დანართი №2

2016 წლის 1-ლი კვარტლის ანგარიში მხარჯავი დაწესებულების პროგრამების და
ქვეპროგრამების შესახებ

საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრო 33 00
(მხარჯავი დაწესებულების დასახელება, პროგრამული კოდი)
სახელმწიფო ბიუჯეტის პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:
1. პრიორიტეტი - განათლება, მეცნიერება და პროფესიული მომზადება
1.1 პროგრამის დასახელება და პროგრამული კოდი - სახელოვნებო განათლების სისტემის
ხელშეწყობა 33 03
ათას ლარებში

პროგრამული
კოდი

33 03

დასახელება

პროგრამასახელოვნებო
განათლების
სისტემის
ხელშეწყობა

წლიური
სახელმწიფო
ბიუჯეტით
დამტკიცებული
მოცულობა

19 181.0

წლიური
სახელმწიფო ბიუჯეტის
დაზუსტებული
გეგმით
გათვალისწინებული
მოცულობა

20 430.9

საანგარიშო
პერიოდის საკასო
შესრულება

4 149.8

საკასო
შესრულების %
წლიური
დაზუსტებულ
გეგმასთან
მიმართებაში

20.3%

საკუთარი
სახსრებიდან
მიმართული
თანხები (ასეთის
არსებობის
შემთხვევაში)

1 698.5

პროგრამის განმახორციელებელი:
 საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრო
 სახელოვნებო -საგანმანათლებლო დაწესებულებები
ხელი შეეწყო: თბილისის აპ.ქუთათელაძის სახ. სამხატვრო აკადემიის 9 სტუდენტის
მიმდინარე სასწავლო წლის I სემესტრის სწავლის საფასურით დაფინანსებას პროფესიულ
პროგრამებზე; სსიპ ბათუმის ხელოვნების სასწავლო უნივერსიტეტის 7 სტუდენტის
სამაგისტრო პროგრამების სწავლის და 3 სტუდენტის უცხოეთის წამყვან სახელოვნებო
საგანმანათლებლო სასწავლებლებში სწავლის დაფინანსებას;
პროექტს „კამერტონი - საქართველო“, რომელიც ხორციელდება გერმანიაში
განსაკუთრებული მუსიკალური ნიჭით გამორჩეული ახალგაზრდების ზრდა-დაოსტატების
მიზნით; სსიპ ე. მიქელაძის სახ. ცენტრალური სამუსიკო სასწავლებლის „ნიჭიერთა
ათწლედის“ ახალგაზრდა შემსრულებელთა მეორე ეროვნულ კონკურსში მონაწილეობას;
2. პრიორიტეტი- კულტურა. რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი
2.1 პროგრამის დასახელება და პროგრამული კოდი - საქართველოს კულტურისა და
ძეგლთა დაცვის სფეროში პოლიტიკის შემუშავება და პროგრამების მართვა 33 01
პროგრამის განმახორციელებელი - საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის
სამინისტროს აპარატი

ათას ლარებში
პროგრამული
კოდი

დასახელება

პროგრამასაქართველოს
კულტურისა
და
ძეგლთა
დაცვის
სფეროში
პოლიტიკის
შემუშავება და
პროგრამების
მართვა

33 01

წლიური
სახელმწიფო
ბიუჯეტით
დამტკიცებული
მოცულობა

5 856.0

წლიური
სახელმწიფო
ბიუჯეტის
დაზუსტებული
გეგმით
გათვალისწინებული
მოცულობა

5 791.0

საანგარიშო
პერიოდის საკასო
შესრულება

1 167.6

საკასო შესრულების
% წლიური
დაზუსტებულ
გეგმასთან
მიმართებაში

20.2%

საკუთარი
სახსრებიდან
მიმართული
თანხები (ასეთის
არსებობის
შემთხვევაში)

0

საანგარიშო პერიოდში პროგრამის ფარგლებში განხორციელებული ღონისძიებების
მოკლე აღწერა
კულტურის, კულტურული მემკვიდრეობის და ხელოვნების სფეროებში ერთიანი პოლიტიკის
შემუშავება, დაგეგმვა და მისი განხორციელების კოორდინაცია.

2.2 პროგრამის დასახელება და პროგრამული კოდი - ხელოვნების დარგების განვითარების
ხელშეწყობა და პოპულარიზაცია საქართველოში და მის ფარგლებს გარეთ 33 02
ათას ლარებში

პროგრამული
კოდი

33 02

დასახელება

პროგრამახელოვნების
დარგების
განვითარების
ხელშეწყობა
და
პოპულარიზაც
ია
საქართველო
ში და მის
ფარგლებს
გარეთ

წლიური
სახელმწიფო
ბიუჯეტით
დამტკიცებული
მოცულობა

55 342.0

წლიური
სახელმწიფო
ბიუჯეტის
დაზუსტებული
გეგმით
გათვალისწინებულ
ი
მოცულობა

62 098.7

საანგარიშო
პერიოდის საკასო
შესრულება

19 394.6

საკასო შესრულების
% წლიური
დაზუსტებულ
გეგმასთან
მიმართებაში

31.2%

საკუთარი
სახსრებიდან
მიმართული
თანხები (ასეთის
არსებობის
შემთხვევაში)

4 434.4

პროგრამის განმახორციელებელი :
 საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრო
 საქართველოს ანსამბლები
 საქართველოს თეატრები
დაიწყო მოსამზადებელი სამუშაოები: თბილისი 2016 თანამედროვე მუსიკის საღამოების,
თბილისის საგუნდო მუსიკის VI საერთაშორისო ფესტივალის, თენგიზ ამირეჯიბის სახელობის
მეოთხე საერთაშორისო მუსიკალური ფესტივალის, დოკუმენტური ფილმების საერთაშორისო
ფესტივალის "CineDoc", საბავშვო ფილმების
ფესტივალის "ოქროს პეპელა", მე-11
საერთაშორისო კინოფესტივალის „წმინდა ანდრიას ჯვარი“ ფოტოკვირეულის "ქოლგა თბილისი
ფოტო", თბილისის მერსედეს ბენცის მოდის კვირეულის შემოდგომა/ზამთრის 2016-ის, თბილისის
მოდის კვირეულის/Tbilisi Fashion Week 2016 წლის I ეტაპის გაზაფხულის განსახორციელებლად;
გერმანიაში, ქ. ბერლინში „სახვითი ხელოვნების და დოკუმენტური ფოტოგრაფიის მე-4 ბიენალე“ში ქართველი ფოტოგრაფის, ესტონეთში, ქ. ტალინში საერთაშორისო ფესტივალში „International
Folklore Festival Baltica“ ანსამბლის „ჩვენებურები“, ავსტრიაში, ქ. გრაცში „International A Cappelle
Festival Graz“-სა და რუმინეთში, ქ. ბუქარესტში „10th Bucharest International Jazz Festival“-ში ჯგუფის
Georgian Six; ესტონეთში, ქ. ტალინში საავტორო თოჯინების საერთაშორისო ფესტივალში
„NUKUKUNST“ ქართველი ხელოვანის მონაწილეობის მისაღებად; ამერიკის შეერთებულ
შტატებში, ქ. ნიუ-იორკში გამოფენის „პირველი ქალი პოლიტიკოსები საქართველოს
დემოკრატიულ ისტორიაში (1919-1921)“, უკრაინაში, ქ. ოდესაში გამოფენის „ქართული სოფელი
ოდესა ბათუმის ფოტოდღეების ფარგლებში“, პროექტის „იმპულსი რიგას“განსახორციელებლად;
პროექტისთვის „შავი ზღვის ჯაზ ფესტივალი“; ანიმაციური ფილმების საერთაშორისო
ფესტივალის „თოფუზი“ გასამართად; ფოთის რეგიონალური თეატრების საერთაშორისო
ფესტივალის გასამართად; „ტრადიციული მუსიკის შემოქმედებით-საგანმანათლებლო ტურების
გასამართად საქართველოს რეგიონებში; საქართველოს ეროვნული ინტერნეტ-ჩემპიონატის
„ეტალონი“ გასამართად; საქართველოს მხატვართა კავშირის პროექტის „მხატვრის თვალით
დანახული საქართველო“ განსახორციელებლად; ფესტივალის „არტ-გენი“ გასამართად;
გულიკო ჭანტურიას შემოქმდებითი საღამოს გასამართად; ოტია იოსელიანის საკვირაო სკოლის
გასამართად; საქართველოს სამუსიკო სკოლების მოსწავლეთა რეგიონალური, გ. ჩოხელის და ვ.
კოტეტიშვილის, „წერო“-ს კონკურსის გასამართად; ჯანსუღ ღვინჯილიას 75 წლისთავისადმი
მიძღვნილი საიუბილეო საღამოს მოსაწყობდ; ჯ. კახიძის სახელობის მუსიკალური ფესტივალის,
ტრადიციული
მრავალხმიანობის
შემსრულებელთა,
ახალგაზრდა
პიანისტთა
მე-7
საერთაშორისო კონკურსების გასამართად; წიგნი - ალბომების (მოსე თოიძე, იაკობ ნიკოლაძე,
სერგო ქობულაძე, რუსუდან ფეტვიაშვილი, ზურაბ სამხარაძე, ჟანრი მეძმარიაშვილი, ნატალია
ფალავანდიშვილი) და ჟურნალის კულტურა პლიუსის #1 ნომრის გამოსაცემად; საქართველოს
უსინათლოთა კავშირის კულტურის ცენტრის, საქართველოს ყრუთა კავშირისა და ა(ა)იპ წიგნის
ხელოვნების ცენტრის საქმიანობის ხელშესაწყობად; „აზერბაიჯანული ხელით ნაქსოვი ხალიჩების
წარმოების ტრადიციის შესანარჩუნებლად; სსიპ შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს
უნივერსიტეტის შენობის რეაბილიტაციისა და სასწავლო თეატრის ტექნიკური აღჭურვისათვის.
კულტურის სტრატეგიის დოკუმენტის გამოსაცემად, სტრატეგიის დოკუმენტის საქართველოს
მთავრობის მიერ დამტკიცებისთანავე მოხდება მისი გამოცემა (სავარაუდო თარიღია აპრილი);
კულტურის სფეროს განვითარების კუთხით ივნისში ლიტველი ექსპერტების საქართველოში
ვიზიტისა და ტრეინინგ სემინარის გასამართად; საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის
სამინისტროსა საქართველოში ბრიტანეთის საბჭოს მიერ ერთობლივი პროექტის „ინგლისური
ენა კულტურის/ხელოვანების პროფესიონალებისთვის“ განსახორციელებლად (აღნიშნულ
ორგანიზაციებს შორის გაფორმდა ხელშეკრულება); პროექტის „შემოქმედებითი საქართველო“

(აღნიშნული ინიციატივა სამი ძირითადი მიმართულებისგან შედგება: ვებგვერდი, და ბრენდინგი,
სასწავლო ტურები და ექსპერტები და ფორუმის - „Culture and Creativity for in novation and
Development: Roadmap for Creative Georgia“ ორგანიზება) განსახორციელებლად.
ჩატარდა: კონკურსი ლიტერატურული პრემია; ქართული თეატრის დღისადმი მიძღვნილი
ღონისძიება; ქართულ-შვეიცარიული მუსიკალური ფესტივალი; კონცერტი „საჩუქარი ქართველ
მსმენელს; აუტიზმის დღისადმი მიძღვნილი საქველმოქმედო კონცერტი; სიმებიანი კვარტეტის
საიუბილეო საღამო;
გაიმართა: გამოფენა აბრეშუმის შარფები; მანანა მენაბდის ფოტოგამოფენა; ნუგზარ
მეძმარიაშვილის რეტროსპექტიული და „ვარიაციები თემაზე „ძველი თბილისი“ გამოფენა;
კატალოგის „სუვენირები საქართველოდან“ ინტერაქტიული ვერსიის შექმნა;
ხელი შეეწყო: პროექტს „ქალაქის იდენტობის და კულტურის კვლევა - ისტორიული
ურბანული ქსოვილი და თანამედროვე გარემო“; თანამედროვე დრამატურგიის განვითარებას;
კომპოზიტორ ი. კეჭაყმაძის შემოქმედებითი მემკვიდრეობის ელექტრონული ვერსიის შექმნას;
გამოიცა: ლიტერატურული ჟურნალის „დილა“, „არილი“, „საუნჯე“-ს 3-3 ნომერი; ჟურნალების
„მუსიკის“ და „თეატრი და ცხოვრება“ 1-1 ნომერი. წიგნი „ბაგრატიონები“;
მიმდინარეობს: ვახტანგ ჭაბუკიანის სახელობის ბავშთა და მოზარდთა თბილისის III
საერთაშორისო ქორეოგრაფიული ფესტივალი; დევნილთა კომპაქტურ დასახლებებში
სახელოვნებო სკოლების ფუნქციონირების ხელშეწყობა; ძმები ზდანევიჩების სახელობის
თანამედროვე ხელოვნების საერთაშორისო ფესტივალის „Fest I Nova“ ხელშეწყობა.
2016 წლიდან კულტურის პოლიტიკის დოკუმენტის შემუშავების მიზნით ადმინისტრაციული
კვლევა კულტურის სფეროში სხვადასხვა სტატისტიკური მონაცემების შეგროვების, ანალიზისა და
ინგლისურენოვანი ვერსიის შემუშავების მიზნით; მოლაპარაკებები ინდოეთის რესპუბლიკაში
საქართველს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის მინისტრის ვიზიტის თაობაზე;
შიდასახელმწიფოებრივი პროცედურები შემდეგ დოკუმენტებზე:
 საქართველოს მთავრობასა და იორდანიის ჰაშიმიტური სამეფოს მთავრობას შორის 20162018 წლებისთვის კულტურული თანამშრომლობის შესახებ განხორციელების პროგრამა;
 საქართველოს მთავრობასა და პერუს რესპუბლიკის მთავრობას შორის კულტურის
სფეროში თანამშრომლობის შესახებ შეთანხმება;
 საქართველოს მთავრობასა და პერუს რესპუბლიკის მთავრობას შორის კულტურული,
პალეონტოლოგიური, არქეოლოგიური, მხატვრული და ისტორიული ფასეულობების
მოპარვის, გაძარცვის, უკანონო ექსპორტის ან გადაადგილებისგან დაცვის, შენარჩუნების,
კომპენსაციისა და რესტიტუციის შესახებ შეთანხმება;
 საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროსა და საუდის არაბეთის
ტურიზმისა და ეროვნული მემკვიდრეობის კომისიას შორის კულტურის სფეროში
თანამშრომლობის შესახებ შეთანხმება;
 საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროსა და იაპონიის განათლების,
კულტურის, სპორტის, მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების სამინისტროს შორის კულტურის
სფეროში თანამშრომლობის შესახებ შეთანხმება;
 საქართველოს მთავრობასა და ინდოეთის რესპუბლიკის მთავრობას შორის კულტურის
სფეროში თანამშრომლობის შესახებ შეთანხმება;
 საქართველოს მთავრობასა და პოლონეთის რესპუბლიკის მთავრობას შორის
განათლების, კულტურის, მეცნიერების, სპორტისა და ახალგაზრდობის სფეროებში 20152018 წლებში თანამშრომლობის პროგრამა;

 საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროსა და აზერბაიჯანის
რესპუბლიკის კულტურისა და ტურიზმის სამინისტროს შორის კულტურის სფეროში 20162018 წლებში თანამშრომლობის პროგრამა;
 საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროსა და იტალიის რესპუბლიკის
მემკვიდრეობის, კულტურსა და ტურიზმის სამინისტროს შორის 2016-2019 წლებისთვის
კულტურის სფეროში თანამშრომლობის შესახებ ოქმი;
 საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროსა და თურქეთის
რესპუბლიკის კულტურსა და ტურიზმის სამინისტროს შორის 2016-2018 წლებისთვის
კულტურის სფეროში თანამშრომლობის პროგრამა;
 საქართველოს მთავრობასა და ისრაელის სახელმწიფოს მთავრობას შორის ფილმების
თანაწარმოების შეთანხმება.
სსიპ – მესხეთის (ახალციხის) პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრის შენობის
სცენის იატაკისა და გარე საკანალიაზაციო ქსელის შეკეთება; სსიპ - ვახტანგ ჭაბუკიანის
სახელობის თბილისის საბალეტო ხელოვნების სახელმწიფო სასწავლებლის შენობა-ნაგებობის
ელ.ენერგიით უსაფრთხო მომარაგებისათვის ხარჯის დაფარვა; სსიპ - ილია ჭავჭავაძის
საგურამოს სახელმწიფო მუზეუმის ეზოს ბილიკების, წყაროს კეთილმოწყობის და ლითონის
ღობის სამღებრო სამუშაოებისათვის საჭირო ხარჯების დაფარვა; სსიპ - ქ. ზუგდიდის შალვა
დადიანის სახელობის პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრის შენობის ტექნიკური
მდგომარეობის დასადგენად, ჩასატარებელი ვიზუალური საინჟინრო ექსპერტიზისათვის ხარჯების
დაფარვა.
მონაწილეობა მიიღო: თანამედროვე ქართველმა ავტორებმა გერმანიაში, ქ. ლაიბციგში
საერთაშორისო ფესტივალზე - "ლაიბციგის საერთაშორისო წიგნის ბაზრობა";
თებერვალში სამინისტროს წარმომადგენელმა ქ. ბრიუსელში, საქართველო-ევროკავშირის
ასოცირების ეკონომიკური და დარგობრივი თანამშრომლობის მე-4 ქვეკომიტეტის სხდომაზე;
საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის მინისტრის მოადგილის მეთაურობით ქართულმა
დელეგაციამ ესტონეთის რესპუბლიკაში (ვიზიტის მნიშვნელოვან კომპონენტს წარმოადგენდა
კრეატიული ინკუბატორების, სტარტაპებისა და და ჰაბების დაარსების/ ფუნქციონირების
დეტალურად გაცნობა); სამინისტროს დელეგაციამ ქ. ბრიუსელში, ევროკავშირისა და
„აღმოსავლეთ პარტნიორობის კულტურისა და შემოქმედებითი პროგრამის“ მმართველი
კომიტეტისა და ევროკავშირის პროგრამის „შემოქმედებითი ევროპა“ მმართველი კომისიის
სხდომებში; სამინისტროს დელეგაციამ თურქეთის რესპუბლიკაში, რომლის ფარგლებშიც მოხდა
ძირითად აქტუალურ საკითხებზე შეთანხმება, მიღწეული შეთანხმებების რეალიზაციის მიზნით,
განისაზღვრა საკოორდინაციო სამუშაო ჯგუფი მინისტრის მოადგილეების დონეზე და
შეთანხმდნენ იუნესკოში მხარეთა მხარდაჭერის თაობაზე; სამინისტროს თანამშრომლებმა
თბილისში
საქართველო-ყირგიზეთის
სავაჭრო-ეკონომიკური
თანამშრომლობის
მთავრობათშორისი კომისიის 1-ელ სხდომაზე; საქართველოში „შემოქმედებითი ევროპის“
კულტურის ოფისის ხელმძღვანელმა ქ. ბერლინში ბერლინალეს ფარგლებში „შემოქმედებითი
ევროპა“ სამუშაო შეხვედრებში.
განხორციელდა: სათავგადასავლო ჟანრის სრულმეტრაჟიანი ფილმის „რობინზონი და ცხრა
პარასკევას“ ქ. ბაქოში პრემიერა, თბილისის ოპერისა და ბალეტის თეატრში ბორის ეიფმანის
სანკტ-პეტერბურგის საბალეტო აკადემიური თეატრის სპექტაკლის „ანა კარენინა“ გასტროლი;
ესტონეთში, ქ. ტარტუში ხელოვნების მუზეუმში პროექტი „Aesthetics of repair in contemporary
Georgia“, რომელიც მოიცავს თანამედროვე ხელოვანთა გამოფენასა და პერფორმანს; პროექტი
„უკრაინული კინოს დღეები“; საქართველო-ირლანდიის დიპლომატიური ურთიერთობების
იუბილის აღნიშვნა, „სახელოვნებო დიპლომატია - ქართული გალერეა ხელოვნების

საერთაშორისო სივრცეში (არტ დუბაი 2016-ის)“, პროექტი „საქართველოს თანამედროვე
მხატვართა გამოფენა თურქეთში „არტ ანკარა“; მარტაში, ქ. სლიმაში პროექტი „ევროპელი
ვირტუოზები“. კავკასიის თანამედროვე მუსიკის დაჯილდოება „ფენიქსი“.
კულტურის
პოლიტიკის
დოკუმენტის
რედაქტირებული
ვერსიის
გასაჯაროება
საზოგადოებისთვის გაცნობის მიზნით; კულტურის პოლიტიკის სტრატეგიის დოკუმენტის
სრულყოფასთან დაკავშირებით კონსულტაციების გაწევა სამინისტროს თანამშრომლებთან
ევროკავშირის აღმოსავლეთ პარტნიორობის კულტურისა და კრეატიულობის პროგრამის
ხელმძღვანელის ტიმ ვილიამსისა და ექსპერტის რაგნარ სილმის მიერ; სამინისტროს
თანამშრომლების მიერ კულტურის პოლიტიკის სტრატეგიის დოკუმენტის პრეზენტაცია
საქართველოს პარლამენტის კულტურის, განათლებისა და სპორტის კომიტეტთან განხილვისა
და არასამთავრობო ორგანიზაციის „კოალიცია დამოუკიდებელი ცხოვრებისთვის“ მიერ
სპეციალურ საჭიროებათა მქონე პირების თემაზე ჩატარებული ღონისძიებებისთვის, აღნიშნულ
პირებთან დაკავშირებით სამინისტროს მიერ განხორციელებული და სტრატეგიით დაგეგმილი
მიზნებისა და ამოცანების თაობაზე; აღმოსავლეთ პარტნიორობის კულტურისა და კრეატიულობის
პროგრამის ექსპერტის რაგნარ სილმის მიერ საჯარო კონსულტაციების სერია კულტურის
სფეროს სხვადსხვა ჯგუფთან (13 შეხვედრა); სამინისტროს გაწევრიანება საერთაშორისო
ორგანიზაციებში: encatc (ევროპის კავშირი კულტურული მენეჯმენტი და კულტურის პოლიტიკა)
europe nostra (ევროპის კულტურული და ბუნებრივი მემკვიდრეობის ორგანიზაცია); ევროკომისიის
განათლების, აუდიოვიზუალური და კულტურის მმართველ სააგენტოში 2015 წლის ანგარიშის
გაგზავნა საქართველოში „შემოქმედებითი ევროპის“ დესკის საქმიანობის შესახებ; სამინისტროში
პროგრამა „შემოქმედებითი ევროპის“ ფარგლებში გამოცხადებული ლიტერატურული
თარგმანების კონკურსისა და „ლტოლვილთა ინტეგრაციის“ კონკურსის პრეზენტაციები და ღია
საინფორმაციო
შეხვედრა
დაინტერესებულ
პირთათვის;
შეთანხმების
გაფორმება
თანამშრომლობის შესახებ საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროსა და
სსიპ საქართველოს კინემატოგრაფიის ეროვნულ ცენტრს შორის ევროკავშირის პროგრამა
„შემოქმედებითი ევროპის“ (Creative Europe) ფარგლებში; „შემოქმედებითი ევროპის“
პოპულარიზაციის მიზნით სარეკლამო მასალის (ბლოკნოტი, ბროშურა, ბუკლეტი, ფლაიერი)
ბეჭდვა.

გაიმართა, მიღებულ იქნა მონაწილეობა საერთაშორისო მუსიკალურ და თეატრალურ
ფესტივალებში, პროექტებში, კონკურსებსა და გამოფენებში:
 თანამედროვე ქართველმა ავტორებმა საერთაშორისო ფესტივალზე - "ლაიბციგის
საერთაშორისო წიგნის ბაზრობა" გერმანიაში (ქ. ლაიბციგი);
 სათავგადასავლო ჟანრის სრულმეტრაჟიანი ფილმის „რობინზონი და ცხრა პარასკევას“
პრემიერა აზერბაიჯანი (ქ. ბაქო);
 ხელოვნების მუზეუმში პროექტი „Aesthetics of repair in contemporary Georgia“ ესტონეთში,
(ქ. ტარტუ), რომელიც მოიცავს თანამედროვე ხელოვანთა გამოფენასა და პერფორმანს;
 პროექტი „საქართველოს თანამედროვე მხატვართა გამოფენა „არტ ანკარა“ თურქეთი (ქ.
ანკარა);
 პროექტი „ევროპელი ვირტუოზები“ მარტა (ქ. სლიმა).

2.3 პროგრამის დასახელება და პროგრამული კოდი - კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა
და სამუზეუმო სისტემის სრულყოფა 33 04
ათას ლარებში

პროგრამული
კოდი

33 04

33 04 01

33 04 02

დასახელება

პროგრამაკულტურული
მემკვიდრეობის
დაცვა
და
სამუზეუმო
სისტემის
სრულყოფა
ქვეპროგრამა–
მუზეუმების
ხელშეწყობა
ქვეპროგრამა–
კულტურული
მემკვიდრეობის
დაცვა

წლიური
სახელმწიფო
ბიუჯეტით
დამტკიცებული
მოცულობა

წლიური
სახელმწიფო
ბიუჯეტის
დაზუსტებული
გეგმით
გათვალისწინებული
მოცულობა

საანგარიშო
პერიოდის საკასო
შესრულება

საკასო
შესრულების %
წლიური
დაზუსტებულ
გეგმასთან
მიმართებაში

საკუთარი
სახსრებიდან
მიმართული
თანხები
(ასეთის
არსებობის
შემთხვევაში)

1 027.8
16 621.0

16 679.4

3 324.1

19.9 %

10 090.0

10 085.4

2 413.3

23.9 %

6 531.0

6 594.0

910.8

13.8 %

პროგრამის განმახორციელებელი:
 საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრო
 საქართველოს მუზეუმები
 სსიპ - საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტო
2.1 მუზეუმების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 33 04 01)

დაიწყო მოსამზადებელი სამუშაოები: სსიპ – აკაკი წერეთლის სახელმწიფო მუზეუმის
საგამოფენო დარბაზის რეაბილიტაციისთვის; სსიპ – მიხეილ შენგელიას სახელობის ქართული
მედიცინის ისტორიის მუზეუმის რეაბილიტაციისთვის (მეორე ეტაპი); სსიპ – ვაჟა-ფშაველას სახლმუზეუმის რეაბილიტაციის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენისა და ძეგლზე
განსაცორციელებელი სამუშაოებისთვის.

2.2 კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა (პროგრამული კოდი 33 04 02)

საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის ნიმუშების დაცვა და რეაბილიტაცია

921.4

106.4

საქრთველოს კულტურული
მემკვიდრეობის ნიმუშების მდგომარეობის შეფასება,
რეაბილიტაციის
საკვლევი-საპროექტოDდოკუმენტაციის
მომზადება
და
კულტურული
მემკვიდრეობის სფეროში იურიდიული მომსახურების უზრუნველყოფა
მომზადდა
საქართველოს
კულტურული
მემკვიდრეობის
შემდეგი
ძეგლების
რეაბილიტაციის საპროექტო და წინასაპროექტო დოკუმენტაცია:
 კასპის მუნიციპალიტეტი, სოფ. ხოვლე, ივანე ჯავახიშვილის სახლ-მუზეუმის
რეაბილიტაციის პროექტი;


წალკის მუნიციპალიტეტი, სოფ. თრიალეთი, ლუთერანული ეკლესიის მცირე
რეაბილიტაციის პროექტი;



მესტიის მუნიციპალიტეტი, სვანური კოშკების (7 კოშკი: სოფ. ეცერი - 1 კოში, სოფ.
ხერხვა - 1 კოშკი, სოფ. ლუჰა - 5 კოშკი) რეაბილიტაციის პროექტი;



თიანეთის

მუნიციპალიტეტი,

ტოლაანთსოფელი

(სოფ.

ტოლა),

სკოლის

რეაბილიტაციის პროექტი;


თიანეთის მუნიციპალიტეტი, მირზა გელოვანის სახლ-მუზეუმის ინფრასტრუქტურული
მოწყობის პროექტი;



კასპის მუნიციპალიტეტი, სოფ. ერთაწმინადა, ღვთისმშობლის სახელობის ეკლესიის
აღდგენის პროექტი;



ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი, შორაპნის ციხე-სიმაგრის გადაუდებელი სამუშაოების
პროექტი.

საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის ნიმუშების რეაბილიტაციის საპროექტო
დოკუმენტაციის მომზადების მიმართულებით გაფორმდა ხელშეკრულებები შემდეგი ძეგლების
რეაბილიტაციის/კონსერვაციის საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადების მიზნით:
 ქ. თბილისი, შ. რუსთაველისგამზ. #16-შიმდებარეშენობის („ოფიცერთასახლის“)
სარდაფში არსებული კირილე ზდანევიჩის მიერ შესრულებული კედლის მოხატულობის
წინასაპროექტო შეფასება და საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადება.
 ახმეტის მუნიციპალიტეტი, ალავერდის წმ. გიორგის სახელობის ტაძრის სამხრეთი
მკლავის XV-XVII საუკუნეების კედლის მხატვრობის საკონსერვაციო სამუშაოების
საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადება.

საქართველოს

კულტურული

მემკვიდრეობის

ნიმუშების

რესტავრაცია-რეაბილიტაცია,

ობიექტების არქეოლოგიური შესწავლა-კონსერვაცია და კულტურული მემკვიდრეობის კედლის
მხატვრობის კონსერვაცია

გამოცხადდა ელექტრონული ტენდერი შემდეგი ძეგლების რესტავრაცია-რეაბილიტაციის,
კოსერვაციისა და არქეოლოგიური შესწავლის მიზნით:
 დუშეთის მუნიციპალიტეტი, სოფ. ჩარგალი, ვაჟა-ფშაველას
რეაბილიტაციის და ეზოს კეთილმოწყობის სამუშაოები;

სახლ-მუზეუმის

 თიანეთის მუნიციპალიტეტი, მირზა გელოვანის სახლ-მუზეუმის
სამუშაოები (II ეტაპი);

სარესტავრაციო

 ქ.თბილისი, მეტეხის ღვთისმშობლის ტაძრის (სამხრეთ და აღმოსავლეთ ფასადი)
სარეაბილიტაციო სამუშაოები (III ეტაპი);
 ქ. მცხეთა, მცირე ჯვრის ტაძრის ქვის საკონსერვაციო სამუშაოები;
 ქ. მცხეთა, არმაზისხევის პიტიახშების კომპლექსის არქეოლოგია;
 ქ. მცხეთა, ბაგინეთის არგეოლოგია;
 დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტი, „დიდნაურის“ ნაქალაქარის არქეოლოგია;
 ყვარლის მუნიციპალიტეტი, დოლოჭოპის არქეოლოგია (II ეტაპი);
 გორის მუნიციპალიტეტი, გუდაბერტყას არქეოლოგია;
 სენაკის მუნიციპალიტეტი, ნოქალაქევის ნაქალაქარის არქეოლოგია;

UNESCO - ს კონვენციების ინპლემენტაცია და საერთაშორისო ურთიერთობების განვითარება
მსოფლიო არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის იმპლემენტაცია:
მიმდინარე წლის პროგრამის ფარგლებში განხორციელდა რამდენიმე მნიშვნელოვანი
აქტივობა:
გაიმართა მოლაპარაკებები რამდენიმე უმაღლეს სასწავლო დაწესებულებასთან
საინფორმაციო-სასწავლო
შეხვედრების
თაობაზე.
შეხვედრის
თემად
განისაზღვრა
არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის კონვენციის იმპლემენტაცია და საქართველოში
აკმ-ს დაცვის მეთოდოლოგია.
მომზადდა საიფორმაციო ილუსტრირებული ბროშურა „არამატერიალური კულტურული
მემკვიდრეობის გზამკვლევის“ ტექსტუალური მასალა, შეირჩა ფოტო-მასალა.
სააგენტოსა და სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მემორანდუმის ფარგლებში,
ერთობლივი ინიციატივით გამოცხადდა „ვეფხისტყაოსნის ზეპირად მცოდნეთა კონკურსი“.
შემუშავდა კონკურსის კონცეფცია, ინფორმაცია დაეგზავნა შესაბამის ინსტიტუციებსა და
საქართველოს რეგიონებს.
გაიმართა კონსულტაციები გერმანელთა სათვისტომოს ხელმძღვანელთან ბატონ ჰარე
აუსტთან საქართველოში გერმანული არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის ნიმუშების
შესაძლო მოძიების თაობაზე, მათი ინვენტარიზაციის შესაძლებლობებზე.
გერმანიის არქეოლოგიის ინსტიტუტთან თანამშრომლობით არქეოლოგიური კვლევა და
ისტორიული ქალაქების მართვის ინსტრუმენტების შემუშავება
2016 წლის 24-27 თებერვალს საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს დახმარებით
საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის სამუშაო ჯგუფის მიერ განხორციელდა სამუშაო
ვიზიტი პრუსიის კულტურული მემკვიდრეობის ფონდში; გერმანიის არქეოლოგიის ინსტიტუტის
ევრაზიის განყოფილებაში, საგარეო საქმეთა სამინისტროსა
და გერმანიის კანცლერის

კანცელარიაში. მისიის უმთავრესი მიზანი იყო გერმანიის ფედერაციულ რეპუბლიკასთან
კულტურული მემკვიდრეობის დაცვისა და შესწავლის სფეროში თანამშრომლობის შემდგომი
გაღრმავების პერსპექტივების დასახვა.
UNESCO -ს მიერ მოთხოვნილი ღონისძიებები:
მსოფლიო მემკვიდრეობის 39–ე კომიტეტის გადაწყვეტილების შესაბამისად საქართველოს
კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნულმა სააგენტომ მოამზადა და მსოფლიო
მემკვიდრეობის ცენტრს გაუგზავნა მსოფლიო მემკვიდრეობის საფრთხის ქვეშ მყოფი ძეგლების
მდგომარეობის გაუმჯობესების მიმართულებით განხორციელებული ქმდებების შესახებ
ამსახველი ანგარიში.
რეგიონული სასწავლო ცენტრის ჩამოყალიბების და საფუძვლის მომზადება განვითარება
იკრომთან და იუნესკოსთან ერთად
საქართველოში კულტურული მემკვიდრეობის სფეროში განათლებისა და პროფესიული
განვითარების შესაძლებლობების ხელშეწყობის მიზნით მულტიდისციპლინარული პლატფორმის
დასანერგად, საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის ეროვნულ სააგენტოსა „კულტურის
ძეგლთა დაცვისა და რესტავრაციის კვლევის საერთაშორისო ცენტრს“ (ICCROM)“ შორის
მრავალწლიანი ხელშეკრულების ფარგლებში, 2016 წლის 20–25 იანვარს განხორცილედა
ICCROM–ის ექპსერტის, ვერნელ შმიდტის სამუშაო ვიზიტი საქართველოში, რომლის მიზანიც იყო
შეეფასებინა საქართველოში კედლის მხატვრობის საკონსერვაციო მეთოდოლოგია და
მიდგომები, რაც საფუძვლად დაედო დარგის გაუმჯობესებისათვის იკრომის მიერ მომზადებულ
რეკომენდაციებს.
კულტურული მემკვიდრეობის თვალსაზრისით ღირებული ობიექტების ინვენტარიზაცია და
კულტურული მემკვიდრეობის მონაცემთა ერთიანი საინფორმაციო ბაზის შევსება და განვითარება
 განხორციელდა კულტურულ;ი მემკვიდრეობის თვალსაზრისით ღირებული ობიექტების
ინვენტარიზაცია/რეინვენტარიზაცია ზესტაფონისა და ჭიათურის მუნიციპალიტეტებში.
მუზეუმ-ნაკრძალები და სამუზეუმო ექსპოზიციები
 მომზადდა ახალი, განახლებული, საინფორმაციო ფლაერი სააგენტოს მუზეუმებსა და
მუზეუმ-ნაკრძალებზე ქართულ, ინგლისურ და რუსულ ენებზე. განახლებული ტექსტებითა
და ფოტომასალით.
კულტურულ მემკვიდრეობაზე მონიტორინგი, მედიამონიტორინგი, ადმინისტრაციულ
სამართალდარღვევათა კოდექსით გათვალისწინებული ღონისძიებები და საქართველოს
კულტურული მემკვიდრეობის სფეროში განსახორციელებელი ღონისძიებები ქვეყნის ფარგლებს
გარეთ:
2015 წლის დეკემბერში საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული
სააგენტოს ორგანიზებით საქართველოში ჩატარებული კვიპროსზე წლების განმავლობაში
მიმდინარე არქეოლოგიური გათხრების შედეგად აღმოჩენილი მასალის რეტროსპექტიული
გამოფენის კვიპროსის ნიქოზიის მუზეუმში დასაბრუნებლად, 2016 წლის იანვარში ეროვნულმა
სააგენტომ განახორციელა სამუზეუმო ექსპონატების გადაადგილებისათვის დადგენილი
სპეციალური საერთაშორისო რეჟიმების შესაბამისი კომპლექსური ღონისძიებები.
2016 წლის 2-3 მარტს საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს
დელეგაციის შემადგენლობაში საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნულმა
სააგენტომ განახორციელა ოფიციალური ვიზიტი
თურქეთის კულტურისა და ტურიზმის

სამინისტროში საქართველოსა და თურქეთის რესპუბლიკას შორის თანამშრომლობის
გაღრმავების პერსპექტივების განსახილველად. სამუშაო ვიზიტის ფარგლებში განხილული
თემებიდან ერთერთ პრიორიტულ მიმართულებას წარმოადგენდა კულტურული მემვიდრეობის
საკითხები. სამუშაო ვიზიტის შედეგად, შემუშავდა ორ ქვეყანას შორის კულტურის სფეროში
თნამშრომლობის ხელშეკრულება, მათ შორის კულტურული მემკვიდრეობის მიმართულებით,
სადაც განისაზღვრა მხარეთა ვალდებულებები და თნამშრომლობის ფორმატი. აღნიშნულ
მისიაზე მიღწეული შეთანხმების შედეგად ეროვნულმა სააგენტომ თურქულ მხარეს მიაწოდა
ახალციხის წყვილი აბანოს თურქულად ნათარგმნი პროექტი, რის სანაცვლოდაც ელოდება ოშკის
სარეაბილიტაციო პროექტის პაკეტს გასაცნობად.
2016 წლის 15-17 მარტს საქართველოსა და აზერბაიჯანის რესპუბლიკას შორის კულტურული
მემკვიდრეობის სფეროში თანამშრომლობის ფარგლებში საქართველოს კულტურისა და
ძეგლთა დაცვის სამინისტროს დელეგაციის შემადგენლობაში საქართველოს კულტურული
მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნულმა სააგენტომ განახორციელა ოფიციალური ვიზიტი ბაქოში,
აზერბაიჯანის კულტურისა და ტურიზმის სამინისტროში. ვიზიტის ფარგლებში, განხილულ იქნა
კულტურული მემკვიდრეობის სფეროში ქვეყნებს შორის თანამშრომლობის პერსპექტივები,
შედეგად, აღნიშნულ ეტაპზე მზადდება თანამშრომლობის ხელშეკრულება, რომელიც
განსაზღვავს მხარეების ვალდებულებებსა და თანამშრომლობის ფორმატს.
კულტურულ მემკვიდრეობაზე მედიამონიტორინგის პროგრამა - კულტურის სფეროში ქვეყნის
მასშტაბით მიმდინარე პროცესების მონიტორინგის, ანალიზისა და კულტურული მემკვიდრეობის
სფეროში განხორციელებულ პროექტებზე საზოგადოებრივი აზრის კვლევის მიზნით,
მიმდინარეობს მედია-მონიტორინგი, რის ტექნიკურ შესაძლებლობასაც იძლევა საზოგადოებრივი
აზრისა და კვლევის მარკეტინგის ინსტიტუტის (IPM) სპეციალური პროგრამა. პროგრამით
მოწოდებული მასალების (სატელევიზიო და რადიო სიუჟეტები, რადიოჩანაწერები,
ელექტრონულ და ბეჭდურ მედიაში გამოქვეყნებული სტატიები) საფუძველზე მზადდება
ეროვნული სააგენტოს მედია არქივი.

