
სსიპ საზოგადოებრივი მაუწყებლის

აჭარის ტელევიზია და რადიოს

დირექტორის საქმიანობის

ყოველკვარტალური ანგარიში
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დირექტორის მ/შ  ჯემალ  გვეტაძე 

„მაუწყებლობის შესახებ“ საქართველოს კანონის  359 მუხლის  პირველი  პუნქტის  „ე“  
ქვეპუნქტის შესაბამისად წარმოგიდგენთ  ყოველკვარტალურ ანგარიშს.

საანგარიშო პერიოდი:   

2021  წლის 

პირველი   კვარტალი
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ბათუმი

სარჩევი

1. შესავალი;
2. ჩვენი წინასწარი დაგეგმვა;
3. კვარტლის მიღწევა;
4. კვარტლის გამოწვევა;
5. „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 პირველი  კვარტალის  (იანვარი, თებერვალი, მარტი)  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   

2020  წლის მეოთხე    კვარტალის მთავარი გამოწვევა იყო ტექნიკური პრობლემების 
მოგვარება.

ამოცანები: 

 მაუწყებლის შენობის საკითხებზე  კონსულტაციების  გაგრძელება;
 თანამშრომელთა  დისციპლინის ჩამოყალიბება;
 ვებგვერდის გამართული მუშაობის უზრუნველყოფა;
 თანამშრომელთა კვალიფიკაციის ამაღლება;
 სტუდიების განახლება;
 საჭიროებისამებრ სტრუქტურული  დოკუმენტების  შემუშავება;
 ვებ-გვერდის ცვლილება;
 საზოგადოებრივი მაუწყებლის მიერ  ქ.თბილისის   ბიუროსათვის  გადაცემული  
ფართში ჯანსაღი სამუშო პირობების  უზრუნველყოფა;
 შიდა  დოკუმენტაციის მართვის   გაუმჯობესება;

კვარტლის მიღწევა

 სანგარიშო პერიოდში მთავარი აქცენტი გადატანილი იყო მაუწყებლის  
ინფრასტრუტრუქტურული  პრობლემების  მოგვარებაზე, რომელიც  დღემდე  გადაუჭრელ  
პრობლემად  ითვლებოდა.  აჭარის ა/რ ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრომ, მაუწყებელს 
სარგებლობაში გადმოსცა ქ. ბათუმი, მ. აბაშიძის #16/18-ში მდებარე ფართი - 305,3 კვ.მ. 
სარგებლობის უფლება თებერვლის თვეში დარეგისტრირდა საჯარო რეესტრის ეროვნულ 
სააგენტოში.

კვარტლის გამოწვევა

საერთო ფონი  კვლავ რთულია

 ბოლო  პერიოდში   განვითარებული   მოვლენებიდან   გამომდინარე  მნიშვნელოვან 
პრობლემას ქმნის  სამუშაო  დისციპლინის არადამაკმაყოფილებელი დონე. 

„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:

საანგარიშო  პერიოდში  ახალი ამბების სამსახურს  მოუწია უწყვვეტ რეჟიმში მნიშვნელოვანი  
მოვლენების  გადაცემა.  ახალი   ამბების სამსახურისათვის  მნიშვნელოვანია  ინფორმაციის   
ოპერატიული  გავრცელება.

რადიო-შედეგები: 
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დავიწყეთ პროგრამულ პრიორიტეტებთან  შესაბამისი იდეების გენერირება გარეწარმოების 
ხაზით შესაძენი მექანიკური მასალის კონკურსისათვის, შეიცვალა რადიოს შენობაში 
არსებული განათებები.

ინტერნეტი-შედეგები: 

ონლაინ სამსახურმა  დებულების თანახმად, 2021  პირველ კვარტალში, საიტზე  აიტვირთა 
ყველა  გადაცემა და ფილმი,  რომელიც გავიდა ეთერში.  ასევე  საიტზე განთავსდა რადიოში 
გასული აუდიო გადაცემები. 

სამსახურის  მიერ  დაიგეგმა  განხორციელდა შემდეგი  სამუშაოები:

  ვიდეო მასალები დახარისხდა და პარალელურად აიტვირთა მაუწყებლის youtube არხზე;

 ფბ გვერდზე გაზიარდა გადაცემების ანონსები, რომელიც მიწოდებული იქნა შესაბამისი 
სამსახურების მიერ;  

 დამუშავდა  და დაიჭრა  გასული  გადაცემებიდან საინტერესო მონაკვეთები, გაზიარდა  
სოციალურ ქსელებში, დახურულ და თემატურ ჯგუფებში.  

  დამუშავდა, დახარისხდა და აიტვირთა  მაუწყებლის ადმინისტრაციისა და მრჩეველთა 
საბჭოს დოკუმენტები, გადაწყვეტილებები და სხდომები.

  საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის გაზრდისთვის, საიტზე შეიქმნა  ცალკე სივრცე 
და გადავიტანეთ მანამდე არსებული დოკუმენტები.  დაემატა  საჯარო ინფორმაციის 
გაცემაზე პასუხისმგებელი პირების საკონტაქტო მონაცემები. 

გადაცემების ფეისბუქ გვერდების მონაცემები 

აჭარის მაუწყებლის ონლაინ სამსახური, დებულების თანახმად, პასუხისმგებლობას იღებს 
და ითვლის მხოლოდ მაუწყებლის შემოქმედებითი გადაცემების სოციალურ მონაცემებს. 
წინა ანგარიშისგან განსხვავებით, ამჯერად სწორედ ამ მიმართულებით გაწეული სამუშაოს 
შედეგებს გაგაცნობთ.  გთავაზობთ მოქალაქეების ინტერაქციის (კომენტარები, ემოციები, 
გაზიარებები) მიხედვით კვარტლის მონაცემებს:  

მაუწყებლის გადაცემებს შორის, ყველაზე მეტი ინტერაქცია - კომენტარები, ემოციები და 
გაზიარებები აქვს „ერთი დღე სოფელს“.  გადაცემის გვერდზე დადებულმა ვიდეოებმა, 
მიმდინარე კვარტალში, მომხმარებელებისგან 48 000  რეაქცია მოაგროვა.  Crowdtangle-ს 
მონაცემებით, ამ გვერდის მიერ ატვირთული ვიდეოების ნახვები -  325 000. 

მოქალაქეთა ჩართულობის მიხედვით, მეორე ადგილზეა „დილის ტალღა“ - 43 000  
ინტერაქციით, თუმცა ვიდეოების ყურების მაჩვენებლით გადაცემა პირველ ადგილს 
იკავებს  - 926920.  
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მოქალაქეთა ჩართულობის თვალსაზრისით მესამე ადგილზეა გადაცემები -  „ეს შუადღე“ 
და „მე ვარ ფერმერი“.  შემდეგ მოდის  „ვემსახურები საქართველოს“ , „Zoom განათლებაზე“ 
და „ჰეშთეგი“ - ამ გადაცემების ფბ გვერდებზე მოქალაქეთა ჩართულობა 10 000  ფარგლებში 
მერყეობს.  ვიდეოების ნახვები კი, 250 000-დან 370 000. 

სქრინი 1 - რეიტინგი ინტერაქციის მიხედვით 

სქრინი 2 -  რეიტინგი ვიდეოების ნახვების მიხედვით
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შენიშვნა:  საუკეთესო მონაცემების მქონე გადაცემებს შორის, ერთადერთი გადაცემა, 
რომელიც ყოველდღიურად აახლებს მის  ფბ გვერდს (რადგან ყოველდღეა ეთერში) „ეს 
შუადღეა“.   მისი მონაცემები არ აღემატება ყოველკვირეული გადაცემების მონაცემებს.  

ყველაზე პოპულარული ვიდეოები 2021 წლის პირველ კვარტალში 

პირველ კვარტალში, ყველაზე პოპულარული „სახალხო კონტროლის“ ლაივი გახდა, 
რომლის ნახვებმა მილიონს გადააჭარბა. ფბ ლაივი იყო ჩართული როგორც ტელევიზიის, 
ასევე „სახალხო კონტროლის“ გვერდზე.  

/შენიშნვნა/ ფბ ნახვად აფიქსირებს ნებისმიერ მოძრაობას, როგორც 1 წუთზე მეტი ხნით 
ჩართულ ვიდეოს, ასევე 3 წამით ან უფრო მოკლე ხნით.  

ლაივს ჰქონდა 36 000    ემოცია, 10 000  კომენტარი და 3000 გაზიარება. 
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მეორე ადგილს იჭერს დილის ტალღის  ვიდეო შუშანა ბებოზე. 

30 ათასზე მეტი ემოცია, 1000-ზე მეტი კომენტარი და 800-ზე მეტი გაზიარება. ვიდეოს 
ჯამში 192 000 ნახვა  დაუგროვდა. 

რეზონანსული იყო „დილის ტალღის“ კიდევ ორი სიუჟეტი.  ერთი მასალა პორტრეტი იყო 
იმ ადამიანის, რომელმაც ქუჩის ძაღლ სიკვდილს გადაარჩინა, შეიფარა და 
ძვირადღირებული ოპერაციები დაუფინანსა.   მას მოსდევს სიუჟეტი დაუნის სინდრომის 
მქონე ბავშვებზე და მათ მშობლებზე.   
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ტოპებშია „სახალხო კონტროლის“ კიდევ ერთი ვიდეო. აღსანიშნავია, რომ აჭარის 
მასშტაბით მდებარე ობიექტებზე განხორციელებულ მონიტორინგს, ჩვენს გვერდზე მაღალი 
საზოგადოებრივი ჩართულობა აქვს. 

ტრადიციულად ტოპებში მოხვდა „ჰეშთეგისა“ და „მე ვარ ფერმერის“ ვიდეოები. 

„ჰეშთეგის“ ვიდეო სმენადაქვეითებული წყვილის მიერ ორგანიზებულ სათბურზე 
მოგვითხრობს, რომლებიც პანდემიის შემდეგ უმუშევრად დარჩნენ  და ახალ საქმიანობას 
მიჰყვეს ხელი. 

„მე ვარ ფერმერის“ სიუჟეტი კი ზუთხის ავზებს ეხებოდა.  საქართველოში ერთ-ერთ 
ყველაზე დიდ მეურნეობას, რომელიც ქობულეთში მდებარეობს. 
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ამ ვიდეოებს 3000  (სამი ათასიდან) -დან 4 000(ოთხი ათასამდე)   ემოცია აქვთ,  ნახვები კი 
60000 (სამოცი ათასიდან) დან 80 000 (ოთხმოცი ათასამდე)   შეადგენს. 

    

ტოპათეულში მოხვდა „მე ვარ ფერმერის“ კიდევ ერთი ვიდეო კალიფორნიული ჭიების 
მოშენებასა და „ZOOM განათლების“ ვიდეო -  ქიმიის მასწავლებელის შესახებ. 

აღსანიშნავია, რომ ტოპებს მიღმა მოხვდა, მაგრამ კარგიინტერაქცია ჰქონდა სხვა 
გადაცემების ვიდეოებსაც - მათ შორის იყო გადაცემა  „დილის რადიოს“.  

მიმდინარე კვარტლისგან განსხვავებით,  გასულ კვარტალში, „მე ვარ ფერმერთან“ და 
„ჰეშთეგთან“ ერთად ტოპვიდეოებში იყვნენ „ბუნების კანონი“ და „ერთი დღე სოფელში“. 
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ინტერაქციის მიხედვით, მაუწყებლის გვერდი მე-13 ადგილს იკავებს, გასულ კვარტლაში 
მე-15 ადგილზე იყო.   

თუ ზემოთმოყვანილი მონაცემებით ვიმსჯელებთ, ტოპ ვიდეოებში მაუწყებლის გვერ 
დიდან მხოლოდ „სახალხო კონტროლი“ მოხვდა, რომლის ინტერაქცია და ნახვების 
რაოდენობა მნიშნელოვნად აღემატებოდა ყველა სხვა ვიდეოსა და პოსტის მაჩვენებლებს ამ 
გვერდზე. 

მაღალი ინტერაქცია ჰქონდა მხოლოდ იმ ახალ ამბებს, რომლებშიც საუბარი იყო  ავარიაზე, 
ხანძარზე, მუშის დაღუპვაზე და ა.შ.
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გაიზრდა მთავარი გვერდის „მიმდევრების“ რაოდენობა,  ამ კვარტალში 16.3 ფოლოუერი 
დაგვემატა, თუმცა 2000(ორი ათასამდე)   ადამიანმა მიმდევრობა გააუქმა. 

ამ კვარტალში გაზრდილია გვერდზე ე.წ. რიჩების  რაოდენობაც.  ეს იმას ნიშნავს, რომ 
მაუწყებლის გვერდზე დადებული პოსტები,  ფოლოვერების და ლაიკერების ფიდზე 
ჩნდება.  თუმცა, ამ პოსტებზე ჩართულობა ან ემოციები ნაკლებია. 

მაუწყებლის მთავარ გვერდზე ვიდეოების მთვლელის მონაცემები

რაც შეეხება ვიდეოებს, ფბ მთვლელის მიხედვით, ყველა ვიდეოს ნახვის სტატისტიკა, წინა 
კვარტალთან შედარებით დაბალია.

საერთო ჯამში ვიდეოები  - (მათ შორის განმეორებით) 3.3 მილიონზე მეტჯერ ჩაირთო, წინა 
კვარტალში ნახევარი მილიონით მეტი იყო,   11%  ვარდნა გვაქვს დინამიკაში.  

ერთ წუთზე მეტი ხნით ვიდეოს უყურა 545 000  (ხუთას ორმოცდახუთმა  ათასმა) ადამიანმა 
(25% ნაკლები) .
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2.8 მილიონმა სამი წამით ჩართო (28% ნაკლები). 

/შენიშვნა: ეს მაჩვენებელი ძალიან პრობლემურია და აუცილებელია მის გამოსწორებაზე 
მუშაობა/ 

ვიდეო მექანიკურად გახსნა ან რაღაც შემხებლობა ჰქონდა 79.9 ათასს (45% ნაკლები)  

ეს იყო აჭარის მაუწყებლის მთავარი გვერდის ზოგადი მონაცემები.  ვინაიდან, მაუწყებლის 
მთავარ გვერდზე, ძირითადად, ახალი ამბები თავსდება,  ჩვენი სამსახურის დებულებას 
სცდება მისი სრული კონტროლი.  

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 
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ხელმისაწვდომობას ამ პროდუქტებზე.  ამასთან, ეტაპობრივად ვზრდით ჩვენს 
მომხმარებლებს ამ არხზე. 

ბოლო კვარტალში, მაუწყებლის შემოქმედებითი გადაცემები youtube-ზე 748 000 
(შვიდასორმოცდარვა ათასი).   2100   (ორიათას  ასით) გაიზარდა მიმდევრების რიცხვი, 
საერთო ჯამში 11 000 (თერთმტი 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 კვარტალი

სქრინი 2 - განვითარების დინამიკა 
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2021 წლის  პირველ კვარტალში ახალი ამბების სამსახურში  15 იანვრიდან დღის მთავარი 
საინფორმაციო გამოშვება ეთერში გადის  2 (ორი)  წამყვანით, გადაცემაში დაბრუნდა 
სპორტული ბლოკიც, შეიცვალა ამინდის პროგნოზის ქუდი და შეფუთვა, რომელიც ეთერში 
18:00 და 20:00 გამოშვებებში გადის. საინფორმაციო გამოშვებებში თითქმის უწყვეტი 
პირდაპირი ეთერი ეთმობოდა ქვეყანაში მიმდინარე პოლიტიკურ მოვლენებს. ჩვენი 
რეპორტიორები იყვნენ ყველა მოვლენის ეპიცენტრში. განვითარებული მოვლენების 
შესამაბიმად ყოველ კვირაში მაუწყებლის ცენტრალური ოფისიდან ხდება დამატებითი 
ჯგუფის მივლინება დედაქალაქში. თბილისის ბიუროში სამუშაო პროცესის კიდევ უფრო 
ეფექტურად წარმართვისთვის, ავიყვანეთ ახალი ვიდეო-ოპერატორი. ჩვენმა გადამღებმა 
ჯგუფმა გააშუქა პრემიერ-მინისტრის ვიზიტი ბრიუსელში, მაყურებელი ბელგიიდან 
პირდაპირ ეთერში უსმენდა და უყურებდა ახალ ამბებს. გრძელდება თანამშრომლობა 
ამერიკის ხმასთან ასევე მასალების გაცვლა საჭიროების შემთხვევაში, რამდენიმე 
ცენტრალურ მედია საშუალებასთან.

სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზიისა და რადიოს“ სატელევიზიო 
მაუწყებლობის განვითარების სამსახურში  2021  წლის  პირველ კვარტალში განხორციელდა 
შემდეგი აქტივობები:

 2021  წლის 28 იანვარს პროდუქციაზე (მხატვრული, დოკუმენტური, ანიმაციური) ფილმების 
შესყიდვაზე გამოცხადებულ კონკურსის გამარჯვებულებთან გაფორმდა ხელშეკრულება:

- შპს  „ალფა 2020“-თან,  ხელშეკრულება (#02-21/2)  91(ოთხმოცდათერთმეტი) უცხოური 
მხატვრული ფილმის, 80  (30 წთ.)  BBC დოკუმენტური ფილმის და ხელშეკრულება (#02-
21/4) 50 (ორმოცდაათი) (50-60 წთ.) BBC დოკუმენტური ფილმების  ჩვენების ლიცენზიის 
შეძენის თაობაზე;
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- შპს „ქართული გახმოვანება“ -თან  გაფორმდა ხელშეკრულება (02-21/3)   59   
(ორმოცდაცხრამეტი) უცხოური მხატვრული ფილმის და 34,12 სთ. ანიმაციური ფილმის 
ჩვენების ლიცენზიის შეძენის თაობაზე.

 ა.წ. 26 მარტს გამოცხადდა კონკურსი ქართული ფილმების (70 ფილმი)                       
ლიცენზიის შესყიდვაზე;

 გადაცემების და მექანიკური პროდუქციის ანონსირება;
 ყოველკვირეული პროგრამის შემუშავება და სხვადასხვა ვებ პლატფორმაზე მიწოდება, 

მაქტისატისთვის პროგრამის დამუშავება-მიწოდება;
 ბრენდირებული ნივთების შეძენა, მიკროფონის დროშები/ღრუბლები, რადიოს 

ლაითბოქსების ფირები, თანამშრომელთა განახლებული ბეიჯები;
 ორგანიზაციებიდან სოციალური რეკლამის მიღება-განთავსება, ჯანმრთელობასთან 

დაკავშირებული ინფორმაციის მიღება, რგოლის დამზადება-განთავსება;
 6( ექვსი)   კომპანიის კომერციული მომსახურება, შემოსული თანხა შეადგენს  4677 ლარს;

პირველ კვარტალში ბადეში შევიდა შემდეგი ცვლილება:

განხორციელდა  საახალწლოდ  ბადის დაკორექტირება, საახალწლო დღეებში (01.01-10.01) 
პირდაპირი ფორმატის გადაცემები შეჩერდა და მოხდა წინა წლის საახალწლო ფორმატის 
გადაცემებით და მექანიკური პროდუქციით ჩანაცვლება, მოხდა მუსიკალური ნომრების  
შერჩევა-განთავსება, მუსიკალური ცენტრის მიერ მოწოდებული კონცერტების განთავსება, 
მეფუტკრეთა ასოციაციის მიერ მოწოდებული დოკუმენტური ფილმის „ჯარა“ განთავსება, 
ეროვნული ლიგის თამაშების  ჩვენება;

 2021წლის პირველი კვარტლისთვის სატელევიზიო მაუწყებლობის განვითარების 
სამსახური ფლობს ღია წყაროებში არსებულ სარეიტინგო მონაცემებს. წარმოგიდგენთ მათ 
განზოგადებულ ნაწილს . ( დანართი N2)
იანვარში აჭარის ტელევიზიის სარეიტინგო მონაცემმა rtg(000) შეადგინა 3,3, ხოლო 
თებერვალში იგივე მონაცემი 2,1 ერთეულამდე დაეცა. ბოლოს არსებული ინფორმაციით, 
2.1 ერთეულს ითვლის 1-14 მარტის მონაცემებითაც. 
წარმოდგენილ არხებში (ჯამში 17 არხი), იანვარში აჭარის ტელევიზია იკავებდა მე-10 
პოზიციას, თებერვალში მე-14-ს, ხოლო 1-14 მარტის მონაცემებით მე-13-მე-14 პოზიციაზეა.

რადიო-შედეგები და საჭიროებები;

2021  წლის პირველი    კვარტლის მონაცემებით, მიმდინარე სააანგარიშო პერიოდში 
განხორციელდა  შემდეგი სახის აქტივობები:

- პერიოდულად მიმდინარეობდა ყოველკვირეული მუსიკალური პლეილისტის გენერაცია 
- განახლება.
- პერიოდულად მიმდინარეობდა რადიოს საეთერო სტუდიებში წარმოშობილი 
ტექნიკური პრობლემების აღმოფხვრა.
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დავიწყეთ პროგრამულ პრიორიტეტებთან შესაბამისი იდეების გენერირება გარეწარმოების 
ხაზით შესაძენი მექანიკური მასალის კონკურსისთვის, შეიცვალა რადიოს შენობაში 
არსებული განათებები, დღემდე პრობლემად რჩება რადიოს საეთერო სტუდიებში და 
სამონტაჟოებში პროფესიონალური ყურსასმენების საკმარისი რაოდენობის არქონა.

მიმდინარე პროგრამულ ბადეში განთავსებული გადაცემების ჩამონათვალი იხილეთ 
დანართი N3 სახით .   

იურიდიული მხარდაჭერა

2021 წლის პირველი კვარტლის მონაცემებით, მაუწყებელში  შემოსულია შემდეგი 
რაოდენობის დოკუმენტაცია:

ადმინისტრაციის და  სხვადასხვა  სამსახურის მიერ  წარმოდგენილი დოკუმენტი - 697;

სხვადასხვა  ორგანიზაციიდან  შემოსული დოკუმენტაცია - 112.

კანცელარიიდან გაიგზავნა 100 წერილი.  

მაუწყებელში შეიქმნა და რეგისტრაციაში გატარდა:

ძირითადი საქმიანობის შესახებ (02-03)  - 03 ბრძანება;

ადმინისტრაციულ-სამეურნეო საკითხების შესახებ (02-09) - 43 ბრძანება.

რეგისტრაციაში გატარდა - 141  მიღება-ჩაბარებისა და სხვა აქტი.

1. სასამართლო დავები:
ა) 2021 წლის 18 მარტს ჩატარდა პირველი სასამართლო სხდომა მოსარჩელე შორენა 

ღლონტის სარჩელის გამო მოპასუხე მაუწყებლის მიმართ. დავის საგანი: შორენა 
ღლონტთან შრომითი ურთიერთობის ვადის ცვლილების შესახებ მაუწყებლის 
დირექტორის 220 წლის 22 აპრილის ბრძანების ბათილად ცნობა. 

მოსარჩელე მხარემ იშუამდგომლა საქმეების გაერთიანებაზე, კერძოდ შორენა ღლონს 
აღძრული აქვს სარჩელი მოპასუხე მაუწყებლის მიმართ (დავის საგანი:შორენა ღლონტთან 
შრომითი ურთიერთობის შეწყვეტის შესახებ 2020 წლის 28 თებერვლის #02-05/20 ბრძანების 
ბათილად ცნობა მუწყებლის თანამდებობის პირის/თანამშრომლის საქმიანობაში ჩარევის 
აღსაკვეთად, ახალი ამბების სამსახურის უფროსის ან ტოლფას თანამდებობაზე აღდგენა, 
იძულებითი განაცდურის ანაზღაურება, გადაწყვეტილების დაუყოვნებლივ აღსრულებლად 
მიქცევა). მოპასუხე მხარე დათანხმდა საქმეების გაერთიანებას.

სასამართლო სხდომა გადაიდო. მხარეებს ეცნობებათ სასამართლოს გადაწყვეტილების 
შესახებს საქმეების გაერთიანების თაობაზე.
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ბ) 2021 წლის 18 მარტს ჩატარდა მეორე სასამართლო სხდომა, მოსარჩელეები: თეონა 
ხარაბაძე, მაია მერკვილაძე, დავის საგანი: მაუწყებლის დირექტორისათვის დისციპლინური 
წარმოების, რეორგანიზაციის და ხელშეკრულების პირობების ცვლილების/ბოროტად 
გამოყენების გზით მოსარჩელის/თანამშრომლის საქმიანობაში უკანონო ჩარევისა და 
ზემოქმედების აკრძალვა; ცირა სურმანიძის მიმართ საყვედურის გამოცხადების თაობაზე 
მაუწყებლის დირექტორის #02-09/29 ბრძანების ბათილად ცნობა(გამოხმობილია სარჩელი 
ამ მოთხოვნის ნაწილში); მაია მერკვილაძის მიმართ საყვედურის გამოცხადების თაობაზე 
მაუწყებლის დირექტორის #02-09/30 ბრძანების ბათილად ცნობა; თეონა ხარაბაძესთან 
გაფორმებული შრომითი ხელშეკრულების პირობების კეთილსინდისიერად შესრულება.

სხდომა გადაიდო იმ საფუძვლით, რომ სასამართლო მოსარჩელეებს მისცა 
შესაძლებლობა დაეზუსტებინათ პირველი და მეოთხე სასარჩელო მოთხოვნები, ასევე 
მოსარჩელემ იშუამდგომლა სხდომის გადადებაზე, ვინაიდან ოჯახური პირობების გამო 
მოსარცელე თეონა ხარაბაძე ვერ ესწრებოდა სასამართლო სხდომას.

გ) მოსარჩელეებმა -  ა(ა)იპ საზოგადოერბივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზია და 
რადიოს ალტერნატიული პროფესიული კავშირები. ვანცენტ ხაბეიშვილი. ირაკლი ყურუა, 
წარმოადგინეს დაზუსტებული სარჩელი.

დავის საგანი: შრომითი ხელშეკრულების ნაწილის ბათილად ცნობა (მაუწყებლის 
დირექტორის2020 წლის 08 აპრილის ბრძანებით დამტკიცებული სსიპ საზოგადოებრივი 
მაუწყებლის აჭარის ტელევიზია და რადიოს თანამშრომლ(ებ)ის ინტერნეში/სოციალურ 
ქსელში ქცევის წესების ზოგიერთი პუნქტის ბათილად ცნობა.

დაზუსტებული სარჩელი წარმოდგენის საფუძველია მაუწყებლის დირექტორის მიერ 
2020 წლის 24 ნოემბრის ბრძანებით ცვლილებების შეტანა მითითებულ ქცევის წესებში.

დ) მაია მერკვილაძის საჩივრის განხილვა  2021 წლის 26 იანვარს სააპელაციო 
სასამართლოში აპელანტის შუამდგომლობის საფუძველზე გადაიდო,  ვინაიდან სხდომა 
უნდა ჩატარებული დისტანციურად და მხარე ვერ მოახერხებდა სასამართლო პროცესში 
ჩართვას. სხდომა ჩანიშნა 2021 წლის 13 აპრილს.

2. ტელე პროდუქციის ან/და მის შესაქმნელად საჭირო მომსახურების შესყიდვა

ა) მაუწყებლის დირექტორის 2021 წლის 28 იანვრის #02-09/08 ბრძანებით 
გამოცხადებული აუდიოვიზუალური ნაწარმოებების საჯარო გადაცემის ლიცენზიის 
შესყიდვის  კონკურსის საფუძველზე ხელშეკრულებების გაფორმდა შპს „ალფა2020“-თან და 
შპს „გართული გახმოვანება“-სთან. გამარჯვებულად ცნობილი იყო ასევე შპს „სატრასტო 
კომპანია ედემი“, რომელმაც ხელშეკრულების გაფორმებაზე უარი თქვა, აღნიშნულ 
ნაწილში კონკურში გამოცხადდა ჩაშლილად (#02-09/28; 10/03/2021), რის გამოც 
მაუწყებელმა კონკურსის გარეშე შეისყიდა საჯარო გადაცემის ლიცენზია შპს „ალფა2020“-
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გან იმავე პირობებით, რაც მითითებული იყო კონკურში. კონკურსში მხოლოდ 
მითითებული კომპანიები მონაწილეობდნენ.

ბ) კონკურსის გარეშე  4(ოთხი) ერთეული ქართული მხატვრული ფილმის  საჯარო 
გადაცემის უფლების შესყიდვის თაობაზე გაფორმდა ხელშეკრულება უფლების 
მფლობელთან - კახაბერ სანიშვილთნ  (ვინაიდან არ თანამშრომლობს შუამავალ 
კომპანიებთან).

ჯამში გაფორმებულია 4 (ოთხი) ხელშეკრულება აუდიოვიზუალური ნაწარმოებების 
საჯარო გადაცემის ლიცენზიის შესყიდვის თაობაზე.

 შესაბამისი ბრძანებები და ზეპირი კონსულტაციები გაეწია კომისიის წევრებს 
პროცედურებთან დაკავშირებით, ასევე, იურიდიული სამსახურის  უფროსის მიერ   
მომზადდა  შესაბამისი ბრძანებები და ხელშეკრულებები (ცვლილებები ხელშეკრულებებში, 
საბანკო გარანტიასთან დაკავშირებული მოქმედებების განხორციელება).

3. ხელშეკრულებები

ა) გაფორმდა სარეკლამო კონტენტის ეთერში განთავსების ხელშეკრულებები - ჯამში 
7(შვიდი)  ერთეული.

ბ) გაფორმდა იჯარის 2 (ორი)  ხელშეკრულება (შპს „რეგიონი“, ი/მ თამარ ფუტკარაძე)  
მაუწყებლის გადაცემების სარეკლამო ბანერების განთავსების მიზნით.

გ) გაფორმდა ხელშეკრულება (შპს „დელტა კომთან“)  ციფრული მაუწყებლობის 
გავრცელების თაობაზე.

4. ქონების სარგებლობაში გადმოცემა

ა) აჭარის ა/რ ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრო, მაუწყებელს სარგებლობაში 
გადმოსცა ქ. ბათუმი, მ. აბაშიძის #16/18-ში მდებარე ფართი - 305,3 კვ.მ. სარგებლობის 
უფლება თებერვლის თვეში დარეგისტრირდა საჯარო რეესტრის ეროვნულ სააგენტოში.

სამინისტროში გაგზავნილია წერილი ზეაღნიშნულ უძრავ ქონებაში განთავსებული 3 
კონდეციონერის  საკუთრებაში გადმოცემის თაობაზე.

5. სხვა მნიშვნელოვანი ინფორმაცია

ა) საჯარო ინფორმაციის სახით ა(ა)იპ „საერთაშორის გამჭვირვალობა საქართველომ“ 
მაუწყებლიდან ინფორმაცია - 8(რვა)  წერილი. პასუხი გაცემულია 6 (ექვს) წერილზე, 2 (ორ)  
წერილზე შესაბამისი სამსახურისგან ველოდები ინფორმაციის მოწოდებას.
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ბ) ინფორმაცია გამოითხოვა მაუწყებლის თანამშრომელმა თ.ხ.-მ - 2(ორი)  წერილი. ერთ-
ერთი ინფორმაციის  (სახელფასო ტაბელების თაობაზე) გადაცემაზე მას უარი ეთქვა, 
ვინაიდან შეიცავდა პერსონალურ მონაცემებს.

გ) მიმდინარეობს ხელშეკრულების ცვლილებაზე მუშაობა შპს „საქართველოს 
ტელერადიოცენტრთან“ შეცვლილი გარემოებებისადმი ხელშეკრულების მისადაგების 
საფუძვლით, კერძოდ ელ.ენერგიის გაზრდილი  ტარიფის გამო (გამოთხოვილია შესაბამისი 
დასაბთება, გაანგარიშება).

დ) შპს „ტვ25“-ის მომართვის საფუძველზე მიმდინარეობს შესაბამისი პროცედურები 
მაუწყებლის ბალანსზე რიცხული ანძის და მიმდებარე მიწის (დაბა მახინჯაური) ნაკვეთი 
იჯარით გაცემის თაობაზე (საიჯარო ქირის განსაზღვრის მიზნით გაფორმებული 
ხელშეკრულება აუდიტორული მომსახურების შესახებ, მიღებულია ნებართვა სსიპ 
„ქონების მართვის ეროვნული სააგენტოსგან“).

ე) მაუწყებლის ოფიციალურ ვებ.გვერდზე  იურიდიული სამსახურის   მოთხოვნის 
საფუძველზე შეიქმნა „საჯარო ინფორმაციის“ გრაფა, სადაც თავხდება  საჯარო ინფორმაცია.

ვ) მოთხოვნის საფუძველზე „წყნეთი ტვ“-ს მიეცა უფლება   საკაბელო ქსელის 
საშუალებით განახორციელოს სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზია და 
რადიო“-ს სატელევიზიო ეთერის რეტრანსლირება 2021 წლის განმავლობაში.

ზ) ინტერნეტ არხ „ექსკლუზივს“ შეუწყდა უფლებამოსილება გაავრცელოს სსიპ 
„საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზია და რადიო“-ს გადაცემების ინტერნეტ 
არხით გავრცელების უფლებამოსილება („საავტორო და მომიჯნავე უფლებების შესახებ“ 
კანონით დადგენილი წესის დარღვევის გამო).

8. მაუწყებლის შიდა დებულებები.

ა) ცვლილება შევიდა  სსიპ საზოგადოებრივი მაუწყებლის  აჭარის  ტელევიზიისა და 
რადიოს დირექტორის  2017 წლის 01 სექტემბრის #02-03/19 ბრძანების მე-2 დანართში - სსიპ 
„საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზია და რადიოს“   საქმისწარმოების 
ინსტრუქციაში“, რომლის მიხედვითაც ბრძანების მომზადება ხორციელდება 
ელექტრონული საქმისწარმოების ავტომატიზებული სისტემის -  პროგრამა „edocument”-ის 
მეშვეობით. 

ბ) მაუწყებლის დირქტორის 2021 წლის 26 იანვრის ბრძანებით დამტკიცდა სსიპ 
„საზოგადობრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზია და რადიოს“  ახალი საქმეთა 
ნომენკლატურა.

გ) სსიპ საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზია და რადიოს დირექტორის 
2021 წლის 02 თებერვლის ბრძანებით ცვლილება შევიდა მაუწყებლის „მივლინების“ წესში 
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და მივლინების თაობაზე ბრძანების მომზადება დაევალა მაუწყებლის საკადრო ბაზის 
განვითარების სამსახურს.

დ) შემუშავდა სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზია და რადიოს“ 
ადმინისტრაციულ შენობეში შესვლის/გასვლის ახალი წესი, მომზადდა შესაბამისი 
ბრძანება.

ე)შემუშავდა „სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზია და რადიოს“  
ადმინისტრაციულ შენობებში პირთა შემოსვლის დაშვების უფლების მქონე 
პასუხისმგებელი პირების თაობაზე შესაბამისი დოკუმენტი და მომზადდა ბრძანება.

ვ) შემუშავა სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზიისა და რადიოს“ 
მიერ პროგრამის, პროდუქციის ან/და მის შესაქმნელად საჭირო მომსახურების შესყიდვის  
ახალი დებულება.

მიმდინარეობის პერსონალური მონაცემების დაცვის პოლიტიკის დოკუმენტზე მუშაობა.

8. სხვა

2021 წლის 01 მარტიდან 2021 წლის 17 მარტის ჩათვლის იურიდიული სამსახურის  
უფროსი  ასრულებდა ასრულებდა  საკადროს ბაზის განვითარების სამსახურის უფროსის 
მოვალეობას.

მომზადებულია  სხვადასხვა სახის ბრძანებები (მათ შორის, საწვავი ლიმიტების 
განსაზღვრის, კომერციულ ანგარიშზე თანხის გადატანის და სხვ.)  

მომზადებულია სხვადასხვა  წერილები (მათ შორის, საპასუხო წერილები მაუწყებლის 
არქივიდან მასალების გამოთხოვის თაობაზე, დებიტორებს დავალიანების დაფარვის 
თაობაზე, საპასუხო წერილები სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურს და სხვ.)

იურიდიული სამსახურის  უფროსი მუშაობდა  სოციალური რეკლამის მიმნიჭებელ 
კომისიაში  (მომზადეუბლია 18 ბრძანება, 2 განმცხადებელს უარი ეთქვა),  ასევე სატენდერო 
კომისიაშიმ, სხვადასხვა სახის მოხსენებითი ბარათები შიდა ორგანიზაციული საკითხების 
თაობაზე.



2021 წლის  პირველი   კვარტლის ანგარიში 
დირექტორის მ/შ  ჯემალ  გვეტაძე 

კვარტლის ტენდერები

2021 წლის ბიუჯეტის ფარგლებში სსიპ საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის 

ტელევიზიისა და რადიოს მიერ პირველ კვარტალში გამოცხადდა 23 ტენდერი, მათ შორის: 

უარყოფითი შედეგით დასრულდა - 4, გამოცხადებულია 2, შერჩევა/შეფასების ეტაპზეა - 4, 

არ შედგა - 2, ხოლო 11 შემთხვევაში გამარჯვებულ კომპანიებთან გაფორმდა საქონლისა და 

მომსახურების მიწოდების შესახებ შესაბამისი ხელშეკრულებები. 

ინფორმაცია გაფორმებული ხეკლშეკრულებების შესახებ:

1. 20 გამარტივებული შესყიდვა საკუთარი (არასაბიუჯეტო) შემოსავლებით;

2. 35 გამარტივებული შესყიდვა სახელმწიფო ბიუჯეტით;

3. კონსოლიდირებული ტენდერის ფარგლებში გაფორმდა 10 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:

2020 წლის 01 ოქტომბრიდან 31 დეკემბრის ჩათვლით სსიპ საზოგადოებრივი მაუწყებლის 
აჭარის ტელევიზიასა და რადიოში აყვანილია კონკურსის გარეშე;

1. 2020 წლის 28 სექტემბრის ბრძანება #02-05102  ,,სსიპ საზოგადოებრივი მაუწყებლის 
აჭარის ტელევიზიისა და რადიოს“ საავტორო - შემოქმედებითი გადაცემების სამსახურში 
შუადღის გადაცემის წამყვან-რეპორტიორის პოზიციაზე დაინიშნა გიორგი თებიძე;
2. 2020 წლის 28 სექტემბრის ბრძანება #02-05/103  ,,სსიპ საზოგადოებრივი მაუწყებლის 
აჭარის ტელევიზიისა და რადიოს“ საავტორო - შემოქმედებითი გადაცემების სამსახურში 
შუადღის გადაცემის წამყვანის პოზიციაზე დაინიშნა ნელი აგირბა-ძიმისტარიშვილი;
3. 2020 წლის 28 სექტემბრის ბრძანება #02-05/104  ,,სსიპ საზოგადოებრივი მაუწყებლის 
აჭარის ტელევიზიისა და რადიოს“  საავტორო - შემოქმედებითი გადაცემების სამსახურში 
შუადღის გადაცემის წამყვანის პოზიციაზე დაინიშნა ნინო გორჯელაძე;
4. 2020 წლის 28 სექტემბრის ბრძანება #02-05/105 ,,სიპ საზოგადოებრივი მაუწყებლის 
აჭარის ტელევიზიისა და რადიოს“ საავტორო - შემოქმედებითი გადაცემების სამსახურში 
შუადღის გადაცემის წამყვან-რეპორტიორის პოზიციაზე დაინიშნა ზაალ ჩიხლაძე;



   2021  წლის პირველი   კვარტლის ანგარიში 
                                                                                                                  დირექტორის  მ/შ  ჯემალ  გვეტაძე  

5. 2020 წლის 12 ოქტომბრის ბრძანება #02-05/112  ,, სსიპ საზოგადოებრივი მაუწყებლის 
აჭარის ტელევიზიისა და რადიოს“ ახალი ამბების სამსახურში მემონტაჟის პოზიციაზე 
დაინიშნა გიორგი ჯაში;
6. 2020 წლის 13 ოქტომბრის ბრძანება #02-05/113  ,,სსიპ საზოგადოებრივი მაუწყებლის 
აჭარის ტელევიზიისა და რადიოს“  ახალი ამბების სამსახურში სტილისტ-რედაქტორის 
პოზიციაზე დაინიშნა ხათუნა ქინქლაძე; 
7. 2020 წლის 30 ოქტომბრის ბრძანება #02-05/116  სსიპ საზოგადოებრივი მაუწყებლის 
აჭარის ტელევიზიისა და რადიოს თანამშრომლების პოზიციაზე არჩევნების გაშუქების 
მიზნით 31.10.2020 დან 01.11.2020  ჩათვლით დაინიშნა: ირაკლი გურგენიძე, ლევან 
სურმანიძე, რომან კეკელიძე, ვალიკო ვახტანგაძე, ლაშა ჯოყილაძე, კახაბერ კეჟერაძე, ბესიკ 
ღლონტი, ჯაბა ლაზიშვილი
8. 2020 წლის 31 ოქტომბრის ბრძანება #02-05/117  სსიპ საზოგადოებრივი მაუწყებლის 
აჭარის ტელევიზიისა და რადიოს მატერიალურ ტექნიკური მხარდაჭერის სამსახურის 
თბილისის ბიუროს მძღოლის პოზიციაზე არჩევნების გაშუქების მიზნით 31.10.2020 დან 
01.11.2020  ჩათვლით დაინიშნა საბა ნოზაძე 
9. 2020 წლის 30 ოქტომბრის ბრძანება #02-05/116  სსიპ საზოგადოებრივი მაუწყებლის 
აჭარის ტელევიზიისა და რადიოს თანამშრომლების პოზიციაზე არჩევნების გაშუქების 
მიზნით 31.10.2020 დან 01.11.2020  ჩათვლით დაინიშნა: ირაკლი გურგენიძე, ლევან 
სურმანიძე, რომან კეკელიძე, ვალიკო ვახტანგაძე, ლაშა ჯოყილაძე, კახაბერ კეჟერაძე, ბესიკ 
ღლონტი, ჯაბა ლაზიშვილი;
10. 2020 წლის 31 ოქტომბრის ბრძანება #02-05/117  სსიპ საზოგადოებრივი მაუწყებლის 
აჭარის ტელევიზიისა და რადიოს მატერიალურ ტექნიკური მხარდაჭერის სამსახურის 
თბილისის ბიუროს მძღოლის პოზიციაზე არჩევნების გაშუქების მიზნით 31.10.2020 დან 
01.11.2020  ჩათვლით დაინიშნა საბა ნოზაძე; 
11. 2020 წლის 03 ნოემბრის ბრძანება #02-05/119  სსიპ საზოგადოებრივი მაუწყებლის 
აჭარის ტელევიზიისა და რადიოს საავტორო შემოქმედებითი გადაცემების სამსახურის 
გადაცემა ,,დილის ტალღა“-ს რეპორტიორის პოზიციაზე დაინიშნა თინათინ მიქელაძე;
12. 2020 წლის 03 ნოემბრის ბრძანება #02-05/120  სსიპ საზოგადოებრივი მაუწყებლის 
აჭარის ტელევიზიისა და რადიოს საავტორო შემოქმედებითი გადაცემების სამსახურის 
გადაცემა ,,დილის ტალღა“-ს რეპორტიორის პოზიციაზე დაინიშნა დიმიტრი ზოიძე
13. 2020 წლის 05 ნოემბრის ბრძანება #02-05/121  სსიპ საზოგადოებრივი მაუწყებლის 
აჭარის ტელევიზიისა და რადიოს საავტორო შემოქმედებითი გადაცემების სამსახურის 
გადაცემა ,,ეს შუადღე“-ს რეპორტიორის და სოციალური მედიის კოორდინატორის 
პოზიციაზე დაინიშნა თორნიკე წულუკიძე;
14. 2020 წლის 26 ნოემბრის ბრძანება #02-05/126  სსიპ საზოგადოებრივი მაუწყებლის 
აჭარის ტელევიზიისა და რადიოს მიმდინარე მაუწყებლობის სამსახურში სტუდიის 
რეჟისორის პოზიციაზე დაინიშნა ირინა გიგინეიშვილი;
15. 2020 წლის 26 ნოემბრის ბრძანება #02-05/127  სსიპ საზოგადოებრივი მაუწყებლის 
აჭარის ტელევიზიისა და რადიოს ონლაინ მედიის სამსახურში ვებ-გვერდის 
განახლების/მართვის სპეციალისტის პოზიციაზე დაინიშნა სოფიკო პატარაია;
16. 2020 წლის 31 დეკემბრის ბრძანება #02-05/135 სსიპ საზოგადობრივი მაუწყებლის 
აწარის ტელევიზიისა და რადიოს დირექტორის მოადგილედ მაუწყებლობის დარგში 
დაინიშნა  იაკინთე ჩხარტიშვილი 01.01.2021 წლიდან



2021 წლის  პირველი   კვარტლის ანგარიში 
დირექტორის მ/შ  ჯემალ  გვეტაძე 

2020 წლის 01 ოქტომრიდან 31 დეკემბრის ჩათვლით სსიპ საზოგადოებრივი 
მაუწყებლის აჭარის ტელევიზიასა და რადიოში  ღია კონკურსით აყვანილია:

1. 2020 წლის 02 ოქტომბრის ბრძანება #02-05/106  ,,სსიპ საზოგადოებრივი 
მაუწყებლის აჭარის ტელევიზიისა და რადიოს“ ახალი ამბების სამსახურში გამოშვების 
წამყვანის პოზიციაზე დაინიშნა ნაზიბროლა ქობულაძე ღია კონკურსით;

2. 2020 წლის 02 ოქტომბრის ბრძანება #02-05/107  ,,სსიპ საზოგადოებრივი 
მაუწყებლის აჭარის ტელევიზიისა და რადიოს“ ახალი ამბების სამსახურში  ვებ-
რედაქტორის პოზიციაზე დაინიშნა ნინო ხაჟომია ღია კონკურსით;

3. 2020 წლის 02 ოქტომბრის ბრძანება #02-05/108  ,,სსიპ საზოგადოებრივი 
მაუწყებლის აჭარის ტელევიზიისა და რადიოს“ ახალი ამბების სამსახურში რეპორტიორის 
პოზიციაზე დაინიშნა თემურ სალუქვაძე ღია კონკურსით; 

4. 2020 წლის 02 ოქტომბრის ბრძანება #02-05/109  ,,სსიპ საზოგადოებრივი 
მაუწყებლის აჭარის ტელევიზიისა და რადიოს“ ახალი ამბების სამსახურში რეპორტიორის 
პოზიციაზე დაინიშნა ლოლა ტუმასიანი ღია კონკურსით;

5. 2020 წლის 02 ოქტომბრის ბრძანება #02-05/110  ,,სსიპ საზოგადოებრივი 
მაუწყებლის აჭარის ტელევიზიისა და რადიოს“  საავტორო - შემოქმედებითი გადაცემების 
სამსახურში სპორტული გადაცემის რეპორტიორის პოზიციაზე დაინიშნა ზურაბ დიასამიძე 
ღია კონკურსით;

6. 2020 წლის 02 ოქტომბრის ბრძანება #02-05/111  ,,სსიპ საზოგადოებრივი 
მაუწყებლის აჭარის ტელევიზიისა და რადიოს“ საავტორო - შემოქმედებითი გადაცემების 
სამსახურში ოპერატორის  პოზიციაზე დაინიშნა დავით გურიელიძე  ღია კონკურსით;

7. 2020 წლის 26 ოქტომბრის ბრძანება #02-05/114 ,, სსიპ საზოგადოებრივი 
მაუწყებლის აჭარის ტელევიზიისა და რადიოს“ საკადრო ბაზის განვითარების სამსახურში  
უფროსის პოზიციაზე დაინიშნა ემზარ პაქსაძე ღია კონკურსით; 

8. 2020 წლის 26 ოქტომბრის ბრძანება #02-05/115  ,,სსიპ საზოგადოებრივი 
მაუწყებლის აჭარის ტელევიზიისა და რადიოს“ ახალი ამბების სამსახურში  ვებ-
რედაქტორის პოზიციაზე დაინიშნა თეონა აბესაძე ღია კონკურსით ;

9. 2020 წლის 31 დეკემბრის ბრძანება #02-05/134 ,,სსიპ საზოგადოებრივი 
მაუწყებლის აჭარის ტელევიზიისა და რადიოს“ მატერიალურ ტექნიკური მხარდაჭერის 
სამსახურის  უფროსის საშტატო პოზიციაზე დაინიშნა გოჩა მიქელაძე ღია კონკურსით ;

თანამშრომლების გათავისუფლების შესახებ 01.10.2020 დან 31.12.2020 ჩათვლით:

1. 2020 წლის 01 ნოემბრიდან ბრძანება #02-05/118  სსიპ საზოგადოებრივი 
მაუწყებლის აჭარის ტელევიზიისა და რადიოს საავტორო შემოქმედებითი გადაცემების 
სამსახურის გადაცემა ,,ეს შუადღე“-ს ტექნიკური პროდიუსერის  ნიკა მახარაძის 01.11.2020 
დან გათავისუფლების შესახებ  (განცხადების საფუძველზე);

2. 2020 წლის 05 ნოემბრიდან ბრძანება #02-05/122  სსიპ საზოგადოებრივი 
მაუწყებლის აჭარის ტელევიზიისა და რადიოს ონლაინ მედიის სამსახურის სოციალური 
მედიის მენეჯერის  რევაზ შეროზიას  05.11.2020 დან გათავისუფლების შესახებ 
(განცხადების საფუძველზე);

3. 2020 წლის 30 დეკემბრიდან ბრძანება #02-05/131    სსიპ საზოგადოებრივი 
მაუწყებლის აჭარის ტელევიზიისა და რადიოს ახალი ამბების სამსახურის ანალიტიკური 
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ჯგუფის წამყვან/ანალიტიკოსის ირაკლი გორგილაძის  01.01.2021  წლიდან 
გათავისუფლების შესახებ (განცხადების საფუძველზე);

4. 2020 წლის 30 დეკემბერს გაცემული იქნა რეკომენდაცია სსიპ 
,,საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზია და რადიო"-ს ,,საავტორო 
შემოქმედებითი გადაცემების სამსახურში“ საავტორო გადაცემების ,,ათვლის კუთხის“ და 
,,ჰეშთეგის“ საავტორო გადაცემის მკვლევარი/ანალიტიკოსის გიორგი არობელიძისათვის 
და ნათია ქარჩილაძისათვის სახელშეკრულებო ვადის გამო  ხელშეკრულების შეწყვეტის 
შესახებ;

5. 2020 წლის 30 დეკემბრის ბრძანება #02-05/130 02-05/129 სსიპ 
,,საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზია და რადიო"-ს ,,საავტორო 
შემოქმედებითი გადაცემების სამსახურში“ საავტორო გადაცემების ,,ათვლის კუთხის“ და 
,,ჰეშთეგის“ საავტორო გადაცემის მკვლევარი/ანალიტიკოსის გიორგი არობელიძისათვის 
და ნათია ქარჩილაძისათვის სახელშეკრულებო ვადის გამო  ხელშეკრულების შეწყვეტის 
შესახებ 01.01.2021 დან;

6. 2020 წლის 30 დეკემბრის ბრძანება #02-05/133  დასაქმებულ პირებთან 
შრომითი ურთიერთობის გაგრძელების შესახებ 31.07.2021 და 31.12.2021 ჩათვლით შესახებ.

დეკრეტული შვებულებები 01.10.2020 დან 31.12.2020 ჩათვლით:

1. 2020 წლის 06  ნოემბრის ბრძანება #02-05/124   ,,სსიპ საზოგადოებრივი 
მაუწყებლის აჭარის ტელევიზიისა და რადიოს რადიოს“ მაუწყებლობის სამსახურის 
გადაცემა ,,რადიოს დილა“-ს ვებ მიმართულებით პროდიუსერის მინიკო ბერიძის 
06.11.2020-07.05.2021  დეკრეტული შვებულების მიცემის შესახებ;

2. 2020 წლის 18  ნოემბრის ბრძანება #02-05/125   ,,სსიპ საზოგადოებრივი 
მაუწყებლის აჭარის ტელევიზიისა და რადიოს“ ახალი ამბების სამსახურის რეპორტიორის 
სოფიკო შავაძის  30.11.2020 - 01.02.2021  ანაზღაურების გარეშე დეკრეტული შვებულების 
გაგრძელების შესახებ;

3. 2020 წლის 30 დეკემბრის ბრძანება #02-05/132 ,,სსიპ საზოგადოებრივი 
მაუწყებლის აჭარის ტელევიზიისა და რადიოს ახალი ამბების სამსახურის ოპერატორის 
ბორის მურვანიძის 01.01.2021 – 31.03.2021  შრომითი ურთიერთობის შეჩერება ბავშვის 
მოვლის გამო.

4. 2020 წლის 01 დეკემბრის ბრძანება #02-05/128  სსიპ საზოგადოებრივი 
მაუწყებლის აჭარის ტელევიზიისა და რადიოს თანამშრომელი ლალი ბერძენიშვილი 
გათავისუფლდეს სატელევიზიო მაუწყებლობის განვითარების სამსახურის სატელევიზიო 
განვითარების მენეჯერის პოზიციიდან სხვა საშტატო პოზიციაზე გადასვლის გამო, ლალი 
ბერძენიშვილი დაინიშნა სტუდიური გადაცემების ტექნიკური პროდიუსერის საშტატო 
პოზიციაზე 2020 წლის  01 დეკემბრიდან განუსაზღვრელი ვადით;

მიმდინარე მაუწყებლობის პირველ  კვარტალში განხორციელდა  შემდეგი ცვლილებები:

პროგრამული ბადის მიხედვით მოხდა  პირდაპირ ეთერში საინფორმაციო, სპორტული 
ღონისძიებები, კონცერტები და შემოქმედებითი გადაცემების ტრანსლირება, ასევე 
დაუგეგმავი  სპეციალური გამოშვებები. განხორციელდა საზეიმო, საახალწლო 
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დეკორაციით შეფუთული სტუდიების დემონტაჟი: საინფორმაციო, ,,დილის ტალღის''   ,,ეს 
შუა დღის'', სტუდია 1 ში და  სტუდია 2 ში.

2021 წლის  6 იანვარს   განხორციელდა შობის პირდაპირი ტრანსლაცია ბათუმის 
საკათედრო ტაძრიდან. სტუდია 2 ში  მოხდა კრანის დემონტაჟი, მის ნაცვლად დაიდგა 
მაღალი შტატივი, გაუმჯობესდა ვიზუალი.

გამოსახულების გაუმჯობესების მიზნით შეიცვალა ბეგრაუნდის ფერები.  სტუდია 1 ში  
შესასვლელი კარი ადაპტირდა შშმ პირებისათვის. კარი იღება ისე, რომ ეტლით 
მოსარგებლე  დაუბრკოლებლად შეძლებს სტუდიაში შესვლას. ნაწილობრივ შეიცვალა 
საინფორმაციო გამოშვების შეფუთვა და სტუდიის ფერი. 26 მარტს დანიელსონის საბოლოო 
რაუნდის ფინალური შეხვედრის დასასრულის ბრიფინგი თბილისიდან.  განხორციელდა 
პირდაპირი, სპეციალური გამოშვება, ღამის საათებში მობილიზებული იქნა მიმდინარე 
მაუწყებლობის სამსახურის სააპარატოს პერსონალი.გამოიცვალა საახალწლო და საშობაო 
ტიხრები, ქუდები, არტები, ვიდეო რგოლები და ლოგო. (დავბრუნდით ძველ შეფუთვაზე). 
გამარტივებული შესყიდვის გზით შევიძინეთ კოსმეტიკური საშუალებები

მიმდინარე მაუწყებლობის სამსახურის  თანამშრომელი დაინფიცირდა კოვიდ 19 -ით. 
კრიზისული სიტუაციიდან გამომდინარე შევიმუშავეთ ახალი სამუშაო გრაფიკი. რათა 
შეუფერხებლად გვემუშავა.

ვირუსიდან გამოწვეული მძიმე პერიოდის განმავლობაში მიმდინარე მაუწყებლობის 
სამსახურის ყველა თანამშრომელი, უმკლავდება მათზე დაკისრებულ ამოცანებს და 
ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ პირობებს.

პანდემიიდან გამომდინარე ყოველდღიურ რეჟიმში ხდება თანამშრომლების პირბადეებით 
უზრუნველყოფა. ასევე მიმდინარეობს სამუშაო გარემოს დეზინფექცია.

„შემდეგი თაობა“ - სტაჟირების პროგრამის მიმოხილვა

გაცნობებთ, რომ საანგარიშო  პერიოდის განმავლობაში  არ  გამოცხადებულა  სტაჟირება, 
ვინაიდან   იურიდიული  და საკადრო  ბაზის  განვითარების სამსახურის მიერ  
მიმდინარეობს      შესაბამის  დოკუმენტებზე  მუშაობა. 

საზოგადოებრივი არხი და პარტნიორები

 მაუწყებელი  ღია  ერთობლივი პროექტებისა და  თანამშრომლობისათვის. ახალი ამბების 
სამსახური  განაგრძობს  თანამშრომლობას  „ამერიკის ხმასთან“.  
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მატერიალურ-ტექნიკური მხარდაჭერა

სსიპ    საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზიისა და რადიოს მატერიალურ-
ტექნიკურ  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 აკუმულატორები უწყვეტი 
დენის წყაროსთვის, გამოცხადდა ტენდერი აკუმულატორების შესყიდვაზე, 
გამოცხადებულია ტენდერი მიკროფონებისა და ყურმსმენების შესაძენად. მიმდინარეობს 
მოკვლევა სტუდიის ხმის პულტის, დრონებისა და სატელეფონო ჰიბრიდის 
შესაძენად.დასრულებულია სატენდერო მოკვლევა სატელევიზიო აპარატურის შეკეთებაზე.                                                                             

IP  განყოფილების   მიერ    ჩატარებული  სამუშაოების ჩამონათვალი:

 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.

 საეთერო პულტებში გრაფიკული ელემენტების ჩაწერა და კონფიგურირება.

 ქსელური ენკოდერების კონფიგურირება

 სტორიჯის კონფიგურირება, მონიტორინგი

 რადიოს მონაცემთა ბაზის, სამაუწყებლო, სამონტაჟო, დამგეგმავი და სტრიმერი 
კომპიუტერების შეკეთება, პროგრამული გამართვა და  მონიტორინგი. 

 მარაგი ნაწილების  ფასთა მოკვლევა, სატენდერო ტექნიკური დოკუმენტაციის მომზადება. 



2021 წლის  პირველი   კვარტლის ანგარიში 
დირექტორის მ/შ  ჯემალ  გვეტაძე 

 მრავალფუნქციური პრინტერებისა და მაღალი ეფექტურობის სკანერის შესაძენად ბაზრის 
კვლევა, სატენდერეო ტექნიკური დოკუმენტაციის შემუშავება

 კომპიუტერული ტექნიკის ოპერაციული სისტემის განახლება, დრაივერების, 
ანტივირუსული და სხვა პროგრამების ინსტალაცია, 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 და დენის უწყვეტ წყაროს  ჩაუტარდა 
პროფილაქტიკური საუშაოები, გამოიცვალა დაზიანებული სატელიტური რესივერი. 
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. გარემონტდა 

დაზიანებული და სატელიტური რესივერი. გადამცემი მუშაობს 106,1 მეგაჰრცის სიხშირეზე.

შუახევის (ოროქეთის) აჭარის რადიოს FM გადამცემ სადგურზე ჩატარდა პროფილაქტიკური 
სამუშაოები. ( თვეში ერთხელ ტარდება გეგმიური პროფილაქტიკური სამუშაოები), 
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  ჩატარდა 
პროფილაქტიკური სამუშაოები, გამოიცვალა სატელიტური რესივერი. (თვეში ერთხელ 
ტარდება გეგმიური პროფილაქტიკური სამუშაოები).  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 მიმღები სატელიტური ანტენა გარემონტდა დაზიანებული FM 
გადამცემი. სადგური  მუშაობს  96,1 სიხშირით.



   2021  წლის პირველი   კვარტლის ანგარიში 
                                                                                                                  დირექტორის  მ/შ  ჯემალ  გვეტაძე  

 ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ სარფის აჭარის რადიოს FM გადამცემ სადგურზე 
ჩატარდა სარემონტო  სამუშაოები, გამოიცვალა FM გადამცემ სადგურის კვების ბლოკი. 
(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).                                  

 ლაგოდეხის  აჭარის რადიოს FM გადამცემ სადგურზე ჩატარდა პროფილაქტიკური 
სამუშაოები. (ორ თვეში ერთხელ ტარდება გეგმიური პროფილაქტიკური სამუშაოები).

 გორის  აჭარის რადიოს FM გადამცემ სადგურზე ჩატარდა პროფილაქტიკური სამუშაოები. 
(ორ თვეში ერთხელ ტარდება გეგმიური პროფილაქტიკური სამუშაოები).                                                    

  ქუთაისის  აჭარის რადიოს FM გადამცემ სადგურზე ჩატარდა პროფილაქტიკური 
სამუშაოები. (ორ თვეში ერთხელ ტარდება გეგმიური პროფილაქტიკური სამუშაოები). 

ზუგდიდის  აჭარის რადიოს FM გადამცემ სადგურზე ჩატარდა პროფილაქტიკური 
სამუშაოები. (ორ თვეში ერთხელ ტარდება გეგმიური პროფილაქტიკური სამუშაოები).

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).

მაუწყებლის ადმინისტრაციული შენობის დიზელ-გენერატორის საწვავის ავზში ჩაისხა 
50(ორმოცდაათი) ლიტრი დიზელის საწვავი.

მზადდება სატენდერო პირობები რადიო გადამცემისა და ქსელური აუდიო დეკოდერების 
შესაძენად .

საავტომობილო პარკის განყოფილება

დასრულდა ტენდერი პროფილაქტიკური მომსახურებასთან დაკავშირებით, ტენდერი  
ავტომობილების სამრეცხაო მომსახურებასთან დაკავშირებით.

გაკეთდა  ავტოპარკში შემავალი ავტომობილების ავტო დაზღვევა.

გაიარა რამოდენიმე ავტომობილმა (TX-995-XT, MB-907-BB) ტექდათვალიერება.

გაკეთდა ბათუმი/თბილისის პარკირებები, მაუწყებლის ავტოპარკში შემავალ 
ავტომობილებისათვის.



2021 წლის  პირველი   კვარტლის ანგარიში 
დირექტორის მ/შ  ჯემალ  გვეტაძე 

განახლდა მაუწყებლის ავტომობილებზე დაკრული მაუწყებლის ლოგოები.

    აჭარის ტელევიზიის  ბალანსზე  რიცხული  ავტომობილების  ტექნიკური  მდგომარეობა: 

ა/მ ნომერი ა/მ მდგომარეობა GPS

1 MB855BB
გამოსულია მწყობრიდან. დგას მემედ 

აბაშიძის №41
არა

2 MB907BB ექსპლუატაციაში კი
3 MB905BB ექსპლუატაციაში კი
4 MB906BB ექსპლუატაციაში კი
5 TX-995-XT ექსპლუატაციაში კი

6 SSG - 554
გამოსულია მწყობრიდან. დგას 

ორბელიანის №17
არა

7 MB902BB ექსპლუატაციაში კი
8 MB903BB ექსპლუატაციაში კი
9 MB901BB ექსპლუატაციაში კი
10 BC–727-BF ექსპლუატაციაში კი
11 CL-377-LC ექსპლუატაციაში კი
12 LT-774-TL ექსპლუატაციაში კი
13 TT-355-ZZ ექსპლუატაციაში კი
14 OO-047-NO ექსპლუატაციაში კი
15 OO-048-NO ექსპლუატაციაში კი
16 XY-223-YX ექსპლუატაციაში კი
17 XY-224-YX ექსპლუატაციაში კი
18 QQ-822-BB ექსპლუატაციაში კი

      შრომის უსაფრთხოების კუთხით 

სახანძრო უსაფრთხოების დეტექტორების პირველად გამოცხადებული ტენდერი არშედგა 
და გამოცხადდება მეორეჯერ მეორე კვერტალში.
დამონტაჟდა სახანძრო უსაფრთხოების ბალონები რადიო /ტელევიზია / სტუდია / ანძები / 
მაუწყებლის ავტომობილებში.
შეიქმნა შრომის უსაფრთხოების ჟურნალი.
შეიქმნა ჯანმრთელობის დაზღვევა, ტელევიზიის თანამშრომლებზე  მაქსიმალურად 
მორგებული პაკეტით.
მუშა პროცესშია სახანძრო საევაკუაციო კიბის საკითხების განხილვა..
ტარდება გეგმიური სადეზინფექციო  სამუშაოები, მაუწყებლის შენობების შიდა 
პერიმეტრზე, გარემოს უსაფრთხოების პრევენციის მიზნით.
შევისყიდეთ მაუწყებლისთვის წლის მარაგი სადეზინფექციო ხსნარი.

ჩავატარეთ მაუწყებლის შენობებში სადეზზინფექციო სამუშაოები.



   2021  წლის პირველი   კვარტლის ანგარიში 
                                                                                                                  დირექტორის  მ/შ  ჯემალ  გვეტაძე  

ეტაპობრიდავ ხორციელდება თანამშრომლებისათვის შრომისა და სახანძრო 
უსაფრთცოების ზოგადი ტრეინინგი და ტარდებიან შრომისა და სახანძრო უსაფრთცოების 
ჟურნალში.

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

დღეს მაუწყებელში არ არსებობს მედიისათვის შესაბამისიგარემო, რადგან   
მნიშვნელოვანია მაუწყებელს  ჰქონდეს მისი შენობა და ასევე  მნიშველოვანია  მაუწყებლის  
ეფექტური   მართვის   განხორციელება  და  სტრუქტურა. 

გეგმები შემდეგი ანგარიშისთვის

მომდევნო თვეების (აპრილი, მაისი, ივნისი)    განმავლობაში საზოგადოებრივი მაუწყებლის 
ამოცანებია:

 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.



 

 

 

 

 



600.557,38 745.996,49 989.819,92 2.336.373,79 2.541,16 3.398,46 3.623,35 9.562,97

22.145,59 35.988,37 32.140,51 90.274,47 0,00 56,00 56,00 112,00

16.770,00 16.770,00 16.770,00 50.310,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.350,00 4.350,00 4.350,00 13.050,00 0,00 0,00 0,00 0,00

830,00 1.740,00 1.265,00 3.835,00 0,00 0,00 0,00 0,00

195,59 190,37 185,71 571,67 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 10.700,00 0,00 10.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56,00 56,00 112,00

0,00 2.238,00 0,00 2.238,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 9.569,80 9.569,80 0,00 0,00 0,00 0,00

204.341,79 237.490,05 255.028,97 696.860,81 0,00 834,00 1.279,60 2.113,60

137.525,00 137.941,31 133.126,19 408.592,50 0,00 0,00 0,00 0,00

44.340,00 44.982,86 45.477,14 134.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 855,00 490,00 1.345,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 264,00 264,00 528,00

0,00 68,00 68,00 136,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 19,20 19,20 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 1.170,00 1.170,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 242,60 147,00 389,60 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 5,00 0,00 5,00 0,00 570,00 408,00 978,00

0,00 0,00 1.672,75 1.672,75 0,00 0,00 427,60 427,60

0,00 0,00 390,00 390,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 150,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 573,18 831,40 1.404,58 0,00 0,00 0,00 0,00

2.409,14 2.508,17 2.176,35 7.093,66 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 88,00 88,00 176,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 2.140,00 2.140,00 4.280,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 1.330,00 2.660,00 3.990,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 79,00 43,92 122,92 0,00 0,00 0,00 0,00

7.820,76 8.675,15 16.020,51 32.516,42 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 388,50 416,50 805,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 404,00 404,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12.128,49 9.457,89 10.853,82 32.440,20 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 30,00 820,00 850,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 398,42 388,07 786,49 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 1.184,55 1.184,55 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 160,00 160,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 600,00 360,00 960,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 3.810,00 0,00 3.810,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 120,00 0,00 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 1.174,10 1.174,10 2.348,20 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 12.600,00 25.200,00 37.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 180,00 180,00

0,00 225,00 375,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 950,00 2.600,00 3.550,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4,40 14,80 14,80 34,00 0,00 0,00 0,00 0,00

114,00 109,20 108,40 331,60 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 7.234,44 3.902,38 11.136,82 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 439,43 396,89 836,32 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 450,00 0,00 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00

134.505,00 148.260,95 149.411,05 432.177,00 0,00 320,00 0,00 320,00

126.347,22 131.555,95 128.909,05 386.812,22 0,00 0,00 0,00 0,00

1.380,00 4.905,00 20.502,00 26.787,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 320,00 0,00 320,00

6.777,78 11.800,00 0,00 18.577,78 0,00 0,00 0,00 0,00



204.600,00 212.148,69 427.233,56 843.982,25 1.001,16 934,39 376,70 2.312,25

194.100,00 199.493,69 195.060,56 588.654,25 0,00 0,00 0,00 0,00

7.740,00 12.655,00 7.991,00 28.386,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 180,00 180,00 0,00 0,00 40,00 40,00

0,00 0,00 8.596,00 8.596,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.760,00 0,00 0,00 2.760,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 215.406,00 215.406,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 131,16 432,28 0,00 563,44

0,00 0,00 0,00 0,00 700,00 0,00 12,40 712,40

0,00 0,00 0,00 0,00 170,00 502,11 324,30 996,41

34.965,00 35.634,52 36.152,99 106.752,51 0,00 0,00 0,00 0,00

34.965,00 35.634,52 34.295,48 104.895,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 1.857,51 1.857,51 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 65.673,13 84.068,36 149.741,49 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 26.457,60 26.614,40 53.072,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 2.939,73 2.957,16 5.896,89 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 19.486,00 38.972,00 58.458,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 870,00 1.740,00 2.610,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 250,00 250,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 250,00 250,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 3.844,00 7.688,00 11.532,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 4.600,00 4.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 11.575,80 0,00 11.575,80 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 826,80 826,80 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 170,00 170,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 10.800,78 5.784,48 16.585,26 1.540,00 1.254,07 1.911,05 4.705,12

0,00 10.541,28 5.654,73 16.196,01 0,00 0,00 94,90 94,90

0,00 0,00 0,00 0,00 1.540,00 1.254,07 1.816,15 4.610,22

0,00 259,50 129,75 389,25 0,00 0,00 0,00 0,00



2.300,00

8.425,00

22.714,22

103,75

33.542,97


