
ა.(ა).ი.პ. კულტურისა და მოსწავლე - ახალგაზრდობის ცენტრის 

2020 წლის საქმიანობის შემაჯამებელი ანგარიში 

                     

 ა.(ა.)ი.პ. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის კულტურის და მოსწავლე-

ახალგაზრდობის ცენტრის 2020 წლის ბიუჯეტში კულტურული ღონისძიებებისთვის 

გათვალისწინებული იყო 35 ათასი ლარი, რომლის ფარგლებშიც  ჩატარდა შემდეგი 

ღონისძიებები და კულტურული აქტივობები: 

            1. „კალანდა“   - შალვა რადიანის სახლ-მუზეუმი.  

 2. ფოლკლორული ანსამბლების კონცერტი - ფოლკლორის ცენტრი - ანსამბლი 

"იადონი",  "ვახტანგური", ტრიო „ხელხვავი,“ „რეხეული.“ 

 3. დვაბზუს კლუბის ღონისძიება - „ზღაპარ იყო ზღაპარ იყო.“  

 4. უკრაინის ელჩის ვიზიტი ფოლკლორის ცენტრში - ანსამბლები: „შვიდკაცა“

 5. „ვახტანგური“ „შემოქმედი“ „ რეხეული“ „ალილუია.“   

 6. სოფელ მთისპირის კლუბის ღონისძიება.  

 7. ნონა გაფრინდაშვილის სახელობის  ჭადრაკის სასახლე   - ქ. თბილისი

 8. ჭადრაკის წრის მოსწავლეეები.   

 9. საგალობელთა სტუდიის წევრები ფამფალეთის ტაძარში. 

 10. საკვალიფიკაციო ტურნირი ჭადრაკში - ბათუმი ჭადრაკის წრის 

მოსწავლეეები.   

            11. ხერსონის ოლქის დელეგაცია ფოლკლორის ცენტრში.  

            12. კონცერტი - ფოლკლორის ცენტრი -  ანსამბლები: „შვიდკაცა“„რეხეული“  

„ალილუია“  

 13. სიმღერისათის მიძღვნილი საუკუნის ნახევარი - ილია ინწკირველი - 

ფოლკლორის ცენტრი-ანსამბლი „შვიდკაცა“ ანსამბლი „რეხეული.“   

           14. საკვალიფიკაციო ტურნირი ჭადრაკში - ბათუმი ჭადრაკის წრის 

მოსწავლეეები.   



15. მოზარდთა შემოქმედების რესპუბლიკური ფესტივალი „ფანტელი“ -

ბორჯომის კულტურის ცენტრი - ანსამბლი „დილა.“   

16. რა? სად? როდის? მუნიციპალიტეტის საჯარო და სამრევლო სკოლებს 

შორის  I ტური მუნიციპალიტეტის საჯარო და სამრევლო სკოლების ჩართულობით. 

  17. რა? სად? როდის? მუნიციპალიტეტის საჯარო და სამრევლო სკოლებს 

შორის           II ტური  მეოთხე საჯარო სკოლა მუნიციპალიტეტის საჯარო და 

სამრევლო სკოლები. 

 18. ანსამბლ „რეხეულის საანგარიშო კონცერტი - ფოლკლორის ცენტრი.   

19. 9 მაისს ფაშიზმზე გამარჯვების დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება  გმირთა 

მოედანი.   

 20. უცხოელი ტურისტებისთვის გამართული ფოლკლორული ტური 

კულტურის გან-ბა ანსამბლი „შემოქმედი.“     

 21. შეხვედრა რეწვის ოსტატებთან.    

 22. “პრაიმ შოუს მოგზაურობა გურიაში.”     

 23. შემაჯამებელი ღონისძიება და დაჯილდოება ჭადრაკის წრის 

აღსაზრდელებისთვის.   

24. ირაკლი ბიბილურის პერფორმანსი.    

 25. ღონისძიება „დაინახე ყველაფერი.“    

 26. „არტ-გენი“ - თბილისი- ანსამბლი „იადონი.“   

 27. პოსტ-ალიონის გადაცემა - ანსამბლი „იადონი.“   

 28. „გომისმთობა.“   

 29. ფოლკლორული ტური სოფ. ცხემლისხიდი  - ანსამბლი „იადონი“   

 30. ანზორ ერქომაიშვილის იუბილე  სახელმწიფო თეატრის ღია სივრცე

 -  ანსამბლი”შემოქმედი.“    

            31. დენდროლოგიური პარკი - შეკვეთილი  -  ანსამბლი „ვახტანგური" 

            32. ტურნირი „ბათუმი-2020“ - ჭადრაკის წრის მოსწავლეები.   



           33. ამერიკის ელჩის ვიზიტი სოფელ  შემოქმედში - ტრიო „ხელხვავი“ 

34. კონცერტი ფოლკლორის ცენტრში ანსამბლები: „შემოქმედი“ „რეხეული“ 

  

ქვეყანაში  შექმნილი ეპიდემიოლოგიური   სიტუაციის  გამო, რომელიც ეხება 

(COVID-19)  ინფექციის გავრცელების  საფრთხეს,  ივლისისიდან დეკემბრის          

ჩათვლით  კულტურის და მოსწავლე ახალგაზრდობის ცენტრის მიერ რიგი 

კულტურული  ღონისძიებები და აქტივობები არ ჩატარებულა. 
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