
ქალაქ  ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია 
სპორტისა და ახალგაზრდობის  განყოფილება 

სპორტისა და ახალგაზრდობის 2015 
წლის პროგრამები  

      

     

 



პროგრამის ბიუჯეტი 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2011 წლის სპორტის   

მუნიციპალური პროგრამები 

 
 

N 

 
 

პროგრამის დასახელება 

 
 

2015 წელი 

 
 
1 

 
ახალგაზრდობის საქმეთა ღონისძიებები 

 
206 000 

 
 
2 

 
სპორტული ღონისძიებები 

 
367 800 

 

 
 
3 

 
სპორტული საკლუბო გუნდების მხარდაჭერა 

 
3 255 000 

 



2015 წლის ახალგაზრდობის საქმეთა 
ღონისძიებები - 206 000 ლარი 

 

 



ქ. ბათუმის მოსწავლეთათვის მხიარულთა და 
საზრიანთა თამაშები 

 

 ორგანიზებული იქნება პერიოდული 

ტურნირები მხიარულთა და საზრიანთა 

თამაშებში.  

 

 პროგრამაში მონაწილეობას მიიღებს კერძო და 

საჯარო სკოლები.  

 

 ჩატარების დრო : აპრილი- ივნისი 

 ღონისძიების თანხა შეადგენს -10 000 ლარს. 

 

 

 



ინტელექტუალური თამაშები რა? სად? როდის? 

 

 პროგრამა ითვალისწინებს ქალაქის 

მასშტაბით, მოსწავლეთა და სტუდენტთა 

შორის რა? სად? როდის? 

ინტელექტუალური ტურნირების ჩატარებას.  

 თითოეულ ეტაპზე გამოვლინდება 

გამარჯვებულები, რომლებიც 

დაჯილდოვდებიან წიგნებით და  ფასიანი 

საჩუქრებით.  

  ჩატარების დრო : მარტი-ნოემბერი 

 ღონისძიების თანხა შეადგენს-15 000 

ლარი. 
 



შემეცნებითი ტურები საქართველოს სხვადასხვა 
რეგიონებში 

 მონაწილეობას მიიღებს : 

 ახალგაზრდები, რომელიც არის სოციალურად 

დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან 

ბაზაში რეგისტრირებული პირი; 

 ობოლი;  

 მრავალშვილიანი (ოთხი ან მეტი) ოჯახის 

წევრი; 

  იძულებით  გადაადგილებული (დევნილის) 

სტატუსის მქონე; 

 გაეცნობიან და შეისწავლიან ერისა და ქვეყნის 

ბუნებრივ - გეოგრაფიულ, ეთნოგრაფიულ - 

ტრადიციულ და ფოლკლორულ 

ღირებულებებს; 

 ასაკობრივი ზღვარი -17-დან-27 წლის 

ჩათვლით: 

  ჩატარების დრო : ივლისი-სექტემბერი 

 ღონისძიების თანხა-35 000 ლარი.  

 



ბათუმის ახალგაზრდული თეატრალური 
კვირეული 

 

 ღონისძიებაში მონაწილეობას მიიღებს 

საქართველოს სხვადასხვა ქალაქების 

სტუდენტ-ახალგაზრდული თეატრალური 

დასები.  

 

 თეატრალური კვირეულის ფარგლებში  

ჩატარდება  მასტერკლასი, მოეწყობა და  

წარმოდგენილი იქნება  თეატრალიზებული 

მსვლელობა და სპექტაკლების ჩვენება. 

 

 ჩატარების დრო : მაისი 

 ღონისძიების თანხა -25 000 ლარი.  

 

 

 



სამთო ახალგაზრდული ბანაკი 

 საზაფხულო ბანაკები მოეწყობა საქართველოს 

მთიანეთში (სვანეთი, რაჭა, ყაზბეგი). 

 გამოცდილი ინსტრუქტორების 

ხელმძღვანელობით ისწავლიან ტურისტული 

ტექნიკის გამოყენებას, გარემოს დაცვის 

უნარჩვევებს, მოაწყობენ ლაშქრობებს, 

სპორტულ თამაშებს და შემეცნებით საუბრებს, 

ხოლო აკლიმატიზაციის შემდეგ ავლენ 

მწვერვალზე.  

 ჩატარების დრო : ივლისი-სექტემბერი. 

 ღონისძიების თანხა -38 000 ლარი.  

 



ბათუმის სტუდენტური ფესტივალი 

 პროგრამის ფარგლებში მონაწილეობას 

მიიღებენ ქ. ბათუმის სასწავლებლები, ასევე 

მოწვეულნი იქნებიან სტუდენტები  

საქართველოს სხვადასხვა ქალაქებიდან, 

რომლებიც ჩაერთვებიან  შემოქმედებით 

ღონისძიებებში.  

 წარმატებული სტუდენტები და მოწვეული 

სტუმრები დაჯილდოვდებიან სიგელით, ხოლო 

სასწავლებელი, რომელიც წარსდგება 

ფესტივალზე  საუკეთესო პროგრამით 

გადაეცემა ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის 

მერიის გარდამავალი თასი ,,სტუდენტური 

ფესტივალი 2015” 

 ჩატარების დრო : სექტემბერი-ოქტომბერი. 

 ღონისძიების თანხა - 20 000 ლარი. 

 



საქართველო საზღვრებს მიღმა 
 

 ღონისძიება ატარებს შემეცნებით ხასიათს, 
მასში მონაწილეობას მიიღებენ ქ. ბათუმის 
საგანმანათლებლო დაწესებულებების 
სტუდენტები.  

 მოეწყობა 4 დღიანი გასვლითი ტური 
საქართველოს ძირ-ძველ მხარეს, ტაო 
კლარჯეთსა და შავშეთის მიმართულებით. 

 ახალგაზრდები გაეცნობიან ძველ ქართულ 
კულტურულ, ისტორიულ-გეოგრაფიულ 
მხარეს, შუა საუკუნის ტაძრებს, 
მონასტრებს, ხუროთმოძღვრულ ძეგლებს. 

 მოინახულებენ დღემდე არსებულ ქართულ 
სოფლებს და იქ მცხოვრებ ქართველ 
ახალგაზრდებს. 

 ჩატარების დრო: აგვისტო-სექტემბერი. 

 ღონისძიების თანხა -15 000 ლარი.  

 

 

 



სასკოლო თვითმმართველობის ფორუმი 

 

 ფორუმის მეშვეობით სასკოლო 
თვითმმართველობის წევრები აქტიურ 
მონაწილეობას მიიღებენ ახალგაზრდულ 
პროგრამებში.  

 ფორუმის მუშაობაში ჩაერთვება  
მოსწავლეთა თვითმმართველობის, 
როგორც საჯარო ასევე კერძო სკოლების 
თვითმმართველობის თავმჯდომარეები. 

  მონაწილეებს ჩაუტარდებათ ტრენინგ 
კურსები: კომუნიკაციაზე, სამოქალაქო 
საზოგადოების, სამოქალაქო 
ღირებულებების, დემოკრატიისა და 
სახელმწიფოებრივი ფასეულობების 
საკითხებზე. 

 

 ჩატარების დრო : აპრილი-მაისი. 

                           სექტემბერი-დეკემბერი. 

 ღონისძიების თანხა -10 000 ლარი.  

 



შემოქმედებითი კონკურსი სკოლებს შორის 

 

 შემოქმედებით კონკურსში მონაწილეობას 
მიიღებენ ქალაქის როგორც საჯარო ასევე 
კერძო სკოლების მოსწავლეები. 

 კონკურსი ჩატარდება:  

    1. კალიგრაფია; 

    2. ლექსი; 

    3. ჩანახატი; 

    4. ფოტო-ნამუშევარი; 

 გამარჯვებულს გამოავლენს შესაბამისი 
საკონკურსო კომისია. 

 კონკურსანტები დაჯილდოვდებიან 
სიგელებითა და ფასიანი საჩუქრებით 

 ჩატარების დრო : მაისი-ივნისი. 

 ღონისძიების თანხა-13 000 ლარი. 

 



ახალგაზრდული ინიციატივების მხარდამჭერის 
პროგრამა 

1. პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება 
ღონისძიებები, რომლებიც ხელს შეუწყობს 
ბათუმში მცხოვრები ახალგაზრდების 
შესაძლებლობების განვითარებას. 

2.  ბათუმელ სტუდენტ-ახალგაზრდებს  
გაეწევათ სატრანსპორტო მომსახურეობა, 
რათა მათ  მიიღონ მონაწილეობა 
სხვადასხვა ქალაქებში გამართულ 
ფორუმებსა და კონფერენციებში. 

 დრო : იანვარი-დეკემბერი. 

 ღონისძიების თანხა - 25 000 ლარი.  

 



          2015 წლის სპორტული ღონისძიებები 
367 800 ლარი. 

 

      

     



საერთაშორისო ტურნირი საპლაჟო ფეხბურთში 

 

 ტურნირში მონაწილეობას მიიღებს 4 

უცხოური და 2 ქართული გუნდი.  

 გამარჯვებული გუნდები 

დაჯილდოვდებიან თასებითა და 

მედლებით. 

 

 ჩატარების დრო : ივლისი-სექტემბერი. 

 ღონისძიების თანხა - 30 000 ლარი. 

 

 



რუსუდან სიხარულიძის სახელობის საერთაშორისო 
ტურნირი ტანვარჯიშში 

 

 

 ტურნირში მონაწილეობას 
მიიღებს არაუმცირეს 4 უცხოური 
გუნდი.  

 

 

 ჩატარების დრო: აგვისტო-

სექტემბერი 

 ღონისძიების თანხა - 29 800 

ლარი 

 



ევროპის ჩემპიონატი ბილიარდში 

 

 ჩემპიონატი ჩატარდება თავისუფალ 

პირამიდაში. 

 მონაწილეობას მიიღებს ევროპის 

ქვეყნების გუნდები. 

 ჩატარების დრო: მაისი-ივნისი. 

 ღონისძიების თანხა -55 000 ლარი 

 

 

 



საერთაშორისო ტურნირი ტაეკვანდოში 

 

 ტურნირში მონაწილეობას მიიღებს 3 
უცხოური, როგორც მამაკაცთა ასევე 
ქალთა გუნდები სხვადასხვა წონით 
კატეგორიებში 

 

 დაწყების დრო : სექტემბერი. 

 ღონისძიების თანხა - 20 000 ლარი.  

 

 

 



მუხრან ვახტანგაძის სახელობის საერთაშორისო 
ტურნირი ბერძნულ-რომაულ ჭიდაობაში  

 

 ჩატარდება 2015 წლის Fide-ს 

კალენდრის საერთაშორისო ტურნირი 

ბერძნულ-რომაულ ჭიდაობაში 

ახალგაზრდებს შორის. 

 ტურნირში მონაწილეობას მიიღებს 

70 სპორტსმენი სხვადასხვა წონით 

კატეგორიებში. 

 გამარჯვებულები დაჯილდოვდებიან 

მედლებით, თასებითა და 

სიგელებით. 

 

 დაწყების დრო :  აგვისტო. 

 ღონისძიების თანხა - 40 000 ლარი 

 

 

 



საერთაშორისო ტურნირი კალათბურთში 
ვ. ალთაბაევის თასზე 

 

 შეჯიბრება ჩატარდება ახალგაზრდებს 

შორის. 

  ტურნირში მონაწილეობას მიიღებს 

არაუმცირეს 2 უცხოური გუნდი.  

 

 ჩატარების დრო : ივლისი. 

 ღონისძიების თანხა - 20 000 ლარი. 

 

 

 



საერთაშორისო ტურნირი წყალბურთში 
პეტრე ბრეუსის თასზე 

 

 შეჯიბრება ჩატარდება ახალგაზრდებს 

შორის. 

 ტურნირში მონაწილეობას მიიღებს 2 

უცხოური გუნდი. 

 

 

 ჩატარების დრო; აგვისტო. 

 ღონისძიების თანხა - 25 000 ლარი. 

 

 

 



საერთაშორისო ტურნირი ქვიშის 
ფრენბურთში 

 

 

 ტურნირში მონაწილეობას მიიღებს 

არაუმცირეს 4 უცხოური ქალთა გუნდი.  

 გამარჯვებულებს გადაეცემათ ფულადი 

ჯილდოები ასევე თასები, მედლები და 

დიპლომები.  

 

 ჩატარების დრო : ივლისი-აგვისტო 

 ღონისძიების თანხა - 20 000 ლარი. 

 

 

 



საერთაშორისო ტურნირი სპორტულ 
ცეკვებში 

 

 

 ტურნირში მონაწილეობას მიიღებენ 
როგორც ქართველი ასევე უცხოელი 
მოცეკვავები.   

 

 

 ჩატარების დრო : ივლისი-აგვისტო. 

 ღონისძიების თანხა - 20 000 ლარი. 

 

 

 



ტურნირი ჩოგბურთში მერიის თასზე 

 

 ტურნირი ჩატარდება გუნდური 

პრინციპით, შეჯიბრებაში მონაწილეობას 

მიიღებენ ახალგაზრდა ჩოგბურთელები.  

 გამარჯვებულ გუნდს გადაეცემა მერიის 

თასი. 

 

 ჩატარების დრო: სექტემბერი-ოქტომბერი. 

 ღონისძიების თანხა - 10 000 ლარი. 

 

 

 



სპორტის სხვადასხვა სახეობებში ტურნირებისა და 
შეჯიბრებების ორგანიზება 

 

 

 ჩატარდება ტურნირები სპორტის 

სხვადასხვა სახეობებში. 

 გამარჯვებული სპორტსმენები 

და გუნდები დეჯილდოვდებიან 

თასებით, მედლებით და 

ფასიანი საჩუქრებით. 

 

 ჩატარების დრო : აპრილი-

ივნისი. 

 ღონიძიების თანხა - 15 000 

ლარი. 

 

 

 



საერთაშორისო ტურნირი ქვიშის რაგბში 

 

 ტურნირში მონაწილეობას 

მიიღებენ როგორც ადგილობრივი 

ასევე უცხოელი მორაგბეები. 

 

 

 ჩატარების დრო : ივლისი-

სექტემბერი. 

 ღონიძიების თანხა - 30 000 

ლარი. 

 

 

 



გ. მენაბდის სასელობის ტურნირი 

 

 

 ტურნირში მონაწილეობას 

მიიღებენ, საქართველოს 

სხვადასხვა ქალაქების 

ვეტერანი ფეხბურთელები.  

 

 

 ჩატარების დრო : ივლისი-

სექტემბერი. 

 ღონიძიების თანხა - 7 000 

ლარი. 

 

 

 



საერთაშორისო ტურნირი ფეხბურთში ბათუმის მერიის 
თასზე ახალგაზრდებს შორის 

 

 

 ტურნირში მონაწილეობას მიიღებენ 

როგორც ქართული ასევე უცხოური 

საფეხბურთო ახალგაზრდული 

გუნდები. 

 

 ჩატარების  დრო: ოქტომბერი. 

 ღონისძიების თანხა - 9 000 ლარი. 

 

 

 

 



სპორტის დამსახურებულ მოღვაწეებთან 
საახალწლო-საშობაო შეხვედრა 

 

 

 

 

 

 

 

 

 სპორტის დამსახურებული 
მოღვაწეები და სპორტსმენები 
დაჯილდოვდებიან სხვადასხვა   
ნომინაციებში.  

 

 

 ჩატარების დრო : დეკემბერი. 

 ღონისძიების თანხა : 7 000 

ლარი. 

 

 

 



ახალგაზრდა სპორტსმენთა მხარდამჭერი 
ღონისძიებები 

 

 ახალგაზრდა წარმატებულ 

ბათუმელ სპორტსმენებს 

ხელი შეეწყობათ : 

 ევროპისა და საერთაშორისო 

ტურნირებში მონაწილეობა; 

 ეკიპირებით უზრუნველყოფა; 

 საწვრთნო შეკრებებში 

მონაწილეობის მიღება; 

 

 დაწყების დრო : იანვარი-

დეკემბერი. 

  ღონისძიების თანხა: 30 000 

ლარი. 

 

 



სპორტული საკლუბო გუნდების 
მხარდაჭერა 3 255 000 ლარი 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

2011 წლის სპორტის   

მუნიციპალური პროგრამები 

 
 

N 

 

პროგრამის დასახელება 
 

2015 წელი 

1 შპს ,,დინამო ბათუმი“  1 300 000 

 
2 

 
შპს სარაგბო  კლუბი ,,ბათუმი“ 

 
700 000 

 
3 

 
შპს ფრენბურთის კლიბუ ,,ბათუმი“ 

 
105 000 

 
4 
 

 
შპს ხელბურთის კლუბი 

 
170 000 

5 შპს წყალბურთის გუნდი 
 

100 000 

6 შპს საცხენოსნო კლუბი 130 000 

7 ა(ა)იპ ავტოდრომის კლუბი 80 000 

8 ა(ა)იპ ჭადრაკის კლუბი ,,ნონა“ 290 000 

9 შპს საკალათბურთო კლუბი ,,ბათუმი“ 
 

380 000 
 



ა(ა)იპ ბათუმის სპორტულ-ახალგაზრდული ცენტრი 
1 068 300 

 
 

 

 2015 წელს იგეგმება:  

 ზამთრის სპორტის სახეობათა და 
დახურული სპორტული 
დარბაზის მატერიალური ბაზის 
მოვლა-პატრონობა; 

 ჰოკეის კლუბის შექმნა; 

 ფიგურული ციგურაობის კლუბის 
შექმნა; 

 უნიფორმებისა და სხვა 
ინვენტარის შეძენა; 

 ინფრასტრუქტურის მოწყობა; 

 ცენტრის ბაზაზე სხვადასხვა 
სპორტული სახეობების 
განვითარება; 

 მატერიალური ტექნიკური ბაზის 
გაბახლება; 

 

 

 

 



ქალაქ  ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია 
 

სპორტისა და ახალგაზრდობის  განყოფილება 

facebook.com/Batumi.Youth 


