
ა(ა)იპ ,,რუსთავის სახელოვნებო, სპორტის და ახალგაზრდობის განვითარების ცენტრი“ 

2018 წლის 9 თებერვალს, რეორგანიზაციის შედეგად, განხორციელდა სამი არასამეწარმეო 

არაკომერციული იურიდიული პირის შერწყმა - გაერთიანება: 

1. ქ. რუსთავის სახელოვნებო გაერთიანებათა ცენტრის 

2. ქ. რუსთავის სასპორტო სკოლების განვითარების ცენტრის 

3. ქ. რუსთავის ახალგაზრდობის განვითარებისა და ხელშეწყობის ცენტრის 

შედეგად, ჩამოყალიბდა ქ. რუსთავის სახელოვნებო, სპორტისა და ახალგაზრდობის  

განვითარების ცენტრი. 

რეორგანიზაციის შედეგად, შესაძლებელი გახდა, კადრების ოპტიმიზაცია, სახელოვნებო, 

სპორტის და ახალგაზრდობის მიმართულებით დაბალანსებული პროგრამების შექმნა, 

ფინანსების ეფექტური და მიზნობრივი ხარჯვა, სტატისტიკური მონაცემების შეგროვება, 

ხელოვნების, სპორტის და ახალგაზრდობის სფეროების ერთმანეთთან დაკავშირება და ამ 

გზით არსებული რესურსების მაქსიმალური ათვისება. ცენტრში დასაქმებულია 542 ადამიანი, 

რომელთაგან უმრავლესობა სახელოვნებო და სპორტის დეპარტამენტების თანამშრომლები 

არიან. კერძოდ: სამუსიკო სკოლის პედაგოგი - 150 პედაგოგი, სპორტული სექციების  

მწვრთნელ-მასწავლებელი - 74, სხვადასხვა მუსიკალურ ანსამბლებში გაერთიანებული 88 

მუსიკოსი. 

რეორგანიზაციის შემდეგ ჩამოყალიბდა ახალი ორგანიზაციული სტრუქტურა და ცენტრი დაიყო 

შემდეგ სტრუქტურლ ერთეულებად - დეპარტამენტებად: 

ოპერაციული მართვის დეპარტამენტი - ახორციელებს ცენტრის სამართლებლივ, ლოჯისტიკურ 

და ზედამხედველობით უზრუნველყოფას  

სახელოვნებო დეპარტამენტი - ზედამხედველობას უწევს სახელოვნებო განათლებას და სხვა 

კულტურულ ღონისძიებებს 

სპორტისა და ახალგაზრდობის დეპარტამენტი - მუშაობს სპორტის, როგორც პროფესიული, 

ასევე სამოყვარულო მიმართულებით და ახალგაზრდობის კუთხით ორგანიზებას უწევს 

სხვადასხვა ღონისძიებებს. 

სტრუქტურიდან გამომდინარე შესაძლებელი გახდა შრომის დანაწილება, თითოეული 

დეპარტამენტის ფუნქციები მკაფიოდ არის განსაზღვრული. 

პირველ ეტაპზე ჩამოყალიბდა მოკლევადიანი მიზნები, იმ პრობლემების აღმოსაფხვრელად, 

რაც ხელს უშლიდა ცენტრის მიერ განსახორციელებელი ღონისძიებების შესრულებას სწორედ 



ამიტომ, უპირველეს მიზნად განისაზღვრა ცენტრის ლოჯისტიკის განვითარება, რადგანაც 

ცენტრი პასუხისმგებელია ქალაქ რუსთავში კულტურული, სპორტული და ახალგაზრდული 

ღონისძიებების ორგანიზებაზე.  

აქტიურად მიმდინარეობს ზრუნვა ცენტრის ლოჯისტიკური ნაწილის გაძლიერებაზე, კერძოდ, 

განხორციელდა შემდეგი ტიპის შესყიდვები: აუდიო აპარატურა საქალაქო ღონისძიებებისთვის - 

(40 000 ლარი) - ქალაქს აღარ მოუწევს გახმოვანების აპარატურის ქირაობა ღონისძიებებისთვის 

და ამ კუთხით დაზოგილი თანხა ღონისძიებებს მოხმარდება, ღონისძიებებისთვის საჭირო 

ინვენტარის შეძენა - ( 15 000 ლარი )- ტენტი, მაგიდები, სკამები და სხვა მცირეფასიანი ელექტრო 

ტექნიკა, საოფისე ტექნიკა - კომპიუტერები და საბეჭდი მოწყობილობები - რაც ხელს უწყობს 

ცენტრის დაქვემდებარებაში არსებული სახელოვნებო და სპორტული ფილიალების ეფექტურ 

ფუნქციონირებას. ცენტრის ინფრასტრუქტურაში, სრულად ჩანაცვლდა სანათი მოწყობილობები 

თანამედროვე ეკონომიური დიოდური განათებებით, რამაც ელ. ენერგიის მოხმარება შეამცირა 

10% - ით. 2018 წლის ბოლომდე დაგეგმილია განათების აპარატურის შეძენაც. გარდა ამისა, 

განხორციელდა შემდეგი სახის შესყიდვები: გაფორმებულია 383858 ლარის შესყიდვის 

ხელშეკრულება, ფაქტიურად გაწეულმა ხარჯმა შეადგინა 354550 ლარი - მათ შორის:  

ხელოვნება: 200700 

სპორტი: 31700 

ახალგაზრდობა: 15500 

 ცენტრი წარმატებით ახორციელებს ქალაქში კულტურულ თუ სპორტულ ღონისძიებებს, რისი 

მთავარი წინაპირობაც საზოგადოებასთან და სხვადასხვა ინტერესთა ჯგუფებთან მჭიდრო 

კომუნიკაციაა - 2018 წლის განმავლობაში, თითქმის ყველა ღონისძიების დაგეგმვაში ჩართული 

იყვნენ სხვადასხვა ჯგუფები, რამაც შესაძლებლობა მოგვცა, უფრო მეტად ჩაგვერთო 

საზოგადოება ღონისძიებებში. შედეგად მივიღეთ უპრეცედენტო რუსთავქალაქობა, რომელსაც 

ასევე უპრეცედენტო აუდიტორია - დაახლოებით 30000 ადამიანი ესწრებოდა. 

ღონისძიებების ჩამონათვალი კი ასეთია: 

კულტურული ღონისძიებები: 

1-5 იანვარი - საახალწლო სპექტაკლი 

19 იანვარი - რუსთავის დაარსებიდან 70 - ე საიუბილეო წლის გახსნის ცერემონიალი 

დედის დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება 

ქალთა დღისადმი მიძღვნილი კონცერტი 

9 აპრილისადმი მიძღვნილი ღონისძიება 

30 აპრილი - საერთაშორისო ფოლკლორული ფესტივალის დახურვა 



5 მაისი - საქართველოს სახელმწიფო სიმფონიეტას კონცერტი საქართველოს 

დამოუკიდებლობის დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება ბავშვთა უფლებათა დაცვის 

საერთაშორისო დღე სამუსიკო სკოლების გაერთიანებული კონცერტი („კლასიკური 

გაზაფხული“)  

რუსთავქალაქობა-- 2018 

დაფინანსდა რუსთაველი მხატვრების 15 ზე მეტი გამოფენა 

აქვე, კიდევ ერთხელ მინდა აღვნიშნო, რომ წელს რუსთავს 70 წელი შეუსრულდა. 2018 

წლის იანვარში შესრულდა ზუსტად 70 წელი იმ დღიდან, რაც რუსთავს ოფიციალურად 

მიენიჭა ქალაქის სტატუსი და ყველა ის ღონისძიება, რომელიც წელს გავმართეთ, სწორედ ამ 

თარიღს დავუკავშირეთ. მასშტაბური გამოგვივიდა რუსთავქალაქობის დღესასწაული, 

რომელიც ერთი კვირის განმავლობაში გრძელდებოდა და ყველაზე მეტად გამორჩეული იყო 

იმით, რომ დღესასწაული ქალაქის ყველა უბანში იგრძნობოდა. ანუ ეს არ იყო ტრადიციული 

ერთდღიანი ღონისძიება, როცა ყველაფერი ქალაქის ერთ ცენტრალურ მოედანზეა 

თავმოყრილი. ძალიან საინტერესო და თბილი გამოვიდა ძველ რუსთაველებთან შეხვედრა, 

,,არკაზე“, სადაც მაქსიმალურად შევეცადეთ, რომ არ გამოგვრჩენოდა არცერთი 

ღვაწლმოსილი, ძველი რუსთაველი. ქალაქის სამივე თაობა შევიკრიბეთ და ერთად ვიზეიმეთ 

რუსთავის იუბილე. ძალიან ხალისიანი და ახალგაზრდებისთვის საინტერესო აღმოჩნდა 

ფერების ფესტივალი და არ შეიძლება არ აღვნიშნო ჯგუფ ,,რეგიონის“ კონცერტი, სადაც 

მთელი რუსთავის ახალგაზრდობა იყო თავშეყრილი. ულამაზესი იყო ეთნოფესტივალიც 

რუსთავის პარკში, სადაც რუსთაველებთან ერთად, ჩვენი ქალაქის 10 დამეგობრებული 

ქალაქიდან ჩამოსული სტუმრებიც გვყავდა. ვფიქრობთ, რომ წლევანდელი რუსთავქალაქობა 

რუსთაველებსაც მოეწონათ და სამომავლოდ, კიდევ ერთხელ მინდა ვთხოვო მათ, რომ 

ითანამშრომლონ ჩვენთან, რადგან მათი იდეები ჩვენთვის ძალიან საინტერესოა. 

სახელოვნებო განათლება: 

სახელოვნებო გაერთიანების სამუსიკო სკოლებში, ირიცხება 1400 მოსწავლე, ხოლო 

სამხატვრო სკოლაში, კი 90 მოსწავლე. მიმდინარეობს ახალ სასწავლო პროგრამებზე მუშაობა, 

რომელთა ამოქმედებასაც 2019-2020 სასწავლო წლისთვის ვგეგმავთ. 



2019 წლის იანვრიდან, სამუსიკო სკოლებს დაემატება თანამედროვე მუსიკის 

განყოფილება, რითაც მოსწავლეებს მიეცემათ შესაძლებლობა გაიღრმაონ ცოდნა მუსიკის 

ისეთი ჟანრების მიმართულებით, როგორიცაა: ჯაზი, ბლუზი, როკი, ელექტრონული მუსიკა 

და ა.შ. 

სამხატვრო სკოლაში 2018 წლის დეკემბრიდან გაიხსნება განახლებული საგამოფენო 

დარბაზი, რომლის რეაბილიტაციაც, პროფესიული გადამზადების ცენტრის „მოდუსი“ 

მხარდაჭერით შევძელით. 

სპორტული ღონისძიებები: 

საქართველოს დამსახურებული მწვრთნელის, ო. ხმელიძის სახელობის მეშვიდე 

საერთაშორისო ტრადიციული ტურნირი. 

საქართველოს დამსახურებული მწვრთნელის პეტრე ჯაოშვილის 80 წლისადმი მიძღვნილი 

ტურნირი 

სასკოლო სპორტული ოლიმპიადა: მინი ფეხბურთი, კალათბურთი, ფრენბურთი, მაგიდის 

ჩოგბურთი, გეზრბენი 

გიკო მაისურაძის ხსოვნის ტურნირი ბერძნულ - რომაულ ჭიდაობაში 

ომარ გუგეშაშვილის სახელობის ტურნირი ბერძნულ- რომაულ ჭიდაობაში 

საქართველოს ღია პირველობა კანოე კაიაკში 

საქართველოს დამსახურებული მწვრთნელის, პეტრე ჯიოშვილის 80 წლისადმი მიძღვნილი 

ტურნირი 

საქართველოს ჩემპიონატი კრივში 

ფეხბურთის ჩემპიონატი ქ. რუსთავის მუნიციპალიტეტებს შორის 

სპორტული სექციები: 

 ცენტრში ფუნქციონირებს სპორტული სექციები სპორტის 23 სახეობის 

მიმართულებით, სადაც 1600 მდე სპორტსმენი - მოსწავლე ირიცხება. 

ცენტრი სრულად აფინანსებს სპორტსმენ მოსწავლეთა ღონისძიებებში მონაწილეობას - 

ტრანსპორტის, საცხოვრისის და კვების უზრუნველყოფით, რაზეც 59125 ლარია დახარჯული. 



სპორტსმენ - მოსწავლეთა ჩემპიონატებში სამონაწილეო გადასახადმა 13184 ლარი შეადგინა. 

ცენტრი ახდენს წარმატებული რუსთაველი სპორტსმენების სტიპენდირებას, რაზეც 2018 

წლის განმავლობაში 26850 ლარი დაიხარჯა, ამასთან უნდა ითქვას, რომ ივლისის თვიდან, 

ოლიმპიური სპორტის სახეობების მიმართულებით, სტიპენდია თითქმის გაორმაგდა. 

რუსთაველი სპორტსმენების საზღვარგარეთ მივლინებაში, კი დაიხარჯა 6700 ლარი. 

სპორტული მიღწევები: 

მინდა აღვნიშნო, რომ ძალიან წარმატებულები ვართ ამ კუთხით, რადგან გვყავს ისეთი 

სპორტსმენები, რომელთა წარმატებებით, ნებისმიერი ქალაქი იამაყებდა. ამ მონდომების და 

თავდადებისთვის დიდ მადლობას ვუხდი თითოეულ მათგანს. წლის განმავლობაში 

გამართულ ასპარეზობებზე 161 პირველი ადგილის, 100 მე-2 ადგილის და 109 მესამე ადგილის 

მფლობელი სპორტსმენი გვყავს. გიორგი მელიქიშვილი, რომელიც მსოფლიო ჩემპიონია 

მკლავჭიდში, ლაშა გურული, რომელმაც ევროპის პირველობა მოიპოვა კრივში და ბექა 

გურული, რომელიც მესამე ადგილის მფლობელია ბერძნულ-რომაულ ჭიდაობაში. 

მოსწავლე - ახალგაზრდობის სასახლე: 

მოსწავლე-ახალგაზრდობის სასახლე სხვადასხვა საგანმანათლებლო სექციებით გვაქვს 

დატვირთული. ამ სექციებში, სასახლის სერვისებით 300-ზე მეტი ბავშვი სარგებლობს. 

ცენტრში მუშაობს: ქართული ენის და ლიტერატურის, რუსული ენის და 

ლიტერატურის, მათემატიკის, ფიზიკა-ქიმიის, ფრანგული ენისა და ლიტერატურის, 

ხალხური სიმღერის, ცეკვის, ხალხური საკრავების შემსწავლელი, ხატვის, ინგლისური ენის 

და ლიტერატურის, ჭადრაკის, ჟურნალისტიკის სასწავლო სექციები. 

2018 წლის სექტემბრიდან ხორციელდება ცენტრის მომხმარებელთა ელექტრონული 

რეგისტრაცია, რაც სტატისტიკური მონაცემების მუდმივი განახლების შესაძლებლობას 

გვაძლევს. ელექტრონული რეგისტრაცია იძლევა საშუალებას შევქმნათ ფასდაკლების 

სისტემაც სხვადასხვა სექციების მოსწავლეთათვის: მრავალშვილიანი ოჯახებისთვის, 

სოციალურად დაუცველთათვის, წარმატებული მოსწავლეებისთვის და ასე შემდეგ.  

2019 წლის იანვრიდან შესაძლებელი გახდება მოსწავლეთა ელექტრონული 



რეგისტრაცია ონლაინ რეჟიმშიც. 

2019 წლის იანვრიდან სხვადასხვა სექციებში რეგისტრირებული მოსწავლეები, 

სწავლის გადასახადის გადახდას ონლაინ რეჟიმშიც შეძლებენ, რაც ვფიქრობთ, დამატებითი 

კომფორტი იქნება მოქალაქეებისთვის. 

ეს იყო მოკლედ, რისი თქმაც შეიძლებოდა აღნიშნილი ა(ა) იპ-ის საქმიანობის შესახებ. 

მინდა მადლობა გადავუხადო თითოეულ მათგანს იმისთვის, რომ რუსთავის 70 წლისთავის 

ღონისძიებები და ამ თარიღის მნიშვნელობა, ყველა რუსთაველამდე მიიტანეს. 

ა(ა) იპ ,,სახელოვნებო, სპორტისა და ახალგაზრდობის განვითარების ცენტრის“ მიერ, 

მიმდინარე წლის განმავლობაში გაწეული ხარჯის შესახებ ინფორმაციას, ანგარიშის ფინანსურ 

ნაწილში წარმოგიდგენთ. 


