
თბილისი
ახალგაზრდების

ქალაქი

კულტურის, განათლების, 

სპორტისა და ახალგაზრდულ
საქმეთა საქალაქო სამსახური

2018-2020 წლის ანგარიში



განხორციელებული პროექტები

2018-2020 წელს პრიორიტეტების შესაბამისად დაფინანსდა :

• 277 საგანმანათლებლო და ახალგაზრდული ინიციატივა

• 582 -მდე სპორტული პროექტი და ინიციატივა 408 პროექტი კულტურის

მიმართულებით

• განხორციელდა 60 ფესტივალი კულტურის, განათლების და ახალგაზრდობის

მიმართულებით

• განხორციელდა 12 უცხოელი პროფესორის ვიზიტი 8 მიმართულებაში.



პროექტების და ღონისძიებების დაფინანსება

საკრებულოს დადგენილების შესაბამისად შეიქმნა პროექტების დაფინანსების კომისია. 

ახალგაზრდებს შეუძლიათ მომართონ ქ. თბილისის მერიას და მიიღონ ფინანსური

მხარდაჭერა თავიანთი იდეებისა და ინიციატივების განსახორციელებლად.

ფინანსდება ბანაკები, სალაშქრო და საჯომარდო ტურები, ზამთრისა და ზაფხულის სკოლები, 

კონფერენციები, ფორუმები, ჰაკათონები, ციფრული ტექნოლოგიების ფესტივალები, Street art 

ფესტივალები, ღია ცის ქვეშ ფესტივალი ქალაქის სხვადასხვა რაიონში.    



შეიქმნა პლატფორმა „შემოქმედებითი თბილისი“ 

საკონკურსო მიმართულებები:

• საგამომცემლო საქმიანობა

• დიზაინი და რეწვა

• აუდიო-ვიზუალური ხელოვნების ხელშეწყობა

• ვიზუალური ხელოვნება - ფოტოგრაფია, თანამედროვე ხელოვნების სხვადასხვა
ინსტალაციები, მხატვრობა, ქუჩის მხატვრობა

თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურის, განათლების, სპორტისა და
ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახურის დაკვეთით „გამოყენებითი კვლევების
კომპანია „ეი არ სი“-მ ჩაატარა კვლევა, რის მიხედვითაც განისაზღვრა სამსახურის
პრიორიტეტები კულტურისა და სპორტის სფეროში.

• ინფრასტრუქტურული მდგომარეობის გაუმჯობესება

• მრავალფეროვნებისა და ხელმისაწვდომობის ზრდა კულტურის სფეროში

• დაფინანსების ახალი წესის შექმნა
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პროფესიული განათლების და

დასაქმების ხელშეწყობა

• პროგრამის ფარგლებში პროფესიული

გადამზადების პროექტი „ისწავლე და

დასაქმდი“ ამოქმედდა. www.dasakmdi.ge .

• პროექტი ითვალისწინებს მოკლევადიანი

პროფესიული მომზადება-გადამზადების

კურსების განხორციელებას თბილისის

შრომის ბაზრის მოთხოვნად სპეციალობებში

სამშენებლო, ტექნოლოგიების, ტურიზმის,

წარმოების და მომსახურების სფეროში;

• მომზადება-გადამზადება ხორციელდება

პროგრამის პარტნიორ სახელმწიფო

პროფესიული კოლეჯების ბაზაზე.

• 2018-2019 წლებში პროგრამაში

მონაწილოება მიიღო 2000-ზე მეტმა

მოქალაქემ, 2020 წელს პროგრამაში

დარეგისტრირდა 1300-მდე სამსახურის

მაძიებელი მოქალაქე.

• პროგრამის კურსდამთავრებულთა დასაქმების

მაჩვენებელი 80%-ზე მეტია.

პროგრამას უკვე ჰყავს 2300-ზე მეტი

კურსდამთავრებული და დასაქმების

მაჩვენებელი 80%-ია

http://www.dasakmdi.ge/


სოციალურად დაუცველი და წარმატებული სტუდენტების ხელშეწყობა
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• პროგრამის ფარგლებში თბილისში რეგისტრირებულ

სოციალურად დაუცველ სტუდენტებს სწავლა უფინანსდებათ

ბაკალავრიატის, მაგისტრატურის და დოქტორანტურის

აკადემიურ საფეხურზე.

ყოველწლიურად 2000-მდე სტუდენტს

უფინანსდება სწავლის სემესტრული

საფასური
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ქვეპროგრამის ფარგლებში თბილისში მოქმედი სახელმწიფო

უნივერსიტეტების წარჩინებული მაგისტრანტებისთვის გაიცემა მერიის

სემესტრული სტიპენდია. (562,50 ლარი დარიცხული);

პროგრამის ფარგლებში, წლიურად, 300-მდე წარმატებული

მაგისტრანტი იღებს სტიპენდიას.

2018-2020 წლებში 900-მდე მაგისტრანტმა მიიღო ფინანსური

მხარდაჭერა თბილისის მერიისგან.

წარჩინებული მაგისტრანტების სასტიპენდიო პროგრამა
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უცხოელი სპეციალისტების ვიზიტები

თბილისში

• სახელმწიფო უნივერსიტეტებთან თანამშრომლობით, საერთაშორისო

გამოცდილების გაზიარების მიზნით, ყოველწლიურად 20-ზე მეტი წარმატებული

უცხოელი ექსპერტის და სპეციალისტის ჩამოყვანა ხორციელდება სტუდენტებისა

და ახალგაზრდებისთვის ლექციების, მასტერკლასების და ვორქშოფების

ჩასატარებლად;

• გარდა ლექციებისა და მასტერკლასებისა უცხოელი სპეციალისტების თემატური

შეხვედრები ხორციელდბა საქალაქო სამსახურებთან გამოცდილების გაზიარების

მიზნით;

• პროგრამით ისარგებლა 500-ზე მეტმა სტუდენტმა და ახალგაზრდამ;
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ზაფხულის პერიოდში უნივერსიტეტებთან

თანამშრომლობით თბილისის მერიის მხარდაჭერით

ხორციელდება თემატური საზაფხულო სკოლები

სტუდენტებისთვის

პროექტების მიზანია სტუდენტების უნარების

განვიტარება,მათი დასვენების ხელშეწყობა და

სხადასხვა სფეროში გამნოცდილების გაზიარება.

ყოველწლიურად პროექტებში მონაწილოებას იღებს

1000-მდე სტუდენტი

თემატური საზაფხულო სკოლები და

ვორქშოფები
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ზაფხულის პერიოდში ახალგაზრდების გართობის, 

დასვენების, სარეკრეაციო აქტივობების 

ხელშეწყობის, აგრეთვე არაფორმალური 

განათლების მხარდაჭერის მიზნით თბილისის მერიის 

მხარდაჭერით ყოველწლიურად ხორციელდება: 

• თემატური საზაფხულო ახალგაზრდული 

ბანაკები;

• საჯომარდო და სალაშქრო ტურები;

ყოველწლიურად  პროგრამებში მონაწილეობს 5000-

მდე ახალგაზრდა 

საზაფხულო ახალგაზრდული პროგრამები



ზაფხულის პერიოდში ღია სივრცეებში და პარკებში სპორტული, შემეცნებითი, საბავშვო,

კულტურულ-გასართობი და საგამოფენო ღონისძიებები იმართება, რომელშიც საერთო ჯამში

30,000-ზე მეტი ახალგაზრდა იღებს მონაწილეობას;

ღონისძიებების მიზანია ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის პოპულარიზაცია,

დასვენების და გართობის ხელშეწყობა, ახალგაზრდების ნიჭის წარმოჩენა;

ფესტივალი კერძო სექტორთან თანამშრომლობით განხორციელდა.

ახალგაზრდული ფესტივალები ღია ცის ქვეშ

11
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„თბილისის სტუდენტური ფესტივალი - მასშტაბური

სპორტული, კულტურული და შემეცნებითი

ღონისძიებების ერთობლიობა, საქართველოს 36

უმაღლესი სასწავლებლის და 50 000-ზე მეტი

სტუდენტის მონაწილეობით;

ფესტივალის ფარგლებში მოეწყო სტუდენტური ქალაქი

დიღომში, ოლიმპიური პარკის ტერიტორიაზე;

ღონისძიებებში მონაწილეობენ უნივერსიტეტების

სპორტული გუნდები და შემოქმედებითი ჯგუფები;

ფესტივალი ხორციელდება „საქართველოს სტუდენტური

ორგანიზაციების ასოციაციის“ ორგანიზებით.

სტუდენტური ფესტივალი
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ახალგაზრდული სოფელი კოჯორში

კოჯორში 30,000 კვ.მ ტერიტორიაზე დაგეგმილია, საერთაშორისო სტანდარტების ახალგაზრდული სოფლის

აშენება;

ერთიან სივრცეში ახალგაზრდებისთვის შეიქმნება საცხოვრებელი, საგანმანათლებლო, სპორტული, საფესტივალო

და სარეკრეაციო ინფრასტრუქტურა;

კონკურსის წესით შეირჩა გამარჯვებული კომპანია SAXON Management Services, რომელმაც ახალგაზრდული

სოფლის მშენებლობის მიზნით მოამზადა საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია.
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ახალგაზრდული სოფელი კოჯორში

პროექტი ფარგლებში აშენდება საცხოვრებელი ხის კოტეჯები, მედიათეკა,

ტექნოლოგიური ლაბორატორია, სარეპეტიციო და სამუშაო სივრცეები,

საკონფერენციო დარბაზები, შეხვედრების ოთახები, კაფეტერია, ღია სპორტული

მოედნები, ამფითეატრი, სპორტული დარბაზი, აუზი და ფიტნესი, გასართობი და

სარეკრეაციო სივრცეები;

წლის ნებისმიერ პერიოდში, ექნება შესაძლებლობა, უმასპინძლოს, როგორც

ადგილობრივ, ასევე საერთაშორისო ახალგაზრდულ ბანაკებს, საზაფხულო და

ზამთრის სკოლებს, კონფერენციებს, ვორქშოფებს, ფორუმებს, ახალგაზრდულ

ფესტივალებს და სპორტულ ღონისძიებებს;
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• თბილისი მურალ ფესტი (ბერლინი მურალის ანალოგი)

ფესტივალი ბერლინისა და თბილისის მუნიციპალიტეტების

ერთობლივი თანამშრომლობით ხორციელდება. ფესტივალის

ფარგლებში, მოიხატა თბილისის შენობების კედლები და

შეიქმნა სპეციალური აპლიკაცია მოხატული ადგილების

აღნიშვნით.

• ფესტივალი „ნიკო“- დედაქალაქის მასშტაბით მოიხატა 30

კედელი როგორც ცენტრალურ, ასევე გარე უბნებში. პროექტში

ჩართული იყო 50 უცხოელი და 100-მდე ქართველი

ახალგაზრდა მხატვარი.

ქუჩის ხელოვნების ფესტივალების მიზანია დედაქალაქის იერსახის

გალამაზება და ახალგაზრდა მხატვრების შემოქმედების წარმოჩენა.

თბილისი გაჩნდა მურალის მსოფლიო რუკაზე.

ქუჩის ხელოვნების ფესტივალი
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მოსწავლე - ახალგაზრდობის

ეროვნული სასახლე

სასახლის ბაზაზე ახალგაზრდებისთვის 

ფუნქციონირებს

o შემოქმედებითი ჯგუფები, სასწავლო კურსები,

თეატრი, თემატური წრეები და კლუბები;

o ახალგაზრდული ორკესტრი;

o ახალგაზრდული და კულტურული ფესტივალები;

o მაღალი დონის საკონფერენციო და  სატრენინგო 

სივრცეები.

2018 -2020  წლებში სასახლეში განხორციელდება და

დღემდე მიმდინარეობს მოსწავლე-ახალგაზრდობის

ეროვნული სასახლის სრული რეაბილიტაციის პროცესი;

სასახლე ჩამოყალიბდება, როგორც ევროპული ტიპის

კულტურისა და არაფორმალური განათლების ცენტრი;

სასახლე წლის განმავლობაში 30000-ზე მეტ

ახალგაზრდას ემსახურება.
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თბილისის ახალგაზრდული სახლები თბილისის 9 რაიონში  

ფუნქციონირებს,  რომელიც 4000-მდე  ახალგაზრდას 

ემსახურება არაფორმალური განათლების და სპორტული 

სერვისების ფარგლებში, მათ შორის 1800-მდე სოციალურად 

დაუცველს;

დაგეგმილია ეტაპობრივად სახლების რეაბილიტაციის და

აღჭურვის პროექტების განხორციელება, თანამედროვე,

მოდერნიზებული ახალგაზრდული სივრცეების

ჩამოყალიბება;

2018-2020 წლებში განხორციელდა სამგორის

სახლის I ეტაპის სარეაბილიტაციო სამუშაოები

და ჩუღურეთის ფილიალის სარეაბილიტაციო

სამუშაოები

თბილისის მოსწავლე-
ახალგაზრდობის სახლი
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მუნიციპალური ახალგაზრდული ცენტრი, რომლის მიზანია ახალგაზრდებისთვის
მუნიციპალური ახალგაზრდული სერვისების მიწოდება.

ამჟამად ფუნქციონირებს 2 ცენტრი, (ჩუღურეთში და ფონიჭალაში).
პროგრამები და სერვისები:

 მერიასთან ერთად- ინვენტარი ახალგაზრდებისთვის(ველოსიპედები,კარვები,საჯომარდო და სალაშქრო
ეკიპირება, ტრანსპორტის სერვისი)

 საჯარო სივრცეები და ტრენინგ-ცენტრი ახალაგზრდებისთვის;

 მასობრივი ახალგაზრდული პროექტები (ბანაკები,ლაშქრობა, ჯომარდობა, ფესტივალები);

 ევროპის ახალგაზრდული ბარათი

 საერთაშორისო მოხალისეობა

თბილისის ახალგაზრდული ცენტრების 
გაერთიანება



ე
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ევროპის ახალგაზრდული ბარათი

 ევროპის ახალგაზრდული ბარათი წარმოადგენს შესაძლებლობას ქართველი

სტუდენტებისთვის და ახალგაზრდებისთვის, ისარგებლონ 60,000-ზე მეტი ფასდაკლებით

სხვადასხვა კატეგორიაში (მუზეუმები, თეატრები, კულტურული ფესტივალები, სავაჭრო

ცენტრები, კვების ობიექტები, სხვადასხვა გასართობი სერვისები) ევროპის 36 ქვეყნის

მასშტაბით;

 თბილისის მუნიციპალიტეტი უკვე გახდა ევროპის ახალგაზრდული ბარათის ერთიანი ქსელის

წევრი და მოვიპოვეთ უფლება ექსკლუზიურად გავცეთ ბარათი ქართველ ახალგაზრდებზე

მთელი ქვეყნის მასშტაბით;

 ივლისში დაგეგმილია ბარათის ქსელის სამუშაო-ტექნიკური ჯგუფი, დაგეგმილია შეხვედრები

მერიის ხელმძღვანელობასთან და კერძო სექტორთან;

 მიმდინარე წელს ბარათის მარკეტინგული და სხვა ტექნიკური ხარჯებისთვის

გათვალისწინებულია 30,000 ლარი;
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Euro Desk Tbilisi - საკონსულტაციო სერვისები  ახალგაზრდებისთვის 

ადგილობრივ და საერთაშორისო პროგრამებზე.

40-ზე ემტი ქვეყნის ახალგაზრდულ პროგრამის ბაზებთან წვდომა და ერთიან სისტემაში 
თბილისის ჩართვა;

• სასწავლო გრანტები;

• სტაჟირება;

• ტრენინგები;

• კონფერენციები;

• სტარტაპ გრანტები;

• მეწარმეობა;

• მოხალისეობრივი პროექტები;

• მუნიციპალური ახალგაზრდული პროგრამები;
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საერთაშორისო მოხალისეობა

European Solidarity Corps – ევროკავშირის პროგრამა, რომელიც

ახალგაზრდებს აძლევს შესაძლებლობას ევროპის სხვადასხვა ქვეყანაში, სრული

დაფინანსებით, 2 დან - 6 თვემდე ვადით მონაწილეობა მიიღონ საერთაშორისო

მოხალისეობრივ საქმიანობაში, იმუშაონ და შეიძინონ ახალი ცოდნა და

გამოცდილება;

თბილისის ახალგაზრდული ცენტრების გაერთიანებამ გაირა აკრედიტაცია და

მოიპოვა უფლება პროგრამაში ჩართვის.
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თბილისის ჩართულობა საერთაშორისო პლატფორმებში

• ევროკავშირის პროგრამა Erasmus+ - თბილისის მერიის ახალგაზრდული ცენტრების გაერთიანებამ შვედეთის,

ესტონეთის და პოლონეთის ახალგაზრდულ ცენტრებთან თანამშრომლობით, პროგრამის ფარგლებში, მიიღო გრანტი

500,000 ლარი.

• გრანტის ფარგლებში, სასწავლო და სამუშაო ვიზიტები ევროპული გამოცდილების გაზიარების მიზნით, უკვე

განხორციელდა შვედეთში, ესტონეთში და პოლონეთში, აგრეთვე თბილისს ეწვია სხვადასხვა ქვეყნის ახალგაზრდული

ცენტრების და ორგანიზაციების წარმომადგენლები.

• ახალგაზრდული სერვისების განვითარების მიზნით, გრანტის ფარგლებში განხორციელდა თბილისის ახალგაზრდობის

საჭიროებების კვლევა რომლის საფუძველზე დაიგეგმა მერიის ახალგაზრდული პროექტები და პროგრამები;

• დაფუძნდა ERASMUS+ ახალგაზრდობის მიმართულების საინფორმაციო და სააკორდინაციო ცენტრი, რომელიც

კოორდინირებას გაუწევს საერთაშორისო მოხალისეების თბილისში ჩამოსვლას, აგრეთვე ქართველი ახალგაზრდების

ჩართვას საერთაშორისო პროექტებში, უზრუნველყოფს საკონსულტაციო სერვისებს ახალგაზრდული

ორგანიზაციებისთვის, დამატებითი ფინანსური რესუსრების მოძიებას პროგრამიდან.
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 პროგრამის მიზანია ზოგადი განათლების დედაქალაქის

მასშტაბით შშმ მოსწავლე ადაპტირებული მიკროავტობუსით

მომსახურების სერვისით უზრუნველყოფა სკოლებში

ტრანსპორტირების მიზნით.

 პროგრამის ფარგლებში 2019 წლიდან საერთო ჯამში 7

ადაპტირებული მიკროავტობუსი ემსახურება თბილისში

მცხოვრებ შშმ მოსწავლეებს და პარასპორტსმენებს.

ინკლუზიური განათლების ხელშეწყობა



სპორტული ღონისძიებები

ყოველწლიურად ხორციელდება სპორტის სხვადასხვა სახეობის

თბილისის და ეროვნული ფედერაციების, სპორტული

კლუბების, სპორტული ასოციაციების საქმიანობის ხელშეწყობა,

ქ. თბილისის თასის გათამაშებების, ჩემპიონატების,

პირველობების, სახელობითი და საერთაშორისო ტურნირების,

სასწავლო-საწვრთნო შეკრებების ჩატარება და სპორტსმენთა

მივლინება საერთაშორისო ტურნირებზე.

2018-2020 წლებში დაფინანსდა 582 პროექტი, ასევე 2018-2020

წლებში მსოფლიო და ევროპის ჩემპიონატებზე მიღწეული

წარმატებისთვის დაჯილდოვდა 102 თბილისელი სპორტსმენი.



სპორტული ინვენტარი და ეკიპირება

ყოველწლიურად თბილისში მასობრივი სპორტის განვითარებისა და

ახალგაზრდების სპორტულ ცხოვრებაში აქტიურად ჩართულობის გაზრდის

მიზნით ხორციელდება სხვადასხვა სახეობებში სპორტული ფედერაციების

და კლუბების ხელშეწყობა, ფედერაციების და კლუბების საჭირო

ინვენტარით და სპორტსმენთა ეკიპირებით უზრუნველყოფა. აღნიშნული

პროგრამის განხორციელება დაიწყო 2018 წელს. სპორტული ინვენტარის და

ეკიპირების შესაძენად დაფინანსდა:

2018 წელს - 46 სპორტული ორგანიზაცია;

2019 წელს - 28 სპორტული ორგანიზაცია;

2020 წელს - 11 სპორტული ორაგანიზაცია.



მატერიალური მხარდაჭერის

პროგრამები

• მწვრთნელთა მხარდაჭერა

სპორტულ დაწესებულებებში მომუშავე 350 მწვრთნელ - მასწავლებელი სპორტის 49 სახეობაში ავარჯიშებს

მოზარდებს უსასყდლოდ. თითოეული მწვრთნელის შესაბამის ანაზღაურებას უზრუნველყოფს თბილისის მერია.

• წარმატებული სპორტსმენი ბავშვების წახალისება

ქვეპროგრამის ფარგლებში სპორტის 34 სახეობაში ფინანსური წახალისება გადაეცემა 18 წლამდე ასაკის სხვადასხვა

ჩემპიონატში გამარჯვებული წარმატებული სპორტსმენ ბავშვებს.



⮚ნაძალადევის კომპლექსური სპორტული ცენტრი

გაიხსნა ა(ა)იპ ,,გლდანი-ნაძალადევის კომპლექსური სპორტული ცენტრის”

სტრუქტურული ერთეული - ნაძალადევის სპორტული კომპლექსი. სპორტულ ბაზაზე

მოეწყო: ჭიდაობის დარბაზი, კრივის რინგი, 2 საცურაო აუზი, ფიტნეს-დარბაზი;

⮚წყნეთის სპორტული ცენტრი

დაბა წყნეთში გაიხსნა წყნეთის სპორტული ცენტრი. ობიექტში ფუნქციონირებს:  

სავარჯიშო დარბაზი, ტრიბუნა, სატრენაჟორო დარბაზი, გასახდელები და სველი

წერტილები;

⮚ისანი-სამგორის კომპლექსური სპორტული ცენტრის ჩოგბურთის კორტები

ჩოგბურთის კორტებზე დასრულდა ორი საერთაშორისო სტანდარტის ჰარდის

კორტის მშენებლობა.

განხორციელებული ინფრასტრუქტურული პროექტები



• ვ.კაჭარავას სახელობის ფრენბურთის ოლიმპიურ მზადების სპორტულს ცენტრს
ჩაუტარდა სარემონტო-სარეაბილიტაციო სამუშაოები. სპორტული დარბაზის
ნაწილში მოეწყო სატრენაჟორო კუთხე;

• ა(ა)იპ „ჩოგბურთის განვითარების“ ვაკის პარკში არსებულ ჩოგბურთის კორტებს
ჩაუტარდა სრული რეაბილიტაცია;

• სრული რეაბილიტაცია ჩაუტარდა ა(ა)იპ „ქ. თბილისის მერიის ფეხბურთის
სპორტულ ცენტრს იმედი“.

განხორციელებული ინფრასტრუქტურული პროექტები



ჭიდაობის სპორტული დარბაზი

განხორციელდა ქ. თბილისში, დიდ ლილოში, ვარკეთილის დასახლებაში არსებული შენობის
სპორტულ დარბაზად გადაკეთების და რეაბილიტაციის სამუშაოები.

საცურაო აუზი

ქ. თბილისში, ლილოს დასახლებაში, სპორტული ცენტრის ტერიტორიაზე, დასრულდა
საცურაო აუზის სამშენებლო სამუშაოები;

ლადო ასათიანის ქ. N50-ში მდებარე სპორტული დარბაზის მშენებლობა-რეაბილიტაცია

მომზადდა ლადო ასათიანის ქ. N50-ში მდებარე სპორტული დარბაზის სამშენებლო -
სარეაბილიტაციო სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია. ობიექტის
რეაბილიტაცია დაიწყება 2021 წელს.

განხორციელებული ინფრასტრუქტურული პროექტები



• მულტიფუნქციური საზოგადოებრივი ცენტრები:

ქ. თბილისში, ვარკეთილი-3, 3 მ/რ, კორპ. 319-ის მიმდებარედ, 180-ე საჯარო სკოლასთან და დიდ დიღომში, სკოლა „ფესვების“

მიმდებარედ მიმდინარეობს მულტიფუნქციური საზოგადოებრივი (სპორტული) ცენტრების სამშენებლო სამუშაოები.

სამუშაოები დასრულდება 2021 წელს.

მიმდინარე ინფრასტრუქტურული

პროექტები



• ქ. თბილისში, ლადო ასათიანის ქუჩა N50-ში სპორტული დარბაზის

სარემონტო-სარეაბილიტაციო სამუშაოები;

• ქალაქ თბილისში, სოფელ დიდ ლილოში სპორტული კომპლექსის

მშენებლობა;

• ქ. თბილისში, წყნეთის გზატკეცილზე დახურული ხელოვნურსაფარიანი

ფეხბურთის მოედნის მშენებლობა;

• ა(ა)იპ "ფეხბურთის სპორტული ცენტრი იმედის" მზიურში მდებარე

ფეხბურთის მოედნის სამშენებლო-სარეაბილიტაციო სამუშაოები;

• ცოტნე დადიანის ქუჩაზე სკეიტ-პარკის მოედნის მოწყობა.

დაგეგმილი ინფრასტრუქტურული პროექტები



პროგრამები და პროექტები

• თბილისის სხვადასხვა თეატრის სცენაზე დაიდგა 77 
სპექტაკლი

• განხორციელდა 140 მდე ფესტივალი

• გამოსაცემად მომზადდა და გამოიცა 65 წიგნი

• მუნიციპალურ თეატრებში გაიმართა 418 სპექტაკლი და 
14 პრემიერა. 

• განხორციელდა 36 პროექტი ინკლუზიური
მიმართულებით.

• დაფუძნდა ახალგაზრდული სიმფონიური ორკესტრი



ფრანკფურტის საერთაშორისო
წიგნის ბაზრობა

2018 წელს ფრანკფურტის წიგნის ბაზრობაზე

წარსადგენად ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის

მერიის ინიციატივით მომზადდა ცნობილი

ფოტოგრაფის - მარტინ პარის ფოტოალბომი

თბილისის შესახებ.

ფრანკფურტის წიგნის ბაზრობაზე მოეწყო

წიგნის პრეზენტაცია და თბილისის ფოტოების

გამოფენა.

თბილისი 2021 წლის 
წიგნის მსოფლიო 
დედაქალაქი

 UNHESCO-ს გადაწყვეტილებით თბილისი 2021
წლის წიგნის მსოფლიო დედაქალაქად
გამოცხადდა.

 სრული რეაბილიტაცია ჩაუტარდება თბილისის
3 ბიბლიოთეკას.

 გაიხსნება საბავშვო და ღია ცის ქვეშ
ბიბლიოთეკა

 2021 წლის 23 აპრილიდან 2022 წლის 23
აპრილის ჩათვლით თბილისი 100-ზე მეტ
საგანმანათლებლო და კულტურულ პროექტს
უმასპინძლებს.

მსგავსი ტიპის ღონისძიებების ერთ-ერთი მიზანია ტურიზმის განვითარების

ხელშეწყობა საქართველოში.



⮚ დასრულდა სრული რეაბილიტაცია ქ. თბილისის ილია ჭავაჭავაძის
ლიტერატურულ - მემორიალური მუზეუმში, მოეწყო საექსპოზიციო
და საგამოფენო სივრცეები

 დასრულდა კოტე და სოსო წერეთლების, შიო არაგვისპირელის და
გალაკტიონ ტაბიძის ბინა მუზეუმების რეაბილიტაცია და ექპოზიციის
მოწყობა

 გამოვისყიდეთ მერაბ კოსტავას მუზეუმის შენობის კერძო პირის
საკუთრებაში არსებული ნაწილი და მუშავდება მუზეუმის საპროექტო
სამუშაოების გეგმა

 დავიწყეთ ილია ჭავჭავაძის სახლ-მუზეუმის კვლევისა და
პროექტირების სამუშაოები

ინფრასტრუქტურული პროექტები



 მიმდინარეობს სანდრო ახმეტელის სახელობის დრამატული თეატრში ადაპტირებული

სივრცის მოწყობა (აღჭურვა), მოწესრიგდება თეატრის ძირითადი დარბაზი და გარე ფასადი

 პანტომიმის სახელმწიფო თეატრის მშენებლობისათვის მოძიებულია მიწის ნაკვეთი და

იგეგმება საპროექტო სამუშაოები

 თბილისის თანამედროვე ბალეტის დასისათვის აშენდება სრულიად თანამედროვე

თეატრალური სივრცე, სასწავლო ცენტრთან ერთად

 იგეგმება 4 ხელოვნების სკოლის სრული რეაბილიტაცია

 იგეგმება რეაბილიტირებული ორი ობიექტის აღჭურვა: ელენე ახვლედიანის ბავშვთა

სურათების გალერეის და ანასტასია ვირსალაძის სახელობის გიმნაზიის.

დაგეგმილი ინფრასტრუქტურული პროექტები



თბილისის

მერია


