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ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტის, ტურიზმის,
ახალგაზრდულ საკითხთა და ძეგლთა დაცვის სამსახურის მიერ 2019 წლის მეორე

კვარტალში შესრულებული სამუშაოს ანგარიშის მოსმენის შესახებ

,,ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რეგლამენტის დამტკიცების შესახებ“ 
ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 3 მაისის №6 დადგენილებით 
დამტკიცებული დანართის მე-6 მუხლის მე-6 პუნქტის შესაბამისად, ქედის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულომ გადაწყვიტა:

1. ცნობად იქნას მიღებული ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, 
კულტურის, სპორტის, ტურიზმის, ახალგაზრდულ საკითხთა და ძეგლთა დაცვის 
სამსახურის 2019 წლის მეორე კვარტალში შესრულებული სამუშაოს ანგარიში, თანახმად 
დანართი №1-სა, დანართი №2-სა და დანართი №3-სა.

2. დანართი №1, დანართი №2 და დანართი №3 წარმოადგენს განკარგულების 
განუყოფელ ნაწილს.

3. განკარგულების დაინტერესებული მხარეთათვის კანონმდებლობით 
დადგენილი წესით გაცნობა უზრუნველყოს ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
აპარატის უფროსმა - მუხრან სალაძემ.

4. განკარგულება შეიძლება გასაჩივრდეს დაინტერესებული მხარეების მიერ 
კანონმდებლობით დადგენილი წესით მისი ძალაში შესვლიდან ერთი თვის ვადაში 
ხელვაჩაურის რაიონულ სასამართლოში (მისამართი: ქ. ბათუმი ფრიდონ ხალვაშის 
გამზირი №358).

5. განკარგულება ძალაშია ხელმოწერისთანავე.

შუქრი თურმანიძე

საკრებულოს თავმჯდომარე



 

დანართი №1 

 

ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის განათლების, 

კულტურის , სპორტის, ტურიზმის, ახალგაზრდულ საკითხთა და ძეგლთა დაცვის 

სამსახურის მიერ 2019  წლის II  კვარტალში ახალგაზრდობის   ხელშეწყობის პროგრამის, 

ინტელექტუალური და შემეცნებითი პროექტების მხარდაჭერის ქვეპროგრამით 

გათვალისწინებული ღონისძიებების შესრულების შესახებ ანგარიში 

 

პროგრამის განაცხადის ფორმა 

პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა: 
კულტურა, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი 

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:  05 03 

 

პროგრამის დასახელება: 
ახალგაზრდობის განვითარების ხელშეწყობა 

 

პროგრამის განმახორციელებელი: 

ქედის მუნიციპალიტეტის  მერია 

პროგრამის განხორციელების პერიოდი: 

დაწყება-01 იანვარი 2019 წელი 

დამთავრება- 31 დეკემბერი 2019 წელი 

პროგრამის მიზანი: 

 ახალგაზრდობის გააქტიურება და სამოქალაქო აქტივობებში ჩართვა, 

ახალგაზრდული ინიციატივების წახალისება, ახალგაზრების შესაძლებლობების 

რეალიზება და მათი  სამოქალაქო ცნობიერების ამაღლების ხელშეწყობა 

პროგრამის აღწერა: 

ახალგაზრდული ღონისძიებების მხარდაჭერა; 

პროგრამის ბიუჯეტი 

16 000 ლარი 

საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი 

შექმნილია ახალგაზრდების განვითარებაზე ორიენტირებული  გარემო, 

უზრუნველყოფილია ახალგაზრდების საზოგადოებრივ ცხოვრებაში ჩართულობა და 

ხელშეწყობილია მათი  სამოქალაქო ინიციატივები 

 

 

 

 

 

 



 

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა 
პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა: 

ახალგაზრდობის განვითარების ხელშეწყობა 

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი: 

05 03 01  

ქვეპროგრამის დასახელება: 
ინტელექტუალური და შემეცნებითი პროექტების მხარდაჭერა; 

არის ქვეპროგრამა ახალი?           კი/ არა 

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა? 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: 

ქედის მუნიციპალიტეტის  მერიის განათლების, კულტურის, სპორტისა, ტურიზმის 

და ახალგაზრდულ საკითხთა და ძეგლთა დაცვის სამსახური 

დაფინანსების წყარო 

დასახელება 2019 წელი 
  

მუნიციპალური ბიუჯეტი 16 000  
  

სახელმწიფო ბიუჯეტი  0 
  

სულ ქვეპროგრამა   16 000 
  

ქვეპროგრამის მიზანი: 

 
ახალგაზრდების ინტელექტუალურ-შემეცნებით პროექტებში  ჩართვა და მხარდაჭრა 

              

ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  (2018 წლის 28 დეკემბრის №49 

დადგენილება) N49 დადგენილებით დამტკიცებულია  ახალგაზრდობის   ხელშეწყობის 

პროგრამის, ინტელექტუალური და შემეცნებითი პროექტების მხარდაჭერის ქვეპროგრამა,  II  

კვარტალში  ქვეპროგრამის ფარგლებში ჩატარებულია შემდეგი ღონისძიებები:  

 

 

1. მუნიციპალური პირველობა იუმორისტულ და საზრიან საჯარო სკოლის 

გუნდებს შორის, დაიხარჯა 3487 ლარი. 

ღონისძიებაში მონაწილეობას ღებულობდა ქედის მუნიციპალიტეტის 5 საჯარო 

სკოლის გუნდები. უჩხითის,სოფელი მახუნცეთი, ქედის, მერისის და წონიარისის 

გუნდები, პროგრამით გათვალისწინებული იყო სარეჟისორო ხარჯები ანუ მოხდა 

გუნდების მომზადება სკოლაში, ხოლო დასკვნით ფინალური თმაში გაიმართა ააიპ 

ქედის კულტურის ცენტრში, გამოვლინდელ გამარჯვებული საპრიზო ადგილზე  

სკოლის გუნდი, გამოვლინდა საუკეთესო მოთამაშე გოგონებს და ვაჟებს შორის, 

ღონისძიების მიზანია პროგრამის მიზანია ხელი შეუწყოს ახალგაზრდებს 



კრეატიული აზროვნების განვითარებაში და მათ მონაწილეობას სხვადასხვა 

ღონისძიებებში. 

 

2. ტრეინინგ-სემინარი ახალგაზრდებისათვის-დაიხარჯა 396 ლარი. 

ტრენინგი გაიმართა თემაზე ბულინგი,  ტრენინგ ესწრებოდა სხვადასხვა სკოლის 25 

ბენეფიციარი. შეხვედრა გაიმართა კითხვა პსუხის რეჟიმში, ტრენინგ უძღვებოდა 

მოწვეული სპეციალისტი. 

3. კითხვის კონკურსი ინგლისურ ენაში-დაიხარჯა 1485 ლარი. 

კონკურში მონაწილეობდა მუნიციპალიტეტის მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლის 

მოწავლეები,სულ დაყოფილი იყო 4 ასაკობრივ ჯგუფად ანუ V-VI, VII-VII, IX-X, XI-

XII  კლასების მიხედვით, თავდაპირველად მოხდა  წერილობითი დავალება, მოხდა  

ნაშრომების გასწორება, მეორე ეტაპზე გადასული მოსწავლეებმა მათი ნაშრომების 

პრეზენტაცია, სადაც გამოვლინდენ გამარჯვებულები,  სულ მეორე ეტაპზე გადავიდა 

30 მოსწავლე, გამარჯვებულ მოსწავლეებს გადაეცათ ფასიანი საჩუქრები, ასევე 

მონაწილეებს  მონაწილებს სერთიფიკატები, სულკონკურსში მონაწილებას 

ღებულობდა 180-მდე მოსწავლე. ღონისძიების მიზანია ახალგაზრდებში წიგნისადმი 

სიყვარულის გაზრდა და ინგლისური ენის პოპულარიზაცია. 

4. ლაშქრობის მოწყობა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე -დაიხარჯა 492 

(ოთხასოთხმოცდათორმეტი) ლარი და 80 თეთრი. 

ლაშქრობაში მონაწილეობას ღებულობდა  მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 25 

ახალგაზრდა, ახალგაზრდებმა მოინახულეს ცივასულას ციხე და მიწის ხიდი,  

ღონიძიების მიზანია ახალგაზრდებში ცნობადობის ამაღლება ისტორიული და  

ღირსშესანიშნავი ადგილების შესახებ. 

2019 წლის II კვარტალში პროგრამით გათვალისწინებული ღონისძიებების 

დასაფინანსებლად დახარჯულია 5860 (ხუთიათასრვაასამოცი) ლარი და 80  თეთრი. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



დანართი №2 

 

ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის განათლების,  

კულტურის, სპორტის, ტურიზმის, ახალგაზრდულ საკითხთა და ძეგლთა დაცვის 

სამსახურის  

მიერ 2019 წლის მეორე კვარტალში პროგრამული ბიუჯეტით გათვალისწინებული  

 კულტურული ღონისძიებების შესრულების შესახებ  

ანგარიში 

 

1. პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:   

 

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა 

 

2. ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:  05 02 04 

 

3. ქვეპროგრამის დასახელება:  

კულტურული ღონისძიებების ორგანიზება, მხარდაჭერა და ხელშეწყობა 

 

4. ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:  

ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტის, ტურიზმის, 

ახალგაზრდულ საკითხთა და ძეგლთა დაცვის სამსახური 

 

5. დაფინანსების წყარო:  

 მუნიციპალური ბიუჯეტი 

 

6.  ქვეპროგრამის მიზანი:  

გაზრდილი კულტურული ცხოვრების აქტივობა, კულტურული ცხოვრების 

გამრავალფეროვნება, კულტურული აქტივობების განვითარების ხელშეწყობა. 

 

7. პროგრამის დაწყების და დასრულების თარიღი, ხანგრძლივობა; 

  დაწყება - 01 იანვარი 2019 წელი 

  დამთავრება - 31 დეკემბერი 2019 წელი 



8. პროგრამის განხორციელებაზე პასუხისმგებელი სტრუქურული ერთეული და 

თანამდებობის პირი:  

ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის  

განათლების, კულტურის, სპორტის, ტურიზმის, ახალგაზრდულ  საკითხთა და ძეგლთა  

დაცვის  სამსახური. სამსახურის უფროსი ეკატერინე  ქაჯაია-კომახიძე. 

9. პროგრამის შესრულების ანგარიშის რეზიუმე 

 

 

2019  წლის მეორე კვარტალში ჩატარებულია შემდეგი ღონისძიებები: 

 

1. აუტიზმის საერთაშორისო დღე;  დაიხარჯა  352 (სამასორმოცდათორმეტი) ლარი; 

2. 9 აპრილი - საქართველოს დამოუკიდებლობის დღე; დაიხარჯა 572 (ხუთასსამოცდათორმეტი) 

ლარი. 

3. აღდგომის ბრწყინვალე დღესასწაული; დაიხარჯა 893,34 (რვაასოთხმოცდაცამმეტი ლარი და 34 

თეთრი) ლარი. 

4. „მხატვრული კითხვის კონკურსი“ დედაენის დღის კვირეულის ფარგლებში; დაიხარჯა 929,98 

(ცხრაასოცდაცხრა ლარი და 98 თეთრი) ლარი. 

5. საერთაშორისო ტურისტულო გამოფენაში „ექსპო ბათუმი“ მონაწილეობა; დაიხარჯა 2321 

(ორიათასსამასოცდაერთი) ლარი. 

6. სიმღერისა და ცეკვის ბავშვთა ფოლკლორული ანსამბლების ოლიმპიადა; დაიხარჯა 2981 

(ორიათასცხრაასოთხმოცდაერთი) ლარი. 

7. 9 მაისი ფაშიზმზე გამარჯვების დღე; დაიხარჯა 594 (ხუთასოთხმოცდათოთხმეტი) ლარი. 

8. 26 მაისი საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენის დღე; დაიხარჯა 2999 

(ორიათასცხრაასოთხმოცდაცხრამმეტი) ლარი. 

9. ქედის მუნიციპალიტეტის მასწავლებელთა მესამე მუნიციპალური კონფერენციის ჩატარება; 

დაიხარჯა 2992 (ორიათასცხრაასოთხმოცდათორმეტი) ლარი. 

10. მახუნცეთის კულტურის სახლის 70 წლისთავისადმი მიძღვნილი საიუბილეო საღამო; დაიხარჯა 

2119, 70 (ორიათასასცხრამმეტი ლარი და 70 თეთრი) ლარი. 



11. ექსკურსია-ლაშქრობის მოწყობა; დაიხარჯა 484 (ოთხაროტხმოცდაოთხი) ლარი. 

12. შშმ პირთა უფლებების დაცვის დღე; დაიხარჯა 506 (ხუთასექვსი) ლარი. 

13. ანიმაციური ფილმების ფესტივალი „ექო თოფუზი“-ს ფარგლებში „ანიმაციური ფილმების 

ჩვენების უფლების შესყიდვა“; დაიხარჯა 2700 (ორიათასშვიდასი) ლარი. 

14. „ბაირამის“ დღე; დაიხარჯა 859,98 (რვაასორმოცდაცხრამმეტი ლარი და 98 თეთრი) ლარი. 

15. ეტალონის ფინალურ თამაშში მონაწილეობა; დაიხარჯა 2399.97 

(ორიათასსამასოთხმოცდაცხრამმეტი ლარი და ოთხმოცდაჩვიდმეტი) ლარი. 

სულ დაიხარჯა:  23703,97 (ოცდასამიათასშვიდასსამი ლარი და 97 თეთრი) ლარი.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



დანართი №3 

 

ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის განათლების, 

კულტურის , სპორტის, ტურიზმის, ახალგაზრდულ საკითხთა და ძეგლთა დაცვის 

სამსახურის მიერ 2019  წლის II  კვარტალში სპორტის განვითარების ხელშეწყობის 

პროგრამის, სპორტული ღონისძიებების მხარდაჭერის ქვეპროგრამით გათვალისწინებული 

ღონისძიებების შესრულების შესახებ ანგარიში 

პროგრამის განაცხადის ფორმა 

პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა: 

კულტურა, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი 

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:  05 01 

 

პროგრამის დასახელება: 

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა 

პროგრამის განმახორციელებელი: 

ქედის მუნიციპალიტეტის  მერია 

პროგრამის განხორციელების პერიოდი: 

დაწყება-01 იანვარი 2019 წელი 

დამთავრება- 31 დეკემბერი 2019 წელი 

პროგრამის მიზანი: 

ცხოვრების ჯანსაღი წესის პოპულარიზაცია,საზოგადოების აქტიური ჩართვა 

საზოგადოებრივ ცხოვრებაში, სპორტული მიღწევების გაუმჯობესება 

პროგრამის აღწერა: 

სპორტული ღონისძიებების მხარდაჭერა; 

პროგრამის ბიუჯეტი 

54 000 ლარი 

საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი 

მუნიციპალიტეტში გაზრდილია  საზოგადოების  ჩართულობა  სპორტულ 

ცხოვრებაში, გაზრდილია  ქედელი სპორტსმენების  მიღწევები 



 

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა 

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა: 

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა 

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი: 

05 01 02  

ქვეპროგრამის დასახელება: 

სპორტული ღონისძიებების მხარდაჭერა 

არის ქვეპროგრამა ახალი?           კი/ არა 

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა? 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: 

ქედის მუნიციპალიტეტის  მერიის განათლების, კულტურის, სპორტისა, ტურიზმის 

და ახალგაზრდულ საკითხთა და ძეგლთა დაცვის სამსახური 

დაფინანსების წყარო 

დასახელება 2019 წელი 
  

მუნიციპალური ბიუჯეტი 54 000  
  

სახელმწიფო ბიუჯეტი  0 
  

სულ ქვეპროგრამა   54 000 
  

ქვეპროგრამის მიზანი: 

 

სპორტის ცალკეული სახეობების პოპულარიზაცია და სპორტულ 

ღონისძიებებში მონაწილეობით ადგილობრივი სპორტსმენების ოსტატობის 

დონის ამაღლება. 
              

ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  (2018 წლის 28 დეკემბრის №49 

დადგენილება) N49 დადგენილებით დამტკიცებულია სპორტის განვითარების 

ხელშეწყობის პროგრამა (სპორტული ღონისძიებების მხარდაჭერის ქვეპროგრამა),  II  

კვარტალში  ქვეპროგრამის ფარგლებში ჩატარებულია შემდეგი ღონისძიებები:  

 



1. ქედის მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლის გუნდების მონაწილეობა  

„სასკოლო სპორტული ოლიმპიადა 2019“-ში, დაიხარჯა 1249.99 

(სამიათასშვიდასორმოცდაცხრა ლარი და 90 თეთრი) ლარი. 

,,სასკოლო სპორტული ოლიმპიადა 2019“, შესარჩევ მუნიციპალურ თამაშში 

გამარჯვებული სკოლის გუნდები გადავიდნენ რეგიონალურ თამაშზე, სადაც 

სპორტული თამაშები გაიმართა შემდეგ სახეობებში: ფრენბურთი (ვაჟები, 

გოგონები)(ვერ გადავიდნენ ზონალურ თამაშზე), ფეხბურთი (ვერ გადავიდნენ 

ზონალურ თამაშზე), კალათბურთი(ვაჟები, გოგონები)(ვერ გადავიდნენ 

ზონალურ თამაშზე), მაგიდის ჩოგბურთი (ვაჟები, გოგონები)(გოგონები ვერ 

გადავიდნენ ზონალურ თამაშზე, ხოლო ვაჟებმა მონაწილეობა მიიღეს 

ზონალურ თამაშზე): 

   

2. ქედის მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლების მოსწავლეთა სპორტული 

თამაშები (ფეხბურთი-349,98 ლარი, ჭადრაკი 349,98 ლარი. ფრებურთი 649.98 

ლარი. კალათბურთი 599,97 ლარი, მაგიდის ჩოგბურთი 349,98 ლარი)- 2299,89 

ლარი. 

ღონიშძიებები გაიმართა სპორტის შემდეგ სახეობებში: კალათბურთი, 

ფრენბურთი, მაგიდის ჩოგბურთი. ფეხბურთი (საბაზო საფეხურის სკოლებს 

შორის), ჭადრაკი. სპორტულ თამაშებში ჩართული იყო მუნიციპალიტეტის 25 

საჯარო სკოლა, სულ 410 მოსწავლე. პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდა 

პირველ, მეორე და მესამე ადგილზე გასული გუნდების დაჯილდოვება 

ფასიანი საჩუქრებით (სიგელი, მედალი, თასი).  

3. საკვალიფიკაციო ტურნირი თანრიგის მინიჭებაზე - დაიხარჯა-1339 

(ერთიათასსამასოცდაცხრამმეტი) ლარი და 98 თეთრი. 

ღონისძიება შედგებოდა 4 ეტაპისაგან, ანუ თითოეულ საკვალიფიკაციო 

ეტაპზე მონაწილეობას ღებულობდა ააიპ ქედის სასპორტო სკოლის ჭადრაკის 

გუნდის 3 სპორტსმენი და ერთი მწვრთნელი, წარმატებას მიაღწიეს დათო 

სამნიძემ და საბა სამნიძემ,  

 



4. აჭარის ჩემპიონატი მაგიდის ჩოგბურთში-დაიხარჯა 639- 

(ექვსასოცდაცხრამმეტი) ლარი და 98 თეთრი. 

ღონისძიებაში მონაწილეობას ღებულობდა ა.(ა).ი.პ ქედის სასპორტო სკოლის 

მაგიდის ჩოგბურთი გუნდი, სულ 10 მონაწილე (9 სპორტსმენი და ერთი 

მწვრთნელი), წარმატებას მიაღწიეს:  ანრი დევაძე I ადგილი, ლინდა ჩიკვაიძე II 

ადგილი, ლინდა მახაჭაძე IV ადგილი,  გიორგი დავითაძე IV ადგილი,  

 

5. თავისუფალი ჭიდაობა.  საქართველოს პირველობა-დაიხარჯა-1897 

(ერთიათასრვაასოთხმოცდაჩვიდმეტი) ლარი და 95 თეთრი. 

ღონისძიებაში მონაწილეობას ღებულობდა ა.(ა).ი.პ ქედის სასპორტო სკოლის 

თავისუფალი ჭიდაობის გუნდი,სულ 7 მონაილე (ხუთი სპორტსმენი და ორი 

მწვრთნელი) წარმატებას მიაღწია დავით ფარტენაძემ (41კგ)-II ადგილი,  

6. ვლადიმერ მახარაძის სახელობის ტურნირი ქართული ჭიდაობაში-დაიხარჯა-

249(ორასორმოცდაცხრა) ლარი და 99თეთრი ღონისძიებაში მონაწილეობას 

ღებულობდა ააიპ ქედის სასპორტო სკოლის ქართული ჭიდაობის გუნდი, სულ 

8 (რვა) მონაწილე: 7  სპორტსმენი და 1 მწვრთნელი, მიღწეული შედეგი: დავით 

ფარტენაძე ( 50კგ) I ადგილი, გოდერძი ოსანაძე ( 55კგ) I ადგილი, მამული 

გურგენიძე ( 66კგ) II ადგილი, დიეგო მახარაძე ( 70კგ) II ადგილი,  არმაზი 

ჯაბნიძე  ( 90კგ) II ადგილი, გიორგი ფარტენაძე ( 80კგ) III ადგილი. გუნდი  

უზრუნველყოფილი იყო სატრანსპორტო და  კვების დღიური ნორმით (ერთი 

დღე).  

 

7. გ. ხინჩეგაშვილი ხსოვნისადმი მიძღვნილი ტურნირი თავისუფალ ჭიდაობაში-

დაიხარჯა-1869(ერთიათასრვაასსამოცდაცხრა) ლარი 99 თეთრი, ღონისძიებაში 

მონაწილეობას ღებულობდა ა.(ა).ი.პ ქედის სასპორტო სკოლის თავისუფალი 

ჭიდაობის გუნდი, სულ 8 (რვა) მონაწილე: მიღწეული შედეგი:  დიმა გოგიტიძე 

III ადგილი,  



 

8. თავისუფალი ჭიდაობა. კობა კაკალაძის სახელობის ტურნირი-დაიხარჯა-599 

ხუთასოთხმოცდაცხრამმეტი) ლარი 98 თეთრი. ღონისძიებაში მონაწილეობას 

ღებულობდა ა.(ა).ი.პ ქედის სასპორტო სკოლის თავისუფალი ჭიდაობის 

გუნდი, სულ 10 მონაწილე (9 სპორტსმენი და 1 მწვრთნელი), მიღწეული 

შედეგი: გოგიტიძე დიმა (35 კგ) I ადგილი, გოგუაძე ანრი  (38 კგ) I ადგილი, 

გოგუაძე კობა (35 კგ) II ადგილი, ცინცაძე ანრი 29 (კგ) III ადგილი, ცინცაძე 

ბაჩანა   (41 კგ) III ადგილი. მონაწილეები უზრუნველყოფილი იყვნენ 

სატრანსპორტო, კვების დღიური ნორმით 2 (ორი) დღე.  

9. პაატა გარსევანიშვილის სახელობის ტურნირი მაგიდის ჩოგბურთში-

დაიხარჯა 2199 (ორიათასასოთმოცდაცხრამმეტი) ლარი და98 თეთრი, 

ღონისძიებაში მონაწილეობას ღებულობდა ა.(ა).ი.პ ქედის სასპორტო სკოლის 

მაგიდის ჩოგბურთის გუნდი 10 მონაწილე (9 სპორტსმენი და 1 მწვრთნელი), 

მიღწეული შედეგი: სანდრო მახაჭაძე I ადგილი, სალომე მახაჭაძე I ადგილი, 

ანრი ავჯიშვილი I ადგილი, ლინდა ჩიკვაიძე I ადგილი, ანრი დევაძე II 

ადგილი, მარიამ დავითაძე III ადგილი.  

10. ნოშრევან დავითაძის და გელა ზოიძის სახელობის ტურნირი ქართულ 

ჭიდაობაში-249 (ორასორმოცდაცხრა) ლარი და 99 თეთრი. ღონისძიებაში 

მონაწილეობას ღებულობდა ააიპ ქედის სასპორტო სკოლის ქართული 

ჭიდაობის გუნდი, სულ 8 (რვა) მონაწილე: 7  სპორტსმენი და 1 მწვრთნელი, 

მიღწეული შედეგი: ანრი ცინცაძე (30 კგ)  I ადგილი, კობა გოგუაძე (35 კგ) III 

ადგილი, ლევანი თავდგირიძე (55 კგ) III ადგილი.  

11. ქედის მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლის გუნდების მონაწილეობა  

„სასკოლო სპორტული ოლიმპიადა 2019“-ში,-დაიხარჯა-1005(ერთიათასხუთი) 

ლარი. 

სასკოლო სპორტული ოლიმპიადა 2019-ის  შესარჩევი მუნიციპალური 

თამაშების დასრულების შემდეგ,  გამარჯვებული საჯარო სკოლის (გაიმართა  

სპორტის შემდეგ სახეობებში: მაგიდის ჩოგბურთი-ვაჟები,გოგონები, ფრენბურთი-ვაჟები, 



გოგონები. კალათბურთი-ვაჟები, გოგონები. ფეხბურთი-ვაჟები) გუნდებმა მონაწილეობა 

მიიღეს ქ. ბათუმში რეგიონალურ თამაშზე, სადაც მხოლოდ წარმატებას 

მიაღწია ვაიოს საჯარო სკოლის ვაჟთა გუნდმა, რომელიც მონაწილეობას 

მიიღებს დასავლეთ საქართველოს ზონალურ თამაშზე ქ. ქუთაისში. 

სამწუხაროდ წარმატებას ვერ მიაღწია.  

12. ფეხბურთი. არჩილ ფარტენაძის სახელობის ტურნირი-დაიხარჯა-1695 

(ერთიათასექვსასოთხმოცდათხუთმეტი) ლარი და 80 თეთრი, ღონისძიებაში 

მონაწილობას ღებულობდა  მუნიციპალიტეტის 14 საჯარო სკოლა, გუნდები 

დაიყო  სამ  (დანდალოს, ქედის, და მახუნცეთის)ზონად, აქედან პირველი და 

მეორე ადგილზე გასულმა გუნდებმა(დანდალოს ზონა-სოფელი ახო, სოფელი 

დანდალო, ქედის ზონა- ქედა, ვაიო, მახუნცეთის ზონა-ქვ, მახუნცეთი, 

სოფელი მახუნცეთი) მონაწილეობა მიიღეს ფინალურ ტურში, პირველი 

ადგილი დაიკავა დაბა ქედის საჯარო სკოლამ, მეორე და მესამე ადგილი კი 

სოფ: ახოს და  ქვ მახუნცეთის საჯარო სკოლის გუნდებმა დაეუფლენ, საპრიზო 

ადგილზე გასული გუნდები დაჯილდოვდნენ ფასიანი საჩუქრებით (თასი, 

მედალი, სიგელი), ასევე დაჯილდოვდნენ  საუკეთესო მეკარე,საუკეთეოსო 

თავდამსხმელი და მცველი ფასიანი საჩურით, ფინალურ ტურში გადასული 

გუნდები და მასწავლებლები  უზრუნველყოფილი იყო ერთჯერადი 

კვებით,ღონისძიებაში ჩართული იყო 112 მოსწავლე,  

13. აჭარის ა/რ პირველობა მინი ფეხბურთში ქალაქისა და მუნიციპალიტეტის 

გუნდებს შორის-(ქობულეთი)-დაიხარჯა-251 (ორასორმოცდაათი) ლარი.  

შედეგი 7:5 ქობულეთის სასარგებლოთ.  

14. აჭარის ა/რ პირველობა მინი ფეხბურთში ქალაქისა და მუნიციპალიტეტის 

გუნდებს შორის-(გორგია)-დაიხარჯა-229 (ორასოცდაცხრა) ლარი, 

 2:9 ქედის სასარგებლოთ. 

15. აჭარის ა/რ პირველობა მინი ფეხბურთში ქალაქისა და მუნიციპალიტეტის 

გუნდებს შორის-(გალთ ჯგუფი)-დაიხარჯა-218 (ორასთვრამმეტი) ლარი,  



0:3 ქედის სასარგებლოთ. 

16. საქართველოს ჩემპიონატი კიკბოქსნგში (თბილისი) (ქედის კიკბოქსიორთა 

ნაკრები გუნდის მონაწილეობა სხვადასხვა ღონისძიებებში)დაიხარჯა-

799(შვიდასოთხმოცდაცხრამმეტი) ლარი და 75თეთრი. 

შეჯიბრში მონაწილეობას ღებულობდა ააიპ ქედის სასპორტო სკოლის 

კიკბოქსინგის გუნდი. მიღწეული  შედეგი: 1. ნიკა ზოიძე - I - ადგილი; 2. 

თათია კობალაძე - I - ადგილი;  3. ლუკა მახაჭაძე - I - ადგილი; 4. ლინდა 

დიასამიძე - II - ადგილი; 5. უჩა ბერიძე - III - ადგილი. 

 

2019 წლის II კვარტალში პროგრამით გათვალისწინებული ღონისძიებების 

დასაფინანსებლად დახარჯულია 16796 

(თექვსმეტიათასშვიდასოთხმოცდათექვსმეტი)  ლარი და 27  თეთრი ლარი.  

 

 

 


		2019-07-26T13:47:07+0400




