
ა ნ გ ა რ ი შ ი
ხონის  მუნიციპალიტეტის  მერიის  კულტურის, განათლების, სპორტის,

ტურიზმისა  და  ახალგაზრდულ  საქმეთა  სამსახურის  მიერ
2019  წელს  გაწეული  მუშაობის შესახებ

     მოგახსენებთ, რომ კულტურის, განათლების, სპორტის, ტურიზმისა და 
ახალგაზრდულ  საქმეთა  სამსახურში ვმუშაობ 2015 წლის თებერვლიდან, უფროს  
სპეციალისტად,  2019 წლის აგვისტოდან დამევალა სამსახურის უფროსის 
მოვალეობის შესრულება, ხოლო ოფიციალურად,  სამსახურს  ვხელმძღვანელობ  2019  
წლის  დეკემბრიდან,  და მაქვს პატივი, საქართველოს ორგანული კანონის 
,,ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ 24-ე მუხლის, პირველი პუნქტის 
,,გ.ა“ ქვეპუნქტის მოთხოვნათა გათვალისწინებით, საკრებულოს წარვუდგინო 
ანგარიში ხონის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის 
კულტურის, განათლების, სპორტის, ტურიზმისა  და  ახალგაზრდულ  საქმეთა  
სამსახურის  მიერ  2019 წელს  გაწეული  მუშაობის  შესახებ.
    2019  წელს  სამსახური განაგრძობდა მუნიციპალიტეტის სტრატეგიის 
განხორციელებას იმ მიმართულებებით, რომელთა ძირითადი მიზანი იყო სამუზეუმო 
და საბიბლიოთეკო საქმიანობის, თეატრის, ფოლკლორის, სახელოვნებო დარგების 
განვითარება და ხელშეწყობა, სასპორტო, სკოლამდელი და სკოლისგარეშე 
განათლების, ბავშვთა სპორტის, ახალგაზრდული ორგანიზაციებისა და პროექტების, 
შესაბამისი დარგების ინფრასტრუქტურის  განვითარების  ხელშეწყობა.

   1. კულტურა

    სამსახური, როგორც მოგეხსენებათ, საკმაოდ ბევრ სფეროს მოიცავს: კულტურა, 
განათლება, სპორტი, ტურიზმი, ახალგაზრდული  საქმე.  მუშაობის  ერთ - ერთ  
მთავარ  პრიორიტეტს  წარმოადგენს  საქმიანობა  კულტურის  პოლიტიკის  
განვითარების მიმართულებით. სამსახური მიზნად ისახავს მუნიციპალიტეტში 
კულტურული ტრადიციების მხარდაჭერას, განვითარებას და მოსახლეობის 
კულტურული დონის ამაღლებას, კულტურის სფეროს დარგების განვითარებასა და 
პოპულარიზაციას, შემოქმედებითი პროცესების სტიმულირებას. ამ მხრივ, არაერთი 
საინტერესო და მრავალფეროვანი ღონისძიება განხორციელდა  კულტურული 
ცხოვრების აღმავლობისა და განვითარებისათვის. პირველ რიგში, მინდა შევეხო 
ხონის თეატრალურ ცხოვრებას, რომელსაც, ჩვენდა საამაყოდ, 155 წლიანი ისტორია 
გააჩნია და ხონის სახალხო თეატრი დღემდე ღირსეულად აგრძელებს ამ ტრადიციას. 
თეატრის  განვითარების  პროგრამის  ფარგლებში გასულ წელს განხორციელდა  
ტრადიციული  რეგიონული  ფესტივალი ,,თეატრალური  იმერეთი - 2019“,  სადაც  
წარმოდგენილ  იქნა  ინგლისელი მწერლის რეი კუნის პიესის  ,,ტაქსისტი“  მიხედვით  
რეჟისორ პეტრე ჩარგეიშვილის  მიერ  ინტერპრირებული სპექტაკლი ,,ცუღლუტი“, 
სადაც ,,იმერეთის თეატრალური ფესტივალის“ დიპლომი მამაკაცის მთავარი როლის 
საუკეთესო შესრულებისათვის გადაეცა სახალხო თეატრის მსახიობ დემურ 
საღარეიშვილს.   ნაყოფიერად  ფუნქციონირებს  კულტურის  ცენტრში  ბავშვთა  



ნიღბების  თეატრი, რომელმაც  არაერთი  საინტერესო  სპექტაკლი  და თეატრალური 
პერფორმანსი განახორციელა. ასევე მნიშვნელოვანია  ის  ფაქტი, რომ  კულტურის  
ცენტრში ფუნქციონირება დაიწყო თოჯინების  თეატრმა, რომელიც ძალიან 
საინტერესო სპექტაკლზე მუშაობს, და რომლის პრემიერასაც, იმედია, მოკლე ხანში 
იხილავს ხონელი საზოგადოება. არ  შეიძლება  არ აღინიშნოს კულტურის  ცენტრის  
სტრუქტურული  ერთეულის - სოფელ  მათხოჯის  კულტურის სახლის 90 წლის 
საიუბილეო თარიღთან დაკავშირებით სპექტაკლის  პრემიერა, რომელიც  ქართული 
მხატვრული ფილმის ,,ღვინის ქურდების“ მიხედვით  გურამ  ბარაბაძის  
რეჟისორობით  განხორციელდა.  აღსანიშნავია  ის  ფაქტი, რომ  სპექტაკლში  
მონაწილეობდნენ  ადგილობრივი, თეატრისმოყვარული  ახალგაზრდები, რომლებმაც  
დამსწრე  საზოგადოების  დიდი  მოწონება  დაიმსახურეს. პრემიერას  ადგილობრივ  
ხელისუფლებასა  და  მოსახლეობასთან ერთად  ესწრებოდნენ  ხონის  მაჟორიტარი  დეპუტატი  
და  იმერეთის  სახელმწიფო  რწმუნებულის  მოადგილე.  სიამაყით უნდა აღვნიშნო ხონის 
სავიზიტო ბარათად ქცეული სახალხო  სასულე  ორკესტრი, რომელსაც  წელს 130 წელი 
უსრულდება. სასიხარულოა, რომ  ორკესტრი არაერთ მნიშვნელოვან ღონისძიებაში 
იღებს მონაწილეობას არა მარტო მუნიციპალიტეტის, არამედ ქვეყნის მასშტაბითაც. 
საინტერესო და ემოციური მუსიკალურ - თეატრალური  პერფორმანსით  უმასპინძლა  
კულტურის  ცენტრმა  ფერეიდნელ ქართველებს, რომლებიც 31 დღიანი ფეხით 
მოგზაურობის შემდეგ ჩამოვიდნენ საქართველოში. მათ მიმართ დიდი სითბო და 
სიყვარული გამოხატა ადგილობრივმა ხელისუფლებამ, საზოგადო მოღვაწეებმა, 
ხელოვანებმა, სასულიერო პირებმა. ასევე, კულტურის  ცენტრში  ხონის  
მუნიციპალიტეტის  მერიის  ორგანიზებითა  და  მხარდაჭერით  გაიმართა ქართული 
ხალხური სიმღერისა და ცეკვის სახელმწიფო ანსამბლის ,,ერისიონი“ კონცერტი, 
სადაც კიდევ ერთხელ წარმოჩინდა უანალოგო ქართული ხალხური სიმღერისა და 
ცეკვის სიდიადე, ქართული ხასიათი.  აქვე  უნდა აღინიშნოს არაჩვეულებრივი 
მუსიკალური საღამო, რომელშიც მონაწილეობდნენ საზოგადოებრივი არხის 
მუსიკალური პროექტის ,,რანინა“ კონკურსანტები ვაჟთა ფოლკლორულ ანსამლ 
,,შავნაბადასთან“ ერთად, რომელსაც აკომპანირებას უწევდა უნიჭიერესი მუსიკოსი 
დავით მაზანაშვილი. საღამო ხონისა და სამტრედიის მიტროპოლიტის, მეუფე საბას 
ინიციატივითა და ხონის მუნიციპალიტეტის მერიის მხარდაჭერით განხორციელდა. 
პერიოდულად  იმართება  ქართული  ესტრადის  გამოჩენილი  მომღერლებისა  და  
მსახიობების შემოქმედებითი  საღამოები, ასევე  პოეზიის  საღამოები.   
მნიშვნელოვანია  ის  ფაქტი, რომ  გასულ  წელს  ხონს  სტუმრობდა  თეატრალური 
საზოგადოების თავმჯდომარე გიორგი გეგეჭკორი, რომელმაც  დიდი  ინტერესი  
გამოხატა სახალხო თეატრის ისტორიის, უძველესი აფიშების, სახალხო სასულე 
ორკესტრის, ბავშვთა ნიღბების თეატრის, ფოლკლორული ანსამბლის, 
განხორციელებული პროექტებისა და სამომავლო გეგმების მიმართ. 

    ქართული  სიმღერისა  და  ფოლკლორის  პოპულარიზაციის  მიზნით, ხონის  
შემოქმედებითი  კოლექტივები  აქტიურ  მონაწილეობას  იღებენ  სხვადასხვა  
რეგიონულ  თუ  ქვეყნის  მასშტაბით  გამართულ  კონკურსებსა  და  ფესტივალებში: 
ქართული  ტრადიციული  და  თანამედროვე  ხელოვნების  საერთაშორისო  
ფესტივალი ,,არტ გენი“,  რომელსაც  გასულ  წელს ხონის  მუნიციპალიტეტი, კერძოდ, 



სოფ. გორდი  სტუმრობდა. ფესტივალზე ,,არტგენი - 2019“ იმერეთის რეგიონის  
შემოქმედებით კოლექტივებთან ერთად ღირსეულად წარსდგა კულტურის ცენტრის 
ვაჟთა ფოლკლორული ანსამბლი ,,იმერი“ და ხონის  სახალხო  სასულე  ორკესტრი. 
ფესტივალი, შემოქმედებითი  კავშირის ,,არტ გენის“ ინიციატივით და ხონის  
მუნიციპალიტეტის მერიის ფინანსური მხარდაჭერით განხორციელდა. აქვე  უნდა  
აღინიშნოს ვაჟთა  ფოლკლორული  ანსამბლის ,,იმერი“ საგასტროლო ტურნე  ლატვიის  
ქალაქ  ტუკუმსში, რომელიც, ,,ხონელობის“ დღესასწაულზე სტუმრად მყოფი 
ტუკუმსის  სამთავრობო  დელეგაციის მიწვევით იმყოფებოდნენ, ხოლო 
შემოდგომაზე, ხონმა უმასპინძლა დამეგობრებულ ქალაქს. ასევე, ფოლკლორის  
პოპულარიზაციის მიზნით, ძალიან  საჭირო  და მნიშვნელოვანი პროექტი  
განხორციელდა. საქართველოს  ფოლკლორის სახელმწიფო  ცენტრის ინიციატივითა  
და ხონის  მუნიციპალიტეტის მერიის  მხარდაჭერით, ხონში ფუნქციონირება დაიწყო  
სალოტბარო  სკოლამ, სადაც  ადგილობრივი ახალგაზრდები უფასონ  სწავლობენ  
ქართულ  ხალხურ  სიმღერას  და ტრადიციულ გალობას. საზეიმო  ვითარებაში  
გაფორმდა ურთიერთთანამშრომლობის  მემორანდუმი საქართველოს ფოლკლორის  
სახელმწიფო  ცენტრსა  და  ხონის  მუნიციპალიტეტის მერიას  შორის, რომელიც  
მიზნად  ისახავს  2001  წელს  იუნესკოს  მიერ  არამატერიალური  კულტურის  ძეგლად  
აღიარებული  უნიკალური  ქართული  სიმღერის  გადარჩენას, შენახვას, 
პოპულარიზაციას  და  მომავალი  თაობებისთვის  გადაცემას.  ასევე, ფოლკლორის 
პოპულარიზაციისა  და  ტურიზმის  განვითარების  მიზნით, ხონმა  უმასპინძლა  
ფოლკლორის IV  საერთაშორისო  ფესტივალს, რომელშიც  ადგილობრივ  
ფოლკლორულ  და  ქორეოგრაფიულ  ანსამბლებთან  ერთად  მონაწილეობდა 5  
ქვეყნის: ბულგარეთის, ტაილანდის, სლოვაკეთის, ბელორუსიისა  და  უკრაინის  
ფოლკლორული  ანსამბლები.  აღნიშნული  პროექტი  ხონის  მუნიციპალიტეტის 
მერიის  ფინანსური  მხარდაჭერით  განხორციელდა. გარდა აღნიშნული  პროექტებისა, 
ხონის  შემოქმედებითი  ანსამბლები  და  ინდივიდუალური  შემსრულებლები  
ტრადიციულად  აქტიურ  მონაწილეობას  იღებენ  სხვა და სხვა  რეგიონულ თუ  
რესპუბლიკურ  ფესტივალებში, კერძოდ, ლირიული სიმღერების ფესტივალი 
,,სულიკო - 2019“, რეტრო მუსიკის ფესტივალი ,,რეტრო - 2019“, ქართული სიმღერის 
რეგიონული  ფესტივალი ,,იმერეთის  ხმა“,   სადაც ხონელი  შემსრულებლები  
ტრადიციულად  დიდ  წარმატებებს  აღწევენ.  

    მუსიკალური  ხელოვნების  პოპულარიზაციის  მიზნით,  მნიშვნელოვანი  
ღონისძიებები  განხორციელდა  სამუსიკო  სკოლაში. საანგარიშო  პერიოდში  
არსებული  სასწავლო  პროგრამების  შესაბამისად  ჩატარდა  დახურული  კონცერტები, 
ღია  გაკვეთილები, ღია  აკადემიური  კონცერტები, წარმატებულ  პედაგოგთა  კლასის  
კონცერტები. განსაკუთრებულად  უნდა  აღინიშნოს  ერთ-ერთი  წარმატებული  
საღამო - სიმფონიური  მუსიკის  კონცერტი, სადაც  სამუსიკო  სკოლის წარჩინებულმა 
მოსწავლეებმა ქუთაისის სიმფონიურ  ორკესტრთან  ერთად  კომპოზიტორ  ელიზბარ  
ლომდარიძის  საფორტეპიანო  კონცერტები  შეასრულეს. კონცერტს თავად 
კომპოზიტორი  დაესწრო  ოჯახთან  ერთად, რომლებიც  აღფრთოვანებას  ვერ  
მალავდნენ  ხონელი  ბავშვების ნიჭიერების მიმართ. სკოლაში  ფუნქციონირებს  სამი  



განყოფილება: საფორტეპიანო, სიმებიანი  და  საორკესტრო, სადაც  მოსწავლეები  ამა  
თუ  იმ  ინსტრუმენტზე  დაკვრის  ხელოვნებას  ეუფლებიან.

   სახვითი  ხელოვნების  პოპულარიზაციის  მიზნით, ასევე  მნიშვნელოვანი  
ღონისძიებები  განხორციელდა  სამხატვრო  სკოლაში, რომელიც  აქტიურ  
მონაწილეობას  იღებს  რეგიონულ  და  ქვეყნის  მასშტაბით  გამართულ  გამოფენებში. 
კერძოდ, ქუთაისის  მხატვართა  რეგიონული  ორგანიზაციის  მიერ გამართული  
გამოფენა  (გალერეა ,,ვარლა“). სამხატვრო  სკოლის  სასახელოდ  უნდა  ითქვას, რომ  
კურსდამთავრებულთა  უმრავლესობა  წარმატებით  აბარებს  მისაღებ  გამოცდებს  
თბილისის  სამხატვრო  აკადემიაში  და სხვადასხვა  სპეციალურ  სასწავლებლებში. 
სასიხარულოა, რომ  გასულ  წელს  სკოლას  მიენიჭა გამოჩენილი ხონელი მხატვრის, 
დავით კაკაბაძის  სახელი.   მთლიანად  დასრულდა  სკოლის  რემონტი, განახლდა  
ინფრასტრუქტურა, კეთილმოეწყო  საკლასო  სახელოსნოები  და  საგამოფენო  
დარბაზი. ყოველივე  ამან  ხელი  შეუწყო  ხონში II საერთაშორისო არტ-რეზიდენციის  
განხორციელებას, რომელშიც  ადგილობრივ მხატვრებთან ერთად მონაწილეობა 
მიიღო სამმა უცხოელმა და ორმა ქართველმა არტისტმა, ისინი გაეცვნენ  ჩვენი ქალაქის 
კულტურას, ისტორიას, ტურისტულ ღირსშესანიშნაობებს, რაც მნიშვნელოვნად 
შეუწყობს ხელს ჩვენს მუნიციპალიტეტში უცხოელი ტურისტების მოზიდვას და 
შესაბამისად, ტურიზმის განვითარებას. უნდა აღინიშნოს, რომ მათი ნამუშევრები  
უსასყიდლოდ  გადაეცა  ხონის  მუნიციპალიტეტს. ყოველივე  ეს  კიდევ  უფრო  
გაზრდის  და  ხელს  შეუწყობს  სასწავლო,  სააღმზრდელო და შემოქმედებითი  
პროცესის  განმტკიცებასა  და  განვითარებას.  

    ნაყოფიერად  და  წარმატებით  მუშაობდა  საანგარიშო  პერიოდში  ისტორიული  
მუზეუმი, რომლის  დაქვემდებარებაშიც  შედის  პოლიკარპე  კაკაბაძის, ირაკლი  
აბაშიძის  სახლ - მუზეუმები  და  საბრძოლო  დიდების  მუზეუმი. ყველა  
განყოფილებაში  ჩატარდა  ინვენტარიზაცია, მოხდა  საინვენტარო  წიგნების  
შეჯერება, გაიზარდა  ექსპონატების  რაოდენობა, ახალშემოსულ  ექსპონატებს  
ჩაუტარდა  სამეცნიერო  აღწერა, წლის  განმავლობაში  მუზეუმში  შემოვიდა  407  
ექსპონატი, უმრავლესობა  ეთნოგრაფიული  ნივთია, ასევე  ფერწერული  ნიმუშები. 
ექსპონატების  საერთო  რაოდენობა  23 068 - ს  აღწევს. გასულ  წელს ფონდს  შეემატა 
ხონისათვის  დამახასიათებელი  საჭაპანო  ტრანსპორტი,  ორთვალა ცხენის გასაბმელი  
ეტლი (პრალიოტკა, დროშკა), ასევე, ფონდები  გამდიდრდა  უცხოელ  მხატვართა  
მიერ  შესრულებული  სხვადასხვა  სახის  ფერწერული  ტილოებით, ნუმიზმატიკური  
მასალებითა  და  ეთნოგრაფიული  ნიმუშებით. უნდა  აღინიშნოს, რომ  
ყოველწლიურად, ეტაპობრივად  წესრიგდება  მუზეუმის  ინფრასტრუქტურა, 
ჩატარდა  სარემონტო - სარეაბილიტაციო  სამუშაოები, ყოველივე  ეს ხელს უწყობს 
ვიზიტორთა  რაოდენობის  მნიშვნელოვან  ზრდას, რომელმაც  წლის  ბოლოსთვის  
2609 - ს  მიაღწია   და  წინა  წელს  299 -ით  გადააჭარბა. მუზეუმს  ხშირად  სტუმრობენ  
საჯარო  სკოლების  მოსწავლეები, სტუდენტები, საბავშვო  ბაღების  აღსაზრდელები. 
წლის  მანძილზე  მუზეუმში  ბევრი  საინტერესო  ღონისძიება  გაიმართა, მოეწყო  2 
დროებითი  გამოფენა, კერძოდ: ზვიად  გამსახურდიასა  და  მერაბ  კოსტავას  
ცხოვრებისა  და  მოღვაწეობის  ამსახველი  გამოფენები, ასევე, უცხოელი  და  



ადგილობრივ  მხატვართა  ნამუშევრების  გამოფენა.  აღინიშნა  მუზეუმების  
საერთაშორისო  დღე, აქცია ,,ღამე  მუზეუმში“, სადაც  მონაწილეობა  მიიღეს  ხონის  
მუნიციპალიტეტის  შემოქმედებითმა  კოლექტივებმა  და  ინდივიდუალურმა  
შემსრულებლებმა. გასულ  წელს  გამოიცა  200 გვერდიანი  საინტერესო  ნაშრომი 
,,კოლხურ-პელაზგური  ენობრივი  სამყარო“, რომელიც  ამერიკაში  მცხოვრები, ნანა  
ჩხენკელის  თანადაფინანსებით გამოიცა, ასევე  გამოიცა  ნანა  ჩხენკელის  წიგნი 
,,წერილი  ამერიკიდან“.     

    საანგარიშო  პერიოდში საინტერესო  და  ნაყოფიერი იყო  საბიბლიოთეკო  ქსელის  
მუშაობა, რომლის  დაქვემდებარებაშიც  შედის  16  ბიბლიოთეკა. წლის  მანძილზე 
ბიბლიოთეკები  მოემსახურა  4166  მკითხველს, რომელზეც  გაცემულია  18 979  წიგნი  
და  ჟურნალი.  სააბონენტო  განყოფილება  შეივსო  ახალი  ავეჯითა  და  ახალი  
წიგნებით. ახალი  ინვენტარით  შეივსო  საბავშვო  განყოფილება  და  მოეწყო  ახალი  
საბავშვო  კუთხე. დედალაურის, გორდის, ივანდიდისა და ქუტირის სასოფლო 
ბიბლიოთეკებს  გადაეცა  ახალი ლიტერატურა. სამოქალაქო  საზოგადოების 
ინფორმირებულობისა  და  წიგნის  პოპულარიზაციის  მიზნით, ბიბლიოთეკაში  
სისტემატიურად  ეწყობა სხვადასხვა  სახის  ღონისძიება:  წიგნის  პრეზენტაცია  და  
რეკლამა, პოეზიის  საღამოები, ლიტერატურული  კომპოზიციები, კინოჩვენებები, 
კითხვის დღე, ზღაპრის დღე, ღია  კარის  დღე  საჯარო  სკოლის  მოსწავლეებისა  და  
საბავშვო  ბაღის  აღსაზრდელებისთვის. გარკვეულ  პოპულარიზაციას  უწევს  
ბიბლიოთეკები  ეროვნულ, დემოგრაფიულ, ქრისტიანულ - მართლმადიდებლური  
რელიგიისა და ზნეობრივი  ფორმირების  კუთხით  არსებულ  ლიტერატურას. 
განხორციელებული  მუშაობის  მთავარი  მიზანია  წიგნით საზოგადოებრივი 
სარგებლობის  უზრუნველყოფა, ყველა  თაობის  განათლება  და  ღია  სამოქალაქო  
საზოგადოების  ფორმირება.

    არაერთი  საინტერესო  და  მნიშვნელოვანი  ღონისძიება  განხორციელდა  წლის  
მანძილზე  კულტურის  სამსახურის  ორგანიზებითა  და  ძალისხმევით. მათ  შორის: 
საახალწლო  კონცერტი  ღია  ცის ქვეშ, საახალწლო ნაძვის  ხის ანთების ცერემონიალი, 
დედისა  და  ქალთა  დღისადმი  მიძღვნილი  ღონისძიებები, 9  აპრილს  დაღუპულთა  
ხსოვნისადმი, დამოუკიდებლობის  დღისადმი  მიძღვნილი  ღონისძიებები, 9  მაისი - 
შეხვედრა  ომის  ვეტერანებთან, ბავშვთა  საერთაშორისო  დღისადმი  მიძღვნილი  
ღონისძიება, ,,გიორგობა“ დღეს - ხონელობის“  ტრადიციული  სახალხო  
დღესასწაული,  ახალგაზრდობისა  და  ზაფხულის  დღეებისადმი  მიძღვნილი  
კვირეულის  ფარგლებში  სამსახურის  მიერ  ხონის ცენტრალურ ბულვარში არაერთი  
საინტერესო  ღონისძიება  განხორციელდა, მათ  შორის: კინოფილმების  ჩვენება, 
პოეზიისა  და  მუსიკის  საღამოები, ანიმაციური  ფილმების  ჩვენება, რომელმაც  
ახალგაზრდების  დიდი  ინტერესი  გამოიწვია.  

 

    2. განათლება

    სამსახურის მუშაობის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს ადრეული და 
სკოლამდელი აღზრდისა და განათლებისათვის ხელშეწყობა. საბავშვო ბაგა-ბაღების 



გაერთიანების სტრუქტურაში ბავშვთა აღზრდის საქმეს ემსახურება 20 საბავშვო ბაღი 
800-ზე მეტი აღსაზრდელი. საანგარიშო პერიოდში მნიშვნელოვანი იყო ქალაქის N2 
საბავშვო ბაგა-ბაღისა და სოფ. გოჩა ჯიხაიშის საბავშვო ბაღის სრული რეაბილიტაცია. 
    სკოლამდელ დაწესებულებებში განხორციელდა საინტერესო პროექტები: 
,,დედამიწა და კოსმოსი“, ,,აღდგომა“, ,,საქართველო“; 1ივნისს ბავშვთა დაცვის 
საერთაშორისო დღეს მიეძღვნა მასშტაბური პროექტი ,,მხიარული სტარტები“, 
რომელშიც 4 სოფლის ქუტირის, გუბის, მათხოჯისა და კონტუათის საბავშვო ბაღები 
მონაწილეობდნენ. საბავშვო ბაგა-ბაღების გაერთიანებაში მოეწყო ხონელი პოეტის 
ამირან  ბოკელავაძის  საბავშვო ლექსების კრებულის ,,კოკროჭინა“ პრეზენტაცია. 
ივნისის თვეში N1 საბავშვო ბაღში აღმზრდელების მონაწილეობით დაიდგა ზღაპარი 
,,რწყილი და ჭიანჭველა“. სასწავლო-სააღმზრდელო წლის ფინალი გახლდათ 
პროექტი ,,მე სკოლაში მივდივარ“, რომელიც საჩვენებელი სახით ჩატარდა  ქალაქის 
N3 საბავშვო ბაგა-ბაღში. შემოდგომის სეზონი დატვირთული გახლდათ სასწავლო-
შემეცნებითი ექსკურსიებით სოფელ გორდში. წლის ბოლოს ყველა საბავშვო ბაღში 
ჩატარდა საახალწლო ზეიმი თოვლის ბაბუასთან, ჯამბაზებთან და ზღაპრის 
გმირებთან ერთად. აღსანიშნავია, ის ფაქტი, რომ კვება გახდა  არა მარტო 
მრავალფეროვანი, არამედ მრავალჯერადი-დამატებულია დილის საუზმე.
    მოსწავლეთა არაფორმალურ სკოლისგარეშე განათლებას ემსახურება 
ინფორმატიკის ცენტრი, ვეტა ჩხენკელის სახელობის მოსწავლე-ახალგაზრდობის 
ცენტრი და ახალგაზრდა ტექნიკოსთა სახლი.
   ინფორმატიკის ცენტრში მიმდინარეობს კომპიუტერული  და ინგლისური ენის 
ცოდნის დაუფლება. ცენტრის საქმიანობის მიზანია, მოსწავლე-ახალგაზრდებში 
ინგლისური ენისა და კომპიუტერის შესწავლა და ცოდნის ამაღლება. სწავლება 
უფასოა, პრივილეგია ენიჭება სოციალურად დაუცველ მოსწავლეებს. ცენტრში 
ჩარიცხულია 80 მოსწავლე. ტესტირების შემდეგ მოსწავლეებს გადაეცემათ 
სერთიფიკატები. აღნიშნული შემსწავლელი კურსის შემდეგ მოსწავლეები 
დამოუკიდებლად და სათანადოდ შეძლებენ კომპიუტერის გამოყენებას.
      მოსწავლეთა არაფორმალური განათლების ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კერაა ვეტა 
ჩხენკელის სახელობის მოსწავლე - ახალგაზრდობის ცენტრი - სკოლისგარეშე, 
მრავალპროფილიანი, საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო დაწესებულება. ცენტრში 
წლის მანძილზე ჩარიცხულია 500 მოსწავლე. საანგარიშო პერიოდში 
საგანმანათლებლო განყოფილების სტრუქტურაში ფუნქციონირებდა: სამუსიკო 
სტუდია საფორტეპიანო და ვოკალური განყოფილებებით, ქორეოგრაფიული სტუდია 
- ქართული ხალხური და სამეჯლისო ცეკვების განყოფილებებით, სხვადასხვა სახის 
წრეები და  კლუბები: მათ შორის: ქართული ხალხური სიმღერისა და საკრავთა, 
მხატვრული კითხვისა და ლიტერატურული დაოსტატების, ქართული ენის 
გრამატიკისა და ლიტერატურის, სამართალმცოდნეობის, მხატვრული ტანვარჯიშისა 
და გიტარის შემსწავლელი წრეები, ფოტოკინოხელოვნების, შემეცნებითი და 
ინტელექტუალური თამაშების, მხარეთმცოდნეობისა და ტურიზმის კლუბები, 
აგრეთვე ვოკალური სტუდია და თოჯინების თეატრი. საქართველოს დამსაქმებელთა 
ასოციაციისა და გერმანული ორგანიზაციის დაფინანსებით დაიწყო 
საგანმანათლებლო პროექტის ,,ვეტერინარული სკოლა ახალგაზრდებისათვის“ 



განხორციელება, რომელშიც ჩაერთო 29 წლამდე ასაკის 14 ახალგაზრდა. კლუბებისა 
და წრეების მოსწავლეთა პრაქტიკული უნარ-ჩვევების განვითარებისა და კვლევით 
მუშაობაში მათი ჩართვის მიზნით, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის ფარგლებში 
განხორციელებულია 6 სასწავლო ექსპედიცია და ექსკურსია. წლის განმავლობაში 
ჩატარებულია 44 შიდა, მუნიციპალური და ეროვნული დონის პროექტი. საანგარიშო 
პერიოდში განხორციელდა სხვადასხვა პროექტი: ხონელი  საბავშვო პოეტი ამირან 
ბოკელავაძის ხსოვნის საღამო და მისივე საბავშვო ლექსების კრებული ,,კოკროჭინას“ 
პრეზენტაცია; დედის დღისა და 8 მარტისადმი მიძღვნილი საზეიმო კონცერტი; 
კომპოზიტორ გია ყანჩელის ხსოვნისადმი მიძღვნილი საღამო ,,ის აქ არის“; 
ლიტერატურული კონკურსი ,,ფიქრის კრიალოსანი“; მხატვრული კითხვის ოსტატთა 
კონკურსი ,,ნორჩი დეკლამატორი“; ვიქტორინა-კონკურსი-,,მუსიკალური 
კალეიდოსკოპი“; ინტელექტუალური თამაში; იგავ-არაკების საღამო; ჩატარდა 
საახალწლო ზეიმი და სხვ. 
    სკოლისგარეშე არაფორმალურ-საგანმანათლებლო პროგრამებში მოსწავლე-
ახალგაზრდობის ჩაბმის მიმართულებით საინტერესო მუშაობას ახორციელებს 
ახალგაზრდა ტექნიკოსთა სახლი, სადაც ფუნქციონირებს სხვადასხვა დასახელების 
წრეები, ასევე, ახალგაზრდა გამომგონებელთა ჯგუფი და ვაჟთა ვოკალური ანსამბლი, 
ფოტომოყვარულები, ინტერკლუბი-აქტიური მოქალაქეების და დებატ კლუბი- 
თაობათა ცვლა. წრეებში გაერთიანებულია 242 მოსწავლე.  წრის ხელმძღვანელთა და 
პედაგოგიური კოლექტივისათვის პრიორიტეტული საწრეო, საკლუბო და ჯგუფურ 
მუშაობასთან ერთად განხორციელდა სხვადასხვა პროექტი, ჩატარდა 
ლიტერატურული საღამოები, ოლიმპიადები, ასევე მონაწილეობა მიიღეს რეგიონულ 
და რესპუბლიკურ ღონისძიებებში.  ახალგაზრდა ტექნიკოსთა რელიგიის წრის 
მოსწავლეებმა 2019 წელსაც წარმატებით იასპარეზეს რელიგიურ კონკურსში და ისინი 
საპატრიარქოს მიერ ილია მეორის დიპლომებითა და რაჭის 2 დღიანი ტურით 
დაჯილდოვდნენ.
     
     
    3.სპორტი
     სამსახურის ძალისხმევით, ცხოვრების ჯანსაღი წესის პოპულარიზაციის მიზნით, 
განხორციელდა სხვადასხვა სპორტული ღონისძიება: საქართველოს ტერიტორიული 
მთლიანობისათვის ბრძოლაში დაღუპული, მუნიციპალიტეტის მკვიდრი მერაბ 
თუთისანის ხსოვნისადმი მიძღვნილი ტურნირი კალათბურთში; სასკოლო 
სპორტული ოლიმპიადა(მინი ფეხბურთი, კალათბურთი (3X3), გეზრბენი, 
ფრენბურთი და მხიარული სტარტები);  კალათბურთში, ქალაქ ხონის მეორე საჯარო 
სკოლის გუნდმა, რომელიც იყო საქართველოს ჩემპიონი, ითამაშა სუპერფინალი; 
ქალთა დღისადმი მიძღვნილი მცირე ოლიმპიადა შაშში, ნარდსა და ფრენბურთში; 
„მოყვარულთა თასი 2019“ წლის გათამაშება დიდ ფეხბურთში, სადაც  ხონის 
მუნიციპალიტეტის სოფელ კონტუათის გუნდმა წარმატებით იასპარეზა რეგიონულ 
თამაშებზე; სპორტის საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი სასკოლო ჩემპიონატი 
ჭადრაკში; საქართველოს დამოუკიდებლობის დღისადმი მიძღვნილი სპორტული 
ღონისძიებები (ნარდი, შაში) ომის ვეტერანებს შორის; საჭადრაკო ფესტივალი ,,ხონი-



2019“, რომელშიც 200-მდე სპორტსმენმა მიიღო მონაწილეობა; საერთაშორისო 
ოლიმპიური დღისადმი მიძღვნილი ოლიმპიური გარბენი; ასევე,  ხონმა უმასპინძლა 
საფეხბურთო ფესტივალს „ხონი 2019“ (გოგონებს შორის) ;  სპორტი ბარიერების 
გარეშე, სადაც ქალაქ ხონის გუნდმა კალათბურთში იმერეთის ჩემპიონატზე დაიკავა 
მე-2 ადგილი; მერიის თასის გათამაშება - მინიფეხბურთში; სოფლის პირველობები 
დიდ  ფეხბურთში (ნახახულევი, კონტუათი, მათხოჯი); ასევე მუნიციპალიტეტმა 
უმასპინძლა საქართველოს ჩემპიონატს ავტორბოლაში (დრიფტი) და დასავლეთ 
საქართველოს ჩემპიონატს ავტორბოლაში (წყვილთა რბოლა) სხვ.
    მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს ა(ა)იპ კომპლექსური სასპორტო სკოლა - 380 
აღსაზრდელით, 10 სახეობის სპორტული ჯგუფით,  ეს ჯგუფებია: ფეხბურთის, 
კალათბურთის, ჭიდაობის, ჭადრაკის, მძლეოსნობის, კრივის, ფრენბურთის, რაგბის, 
კარატესა და ძალოსნობის. 
    საანგარიშო პერიოდში ჩატარდა შიდა მუნიციპალური-სასკოლო ტურნირები: 
ფეხბურთში - მიძღვნილი ვეტერანი ფეხბურთელი კონსტანტინე (ბაგა) ჩაკვეტაძის 
ხსოვნისადმი;  კალათბურთში - ჭაბუკთა გუნდებს შორის, მიძღვნილი - ტარიელ 
ჯაფარიძის ხსოვნისადმი; მძლეოსნობაში -  გოგონათა და ჭაბუკთა შორის, მიძღვნილი 
ლერი ჩხენკელის ხსოვნისადმი; საჯარო სკოლებისა და გიმნაზიის სასკოლო 
პირველობა მძლეოსნობაში - გოგონათა და ჭაბუკთა შორის, მიძღვნილი რობერტ 
შავლაყაძის ხსოვნისადმი; თამაზ გეგუჩაძის ხსოვნისადმი მიძღვნილი ტურნირი - 
კალათბურთში; სასკოლო სპორტული ოლიმპიადა - სახეობების მიხედვით 
(ფეხბურთი, კალათბურთი, მძლეოსნობა, ჭადრაკი, ფრენბურთი, თ/ჭიდაობა). 
პრიორიტეტების გათვალისწინებით სამსახური ხელს უწყობდა საქართველოს 
ჩემპიონატზე და სხვა და სხვა საერთაშორისო ტურნირებზე  სპორტსმენების 
წარგზავნას.
  სამსახურისა და სპეციალურად შექმნილი სამუშაო ჯგუფის გადაწყვეტილებით 
გამოვლინდა საუკეთესო სპორტსმენები, რომლებიც დაჯილდოვდნენ საპატიო 
სიგელებითა და ფულადი საჩუქრებით: ოთარ გოგავა (საქართველოს ჩემპიონი 
თავისუფალ ჭიდაობაში 57კგ), როლანდ ანდრიაძე (საქართველოს პრიზიორი მეორე 
ადგილი 125კგ), ქეთევან ხაბულიანი (მძლეოსნობა), მარიამ მურღვლიანი 
(ძალოსნობა), ლევან თვალოძე (ძალოსნობა), მათე სილაგაძე (ჭადრაკი), საბა 
ჯიშკარიანი (კალათბურთი).  
    ხონის მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს ა(ა)იპ საფეხბურთო კლუბი ხონის 
,,იმერეთი“ და ხონის ,,იმერეთი 2“.

      
4. ახალგაზრდული საქმე

    საანგარიშო პერიოდში სამსახურის ერთ-ერთ პრიორიტეტულ მიმართულებას 
წარმოადგენდა ახალგაზრდული ორგანიზაციებისა და პროექტების ხელშეწყობა.  
ჩატარდა მხიარულთა და საზრიანთა სასკოლო ჩემპიონატი, სადაც გაიმარჯვა მე-3 
საჯარო სკოლის გუნდმა. აღნიშნულ ჩემპიონატში გამარჯვებულმა გუნდმა 
მონაწილეობა მიიღო ციხისძირის „სიცილის ლიგის ფესტივალზე“; ახალგაზრდულ 
დღეებთან დაკავშირებით გაიმართა სხვადასხვა სახის ღონისძიება, დასუფთავების 
აქცია; წყალტუბოში გამართულ ახალგაზრდულ ფესტივალში მონაწილეობა მიიღეს 



ხონის მუნიციპალიტეტში მცხოვრებმა ახალგაზრდებმა. სამსახური ხელს უწყობდა 
საქართველოსა და სხვა და სხვა საერთაშორისო ტურნირებზე  წარმატებული 
ახალგაზრდების წარგზავნას.
   მისასალმებელია, რომ ხონის მუნიციპალიტეტში ტრადიციულად ტარდება  
სოციალურ-საგანმანათლებლო მედია პროექტი ,,ეტალონი“. 2019 წელს ხონის 
,,ეტალონი მოსწავლე“ გახდა სოფ. გუბის საჯარო სკოლის მოსწავლე ზიზი 
მოსეშვილი.

     5. ტურიზმი
     2019 წლის   მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან წარმატებას წარმოადგენს  
იმერეთის რეგიონში დანიშნულების ადგილის მართვის ორგანიზაციის (DMO) დამფუძნებელ 
წევრად რეგისტრაცია,  წარმოგიდგენთ ორგანიზაციის ზოგად ხედვას „ხედვა არის იდეალური 
მომავლის ინსპირაციული პორტრეტი, რომლის შექმნაც იმერეთის DMO-ს სურს რეგიონის 
უნიკალური თვისებების გამოყენებით, როგორებიცაა უძველესი, მდიდარი და 
მრავალფეროვანი ისტორია, კულტურა და კულტურული მემკვიდრეობა;  შთამბეჭდავი 
ბუნება და ბუნების ძეგლები; გემრიელი ღვინოები და სამზარეულო და იმერელი ხალხის 
ცნობილი სტუმართმოყვარეობა.   ის სთავაზობს ხარისხს, მდგრად ტურისტულ 
გამოცდილებებს და სერვისებს, რომლებიც საშუალებას აძლევს ტურისტებს, აღმოაჩინონ და 
შეიგრძნონ იმერეთის უძველესი ისტორიის და კულტურის სიმდიდრე, ისიამოვნონ 
ტრადიციული სამზარეულოთი, მოინახულონ ულამაზესი პეიზაჟები და დაისვენონ ცნობილ 
გამაჯანსაღებელ კურორტებზე.  ორგანიზაციის მიერ გაწერილი გეგმებისა და მუშაობის 
ფარგლებში ჩატარდა გაცნობითი სახის ტურები და საინფორმაციო შეხვედრები. 
მნიშვნელოვანია ის ფაქტი, რომ კინჩხის კანიონის გადასახედი პუნქტიდან გაეშვა ზიპლაინი, 
რომლითაც ისარგებლებს როგორც ადგილობრივი, ისე უცხოელი ტურისტები. 2019 წელს 
გაიზარდა, როგორც საოჯახო სასტუმროების რაოდენობა, ასევე ვიზიტორთა რაოდენობაც, 
გასული წლის მონაცემებით ჩვენს ტურისტულ ზონას ესტუმრა 90 772 ვიზიტორი. 

                                                                                                                                                                                                 

     6. მართვა და ადმინისტრირება

     საანგარიშო პერიოდში სამსახური სისტემატურად ხვდებოდა მუნიციპალიტეტის 
დაქვემდებარებაში არსებულ შესაბამისი დარგის ორგანიზაციების, სახელოვნებო და 
სპორტული წრეების წარმომადგენლებს, ეცნობოდა მათ პრობლემებს.
     საქართველოს ორგანული კანონის ,,ადგილობრივი თვითმმართველობის 
კოდექსის“ მე-60 მუხლის თანახმად, სამსახურის უფროსის უფლებამოსილების 
ფარგლებში, განაწილებულია ფუნქციები: მეორადი სტრუქტურული ერთეულის 
ტურიზმის განყოფილების უფროსსა  და  სტრუქტურული ერთეულის  6 უფროს 
სპეციალისტს შორის. მონაწილეობას ვიღებდით სხვადასხვა სამუშაო ჯგუფსა და 
სამუშაო შეხვედრაში.

      7. ბიუჯეტი
     საანგარიშო პერიოდში საბიუჯეტო კანონმდებლობის დაცვითა და გამოყოფილი 
ასიგნების ფარგლებში ხონის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან გაწერილია: 



კულტურის, განათლების, სპორტის, ტურიზმისა და ახალგაზრდულ საქმეთა 
სამსახური - 109 100 ლარი; სასპორტო სკოლა - 271 800 ლარი; ბაგა-ბაღების 
გაერთიანება - 1 108 600 ლარი; ინფორმატიკის ცენტრი - 54 800 ლარი; ახალგაზრდა 
ტექნიკოსთა სახლი - 120 000 ლარი; ახალგაზრდულ ორგანიზაციები და პროექტები - 
42 300 ლარი; ეპარქია და სახალხო დღესასწაულის ხარჯები - 150 000 ლარი;  
სამხატვრო სკოლა - 62 000 ლარი; მოსწავლე-ახალგაზრდობის ცენტრი - 164 994 ლარი; 
სამუსიკო სკოლა - 235 000 ლარი; მთავარი ბიბლიოთეკა - 122 500 ლარი; კულტურის 
ცენტრი - 185 000 ლარი; ისტორიული მუზეუმი - 74 200 ლარი.
    
     გმადლობთ  ყურადღებისთვის!


