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

საანგარიშო პერიოდი:   

2020  წლის 

მეოთხე  კვარტალი

ბათუმი
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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;
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შესავალი

წარმოგიდგენთ 2020 წლის მეოთხე  კვარტლის (ოქტომბერი, ნოემბერი, დეკემბერი)  
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.



2020 წლის მეოთხე  კვარტლის ანგარიში 
დირექტორი გიორგი კოხრეიძე 

ჩვენი წინასწარი დაგეგმვა   

2020 წლის მესამე    კვარტალის მთავარი გამოწვევა იყო ტექნიკური პრობლემების 
მოგვარება.

ამოცანები: 

 აუდიტორიის გაზრდის ღონისძიებების დაგეგმვა; 
 წინაასაარჩევნო/საარჩევნო პროცესების ობიექტურად და სრულყოფილად 

გაშუქება;
 კონკურსების გამოცხადება; 
 საახალწლო მოკლე არტების დამზადება, განთავსება;
 ახალი წლის სეზონის მომზადება; 
 საახალწლო კონცერტის ჩაწერის ღონისძიებების გატარება და დაგეგმვა; 
 ექსკლუზიური და სიღრმისეული მასალების მომზადება საზოგადოებისთვის 

მნიშვნელოვან საკითხებზე, პროფესიული სტანდარტის დაცვით; 
 სტუდიების განახლება; 
 ვებ-გვერდის CMS-ის ანალიზი და შეფასება

კვარტლის მიღწევა

გასულ კვარტალს განახლდა ინფრასტრუქტურა,  განხორციელდა  სტუდიების 
განახლება და კვლავ  გრძელდება  შესაბამისი  სამუშოები.  საანგარიშო პერიოდში 
ახალი ამბების სამსახურს მოუწია უწყვეტ რეჟიმში მნიშვნელოვანი მოვლენების 
გადაცემა. ‘ეუთო/ოდირმა’, აჭარის ტელევიზიის გაშუქების ტონი ნეიტრალურად და 
მიუკერძოებლად შეაფასა.  ტექნიკური გადაიარაღება ისევ მთავარი გამოწვევაა, 
როგორც ცენტრალურ ოფისში ისე ბიუროებში. საზოგადოებრვი მაუწყებლის მიერ 
მოხდა   გარემონტებული  ოთახების  გამოყოფა  თბილისის  ბიუროსათვის.

„პროგრამა=პრიორიტეტს“  შეფასების სისტემა და ჩვენი პლატფორმები: 

საანგარიშო პერიოდის მანძილზე მაუწყებელი ცდილობდა გაეშუქებინა მთავარი 
გამოწვევები. 

ტელევიზია-შედეგები:

საანგარიშო  პერიოდში    ახალი ამბების სამსახურს   მოუწია უწყვვეტ რეჟიმში 
მნიშვნელოვანი  მოვლენების  გადაცემა.

რადიო-შედეგები: 

ყოველდღიურად მიმდინარეობდა   მუსიკალური პლეილისტის გენერაცია - განახლება. 
ჩაიწერა, შეიფუთა და განახლდა რადიო აჭარის საახალწლო მილოცვები და ტიხრები, 
მომზადდა საახალწლო მუსიკალური პროგრამა, განახლდა რადიოს მუსიკალური ბაზა.

კვარტლის გამოწვევა

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

ინტერნეტი-შედეგები: 

სტატისტიკა 

საანგარიშო პერიოდი 01  ოქტომბერი    31  დეკემბერი  

ტოპ-მონაცემები - ფბ მთვლელით. 

2020 წლის მეოთხე კვარტალი 

ანგარიში

ონლაინ სამსახურმა დებულების თანახმად ატვირთვა ყველა არსებული გადაცემა საიტზე, 
რომელიც გავიდა ეთერში.  არ იტვირთება, მხოლოდ ორ საათიანი დილის გადაცემები, 
რომლებსაც  საავტორო უფლებების დარღვევის გამო, ბლოკავს YouTube-ი. ამიტომ, მანამდე 
არსებული გადაწყვეტილებით  არ თავსდება ვებ-გვერდზე.  ფბ გვერდებზე ხდება მისი 
პოპულარიზაცია.   ფბ გვერდზე სისტემატურად ზიარდება გადაცემების ანონსები, მუშავდება   
გასული  გადაცემებიდან საინტერესო მონაკვეთები და ვახორციელებთ სოცქსელებში მათ 
პოპულარიზაციას,  ონლაინ სამსახური ასევე ამუშავებს და ტვირთავს მრჩეველთა საბჭოს 
სხდომებს, რომლებსაც გვაწვდის  ადმინისტრაცია. 

სოციალური ქსელის - ფბ მონაცემები 

აჭარის საზოგადოებრივი მაუწყებლის მთავარი გვერდის მონაცემებით ჩანს, რომ 2020 წლის 
მეოთხე კვარტალში, მაუწყებლის მიერ შექმნილი პროდუქტების ხილვადობა (ე.წ. რიჩი)  
გაზრდილია  (პირველ და მეორე კვარტლის მონაცემებთან შედარებით) და თითქმის 
უახლოვდება პირველი კვარტლის მონაცემებს. 

მოცემულ დიაგრამაზე ხედავთ ციფრებს, სადაც რიჩის საშუალო მაჩვენებელი საანგარიშო 
პერიოდში 120 (ასოცი ათასია. ყველაზე მაღალი  401.608  
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ტოპ-მონაცემები - ფბ მთვლელით 

მაუწყებლის ონლაინ სამსახურს დებულებით ევალება, რომ მხოლოდ მაუწყებლის გადაცემების 
პოპულარიზაცია მოახდინოს სოციალურ ქსელებში. 

ბოლო კვარტალში, ყველაზე პოპულარული ვიდეო ჩვენს მაუწყებელზე იყო - ვიდეო ბათუმის 
დელფინარიუმში დაბადებული დელფინის შესახებ, მეორე ადგილზე კი გადაცემა „სახალხო 
კონტროლიდან“ მოჭრილი კონკრეტული მონაკვეთი  ( რომელსაც 221 000   (ორიათას 
ორასოცდაერთი ათასი)  ნახვა აქვს).  

პოპულარული ვიდეოების მესამე და მეოთხე ადგილი - „ერთი დღე სოფელისა“  და 
„ბუნების კანონის“ ვიდეოებს უჭირავთ.  ‘’ბუნების კანონის’’ ვიდეო  27.8 ათასმა 
ადამიანმა  ნახა.  ტოპებში მოხვდა  „მე ვარ ფერმერის“ ორი გადაცემა. 
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ბოლო სამ თვეში, აჭარის ტელევიზიის საინფორმაციო და გადაცემების საუკეთესო  ათ ვიდეოში 
მოხვდა „ჰეშთეგისა“ და „zoom განათლების“ 2-2 ვიდეო. ასევე  გადაცემა „ვემსახურები 
საქართველოს“ ვიდეოები. 

  

იზრდება მთავარი გვერდის „მიმდევრების“ რაოდენობა,  ამ კვარტალში - 116 ათასიდან 123 
ათასამდე გაიზარდა მათი   რიცხვი,  რაც შეეხება ლაიქერებს,  ადრეც და ახლაც მომხმარებელი 
კვარტალურად  საშუალოდ 5000-ით იმატებს. 
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საანგარიშო პერიოდში გაზრდილია ვიდეოების ყურების მაჩვენებელი ყველა პარამეტრით - მათ 
შორის 1(ერთი)  წუთით და უფრო მეტი დროით. ეს პარამეტრი ყველაზე საგულისხმო და 
მნიშვნელოვანია ვიდეოების პოპულარიზაციის თვალსაზირისით. 

საერთო მონაცემებით - ვიდეოები წუთზე მეტი ხნით 3.8M /მილიონჯერ/  ნახეს, ხოლო 151.8K 
ათასმა რეაქცია გამოხატა. 

/სქრინი: მეოთხე კვარტლის ვიდეობის ნახვის მზარდი დინამიკა/

მეოთხე კვარტალში, აჭარის საზოგადოებრივ მაუწყებელს ფბ-ზე კარგი ინტერაქცია ჰქონდა. 
საქართველოში რეგისტრირებული მსხვილი მედიაორგანიზაციების ფბ გვერდებს შორის  მე-15 
ადგილზე იმყოფება. 

რაც შეეხება გადაცემებს და ჩვენი არხის შიდაკონკურენციას
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ყველაზე განხილვადი და აქტიური გვერდია, მოქალაქეების ჩართულობის - კომენტარების, 
გაზიარებებსა და მოწონებების მიხედვით, გადაცემა „ერთი დღე სოფელში“,  „ჰეშთეგი“  მას 
მოსდევს სპორტკლუბი, იმპულსი.
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მაუწყებლის ონლაინ სამსახურმა გააქტიურა იმ გადაცემების ფბ გვერდები, რომლებსაც არ 
ჰყავთ სოციალური მენეჯერები. ART ექსპერტი და zoom განათლებაზე. ამ კვარტალში შეიქმნა  
„ეს შუადღის“ გვერდიც,  რომელიც   გადაეცა სამართავად   სოციალურ მენეჯერს.

წინასაახალწლოდ, დაბალი აქტივობის გამო,  შეიქმნა  ერთჯერადი პროექტი „იპოვე თავი 
მაუწყებლის ობიექტივში“. 

პროექტმა მისი როლი შეასრულა,  წინასაახალწლოდ დაბალი აქტივობის მიუხედავად, 
მოქალაქეები შემოიყვანა მაუწყებლის ფბ გვერდზე.  ფოტოები მაუწყებლის გვერდზე 
ეტაპობრივად დაიდო.  საერთო ჯამში 100 ათასზე მეტი რიჩი ჰქონდა,  6200 იუზერმა გახსნა 
ფოტოები, ხოლო 450 ემოცია გამოხატეს პოსტზე. 
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ქვეყანაში არსებული ეპიდემიულოგიური ვითარების გათვალისწინებით, წლის მე-4 
კვარტალშიც ახალაჭარის უმაღლესი საბჭოს არჩევნები. (პირველი და მეორე ტური) 
აღსანიშნავია კომუნიკაციების კომისიის მონიტორინგი, სადაც აღნიშნულია,რომ 
წინასაარჩევნო პერიოდს სტანდარტების დაცვით საზოგადოებრივი მაუწყებელი, 
„რუსთავი 2“ და აჭარის ტელევიზია აშუქებდა. დოკუმენტის თანახმად, 
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საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზიის ჟურნალისტები მიმდინარე 
მოვლენებს მეტწილად ეთიკური სტანდარტების შესაბამისად აშუქებდნენ, დაცული 
იყო მხარეებისა და მოსაზრებების მრავალფეროვნება. მონიტორინგი საუკეთესო დროს, 
19:00 საათიდან 24:00 საათამდე პერიოდში, შემდეგი სამაუწყებლო სტანდარტების 
გაანალიზებით განხორციელდა: ბალანსი, სიზუსტე, რელევანტურობა, სიცხადე, 
მრავალფეროვნება, მნიშვნელოვანი ინფორმაციის გამოტოვება, სიძულვილის ენა, 
ყალბი ამბები, დისკრიმინაცია და ვიზუალური/აუდიო მანიპულაცია. ასევე 
მნიშვნელოვანია ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიის მონიტორინგის საბოლოო შედეგები. 
აღსანიშნავია ერთ-ერთი პუნქტი: „აჭარის ტელევიზია“ გამოირჩეოდა ადგილობრივი 
პრობლემების გაშუქებით. მის ეთერში ხშირად ისმოდა მოქალაქეების ხმა.“ ჯამში კი 
მონიტორინგის შედეგი ასეთია : „აჭარის ტელევიზიის“ საინფორმაციო გამოშვება 
„მთავარის“ ეთერში ყველაზე მეტი დრო „ქართულ ოცნებას“ დაეთმო. „ქართული 
ოცნება“ გაშუქდა ყველაზე ნეგატიურად, დროის 20 % უარყოფითი ტონით. 10-10 
პროცენტი დადებითი და უარყოფითი ტონი, გაშუქების კუთხით, თანაბრად აქვს 
ადგილობრივ მთავრობას, ნეიტრალური ტონი 80 პროცენტი. მონიტორინგის მიხედვით 
გაშუქების ტონი ძირითადად ნეიტრალურია. სამონიტორინგე პერიოდში ყველა თემა 
უმეტესად ზედაპირულად შუქდებოდა. თუმცა, ჟურნალისტები პრობლემურ თემებზე 
ადგილობრივი თვითმმართველობისა და აჭარის მთავრობისგან პასუხის მოთხოვნაზე 
უკან არ იხევდნენ. „აჭარის ტელევიზია“ გამოირჩეოდა ადგილობრივი პრობლემების 
გაშუქებით. მის ეთერში ხშირად ისმოდა მოქალაქეების ხმა. სიუჟეტებში 
რესპონდენტები ჩიოდნენ გაჭირვებაზე. აჭარის ტელევიზიიდან, მოქალაქეების 
მხრიდან, ხშირად ისმოდა ცენტრალური თუ ადგილობრივი ხელისუფლების კრიტიკა. 
აღსანიშნავია, რომ ოქტომბრიდან „მთავარის“ ეთერში, რუბრიკაში „მაჟორიტარის 
პლატფორმა“ თანაბრად ეთმობოდა 6-6 წუთი საქართველოს პარლამენტში აჭარის 
მაჟორიტარი დეპუტატობის და აჭარის უმაღლეს საბჭოში მაჟორიტარი დეპუტატობის 
კანდიდატებს. ეს ფორმატი ხელს უწყობდა ამომრჩევლის უკეთ ინფორმირებას. 
საზოგადოებრივ-პოლიტიკურ გადაცემებში წამყვანები გამოირჩეოდნენ კრიტიკული 
შეკითხვებით და ემიჯნებოდნენ დისკრიმინაციულ, სიძულვილის ენის შემცველ 
გამონათქვამებს. ასევე მაუწყებელმა გადაცემა „არჩევნები 2020-ის“ ფარგლებში დრო 
დაუთმო, როგორც კვალიფიციურ ისე არაკვალიფიციურ საარჩევნო სუბიექტებს. 
მანამდე ანგარიში გამოაქვეყნა ეუთო ოდირმა, სადაც აჭარის ტელევიზიის გაშუქების 
ტონი ნეიტრალურად და მიუკერძოებლად შეფასდა. წლის ამ პერიოდშიც, 
გრძელდებოდა თანამშრომლობა ამერიკის ხმასთან ასევე მასალების გაცვლა 
საჭიროების შემთხვევაში, რამდენიმე ცენტრალურ არხთან. 30 დეკემბრიდან ახალი 
ამბები ეთერში განახლებული შეფუთვით გავიდა, ქუდის მუსიკა სპეციალურად 
„მთავარისთვის“ დაიწერა და არ არის კალკირებული. 1 (ერთი) წლით გაგრძელდა 
საიჯარო ხელშეკრულება ქობულეთისა და ხულოს ბიუროებისთვის აღებულ 
ფართებში. გამოწვევა : ტექნიკური გადაიარაღება ისევ მთავარი გამოწვევაა, როგორც 
ცენტრალურ ოფისში ისე ბიუროებში. საზოგადოებრვი მაუწყებლის მიერ მოხდა   
გარემონტებული  ოთახების  გამოყოფა  თბილისის  ბიუროსათვის.

სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზიისა და რადიოს“ შემოქმედებითი   
გადაცემების   სამსახურში   2020 წლის მეოთხე   კვარტალში განხორციელდა შემდეგი 
აქტივობები:
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შემოქმედებითი მიმართულებით მეოთხე კვარტალში შემოქმედებითმა ჯგუფებმა   
გადაცემები აწარმოეს საყოველთაო პანდემიის პირობებში,   მეოთხე კვარტალში 
დაიგეგმა და ახალ სეზონში განხორციელდა ყოველდღიური (სამუშაო დღეებში) 
შუადღის პროექტი - „ეს შუადღე“. მეოთხე კვარტალში სრულიად გამოიცვალა დილის 
გადაცემის სარეჟისორო გეგმა და ახალ სეზონში ახალი სატელევიზიო ფორმატითა და 
შეფუთვით წარსდგა მაყურებლის წინაშე. თუმცა პანდემიის გამო გადაცემის 
ქრონომეტრაჟი ერთ საათამდე შემცირდა, მხოლოდ ერთი თვის განმავლობაში და 2021-
დან ისევ 1.45 წთ-ს დაუბრუნდება.   დამზადდა არხის საახალწლო ტიხრები და 
შემოქმედებითმა გადაცემებმა მოამზადეს საახალწლო თემატიკის გადაცემები.  მეოთხე 
კვარტალში ჩაეშვა ეთერში ზუმის ზოლის გადაცემები - კულტურის, განათლების, 
მედიცინის, სპორტის და სოციალური (ჰეშთეგის) მიმართულების.  კონკურსის შედეგად 
გარეწარმოებაზე დამზადდა 2  (ორი)  პროექტი - პროგრამათაშორისი შემეცნებით-
საგანმანათლებო  ვიდეო-არტები  16 (თექვსმეტი ) ერთეული  ვეფხვისტყაოსნის 
აფორიზმი და საბავშვო მიმართულებით 16  გადაცემა „ქვიშის ზღაპარი“ , ჩაეშვა ეთერში 
მუსიკალურ პროექტი „მონო“, მომზადდა და განთავსდა საეთერო ბადეში 
დოკუმენტური ფილმები, მომზადდა საახალწლო  4(ოთხ) საათიანი ცენტრალური 
გადაცემა „დილის ტალღა“ -ს და „ეს შუადღე“-ს თანამონაწილეობით, დამზადდა 
რამოდენიმე საახალწლო კონცერტი, რომელიც განთავსდა ეთერში.  

                      

სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზიისა და რადიოს“ სატელევიზიო 
მაუწყებლობის განვითარების სამსახურში  2020 წლის მეოთხე   კვარტალში 
განხორციელდა შემდეგი აქტივობები:

 საახალწლო ბადისთვის კონკურსით მექანიკური პროდუქციის (მხატვრული  - 
ქართული და უცხოური ფილმების) შეძენა-გაშვება:

 2020  წლის 20 ნოემბერს მხატვრული ფილმების შესყიდვაზე გამოცხადებულ 
კონკურსის გამარჯვებულებთან, შპს „ალფა 2020“-თან გაფორმდა ხელშეკრულება 
(#285)  30(ოცდაათი)  უცხოური მხატვრული ფილმის და 40 (ორმოცი)  ქართული 
მხატვრული ფილმის ჩვენების ლიცენზიის შეძენის თაობაზე;

 შევიძინეთ მუსიკალური ბიბლიოთეკა/კატალოგი. 2020 წლის 30 ოქტომბერს 
გამოცხადებულ კონკურსის გამარჯვებულებთან, შპს „ჯი-ემ-აის“ -თან გაფორმდა 
ხელშეკრულება   მუსიკალური ნაწარმოებების ლიცენზიის შეძენის თაობაზე;

 გარე წარმოება: საბავშვო გასართობ-შემეცნებითი გადაცემის კონკურსის წესით 
შეძენა: 2020 წლის 27 ოქტომბერს გამოცხადებულ კონკურსის 
გამარჯვებულებთან,  შპს „მართე ქართული“ გაფორმდა ხელშეკრულება (#გ.წ.7) 
16  ერთეული  საბავშვო გადაცემის მოწოდებაზე;

 გადაცემების და მექანიკური პროდუქციის ანონსირება; 

ახალი ამბების სამსახურმა ე.წ კლასტერი(ებ)ს პრინციპით იმუშავა. წამყვანების, 
რეპორტიორების, ოპერატორებისა და ტექნიკური პროდიუსერების ჯგუფები 
ერთმანეთს ენაცვლებოდნენ ისე, რომ მათ ერთმანეთთან შეხება არ ჰქონდათ. პანდემიის 
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ფონზე, აჭარის მაუწყებელმა გააშუქა საქართველოს პარლამენტისა და ყოველკვირეული 
პროგრამის შემუშავება და სხვადასხვა ვებ პლატფორმაზე მიწოდება, მაგთისატისთვის 
პროგრამის დამუშავება-მიწოდება;

ბრენდირებული ნივთების შეძენა: 
1. აბრა მაგიდის საახალწლო ვიზუალით, საეთერო, 4(ოთხი)  ერთეული; 
2. ბეჭდვითი მომსახურება: მანქანის (4 გვერდი) ბრენდირება (სტიკერები) 
რაოდენობა 16(თექვსმეტი) ერთეული;
3. ბრენდირებული სტიკერები ჭრით, ლოგო (მატი) (8*4სმ) - რაოდენობა 
200(ორასი) ერთეული, (5*5სმ) (თეთრ ფონზე მატი) - რაოდენობა 200(ორასი) 
ერთული , (5*5სმ) ლოგო (ლურჯ ფონზე, მატი) - რაოდენობა 200(ორასი) 
ერთეული; 
4. ბრენდირებული ნაჭერი გადაცემა „ეთნოფორის“ საახალწლო ეთერის 
რეკვიზიტი; 
5. ბრენდირებული სიგელები გადაცემა „ერთი დღე სოფელში“ საახალწლო 
ეთერისთვის;
6. ბრენდირებული ბადე-სტიკერები ზომით: 10.5 კვ/მ; 
7. ბრენდირებული ლაითბოქსის ფირები: 72,5/99 სმ-ზე, 19 (ცხრამეტი) 
ერთეული; 
8. მოცულობითი სტიკერები; 
9. ბრენდირებული წყალგამძლე ნაჭრის ჩანთები თასმებით, რაოდენობა 
109(ასცხრა) ერთეული; 
10. ბრენდირებული ჭიქები, რაოდენობა: 55(ორმოცდათხუთმეტი) ერთეული.

განხორციელდა   ორგანიზაციებიდან სოციალური რეკლამის მიღება-განთავსება; 
ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული ინფორმაციის მიღება, რგოლის დამზადება-
განთავსება, 8(რვა)  კომპანიის კომერციული მომსახურება, რომლის მომსახურების  
ღირებულება  შეადგენს  27 382 (ოცდაშვიდიათას   სამასოთხმოცდაორი) ლარს,  
საარჩევნო კამპანიის (მეორე ტური) ვიდეორგოლების მიღება-განთავსება,  პროგრამების 
მიწოდება-ატვირთვა მარეგულირებელი კომისიისთვის, კანტარ-მედიის უფასო 
მონაცემების მეშვეობით ყოველ ორ კვირაში რეიტინგების მიწოდება;

მეოთხე კვარტალში ბადეში შევიდა შემდეგი ცვლილება:

- განახლებული ბადე შევიდა ეთერში 2 ნოემბრიდან;
- საავტორო გადაცემების მთავარი ჩვენების ზოლი გადავიდა 22:00 საათზე, წინა 

სეზონის ბადის მიხედვით  მთავარი ჩვენება იყო 17:00 საათზე, სადაც გადაინაცვლა 
განმეორებითი ჩვენების ზოლმა;

- 2020 წლის 9 ნოემბრიდან ეთერში განთავსდა ზუმ-გადაცემების ზოლი  
(სპორტკლუბი, არტ-ექსპერტი, იმპულსი, ჰეშთეგი, განათლება, მთავარი 
ეკონომიკაში);
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- შუადღე-ს და ზუმ ზოლი-ს განმეორებითი ჩვენება განთავსდა ღამის ეთერში, ზუმ 
ზოლის გადაცემები ასევე მეორდება დილის ზოლში);

- შაბათ-კვირის ბადეში გათვალისწინებულია რიგი გადაცემების წინა სეზონის 
განმეორებითი ჩვენება;

- ეროვნული ლიგის თამაშების (5 თამაში) ჩვენება;
- დოკუმენტური ფილმი  „ფერეიდნელი ქართველები“ (ტარიელ ფუტკარაძის მიერ 

მოწოდებული) მიღება-განთავსება;
- მონოდრამების ფესტიველის სპექტაკლების (6 სპექტაკლი) მიღება-განთავსება;
- ბადეში იყო გათვალისწინეული ცნობილი ადამიანების საიუბილეო 

თარიღებისადმი მიძღვნილი დოკუმენტური ფილმების ჩვენება, ასევე ბადეში 
განთავსდა არტები „მე ვარ ბათუმელი“ მიძღვნილი გარდაცვლილი ცნობილი 
ადამიანების ხსოვნისადმი;

- საახალწლო ბადის დამუშავება, არქივის მასალების გამოყენება, კონცერტების 
(მუსიკალური ცენტრი და „ზღვის შვილები“) მიღება-განთავსება, საქართველოს 
მეფუტკრეთა გაერთიანების დოკუმენტური ფილმის „ჯარა“ მიღე-
განთავსება/ანონსირება. 

მიმდინარე მაუწყებლობის მეოთხე კვარტალში განხორციელდა
 შემდეგი ცვლილებები:

პროგრამული ბადის მიხედვით მოხდა  პირდაპირ ეთერში საინფორმაციო, სპორტული 
ღონისძიებები, კონცერტები და შემოქმედებითი გადაცემების ტრანსლირება, ასევე 
დაუგეგმავი  სპეციალური გამოშვებები.

სტუდიაში  შეიცვალა სტუდის დიზაინი. დამონტაჟდა ლედ მონიტორის კედელი, 
გამოიცვალა და დაემატა კამერები, გაუმჯობესდა ვიზუალი. დაიდგა ხმის რეკი, 
5(ხუთი)  სამკერდე მიკროფონი, სრულად შეიცვალა და დამონტაჟდა ახალი განათების 
აპარატები.

საარჩევნოდ,  დროებით გადმოგვეცა მუსიკალური ცენტრის სცენა, სადაც  ორი 
პოლიტიკური „თოქ-შოუ“- სათვის მოეწყო სტუდია, დამონტაჟდა  ეკრანი,  მოეწყო 
განათება,  დაიდგა დეკორაცია. 

,,დილის ტალღის'' და ,,ეს შუა დღის'' საახალწლო  გადაცემის ჩაწერა მიმდინარეობდა 
იჯარით აღებულ ფართში,  სადაც მოეწყო  გადასაღები პავილიონი. შეიფუთა საზეიმო, 
საახალწლო დეკორაციით, შოუ განათებით, გახმოვანებით და პატარა სცენით,  ჩაწერა 
მიმდინარეობდა 3 ( სამი) დღის განმავლობაში.

სოფელ ჯოჭოში მომხდარი სტიქიური მოვლენის (მეწყერის ჩამოსვლის) ადგილიდან 
განხორციელდა პირდაპირი, სპეციალური გამოშვება, ტრაგედიის ადგილიდან. ღამის 
საათებში მობილიზებული იქნა მიმდინარე მაუწყებლობის სამსახურის სააპარატოს 
პერსონალი.

განხორციელდა პირდაპირი ტრანსლაცია უმაღლესი საბჭოს პირველი სხდომის, ახალი 
შეძენილი მოძრავი სატელევიზიო სადგურით (პტს ით). ტრანსლაცია შეუფერხებლად 
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და უხარვეზოდ მიმდინარეობდა.  ეთერში  ჩაეშვა  საახალწლო და საშობაო ტიხრები, 
ქუდები, არტები, ვიდეო რგოლები და ლოგო. საახალწლო დეკორაციებით და 
ინვენტარით შეიფუთა  სტუდები.

   

რადიო-შედეგები და საჭიროებები;

2020  წლის მეოთხე     კვარტლის მონაცემებით, მიმდინარე სააანგარიშო პერიოდში 
განხორციელდა  შემდეგი სახის აქტივობები:

მიმდინარე სააანგარიშო პერიოდში ხორციელდებოდა შემდეგი სახის ცვლილებები:

ყოველდღიურად მიმდინარეობდა   მუსიკალური პლეილისტის გენერაცია - განახლება. 
ჩაიწერა, შეიფუთა და განახლდა რადიო აჭარის საახალწლო მილოცვები და ტიხრები, 
მომზადდა საახალწლო მუსიკალური პროგრამა, განახლდა რადიოს მუსიკალური ბაზა.

ქვეყანაში განვითარებული პანდემიიდან გამომდინარე მინიმუმამდე დავიდა საეთერო 
სტუდიებში მოწვეული სტუმრების რაოდენობა. ძირითადი  დატვირთვა მოდიოდა  
სატელეფონო და სკაიპ ჩართვებზე. ეთერში ჩაეშვა ბერდია კუტუბიძის შემეცნებით 
გასართობი გადაცემა “fm ფანტაზიები“,  რომელიც ეთერში გადის კვირაში ორჯერ - 
შაბათს და კვირას, შეიცვალა რადიოს შენობის ფასადზე განთავსებული ბილბორდები, 
პერიოდულად მიმდინარეობდა რადიოს საეთერო სტუდიებში წარმოშობილი 
ტექნიკური პრობლემების აღმოფხვრა. 

პრობლემად რჩება ასევე რადიოს FM დიაპაზონზე მაუწყებლობისას ეთერში გამავალი 
სიგნალის ხარვეზი, რომელიც პერიოდულად იჩენს თავს. 

მიმდინარე პროგრამულ ბადეში განთავსებული გადაცემების ჩამონათვალი იხილეთ 
დანართი N2 სახით .   

იურიდიული მხარდაჭერა

2020 წლის    მეოთხე   კვარტლის მონაცემებით, მაუწყებელში შემოსულია შემდეგი 
რაოდენობის დოკუმენტაცია:

2020 წლის მეოთხე კვარტლის მონაცემებით, მაუწყებელში 

შემოსულია შემდეგი რაოდენობის დოკუმენტაცია:

შიდა დოკუმენტი - 3248;

გარედან შემოსული - 571.

კანცელარიიდან გაიგზავნა 502 წერილი.  

მაუწყებელში შეიქმნა და რეგისტრაციაში გატარდა:

ძირითადი საქმიანობის შესახებ (02-03)  - 52 ბრძანება;
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პირადი შემადგენლობის შესახებ (02-07) (მივლინება) – 425 ბრძანება;

ადმინისტრაციულ-სამეურნეო საკითხების შესახებ (02-09) - 210 ბრძანება.

რეგისტრაციაში გატარდა - 760  მიღება-ჩაბარებისა და სხვა აქტი.

1.  სასამართლო დავები:

ა) 2020 წლის 13 ოქტომბერს მაუწყებელს ჩაბარდა თბილისის სააპელაციო სასამართლოს 
2020 წლის 29 ივლისის გადაწყვეტილება (განიხილა ზეპირი მოსმენის გარეშე ვინაიდან 
გასაჩივრებული გადაყვეტილება ეფუძნებოდა  სამართლის ნორმების განმარტებას), 
რომლითაც დაკმაყოფილდა მაუწყებლის საჩივარი საქართველოს კომუნიკაციების 
ეროვნული კომისიის წინააღმდეგ. დავის საგანი იყო წინასაარჩევნო რეკლამის 
მაუწყებლის მიერ ეთერში განთავსება, რომელიც კომუნიკაციების ეროვნულმა კომისიამ 
მიიჩნია არაეთიკურად და მაუწყებელი სცნო სამართალდამრღვევად. აღნიშული 
გადაწყვეტილება მოპასუხის მიერ გასაჩივრებულია საკასაციო სასამართლოში.

ბ) შპს „ბიოლენდმა“ გაასაჩივრა სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს განკარგულება 
მისი შავ სიაში დარეგისტრირების თაობაზე. მაუწყებელი აღნიშნულ დავაზე თბილისის 
საქალაქო სასამართლოს 2020 წლის 24 სექტემბრის განჩინებით (საქმე#3/5461-20) საქმეში 
ჩაება მესამე პირად, ვინაიდან შპს „ბიოლენდი“ შავ სიაში დარეგისტრირდა მაუწყებლის 
მიმართვის საფუძველზე (სახელშეკრულებო ვალდებულების არაჯეროვნად 
შესრულება - სადეზინფექციო ხსნარების არასრული მოწოდება).

მაუწყებლის იურიდიული სამსახურის მიერ წარდგენილი იქნა, მესამე პირის პოზიცია 
მოცემულ საქმესთან დაკავშირებით.

გ) ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოს 2020 წლის 17  ნოემბრის  განჩინებით (საქმე # 
2.ბ-711-2020) ნაწილობრივ დაკმაყოფილდა მაია მერკვილაძის საჩივარი სარჩელის 
უზრუნველყოფის ღონისძიების გამოყენების თაობაზე, კერძოდ მაუწყებელს ეკრძალა 
ახალი ამბების სამსახურის რედაქტორის ვაკანტურ პოზიციაზე თანამშრომლის 
უვადოდ ან 6 თვეზემეტი ვადით დანიშვნა.

დ) მოსარჩელე მაია მერკვილაძის მიერ გასაჩივრდა ბათუმის საქალაქო სასამართლოს 
2020 წლის 27 აგვისტოს გადაწყვეტილება (საქმე #3/ბ-421-2020), რომლითაც არ 
დაკმაყოფილდა მისი სარჩელი (მაუწყებლის მრჩეველთა საბჭოს 2020 წლის 19 
თებერვლის გადაწყვეტილების ბათილად ცნობა  - საშტატო ცვლილებები).

ვ)სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს მიერ 2020 წლის 16 დეკემბერს შედგა 
ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა ოქმი მაუწყებლის სატენდერო კომისიის 
მიმართ და სატენდერო კომისიის წევრები ცნობილი იქნენ  ასკ-ის 159-ე მეექვსე პრიმა 
მუხლის მეორე ნაწილით გათვალისწინებულ (სატენდერო კომისიის მიერ 
საკვალიფიკაციო მონაცემების, საკვალიფიკაციო შერჩევისა და პრეტენდენტთა 
სატენდერო წინადადებების არასათანადოდ (ტენდენციურად) შეფასება,) 
სამართალდამრღვევად (პრეტენდენტის მიერ გამოცდილების ნაწილის 
დასადასტურებლად მხოლოდ ხელშეკრულების წარმოდგენის  მიუხედავად მისი 
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გამარჯვებულად ცნობა, როდესაც მიღება-ჩაბარების წარმოდგენის სავალდებულოობა 
გათვალისწინებული იყო სატენდერო პირობით). 

2. იჯარები

ა) იურიდიული მხარდაჭერის სამსახურის მიერ განხორციელდა შესაბამისი 
პროცედურები ქონების იჯარის გასაცემად: აუდიტორთან ხელშეკრულების გაფორმება 
ქონების შესაფასებლად, ნებართვის მიღება ა/რ ფინანსთა და ეკონომიკის 
სამინისტროსგან, ელ. აუქციონის გამოცხადება. გაფორმდა იჯარის 2 (ორი) 
ხელშეკრულება. იჯარით გაიცა შემდეგი ქონება:

- მაუწყებლის ბალანსზე რიცხული შენობა-ნაგებობის  მეორე სართულის ვერანდაზე 
1 კვ.მ ყავის აპარატის განთავსების მიზნით (მდებარე ქ. ბათუმი, მემედ აბაშიძის 
#41). იჯარის ვადა - ერთი წელი.

-  მაუწყებლის ბალანსზე რიცხული შენობა-ნაგებობის (მდებარე სულხან- საბა 
ორბელიანი #17-ში)ნაწილი.იჯარის ვადა - ერთი წელი.

ბ)გაფორმდა იჯარის 3  (სამი)  ხელშეკრულება მაუწყებლის ახალი ამბების  სამსახურის 
ბიუროებისათვის შესაბამისი ოფისით უზრუნველყოფის მიზნით: ხულო, ქედა, 
ქობულეთი.

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

ა) მაუწყებელმა მეოთხე კვარტალში გამოაცხადა დამოუკიდებელი პირების მიერ 
შექმნილ სამაუწყებლო პროდუქციაზე ერთი  კონკურსი - საბავშვო გასართობ-
შემეცნებითი გადაცემების შესყიდვის მიზნით. 

ბ) მაუწყებელმა შეისყიდა ძველი ქართული ანიმაციური ფილმების ჩვენების 
ლიცენზია.

გ) ტელეპროდუქციის (საახალწლო გადაცემები. გადაცემის მუსიკალური შეფუთვა) 
შექმნის მომსახურების შესყიდვის მიზნით გაფორმდა  5 (ხუთი)  ხელშეკრულება.

4. ლიცენზიების შესყიდვა

ა) მაუწყებელმა გამოაცხადა კონკურსი 40(ორმოცი)  ერთეული ქართული წარმოების 
და 30 (ოცაათი) ერთეული უცხოური წარმოების მხატრულ ფილმზე 
(აუდიოვიზუალური ნაწარმოების) საჯარო გადაცემის ლიცენზიის შესყიდვაზე. 
გამოვლინდა ერთი გამარჯვებული. გაფორმდა  ხელშეკრულება. მომწოდებლია: შპს 
„ალფა 2020“.

ბ) მაუწყებელმა კონკურსის წესით შეისყიდა მუსიკალური ბიბლიოთეკის 
(კატალოგის) სინქრონიზაციის უფლება 1(ერთი)  წლის და 1 (ერთი) თვის ვადით. 
გამარჯვებული: შპს „ჯი ემ აი“.
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5. სხვა ხელშეკრულებები

გაფორმდა სარეკლამო კონტენტის ეთერში განთავსების და გაცვლის ხელშეკრულებები 
- ჯამში 8(რვა)  ერთეული.

6. წინასაარჩევნო პერიოდი

ა)  მომზადდა შესაბამისი ბრძანება არჩევნების მეორე ტურთან დაკავშირებით. 

ბ)  საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნულ კომისიამ განიხილა (05/11/2020) 
მაუწყებლის მიერ საარჩევნო კოდექსის 50-ე მუხლის მე-5 პუნქტის შესაძლო დარღვევის 
საკითხი - ეგზიტპოლების შედეგების გამოცხადების წესების დარღვევა. სხდომა 
გაიმართა დისტანციურად.  მაუწყებელი არ იქნა ცნობილი სამართალდამრღვევად.

7. სხვა მნიშვნელოვანი ინფორმაცია

 ა) მაუწყებლის დირექტორის 2020 წლის 24 ნოემბერს განხორციელდა ცვლილებები 
მაუწყებლის თანამშრომლების ინტერნეტში/სოციალურ ქსელში ქცევის წესებში.

ბ) მაუწყებლის ბალანსზე რიცხული ქონების 2020 წლის ინვენტარიზაცია მაუწყებლის 
დირექტორის ბრძანების  (03/12/2020) საფუძველზე ჩატარდება 2021 წელს ( პანდემიის 
გამო).

გ) მაუწყებლის მრჩეველთა საბჭოს მოთხოვნის საფუძველზე განხორციელდა 
მაუწყებლის ახალი საქმეთა ნომენკლატურის შემუშავება. ნომენკლატურა 
შეთანხმებულია აჭარის ა/რ განათლების, კულტურის და სპორტის სამინისტროს 
საქვეუწყებო დაწესებულება საარქივო სამმართველოს საექსპერტო-შემმოწმებელი 
კომისიასთან (28/12/2020).

კვარტლის ტენდერები

2020 წლის ბიუჯეტის ფარგლებში სსიპ საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის 
ტელევიზიისა და რადიოს მიერ მეოთხე  კვარტალში გამოცხადდა   1 (ერთი)  კონკურსი 
და 14 (თოთხმეტი)  ელექტრონული ტენდერი, მათ შორის: შესყიდვების სააგენტოში 
გასაჩივრდა - 1 (ერთი) , გამოცხადებულია 2 (ორი) , შერჩევა/შეფასების ეტაპზეა - 3(სამი), 
ხოლო 8 (რვა)   შემთხვევაში გამარჯვებულ კომპანიებთან გაფორმდა საქონლისა და 
მომსახურების მიწოდების შესახებ შესაბამისი ხელშეკრულებები.  

ინფორმაცია გაფორმებული ხეკლშეკრულებების შესახებ:

1. 38(ოცდათვრამეტი)  გამარტივებული შესყიდვა საკუთარი (არასაბიუჯეტო) 
შემოსავლებით;
2. 46 (ორმოცდაექვსი)  გამარტივებული შესყიდვა სახელმწიფო ბიუჯეტით;
3. კონსოლიდირებული ტენდერის ფარგლებში გაფორმდა 11 (თერთმეტი) 
ხელშეკრულება. 
4. შესყიდვების გეგმის გარეშე გაფორმდა 1 (ერთი) ხელშეკრულება.



2020 წლის მეოთხე  კვარტლის ანგარიში 
დირექტორი გიორგი კოხრეიძე 

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 #02-05/102  ,,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 ,,სსიპ საზოგადოებრივი 
მაუწყებლის აჭარის ტელევიზიისა და რადიოს“ საავტორო - შემოქმედებითი 
გადაცემების სამსახურში შუადღის გადაცემის წამყვან-რეპორტიორის პოზიციაზე 
დაინიშნა ზაალ ჩიხლაძე;
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 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;



2020 წლის  მეოთხე  კვარტლის ანგარიში 
დირექტორი გიორგი კოხრეიძე 

10. 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;
11. 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;
12. 2020 წლის 26 ნოემბრის ბრძანება #02-05/126  სსიპ საზოგადოებრივი მაუწყებლის 
აჭარის ტელევიზიისა და რადიოს მიმდინარე მაუწყებლობის სამსახურში სტუდიის 
რეჟისორის პოზიციაზე დაინიშნა ირინა გიგინეიშვილი;
13. 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;
14. 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

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 ;
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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 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;
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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;

„შემდეგი თაობა“ - სტაჟირების პროგრამის მიმოხილვა~

საზოგადოებრივი არხი და პარტნიორები

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;

ტენდერის საშუალებით შესყიდულია   მოძრავი სატელევიზიო სადგური, ასევე 
განხორციელდა მისი  აწყობა ინსტალირება, შეძენილია  SONY - ის ჩამწერი 
მაგნიტოფონი,   ასევე   1000 მ - 1.5 მმ , 1000მ - 2.5მმ ელ. კაბელი,      გამოცხადდა 
ტენდერი მეხსიერების ბარათებზე  და კარტ რეიდერებზე.

 უწყვეტი დენის წყარო UPS – ის აკუმულატორები  (რომელიც ემსახურება სტუდიასა და 
საინფორმაციოს კომპიუტერებს) გამოვიდა მწყობრიდან, რის გამო   მოხდა ახალი 
აკუმულატორების შეძენა დამონტაჟება. UPS  აღდგენილია და მუშაობს სრული 
დატვირთვით,  ასევე მწყობრიდან გამოვიდა უწყვეტი დენის წყარო UPS - ის 
აკუმულატორები, რომლებიც ემსახურება ცენტრალურ გამშვებ სტუდიას და სერვერს. 
ამჟამად დროებით გადართულია სტუდიის UPS - ზე. აკუმულატორების შესაძენად 
მოკვლევა დაწყებულია და უახლოეს დროში ტენდერი გამოცხადდება.
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IT  განყოფილების   მიერ    ჩატარებული  სამუშაოების ჩამონათვალი:

 2021 წლისთვის კომპიუტერული, ქსელური და პროგრამული საჭიროებების 
გათვალისწინებით ბიუჯეტის შემუშავება;

 ოპტიკურ-ბოჭკოვავანი ინტერნეტის შესახებ   მოკვლევა, სატენდერო ტექნიკური 
დოკუმენტაციის დამუშავება;

 ჰოსტინგის  მოკვლევა, ტექნიკური დოკუმენტაციის შემუშავება, ინფორმაციის 
გადატანა,  ბექაფი, ელექტრონული ფოსტების შექმნა, ინტეგრაცია კლიენტურ 
პროგრამებში, მონიტორინგი;

 სატელეფონო კავშირის  მოკვლევა, სატენდერო ტექნიკური დოკუმენტაციის 
დამუშავება;

 სამონტაჟო კომპიუტერული მუშა სადგურების ინსტალაცია - კონფიგურირება;

 ქსელური სამუშაოები: ახალი მიერთებები, დაზიანებული წერტილების 
გამოვლენა და აღმოფხვრა, ქსელის გამანაწილებელი (switch) და უკაბელო 
ინტერნეტის( AP) მოწყობილობების გამართვა;

 სტორიჯის ინსტალაცია, კონფიგურირება;

 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 და დენის უწყვეტ 
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წყაროს  ჩაუტარდა პროფილაქტიკური საუშაოები, გამოიცვალა დაზიანებული 
სატელიტური თავაკი. დიზელ-  გენერატორში გამოიცვალა ძრავის ზეთი და საწვავის 
ფილტრი. 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 გადამცემი ანტენა. 
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 ანტენებს,  
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 
და თავაკი.  გადამცემი მუშაობს 104,5  სიხშირით.
       ხულოს მუნიციპალიტეტის არგინეთის აჭარის რადიოს FM გადამცემ სადგურზე 
 ჩატარდა პროფილაქტიკური სამუშაოები. (თვეში ერთხელ ტარდება გეგმიური 
პროფილაქტიკური სამუშაოები). შეიცვალა სატელიტური თავაკი. გადამცემი მუშაობს  
104,1 სიხშირით.
       ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ლეღვას აჭარის რადიოს FM გადამცემ სადგურზე 
ჩატარდა პროფილაქტიკური სამუშაოები. (თვეში ერთხელ ტარდება გეგმიური 
პროფილაქტიკური სამუშაოები). გამოიცვალა მიმღები სატელიტური ანტენა 
გარემონტდა დაზიანებული FM გადამცემი. სადგური  მუშაობს  96,1 სიხშირით.
        ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ სარფის აჭარის რადიოს FM გადამცემ 
სადგურზე ჩატარდა პროფილაქტიკური 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).                                  
     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 პროფილაქტიკური 
სამუშაოები. (ორ თვეში ერთხელ ტარდება გეგმიური პროფილაქტიკური სამუშაოები).
      დასრულდა საინვენტარიზაციო აღწერა აჭარის ტელევიზიისა და რადიოს 
კუთვნილი შენობა - ნაგებობებისა  და ანძებისა. შეძენილი იქნა 65 ცალი 12v 7a 
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აკუმულატორები დენის უწყვეტი წყაროსათვის. ომბალაურის გადამცემი სადგურის 
დიზელ-გენერატორის საწვავის ავზში ჩაისხა 500 ლიტრი დიზელის საწვავი. 
ომბალაურის და ტელევიზიის დიზელ-გენერატორებში გამოიცვალა საწვავის და ზეთის 
ფილტრები. განყოფილების თანამშრომლებისათვის შეძენილი იქნა სპეც. ტანსაცმელი, 
სპეც. ფეხსაცმელი, კომბინიზონი და უსაფრთხოების ქამრები.

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. 
მოქალაქეები გვთხოვენ ჯანდაცვის, კომუნალური, სოციალური, სამართლებრივი 
პრობლემების გაშუქებას, სხვადასხვა უწყებასთან შუამდგომლობას. სოციალურ ქსელში 
განთავსებულ მასალებზე გამოხმაურებით დგინდება უკუკავშირი.  

სამომავლო რისკები და გამოწვევები

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

გეგმები შემდეგი ანგარიშისთვის

მომდევნო თვეების (იანვარი, თებერვალი, მარტი)   განმავლობაში საზოგადოებრივი 
მაუწყებლის ამოცანებია:

 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;



 

 

 

 

 

 



1 022 218,56 771 190,14 1 396 282,88 3 189 691,58 25 092,66 19 566,78 40 988,76 85 648,20

21 929,77 21 330,60 26 302,85 69 563,22 480,00 0,00 4 772,31 5 252,31

16 770,00 16 770,00 20 230,00 53 770,00 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

605,00 0,00 1 210,00 1 815,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 298,30 298,30 0,00 0,00 0,00 0,00

204,77 210,60 185,35 600,72 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 29,20 29,20 0,00 0,00 322,31 322,31

0,00 0,00 0,00 0,00 480,00 0,00 4 450,00 4 930,00

259 108,09 224 794,57 300 034,37 783 937,03 5 639,19 6 720,90 7 618,45 19 978,54

133 359,88 133 877,28 132 665,22 399 902,38 0,00 0,00 0,00 0,00

44 781,66 43 632,00 43 811,74 132 225,40 0,00 0,00 0,00 0,00

900,00 290,00 165,00 1 355,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 337,50 7 793,25 8 130,75 0,00 0,00 0,00 0,00

95,00 0,00 4 255,00 4 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8 385,08 0,00 0,00 8 385,08 0,00 0,00 0,00 0,00

21,60 25,20 52,80 99,60 0,00 0,00 0,00 0,00

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

0,00 0,00 306,00 306,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 705,00 1 311,80 2 016,80 0,00 0,00 0,00 0,00

1 080,00 0,00 0,00 1 080,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13 711,60 0,00 0,00 13 711,60 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 160,00 3 160,00

0,00 596,00 106,00 702,00 0,00 0,00 1 360,00 1 360,00

0,00 0,00 2 900,00 2 900,00 0,00 0,00 1 149,00 1 149,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 635,00 0,00 635,00

0,00 65,00 20,00 85,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 285,00 285,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 948,00 1 306,66 2 254,66 0,00 0,00 0,00 0,00

10,00 150,00 930,00 1 090,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 500,00 1 700,00 0,00 3 200,00 4 649,19 200,00 0,00 4 849,19

3 894,00 0,00 17 110,00 21 004,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 200,00 200,00 80,00 59,00 559,45 698,45

0,00 75,00 136,00 211,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 958,00 958,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 460,00 0,00 0,00 460,00

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

645,86 976,78 2 041,07 3 663,71 0,00 0,00 0,00 0,00

2 982,21 3 231,70 1 985,00 8 198,91 0,00 0,00 0,00 0,00

88,00 88,00 176,00 352,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 780,00 1 780,00 3 560,00 7 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90,00 0,00 90,00

1 300,00 1 300,00 2 600,00 5 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00

154,44 0,00 299,31 453,75 0,00 0,00 0,00 0,00

7 446,57 4 972,85 7 673,01 20 092,43 0,00 0,00 0,00 0,00

280,00 259,00 829,50 1 368,50 0,00 0,00 0,00 0,00

202,00 202,00 1 770,00 2 174,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 860,00 860,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8 545,60 10 382,47 9 063,12 27 991,19 0,00 0,00 0,00 0,00

3 518,68 394,24 3 838,28 7 751,20 0,00 0,00 0,00 0,00

744,00 0,00 948,00 1 692,00 0,00 0,00 0,00 0,00

389,97 398,42 796,84 1 585,23 0,00 0,00 0,00 0,00

77,46 250,35 384,78 712,59 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 400,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 130,00 1 066,90 0,00 1 196,90

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

1 224,84 1 224,84 2 449,68 4 899,36 0,00 0,00 0,00 0,00

12 600,00 12 600,00 25 200,00 50 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

50,00 100,00 700,00 850,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 320,00 320,00 640,00 1 280,00

63,00 63,00 126,00 252,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 350,00 1 350,00 2 700,00 5 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 100,00 0,00 4 100,00

15,20 15,20 26,00 56,40 0,00 0,00 0,00 0,00

106,00 102,80 106,40 315,20 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 750,00 750,00

7 283,88 0,00 14 592,48 21 876,36 0,00 0,00 0,00 0,00

521,56 538,94 1 098,17 2 158,67 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 483,00 1 878,26 2 361,26 0,00 0,00 0,00 0,00



134 459,64 135 828,70 146 361,06 416 649,40 0,00 0,00 0,00 0,00

127 782,14 129 068,70 130 216,29 387 067,13 0,00 0,00 0,00 0,00

4 875,00 4 925,00 4 380,00 14 180,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 507,50 0,00 0,00 1 507,50 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 5 225,24 5 225,24 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 2 916,53 2 916,53 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 1 033,00 1 033,00 0,00 0,00 0,00 0,00

295,00 295,00 590,00 1 180,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 1 540,00 0,00 1 540,00 0,00 0,00 0,00 0,00

199 580,91 290 053,15 307 125,54 796 759,60 13 510,33 7 540,93 24 442,94 45 494,20

183 513,50 186 702,12 182 464,13 552 679,75 9 000,00 6 312,50 7 750,00 23 062,50

4 375,00 3 485,00 6 750,00 14 610,00 1 560,00 690,00 390,00 2 640,00

60,00 0,00 799,50 859,50 0,00 0,00 3 996,00 3 996,00

0,00 0,00 572,92 572,92 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 3 500,00 660,00 4 160,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 66 104,33 0,00 66 104,33 0,00 0,00 0,00 0,00

27,93 0,00 0,00 27,93 98,20 0,00 1 451,00 1 549,20

0,00 0,00 0,00 0,00 560,00 0,00 1 100,00 1 660,00

4 335,00 24 480,00 17 150,00 45 965,00 0,00 0,00 2 110,00 2 110,00

2 229,48 573,70 6 780,99 9 584,17 0,00 0,00 0,00 0,00

5 040,00 5 208,00 10 248,00 20 496,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 750,00 750,00

0,00 0,00 81 700,00 81 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 104,04 2 104,04

0,00 0,00 0,00 0,00 42,12 21,95 -137,84 -73,77

0,00 0,00 0,00 0,00 2 150,01 76,18 229,74 2 455,93

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 440,30 0,00 440,30

0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 700,00 4 700,00

46 815,00 44 943,22 45 440,00 137 198,22 0,00 0,00 0,00 0,00

35 065,00 32 626,00 34 965,00 102 656,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11 750,00 1 875,00 10 475,00 24 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 10 442,22 0,00 10 442,22 0,00 0,00 0,00 0,00

355 056,68 48 764,71 566 623,27 970 444,66 0,00 0,00 0,00 0,00

25 693,60 29 696,89 47 518,76 102 909,25 0,00 0,00 0,00 0,00

2 854,84 0,00 2 943,91 5 798,75 0,00 0,00 0,00 0,00

38 280,00 0,00 38 280,00 76 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 740,00 0,00 1 740,00 3 480,00 0,00 0,00 0,00 0,00

250,00 250,00 500,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

250,00 250,00 500,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 844,00 3 844,00 7 688,00 15 376,00 0,00 0,00 0,00 0,00

400,00 400,00 800,00 1 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00

85,00 0,00 0,00 85,00 0,00 0,00 0,00 0,00

481,00 0,00 0,00 481,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 3 120,00 0,00 3 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 1 833,82 0,00 1 833,82 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 3 775,00 0,00 3 775,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 3 900,00 3 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 51 979,00 51 979,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8 127,84 0,00 0,00 8 127,84 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 14 773,60 14 773,60 0,00 0,00 0,00 0,00

194 250,00 0,00 0,00 194 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 396 000,00 396 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 5 595,00 0,00 5 595,00 0,00 0,00 0,00 0,00

78 800,40 0,00 0,00 78 800,40 0,00 0,00 0,00 0,00

5 268,47 5 475,19 4 395,79 15 139,45 5 463,14 5 304,95 4 155,06 14 923,15

5 138,72 5 345,44 4 266,04 14 750,20 196,59 305,90 214,63 717,12

0,00 0,00 0,00 0,00 5 266,55 3 786,63 3 940,43 12 993,61

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 212,42 0,00 1 212,42

129,75 129,75 129,75 389,25 0,00 0,00 0,00 0,00



1 950,00

25 432,00

22 673,14

600,00

50 655,14


