სპორტისა და ახალგაზრდულ საკითხთა განყოფილების
2018 წლის ანგარიში
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შესრულებული სამუშაოს დასახელება

შესრულ
ების
პერიოდ
ი
პროექტი
,,საქართველოს
სასკოლო
სპორტული
ოლიმპიადა“ 20
მონაწილეობას ღებულობს მუნიციპალიტეტში არსებული საჯარო და იანვარი
კერძო სკოლების გუნდები სპორტის სხვდასხვა სახეობებში.
საქართველოს სამოყვარულო ფეხბურთის ასოციაციამ და საქართველოს 5
ფეხბურთის ფრდერაციამ, ქართული ფეხბურთის განვითარების თებერვა
ფონდთან და სპორტისა და ახალგაზრდულ საკითხთა განყოფილებასთან ლი
თანამშრომლობით ,,მოყვარულთა თასი 2018-ის’’ ფარგლებში დაიწყო
საფეხბურთო ჩემპიონატი, რომელიც იმართება მთელი ქვეყნის
მასშტაბით, მათ შორის, ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 8 მოყვარულ
ფეხბურთელთა გუნდი ჩაერთო აღნიშნულ ჩემპიონატში.
სასკოლო სპორტული ოლიმპიადის ფარგლებში 27 თებერვალს გაიმართა თებერვა
ფინალი მინი ფეხბურთში მე-2-ე საჯარო სკოლისა და სოფ. ჯუმათის ლი
საჯარო სკოლის გუნდებს შორის.
5 მარტს, სასკოლო სპორტული ოლიმპიადის ფარგლებში გაიმართა 5 მარტი
ფინალური შეხვედრა კალათბურთში გოგონებსა და ვაჟებს შორის, სადაც
ერთმანეთს შეხვდა სოფ. შრომისა და მეორე საჯარო სკოლის გუნდები
(გოგონები) და მეორე საჯარო სკოლის და სოფ. ბოხვაურის გუნდებს
შორის (ვაჟები).
სპორტისა და ახგაზრდობის საკითხთა განყოფილებამ და გურიის 2-5
ნარდის ფედერაციამ ჩაატარა ჩემპიონატი ტრადიციულ სამაგიდო თამაშ მარტი
ნარდში, რომლის მიზანი იყო ამ უძველესი და ტრადიციული სამაგიდო
თამაშის სპორტულ-კულტურულ სახეობად წარმოჩენა.
თანამშრომლების
მიერ
თვითგანვითარებაზე
ორიენტირებული 13
აქტივობები: არასამთავრობო ორგანიზაცია ,,ქალები რეგიონის მარტი
განვითარებისთვის’’ ინიციატივით პროექტის ფარგლებში ,,ქალების ხმა
თვითმმართველობაში’’.
სპორტისადაახგაზრდობისსაკითხთაგანყოფილებამდაგურიისნარდისფე 17
დერაციამჩაატარაჩემპიონატიტრადიციულსამაგიდოთამაშნარდში,
მარტი
რომლისმიზანიიყოამუძველესიდატრადიციულისამაგიდოთამაშისსპორ
ტულ-კულტურულსახეობადწარმოჩენა.

თანხა

ახალგაზრდული
იანიციატივების
მხარდაჭერის
პროგრამით 20
გათვალისწინებული ღონისძიებების ფარგლებში, მიმდინარე წლის 20 მარტი
მარტს, ახალგაზრდულ საზოგადოება ,,ბემონთან’’ ერთად ჩავატარეთ
ფოტო-გამოფენა კონკურსი სახელწოდებით ,,რა გვანიჭებს ბედნიერებას’’,
ასევე ახალგაზრდების მიერ წარმოდგენილი იქნა პერფორმანსი თემაზე
,,ბედნიერი ცხოვრების ათი გასაღები’’.ფოტო კონკურსში გამოვლენილი

თანხის
გარეშე

თანხის
გარეშე
თანხის
გარეშე

თანხის
გარეშე
250
ლარი

1500
ლარი

თანხის
გარეშე

თანხის
გარეშე
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საუკეთესო ნამუშევრების ავტორები და პერფორმანსში მონაწილე
ახალგაზრდები მუნიციპალიტეტის მიერ დაჯილდოვდნენ სამახსოვრო
საჩუქრებით.
,,დაუნისსინდრომითდაავადებულთასაერთაშორისოდღეს’’
სპორტისადაახაგაზრდულსაკითხთაგანყოფილებამგეგმითგათვალისწინ
ებულიღონისძიებებისფარგლებში,
რომელიცეხებაშ.შ.მ.
პირიახალგაზრდებისდახმარებასადასაზოგდოებაშიინტეგრაციასმოვაწყვ
ეთაქციამსვლელობადაუნისსინდრომითდაავადებულბენებიციარებთანერთადს
ლოგანით ,,მეგობრებიქრომოსომებსარითვლიან’’
ოზურგეთის
მერცხალის
საფეხბურთო
სტადიონზე
გაიმართა
საფეხბურთო
ჩემპიონატი
ფეხბურთში.გამარჟვებულსგადაეცა
სამახსოვრო საჩუქარი.
დვაბზუს ადმინისტრაციულ ერთეულში მცხოვრებ ნინო ვადაჭკორიას
შვილს, ანა მეგრელაძეს ჭადრაკში კვალიფიკაციის ამაღლების მიზნით
გადაერიცხა 250 ლარი.
პროექტ ,,მოყვარულთა თასი 2018’’-ში სოფ. დვაბზუს საფეხბურთო
სტადიონზე გაიმართა 4 შეხვედრა შემდეგ გუნდებს შორის: ლიხაურიმოიდა ნახე, ნასაკირალი-ბახვი, ზვანი-ნატანები, კონჭკათი-სოფ.
ოზურგეთი.
პროექტ ,,მოყვარულთა თასი 2018’’-ის ფარგლებში გაიმართა
ნახევარფინალური შეხვედრები სოფ. დვაბზუსა და ლიხაურს, ასევე
,,საძმოსა’’ და ,,ბახვს’’ შორის’’
საქართველოს
ფეხბურთის
ფედერაციისა
და
საქართველოს
სამოყვარულო

ფეხბურთის

ასოციაციის

ეგიდით,

სპორტისა

21
მარტი

70 ლარი

22
მარტი

60 ლარი

28
მარტი

250
ლარი

2
აპრილი

243
ლარი

4
აპრილი

თანხის
გარეშე

და

ახალგზრდულ საკითხთა განყოფილების თანამშრომლებთან ერთად 11
აპრილ
აქტიურად ჩავერთეთ ,,მოყვარულთა თასი -2018’’-ის მუნიციპალიური
მატჩების ჩატარების ორგანიზებაში, რომელშიც მონაწილეობა მიიღო

200
ლარი

გურიის რეგიონის მოყვარულ ფეხბურთელთა გუნდებმა. ჩვენს მიერ
გუნდები უზრუნველყოფილი იქნენ სათამაშო ფორმებით, ბურთებით,
გუნდების ტრანსპორტირებისათვის საჭირო ხარჯებით, შესაბამისი
სათამაშო

მოედნებით,

დაცვის

სამსახურითა

და

სამედიცინი

მომსახურებით.
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საქართველოს სასკოლო სპორტული ოლიმპიადის ჩატარებასთან
დაკავშირები შეძენილი იქნა ფორმები.
ჭადრაკში
კვალიფიკაციის
ამაღლების
მიზნით,
ახალგაზრდა
სპორტსმენების ხელშეწყობის ფარგლებში არაერთი ადგილობრივი და
საერთაშორისო ტურნირის გამარჯვებულ მოჭადრაკე ანა მეგრელაძეს
გავუწიეთ ფინანსური დახმარება კვალიფიციურ მოჭადრაკესთან
გადამზადებისათვის.
საქართველოს
სასკოლო
სპორტული
ოლიმპიადის
ჩატარების
ხელშეწყობის უზრუნველსაყოფად, კერძოდ ,ქალაქ ოზურგეთის
ეგრეთწოდებულ
სამკუთხა
სტადიონისათვის
შეძენილი
იქნა
ფეხბურთის კარის ბადეები.

16
აპრილი
24
აპრილი

924
ლარი
257
ლარი

25
აპრილი

260
ლარი

1
8

საქართველოს ნაკრების წევრის ბერძნულ რომაულ ჭიდაობაში ომარ 30
სირაძისათვის სპორტული ლიცენზიის განახლებისათვის გადაერიცხა აპრილი
თანხა.
ოზურგეთში მცხოვრები ლუკა მახარაძის ჭადრაკში 10 წლამდე ვაჟთა 1 მაისი
შორის ტურნირში მონაწილეობის მისაღებად

285
ლარი

2
0

2-5 მაისს ოურგეთის მუნიციპალიტეტის სოფ. შემოქმედში მდინარე 2-5
ბჟუჟზე ,,კაიაკინგის’’ საერთაშორისო ფედერაციის ეგიდით გაიმართა მაისი
ევროპის ჩემპიონატი ექსტრემალურ კაიაკინგში, როელშიც მონაწილეობა
მიიღო ევროპის 9 ქვეყნის 100-მდე მონაწილემ. ღონისძიების ფარგლებში
გაიმართა ექსტრემალური შეჯიბრი ,,ოფროუდში“,
სპორტისა და
ახალგზრდულ
საკითხთა
განყოფილების
მიერგამარჯვებულ
სპორცმენებისათვის შეძენილი იქნა თასები და მედლები

350
ლარი

2
1

საქართველოს კომპიუტერული სპორტის ფედერაციის ეგიდით დაიწყო 13 მაისი
,,საქართველოს
კომპიუტერული
სპორტ
2018-ის
ჩემპიონატი
კიბერსპორტში’’, რომელიც ერთდროულად მოიცავს სხვადასხვა
მიმართულებას: ინტელექტუალური შეჯიბრებები, განათლება, გართობა,
სპორტული აქტივობები, გამოფენები, სანახაობრივი შოუები და ა. შ.
რომლის ორგანიზებაში აქტიურად ვარ ჩართული.
აღნიშნულ ჩემპიონატში გამარჯვებულ ახალგაზრდებს ეძლევათ შანსი
საქართველოს სახელით იასპარეზონ უცხოეთში გამართულ სხვადასხვა
ფესტივალ-ჩემპიონატებზე.
სპორტისა და ახალგაზრდულ საკითხთა განყოფილებამ და ა.(ა). ი.პ.

1050
ლარი

1
9

2
2

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიის მოსწავლე ახალგარდობისა და
სარეკრიაციო

დაწესებულებათა

გაერთიანების

ახალგაზრდულ

განყოფილებასთან ერთად ჩავატარეთ იტელექტ თამაშების ფინალური

750
ლარი

500
ლარი

26 მაისი

შეხვედრა ფინალში გასულ გუნდებს შორის.
2
3

2
1

2
2

სპორტისა
და
ახალგაზრდულ
საკითხთა
განყოფილება
ა.(ა).ი.პ.ოზურგეთის
მუნიციპალიტეტის
მერიის
მოსწავლე
ახალგარდობისა და სარეკრიაციო დაწესებულებათა გაერთიანების 7 ივნისი
ახალაგაზრდულ განყოფილებასთან
ერთად ორგანიზება გავუწიეთ
პროექტ ,,რა, სად, როდის“, რომლის საფინალო შეხვედრა გაიმართა
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სოფ. ნატანების კლუბში.
საქართველოს კომპიუტერული სპორტის ფედერაციის ეგიდით დაიწყო 13 მაისი
,,საქართველოს
კომპიუტერული
სპორტ
2018-ის
ჩემპიონატი
კიბერსპორტში’’, რომელიც ერთდროულად მოიცავს სხვადასხვა
მიმართულებას: ინტელექტუალური შეჯიბრებები, განათლება, გართობა,
სპორტული აქტივობები, გამოფენები, სანახაობრივი შოუები და ა. შ.
რომელშიც აქტიურად ჩაერთო სპორტისა და ახალგაზრდულ საკითხთა
განყოფილება.
აღნიშნულ ჩემპიონატში გამარჯვებულ ახალგაზრდებს ეძლევათ შანსი
საქართველოს სახელით იასპარეზონ უცხოეთში გამართულ სხვადასხვა
ფესტივალ-ჩემპიონატებზე.
სპორტისა და ახალგაზრდულ საკითხთა განყოფილებამ და ა.(ა). ი.პ.
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიის მოსწავლე ახალგარდობისა და

თანხის
გარეშე

1050
ლარი

500
ლარი

სარეკრიაციო

დაწესებულებათა

გაერთიანების

ახალგაზრდულ

26 მაისი

განყოფილებასთან ერთად ჩავატარეთ იტელექტ თამაშების ფინალური
შეხვედრა ფინალში გასულ გუნდებს შორის.
2
3

2
4

სპორტისა
და
ახალგაზრდულ
საკითხთა
განყოფილება
ა.(ა).ი.პ.ოზურგეთის
მუნიციპალიტეტის
მერიის
მოსწავლე
ახალგარდობისა და სარეკრიაციო დაწესებულებათა გაერთიანების
ახალაგაზრდულ განყოფილებასთან
ერთად აქტიურად ვიყავი
ჩართული პროექტ ,,რა, სად, როდის“ ჩატარების ორგანიზებაში, რომლის
საფინალო შეხვედრა გაიმართა ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სოფ.
ნატანების კლუბში.
საკურორტო სეზონის გახსნა ურეკსა და შეკვეთილში ოზურგეთის

თანხის
გარეშე
7 ივნისი

თანხის
გარეშე

მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტის და
ახალგაზრდულ

საკითხთა

სამსახურის

ორგანიზებით

ჩატარდა.

ღონისძიებაში მონაწილეობას ღებულობდნენ და ა.(ა).ი.პ. ოზურგეთის
მუნიციპალიტეტის

მოსწავლე-ახალგაზრდობის

და

სარეკრეაციო

დაწესებულებათა გაერთიანება, ა(ა)იპ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის
სამხატვრო გალერეა და ა(ა)იპ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის , ჯუმბერ

15
ივნისი

დუნდუას სახელობის ქორეოგრაფიული ანსამბლი ,,გურია’’.
ასევე,

სამსახურმა

მუნიციპალიტეტში
ტრანსპორტირებას

ორგანიზება

გაუკეთა

მცხოვრებ სოციალურად
ატრაქციონების

პარკ

დაუცველი

ოზურგეთის
ბავშვების

,,ციცინათელაში’’,

სადაც

მასპინძლობა ფონდმა ,,ქართუმ,, გაუწია.
2 26 მაისს საქართველოს დამუკიდებლობის დღისადმი მიძრვნილი
5 ღოისძიებების ფარგლებში გაიმართა ტურნირი ფრენბურთში, რომელშიც
. მონაწილეობა მიიღო მუნიციპალიტეტის 6 სოფლის ფრენბურთის
მოყვარულთა გუნდებმა.

2 ქ. თბილისში გამართულ ნოდარ ახალკაცის სახელობის საერთაშორისო
6 ტურნირში ნორჩ ფეხბურთელთა შორის, საქართველოს ფეხბურთის
. ფედერაციის მიწვევით მონაწილეობა მიიღო საფეხბურთო კლუბ
,,მერცხალის’’ ნორჩ ფეხბუთელთა გუნდმა, რომელთაც ფინანსური
დახმარება
გაეწია
სპორტისა
და
ახალგაზრდულ
საკითხთა
განყოფილების მიერ.

თანხის
გარეშე
ივნის
ი

300 ლარი
ივნის
ი

2 სპორტისა და ახალგაზრდულ საკითხთა განყოფილებამ, ინოვაციებისა
7 და სამოქალაქო განვითარების ცენტრთან ერთად, სოფ. ლიხაურში
. ექვთიმე თაყაიშვილის სახელობის მუზეუმში პროექტ ,, პირველი დროის
ბანკისაქართველოში" ფარგლებში ჩავატარეთ ღონისძიება შემდეგი
სლოგანებით: ,,დააგროვე და დახარჯე დრო შენი უნარებისა და
მოთხოვნების შესაბამისად", შეუერთდი დროის ბანკს ყველაზე
თანამედროვე სივრცეს", ,, შექმენიშენი დროის საფულე-დააგროვე და
დახარჯე დრო საკუთარი სურვილების, უნარების და საჭიროების
შესაბამისად", ,, გაცვალე დრო დროში", რომელშიც ჩართული იყვნენ
მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ახალგაზრდები, ღონისძიების ბოლოს
გაიმართა დებატები.
2 განყოფილების ორგანიზებით გრძელდება პროექტი ,,საქართველოს
8 სასკოლო
ოლიმპიადა’’,
რომელშიც
მონაწილეობას
ღებულობს
. მუნიციპალიტეტში არსებული საჯარო და კერძო სკოლების გუნდები
სპორტის სხვადასხვა სახეობებში.
მიმდინარე წლის 13 ივლისს, ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიის
2 ,,კულტურისა და დასვენების პარკში“, პროექტ ,,ცოცხალი წიგნების’’
9 ფარგლებში გაიმართა შეხვედრა თანამედროვე მწერლების მობილურ
. ჯგუფებთან, რომელსაც უძღვებოდა პროექტის ხელმძღვანელი ქეთვან
დუმბაძე. პროექტის მიზანი იყო თანამედროვე ლიტერატურის
პოპულარიზაცია საზოგადოებაში. პროექტში ჩართული გვყავდა
მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ახალგაზრდა პოეტები, რომეთაც
საკუთარი შემოქმედება გააცნეს

თანხის
გარეშე

ივნის
ი

ივლი
სი

თანხის
გარეშე

13
ივლი
სი

თანხის
გარეშე

18
ივლი
სი

თანხის
გარეშე

მოწვეულ სტუმრებს და დამსწრე საზოგადოებას.

3 მიმდინარე წლის 18 ივლისს, კურორტ გომისმთაზე გაიმართა
0 ექსტრემალური შეჯიბრი
,,ოფ-როუდში’’, რომელშიც მონაწილეობა
. მიიღეს
საქართველოს
ოფროუდ
ფედერაციის
რეგიონალურმა
წარმომადგენლებმა. ღონისძიების პარალელურად ჩვენი სამსახურის
ორგანიზებით მოხდა შეხვედრა კურორტზე მყოფ ახალგაზრდების
ჯგუფებთან, რომლებიც საქართველოს სხვადასხვა უნივერსიტეტის
სტუდენტებს წარმოადგენდნენ. ახალგაზრდებთან ერთად ჩავატარეთ
სხვადასხვა სახის სპორტული და ინტელექტუალური შეჯიბრებები.

3
მიმდინარე წლის 19 ივლისს, ახალგაზრდულმა განყოფილებამ,
1 განათლებისა და გენდერის განყოფილების თანამშრომლებთან ერთად
. ექვთიმე თაყაიშვილის სახელობის გურიის მხარის არქეოლოგიურ
მუზეუმ-ნაკრძალში პროექტ ,,ბულინგი და საზოგადოება’’-ს ფარგლებში
ჩავატარეთ მოკლემეტრაჟიანი ფილმების ჩვენება,რომლის დასრულების
შემდეგ გაიმართა დისკუსია მოწვეულ ახალგაზრდებსა და დამსწრე
საზოგადოებას შორის, (იურისტი, სოციალური მუშაკი, ფსიქოლოგი და
სკოლის რამოდენიმე პედაგოგი), განვიხილეთ აღნიშნული პრობლემა და
ახალგაზრდებთან ერთად ვისაუბრებთ, თუ რა გზებით შეიძლება
ბულინგის აღმოფხვრა დღევანდელ რეალობაში.

19
ივლი
სი

3 მიდინარე წლის 27 ივლისს, კოლეჯ ,,ჰორიზონტში’’ გაიმართა ფიზიკური
2 აღზრდისა და სპორტის შესახებ ახალი კანონპროექტის მისახლეობასთან
. საჯარო განხილვა. განხილვაში მონაწილეობას ღებულობდა ამ სფეროში

27
ივლი
სი

თანხის
გარეშე

დასაქმებული საჯარო მოხელეები.
3 განყოფილება აქტიურად იყო ჩართული პროექტ ,,მოყვარულთა თასი3 2018’’-ის ჩემპიონატში, რომელიც ჩატარდა მიმდინარე წლის 5 აგვისტოს
. სოფელ ლიხაურში, 12 აგვისტოს სოფელ ბახვში და 31 აგვისტოს სოფ.

5-1221
აგვის
ტო

თანხის
გარეშე

3 სოფ.
ბოხვაურის
სტადიონზე
განყოფილების
უშუალო
4 ხელმძღვანელობით
ჩატარდა
პროექტ
,,მოყვარულთა
თასის’’
. გათამაშების მე-6-ე ტური, რომელშიც მონაწილეობას ღებულობდა სოფ.
ლიხაურის, სოფ.ბახვისა და სოფ. კონჭკათის მოყვარულ ფეხბურთელთა
გუნდები.

აგვის
ტო

თანხის
გარეშე

3 მიმდინარე წლის 21 აგვისტოს გამართულ ,,გომისმთობის’’ სახალხო
5 დღესასწაულის ფარგლებში განყოფილებამ ჩაატარა სპორტული
. შეჯიბრებები
სპორტის
სხვადასხვა
სახეობაში.
გამარჯვებულ

21
აგვის
ტო

300 ლარი

9-29
აგვის
ტო

300 ლარი

ბოხვაურში.

მოხალისეებს გადაეცა პრიზები და სამახსოვრო საჩუქრები.

3 სოფელ მაკვანეთში, მიმდინარე წლის 9-26 აგვისტოს ჩათვლით ცატარდა
6 2008 წლი ომში დაღუპულთა სახელობის ტურნირი ფეხბურთში.
. გამარჯვებულ გუნდებს გადაეცა სამახსოვრო საჩუქრები.

3 მიმდინარე წლის 30 აგვისტოს ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სოფ.
7 ასკანაში ჩატარდა სახალხო დღესასწაული ,,ასკანობა’’, სადაც მოექყო
. მასობრივი სპორტული შეჯიბრებები ფეხბურთში, ფრენბურთში,

30
აგვის
ტო

250 ლარი

2-3-4სექტე
მბერი

თანხა
გამოიოყ
ო
სარეკრია
ციო
დაწესებ
ულების
ბიუჯეტი
დან

23
სექტე
მბერი

2 400
ლარი

მკლავჭიდში, ნარდში და ცხენოსნობაში. შჯიბრებებში გამოვლენილ
გამარჯვებულ სპორტსმენებს და მოხალისეებს გადაეცა სამახსოვრო
საჩუქრები.
3 მიმდინარე წლის 2-3-4 სექტემბერს,
ახაგაზრდული
პროგარამით
8 გათვალისწინებული
ღონისძიების
,,ახალგაზრდული
ბანაკების
. მოწყობა’’- ფარგლებში ა.(ა).ი.პ. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის
მოსწავლე-ახალგაზრდობისა
გაერთიანების
მაკვანეთში

და

ახალგაზრდულ
(გოგიეთი)

სარეკრიაციო

დაწესებულებათა

განყოფილებასთან

დავგეგმეთ

და

ერთად,

ორგანიზება

სოფ.

გავუწიეთ

,,შემოდგომის ბანაკი 2018’’-ის მოწყობას. ბანაკი დაკომპლექტებული იყო
,,ევროკლუბის’’ წევრი უცხოელი მოხალისეებითა და მუნიციპალიტეტში
მცხოვრები ატიური ახალგაზრდების ჯგუფებით. საბანაკე პროგრამა
მოიცავდა სპორტულ, გასართობ და საგანმანათლებლო მიმართულებებს.
ახალგაზრდებმა

შეიძიენს

ახალი

მეგობრები,

გაიმდიდრეს

ცხოვრებისეული გამოცდილება, გამოავლინეს საკუთარი ნიჭი და
მოახდინეს საუთარი თავის თვითრეალიზაცია. 3 დღის განმავლობაში
მათ მონაწილეობა მიიღეს სხვადასხვა აქტივობებეში: მოეწყო შხიარული
ლაშქრობა, გაიმართა შეჯიბრი ბადმინტონში, ფრენბურთში, ინტელექტ
თამაშებში. ბანაკი დასრულდა ფილმის ჩვენებით და პოეზიის საღამოთი
კოცონის

გარშემო.

გამარჯვებულები

დაჯიდოვდნენ

სამახსოვრო

საჩუქრებით.
3 მსოფლიო 43-ე საჭადრაკო
9
ფარგლებში,
მიდინარე
წლის
23
სექტემბერს
. ოლიმპიადის
ვუმასპინძლეთ ხუთგზის მსოფლიო ჩემპიონის ლეგენდარული ნონა
გაფრინდაშვილის თასს, რომელიც ჩამოაბრძანა საქართველოს ჭდრაკის
ფედერაციის ხელმძღვანელობამ ქალბატონ ნონა გაფრინდაშვილთან
ერთად. აღნიშნული ღონისძიების ფარგლებში ჩატარდა ერთობლივი
საჭდრაკო სეანსი ახალგაზრდა თაობის მოყვარულ და პროფესიონალ
მოჭადრაკეებსა და ნონა გაფრინდაშვილს შორის, რამაც საზოგადოების,
განსაკუთრებით, ახალგაზრდების დიდი ინტერესი გამოიწვია.

4 მიმდინარე წლის 23-30 სექტემბერს, საქართველოს მასშტაბით ჩატარდა
0 ,,ევროპის სპორტის კვირეული’’, რომლის ოფიციალური კოორდინატორი
. იყო საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტი
სამინისტრო. აღნიშნული პროექტის ფარგლებში ჩატარდა შეჯიბრებები
სპორტის სხვადასვა სახეობაში რომელშიც აქტიურად იყვნენ ჩართული
როგორც სპორტსმენები, ასევე მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოხალისე
ახალგზრდები. პროექტი ემსახურებოდა ცხოვრების ჯანსაღი წესის
დამკვიდრებას, პოპულარიზაციას და ახალგაზრდა თაობის ფართო
მასების ჩართულობას სპორტულ ცხოვრებაში.
4 სპორტისა და ახალგაზრდულ საკითხთა განყოფილების თანადგომით
1 ა.(ა).ი.პ. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მოსწავლე-ახალგაზრდობისა
. და სარეკრიაციო დაწესებულებთა გაერთიანების ახალგაზრდული
განყოფილებისა
და
სტუდენტურ-ახალგაზრდული
სათათბირო
,,ევროკლუბის’’ თანამონაწილეობით, მიმდინარე წლის 29 სექტემბერს
კულტურისა და დასვენების პარკში გაიმართა ღონისძიება ,,მაჩვენე შენი
კულტურული მემკვიდრეობა და გაჩვენებ ჩემს’’. ღონისძიების
ფარგლებში გაიმართა ევროპული და ქართული კერძების გამოფენა,
დაგემოვნება და მასტერ კლასი კულინარიაში, ასევე ინტელექტუალური
შეჯიბრება ,,რა? სად? როდის?’’ თემაზე ,,კულტურული მემკვიდრეობა’’.
4 ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიამ, სპორტისა და ახალგზრდულ
2 საკითხთა განყოფილებამ, საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის
. წარმომადგენლებთან ერთად სოფ. ბოხვაურში განაახლეს სოფლის
სტადიონი, რომლის გახსნა მოხდა მიმდინარე წლის 28 სექტემბერს
ადგილობრივ ხელმძღვანელობასთან, რეგიონის გუბერნტორთან და
ფეხბურთის ფედერაციის წარმომადგენლებთან ერთად . აღნიშნულ
ღონისძიებაში ვიყავი ჩართული აქტიურად.

23-30
სექტე
მბერი

თანხის
გარეშე

29
სექტე
ემბერ
ი

თანხა
გამოიყო
სარეკრია
ციო
დაწესებ
ულებათა
გაერთიან
ების
ბიუჯეტი
დან
თანხის
გარეშე

4 მუნიციპალიტეტის სოფლებს: მერიას, ასკანას, მაკვანეთს, შრომასადა
3 ურეკს შევუძინეთ და გადავეცით სხვადასხვა
სახის სპორტული
. ინვენტარი სასოფლო სტადიონებისათვის.

სექტე
მბერი

800 ლარი

4 მიმდინარე წლის 2 ოქტომბერს ვ. ბლაგიძის სახელობის ოზურგეთის
4 სპორტის სასახლეში, სპორტისა და ახალგაზრდულ საკითხთა
. განყოფილების,
ახალგაზრდული
ღონისძიებების
პროგრამით
გათვალისწინებული ღონისძიება ჩატარდა შ.შ.მ. პირებს შორის,
რომელშიც მონაწილეობა მიიღო გურიის რეგიონში მცხოვრებმა შ.შ.მ.
პირებმა მიიღო მონაწილეობა. შეჯიბრება ჩატრდა სპორტის 4 სახეობაში:
ჭდრაკი, შაში, ნარდი და მკლავჭიდი. აღნიშნულ ჩემპიონატში მონაწილე
და გამარჯვებულ ბენეფიციარებს მუნიციპალიტეტის პირველმა პირებმა
გადასცეს მედლები, სიგელები და სამახსოვრო საჩუქრები.
4 მიმდინარე წლის 12 ოქტომბერს ჩატარდა სახალხო დღსასწაული
5 ,,ალეგრობა’’. ღონისძიების ფარგლებში სპორტისა და ახალგაზრდულ
. საკითხთა განყოფილების ორგანიზებით ჩატარდა აქტივობები სპორტის
შმდეგ სახეობებში: ნარდში, ტაეკვანდოში, ჭდრაკსა და მკლავჭიდში,
რომელშიც საზოგადოების ფართო მასები ჩაერთო.

2
ოქყო
მბერი

1 300
ლარი

12
ოქტო
მბერი

თანხის
გარეშე

30
სექტე
მბერი

4 სპორტისა
და
ახალგაზრდულ
საკითხთა
განყოფილების
6 ახალგაზრდული ღონისძიებების პროგრამის ფარგლებში მიმდინარე
. წლის 24-30 ოქტომბერს ოზურგეთის
პირველ საჯარო სკოლაში
ჩატარადა ინტელექტ თამაშების ,,რა? სად? როდის?’ საშემოდგომო
სეზონის პირველი და მეორე შესარჩევი ეტაპი, რომელშიც მონაწილეობა
მიიღო მუნიციპალიტეტის საჯარო და სამრევლო სკოლების 15-მა
გუნდმა.
4 მიმდინარე წლის 27 ოქტომბერს ოზურგეთის ოლიმპიურ სახლში
7 სპორტისა და ახალგაზრდულ საკითხთა განყოფილების ორგანიზებითა
. და
სპორტულ-გამაჯანსაღებელ
დაწესებულებთა
გაერთიანების
თანამშროემელთა ჩართულობით, საზეიმო შეხვედრა მოვუწყვეთ
არგენტინის დედაქალაქ ბუენოს აირესში გამართულ ახალგაზრდულ
ოლიმპიურ თამაშების ბერძნულ-რომაული სტილით ჭიდაობაში
გამარჯვებულ ვერცხლის მედალოსან მოჭიდავე გიორგი თოხაძეს.
4 მიმდინარე წლის 9 ნოემბერს ოზურგეთის ჩართულობის ცენტრში
8 ჩატარდა საფინლო შეხვედრა ,,რა? სად? როდის?’’ ინტელექტ თამაშების
. ფინალურის შეხვედრა სადაც ერთმანეთს დაუპირისპირდა შესარჩევ
ეტაპებში გამარჯვებული 5 საჯარო სკოლის გუნდი. გამარჯვებული
გუნდები დაჯილდოვდნენ სიგელებით და სამახსოვრო საჩუქრებით.

24-30
ოქტო
მბერი

თანხის
გარეშე

27
ოქტო
მბერი

500 ლარი

9
ნოემბ
ერი

500 ლარი

4 ,,სასკოლო სპორტული ოლიმპიადის’’ ფარგლებში ოზურგეთის ვ.
9 ბლაგიძის სახელობის სპორტის სასახლეში ჩატარდა ფინალური
. შეხვედრა ფრენბურთში დაბა ნარუჯისა და დაბა ურეკის საჯარო
სკოლებს შორის და გამარჯვებულ გუნდს გადაეცა სიგელები და თასები.

14
ნოემბ
ერი

150 ლარი

5 ,,სასკოლო სპორტული ოლიმპიადის’’ ფარგლებში გაიმართა საფინალო
0 შეხვედრა კალათბურთში გოგონებს შორის და გამარჯვებულს გუნდს
. სპორტისა და ახალგაზრდულს საკითხთა განყოფილების მიერ გადაეცათ
სამახსოვრო სიგელები და მედლები.

22
ნოემბ
ერი

200 ლარი

5 მიმდინარე წლის 28 ნოემბერს ოზურგეთის საჩოგბურთო კორტებზე
1 სპორტისა და ახალგაზრდულ საკითხთა განყოფილების ორგანიზებითა
. და მხარდაჭერით ჩატარდა ჩემპიონატი ჩოგბურთში ოზურგეთის
პირველობაზე. გამარჯვებულებს გადაეცათ ჩოგნები და საჩოგბურთო
ბურთები.
5 მიმდინარე წლის 28 დეკემბერს, ოზურგეთის ოლიმპიურ სახლში
2 სპორტისა და ახალგაზრდულ საკითხთა განყოფილებამ, სპორტულ. გამაჯანსაღებელი ცენტრის თანამშრომელებთან ერთად ჩავატარეთ
შემაჯამებელი ღონისძიება, სადაც მოხდა სპორტის სხვადასხვა
სახეობაში, წლის განმავლობაში საერთაშორისო და საქართველოს
მასშტაბით გამართულ ტურნირებში გამოვლენილი საუკეთსო შედეგების
მქონე სპორტსმენებისა და მათი მწვრთნელების საზეიმო ვითარებაში
დაჯილდოება. წარმატებულ ახალგაზრდა სპორტსმენებს გადაეცათ
ფულადი ჯილდოები და სამახსოვრო სიგელები.
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