
„ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული და შესყიდვების 

სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს 2017 წლის 21 დეკემბრის N6/36 დადგენილების შესაბასამიდ 

ადმინისტრაციული და შესყიდვების სამსახური წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის 

სტრუქტურულ ერთეულს და იგი შედგება საინფორმაციო, საგარეო და საზოგადოებასთან 

ურთიერთობის, ადამიანური რესურსების მართვის, ინსპექტირების, იურიდიული, 

საქმისწარმოების, მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის და შესყიდვების 

განყოფილებებისაგან. 

საინფორმაციო, საგარეო და საზოგადოებასთან ურთიერთობის განყოფილებაში 2018 

წლის 1 იანვრიდან 30 ივნისამდე, შემოვიდა,  განხილულ იქნა  და შესაბამისად პასუხი გაეცა  

88  წერილს (2017 წელს - 116). განყოფილება ჩართული იყო სხვადასხვა ღონისძიებების 

დაგეგმვასა და განხორციელებაში. განყოფილება უზრუნველყოფს მერის და სტრუქტურული 

ერთეულების ხელმძღვანელთა ურთიერთობას მასობრივ საინფორმაციო საშუალებებთან. 

მოეწყო 2 პრეს-კონფერენცია, უზრუნველყოფილ იქნა პრეს რელიზებისა და საინფორმაციო 

წერილების გავრცელება, სხვადასხვა უწყებებთან კოორდინირებული ურთიერთობა. 

საანგარისო პერიოდში განყოფილებამ უზრუნველყო 11 საქალაქო ღონისძიების ორგანიზება 

და გაშუქება. ასევე განყოფილებამ  უზრუნველყო  ოფიციალური 14  უცხო ქვეყნის 

დელეგაციების მიღება. განყოფილებაში, შემოსულია საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე 16 

განცხადება, პასუხები მომზადდა კანონით გათვალისწინებულ ვადებში. 

ადამიანური რესურსების მართვის განყოფილება უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის 

საჯარო მოსამსახურეთა საკადრო პოლიტიკის შემუშავებასა და მის განხორციელებას, 

,,საჯარო სამსახურის შესახებ" კანონის მოთხოვნათა უზრუნველყოფას და კონტროლს, 

საკადრო საკითხებთან დაკავშირებით სამართლებრივი აქტების პროექტების მომზადებას, 

მოსამსახურეთა პირადი საქმეების წარმოებას, კანონით დადგენილი დოკუმენტაციის 

წარმოდგენის სისრულის და შესაბამისობის შემოწმებას, სტაჟირებასთან და პრაქტიკის 

გავლასთან დაკავშირებული საკითხების გადაწყვეტას; გადამზადების პროგრამათა 

განსაზღვრას; კონტროლს მერიის მოსამსახურეთა მიერ სწავლების (კვალიფიკაციის) 

ამაღლების კურსების გავლაზე, სწავლების ეფექტურობის შემოწმებას და ასე შემდეგ. 

ადამიანური რესურსების მართვის განყოფილებაში ფუნქციონირებს ორი საშტატო ერთეული. 

ინსპექტირების განყოფილება უზრუნველყოფს დისციპლინისა და კანონიერების დაცვის 

სამსახურებრივ კონტროლს, თანამშრომელთა მიერ მოქალაქეთა კონსტიტუციური 

უფლებებისა და კანონიერი ინტერესების შელახვის, სამსახურებრივი გადაცდომის ფაქტებისა 

და სხვა მართლსაწინააღმდეგო ქმედებათა გამოვლენას, განცხადებების ან საჩივრების 

შესწავლასა და შესაბამის რეაგირებას, სამსახურებრივი გადაცდომის ან/და დაწესებულების 

მიზნებთან შეუსაბამო ქმედების არსებობის შემოწმებისა და აღმოჩენის მიზნით სამსახური 

ახორციელებს ინსპექტირებას და კომპეტენციის ფარგლებში, საქართველოს კანონითა და 

შესაბამისი დებულებით განსაზღვრული სხვა ფუნქციების განხორციელებას. 

ამჟამად ინსპექტირების განყოფილებაში ფუნქციონირებს ორი საშტატო ერთეული. 

2018 წლის 1 იანვრიდან ინსპექტირების განყოფილების მიერ განხილულ იქნა მოქალაქის 1 

განცხადება, 9 მოხსენებითი ბარათი, 

ჩატარებული შემოწმების შედეგად მუნიციპალიტეტის 6 თანამშრომელს მიეცა გაფრთხილება, 

ხოლო 3 საყვედური. 

იურიდიული განყოფილება უზრუნველყოფს მერიის სტრუქტურული დანაყოფების მიერ 

მომზადებული დოკუმენტების სამართლებრივ ექსპერრტიზას, საკრებულოზე წარსადგენი 

განკარგულებებისა და დადგენილებების პროექტების მომზადება-წარდგენას, სასამართლოში 

მერიის ინტერრესების დაცვას, სხვა სამართლებრივ ჩართულობას მუნიციპალიტეტის 

საქმიანობაში და ახორციელებს საქართველოს კანონმდებლობით და მერიის დებულებით 

განსაზღვრულ სხვა უფლებამოსილებებს. განყოფილება დაკომპლექტებულია სამი საშტატო 

ერთეულით. 



საანგარისო პერიოდში განყოფილების მიერ უზრუნველყოფილი იქნა მერიაში შემუშავებული 

სამართლებრივი აქტების პროექტების და სხვა დოკუმენტების სამართლებრივი 

გამართულობა და შესაბამისობა მოქმედ კანონმდებლობასთან და საკრებულოს ნორმატიულ 

აქტებთან. განხილულ იქნა 170 განცხადება/წერილი, მომზადდა საკრებულოს 

დადგენილებებისა და განკარგულებების 12 პროექტი, მომზადებულ იქნა სასამართლოში 

წარსადგენი სარჩელები და შესაგებლები. ასევე, კონკრეტულ გადაწყვეტილებებზე - 

სააპელაციო საჩივრები. მომზადდა 2 სარჩელი, შესაგებელი 12 ადმინიტრაციულ  და 1 

სამოქალაქო საქმეზე, სააპელაციო და საკასაციო საჩივრები 4 ადმინისტრაციულ საქმეზე, 1 

სამოქალაქო საქმეზე აღსარულებლად იქნა წარდგენილი სასამართლო გადაწყვეტილება და 

სააღსრულებო ფურცელი. 

განყოფილებამ  მონაწილეობა მიიღო 9 საქმეზე, მათ შორის მუნიციპალიტეტის მოთხოვნა 

დაკმაყოფილდა  2 საქმეზე, 2 საქმეზე დაკმაყოფილდა ნაწილობრივ,  5 საქმე განხილვის 

სტადიაშია გაცა 20 საკუთრების უფლების მოწმობა საცხოვრებელ ფართებზე, მომზადდა 

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტტეტის მერის 139 ბრძანების პროექტი და 8 სამართლებრივი 

აქტის პროექტი. 

 

საქმისწარმოების განყოფილება უზრუნველყოფს შემოსული და ადგილზე შექმნილი 

დოკუმენტების აღრიცხვას,  შესაბამისი რეზოლუციის საფუძველზე მათ დამუშავებას და 

შემსრულებლებისთვის გადაცემას, დოკუმენტების შესრულების კონტროლს, მერის სახელით 

მომზადებული დოკუმენტების გაგზავნას, ადმინისტრაციული წარმოების წესებისა და 

პროცედურების დაცვას, საქმეთა მომზადებას არქივისათვის ჩასაბარებლად, 

მუნიციპალიტეტის მოხელეთათვის საქმისწარმოების წესების გაცნობას და კონტროლს მათ 

დაცვაზე. 

დღეისათვის საქმისწარმოების განყოფილება დაკომპლექტებულია 5 საშტატო  ერთეულით. 

2018 წლის 1 იანვრიდან დღემდე რეგისტრირებულია 2913 განცხადება, 2100 კორესპოდენცია, 

742 ბრძანება, 1055 მოხსენებითი ბარათი, 1415 მერის წარმომადგენლების დასკვნა, 

კონტროლიდან მოიხსნა 235 განცხადება და 1007 კორესპოდენცია, დარეგისტრირდა და 

გაიგზავნა 1802 წერილი. 

შესყიდვების განყოფილება უზრუნველყოფს ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მიერ 

დამტკიცებული ბიუჯეტის შესაბამისად, სახელმწიფო  შესყიდვების  წლიური  გეგმისა და 

კვარტალური დაყოფის საფუძველზე, მერიის სრტუქტურული ერთეულებისა (სამსახურიები) 

და ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს კომპეტენციას მიკუთვნებულ საკითხებზე, 

თავიანთი ბიუჯეტის ასიგნებების ფარგლებში, სამი სახის სახელმწიფო შესყიდვას: საქონლის, 

მომსახურებისა და სამუშაოების შესყიდვა. 

საანგარიშო პერიოდში, 2018 წლის სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმის შესაბამისად, 

შესყიდვების განსახორციელებლად მომზადებულია და სატენდერო კომისიის მიერ 

სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში გამოცხადებულია 48 

ელექტრონული ტენდერი, მათ შორის: არ შედგა 6; შეწყვეტილია 3; დასრულებულია 

უარყოფითი შედეგით 3. დადებითი შედეგით 36 ელექტრონული ტენდერი . 

ყველა შემდგარ ტენდერზე განყოფილების მიერ წარმოდგენილი და სატენდერო კომისიაზე  

წარდგენილია ტექნიკური დოკუმენტაციები და განხილვის შედეგად მომზადებულია 

შესაბამისი ოქმები და წერილები, რაც ვადებში აიტვირთა ელექტრონული ტენდერების 

შესაბამის მოდულში. სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის, 2017 წლის 14 

ივნისის, N 12 ბრძანების „ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესი“-ს მოთხოვნების 

დაცვით გამოვლენილია გამარჯვებული პრეტენდენტები და სხვადასხვა სახელმწიფო 

შესყიდვაზე გაფორმებულია 36 ხელშეკრულება სახელმწიფო  შესყიდვების შესახებ. 

- ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტში, 2018 წელს მშენებლობის, ინფრასტრუქტურისა და 

კეთილმოწყობის კუთხით განსახორციელებელი სამუშაოების შესყიდვის მიზნით, 

გამოცხადებულია 10 ელექტრონული ტენდერი (რეგიონებში განსახორციელებელი 



პროექტების ჩათვლით) გეგმით 981 300,00 ლარი, გაფორმებულია 10 სახელმწიფო 

შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულება, ჯამური ღირებულებით  812 360,55. ეკონომიამ  

შეადგინა 168 939,45  ლარი. 

 

პრიორიტეტული ინფრასრტუქტურული პროექტები 

მუნიციპალიტეტისათვის პრიორიტეტული ინფრასრტუქტურული პროექტების 

განსახორციე-ლებლად, საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 18 იანვრის N 136  

განკარგულებით ქალაქ ფოთს საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების 

ფონდიდან  გამოეყო 4 573 912,00 ლარი, ხოლო პროექტის მთლიანი ღირებულების 

ფარგლებში 2018 წელს ასანაზღაურებელი თანხა განისაზღვრა 4 814 644,00  ლარი, რომლის 

ფარგლებში უნდა განხორციელებულიყო 5 (ხუთი) პროექტის სახელმწიფო შესყიდვა, მათ 

შორის: 

ა) მალთაყვის უბანში სანაპირო ზოლის (მათ შორის მისასვლელი გზის) რეაბილიტაცია, 

ობიექტი არის გარდამავალი, ელექტრონული ტენდერი გამოცხადდა 2017  წლის 30 ივნისს, 

სამუშაოს  დასრულების ვადაა 2018 წლის 28 სექტემბრის ჩათვლით. სახელშეკრულებო 

ღირებულება შეადგენს - 3 834 481,89 ლარს, დღგ-ს ჩათვლით.  საქართველოს მთავრობის 2018 

წლის 18 იანვრის N 136 განკარგულებით პროექტის მთლიანი ღირებულების ფარგლებში 

მიმდინარე წელს ასანაზღაურებელი თანხა შეადგენს 2 793 897,00 ლარს, თანადაფინანსების 

ჩათვლით. 

ბ) სტადიონის რეაბილიტაცია, პროექტის მთლიანი ღირებულების ფარგლებში მიმდინარე 

წელს ასანაზღაურებელი თანხა შეადგენს  1 157 747,00  ლარს, თანადაფინანსების ჩათვლით. 

გ) ცენტრალური ქუჩების ტროტუარების კეთილმოწყობა (ფარნავაზ მეფის ქუჩა (სამეგერლოს 

მოედნიდან რუსთაველის რკალამდე) პროექტის მთლიანი ღირებულების ფარგლებში 

2018წელს ასანაზღაურებელი თანხა შეადგენს 463 000,00 ლარს, თანადაფინანსების ჩათვლით. 

ელექტრონული ტენდერი გამოცხადდა, გამოვლინდა გამარჯვებული, გაფორმდა 

სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულება, რომლის ჯამური ღირებულება შეადგენს 

365 670,20 ლარს. დღგ-ს ჩათვლით. ეკონომიამ შეადგინა რეგიონალური ფონდიდან 92413,13 

ლარი, ხოლო ადგილობრივი ბიუჯეტიდან  4916,49 ლარი. 

დ) მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების სახურავების რეაბილიტაცია, პროექტის 

მთლიანი ღირებულების ფარგლებში მიმდინარე წელს ასანაზღაურებელი თანხა შეადგენს 

200 000,00 ლარს, თანადაფინანსების ჩათვლით. ელექტრონული ტენდერი გამოცხადდა, 

გამოვლინდა გამარჯვებული, გაფორმდა სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულება, 

რომლის ჯამური ღირებულება შეადგენს 156 255,60 ლარს, დღგ-ს ჩათვლით. ეკონომიამ 

შეადგინა რეგიონალური ფონდიდან 41557,18  ლარი, ხოლო ადგილობრივი ბიუჯეტიდან 

2187,22 ლარი. 

ე) მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ეზოების კეთილმოწყობა, პროექტის მთლიანი 

ღირებულების ფარგლებში მიმდინარე წელს ასანაზღაურებელი თანხა შეადგენს 200 000,00 

ლარს, თანადაფინანსების ჩათვლით. ელექტრონული ტენდერი გამოცხადდა, ორჯერ და 

ორივე დასრულდა უარყოფითი შედეგით. 

აღნიშნულიდან გამომდინარე, ჩვენს მიერ გამოცხადებული ელექტრონული ტენდერების 

ჩატარების შედეგად აღნიშნული პროექტების შესრულებაზე გაფორმებული იქნა 2 (ორი) 

ხელშეკრულება. ჯამურმა სახელშეკრულებო ღირებულებამ  შეადგინა 521 925,80  ლარი. 

რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი ძირითადი 

თანხიდან ორი პროექტის ფარგლებში დღგ-ს ჩათვლით ეკონომიამ შეადგინა რეგიონალური 

ფონდიდან 133 970,31 ლარი, ხოლო ადგილობრივი ბიუჯეტიდან  7 103,71 ლარი. 

- ახალგაზრდული, სპორტული და კულტურული ღონისძიებების  შესყიდვის მიზნით, 

გამოცხადებულია 9 ელექტრონული ტენდერი გეგმით 76 000 ლარი, გაფორმებულია 

სხვადასხვა ღონისძიებების შესყიდვაზე 9 ხელშეკრულება, ჯამური ღირებულებით 64365,14  

ლარი, ეკონომიაა 11 634,86  ლარი. 

- 2018 წელს განსახორციელებელი სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამების, ჯანმრთელობის 

დაცვის პროგრამების შესყიდვის მიზნით, გამოცხადებულია 3 ელექტრონული ტენდერი 



გეგმით 82000,00 ლარი, გაფორმებულია სხვადასხვა პროგრამების შესყიდვაზე 3 

ხელშეკრულება, ჯამური ღირებულებით 68 168,00 ლარი, ეკონომიამ შეადგინა 13 832,00 

ლარი. 

- ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის მმართველობითი ხარჯიდან სხვა დანარჩენი 

საქონლისა და  მომსახურების შესყიდვის მიზნით, გამოცხადებულია 14 ელექტრონული 

ტენდერი გეგმით 138 890,00 ლარი,  სხვადასხვა საქონლისა და მომსახურების შესყიდვაზე 

გაფორმებულია 14 ხელშეკრულება, ჯამური ღირებულებით  108 070,16  ლარი, ეკონომიამ  

შეადგინა  30 819,84  ლარი. 

2018 წლის სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმის 1 278 190,00 ლარის შესაბამისად, 

გამოცხადებული ტენდერების ჩატარების შედეგად, დადებითად დასრულებულია 36 

ელექტრონული ტენდერი, რომლის თანახმად გაფორმებულია 36 სახელმწიფო შესყიდვების 

შესახებ ხელშეკრულება, ჯამური ღირებულებით 1 052 963,85 ლარი. 

ჩატარებული ტენდერების შედეგად მიღებულმა ეკონომიამ შეადგინა  225 226,75  ლარი. 

სხვადასხვა სახის საქონლისა და მომსახურების გამარტივებული შესყიდვის საშუალებით 

შესყიდვის მიზნით, გაფორმებულია 49 ხელშეკრულება რომელთა ჯამური ღირებულება 

შეადგენს 219 199,32 ლარს. 

კონსოლიდირებულ ტენდერებში გამარჯვებული პრეტენდენტებისგან შეისყიდული იქნა 

სხვადასხვა სახეობის საწვავი (დიზელი, ბენზინი), პერსონალური და პორტაბელური 

კომპიუტერები, A4 ფორმატის საბეჭდი ქაღალდები, ფიჭური კავშირგაბმულობის 

მომსახურება, უწყვეტი კვების წყარო და ავტომანქანის საბურავი. გაფორმებულია 15 

ხელშეკრულება, ჯამური ღირებულებით 200 057,90 ლარი. 

შესყიდვების განყოფილების ერთმა თანამშრომლებმა გაიარა დაგეგმილი სახელმწიფო 

შესყიდვების ტრენინგ-კურსები. 

 

2018 წლის 3 იანვარს -  ვალერიან გუნიას სახელობის სახელმწიფო პროფესიულ  

თეატრში ჩატარდა მუსიკალური სტუდია „ანა-ბანა“და სამეჯლისო- სპორტული ცეკვების 

სტუდია“მზის გულის“ საანგარიშო კონცერტი; 

2018 წლის 3 იანვარს - ვალერიან გუნიას სახელობის სახელმწიფო პროფესიულ თეატრში 

გაიხსნა სახელოვნებო ცენტრის მოსწავლეების ნამუშევრების საახალწლო გამოფენა; 

2018 წლის 4 იანვარს - ვალერიან გუნიას სახელობის სახელმწიფო პროფესიულ თეატრში 

მშობელთა მზრუნველობას მოკლებული ბავშვთა ცენტრის,   შშმ ბავშვთა "დღის ცენტრის", 

დედ-მამით ობოლი,   მრავალშვილიან და შეჭირვებულ  ოჯახთა მოზარდებისა და 

მარტოხელა დედის  შვილებისა და აღსაზრდელებისათვის ჩატარდა საახალწლო კონცერტი, 

ბავშვები დასაჩუქრდნენ საახალწლო ნუგბარით; 

2018 წლის 5 იანვარს -ჩატარდა მუსიკალური სტუდია „ენკი-ბენკის“ საანგარიშო 

კონცერტი 

2018 წლის 7 იანვარს– შობის ბრწყინვალე დღესასწაული აღინიშნა ტრადიციულად  

ალილოთი, საზეიმო მსვლელობა, რომელშიც ფოთისა და ხობის ეპარქიის სამღვდელოება, 

ადგილობრივი მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლები და მრევლი მონაწილეობდა,  ანდრია 

პირველწოდებულის სახელობის ეკლესიიდან დაიწყო და საკათედრო ტაძართან დასრულდა. 

2018 წლის 9 იანვარს -სამსახურმა ადგილობრივი მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლებთან 

ერთად ა(ა)იპ კოალიცია სოციალური რეფორმებისათვის ფოთის შშმ ბავშვთა დღის ცენტრის 

აღსაზრდელები და პედაგოგები მოინახულა და პატარებს ტორტითა და საშობაო ნუგბარით 

ახალი წელი მიულოცა. 

2018 წლის 14 იანვარს– ფოთში ქართული თეატრის დღე აღინიშნა. ვალერიან გუნიას 

სახელობის სახელმწიფო დრამატულმა თეატრმა, წარმოადგინა აქვსენტი ცაგარელის 

სპექტაკლი ,,ხანუმა’’. ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიამ ამ დღესთან დაკავშირებით, 

მსახიობებსა და ტექნიკურ პერსონალს სიგელები და ფულადი ჯილდო გადასცა. 

2018 წლის 27-28 იანვარს-საკრებულოს სხდომათა დარბაზში, სამსახურის და არასამთავრობო 

ორგანიზაცია ,,ჯი ეი თის" ურთიერთანამშრომლობით გაიმართა ტრენინგი ,,დებატების 

ხელოვნება და ემოციური ინტელექტი". ტრენინგს ესწრებოდა ქალაქ ფოთის ყველა საჯარო და 



კერძო სკოლის 80 მდე მოსწავლე. ტრენინგს ატარებდა CDSA-ს დამფუძნებელი მანჩო კობიძე. 

სატრენინგო თემამ ფოთელ ახალგაზრდებში დიდი ინტერესი გამოიწვია. შეხვედრები 

წარიმართა ინტერაქტიულ რეჟიმში. არაფორმალური განათლების ხელშეწყობის ფარგლებში 

არასამთავრობო ორგანიზაცია ,,ჯი ეი თი" და  მერიის კულტურის, განათლების, ძეგლთა 

დაცვის, სპორტის და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური კიდევ არაერთ მსგავს პროექტს 

გეგმავს ფოთელი ახალგაზრდებისთვის. 

2018 წლის 29 იანვარს- ევროკავშირში საქართველოს ინტეგრაციის, ქვეყნის 

უსაფრთხოებისა და განვითარების თემატიკის ირგვლივ ფოთის საჯარო ბიბლიოთეკის 

დარბაზში გაიმართა შეხვედრა. სემინარი „საინფორმაციო ცენტრი ნატოსა და ევროკავშირის 

შესახებ“ და „აღმოსავლეთ პარტნიორობის სამოქალაქო საზოგადოების" მხარდაჭერის 

პროგრამის ფარგლებში მოეწყო და მას „საქართველოს უსაფრთხოების და განვითარების 

ცენტრის“ (GCSD) დირექტორის მოადგილე გიორგი გოგუაძე და „ევროკავშირის პროგრამების 

დირექტორი“ გოგიტა ღვედაშვილი უძღვებოდნენ. 

2018 წლის 8 თებერვალს–თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დაარსების 100 

წლისთავთან დაკავშირებით, ივანე ჯავახიშვილის ბიუსტთან,  N 3 საჯარო სკოლის 

უფროსკლასელებმა,  მოწვეულ სტუმრებთან ერთად შეამკეს ივანე ჯავახიშვილის ბიუსტი. 

2018 წლის 14 თებერვალს– გაიმართა მხატვრული ფილმების „ხიბულასა“ და „გაღმა ნაპირის“ 

ჩვენება, რომელსაც საქართველოს პრემიერ-მინისტრის მრჩეველი კულტურის საკითხებში, 

მწერალი გურამ ოდიშარია, ფილმის რეჟისორი, მსახიობები  ესწრებოდა. 

2018 წლის 20 თებერვალს, საბჭოთა ოკუპაციის დღისადმი მიძღვნილი ,,ოკუპაციის 

კვირეული“ გაიხსნა,  ყველა საჯარო და კერძო სკოლებში ჩატარდა სიმამაცის გაკვეთილები. 

,,ოკუპაციის კვირეულის’’  ფარგლებში   გაიხსნა აკაკი ჩხაიძის სახელობის სამხატვრო 

სასწავლებლის მოსწავლეთა და მასწავლებელთა ნამუშევრების გამოფენა ,,ცრემლისა და 

ტკივილის დღე’’, რომელიც საბჭოთა რუსეთის მიერ საქართველოს ანექსიის თემას მიეძღვნა.  

კოლხური კულტურის მუზეუმში გაიხსნა საბჭოთა ოკუპაციისადმი მიძღვნილი ფოტო 

გამოფენა –-,,თოვდა და თბილისს ებურა თალხი“. 

სამსახურის მოწვევით კოლხური კულტურის მუზეუმს სტუმრობდა ივანე 

ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის -სოციალურ და 

პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის პოლიტიკის მეცნიერებათა მიმართულების 

ხელმძღვანელი,  პროფესორი მალხაზ მაცაბერიძე და  თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის მუზეუმის დირექტორის მოადგილე, ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორი  

დავით სართანია, რომლებმაც ჩაატარეს  საჯარო ლექციები. 

2018 წლის 24 თებერვალს–ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ სახელოვნებო 

ცენტრის დარბაზში, საბჭოთა ოკუპაციის კვირეულის ფარგლებში, საქართველოს ეროვნული 

გმირის მარო მაყაშვილის და იუნკერების ხსოვნისადმი მიძღვნილი მუსიკალურ -

ლიტერატურული კომპოზიცია-,,სამშობლოს სიყვარული უმაღლესია’’ გაიმართა. 

2018 წლის 25 თებერვალს– საბჭოთა რუსეთის წითელი არმიის საქართველოს 

დემოკრატიული რესპუბლიკის ოკუპაციის თარიღთან დაკავშირებით, ქალაქის 

მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული შენობის და საქართველოს იუსტიციის სახლის წინ 

ჩატარდა სახელმწიფო დროშის დაშვების ცერემონიალი, რომელსაც ქალაქის 

თვითმმართველობის წარმომადგენლები დაესწრნენ. ფოთის მაცხოვრის აღდგომის 

სახელობის საკათედრო ტაძარში,  დაღუპული იუნკერებისა და სამშობლოს 

თავისუფლებისათვის მებრძოლი გმირების მოსახსენიებელი პანაშვიდი აღევლინა. 

2018 წლის 26 თებერვალს– ქალაქ ფოთის მერის მოადგილემ  გიორგი ფარეშიშვილმა, 

ცენტრალური ბიბლიოთეკის დარბაზში ჩაატარა საჯარო ლექცია–„ერთმორწმუნეობის 

სახელით“ შეკრებილი., ხოლო 2018 წლის 27 თებერვალს „ახალი საქართველოს 

უნივერსიტეტის“ საკონფერენციო დარბაზში „საქართველო და ქალაქი ფოთი 1918-1921 

წლებში“, დამსწრეთ ფოთისა და ხობის მიტროპოლიტი მეუფე გრიგოლი მიესალმა. 

აქვე ოკუპაციის დღისადმი მიძღვნილი  საუკეთესო ესსეს ავტორები მერის სიგელითა და 

სამახსოვრო საჩუქრებით დაჯილდოვდნენ . 



2018 წლის 1 მარტს–საბიბლიოთეკო გაერთიანებასთან არსებულმა სალონმა 

„გულის სამელნე“, ქართველი ავტორებისა და მათი ნაწარმოებების უკეთ გაცნობის მიზნით 

პირველი ლიტერატურულ-მუსიკალური კომპოზიცია წარმოადგინა 

2018 წლის 21 თებერვალი- 1 მარტის ჩათვლით ქალაქ ფოთის მე-2 საჯარო სკოლის 

ხელბურთელ გოგონათა ნაკრებმა გუნდმა მონაწილეობა მიიღო კატარში ქალაქ დოჰაში 

გამართულ სასკოლო მსოფლიო ჩემპიონატზე ხელბურთში. მათ ეს საგზური სასკოლო 

სპორტულ ოლიმპიადაში გამარჯვების შედეგად მოიპოვეს, რომელიც საქართველოს ბავშვთა 

და სასკოლო სპორტის ეროვნული ფედერაციის მიერ ტარდება მთელი ქვეყნის მასშტაბით. ეს 

გახლავთ ჩვენს ქვეყანაში მოქმედი ყველაზე მასშტაბური სპორტული პროგრამა, რომელიც 

2015 წლიდან ხორციელდება და მასში მონაწილეთა რაოდენობა ყოველწლიურად იზრდება. 

საყურადღებოა ის გარემოება, რომ ,,ოლიმპიადა 2018’’-ში საქართველოს 1700-ზე მეტი სკოლის 

100 000-მდე მოსწავლე იღებს მონაწილეობას. 

2018 წლის 3 მარტს- ქალაქის ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებმა სამსახურის 

ორგანიზებით დედის დღე მიულოცეს აფხაზეთიდან დევნილ უხუცეს ქალბატონს და 

მრავალშვილიან დედებს. 

2018 წლის 8 მარტს– გაიმართა ქალთა საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი 

ღონისძიება, ქალაქის სხვადასხვა სფეროში მოღვაწე, წარმატებულ  შვიდ ქალბატონს 

მუნიციპალიტეტის სამადლობელო სიგელი გადაეცათ. ღონისძიებაზე მონაწილეობა მიიღეს 

მომღერალმა დავით არჩვაძე,  კვარტეტი „ჰანგები“, ადგილობრივი შემსრულებლები. 

2018 წლის 1 მარტს საკალათბურთო დარბაზში,  საზეიმო ვითარებაში გაიხსნა 2018 წლის 

სასკოლო სპორტული ოლიმპიადის პროგრამით გათვალისწინებული ქალაქ ფოთის 

პირველობა ,,მხიარულ სტარტებში’’, სადაც მონაწილეობდნენ საჯარო სკოლების 2004-2009 

წლებში დაბადებული მოსწავლეები,  2018 წლის 6-7 მარტს საკალათბურთო დარბაზში 

გაიმართა სასკოლო სპორტული ოლიმპიადის პროგრამით გათვალისწინებული ქალაქ ფოთის 

პირველობა მინი კალათბურთში (3X3) 2002-2004 წლებში დაბადებულ საჯარო სკოლების 

მოსწავლე გოგონათა და ვაჟთა შორის. 

2018 წლის 13-14 მარტს საკალათბურთო დარბაზში გაიმართა სასკოლო სპორტული 

ოლიმპიადის პროგრამით გათვალისწინებული ქალაქ ფოთის პირველობა ხელბურთში 2002-

2004 წლებში დაბადებულ საჯარო სკოლების მოსწავლეთა შორის. 

2018 წლის 16 მარტს 9 აპრილის ხეივანზე გაიმართა სასკოლო სპორტული ოლიმპიადის 

პროგრამით გათვალისწინებული ქალაქ ფოთის პირველობა ,,გეზრბენში’’ საჯარო სკოლის 

მოსწავლე გოგონათა და ვაჟთა შორის. 

2018 წლის 20-21 მარტს ფეხბურთის სასპორტო სკოლის სტადიონზე ჩატარდა სასკოლო 

სპორტული ოლიმპიადის პროგრამით გათვალისწინებული ქალაქ ფოთის პირველობა მინი 

ფეხბურთში 2002-2003-2004 წლებში დაბადებულ საჯარო სკოლების მოსწავლეთა შორის. 

2018 წლის 21 მარტს– ახალი საქართველოს უნივერსიტეტის საკონფერენციო დარბაზში 

ჩატარდა ნიკოლოზ ხომასურიძის ნამუშევრის, კინოფილმ ,,ექვთიმე ღვთისკაცი" ჩვენება, 

რომელიც ისტორიკოსის, არქეოლოგისა და საზოგადო მოღვაწის, ექვთიმე თაყაიშვილის 

ცხოვრებას, ემიგრაციაში გატარებულ წლებს ეძღვნება. მოსწავლე-ახალგაზრდობას და 

ქალაქის საზოგადოებას ჰქონდათ საშუალება გულახდილი დისკუსია გაემართათ ფილმის 

გადამღებ შემოქმედებით ჯგუფთან. 

2018 წლის 21 მარტს-სამსახურის ორგანიზებით დაუნის სინდრომის საერთაშორისო დღე 

აღინიშნა. ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლები შშმ ბავშვთა დღის 

ცენტრის ბენეფიციარებს შეხვდნენ , ,,კოალიცია "სოციალური რეფორმებისთვის" შშმ ბავშვთა 

"დღის ცენტრის " ხელმძღვანელმა თამარ ფოფხაძემ დაუნის სინდრომის შესახებ 

ინფორმაციულობის დონის ამაღლებასთან დაკავშირებით, პრეზენტაცია წარმოადგინა. 

ღონისძიებას ქალაქში სტუმრად მყოფი, ოსტამარის დელეგაციის წევრები დაესწრნენ. 

შეხვედრის მონაწილეებმა ბავშვებთან ერთად სამახსოვრო სურათები დახატეს და 

ფოტოსესიაში მიიღეს მონაწილეობა. 

2018 წლის 23 მარტს –გაიხსნა ქალაქ ფოთის სახელოვნებო ცენტრთან არსებული 

სამხატვრო სასწავლებლის ტანსაცმლის მხატვრული დამუშავების ფაკულტეტის 



პედაგოგების ეკატერინე გედენიძის  და მაია წულაიას  ერთობლივი გამოფენა–.„ქალი და 

მარტი“.  მოდელირების ფაკულტეტის მოსწავლეებმა მეღვინეობა „ხარება“ -ს საფირმო 

მაღაზია-სალონში სასწავლებლის პედაგოგების მიერ დამზადებული ხელნაკეთი სამკაულები, 

თოჯინები, ბატიკა და თექა გამოფინეს.ასევე წარმოადგინეს საკონკურსო და სადიპლომო 

ნამუშევრები. გამოფენას ადგილობრივი მუნიციპალიტეტის და ფოთში სტუმრად მყოფი 

შვედეთის დელეგაციის წარმომადგენლები ესწრებოდნენ. 

2018 წლის 24-26 მარტს ფოთში ევროპის ახალგაზრდული პარლამენტის რეგიონული 

შესარჩევი კონფერენცია _2018 ჩატარდა. კონფერენციის ფარგლებში თეოფანე დავითაიას 

სახელობის პირველ საჯარო სკოლაში მოეწყო ტექნოლოგიებისა და ინოვაციების სააგენტოს 

ვორქშოფი. ახალგაზრდული პარლამენტის მიზანი იყო ევროპული მმართველობის გაცნობა, 

ახალგაზრდებში კრიტიკული აზროვნებისა და დებატების უნარ-ჩვევების გამომუშავება. 

2018 წლის 31 მარტს ქ. მარტვილში საზეიმო ვითარებაში გაიხსნა 2018 წლის სამოყვარულო 

ფეხბურთის ჩემპიონატი. გახსნით მატჩში „მოყვარულთა თასი 2017“-ის გამარჯვებული 

ფოთის „ჭაბონამა“ ფოთის „კოლხიდას“ დაუპირისპირდა და მოიპოვა გამარჯვება ანგარიშით 

4:0. 

2018 წლის 2 აპრილს– ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიისა და საკრებულოს 

მხარდაჭერით, ფოთის ნიკო ნიკოლაძის სახელობის მეორე საჯარო სკოლაში ინტელექტ- 

ჩემპიონატი „ფოთის ეტალონი მოსწავლე“ ჩატარდა, რომელშიც მონაწილეობას ქალაქის 

საჯარო სკოლების  72 მოსწავლე ღებულობდა. „ფოთის ეტალონი მოსწავლე“ 2017-2018 

სასწავლო წლის გამარჯვებული, მე-15 საჯარო სკოლის მეათე კლასის მოსწავლე ლევან 

გორგაძე გახდა. პროექტ „ეტალონის“ ავტორმა და წამყვანმა გოჩა ტყეშელაშვილმა 

სიმბოლური საჩუქრები გადასცა „ფოთის ეტალონ მოსწავლე“ 2017 წლის  გამარჯვებულს  

ვალერი ყუფუნიასა და მესამე საჯარო სკოლის დირექტორს ლელა კემულარიას. 

2018 წლის 9 აპრილს– ქალაქ ფოთის ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებმა 

, მოსწავლე– ახალგაზრდობასთან  ერთად ყვავილებით შეამკეს 9 აპრილის მემორიალი და 

პატივი მიაგეს დაღუპულ გმირთა ხსოვნას. ფოთის უფლის აღდგომის სახელობის საკათედრო 

ტაძარში დაღუპულთა მოსახსენიებელი პანაშვიდი ფოთისა და ხობის მიტროპოლიტმა 

გრიგოლმა აღავლინა. 

2018 წლის 11 აპრილს რაგბის სტადიონზე ,,პარკი არენა’’ გაიმართა მოყვარულთა თასი-

2018 წლის გათამაშების ფინალური მატჩი ფეხბურთში, სადაც ერთმანეთს დაუპირისპირდნენ 

საფეხბურთო გუნდები ,,ჭაბონამა’’ და ,,ტუბორგი’’. თამაში დასრულდა ,,ჭაბონამა’’-ს 

გამარჯვებით, რომელმაც მოიპოვა რეგიონალურ პირველობაზე ასპარეზობის უფლება. 

2018 წლის 12 აპრილს– გაიხსნა დედა ენის კვირეული. ქალაქის მოსწავლე -

ახალგაზრდობა და საზოგადოების წარმომადგენლები ახალგაზრდა პოეტებს: ზვიად 

კვარაცხელიას, გვანცა ჯობავას და ნინო სადღობელაშვილს შეხვდნენ. ბიბლიოთეკის ფოიეში  

გამომცემლობა ,,ინტელექტის“ და ,,არტანუჯის“ წიგნების გამოფენა-გაყიდვა გაიმართა. 

ბიბლიოთეკის ფოიეში მოეწყო ქართული ენის თემატიკისადმი მიძღვნილი, აკაკი ჩხაიძის 

სახელობის სასწავლებლის მოსწავლეთა ნახატების გამოფენა. 

2018 წლის 13 აპრილს–ჩატარდა ქართული ენის დღისადმი მიძღვნილი მასწავლებელთა 

კონფერენცია–,,ენა ქართული -მოვლენილი მადლი ზეცისა’’. კონფერენციას ესწრებოდა 

მოსწავლე–ახალგაზრდობა და პედაგოგები.  მოეწყო კონკურსის ,,საუკეთესო კალიგრაფი’’ 

ხელნაწერების გამოფენა–კონკურსი. 

2018 წლის 14 აპრილს–დედა ენის კვირეულის ფარგლებში, ფოთის კოლხური 

კულტურის მუზეუმში, ბავშვთა ნახატების გამოფენა–„ქალაქი და ზღვა“გაიხსნა. ამ 

თემატიკაზე შექმნილი ნამუშევრები ფოთის აკაკი ჩხაიძის სახელობის სახელოვნებო 

სასწავლებლის მოსწავლეებმა და მათთან ერთად, დედაქალაქიდან მოწვეულმა სტუმრებმა, 

თბილისის სოლიკო ვირსალაძის სახელობის #1 სამხატვრო ხელოვნების სკოლის 

აღსაზრდელებმა წარმოადგინეს. 

2018 წლის 14 აპრილს -ცენტრალური ბიბლიოთეკის დარბაზში, ა(ა)იპ სახელოვნებო 

ცენტრის მოსწავლე-ახალგაზრდობის შემოქმედებითი ცენტრის, მხატვრული კითხვის წრის 

წევრებმა ლიტერატურული კომპიზიცია „ოდა ქართულ ენას“ წარმოადგინეს. ღონისძიებაზე 



მოწვეულ სტუმრებს შორის იყვნენ პოეტები : ნანა გუნია, მურად მთვარელიძე, მიხეილ 

ღაღანაშვილი. 

2018 წლის 14 აპრილს–„ფოთის დღეები_2018“ ის ფარგლებში, ა(ა)იპ სახელოვნებო 

ცენტრის დარბაზში ქალაქ ფოთის თვითმმართველობისადმი მიძღვნილი ღონისძიება–,, 

ფოთის თვითმმართველობის ისტორია“ გაიმართა. მონაწილეებმა ქალაქი ანტიკური 

ეპოქიდან დღემდე, ფაზისისა და შემდგომ  ფოთის განვითარების ისტორიის მნიშვნელოვანი 

ეპიზოდები წარმოადგინეს. ქალაქის განვითარებაში შეტანილი წვლილისათვის, ფოთის 16 

მოქალაქე მადლობის სიგელით დაჯილდოვდა. 

2018 წლის 15 აპრილს–  ,,ფოთის დღეები-2018''          საკათედრო ტაძრის სამრევლო 

დარბაზში  ქალაქის სიმბოლიკისა და ჰერალდიკის გამოფენით გაიხსნა, რომელსაც  

საქართველოს დევნილთა და განსახლების მინისტრი სოზარ სუბარი, საქართველოს 

პარლამენტის წევრი სალომე ზურაბიშვილი, სხვადასხვა  ქალაქების მერები, ადგილობრივი 

თვითმმართველობის წარმომადგენლები, მოწვეული სტუმრები, დელეგაციები ისრაელისა და 

პოლონეთის დამეგობრებული ქალაქებიდან, სამღვდელოება და ქალაქის საზოგადოება 

დაესწრო. სამრევლო დარბაზშივე, შეკრებილი საზოგადოების წინაშე წარსდგა კვინტეტი 

„ურმული“, რომელმაც ხალხური ინსტრუმენტების თანხლებით ეროვნული სიმღერები და 

საგალობლები შეასრულა. 

2018 წლის  15 აპრილს -  ,,ფოთის დღეები-2018''   ფარგლებში     მუზეუმის დირექტორმა 

ელენე გაბლიანმა, მუზეუმში წარმოდგენილი ექსპონატებზე დაყრდნობით, ფოთის ისტორიის 

მცირე ექსკურსი წარმოადგინა და ქალაქის დაგეგმარების თემაზე ლექცია წაიკითხა. 

2018 წლის 15 აპრილს- ფოთის საჭადრაკო კლუბმა „ნანა“, „ფოთის დღეები-2018“-სადმი 

მიძღვნილი, ღია ბლიც ტურნირი გამართა, რომელშიც კლუბის 40-მდე აღსაზრდელი და 

ჭადრაკის მოყვარულები იღებდნენ მონაწილეობას. ჩემპიონატში გამარჯვებულებს ფასიანი 

საჩუქრები გადაეცათ. 

2018 წლის 15 აპრილს –დიდი საზოგადო მოღვაწის ნიკო ნიკოლაძის ძეგლთან, ფოთის 

საპატიო მოქალაქეების დააჯილდოების ცერემონიალი გაიმართა. 

2018 წლის 15 აპრილს–– ფოთის არჩილ ხორავას სახელობის სახელოვნებო სასწავლებელში 

გაიმართა კონცერტი, რომელიც გამოჩენილი ქართველი ლოტბარის, ღვაწლმოსილი 

პედაგოგისა და ხელოვანის, ხელოვნების დამსახურებული მოღვაწის არჩილ ხორავას 90 წლის 

იუბილეს მიეძღვნა. 

,,ფოთის დღეები -2018,“ – 15 აპრილს, ქალაქის ცენტრალურ პარკში გამართული 

ღონისძიებით დასრულდა, რომელშიც ადგილობრივ შემსრულებლებთან ერთად, 

დედაქალაქიდან მოწვეული ცნობილი ანსამბლის „ქუჩის მუსიკოსების“ ორი თაობა იღებდა 

მონაწილეობას. 

2018 წლის 15 აპრილს ქალაქ ზუგდიდში ჩატარდა სასკოლო სპორტული ოლიმპიადის 

პროგრამით გათვალისწინებული რეგიონალური პირველობა გეზრბენში, რომელშიც 

მონაწილეობას ღებულობდა ფოთის  საჯარო სკოლების ნაკრები გუნდი. 

2018 წლის 16 აპრილს–თანამედროვეობის ერთ-ერთი უდიდესი ქართველი შემოქმედი, 

ფოთის საპატიო მოქალაქე,  კლასიკოსი მწერალი გურამ დოჩანაშვილი, თეოფანე დავითაიას 

სახელობის #1 საჯარო სკოლაში  მოსწავლე-ახალგაზრდობას შეხვდა.ყველასთვის საყვარელმა 

მწერალმა ახალგაზრდების კითხვებს უპასუხა და თავისი შემოქმედების ირგვლივ ისაუბრა. 

2018 წლის 17 აპრილს, ჩატარდა ქართული ენის დღისადმი მიძღვნილი მოსწავლეთა 

ლიტერატურული ჩანახატების სახელდახელო კონკურსი–,,ჩვენი ენა ქართული’’გაიმართა, 

რომელშიც ქალაქის საჯარო და კერძო სკოლების 25 მოსწავლემ მიიღო მონაწილეობა. 

კონურსანტებმა იმპროვიზებული საინტერესო ჩანახატები შექმნეს. 

2018 წლის 18 აპრილს – ქართული ენის დღესთან დაკავშირებით თეოფანე დავითაიას 

სახელობის N1 საჯარო სკოლაში, ჩატარდა მოსწავლეთა გრამატიკული კონკურსი "ენაი 

შემკული და კურთხეული", რომელშიც მონაწილეობდნენ ქალაქის საჯარო და კერძო 

სკოლების მოსწავლეთა გუნდები. კონკურსის მიზანი იყო ქართული სალიტერატურო ენის 

ნორმების განმტკიცება, ცოდნის შეჯამება და სრულყოფა. 



2018 წლის 19 აპრილს -ქალაქ ზუგდიდში გაიმართა სასკოლო სპორტული ოლიმპიადის 

პროგრამით გათვალისწინებული რეგიონალური პირველობა მინი ფეხბურთში, რომელშიც 

მონაწილეობას მიიღო  ფოთის N15 საჯარო სკოლების მოსწავლეებმა. 

2018 წლის 20 აპრილს– ფოთს პანკისის ხეობის უხუცესები და ქისტ ქალთა საბჭოს 

წევრები ეწვივნენ. სტუმრებს შორის იყვნენ პოეტი კანეი მარგოშვილი და მთარგმნელი, 

ფილოლოგიის დოქტორი მექა ხანგოშვილი. აქვე გაიმართა, ვაინახურ თემაზე შექმნილი, 

წიგნების პრეზენტაცია. დღის ბოლოს კი, სახელოვნებო ცენტრის დარბაზში, ჩამოსული და 

ადგილობრივი ხელოვანების მონაწილეობით, ვაინახურ-ქართული შემოქმედებითი 

კონცერტი ჩატარდა. 

2018 წლის 21 აპრილს– დედაენის კვირეულის ფარგლებში  სხვადასხვა კონკურსებში 

გამარჯვებული მოსწავლეებისა  და მონაწილე პედაგოგებისათვის მოეწყო შემეცნებითი 

ექსკურსია ,,ფოთი–ვარიანი–შინდისი–გორისციხე–გორიჯვარი–ფოთი.’’ დაჯილდოების 

ცერემონიალი დიდი ქართველი საზოგადო მოღვაწის იაკობ გოგებაშვილის სახლ-მუზეუმში, 

ვარიანში გაიმართა, სადაც მოსწავლეებს და მასწავლებლებს გადაეცათ ქალაქ ფოთის 

მუნიციპალიტეტის სიგელები და სასაჩუქრე  წიგნები. მონაწილეებმა პატივი მიაგეს 2008 

წლის ომის დროს დაღუპულ ,,შინდისელ გმირებს“, ყვავილებით შეამკეს მემორიალური 

დაფა. 

2018 წლის 18 მაისს ქალაქ ზუგდიდში გაიმართა სასკოლო სპორტული ოლიმპიადის 

პროგრამით გათვალისწინებული რეგიონალური პირველობა ,,მხიარულ სტარტებში’’, სადაც 

მონაწილეობდნენ ზუგდიდის, სენაკის, ჩხოროწყუს, ხობის, მარტვილის, წალენჯიხისა და 

ქალაქ ფოთის N3 საჯარო სკოლის გოგონათა და ვაჟთა ნაკრები გუნდები. 

2018 წლის 18-20 მაისს გაიმართა ზურაბ სარსანიას სახელობის ტრადიციული ტურნირი 

კრივში 2006-2007-2008 წ.წ. დაბადებულ მოკრივეთა შორის, სადაც ფოთელმა მოკრივეებმა 

წარმატებით იასპარეზეს: 

2018 წლის 26 მაისს საქართველოს პირველი დემოკრატიული რესპუბლიკის 100 წლის 

იუბილესთან დაკავშირებით ჩვენს ქალაქში გაიმართა სპორტული ღონისძიებები ჭადრაკში, 

კროსში და ველოგარბენში. აგრეთვე მდინარე რიონზე მოეწყო საჩვენებელი გაცურვები კანოე, 

საბაიდარო და აკადემიურ ნიჩბოსნობაში, საიალქნო და წყალსათხილამურო სპორტში, 

რომელშიც მონაწილეობას ღებულობდნენ ქალაქის სასპორტო სკოლების სპორტსმენები და 

მოხალისეები. აგრეთვე კულტურისა და დასვენების პარკში გაიმართა შეზღუდული 

შესაძლებლობების მქონე პირთა პირველობა მკლავჭიდში, ნარდში, შაშში და მაგიდის 

ჩოგბურთში. 

2018 წლის 25 მაისს სამსახურის ორგანიზებით მოეწყო შეხვედრა ,,ჩემი ქალაქის 

მოხალისის" პრეტედენტებისთის მერის მოადგილე გიორგი ფარეშიშვილთან. სამსახურის 

ინიციატივით დაწყებული ახალგაზრდული პროექტი ,,ჩემი ქალაქის მოხალისის" ფარგლებში 

შემოტანილ იქნა 14-29 წლამდე ახალგაზრდის 80 -მდე ინტერნეტ განაცხადი. მოხალისეები 

მონაწილეობას მიიღებენ როგორც ქალაქის ასევე საკუთარი ინიციატივით დაგეგმილ 

სხვადასხვა ღონისძიებებში. 

2018 წლის 27 მაისს ჭიდაობის დარბაზში გაიმართა ქალაქ ფოთის ღია პირველობა 

თავისუფალ ჭიდაობაში 2004-2006-2008 წლებში დაბადებულ მოჭიდავეთა შორის, რომელშიც 

მონაწილეობას ღებულობდნენ: ქუთაისის, ბაღდადის, სამტრედიის, ლანჩხუთის, ზუგდიდის, 

ოზურგეთის, ჩოხატაურის, ჯვარის, წალენჯიხის, აზერბაიჯანისა და ფოთის ნაკრები 

გუნდები, სადაც ფოთელმა მოჭიდავეებმა მოიპოვეს 6 - I ადგილი, 4 - II ადგილი და 4 - III 

ადგილი. მწვრთნელი ავთანდილ კოპალიანი. 

2018 წლის 28-29 მაისს წყალტუბოს სპორტის სასახლეში გაიმართა სასკოლო სპორტული 

ოლიმპიადის პროგრამით გათვალისწინებული ზონალური პირველობა ხელბურთში 

გოგონათა და ვაჟთა შორის, სადაც მონაწილეობას ღებულობდნენ გურიის, იმერეთის, აჭარის 

და ქალაქ ფოთის N2 საჯარო სკოლის მოსწავლეები. ფოთელთა სასახელოდ უნდა 

ითქვას, რომ მათ წარმატებით იასპარეზეს როგორც გოგონათა და ვაჟთა ასპარეზობაში 

და გახდნენ ზონალური პირველობის გამარჯვებულები და მოიპოვეს ფინალურ ეტაპზე 

მონაწილეობის უფლება, რომელიც გაიმართება 26-28 ივნისს, ქალაქ თბილისში. 



2018 წლის 30 მაისს ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომათა 

დარბაზში ჩატარდა ,,ფოთის მოხალისე 2018-ის" გასაუბრების ეტაპი. გასაუბრების 

შედეგების გათვალისწინებით შეირჩევა 40-მდე ახალგაზრდა მოხალისე, რომელიც ერთი 

წლის ვადით მოიპოვებს ფოთის მოხალისეს ოფიციალურ სტატუსს და მონაწილეობას 

მიიღებს სხვადასხვა კულტურულ, სპორტულ, სოციალურ, ეკოლოგიურ და 

ახალგაზრდულ ღონისძიებაში. შერჩეულ მოხალისეებს საჩუქრად გადაეცათ 

ბრენდირებული მაისურები და კეპები. 

2018 წლის 3 ივნისს მდინარე კაპარჭაზე გაიმართა ვიქტორ კრატასიუკის 

სახელობის რეგატა საბაიდარო და კანოეთ ნიჩბოსნობაში, სადაც მონაწილებას 

ღებულობდნენ რუსთავის, თბილისის, ქუთაისის, მცხეთის, დუშეთის და ფოთის 

ნაკრები გუნდები. ააიპ ქალაქ ფოთის სასპორტო საგანმანათლებლო დაწესებულებათა 

გაერთიანების კანოეს სასპორტო სკოლის ნიჩბოსნებმა წარმატებით იასპარეზეს და 

მოიპოვეს 2 – I, 4 – II და 6 – III საპრიზო ადგილები. 

2018 წლის 3 ივნისს ,,ჩემი ქალაქის მოხალისეებისთვის მოეწყო" კოლხეთის 

ეროვნული პარკის ტერიტორიის დათვალიერება, პარკის მნიშვნელობის გაცნობითი 

ხასიათის ლექცია და პალიასტომის ტბაზე ტური-პანტომით გასეირნება. 

2018 წლის 4 ივნისს ქალაქ ფოთს სტუმრობდა საქართველოს ახალგაზრდობის 

წარმომადგენელი გაეროში, გიორგი ტუმასიანი.შეხვედრაზე, ფოთის მუნიციპალიტეტში 

ახალგაზრდული პროექტების მიმდინარეობასა და მოზარდების აქტივობებზე ისაუბრეს. 

განიხილეს აღნიშნული მიმართულებით არსებული გამოწვევები და შესაძლებლობები. 

გაეროში საქართველოს ახალგაზრდობის წარმომადგენელი გიორგი ტუმასიანი, ფოთის 

მერის მოადგილე,გიორგი ფარეშიშვილი და ახალგაზრდულ საქმეთა განყოფილება 

შეთანხმდნენ საერთო ღონისძიებების ჩატარებასა და ურთიერთთანამშრომლობაზე. 

2018 წლის 7 ივნისს, ზუგდიდში, ტექნოპარკის საკონფერენციო დარბაზში 

გაიმართა მოხალისეობის ფორუმი. ფორუმში მონაწილეობა მიიღო ქალაქ ფოთის 

მუნიციპალიტეტის მერიის, საკრებულოს, კულტურის, განათლების, ძეგლთა დაცვის, 

სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახურის წარმომადგენლებმა და ქალაქ ფოთის 

მოხალისეებმა. ფორუმი მიზნად ისახავდა რეგიონში მოხალისეობის პოპულარიზაციისა 

და ხელშეწყობას. ფორუმმა ერთმანეთთან დააკავშირა სხვადასხვა სექტორის 

წარმომადგენელი ორგანიზაციები/დაწესებულებები ვინც ეძებდა მოხალისეებს და მათ, 

ვისაც მოხალისეობა.სურდა. ფორუმის პირველი ნაწილი დაეთმო პრეზენტაციებს, 

რომლების საქართველოში და კერძოდ რეგიონში მოხალისეობის ისტორიას შეეხო: 

„მოხალისეობა კოლხურ ტრადიციებში“; „პროგრამა - საქართველოს მოხალისე - წარ-

წარმატებული პრაქტიკა, მაგალითები“; „დროის ბანკის“ კომპონენტის მიმოხილვა - 

შედეგები/წარმატებული გარიგებები“. ასევე რეგიონში მოქმედმა ორგანიზაციებმა 

გაუზიარეს დამსწრეებს მოხალისეობასთან დაკავშირებულიგამოცდილება.ფორუმის 

მეორე ნაწილში გაიმართა მოხალისეების მაძიებელ ორგანიზაციებსა და მოხალისეებს 

შორის მოლაპარაკებები/გარიგებები. ფორუმში მონაწილეობა მიიღო 30-მამოხალისეების 

მაძიებელმა 

რეგიონში მოქმედმა არასამთავრობო და ბიზნეს ორგანიზაციამ, 100-მა მოხალისემ, 

დაიდო 100-ზე მეტი გარიგება. 

2018 წლის 10 ივნისს ქალაქ ფოთში გაიმართა ქალაქ ფოთის ღია პირველობა 

ბერძნულ-რომაულ ჭიდაობაში, სადაც მონაწილეობდნენ საქართველოს ქალაქებისა და 

რაიონების - ოზურგეთის, ლანჩხუთის, ხობის, სენაკის, აბაშის, მარტვილის, ქუთაისისა 

და ფოთის ნაკრები გუნდების მოჭიდავეები, სადაც ფოთელმა მოჭიდავეებმა 

წარმატებით იასპარეზეს. 

2018 წლის 14 ივნისს ქ. ზუგდიდში გაიმართა ფესტივალი ,,გზა ერთობისკენ - 

რუხი 2018’’-ის პროგრამით გათვალისწინებული მარათონი, სადაც მონაწილეობას 

ღებულობდა 600 მონაწილე, მათ შორის 3 ფოთელი მძლეოსანი სპორტსმენი, რომლებმაც 

წარმატებით იასპარეზეს და მოიპოვეს საპრიზო ადგილები. 



2018 წლის 10 ივნისს ახალგაზრდული პროექტ ,,ჩემი ქალაქის მოხალისის" 

მონაწილეების მიერ მოეწყო პორტის ზღვის სანაპიროს დასუფთავების ქცია. 

2018 წლის 16-17 ივნისს რაგბის სტადიონ ,,პარკი არენაზე’’ გაიმართა მორაგბეთა 

გუნდის ,,კოლხი რაინდები’’ 20 წლის იუბილესთან და დავით სანიკიძის სახელობის 

თასის გათამაშება 7-კაცა რაგბში 13 წლამდელ მორაგბეთა შორის, სადაც მონაწილეობას 

ღებულობდნენ: თბილისის ,,აკადემია’’, თბილისის ,,თბილისი“, ქუთაისის ,,აია“, 

ქუთაისის ,,არესი“, ჩაქვის ,,ჩაქვი“, ოზურგეთის ,,არწივები“, ,,კოლხი რაინდები 1“ და 

,,კოლხი რაინდები 2“ მორაგბეთა ნაკრები გუნდები. მესამე ადგილისათვის ერთმანეთს 

დაუპირისპირდნენ ,,კოლხი რაინდები 1“ და თბილისის ,,თბილისი“, სადაც გამარჯვება 

წილად ხვდათ ფოთელ მორაგბეებს, რომლებმაც მოიპოვეს საპატიო III საპრიზო 

ადგილი. ხოლო ფინალურ ორთაბრძოლაში ერთმანეთს შეხვდნენ თბილისის ,,აკადემია“ 

და ქუთაისის ,,არესი“. დაძაბულ ორთაბრძოლაში გამარჯვება მოიპოვეს ქუთაისელმა 

მორაგბეებმა, რომლებიც გახდნენ პირველობის გამარჯვებულები. მათ გადაეცათ დავით 

სანიკიძის სახელობის თასი, სადგამი დიპლომი და მედლები. აგრეთვე საპრიზო 

ადგილებზე გასულ გუნდებს გადაეცათ შესაბამისი ხარისხის მედლები და სადგამი 

დიპლომები. 

14-15-16 მაისს  ჩვენმა ქალაქმა უმასპინძლა ნატოს სამხედრო გემების ვიზიტს, 

გაიმართა გასართობი-კულტურული ღონისძიებები, ფოკლორული ანსამბლის 

,,პირიმზე“ საანგარიშო კონცერტი. 

18 მაისს, მუზეუმების საერთასორისო დღეს, საინტერესო და მრავალფეროვანი 

საჩვენებელი და საგანმანათლებლო პროგრამა წარმოადგინა ფოთის კოლხური 

კულტურის მუზეუმმა. 19 მაისს წარმატებით განხორციელდა კულტურისა და სპორტის 

სამინისტროს ეგიდით პროექტი  ,,ღამე მუზეუმში“. 

2018 წლის 26 მაისს-საქართველოს ეროვნული დღესასწაული საზეიმოდ აღინიშნა. 

გარემოს დაცვის სამინისტროს მხარდაჭერით ღონისძიებები საინტერესოდ წარიმართა: 

საბავშვო გასართობი აქტივობები, გარემოს დაცვის თემატიკით კოსტიუმირებული 

მსვლელობა, მცენარეების გამოფენა, პროფესიული სასწავლებლების ნამუშევართა 

გამოფენა, ,,ისტორიის კვალდაკვალ“...-საქართველოს პირველი რესპუბლიკის 100 წლის 

იუბილესადმი მიძღვნილი თემატური გამოფენა ფოთის კოლხური კულტურის 

მუზეუმში მარინისტული გამოფენა მოაწყო სამხატვრო სასწავლებლმა ფოთის 

შუქურაში, საზღვაო რუკების გამოფენა - საქართველოს სახელწიფო ჰიდროგრაფიული 

სამსახურში,  ხალხური რეწვისა და გამოყენებითი ხელოვნების ნამუშევრების 

გამოფენები, საუკუნისწინანდელი ბიბლიოგრაფიული გამოცემების გამოფენა-

პრეზენტაცია მოაწყო საბიბლიოთეკო გაერთიანებამ, სპორტული პროგრამა 

წარმოადგინა (კროსი, ველოგარბენი, სანიჩბოსნო სკოლისა და საიალქნო კლუბის 

მოსწავლეთა საჩვენებელი გამოსვლა მდ.რიონზე); საზეიმო კონცერტი, ფოთის 

მუნიციპალიტეტში არსებული ქორეოგრაფიული და მუსიკალური ანსამბლების 

მონაწილეობით; 

გაიმართა წლის წარმატებულ კურსდამთავრებულთა დაჯილდოება; 

2018 წლის 29 მაისს 2017-2018 წლის წარჩინებული მოსწავლეებისათვის ჩატარდა 

გასვლითი ღონისძიება ქალაქგარეთ, ზღვისპირა ქალაქში კულტურულ-სპორტული და 

გამაჯანსაღებელი პროგრამით. 

29 მაისს ა. ხორავას სახელობის სახელოვნებო სასწავლებელში გაიმართა ღვაწლმოსილი 

და ამაგდარი ხელოვანის, ქალბატონი ეთერ დანელიას 80 წლის იუბილესადმი 

მიძღვნილი საზეიმო საღამო. 

30 მაისს ახალი საქართველოს უნივერსიტეტში აშშ-ის საელჩოს ეგიდით გაიმართა 

შეხვედრა -NASCAR-ის ავტომრბოლელ ჯენიფერ კობთან.-„ქალებს ყველაფერი 

შეუძლიათ“ კამპანიის ფარგლებში. 

ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოს მოწვევით, NASCAR-ის ავტომრბოლელი 

ქალი ჯენიფერ კობი, საქართველოში შეხვედრებს მართავს. ფოთში ჯენიფერ კობი 

ადგილობრივ თვითმმართველობასა და ა(ა)იპ-ებში დასაქმებულ ქალბატონებს შეხვდა. 



2018 წლის 1 ივნისს ბავშვთა უფლებების დაცვის დღისადმი მიძღვნილი 

ღონისძიებები ჩატარდა, სადაც მოეწყო სკოლამდელი დაწესებულებების აღმზრდელთა 

ნამუშევრების გამოფენა, საბავშვო საესტრადო კონცერტი ს/დაწესებულებების 

აღსაზრდელთა და ქალაქში არსებული საბავშვო სტუდიების მოსწავლეთა 

მონაწილეობით, რომელშიც ქ.ბათუმიდან ჩამოსული ზღაპრის გმირები 

მონაწილეობდნენ. ადგილობრივი მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლებმა  ა(ა)იპ 

კოალიცია სოციალური რეფორმებისათვის ფოთის შშმ ბავშვთა დღის ცენტრის 

აღსაზრდელები  მოინახულეს. 

2 ივნისი-ანსამბლ ,,დიდგორის’ კონცერტი , საქართველოს ტურიზმის ეროვნული 

სააგენტოსა და საქართველოს ფოლკლორის სახელმწიფო ცენტრის  მიერ მხარდაჭერილი 

პროექტის ,,ბაღია ჩვენი ქვეყანა“ ფარგლებში ფოთის არჩილ ხორავას სახელობის 

სახელოვნებო სასწავლებელში მგალობელ-მომღერალთა გუნდმა ,,დიდგორი“ სოლო 

კონცერტი გამართა, კონცერტში საქართველოს ფოლკლორის სახელმწიფო ცენტრთან  

არსებული  ფოთის სალოტბარო სკოლის მოსწავლეები მონაწილეობდნენ 

(ხელმძღვანელი იროდი ტიკარაძე).კონცერტი საქართველოს ფოლკლორის სახელმწიფო 

ცენტრის ორგანიზებით, საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის, 

საქართველოს კულტურისა და სპორტის სამინისტროსა და ქალაქ ფოთის მერიის 

მხარდაჭერით გაიმართა. 

20 ივნისი- ა.ხორავას სახელობის სახელოვნებო სასწავლებელის საკონცერტო 

დარბაზში    ჩატარდა   სასწავლო წლის დასკვნითი კონცერტი  

   21 ივნისი- ა.ხორავას სახელობის სახელოვნებო სასწავლებლის საკონცერტო 

დარბაზში ჩატარდა კლასიკური მუსიკის კონცერტი. 

25 ივნისი- ქალაქ ფოთის მალთაყვის სანაპირო ზოლზე სახელოვნებო ცენტრთან 

არსებულმა მოსწავლე-ახალგაზრდობის შემოქმედებითმა ცენტრმა გამართა  კონცერტი 

"გაღმა ნაპირელებს"  საღამოზე ბავშვთა საესტრადო სიმღერების შემსწავლელი სტუდია 

"ანა-ბანა" და სამეჯლისო- სპორტული ცეკვების სტუდია "მზის გული" მონაწილეობდა. 

27 ივნისი- რუსთაველის რკალის მიმდებარე ტერიტორიაზე სახელოვნებო 

ცენტრთან არსებულმა მოსწავლე-ახალგაზრდობის შემოქმედებითმა ცენტრმა გამართა  

საესტრადო სტუდია“ანა-ბანა“-ს და სამეჯლისო სპორტული ცეკვების სტუდია“მზის 

გული“-ს საზაფხულო კონცერტი. 

28 ივნისს ლიტერატურულ-საგანმანათლებლო პროექტის „ცოცხალი წიგნების“ 

ფარგლებში, ქალაქს თანამედროვე ქართველი პოეტები და მწერლები ესტუმრნენ: კატო 

ჯავახიშვილი, მანანა მათიაშვილი, პაატა შამუგია, ბესო სოლომონაშვილი, ზაზა 

ბიბილაშვილი და ქეთევან დუმბაძე, საჯარო სკოლების მოსწავლეებს, პედაგოგებსა და 

საზოგადოების წარმომადგენლებს შეხვდნენ. პოეზიის მოყვარულებს საშუალება 

ჰქონდათ შეხვედროდნენ შვედ მწერალსა და გამომცემელს 

კრისტიანკარლსონს. წაკითხული იქნა ლექსები, ნაწყვეტები პროზაული 

ნაწარმოებებიდან. პოეტებმა პასუხი გასცეს დასმულ. საქართველოს კულტურისა და 

ძეგლთა დაცვის სამინისტრო, „პოეზიის მეგობართა კლუბთან“ ერთად, უკვე მესამე 

წელია საქართველოს რეგიონებში, ახორციელებს საგანმანათლებლო-ლიტერატურულ 

პროექტს „ცოცხალი წიგნები“. პროექტის ხელმძღვანელია კულტურისა და ძეგლთა 

დაცვის მინისტრის მრჩეველი, ქეთევან დუმბაძე, კოორდინატორი, პოეტი მარიამ 

წიკლაური. 

29-30 ივნისს ფოთში „ კოლხურ - ლაზური ფესტივალი“ ჩატარდა.ტრადიციულად 

ფესტივალი ჩვენს ქალაქში მეთერთმეტედ ტარდება. ფესტივალში მონაწილეობდნენ  

ადგილობრივი და რეგიონებიდან ჩამოსული ანსამბლები. ფესტივალის ჟიურს 

ხელმძღვანელობდა მსოფლიო ფესტივალების მრავალგზის ლაურეატი, საქართველოს 

ხელოვნების დამსახურებული მოღვაწე, პროფესორი, ფოთის საპატიო მოქალაქე 

რეზოჭანიშვილი. ჟიურის შემადგენლობაში იყვნენ ქორეოგრაფიის დამსახურებული 

მოღვაწეები. 



 

 

30 ივნისი- რუხის სავაჭრო ცენტრში ფერების ფესტივალი ჩატარდა, სადაც 

მონაწილეობა მიიღო ქალაქის ახალგაზრდობამ.  ღონისძიების მხარდამჭერებია 

სამეგრელო ზემო სვანეთში სახელმწიფო რწმუნებულის - გუბერნატორის 

ადმინისტრაცია, რუხის სავაჭრო ცენტრი, საპარტნიორო ფონდი, ეკონომიკისა და 

მდგრადი განვითარების სამინისტროს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის 

პროექტი Check in Georgia და რეგიონში შემავალი მუნიციპალიტეტები არიან.  ფერების 

ფესტივალი "გზა ერთობისკენ - რუხი 2018“-ის ფარგლებში ჩატარდა. 

 

centralur biblioTekaSi და ცენტრალურ საბავშვო ბიბლიოთეკაში 

xorcieldeba proeqti integrirebuli sabiblioTeko sistema “Ria 
biblioTeka”. biblioTekaSi inergeba kompiuteruli programa. am programis 
farglebSi xdeba eleqtronuli katalogis warmoeba-wignebis Seyvana. 
dReisaTvis Seyvanilia 24750 wigni. fondi universaluria da Seadgens 
141 123egz. wigns. mkiTxvelTaTvis swrafi da efeqturi momsaxureobisaTvis 
igegmeba yvela biblioTeka-filialis CarTva am programaSi. sabiblioTeko 
gaerTianeba m/wlis 6 TveSi moemsaxura 2150  mkiTxvels da mkiTxvelze gaica 
18 200egz. wigni. saCuqrad gadmogveca 89 cali wigni, SeZenil iqna 70 cali 
wigni (472 lari), vauCerizaciis meSveobiT gadmogveca  51 cali wigni (450 

lari). restavraciis ganyofilebis mier aRdgenil iqna 46 egz. წigni.     
sabiblioTeko garTianebaSi axali teqnologiebis danergvam, 
mkiTxvelebisadmi Tanamedrove servisebis SemoTavazebam is sainformacio 

centrad aqcia. biblioTekaSi funqcionirebs kompiuteruli momsaxუrebis 
kabineti, ucxo enis kabineti, “bavSvTa oTaxi”, unarSezRudulTa da 
pensionerTa momsaxurebis oTaxi, axalgazrda SemoqmedTa klubi, “wignis 

moyvarulTa klubi”, wignis restavraciis ganyofilebა. 

biblioTekebis muSaobaSi erT-erTi mimarTulebaTagania bavSvTa 
sabiblioTeko momsaxureoba. am kategoriis mkiTxvelTa sabiblioTeko 
momsaxureobas uzrunvelyofs niko nikolaZis saxelobis sabavSvo 
biblioTeka #2 da #3 biblioTeka/filialebi. Aaseve, centr. biblioTeka 
qmediT daxmarebas uwevs abiturientebs, studentebs uwyveti swavlebis 
miRebaSi, adgilobrivi momsaxureobis garda am procesSi warmatebiT iyeneben 
distanciuri swavlebis meTodebs. sabiblioTeko teqnologiebis ganviTarebam 
TiToeul mkiTxvels misca informaciis didi raodenobiT miRebis saSualeba. 
biblioTekaSi Zireulad Seicvala informaciis mopovebis, miRebis, 
damuSavebisa da analizis meTodebi, iseve rogorc masze xelmisawvdomobis 
saSualebebi. 

mimdinare wlis 6 Tvis sabiblioTeko sistemis Catarebuli RonisZiebebisa 
da aqtivobebis statistikuri monacemebi Semdegia: 

wignis prezentacia- 2, წიგნის განხილვა- 3, საგანმანათლებლო აქტივობები- 10 

,musikalur-literaturuli კომპოზიცია- 6, foto-gamofena-4,Teatralizebuli 

sanaxaoba -4, leqcia-seminari- 4, შეხვედრა  მწერლებთან და პოეტებთან- 9, 

შეხვედრა ინტელიგენციასთან- 2, სალონური შეხვედრები -24, 

წიგნის კვირეულის ფარგლებში ჩატარებლი ღონისძიებები-6, შემეცნებით - 

საგანმანათლებლო ღონისძიებები- 5; 

 

 

https://www.facebook.com/media/set/?set=ms.c.eJw9z9mNRDEIRNGMRhRrkX9iLRjzfo%7E%3BwBYMdUplpJMr8DwuFlHBa4IA6Ewk%7E_oGEgsg%7E%3BCFzz%7E%3Bga4Tla6LNrQUTr1oe8wWqB7URl1flCI2E5J%7E_4NvIxkHaPDGrA8YC4gG2Uf01YJwJTT1IzgT71nr0nu63xVsX5H2foZg7FNeI%7E%3Bb7w%7E_36wFmAPEtsoXoPas1btg1xAHzT2MPgd1rZRT%7E%3BsB6RVaTw%7E-%7E-.bps.a.1895076570548410.1073743222.766930780029667&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=ms.c.eJw9z9mNRDEIRNGMRhRrkX9iLRjzfo%7E%3BwBYMdUplpJMr8DwuFlHBa4IA6Ewk%7E_oGEgsg%7E%3BCFzz%7E%3Bga4Tla6LNrQUTr1oe8wWqB7URl1flCI2E5J%7E_4NvIxkHaPDGrA8YC4gG2Uf01YJwJTT1IzgT71nr0nu63xVsX5H2foZg7FNeI%7E%3Bb7w%7E_36wFmAPEtsoXoPas1btg1xAHzT2MPgd1rZRT%7E%3BsB6RVaTw%7E-%7E-.bps.a.1895076570548410.1073743222.766930780029667&type=1


 

 

 

q. foTis sabiblioTeko gaerTianebaSi funqcionirebs 4 biblioTeka: 1 

centraluri, 1 niko nikolaZis saxelobis ცენტრალური sabavSvo, 2 masobrivi 

biblioTeka-filiali. 

 

centralur biblioTekaSi და ცენტრალურ საბავშვო ბიბლიოთეკაში 
xorcieldeba proeqti integrirebuli sabiblioTeko sistema “Ria 
biblioTeka”. biblioTekaSi inergeba kompiuteruli programa. am programis 
farglebSi xdeba eleqtronuli katalogis warmoeba-wignebis Seyvana. 
dReisaTvis Seyvanilia 24750 wigni. fondi universaluria da Seadgens 
141 123egz. wigns. mkiTxvelTaTvis swrafi da efeqturi momsaxureobisaTvis 
igegmeba yvela biblioTeka-filialis CarTva am programaSi. sabiblioTeko 
gaerTianeba m/wlis 6 TveSi moemsaxura 2150  mkiTxvels da mkiTxvelze gaica 
18 200egz. wigni. saCuqrad gadmogveca 89 cali wigni, SeZenil iqna 70 cali 
wigni (472 lari), vauCerizaciis meSveobiT gadmogveca  51 cali wigni (450 
lari). restavraciis ganyofilebis mier aRdgenil iqna 46 egz. wigni. 
biblioTekas emsaxureba 24 kvalificirebuli TanamSromeli.      
sabiblioTeko garTianebaSi axali teqnologiebis danergvam, 
mkiTxvelebisadmi Tanamedrove servisebis SemoTavazebam is sainformacio 
centrad aqcia. biblioTekaSi funqcionirebs kompiuteruli momsaxirebis 
kabineti, ucxo enis kabineti, “bavSvTa oTaxi”, unarSezRudulTa da 
pensionerTa momsaxurebis oTaxi, axalgazrda SemoqmedTa klubi, “wignis 
moyvarulTa klubi”, wignis restavraciis ganyofileba. 

 

biblioTekebis muSaobaSi erT-erTi mimarTulebaTagania bavSvTa 
sabiblioTeko momsaxureoba. am kategoriis mkiTxvelTa sabiblioTeko 
momsaxureobas uzrunvelyofs niko nikolaZis saxelobis sabavSvo 
biblioTeka #2 da #3 biblioTeka/filialebi. Aaseve, centr. biblioTeka 
qmediT daxmarebas uwevs abiturientebs, studentebs uwyveti swavlebis 
miRebaSi, adgilobrivi momsaxureobis garda am procesSi warmatebiT iyeneben 
distanciuri swavlebis meTodebs. sabiblioTeko teqnologiebis ganviTarebam 
TiToeul mkiTxvels misca informaciis didi raodenobiT miRebis saSualeba. 
biblioTekaSi Zireulad Seicvala informaciis mopovebis, miRebis, 
damuSavebisa da analizis meTodebi, iseve rogorc masze xelmisawvdomobis 
saSualebebi. 

 

biblioTekis muSaobis ZiriTad principad unda darCes aqsioma - mkiTxvels 
wigni unda gadaeces maSin , rodesac esaWiroeba, iq sadac esaWiroeba da is, 
romelic mas esaWiroeba. saamisod, CvenTvis erT-erT umTavress prioritets, 
biblioTekebis eleqtronuli wignebiT aRWurva da moZravi mobiluri 
biblioTekebis mowyoba warmoadgens skverebsa da axalgarzrdebis TavSeyris 
adgilebSi. 

 

 



 

 

 

D dReisaTvis biblioTeka mkiTxvels Semdegi saxis servisebiT emsaxureba: 

 

 

 

 ufaso registracia 

 biblioTekidan wignebis garkveuli vadiT gatana 

 samkiTxvelo darbaziT sargebloba 

 sacnobaro – bibliografiuli momsaxureba 

 sabavSvo literaturiT uzrunvelyofa 

 ucxoenovani literaturiT uzrunvelyofa 

 internetTan wvdoma da ufaso WIFI 

 biblioTekarTa mkiTxvelTan momsaxureoba eleqtronuli komunikaciis 

saSualebebiT: el. fosta, internetiT sargebloba, pres-relizis 

momzadeba, soc. qselebSi muSaoba 

 audio – video saSualebebi, xmovani wignebi 

 perioduli gamocemebiT uzrunvelyofa (Jurnal-gazeTebi) 

 Tematuri RonisZiebebi 

 wignis prezentaciebi 

 literaturuli saRamoebi 

 mwerlebTan, poetebTan da xelovan adamianebTan Sexvedrebi 

 kinoCvenebebi, foto-gamofenebi 

 saganmanaTleblo da SemecnebiTi proeqtebi 

 saqvelmoqmedo proeqtebi 

 skolis moswavleebisaTvis biblioTekebSi eqskursiebis organizeba 

 

 

 

mimdinare wlis 6 Tvis sabiblioTeko sistemis Catarebuli RonisZiebebisa 
da aqtivobebis statistikuri monacemebi Semdegia: 

 

 

 



wignis prezentacia 2 

წიგნის განხილვა 3 

საგანმანათლებლო აქტივობები 10 

musikalur-literaturuli კომპოზიცია 6 

foto-gamofena 4 

Teatralizebuli sanaxaoba 4 

leqcia-seminari 4 

შეხვედ რა  მწერლებთან და პოეტებთან 9 

შეხვედრა ინტელიგენციასთან 2 

სალონური შეხვედრები 24 

წიგნის კვირეულის ფარგლებში ჩატარებლი ღონისძიებები  6 

შემეცნებით - საგანმანათლებლო ღონისძიებები 5 

 

1. ბიბლიოთეკა და სკოლა.. ეს არის ერთი მთლიანი განუყოფელი სისტემა! 

კვლევის შედეგებმა აჩვენა რომ ბიბლიოთეკები განათლების სფეროში დიდ 

ფუნქციებს ასრულებს. ხოლო პედაგოგებს, ძალიან დიდი მისია აკისრიათ 

გზამკვლევის ფუნქცია იტვირთონ, ცოდნის უკიდეგანო ლაბირინთში. 

სასიხარულოა და აღნიშვნას საჭიროებს სკოლების აქტიური ჩართულობა 

საბიბლიოთეკო გაერთიანების პროექტში “ბიბლიოთეკა ჩემი სამყაროა" . 

25 იანვარს, საბიბლიოთეკო გაერთიანებისა, თამარ ფაჩულიას საავტორო 

სკოლა-გიმნაზიის(პედაგოგი ანჟელა ნადირაშვილი) და №1 საჯარო სკოლის 

(პედაგოგი მიმოზა ფაცია) ორგანიზებით №1 საბავშვო ბიბლიოთეკაში 

წარმოდგენილ იქნა თოჯინების სპექტაკლი "მგელი და კრავი“, „რწყილი და 

ჭიანჭველა“ ღონისძიებამ მართლაც შთამბეჭდავად ჩაიარა და პატარა 

მსახიობების ბენეფისიც შედგა. 

 

2. ფოთის ახალგაზრდული იდეა _ დონორი ორგანიზაცია არის ევროპის ფონდი, 

რომელიც აქტიურად მუშაობს ახალგაზრდობის საკითხებზე ახორციელებს 

ახალგაზრდული ინტეგრაციის პროგრამას, რომლის მიზანიც ახალგაზრდების 

სამოქალაქო 

ჩართულობისა და მოხალისეობის გაზრდაა, ადგილობრივ დონეზე არსებული 

პრობლემების გადასაჭრელად. 

ფოთის ახალგაზრდული იდეის წევრებმა 26 იანვარს საბიბლიოთეკო 

გაერთიანების სამკითხველო დარბაზში ჩაატარეს პრეზენტაცია, რომლებიც 

ეხებოდა საგრანტო კონკურსის საკითხებს. 

 

3. 2 თებერვალს ქ. ფოთის ცენტრალურ ბიბლიოთეკას ბაღი "ანბანელას" 

აღსაზრდელები ესტუმრნენ ( აღმზრდელები - ლ.ლაცუზბაია, შ. 

ჩხარტიშვილი,ჟ.კუჭავა). შეხვედრა გაცნობითი ხასიათის გახლდათ. პატარები 

გაეცნენ ბიბლიოთეკის აბონომენტს, მომსახურების პირობებს, სამკითხველო 

დარბაზს, ბიბლიოთეკის არაჩვეულებრივი ბაღიც მოინახულეს.. ფერადი და 



კომფორტული გარემო მათთვის განსაკუთრებით მომნუსხველი და 

შთამბეჭდავი გახლდათ. 

 

4. 6 თებერვალი, ქ. ფოთის ცენტრალური ბიბლიოთეკა 

ზამთრის უცნაურად თბილი და მზიანი დილა ამჯერად №6 ბაღის პატარა 

აღსაზრდელებთან ერთად (გამგე - თინა ლაკია, აღმზრდელი - ია გაბელია). 

პატარა მეგობრებმა დილა კიდევ უფრო გაგვითბეს და გაგვილამაზეს, საბავშვო 

ლექსები და სიმღერები შემოგვთავაზეს, ბიბლიოთეკისაგან კი ბევრი სითბო, 

სიყვარული და ტკბილეულობა დაიმსახურეს, ჩვენი მეგობრობა გრძელდება 

 

5. დღეს 7 თებერვალს, ბიბლიოთეკას ქალაქის №7 ბაგა-ბაღის აღსაზრდელები 

ეწვივნენ, ბავშვებმა დავათვალიერს ბიბლიოთეკა, წარმოდგენილ იქნა მათი 

საყვარელი ანიმაციური ფილმები და საბავშვო მუსიკალური კლიპები... 

პატარებმა წაიკითხეს ლექსები... ნორჩმა მკითხველებმა მშვენიერი დღე 

გვაჩუქეს. 

 

6. დღეს, 16 თებერვალს, საბიბლიოთეკო გაეთიანების სამკითხველო დარბაზში 

საქართველოს კულტურისა და სპორტის სამინისტროს ინიციატივით, ფოთის 

კულტურის სფეროს მუშაკებსა და აიპების ხელმძღვანელებისთვის ტრენინგი 

ჩატარდა, რომელიც კულტურის სფეროში ქალაქის სტრატეგიის შემუშავების 

აუცილებლობას ეხებოდა. შეხვედრას ფოთის მერის მოადგილე გიორგი 

ფარეშიშვილი ესწრებოდა 

 

7. 2018 წლის, 16 თებერვალს, მეორე საჯარო სკოლის ბიბლიოთეკაში ჩატარდა 

კლასის საათი თემაზე:" "წიგნი, ჩემი სახლის ბიბლიოთეკიდან“. ჩართულები 

იყვნენ: სკოლასთან არსებული ლიტერატურული სალონის მოსწავლეები (ხელ. 

მაკა ვაშაკიძე.), პედაგოგები და საბიბლიოთეკო გაერთიანების 

თანამშრომლები. 

დასაწყისში, მოსწავლეებმა წარმოადგინეს მინი- ლექცია ბიბლიოთეკების 

ისტორიის შესახებ, შემდეგ შესთავაზეს მსმენელს პრეზენტაცია მათთვის 

საყვარელი ავტორების. პედაგოგმა მაიკო გვალიამ მის მიერ შექმნილი 

ხელთნაკეთი წიგნი საჩუქრად გადასცა სკოლის ბიბლიოთეკას. დამსწრეებმა 

ისაუბრეს მათ საყვარელ წიგნებზე და წიგნების წაკითხვის შემდეგ მიღებულ 

განცდებზე , აზრებზე.  

ასევე გაიმართა პოლემიკა თემაზე: წიგნი თუ კომპიუტერი? მოსწავლეებმა 

აღნიშნეს, რომ ორივე საჭირო და აუცილებელია მათი წინსვლისა და 

განვითარებისათვის. კლასის საათმა საინტერესოდ ჩაიარა. სამომავლოდ 

დასახულ იქნა ახალი პროექტები და ერთობლივი ღონისძიებების დაგეგმვა. 

იკითხეთ ბევრი, ბევრი.... გაიღრმავეთ ცოდნა. წიგნი მუდამ თქვენი 

თანამგზავრი და პირველი მეგობარი გახდება. წაკითხული ნამცეცებით 

გროვდება ცოდნა. ამიტომ იკითხეთ ნამცეცები და შეიცანით ახალი სამყარო... 

 

 



8. 2018 წლის 19 თებერვალს, 15-საათზე ფოთის საქალაქო ბიბლიოთეკის 

სამკითხველო დარბაზში გაიმართა ფოთის ახალგაზრდული იდეის 

დაჯილდოების ცერემონიალი. გამარჯვებული პროექტის ავტორებს კი 

გადაეცათ ფულადი საჩუქრები თავიანთი პროექტების განსახორციელებლად. 

ღონისძიებას ესწრებოდნენსკოლის მოსწავლეები და ამერიკელი მოხალისე 

მასწავლებელი მშვიდობის კორპუსიდან. 

 

9. 20 თებერვალს, ქ. ფოთის ცენტრალურ ბიბლიოთეკაში, კიდევ ერთი წიგნის - 

"ნაცრისფერი ქალაქი" პრეზენტაცია შედგა (ორგანიზატორი - პოეტი ზოია 

გრაფიშვილი), რომლის ავტორიც ახალგაზრდა დამწყები პოეტი, №7 საჯარო 

სკოლის VIII კლასის მოსწავლე, ლიტერატურულ კლუბ "ჭალიკონის" წევრი - 

ხატია კუპრაძე გახლავთ. წიგნში თავმოყრილია ხატიას თვალით დანახული 

დღევანდელი სამყარო, გადაფასებული ფასეულობები... ვულოცავთ ხატიას, 

ვუსურვებთ მრავალფეროვან შემოქმედებას და არაერთ წარმატებას 

სამწერლობო ასპარეზზე 

 

10. დღეს, 21 თებერვალს, ქ. ფოთის ცენტრალურ ბიბლიოთეკაში, "ოკუპაციის 

კვირეული"-ს ფარგლებში, მოეწყო სახელოვნებო ცენტრთან არსებული აკაკი 

ჩხაიძის სახელობის სამხატვრო სასწავლებლის მოსწავლეთა და 

მასწავლებელთა ნამუშევრების გამოფენა სახელწოდებით - "25 - თებერვალი - 

ცრემლისა და ტკივილის დღე", რომელიც იუნკერთა (1921 წ) და საქართველოს 

ერთიანობისათვის დაღუპულ გმირთა ხსოვნას (აგვისტო 2008, აფხაზეთის ომი 

1992-1993) მიეძღვნა. პროექტის ორგანიზატორები გახლავთ ქალაქ ფოთის 

მუნიციპალიტეტის მერია, კულტურის, განათლების, ძეგლთა დაცვის, 

სპორტის და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური. 

კვირეულში აქტიურად იყვნენ ჩართული ქალაქის სასწავლო და კულტურულ-

საგანმანათლებლო დაწესებულებები. 

 

11. პარასკევს, 23 თებერვალს, 15 საათზე ფაზისის საერო-სამეცნიერო აკადემიის 

მორიგი სხდომა გაიმართა საბიბლიოთეკო გაერთიანების სამკითხველო 

დარბაზში. დასასრულს წარმოდგენილი იყო ვიდეო მასალის ჩვენება 

 

12. 26 თებერვალს, საბიბლიოთეკო გაერთიანების სამკითხველო დარბაზში, 

საჯარო ლექცია წაიკითხა ქალაქ ფოთის მერის მოადგილემ გიორგი 

ფარეშიშვილმა. შეკრებილი აუდიტორიის წინაშე მან ისაუბრა ერის 

დეგრადაციისკენ მიმართულ ღონისძიებებზე, ქართული 

სახელმწიფოებრიობის შენარჩუნებასა და ევროპასთან ინტეგრაციის 

საკითხებზე. 

ლექციას ფოთის კულტურისა და საგანმანათლებლო დაწესებულებების, 

ქალაქის საზოგადოების წარმომადგენლები ესწრებოდნენ. 

 

 

13. 2 მარტი, “ჩვენი პროტესტი თოვლის არ მოსვლას - პოეზიის ფიფქთა-ცვენა“ ასე 

ერქვა ღონისძიებას, რომელიც საბიბლიოთეკო გაერთიანების ბაღში, ღია ცის 



ქვეშ ჩატარდა. ბიბლიოთეკასთან არსებული სალონის წევრებმა, ძირითადად 

ზამთრის თემატიკაზე წარმოადგინეს ქართველი ავტორების მიერ შექმნილი 

გენიალური, იისფერი პოეზია.. ლიტერატურულ-მუსიკალურ კომპოზიციას 

ესწრებოდნენ ქალაქ ფოთის მერის მოადგილე გიორგი ფარეშიშვილი, 

ადმინისტრაციული და შესყიდვების სამსახურის უფროსი ინგა მასხულია და 

მოწვეული სტუმრები. 

 

14. თამარ ფაჩულიას საავტორო სკოლა- გიმნაზიისა და ცენტრალური საბავშვო 

ბიბლიოთეკის ერთობლივი თანამშრომლობით (I, II, III კლასის მოსწავლეები) 

წარმოდგენილ იქნა მუსიკალურ-ლიტერატურული კომპოზიცია : "ქალი 

სუსტია, მაგრამ დედაა ძლიერი.." 

პატარა მკითხველებმა ლექსებით, სიმღერითა და ცეკვით მოგვილოცეს 

გაზაფხულის შემობრძანება და მისი პირველი დღესასწაული დედის დღე. 

მადლობა ვუხდით ორგანიზატორებს, (პედაგოგები - მარიკა პაპავა, მაია 

სიჭინავა, შორენა ზოიძე, მანანა ხომერიკი, მაია მამფორია) განსაკუთრებით 

ჩვენს პატარა მეგობრებს თბილი, პოზიტიური განწყობისათვის! 

 

15. მოსწავლე-ახალგაზრდობის შემოქმედების ცენტრისა და საბიბლიოთეკო 

გაერთიანების ორგანიზებით , სამკითხველო დარბაზში ჩატარდა დედის 

დღისადმი მიძღვნილი საღამო. 

ღონისძიებაზე შესრულდა სხვადასხვა მუსიკალური ნომერი, პატარებმა 

წაიკითხეს ლექსები, რომლებიც აღსავსე იყო სითბოთი და სიყვარულით. 

ზეიმს ესწრებოდნენ პედაგოგები, მშობლები და მოწვეული სტუმრები . 

ღონისძიების დასასრულს მონაწილეებმა დარბაზში მყოფ ქალბატონებს 

ყვავილები მიართვეს  

მზეს და სიყვარულს. 

 

16. საბიბლიოთეკო გაერთიანების №3 ბიბლიოთეკა ფილიალში, ქალთა 

დღესასწაულს მიეძღვნა ღონისძიება სათაურით :“ დედი მოსულან ლურჯი 

იები». ღონისძიებაში ჩართული იყვნენ მე-11 საჯარო სკოლის 1-ლი კლასის 

მოსწავლეები.(პედაგოგი ირმა ჭანტურია; დირექტორი სოფიო ჭაჭია) 

პატარებმა საინტერესოდ წარმოადგინეს მხატვრული კითხვისა და 

მუსიკალური ნომრები. ღონისძიებას ესწრებოდნენ მოწვეული სტუმრები. 

 

17. ნიკო ნიკოლაძის სახელობის ქალაქ ფოთის №2 საჯარო სკოლასთან არსებულმა 

მხატვრული კითხვის კლუბმა „ფერადი სტროფების სამყარო“ და კლუბის 

კურატორმა, მაკა ვაშაკიძე საბიბლიოთეკო გაერთიანებასთან შეთანხმებით 

განახორციელეს მეტად საჭირო აქტივობა სახელწოდებით: “ერთი დღე 

ბიბლიოთეკაში“  

ბიბლიოთეკის დირექტორი, ქალბატონი ნუნუ ჭელიძე დაწვრილებით ესაუბრა 

მოსწავლეებს ყველა დეტალის შესახებ, რომელიც წიგნის ბიბლიოთეკაში 

შეტანის შემდეგ ხორციელდება. ასევე დეტალურად ახსნა ბიბლიოთეკაში 

წიგნით სარგებლობის წესები. 

მოსწავლეთათვის ეს დღე სასიამოვნო ემოციებითა დ ა შთაბეჭდილებებით იყო 

აღსავსე . 



დასასრულს ,კლუბის წევრებმა ერთი საათით შეითავსეს ბიბლიოთეკარის 

ფუნქცია-მოვალეობები. ეს აქტოვობა ემსახურებოდა იმ მიზანს,რომ 

ახალგაზრდებს ჰქონდეთ უფრო მეტი კონტაქტი ბიბლიოთეკასთან და რა თქმა 

უნდა წიგნებთან. 

 

18. 17 მარტს, საბიბლიოთეკო გაერთიანების ლიტერატურული სალონში, 

ფილოსოფიური საუბრების ციკლი დაიწყო . ფილოსოფოსმა, ლირა კეკელიძემ 

მსმენელებს ლექციის თემად პლატონის „ნადიმი“ შესთავაზა. 

„ნადიმი“ დიდი ბერძენი ფილოსოფოსის ერთხმად აღიარებული შედევრია. 

„ნადიმის“ სიუჟეტური ქარგა მარტივია და ლამაზი. დიალოგს 24 საუკუნის 

მიღმა გადავყავართ: 416 წ. (ძვ. წ. ა.).  

შეხვედრა გამოვიდა იგივე, რაც ადამიანის შესაძლებელი ამაღლების გზა 

ღმერთამდე. შთამბეჭდავი და დაუვიწყარი დარჩება ეს დღე,როგორც 

ლიტერატურული სალონის წევრებისათვის, ასევე იქ დამსწრე 

საზოგადოებისათვის. მკითხველს კი თვითონვე გააცნობს თავს ეს ბრძენი და 

კეთილი წიგნი. 

 

19. 23 მარტს, საბიბლიოთეკო გაერთიანების თანამშრომლები ვესტუმრეთ 

სკოლებს და სამომავლო ურთიეთობის გეგმები დავსახეთ. სკოლისა და 

ბიბლიოთეკის ურთიერთთანამშრომლობა შეიძლება იყოს ერთ_ერთი 

გამოსავალი რომელიც უზრუნველყოფს მოზარდების თვითგანვითრების გზას. 

 

20. 27 მარტს, ცენტრალური ბიბლიოთეკის სამკითხველო დარბაზში, ჩატარდა 

თანამშრომელთა შეხვედრა- დიალოგი საბიბლიოთეკო კვირეულის ჩატარების 

საორგანიზაციო საკითხებზე. 

 

21. საბიბლიოთეკო გაერთიანების ინიციატივით, გრძელდება აქტივობა - „მეტი 

ურთიერთობა სკოლებთან“. ამჯერად ბიბლიოთეკას სტუმრობდა, №4 საჯარო 

სკოლის მე-5 კლასის მოსწავლეები,(ხელ-ლი თეონა თეზელაშილი) 

მოსწავლეები გაეცნენ მუშაობის სტრუქტურას და მიიღეს ინფორმაცია 

მათთვის საინტერესო საკითხებზე.. პედაგოგთან შეთანხმებით დაიგეგმა 

შემდეგი ვიზიტი, გატანილი წიგნის დაბრუნებისას წარმოადგინონ 

წაკითხული წიგნის პრეზენტაცია. 

 

 

22. 31 მარტს, ფოთში საბიბლიოთეკო გაერთიანების ლიტერატურული სალონ 

„გულის სამელნე-ში“ ჩატარდა ფილოსოფიური საუბრების დასკვნითი 

ლექცია:"უთხარი ცხოვრებას დიახ! " საბიბლიოთეკო გაერთიანება მადლობას 

უხდის ფილოსოფოსს, ქალბატონ ლირა კეკელიძეს ამ კეთილშობილურ 

საქმეში ჩართვისა და საინტერესო ლექციების ჩატარებისთვის .. მადლობას 

ვუხდით მე-9 ტალღის გადამღებ ჯგუფს ინფორმაციის აქტიურად 

გაშუქებისთვის.. 

 



23. 2 აპრილს, ნიკო ნიკოლაძის სახელობის საბავშვო ბიბლიოთეკაში, №1 ბაღთან - 

"ანბანელა" ერთობლივი თანამშრომლობით, საბავშვო წიგნის საერთაშორისო 

დღე აღინიშნა, რომელშიც მონაწილეობა მიიღეს ბაღის 5-6 წლიანთა ჯგუფი 

„მზე“-ს აღსაზრდელებმა( ორგანიზატორი - საბავშვო ბიბლიოთეკა, 

აღმზრდელი - ნანა ლატარია). მოეწყო ზღაპრის კითხვის საათი. პატარებმა 

ისაუბრეს წაკითხულის შესახებ, დაახასიათეს საყვარელი პერსონაჟები, 

შეგვისრულეს მუსიკალური ნომრები. მოეწყო საბავშვო მინი-სპექტაკლის - 

"მახინჯი იხვის ჭუკი"-ს ჩვენება. ჯადოსნურ სამყაროში მოგზაურობა 

განსაკუთრებული ემოციებით დასრულდა 

 

24. 9 აპრილი ეროვნული თვითშეგნების გამოღვიძების დღეა… 

1989 წლის 9 აპრილს საბჭოთა არმიის ნაწილებმა დილის 4 საათზე მთავრობის 

სახლის წინ მომიტინგეები არნახული სისასტიკით დაარბიეს. ოფიციალური 

მონაცემებით, მანიფესტაციის დაშლის დროს 16 კაცი ადგილზე დაიღუპა. მათ 

შორის 14 ქალი იყო, ერთი მათგანი – ორსული. ყველაზე ახალგაზრდა 16 წლის 

გოგონა გახლდათ...  

საბიბლიოთეკო გაერთიანების ფოიეში, 9 აპრილის გმირების და ტრაგედიის 

ამსახველი მოვლენების ფოტოების გამოფენა მოეწყო. 

 

 

25. 10 აპრილს, საბიბლიოთეკო გაერთიანების სამკითხველო დარბაზში ბატონ 

თეიმურაზ ფაჩულიას წიგნის პრეზენტაცია შედგა. ფილოსოფოსი პროზისა და 

პოეზიის ენით მკითხველს სთავაზობს თავის ხედვასა და განცდებს. ბატონი 

თეიმურაზი გაესაუბრა მკითხველს, უპასუხა მათ შეკითხვებს. შეხვედრის 

დასასრულს, ბიბლიოთეკას და იქ დამსწე საზოგადოებას ავტორის 

ავტოგრაფით საჩუქრად წიგნები გადაეცა . 

 

 

26. 12 აპრილს, დედა ენის კვირეულის ფარგლებში, ცენტრალური საბავშვო 

ბიბლიოთეკისა და №1 საჯარო სკოლის I კლასის ორგანიზებით, ჩატარდა 

დედა ენის დღისადმი მიძღვნილი ზეიმი - "ენა, მამული, სარწმუნოება". 

მუსიკალურ-ლიტერატურული კომპოზიცია ცენტრალური ბიბლიოთეკის 

სამკითხველო დარბაზში შედგა (პედაგოგი - მ. პავლოვა, მ. დევაძე, 

ბიბლიოთეკარი - ლ. ქორქია). არაჩვეულებრივი ლექსებით, მუსიკალურ - 

ქორეოგრაფიული ნომრებით პატარები კიდევ ერთხელ მოეფერნენ ჩვენს 

სამშობლოს, დედა ენას.. 

 

 

27. 12 აპრილს, კვლავაც ცენტრალური ბიბლიოთეკის სამკითხველო დარბაზში, 

დედა ენის კვირეულის ფარგლებში, შედგა შეხვედრა ცნობილ ახალგაზრდა 

მწერლებთან და პოეტებთან - ზვიად კვარაცხელია, გვანცა ჯობავა, ნინო 

სადღობელაშვილი. შეხვედრას ესწრებოდნენ ბიბლიოთეკის მეგობრები, 

წიგნის მოყვარულები. ბიბლიოთეკის ფოიეში მოეწყო გამოცემლობა 

"ინტელექტისა" და "არტანუჯის" წიგნების გამოფენა-გაყიდვა. წიგნადი ფონდი 



რამოდენიმე საინტერესო წიგნით განახლდა.საბიბლიოთეკო გაერთიანების 

შენობის ფოიეში ორიგინალურად იქნა წარმოდგენილი ფოთის სახელოვნებო 

სამხატვრო სასწავლებელის მოსწავლეებისა და პედაგოგების ნამუშევრების 

გამოფენაც 

 

 

 

28. 14აპრილს, საბიბლიოთკო გაერთიანების სამკითხველო დარბაზში ქართული 

ენის დღესთან დაკავშირებით გაიმართა ლიტერატურულ-მუსიკალური 

კომპოზიცია, ფოთის მოსწავლე-ახალგაზრდობის სასახლის შემოქმედებით 

კლუბ "ჭალიკონის" წევრების მონაწილეობით. 

ღონისძიებას ესწრებოდნენ მოწვეული სტუმრები : ბატონი მურად 

მთვარელიძე, ქალბატონი ნანა გუნია და მიხეილ ჭანიშვილი. 

ღონისძიებამ წარმატებით ჩაიარა. განსაკუთრებული შთაბეჭდილება დატოვეს 

პატარა მკითხველებმა რომლებმაც ზეპირად წარმოთქვეს ზემოთ ხსენებულ 

ავტორთა ლექსები. 

 

 

29. წიგნის საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით , საბიბლიოთეკო 

გაერთიანების ფოიეში ძველი გამოცემების გამოფენა მოეწყო. 

ლიტერატურული სალონის „გულის სამელნე“-ს წევრებმა წარმოადგინა 

ნაწარმოებთა ფრაგმენტული განხილვა ,სახელწოდებით “არსებობის 

მარადისობის რღვევა“. 

ფილოლოგმა ირმა დოლბაძემ ალექსანდრე ყაზბეგის საიუბილეო თარიღთან 

დაკავშირებით მწერლის შემოქმედება განიხილა. (№4 საჯარო სკოლა)  

№ 2 საჯარო სკოლასთან არსებულმა ლიტერატურმა სალონმა „ ფერადი 

სტროფების სამყარო”- მ (ხელ. მაკა ვაშაკიძე) პოეზიის ხუთი წუთი და 

მუსიკალური კომპოზიცია წარმოადგინა. დასასრულს მსმენელთაგან 

ექსპრომტად წაკითხულ იქნა შექსპირის სონეტები ინგლისურ და ქართულ 

ენაზე 

 

 

30. ბიბლიოთეკაზე მზრუნველობისთვის განსაკუთრებულ აღნიშვნას იმსახურებს 

ნაბადის უბნის დეპუტატები.. ცდილობენ გაიზიარონ, შეძლებისდაგვარად 

გვერდით დაუდგნენ და დახმარების ხელი გაუწოდონ სხვადასხვა საკითხების 

მოგვარებაში იქ მდებარე № 3 საბიბლიოთეკო ფილიალს. 

 

 

 

31. განსაკუთრებული ხაზგასმით გვინდა მადლიერება გამოვთქვათ ბატონების 

სამსონ კუტალიას და ენვერ სიჭინავას მიმართ გამოხატული თანადგომისა და 

მხარდაჭერისთვის. ამჯერად, ბატონ სამსონ კუტალიას მიერ გაწეული 

ფულადი დახმარებით, შეძენილ იქნა თანამედროვე მხატვრული 

ლიტრეატურა. რომელიც გაამდიდრებს წიგნად ფონდს და მკითხველს 

შესაძლებლობა ექნება გაეცნოს ახალ ავტორებს. 

 



 

 

32. 30 აპრილს, ბიბლიოთეკარის დღესთან დაკავშირებით, ნიკო ნიკოლაძის 

სახელობის ქალაქ ფოთის №2 საჯარო სკოლასთან არსებულმა მხატვრული 

კითხვის კლუბმა „ფერადი სტროფების სამყარო“ ( კლუბის კურატორი მაკა 

ვაშაკიძე) საბიბლიოთეკო გაერთიანებასთან ერთობლივი თანამშრომლობით 

წარმოადგინა პროექტი _ „ჩემი ოჯახის წიგნი 

 

 

33. ქართულ ლიტერატურულ საზოგადოებაში თავისი შემოქმედებით ერთ-ერთი 

უმნიშვნელოვანესი პროზაიკოსი ოთარ ჭილაძე 85 წლის გახდებოდა.მისმა 

შემოქმედებამ ღირსეული ადგილი დაიმკვიდრა არა მარტო ქართულ, არამედ 

მსოფლიო ლიტერატურის ისტორიაში. ხშირად ისმის კითხვა, მაინც ვინ იყო 

ოთარ ჭილაძე თავისი ბუნებით, პოეტი თუ პროზაიკოსი?! საკმაოდ რთული 

კითხვაა, მაგრამ პასუხი ამ შემთხვევაში იქნება ძალიან მარტივი: ის ძალიან 

ბუნებრივად მივიდა პოეზიიდან პროზამდე. ამ და სხვა უამრავ კითხვაზე 

შეძლეს პასუხი გაეცათ საბიბლიოთეკო გაერთიანებასთან არსებულმა 

ლიტრერატურული სალონის- „გულის სამელნე“-ს წევრებმა და 

საბიბლიოთეკო გაერთიანების ბაღში, ღია ცის ქვეშ,წარმოდგინეს 

ლიტერატურულ მისიკალური კომპოზიცია სახელწოდებით :“ შენ ხარ ოთახში 

ჰაერზე მეტი.“ 

სალონის წევრებმა უკვე არა ერთი საინტერესო ღონისძიება წარმოადგინეს და 

შემდეგშიც უამრავ აქტივობას გეგმავს. ლიტერატურულ-მუსიკალურ 

კომპოზიციას ესწრებოდნენ მოწვეული სტუმრები და პოეზიის მოყვარულები. 

 

 

 

34. კვირეულის ფარგლებში საბიბლიოთეკო გაერთიანების სამკითხველო 

დარბაზში სვეტლანა ალექსიევიჩის, 2015 წლის ნობელის პრემიის ლაურეატის 

"ომს არ აქვს ქალის სახე" წიგნის განხილვა მოეწყო. 

მკითხველებმა განიხილეს წიგნის შინაარსი, მისი მთავარი სათქმელი და 

საკუთარი დამოკიდებულება გამოხატეს. 

ეს ეხება ადამიანთა ურთიერთობებს, ფასეულობების აღქმას, სიცოცხლის 

შენარჩუნებასა და მეტიც - კაცობრიობის არსებობას. ეს კი იმას ნიშნავს, რომ 

სამყაროსთვის ძველთაძველი - ომისა და მშვიდობის პრობლემა დღესაც არ 

არის გადაწყვეტილი. 

 

 

35. საბიბლიოთეკო კვირეულის ფარგლებში, წიგნის პოპულარიზაციის მიზნით 

ცენტრალურ ბიბლიოთეკას ესტუმრნენ , წმინდა ნიკოლოზის სკოლის მე-II 

კლასის მოსწავლეები. ( პედაგოგი ეკა კოლბაია) 

ბიბლიოთეკა და სკოლა.. ეს არის ერთი მთლიანი განუყოფელი სისტემაა! 

პედაგოგებს, ძალიან დიდი მისია აკისრიათ გზამკვლევის ფუნქცია იტვირთონ, 

ცოდნის უკიდეგანო ლაბირინთში. სასიხარულოა და აღნიშვნას საჭიროებს 

სკოლების ესოდენ აქტიური ჩართულობა და თანამშრომლობა.  

გაერთიანების დირქტორი ქალბატონი ნუნუ ჭელიძე პატარებს წიგნისა და 

მისი განვითარების ეტაპებზე ესაუბრა.  

პატარებმა წაიკითხეს საყვარელი ქართველი პოეტების ლექსები. 

დასასრულს, ბავშვებს საბიბლიოთეკო გაერთიანებისგან საჩუქრად წიგნები 

გადაეცათ. 

 



 

36. საბიბლიოთეკო კვირეულის ფარგლებში, „ჩვენ პატარა მუსიკოსები ვართ“ ამ 

სათაურით წარმოადგინეს ლიტერატურულ მუსიკალური კომპოზიცია ქალაქ 

ფოთის, გიორგი ჭყონდიდელის სახელობის №7 საჯარო სკოლის IV _ IX 

კლასის მოსწავლეებმა (პედაგოგი ნანა ქსანდოპულო). 

 

 

 

37. საბიბლიოთეკო კვირეულის ფარგლებში, წმინდა ნიკოლოზის სკოლის 

მოსწავლეებმა წარმოადგინეს შემეცნებითი ღონისძიება სათაურით: „ 

აღდგომიდან ამაღლებამდე“. ეს იყო სკოლასთან არსებული მკითხველთა 

კლუბის მიერ წარმოდგენილი პირველი აქტივობა. წარმატებებს ვუსურვებთ 

მკითხველთა კლუბს! 

 

 

38. მუზეუმის დღესთან დაკავშირებით, ფოთის კოლხური კულტურის მუზეუმში 

საღამო გაიმართა.  

ღონისძიებაში, სახელწოდებით „მოდი ღამე მუზეუმში“, ბიბლიოთეკასთან 

არსებული ლიტერატურული სალონის „გულის სამელნე“, მეორე საჯარო 

სკოლასთან არსებული „ფერადი სტროფების სამყაროს“, წმ.ნიკოლოზის 

სახელობის სკოლის, აკაკი ხორავას სახელობის სახელოვნებო სასწავლებლის 

მოსწავლეები და ანსამბლ "ფაზისის" მოცეკვავეები მონაწილეობდნენ. 

საღამოს მონაწილეებმა, დამსწრეთა წინაშე მე-19 საუკუნის თბილისი 

გააცოცხლეს, თავისი ლიტერატურული სალონებით, სადაც ქართველი თავად-

აზნაურები და მაღალჩინოსნები იყრიდნენ თავს, სადაც იქმნებოდა პოეზიის 

მარგალიტები...  

ორბელიანები, დადიანები, ჭავჭავაძეები, ბარათაშვილები...ცნობილი გვარები 

და სიყვარულის ცნობილი ისტორიები...საღამოზე ბევრი ლამაზი მოგონება თუ 

ლექსი იქნა წაკითხული. 

 

 

39. 22 მაისს, საბიბლიოთეკო გაერთიანების სამკითხველოს დარბაზში ნიკო 

ნიკოლაძის სახელობის ქალაქ ფოთის № 2 საჯარო სკოლასთან არსებული 

მხატვრული კითხვის კლუბის „ფერადი სტროფების სამყარო“ წარმოადგინა 

პროექტი „დამოუკიდებლობა თავისუფლებისათვის“. კლუბის წევრებმა 

წაიკითხეს დაუმორჩილებელი ქართული პოეზია..  

შესრულდა მუსიკალური ნომრები, გაითამაშეს მცირე ინსცენირება „ექვთიმე 

და ნინო ემიგრაციაში“ და ააშრიალეს თავისუფლების ხე.  

კლუბის დასკვნითი შეხვედრა სიმბოლურად შედგა იქ, საიდანაც დაიწყო 

ყოველივე... 

 

 

40. 24 მაისს, ნიკო ნიკოლაძის სახელობის საბავშვო ბიბლიოთეკას №4 საჯარო 

სკოლის I კლასის მოსწავლეები სტუმრობდა (პედაგოგი - ქეთევან აფაქიძე). 

ვიზიტი გაცნობითი ხასიათის გახლდათ. პატარებმა წარმოგვიდგინეს იაკობ 



გოგებაშვილის შემოქმედება, გვესაუბრნენ მწერლის ავტობიოგრაფიულ 

მონაცემებზე. მოეწყო ფილმის - "იავნანამ რა ქნა" ჩვენება. ღონისძიების 

დასასრულს, პროექტში - "ენა ბურჯია ერისა" აქტიური მონაწილეობისათვის 

დაჯილდოვდა სიგელებით , ხოლო 3 მოსწავლეს ( სხულუხია გიორგი, ჭედია 

ნინო, ჭანტურია გიორგი) კონკურსში - " ჩვენ ვწერთ სუფთად" საუკეთესო 

ხელნაწერებისათვის დამატებით გადაეცათ სიგელები. ბიბლიოთეკის პატარა 

მეგობრებს ვულოცავთ წარმატებებს 

 

41. 26 მაისს, საქართველოს პირველი დამოუკიდებელი რესპუბლიკის 

დაარსებიდან 100 წლის იუბილეს ფარგლებში, ქ. ფოთის საბიბლიოთეკო 

გაერთიანებამ საუკუნისწინანდელი ბიბლიოგრაფიული გამოცემების 

გამოფენა-პრეზენტაცია მოაწყო და თანაქალაქელებს განსაკუთრებული 

განწყობა შეუქმნა. გამოფენაზე წარმოდგენილ იქნა ფოტოგრაფ - ლეონ 

ფელიქსის ძე იბიანსკის უნიკალური ფოტომასალა, რომლის სახელსაც ფოთში 

პირველი ფოტო-სახელოსნოს გახსნა უკავშირდება, მასალების წყაროს კი 

წიგნები " ფოტოობიექტივში აღქმული დრო" და "მე ქალაქი" წარმოადგენს 

ჟურნალისტ ირმა კეკელიძის ავტორობით, რომელიც გახლავთ ერთგვარი ესე 

XIX - XX - XXI საუკუნეების ფოთზე. ასევე, წარმოდგენილ იქნა ბიბლიოთეკის 

ფონდში დაცული უძველესი წიგნები, ხელნაწერები, პრესა, ყველა 

ფოთელისთვის განსაკუთრებულად საყვარელი გაზეთის- "ფოთი და 

ფოთელების" წიგნად აკინძული ვერსია. გამოფენას საზოგადოების დიდი 

ინტერესი მოჰყვა.მკითხველებმა თავიანთი გულთბილი ემოციები 

შთაბეჭდილებების წიგნში გაგვიზიარეს 

 

42. 1 ივნისი - ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღე საბიბლიოთეკო გაერთიანების 

ცენტრალურ დარბაზში ტრადიციული ზეიმით აღინიშნა. მუსიკალურ- 

ლიტერატურული კომპოზიცია - " საქართველო იყო მათი საოცნებო სახელი" 

რომლითაც სკოლა "ბალავარი"-ის IIბ კლასის მოსწავლეები წარსდგნენ ჩვენს 

წინაშე და კიდევ ერთი არაჩვეულებრივი საღამო - გვაჩუქეს ( პედაგოგი - ნანა 

დადიანი, თანაპარტნიორი - ქ. ფოთის საბავშვო ბიბლიოთეკა,). ეს გახლდათ 

ქართველობის, სილამაზის დღესასწაული.. მადლობა პატარებს 

შემოქმედებითად მრავალფეროვანი, ესთეტიურად დახვეწილი ნომრებისთვის, 

მადლობა მათ არსებობისთვის. თქვენ ჩვენი მომავალი ხართ. 

 

 

43. 7 ივნისს მე_7 სკოლის მე-3 კლასის მოსწავლეებმა საბიბლიოთეკო 

გაერთიანების სამკითხველო დარბაზში გამოსაშვები საღამო გამართეს. კლასის 

ხელმძღვანელი ლელა დანელია და მისი მოსწავლეები ღირსეულად წარსდგნენ 

მაყურებელთა წინაშე. ლექსებით, სიმღერებით, ცეკვებით ერთმანეთს 

ენაცვლებოდნენ .  

კმაყოფილებას ვერ ფარავდნენ მშობლები, მოწვეული სტუმრები, გვინდა გზა 

დავულოცოთ პატარებს და მომავალშიც ულევი წარმატება ვუსურვოთ 

 

44. ჩვენი ბიბლიოთეკის მთავარი პრიორიტეტი მკითხველისთვის კომპლექსურად 

კომფორტული გარემოს შექმნა, მოსწავლე-ახალგაზრდობის აქტიური 



მხარდაჭერა და საგანმანათლებლო აქტივობებში ჩართულობა გახლავთ. ამ 

მიზნით 4 ივნისს, ცენტრალური ბიბლიოთეკის სამკითხველო დარბაზში, №4 

საჯარო სკოლასთან არსებული ლიტერატურული კლუბის - "კარცერ ლუქსის" 

წევრებმა თავიანთი საყვარელი წიგნების ერთგვარი პრეზენტაცია მოაწყვეს და 

წიგნის სამყაროში გვამოგზაურეს.( პედაგოგი - თეონა თეზელაშვილი) . 

პატარების შემოქმდებითად მრავალფეროვანმა და ამავე დროს 

ინდივიდუალურად წარმოდგენილმა ხედვებმა აუდიტორიის 

განსაკუთრებული მოწონება დაიმსახურა. 

 

45. 23 ივნისს,  14 საათზე, საბიბლიოთეკო გაერთიანებასთან არსებული 

ლიტერატურული სალონი  - „გულის სამელნე“  ღია ცის ქვეშ, ბიბლიოთეკის 

ბაღში გიწვევთ პოეზიის  საღამოზე „ ზეცად დაკიდული ლექსები“. 

 

 

 

46. 26 ივნისს, ცენტრალურ ბიბლიოთეკაში, №7 ბაღი და მისი აღსაზრდელები 

წარმოგიდგენთ მუსიკალურ კომპოზიციას - „გზად სკოლისაკენ“ 

 

 

სახეობა ტაეკვანდო WT 

29 აპრილს ქ. ზესტაფონში იმერეთის ღია ჩემპიონატი ტაეკვანდოში. ფოთის 4 

სპორტსმენის შედეგები: I ადგილი ქრისტინე ბუკია 44კგ. წონით კატეგორია. II ადგილი 

საბა გულუა 41კგ. წონით კატეგორია. III ადგილი ლაშა წურწუმია 59კგ. წონით 

კატეგორია. 

27 მაისს ქ. ზუგდიდში ჩატარდა სამეგრელოს ღია ჩემპიონატი ტაეკვანდოში. 

ფოთის 14 სპორტსმენის შედეგებია: I ადგილი ედუარდ წულაია 27 კგ. წონით 

კატეგორია. I ადგილი დავით გუჯაბიძე 33 კგ. წონით კატეგორია.(პინებში) I ადგილი 

ცეზარ ჯიშკარიანი 40 კგ. წონით კატეგორია.(კადეტები) II ადგილი ელენე ბერაია  37 

კგ. წონით კატეგორია.(კადეტები) II ადგილი დავით მირცხულავა 30 კგ. წონით 

კატეგორია.(პინები) II ადგილი აკაკი გოგუა 27 კგ. წონით კატეგორია.(პინები) II ადგილი 

ლაშა წურწუმია 57 კგ. წონით კატეგორია.(კადეტები) II ადგილი დავით ჯიშკარიანი 40 

კგ. წონით კატეგორია.(პინები)  III ადგილი ზურაბ მაკალათია 33 კგ. წონით კატეგორია 

(კადეტები) III ადგილი ნიკოლოზ გოგია 21 კგ. წონით კატეგორია. (პინები) III ადგილი 

აკაკი კოხრეიძე 27 კგ. წონით კატეგორია. (პინები) III ადგილი გურამ გურული 33 კგ. 

წონით კატეგორია. (კადეტები) 

 

სახეობა კარატე დო 

 

5 თებერვალს ქ. გორში ჩატარდა ღია ტურნირი კარატე - დოში. ფოთის 3 

სპორტსმენის შედეგები: I ადგილი საბა ცაავა 14 – 15 წელი.II ადგილი ლუკა ბართაია 8-9 

წელი. III ადგილი თემური ძიძიგური. 



10 თებერვალს თურქეთში ქ. ტრაბზონში ჩატარდა საერთაშორისო ტურნირი 

კარატე - დოში. ფოთიდან ერთმა მოსწავლემ მიიღო მონაწილეობა. მოიპოვა II ადგილი 

ლუკა ბართაიამ 8- 9 წელი. 

7 აპრილს ქ. თბილისში ჩატარდა საერთაშორისო ტურნირი კარატე- დოში. 

შედეგები: II ადგილი ლუკა ბართაია 8 - 9 წელი. II ადგილი ცაავა საბა. 14 – 15 წელი. III 

ადგილი თემურ ძიძიგური. 

 

სახეობა უშუ 

11 – 16 თებერვალს ქ. მოსკოვში ჩატარდა A - კატეგორიის საერთაშორისო 

ტურნირი უშუს ვარსკვლავი 2018. სადაც მონაწილეობა მიიღო ჩვენმა სპორტსმენმა 

სოფიკო აფხაზავამ, მოიპოვა II ადგილი. ის გახლავთ საქართველოს უშუს ეროვნული 

ნაკრების წევრი. 

9 – 14 მაისის ჩათვლით სოფიკო აფხაზავამ ქ. თბილისში გაიარა უშუს ეროვნულ 

ნაკრებთან ერთად ევროპის ჩემპიონატზე წასასვლელად მოსამზადებელი შეკრება. 

ევროპის ჩემპიონატზე სოფიკო აფხაზავამ დაიკავა IV ადგილი. ის აგრძელებს ნაკრებთან 

ერთად ვარჯიშს. 

რას შეეხება ფოთის უშუს სხვა სპორტსმენებს ემზადებიან საქართველოს უშუს ეროვნულ 

ჩემპიონატზე მონაწილეობის მისაღებად. 

საცხენოსნო სკოლა 

ცხენოსნობა 

25 – 26 თებერვალი თბილისი ზამთრის ღია ჩემპიონატი და მარდონ აბაშიას 

სახელობის თასი. I ადგილი გიორგი კვარაცხელია. 

27 – 29 აპრილი კაჭრეთი (საცხენოსნო კომპლექი ამბასადორი) თბილისის მერიის 

თასი. I ადგილი გიორგი კვარაცხელიამ. 

26 – 27 მაისი კაჭრეთი (საცხენოსნო კომპლექსი ამბასადორი) საქართველოს 

დამოუკიდებლობის დღისადმი მიძღვნილი შეჯიბრი, მე - 4 ადგილი  გიორგი 

კვარაცხელია. 

 

წყლის სახეობათა კომპლექსური სასპორტო სკოლა 

წყალსათხილამურო 

21 – 22 აპრილი ქ. ფოთი  „ოქროს ტბა 2018“ . სლალომი II ადგილი თორნიკე 

სურგულაძე. ფიგურული სრიალი III ადგილი თორნიკე სურგულაძე. 

 

კრივის სასპორტო სკოლა 

კრივი 



31 იანვარი - 4 თებერვალი თბილისში ჩატარდა საქართველოს ჩემპიონატი კრივში 

ახალგაზრდებს შორის. 

5 – 12 მარტი ყაბარდო ბალყარეთის ქ. ნალჩიკი „ა“ კლასის ტურნირი კრივში. იაგო 

კიზირია II ადგილი. 

14 – 18 მარტი ქ. მარნეული საქართველოს ჩემპიონატი კრივში ჭაბუკ მოკრივეთა 

შორის. I ადგილი გიორგი საჯაია. I ადგილი გენო ხავთასი. III ადგილი გიორგი ხუნჯუა. 

11 – 15 აპრილი ქ. ზესტაფონი საქართველოს ჩემპიონატი კრივში მოსწავლე 

მოკრივეთა შორის. III ადგილი ხვიჩა სიჭინავა. 

29 აპრილი - 3 მაისი ქ. რუსთავი ეროვნული ჩემპიონატი კრივში. II ადგილი 

ბადრი ხუციშვილი. II ადგილი იაგო კიზირია. III ადგილი ირაკლი ალანიძე. 

17 – 20 მაისი ქ. ფოთი ზურაბ სარსანიას სახელობის ტურნირი კრივში. I ადგილი 

რეზი კაკულია. I ადგილი თორნიკე დანელია. I ადგილი ალექსანდრე გრევცოვი. II 

ადგილი მამუკა სართანია. III გიორგი თურქია. III ადგილი თაზო გაბელია. 

7 – 10 ივნისი ქ. ქუთაისი აკაკი კაკაურიძის ხსოვნისადმი მიძღვნილი მე-8 

საერთაშორისო ტურნირი კრივში. III ადგილი შალვა საჯაია. 

 

მოკრივეთა სკოლა ლიდერი 

 

14 – 18 მარტი ქ. მარნეული საქართველოს ჩემპიონატი კრივში. I ადგილი ირაკლი 

კუბლაშვილი, I ადგილი გიორგი გეგეჭკორი, II ადგილი ნიკოლოზ წულაია, III ადგილი 

ნიკოლზ სამეევი, III ადგილი ლუკა გახოკიძე. 

11 – 15 აპრილი ქ. ზესტაფონი საქართველოს ჩემპიონატი მოსწავლეთა შორის 

კრივში. I ადგილი საბა ტყებუჩავა, I ადგილი ირაკლი ჯანელიძე, II ადგილი ლუკა 

ბასარია. 

11 – 14 მაისი აზერბაიჯანი საერთაშორისო ტურნირი კრივში II ადგილი გიორგი 

გეგეჭკორი. 

17 – 20 მაისი ქ. ფოთი ზურაბ სარსანიას სახელობის ტურნირი კრივში. I ადგილი 

აკაკი ბასარია, I ადგილი საბა გეგუჩაძე, I ადგილი მიხეილ გვასალია, I ადგილი 

ნიკოლოზ ბარამია, I ადგილი მათე ხარაიშვილი, I ადგილი ნიკოლოზ ლაზარია, I 

ადგილი ტიმოტე გვათუა, II ადგილი გიორგი კილასონია, II ადგილი დავით ბუკია, II 

ადგილი ტატო ბარამია, II ადგილი ლუკა კუცია, II ადგილი ზურაბ ლაკია, III ადგილი 

გიორგი ჯორბენაძე. 

29 აპრილი - 3 მაისი ქ. რუსთავი ეროვნული ჩემპიონატი კრივში. II ადგილი 

გიორგი მანჯავიძე, III ადგილი ფრიდონ პერტაია. 

ბულგარეთის ქ. ალბენი ევროპის ჩემპიონატი. I ადგილი საბა ტყებუჩავა. I ადგილი 

ირაკლი ჯანელიძე. 



 

 

კანოეს სკოლა 

 

16 – 18 მარტი თბილისი საქართველოს თასი პირველი ეტაპი. III ადგილი გია 

გაბედავა. 200მ. C1.  III ადგილი მარლენ გადელია. 1000მ. K1.               III ადგილი ლუკა 

დობორჯგინიძე. 500მ. K1. II ადგილი ზაური გუჯაბიძე. 1000მ. K2. II ადგილი გიორგი 

გაგუა. 1000მ. K2. 

23 – 25 აპრილი აზერბაიჯანი ალიევის თასი. I ადგილი გია გაბედავა. 

12 – 14 მაისი ქ. რუსთავი ღია პირველობა. I ადგილი ლუკა დობორჯგინიძე 500მ. 

K1.  III ადგილი ლუკა დობორჯგინიძე 200მ. K1. 

III ადგილი ზაური გუჯაბიძე. 500მ. K2. III ადგილი გიორგი გაგუა. 500მ. K2. I ადგილი 

ლიდია სულაბერიძე. 200მ. C1. 

2 – 3 ივნისი ფოთი ვ. კრატასუკის რეგატა I ადგილი გია გაბედავა 200მ. C1. და  III 

ადგილი 500მ. C1. II ადგილი ლიდია სულაბერიძე 500მ. C1. და 200მ. C1. II ადგილი ლუკა 

დობორჯგინიძე 500მ. K1 და III ადგილი 200მ. K1.  II ადგილი ზაური გუჯაბიძე 200მ. K2 

და III ადგილი 500მ. K2. II ადგილი გიორგი გაგუა 200მ. K2 და III ადგილი 500მ. K2. I 

ადგილი კახა წურწუმია 200მ. K2. 

4 სპორტსმენი ლიდია სულაბერიძე, ლუკა დობორჯგინიძე, გია გაბედა და მურმან 

მალანია არის საქართველოს ნაკრებში. 

 

ჭადრაკისა და შაშის სასპორტო სკოლა 

სახეობა ჭადრაკი 

 

27 – 30 იანვარს, ფოთის საჭადრაკო სატურნირო დარბაზში ჩატარდა სამეგრელო-

ზემო სვანეთის რეგიონის ჩემპიონატი 7, 9, 11, 13 და 15 წლის მოჭადრაკეთა შორის. 15 

წლამდე ჭაბუკებს შორის მე-3 ადგილი დაიკავა თეიმურაზ კვიკვინიამ, გოგონათა შორის 

ნინო სოლომონიამ II ადგილი და ლიზი ფოჩხუამ III ადგილი დაიკავეს; 11 წლამდე 

გოგონათა შორის III ადგილი დაიკავა ანა სანიკიძემ; 9 წლის ჭაბუკთა შორის II - III 

ადგილები გაიყვეს გიორგი კვარაცხელიამ და ლუკა წურწუმიამ, 9 წლის გოგონათა 

შორის I - II ადგილი დაიკავეს ლიზი სარიშვილმა და ბარბარე კულუამ, 7 წლის ჭაბუკებს 

შორის I ადგილი მოიპოვა გაგა გვასალიამ. გოგონათა შორის ასევე I ადგილი დაიკავა ნია 

ჭითანავამ, ხოლო II - III ადგილები გაიყვეს გვანცა აფხაზავამ და მარიკა ბართაიამ. 

      

28 იანვარი - 5 თებერვალს თბილისში ჩატარდა საქართველოს ჩემპიონატი 20 

წლის მოჭადრაკეთა შორის, სადაც 13 წლის დიანა ლომაიამ VI - IX ადგილი დაიკავა. 

   



3 – 4 თებერვალს, ფოთის საჭადრაკო დარბაზმა უმასპინძლა საკვალიფიკაციო 

ტურნირს, რომელშიც მონაწილეობა მიიღო ფოთის, ზუგდიდის, სენაკის, ხობის და 

ჩოხატაურის 70-მა მოჭადრაკემ და საკვალიფიკაციო ნორმატივი შეასრულა 21-მა 

ფოთელმა სპორტსმენმა. 

6 -14 თებერვალს თბილისში ჩატარდა საქართველოს ჩემპიონატი 7, 9, 11 და 13 

წლამდე მოჭადრაკეთა შორის. 13 წლამდე მოჭადრაკეთა შორის, აბსოლიტური 

(ჭაბუკები, გოგონები) ჩემპიონობა მოიპოვა ელენე წოწონავამ. გოგონათა შორის II - III 

ადგილი დაიკავეს ნინო სოლომონიამ და დიანა ლომაიამ, ჭაბუკებს შორის კი III ადგილი 

დაიკავა აკაკი ყალიჩავამ, 11 წლამდე ჭაბუკებს შორის II ადგილი დაიკავა კახაბერ 

კიზირიამ, ხოლო გოგონათა შორის II - V ადგილები გაიყო ანა სანიკიძემ, 9 წლის 

ჭაბუკთა შორის III - IV ადგილები გაინაწილეს ალექსანდრე გარუჩავამ და გიორგი 

კვარაცხელიამ, 7 წლის ჭაბუკთა შორის I - II ადგილი გაიყო მეტოქესთან გაგა გვასალიამ, 

ხოლო გოგონათა შორის პირველობა მოიპოვა ნია ჭითანავამ.  21 – 27 

თებერვალს თბილისში ჩატარდა ტიგრან პეტროსიანის მემორიალური ტურნირი 10 და 

12 წლის მოჭადრაკეთა შორის. 12 წლამდე ჭაბუკებს შორის თანაბარი ქულით I - III 

ადგილი გაინაწილა კახაბერ კიზირიამ. 

4 – 10 მარტს ფოთის საჭადრაკო სკოლაში ჩატარდა საქართველოს I ლიგის 

დასავლეთ ზონის ჩემპიონატი 8, 10 და 12 წლის ჭაბუკთა და გოგონათა შორის და მასში 

მონაწილეობა მიიღეს ქუთაისის, ბათუმის, ზუგდიდის, ოზურგეთის, ლანჩხუთის, 

სენაკის, ხობის, ხონის და ფოთის მოჭადრაკეებმა. 12 წლის ჭაბუკთა შორის პირველობა 

მოიპოვა თეიმურაზ კვიკვინიამ, გოგონათა შორის კი გაიმარჯვა ლიზი ფოჩხუამ, 10 

წლის ჭაბუკებს შორის I ადგილი დაიკავა გიორგი კვარაცხელიამ, ხოლო III - V 

ადგილები გაინაწილეს ალექსანდრე გარუჩავამ, ლუკა წურწუმიამ და გაბრიელ 

ხუბულავამ, 10 წლის გოგონათა შორის I ადგილი დაიკავა ანა სანიკიძემ, III ადგილზე 

გავიდა ლიზი სარიშვილმა, 8 წლის ჭაბუკთა შორის I ადგილი დაიკავა დემეტრე 

კაკულიამ, ხოლო გოგონათა შორის პირველობა მოიპოვა ბარბარე კულუამ, ნია 

ჭითანავამ და მარიამ ვადაქარიამ II – III ადგილები გაინაწილეს. 

16 – 29 მარტს, ბათუმმა უმასპინძლა საკმაოდ წარმომადგენლობით, ევროპის 

მამაკაცთა ჩემპიონატს, სადაც გამოცდილების მიღების მიზნით მონაწილეობა მიიღეს 

აკაკი ყალიჩავამ, ელენე წოწონავამ და დიანა ლომაიამ, რომლებმაც საინტერესო 

პარტიები გაითამაშეს გამოცდილ მოჭადრაკეებთნ პაექრობაში.  

25 – 30 მარტს ფოთის საჭადრაკო სატურნირო დარბაზში ჩატარდა საქართველოს 

სპორტის დამსახურებული მწვრთნელის და დამსახურებული მუშაკის ოთარ ხომერიკის 

ხსოვნისადმი მიძღვნილი საქალაქო ტურნირი ჭადრაკში 7 და 9 წლის ჭაბუკთა და 

გოგონათა შორის, მასში მონაწილეობა მიიღო 120-მდე მონაწილემ, გამარჯვებულები 

დაჯილდოვდნენ თასებით, დიპლომებით, მედლებითა და ფასიანი საჩუქრებით.30 

მარტი - 1 აპრილს, თბილისში ჩატარდა ევროპის ქალთა ჩემპიონატი რაპიდსა და 

ბლიცში, რომელშიც მონაწილეობა მიიღეს ფოთელმა მოსწავლეებმა დიანა ლომაიამ და 

ელენე წოწონავამ. 11 – 14 აპრილს, სენაკში ჩატარდა სამეგრელო-ზემო სვანეთის 

რეგიონის ჩემპიონატი 8, 10, 12 და 18 წლის მოჭადრაკეთა შორის. 18 წლამდე გოგონათა 

შორის გაიმარჯვა 13 წლის ელენე წოწონავამ, ხოლო ასევე 13 წლის დიანა ლომაიამ 

მეორე ადგილი დაიკვა , 12 წლის ჭაბუკთა შორის პირველობა მოიპოვა კახაბერ 

კიზირიამ, ხოლო II ადგილი დაიკავა გიორგი სიჭინავამ, გოგონათა შორის კი გაიმარჯვა 

ლიზი ფოჩხუამ, 10 წლის ჭაბუკთა შორის იმარჯვა ალექსანდრე გარუჩავამ, ხოლო II 

ადგილი დაიკავა დავით ხარშილაძემ. გოგონათა შორის II - III ადგილები შესაბამისად 

დაიკავეს ბარბარე კულუამ და ლიზი სარიშვილმა, 8 წლის ჭაბუკთა შორის II ადგილი 

დაიკავა გაგა გვასალიამ, ხოლო დემეტრე კაკულიამ III ადგილი, 8 წლის გოგონათა 



შორის კი  II ადგილი მოიპოვა მარიამ ვადაქარიამ. 15 აპრილს ფოთის საჭადრაკო 

დარბაზში ჩატრდა ქალაქის დღისადმი მიძღვნილი ღია ბლიც ტურნირი და 

მონაწილეობა მიიღეს ფოთის, ზუგდიდის და სენაკის 40-მდე მოჭადრაკემ.  19 

– 25 აპრილს თბილისში ჩატარდა ალექსანდრე ბოკუჩავას თასი 16 წლის მოჭადრაკეთა 

შორის, რომელშიც მონაწილეობა მიიღო 10 წლის კახაბერ კიზირიამ და პაექრობაში III – 

V ადგილი გაინაწილა.         21 – 22 

აპრილს, ფოთის საჭადრაკო სკოლაში ჩატარდა საკვალიფიკაციო ტურნირი, რომელშიც 

მონაწილეობა მიიღო ფოთის, ზუგდიდის, სენაკის, ხობის, აბაშის, ოზურგეთის და 

ჩოხატაურის 90-მა მოჭადრაკემ და საკვალიფიკაციო ნორმატივი შეასრულა 27-მა 

ფოთელმა სპორტსმენმა.        21 – 29 აპრილს 

ალბანეთში ქ. დურესში ჩატარდა მსოფლიოს სასკოლო ჩემპიონატი 7, 9, 11, 13, 15 და 17 

წლის მოჭადრაკეთა შორის, რომელშიც მონაწილეობა მიიღო 13 წლის ელენე წოწონავამ 

და V საპატიო ადგილი დაიკავა.       28 აპრილი - 4 

მაისს თბილისში ჩატარდა საქართველოს ჩემპიონატი 7 წლის ჭაბუკთა და გოგონათა 

შორის, რომელშიც გაგა გვასალიამ III ადგილი, ხოლო ნია ჭითანავამ II ადგილი 

დაიკავეს.            5 – 

13 მაისს თბილისში ჩატარდა საქართველოს ჩემპიონატი 10, 14 და 18 წლის ჭაბუკთა და 

გოგონათა შორის, მასში მონაწილეობა სხვადასხვა რეგიონისა და ქალაქების 160-მდე 

მოჭადრაკემ, მათ შორის 10-მა ფოთელმა წარმომადგენელმა და I – II ადგილებზე 

გასულებმა მოიპოვეს მსოფლიოსა და ევროპის ჩემპიონატების საგზურები. 14 წლამდე 

გოგონათა შორის თანაბარი ქულებით (9 დან 7,5) შესაბამისად, პირველი-მეორე  

ადგილები დაიკავეს დიანა ლომაიამ და ელენე წოწონავამ, რითაც მოიპოვეს მსოფლიოს 

და ევროპის ჩემპიონატის საგზური, 10 წლის ჭაბუკთა ტურნირში მეორე ადგილი და 

აღნიშნული საგზური მოიპოვა კახაბერ კიზირიამ.    16 – 19 მაისს 

ფოთის საჭადრაკო დარბაზში ჩატარდა საქალაქო საჭადრაკო ფესტივალი „მაისი-2018“ 7 

წლის ჭაბუკთა და გოგონათა შორის და ასევე ღია ტურნირი, მათში მონაწილეობა მიიღო 

90-მდე ქალაქის მოჭადრაკემ, გამარჯვებულები და პრიზიორები დაჯილდოვდნენ 

თასებით, მედლებითა და დიპლომებით.      22 – 30 

მაისს თბილისში ჩატარდა საქართველოს ჩემპიონატი ჭადრაკში 8, 12 და 16 წლის 

ჭაბუკთა და გოგონათა შორის, მასში მონაწილეობა მიიღო 180-მდე სპორტსმენმა, მათ 

შორის 9 ფოთელმა მოჭადრაკემ. 16 წლის გოგონათა შორის II საპრიზო ადგილი დაიკავა 

13 წლის დიანა ლომაიამ და მოიპოვა ევროპის ჩემპიონატის საგზური.   

  2 – 3 ივნისს, ფოთის საჭადრაკო სკოლაში ჩატარდა საკვალიფიკაციო 

ტურნირი მე-2, მე-3, მე-4 და მე-5 კატეგორიის ნორმატივების შესასრულებლად, 

რომელშიც მონაწილეობა მიიღო ფოთის, სენაკის, ხობის, აბაშის, ჩხოროწყუს და 

ლანჩხუთის 90-მა მოჭადრაკემ და საკვალიფიკაციო ნორმატივი შეასრულა 18-მა 

ფოთელმა სპორტსმენმა.     12 – 16 ივნისს თბილისში ჩატარდა 

შოთა ინწკირველის მემორიალი ჭადრაკში, სადაც ფოთელმა მოჭადრაკემ ნია ჭითანავამ 

7 წლის გოგონათა შორის I  ადგილი დაიკავა, ხოლო გაგა გვასალიამ 7 წლის ჭაბუკთა 

შორის II ადგილი. 

 

ჭიდაობის კომპლექსური სასპორტო სკოლა 

სახეობა სამბო 

12-14 იანვარი  ქ. თბილისი საქართველოს პირველობა დიდებში. I ადგილი გივი 

ნადარეიშვილი. 



16 -17 თებერვალი ქ. თბილისი საქართველოს პირველობა. I ადგილი ელიზბარ თურქია. 

II ადგილი ირაკლი შეყილაძე. III ადგილი დათო დგებია. III ადგილი ლუკა ნაზაროვი. 

15-17 თებერვალი ბელორუსია ქ. მინსკი საერთაშორისო ტურნირი პრეზიდენტის თასზე. 

III ადგილი გივი ნადარეიშვილი. 

12-16 აპრილი ჩეხეთი ევროპის პირველობა ჭაბუკებში. III ადგილი ელიზბარ თურქია. 

17-20 მაისი საბერძნეთი ევროპის პირველობა დიდებში. II ადგილი გივი ნადარეიშვილი. 

სახეობა ძიუდო 

 

19 – 20 იანვარი ქ. ზესტაფონი საქართველოს ჩემპიონატის სალიცენზიო შეჯიბრი 

ჭაბუკებში. 4 სპორტსმენმა მოიპოვა ლიცენზია. ელიზბარ თურქია, აკაკი კვატანია, ბექა 

სანაია და ვიტალი ქაქუთია. 

26 – 27 იანვარი ქ. ზესტაფონი საქართველოს ჩემპიონატის სალიცენზიო შეჯიბრი 

კადეტებში. 4 სპორტსმენმა მოიპოვა ლიცენზია. დათო კორკელია, ამირან ჯანჯღავა, 

ლუკა გადელია და ანრი ტაკიძე. 

2 – 4 თებერვალი ქ. თბილისი საქართველოს ჩემპიონატი ჭაბუკებში. I ადგილი ელიზბარ 

თურქია. I ადგილი ბექა სანაია. 

28 თებერვალი - 5 მარტი თურქეთი ანტალია. ევროპის თასი ჭაბუკებში. მეხუთე ადგილი 

ბექა სანაია. 

27-28 თებერვალი ქ. ზუგდიდი კოლხეთის თასი. I ადგილი დათო კვინჩია. I ადგილი 

ლუკა გადელია. III ადგილი დათო დგებია. 

6-7 მაისი ქ. საგარეჯო. რესპუბლიკური ტურნირი. I ადგილი ბორის ჩადუნელი. I 

ადგილი ლუკა გადელია. 

12-13 მაისი ქ. გორი. რესპუბლიკური ტურნირი. III ადგილი ლუკა გადელია. 

18- 19 მაისი ქ. თბილისი რესპუბლიკური ტურნირი. II ადგილი ლუკა გადელია. III 

ადგილი თენგო სირაძე. III ადგილი ანრი ტაკიძე. 

6-7 ივნისი წყალტუბო რესპუბლიკური ტურნირი. II ადგილი ლუკა გადელია. III 

ადგილი გიორგი ტყებუჩავა. III ადგილი ლუკა წულაია. 

15 – 17 ივნისი მესტია ოლიმპიური თამაშების ვერცხლის პრიზიორის ნ. ხერგიანის 

სახელობის IX საერთაშორისო ტურნირი ძიუდოში. I ადგილი გიორგი კვინჩია. III 

ადგილი ლუკა გადელია. III ადგილი ბორის ჩადუნელი. III ადგილიზურიკო ბებია. III 

ადგილი ნიკა ხინთიბიძე. 

სახეობა ბერძნულ-რომაული 

5 – 6 მარტი ბათუმი საქართველოს პირველობა ბერძნულ-რომაულ ჭიდაობაში. III 

ადგილი გია კუჭავა. 



4-5 მაისი თერჯოლა რესპუბლიკური ტურნირი. I ადგილი მალხაზ ხელაია. II ადგილი 

ბესიკი შენგელია. 

10 ივნისი ქ. ფოთი რესპუბლიკური ტურნირი. I ადგილი ბესიკი შენგელია. I ადგილი 

საბა კუმარიტოვი. II ადგილი საბა კუჭავა. III ადგილი მათე მესხი. III ადგილიმათე 

თუნთია. III ადგილი დათო კვირაია. III ადგილი იაგო კუხაჯაშვილი. III ადგილი გია 

ღვინჯილია. 

სახეობა თავისუფალი ჭიდაობა 

 

16 – 18 მარტი  ქობულეთი ვ. გოროზაშვილის სახელობის რესპუბლიკური ტურნირი. I 

ადგილი ბესო შენგელია. II ადგილი მალხაზი ხელაია. II ადგილი ზვიადი ჯალაღონია. 

23 – 25 მარტი თბილისი ა. მაისურაძის სახელობის ტურნირი თავისუფალ ჭიდაობაში. 

III ადგილი ბესო შენგელიამ. III ადგილი მალხაზ ხელაიამ. V ადგილი  ზვიად 

ჯალაღონიამ. 

20-22 აპრილი ლანჩხუთი. რესპუბლიკური ტურნირი. I ადგილი ბესო შენგელია. I 

ადგილი საბა კუმარიტოვი. I ადგილი გია გოგატიშვილი.  II ადგილი ნიკოლოზ 

შენგელია. II ადგილი ედიკა ღვინჯილია. II ადგილი ზვიადი ჯალაღონია. V ადგილი 

თორნირე ხოჭოლავა. V ადგილი დათო კვინჩია. 

13-15 აპრილი გორი. რესპუბლიკური ტურნირი.  III ადგილი ბესო შენგელია. III ადგილი 

საბა კუმარიტოვი. 

9-10 მაისი ქუთაისი რესპუბლიკური ტურნირი. I ადგილი ბესო შენგელია. I ადგილი 

მალხაზი ხელაია. II ადგილი ილია გოგატიშვილი. II ადგილი საბა კუმარიტოვი. 

22-23 მაისი თბილისი რესპუბლიკური ტურნირი. I ადგილი ბესო შენგელია. I ადგილი 

მალხაზი ხელაია. 

27 მაისი ფოთი რესპუბლიკური ტურნირი. I ადგილი გია გოგატიშვილი. I ადგილი 

დათო კვირაია. I ადგილი ბესო შენგელია. I ადგილი ილია გოგატიშვილი. I ადგილი საბა 

კუმარიტოვი. I ადგილი ზვიადი ჯალაღონია. II ადგილი მათე თუნთია. II ადგილი 

თორნიკე ხოჭოლავა. II ადგილი ედიკა ჯვინჯილია. III ადგილი გიორგი ლეჟავა. 

16 – 17 ივნისი ქობულეთი ევროპის ვიცე ჩემპიონის კ. კაკალაძის სახელობის მე-5 

საერთაშორისო ტურნირი თავისუფალ ჭიდაობაში. I ადგილი ბესო შენგელია. I ადგილი 

მალხაზ ხელაია. III ადგილი გია გოგატიშვილი. III ადგილი საბა კომარიტოვი. III 

ადგილი თორნიკე ხოჭოლავა. 

 

კომპლექსური სასპორტო სკოლა 

სახეობა მძლეოსნობა 

 



2 – 4 მარტი თბილისი საქართველოს ახალგაზრდული ჩემპიონატი მძლეოსნობაში. I 

ადგილი საბა ხვიჩავა 3000მ. წინაღობებით. I ადგილი საბა მარღანია 400მ. II ადგილი 

ნიკო ჩაგანავა 800მ. 

21 აპრილი ბათუმი. ბათუმის საერთაშორისო მარათონი, ბათუმი ღამის მარათონი. II 

ადგილი ჯეირან ხოფერია 10000მ. 

18 – 20 მაისი თბილისი საქართველოს ეროვნული ჩემპიონატი II ადგილი ჯეირან 

ხოფერია 200მ.  

27 მაისი სამეგრელო-ზემო სვანეთის პირველობა მძლეოსნობაში. II ადგილი ნიკა 

გვასალია 400მ. II ადგილი გიორგი კვირკველია 800მ. 

4 თებერვალი ბულგარეთი ქ. სოფია ბალკანეთის ჩემპიონატი 20-წლამდე. IV ადგილი 

საბა ხვიჩავა 1500მ. 

2 ივნისი უკრაინა ქ. ლუცკი უკრაინის ღია გუნდური ჩემპიონატი 20-წლამდე. III 

ადგილი საბა ხვიჩავა 3000მ. 

 

სახეობა ძალოსნობა 

3 – 6 აპრილი ქუთაისი საქართველოს პირველობა 15-წლამდე. III ადგილი  ნიკა 

წიტაიშვილი. III ადგილი  გიორგი ნოდია. III ადგილი  ილია კობახიძე. 

15 – 18 თებერვალი თბილისი. თბილისის ღია პირველობა 17-წლამდე. II ადგილი 

გიორგი ნოდია. III ადგილი  ნიკა წიტაიშვილი. III ადგილი  ილია კობახიძე. 

21 – 22 აპრილი ჩაქვი. აჭარის ღია პირველობა. III ადგილი  ნიკა საჯაია. III ადგილი  ნიკა 

წიტაიშვილი. III ადგილი  საბა შონია. III ადგილი  გიორგი ნოდია. 

 

სახეობა კალათბურთი 

17 იანვარი  ქ. თბილისი. 14 წლამდელთა საქართველოს ჩემპიონატი. მოგება. 

18 იანვარი ქ. თბილისი 14 წლამდელთა საქართველოს ჩემპიონატი. მოგება. 

10 თებერვალი ქ. თბილისი 14 წლამდელთა საქართველოს ჩემპიონატი. მოგება. 

11 თებერვალი ქ. თბილისი 14 წლამდელთა საქართველოს ჩემპიონატი. წაგება. 

17 თებერვალი ქ. თბილისი 14 წლამდელთა საქართველოს ჩემპიონატი. მოგება. 

18 თებერვალი  ქ. რუსთავი 14 წლამდელთა საქართველოს ჩემპიონატი. წაგება. 

1 მარტი  ქ. ბათუმი  14 წლამდელთა საქართველოს ჩემპიონატი. წაგება. 

2 მარტი  ქ. ქუთაისი 14 წლამდელთა საქართველოს ჩემპიონატი. წაგება. 

10 მარტი  ქ. თბილისი 14 წლამდელთა საქართველოს ჩემპიონატი. წაგება. 



11 მარტი  ქ. თბილისი 14 წლამდელთა საქართველოს ჩემპიონატი. მოგება. 

24 აპრილი  ქ. თბილისი 14 წლამდელთა საქართველოს ჩემპიონატი. წაგება. 

25 აპრილი ქ. თბილისი 14 წლამდელთა საქართველოს ჩემპიონატი. წაგება. 

29 მაისი ქ. ფოთი 14 წლამდელთა საქართველოს ჩემპიონატი. მოგება. 

3 ივნისი ქ. ფოთი 14 წლამდელთა საქართველოს ჩემპიონატი. წაგება. 

3 ივნისი ქ. ფოთი 14 წლამდელთა საქართველოს ჩემპიონატი. მოგება. 

6 ივნისი ქ. გორი 14 წლამდელთა საქართველოს ჩემპიონატი. მოგება. 

6 ივნისი ქ. ბათუმი 14 წლამდელთა საქართველოს ჩემპიონატი. წაგება. 

11 ივნისი ქ. ფოთი 14 წლამდელთა საქართველოს ჩემპიონატი.მოგება. 

11 ივნისი ქ. ფოთი 14 წლამდელთა საქართველოს ჩემპიონატი. მოგება. 

12 ივნისი ქ. ფოთი 14 წლამდელთა საქართველოს ჩემპიონატი. წაგება. 

13 ივნისი ქ. ბათუმი 14 წლამდელთა საქართველოს ჩემპიონატი. წაგება. 

14 ივნისი ქ. ფოთი 14 წლამდელთა საქართველოს ჩემპიონატი. წაგება. 

15 ივნისი ქ. ფოთი 14 წლამდელთა საქართველოს ჩემპიონატი. წაგება. 

15 ივნისი ქ. ბათუმი 14 წლამდელთა საქართველოს ჩემპიონატი. წაგება. 

16 ივნისი ქ. ბათუმი 14 წლამდელთა საქართველოს ჩემპიონატი. წაგება. 

16 ივნისი ქ. ბათუმი 14 წლამდელთა საქართველოს ჩემპიონატი. წაგება. 

17 ივნისი ქ. ფოთი 14 წლამდელთა საქართველოს ჩემპიონატი. მოგება. 

17 ივნისი ქ. ფოთი 14 წლამდელთა საქართველოს ჩემპიონატი. მოგება. 

18 ივნისი ქ. ფოთი 14 წლამდელთა საქართველოს ჩემპიონატი. მოგება. 

18 ივნისი  ქ. ფოთი 14 წლამდელთა საქართველოს ჩემპიონატი. მოგება. 

20 ივნისი ქ. ფოთი 14 წლამდელთა საქართველოს ჩემპიონატი. მოგება. 

23 ივნისი ქ. ფოთი 14 წლამდელთა საქართველოს ჩემპიონატი. მოგება. 

24 ივნისი ქ. ფოთი 14 წლამდელთა საქართველოს ჩემპიონატი. 

25 ივნისი ქ. ფოთი 14 წლამდელთა საქართველოს ჩემპიონატი. 

 

 



ა(ა)იპ სკოლისგარეშე სასპორტო საგანმანათლებლო დაწესებულება რაგბის სასპორტო 

სკოლა ფუნქციონირებს 1998 წლიდან. დღესდღეობით სკოლას ემსახურება 7 

კვალიფიციური მწვრთნელები. სკოლაში ფუნქციონირებს  9 ჯგუფი: 

კაცთა მეორე ლიგა 

ჭაბუკთა ,,ბ ლიგა“ 

უფროსი საფესტივალო 2004-2005წწ -2 ჯგუფი 

საფესტივალო 2006-2007წწ-2 ფგუფი 

საფესტივალო 2008-2009წწ 

საფესტივალო 2010-2011წწ 

გოგონათა გუნდი 

კაცთა 2 ლიგა 

   მიმდინარე წლის გაზაფხულის ბოლოს დასრულდა მე-2 ლიგის საქართველოს 

ჩემპიონატი , რომელიც გასული წლის სექტემბრის თვეში დაიწყო. ჩემპიონატი 2 წრედ 

მიმდინარეობდა მიმოსვლით. საბოლოოდ გუნდმა არსებულ ჩემპიონატში მე-4 ადგილი 

დაიკავა, ხოლო დღესდღეობით გუნდი ემზადება 2018-2019 წლის საქართგველოს 

ჩემპიონატისთვის, რომელის სექტემბრის თვის პირველ რიცხვებში დაიწყება.  

ჭაბუკთა ,,ბ“ ლიგა 

     ჭაბუკთა ,,ბ“ ლიგა  გასული წლის 2017-2018 წლის ჩემპიონატში მე-2 ადგილი დაიკავა, 

აქაც ჩემპიონატი მიმოსვლით ტარდებოდა 2 წრედ , გუნდი ემზადება ახალი 2018-2019 

წლის  ჩემპიონატისათვის, რომელიც სექტემბრის თვეში განახლდება. პარალელურად 

,,ბ“ ლიგის გუნდი მონაწილეობას ღებულობდა საქართველოს ჩემპიონატის 7 კაცა 

რაგბში, გუნდმა წარმატებით დაძლია შესარჩევი ეტაპები და ფინალურ თამაშები, 

რომელიც ქალაქ გორში გაიმართა და მე-3 საპრიზო ადგილი დაიკავა. 

საფესტივალო 

   რაგბის სკოლის საფესტივალო გუნდები  სისტემატიურად იღებენ მონაწილეობას 

საფესტივალო ტურნირებში, რომელიც ყოველ შაბათ-კვირას იმართება. აქედან უფროსი 

საფესტივალო ასაკი 2004-2005 წწ დაბადებულთა 2 გუნდით ვართ წარდგენილი 

ფესტივალზე. მოგეხსენებათ, რომ საფესტივალო ტურნირებზე არ არის ყურადღება 

გამახვილებული მოგება - წაგებაზე და ქულათა აღრიცხვიანობა არ ხდება, მიუხედავათ 

ამისა გუნდმება 32 მატჩი ჩაატარა , რომელიც სხვადსხვა რაიონებში იმართება და არც 

ერთი დამარცხება არ აქვს, ასევე 2006-2007 წწ დაბადებულები სისტემატიურად იღებენ 

მონაწილეობას ფესტივალებში, სადაც 2 გუნდით ვართ წარდგენილი. ჯამში გუნდებმა 

ჩაატარეს 24 შეხვედრა, ასევე სისტემატიურად მონაწილეობენ 2008-2009-2010-2011 წწ 

დაბადებულთა გუნდები საფესტივალო ტურნირებში, ამ ასაკის გუნდებს 

დღესდღეობით 14 შეხვედრა აქვთ ჩატარებული. დღესდღეობთ საფესტივალო ასაკის 

გუნდებს გამოცხადებული აქვთ საზაფხულო 1 თვიანი არდადაგები, ვარჯიშებს 

განაახლებენ აგვისტოს თვეში, ხოლო სექემბრიდან დაიწყება საფესტივალო 

ფესტივალები. 

    მოგეხსენებათ ივნისის თვეში ფოთის მერიის სპორტისა და კულტურის სამსახურის 

თაოსნობით ჩატარდა რაგბის ტურნირი, რომელიც ფოთის რაგბის 20 წლის იუბულეს 



მიეძღვნა, ასევე დაწესებული იყო დავით სანიკიძის თასი. ტურნირში 8 გუნდი 

მონაწილეობდა თბილისის, ქუთაისის და სხვა რაიონის გუნდები სადაც ფოთის გუნმა 

მე-3 საპრიზო ადგილი დაიკავა. 

   დღესდღეობით ფოთის რაბის სკოლაში სიახლეა, სკოლას ყავს გოგონათა რაგბის 

გუნდი, ვინაიდან გუნდი ახალი შექმნილია,  მხოლოდ ერთხელ მოახერხა ქუთაისში  

გოგონათა ტურნირზე მონაწილეობა. 

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის არქიტექტურის, სივრცითი მოწყობისა 

და ადმინისტრაციული ზედამხედველობის სამსახური უზრუნველყოფს 

მუნიციპალიტეტის ურბანული განვითარების დაგეგმვისა და ქალაქმშენებლობის 

დოკუმენტების შემუშავებას, სამშენებლო საქმიანობაზე ზედამხედველობას, 

მშენებლობის ნებართვის გაცემასთან დაკავშირებული დოკუმენტაციის მომზადებას, 

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ორგანოების კომპეტენციის ფარგლებში 

ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევებზე რეაგირებას. სამსახური დამტკიცებული 

დებულების თანახმად შედგება სამი განყოფილებისაგან, რომელთა მუშაობის შედეგებს 

წარმოგიდგენთ განყოფილებების მიხედვით. 

ურბანული  დაგეგმარებისა  და სივრცითი მოწყობის განყოფილება: 

მიმდინარე პერიოდში ურბანული განვითარების განყოფილებას განსახილველად 

დაეწერა სხვადასხვა სახის 177 წერილი.   მათ შორის:  

მიწის ნაკვეთის სამშენებლოდ გამოყენების პირობების დამტკიცების შესახებ - 34 

მომართვა:      

მომზადდა 7 ბრძანება. 16 მომართვა დახარვეზდა და უარი ეთქვა.  9 საკითხი განხილვის 

პროცესშია. ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობის წევრთა საერთო ქონებაში შემავალი მიწის 

ნაკვეთების საზღვრების დამტკიცების თაობაზე   - შემოსულია 2 განცხადება და 4 

დაცული დოკუმენტის ასლი მიეწოდა ადრესატს. ქალაქის ტერიტორიაზე სახელმწიფოს 

საკუთრებაში არსებული მიწის ნაკვეთების პრივატიზებასა და იჯარით გაცემასთან 

დაკავშირებით   სამსახურ დაეწერა 21 მომართვა (სსიპ სახელმწიფო ქონების ეროვნული 

სააგენტო): ყველა წერილზე მომზადდა სათანადო პასუხები და გადაიგზავნა შესაბამის 

უწყებაში (მოსაზრება ქალაქმშენებლობითი პირობებთან დაკავშირებით). 

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული მიწის 

ნაკვეთების პრივატიზების, იჯარით გაცემის და კეთილმოწყობის საკითხებთან 

დაკავშირებით შემოვიდა  -  21 მომართვა.   19 მომართვას განყოფილებამ გასცა 

წერილობითი პასუხი, ხოლო 2 განაცხადი განხილვის პროცესშია. საჯარო ინფორმაციის 

მიწოდების მოთხოვნით მოგვმართა 2 იურიდიულმა პირმა, რომლებსაც მიეცათ 

შესაბამისი ინფორმაცია. 

ქალაქგეგმარებითი დოკუმენტების შემუშავების შესახებ შემოვიდა 2 მომართვა. ორივე 

საკითხი განხილულ იქნა და მომზადდა განკარგულების პროექტები. 

1. ,,ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, ქ.ფოთი, პოლიკარპე 

ზერაგიას ქუჩაზე მდებარე უძრავი ქონების (მიწის ნაკვეთის) არსებული 

ფუნქციური ზონის ცვლილებასთან დაკავშირებით“. 

2. „ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მალთაყვის განაშენიანების 

რეგულირების გეგმის გეგმარებითი დავალების დამტკიცების თაობაზე“ 

 

36 საკითხზე განხილვის პროცესში ჩავრთეთ სხვადასხვა ადმინისტრაციული ორგანოები 

(სამინისტროები, დეპარტამენტები და სააგენტოები) და მათგან მიღებული პასუხების 

შესაბამისად გავაგრძელეთ ადმინისტრაციული საქმისწარმოება. წიაღირსეულის 



ეროვნულმა სააგენტომ მოგვმართა 2 წერილით და ითხოვა ჩვენი მოსაზრება, რაზედაც 

გაეცა შესაბამისი პასუხი (სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვებასთან დაკავშირებით 

ქალაქგეგმარებითი მოსაზრების კუთხით). 

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერის 2018 წლის 25 იანვრის N75 და 2018 წლის 4 

აპრილის  N372 ბრძანებების შესაბამისად განყოფილებამ შეადგინა ქალაქ ფოთში, 

მალთაყვის უბანში ახალი რაიონის საბავშო ბაღის მიმდებარე ეზოს მოწყობისა და ქალაქ 

ფოთში, საგანგებო სიტუაციების კორდინაციისა და გადაუდებელი დახმარების 

ცენტრის, სასწრაფო სამედიცინო დახმარების შენობის მიმდებარე ტერიტორიის 

მოწყობის საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციების არქიტექტურული ნაწილი. 

 

მშენებლობის ნებართვებისა და ინსპექტირების განყოფილება: 

მიმდინარე პერიოდში მშენებლობის ნებართვებისა და ინსპექტირების 

განყოფილებას განსახილველად დაეწერა სხვადასხვა სახის 96  მომართვა. მათ შორის: 16 

საკითხი ეხებოდა მშენებლობის ნებართვის გაცემის მოთხოვნას მეორე და მესამე ეტაპზე. 

41 საკითხი დაკავშირებულია პირველი კლასის ობიექტების მშენებლობების 

ნებართვებთან. საჯარო ინფორმაციის მიწოდების მოთხოვნით მოგვმართა 10 

იურიდიულმა და ფიზიკურმა პირებმა. სამინისტროებიდან მივიღეთ 19 მომართვა, 

რომელიც ძირითადად ეხება ნებართვების გაცემის პროცედურას და კანონში ახალი 

ცვლილებების შეტანას. მშენებლობის პროცესში შემოსულია ეტაპების დასრულების  9 

ოქმი. მშენებლობა დამთავრებული ობიექტების ექსპლუატაციაში მიღებასთან 

დაკავშირებით მოგვმართა  1  პირმა. აღნიშნულ პერიოდში მშენებლობის ნებართვებისა 

და ინსპექტირების განყოფილების მიერ მომზადდა  6  ბრძანება სამშენებლო 

დოკუმენტის პროექტის შეთანხმების შესახებ, ასევე მომზადდა 7 ბრძანება მშენებლობის 

ნებართვის გაცემის შესახებ, რაც ჯამში შეადგენს 13 ბრძანებას. პირველი კლასის 

ობიექტებთან დაკავშირებით მომზადდა 41  წერილის პროექტი, ასევე 10 პირს, რომელიც 

ითხოვდა საჯარო ინფორმაციას, დადგენილ ვადაში წერილობით მიეწოდა სამსახურში 

რეგისტრირებული შესაბამისი დოკუმენტები.  

ადმინისტრაციული ზედამხედველობისა და გარემოს დაცვის განყოფილება 

ადმინისტრაციული ზედამხედველობის განყოფილება თავის ფუნქციონალურ 

უფლება-მოვალეობებს ასრულებს შესაბამისად დამტკიცებული დებულების თანახმად.  

აღნიშნულ პერიოდში განყოფილების მიერ ჩატარებულ იქნა შემდეგი ღონისძიებები: 

განყოფილების მიერ სულ გამოვლენილ იქნა 2 სამართალდარღვევის ფაქტი და დაიწერა 

შესაბამისი სამართალდარღვევის ოქმი, რომლის საჯარიმო თანხა შეადგენს 1 100 

ლარს(ათას ასი). აქედან ყველა სამართალდამრღვევის მიმართ საქმეები განხილულ იქნა 

სასამართლოს მიერ და ყველა პირს დაედო ადმინისტრაციული სახდელი. მოცემულ 

პერიოდში განყოფილებას შესასრულებლად დაეწერა 64 განცხადება, რომლებიც 

შესრულებულია. ზედამხედველობის განყოფილება მუნიციპალიტეტის ყველა 

ტერიტორიულ უბანში სისიტემატიურად აწარმოებს მოქალაქეებთან შეხვედრას, რათა 

მათი მხრიდან არ მოხდეს კანონმდებლობის მოთხოვნების დარღვევა (უკანონო 

მიშენებები, ტერიტორიის დანაგვიანება, მრავალწლოვანი ხეების ჭრა, სახელმწიფო და 

მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული მიწების მიტაცება და სხვა). 

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განყოფილებამ გამოავლინა ქალაქის იერსახის 

თვითნებურად შეცვლის 17 ფაქტი (როგორც მსუბუქი კონსტრუქციის, ასევე 

კაპიტალური მიშენებების ფატები). აღნიშნული ფაქტების აღკვეთის მიზნით 

განყოფილების დროული ჩარევის შედეგად მოვახდინეთ კანონდარღვევის ფაქტების 



აღმოფხვრა. განყოფილებამ ჩაატარა შეხვედრა-ტრენინგი მუნიციპალიტეტის მერის 

წარმომადგენლებთან ერთად და მოწვეული იყვნენ, როგორც მერის წარმომადგენლები 

ოთხივე უბნიდან, ასევე ორ-ორი თანამშრომელი თითო უბნის მუნიციპალიტეტიდან. 

მოწვეულებს დაურიგდათ ის საკანონმდებლო მასალა, რომლითაც ძირითადად 

ხელმძღვანელობს ადმინისტრაციული ზედამხედველობისა და გარემოს დაცვის 

განყოფილება, ასევე განხილულ იქნა ის ძირითადი პრობლემები რომლებზედაც 

გამახვილებულ უნდა იქნეს ყურადღება (ტერიტორიების დანაგვიანება, უკანონო 

მიშენებები, მიწის მიტაცების ფაქტები და ა.შ). განყოფილება აქტიურ მუშაობას 

აწარმოებს მოქალაქეებთან, რომლებიც ეწევიან სხვადასხვა სახის სავაჭრო-სამეწარმეო 

საქმიანობას, რათა ადგილი არ ჰქონდეს ტერიტორიების დანაგვიანებას. ასევე აქტიურ 

მუშაობას აწარმოებს იურიდიულ პირებთან, დაწესებულება-ორგანიზაციებთან, რათა 

მათ საკუთრებაში არსებულ და მიმდებარე ტერიტორიებზე დაცულ იქნეს 

დასუფთავების წესები. სახელმწიფო საკუთრების მიწის ნაკვეთის უნებართვოდ 

დაკავება ან/და მიწათსარგებლობის უფლების გარეშე სარგებლობის დარღვევაზე 

შედგენილ იქნა ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის 1 ოქმი, იურიდიულ პირზე. 

ადგილობრივი საქალაქო რეგულარული სამგზავრო გადაყვანის განხორციელება 

სანებართვო პირობების დარღვევის ფაქტზე დაჯარიმდა 1 ინდ. მეწარმე. ქალაქ ფოთის 

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განყოფილებამ აღრიცხა 20 ერთეული უსახური, 

მშენებლობაშეჩერებული და მიტოვებული შენობა-ნაგებობები. აღნიშნული საკითხის 

მოწესრიგების მიზნით განყოფილება აქტიურად მუშაობს, როგორც შენობა-ნაგებობების 

მესაკუთრეებთან ასევე სამეგრელო-ზემოსვანეთის გუბერნიის ადმინისტრაციასთან და 

შესაბამის სააგენტოებსა და დეპარტამენტებთან. ყველა მესაკუთრეს ინდივიდუალურად, 

შენობა-ნაგებობის კლასიფიკაციიდან და არსებული მდგომარეობიდან გამომდინარე 

გაეგზავნა შესაბამისი წერილები, არსებული მდგომარეობის მოწესრიგების მიზნით 

მიეცათ გონივრილი ვადა.                                                                                                                                                                                                                        

მშენებლობის კუთხით გამოვლენილ დარღვევებზე გაგზავნილ იქნა 3 მითითება 

არსებული დარღვევების გამოსწორების მიზნით. კანონის შესაბამისად აღნიშნული 

დარღვევები გამოსწორებულ იქნა. ამ პერიოდში შემოწმდა მუნიციპალური 

დაქვემდებარების ობიექტები: საბავშვო ბაღები, საგამოფენო დარბაზი, სამხატვრო 

სკოლა, სპორტული დარბაზი და სამშენებლო ობიექტები. გამოვლენილ დარღვევებზე 

გაცემულ იქნა რეკომენდაციები და მითითებები უფლებამოსილების ფარგლებში, 

მიმდინარეობს საბავშვო ბაღების საევაკუაციო გეგმების შემუშავება-დამზადება. 

შეძენილ იქნა ცეცხლმაქრები. საბავშვო ბაღებს დაურიგდათ ინსტრუქციის სახით გაზის 

ბალონების ექსპლუატაციის წესი. (კანონი „სახანძრო უსაფრთხოების წესები და 

პირობების შესახებ“) ტექნიკური რეგლამენტის საფუძველზე შემუშავებულ იქნა 

სახანძრო უსაფრთხოების მოთხოვნები საცხოვრებელი ობიექტებისათვის. ქალაქის 

იერსახის მოწესრიგებისა და მოქალაქეების უსაფრთხოების მიზნით დათვალიერებულ 

იქნა სს ენერგოპრო ჯორჯიას ბალანსზე არსებული სატრანსფორმატორო ქვესადგურები. 

მდგომარეობის გამოსწორების მიზნით  სამსახურმა მიმართა სს ენერგოპრო ჯორჯიას 

ხელმძღვანელობას, რათა წარმოედგინა ქალაქის ტერიტორიაზე განთავსებული 

ტრანსფორმატორების ლოკაციის წერტილები.  ამ ეტაპზე წარმოდგენილია აღნიშნული 

ინფორმაცია და სს ენერგოპრო ჯორჯიას წარმომადგენლებთან ერთად მიმდინარეობს 

საკითხის დეტალური განხილვა. 

 

 



საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო და მშენებლობის განყოფილება 

მიმდინარე ობიექტები: 

- მალთაყვის სანაპირო ზოლის (მათ შორის მისასვლელი გზა) რეაბილიტაციის 

სამუშაოებს 2017 წლის 30 ივნისის N84 ხელშეკრულების საფუძველზე აწარმოებს  ფ/წ 

"ანტ სტროი ლტდ 2016". სამუშაოების მიწოდების ვადა 2018 წლის 28 სექტემბრის 

ჩათვლით. სახელშეკრულებო ღირებულება შეადგენს 3 834 481,89 ლარს. მიმდინარე 

წლის 04 ივლისის მდგომარეობით  შესრულებული სამუშაოების აქტით  (ფორმა N2) 

დაფიქსირებულია 1 308 960,51 ლარი. (გარდამავალი ობიექტი). 

- სტადიონის რეაბილიტაციის სამუშაოებს 2017 წლის 04 ივლისის N86 ხელშეკრულების 

საფუძველზე აწარმოებს  შპს „ელიტა ბურჯი“. სამუშაოების მიწოდების ვადა 

განისაზღვრა 2018 წლის  29 ივლისის ჩათვლით. სახელშეკრულებო ღირებულება 

შეადგენს 1 863 000 ლარს. მიმდინარე წლის 04 ივლისის მდგომარეობით  შესრულებული 

სამუშაოების აქტით (ფორმა N2) დაფიქსირებულია 107 226,70  ლარი. (გარდამავალი 

ობიექტი) 

- სპორტული დარბაზის რეკონსტრუქცია (ნ. ჟვანიას ქ. მდებარე სპორტული დარბაზის 

კაპ. შეკეთება) სამუშაოებს 2017 წლის 23 აგვისტოს N108 ხელშეკრულების საფუძველზე 

აწარმოებს  შპა "მშენებლობის კასპიისპირეთის სამმართველო".  სამუშაოების მიწოდების 

ვადა განისაზღვრა 2018 წლის 29 მარტის ჩათვლით (ერიცხება ჯარიმა).  

სახელშეკრულებო ღირებულება შეადგენს  548 828,13 ლარს. მიმდინარე წლის 04 

ივლისის მდგომარეობით  შესრულებული სამუშაოების აქტით (ფორმა N2) 

დაფიქსირებულია 498 154,28 ლარი. (გარდამავალი ობიექტი) 

- საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და გადაუდებელი დახმარების ცენტრის 

სასწრაფო სამედიცინო დახმარების შენობის მშენებლობას 2017 წლის 07 ნოემბრის N122 

ხელშეკრულების საფუძველზე აწარმოებს შპა "მშენებლობის კასპიისპირეთის 

სამმართველო". სამუშაოების მიწოდების ვადა განესაზღვრა 2018 წლის 11 აპრილის 

ჩათვლით. (ერიცხება ჯარიმა) სახელშეკრულებო ღირებულება შეადგენს  371 700  ლარს.  

მიმდინარე წლის 04 ივლისის მდგომარეობით  შესრულებული სამუშაოების აქტით 

(ფორმა N2) დაფიქსირებულია 269 045,72 ლარი.(გარდამავალი ობიექტი) 

- მრავალბინიანი ს/სახლების სახურავების დ. აღმაშენებლის ქუჩა N8, 9 აპრილის ხეივანი 

N18, N28 სარეაბილიტაციო სამუშაოებს 2018 წლის 25 აპრილის N62 ხელშეკრულების 

საფუძველზე  აწარმოებს შპს "გილანი XXI". სამუშაოების მიწოდების ვადა განესაზღვრა 

2018 წლის 24 ივლისის ჩათვლით. სახელშეკრულებო ღირებულება შეადგენს 156 255,60 

ლარს. მიმდინარე წლის 04 ივლისის მდგომარეობით  შესრულებული სამუშაოების 

აქტით (ფორმა N2)  დაფიქსირებულია 31 433,10 ლარი. 

- საბავშვო ბაღების 26 მაისის ქუჩა N6 მდებარე N1 ბაღი, აკაკის ქუჩა N42 მდებარე N6 

ბაღი, მარჯანიშვილის ქუჩა N17 მდებარე N10 ბაღი, თამარ მეფის ქუჩა N102 მდებარე N16 

ბაღი, გურიის ქუჩა N195 მდებარე N13 ბაღის შენობის გაზიფიცირების სამუშაოებს 2018 

წლის 20 აპრილის N60 ხელშეკრულების საფუძველზე ასრულება  წ/ფ "ალმა-რუს 

საქართველის ფილიალი". სამუშაოების მიწოდების ვადა განისაზღვრა 2018 წლის 18 

აგვისტოს ჩათვლით. სახლეშკრულებო ღირებულება  

 

შეადგენს 181 111,77 ლარს. მიმდინარე წლის 04 ივლისის მდგომარეობით  

შესრულებული სამუშაოების აქტით (ფორმა N2) დაფიქსირებულია 88 705,03 ლარი. 



- ქალაქ ფოთში, ცენტრალური ქუჩების ტროტუარების კეთილმოწყობა (ფარნავაზ მეფის 

ქუჩა სამეგრელოს მოედნიდან რუსთაველის რკალამდე) 2018 წლის 21 მაისის N74 

ხელშეკრულების საფუძველზე ასრულებს შპს „მ.გ.მ.“ . სამუშაოების მიწოდების ვადა 

განისაზღვრა 2018 წლის 21 18 სექტემბრის ჩათვლით. სახელშეკრულებო ღირებულება 

შეადგენს 365 670,20 ლარს. მიმდინარე წლის 04 ივლისის მდგომარეობით  

შესრულებული სამუშაოების აქტი (ფორმა N2)  არ დაფიქსირებულა. 

დასრულებული ობიექტები: 

ახალ რაიონში საბავშვო ბაღის მიმდებარე ეზოს მოწყობის სამუშაოები 2018 წლის 27 

თებერვლის N25 ხელშეკრულების საფუძველზე შეასრულა შპს „ტოტალმა“. 

სახელშეკრულებო ღირებულება განისაზღვრა 18467 ლარი. ობიექტი ჩაბარდა მიმდინარე 

წლის 27 მარტს თანხით 18 436,97 ლარი. 

სასწრაფო სამედიცინო დახმარების სადგურის ეზოს მოწყობის სამუშაოები 2018 წლის 22 

მაისის N76 ხელშეკრულების საფუძველზე შეასრულა შპს „ოსო“-მ. სახელშეკრულებო 

ღირებულება შეადგენს 16921,20 ლარს. ობიექტი ჩაბარდა მიმდინარე წლის 29 ივნისს, 

თანხით 16921,20 ლარი. 

მომზადდა  საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია: 

- დიდების მემორიალის კაპ.შეკეთება 

- დადიანის მოედნის განათება 

- უპოვართა სასადილოს დარბაზის კაპ.შეკეთება 

- ქუჩების ორმული შეკეთება 

- აღმაშენებლის ქუჩაზე მდებარე N14, N16, N21 საცხოვრებელი სახლების 

სახურავების კაპ.შეკეთება. 

 

 

ინფრასტრუქტურის, წყალარინებისა და მელიორაციის განყოფილება 

განყოფილება უზრუნველყოფს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის ობიექტების 

მოვლა-პატრონობის განხორციელებას და ზედამხედველობას, კერძოდ: 

 

მრავალსართულიანი ს/სახლების ლიფტების მოვლა-პატრონობა - შპს ,,ფოთი ლიფტი“ 

(დირექტორი მერაბ როყვა).   

მაკონტროლებელი - ინფრასტრუქტურის, წყალარინებისა და მელიორაციის 

განყოფილების უფროსი - ნუგზარ ალანია 

2018 წელს, მრავალსართულიანი ს/სახლების ლიფტების მოვლა-პატრონობის კუთხით 

გათვალისწინებულია 24763 ლარი. დღეის მდგომარეობით ათვისებულია 7795,91 ლარი. 

(ხელშეკრულება N47, 05.04.2018 – 31.12.2018). 

ზემოაღნიშნული  ორგანიზცია ემსახურება რვა და ცხრა სართულიან 41 სახლში 

არსებულ 64 ერთეულ სამგზავრო ლიფტს. მომსახურება მოიცავს: ლიფტის ძალოვან 

ტრანსფორმატორებზე, მართვის კარადაზე, ელექტრო ძრავებზე და გამშვები 

აპარატურის მუშაობაზე მუდმივი მეთვალყურეობის დაწესებას, მათი გამართულ 

მდგომარეობაში ფუნქციონირების უზრუნველყოფის მიზნით, საჭიროების შემთხვევაში 

მიმდინარე რემონტს.  



 

 

 

ლიფტების გაუმართაობის შესახებ მოსახლეობისაგან ინფორმაციის მიღება ხდება 

სატელეფონი კავშირით, ყოველ შემოსულ ზარზე ხდება ოპერატიული რეაგირება. 

უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ცხოველების იზოლაცია, კერძოდ: მოხეტიალე ძაღლების 

თავშესაფარში გადაყვანის მომსახურება - შემსრულებელი ი/მ ,,გიორგი მაღლაფერიძე“.  

მაკონტროლებელი - ინფრასტრუქტურის, წყალარინებისა და მელიორაციის 

განყოფილების უფროსი სპეციალისტი - ემზარ კუპრაძე                                          

2018 წელს, უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ცხოველების იზოლაციისთვის, კერძოდ: 

მოხეტიალე ძაღლების თავშესაფარში გადაყვანის მომსახურებისთვის 

გათვალისწინებულია 29983,80 ლარი, დღეის მდგომარეობით ათვისებულია 10159,80 

ლარი დღგ-ს ჩათვლით. (ხელშეკრულება N67, 07.05.2018 – 20.12.2018) 

მომსახურება მოიცავს: მაწანწალა ძაღლების დაჭერას და მათ გადაყვანას თავშესაფარში. 

თავშესაფარში გადაყვანილი ცხოველების შესაბამისი გამოკვლევების შემდგომ მათი 

სტერილიზაცია, კარტრაცია, ვაქცინაცია და სხვა ვეტერინალური მომსახურების გაწევა, 

მარკირება ყურის კლიპის მეშვეობით (დაბირკვა) და არეალში დაბრუნება. საანგარიშო 

პერიოდში იზოლირებულ იქნა 123 მაწანწალა ძაღლი (შემოვიდა 47 სატელეფონო 

შეტყობინება, 4 განცხადება).  

 

საახალწლო და სადღესასწაულო ქალაქგაფორმების დემონტაჟი (შპს ,,გელმარი“)  

მაკონტროლებელი - ინფრასტრუქტურის, წყალარინებისა და მელიორაციის 

განყოფილების უფროსი სპეციალისტი - თემური ოდიშარია                                          

2018 წელს, ქალაქ ფოთში, საახალწლო და სადღესასწაულო ქალაქგაფორმების 

დემონტაჟისთვის გათვალისწინებული იყო 13738,74 ლარი, ფაქტიურმა შეარულებამ 

შეადგინა 13424,28 ლარი (ხელშეკრულება N6  29.01.2018). 

 

 

 

ინფრასტრუქტურული ობიექტების მოვლა-პატრონობას ახორციელებს ა(ა)იპ „ქალაქ 

ფოთის მუნიციპალიტეტის სერვისების ცენტრი“, რომლის შესრულებული სამუშაოების 

მიმდინარეობის კონტროლი ევალება ინფრასტრუქტურის, წყალარინებისა და 

მელიორაციის განყოფილების თანამშრომლებს: 

1 

ნუგზარი ალანია 

(ინფრასტრუქტურის, 

წყალარინებისა და 

მელიორაციის 

განყოფილების 

უფროსი)                      

- სანიაღვრე არხების მოვლა-პატრონობა და მაგისტრალური  

მიწისსამოსიანი არხების გაწმენდის სამუშაოები 

-  სატუმბი სადგურების მოვლა-პატრონობა 

- გარე განათების და სატუმბი სადგურების ელ. ენერგიის 

ხარჯები                                 

- უმეთვალყურეოდ დარჩენილი პირუტყვის იზოლაცია 

(ძროხები) 

2 

თემური ოდიშარია 

(ინფრასტრუქტურის, 

წყალარინებისა და 

მელიორაციის 

განყოფილების 

უფროსი სპეციალისტი) 

- საბინაო ფონდის მოვლა-პატრონობა                                                                               

- გარე განათების მოვლა-პატრონობა 

 



3 

ლევანი ჭედია 

(ინფრასტრუქტურის, 

წყალარინებისა და 

მელიორაციის 

განყოფილების 

უფროსი სპეციალისტი)                                              

- ქალაქის ქუჩების დაგვა-დასუფთავება 

- საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანა 

- დასუფთავების მოსაკრებლის ადმინისტრირება (ამოღება) 

- დიდების მემორიალის, სკვერების, პარკების, ქალაქის 

ქუჩების,    მრავალსართულიანი ს/სახლების გამწვანებული 

ეზოების და ცენტრალური პარკების მოვლა-პატრონობა 

- ქუჩების დაგრეიდერება, ქუჩების მონიშვნა 

 

 

 

          

     ემზარ კუპრაძე  

(ინფრასტრუქტურის, 

წყალარინებისა და 

მელიორაციის განყოფილების 

უფროსი სპეციალისტი) 

 

- მყარი ნარჩენების მართვის სამოქმედო გეგმის 

შემუშავება 

- კეთილმოწყობის, გამწვანების მუნიციპალური 

პროგრამების შემუშავება 

- ნაპირსამაგრი, მელიორაციის და გარემოს 

დაცვითი სახითხების მომზადება 

- ტენდერების ტექნიკური პრიობებისა და 

ფასწარმოქნის დახვეწა-შემუშავება 

- სხვადასხვა უწყებებში გასაგზავნი 

კორესპოდენციების შესწავლა-მომზადება 

 

 

ტრანსპორტის განყოფილება  

სამარშუტო ტაქსები  (მიკროავტობუსები) 

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 8 ივლისის N17/23 

დადგენილებით, ქალაქ ფოთის ადმინისტრაციულ საზღვრებში დაწესებულია 

ადგილობრივი საქალაქო რეგულარული სამგზავრო გადაყვანის 22 მარშრუტი (M2 

კატეგორია), საიდანაც 17 სამარშრუტო ხაზზე მოიპოვეს ნებართვები კონკურსანტებმა 

(ინდ/მეწარმეებმა). 

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერის 2017 წლის 13 ნოემბრის №849 ბრძანების 

საფუძველზე გამოცხადებულ კონკურსში გამარჯვებულად გამოვლინდა 64 ინდ/მეწარმე, 

მგზავრთა გადაყვანის მოსაკრებლის თანხა შეადგენს თითო მიკროავტობუსისთვის 25 

ლარს თვეში. თანხა ირიცხება ადგილობრივ ბიუჯეტში.   

მიკროავტობუსების 100% კერძო საკუთრებაა. მგზავრობის ფასი 

მიკროავტობუსებისთვის შეადგენს 50 თეთრს, გამონაკლისს წარმოადგენს №5 

სვლაგეზზე მოძრავი მიკროავტობუსი, რომლითაც მგზავრობის ღირებულებაა 40 

თეთრი. 

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერის 2018 წლის 25 მაისის N602 ბრძანების თანახმად 

გამოცხადებულ კონკურსში მონაწილეობა მიიღო შპს ,,ფოთიქალაქტრანსპორტმა“ 

(ნებართვა გაიცემა 3 ერთეულ ავტობუსზე, 1 ავტობუსი, სახ. ნომერი XB-881-BX ვერ 

აკმაყოფილებს საკონკურსო პირობებს) და 4 ინდ/მეწარმემ. მიმდინარეობს ნებართვის 

გაცემასთან დაკავშირებული პროცედურები. 

ყოველწლიურად ცხადდება კონკურსი ადგილობრივი საქალაქო რეგულარული 

სამგზავრო გადაყვანის ნებართვის მოსაპოვებლად. გამარჯვებულზე ნებართვა გაიცემა 

ერთი წლის ვადით. 

 

 



              

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


