
პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

პროგრამის დასახელება:

პროგრამის განმახორციელებელი:

პროგრამის განხორციელების პერიოდი:

პროგრამის მიზანი:

პროგრამის დასაბუთება და აღწერა:

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია

პროგრამის განაცხადის ფორმა

კულტურა, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი

05 04

კულტურულ-საგანმანათლებლო საქმიანობის ხელშეწყობა

2021-2024 წლები

კულტურულ-საგანმანათლებლო  საქმიანობის ხელშეწყობა და ბათუმში მოღვაწე ხელოვანთა მხარდაჭერა

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის  კოდექსის“  მიხედვით მუნიციპალიტეტის ერთ-

ერთ საკუთარ უფლებამოსილებას წარმოადგენს ადგილობრივი თვითმყოფადობის, შემოქმედებითი საქმიანობისა და 

კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა და განვითარება; მუნიციპალიტეტის მართვაში არსებული ბიბლიოთეკების 

ფუნქციონირების უზრუნველყოფა და ახალი ობიექტების მშენებლობა. 

მრავალსაუკუნოვანი ქართული ფოლკლორი ღირსეულ ადგილს იკავებს საქართველოს კულტურულ მემკვიდრეობაში.  

მასში ასახულია ჩვენი ხალხის ყოფა-ცხოვრება, ქართველი ერის თვითმყოფადობა და ეთნოკულტურა. 

თანამედროვე და კლასიკური მუსიკის ხელშეწყობით, ხელმისაწვდომია კულტურისა და შემოქმედების ტრადიციული და 

თანამედროვე ფორმების, ტრადიციული და ახალი ტექნოლოგიების თანაარსებობის, საზოგადოების სხვადასხვა 

ჯგუფების მონაწილეობის თანაბარი ხელშეწყობა. 

ა(ა)იპ „აკაკი წერეთლის სახელობის ქალაქ ბათუმის საჯარო ბიბლიოთეკის“ სრულფასოვანი ფუნქციონირებით, ხელი 

შეეწყობა ეროვნული ლიტერატურის, ლიტერატურის მემკვიდრეობის დაცვის, კოლექციებისა და საარქივო მასალების 

გაციფრულებას, ინტერნეტ - ბიბლიოთეკების მრავალფუნქცურ დაწესებულებად ჩამოყალიბებას, მოსახლეობის 

საგანმანათლებლო საქმიანობას, სოციალიზაციისა და საჯარო მომსახურებათა ხელმისაწვდომობას. 

ხელოვანთა პროფესიული განვითარებისა და ცნობადობის გაზრდისთვის მნივნელობანია მათი სხვადასხვა 

საერთაშორისო და ადგილობრივ კულტურულ პროექტებში მონაწილეობა, ურთიერთობების დამყარება, ინფორმაციის 

გაცვლა და გამოცდილების გაცნობა-გაზიარება.

 შემოქმედებითი ინდუსტრიების განვითარება მრავალმხრივ მნიშვნელოვანია. მას მნიშვნელოვანი წვლილი შეტანა 

შუძლია სხვადასხვა სფეროს და ზოგადად, ჩვენი ქალაქისა წინსვლაში. შემოქმედებითი ინდუსტრიები გაზრდიან 

ქალაქის საერთაშორისო იმიჯს და კულტურული ტურიზმის ხელშეწყობის გზით გააძლიერებენ ეკონომიკას. 

განვითარებული შემოქმედებითი სექტორი უზრუნველყოფს კონკურენტუნარიანი პროდუქტების და მომსახურებების 

წარმოებას, როგორც კულტურის, ისე სხვა სექტორებში. შესაბამისად, შემოქმედებითი ინდუსტრიების ხელშეწყობა 

წარმოადგენს ჩვენი ქალაქის პრიორიტეტს და კულტურის პოლიტიკის ერთ-ერთ სტრატეგიულ მიმართულებას. 

პროგრამით გათვალისწინებული მიზნების მისაღწევად, 2021-2024 წლებში განხორციელდება  შემდეგი ქვეპროგრამები:

- ფოლკლორის ხელშეწყობა;

- თანამედროვე მუსიკის ხელშეწყობა;

- კლასიკური მუსიკის ხელშეწყობა;

- ხელოვანთა ხელშეწყობა;

- ა(ა)იპ „აკაკი წერეთლის სახელობის ქალაქ ბათუმის საჯარო ბიბლიოთეკა;

- შემოქმედებითი ინდუსტრიების ხელშეწყობა.



დასახელება სულ 2021 წელი 2022 წელი 2023 წელი 2024 წელი

ფოლკლორის ხელშეწყობა 3 774 800 817 800 980 000 985 000 992 000

თანამედროვე მუსიკის ხელშეწყობა 1 359 160 288 360 355 000 357 800 358 000

კლასიკური მუსიკის ხელშეწყობა 1 611 420 319 920 430 500 430 500 430 500

ხელოვანთა ხელშეწყობა 295 000 20 000 85 000 85 000 105 000

ა(ა)იპ - აკაკი წერეთლის სახელობის ქალაქ 

ბათუმის საჯარო ბიბლიოთეკა
6 173 330 896 330 1 559 000 1 759 000 1 959 000

შემოქმედებითი ინდუსტრიების ხელშეწყობა 160 000 0 40 000 60 000 60 000

სულ პროგრამა 13 373 710 2 342 410 3 449 500 3 677 300 3 904 500

საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი

დამატებითი ინფორმაცია

პროგრამის ბიუჯეტი

ხელშეწყობილია კულტურულ-საგანმანათლებლო დაწესებულებების საქმიანობა და მხარდაჭერილია ბათუმში მოღვაწე

ხელოვანები.



გაზომვის 

ერთეული

მონაცემთა 

წყარო

პასუხისმგებელი 

(საბიუჯეტო 

ორგანიზაცია, 

სამსახური)

მოგროვების 

მეთოდი

2020 წელი 

(საბაზისო)
2021 წელი 2022 წელი 2023 წელი 2024 წელი

პროგრამის 

ფარგლებში 

განხორციელებუ

ლი კულტურული 

ღონისძიებების 

რაოდენობა 

(არანაკლებ)

90 60 60 70 80
რაოდენობა

ქ. ბათუმის 

მუნიციპალიტ

ეტის მერია

ქ. ბათუმის 

მუნიციპალიტეტი

ს მერია

მონიტორინგი

ხელოვანთა 

რაოდენობა რომელიც 

მუნიციპალიტეტის 

დაფინანსებით 

მომაწილეობას 

ღებულობენ 

საერთაშორისო 

კულტურულ 

ღონისძიებებში

15 20 20 25
რაოდენობა

ქ. ბათუმის 

მუნიციპალიტ

ეტის მერია

ქ. ბათუმის 

მუნიციპალიტეტი

ს მერია

მონიტორინგი

ბათუმელ ხელოვანთა 

მონაწილეობით 

საქართველოს 

მასშტაბით 

განხორციელებულ 

გამოფენების/გასტრო

ლების რაოდენობა

3 5 5 7
რაოდენობა

ქ. ბათუმის 

მუნიციპალიტ

ეტის მერია

ქ. ბათუმის 

მუნიციპალიტეტი

ს მერია

მონიტორინგი

პროგრამის საბოლოო შედეგის ინდიკატორები 

მოსალოდნელი შედეგი

შედეგის ინდიკატორები

ხელშეწყობილია კულტურულ-

საგანმანათლებლო  

დაწესებულებების საქმიანობა 

და მხარდაჭერილია ბათუმში 

მოღვაწე ხელოვანები.



შემოქმედებით 

ინდუსტრიებზე 

ცნობიერების 

ამაღლებისა და 

სამეწარმეო

უნარებისა 

განვითარების 

მიმართულებით 

ჩატარებული 

ტრენინგების 

რაოდენობა

12 12 12
რაოდენობა

ქ. ბათუმის 

მუნიციპალიტ

ეტის მერია

ქ. ბათუმის 

მუნიციპალიტეტი

ს მერია

მონიტორინგი

შემოქმედებით 

ინდუსტრიების 

ხელშეწყობის მიზნით 

დაფინანსებული 

პროექტების 

რაოდენობა 

3 5 5
რაოდენობა

ქ. ბათუმის 

მუნიციპალიტ

ეტის მერია

ქ. ბათუმის 

მუნიციპალიტეტი

ს მერია

მონიტორინგი

ხელშეწყობილია კულტურულ-

საგანმანათლებლო  

დაწესებულებების საქმიანობა 

და მხარდაჭერილია ბათუმში 

მოღვაწე ხელოვანები.



05 04 01

2021 წელი

817 800

0

817 800

განზომილება რაოდენობა ერთ. საშ. ფასი სულ (ლარი)

817 800

პირი 66 9 373 618 600

პირი 4 6 720 26 880

პირი 12 5 450 65 400

სხვა წყარო

 ქორეოგრაფიული სტუდიის შრომის 

ანაზღაურება

ქვეპროგრამის დასახელება:

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

კულტურულ-საგანმანათლებლო საქმიანობის ხელშეწყობა

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

მოძრავი და უძრავი კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების გარდა, ჩვენს იდენტობასა და კულტურულ 

მრავალფეროვნებას ეროვნული ფოლკლორი, წინაპრებისგან გადმოცემული საშემსრულებლო ხელოვნება ქმნის, რასაც დღეს 

არამატერიალურ კულტურულ მემკვიდრეობას ვუწოდებთ. ეროვნული ფოლკლორი ძალიან მდიდარი და 

მრავალფეროვანია, განსაკუთრებით მუსიკალური ფოლკლორი, სარიტუალო ცეკვები. ქართული მრავალხმიანობა UNESCO- 

ს არამატერიალურ ძეგლადაა მიჩნეული. უნიკალურობით გამოირჩევა აჭარის რეგიონის ქორეოგრაფია. ქ. ბათუმის 

მუნიციპალიტეტის სისტემაში მოქმედი ა(ა)იპ „ბათუმის კულტურის ცენტრთან“ ამჟამად 3 ფოლკლორული ანსამბლი 

მოღვაწეობს: 1) ენვერ ხაბაძის სახელობის სახელმწიფო ქორეოგრაფიული ანსამბლი და ქორეოგრაფიული სტუდია, 2) ქალთა 

ვოკალური ანსამბლი, 3) ხალხური სიმღერის ვაჟთა ვოკალური ანსამბლი. ანსამბლები მონაწილეობენ ა(ა)იპ ბათუმის 

კულტურის ცენტრის მიერ დაგეგმილ  მრავალ ღონისძიებაში, ყოველწლიურად ანსამბლები ანახლებენ რეპერტუარს. 

ქალაქისათვის უმნიშვნელოვანესია  ეროვნული ფოლკლორის, როგორც არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის 

დაცვა, პოპულარიზაცია, განვითარების ხელშეწყობა, ამ მიზნით, ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ა(ა)იპ „ბათუმის კულტურის 

ცენტრთან“ არსებული შემოქმედებითი კოლექტივების პოპულარიზაციას და მხარდაჭერას.

 2021  წელს დაგეგმილია არანაკლებ 45 კონცერტის ჩატარება საქართველოს მასშტაბით. 

ფოლკლორის ხელშეწყობა

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ა(ა)იპ ბათუმის კულტურის ცენტრი

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი:

დასახელება

მუნიციპალური ბიუჯეტი

ხალხური სიმღერის ვაჟთა ვოკალური 

ანსამბლიის შრომის ანაზღაურება

სულ ქვეპროგრამა  

ქვეპროგრამის მიზანი:

ფოლკლორის, როგორც არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა, განვითრება და პოპულარიზაცია

ქვეპროგრამის დასაბუთება და აღწერა:

დასახელება
პროდუქტები

შემოქმედებითი კოლექტივების შრომის 

ანაზღაურება

ენვერ ხაბაძის სახელობის სახელმწიფო 

ქორეოგრაფიული ანსამბლი „ბათუმი“ -ის 

შრომის ანაზღაურება



პირი 18 5 940 106 920

817 800

1 კვარტალი 2 კვარტალი 3 კვარტალი 4 კვარტალი

x x x x

ქალთა ვოკალური ანსამბლი-ის შრომის 

ანაზღაურება

სულ ქვეპროგრამა  

დამატებითი ინფორმაცია

შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2021 წელი)

გატარებულია ღონისძიებები ფოლკლორის დაცვის, განვითარებისა და პოპულარიზაციის მიზნით

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

დასახელება

შემოქმედებითი კოლექტივების შრომის 

ანაზღაურება



მოსალოდნელი შედეგი
შედეგის 

ინდიკატორები

საბაზისო 

მაჩვენებელი

სამიზნე 

მაჩვენებელი

გაზომვის 

ერთეული
მონაცემთა წყარო სიხშირე

პასუხისმგებელი 

(საბიუჯეტო 

ორგანიზაცია)

მოგროვების 

მეთოდი

გატარებულია ღონისძიებები ფოლკლორის 

დაცვის, განვითარებისა და პოპულარიზაციის 

მიზნით

ჩატარებული 

კონცერტები 

საქართველოში

5 45 რაოდენობა
ა(ა)იპ ბათუმის 

კულტურის ცენტრი

კვარტალში 

ერთხელ

ა(ა)იპ ბათუმის 

კულტურის ცენტრი
მონიტორინგი

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები



05 04 02

2021 წელი

288 360

0

288 360

განზომილება რაოდენობა ერთ. საშ. ფასი სულ (ლარი)

192 360

პირი 22 6 835 150 360

დასახელება
პროდუქტები

ჯაზ-ბიგ ბენდის შრომის ანაზღაურება

შემოქმედებითი კოლექტივების შრომის 

ანაზღაურება

თანამედროვე მუსიკის ხელშეწყობა მნიშვნელოვანია ამ ჟანრის მუსიკის განვითარების, ქალაქის კულტურული ცხოვრების 

გამრავალფეროვნებისა და ჩვენი ქალაქის ცნობადობის გაზრდისათვის.

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს  თანამედროვე მუსიკის მიმართულებით, ა(ა)იპ „ბათუმის კულტურის ცენტრთან“ არსებული 

3 ანსამბლის მოღვაწეობას - ბათუმის ჯაზ-ბიგ ბენდი, ჯგუფი „GEO PLANET“ და ქალაქური სიმღერის ჯგუფი. ჯაზ ბიგ 

ბენდი ჩამოყალიბდა „ბათუმის კულტურის ცენტრის“ ბაზაზე 2013 წელს აჭარის დამსახურებული არტისტის, 

კომპოზიტორის ვახტანგ გორდაძის ხელმძღვანელობით. ბენდი გამოირჩევა შესრულების მაღალი დონით. რეპერტუარი 

დაფუძნებულია, როგორც ქართულ მუსიკაზე, ასევე მსოფლიო კლასიკური ჯაზური მუსიკის საკუთარ, ორიგინალურ 

ინტერპრეტაციაზე. ბენდი დამსახურებული ავტორიტეტით სარგებლობს არა მარტო მაყურებელში, არამედ მას მაღალ 

შეფასებას აძლევენ პროფესიონალები.

ჯაზ ბიგ ბენდი წარმატებით გამოდის არამარტო ქ. ბათუმის მსმენელთა წინაშე, არამედ წარმატებით სარგებლობს 

უცხოეთში. ამის დასტურია ბენდის გამოსვლები ბერლინის და პოტსდამის (გერმანია) ჯაზური მუსიკის ფესტივალებზე. 

საინტერესო შემოქმედებით საქმიანობას ეწევა ჯგუფი ,,ჯეო პლანეტი“,  ჯგუფის რეპერტუარი აგებულია ქართული 

ხალხური  სიმღერების პოპ და როკ მუსიკის ე.წ. ეთნო ფოლკპოპროკის სინთეზზე. ჯგუფი მონაწილეობდა პოპულარულ 

კონკურსებზე ,,ჯეოსტარი“, მე მიყვარს საქართველო“. სხვადასხვა წლებში აქ მოღვაწეობდნენ ნიჭიერი მომღერლები – ნიკო 

ბერიძე, ლუკა ზაქარიაძე, მიხეილ სულუხია და სხვა. ჯგუფის სოლისტი ნანუკა გიორგობიანი პირველი იყო აჭარიდან,

ვინც წარსდგა ქ. ბათუმში ევროვიზიის შესარჩევ ტურზე. ყოველწლიურად ანსამბლები ანახლებენ რეპერტუარს.

2020 წლიდან ა(ა)იპ ბათუმის კულტურის ცენტრთან ფუნქციონირებს ჯგუფი  ქალაქური მუსიკის მიმართულებით.

აღნიშნული ანსამბლების დაფინანსება არის სტიმული მომავალი ახალგაზრდა თაობის შესაბამისი ჟანრის მუსიკოსების 

წახალისებისათვის, რაც საწინდარია ქალაქის კულტურული ცხოვრების განვითარებისათის.

თანამედროვე მუსიკის ხელშეწყობა

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ა(ა)იპ ბათუმის კულტურის ცენტრი

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი:

დასახელება

მუნიციპალური ბიუჯეტი

სხვა წყარო

სულ ქვეპროგრამა  

ქვეპროგრამის მიზანი:

თანამედროვე მუსიკის მიმართულებით მოქმედი ანსამბლებლების ხელშეწყობა და  პოპულარიზაცია

ქვეპროგრამის დასაბუთება და აღწერა:

ქვეპროგრამის დასახელება:

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

კულტურულ-საგანმანათლებლო საქმიანობის ხელშეწყობა

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:



პირი 1 6 600 6 600

პირი 6 5 900 35 400

პირი 9 10 667 96 000

288 360

1 კვარტალი 2 კვარტალი 3 კვარტალი 4 კვარტალი

x x x x

x x x x

შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა 

ფონდი (ქალაქური სიმღერის ჯგუფი)

ჯაზ-ბიგ ბენდის 'შრომითი ხელშეკრულებით 

დასაქმებულ პირთა ფონდი

დამატებითი ინფორმაცია

შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2021 წელი)

ხელშეწყობილია თანამედროვე მუსიკის მიმართულებით მოქმედი ანსამბლებლები

სულ ქვეპროგრამა  

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

დასახელება

შემოქმედებითი კოლექტივების შრომის 

ანაზღაურება

შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა 

ფონდი (ქალაქური სიმღერის ჯგუფი)

ჯგუფი „GEO PLANET“-ის შრომის ანაზღაურება



მოსალოდნელი შედეგი
შედეგის 

ინდიკატორები

საბაზისო 

მაჩვენებელი

სამიზნე 

მაჩვენებელი

გაზომვის 

ერთეული
მონაცემთა წყარო სიხშირე

პასუხისმგებელი 

(საბიუჯეტო 

ორგანიზაცია)

მოგროვების 

მეთოდი

ხელშეწყობილია თანამედროვე 

მუსიკის მიმართულებით მოქმედი 

ანსამბლებლები

საქართველოში 

ჩატარებული 

კონცერტების 

რაოდენობა 

13 13 რაოდენობა
ა(ა)იპ ბათუმის 

კულტურის ცენტრი

კვარტალში 

ერთხელ

ა(ა)იპ ბათუმის 

კულტურის ცენტრი
მონიტორინგი

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები



05 04 03

2021 წელი

319 920

0

319 920

განზომილება რაოდენობა ერთ. საშ. ფასი სულ (ლარი)

54 5 924 319 920
შემოქმედებითი კოლექტივების შრომის 

ანაზღაურება

დასახელება
პროდუქტები

კლასიკური მუსიკის ხელშეწყობა ბათუმის მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პრიორიტეტია. ბათუმში 

სამუსიკო სკოლების შემცირებამ შექმნა საშიშროება ამ ჟანრის პოპულარიზაციის, ეს მაშინ, როდესაც ბათუმი გამოირჩეოდა 

კლასიკური მუსიკის მსმენელთა  და შემსრულებელთა მაღალი პროფესიონალიზმით. გაჩნდა საშიშროება ჟანრის კადრების 

დეფიციტის. ცენტრში არსებული კოლექტივები დღემდე პასუხობენ კლასიკური მუსიკის მაღალ დონეს, რაც საწინდარია ამ 

მიმართულებით მუშაობის გაგრძელების აუცილებლობისა.

ბათუმის კულტურის ცენტრში ამჟამად 3 კლასიკური მუსიკის შემსრულებელი კოლექტივი მოღვაწეობს: 1) ქალთა 

კამერული გუნდი, 2) სასულე ორკესტრი, 3) სიმებიანი კვარტეტი.

ქალთა კამერული გუნდი თავის სფეროში ერთ-ერთი იშვიათი კოლექტივია, რომელიც მუშაობს, როგორც უცხოელი, ასევე 

ქართველი წარმატებული კომპოზიტორების შექმნილ ურთულესი ნაწარმოებებით. კამერულ გუნდს მიღებული აქვს 

მონაწილეობა მრავალ საგუნდო ფესტივალსა თუ კონკურსში, სადაც დიდი აღიარებები აქვთ მოპოვებული. ქალთა 

კამერული გუნდი მოთხოვნადი კოლექტივია როგორც ქვეყნის შიგნით, რეგიონში ასევე საზღვარგარეთ.

სასულე ორკესტრი მაღალი პროფესიონალიზმით გამორჩეული მუსიკოსებით დაკომპლექტებული ორკესტრია, რომელიც 

ქალაქის კულტურულ ცხოვრებაში აქტიურადაა ჩართული. იგი მონაწილეობას ღებულობს ყველა სახალხო, სახელმწიფო, 

ხსოვნის, რელიგიურ თუ ღირსშესანიშნავი დღეების აღმნიშვნელ ღონისძიებაში.

სიმებიანი კვარტეტი კლასიკური მუსიკის საშემსრულებლო ჟანრის  ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული და უიშვიათესი 

კოლექტივია, რომელიც ხშირად მონაწილეობს ქალაქის მასშტაბით გამართულ სხვადასხვა ღონისძიებაში, როგორიცაა 

გამოფენები, საზეიმო გახსნები და სხვადასხვა პრეზენტაციები. კვარტეტი დაკომპლექტებულია მაღალი საშემსრულებლო 

დონის შემსრულებლებით, რომლებიც ხშირად ალამაზებენ ქალაქში ჩატარებულ სხვადასხვა მაღალი რანგის ღონისძიებას. 

ყოველწლიურად კოლექტივები ანახლებენ რეპერტუარს, ქვეპროგრამის ფარგლებში, 2021 წელს, დაგეგმილია 10-მდე 

კონცერტის ჩატარება საქართველოს მასშტაბით

კლასიკური მუსიკის ხელშეწყობა

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ა(ა)იპ - ბათუმის კულტურის ცენტრი

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი:

დასახელება

მუნიციპალური ბიუჯეტი

სხვა წყარო

სულ ქვეპროგრამა  

ქვეპროგრამის მიზანი:

კლასიკური მუსიკის მიმართულებით მოქმედი ანსამბლების ხელშეწყობა და  პოპულარიზაცია

ქვეპროგრამის დასაბუთება და აღწერა:

ქვეპროგრამის დასახელება:

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

კულტურულ-საგანმანათლებლო საქმიანობის ხელშეწყობა

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:



პირი 28 5 966 167 040

პირი 6 6 240 37 440

პირი 20 5 772 115 440

319 920

1 კვარტალი 2 კვარტალი 3 კვარტალი 4 კვარტალი

x x x x

დამატებითი ინფორმაცია

ქალთა კამერული გუნდის წევრების შრომის 

ანაზღურება

სიმებიანი კვარტეტს წევრების შრომის 

ანაზღურება 

შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2021 წელი)

ხელშეწყობილია კლასიკური მუსიკის მიმართულებით მოქმედი ანსამბლებლები

სულ ქვეპროგრამა  

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

დასახელება

შემოქმედებითი კოლექტივების შრომის 

ანაზღაურება

სასულე ორკესტრს წევრების შრომის 

ანაზღურება



მოსალოდნელი შედეგი
შედეგის 

ინდიკატორები

საბაზისო 

მაჩვენებელი

სამიზნე 

მაჩვენებელი

გაზომვის 

ერთეული
მონაცემთა წყარო სიხშირე

პასუხისმგებელი 

(საბიუჯეტო 

ორგანიზაცია)

მოგროვების 

მეთოდი

ხელშეწყობილია კლასიკური 

მუსიკის მიმართულებით მოქმედი 

ანსამბლებლები

საქართველოში 

ჩატარებული 

კონცერტების 

რაოდენობა 

5 10 რაოდენობა
ა(ა)იპ ბათუმის 

კულტურის ცენტრი

კვარტალში 

ერთხელ

ა(ა)იპ ბათუმის 

კულტურის ცენტრი
მონიტორინგი

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები



05 04 04

2021 წელი

20 000

0

20 000

განზომილება რაოდენობა ერთ. საშ. ფასი სულ (ლარი)

ღონისძიება 1 20 000 20 000

20 000

ბათუმში აღზრდილი არაერთი ტიტულოვანი ხელოვანი გაიცნო ჩვენმა ქვეყანამ. სწორედ ამიტომ, მნიშვენლოვანია 

ხელოვანთა ღვაწლის დაფასება და  მათი სახელის სათანადო წარმოჩენა, რაც თავის მხრივ სტუმულს მისცემს თითოეულ 

ხელოვანს, აამაღლებს მათ მოტივაციას და გაზრდის ქალაქში მოღვაწე ხელოვანთა ცნობადობას. 

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ღონისძიებას წლის ხელოვანი. 

ღონისძიების ფარგლებში წლის ბოლოს, საზეიმო ვითარებაში,  განხორციელდება კულტურის სფეროს წარმომადგენელთა 

დაჯილდოება სხვადასხვა ნომინაციების მიხედვით. 

ნომინანტად დასახელებულ  პირს განსაკუთრებული და მნიშვნელოვანი წვლილი უნდა ჰქონდეს შეტანილი  ქართული 

კულტურის პოპულარიზაციაში, ქალაქის/ქვეყნის წარმოჩენასა და კულტურის სფეროს განვითარებაში. 

ღონისძიების ფარგლებში შეირჩევა 10 ნომინანტი. რომელთაც ქ. ბათუმის  მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანებით 

გადაეცემათ  ფულადი ჯილდო.

დასახელება
პროდუქტები

წლის ხელოვანი

სულ ქვეპროგრამა  

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

ქვეპროგრამის  ფარგლებში გამოცხადებული კონკურსი მოიცავს ორ ეტაპს: პირველი ეტაპი - დოკუმენტების  მიღება, მეორე 

ეტაპი - დოკუმენტების  განხილვა. დოკუმენტების  მიღებას აწარმოებს მერიის ადმინისტრაციის საქმისწარმოების 

განყოფილება.  დოკუმენტაცია  შემდეგ გადაეცემა მერიის განათლებისა,  კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის 

სამსახურს,  რომელიც წარუდგენს კომისიას ინფორმაციას  განმცხადებლის  მიერ წარმოდგენილი  დოკუმენტაციის ამ 

ქვეპროგრამით  დადგენილ მოთხოვნებთან  შესაბამისობის  თაობაზე. კონკურსების მეორე ეტაპზე ხორციელდება 

დოკუმენტების  დეტალური განხილვა და კონკურსანტებთან გასაუბრება. შეფასების საბოლოო შედეგი განისაზღვრება  

ქულათა დაჯამებით. დაფინანსდების პრეტენდენტია  ის კონკურსანტი,  რომელიც მიიღებს მაქსიმალურ ქულათა 

არანაკლებ 60 პროცენტს.

ქვეპროგრამის განხორციელების პირობები და პროცედურები (მათ შორის განსახილველად წარმოსადგენი დოკუმენტების 

სხვა წყარო

სულ ქვეპროგრამა  

ქვეპროგრამის მიზანი:

ხელოვანთა დაფასება და სტიმულირება

ქვეპროგრამის დასაბუთება და აღწერა:

მუნიციპალური ბიუჯეტი

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

კულტურულ-საგანმანათლებლო საქმიანობის ხელშეწყობა

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

ქვეპროგრამის დასახელება:

ხელოვანთა ხელშეწყობა

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის სამსახური

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი:

დასახელება



1 კვარტალი 2 კვარტალი 3 კვარტალი 4 კვარტალი

კომისიის შექმნა 

და დებულების 

დამტკიცება

X

განაცხადების 

მიღება
X

განაცხადების 

განხილვა
X

დაფინანსება X

დამატებითი ინფორმაცია

წლის ხელოვანი

შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2021 წელი)

დაფასებული და სტიმულირებულია ბათუმელი ხელოვანები

დასახელება



მოსალოდნელი შედეგი
შედეგის 

ინდიკატორები

საბაზისო 

მაჩვენებელი

სამიზნე 

მაჩვენებელი
გაზომვის ერთეული მონაცემთა წყარო სიხშირე

პასუხისმგებელი 

(საბიუჯეტო 

ორგანიზაცია)

მოგროვების 

მეთოდი

დაფასებული და 

სტიმულირებულია 

ბათუმელი ხელოვანები

ჯილდოზე 

ნომინირებულ 

ხელოვანთა 

რაოდენობა

10 10 რაოდენობა

განათლების, 

კულტურის, სპორტისა 

და ახალგაზრდობის 

პროგრამების მართვის 

განყოფილება

კვარტალში 

ერთხელ

ქ. ბათუმის 

მუნიციპალიტეტის 

მერიის განათლების, 

კულტურის, სპორტისა 

და ახალგაზრდობის 

სამსახური

მონიტორინგი

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები



05 04 05

2021 წელი

756 300

140 030

896 330

განზომილება რაოდენობა ერთ. საშ. ფასი სულ (ლარი)

863 330

ქვეპროგრამის დასახელება:

სამოქალაქო საზოგადოებაში ბიბლიოთეკები წარმოადგენენ საზოგადოებრივი აზრის ფორმირების ერთ – ერთ 

საშუალებას, სადაც  ყველა თაობისა  და  სოციალური ჯგუფის წარმომადგენელი ღებულობს ცოდნასა და ინფორმაციას 

მათთვის აუცილებელ  და საინტერესო  საკითხებზე.                                                                                                                                                                                                                                                                                  

ა(ა)იპ - „აკაკი წერეთლის სახელობის ქალაქ ბათუმის საჯარო ბიბლიოთეკა" 1902 წლის 13 ოქტომბერს გაიხსნა  და 

დაარსებიდან ერთ შენობაში, ხოლო 2008 წლიდან  ორ შენობაში (მისი პირველადი დაარსების ადგილზე  ვაჟა-ფშაველას ქ 

#21 და საბავშვო-ახალგაზრდობის განყოფილება ივ. ჯავახიშვილის ქ.#72) ასრულებს აღმზრდელობით, კულტურულ-

საგანმანათლებლო და საინფორმაციო საქმიანობას, უზრუნველყოფს ეროვნული და მსოფლიო ლიტერატურის, 

კოლექციებისა და საარქივო  მასალების დაცვას,  გაციფრებას და საჯარო  ხელმისაწვდომობას.                                                                                                                                

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორცილედება; ბიბლიოთეკის მართვა-ადმინისტრირება, საბიბლიოთეკო ფონდების 

შეგროვება, აღრიცხვა–დამუშავება და საკატალოგო მეურნეობის წარმოება საბიბლიოთეკო წესების შესაბამისად, მათი 

დაცვის უზრუნველყოფა;

საცნობარო–ბიბლიოგრაფიული  აპარატის სრულყოფა, საბიბლიოთეკო მაჩვენებლების შედგენა და სტატისტიკის 

წარმოება, მონაცემთა ბაზის შექმნა; საბიბლიოთეკო პროცესებში ელექტრონული საცნობარო აპარატის და მონაცემთა 

ბაზის (წიგნებისა და ჟურნალ–გაზეთების ელექტრონული კატალოგები, ელექტრონული წიგნები, ჟურნალ–გაზეთების 

სტატიების ელექტრონული კატალოგები) შექმნა და სრულყოფა, ელექტრონული პროგრამების და ინფორმაციული 

ტექნოლოგიების დანერგვა და სრულყოფა,  კომპიუტერული ქსელის და ქსელური აპარატურის ფუნქციონირების 

უზრუნველყოფა; საქართველოს და საზღვარგარეთის საბიბლიოთეკო ფონდების ელექტრონული ხელმისაწვდომლობის 

უზრუნველყოფა; მოქალაქეთა მომსახურება საბიბლიოთეკო ფონდებით, კატალოგებით, კარტოთეკებით, ელექტრონული 

რესურსებით, ტექნიკური საშუალებებით და ინტერენეტით, საყოველთაო ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა; 

კულტურულ–საგანმანათლებლო და სამეცნიერო–ინფორმაციული ღონისძიებების, საკლუბო შეხვედრების, 

სპეციალიზირებული სემინარების და ტრენინგების მომზადება–ჩატარება, გამოფენების მოწყობა, საინფორმაციო ბაზის 

შექმნა და სრულყოფა.  

მუნიციპალური ბიბლიოთეკების მართვა-

ადმინისტრირება

ა(ა)იპ - აკაკი წერეთლის სახელობის ქალაქ ბათუმის საჯარო ბიბლიოთეკა

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ა(ა)იპ - აკაკი წერეთლის სახელობის ქალაქ ბათუმის საჯარო ბიბლიოთეკა

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი:

დასახელება
პროდუქტები

დასახელება

მუნიციპალური ბიუჯეტი

სხვა წყარო

სულ ქვეპროგრამა  

ქვეპროგრამის მიზანი:

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

კულტურულ-საგანმანათლებლო საქმიანობის ხელშეწყობა

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

ბიბლიოთეკის  შეუფერხებელი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა      

ქვეპროგრამის დასაბუთება და აღწერა:



პირი 77 680 840

პირი 4 96 170

86 320

33 000

ცალი 5 000

ცალი 7 000 2 15 000

3 000

ცალი 5 2 000 10 000

896 330

1 კვარტალი 2 კვარტალი 3 კვარტალი 4 კვარტალი

x x x x

x x x x

დამატებითი ინფორმაცია

შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2021 წელი)

უზრუნველყოფილია ბიბლიოთეკის შეუფერხებელი ფუნქციონირება, გაზრდილია ბეჭდვითი და ელექტრონული

საბიბლიოთეკო  ფონდი, ჩატარებულია  კულტურულ- საგანმანათლებლო ღონისძიებები

მატერიალურ ტექნიკური ბაზის განახლება

ჟურნალ-გაზეთების შეძენა

მუნიციპალური ბიბლიოთეკების მართვა-

ადმინისტრირება

სულ ქვეპროგრამა  

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

დასახელება

კომპიუტერების მოწყობილობები

შრომის ანაზღაურება

შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ 

პირთა ანაზღაურება

საქონელი და მომსახურება, სხვა დანარჩენი 

ხარჯები

მატერიალურ ტექნიკური ბაზის განახლება

წიგნების  შეძენა

საბუღალტრო პროგრამა



მოსალოდნელი შედეგი შედეგის ინდიკატორები
საბაზისო 

მაჩვენებელი

სამიზნე 

მაჩვენებელი

გაზომვის 

ერთეული
მონაცემთა წყარო სიხშირე

პასუხისმგებელი 

(საბიუჯეტო 

ორგანიზაცია)

მოგროვების 

მეთოდი

საბიბლიოთეკო ფონდის 

რაოდენობის ზრდა 

(არანაკლებ)

9 500 8000 რაოდენობა

ა(ა)იპ  „აკაკი 

წერეთლის სახელობის 

ქალაქ ბათუმის 

საჯარო ბიბლიოთეკა“

ყოველკვარტალურად

ა(ა)იპ  „აკაკი 

წერეთლის სახელობის 

ქალაქ ბათუმის 

საჯარო ბიბლიოთეკა“

მონიტორინგი

რეგისტრირებულ 

მკითხველთა რაოდენობა 

(არანაკლებ)

6000 6000 რაოდენობა

ა(ა)იპ  „აკაკი 

წერეთლის სახელობის 

ქალაქ ბათუმის 

საჯარო ბიბლიოთეკა“

ყოველკვარტალურად

ა(ა)იპ  „აკაკი 

წერეთლის სახელობის 

ქალაქ ბათუმის 

საჯარო ბიბლიოთეკა“

მონიტორინგი

საბიბლიოთეკო ფონდის  

ბეჭდური გამოცემებით 

სარგებლობის რაოდენობა

350 000 350000 რაოდენობა

ა(ა)იპ  „აკაკი 

წერეთლის სახელობის 

ქალაქ ბათუმის 

საჯარო ბიბლიოთეკა“

ყოველკვარტალურად

ა(ა)იპ  „აკაკი 

წერეთლის სახელობის 

ქალაქ ბათუმის 

საჯარო ბიბლიოთეკა“

მონიტორინგი

საბიბლიოთეკო ფონდის 

ელექტრონული 

რესურსებით   (აუდიო- 

ვედეო მასალა  და 

ინტერნეტი) სარგებლობის 

რაოდენობა

20 000 18000 რაოდენობა

ა(ა)იპ  „აკაკი 

წერეთლის სახელობის 

ქალაქ ბათუმის 

საჯარო ბიბლიოთეკა“

ყოველკვარტალურად

ა(ა)იპ  „აკაკი 

წერეთლის სახელობის 

ქალაქ ბათუმის 

საჯარო ბიბლიოთეკა“

მონიტორინგი

საბიბლიოთეკო

ფონდის ელექტრონული 

კატალოგების რაოდენობა 

(წიგნი+პრესა)

80 000 80000 რაოდენობა

ა(ა)იპ  „აკაკი 

წერეთლის სახელობის 

ქალაქ ბათუმის 

საჯარო ბიბლიოთეკა“

ყოველკვარტალურად

ა(ა)იპ  „აკაკი 

წერეთლის სახელობის 

ქალაქ ბათუმის 

საჯარო ბიბლიოთეკა“

მონიტორინგი

საბიბლიოთეკო ფონდის 

წიგნების და ფოტოების 

გაციფრების რაოდენობის 

ზრდა

- 500 რაოდენობა

ა(ა)იპ  „აკაკი 

წერეთლის სახელობის 

ქალაქ ბათუმის 

საჯარო ბიბლიოთეკა“

ყოველკვარტალურად

ა(ა)იპ  „აკაკი 

წერეთლის სახელობის 

ქალაქ ბათუმის 

საჯარო ბიბლიოთეკა“

მონიტორინგი

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები

უზრუნველყოფილია 

ბიბლიოთეკის  

შეუფერხებელი 

ფუნქციონირება, 

გაზრდილია ბეჭდვითი 

და ელექტრონული 

საბიბლიოთეკო  

ფონდი, ჩატარებულია  

კულტურულ- 

საგანმანათლებლო 

ღონისძიებები


