Xocavənd Rayon Gənclər və İdman İdarəsinin
2020-ci il ərzində həyata keçirdiyi tədbirlər barədə
HESABAT

ARAYIŞI

Xocavənd Rayon Gənclər və İdman İdarəsi 2020-ci il ərzində əsas məqsədi gənclərin
fiziki, əqli və mənəvi inkişafına şərait yaratmaq, onların imkan və bacarıqlarının
reallaşdırılmasına, sosial problemlərinin həllinə və hüquqlarının müdafiəsinin təmin
olunmasına kömək etməkdən ibarət olan dövlət gənclər siyasətinin əsas istiqamətlərinə
uyğun olaraq bir sıra tədbirlər həyata keçirmişdir.
Gənclərin mənəvi-əxlaqi və vətənpərvərlik tərbiyəsinin gücləndirilməsi, onların asudə
vaxtının səmərəli və mənalı təşkil edilməsi, istedadlı və yaradıcı gənclərin üzə çıxarılması,
koronavirus (COVID-19) pandemiyası ilə bağlı əhalinin maarifləndirilməsi və
məlumatlandırılması, gənclərlə iş və idman sahəsi üzrə rayondan kənarda keçirilən zona
və respublika səviyyəli tədbirlərdə rayonun layiqincə təmsil edilməsi və digər məsələlər
idarənin diqqət mərkəzində olmuşdur.
Gənclərlə iş sahəsində həyata keçirilən tədbirlər
Xocavənd Rayon Gənclər və İdman İdarəsi 10 yanvar 2020-ci il tarixdə Xocavənd
500 ailəlik qəsəbədə yerləşən Xocavənd Rayon Mədəniyyət Evində Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin 2017-ci il 15 sentyabr tarixli Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş
“Azərbaycan gəncliyi 2017-2021-ci illərdə” Dövlət Proqramının həyata keçirilməsi üzrə
Tədbirlər Planının 5.1-ci bəndinə uyğun olaraq “Heydər Əliyev və Azərbaycan gəncliyinin
vətənpərvərlik tərbiyəsi” mövzusunda toplantı keçirmişdir. Azərbaycan xalqının Ümummilli
lideri Heydər Əliyevin azərbaycançılıq məfkurəsinin gənclər arasında təbliğ edilməsi,
gənclərin vətəndaşlıq və vətənpərvərlik tərbiyəsinin gücləndirilməsi məqsədi ilə keçirilən
tədbirdə 108 nəfər iştirak etmişdir.
İdarə Xocavənd rayon Salakətin kənd tam orta məktəblə birgə 17 yanvar tarixdə
Xocavənd 500 ailəlik qəsəbədə yerləşən Salakətin kənd tam orta məktəbdə gənclərin
iştirakı ilə 20 Yanvar faciəsinin 30-cu ildönümünə həsr olunmuş “20 Yanvar - milli birlik və
vətənpərvərliyimizin simvolu” mövzusunda toplantı keçirmişdir. Azərbaycan xalqının
azadlığı, suverenliyi uğrunda şəhid olmuş vətən övladlarının əziz xatirəsinin yad olunması,
yeniyetmə və gənclərdə vətənpərvərlik ruhunun yüksəldilməsi, müstəqillik uğrunda
mübarizə tariximizə nəzər salınması məqsədi ilə keçirilən tədbirdə şəhidlərimizin əziz
xatirəsi yad edilmiş, müstəqilliyimiz uğrunda mübarizə tariximiz, ölkəmizin yaxın keçmişi ilə
bağlı bir sıra məqamlar barədə gənclərin daha ətraflı məlumatlandırılması üçün müxtəlif
çıxışlar səslənilmiş, ayrı-ayrı şagirdlərin fikirləri dinlənilmiş, “Zəfərə gedən yol” filmi və
şeirlərdən ibarət kompozisiya nümayiş olunmuşdur. Daha sonra ibtidai sinif şagirdlərinin 20
yanvar faciəsinə həsr etdikləri rəsm əsərlərinə baxış keçirilmiş və ən yaxşı rəsm əsərlərinin
müəllifləri diplomla təltif edilmişdir. Tədbirdə 93 nəfər iştirak etmişdir.
Xocavənd Rayon Gənclər və İdman İdarəsi 24 yanvar tarixdə Xocavənd 500 ailəlik
qəsəbədə rayon Təhsil Şöbəsinin akt zalında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
15 sentyabr 2017-ci il tarixli 3236 nömrəli sərəncamı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan gəncliyi
2017-2021-ci illərdə” Dövlət Proqramı”nın həyata keçirilməsi üzrə Tədbirlər Planının 5.7.3
yarımbəndinin icrasını təmin etmək məqsədi ilə “Seçkilərə qatıl, iradəni ifadə et” devizi
altında gənc seçicilər və ilk dəfə səs verəcək gənclərlə görüş keçirmişdir. Gənclər arasında
seçki prosesini və seçkilərdə iştirakı təbliğ etmək, ilk dəfə səs verən gənc seçicilər arasında

maarifləndirmə işi aparmaq, gəncləri seçkilərdə iştirakın bir çox prinsipləri ilə tanış etmək və
seçkilərdə fəal iştirak etməyə səsləmək məqsədi ilə keçirilən tədbirdə ilk dəfə səs verən
gənclər, rayonun fəal, tanınan və uğur qazanmış gəncləri, rayon ictimaiyyətinin
nümayəndələri iştirak etmişdir. Tədbirə 81 nəfər qatılmışdır.
Xocavənd Rayon Gənclər və İdman İdarəsi və Xocavənd Rayon İcra Hakimiyyətinin
təşkilatçılığı ilə 31 yanvar tarixdə rayon İcra Hakimiyyətinin akt zalında “2 FevralAzərbaycan Gəncləri Günü”nə həsr olunmuş “Gəncliyimiz gələcəyimizdir” devizi altında
mərasim keçirilmişdir. Tədbir iştirakçıları ilk öncə Ümummilli lider Heydər Əliyevin Xocavənd
Rayon İcra Hakimiyyəti qarşısında yerləşən abidəsini ziyarət etmiş, abidə önünə gül
dəstələri düzərək xatirəsini böyük hörmət və ehtiramla yad etmişlər.
Rayonun ictimai həyatında, mədəni-kütləvi tədbirlərdə fəal iştirak edən, idmanın
müxtəlif növlərində, müsabiqə və intellektual oyunlarda yüksək nailiyyətlər qazanan
gənclərlə bərabər rayon İcra Hakimiyyətinin, idarə, müəssisə və təşkilatların
əməkdaşlarının da qatıldığı tədbirdə gənc nəslin problemlərinin həlli, onların cəmiyyət
həyatında layiqli iştirakının təmin olunması, milli-mənəvi dəyərlərə bağlılığının
möhkəmləndirilməsi üçün dövlət səviyyəsində həyata keçirilən işlərdən, əldə olunan
uğurlardan bəhs edən, gəncləri bütöv və müstəqil Azərbaycan naminə bütün güclərini
toplamağa, vətənin inkişafı üçün səylə çalışmağa səsləyən çıxışlar səslənilmiş, ayrı-ayrı
gənclərin fikirləri dinlənilmişdir. 2019-cu il ərzində yüksək nailiyyətlər əldə edən, fəallığı ilə
seçilən bir qrup gənc fəxri fərmanla təltif edilmiş, qiymətli hədiyyələrlə mükafatlandırılmışdır.
“Azərbaycan Gəncləri Günü”nün qeyd olunması məqsədi ilə keçirilən tədbirdə 96 nəfər
iştirak etmişdir.
Xocavənd Rayon Gənclər və İdman İdarəsi və Xocavənd Rayon İcra Hakimiyyətinin
təşkilatçılığı ilə 13 fevral 2020-ci il tarixdə Beyləqan rayonu ərazisində salınmış 146 ailəlik
məcburi köçkün qəsəbəsində yerləşən Xocavənd Rayon Qaradağlı kənd tam orta məktəbdə
Qaradağlı faciəsinin 28-ci ildönümünə həsr olunmuş məktəblilər arasında “Nə? Harada? Nə
zaman?” intellektual oyunu üzrə Xocavənd rayon çempionatı keçirilmişdir. Qaradağlı faciəsi
qurbanlarının xatirəsini yad etmək, yeniyetmə və gənclərin intellektual səviyyəsini, dünya
görüşünü, zehni inkişafını stimullaşdırmaq, asudə vaxtlarının səmərəli və mənalı təşkili
istiqamətində yeni üsullar tətbiq etmək, onlar arasında bilik və elmin nüfuzunu artırmaq
məqsədi ilə keçirilən bu tədbir “Gənclər siyasəti haqqında” Azərbaycan Respublikasının
Qanununun və Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2017-ci il 15 sentyabr tarixli
Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan gəncliyi 2017-2021-ci illərdə” Dövlət Proqramının
müvafiq bəndlərinə əsasən təşkil olunmuşdur. Xocavənd rayonunun orta ümumtəhsil
məktəblərinin şagirdlərindən ibarət 8 komandanın (48 nəfər) iştirak etdiyi intellektual oyunda
birinci yeri Salakətin kənd tam orta məktəbin “Albedo” komandası, ikinci yeri yenə də
Salakətin kənd tam orta məktəbin “Tanrı qırmancı” komandası, üçüncü yeri isə Tuğ kənd 1
saylı tam orta məktəbin “Never back down” komandası əldə etmişdir. Qalib komandalar
diplomla təltif olunmuşdur.
İdarə Xocavənd Rayon İcra Hakimiyyəti ilə birgə 24-25 fevral tarixlərdə Yeni
Xocavənd, Xocavənd 500 ailəlik və Xocavənd 320 ailəlik qəsəbələrdə yerləşən orta
ümumtəhsil məktəblərində “Mən könüllüyəm” devizi altında görüşlər keçirmişdir.
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 15 sentyabr 2017-ci il tarixli 3236 nömrəli sərəncamı
ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan gəncliyi 2017-2021-ci illərdə” Dövlət Proqramının həyata
keçirilməsi üzrə Tədbirlər Planının 5.7.5-ci bəndinə uyğun olaraq gənclərin könüllü
fəaliyyətə həvəsləndirilməsi, könüllülük fəaliyyətinin daha geniş təşviq edilməsi məqsədi ilə
keçirilən goruşlərdə 175 nəfər gənc iştirak etmişdir. Tədbirlərdə könüllülük hərəkatının

stimullaşdırılması və yerlərdə intensivləşdirilməsi üçün dövlət tərəfindən görülən işlər,
xalqımızın əsrlər boyu xeyirxahlıq, fədakarlıq, könüllü və təmənnasız kömək ənənələrini
yaşatması, könüllülüyün bir çox fəaliyyət sahələrinə nüfuz edərək ümummilli hərəkata
çevrilməsi və ölkənin hər bir bölgəsinə, ictimai həyatın müxtəlif sahələrinə yayılaraq
cəmiyyətimizin bütün təbəqələrini əhatə etməsi və gənclərimizin həyat tərzinə çevrilməsi ilə
bağlı bir sıra məqamlar barədə gənclərin daha ətraflı məlumatlandırılması üçün çıxışlar
səslənilmiş, ayrı-ayrı gənclərin fikirləri dinlənilmişdir.
Xocavənd Rayon Gənclər və İdman İdarəsi 11-31 may 2020-ci il tarixlərdə “Onları siz
də tanıyın” devizi altında “Həmyerlilərimiz” adlı onlayn aksiya keçirmişdir. Onlayn tədbirin
keçirilməsində əsas məqsəd əslən Xocavənd rayonundan olan görkəmli şəxsiyyətlərin, elm,
mədəniyyət və incəsənət adamlarının, ictimai-siyasi xadimlərin, qələm adamlarının, yüksək
nəticəli idmançıların gənclər arasında tanıdılması, onların həyat və fəaliyyəti, dövlət və
cəmiyyət qarşısında xidmətlərini işıqlandırmaqla gənclərə örnək ola biləcək nümunələrin
təbliğ edilməsi olmuşdur. Aksiya çərçivəsində Xocavənd rayonundan olan onlarla görkəmli
şəxsiyyət, elm, mədəniyyət və incəsənət adamı, ictimai-siyasi xadim, qələm adamı, yüksək
nəticəli idmançı haqqında facebook və tvitter səhifələrimiz üzərindən paylaşımlar edilmişdir.
Paylaşılan materiallar yüzlərlə sosial şəbəkə istifadəçisi tərəfindən izlənilib, “bəyən”ilib,
“paylaş”ılmışdır.
İdarə 18 may - 18 iyun tarixlərdə “Xocavənd: tarix qoxan diyar” devizi altında onlayn
aksiya keçirmişdir. Onlayn tədbirin keçirilməsində əsas məqsəd rayon ərazisindəki tarix və
mədəniyyət abidələrini təbliğ etmək, bu abidələri işğal altında olan Xocavənd rayonunu
görməyən xocavəndli gənclərə tanıtmaq, onların bir çoxunun Ermənistanın hərbi təcavüzü
nəticəsində dağıdıldığı faktını ictimaiyyətin (yerli və dünya) diqqətinə bir daha çatdıraraq
erməni vandalizmini ifşa etmək və ümumiyyətlə Xocavənd rayonu haqqında (tarixi,
coğrafiyası, mədəniyyəti, iqtisadiyyatı, təbiəti və digər) maraqlı məlumatları paylaşaraq
insanların bu rayon haqqında məlumatlılıq səviyyəsini artırmaq olmuşdur.
Aksiya çərçivəsində rayon ərazisindəki onlarla tarix və mədəniyyət abidəsi,
ümumiyyətlə Xocavənd rayonunun tarixi, coğrafiyası, mədəniyyəti, iqtisadiyyatı, təbiəti və
digər haqqında facebook və tvitter səhifələrimiz üzərindən paylaşımlar edilmişdir. Paylaşılan
materiallar yüzlərlə sosial şəbəkə istifadəçisi tərəfindən izlənilib, “bəyən”ilib, “paylaş”ılmışdır.
“28 May - Respublika Günü"nün qeyd olunması, gənclərdə vətənpərvərlik hissinin
gücləndirilməsi, istedadlı və yaradıcı gənclərin üzə çıxarılması və onların asudə vaxtının
səmərəli keçirilməsinin təmin edilməsi məqsədi ilə 25-27 may tarixlərdə "28 May-Respublika
Günü"nə həsr olunmuş onlayn bədii qiraət müsabiqəsi keçirilmişdir. 32 nəfərin qatıldığı
müsabiqədə 1-ci yeri Nərimanlı kənd tam orta məktəbin 8-ci sinif şagirdi Fətəlizadə Diləzbər
Yusif qızı, 2-ci yeri Salakətin kənd tam orta məktəbin 11-ci sinif şagirdi Tağıyeva Nərmin
Xidməddin qızı, 3-cü yeri isə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət
İdarəçilik Akademiyasının birinci kurs tələbəsi Quliyeva Günel Barat qızı tutmuşdur. Qaliblər
diplomla təltif olunmuşdur.
Xocavənd Rayon Gənclər və İdman İdarəsinin təşkilatçılığı ilə 11-14 iyun tarixlərdə
facebook və tvitter səhifələri üzərindən "15 iyun: milli qurtuluşun başlanğıcı" başlığı altında
paylaşımlar edilmişdir. “15 İyun - Milli Qurtuluş Günü”nün qeyd olunması, Azərbaycan
dövlətini və millətini zamanın ən çətin sınaqlarından çıxarmış Ümummilli lider Heydər
Əliyevin ölkə rəhbərliyinə qayıdışı gününün tarixi əhəmiyyəti, onun gənclərlə iş sahəsində
həyata keçirdiyi böyük işlər barədə gənclərin məlumatlılığının daha da artırılması, Heydər
Əliyevin azərbaycançılıq məfkurəsinin gənclər arasında geniş təbliğ edilməsi məqsədi ilə
keçirilən onlayn tədbir çərçivəsində Ümummilli lider Heydər Əliyev və milli qurtuluş fəlsəfəsi

haqqında müxtəlif illərdə yazılmış məqalələr, çəkilmiş filmlər facebook və tvitter səhifələri
üzərindən paylaşılmışdır. Sözügedən materiallar yüzlərlə sosial şəbəkə istifadəçisi
tərəfindən izlənilib, “bəyən”ilib və təkrar “paylaş”ılmışdır.
20 iyul 2020-ci il tarixdə koronavirus (COVID-19) pandemiyası ilə bağlı əhalinin
maarifləndirilməsi və məlumatlandırılması məqsədi ilə maarifləndirici aksiya keçirilmişdir.
Aksiya çərçivəsində Xocavənd Rayon Gənclər və İdman İdarəsinin əməkdaşları və gənc
könüllülərdən ibarət işçi qrup Nazirlər Kabineti yanında Operativ Qərargahın müəyyən etdiyi
qaydalar əsasında Xocavənd rayon sakinlərinin müvəqqəti məskunlaşdıqları 500 ailəlik, 320
ailəlik və 146 ailəlik məcburi köçkün qəsəbələrinin ayrı-ayrı küçələrində, xüsusilə,
vətəndaşların sıx olduğu yerlərdə sakinlərlə maarifləndirici söhbətlər aparmışdır. Aparılan
söhbətlər zamanı sakinlərə hərəkət və ünsiyyət zamanı sosial məsafənin qorunması, tibbigigiyenik vasitələrin və maskaların istifadəsinin zəruriliyi barədə məlumatlar verilmiş,
insanlara özünütəcrid tədbirlərinə uyğun davranmaq, yalnız ciddi ehtiyac yarandığı halda
evdən çıxmaq, digər şəxslərlə minimum kontaktda olmaq tövsiyə olunmuş, onlara tibbi
maska və məlumatlandırıcı vərəqələr paylanmışdır.
Xocavənd Rayon Gənclər və İdman İdarəsi 28-29 iyul tarixlərdə “Karantin
qaydalarına biganə qalan vətəndaşlar xalqın genefonduna zərbə vururlar” mövzusunda
onlayn müzakirə keçirmişdir. Cəmiyyətin sağlamlığı naminə hər kəsin karantin rejiminə, o
cümlədən Nazirlər Kabineti yanında Operativ Qərargahın bütün tələb və tövsiyələrinə ciddi
əməl etməyə çağırılması və vətəndaşların özlərində qanun pozuntusuna qarşı ictimai
qınağın formalaşdırılması məqsədi ilə facebook səhifələrimiz üzərindən keçirilən
müzakirədə onlarla gənc iştirak etmişdir. Sözügedən material yüzlərlə sosial şəbəkə
istifadəçisi tərəfindən izlənilib, “bəyən”ilib, “paylaş”ılmışdır.
Xocavənd Rayon Gənclər və İdman İdarəsi Laçın, Füzuli, Ağdam, Xocalı, Şuşa,
Kəlbəcər, Cəbrayıl, Qubadlı və Zəngilan rayonlarının gənclər və idman idarələri ilə birgə
30 iyul tarixdə işğal altında olan rayonların fəal gənclərinin iştirakı ilə “Gənclər Qarabağ
üçün bir arada” mövzusunda videokonfrans keçirmişdir. Gənclərin vətəndaşlıq və
vətənpərvərlik tərbiyəsini gücləndirmək, Azərbaycanın müstəqillik əldə etdikdən sonra
keçdiyi tarixi yol və digər mühüm məsələlər barədə gənclərin məlumatlılığını daha da
artırmaq, son zamanlar baş verən hadisələrə gənclərin münasibətini öyrənmək məqsədilə
keçirilən tədbirə məcburi köçkün rayonlardan 112 nəfər fəal gənc qatılmışdır. Konfransda
Azərbaycan xalqının azadlığı, suverenliyi uğrunda şəhid olmuş vətən övladlarının əziz
xatirəsinin yad olunmuş, ölkəmizdə gənclərlə iş sahəsində aparılan siyasət, ərazi
bütövlüyümüzü, müstəqilliyimizi qorumaq yolunda şərəfli addımlar atan Azərbaycan
Respublikası Silahlı Qüvvələrinin yaranması, dövlətin ordu quruculuğu ilə bağlı gördüyü
işlər, gənclərin vətənpərvər ruhda tərbiyələndirilməsinin vacibliyi barədə gənclər və idman
idarələri rəislərinin çıxışları səslənilmiş, mövzu ilə bağlı ayrı-ayrı gənclərin fikirləri
dinlənilmişdir.
Xocavənd Rayon Gənclər və İdman İdarəsi 12 avqust tarixdə Laçın, Qubadlı,
Kəlbəcər, Zəngilan, Şuşa, Ağdam, Füzuli, Cəbrayıl və Xocalı rayonlarının gənclər və idman
idarələri ilə birgə “12 avqust-Beynəlxalq Gənclər Günü”nə həsr olunmuş videokonfrans
keçirmişdir. "12 avqust - Beynəlxalq Gənclər Günü"nün qeyd olunması, dövlətin gənclərlə iş
və idman sahəsində yürütdüyü siyasət, gənclərin mənəvi-əxlaqi tərbiyəsinin
gücləndirilməsinə, yaradıcılıq qabiliyyətlərinin inkişaf etdirilməsinə, ictimai-siyasi fəallığının
artmasına kömək göstərilməsi, gənclərin vətənpərvərlik və Azərbaycan dövlətçiliyinə
sədaqət hisslərinin yüksəldilməsi və bu kimi digər məsələlər barədə müzakirələrin
aparılması, mövzu ilə bağlı ayrı-ayrı gənclərin fikirlərinin öyrənilməsi məqsədi ilə keçirilən

tədbirdə 92 nəfərin iştirak etmişdir. Videokonfransda gənclər və idman idarələri rəislərinin
çıxışları səslənilmiş, ayrı-ayrı gənclərin fikirləri dinlənilmişdir.
Azərbaycanın hərb tarixində əvəzsiz rola malik generalların gənclərə tanıdılması,
onların həyat və fəaliyyətini, dövlət və cəmiyyət qarşısında xidmətlərini, keçdikləri şərəfli
döyüş yolunu, yaratdıqları qəhrəmanlıq nümunələrini işıqlandırmaqla gənclərə örnək ola
biləcək nümunələrin təbliğ edilməsi, gənclərdə vətənpərvərlik hissinin daha da
yüksəldilməsi məqsədi ilə 31 avqust – 20 sentyabr tarixlərdə “Generallarımız: tanıyaq və
tanıdaq” adlı onlayn aksiya keçirilmişdir. Aksiya çərçivəsində hərb tariximizin şanlı
generalları haqqında sosial şəbəkə səhifələrimiz üzərindən paylaşımlar edilmişdir.
Paylaşılan materiallar yüzlərlə sosial şəbəkə istifadəçisi tərəfindən izlənilib, “bəyən”ilib,
“paylaş”ılmışdır.
Xocavənd Rayon Gənclər və İdman İdarəsi Xocalı, Şuşa, Laçın, Kəlbəcər, Füzuli,
Cəbrayıl, Qubadlı və Zəngilan rayonlarının gənclər və idman idarələri ilə birgə 16 sentyabr
tarixdə “Gəncliyimizi qoruyaq, narkomaniyaya yox deyək” mövzusunda videokonfrans
keçirmişdir. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2017-ci il 15 sentyabr tarixli Sərəncamı
ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan gəncliyi 2017-2021-ci illərdə” Dövlət Proqramının həyata
keçirilməsi üzrə Tədbirlər Planının 5.2.1-ci yarımbəndinə uyğun olaraq keçirilən tədbirə
ərazisi işğal altında olan rayonlardan 64 nəfər fəal gənc qatılmışdır. Gənclər arasında
sağlam həyat tərzini təbliğ etmək, narkomanlığa, narkotiklərin qanunsuz dövriyyəsinə qarşı
mübarizə məqsədilə dövlət tərəfindən görülən işlər barədə gənclərin məlumatlılığını daha
da artırmaq, narkomaniya, tütün, alkoqol və digər psixoaktiv maddələrin mənfi təsiri barədə
gəncləri maarifləndirmək, zərərli vərdişlərlə mübarizənin yolları və mövzu ilə əlaqədar digər
məsələlər haqqında gənclərin fikir və düşüncələrini öyrənmək məqsədi ilə təşkil olunan
videokonfransda gənclər və idman idarələri rəislərinin çıxışları səslənilmiş, ayrı-ayrı
gənclərin fikirləri dinlənilmişdir.
Xocavənd Rayon Gənclər və İdman İdarəsinin təşkilatçılığı ilə 14-26 dekabr 2020-ci il
tarixdə Vətən müharibəsində qələbə münasibətilə bir sıra tədbirlər həyata keçirilmişdir.
Vətən müharibəsində şəhid olmuş Xocavənd rayonundan olan hərbi qulluqçuların məzarları
ziyarət edilmiş, rayonun fəal gənclərinin iştirakı ilə Vətən müharibəsində şəhid olmuş
Xocavənd rayonundan olan hərbi qulluqçuların ailələri ilə görüş keçirilmiş, sosial
şəbəkələrdə rayon şəhidləri ilə bağlı materialların paylaşılması təmin edilmişdir. Xalqımızın
qüdrətinin və milli qürurumuzun təntənəsinə çevrilən, dövlətimizin nüfuzu və gələcək inkişafı
baxımından müstəsna əhəmiyyət kəsb edən bu misilsiz qələbənin əldə olunması uğrunda
canında keçən hərbi qulluqçularımızın xatirəsini əziz tutmaq, onların keçdiyi şərəfli döyüş
yolunu gənclərə nümunə göstərərək onların vətəndaşlıq və vətənpərvərlik tərbiyəsini
gücləndirmək, şəhid ailələrinə diqqət və qayğı göstərmək məqsədi ilə görülən işlər bu gün
də davam etdirilir.
2020-ci ilin mart-dekabr ayları ərzində koronavirus (COVID-19) infeksiyasının
yayılmasının qarşısının alınması ilə bağlı ölkəmizdə aparılan “#evdəqal” maarifləndirmə
kampaniyası çərçivəsində müxtəlif yaş qruplarına aid olan şagirdlərin və könüllülərin iştirakı
ilə videoçarxlar hazırlanmış və sosial şəbəkələrdə evdəqal həştəqi ilə paylaşımlar edilmişdir.
Bundan başqa insanları xüsusi karantin rejiminin tələblərinə riayət etməyə səsləmək,
koronavirus infeksiyasının yarada biləcəyi təhlükə barədə fərdi izahetmə-xəbərdarlıq işləri
aparmaq məqsədi ilə yaradılmış könüllülərdən ibarət mobil qruplar vasitəsilə məcburi
köçkünlərin məskunlaşqları qəsəbələrdə izahetmə-xəbərdarlıq işləri aparılmışdır.
İdman sahəsi üzrə həyata keçirilən tədbirlər

Xocavənd Rayon Gənclər və İdman İdarəsi Xocavənd Rayon Uşaq-Gənclər İdmanŞahmat Məktəbi ilə birgə 09 yanvar 2020-ci il tarixdə Xocavənd 320 ailəlik qəsəbədə
yerləşən Tuğ kənd 1 saylı tam orta məktəbdə 8, 10, 12, 14 və 16 yaşadək oğlan və qızlar
arasında Şahmat üzrə Xocavənd rayon birinciliyi keçirmişdir. Rayonda şahmatı daha da
inkişaf etdirmək və təbliğ etmək, məktəbli şahmatçılar arasında idman və dostluq əlaqələrini
möhkəmləndirmək, perspektivli şahmatçıları aşkar etmək məqsədi ilə keçirilən yarışda 69
nəfər iştirak etmişdir. Xocavənd Rayon Uşaq-Gənclər İdman-Şahmat Məktəbinin 16
yaşadək oğlan və qızlarının qatıldığı rayon birinciliyinin qalibləri diplomla təltif olunmuşdur.
İdarə 29 fevral tarixdə Xocavənd 500 ailəlik qəsəbədə Bayraq meydanında Gənclər
arasında Qol Güləşi üzrə Xocavənd rayon birinciliyi keçirmişdir. Qol Güləşi üzrə perspektivli
idmançıları aşkar etmək, idmançılar arasında dostluq əlaqələrini möhkəmləndirmək,
gənclərə sağlam həyat tərzi aşılamaq və rayon çempionunu müəyyən etmək məqsədi ilə
keçirilən rayon birinciliyində 51 nəfər iştirak etmişdir. Yarışda 60-65 kq çəkidə birinci yeri
Quliyev Samir Qeyrət oğlu, ikinci yeri Məmmədli Mirdamət Fəzail oğlu oğlu, üçüncü yeri
Astanlı Samir Həsən oğlu, 80-85 kq çəkidə birinci yeri Həsənov Ramin Mütalib oğlu, ikinci
yeri Səfərov Kənan Mübariz oğlu, üçüncü yeri isə Budaqov Azər İsmayıl oğlu əldə etmişdir.
Qaliblər diplomla təltif olunmuşdur.
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