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კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდულ საქმეთა განყოფილება 

 

წარმოგიდგენთ, ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურის, სპორტისა 

და ახალგაზრდობის განყოფილების ანგარიშს შესრულებული სამუშაოს შესახებ 2022 

წლის 2 მაისიდან  12 აგვისტოს ჩათვლით.  

მოგახსენებთ, რომ მიმდინარე წელს, ოზურგეთის მუნიციპალტეტის მერიის 

კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის განყოფილების, კულტურული 

ღონისძიებების ორგანიზების ხელშეწყობის მუხლიდან (პროგრამული კოდი 05 02), ასევე 

კულტურის სფეროს წარმომადგენელთა პროფესიული განვითარების ხელშეწყობიდან 

(პროგრამული კოდი 05 02 01) და კულტურული ტურიზმის განვითარების 

ხელშეწყობიდან (პროგრამული კოდი  05 02 02 ) განხორციელდა არაერთი ღონისძიება, 

რაშიც ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიის 2022 წლის ბიუჯეტით გამოყოფილი იყო 

თანხა 184 000 ლარის ოდენობით. 

როგორც მოგეხსენებათ, მიმდინარე წლის 26 მაისს, საქართველოს 

დამოუკიდებლობის დღესთან დაკავშირებით საქართველოს მთავრობის, ჯანდაცვის და 

ინფრასტრუქტურის სამინისტროების მხარდაჭერით, ასევე მერიის კულტურის, სპორტისა 

და ახალგაზრდობის განყოფილების  უშუალო თანამონაწილეობით, ჩატარდა მასშტაბური 

ღონისძიება თეატრალურ მოედანზე. ღონისძიებისთვის საჭირო სხვადასხვა 

საორგანიზაციო საკითხების მოგვარებისთვის ბიუჯეტიდან გაიხარჯა თანხა 

დაახლოებით 7850 ლარის ოდენობით. 

მიმდინარე წლის 5-8 ივნისს, ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში გაიმართა გიორგი 

სალუქვაძის სახელობის რიგით მე-12 ფოლკლორის საერთაშორისო ფესტივალი, სადაც 

მონაწილეობა მიიღეს მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნების წარმომადგენლებმა 

(ფოლკლორულმა და ქორეოგრაფიულმა ჯგუფებმა) აღნიშნული ფესტივალის 

მომსახურების შესყიდვამ შეადგინა 24 700 ლარი.  

მიმდინარე წლის 11 ივლისს, ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის დაბა ურეკში, 

კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის სამინისტროს ხელშეწყობითა და 

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის 

განყოფილების  უშუალო თანამონაწილეობითა და თანადაფინანსებით   ჩატარდა გალა 

კონცერტი, სადაც მონაწილეობა მიიღეს ქართული შოუბიზნესის წარმომადგენლებმა. 

აღნიშნული ფესტივალის მომსახურების შესყიდვამ შეადგინა 17 645 ლარი. 

სახელმწიფო ანსამბლ „გურიას“ დამფუძნებელს, ქორეოგრაფს ბატონ ჯუმბერ დუნდუას 

მიმდინარე წლის 20 ივნისს 81 წელი შეუსრულდებოდა, საიუბილეო თარიღთან 

დაკავშირებით, ანსამბლ „გურიას“ ხელმძღვანელობით და ოზურგეთის 

მუნიციპალიტეტის დაფინანსებით წელს პირველად ჩატარდა ქორეოგრაფიული 

ფესტივალი სახელწოდებით „ავტოგრაფი“, რომელიც, როგორც ორგანიზატორმა 
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განაცხადა ამიერიდან ყოველწლიურად გაიმართება. აღნიშნული ფესტივალის 

ღირებულებამ  შეადგინა  6008 ლარი. 

     მიმდინარე წლის 5 – 15 ივლისს ოზურეგთის სახელმწიფო დრამატულ თეატრში 

გაიმართა ნოდარ დუმბაძის სახელობის რიგით მესამე საერთაშორისო 

თეატრალური ფესტივალი, რომელსაც ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიის 

კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის განყოფილების 2022 წლის ბიუჯეტიდან 

ფესტივალის საორგანიზაციო საკითხების მოსაგვარებლად გამოიყო თანხა 50 000 ლარის 

ოდენობით, ასევე თეატრის ადმინისტრაციიდაან შემოსული წერილის საფუძველზე, 

სადაც აღნიშნული იყოს, რომ თეტრი ვერ უზრუნველყოფდა საგასტროლო - საფესტივალო 

ტურების დაფინანსებას და კომუნალურ გადასახადებს სახელმწიფო თეატრს  ჩაერიცხა 25 

000 ლარის ოდენობით. 

     მიმდინარე წლის 4 აგვისტოს, ოზურგეთის ალ. წუწუნავას სახელობის სახელმწიფო 

დრამატულ თეატრში, მერიის კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის განყოფილების 

ორგანიზებით გაიმართა ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 

მკვიდრის,  გერმანიაში მოღვაწე მუსიკოსის, ქალბატონი ბელა მახარაძე-ბერკემერის და 

მისი ოჯახის შემოქმედებითი საღამო. აღნიშნული ღონისძიების ღირებულებამ შეადგინა 

3750 ლარი. 

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურის, სპორტისა და 

ახალგაზრდობის განყოფილებამ ტურიზმის ეროვნულ ადმინისტრაციასთან ერთად 

შეკვეთილის სოციალურ სივრცეში გამართა მასშტაბური ქართული ჩაის ფესტივალი  

,,ჩაის გზა“ სადაც მონაწილეობდნენ მეწარმეები საქართველოს სხვადასხვა 

კუთხეებიდან.  აღნიშნული ფესტივალის ღირებულებამ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 

მერიის კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდული განყოფილების თანადაფინანსებით 

და  ჯამში შეადგინა  5032 ლარი. 

ოფიციალურად დადგენილ დღეებში, როგორიცაა: 9 აპრილი, 9 მაისი, 26 მაისი, 8 

აგვისტო, 27 სექტემბერი და ასე შემდეგ შესყიდულ იქნა თაიდულები და გვირგვინები 

საფლავების თუ ქვასვეტების პატივის მისაგებად. 

წახალისების მიზნით ხელი შევუწყვეთ ოზურგეთში მცხოვრებ  განსაკუთრებული 

ნიჭით დაჯილდოვებულ არაერთ ახალგაზრდას, სხვადასხვა საერთაშორისო 

ფესტივალებში თუ კონკურსებში მონაწილეობისთვის. სოციალურად დაუცველ 

რამდენიმე ბავშვს, მოთხოვნის შესაბამისად შევუძინეთ მუსიკალური ინსტრუმენტი 

(ვიოლინო) 

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიის - კულტურის, სპორტისა და 

ახლაგზრდობის განყოფილებაში, ახალგაზრდული მიმართულებით 2022 წლის 

ბიუჯეტით გამოყოფილია თანხა 70 000 (ცამოცდაათი ათასი) ლარის ოდენობით. 

კლასიფიკაციი კოდით -(05.03 ) აქედან 50 000 ლარი გამოყოფილია ,,თვითმმართველობა 
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ახალგაზრდებისთვის პროექტის ფარგლებში, რომლის კონკურსის გამოცხადება 

დაგეგმილია შემოდგომაზე. 

          ახალგაზრდული მიმართულებით-ახალგაზრდობის ინტელექტუალურ-

კულტურული განვითარების მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდა 

წარმატებული პედაგოგები და მოსწავლეები, რომლებმაც გაიმარჯვეს კონკურსში ,,წერე 

ქართულად“, თითოს ჩაერიცხა ფულადი ჯილდო 500 ლარის ოდენობით, ჯამში 2700 

ლარი.  

  12 აგვისტოს ახალგაზრდობის საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით 

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის 

განყოფილებამ, სსიპ ახალგაზრდულ სააგენტოსთან ერთად ჩაატარა ,,ახალაგაზრდული 

ფესტივალი“ რომელიც მოიცავდა ახალგაზრდული სერვისებისა და შესაძლებლობების 

გამოფენას. (ტექნო პარკი,კოლეჯი ჰორიზონტი“,წითელი ჯვარი,დასაქმების 

სააგენტო,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის კულტურის და მოსწავლე- ახალგაზრდობის 

ცენტრი, ერაზმუს+ შესაძლებლობები) ასევე ჩატარადა სხვადასხვა გასართობი და 

შემეცნებითი კონკურსები( Kahoot ) კონკურსში გამარჯვებულები დაჯილდოვდნენ 

ბიბლუსის ვაუჩერებით, ( I ადგილი 200 ლარი -II ადგილი 100 ლარი, III ადგილი 100 

ლარი) ყველაზე პატარა მონაწილეებს , რომელსაც ქონდათ ხელნაკეთი სამკაულების 

გამოფენა გადაეცათ 50 ლარიანი ბიბლუსის ვაუჩერი , წახალისების კუთხით. ფესტივალში 

მონაწილეობა მიიღო ასევე მოხალისეებმა, რომლებაც ჩაატარეს ,,ქუჩის კალათბურთის“ და 

ჩოგბურთის მინი ჩემპიონატი. ღონისძიება დაიხურა თბილისიდან მოწვეულმა DJ -ის 

პროგრამით. ფესტივალის საერთოღირებულებამ შეადგინა 3175 ლარი. 

რაც შეეხება ახალგაზრდული საბჭოების ფორმირებას, მიმდინარეობს აღნიშულ 

საკითხზე მუშაობა. 

    ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურის, სპორტისა და ახალგარდობის 

განყოფილებას ,სპორტის მიმართულებით წლის განმავლობაში გამოყოფილი აქვს თანხა 

50000 (ორმოცდაათი ათასი)ლარის ოდენობით. 

მასობრივი სპორტული სახეობების ხელშეწყობს პროგრამიდან გახარჯულია -4690 ლარი. 

დარჩენილია - 45 310 ლარი 

 ა(ა)ი.პ.“ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სპორტულ-გამაჯანსაღებელ 

დაწესებულებათა გაერთიანებისა და მოსწავლე-ახალგაზრდობის ცენტრის 

ხელშეწყობით, მიმდინარე წელს ღია ცის ქვეშ ორჯერ მოეწყო რაგბის ჩემპიონატის 

პირდაპირი ტრანსლაცია დიდ ეკრანზე. 

სოფლის რწუნებულების და არა მარტო მათ მომართვის საფუძველზე შესყიდული 

იქნა სპორტული ინვენტარი ( კალათბურთის ბურთები, ბადეები, სიგელები, თასები და 

სხვა ). 

       განყოფილება აქტიურად უწყობს ხელს ახალგარდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის 

დანერგვას.ახალგაზრდების ინიციატივით სამკუთხა სტადიონზე და სპორტის 
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განვითარების ცენტრში ჩატარდა ტურნირები ,,ქუჩის კალათბურთში“ ჩოგბურთში ( 

სამკუთხა სტადიონი) განყოფილებამ მხარი დაუჭირა ახალგარდების ინიციატივას და 

უზრუნველყო სპორტული  ინვენტარით. გამარჯვებულ გუნდებს საჩუქრად გადაეცა 

ბურთები, სიგელები, მედლები და თასები და სხვა საჭირო სპორტული ინვენტარები. 


