სსიპ საზოგადოებრივი მაუწყებლის
აჭარის ტელევიზია და რადიოს
დირექტორის საქმიანობის
ყოველკვარტალური ანგარიში
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„მაუწყებლობის შესახებ“ საქართველოს კანონის 359 მუხლის პირველი პუნქტის „ე“
ქვეპუნქტის შესაბამისად წარმოგიდგენთ ყოველკვარტალურ ანგარიშს.

საანგარიშო პერიოდი:
2021 წლის
მეორე

კვარტალი
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ბათუმი

სარჩევი

1.
2.
3.
4.
5.

შესავალი;
ჩვენი წინასწარი დაგეგმვა;
კვარტლის მიღწევა;
კვარტლის გამოწვევა;
„პროგრამა=პრიოტიტეტს“-შეფასების სისტემა და ჩვენი პლატფორმები:
ტელევიზია - შედეგები და საჭიროებები;
რადიო - შედეგები და საჭიროებები;
ინტერნეტი - შედეგები და საჭიროებები;
მონიტორინგის ანგარიშები.
6. იურიდიული მხარდაჭერა;
7. კვარტლის ტენდერები;
8. ადამიანური რესურსების მართვა, თანამშრომელთა შერჩევა, კონკურსები, სწავლება და
ახალი უნარ-ჩვევების შეძენა;
9. „შემდეგი თაობა“-სტაჟირების პროგრამის მიმოხილვა;
10. საზოგადოებრივი არხი და პარტნიორები;
11. მატერიალურ-ტექნიკური მხარდაჭერა;
12. მოუსმინე აუდიტორიას - საზოგადოებრივი უკუკავშირი;
13. ჩვენი სხვა აქტივობები;
14. სამომავლო რისკები და გამოწვევები;
15. გეგმები შემდეგი ანგარიშისთვის;

მაუწყებელი მოქმედებს საქართველოს კონსტიტუციის შეესაბამის ნორმების საფუძველზე,
ისე რომ სიტყვისა და გამოხატვის თავისუფლება მაქსიმალურად ხელშეუხებელია.
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შესავალი
წარმოგიდგენთ 2021 წლის მეორე კვარტალის (აპრილი, მაისი, ივნისი) შედეგებს.
მაუწყებლის ვალდებულებებია:
-

-

-

-

-

-

უზრუნველყოს პროგრამების სარედაქციო დამოუკიდებლობა, სამართლიანობა და
მიუკერძოებლობა, სახელისუფლებო, პოლიტიკური, რელიგიური და კომერციული
გავლენისაგან თავისუფლება;
უზრუნველყოს საზოგადოებრივი ინტერესის შესაბამისი თანასწორობა ახალი ამბების,
საზოგადოებრივ-პოლიტიკურ, საგანმანათლებლო-შემეცნებით, კულტურულ და სპორტულ
პროგრამებს შორის;
უზრუნველყოს აუდიტორიის დროული და ყოველმხრივი ინფორმირება საქართველოში, მის
რეგიონებსა და მსოფლიოში მიმდინარე მნიშვნელოვანი მოვლენების შესახებ;
საუკეთესო დროს გადასცეს ახალი ამბებისა და საზოგადოებრივ-პოლიტიკური პროგრამები;
პროგრამებში არ გამოხატოს თავისი აზრი;
ასახოს საზოგადოებაში არსებულ მოსაზრებათა პლურალიზმი;
ეთერის არანაკლებ 25%-ისა დაუთმოს დამოუკიდებელი კერძო სამართლის იურიდიული
პირების მიერ მომზადებულ პროგრამებს, რომელთა შესყიდვა განხორციელდება
„სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ და „მაუწყებლობის შესახებ“ კანონების შესაბამისად;
პროგრამებში ასახოს საზოგადოებაში არსებული ეთნიკური, კულტურული, ენობრივი,
რელიგიური, ასაკობრივი და გენდერული მრავალფეროვნება;
ბავშვთა და მოზარდთა ინტერესების შესაბამისი პროპორციით განათავსოს საბავშვო
პროგრამები;
გაითვალისწინოს შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა ინტერესები, საარჩევნო
კამპანიის პერიოდში და რეფერენდუმის/პლებისციტის გამართვის დროს ეთერში გაშვებულ
არჩევნებთან/რეფერენდუმთან/პლებისციტთან
დაკავშირებულ
თავის
გადაცემებში
უზრუნველყოს სურდოთარგმანი;
ხელი შეუწყოს ქვეყნის თვითმყოფადობის, სულიერი ფასეულობებისა და კულტურული
მრავალფეროვნების განვითარებას;
სათანადო პროპორციით განათავსოს უმცირესობების ენაზე, უმცირესობების შესახებ და
უმცირესობების მიერ მომზადებული პროგრამები;
უზრუნველყოს საქართველოს საგარეო პოლიტიკის ძირითადი მიმართულებების, მათ შორის,
ჩრდილოატლანტიკური ხელშეკრულების ორგანიაზაციაში (შემდგომ − ნატო) და
ევროკავშირში ინტეგრაციის პოპულარიზაცია;
უზრუნველყოს აუდიტორიის დროული და ყოველმხრივი ინფორმირება საქართველოს
ოკუპირებულ ტერიტორიებთან დაკავშირებული მოვლენების შესახებ.
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ჩვენი წინასწარი დაგეგმვა
2021 წლის მეორე კვარტალის მთავარი გამოწვევა იყო ტექნიკური პრობლემების მოგვარება.
ამოცანები:
 სტუდიების განახლება;
 პროგრამული პრიორიტეტების შესაბამისი ღონისძიებების ღონისძიება;
 საზოგადოებრივ-პოლიტიკური გადაცემების სტუდიური დიზაინის შეცვლა;
 ტექნიკური გადაიარღების გეგმის კორექცია;
 ტელევიზიის შენობის მოწესრიგება;
 გარე წარმოების საფუძველზე ტელე-რადიო პროდუქციის შეძენასთან დაკავშირებით
კონსულტაიების გამართვა და შესაბამისი დოკუმენტაციების მომზადება.
კვარტლის მიღწევა
სანგარიშო
პერიოდში
მთავარი
აქცენტი
გადატანილი
იყო
მაუწყებლის
ინფრასტრუტრუქტურული პრობლემების მოგვარებაზე, ქ. ბათუმი, მ. აბაშიძის #16/18-ში
მდებარე ფართი - 305,3 კვ.მ. მოხდა ელმომარაგების საკითხის გადაჭრა, როგორც ძირითადი
ოფისის ასევე მ. აბაშიძის #16/18-ში მდებარე ფართი - 305,3 კვ.მ.
შენობაში სარემონტო
სამუშაობის შესრულების მიზნით გამოცხადდა ტენდერი.
კვარტლის გამოწვევა

საერთო ფონი კვლავ რთულია
ბოლო პერიოდში
განვითარებული
მოვლენებიდან
გამომდინარე
პრობლემას ქმნის სამუშაო დისციპლინის არადამაკმაყოფილებელი დონე.

მნიშვნელოვან

„პროგრამა=პრიორიტეტს“ შეფასების სისტემა და ჩვენი პლატფორმები:
სააანგარიშო პერიოდის განმავლობაში მაუწყებელი ორიენტირებული იყო კანონისა და
პროგრამული პრიორიტეტების შესრულების საკითხებზე. ვცდილობდით გაგვეშუქებინა
მთავარი გამოწვევები.
ტელევიზია-შედეგები:
ახალი
ამბების სამსახურისათვის
გავრცელება.

მნიშვნელოვანია

ინფორმაციის

ოპერატიული

რადიო-შედეგები:
პერიოდულად მიმდინარეობდა ყოველკვირეული მუსიკალური პლეილისტის გენერაცია -

ინტერნეტი-შედეგები:
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 დებულების თანახმად, 2021 მეორე კვარტალში, საიტზე აიტვირთა ყველა გადაცემა და
ფილმი, რომელიც გავიდა ეთერში. ასევე, საიტზე განთავსდა რადიოში გასული აუდიო
გადაცემები.


ვიდეო მასალები დახარისხდა და პარალელურად აიტვირთა მაუწყებლის youtube

არხზე.
 ფბ გვერდზე გაზიარდა გადაცემების ანონსები, რომელიც მოგვაწოდა მაუწყებლობამ.
 დავამუშავეთ და დავჭერით

გასული

გადაცემებიდან საინტერესო მონაკვეთები,

გავაზიარეთ სოციალურ ქსელებში, დახურულ და თემატურ ჯგუფებში.


დავამუშავეთ, დავახარისხეთ და ავტვირთეთ მაუწყებლის ადმინისტრაციისა და

მრჩეველთა საბჭოს დოკუმენტები, გადაწყვეტილებები და სხდომები.


საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის გაზრდისთვის, საიტზე შევქმენით ცალკე
სივრცე და გადავიტანეთ მანამდე არსებული დოკუმენტები.

დავამატეთ საჯარო

ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელი პირების საკონტაქტო მონაცემები. საიტზე
გაჩნდა ახალი სივრცე, სადაც მაუწყებლის სამსახურებისა და მათი ხელმძღვანელი
პირების შესახებ განთავსდა ინფორმაცია.


განახლდა გადაცემების შესახებ ინფორმაცია.

აჭარის მაუწყებლის ონლაინ სამსახური, დებულების თანახმად, პასუხისმგებლობას იღებს
და ითვლის მხოლოდ მაუწყებლის შემოქმედებითი გადაცემების სოციალურ მონაცემებს.
გთავაზობთ

მოქალაქეების

ინტერაქციის

(კომენტარები,

ემოციები,

გაზიარებები)

მიხედვით კვარტლის მონაცემებს:
მაუწყებლის გადაცემებს შორის, ფბ აუდიტორიის ყველაზე მეტი ჩართულობა - ამ
კვარტალში „დილის ტალღას“ აქვს. მათ მიერ ფბ დადებულ კონტენტს 31 ათასზე მეტი
კომენტარები, ემოციები და გაზიარებები აქვს. (გასულ კვარტალში ლიდერობდა

„ერთი

დღე სოფელში“ (48 ათასი რეაქციით)).
Crowdtangle-ს მონაცემებით

დილის ტალღის გვერდზე, ბოლო სამ თვეში ყველაზე

პოპულარული იყო ვიდეო 10 წლის მოზარდზე. ვიდეომ 289 ათასზე მეტ ინახვა დააგროვა
და თითქმის 10 ათასი ემოცია. მას მოსდევს ვიდეო ფლორისტზე. სიუჟეტი 45 ათასმა
ადამიანმა ნახა.
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მოქალაქეთა ჩართულობის მიხედვით, მეორე ადგილზეა

„ეს შუადღე“ ამ კვარტალში.

ყოველდღიური გადაცემა მეორე ადგილზე 15 ათასიანი მაჩვენებლითაა. ეს იმას ნიშნავს,
რომ სამი თვის განმავლობაში, გადაცემის მიერ შექმნილ პროდუქტებზე 15 ათასზე მეტი
ემოცია, გაზიარება ან ემოცია გამოხატეს.
გადაცემის ოფიციალურ გვერდზე 6 ათასზე მეტმა ადამიანმა ნახა ზვიად სირაბიძისა და
ფსიქოლოგ ნონა ხიდაშელის ინტერვიუ. პუბლიკაციამ დააგროვა 300 მდე ემოცია და
კომენტარი.

2021 წლის მეორე კვარტლის ანგარიში
დირექტორი გიორგი კოხრეიძე

მოქალაქეთა ჩართულობის თვალსაზრისით მესამე ადგილზეა გადაცემა „ჰეშთეგი“,
მეოთხე ადგილზე „ერთი დღე სოფელში“, შემდეგ „დილის რადიო“ და „zoom
განათლებაზე“ ,
სქრინი 1 - რეიტინგი ინტერაქციის მიხედვით
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აღსანიშნავია,

რომ

გასულ

კვარტალში

გაცილებით

მაღალი

იყო

საზოგადოების

ჩართულობა და ვიდეოების ნახვის დინამიკა. ასევე, განსხვავდებოდა რეიტინგების
შკალაც. თუმცა, ყოველწლიური დაკვირვება ცხადჰყოფს, რომ ზაფხულის სეზონზე სხვა
მედიაპროდუქტების რეიტინგებიც იკლებს ბაზარზე.
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სქრინი 2 - რეიტინგი ვიდეოების ნახვების მიხედვით

ამ საზომის მიხედვით ირკვევა, რომ ყველაზე მეტი ნახვა ისევ „დილის ტალღის“
ვიდეოებმა დააგროვეს 930 ატასი (ყველა დადებული ვიდეოების ნახვის ჯამი), მეორე
ადგილზე კი ჰეშთეგის ფბ გვერდია (ამ გადაცემის მიერ განტავსებული ვიდეოები 547
ათასმა ადამიანმა ნახა).
მას მოსდევს ეს შუადღე, დაახლოებით იგივე მონაცემებით და გადაცემა „ბუნების კანონი“,
რომელსაც

ჩართულობა

ნაკლები

აქვს,

თუმცა

ვიდეოების

ნახვებით

კარგად

პოზიციონირებს.
აღსანიშნავია, რომ არტ ექს-პერტის ვიდეოების ინტერაქციაც და ნახვებიც იმატებს .
უსწრებს სხვა გადაცემების გვერდების (იმპულს, ბიბლიოთეკას და უცხო სუნელს)
მონაცემებს, თუმცა მაინც დაბალი მაჩვენებლებია.
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ყველაზე პოპულარული ვიდეოები 2021 წლის პირველ კვარტალში
პირველ კვარტალში, ყველაზე პოპულარული „დილის ტალღის“ ვიდეოა 289 ათასი
ნახვით. /შენიშვნა/ ფბ ნახვად აფიქსირებს ნების მოძრაობას, როგორც 1 წუთზე მეტი ხნით
ჩართულ ვიდეოს, ასევე 3 წამით ან უფრო მოკლე ხნით.

მეორე ადგილს იჭერს „ეს შუადღის“ ვიდეო - არტური წავიდა
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5 ათასმდე ემოცია, 500-ზე მეტი კომენტარი და 1000-ზე მეტი გაზიარება. ვიდეოს ჯამში 235
ათასი ნახვა დაუგროვდა.

მესამე და მეოთხე ადგილზეა კვლავ „ეს შუადღის“ და „ბუნების კანონის“ ვიდეოები

154 ათასი ნახვით პოპულარულ ვიდეოებში მოხვდა ჰეშთეგის სიუჟეტიც ქალთა
ძალადობის თემაზე, ასევე რადიოს დილის გადაცემის ვიდეო.
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რაც შეეხება აჭარის ტელევიზიის მთავარ გვერდს, მიმდინარე კვარტალში ყველაზ
ეპოპულარული გახდა არტ-ექსპერტიდან ამოჭრილი მოკლე ვიდეო, რომელიც მტავარ
გვერდზეც განვათავსეთ.
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მას 22 ათასამდე ემოცია აქვს, 1200 მდე კომენტარი და 2300 მდე გაზიარება. ვიდეო 179
ათასმა ადამიანმა ნახა.

მთავარ გვერდზე პოპულარული იყო პოსტი გაზრდილ ჯარიმებზე, რომელიც საჭის ნასვამ
მდგომარეობაში მართვის შემთხვევაში დაეიკისრებათ მძროლებს. მესამე დამეოთხე
ადგილებზეა კი საფეხბურთო მატჩის პირდაპირი ეთერებია ბათუმის ცენტრალური
სტადიონიდან.
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მაუწყბელის მთავარი გვერდის - აჭარის ტელევიზია - საზოგადოებრივი მაუწყებლის
პოზიციონირება კონკურენტ არხებთან ფეისბუქზე

2021 წლის მეორე კვარტლის ანგარიში
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მიმდინარე კვარტალში, მაუწყებლის მთავარი გვერდის რეიტინგი მე-13 ადგილიდან 22
ადგილზე გადავარდა.
თუ

გასული

კვარტლი

გვერდიდიდან

მხოლოდ

სმონაცემებით
„სახალხო

ვიმსჯელებთ,

კონტროლის“

ტოპვიდეოებში

ვიდეოები

მაუწყებლის

ხვდებოდა,

რომლის

ინტერაქცია და ნახვების რაოდენობა მნიშნელოვნად აღემატებოდა ყველა სხვა ვიდეოსა
და პოსტის მაჩვენებლებს ამ გვერდზე.
მაუწყებლის საინფორმაციო ამბების ნახვები, მნიშნელოვნად შემცირებულია და ფბ
გვერდის კარგი შედეგები გადაცემების ხარჯზე (ძირითადად სახალხო კონტროლის)
ფიქსირდებოდა.
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ახალი ამბებისადმი ინტერესის ნაკლებობის ტენდენცია თვალსაჩინოდ ჩანს როგორც
top.ge ასევე google analytics მონაცემებით.
ამ მონაცემებს დეტალურად აღარ გაწვდით, რადგან ვებ-გვერდისა და ფბ გვერდის
ძირითადად კონტენტს საინფორმაციო სამსახური ქმნის და მათ აქვთ მონაცემებზე
წვდომა.

მაუწყებლის Youtube არხი
Youtube გვერდზე აქტიურად მუშაობა 2020 მარტში დავიწყეთ, რადგან საიტზე ვიდეოების
განთავსება, Youtube-ის მეშვეობით დავიწყეთ.
ერთის მხრივ, ამ გადაწყვეტილებით აჭარის მაუწყებლის ციფრულ არქივს ვქმნით,
მსოფლიოში ყველაზე სანდო პლატფორმაზე. მეორეს მხრივ, ვზრდით აუდიტორიის
ხელმისაწვდომობასამ პროდუქტებზე. ამასთან, ეტაპობრივად ვზრდით ჩვენს
მომხმარებლებს ამ არხზე.
ბოლო კვარტალში, მაუწყებლის შემოქმედებითი გადაცემები youtube-ზე 748 ათასია. 2100
გაიზარდა მიმდევრების რიცხვი, საერთო ჯამში 11 ათასია. ეს ციფრი ძალიან დაბალია,
თუმცა დინამიკა მზარდია.
ვფიქრობთ, რომ მომდევნო ორ კვარტალში აქტიურად ვიმუშაოთ ამ პლათფორმაზე და
სასურველი შედეგის მიღწევის შემდეგ ჩავრთოთ მონეტიზაცია.

სქრინი 1 - მიმდინარე კვარტალ
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არხზე ვიდეოების ნახვები სტაბილურია და გასული კვატლის მონაცემებს იმეორებს.
გამომწერთა რაოდენობა კი 1900 გაიზარდა და 13 111 შეადგენს.

2021 წლის
მეორე
კვარტალში ახალი ამბების სამსახურში
ქვეყანაში შექმნილი
ეპიდემილოგიური
ვითარებიდან
გამომდინარე,
თანამშრომელთა
დიდ
ნაწილს
კორონავირუსული ინფექცია ჰქონდა, ნაწილი კი მათი კონტაქტი იყო, ფაქტობრივად ძალიან
მწირე რესურსით 3 (სამი) კვირის განმავლობაში, ახალი ამბების სამსახურმა შეძლო
გამკლავებოდა ამ გამოწვევასაც და ეთერს მიღმა არ დარჩენილიყო არც ერთი მნიშვნელოვანი
ფაქტი. თითქმის ყოველდღიურად იყო ეთერში „ნამახვანჰესის“ საწინააღმდეგო აქციები,
ჩვენი რეპორტიორები პირდაპირი ჩართვებით უშუალოდ მოვლენათა ეპიცენტრიდან
აშუქებდნენ ამბებს. დედაქალაქსა და ზოგადად ქვეყნის აღმოსავლეთ რეგიონებში,
მიმდინარე მოვლენების გასაშუქებლად ხშირად თბილისის ბიუროს რეპორტიორთა და
ოპერატორთა ჯგუფი არ არის საკმარისი, რის გამოც ოპერატიულობისთვის აუცილებელი
ხდება ჯგუფების მივლინება ბათუმიდან. საინფორმაციო გამოშვებების სპეციალური
ეთერები ეთმობოდა პარლამენტში პრეზიდენტისა თუ პრემიერის გამოსვლას და სხვა
მნიშვნელოვან ამბებს, რომლის მიწოდებაც საზოგადოებისთვის აუცილებელია. ახალი
ამბების სამსახურის, საზოგადოებრივ-პოლიტიკურ „თოქ-შოუების“ ეთერი ეთმობა ყველა
პოლიტიკური პარტიის წევრს, მათი სურვილის შესაბამისად. ის,რომ ოპოზიცის ხმა ხშირად
ისმის აჭარის მაუწყებლის ეთერში ადასტურებს, თავად ოპოზიციონერი წევრების სიტყვები,
რომლებმაც ეს თავად აღნიშნეს უმაღლესი საბჭოს ერთ-ერთ სხდომაზე, სადაც მაუწყებლის
მრჩევლები რეგიონის საკონომდებლ ორგანოს ანგარის აბარებდნენ. მიმდინარეობს მუშაობა
საგამოძიებო შინაარსის მქონე გადაცემაზეც, „სპეციალური რეპორტაჟის“ მოსამზადებლად,
ჩვენი გადამღები ჯგუფები მოგზაურობენ სხვადასხვა ქალაქში. მეორე კვარტლის პერიოდში,
გადაიხედა სახელფასო კალათაც და თანამშრომელთა გარკვეულ ნაწილს მოემატა შრომის
ანაზღაურება. სასწავლო პრაქტიკის ფარგელბში, ახალი ამბების სამსახურში პრაქტიკას
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გადიან, ტბელ აბუსერიძის სახელობის სასწავლო უნივერსიტეტის, ჟურნალისტიკის
სამაგისტრო პროგრამის 3 (სამი) სტუდენტი. საკადრო ცვლილებები იყო ვებ-რედაქტორის
პოზიციაზე, დავით წურწუმიამ, რომელიც ამ პოსტზე 1(ერთი) წელი მუშაობს საკუთარი
განცხადების საფუძველზე დატოვა მაუწყებელი, მის ნაცვლად აყვანილმა კი ვერ გაართვა
თავი დაკისრებულ მოვალეობას და დატოვა მაუწყებელი, სოციალური ქსელის ეფექტურად
მუშაობისთვის კი კვკლავ დავით წურწუმიას აყვანა გახდა საჭირო. ოპერატორი შეიცვალა
თბილისის ბიუროშიც. ბუნებრივია, წლის ამ კვარტალშიც გრძელდებოდა თანამშრომლობა
„ამერიკის ხმასთან“ ასევე, მასალების გაცვლა/დახმარება სხვა მედია საშუალებებთან,
როგორც ჩვენი ასევე მათი მხრიდან.

სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზიისა და რადიოს“ სატელევიზიო
მაუწყებლობის განვითარების სამსახურში 2021 წლის მეორე კვარტალში განხორციელდა
შემდეგი აქტივობები:
 ქართული ფილმების (70 ფილმი) მიღება-შემოწმება და საეთეროდ განთავსება;
 საავტორო გადაცემების და მექანიკური პროდუქციის ანონსირება;
 ყოველკვირეული პროგრამის შემუშავება და სხვადასხვა ვებ პლატფორმაზე მიწოდება,
მაქტისატისთვის პროგრამის დამუშავებამიწოდება;
 ბრენდირებული ნივთების შეძენა:
1. ბრენდირებუყლი მაისურები;
2. ბრენდირებული ბლოკნოტები ;
3. ბრენდირებული ბლოკნოტები რეპორტიორებისთვის;
4. მიკროფონის დროშები (ბრენდირებული დამცავები);
5.მიმდინარეობს ოპერატორებისთვის საწვიმარი ლაბადების შეძენის პროცესი;
 ორგანიზაციებიდან სოციალური რეკლამის მიღება-განთავსება; ჯანმრთელობასთან
დაკავშირებული ინფორმაციის მიღება, რგოლის დამზადება-განთავსება;
 10 კომპანიის კომერციული მომსახურება, შემოსული თანხა შეადგენს 18644 ლარს;
 18 ივნისს გამოცხადდა კონკურსი (გამარტივებული წესით) აუდიონაწარმოებების საჯარო
გადაცემის ლიცენზიის შესიდვაზე - 35 ს. BBC დოკუმენტური ფილმები და 30 საათი
ანიმაციური სერიალი, მიმდინარეობს პროდუქციის შერჩევა;
 პირველ კვარტალში ბადეში შევიდა შემდეგი ცვლილება:
1. პარლამენტის სხდომების პირდაპირი ტრანსლაციები;
2. ფეხბურთის პირდაპირი ტრანსლაციები - ეროვნული ლიგა;
3.
სადღესასწაულო
და
მნიშნელოვანი
თარიღების
გათვალისწინება-პირდაპირი
ტრანსლაციების უზრუნველყოფა ( 26 მაისი- დამოუკიდებლობის დღე, 25 ივნისიმეზღვაურთე დღე, 1 ივნისი - ტურისტული სეზონის გახსნა);
4. საქველმოქმედო კონცერტის (დავეხმაროთ გ.ჩიტიშვილს) ჩვენება;
 2021წლის მეორე კვარტლისთვის სატელევიზიო მაუწყებლობის განვითარების სამსახური
ფლობს ღია წყაროებში არსებულ სარეიტინგო მონაცემებს. წარმოგიდგენთ მათ
განზოგადებულ ნაწილს. (დანართი N2). აპრილის მონაცემები ტექნიკური ხარვეზის გამო არ
არის სრული, შესაბამისად 1-11 აპრილის მდგომარეობით აჭარის ტელევიზიის სარეიტინგო
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მონაცემმა rtg(000) შეადგინა 1,7, ხოლო მაისის იგივე მონაცემი 1,9 ერთეულამდე გაიზარდა.
ბოლოს არსებული ინფორმაციით, 1,6 ერთეულს ითვლის 1-13 მაისის მონაცემებით.
წარმოდგენილ არხებში (ჯამში 17 არხი), 1-11 აპრილის შუალედში აჭარის ტელევიზია
იკავებდა მე-14 პოზიციას, მაისშიც მე-14-ს, ასევე 1-13 ივნისის მონაცემებითაც მე14
პოზიციაზე. ( დანართი N2)
რადიო-შედეგები და საჭიროებები;
2021 წლის პირველი
მეორე მონაცემებით, მიმდინარე სააანგარიშო პერიოდში
განხორციელდა შემდეგი სახის აქტივობები:
პერიოდულად მიმდინარეობდა ყოველკვირეული მუსიკალური პლეილისტის გენერაცია განახლება, მიმდინარეობდა რადიოს საეთერო სტუდიებში წარმოშობილი ტექნიკური
პრობლემების აღმოფხვრა, საეთერო სტუდიაში გამოიცვალა რადიოს სტუდიური მაგიდა,
დაიწყო გარეწარმოების ხაზით რადიო აჭარის ბადისთვის შესაძენი გადაცემების
წინასაკონკურსო
მოკვლევითი
პროცესი.
დადგინდა
სასურველი
გადაცემების
მიმართულებები და შინაარსი,
დღემდე პრობლემად რჩება ადამიანური რესურსის ნაკლებობა. რის გამოც ვერ ხერხდება
რადიოს რიგი მიმართულებების სათანადოდ წარმოჩენა. საკადრო სიმცირეს განიცდის
როგორც შემოქმედებითი ჯგუფი, ასევე ანალიტიკურიც.
პერიოდულად ვლინდებოდა რადიოს ფმ დიაპაზონზე მაუწყებლობის ხარვეზები.
მიმდინარე პროგრამულ ბადეში განთავსებული გადაცემების ჩამონათვალი იხილეთ
დანართი N3 სახით .

მონიტორინგის ანგარიშები საანგარიშოპერიოდის განმავლობაში
ფარგლებში მაუწყებელში 2( ორი) საჩივარი არის შემოსული.

თვითრეგულირების

2021 წლის 04 ივნისს სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზია და
რადიოს“ (შემდგომში - „მაუწყებელი“) დირექტორს განცხადებით მომართა სსიპ ბათუმი
შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო უნივერსისტეტის ადმინისტრაციის უფროსმა
ალექსანდრე მითაიშვილმა და მიუთითა, რომ მაუწყებლის ეთერში მის შესახებ 2021 წლის
01 ივნისს გასული სიუჟეტი წარმოდგენილია არაზუსტად და მცდარად, რის გამოც
შეილახა მისი პრესტიჟი და მოითხოვს საჯაროდ ბოდიშის მოხდას.
2021 წლის 03 ივნისს სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზია და
რადიოს“ (შემდგომში - „მაუწყებელი“) დირექტორს განცხადებით (#02-11/223) მომართა
ნარგიზ და ზაურ მელაძეების წარმომადგენელმა ზაზა პაპიძემ, სადაც მიუთითა, რომ
მაუწყებლის გადაცემა „ჰეშთეგში“ გასულ სიუჟეტში („ფეიბუქზე“ განთავსების თარიღია
2021 წლის 21 მაისი) მზიური მელაძის შესახებ (რომელსაც ოჯახის წევრები ემუქრებიან
და შიშით ცხოვრობს) მითითებული გარემოებები არის არაზუსტი და გადაუმოწმებელი,
რის გამოც ითხოვს მასალის რეალობასთან შესაბამისობაში მოყვანას და სათანადო
შესწორებას.
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იურიდიული მხარდაჭერა
2021 წლის მეორე კვარტლის მონაცემებით, მაუწყებელში შემოსულია შემდეგი რაოდენობის
დოკუმენტაცია:
შიდა დოკუმენტი - 866 (რვაას სამოცდაექვსი);
გარედან შემოსული - 157 (ასორმოცდჩიდმეტი).
კანცელარიიდან გაიგზავნა 107 (ასშვიდი) წერილი.
მაუწყებელში შეიქმნა და რეგისტრაციაში გატარდა:
პირადი შემადგენლობის შესახებ (03-01) – 29 ბრძანება (ოცდაცხრა) ;
ძირითადი საქმიანობის შესახებ

(02-03) - 05 (ხუთი) ბრძანება;

ადმინისტრაციულ-სამეურნეო საკითხების შესახებ (02-09) – 39 (ოცდაცხრამეტი) ბრძანება.
რეგისტრაციაში გატარდა - 171 (ასსამოცდათერთმეტი) მიღება-ჩაბარებისა და სხვა აქტი.

1.

სასამართლო დავები:

ა) სააპელაციო სასამართლოში სხდომა -

მაია მერკვილაძის სააპელაციო საჩივრის

განხილვა. (მრჩეველთა საბჭოს 2021 წლის 19 თებერვლის საშტატო ცვლილების თაობაზე
გადაწყვეტილების ბათილად ცნობის შესახებ)
27/04/2021

-

გადაწყვეტილების

გამოცხადება

-

საჩივარი

არ

დაკმაყოფილდა

ადმინისტრაციული სამართლებრივი აქტის ბათილად ცნობის ნაწილში, დაკმაყოფილდა
სახელმწიფო ბაჟის ნაწილში.
ბ) მაია მერკვილაძის

და თეონა ხარაბაძაის დაზუტებულ სამოქალაქო სარჩელზე

შეტანილი იქნა შესაგებელი.
გ) 2021 წლის 25 მაისს და 2021 წლის 23 ივნისს ბათუმის საქალაქო სასამართლოში
ჩატარდა მაუწყებლის ყოფილი დირექტორის, ნათია კაპანაძის სარჩელის განხილვა. საქმე
განხილვის პროცესშია.
დ) 2021 წლი 03 ივნისს ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოში გაიმართა დისტანციური
სხდომა მაუწყებლის საჩივრის გამო მოპასუხე ჩოხატაურის მუნიციპალიტეის მერიის და
საკრებულოს, ფ/პ ჯუმბერ ძირკვაძის მიმართ (პირველი ინსტანციის სასამართლოს
გადაწყვეტილებით მოპასუხე ფ/პ დაეკისრა მოთხოვნილი თანხის ნახევარი).
2021 წლის 02 ივლისს გამოცხადდა გადაწყვეტილება - მაუწყებლის საჩივარი არ
დაკმაყოფილდა.
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ე) მაუწყებლის ეთერი, გადაცემა „მე ვარ ფერმერის“ შინაარსის გამო - მეთაბაქეობა ქედაში,
მაუწყებელი ცნობილ იქნა სამართალდამრღვევად. შინაარსი მიჩნეული იქნა თამბაქოს
ნაწარმის რეკლამად, რაც კანონით აკრძალულია. სხდომა გაიმართა 2021 წლის 24 ივნისს.
გადაწყვეტილება გამოცხადდა 2021 წლის 01 ივლისს.
ვ) მაუწყებლის მიერ სს“საზღვაო ჰოსპიტალი“ (დამკვეთის) წინააღმდეგ წარდგენილი იქნა
საჩივარი სარეკლამო მომსახურების ხელშეკრულებიდან გამომდინარე დამკვეთის მიერ
თანხის გადაუხდელობის გამო თანხის გადახდის მოთხოვნით: ძირითადი თანხა 400
ლარი, პირგასამტეხლო - 430,4 ლარი. სარჩელი წარმოებაში იქნა მიღებული. მოპასუხე
მხარეზე

სარჩელი

ჩაბარების

შემდგომ,

მოპასუხემ

ნებაყოფლობით

შეასრულა

ვალდებულებები - 2021 წლის 24 ივნისს მაუწყებლის ანგარიშზე ჩარიცხა ძირი თანხა და
პირგასამტეხლო.
ზ)

მაუწყებელმა

აღძრა

საჩივარი

ი/მ

ციური

დიასამიძის

მიმართა

საიჯარო

ხელშეკრულებიდან გამომდინარე დავალიანების 81,61 ლარის გადახდის დაკისრების
თაობაზე. სარჩელი წარმოებაში მიღებული. სარჩელი ორჯერ გაეგზავნა მოპასუხეს და ვერ
ჩაბარდა.

2.

იჯარები

ა) დაინტერესებული პირების მოთხოვნის საფუძველზე გამოცხადა სამი აუქციონი
მაუწყებლის ბალანსზე რიცხული ქონების - დაბა მახინჯაურში გადამცემი სადგური იჯარით გაცემის თაობაზე. ორი აუქციონი ჩაიშალა - დაინტერესეუბლმა პირებმა - რადიო
„მაესტრო“ და რადიო „ვინილი“ - მათივე განმარტებით, ვერ მოახერხეს ვებ.გვერდზე
დარეგისტრირება აუქციონში მონაწილების მისაღებად.

ერთ აუქციონში გაიმარჯვა სს

„სილქნეტმა“.
ბ) მაუწყებელმა შპს „აჯადისთან“ გააფორმა ხელშეკრულება სარეკლამო ბანერის იჯარის
თაობააზე. იჯარის ვადა 2021 წლის 25 ივნისიდა 31 ოქტომბრის ჩათვლით.

3.

მემორანდუმები

ა) 2021 წლის 25 მაისს გაფორმდა მემორანდუმი ა(ა)იპ საქართველოს საპატრიარქოს
წმინდა ტბელ აბუსერიძის სახელობის სასწავლო უნივერსიტეტთან - უნივერსიტეტის
ჟურნალისტიკის

საბაკალავრო

და

სამაგისტრო

პროფესიული განვითარების მიზნით

პროგრამების

მაუწყებლის მირ

პრაქტიკული ნაწილის განხორციელების ხელშეწყობის მიზნით.

სტუდენტებისათვის

პროგრამის შესაბამისი
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ბ) 2021 წლის 14 ივნისს გაფორმდა მემორანდუმი ა(ა)იპ როდონიტთან - თანამედროვე
ქართული დრამატურგიის განვითარებისა და თეატრის პოპულარიზაციის ხელშეწყობის
მიზნით.
გ)2021 წლის 29 ივნისს გაფორმდა მემორანდუმი ა(ა)იპ “NOOSFERA FOUNDATION“-თან დოკუმენტური ფილმის განვითარებისა და პოპულარიზაციის ხელშეწყობის მიზნით
დ) 2021 წლის 30 ივნისს გაფორმდა მემორანდუმი შპს „ახალ თაობასთან“ - აჭარის
რეგიონის კულტურული

განვითარებისა და ახალგაზრდების მუსიკის სფეროში

ჩართულობის/ხელშეწყობის მიზნით
4.

ხელშეკრულებები

ა) გაფორმდა 10 (ათი) ხელშეკრულება სარეკლამო კონტენტის შესახებ.
ბ)

გაფორმდა 2(ორი)

ხელშეკრულება საჯარო გადაცემის ლიცენზიის (ქართული

ფილმები, ქართული ანიმაცია) შესყიდვის თაობაზე.
გ) გაფორმდა ერთი ხელშეკრულება რადიოვიზუალიზაციის პროგრამის ლიცენზიის
შესყიდვის თაობაზე.
დ) სხვადასხვა სახის ცვლილებები ხელშეკრულებებში.
5.

თვითრეგულირება.

ა) 2021 წლის 04 ივნისს სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზია და
რადიოს“ (შემდგომში - „მაუწყებელი“) დირექტორს განცხადებით (#02-14/230) მომართა
სსიპ ბათუმი შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო უნივერსისტეტის
ადმინისტრაციის უფროსმა ალექსანდრე მითაიშვილმა და მიუთითა, რომ მაუწყებლის
ეთერში მის შესახებ 2021 წლის 01 ივნისს გასული სიუჟეტი წარმოდგენილია არაზუსტად
და მცდარად, რის გამოც შეილახა მისი პრესტიჟი და მოითხოვს საჯაროდ ბოდიშის
მოხდას.
ბ)2021 წლის 03 ივნისს სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზია და
რადიოს“ (შემდგომში - „მაუწყებელი“) დირექტორს განცხადებით (#02-11/223) მომართა
ნარგიზ და ზაურ მელაძეების წარმომადგენელმა ზაზა პაპიძემ, სადაც მიუთითა, რომ
მაუწყებლის გადაცემა „ჰეშთეგში“ გასულ სიუჟეტში („ფეიბუქზე“ განთავსების თარიღია
2021 წლის 21 მაისი) მზიური მელაძის შესახებ (რომელსაც ოჯახის წევრები ემუქრებიან
და შშით ცხოვრობს) მითითებული გარემოებები არის არაზუსტი და გადაუმოწმებელი,
რის გამოც ითხოვს მასალის რეალობასთან შესაბამისობაში მოყვანას და სათანადო
შესწორებას.
ორივე საჩივარი მაუწყებლის მიერ განხილული იქნა თვითრეგულირების ფარგლებში.
სხდომა გაიმართა 2021 წლის 15 ივნისს.
სხდომაზე საჩივარი გამოიხმო მზიური და ნარგიზ მელაძეების წარმომადგენელმა.
ალექსანდრე მითაიშვილის საჩივარი არ დაკმაყოფილდა.
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მხარეებს ჩაბარდათ გადაწყვეტილებები.

6.

გამოთხოვილი ინფორმციები

ა) სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურის საგამოძიებო დეპარტამენტში

სისხლის

სამართლის საქმეზე მიმდინარე გამოძიებასთან დაკავშირებით – შინაგან საქმეთა
სამინისტროს

ცალკეული

თანამშრომლების

მხრიდან

(საპროტესტო

აქციებზე),

სამსახურებრივი უფლებამოსილების ძალადობით გადამეტების ფაქტზე, საქართველოს
სისხლის სამართლის კოდექსის 333-ე მუხლის მესამე ნაწილის "ბ" ქვეპუნქტით
გათვალისწინებული

დანაშაულის

ნიშნებით

–

.შემოსული

9

(ცხრა)

წერილი

ინფორმაციის/ვიდეომასალის გამოთხოვის თაობაზე. ყველა წერილზე გაცემულია პასუხი.
წარმოდგენილია 3 (სამი) განჩინება ვიდეომასალის გამოთხოვის თაობაზე – გაცემულია
შესაბამისი მასალა (ერთი განჩინება შემოსულია 30/06/2021).
ბ) მოსარჩელე ნ.კ.–ს წარმომადგენელი – მიეწოდა მოთხოვნილი ინფორმაცია
გ) ა(ა)იპ საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს მიერ საჯარო ინფრომაციის სახით
გამოთხოვილ

თანამშრომელთა

დასაქმების/გათავისუფლების/ანაზღაურების

შესახებ

წერილზე არ არის პასუხი გაცემული, ასევე, პანდემიის გამო შეჩერებული გადაცემებზე
მომუშავეთა ანაზღაურების თაობაზე.

7.

სხვა მნიშვნელოვანი ინფორმაცია

ა) 2021 წლის 21 ივნისიდან 2021 წლის 02 ივლისის ჩათვლით ვასრულებ საკადრო ბაზის
განვითარების სამსახურის უფროსის მოვალეობას.
ბ) 2021 წლის მაისის თვეში ვაწარმოე ერთი დისწიპლინური საქმე ნ.დ.-ს მიმართ და გავეცი
შესაბამისი რეკომენდაცია.
გ)

მიმდინარეობდა

მუშაობა

ახალი

შინაგანაწესზე,

დისწიპლინური

წარმოების

დებულებაზე, პერსონალური მონაცემების დაცვის პოლიტიკის დოკუმენტზე.
მრცეველთა საბჭოში წარდგენილია მაუწყებლის მიერ თვითრეგულირების მექანიზმის
ფარგლებში საჩივრების განხილვის დებულების ახალ პროექტი.
დ) სხვადასხვა სახის ოფიციალური კორესპონდენცია, შიდა სამუშაო მოხსენებითი
ბარათები, წერილები და ა.შ.
ვ) ვმუშაობ კომისიის წევრის სტატუსით

სატენდერო კომისიაში, ინვენტარიზაციის

კომისიაში და სოციალური რეკლამის სტატუსის მიმნიჭებელ კომისიაში.
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კვარტლის ტენდერები
2021 წლის ბიუჯეტის ფარგლებში სსიპ საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის
ტელევიზიისა და რადიოს მიერ მეორე კვარტალში გამოცხადდა 16 (თექვსმეტი) ტენდერი,
მათ შორის: უარყოფითი შედეგით დასრულდა - 4 (ოთი) , გამოცხადებულია 1(ერთი) ,
შერჩევა/შეფასების ეტაპზეა - 3 (სამი), არ შედგა - 2 (ორი) , ხოლო 6 (ექვსი) შემთხვევაში
გამარჯვებულ კომპანიებთან გაფორმდა საქონლისა და მომსახურების მიწოდების შესახებ
შესაბამისი ხელშეკრულებები.
ინფორმაცია გაფორმებული ხელშეკრულებების შესახებ:
1.

21

(ოცდაერთი)

გამარტივებული

შესყიდვა

საკუთარი

(არასაბიუჯეტო)

შემოსავლებით;
2.

20 (ოცი) გამარტივებული შესყიდვა სახელმწიფო ბიუჯეტით;

3.

კონსოლიდირებული ტენდერის ფარგლებში გაფორმდა 5(ხუთი) ხელშეკრულება.

ადამიანური რესურსების მართვა, თანამშრომელთა შერჩევა, კონკურსები, სწავლება და
ახალი უნარ-ჩვევების შეძენა
საკადრო ბაზის განვითარების სამსახურის ძირითად ფუნქციას წარმოადგენს სსიპ
,,საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზიისა და რადიოს“ ადამიანური რესურსების
მართვა, თანამშრომელთა შერჩევა, კონკურსები, სწავლება და ახალი უნარ-ჩვევების შეძენა.
აღნიშნული ფუნქციის გასახორციელებლად სამსახურის მიერ განხორციელდა შემდეგი
აქტივობები:
2021 წლის 01 აპრილიდან 2021 წლის 30 ივნისის ჩათვლით სსიპ საზოგადოებრივი
მაუწყებლის აჭარის ტელევიზიასა და რადიოში მიღებული იქნა ბრძანებები შემდეგი
თანამშრომლების სამსახურში აყვანისა და გათავისუფლების შესახებ:
1. 2021 წლის 14 აპრილის #03-01/09 ბრძანებით გათავისუფლდა სსიპ ,,საზოგადოებრივი
მაუწყებლის აჭარის ტელევიზია და რადიოს“ ,,ახალი ამბების სამსახურში“ ვებრედაქტორი
დავით წურწუმია;
2. 2021 წლის 14 აპრილის #03-01/10 ბრძანებით სსიპ ,,საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის
ტელევიზიასა და რადიო“-ს საავტორო შემოქმედებითი სამსახურში ხმის რეჟისორის
პოზიციაზე ნაირა ქადიძე დაინიშნა;
3. 2021 წლის 15 აპრილის #03-01/11 ბრძანებით დაინიშნა სსიპ ,,საზოგადოებრივი
მაუწყებლის აჭარის ტელევიზიასა და რადიო“ს ,,ახალი ამბების სამსახურში“ ვებ
რედაქტორის პოზიციაზე ირაკლი ქასაშვილი;
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4. 2021 წლის 29 აპრილის #03-01/12 ბრძანებით გათავისუფლდა დაკავებული პოზიციიდან
სსიპ
,,საზოგადოებრივი
მაუწყებლის
აჭარის
ტელევიზია
და
რადიოს“
მატერიალურტექნიკური მხარდაჭერის სამსახურში ტექნიკოს/მძღოლი მალხაზ ბერიძე;
5. 2021 წლის 29 აპრილის #03-01/13 ბრძანებით გათავისუფლდა დაკავებული პოზიციიდან
სსიპ ,,საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზია და რადიოს“ ახალი ამბების
სამსახურში (თბილისის ბიუროს) ოპერატორ - მიხეილ ქავთარაძე;
6. 2021 წლის 29 აპრილის #03-01/14 ბრძანებით დაინიშნა სსიპ ,,საზოგადოებრივი
მაუწყებლის აჭარის ტელევიზიასა და რადიო“ს ახალი ამბების სამსახურში (თბილისის
ბიუროს) ოპერატორის პოზიციაზე - გიორგი გელაშვილი;
7. 2021 წლის 29 აპრილის #03-01/15 ბრძანებით დაინიშნა სსიპ ,,საზოგადოებრივი
მაუწყებლის აჭარის ტელევიზიასა და რადიო“ს სატელევიზიო მაუწყებლობის განვითარების
სამსახურში სატელევიზიო/მაუწყებლობის განვითარების სპეციალისტის პოზიციაზე ბესარიონ შერვაშიძის დანიშვნის შესახებ;
8. 2021 წლის 29 აპრილის #03-01/16 ბრძანებით გათავისუფლდა სსიპ ,,საზოგადოებრივი
მაუწყებლის აჭარის ტელევიზიასა და რადიო“ს ,,ფინანსური ეფექტიანობის სამსახურში
მთავარი სპეციალისტის პოზიციიდან ზურაბ ხოფერია;
9. 2021 წლის 29 აპრილის #03-01/17 ბრძანებით დაინიშნა სსიპ ,,საზოგადოებრივი
მაუწყებლის აჭარის ტელევიზიასა და რადიო“ს ,,ფინანსური ეფექტიანობის სამსახურში
მთავარი სპეციალისტის პოზიციაზე - ნატო სანიკიძე;
10. 2021 წლის 29 აპრილის #03-01/18 ბრძანებით დაინიშნა სსიპ ,,საზოგადოებრივი
მაუწყებლის აჭარის ტელევიზიასა და რადიო“ს ,,ფინანსური ეფექტიანობის სამსახურში
სპეციალისტის პოზიციაზე - ზურაბ ხოფერია;
11. 2021 წლის 15 მაისის #03-01/20 ბრძანებით დაინიშნა სსიპ საზოგადოებრივი მაუწყებლის
აჭარის ტელევიზიასა და რადიო“ს ,,მატერიალურ ტექნიკური მხარდაჭერის სამსახურში
(თბილისის ბიუროს) მძღოლის პოზიციაზე - მამუკა მაღალდაძე;
12. 2021 წლის 19 მაისს მიღებული იქნა #03-01/21 ბრძანება სსიპ საზოგადოებრივი
მაუწყებლის აჭარის ტელევიზიასა და რადიო“-ს საავტორო-შემოქმედებიტი სამსახურის
საღამოს გადაცემა #ჰეშთეგის“-ს რეჟისორ ანა იოსავას გათავისუფლების შესახებ;
13. 2021 წლის 21 მაისის #03-01/23 ბრძანებით გათავისუფლდა სსიპ ,,საზოგადოებრივი
მაუწყებლის აჭარისტელევიზია და რადიოს“ ,,ახალი ამბების სამსახურში“ ვებ-რედაქტორი
ირაკლი ქასაშვილი;
14. 2021 წლის 01 ივნისს მიღებული იქნა #03-01/24 ბრძანება სსიპ ,,საზოგადოებრივი
მაუწყებლის აჭარის ტელევიზიასა და რადიო“ს ,,ახალი ამბების სამსახურის“ რეპორტიორ
სოფიკო მაკარაძისათვის დეკრეტული შვებულების მიცემის შესახებ 15. 2021 წლის 01 ივნისს
მიღებული იქნა #03-01/26 ბრძანება, სსიპ ,,საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის
ტელევიზიასა და რადიო“ს ,,საავტორო-შემოქმედებითი გადაცემების სამსახურის“-ს
გადაცემა ,,ერთი დღე სოფელში“ ავტორი, წამყვანი, პროდიუსერი, რეჟისორი და გადაცემის
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ფეისბუკ გვერდის ადმინისტრატორის ნათია თავდგირიძისათვის დეკრეტული შვებულების
მიცემის შესახებ;
16. 2021 წლის 10 ივნისს მიღებული იქნა #03-01/27 ბრძანება სსიპ ,,საზოგადოებრივი
მაუწყებლის აჭარის ტელევიზია და რადიოს“ ,,ახალი ამბების სამსახურში“ ვებ-რედაქტორის
პოზიციაზე დავითი წურწუმიას დანიშვნის შესახებ;
2021 წლის მეორე კვარტალში შემდეგი თანამშრომლის მიმართ იქნა გამოყენებული
დიციპლინარული პასუხისმგებლობა: ა) 2021 წლის 17 მაისის #02-09/64 ბრძანების თანახმად
მიღებული იქნა გადაწყვეტილება სსიპ “საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზიისა
და რადიოს“ ახალი ამბების სამსახურში თბილისის ბიუროს რეპორტიორის ნატალია
ჯახუტაშვილის მიმართ დისციპლინური სანქციის - გაფრთხილების გამოყენების შესახებ; ბ)
2021 წლის 24 მაისს მიღებული იქნა გადაწყვეტილება (ბრძანება) სსიპ ,,საზოგადოებრივი
მაუწყებლის აჭარის ტელევიზია და რადიო"-ს ახალი ამბების სამსახურში (ქედისა და
შუახევის
მუნიციპალიტეტებში)
რეპორტიორის
ილონა
შავლიძის
მიმართ
დისციპლინარული სანქციის - ,,საყვედურის“ გამოყენების შესახებ;
2021 წლის მეორე კვარტალში შემდეგმა თანამშრომლებმა მონაწილეობა მიიღეს ტრენინგზე
(ონლაინ სასწავლო სესია პლატფორმა: Zoom ტრენერი: Justin Kings) ინგლისურ ენაზე, კერძოდ
მონაწილეობა მიიღეს ახალი ამბების სამსახურის გამოშვების წამყვანმა/რეპორტიორმა გიორგი
მიქელაძემ, ონლაინ მედიის სამსახურის ვებ/რედაქტორმა ანა ახალაძემ, ახალი ამბების სამსახურის
საინფორმაციო გამოშვება ,,მთავარის“ რედაქტორმა აკაკი გოგიჩაიშვილმა, ახალია ამბების
სამსახურის ვებ/რედაქტორმა ირაკლი ქასაშვილმა;

მიმდინარე მაუწყებლობის პირველ კვარტალში განხორციელდა შემდეგი ცვლილებები:

პროგრამული ბადის მიხედვით მოხდა

პირდაპირ ეთერში საინფორმაციო, სპორტული

ღონისძიებები, კონცერტები და შემოქმედებითი გადაცემების ტრანსლირება:
 ბათუმის ი.ჭავჭავაძის სახელობის თეატრის პრემიერა სპეკტაკლი "თოლია"-ს ჩაწერა
ორჯერ. მოძრავი სატელევიზიო სადგურით;
 საქველმოქმედო კონცერტის პირდაპირი ტრანსლირება

ბათუმის მუსიკალური

ცენტრიდან. ვ. ჩიტიშვილი;
 ვახტანგ ხუზმიაშვილის "თავისუფალი სივრცე" ს პირდაპირი ბათუმის ბულვარიდან.
გამოყენებული იქნა დრონი პირდაპირ ეთერში;
 ბათუმის ბულვარი, საზაფხულო თეატრის მიმდებარე განთავსებულ სცენაზე გაიმართა
ვ,ჭაბუკიანის

სახელობის

საბალეტო

სკოლის

წარმოდგენა.

მოხდა

რეპერტუარის სრული გადაღება მოძრავი სატელევიზიო სადგურით;

აღნიშნული
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ივნისს

მეზღვაურთა

დღეს

პირდაპირი

ტრანსლირება

ბათუმის

საზღვაო

ნავსადგურის მიმდებარე ტერიტორიიდან;
 კრივის ეროვნული ფედერაციის 4 დღიანი ტურნირის პირდაპირი სასტუმრო
ეიფორიადან.
 2 მაისს სააღდგომო ლიტურგია ბათუმის საკათედრო ტაძრიდან
 სიგნალის დარეზერვების და მისი უწყვეტი მოწოდების მიზნით განხორციელდა
ფეხბურთის პირდაპირი ტრანსლირება ბათუმის დინამოს ახალი სტადიონიდან
ლაივუთი.
 გამარტივებული შესყიდვის გზით შევიძინეთ კოსმეტიკური საშუალებები
 ტექნიკური

ხარვეზების

აღმოფხვრის

მიზნით

ჩატარდა

გეგმიური

თათბირი

თანამშრომლებთან. განვიხილეთ პრობლემური საკითხები. გავეცით კონკრეტული
დავალებები. ყოველდღიურ რეჟიმში ვატარებთ შეხვედრებს თანამშრომლებთან და
ვეძბთ პრობლემურ საკითხების გადაჭრის გზებს;
„შემდეგი თაობა“ - სტაჟირების პროგრამის მიმოხილვა
გაცნობებთ, რომ უახლოეს პერიოდში გამოცხადდება სტაჟირება.
საზოგადოებრივი არხი და პარტნიორები
მაუწყებელი ღია ერთობლივი პროექტებისა და თანამშრომლობისათვის. ახალი ამბების
სამსახური განაგრძობს თანამშრომლობას „ამერიკის ხმასთან“.

მატერიალურ-ტექნიკური მხარდაჭერა
სსიპ
საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზიისა და რადიოს მატერიალურტექნიკურ სამსახურში განხორციელებული საქმიანობის ჩამონათვალი.
მსს - ის განყოფილების მიერ განახორციელებული სამუშაოების ჩამონათვალი:
შემოქმედების და ახალი ამბების სამსახურის განათებას, პეტლიჩკებს, შტატივებს და
კამერებს ჩაუტარდა პროფილაქტიკური სამუშაოები,

შევიძინეთ და დავამონტაჟეთ

აკუმულატორები უწყვეტი დენის წყაროსთვის რადიოს შენობაში, გამოცხადებულია
ტენდერები : მიკროფონებისა და ყურსასმენების შესაძენად,სტუდიური ვიდეო კამერებისა და
შემოქმედების კამერების შესაძენად, მეხსიერების ბარათების შესაძენად, ხმის პულტის
შესაძენად,

დასრულდა ტენდერი აპარატურის შეკეთებაზე, მიმდინარეობს პროექტის

მომზადება სააპარატოს რეკონსტრუქციისათვის.
IP განყოფილების მიერ

ჩატარებული სამუშაოების ჩამონათვალი:
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დეტალების (დაზიანებული და ფიზიკურად მოძველებული ) გამოვლენა, ფასთა მოკვლევა,
სატენდერო ტექნიკური დოკუმენტაციის მომზადება. კომპიუტერული ტექნიკის
ოპერაციული სისტემის განახლება, დრაივერების, ანტივირუსული და სხვა პროგრამების
ინსტალაცია, მონიტორინგი. ქსელური სამუშაოები: ახალი მიერთებები, დაზიანებული
წერტილების გამოვლენა და აღმოფხვრა, ქსელის გამანაწილებელი (switch) და უკაბელო
ინტერნეტის( AP) მოწყობილობების გამართვა. ფაერვოლისა და როუტერის (Sophos SG230)
კონფიგურირება, სამუშაო ჯგუფების შექმნა, პორტებსა და სერვისებთან წვდომის წესების
განსაზღვრა, ვებ და ქსელური დაცვის წესების შემუშავება სამუშაო ჯგუფებისა და ქსელების
კატეგორიების გათვალისწინებით, ლოგირება და მონიტორინგი. სერვერების (FTP
სერვერები, რადიო სტრიმინიგი, მონაცემთა ბაზა) გამართული მუშაობის უზრუნველყოფა,
მონიტორინგი. ეთერის გრაფიკული გაფორმების სადგურები (ტიტროვშიკი), პროექტების
გამზადება, პროგრამული და აპარატურული ნაწილის გამართული მუშაობის
უზრუნველყოფა. საეთერო სამაუწყებლო კომპიუტერული და ქსელური მოწყობილობების
შეკეთება, გამართული მუშაობის უზრუნველყოფა. ქსელური ენკოდერების კონფიგურირება
რადიოს მონაცემთა ბაზის, სამაუწყებლო, სამონტაჟო, დამგეგმავი და სტრიმერი
კომპიუტერების შეკეთება, პროგრამული გამართვა და მონიტორინგი.
გადამცემ საშუალებათა განყოფილების მიერ შესრულებული სამუშაობის ჩამონათვალი:
ომბალაურის აჭარის რადიოს გადამცემ სადგურზე ჩატარდა პროფილაქტიკური სამუშაოები. (ორ
კვირაში ერთხელ ტარდება გეგმიური პროფილაქტიკური სამუშაოები). FM გადამცემ სადგურს,
აჭარის რადიოს FM გადამცემ ანტენებს ჩაუტარდა პროფილაქტიკური სამუშაოები, უწყვეტი
დენის წყაროზე გამოიცვალა 48(ორმოცდარვა) ცალი აკუმულატორი. გადამცემი მუშაობს 104,5
მეგაჰერცის სიხშირეზე. ქედის(ზენდიდი) აჭარის რადიოს FM გადამცემ სადგურზე ჩატარდა
პროფილაქტიკური სამუშაოები. (თვეში ერთხელ ტარდება გეგმიური პროფილაქტიკური
სამუშაოები). პროფილაქტიკა ჩაუტარდა აჭარის რადიოს FM გადამცემ სადგურს. გამოიცვალა
სატელიტური რესივერი და თავაკი. გადამცემი მუშაობს 106,1 მეგაჰრცის სიხშირეზე. შუახევის
(ოროქეთის) აჭარის რადიოს FM გადამცემ სადგურზე ჩატარდა პროფილაქტიკური სამუშაოები.
(თვეში ერთხელ ტარდება გეგმიური პროფილაქტიკური სამუშაოები), ენერგო პრო ჯორჯიას
მოთხოვნის საფუძველზე

მოხდა ელ.მრიცხველის

გადატანა. პროფილაქტიკა

ჩაუტარდა

გადამცემ სადგურს, გამოიცვალა რესივერი და სატელიტური თავაკი. გადამცემი მუშაობს 106,0
სიხშირით. შუახევის მუნიციპალიტეტის სოფელ ოქროპილაურას აჭარის რადიოს FM გადამცემ
სადგურზე ჩატარდა პროფილაქტიკური სამუშაოები. (თვეში ერთხელ ტარდება გეგმიური
პროფილაქტიკური სამუშაოები). პროფილაქტიკა ჩაუტარდა გადამცემ სადგურს და გადამცემ
ანტენებს. გამოიცვალა დაზიანებული სატელიტური რესივერი. გადამცემი მუშაობს 104,5
სიხშირით. ხულოს მუნიციპალიტეტის არგინეთის აჭარის რადიოს FM გადამცემ სადგურზე
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ჩატარდა პროფილაქტიკური სამუშაოები, გამოიცვალა სატელიტური რესივერი. (თვეში ერთხელ
ტარდება გეგმიური პროფილაქტიკური სამუშაოები). გამოიცვალა დაზიანებული სატელიტური
რესივერი. გადამცემი მუშაობს 104,1 სიხშირით. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ლეღვას აჭარის
რადიოს FM გადამცემ სადგურზე ჩატარდა სარემონტო სამუშაოები, გამოიცვალა დაზიანებული
სატელიტური რესივერი და სატელიტური თავაკი. (თვეში ერთხელ ტარდება გეგმიური
პროფილაქტიკური სამუშაოები). გამოიცვალა დაზიანებული სატელიტური რესივერი და თავაკი.
სადგური მუშაობს 96,1 სიხშირით. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ სარფის აჭარის
რადიოს FM გადამცემ სადგურზე ჩატარდა სარემონტო სამუშაოები, (თვეში ერთხელ ტარდება
გეგმიური პროფილაქტიკური სამუშაოები). პროფილაქტიკა ჩაუტარდა გადამცემ სადგურს,
გამოიცვალა სატელიტური რესივერი. გადამცემი მუშაობს 104,5 სიხშირით. თბილისის აჭარის
რადიოს FM გადამცემ სადგურზე ჩატარდა პროფილაქტიკური სამუშაოები. (ორ თვეში ერთხელ
ტარდება გეგმიური პროფილაქტიკური სამუშაოები). გამოიცვალა რესივერი და სატელიტის
კაბელი. მაუწყებლობა ხორციელდება 90,2 სიხშირეზე. ლაგოდეხის აჭარის რადიოს FM გადამცემ
სადგურზე ჩატარდა პროფილაქტიკური სამუშაოები. (ორ თვეში ერთხელ ტარდება გეგმიური
პროფილაქტიკური სამუშაოები). მაუწყებლობა ხორციელდება 90,7 სიხშირეზე. გორის აჭარის
რადიოს FM გადამცემ სადგურზე ჩატარდა პროფილაქტიკური სამუშაოები. (ორ თვეში ერთხელ
ტარდება

გეგმიური

პროფილაქტიკური

სამუშაოები).

მაუწყებლობა

ხორციელდება

94,1

სიხშირეზე. ქუთაისის აჭარის რადიოს FM გადამცემ სადგურზე ჩატარდა პროფილაქტიკური
სამუშაოები. (ორ თვეში ერთხელ ტარდება გეგმიური პროფილაქტიკური სამუშაოები).
მაუწყებლობა ხორციელდება 99,3 სიხშირეზე. ზუგდიდის აჭარის რადიოს FM გადამცემ
სადგურზე ჩატარდა პროფილაქტიკური სამუშაოები. (ორ თვეში ერთხელ ტარდება გეგმიური
პროფილაქტიკური სამუშაოები). მაუწყებლობა ხორციელდება 97,1 სიხშირეზე. ფოთის აჭარის
რადიოს FM გადამცემ სადგურზე ჩატარდა სარემონტო სამუშაოები, შეიცვალა ტალღაგამტარი
კაბელი, გარემონტდა FM გადამცემი სადგურის კვების ბლოკი. (ორ თვეში ერთხელ ტარდება
გეგმიური პროფილაქტიკური სამუშაოები). მაუწყებლობა ხორციელდება 90,7 სიხშირეზე.
მზადდება სატენდერო პირობები ტენდერების გამოსაცხადებლად.

საავტომობილო პარკის განყოფილება
შეკეთდა მაუწყებლის ავტოპარკში შემავალი ავტომობილები, კერძოდ: XY 223 YX, MB 902
BB, CL 377 LC, TT 355 ZZ. 2. გაიარა ტექდათვალიერება მაუწყებლის ავტომობილებმა: (MB-
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905-BB, MB-906-BB, MB902-BB). ავტოდაზღვევამ უზრუნველყო მაუწყებლის ავტომობილის
MB-905-BB, გაბზარული წინა საქარე მინის, პოლისის შესაბამისად დაფინანსება.

შრომის უსაფრთხოების კუთხით
სახანძრო უსაფრთხოების დეტექტორების შესყიდვა/მონტაჟის ტენდერი დასრულდა და
ველოდებით სამუშაოების დაწყებას.
მუშა პროცესშია სახანძრო საევაკუაციო კიბის
საკითხების განხილვა. ტარდება გეგმიური სადეზინფექციო სამუშაოები, მაუწყებლის
შენობების შიდა პერიმეტრზე, გარემოს უსაფრთხოების პრევენციის მიზნით. შევისყიდეთ
მაუწყებლისთვის
სადეზინფექციო
ხსნარი,
კვარტლის
მარაგი.
შევისყიდეთ
მაუწყებლისთვის სამედიცინო სამშრიანი პირბადე, კვარტლის მარაგი
მოუსმინე აუდიტორიას - საზოგადოებრივი უკუკავშირი
ახალი ამბების გამოშვებები და ანალიტიკური გადაცემები მზადდება მაყურებლის
დახმარებით. მათი სატელეფონო ზარები და მაუწყებლის ფეისბუქის გვერდზე მიღებული
შეტყობინებები არის მნიშვნელოვანი წყარო დაგეგმვის პროცესში.
სამომავლო რისკები და გამოწვევები

მომდევნო კვარტალში უნდა შედგეს
ფუნქციორებისთვის შევიძინოთ ტექნიკა.

დაგეგმილი

ტენდერები

და

გამართული

გეგმები შემდეგი ანგარიშისთვის
მომდევნო თვეების ( ივლისი, აგვისტო, სექტემბერი)
მაუწყებლის ამოცანებია:

განმავლობაში საზოგადოებრივი

 აუდიტორიის შენარჩუნება და შემდგომში გაზრდის ღონისძიებების დაგეგმვა,
ყოველდღიური რეიტინგების, უკუკავშირის ანალიზის საფუძველზე;
 თანამშრომელთა დისციპლინის ჩამოყალიბება;
 მარკეტინგის ჯგუფის გაძლიერება და ხელშეწყობა;
 საარჩევნოდ ბადის გადაწყობა;
 ფეხბურთის ტრანსალაცია;
 ახალი სეზონის ბადის მომზადება;
 სტაჟირების გამოცხადება (ტელევიზიის, რადიოს და ონლაინ მიმართულებით);
 საავტორო გადაცემა ბიზნეს ეკონომიკა;
 ღონისძიებების განხორციელება;
 ტურისტული პროექტის განხორციელება;
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 დოკუმენტურ ფილმებზე კონკურსის გამოცხადება.

