დანართი № 1

,,დამტკიცებულია"
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
2016 წლის 22 დეკემბრის- №88 განკარგულებით
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის კულტურულ-საგანმანათლებლო ღონისძიებები

ღონისძების დასახელება

ღონისძიების მიზანი

ჩატარების
დრო

ჩატარების ადგილი

1

პროექტი ,,ეტალონი”-ს I ეტაპის
ჩატარების ორგანიზება

ემსახურება ახალგაზრდა თაობაში
საგანმანათლებლო მიმართულებით
მოტივაციის გაზრდას

წლის
განმავლობაში

თხილნარის კულტურის
სახლი, ხელვაჩაურის
კულტურის ცენტრი

2

ინტელექტუალური თამაში
"ყველაზე ჭკვიანი-2017"

3

N

N

1
4

პროგრამა

საგანმანათლებლო და
შემეცნებითი
ღონისძიებები

მოსწავლე-ახალგაზრდობის საკუთარი
შესაძლებლობების წარმოჩენა,
აპრილი-მაისი
ინტელექტის რეალიზება

კულტურის ცენტრი

ლოგიკური აზროვნების
თამაში "სწრაფი მეანბანე"

მოსწავლე-ახალგაზრდობის საკუთარი
შესაძლებლობების წარმოჩენა,
რეალიზება და სწრაფი აზროვნების
უნარის გამოვლინება

ოქტომბერინოემბერი

კულტურის ცენტრი

წიგნის კვირეული, შეხვედრა
ახალგაზრდა დამწყებ
პოეტებთან

წიგნის პროპაგანდა, ხელვაჩაურის
ახალგაზრდა დამწყები პოეტების
შემოქმედების გაცნობა ფართო
საზოგადოებისათვის
(მკითხველთათვის)

ოქტომბერი

კულტურის ცენტრი

4360,0

ლიტერატურის, მათემატიკის,
საჯარო სკოლების მოსწავლეებს შორის
წლის
სიმღერის კონკურსების
კონკურსის ჩატარება, წახალისება
განმავლობაში
ორგანიზება

5

საჭირო
თანხა
(ლარი)

ჩატარების ადგილის
მიხედვით

6

ხატვის კონკურსი
,,გაზაფხული და პატარა
თითები”

ხელვაჩაურის საბავშვო ბაღის 5-6
წლიანი ჯგუფის აღსაზრდელების
წახალისება

მარტი

მუნიციპალიტეტის
მასშტაბით

7

ერის სულიერი მამა - ილია
ჭავჭავაძე

ერის სულიერი მამის - ილია ჭავჭავაძის
მოღვაწეობის, ცხოვრებისა და
შემოქმედების კიდევ ერთხელ ფართო
საზოგადოებისათვის გაცნობაგახსენება

ოქტომბერი

კულტურის ცენტრი

8

ხასან ჰელიმიშის დაბადებიდან
110 წლისთავისადმი
მიძღვნილი ხსოვნის საღამო

თვითნასწავლი ლაზი მხატვრისა და
პოეტის ცხოვრებისა და
შემოქმედებითი მოღვაწეობის
გახსენება და პატივის მიგება

მარტი

სარფის ლაზური
ეთნოგრაფიული მუზეუმი

საკლუბო დაწესებულებების
შემოქმედებითი
კოლექტივების დათვალიერებაკონკურსი

ქართული ხალხური საცეკვაო და
სასიმღერო შემოქმედებითი
კოლექტივების პოპულარიზაცია,
ხელშეწყობა, დახვეწა-განვითარება

აპრილი

კულტურის ცენტრი

10

ობიექტივით დანახული
სამყარო (ფოტო ფესტივალი)

ნიჭიერი ხელოვანების გამოვლენა და
ამ დარგის ხელშეწყობა-განვითარება

ოქტომბერნოემბერი

კულტურის ცენტრი

11

კულტურის მუშაკთა დღე

კულტურის სფეროში მოღვაწე
ადამიანების ღვაწლის დაფასება და
გახალისება

ივნისი

კულტურის ცენტრი

ოქტომბერი

ჩატარების ადგილის
მიხედვით

მარტი

კულტურის ცენტრი,
სასოფლო კლუბები

წლის
განმავლობაში

ჩატარების ადგილის
მიხედვით

3000,0

ოქტომბერნოემბერი

კულტურის ცენტრი

2055,0

9

12

2

3

შემოქმედებითი
ღონისძიებები

კულტურისა და
განათლების სფეროს
ღონისძიებები

მასწავლებლის საერთაშორისო
მასწავლებლების დღისადმი
დღისადმი მიძღვნილი
მიძღვნილი კვირეულის ფარგლებში
კვირეულის ფარგლებში
ღონისძიების ორგანიზება, წახალისება
ღონისძიების ორგანიზება
დედისა და ქალთა დღე
(ტარდება 17 დაწესებულებაში)

13

14

4

სკოლისგარეშე
სახელოვნებო სფეროს
ხელშეწყობა

15

5

ფოლკლორის
ხელშეწყობის
ღონისძიებები

დედისა და ქალებისადმი პატივისცემა
და მათი საზოგადოებისთვის
წარმოჩენა

საერთაშორისო ფესტივალებზე
ხელვაჩაურის სახელოვნებო სკოლის
მონაწილეობის მიღება.
მოსწავლეებში მუსიკალური
კომპოზიტორების საიუბილეო
განათლების ხელშეწყობა
საღამოს ორგანიზება

ფოლკლორული ღონისძება
"მიმობნეული მარგალიტები"

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე
შემორჩენილი ფოლკლორული
ნიმუშების წარმოჩენა, შენარჩუნება და
პოპულარიზაცია

4000,0

8000,0

1

16

სახალხო დღესასწაული
,,კოლხობა”

ჩვენი წარსულის, ისტორიის
თვითმყოფადობა

აგვისტო

სარფის მიმდებარე
ტერიტორია

17

სახალხო დღესასწაული
,,მაჭახლობა”

მაჭახლის ხეობის წარმოჩენა, მისი
წარსულისა და ტრადიციების
პატივისცემა და გახსენება

სექტემბერიოქტომბერი

მაჭახელას ხეობის სოფელი

26 მაისი-საქართველოს
დამოუკიდებლობის
დღისადმი მიძღვნილი
ღონისძიება

საქართველოს წარსულის გახსენება და
პატივისცემა

მაისი

მუნიციპალიტეტის
მასშტაბით

18

6

სახალხო, საერთაშორისო
და სახელმწიფოებრივი
ღონისძიებები

საქართველოს
მთლიანობისათვის
დაღუპულთა მემორიალების
შემკობა-მათი გახსენება

19

20

21
7

თეატრის ხელშეწყობის
ღონისძიებები

22

1 ივნისი - ბავშვთა დაცვის
ბავშვებისათვის გასართობი
საერთაშორისო დღისადმი
ივნისი
ღონისძიებების მოწყობა
მიძღვნილი ღონისძიება
თოჯინების სახალხო თეატრის
ახალი სპეკტაკლის პრემიერა
ხელვაჩაურის თოჯინების თეტარის
და მასთან დაკავშირებული
პოპულარიზაცია, საბავშვო ბაღების
წლის
ღონისძიებები. არსებული
აღსაზრედლებისა და მოსწავლეების (12 განმავლობაში
სპეკტაკლების ჩვენება
წლამდე) დაინტერესება
სხვადასხვა
მუნიციპალიტეტებში
დრამის სახალხო თეტარის
მუნიციპალიტეტში დრამის თეატრის
წლის
ახალი სპეკტაკლის პრემიერა
ხელშეწყობა, ახალი სპეკტაკლის
განმავლობაში
და მასთან დაკავშირებული
მომზადება და პრემიერა
ღონისძიებები

25

8

27

30

31

9

საახალწლო
ღონისძიებების
ორგანიზება

გაუთვალისწინებელი
ღონისძიებები

მუნიციპალიტეტის
მასშტაბით

8500,0

მუნიციპალიტეტის
მასშტაბით

ივნისი

სარფის ლაზური
ეთნოგრაფიული მუზეუმი

დრო, დღეები, ადამიანები

მაჭახლის ხეობაში მოღვაწე ადამიანთა
(გასული საუკუნის 40-იანი წლებიდან
დღემდე) გახსენება, შეხვედრა და მათი
ისტორიების მოსმენა. მუზეუმში
დაცული ვიდეო მასალის ჩვენება

აგვისტო

მაჭახლის ისტორიულეთნოგრაფიული მუზეუმი

სიყვარულის დღე

ერთმანეთისადმი სიყვარულის
გაფრთხილება-განმტკიცება და
შენარჩუნება

აპრილი

მარადიდის კლუბი

მესაზღვრეების დღე (ტარდება
2 დაწესებულებაში)

საქართველოს საზღვრებზე მდგომი
მესაზღვრეების გართობა-გახალისება

მაისი, აგვისტო

ძაბლავეთისა და
გორგაძეთის სასაზღვრო
გამშვები პუნქტები

სოფლის უხუცესებთან
შეხვედრა (ტარდება 2
დაწესებულებაში)
სოფლის ფოლკლორული
ღონისძიება (ტარდება 3
დაწესებულებაში)

ხანდაზმული ადამიანების შეკრება,
მათი წარსულის გახსენება, გახალისება
და გართობა
სოფელში ფოლკლორისტი
ადამიანების წარმოჩენა და მათი
პოპულარიზაცია

ივნისი,
აგვისტო

ჩიქუნეთისა და
ზ/ჩხუტუნეთის კლუბები

მაისი, ივნისი

ახალშენის კ/სახლი, ფერიის
კლუბი, ჯოჭოს და ერგეს
კლუბი

საახალწლო ღონისძიებების
ორგანიზება

სოფლის მოსახლეობის გართობა,
წინასაახალწლო განწყობის შექმნა

დეკემბერი

საკლუბო დაწესებუ-ლებები

1500,0

ხელვაჩაურის ტურისტული და
კულტურული პოტენციალის
წარმოჩენა

წლის
განმავლობაში

ჩატარების ადგილის
მიხედვით

6000,0

განათლების და კულტურის
ღონისძიებები

წლის
განმავლობაში

ჩატარების ადგილის
მიხედვით

1585,0

სხვადასხვა ღონისძიებებში
ტურისტულ და
ხელვაჩაურის
ფოლკლორულ ღონისძიებებში
33 10
წარმომადგენლების,
ხელვაჩაურის კუთხის
ანსამბლების და კუთხის
წარმოჩენა
წარმოჩენა

34 11

მუნიციპალიტეტის
მასშტაბით

სარფის (ლაზური დასახლების) 19172017 წწ. პერიოდის გაცნობა

სასოფლო - საკლუბო
ღონისძიებების
ხელშეწყობა

26

მუნიციპალიტეტის
მასშტაბით

ომარ მემიშიშის წიგნის
"სარფი" - პრეზენტაცია

23

24

საქართველოს წარსულის გახსენება და
წლის
პატივისცემა
განმავლობაში

14000,0

ღონისძიებები, რომლების
შემდგომ საჭიროებისამებრ
დაფინანსდება

სულ თანხა

2000,0

55000,0
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