
2014 წელი 30 ივნისი - imedo gaogavam fraqcia ,,qarTuli ocneba-

respublikelebi“-s saxeliT gaakeTa gancxadeba, man aRniSna, rom 

samtrediisaTvis fexburTi aris sisxlxorceuli sakiTxi, Cven risi 

saSualebac gvaqcs imiT unda davexmaroT. magram minda avRniSno, rom 

sportis sxva saxeobebi fexburTis gamo ar unda daiCagros, erTis 

xarjze meore ar unda iZirebodes. sakmaod didi warmatebebi aqvs 

samtrediel moWidaveebs, magram maT mimarT  aseTi didi yuradRebas ver 

viCenT. safexburTo gunds hyavs xelmZRvaneli da man unda moiZios 

sponsori, romelic iqneba mTavari ZarRvi da arteria. amas dro da fuli 

esaWiroeba, am etapze samtredias hyavs sakmaod seriozuli gundi da is 

erT-erTi mowinave unda iyos.   

 2014 წელი 2 4 სექტემბერი - imedo gogavam aRniSna, rom gundi 

dafinansdes warmodgenili proeqtis Sesabamisad 400.0 aT.lariT da 

prioriteti mieniWos socialur sferos, darCes dafinanseba 70.0 aT.laris 

farglebSi. es aris zRvaSi wveTi im adamianebisTvis, visac 5; 10; da 15 

lari ar gaaCnia wamlis SesaZenad da nu movaxdenT maT ignorirebas 

2015 წელი 17 თებერვალი - იმედო გოგავამ აღნიშნა, რომ საფეხბურთო 

კლუბის პრეზიდენტს ხელფასი აქვს 1 8 7 5 ლარი, ანუ ა(ა)იპ-ის ხელმძღვანელს, 

საკრებულოს თავმჯდომარის მოადილესა და გამგებლის მოადგილეზე მეტი 

ხელფასი აქვს. ადრე იყო რეგულაციები, რომელიც  საჭიროა დღესაც მუშაობდეს. 

ხოლო რაც შეეხება მმართველ დირექტორს, მუშაობს ანაზღაურების გარეშე, რაც 

კანონის დარღვევაა. თუ მას არა აქვს სურვილი აიღოს ხელფასი, მიმართოს ის 

სურვილისამებრ. 

2015 წელი 27 აპრილი - იმედო გოგავამ აღნიშნა, რომ საფეხბურთო კლუბის 

ბიუჯეტმა დღეის მდგომარეობით მილიონ ლარს გადააჭარბა,  გუნდი მე-5 

ადგილზეა. სასურველი იქნება მობრძანდეს გუნდის ხელმძღვანელობა სხდომაზე და 

აგვიხსნან რა მდგომარეობაა საფეხბურთო კლუბში. ელემენტარულად ისიც ვერ 

მოხერხდა, რომ საკრებულოს წევრებს ჰქონდეთ საშვი. 

  2016 წელი 21 იანვარი - იმედო გოგავა - ,,წარმოდგენილი პროექტიდან 
ირკვევა, რომ საპრემიო თანხა მთლიანად შემცირდა. ითქვა, რომ შეთანხმება 
მიღწეულია ყველა ფეხბურთელთან და ისინი წინააღმდეგი არ არიან საპრემიო 



ფონდის გაუქმებით. თუმცა კონტრაქტი დადებულია ინდივიდუალურად 
თითოეულ ფეხბურთელთან, გადაიხედება თუ არა ხელშეკრულებები და მომავალში 
გათვალისწინებული იქნება თუ არა საპრემიო ფონდი. ასევე საფეხბურთო კლუბის 
წესდებაში წერია, რომ ის არის ,,კავშირი’’ და აქვს ვალდებულება მოიძიოს თანხები 
და სპონსორები, თუ არის ამ კუთხით რაიმე ნაბიჯები’’. 
  2016 წელი 2 თებერვალი - იმედო გოგავამ აღნიშნა, რომ მე ხელთ მაქვს ა(ა)იპ 
კავშირი საფეხბურთო კლუბი სამტრედიას 2009 წლის ფეხბურთის განვითრების 
პროგრამა, რომლის მიხედვით კავშირის ქონება იქმნება შემოწირულობებით, 
გრანტებით, დამხმარე სამეწარმეო საქმიანობით, ბილეთებისა და აბონემენტების 
რეალიზაციით და სარეკლამო პარტნიორობით მიღებული შემოსავლებით,  ასევე 
კანონით აუკრძალავი სხვა საშუალებებით. მოძიებული თანხები საკმაოდ 
გააუმჯობესებს კლუბის ეკონომიკურ მდგომარეობას და შეამცირებს სუბსიდიის 
რაოდენობას ადგილობრივი ბიუჯეტიდან. მე არ მახსენდება არც ერთი ჩატარებული 
ღონისძიება, რომელიც გუნდს ფინანსურ დახმარებას გაუწევდა. დღევანდელი 
პირობები ნამდვილად სასათბურე პირობებია. მარტო ბიუჯეტი კლუბს ვერ 
შეინახავს. ჩვენ გვიყვარს ფეხბურთი, მაქსიმალურად მხარში ვუდგავართ 
საფეხბურთო კლუბს, ვცდილობთ მის ხელშეწყობას, მაგრამ მაინტერესებს რა 
ღონისძიებები გაატარეთ იმისათვის, რომ მოგეძიებინათ ფინანსები. გაქვთ თუ არა 
რაიმე გეგმა კლუბის განვითარებისთვის. 

 

 


