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   საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამაუწყებლო  პოლიტიკის შესახებ

   მიმდინარე და სამომავლო პროგრამული პრიორიტეტების შესახებ

   მიმდინარე და სამომავლო პროგრამათა განრიგის შესახებ

   დამოუკიდებელი პროგრამებისა და მათი მწარმოებლების შესახებ

  საზოგადოებრივი აზრისა და სამაუწყებლო ბაზრის კვლევის  
    შედეგების შესახებ 

  განხილული საჩივრების რაოდენობისა და შინაარსის შესახებ 

  საჯარო განხილვების შინაარსისა და მოქალაქეთა წინადადებების 
    შესახებ

  საზოგადოებრივი მაუწყებლობის მომავალი წლის ბიუჯეტის შესახებ

  საზოგადოებრივი მაუწყებლობის ბიუჯეტის შესრულების შესახებ 

დანართი: შიდა და გარე აუდიტების დასკვნები

სარჩევი



საპროგრამო პოლიტიკა
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   შესავალი 

   პირველი არხის აღმასრულებელი საბჭოს
    ხედვა / საპროგრამო პოლიტიკა

   სატელევიზიო არხების ხელმძღვანელის
     ხედვა / საპროგრამო პოლიტიკა

   ახალი და მიმდინარე ამბების ბლოკის
    ხელმძღვანელის ხედვა

   რადიოს არხების ხელმძღვანელის ხედვა / FM102,4;
     FM100,9 რადიოარხების საპროგრამო პოლიტიკა

   ონლაინ მედიის ხელმძღვანელის ხედვა

სარჩევი
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შესავალი
საზოგადოებრივი მაუწყებელი საკუთარი პროგრამებით მიმართულია თავისი მისიის, 
მისწრაფებების და მიზნების აღსრულებისკენ. საპროგრამო პოლიტიკის კონცეფციის 
ფორმირებისას გამოიკვეთა შემდეგი ასპექტები, რომლებზეც საზოგადოებრივმა 
მაუწყებელმა ყურადღება უნდა გაამახვილოს.

მრავალფეროვანი მედიაპროდუქციის და მომსახურების

წარმოება და შეთავაზება:

მაუწყებლის თანამშრომელთა კომპეტენციის ამაღლება 
და პროფესიონალი კადრების მოზიდვა

მრავალფეროვანი აუდიტორიის ინტერესების დაკმაყოფილება

სხვადასხვა სამაუწყებლო პლატფორმაზე ადაპტირება

ფასეულობა დანახარჯებთან მიმართებაში:

ხარჯების გამჭვირვალედ და ეფექტიანად მართვა

მასშტაბისა და ფარგლების ეკონომია

აუდიტორიის მოზიდვა:

სხვადასხვა სამაუწყებლო ერთეულების ჯვარედინი რეკლამირების 
აქტიური გამოყენება ერთამანეთის პროდუქციის რეკლამირებისთვის

მომხმარებლის ქცევის გათვალისწინებით პროგრამირების აწყობა

პროგრამირება კონკურენციის გათვალისწინებით

საზოგადოებრივი მაუწყებელი დიდ მნიშვნელობას ანიჭებს საკუთარი მისწრაფებებისა და 
მიზნების განხორციელებას, რაც, თავის მხრივ, გულისხმობს მრავალფეროვანი აუდიტორიის 
ინტერესების დაკმაყოფილებას სხვადასხვა ჟანრით, თემატიკით, განსხვავებული 
ფორმატებით და იმ მოწყობილობებზე ადაპტირებით, რომლებიც მათთვის ყველაზე მეტად 
მისაღებია კონკრეტულ დროსა და ადგილზე.

საზოგადოებრივი მაუწყებელი, არსებული რესურსის და მაღალი კონკურენციის პირობებში, 
დიდ მნიშვნელობას ანიჭებს საკუთარი ხარჯების ეფექტიან და გამჭვირვალე ხარჯვას; 
მომხმარებლის ქცევის შესაბამისად საკუთარი რესურსების სწორ დროს და სწორ 
სამაუწყებლო პლატფორმაზე განთავსებას; პროდუქციის წარმოებისას მასშტაბისა და 
ფარგლების ეკონომიას.
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მიზნების მიღწევა 

შემდეგი ნაბიჯების გადადგმით:
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საზოგადოებრივმა 
მაუწყებელმა 

უნდა უზრუნველყოს 
საქართველოს 

მრავალფეროვნების 
წარმოჩენა

საზოგადოებრივი 
მაუწყებლის დადებითი 

რეპუტაციის შესაქმნელად, 
ძირითად მიმართულებებში 

უნდა შექმნას 
გამორჩეული 
კონტენტი

თითოეული სერვისი 
უნდა იყოს 

მაქსიმალურად 
გამორჩეული

ჩამოყალიბდეს
უფრო მოქნილ, 

ეფექტურ და ღია 
საზოგადოებრივ 

მაუწყებლად 

გაზარდოს სტატეგიაში 
თანამშრომლების 

ჩართულობა

ჩამოაყალიბოს ახალი 

შემოქმედებითი 

uრთიერთობები

განამტკიცოს ადამიანების კავშირი 

საზოგადოებრივ მაუწყებელთან

დანერგოს
ინოვაციები

მოკლე დროში

ხელი შეუწყოს 
ახალ პლატფორმებზე 
საყოველთაო წვდომას 

და ფეხდაფეხ 
მიჰყვეს 

მომხმარებლის 
ახალი ქცევას

უკეთ ასახოს 
საქართველოს 

რეგიონები და თემები, 
ქვეყნის ეთნიკური 

და რელიგიური 
მრავალფეროვნება 

შეინარჩუნოს არხების 
მიმზიდველობა, 

მაღალი ხარისხის და 
გამორჩეული პროდუქტის 

წარმოების გზით

საზოგადოებრივი 
მაუწყებლის

miznebi 

2018 წელი
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პირველი არხის 
აღმასრულებელი საბჭოს ხედვა

სატელევიზიო ბაზარზე  არსებული მდგომარეობის, ტელემაყურებელთა ქცევის და 
მოთხოვნების შესწავლის მიზნით, პირველი არხი გეგმავს კვლევის და ანალიზის სისტემურ 
პრაქტიკას; სატელევიზიო აუდიტორიის კვლევის ეფექტიანი მეთოდების გამოყენებას, 
რომელიც შესაძლებელს გახდის უფრო მეტად შევისწავლოთ/გავიგოთ აუდიტორიის 
საჭიროება და  მაყურებელს შევთავაზოთ ინდივიდუალური კონტენტი.

ეს კვლევები  კომპანიას  დაეხმარება სტრატეგიის და ტაქტიკის  ფორმირებაში. სტრატეგია 
ჩამოყალიბდება რეალურად არსებული  და პოტენციურად შესაძლო ფაქტორების და 
პერსპექტივის გათვალისწინებით. 

საპროგრამო პოლიტიკა 

რაოდენობრივი კვლევა - პირისპირ ინტერვიუს მეთოდი 
კვლევის ძირითადი მიზანია სატელევიზიო ბაზრის აღწერა, რაც გულისხმობს სატელევიზიო 
აუდიტორიის შესწავლას სოციალური პროფილის (სქესი, ასაკი, დასაქმება, საქმიანობა), 
სამომხმარებლო და ფსიქოლოგიური მახასიათებლების  მიხედვით. სატელევიზიო 
პროექტების  ჟანრზე, ფორმატსა და თემატიკაზე აუდიტორიის მოთხოვნის უფრო მეტად 
შესასწავლად, დავადგენთ მოსახლეობის პრიორიტეტებს - რომელ გადაცემებს უყურებენ 
ქართულ სატელევიზიო სივრცეში,  რა გადაცემების დეფიციტს განიცდიან, რა პოტენციალი 
აქვს თითოეულ სეგმენტს და მის განმსაზღვრელ ფაქტორებს, რა ტიპის გადაცემებია 
სასურველი დროის კონკრეტულ მონაკვეთში.

კვლევა უზრუნველყოფს თითოეული სეგმენტის ჭრილში მოსახლეობის ღირებულებების და 
მოთხოვნების შესწავლას, რომელიც  საზოგადოებრივი მაუწყებლის პრიორიტეტებშიც 
აისახება. 

კვლევის ერთ-ერთი ძირითადი მიზანია საქართველოს რეგიონებში მცხოვრები, ასევე 
ეროვნული უმცირესობებით დასახლებული რეგიონების (სამცხე-ჯავახეთი და ქვემო 
ქართლი) მოსახლეობის ტელეაუდიტორიის პრეფერენციების შესწავლა.  სატელევიზიო 
ბაზრის კვლევამ  დედაქალაქთან ერთად მაქსიმალურად უნდა მოიცვას საქართველოს 
რეგიონები, როგორც ქალაქის, ასევე სოფლის მოსახლეობა. 

თითოეული პროექტის ინდივიდუალური განხილვის დონეზე, სიღრმისეული ინფორმაციის 
ოპერატიულად მისაღებად, დაგეგმილია ფოკუსჯგუფების ჩატარება   ტელემაყურებლების 
დამოკიდებულებების, განწყობების, განცდების კვლევისთვის, კონკრეტული სატელევიზიო 
პროდუქტის სუსტი და ძლიერი მხარეების  გამოსავლენად, მისი შესაძლებლობების და 
საშიშროებების განსაზღვრისთვის.

თვისებრივი კვლევები 
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პირველი არხი ონლაინ მიმართულების განვითარებას განიხილავს მთავარ მიზნად - 
მომხმარებლისთვის ონლაინ პლატფორმის პერსონიფიცირება გამარჯვების ერთ-ერთი 
განაცხადი იქნება. თავის მხრივ, პირველი არხის ონლაინ პორტალი წარმოადგენს ერთგვარ 
ჰაბს, საინფორმაციო სააგენტოს, რომელშიც თავს იყრის მრავალი ფორმის და 
მიმართულების ინფორმაცია, თუმცა  სატელევიზიო პროგრამირებისგან განსხვავებით, 
რომელიც კვლევების ანალიზს, გამოცდილებას ეფუძნება და მაყურებელს მზა სახით აწვდის 
ინფორმაციის და კონტენტის კრებულს, ვებ პლატფორმის პროგრამირება მომხმარებელს 
თავად შეუძლია,  საკუთარი პროფილიდან,  მისთვის საინტერესო კონტენტის 
პერსონიფიცირებულად არჩევით. 

საინფორმაციო-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების  სწრაფი განვითარების პირობებში,  
აქტუალური ხდება ონლაინ საპანელო გამოკითხვები.  ონლაინ პლატფორმის 
გაძლიერებასთან ერთად შესაძლებელია მარკეტინგული კვლევის ამ მეთოდის   გამოყენება, 
რისთვისაც საჭიროა ონლაინ პანელის ორგანიზება.  რეგისტრაციის დროს მომხმარებელი  
გამოიყენებს ინდივიდუალურ პროფილს, ეს მონაცემები საშუალებას იძლევა, პანელი დაიყოს 
სამიზნე ჯგუფებად, მათთან  კომუნიკაციით  კი შესაძლებელი გახდება ტელეპროექტებზე 
ცალკეული სეგმენტების დამოკიდებულების შესწავლა, მათი სურვილების გათვალისწინება 
და ხარისხის  გაუმჯობესება.

1.3   პერსონალური პირველი არხი 

რუსუდან მანჯგალაძის ხედვა
სატელევიზიო არხების ხელმძღვანელი

ჩვენთვის მთავარია არა ის, რა იყო აქტუალური გუშინ, არამედ ის, რა იქნება აქტუალური და 
საინტერესო ჩვენი მაყურებლისთვის ხვალ

საპროგრამო პოლიტიკა 
საზოგადოებრივი მაუწყებლის პროგრამული პოლიტიკა, რომელიც ეფუძნება მაუწყებლის 
პროგრამულ პრიორიტეტებს, წარმოადგენს ყოველწლიურ დაპირებას მაყურებლის, 
მსმენელის, მომხმარებლის მიმართ და სთავაზობს მათ ხედვას, თუ რა შესაბამისობაშია 
მაუწყებლის საქმიანობა მის ვალდებულებებთან.
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პირველი არხი

2018 წელს პირველმა არხმა დაიწყო აუდიტორიის დაბრუნება, რაც მაყურებლის გაზრდილი 
რაოდენობით გამოიხატა.
 
2018 წლის სატელევიზიო სეზონზე, 2017 წლის იმავე პერიოდთან შედარებით, პირველი არხის 
საშუალო რეიტინგი (Rtg%)  18+ აუდიტორიისთვის 73%-ით გაიზარდა. 4+  აუდიტორიამ კი 75%-ით 
მოიმატა.

ხედვა 2018/2019
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პირველი არხის ბაზრის წილი (Share) გაზრდილია 72,7% - ით. დღის განმავლობაში 
ტელეაუდიტორიის მატება განსაკუთრებით პრაიმ თაიმში ფიქსირდება.
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პირველი არხი ინარჩუნებს და ზრდის საკუთარ მომხმარებელს გადაცემებისა და ონლაინ 
პლატფორმის საშუალებით.  

2018 სატელევიზიო სეზონზე საზოგადოებრივ მაუწყებელს ყოველკვირეულად, საშუალოდ 
(AvWRch) 814,333 ადამიანმა უყურა. აღსანიშნავია, რომ 2017 წელთან შედარებით, ეს მონაცემი 
გაზრდილია 25,616-ით და კონკურენტ არხებს შორის მესამე მაჩვენებელია ტელეკომპანია 
„იმედის“ და „რუსთავი 2“-ის შემდეგ.
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*ყოველკვირეული საშუალო მაჩვენებელი

ასევე მოიმატა პირველი არხის ყურების ხანგრძლივობამ, 2018 წლის საშუალო მაჩვენებელი, 
2017 წლის იმავე პერიოდთან შედარებით, 82.4%-ით მეტია.

გრძელდება ტექნიკური განახლება-გადაიარაღება, რაც ხელს უწყობს კიდევ უფრო 
ხარისხიანი პროდუქტის შექმნას. პირველი არხის მთავარი გამოწვევაა - იყოს ყველასგან 
გამორჩეული და მაყურებელმა ამ არხზე იხილოს ის, რის ნახვასაც ვერ შეძლებს სხვაგან. 

პირველი არხის ამოცანაა, გამორჩეულად ნიჭიერი ადამიანების აღმოჩენა და წახალისება. 
ამის ერთ-ერთი საუკეთესო მაგალითია ის, რომ ორიგინალური საბავშვო მუსიკალური 
პროექტის „რანინას“ გამარჯვებული თამარ ედილაშვილი საქართველოს 2018 წლის საბავშვო 
ევროვიზიაზე წარადგენს. 

ასევე, აღსანიშნავია გადაცემა „წიგნების თარო“, რომელიც საზოგადოებისთვის 
მნიშვნელოვანი ბრენდი გახდა. გადაცემის გამარჯვებული გუნდი დიდ ბრიტანეთში, 
კემბრიჯის საზაფხულო სკოლაში უკვე მეოთხე წელია მიემგზავრება. 
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2018-2019 წლის საეთერო სეზონი 

პირველი არხის 2018-2019 წლის სატელევიზიო სეზონის მთავარი გამოწვევაა არხის 
საეთერო ბადეში დილის და შუადღის ზოლის გადაცემების არსებობა.

დილის ზოლის ორიგინალური პროდუქტი ''ახალი დღე"

07:30 - 10:00
გადაცემა ეთერშია ყოველ სამუშაო დღეს, თვეში 46 საათი. 

ახალი სეზონიდან დილის ეთერი (07:30) იწყება ორიგინალური პროდუქტით. გადაცემის 
ფორმატი ითვალისწინებს დროის სხვადასხვა ინტერვალში ცვალებადი აუდიტორიის 
მოთხოვნებს.
შემეცნებით-გასართობი დილის გადაცემა აშუქებს იმ თემებს, რაც განსაზღვრულია 
პროგრამული პრიორიტეტებით: 

რიგითი მოქალაქის სოციალური პრობლემები; 

საქართველოს ევროატლანტიკურ ინტეგრაციასთან დაკავშირებული 
საკითხები/პროცესები; 

ოკუპირებულ და მიმდებარე ტერიტორიებზე მცხოვრები მოსახლეობის მდგომარეობა; 

საქართველოს რეგიონების ცხოვრების აქტიური გაშუქება;

ეროვნული უმცირესობებით დასახლებული რეგიონებისთვის აქტუალური საკითხები; 

ადამიანის უფლებათა სწავლების პოპულარიზება; 

ინფორმირება უსაფრთხოების ნორმებისა და მომხმარებელთა უფლებების შესახებ; 

ეკოლოგია, ბუნებრივი რესურსები და გარემოსდაცვითი საკითხები; 

შშმ პირების, დევნილების, ქალების, ლგბტ თემის, მიგრანტების, ხანდაზმულების, 
საზოგადოების სხვა დაუცველი ჯგუფების შესახებ საკითხების გაშუქება; 

საქართველოში არსებული რელიგიური და ეთნიკური ჯგუფების კულტურის, ტრადიციების, 
ფასეულობებისა და სხვა მნიშვნელოვანი საკითხების გაშუქება; 

ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაცია.
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შუადღის ზოლის ორიგინალური პროდუქტი “ნაშუადღევს”

12:30 - 15:00
გადაცემა ეთერშია ყოველ სამუშაო დღეს

მაუწყებლობის შესახებ საქართველოს კანონში შეტანილი ცვლილებების შემდეგ, პირველ 
არხს Off-time-ში კომერციული რეკლამის გაყიდვა/განთავსების უფლება აქვს, რამაც შეცვალა 
მ ა უ წ ყ ე ბ ლ ი ს  ს ტ რ ა ტ ე გ ი ა  პ რ ო გ რ ა მ ი რ ე ბ ი ს  კ უ თ ხ ი თ  -  კ ო მ ე რ ც ი უ ლ ი  ი ნ ტ ე რ ე ს ი 
აძლიერებს/ამყარებს დილის და დღის ზოლის ცოცხალი ეთერით და ახალი პროექტებით 
დატვირთვის საჭიროებას, ასევე მაუწყებლის ვალდებულებას, ლოკალური კონტენტის 
მაღალი პროცენტული მაჩვენებლით პოზიციონირებდეს მედიაბაზარზე (მაუწყებლის ბიუჯეტი 
მოხმარდეს ქვეყნის შიდა და არა შესყიდულ გარე პროდუქციას). 

აქედან გამომდინარე, მიზანშეწონილად მიგვაჩნია, საზოგადოებრივი მაუწყებელი 
ფოკუსირდეს დილის და დღის სლოტებზე, განავითაროს დილის/დღის ეთერი 
მრავალფეროვანი და ორიგინალური (ადგილობრივი) პროდუქციით.

1TV.GE

პირველი არხი

მრავალფეროვანი კონტენტის დილის გადაცემით მაყურებლის მოზიდვა და ეკრანთან 
მიჯაჭვა (რასაც მნიშვნელოვნად განსაზღვრავს თავად გადაცემის ფორმატი და შესრულების 
ხარისხი) ხელს  შეუწყობს ბადის მომდევნო მედიაპროდუქტს მაყურებლის რაოდენობის 
გაზრდაში.
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მიმდინარე და ახალი ამბების ბლოკი

1.    მოამბე
2.    მოამბე - დღის თემა (თამთა სანიკიძე)
3.    აქტუალური თემა (მაკა ცინცაძე)
4.    კვირის ინტერვიუ (ირაკლი აფსნაძე)
5.    თავისუფალი ხედვა (გიორგი გვიმრაძე)
6.    ახალი თაობა (გიორგი გვიმრაძე)
7.    ნაშუადღევს
8.    42-ე პარალელი
9.    მრავალფეროვანი საქართველო
10.  გამომძიებელი რეპორტიორი
11.  ეკონომიკა (პილოტის ფაზა)

მედიაწარმოების ბლოკი

1.    მარტივი ლოგიკა
2.    მეექვსე კლასელი
3.    წიგნების თარო
4.    აკუსტიკა
5.    ფერმა
6.    რეალური სივრცე
7.    ილუზიონი
8.    დოკუმენტური ფილმები
9.    ჰოპლა ჩვენ ვცოცხლობთ!
10.  ახალი დღე
11.  პირადი ექიმი

დაგეგმილი პროექტები

1.    საქართველოს ვარსკვლავი
2.    რანინა
3.    ღამის შოუ
4.    რა? სად? როდის?
5.    კაცები
6.   ღამის შოუ
7.    კულინარიული შოუ
8.    დოსიე
9.    წიგნების თარო ახალგაზრდული
10.  სერიალი
11.   დათო ევგენიძე - (12 მოციქული) - დამუშავების ფაზა
12.  კინოქალაქი (პილოტის ფაზა)

1TV.GE

პირველი არხი
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მექანიკური პროდუქცია:

Paramount-ის მხატვრული ფილმები (თანამედროვე და გასული წლების მსოფლიო ჰიტები);

Paramount-ის სერიალი “ბერლინის განყიფილება“ (საპრემიერო ჩვენება);

BBC-ს სერიალი „დარელების ოჯახი“;

Sony-ს სერიალი “კარგი ექიმი”;

Sony-ს სერიალი “Timeless”;

RAI-ს სერიალი “ქალების სამოთხე“

Globo-ს სერიალი “დიდი ძარცვა“;

ესპანური სერიალი „ძველი ხიდის საიდუმლო“;

ესპანური სერიალი „ექვსი და“;

BBC-სა და “RAI”-ს მინისერიალები;

BBC-ს დოკუმენტური ფილმები (მათ შორის “პლანეტა დედამიწა“ და „ლურჯი პლანეტა“);

ARTE-ს დოკუმენტური ფილმები და სერიალები;

Discovery-ს დოკუმენტური სერიალები);

Paramount-ის სრულმეტრაჟიანი ანიმაციური ფილმები (მათ შორის “შრეკი", „მადაგასკარი“...);

Nickeodeon-ის ანიმაციური სერიალები;

პირდაპირი ტრანსლაციები: ვენის საახალწლო კონცერტი, ოქროს გლობუსი, ოსკარების 
ცერემონია, შონბრუნის კონცერტი... 

1TV.GE

პირველი არხი
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მთავარი 
სერვისები 

პირველი არხის საინფორმაციო პროგრამის ამოცანაა, გახდეს ქვეყანაში პირველი და სანდო 
წყარო ნებისმიერი მოქალაქისთვის, ნებისმიერ პლატფორმაზე.

2018 წლის საპრეზიდენტო არჩევნების გათვალისწინებით, „მოამბის“ მთავარ გამოშვებას 
კვირაში სამჯერ დაემატა სტუმრის ბლოკი. წამყვანი - თამთა სანიკიძე მიმდინარე დღის 
აქტუალურ თემებს მოწვეულ სტუმართან ერთად შეაჯამებს. 

თოქ-შოუ „აქტუალური თემა მაკა ცინცაძესთან ერთად“ ეთერშია კვირაში ერთხელ, ყოველ 
პარასკევს (ქრონ. 1 საათი).

ირაკლი აბსანძის საავტორო გადაცემა „კვირის ინტერვიუ“, ასევე „42° პარალელი“ და „ახალი 
კვირა“ კვლავ პირველი არხის ეთერშია კვირაში ერთხელ.

2018 წლის საპრეზიდენტო არჩევნებთან დაკავშირებით გაიმართა წინასაარჩევნო დებატები, 
როგორც კვალიფიციური ასევე არაკვალიფიციური კანდიდატების მონაწილეობით. 

საზოგადოებრივ-პოლიტიკური მიმართულება

დებატებთან დაკავშირებით დამატებითი ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ბმულს: 

https://1tv.ge/news/saprezidento-kandidatebi-pirvel-arkhze-khedva-da-debatebi/

პირველი არხი აგრძელებს დოკუმენტური ჟანრის სატელევიზიო პროდუქტის შექმნას. 2018 
წლიდან ეთერში ჩაეშვა და 2019 წელსაც გაგრძლედება აკა მორჩილაძის საავტორო პროექტი 
„იონას საქართველო“, რომელიც ავტორმა იოანე ბატონიშვილის „კალმასობის“ მიხედვით 
მოამზადა.

მნიშვნელოვანი სატელევიზიო პროდუქტია დოკუმენტური ფილმების ციკლი „პოლკოვნიკის 
დახეული წერილები“ - საქართველოს 100 წლის წინანდელი ისტორიის ერთი მნიშვნელოვანი, 
ჩვენი მაყურებლისთვის და ფართო საზოგადოებისთვის უცნობი მონაკვეთი.

დოკუმენტური გადაცემები (FACTUAL)
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პირველმა არხმა, რომლის მიზანია საზოგადოების მოთხოვნის, ინტერესის და ზოგადი 
ტენდენციის გათვალისწინება, გასულ სეზონზე ქართულ სერიალზე კონკურსი გამოაცხადა.

კონკურსის შედეგად წარმოებაში ჩაეშვა 12-სერიანი დეტექტიური ჟანრის სერიალი „ვაკანსია 
მკვლელის თანამდებობაზე“, რომელიც 2019 წლის სეზონზე განთავსდება პირველი არხის 
ეთერში.

მაუწყებელი გეგმავს გააგრძელოს სერიალების წარმოება და მნიშვნელოვანი როლი 
ითამაშოს ამ ინდუსტრიის განვითარებაში.

დრამა

გრძელდება გასართობი მიმართულების პროდუქციის წარმოება. საეთერო ბადეში 
შენარჩუნებულია 20:00-საათიანი ზოლი, რომელიც საოჯახო ყურებისთვის არის 
განსაზღვრული და დატვირთულია შემეცნებითი ელემენტებით გაჯერებული გასართობი 
თამაშებით.
  
ახალ სეზონზე მაყურებელს კვლავ შევთავაზებთ საბავშვო მუსიკალურ კონკურსს „რანინა“. 
ახალი სეზონის საეთერო ბადეში განთავსებულია მუსიკალური გადაცემა „აკუსტიკა“, 
რომელიც გამდიდრებულია ახალი ელემენტებით და კიდევ უფრო მრავალფეროვანი 
მუსიკალური ჟანრებით. 

ახალ სეზონზე პირველი არხი მაყურებელს შესთავაზებს ორ მასშტაბურ საერთაშორისო
პროექტს - "საქართველოს ვარსკვლავი" და "MasterChef".

გასართობი და იუმორისტული ჟანრის მიმართულებით ეთერში რჩება გადაცემა „კაცები“, 
რომელიც გარე წარმოების პროდუქტია (Outsource). ასევე სატელევიზიო ეთერს დაემატება 
გადაცემა "ღამის შოუ".

გასართობი მიმართულება 

რემისია

შარდენიდან მანინგამდე

უშგული ჩემი სამოთხე

ინტერაქტივი (დელფინარიუმი)

ჯამბაზები

თემურ ჩხეიძე (ეპოქა)

გივი მარგველაშვილი (ეპოქა)

ოთარ იოსელიანი (ეპოქა)

პოლკოვნიკის დახეული წერილები (სტოქსი)

თბილისის კართან

საბჭოთა საქართველოს კრიმინალური ქრონიკა

დოკუმენტური ფილმები
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პირველი არხი მაყურებელს წლების განმავლობაში სთავაზობდა მნიშვნელოვან სპორტულ 
ასპარეზობებს. მაყურებელს ჩამოუყალიბდა ჩვევა, დაელოდოს და უყუროს სპორტულ 
ღონისძიებებს საზოგადოებრივ მაუწყებელზე.

2019 წლის სატელევიზიო სეზონზე მაყურებელს კვლავ შევთავაზებთ ყველაზე მნიშვნე-
ლოვანი სპორტული მოვლენებიდან ტრანსლაციებს, როგორც მსოფლიო მასშტაბის, ასევე 
საქართველოს შიდა ჩემპიონატებიდან რეპორტაჟებს. 

აღსანიშნავია, რომ პირველი არხი საკუთარი პროგრამირებით ხელს უწყობს საზოგადოებაში 
ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრებას და პოპულარიზაციას. 

სპორტი & ღონისძიებები

პირველი არხის სპორტული ღონისძიებები: 

მსოფლიოს 20020 წლის შესარჩევი მატჩები ფეხბურთში;

მსოფლიოს შესარჩევი მატჩები კალათბურთში;

მსოფლიო ჩემპიონატი კალათბურთში;

რაგბი-მსოფლიო თასი;

ძალოსნობა-ევროპის ჩემპიონატი;

მინსკის ევროპული თამაშები;

საქართველოს ჩემპიონატები ფებურთში, კალათბურთში, რაგბსა და წყალბურთში;
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პირველი არხი ითვალისწინებს ნაციონალური მნიშვნელობის ღონისძიებების მიმართ 
მოსახლეობის ინტერესს და მაყურებელს სთავაზობს პირდაპირ ეთერს   საჭადრაკო 
ოლიმპიადის გახსნის ცერემონიალიდან, საახალწლო გალა-კონცერტიდან,  26 მაისის და 
სხვა  მნიშვნელოვანი ღონისძიებებიდან. 

ასევე ინარჩუნებს ინტერესს  ისეთი საერთაშორისო მუსიკალური კონკურსის მიმართ, 
როგორიც არის ევროვიზიის სიმღერის კონკურსი და ცდილობს პროექტის განვითარებაში 
სწორი და ჯეროვანი ინვესტიციის განხორციელებას.

პირველი არხის საეთერო ბადის დიდ ნაწილს შეადგენს მექანიკური პროდუქცია (მხატვრული 
და დოკუმენტური სერიალები, ანიმაცია, მხატვრული ფილმები). საზოგადოებრივი 
მაუწყებელი უარს ამბობს დაბალი ხარისხის მექანიკურ პროდუქტზე და მაყურებელს 
სთავაზობს მსოფლიოს წამყვანი კომპანიების პროდუქტს.  

საზოგადოებრივი მაუწყებელი თანამშრომლობს მსოფლიო ბრენდებთან:  Sony, Paramaunt; 
BBC, Discovery, National Geographic; ARTE; PGS Intertainment; Globo; RAI და მაყურებელს 
სთავაზობს ამ კომპანიების წარმოებულ ქართულად გახმოვანებულ მაღალი ხარისხის 
სატელევიზიო პროდუქტს.

ასევე ქართულ ტელესივრცეში პირველად არხმა მაყურებელს  მსოფლიო კინოპრემიერები 
შესთავაზა. მთელ მსოფლიოსთან ერთად, ქართველ მაყურებელს საშუალება მიეცა 
ქართულად გახმოვანებული ტოპ-სერიალის ახალი სერიები პრემიერის დღეს იხილოს.

61%

39%

ადგილობრივი

გარეწარმოება

*პირველი არხის ეთერში შიდა და გარე წარმოების პროდუქტის პროცენტული გადანაწილება
მაუწყებელი სამომავლო მიზნად ისახავს ეს მაჩვენებელი 70%/30% გაუთანაბროს
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გიორგი გვიმრაძის ხედვა
ახალი და მიმდინარე ამბების ბლოკის ხელმძღვანელი

ბოლო წლების განმავლობაში საზოგადოებრივ მაუწყებელზე მიმდინარეობს ე.წ. ნიუსრუმის 
ინტეგრაციის პროექტი. ამ დროისთვის პროცესი დასკვნით ფაზაშია.
საზოგადოებრივი მაუწყებლის ტექნიკური გადაიარაღების გეგმის უმნიშვნელოვანეს ნაწილს 
წარმოადგენს ნიუსრუმისთვის უახლესი ინფრასტრუქტურის მოწყობა.

პროექტის უდიდესი ნაწილი განხორციელდება კოსტავას 68-ში მდებარე შენობაში, თუმცა 
პროცესი დასრულდება საზოგადოებრივი მაუწყებლის ახალ ოფისში, რომელიც 
განთავსდება პოლიტკოვსკაიას ქუჩაზე. 

ტექნიკური აღჭურვილობა და ინფრასტრუქტურა ინტეგრაციის უაღრესად მნიშვნელოვანი 
ნაწილია, რომლის გარეშეც პროექტის განხორციელება თეორიულადაც შეუძლებელია, 
თუმცა, როგორც ყოველთვის, ადამიანები ნებისმიერი პროცესის ქვაკუთხედია.

როგორც ამბობენ - ამდენად, მთავარი ამოცანაა ადამიანური Technichs are easy, people are not. 
რესურსების განვითარება სამი ძირითადი მიმართულებით.

პირველი - ინტეგრირებული ნიუსრუმი გულისხმობს მულტიფუნქციურ და მულტი-
პლატფორმულ ჟურნალისტიკას. ამ ნაწილში გადაიდგა გარკვეული ნაბიჯები, თუმცა ეს 
პროცესი დაკავშირებულია ტექნიკურ აღჭურვილობასთან და შესაბამისად, მისი აქტიური 
ფაზა სწორედ ტექნიკის შეძენის და ახალი ტექნოლოგიების დანერგვის პარალელურად 
დაიწყება. 

მეორე - თანამედროვე მედია, განსაკუთრებით, საზოგადოებრივი მაუწყებლები დგანან დიდი 
რაოდენობით ინფორმაციის მიმოცვლის გამოწვევის წინაშე, რომელიც მოიცავს მცდარი და 
გადაუმოწმებელი ინფორმაციის ნაკადს. ამ ფონზე პასუხისმგებლიანი მედიის ამოცანაა არა 
მხოლოდ გადამოწმებული, ზუსტი და დროის ადეკვატური ინფორმაციის მიწოდება, არამედ 
ამ ინფორმაციის მნიშვნელობის ხაზგასმა მომხმარებელთათვის. შესაბამისად, ეს 
გულისხმობს მიმართულებებად დაკომპლექტებული (ნიუსრუმის პროექტით, ჟურნალისტების 
უმრავლესობა საქმიანობს კონკრეტული მიმართულებით - პოლიტიკა, ეკონომიკა, 
სოციალური საკითხები  და სხვ . )  ჟურნალისტების  მუდმივ გადამზადებას  და 
პროფესიონალიზაციას კონკრეტული თემატიკის შესაბამისად. 

მესამე - როგორც გერმანიის ყოფილი კანცლერი, ჰელმუტ შმიტი ამბობს - ჩვენ ვიქეცით მედია-
დემოკრატიებად, სადაც ხშირად მედია უფრო გავლენიანია, ვიდრე პოლიტიკოსები. ასეთი 
მედია შობს პოპულისტებს და არა ლიდერებს. საკმარისია ერთი დღე დავუთმოთ 
მეგაპოლისური მედიის ეთერს, რომ ყოფილი კანცლერის სიტყვებში დავრწმუნდეთ.    
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ამერიკელი ჟურნალისტი ემი გუდმანი, რომელიც შეერთებულ შტატებში წინასაარჩევნოდ 
მედიის მონიტორინგს აწარმოებდა, თავის გამოსვლაში ერთი კონკრეტული დღის 
მაგალითზე აღნიშნავდა, რომ ჯერ კიდევ პრაიმერის დროს მეგაპოლისურმა მედიამ 
პირდაპირი ეთერის მთელი 10 წუთი დაუთმო ცარიელ პიუპიტრს, სადაც სიტყვით უნდა 
გამოსულიყო დონალდ ტრამპი, მაშინ როცა იმავე დღეს ბერნი სანდერსის შეხვედრა 
ამომრჩეველთან არც კი გაშუქებულა. 

კომუნიკაციის გაწყვეტა მომხმარებელთან (მაყურებელი, მსმენელი, ინტერნეტ 
მომხმარებელი), ნეგატიური დღის წესრიგი, პროცესის დამკვირვებლად და არა მონაწილედ 
საკუთარი თავის განხილვამ, საბოლოოდ განსაზღვრა, რომ ჟურნალისტების მიმართ ნდობა 
სხვადასხვა ქვეყანაში ჩატარებული კვლევების მიხედვით, საკმაოდ დაბალ დონეზეა. 
ამდენად დღეს დასავლურ მედიაში სულ უფრო აქტუალური ხდება გადაწყვეტაზე 
ორიენტირებული, საზოგადოების პულსაციის მიმართ მგრძნობიარე ჟურნალისტიკის 
განვითარების იდეა.  დღეს, როგორც არასდროს,  საზოგადოებას ესაჭიროება ჟურნალისტი, 
რომელიც მას გასცემს პასუხს შემდეგ კითხვებზე - რა, სად, როდის, ვინ, რატომ, როგორ და რაც 
მთავარია, რას ნიშნავს ეს მოვლენა ჩემთვის და რა იქნება ამის შემდეგ? როგორ დავაღწიო 
თავი ამ პრობლემას და როგორ მივიღო სწორი, ინფორმირებული გადაწყვეტილება?    
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ნიკოლოზ ცერცვაძის ხედვა
რადიოს არხების ხელმძღვანელი
FM102,4;  FM100,9 რადიოარხების საპროგრამო  პოლიტიკა

საზოგადოებრივი მაუწყებლის პროგრამული პოლიტიკა  ეფუძნება მაუწყებლის პროგრამულ     
პრიორიტეტებს.  ახალი საპროგრამო ბადე 2019 წლიდან იწყებს სრულ ტრანსფორმაცია -
განახლებას. 

რადიო პირველი არხი

FM102.4 

მისია  -  საზოგადოების სოციალურ-კულტურული მოდერნიზაციის ხელშეწყობა, 
მოსახლეობის ინფორმირება და განათლების დონის ამაღლება პოლიტიკურ, სოციალურ, 
კულტურულ,  ეკონომიკურ, სამართლებრივ საკითხებსა და პროცესებზე.

მიზანი - 2019 წლის სეზონზე ახალი პროდუქტების შეთავაზებით, არსებული აუდიტორიის 
შენარჩუნება.
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კონკურსში გამარჯვებული პროექტები

მუსიკის 12 მოციქული (ავტორი დავით ევგენიძე)

სი ბემოლ ვიტამინი (ხათუნა კობერიძე)

რადიოკალენდარი (ილია თავბერიძე)

აკუსტიკა (გიორგი ასანიშვილი)

ისტორიის პოპ გაკვეთილები (გიორგი ხადური)

არტნიუსი (თამარ დადიანიძე)

ჩვენი ფერმა (თამარ ბოლქვაძე)

ღია ფანჯარა (მედეა იმერლიშვილი, გაგა გობრონიძე)

უცნობი მუსიკა (კახა თოლორდავა)

მთელი ეს როკი (შალვა გეგეჭკორი, გაგა გობრონიძე)

ჯაზოფრენია (ლადო ტატიშვილი)

უცხოეთის დაიჯესტი (ლევან ახალაია)

1TV.GE
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რადიო პირველი არხის 2019 წლის საეთერო სეზონისთვის ახალი პროექტების შესარჩევად 

გამოცხადდა კონკურსი შემდეგ მიმართულებებზე: 

შემეცნება - განათლება

კულტურა

გართობა-შემეცნება

ორიგინალური რადიოიდეა

კონკურსის მიზანი, მაღალი ხარისხის რადიოპროდუქცის შერჩევა იყო, რომელიც 

დააკმაყოფილებს მაუწყებლის აუდიტორიის ინტერესებს და შესაბამისობაში იქნება 

საზოგადოებრივი მაუწყებლის მისწრაფებებთან.

2019 წლის სამაუწყებლო სეზონისთვის პროექტების შერჩევისას გათვალისწინებულ  ი    იქნა 

მაუწყებლობის შესახებ კანონში გაწერილი შინაარსობრივი ვალდებულებები და 

საზოგადოებრივი მაუწყებლის პროგრამული პრიორიტეტები.

საზოგადოებრივმა მაუწყებელმა ასევე გახსნა სივრცე ორიგინალური იდეებისთვის, სადაც 

ნებისმიერ მსურველს ჰქონდა შესაძლებლობა წარმოედგინა საკუთარი პროექტი. 

პროექტების თემატიკა და ფორმატი შეუზღუდავი იყო.
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პიკის საათი

სახლისკენ

ქართული კლასიკური მწერლობა

ჩაკრულო

2019 წლის რადიოს საეთერო სეზონი

მედიაწარმოება-არსებული გადაცემები

ხალხური სიმღერის გაკვეთილები

ჩაი ორისთვის

საუკეთესო წიგნები

რადიოთეატრი

სერიალი

მუსიკის 12 მოციქული (ავტორი დავით ევგენიძე)

სი ბემოლ ვიტამინი (ხათუნა კობერიძე)

რადიოკალენდარი (ილია თავბერიძე)

აკუსტიკა (გიორგი ასანიშვილი)

ისტორიის პოპ გაკვეთილები (გიორგი ხადური)

არტნიუსი (თამარ დადიანიძე)

ჩვენი ფერმა (თამარ ბოლქვაძე)

ღია ფანჯარა (მედეა იმერლიშვილი, გაგა გობრონიძე)

უცნობი მუსიკა (კახა თოლორდავა)

მთელი ეს როკი (შალვა გეგეჭკორი, გაგა გობრონიძე)

ჯაზოფრენია (ლადო ტატიშვილი)

უცხოეთის დაიჯესტი (ლევან ახალაია)

მედიაწარმოება-კონკურსის გამარჯვებულები

ახალი ამბები

ღია სტუდია

ჩვენი საქართველო

ესტაფეტა

ახალი და მიმდინარე ამბები-არსებული გადაცემები

მსოფლიოს ამბები

ახალი და მიმდინარე ამბები-ახალი პროექტი
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თამარ კაციტაძის ხედვა
ონლაინ მედიის ხელმძღვანელი

2017 წელი ტრანსფორმაციის წელი გახდა მაყურებლისთვის ახალი ვებ გვერდისა და 
მობილური აპლიკაციების შეთავაზების კუთხით.

1tv.ge არის თანამედროვე, მულტიმედიური, მობილურისთვის შექმნილი და დესკტოპზე 
ადაპტირებული, შვიდენოვანი ერთიანი საინფორმაციო პლატფორმა, რომელიც გათვლილია 
მრავალფეროვან მომხმარებელსა და ინფორმაციის მიღების მრავალ მეთოდზე - კითხვა, 
მოსმენა, ყურება, ანალიზი და სხვ. ვებპორტალი ადაპტირებულია შშმ პირებისთვის. 

ვებპლატფორმაზე განთავსდა ის კონტენტი, რომელიც 10 სხვადასხვა საიტზე თუ ქვესაიტზე 
იყო მიმოფანტული და მათი დიფერენცირება შინაარსის მიხედვით მოხდა სხვადასხვა 
სექციებში.
მომხმარებლის ინტერესებიდან გამომდინარე, განვითარდა „პერსონალური კედლის“ 
კონცეფცია. კონტენტის და მომხმარებლის მრავალფეროვნების საპასუხოდ, შექმნილი 
კონტენტის პერსონალიზების ალგორითმის მიხედვით, მომხმარებელი იღებს მისთვის 
საინტერესო მასალას.

მომხმარებელს ვთავაზობთ ახალი ამბების, ფეხბურთში მსოფლიო ჩემპიონატის, გეიმშოუს 
მობილურ აპლიკაციას Android-ისა და IOS პლატფორმაზე მომუშავე სმარტფონებისთვის. 

1TV.GE

პირველი არხი

პირველი არხის ონლაინ პორტალი

ხედვა

1tv.ge -ახალი ამბები ყველაზე პოპულარულ ონლაინ საინფორმაციო წყაროდ იქცეს; 

1tv Online გახდეს მომხმარებლის მოთხოვნებზე მაქსიმალურად მორგებული, 
თანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენებით; 

1tv Online და სხვადასხვა სერვისებმა საზოგადოებისთვის მაუწყებლობა  მოქნილი გახადოს 
ახალი, ონლაინ შესაძლებლობების შეთავაზებით;

2019  წლისთვის მიაღწიოს მაყურებლის მაქსიმალურ ჩართულობას ინტერაქტიული 
ფორმატის გააქტიურებით.

მთავარი მიზანი
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 დღევანდელ რეალობაში არსებული პროდუქტების პოპულარიზაციის ყველაზე მარტივი გზა 
სოციალური და ახალი მედიაა. შესაბამისად, სოციალური და ახალი მედიის ინსტრუმენტების 
გამოყენებით აუდიტორიასთან კომუნიკაციის ახალი ეტაპი იწყება.

სოციალური და ახალი მედია - 
ბრენდის ურთიერთობა მომხმარებელთან

ბრენდის იმიჯის გამყარება

ბრენდის პოპულარიზაცია 

მომხმარებელთა რიცხვის ზრდა

ტელევიზიის, რადიოს და ვებგვერდის პარალელურად დამოუკიდებელი              
მედიაარხის შექმნა

მიზნები

მომხმარებელთან მარტივი ურთიერთობა და უკუკავშირი

1tv Online აერთიანებს სოციალური ქსელების ათეულობით არხს, მათ შორისაა: Facebook, 
Twitter და Youtube. გარდა ამისა, შექმნილია გადაცემების Facebook და Youtube გვერდები.

მოცემულობა

თავდაპირველად ყველა სოციალურ არხზე შეგროვდება ინფორმაცია და დაიწყება 
არსებული ვითარების ანალიზი. შედეგის ნახვის შემდეგ, დაიწყება ახალ ფორმატზე 
გადასვლა.

გეგმა:

სოციალური ქსელის გვერდები დაიყოფა სხვადასხვა მიმართულებებად:

საზოგადოებრივ-პოლიტიკური გადაცემები

შემეცნებით-გასართობი გადაცემები

რადიო

ტელევიზია 

ცალკე მიმართულებად ჩამოყალიბდება ახალი მედიის ჯგუფი, რომელიც ვებგვერდზე 
ორიგინალური კონტენტის შექმნაზე იზრუნებს. აღნიშნული კონტენტი სხვადასხვა 
არხებისთვის შეიფუთება და გავრცელდება.

რას გულისხმობს ახალი ფორმატი?
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ანონსები, ანიმაციები, ვიდეოები, ლაივსტიმები, ლაივსტრიმ გამოკითხვები, ინტროები, 
გრაფიკული ნამუშევრები, გამოკითხვები, კონკურსები და ა.შ.
გადაცემები: გაძლიერდება გადაცემების სოციალური არხები. კონკრეტულად, თითოეული 
გადაცემა ცალკე შეიფუთება სოციალური ქსელისათვის. 
მონიტორინგის ჯგუფი: აღნიშნული ჯგუფი პასუხისმგებელი იქნება მომხმარებელთან 
ურთიერთობაზე, კომენტარებზე პასუხის გაცემაზე, შეტყობინებებზე დროულად 
რეაგირებაზე. 

კონტენტი:

ახალი სტრატეგიის მიხედვით, საზოგადოებრივი მაუწყებლის თანამშრომლები გაეცნობიან 
სოციალურ ქსელში ჟურნალისტის ქცევის სტანდარტებს. 

გზამკვლევები

ახალი სტრატეგიის მიხედვით, გაიწერება პოსტების რეკლამის ბიუჯეტი. ყოველდღიურად 
მოხდება წინასწარ შერჩეული მასალის რეკლამირება და გავრცელება. 

რეკლამა

გუნდი მუდმივად გაეცნობა სიახლეებს და მისი დამუშავების შემდეგ დაიწყებს ახალი 
ტექნოლოგიების დანერგვას პრაქტიკაში. მაგ. სწრაფი სტატიების ფუნქციის გამოყენება 
სოციალურ ქსელში, ფეისბუქტელევიზია და ა.შ.

ინოვაციებზე ორიენტირება

სოციალური ქსელის ახალი ფუნქციების ათვისება და მათთვის სპეციალური კონტენტის 
შექმნა: Facebook and Instagram Story, სწრაფი სტატიები ფეისბუქისთვის და ა.შ.

ახალი სერვისების ათვისება

სოციალური ქსელი გახდება დამოუკიდებელი მედიაარხი, რომელიც საკუთარი კონტენტით 
და რუბრიკებით გააგრძელებს მაუწყებლობას.

სპეციალური რუბრიკები

ყოველი კვირის დასაწყისში გაიწერება სოციალური ქსელების ბადე, რომელიც სხვადასხვა 
კონტენტით შეივსება.

სოციალური ქსელების ბადე

მივიღებთ დამოუკიდებელ არხს, რომელიც მომხმარებელს დახვეწილი და ორიგინალური 
გზით მიაწვდის ინფორმაციას, რაც აუდიტორიის გაზრდაზე დადებითად აისახება. 

რას მივიღებთ?



საქართველოს 
პირველი არხი

პროგრამული პრიორიტეტები
2018 - 2021
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საზოგადოებრივი მაუწყებლის 
2018-2021 წლების  
პროგრამული პრიორიტეტები

სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის” სამეურვეო საბჭოს გადაწყვეტილება #430; 
სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის” 

2018-2021 წლების პროგრამული პრიორიტეტების განსაზღვრის შესახებ

1. შესავალი
    1.1. პროგრამული პრიორიტეტების სამართლებრივი სტატუსი და სტრუქტურა

საქართველოს კონსტიტუციის ახალი რედაქციით, „კანონი უზრუნველყოფს საზოგადოებ-
რივი მაუწყებლის დამოუკიდებლობას სახელმწიფო უწყებებისგან და თავისუფლებას 
პოლიტიკური და არსებითი კომერციული გავლენისგან“(მუხლი 17.6; ძალაში შევა 2018 წლის 
საპრეზიდენტო არჩევნების შემდეგ).

მაუწყებლობის შესახებ საქართველოს კანონი საზოგადოებრივ მაუწყებელს ავალდებუ-
ლებს, მიაწოდოს საზოგადოებას პოლიტიკური და კომერციული გავლენისაგან თავისუფალი, 
საზოგადოებრივი ინტერესების შესაბამისი, მრავალფეროვანი პროგრამები (მუხლი 15). კა ნო ნის 
მე-16 მუხლში მოცემულია საზოგადოებრივი მაუწყებლის შინაარსობრივი ვალდებულებები 
კონკრეტული ჩამონათვალის სახით.

ზემოაღნიშნული ვალდებულებების შესრულებისას საზოგადოებრივი მაუწყებელი ხელ-
მძღვა ნელობს პროგრამული პრიორიტეტებით - მაუწყებლის ნორმატიული დოკუმენტით, 
რომელსაც ქმნის და ამტკიცებს სამეურვეო საბჭო (მუხლი 20). პროგრამული პრიორიტეტები 
მიიღება საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების წესით.

პროგრამული პრიორიტეტები, რომლებიც სამეურვეო საბჭომ 2015 წელს შეიმუშავა, არეგუ-
ლირებდა მაუწყებლის 2015-2016 წლების საქმიანობას. შემდგომში მათი მოქმედება 2018 წლის 
20 აგვისტომდე გაგრძელდა. ახალი პროგრამული პრიორიტეტები, რომლებიც ამ დოკუმენტით 
განისაზღვრა, განკუთვნილია სამწლიანი პერიოდისთვის და მოიცავს 2018-2021წლებს, თუმცა 
ამ სამი წლის განმავლობაში მოსალოდნელია დოკუმენტში გარკვეული ცვლილებების შეტანა 
მისი შემდგომი განვრცობის მიზნით. 

დოკუმენტი მომზადებულია 2014-2016 წლებში ჩატარებული კვლევების საფუძველზე, 
რომლებიც ინარჩუნებს ვალიდურობას („საზოგადოებრივი მაუწყებლის მიმართ დამო-
კიდებულება და მაუწყებლის გაუმჯობესების გზების იდენტიფიკაცია“, 2014-2015; „სატელევიზიო 
ბაზრის კვლევა“ - სატელევიზიო აუდიტორიის სეგმენტაცია, - 2016 წლის მაისი.) 
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   1.2. მაუწყებლის ზოგადი ორიენტირები და და მართვის ამოცანები

დამოუკიდებელი, პოლიტიკური და კომერციული გავლენებისგან თავისუფალი მაუწყებელი 
ვალდებულია, თავისი პროგრამირება მომხმარებელზე ორიენტირებით ააგოს. ამდენად,  
მაუწყებლის სტრატეგიული მიზანია, მიაწოდოს საზოგადოებას ის მედიამომსახურება და 
პროდუქცია, რაც მომხმარებლებს და მთლიანად საზოგადოებას პირველ რიგში სჭირდება 
და ვერ ღებულობს სხვა მედია საშუალებებით.

საზოგადოებრივი მაუწყებელი უნდა ისწრაფოდეს, გახდეს მთავარი სადისკუსიო სივრცე 
სა ქართველოს მოსახლეობისათვის, სადაც შესაძლებელი იქნება ქვეყნისთვის მნიშვნე-
ლოვანი საკითხების განხილვა, განსახვავებული მოსაზრებების გამოთქმა, დისკუსია სწორედ 
საზოგადოების მაქსიმალური ჩართულობით. 

ჰიბრიდული ომის ვითარებაში  მაუწყებელმა ყველა საჭირო ზომა უნდა მიიღოს ყალბი 
ინფორ  მაციის გავრცელების თავიდან ასაცილებლად; ამავე დროს უნდა უზრუნველყოს 
მოსახლეობის ინფორმირება აღნიშნული პრობლემის შესახებ. 

მაუწყებელი უნდა ისწრაფოდეს, გახდეს გამორჩეული მედიასაშუალება, რომელიც ავი-
თარებს და ამკვიდრებს საკუთარ მიდგომებს დამომსახურების მაღალ სტანდარტებს, 
იზიდავს მომხმარებლებს ინოვაციის, სიახლის, წინსვლის ხელშეწყობითა და წარმოჩენით. 
მაუწყებელი უნდა ისწრაფოდეს, რომ წარმოებული თუ შესყიდული ნებისმიერი პროდუქტი 
საუკეთესო იყოს შესაბამის ჟანრში, ხოლო თითოეული პლატფორმის პროდუქციის მთელი 
სპექტრი გამოირჩეოდეს კონკურენტებისგან.

ახალი და მიმდინარე ამბების შესახებ საზოგადოებისთვის ინფორმაციის მიწოდებისა და 
გასართობი პროდუქციის გარდა მაუწყებელი აწარმოებს ისეთ პროდუქციას, რომელიც 
საზოგადოებისთვის სასარგებლო და ფასეული რჩება ხანგრძლივი დროის განმავლობაში. 
ამდენად, საზოგადოების საჭიროებების ოპტიმალურად მომსახურების მიზნით, მაუწყებელმა 
სათანადო ბალანსი უნდა დაიცვას პროდუქციის შემდეგ სამ კატეგორიას შორის:

ა. ახალი ამბები და მიმდინარე მოვლენები - ამ პროდუქციას დღესდღეობით ყველაზე 
მაღალი წილი უკავია მაუწყებლის ბიუჯეტში;

ბ. კულტურა, შემეცნება, განათლება, ისტორია და ჯანსაღი ცხოვრების წესი - ამ ტიპის 
პროდუქციის შეთავაზება მაუწყებლის მიერ დღესდღეობით არ შეესაბამება საზოგადოების 
მოთხოვნებს როგორც პროდუქციის რაოდენობით, ასევე მისი მრავალფეროვნებით;

გ. ბავშვებისთვის და მოზარდებისთვის განკუთვნილი პროდუქცია -  ყველაზე გრძელვადიანი 
ინვესტიციაა საზოგადოების განვითარებაში. მაუწყებელმა ამ ტიპის პროდუქციის წარმოება 
არა მარტო უნდა ზარდოს, არამედ ამავდროულად იზრუნოს მაუწყებლის შიგნით შესაბამისი 
კომპეტენციების შექმნა-განვითარებაზე.

შინაარსობრივ სრულყოფასთან ერთად მენეჯმენტმა უნდა იზრუნოს, რათა  პირველი არხის 
სიგნალი ხელმისაწვდომი გახდეს  მაქსიმალურად ბევრი მომხმარებლისთვის. ამასთან, 
მაქსიმალურად უნდა განვითარდეს სხვა პლატფორმები (რადიო, ვები, სხვა მულტიმედიური) 
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პლატფორმები), რომლებითაც მაუწყებელი მომხმარებელს საკუთარ პროდუქციას მიაწ-
ვდის. ასევე უნდა შესრულდეს ახალ შენობაში გადასვლის და ტექნიკური გადაიარაღების 
გეგმა; დასრულდეს სტრუქტურული რეფორმა და მართვის ახალი მეთოდების დანერგვა, 
მათ შორის ახალი ნიუსრუმის სახელმძღვანელო პრინციპების განხორციელება და მულტი-
მედიური წარმოების პროცესის აგება. ორგანიზაციის სწორმა მართვამ, მათ შორის 
შიდა სტანდარ ტების დანერგვამ შედეგად უნდა მოიტანოს კორპორატიული კლიმატის 
გაუმჯობესება, მაუწყებლის შემოქმედებითი პოტენციალის გაძლიერება, დასაქმებულთა 
პროფესიონალიზმის და კმაყო ფილების მაჩვენებლების ზრდა.

შინაარსობრივ პარამეტრებთან ერთად, სამეურვეო საბჭო ყოველწლიურად შეაფასებს 
მენეჯმენტის საქმიანობას მაუწყებლის ორგანიზაციული სრულყოფის, საქმიანობის ეფექ-
ტიანობის ზრდის და სხვა ამოცანების მიღწევის თვალსაზრისით, რისთვისაც გამოიყენებს 
შეფასების სხვადასხვა საშუალებას.

 
  2. მაუწყებლის ძირითადი სამოქმედო პრიორიტეტები

მომდევნო 3 წლის განმავლობაში სამეურვეო საბჭო ბიუჯეტის დამტკიცებისას და სხვა გადა -
წ ყვეტილებების მიღებისას პირველ რიგში იხელმძღვანელებს შემდეგი სტრატეგიული მიზ-
ნებით:

1. საყოველთაო წვდომა: მაუწყებლის ყველა პლატფორმისა და პროდუქციის მომ ხმა რე-
ბელთა რაოდენობრივი ზრდის უზრუნველყოფა როგორც კომბინირებულ მაჩვენებ-
ლებში (სატელევიზო, რადიო და მულტიმედიური არხები), ასევე ცალკე, პირველი არხის 
მაყურე ბლების მაჩვენებლებში. 

2. საყოველთაო მომსახურება: მრავალფეროვანი აუდიტორიის, მათ შორის სპეციფიკური 
საჭიროებების მქონე აუდიტორიის მომსახურება. ამ მიზნით პროდუქცია და ხარჯები უნდა 
განაწილდეს საზოგადოების სხვადასხვა ჯგუფის მომსახურებისთვის, მათ შორის ეთნი-
კური და რელიგიური ჯგუფების, შშმ პირების, რეგიონის მოსახლეობის მომსახურებისთვის.
2.1 თანაბრად ემსახურება სხვადასხვა სამომხმარებლო ქცევის მსხვილ სოციალურ 
ჯგუფებს (სოციოლოგიური კვლევებით დადგენილი მსხვილი ჯგუფები).
2.2 მზარდად უზრუნველყოფს საზოგადოების სხვადასხვა მცირე ჯგუფის რეპრეზენ-
ტაციას საკუთარ პროდუქციაში.

3. თვალთახედვების მრავალფეროვნება: საზოგადოებაში არსებული სხვადასხვა მსოფლ-
მხედველობის, მოსაზრების, ფასეულობის და საჭიროების ასახვა და წარმოჩენა.

4. საგანმანათლებლო, კულტურული, შემეცნებითი, ანალიტიკური პროდუქციის წარმოების 
და ხარისხის ზრდა. ამ პროდუქციის ადგილობრივი და უცხოელი მწარმოებლებისგან 
შესყიდვა;

5. ბავშვებისთვის და მოზარდებისთვის (საგანმანათლებლო, გასართობი, სხვა) პროდუ-
ქ ციის წარმოების და ხარისხის ზრდა. ამ პროდუქციის ადგილობრივი და უცხოელი 
მწარ მოებლებისგან შესყიდვა. ამავე დროს, 2018 წლის განმავლობაში მაუწყებელმა 
სპეციალისტების თანამონაწილეობით უნდა შეიმუშაოს ამგვარი პროდუქციის წარმოების 
და შესაბამის პლატფორმებზე განთავსების სტრატეგიული გეგმა და უზრუნველყოს ამ 
გეგმის განხორციელება;
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6. მულტიმედიური მეთოდების ეფექტიანად გამოყენება პროდუქციის წარმოებისა და გავ-
რცე ლებისთვის; ალტერნატიული პლატფორმების აუდიტორიის და მათ მიერ გავრცე-
ლებული პროდუქციის ოდენობის და მრავალფეროვნების ზრდა;

7. პროდუქციის ხარისხის, მრავალფეროვნების და ზეგავლენის წლიდან წლამდე ზრდა, 
მათ შორის, ახალი და მიმდინარე ამბების ბლოკის პროდუქციის სანდოობის ზრდის 
უზრუნველყოფა.

8. არქივი - გადაიდგას სასწრაფოდ ქმედითი ნაბიჯები უნიკალური საარქვო მასალების 
(დაცვა, გაციფრვა) შენარჩუნების მიზნით.

  3. მაუწყებლის შინაარსობრივი პრიორიტეტები

3.1. საზოგადოების წინაშე ხელისუფლების ანგარიშვალდებულების უზრუნველსაყოფად, 
ახალი და მიმდინარე ამბების ბლოკის და სხვა შესაბამისი თემატიკის პროდუქციამ 
მოქალაქეებს საშუალება უნდა მისცეს, გაეცნონ და მკაფიო წარმოდგენა შეიქმნან 
საშინაო და საგარეო პოლიტიკის საკითხებზე, საკანონმდებლო, აღმასრულებელი, 
სასამართლო ხელისუფლებების, ადგილობრივი თვითმმართველობების მუშაობაზე, 
ქვეყნისათვის მნიშვნელოვან შიდა პოლიტიკურ პროცესებზე, ძირითად ორიენტირებზე 
და გამოწვევებზე, იმ საერთაშორისო მოვლენებსა და ორგანიზაციებზე, რომლებიც 
საქართველოში მიმდი ნარე პროცესებთან კავშირშია ან გავლენას ახდენს მასზე.

პროდუქციაში აისახოს: 
 ა) სოციალური პრობლემები, განსაკუთრებული აქცენტით მოწყვ ლადი ჯგუფების პრობ-

ლემებსა და საჭიროებებზე ბ) რიგითი მოქალაქის პრობლემები; გ) საქართველოს 
ევროატლანტიკურ ინტეგრაციასთან დაკავშირებული საკითხები/ პროცესები: ნატოში 
გა წევრიანების შესაძლებლობები, ქვეყნის განვითარებაზე დასავლეთთან ინტეგ რაციის 
დადებითი გავლენა, ასოცირების ხელშეკრულებით მიღებული შესაძლებლობები, სხვა.; 
დ) საქართველოში მიმდინარე პოლიტიკური პროცესები; ე) ტერიტორიული მთლია-
ნობის საკითხები, ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მიმდინარე პროცესები, ოკუპირებულ 
და მიმდებარე ტერიტორიებზე მცხოვრები მოსახლეობის მდგომარეობა მათ შორის 
უფლებების დაცვის თვალსაზრისით არსებული ვითარება; ვ) საქართველოს შიდა და 
საგარეო პოლიტიკასთან დაკავშირებული საკითხები და პროცესები; ზ) უცხოეთში 
მიმ დინარე მოვლენები; თ) საერთაშორისო პოლიტიკა, რომელიც გავლენას ახდენს 
ქვეყნის სტაბილურობაზე და ქვეყნის შიგნით მიმდინარე პროცესებზე; ი) საქართველოს 
რეგიონებში მიმდინარე სამოქალაქო, პოლიტიკური, სოციალური, ეკონომიკური, კულ ტუ-
რული ცხოვრების ამსახველი პროცესები; კ) ეროვნული უმცირესობებით დასა ხ ლებული 
რეგიონებისთვის აქტუალური საკითხები; ლ)  სოფლის მეურნეობის განვითარების მნი-
შვნე ლოვანი საკითხები. 

3.2. საზოგადოებრივი მაუწყებლის ერთ-ერთი ვალდებულებაა ჟურნალისტური გამოძიება. ამ 
ჟანრის შემდგომი განვითარებისა და პროდუქციის გაუმჯობესებისთვის, ჟურნალისტური 
გამოძიების შიდა წარმოების გარდა, შეიქმნას პლატფორმა გარე წარმოებისთვის. 2018 
წლის ბოლომდე მენეჯმენტმა შეიმუშაოს ამპლატფორმის კონცეფცია, საგამოძიებო 
პროდუქციის გარე წარმოების და შესაბამის პლატფორმებზე განთავსების გეგმა და 
უზრუნველყოს ამ გეგმის განხორციელება.
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 ჟურნალისტური გამოძიება არ უნდა შემოიფარგლოს მხოლოდ გახმაურებული ამბებით/
შემთხვევებით, არამედ უნდა იკვლევდეს ისეთ თემებს, რომლებიც კანონის უზენაესობას, 
ხელისუფლების ანგარიშვალდებულებას, ადამიანის უფლებების დარღვევებს და სახელ-
მწიფოებრივად და საზოგადოებრივად აქტუალურ სხვა საკითხებს ეხება. ჟურნა ლისტური 
გამოძიება უნდა გახდეს საჯარო სექტორზე საზოგადოებრივი/სამოქალაქო მეთვალ-
ყურეობისა და მონიტორინგის ერთ-ერთი ძლიერი მექანიზმი.

3.3. ადამიანის უფლებების შესახებ მედიაპროდუქტების წარმოება და შეძენა, რომლებიც 
ორიენტირებული იქნება ადამიანის უფლებათა სწავლებაზე, პოპულარიზებაზე, საზო-
გადოების ინფორმირებაზე საერთაშორისო და ადგილობრივი გამოცდილების და მდგო-
მარეობის შესახებ; მედიაპროდუქტის მომზადება კონკრეტული უფლება დარ ღვევების 
შესახებ, რომლის მიზანიც იქნება საქართველოში ადამიანის უფლებების დაცვის სისტემის 
გაუმჯობესება და მსოფლიოს საუკეთესო ანალოგებთან შესაბამისობაში მოყვანა. მედია-
პროდუქტის შექმნისას ყურადღება გამახვილდეს ისეთ საკითხებზე, როგორიცაა შრომითი 
უფლებები, უსაფრთხოების ნორმები და მომხმარებელთა უფლე ბები.

 ადამიანის უფლებების შესახებ მედიაპროდუქტის წარმოების და შეძენის დროს უზრუნველ-
ყოფილი იქნეს საზოგადოების დაუცველი ჯგუფების მომსახურება. 

 საზოგადოებრივი მაუწყებლის უმთავრესი ვალდებულებაა აღმოაჩინოს,  დაინახოს და 
დაგვანახოს დღეს არსებული ყველაზე მტკივნეული პრობლემები, ადამიანის უფლებათა 
დარღვევის ფაქტები და მუდმივად ეძებდეს ამ პრობლემების მოგვარების გზებს, 
ასახავდეს მრავალფეროვნებას, უზრუნველყოფდეს მოსახლეობის ინფორმირებას და 
განათლებას ამ მიმართულებით. მიზანშეწონილია, ზემოხსენებული თემები გაშუქდეს 
სხვადასხვა გადაცემებში და ამ გადაცემების მომზადების პროცესში მონაწილეობას 
იღებდნენ როგორც ადამიანის უფლებადამცველები, ასევე სხვადასხვა თემის და 
სოციალური ჯგუფის წარმომადგენლები. 

3.4. საქართველოში არსებული რელიგიური და ეთნიკური ჯგუფების კულტურის, ტრადიციების, 
ფასეულობების, ყოფის, საჭიროებების, პრობლემების, წარმატებების, მნიშნელოვანი 
თარიღებისა და სხვა მნიშვნელოვანი და საინტერესო საკითხების ამსახველი 
მედიაპროდუქტის მომზადება საზოგადოებრივი მაუწყებლის მიერ 2017 წელს მიღებული 
საქართველოს ეროვნული ერთიანობის, სამოქალაქო ინტეგრაციის, ეთნოსთაშორისი და 
რელიგიათაშორისი ურთიერთობების ხელშეწყობის მედია სტრატეგიის და სამოქმედო 
გეგმის შესაბამისად.

 უზრუნველყოფილი იქნეს ეთნიკური და რელიგიური ჯგუფების წარმომადგენელთა 
ჩართულობა პროდუქციის მომზადების პროცესში და საზოგადოებრივი მაუწყებლის მიერ 
მომზადებულ გადაცემებში მათი სტუმრის რანგში მოწვევა. 

3.5. ქართული დოკუმენტური ფილმების შიდა და გარე წარმოების ზრდა 2019 წლიდან. 2018 
წლის ბოლომდე შემუშავდეს ამ მიმართულების განვითარების გეგმა, კონტროლისა 
და გადაწყვეტილების მიღების მექანიზმები. მენეჯმენტმა, დარგის სპეციალისტების 
თანამონაწილეობით,შეიმუშაოს ქართული დოკუმენტალისტიკის განვითარების კონცეფ-
ცია (შიდა და გარე წარმოების მიმართულებით).საზოგადოებრივმა მაუწყებელმა სეზონის 
მანძილზე გარკვეული პერიოდულობით შესთავაზოს მაყურებელს ახალი ქართული 
დოკუმენტური ფილმი.
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3.6. მოზარდების მონაწილეობით მედიაპროდუქტის მომზადება მათთვის აქტუალურ და  
საინტერესო თემებზე. 

3.7. მედიაპროდუქტის მომზადებაეკოლოგიის, ბუნებრივი რესურსების და გარემოსდაცვის 
საკითხებზე.

3.8. სპორტული გადაცემების მომზადება, შესყიდვა და ტრანსლირება. 

3.9. ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზება.

  4. პროდუქციის მიწოდების გზები, პლატფორმები

წინამდებარე საპროგრამო პრიორიტეტების შესასრულებლად მენეჯმენტმა ყოველწ ლიუ-
რად უნდა შეიმუშაოს და წარმოადგინოს პროდუქციის სამაუწყებლო / საკომუნიკაციო პლატ-
ფორმებზე განთავსების  გეგმა. 

2019 წელს მენეჯმენტმა უნდა შეიმუშაოს და საბჭოს წარუდგინოს საზოგადოებრივი მაუწყებ-
ლის პლატფორმების, მათ შორის მეორე არხის გრძელვადიანი განვითარების კონცეფცია.

  5. საქმიანობის შეფასების საზომები

მაუწყებლის საქმიანობა ფასდება მინიმუმ წელიწადში ერთხელ; შეფასებები აგრეთვე 
შეიძლება კეთდებოდეს წლის განმავლობაში დაგამოიყენებოდეს რეკომენდაციებისა და 
მოთხოვნების ჩამოსაყალიბებლად.

მაუწყებლის საქმიანობის შეფასებისთვის გამოყენებული იქნება სხვადასხვა საშუალება, მათ 
შორის რაოდენობრივი მონაცემები, კვლევები, სხვ.

მომხმარებელთა რაოდენობის ზრდა

2017 წლის 2018 წლის 2017 წლის 2018 წლის 2017 წლის 2018 წლის

სატელევიზიო არხები

რადიო

ინტერნეტი

სხვა

ჯამური
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საყოველთაო მომსახურება 

საგანმანათლებლო, კულტურული, შემეცნებითი, ანალიტიკური

% 
ფიფლმეტრებში

 1 არხი

% სხვა 
პლატფორმები

აღქმა 
სოციოლოგიური 

კვლევით

გადანაწილება 
პროდუქციის 
რაოდენობა

გადანაწილება 
დანახარჯები, 

რესურსები

ეთნიკური და 
რელიგიური 
ჯგუფები 
სატელევიზიო 
არხები

შშმ პირები

რეგიონები

2017 წლის 
დანახარჯები

2018 წლის 
დანახარჯები

2017 წლის 
პროდუქცია

2018 წლის 
პროდუქცია

2017 წვდომა 2018 წვდომა

საკუთარი

ადგილობრივი

უცხოური

პროდუქცია ბავშვებისთვის და მოზარდებისთვის

მულტიმედიური სამაუწყებლო პლატფორმები

2017 წლის 
დანახარჯები

2018 წლის 
დანახარჯები

2017 წლის 
პროდუქცია

2018 წლის 
პროდუქცია 2017 წვდომა 2018 წვდომა

საკუთარი

ადგილობრივი

უცხოური

2017 წლის 
დანახარჯები

2018 წლის 
დანახარჯები

2017 წლის 
პროდუქცია

2018 წლის 
პროდუქცია 2017 წვდომა 2018 წვდომა

ვეგვერდი

აპლიკაცია

სხვა
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ხარისხი, მრავალფეროვნება და ზეგავლენა

ხარისხი და მრავალფეროვნება

2018 წლის 
შეფასება 
ხარისხი

2019 წლის 
შეფასება 
ხარისხი

2020 წლის  
შეფასება 
ხარისხი

2018 წლის 
შეფასება 

მრავალფე
როვნება

2019 წლის 
შეფასება 

მრავალფე
როვნება

2020 წლის 
შეფასება 

მრავლაფე
როვნება

ახალი ამბები...

კულტურა...

საბავშვო

შეფასების ეს სამი პარამეტრი იზომება ჯამური ქულით, რომელიც ეყრდნობა ქვემოთ გაწე-
რილი ასპექტების შეფასებას (იხ. ქვემოთ „ზეგავლენა, მრავალფეროვნება და ხარისხი“)

ზეგავლენა

2018 წლის შეფასება 
ზეგავლენა

2019 წლის შეფასება 
ზეგავლენა 

2020 წლის  შეფასება 
ხარისხი

ახალი ამბები...

კულტურა...

შენიშვნა: იმ შემთხვევაში, თუკი შეფასებისას გამოყენებული იქნა კვლევის სხვადასხვა მეთოდი (მაგ. რაო-
დენობრივი და თვისობრივი კვლევა), რომელთა შედეგების პირდაპირ შეჯამება შეუძლებელია, ცხრილში 
გაიზრდება სვეტების რაოდენობა და ყველა შეფასება შევა ცალ-ცალკე.ასევე წლების მიხედვით მოხდება 
მოცემული ცხრილების კორექტირება.

ზეგავლენა, მრავალფეროვნება და ხარისხი 

უფრო ვიწრო კატეგორიების -ქვეჟანრების ან გადაცემების შეფასებისთვის შეიქმნება ცალკე 
ცხრილები ამ კატეგორიების სპეციფიკის შესაბამისად.

ქვემოთ ჩამოთვლილი შეფასების კრიტერიუმები გამოყენებული იქნება თითოეული ჟანრის-

თვის დამახასიათებელი სპეციფიკის გათვალისწინებით.

ზეგავლენა
- მაყურებელს ეხმარება, გაერკვეს  ქვეყანასა და მსოფლიოში მიმდინარე მნიშვნელოვან 

პოლიტიკურ, ეკონომიკურ და სოციალურ პროცესებსა და საკითხებში 

- მაყურებელს უქმნისშესაძლებლობას, იფიქროს მოვლენებზე ახალი და განსხვავებული 

კუთხით

- მაყურებელს უქმნის მოტივაციას, ჩაერთოს სხვადასხვა მოვლენებსა და აქტივობაში

- მაუწყებელი ქმნის ისეთ პროგრამებს, სიუჟეტებს, რომლებზედაც მაყურებლებს შემდგომ 

ემთმანეთთან საუბარი მოუნდებათ 
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- მაუწყებელი ქმნის ისეთ პროგრამებს, სიუჟეტებს, რომლებიც იწვევს გამოხმაურებას, 

რეაგირებას, დღის წესრიგის ცვლილებას სამოქალაქო საზოგადოებაში ან პოლიტიკაში

- მაუწყებელი არ ცდილობს მაყურებლით ფარულ მანიპულირებას რაიმე სპეციფიკური 

პოლიტიკური ან კომერციული ინტერესების სასარგებლოდ

- სტიმულს აძლევს მომხმარებელს, აღიქვას რეალობა ახალი და განსხვავებული კუთხით.

- სტიმულს აძლევს მომხმარებელს, შეცვალოს საკუთარი ცხოვრება უკეთესობისკენ.

- პასუხობს მომხმარებლის ინტერესებს და საჭიროებებს.

- წარმოაჩენს და პოპულარიზაციას  უწევს საქართველოს თვითმყოფად კულტურას, ხელოვ-

ნებას, მეცნიერებას. 

-  პოპულარიზაციას უწევს მსოფლიო კულტურას, ხელოვნებას, მეცნიერებას.

მრავალფეროვნება
- წარმოაჩენს მრავალფეროვან მსოფლმხედველობებს, პოლიტიკურ თვალთახედვებს და 

ინტერესებს

- სათანადო ყურადღებას უთმობს საზოგადოების სხვადასხვა ჯგუფისთვის მნიშვნელოვან 

თემებს, პრობლემებს, ინტერესებს

- აძლევს გამოხატვის შესაძლებლობას იმ ჯგუფებს, რომელთა ხმა არ ისმის მედია გარემოში, 

მათ შორის რელიგიურ და ეთნიკურ ჯგუფებს, შშმ პირებს, რეგიონის მოსახლეობას

- კითხვის ნიშნის ქვეშ აყენებს ცრურწმენებს, სტერეოტიპებს

- წარმოაჩენს მრავალფეროვან კულტურას და თვალთახედვებს, ადგილობრივ და მსოფლიო 

ტენდენციებს

- აძლევს გამოხატვის შესაძლებლობას სხვადასხვა გემოვნების მქონე  ჯგუფებს, რომელთა 

ხმა არ ისმის მედია გარემოში; ასახავს ახალ მიმდინარეობებს

ხარისხი
- აშუქებს მოვლენებს ოპერატიულად, მიუკერძოებლად და ობიექტურად

- აშუქებს მოვლენებს დაზუსტებულად, სანდო წყაროებზე დაყრდნობით

- საკითხებს გადმოსცემს გასაგები ენით

- მოიძიებს და წარმოაჩენს ექსკლუზიურ და აქტუალურ ინფორმაციას, თემებს

- წარმოაჩენს მოვლენებს ახლებური და განსხვავებული კუთხით

- უზრუნველყოფს დისკუსიებისა და დებატების ისეთ ფორმატს, სადაც შესაძლებელია 

რაციონალური აზრის ჩამოყალიბება

სიღრმისეულობა
- მაყურებელს ეხმარება დაინახოს რეალობა, აზრი გამოიტანოს მიმდინარე მოვლენებიდან

- აჩვენებს მაყურებელს თუ როგორ აისახება (ეკონომიკური, სოციალური, პოლიტიკური და 

ა.შ) მოვლენები მასზე

- აანალიზებს, არის თუ არა (ეკონომიკური, სოციალური, პოლიტიკური და ა.შ) მოვლენები 

ისეთი, როგორიც ჩანს
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- ხსნის, თუ რატომ არის (ეკონომიკური, სოციალური, პოლიტიკური და ა.შ) მოვლენები ისეთი, 

როგორიც არის

- ანახებს მომხმარებელს თუ როგორ აისახება (კულტურული, სოციალური, პოლიტიკური და 

ა.შ) მოვლენები მასზე

- სიღრმისეულად აანალიზებს მოვლენებს (კულტურული, სოციალური, პოლიტიკური და ა.შ) 

და წარმოაჩენს  თუ როგორ ეხება  პიროვნებას,  საზოგადოებას და სამყაროს.

გამორჩეულობა
- ქმნის მუდმივ ფასეულობებზე ორიენტირებულ პროდუქციას, რომელიც არ არის წარმავალ, 

ამ წუთიერ რეიტინგზე ორიენტირებული 

- არის ექსპერიმენტების და ინოვაციების ადგილი

- პროდუქცია არის ჟანრობრივად მრავალფეროვანი

- იყენებს სხვა არხებისგან განსახვავებულ შემოქმედებით მიდგომას მოვლენების და 

საკითხების გაშუქების დროს

- გამოირჩევა მაღალი  სარედაქციო სტანდარტით.

პროგრამული პრიორიტეტების შესრულების შესაფასებლად სამეურვეო საბჭო გამოიყენებს 
საექსპერტო კვლევებს, სოციოლოგიურ კვლევებს, დამოუკიდებელი მედია ორგანიზაციების 
მიერ ჩატარებულ ანალიზს და მონიტორინგს. 

სამეურვეო საბჭოს მიერ პროგრამული პრიორიტეტების შესრულების შეფასება და რეკომენ-

დაციები იქნება საჯარო. 
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საქართველოს 
პირველი არხი

ანგარიში
2018
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სსიპ „საზოგადოებრივი 
მაუწყებლის“ 
(პირველი არხის) წლიური ანგარიში

სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლისთვის“, როგორც ინსტიტუციისთვის, 2017-2018 წ.წ. 
იყო მასშტაბური რეფორმების პერიოდი, რომელიც მოიცავდა როგორც ტექნიკურ, ასევე 
პროგრამულ სიახლეებს.
აღსანიშნავია, რომ საქართველოს პირველი არხის ისტორიაში 2018 წელს პირველად 
დაიწყო ტელევიზიის სრული ტექნიკური გადაიარაღების პროცესი, შესაბამისად, მომზადდა 
საქართველოს პირველი არხის ტექნიკურ/ტექნოლოგიური გადაიარაღების სამოქმედო გეგ-
მა, რომელშიც დეტალურად არის გაწერილ - დაგეგმილი შესყიდვების აღწერილობა, ვადები 
და ღირებულება - ჯამში 45 მლნ ლარი. ეს თანხა საჭირო გახდა, რათა არხმა, ფაქტობრივად, 
სრულად ამორტიზებული ტექნიკა მთლიანად შეცვალოს. აღსანიშნავია, რომ ამ გეგმის 
მიხედვით, საქართველოს პირველმა არხმა 2018 წელს დაგეგმილი და განსაზღვრული 
3 მილიონი ლარის აპარატურა უკვე მიიღო, 2019 წლის ბოლომდე კი დარჩენილი თანხა 
მთლიანად ტექნიკურ გადაიარაღებაზე დაიხარჯება. შეიცვალა სატელევიზიო პარკი და 
პირდაპირი ჩართვის აპარატურა, მთლიანად განახლდა სტუდიური განათება. დაწყებულია 
მუშაობა და  არხი მალე შეიცვლის მისამართს - გადავა მისთვის საგანგებოდ აშენებულ იმ 
შენობაში, რომელიც მოსახლეობამ კონკურსის წესით შეარჩია.
2018 წელს მრავალფეროვანი გახდა სამაუწყებლო ბადე, რომელიც შეივსო  გადაცემებით. 

2018 წელს ეთერში ჩაშვებული სატელევიზიო პროექტები:

 „რანინა“

 „ხარ თუ არა მეექვსე კლასელზე ჭკვიანი?“

   მარტივი ლოგიკა“

  „ხანმოკლე XX საუკუნე” 

  „ცვანციკას ონლაინ გაკვეთილები - მათემატიკა აბიტურიენტებისთვის“ 

  ვებპროექტი „რეალური სივრცე“ – (სოციალურ ქსელებში კვირაში ერთხელ გადის 

სპეციალურად ონლაინისთვის მომზადებული 15-წუთიანი გადაცემა სრულიად 

განსხვავებულ სოციალურად მნიშვნელოვან თემებზე. გადაცემის წამყვანია ჟურნალისტი 

სოსო კაციტაძე)

  24-ეპიზოდიანი სატელევიზიო  პროექტი „ფეხბურთის ლოგიკა“ 

  24-ეპიზოდიანი სატელევიზიო  პროექტი - „მოთელვა“ 

  „ახალი დღე“
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შალვა ნუ�უბიძე

პოლკოვნიკის
დახეული �ეჽილები

2018 წელს ჩაშვებული დოკუმენტური ფილმები  - ტელეფილმების 
მიმართულება 
 „ქეთევან წამებულის კვალდაკვალ“ (დაბრუნება)

 „ვიკინგები“

 „მე - შალვა ნუცუბიძე“

 „უკომენტაროდ“

 „ეპოქის“ ფრაგმენტები:

• ალექსანდრე მშვილდაძე - მევენახე 
• თემურ არძენაძე - მეჭიბონე
• ირაკლი სირაბიძე - ლოტბარი  
• იოსებ მახაჭაძე - მწვრთნელი  
• ნოდარ კაკაბაძე და მირიან ნუმანიშვილი - ლაზი მენავეები
• რევაზ ბოლქვაძე - საბაგირო გზის უფროსი

2017 წელს დაწყებული და 2018 წელს წარმატებით 
გაგრძელებული პროექტები:

  „ფერმა“

  „ჰოპლა,  ჩვენ ვცოცხლობთ“

  „პირადი ექიმი - მარი მალაზონია“

  „რეალური სივრცე“

  „აკუსტიკა“

  „წიგნების თარო“

2018  წელს წარმოება დაიწყო და 2019 წელს 
ეთერში ჩაეშვა/ ჩაეშვება შემდეგი პროექტები:

  „დოსიე“

  „ღამის შოუ“

  „რა, სად, როდის?“

  „რანინა“ 

  „მასტერშეფი“

  „მუსიკის 12 მოციქული“ 

   „ხალხური სიმღერის გაკვეთილები“

შალვა ნუ�უბიძე

პოლკოვნიკის
დახეული �ეჽილები

შალვა ნუ�უბიძე

პოლკოვნიკის
დახეული �ეჽილებიშალვა ნუ�უბიძე

პოლკოვნიკის
დახეული �ეჽილები

შალვა ნუ�უბიძე

პოლკოვნიკის
დახეული �ეჽილები
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2018 წელს დაიწყო წარმოება და 2019 წლისთვის მომზადდა 
მხატვრული და დოკუმენტური ფილმები: 

  „რემისია“

  „შარდენი“ (1 სერია;)

  „შარდენი“ (2 სერია)

  „ჯამბაზის კალენდარი“

  „უშგული - ჩემი სამოთხე“

  „ბზვანელი“

  „ივანე ბერიტაშვილი“

  „თემურ ჩხეიძე“

  „სტოკსი“

  „საიდუმლო კარტოთეკა“

  „პრესა და ერი“

  „თბილისის კართან“

  „დაკარგული წიგნები“

  „იდეალური დედა“

2018 წელს პირველმა არხმა მაყურებელს შესთავაზა გარე წარმოების ორი პროექტი: „საქარ-
თველოს ვარსკვლავი“, „კაცები“.  
განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი იყო 2018 წელი რადიო პირველი არხის მიმართულებით 
- განახლდა და ცალკე სტრუქტურულ ერთეულად ჩამოყალიბდა საქართველოს რადიო 
პირველი არხი FM 102,4. რადიოს განახლების ფარგლებში, 2018 წელს შეიქმნა სამუშაო ჯგუ-
ფი, რომელმაც შეასრულა მთელი რიგი სამუშაოები: შეისწავლა ახალ სამაუწყებლო ბადესთან 
არსებული  გადაცემების/პროექტების თავსებადობა; პროექტების ნაწილი გადაფორმატების 
ფაზაში გადავიდა, ნაწილი - დაიხურა; ბადის გარკვეულ ზოლებზე გამოცხადდა ღია კო-
ნკურსი. გარდამავალი პროგრამირების გათვალისწინებით, რომლის ფარგლებშიც რა დიო-
მაუწყებლობა სრულად არ გაჩერდა, ბადეში დარჩა შესაბამისი კრიტერიუმებით შერ ჩეული 
პროექტები.  

2018-2019 წლების საეთერო სეზონისთვის რადიო პირველმა არხმა გამოაცხადა გადაცე-
მების შესარჩევი კონკურსი შემეცნებით, საგანმანათლებლო, კულტურულ, შემეცნებით-
გასართობ გადაცემებზე. კონკურსის მიზანი იყო მაღალი ხარისხის რადიოპროდუქციის 
შერ ჩევა, რაც დააკმაყოფილებდა მაუწყებლის აუდიტორიის ინტერესებს და შესაბამისობაში 
იქნებოდა საზოგადოებრივი მაუწყებლის ფასეულობებთან. კონკურსის იდეა გულისხმობდა 
თავისუფალ სივრცეს ორიგინალური იდეებისთვის, სადაც ნებისმიერ მსურველს საკუთარი 
პროექტის წარდგენის შესაძლებლობა ექნებოდა.
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კონკურსის შედეგად შეირჩა ახალი პროექტები: 

1. „მუსიკის 12 მოციქული“

2. „სი ბემოლ ვიტამინი“

3. „რადიოკალენდარი“

4. „აკუსტიკა“

5. „ისტორიის პოპ გაკვეთილები“  

6. „არტნიუსი“ 

7.  „ჩვენი ფერმა“ 

8. „ღია ფანჯარა“ 

9. „უცნობი მუსიკა“

10. „მთელი ეს როკი“

11. „ჯაზოფრენია“ 

12. „უცხოეთის დაიჯესტი“

მთლიანობაში შემუშავდა საქართველოს რადიოს სამაუწყებლო ბადე, დადგინდა გადაცე-
მების ეთერში გასვლის პერიოდულობა, ქრონომეტრაჟი და ეთერში გასვლის საორიენტაციო 
დრო. ახალი მოთხოვნების შესაბამისად, საქართველოს რადიოს ეთერში ჩაეშვა 12 ახალი და 
12 მოდიფიცირებული გადაცემა. მნიშვნელოვანი სიახლეა ის, რომ 2018 წელს დაიწყო მუშაობა 
საქართველოს მასშტაბით რადიოდაფარვაზე და 2019 წლის ბოლომდე რადიოსიგნალი 
არსებულის გარდა საქართველოს კიდევ 40 რაიონს დაფარავს.  
პირველი არხის ერთ-ერთ ძირითად პრიორიტეტს მულტიფუნქციურობა წარმოადგენს. აღსა-
ნიშნავია ვებ-პორტალი 1TV.GE. წელიწადზე მეტია, 1TV.GE მოსახლეობას შვიდ სხვადასხვა 
ენაზე სთავაზობს ინფორმაციას. ახალი ამბების მობილური აპლიკაცია და „მოქალაქე 
რეპორტიორის“ აპლიკაცია Android-ისა და IOS პლატფორმაზე მომუშავე სმარტფონებისთვის, 
ასევე ოთხი ელექტროჟურნალი პირველი არხის დღევანდელი დღეა.
ეროვნულ-დემოკრატიული ინსტიტუტის (NDI) 2018 წლის დეკემბრის კვლევის შედეგებით, 
საზოგადოებრივი მაუწყებლისადმი (პირველი არხი) ნდობა  გაზრდილია. კერძოდ, გასული 
წლის მარტის თვის კვლევის შედეგებით, საზოგადოებრივი მაუწყებლის ნდობის რეიტინგი 
4 პროცენტი იყო, ხოლო 2018 წლის დეკემბერში 12 პროცენტია. რაც შეეხება ტელეარხების 
ყურებადობას, გამოკითხულთა 34-მა პროცენტმა მიუთითა, რომ საქართველოს პოლიტიკისა და 
მიმდინარე მოვლენების შესახებ გადაცემებს საზოგადოებრივ მაუწყებელზე ადევნებს თვალს. 
არხის პოპულარიზაციას ხელს უწყობს ასევე მნიშვნელოვანი და მასშტაბური სპორტული 
მიმართულების გადაცემები, რაც  პირველ არხს სხვა მაუწყებლებისგან გამოარჩევს: 

სპორტული მიმართულება 2018 წელი

ოლიმპიადა (თებერვალი) - 17 დღის განმავლობაში პირდაპირი ეთერით გადაიცემოდა 
სამხრეთ კორეის ზამთრის ოლიმპიური თამაშები სპორტის 15 სახეობაში (საეთერო საათები 
04:00 - 18:00 სთ.)
ოლიმპიადის მსვლელობისას ეთერში განთავსებული იყო გადაცემა „ოლიმპიური დღიური“. 
ოლიმპიადის პერიოდში პირდაპირი ტრანსლაციების დრომ 217 საათი შეადგინა, ხოლო 
„ოლიმპიადის დღიურების“ - 5 სთ.
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ფეხბურთი (მარტი-მაისი) - პირველი და მეორე სატელევიზიო არხებით გადაიცა ჩემპიონთა 
ლიგის 18 რეპორტაჟი საერთო დროით 38 საათი. ლიგის მატჩების სათამაშო დღეებში ეთერში 
განთავსებული იყო „ჩემპიონთა ლიგის მიმოხილვები“ საერთო დროით 12 საათი.
ფეხბურთში საქართველოს ჩემპიონატის „ეროვნული ლიგის“ 26 პირდაპირი რეპორტაჟი 
გადაიცა ქვეყნის სხვადასხვა ქალაქიდან საერთო დროით 52 საათი. ამასთანავე, ყოველ 
კვირას მზადდებოდა გადაცემა „ეროვნული ლიგის მიმოხილვა“, ქრონომეტრაჟით 15წთ. და 
თვეში ერთხელ 45 წთ, რომლის საერთო დრომ 9 საათი შეადგინა. 

პირველად ჩატარდა ფეხბურთში უეფა-ს ერთა ლიგის გათამაშება, საქართველოს ნაკრების 6 
თამაში გადაიცა პირდაპირ ეთერში, საერთო ქრონომეტრაჟით 11 საათი. ასევე წინასამატჩო 
მიმოხილვები 3 გადაცემა -  ერთი საათი და 30 წუთი.

საქართველოს ნაკრებმა ევროპის ჩემპიონატის შესარჩევი ტურნირის მოსამზადებელი ეტა-
პისთვის ამხანაგური შეხვედრები გამართა ლიტვის, ესტონეთის, მალტის, ლუქსემბურგის 
გუნდებთან. ამ რეპორტაჟების საერთო დრომ 8 საათი შეადგინა. 

უეფა-ს ევროტურნირების ფარგლებში პირველი არხის ეთერით გადაიცა ქუთაისის 
„ტორპედოს“, საჩხერის „ჩიხურას“, „საბურთალოს“ და „დინამო“ თბილისის საერთაშორისო 
მატჩები საერთო დროით 8 საათი. 

მსოფლიო ჩემპიონატი ფეხბურთში – ივნისსა და ივლისში მაუწყებლის ორივე არხი ფეხბურთში 
მსოფლიოს ჩემპიონატს დაეთმო. 64 მატჩის პირდაპირი რეპორტაჟი, რომლის დრომ 132 
საათი შეადგინა. გარდა ამისა, ფეხბურთის ჩემპიონატის ფარგლებში შეიქმნა გადაცემა, 
რომელშიც მოწვეულ სტუმრებთან ერთად მიმდინარე ჩემპიონატის განხილვა და შეფასება 
ხდებოდა, სულ 28 გადაცემა – 25 საათი. 

პირდაპირი რეპორტაჟები აბუდაბიდან - ფეხბურთში მსოფლიო საკლუბო გუნდის ჩემპიონატის 
ნახევარფინალური და ფინალური მატჩები (სულ 5 საათი). 

2018 წლის მიწურულს მაყურებელს შევთავაზეთ მსოფლიოს, წლის საუკეთესო ფეხურთელის 
და ნომინანტების დაჯილდოების ცერემონიალის პირდაპირი რეპორტაჟი შვეიცარიიდან (2 
საათი). ტრადიციულად, მაუწყებელმა ძიუდოში ევროპის ჩემპიონატის პირდაპირი რეპორ-
ტაჟები შესთავაზა  პოლონეთიდან (3 დღე საერთო დროით 7 საათი).

წყალბურთი - ქართველი წყალბურთელები მესამედ მოხვდნენ ევროპის ჩემპიონატის ფი-
ნა ლურ ეტაპზე. 2018 წელს ამ ტურნირს  საფრანგეთმა უმასპინძლა. საზოგადოებრივი მაუწ-
ყებლის ეთერით გადაიცა საქართველოს ნაკრების 5 თამაში და ფინალური შეხვედრა 
(ქრონომეტრაჟი 10 საათი). 

ფრენბურთი - ფრენბურთელ ქალთა ევროპის ჩემპიონატის შესარჩევ ეტაპზე თბილისს ეწვია 
საფრანგეთის, დანიის და ლატვიის გუნდები. სამივე რეპორტაჟი პირველი არხით გადაიცა და 
სამივე მატჩის დრომ 7 საათი შეადგინა.

ჭადრაკი - აჭარაში გამართული მსოფლიო საჭადრაკო ოლიმპიადის გახსნის პირდაპირი 
ტრანსლაცია გადაიცა პირველი არხით (ქრონომეტრაჟი ერთი საათი და 30 წუთი). გარდა 
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ცერემონიალისა, მომზადდა მიკროფილმები (9 ფილმი), რომლებიც მუდმივად გადიოდა 
მაუწყებლის ეთერით. ოლიმპიადა აქტიურად შუქდებოდა „ახალი დღის“ და „მოამბის“ 
სპორტის ბლოკში. 

კალათბურთი - კალათბურთში საქართველოს ჩემპიონატის სუპერლიგის 10 პირდაპირი 
რეპორტაჟი გავიდა მაუწყებლის პირდაპირ ეთერში, რომლის დრომ 19 საათი შეადგინა. 
საქართველოს კალათბურთელთა ნაკრებმა მსოფლიოს 2020 წლის ჩემპიონატის შესარჩევი 
ტურნირის 8 მატჩი გამართა. გადაიცა როგორც საშინაო, ასევე საგარეო მატჩების რეპორტაჟები.  
საერთო დრომ 13 საათი შეადგინა.
   
გადაცემები: 
„სპორტი 360 გრადუსით“- 2 აპრილიდან 11 ივნისის ჩათვლით, ყოველ ორშაბათს. კვირის 
მნიშვნელოვანი თემები, ანალიზი სტუმართან ერთად და საინტერესო ჩანახატები/პორტრეტები, 
მათ შორის, სუმო, ძიუდო, ფეხბურთი, პარაფარიკაობა, კალათბურთი, მთამსვლელობა, 
რაგბი, სამთო სათხილამურო სპორტი და ა.შ.  სულ 11 გადაცემა. ქრონომეტრაჟი 11 საათი. 

სპორტი მოამბეში  - „მოამბის“ 21:00 საათიანი გამოშვების სპორტის ბლოკი (5-7 წუთი); დღის 
მნიშვნელოვანი სპორტული სიახლეები.

17 სექტემბრიდან ყოველ სამუშაო დღეს გადაცემას „ახალი დღე“ დაემატა სპორტის ბლოკი 
დღის და კვირის მნიშვნელოვანი თემებით, სტუმრებით და სიუჟეტებით. 

აქტიურად განახლებადია 1tv.ge/sporti - ის გვერდი სპორტული სიახლეებით, ექსკლუზიური 
მასალით. 

პირველი არხი სპორტის ფეისბუქ გვერდზე მუდმივად ისტრიმება არხზე არსებული პირდა-
პირი რეპორტაჟები და მნიშვნელოვანი სპორტული მოვლენები.

საქართველოს პირველი არხი ნაბიჯ-ნაბიჯ მიდის წინ და სრული რწმენით აცხადებს, რომ სამ 
წელიწადში აღმოსავლეთ ევროპაში ერთ-ერთი ყველაზე წელში გამართული მაუწყებელი 
იქნება.

ფეხბურთში ევროპის 
2020 წლის ჩემპიონატის

შესარჩევი მატჩები

საქართველოს 
ეროვნული ლიგა

ფეხბურთში

რაგბი - 
ევროპა 2019

რაგბი - 
მსოფლიო თასი

საქართველოს 
ჩემპიონატი 

რაგბში

საქართველოს ჩემპიონატი
კალათბურთში-სუპერლიგა

მსოფლიო ჩემპიონატი 
კალათბურთში

კალათბურთში 
მსოფლიო ჩემპიონატის  

შესარჩევი მატჩები

საქართველოს ჩემპიონატი 
წყალბურთში

წყალბურთში 
ევროპის ჩემპიონატის 

შესარჩევი ტურნირი

ძალოსნობა- 
ევროპის ჩემპიონატი

მინსკის
ევროპული თამაშები



პირველი არხი
1TV.GE

პირველი არხი

47

მიმდინარე და სამომავლო 
პროგრამათა განრიგი 
 (2018-19 წლების სატელევიზიო სეზონი)

2018 წლის 17 სექტემბერს პირველმა არხმა დაიწყო ახალი სატელევიზიო სეზონი. გარდა 
გასულ სეზონზე არსებული გადაცემებისა, ეთერს დაუბრუნდა და შეემატა დილის და დღის 
ზოლის გადაცემები „ახალი დღე“ და „ნაშუადღევს“. დილის შემეცნებით-გასართობი გადა-
ცემა ეთერშია 07:30-10:00 საათამდე, ხოლო გადაცემა „ნაშუადღევს“ 12:30-15:00 საათამდე. 
ეთერში განთავსდა შემეცნებითი გადაცემების ციკლი, აკა მორჩილაძის „იონას საქართველო“, 
რომელიც ყოველ კვირას 22:30 საათზეა პირველი არხის სამაუწყებლო ბადეში (სულ 20 
ეპიზოდი).
სექტემბრიდან „მოამბის“ ცენტრალურ გამოშვებას, კვირაში სამჯერ (ახლა კვირაში ერთხელ)  
დღის აქტუალური თემის გაშლით დაემატა სტუმრის ნაწილი, რომელსაც თამთა სანიკიძე 
უძღვება.
ამასთანავე, 2018 წლის საპრეზიდენტო არჩევნებთან დაკავშირებით,  წინასაარჩევნო 
დებატების გარდა, სექტემბრიდან „მოამბის“ ცენტრალურ გამოშვებაში ყველა კვალიფიციურ 
და არაკვალიფიციურ სუბიექტს დაეთმო საეთერო დროის 10 წუთი და მათ მიეცათ საშუალება 
ამომრჩევლისთვის თავიანთი ხედვები და პოზიციები გაეცნოთ. მეორე ტურის წინ კი 
ყოველდღიურ რეჟიმში ეთერში განთავსებული იყო თოქ-შოუ, რომელიც საპრეზიდენტო 
არჩევნების მეორე ტურს უკავშირდებოდა.

2018-19 წლების სატელევიზიო სეზონზე ეთერში დაბრუნდა წინა 
სეზონების გადაცემები:

„მარტივი ლოგიკა“ (ორშაბათი- სამშაბათი; 20:00)

„ხარ თუ არა მეექვსე კლასელზე ჭკვიანი?“

„წიგნების თარო“ (ხუთშაბათი-პარასკევი; 20:00)

„პირადი ექიმი“ (ორშაბათი-პარასკევი; 10:10) 

„რეალური სივრცე“ (შაბათი; 18:30)

„ახალი კვირა“ (კვირა; 21:00)

„42-ე პარალელი“ (შაბათი; 21:30)

„კვირის ინტერვიუ ირაკლი აბსანძესთან ერთად“ (ორშაბათი; 22:00)

„აქტუალური თემა მაკა ცინცაძესთან ერთად“ (პარასკევი; 22:00)

„აკუსტიკა“ (ოთხშაბათი; 22:30) (გამეორება კვირას 19:00)

„კაცები“ (ოთხშაბათი; 23:30) (გამეორება კვირას 15:20)

„ჰოპლა! ჩვენ ვცოცხლობთ“ (კვირა; 18:30)

„ფერმა“ (კვირა; 12:15)

„ილუზიონი“ (კვირა; 23:00)
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2019 წლის იანვრიდან პირველი არხის სატელევიზიო 
ეთერს დაემატა გადაცემები:

მეგაშოუ „საქართველოს ვარსკვლავი“ - გადაცემა ეთერში შევიდა 5 იანვარს, დასრულდა 3 
მარტს. სულ 9 გადაცემა. საეთერო ბადეში განთავსდა შაბათს 22:00 საათზე.

თოქ-შოუ „პირველი აუდიტორია“ - გადაცემა ეთერში შევიდა 28 თებერვალს. გადაცემა ეთერშია 
კვირაში ერთხელ (ქრონომეტრაჟი 56 წთ.) ბადეში განთავსებულია ხუთშაბათს 22:00 საათზე. 

„ღამის შოუ პირველზე“- გადაცემა ეთერში შევიდა 14 თებერვალს. ეთერშია კვირაში ერთხელ 
(ქრონომეტრაჟი 56 წთ.) ბადეში განთავსებულია ხუთშაბათს 23:00 საათზე. 

დავით ევგენიძის საავტორო გადაცემა „მუსიკის 12 მოციქული“ - გადაცემა ეთერში შევიდა 24 
იანვარს. პროექტი განთავსებულია როგორც სატელევიზიო, ისე რადიოს საეთერო ბადეში. 
პირველი არხის საეთერო ბადეში განთავსებულია ხუთშაბათს, კვირაში ერთხელ 00:00 საათზე.

პაატა ქურდაძის საავტორო გადაცემა „დოსიე“, რომელიც შედგება წამყვანის საავტორო 
ტექსტისგან და დოკუმენტური ფილმისგან. გადაცემა ეთერში შევიდა 19 თებერვალს. ბადეში 
განთავსებულია სამშაბათს 23:30 საათზე.

ტელესერიალი „იდეალური დედა“- ეთერში შევიდა 4 მარტს. ბადეში განთავსებულია ყოველ-
დღე, შაბათ-კვირის გარდა, 20:45 საათზე (ქრონომეტრაჟი 15 წთ; კვირას ხუთივე სერიის 
განმეორებითი ჩვენება).

„წიგნების თარო“ - სასკოლო სეზონი. გადაცემის ახალი სეზონი ეთერში შევიდა 14 მარტს. 
ბადეში განთავსებულია ხუთშაბათს და პარასკევს 20:00 საათზე (ქრ. 45 წთ.). 

„წიგნების თარო“ - სტუდენტური სეზონი - გადაცემა ეთერში შევიდა 16 მარტს. ბადეში 
განთავსებულია შაბათს 20:00 საათზე (ქრ. 56 წთ.).

„ხალხური სიმღერის  გაკვეთილები“ - პროექტი განთავსებულია როგორც სატელევიზიო, 
ისე რადიოს საეთერო ბადეში. გადაცემა ეთერში შევიდა 17  მარტს. ბადეში განთავსებულია 
კვირას 08:05 საათზე (ქრ. 15 წთ.).

„რანინა“  მეორე სატელევიზიო სეზონი - გადაცემა ეთერში შევიდა  24  მარტს. ბადეში 
განთავსებულია კვირას 20:00 საათზე ( ქრ.56 წთ.).

„ბიზნესპარტნიორი“ - გადაცემა ბიზნესისა და ეკონომიკის შესახებ. ეთერში შევიდა 15 
აპრილს. გადაცემა ბადეში განთავსებულია ყოველ სამუშაო დღეს 15:30 საათზე ( ქრ. 30 წთ.).

ამასთანავე, 2018-19 წლების სეზონზე ეთერში განთავსდა შიდა წარმოების შემდეგი 
დოკუმენტური ფილმები: ინტერაქტივი (დელფინარიუმი), „უცხო“( გივი მარგველაშვილი), „შავ-
თეთრი“ (ოთარ იოსელიანი ), „ვერიკო“.
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მნიშვნელოვანია, რომ 2019 წლის 11 მაისიდან ეთერში შედის კულინარიული მეგაშოუ „მასტერ 
შეფი“. ეთერში განთავსდება შაბათს 22:00 საათზე (ქრ. ერთი საათი).

12 მაისიდან ეთერში შევა ქართული სერიალი „ვაკანსია მკვლელის თანამდებობაზე“,
ხოლო 25 მაისიდან სატელევიზიო ეთერშია გადაცემა „რა? სად? როდის?“, რომელიც 
განთავსება შაბათს 23:00სთ-ზე. 

ამ პერიოდში მოხდა მნიშვნელოვანი და მასშტაბური ღონისძიებების ტრანსლირება: 

მსოფლიო საჭადრაკო ოლიმპიადის გახსნა (ტრანსლაცია ბათუმიდან  23 სექტემბერს).

ფიფა-ს ეგიდით 2018 წლის საუკეთესო ფეხბურთელის და სხვა ნომინაციებში გამარჯვებუ-
ლების დაჯილდოება. პირდაპირი რეპორტაჟი  ლონდონის სამეფო საფესტივალო 
დარბაზიდან ტრანსლაცია შედგა 24 სექტემბერს. 

2019 წლის 6-13 აპრილს ძალოსნობაში ევროპის ჩემპიონატის ტრანსლირება ბათუმიდან.

ფეხბურთის, რაგბისა და კალათბურთის ნაკრების თამაშების პირდაპირი ტრანსლაციები.

ივნისში დაგეგმილია მინსკის ოლიმპიური თამაშების პირდაპირი ტრანსლაცია;

სექტემბერი-მსოფლიო ჩემპიონატი კალათბურთში;

სექტემბერი-ნოემბერი-მსოფლიო ჩემპიონატი რაგბიში.

ამის პარალელურად, პირველი არხის მაყურებელს ვთავაზობთ რაგბიში, კალათბურთსა და 
ფეხბურთში საქართველოს შიდა ჩემპიონატების რეპორტაჟებს.

დამოუკიდებელი პროგრამებისა და მათი 
მწარმოებლების შესახებ

მაუწყებლობის შესახებ საქართველოს კანონის მე-16 (1) მუხლის „ზ“ ქვეპუნქტი ავალდებუ-

ლებს საზოგადოებრივ მაუწყებელს, ტელეპროდუქციის არანაკლებ 25% დაეთმოს გარე 

წარმოებას. 2017 წლამდე სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ საქართველოს კანონით გან-

საზღვრული რეგულაციები ითვალისწინებდა ინტელექტუალური საკუთრების ტენდერის 

გზით შესყიდვას, რაც, თავის მხრივ, გამორიცხავდა თავისუფალ არჩევანს ხარისხიანი 

პრო დუქტის შერჩევის კუთხით. 2018 წელს კანონში განხორციელებული ცვლილებების შემ-

დეგ, საზოგადოებრივი მაუწყებლისთვის გამარტივდა აღნიშნული პროცედურა. დღეისთვის 

პირველი არხის ტელეპროდუციის 13% გარე წარმოებისაა და ეს რიცხვი/პროცენტი გაიზრ-

დება დაგეგმილი სიახლეების კვალდაკვალ.   

აღსანიშნავია, რომ გარე წარმოების პროდუქციის შერჩევისას საზოგადოებრივი მაუწყებ ლის 

სახელმძღვანელო კრიტერიუმებია პროდუქტის ხარისხი, პროგრამულ პრიორიტეტებთან 

შესა ბამისობა და  ბიუჯეტი. 



პირველი არხი
1TV.GE

პირველი არხი

50

2018 წელს პირველმა არხმა კომპანია „ენდემოლისგან“ შეიძინა კულინარიული მეგაშოუს 

„მასტერშეფი“ წარმოების ლიცენზია. ლიცენზიანტ კომპანიასთან მოლაპარაკების ერთ-

ერთი პირობაა, პროექტი განახორციელოს მეგაშოუების წარმოების მინიმუმ ხუთწლიანი 

გამოცდილების მქონე ჯგუფმა, რომელსაც შექმნილი პროდუქტის რაოდენობის გარდა, უნდა 

ჰქონდეს ხარისხიანი, საერთაშორისო სტანდარტების მქონე პროექტების გამოცდილება. 

აღნიშნული პროექტის ფარგლებში, 2019 წლის 1-ლი მარტიდან 2019 წლის 31 დეკემბრის 

ჩათვლით, მაუწყებელი ითანამშრომლებს სტუდია „ნოვა პროდაქშენთან“, რომელიც 

„ენდემოლის“ ყველა მოთხოვნას (კრიტერიუმს) აკმაყოფილებს. ეს ჯგუფი უკვე 20 წელია 

მოღვაწეობს ბაზარზე და ყველა ეტაპზე იყო ინოვატორი ქართულ ტელესივრცეში 

საერთაშორისო პროექტების განხორციელების თვალსაზრისით. “X ფაქტორი“, „ჯეობარი“, 

„უკანასკნელი გმირი“, „დრო, ფული და ერთი შანსი“, „ნიჭიერი“, „საქართველოს ვარსკვლავი“ 

და უამრავი სხვა პროექტი სწორედ მათ სახელს უკავშირდება.  ამასთან, პირველმა არხმა 

ამ ჯგუფთან თანამშრომლობის ძალიან კარგი გამოცდილება მიიღო, რაც ციფრებით 

დასტურდება. ლაივ კონცერტების პერიოდში, „საქართველოს ვარსკვლავის“ საშუალო 

წუთობრივი რეიტინგი, არხის საშუალო წუთობრივ რეიტინგს აჭარბებს 165%-ით, ხოლო ფეის-

ბუქ ნახვებმა უპრეცედენტო, 20 მილიონამდე მაჩვენებელს მიაღწია. გარდა ამისა, უხარვეზოდ 

ჩაიარა თანამშრომლობამ ყველა ასპექტში, იგულისხმება ტექნიკური, შემოქმედებითი თუ 

ფინანსური მხარე. აქედან გამომდინარე, საზოგადოებრივი მაუწყებელი ასეთივე წარმატების 

მოლოდინით იწყებს ახალ პროექტს, რომელიც ქართველი მაყურებლისთვის ძალიან  

საინტერესო იქნება.

2018 წელს საზოგადოებრივმა მაუწყებელმა კიდევ ერთი წარმატებული პროექტი 

განახორციელა გარე წარმოების გადაცემების ეთერში ინტეგრირების კუთხით. გადაცემა 

„კაცები“ , რომელიც 2018 წლის პირველი მაისიდან გადის პირველი არხის ეთერში, არის შპს 

„TV11“-ის სტუდიის მიერ მომზადებული. გადაცემა იუმორისტული შინაარსისაა, მას უკვე იცნობს 

მაყურებელი სხვა არხებიდან („კაცების შოუს“ სახელით), რაც განაპირობებს მის სტაბილურ 

რეიტინგს ამჯერად ჩვენს არხზე. „TV11“-ის დამფუძნებელია დავით გოგიჩაიშვილი, რომელიც 

თავის გუნდთან ერთად, არის ყველასთვის ცნობილი „ღამის შოუს სტუდიის“ პროექტების 

შემოქმედი და ლიდერი ქართულ სატელევიზიო სივრცეში ინოვაციური იუმორისტული 

გადაცემების, სერიალების და სხვა ფორმატების წარმოებაში. საზოგადოებრივი მაუწყებელი 

განიხილავს აღნიშნულ ჯგუფთან სხვა პროექტების ფარგლებში თანამშრომლობის საკითხსაც.
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საზოგადოებრივი აზრისა და 
სამაუწყებლო ბაზრის კვლევის 
შედეგების შესახებ

პირველი არხის პროგრამული პოლიტიკა ბოლო წლების განმავლობაში მეთოდურად, მუდ-
მივად ზრდის აუდიტორიის ლოიალობას არხისადმი. მნიშვნელოვნად გაფართოვდა საზო-
გადოებრივი მაუწყებლის აუდიტორია.
2018 წელი წარმატებული იყო პირველი არხისათვის. ამ სეზონზე ეთერში გავიდა რამდენიმე 
ახალი პროექტი, დაიგეგმა და წარმოებაში ჩაეშვა ისეთი კონკურენტუნარიანი გადაცემები, 
რომლებიც მიმდინარე წელს უფრო ეფექტურად წარმოაჩენს საზოგადოებრივი მაუწყებლის 
პრიორიტეტებს და ამავდროულად გაზრდის პირველი არხის აუდიტორიას.  ამის თქმის 
საფუძველს გვაძლევს ჩვენს ხელთ არსებული კომპანია TV MR GE-ს ფიფლმეტრული მე თო  დით 
სატელევიზიო აუდიტორიის კვლევის მონაცემები. ამ კომპანიის მომსახურებით ვსარგებლობთ 
2019 წლის 1 იანვრიდან. 
მართალია, დღევანდელ ანგარიშში 2019 წლის მონაცემებს არ მიმოვიხილავთ, მაგრამ 
აღსანიშნავია, რომ გასული წლის დასაწყისთან შედარებით, დაფიქსირდა პირველი 
არხის რეიტინგის უპრეცედენტო მატება. არხის რეიტინგი 80%-ით არის გაზრდილი. იმედია,  
ტენდენციის შენარჩუნებას შევძლებთ და წლის ბოლომდე პირველი არხის აუდიტორიაც 
უფრო გაფართოვდება. 
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როგორ მოვედით აქამდე? რით იყო გამორჩეული 2018 წელი?

ქართული სატელევიზიო სივრცის მონიტორინგი - იგულისხმება, ფიფლმეტრული მეთოდით 
სატელევიზიო აუდიტორიის კვლევა, რომელიც  ყოველდღიურ რეჟიმში მიმდინარეობს და 
ამ მონაცემების ანალიზი გვიჩვენებს, რომ აშკარად გაიზარდა ლოიალობა პირველი არხის 
მიმართ და საგრძნობლად გაფართოვდა მაუწყებლის აუდიტორია.  გაიზარდა  როგორც 
არხის, ასევე ცალკეული პროექტების ყურების ხანგრძლივობა და, შესაბამისად, წინა წლებ-
თან შედარებით, სატელევიზიო ბაზარზე მისი წილიც გაიზარდა. კერძოდ:
2018 წლის სატელევიზიო სეზონზე, 2017 წლის იმავე პერიოდთან შედარებით, პირველი 
არხის საშუალო რეიტინგი (Rtg%)  18+ აუდიტორიისთვის 73%-ით გაიზარდა. 4+  აუდიტორიამ კი 
75%-ით მოიმატა.  პირველი არხის ბაზრის წილი (Share) გაზრდილია 72.7% - ით; არხის ყურების 
ხანგრძლივობა 79%-ით 
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დღის ჭრილში, ნახევარსაათიანი სეგმენტების მიხედვით, ფიქსირდება აუდიტორიის მატება 
თითქმის მთელი დღის განმავლობაში, განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია პრაიმ თაიმის 
აუდიტორიის ზრდა. აღნიშნული ინფორმაცია   ეფუძნება კომპანია Tri Media Intelligence (TMI)-
ის  ფიფლმეტრული მეთოდით სატელევიზიო აუდიტორიის კვლევის მონაცემებს. 2018 წელს 
ვსარგებლობდით  ამ კომპანიის მომსახურებით

2018 სატელევიზიო სეზონზე საზოგადოებრივ მაუწყებელს ყოველკვირეულად, საშუალოდ 
(AvWRch) 814,333 ადამიანმა უყურა. აღსანიშნავია, რომ 2017 წელთან შედარებით, ეს მონაცემი 
გაზრდილია 25,616-ით და კონკურენტ არხებს შორის მესამე მაჩვენებელია ტელეკომპანია 
„იმედის“ და „რუსთავი 2“-ის შემდეგ. 
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პროგრამული მიმართულებების მიხედვით,  პრაქტიკულად,  ყველგან  ფიქსირდება რეიტინ-
გის მატება.

მკვეთრადაა გაზრდილი სპორტული მიმოხილვების და რეპორტაჟების რეიტინგი.  საზო გა-
დოებრივი მაუწყებელი წლებია, შესაძლებლობის ფარგლებში, მაქსიმალურად აკმაყოფილებს 
სპორტის მოყვარულთა მოთხოვნებს, ამზადებს რეპორტაჟებს, პრაქტიკულად, ყველა მნიშვ-
ნელოვანი სპორტული ასპარეზობიდან  (ქართველ მორაგბეთა და კალათბურთელთა ნაკრე-
ბების მატჩები, მოჭიდავეთა და ძალოსანთა დიდი ტურნირები, საქართველოს ჩემპიო ნატები), 
პოპულარიზაციას უწევს ქართულ სპორტს და მის ისტორიას. ამ გადაცემებს ყოველთვის დიდი 
აუდიტორია ჰყავს.  2018 წელს ფეხბურთში მსოფლიო ჩემპიონატის ტრანსლაციებიც დაემატა და 
ჯამში სპორტულმა პროგრამებმა მოიმატა  122%-ით. განსაკუთრებით უნდა აღინიშ ნოს სპორტული 
მიმოხილვების აუდიტორიის 200%-იანი ზრდა. 
გაიზარდა საზოგადოებრივ-პოლიტიკური პროგრამების რეიტინგი (ეფუძნება კომპანია Tri 
Media Intelligence (TMI)-ის  ფიფლმეტრული მეთოდით სატელევიზიო აუდიტორიის კვლევის 
მონაცემებს. 2018 წელს ვსარგებლობდით   ამ კომპანიის მომსახურებით).
რეიტინგის მატება გამოიწვია 2018 წლის ახალმა სატელევიზიო პროექტებმა: „ახალი 
კვირა“, „42 პარალელი“, „თავისუფალი ხედვა“, „მოამბე დღის თემა“ - ეს ის გადაცემებია,  
რომლებიც მაყურებელს ობიექტურ, აქტუალურ მასალას აწვდის, სთავაზობს ღრმა 
ანალიზს საქართველოში და მსოფლიოში მიმდინარე პროცესებზე. აქ დასახელებულია 
ახალი პროექტები, რაც 2018 წელს გავიდა საქართველოს პირველი არხის ეთერში, თუმცა 
აღსანიშნავია, რომ 2017 წლის ბევრი „ძველი“ გადაცემის  აუდიტორიაც გაიზარდა. მოიმატა: 
„აქტუალური თემის“, „კვირის ინტერვიუს“, „რეალური სივრცის“  და სხვა გადაცემების  
რეიტინგმაც, რაც ჯამურად, დაახლოებით 10%-ს შეადგენს.
მხატვრული ხარისხის ნიშნით შერჩეული სერიალები და ფილმები არის მიმართულება, 
რომელზეც საზოგადოებრივი მაუწყებელი წარმატებით პოზიციონირებს. მაღალი ხარისხის 
პროდუქცია, საბედნიეროდ, სატელევიზიო აუდიტორიისთვისაც მოთხოვნადი გახდა. 
სარეიტინგო მონაცემები გვიჩვენებს, რომ პირველი არხის ეთერში გასული ფილმების 
რეიტინგი გაიზარდა 31.9%-ით. ევროპული, ხარისხიანი სერიალების ესთეტიკა უფრო 
მისაღები ხდება ფართო აუდიტორიისთვის. 2018 წელს  პირველი არხის მაყურებლებს 
ვუჩვენეთ ამერიკული,  იტალიური, ესპანური და სხვა ევროპული ქვეყნების ტელესერიალები, 
რომლებიც ძალიან პოპულარულია მწარმოებელ ქვეყნებში და რომელთა მეშვეობითაც 
მაყურებელი ახლოს ეცნობა დასავლეთის სახელმწიფოებს,  მათი ცხოვრების, განვითარების 
ეტაპებს სხვადასხვა დროსა და ეპოქაში. 

საზოგადოებრივი მაუწყებლის პროგრამული სტრატეგია და გაცხადებული პოზიციაა, რომ 
ჩვენს ეთერში არ გადის ინდური და თურქული დაბალი ხარისხის სერიალები.

შემეცნებითი გადაცემები -  საზოგადოებრივი მაუწყებელი, არაერთი სეზონის განმავლობაში, 
განსაკუთრებულ აქცენტს აკეთებს ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაციაზე, მოზარდებისა 
და სტუდენტების წარმოჩენაზე, ზრდის მათ ინტერესს  შემეცნებისადმი.  სისტემატურად აშუ ქებს 
სოფლის მეურნეობის საკითხებს, წარმატებული ფერმერების, მათ შორის ქალების მაგალითზე. 
მხარს უჭერს კამპანიებს შშმ პირების ინტეგრაციისთვის საზოგადოებაში. ხელს უწყობს 
ცნობიერების ამაღლებას გენდერული, რელიგიური, კულტურული ფასეულობების კუთხით. 
2018 წელს 18.5%-ით გაიზარდა შემეცნებითი პროგრამების წილი, 2017 წელთან შედარებით.  
აღსანიშნავია, საზოგადოებრივი მაუწყებლის წარმოებული დოკუმენტური ფილმები,  რომ ლე-
ბიც  მიეძღვნა საქართველოსთვის მნიშვნელოვან მოვლენებს და ისტორიულ პი როვნებებს, 
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ფაქტიგეგმა

ფაქტიურიდაგეგმილი

შემოსავლების და ხარჯების შესრულება

ბიუჯეტის შესრულების პროცენტული მაჩვენებლები
მიმართულებების მიხედვით
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97% 95%
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ხარჯები

შრომის ანაზღაურება
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სხვა გადასახადები
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წარმოება და ტექ. უზრუნველყოფის ბლოკი

მედიაწარმოების ბლოკი

მედიისა და კომუნიკაციის ბლოკი

ახალი და მიმდინარე ამბები

გენ. დირექტ აპარატი და დაქვემდ სამს

სამეურვეო საბჭო
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მედიაწარმოების ბლოკი

წარ და ტექ. უზრუნ. ბლოკი

ადმინ. და ფინანსების ბლოკი

ხელფასები და ჰონორარები
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საზოგადო მოღვაწეებს: „ქეთევან წამებულის კვალდაკვალ (დაბრუნება)“; „ვიკინგები“, „მე- 
შალვა ნუცუბიძე“.
ფილმები ადამიანების შესახებ, რომლებიც ცხოვრობენ ჩვენს ეპოქაში და თავად ქმნიან  
ეპოქას კულტურასა და ხელოვნებაში. საინტერესო ადამიანების, მოვლენების, პროფესიების,  
ტრადიციების, წეს-ჩვეულებებისა და ცხოვრების წესის შესახებ:

  ალექსანდრე მშვილდაძე, მევენახე; 

  თემურ არძენაძე - მეჭიბონე;

  ირაკლი სირაბიძე - ლოტბარი;  

  იოსებ მახაჭაძე - მწვრთნელი;  

  ნოდარ კაკაბაძე და მირიან ნუმანიშვილი - ლაზი მენავეები;

  რევაზ ბოლქვაძე - საბაგირო გზის უფროსი.
 
დოკუმენტურ ფილმებში ჩადებული ინვესტიცია  საქართველოში  დარგის განვითარებას ემსა-
ხურება. საზოგადოებრივი მაუწყებელი დამოუკიდებელ ავტორებს, ახალგაზრდა შემოქმედებს  
შესაძლებლობას აძლევს ტექნიკური და ფინანსური რესურსი გამოიყენონ. პროექტ „დებიუტის“ 
ფარგლებში, საზოგადოებრივი მაუწყებელი აფინანსებს კონკურსში გამარჯვებულ ფილმებს 
და ახალ თაობას  ხელს უწყობს, გამოავლინონ თავიანთი შესაძლებლობები. 
პირველი არხის ეთერი დაეთმო: Discovery-ს, ARTE-ს, National Geographic-ის შემეცნებით 
დოკუმენტურ ფილმებს ხელოვნებასა და კულტურაზე, ფლორასა და ფაუნაზე,  ადამიანის 
შესა ძ ლე ბლობებსა და უნარ-ჩვევებზე.

2018 წელს ეთერში გავიდა ახალი სატელევიზიო პროექტები: „რანინა“, „აკუსტიკა“, „ახალი 
დღე“, „ნაშუადღევს“, „კაცები“, „მარტივი ლოგიკა“, „ხარ თუ არა მეექვსე კლასელზე 
ჭკვიანი?“. ამ გადაცემებმა სწრაფად მოიპოვეს პოპულარობა და აუდიტორიის ჩართულობა, 
განსაკუთრებით ახალგაზრდებში.  სწორედ ამ გადაცემებმა გამოიწვია პირველი არხის 
აუდიტორიის პროფილის ცვლილება.

გაიზარდა დაბალი ასაკობრივი ჯგუფის  წილი და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, 16-
დან  24 წლამდე  ასაკის მაყურებელთა აუდიტორიამ მოიმატა 25%-ით. აღსანიშნავია, რომ 
ეს ასაკობრივი ჯგუფი უპირატესობას ანიჭებს ინტერნეტს და მათი მოზიდვა არხისთვის 
მნიშვნელოვანი მოვლენაა. 
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„პირადი ექიმი მარი მალაზონია“ - საზოგადოებრივი მაუწყებლის ერთ-ერთი  

წარმატებული პროექტია, რომელიც მრავალი წელია საზოგადოებისთვის საჭირო, სასარ-
გებლო კამპანიებს ახორციელებს: 

  წყლის დაზოგვა;

  პირველი გადაუდებელი დახმარება;

  შინმოვლის წესები;

  მგზავრობის უსაფრთხოებისთვის;

  ეკრანდამოკიდებულება;

  ძილის მედიცინა და ეპილეფსია;

  ბავშვის ნეიროგანვითარება;

  ოჯახის ფსიქოლოგია;

  ქალისა და მამაკაცის ფსიქოლოგია;

  ძალადობა;

  სქესობრივი კულტურის განვითარება;

გადაცემაში ყოველდღიურად პირდაპირ ეთერში არის მაყურებლებთან  სატელეფონო ინტე-
რაქცია - რეკომენდაციები და რეცეპტები. პერმანენტული ონლაინ ინტერაქცია ფეისბუქ მომ-
ხმარებლებთან.
გადაცემაში სისტემატურად იმართება ვიქტორინა და  თამაშდება საჩუქრები, რომლებიც შერ-
ჩეულია  ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაციის მიზნით.  

8 სოციალური პროექტი:

  მე დავამარცხე კიბო;

  დღეგრძელობის საიდუმლო;

  ოჯახი;

  პირადი ექიმის გუნდი;

  ომის თაობა;

  შეზღუდული შესაძლებლობები;

  მშობლის დღიური;

  გარემო;

  გადაცემაში არის ონკოლოგიური დაავადების, აუტიზმის და დაუნის სინდრომის მქონე  

    პირთა მხარდამჭერი აქციები და კლიპები.

  განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ის ფაქტი, რომ ამ სოციალურ პროექტებში მაღალია 

    რეგიონების და  ეთნიკური უმცირესობების ჩართულობა.

გადაცემების ეფექტი
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  აღსანიშნავია, რომ მაყურებელს ფეისბუქ აპლიკაციის საშუალებით - ,,აირჩიე შენი თემა“,  

    შეუძლია, ჩაერთოს გადაცემის თემის დაგეგმვაში.  

აკუსტიკა 2018 
  31 გადაცემა ორი სეზონის განმავლობაში; 

  ემიგრაციაში მყოფი მუსიკოსების პოპულარიზაცია; 

 საქართველოში მცხოვრები ეთნიკური უმცირესობისთვის დაგეგმილი და ჩაწერილი ცოც-

ხალი სესიები; 

 ექსკლუზიურად აკუსტიკის გუნდის მიერ აღმოჩენილი მუსიკოსები მიიწვიეს როგორც 

ქართული, ასევე უცხოური მასშტაბური მუსიკალური ფესტივალის სცენაზე; 

 გადაცემა „აკუსტიკის“ ფეისბუქ გვერდის მეშვეობით, Musica Est-ის ჟურნალისტებმა  აღმოა-

ჩინეს ქართველი მუსიკოსი ქეთათო და მისი სიმღერა „აზა“. სტატიაში წერია, რომ გადაცემა 

„აკუსტიკა“ ხელს უწყობს ქართველი არტისტების ცნობადობის გაზრდას, აძლევს რა მათ 

საშუალებას, ცოცხლად შეასრულონ სიმღერები როგორც ინგლისურ, ასევე ქართულ ენებზე. 

Musica Est-ი იტალიური მუსიკალური ვებგვერდია, რომელიც მიზნად ისახავს სხვა დასხვა  

ევროპელი მუსიკოსების იტალიელი მსმენელისათვის გაცნობას.

მარტივი ლოგიკა 2018

 მომზადდა 70 გადაცემა;

 თამაშში მონაწილეობა მიიღო:                                                                                                 
• 390-მა მონაწილემ საქართველოს ყველა რეგიონიდან
• 30-მა ცნობილმა სახემ

 გადაცემაში გათამაშებულმა თანხამ შეადგინა 130 000 ლარი;

 2018 წლის 25 მაისს გადაცემის მობილური აპლიკაცია გამოქვეყნდა;

 2018 წლის მონაცემებით მობილური აპლიკაცია  432 000-მა უნიკალურმა მომხმარებელმა 
ჩამოტვირთვა;

 დღის განმავლობაში აპლიკაციას  საშუალოდ 30 000  უნიკალური მომხმარებელი იყენებდა;

 2018 წელს ამიერკავკასიის მასშტაბით, „მარტივი ლოგიკის“ აპლიკაცია მუდმივად ყველაზე 
პოპულარული თამაშების რეიტინგის პირველ სამეულში შედიოდა; 

 2018 წლის ივნისიდან დეკემბრის ჩათვლით, აპლიკაციას დაემატა ექვსი ეტაპი და ერთი 
ლაივ გათამაშება.

 ლაივ გათამაშებაში მონაწილეობა მიიღო 150 ათასზე მეტმა მომხმარებელმა.    
• გათამაშების საპრიზო ფონდი შეადგენდა 5000 ლარს.
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რეალური სივრცე 

02.02.2018 წელს გასული გადაცემის შემდეგ, რომელიც იაშვილის საავადმყოფოდან გათა-
ვისუფლებულ თანამშრომლებს ეხებოდა, აღადგინეს დეკრეტულ შვებულებამდე ორი კვი-
რით ადრე გათავისუფლებული მედდა.

23.02.2018 წელს „რეალურ სივრცეში“  პირველი სატელევიზიო საჯარო განხილვის შემდეგ, 
რომელიც სნო - ჯუთა - როშკა - არხოტი - შატილი - ომალო - ფშაველის დამაკავშირებელ გზას 
ეხებოდა, ხელისუფლებამ გადაცემის სტუმრებისგან, რომლებიც ამ პროექტს აპროტესტებ-
დნენ, საკონსულტაციო ჯგუფი შექმნა და ხანგრძლივი განხილვების შემდეგ, პროექტი 
შეჩერდა.

23.03.2018 წელს მომზადდა გადაცემა, რომელიც აგარის შაქრის ქარხნის შეჩერებას ეხე-
ბოდა, პირდაპირ  ეთერში გაჩნდა ინიციატივა შექმნილიყო სამუშაო ჯგუფი მხარეების 
მონაწილეობით, ერთი თვის თავზე, ქარხანა ამუშავდა.

2018 წლის განმავლობაში „რეალური სივრცე“ თანმიმდევრულად აშუქებდა მეტროს თა-
ნამშრომლების პროტესტს, რომელიც ხელფასებისა და სამუშაო პირობების გაუმჯობესებას 
ეხებოდა, როგორც სატელევიზიო ეთერში, ასევე  ვებ პლატფორმაზეც, რამაც მეტროს 
თანაშრომლების აზრით, ხელი შეუწყო, მათსა და მერიას შორის მიღწეულ შეთანხმებას და 
საკითხის მოგვარებას. 

13.10.2018  წელს მომზადდა გადაცემა, თუ რა ზიანს აყენებს ნაგავი გარემოს. გადაცემის 
გასვლის  შემდეგ, მოსახლეობის თქმით, რამდენიმე დღეში დაიწყეს იმ სტიქიური ნაგავ საყ-
რელების მოწესრიგება, რომელიც ვიდეოში იყო ნაჩვენები.

03.11.2018 წელს ნინოშვილის ქუჩაზე ერთადერთ თავისუფალ ადგილას, სადაც მოსახ ლეობა 
სარეკრეაციო ზონის შექმნას ითხოვდა, კომპანია „ემ კვადრატი“ აპირებდა ბინათმშენე-
ბლობას. მოსახლეობის, ურბანისტებისა და არქიტექტორების აქტიური წინააღმდეგობის 
შემდეგ, რასაც მიეძღვნა „რეალური სივრცე“, პროცესი შეჩერდა.

სპეციალური საჭიროების მქონე ადამიანებისთვის განკუთვნილ საოჯახო ტიპის სახლებს, 
დაფინანსების სიმცირის გამო, დახურვა ემუქრებოდა.  10 ნოემბერს გადაცემა „რეალური 
სივრცე“ სწორედ ამ თემას მიეძღვნა. 

29 ნოემბერს საქართველოს პარლამენტის წევრმა, რატი იონათამიშვილმა, საკუთარ ფეის-
ბუქ გვერდზე გამოაქვეყნა წერილი, რომლის მიხედვითაც 2019 წლიდან ბიუჯეტში შევიდოდა 
ცვლილება მსგავსი ტიპის სახლებისთვის დაფინანსების გაზრდასთან დაკავშირებით იმგ-
ვარად, რომ მათ არსებობა გაეგრძელებინათ. სტატუსშივე, პარლამენტის წევრმა, მად ლობა 
გადაუხადა გადაცემა „რეალურ სივრცეს“, რადგან სწორედ ჩვენს ეთერში შეძლო მან სახ ლის 
ბენეფიციარებისგან მოესმინა ამ სახლების საჭიროების შესახებ, რაც, მისივე თქმით, დიდი 
სტიმული აღმოჩნდა.
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ფერმა 

  სოფლად დაბრუნებული 20 ახალგაზრდა ფერმერის პოზიტიური 
    მაგალითების წარმოჩენა, რამაც თავისი წვლილი შეიტანა მიგრაციის შეჩერებაში.

 გადაცემაში განხორციელებული ექსტენციის შედეგად 50-მდე ფერმერმა სწორად დაგეგმა 
საკუთარი მეურნეობა.

  „ფერმის“ ფეისბუქგვერდის 600 მომხმარებელს გავუწიეთ აგროკონსულტაცია, დავაკავ-
შირეთ სხვადასხვა დარგის სპეციალისტებს, შედეგად, მათ მიიღეს საბაზისო აგროინფორ-
მაცია დამწყები ფერმერებისათვის. 

 გადაცემის პროდიუსერმა და წამყვანმა ჩაატარეს ტრენინგები საქართველოს 6 რეგიონში 
ადგილობრივი აგროჟურნალისტებისათვის, სადაც ნაჩვენები იყო გადაცემა „ფერმის“ სიუ-
ჟეტები, როგორც სასწავლო ვიზუალური მასალა.

 სლოვენიაში მომზადებული გადაცემის შედეგად ერთ-ერთმა არასამთავრობო ორგანი-
ზაციამ ქართველი მეფუტკრეებისთვის ჩაატარა აგროტური, სადაც მათ სლოვენიელმა 
მეფუტკრეებმა გაუზიარეს წარმატებული გამოცდილება.

 გადაცემამ თავისი წვლილი შეიტანა აგროტურიზმის განვითარებაში, კერძოდ, ტურის-
ტულ სააგენტოებს ჩამოჰყავთ ტურისტები გადაცემა „ფერმაში“ გაშუქებულ  წარმატებულ 
მეურნეობებში, რაც ზრდის ფერმერთა შემოსავალს.

რანინა
 ახალ თაობაში ხარისხიანი, ქართული და მსოფლიო მუსიკის პოპულარიზაცია.

 კლასიკად აღიარებული მუსიკის ახლებური ინტერპრეტაცია ახალი თაობის მიერ. 

 ახალი, ნიჭიერი სახეების აღმოჩენა და საზოგადოებისთვის გაცნობა.

 საერთაშორისო აუდიტორიასთან წარდგენის შანსი ახალი თაობის მუსიკოსებისთვის.

 პროექტის გამარჯვებული მარიამ ედილაშვილი საქართველოს სახელით გაემგზავრა   
საბავშვო ევროვიზიაზე.

ახალი დღე 2018

1. 17 მნიშვნელოვანი ეკოლოგიური გამოწვევის წინ წამოწევა და პრობლემების შემცირების  

მიმართულებით მომუშავე ადამიანების მოტივაციის ამაღლება.       

2. 15-ზე მეტი პირდაპირი ჩართვა თუ სტუმარი ქართული წარმოების ხელშეწყობისათვის - 

სტარტაპი, ქართული პროდუქციის წარმატება საერთაშორისო ასპარეზზე.

3. 10-ზე მეტი ეთერი ახალგაზრდა ბიზნესმენების გაცნობისთვის და ქვეყანაში მიმდინარე 

ბიზნეს-სიტუაციის გაშუქებისთვის.
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4. 20-ზე მეტი ეთერი ქართული მუსიკის პოპულარიზაციისთვის (პრემიერები, ახალი 

ანსამბლები, ახალი სახელები, კლასიკოს კომპოზიტორთა ნაწარმოებების ახალი 

ვერსიები).

5. 20-მდე ეთერი კლასიკური მუსიკის პროპაგანდისთვის.

6. ყოველდღიური ეთერი მიმდინარე მოვლენების  (სახელოვნებო, სოციალური, 

საზოგადოებრივი, სამეცნიერო) ექსკლუზიური გაშუქებით. 

7. ქართველი ხელოვნებისა და ხელოვანების პოპულარიზაცია  -  ყოველდღიური ეთერი.

8. ახალი წიგნები, კლასიკოსი მწერლების  ნამუშევრებისა და ახალგაზრდა მწერლების 

პოპულარიზაცია - 50-ზე მეტი ეთერი.

9.  საზოგადოებრივი მაუწყებლის ოქროს ფონდის პოპულარიზაცია - 20-ზე მეტი ეთერი.

10. ორი მულტიმედიური პროექტი.

11. უცხოეთში მოღვაწე ქართველების მიღწევების გაშუქება - 10-მდე ეთერი.

12. უცხოელი სტუმრების, საელჩოების პროექტების გაშუქება - 30-მდე ეთერი.
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„მაუწყებლობის შესახებ“ საქართველოს კანონის
35-ე მუხლის მე-2 პუნქტის “ვ“ ქვეპუნქტის შესაბამისად

„მაუწყებლობის შესახებ“ საქართველოს კანონის 35-ე მუხლის 1-ლი პუნქტის თანახმად, 
სამეურვეო საბჭო არაუგვიანეს ყოველი წლის 1-ლი მაისისა, საქართველოს პარლამენტსა და 
კომისიას წარუდგენს და აქვეყნებს ანგარიშს საზოგადოებრივი მაუწყებლის გასული წლის 
საქმიანობის შესახებ.
გამომდინარე აქედან, „მაუწყებლობის შესახებ“ საქართველოს კანონის 35-ე მუხლის 
თანახმად, წარმოგიდგენთ იურიდიული სამსახურის 2018 წლის ანგარიშს, რომელიც თავისი 
კომპეტენციის ფარგლებში, შეიცავს მხოლოდ აღნიშნული მუხლის მე-2 პუნქტის “ვ“ ქვეპუნქტით 
გათვალისწინებულ ინფორმაციას.

ინფორმაცია სსიპ „საზოგადოებრივ მაუწყებელში“ 2018 წლის განმავლობაში
განხილული საჩივრების რაოდენობისა და შინაარსის შესახებ

ა) ადმინისტრაციული საჩივრების შესახებ
2018 წლის განმავლობაში სსიპ „საზოგადოებრივ მაუწყებელში“ წარმოდგენილი იყო სამი 
ადმინისტრაციული საჩივარი:

  1

2018 წლის 14 ივნისს სსიპ „საზოგადოებრივ მაუწყებელში“ წარმოადგინა ადმინისტრაციული 
საჩივარი მოქალაქე გ. ი-მა, სადაც აღნიშნული იყო, რომ 2018 წლის 28 მაისს გ. ი-მა 
განცხადებით მიმართა სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ საჯარო ინფორმაციის 
გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს და მოითხოვა 2004 წლის 1-ლი ოქტომბრიდან - 2005 წლის 
1-ელ აპრილამდე სსიპ „საქტელერადიომაუწყებლობის“ სხვადასხვა მომსახურე პერსონალის 
განყოფილების დედანთან დამოწმებული ხელფასის უწყისი, სადაც გ. ი-ს გარდა დაშტრიხული 
იქნება სხვა თანამშრომლების ხელფასები, ასევე სახელფასო უწყისებზე ხელმომწერი 
თანამდებობის პირების  სახელი და გვარები დაშტრიხვის გარეშე, კერძოდ: 1. თავმჯდომარის 
მოადგილე; 2. მთავარი ბუღალტერი; 3. ბუღალტერი; 4. პასუხისმგებელი პირი.
სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ გენერალური დირექტორის მოვალეობის შემსრულებლის 
2018 წლის 12 ივლისის გადაწყვეტილებით, ადმინისტრაციული საჩივარი დაკმაყოფილდა 
ნაწილობრივ და გაცემულ იქნა მხოლოდ სხვადასხვა მომსახურე პერსონალის განყოფილების 
2005 წლის იანვრის ხელფასის გაცემის უწყისი, სადაც გ. ი-ის გარდა დაიფარა მონაცემები და 
ხელფასები უწყისში მითითებული ყველა სხვა პირების შესახებ.
აღნიშნული გადაწყვეტილება გ. ი-ს არ გაუსაჩივრებია.

 2

2018 წლის 6 სექტემბერს ფიზიკურმა პირმა გ.ი-მა სსიპ „საზოგადოებრივ მაუწყებელში“ 
წარმოადგინა ადმინისტრაციული საჩივარი, რითაც მოითხოვა:

სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ 
იურიდიული სამსახურის 2018 წლის ანგარიში
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ა) ბათილად იქნეს ცნობილი სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ საჯარო ინფორმაციის 
გაცემაზე პასუხისმგებელი პირის 2018 წლის 3 სექტემბრის ინდივიდუალური 
ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტი; 

ბ) სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს 
დაევალოს, მიაწოდოს გ. ი-ს ამონაწერი სსიპ „საქტელერადიომაუწყებლობის“ საშტატო 
განრიგიდან 2004 წლის 30 აგვისტოს მდგომარეობით გ. ი-ს მიმართ.

 აღნიშნულ საჩივარზე გ. ი-ს დაუდგინდა ხარვეზი ფაქტობრივი გარემოებების და მოთხოვნის 
დაზუსტების მიზნით.

2018 წლის 11 სექტემბერს გ. ი-მა წარმოადგინა დაზუსტებული ადმინისტრაციული საჩივარი, 
რითაც მოითხოვა:

ა) ბათილად იქნეს ცნობილი სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ საჯარო ინფორმაციის 
გაცემაზე პასუხისმგებელი პირის 2018 წლის 3 სექტემბრის ინდივიდუალური ადმი ნის-
ტრაციულ-სამართლებრივი აქტი;

ბ) სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ 
პირს დაევალოს, მიაწოდოს გ. ი-ს ამონაწერი სსიპ „საქტელერადიომაუწყებლობის“ საშ-
ტატო განრიგიდან 2004 წლის 30 სექტემბრის მდგომარეობით, რომელიც დამოწმებული 
იქნება საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის მე-20 მუხლის შესაბამისად, 
კერძოდ, დედანთან დამოწმებულ ასლზე დასმული იქნება სამსახურეობრივი ბეჭედი და 
პასუხისმგებელი პირის ხელმოწერა.

სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ გენერალური დირექტორის 2018 წლის 13 სექტემბრის 
გადაწყვეტილებით, საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 182-ე მუხლის 1-ლი 
ნაწილის “გ“ პუნქტის თანახმად, მოქალაქე გ. ი-ს უარი ეთქვა ადმინისტრაციული საჩივრის 
განხილვაზე.

აღნიშნული გადაწყვეტილება გ. ი-ს არ გაუსაჩივრებია.

  3

2018 წლის 15 ოქტომბერს სსიპ “საზოგადოებრივ მაუწყებელს“ ადმინისტრაციული საჩივრით 
მიმართა ა(ა)იპ „ინფორმაციის თავისუფლებლის განვითარების ინსტიტუტმა“ (შემდგომში 
- “ორგანიზაცია“). საჩივარში აღნიშნული იყო, რომ ორგანიზაციამ საჯარო ინფორმაციის 
მიღების მოთხოვნით განცხადებით მიმართა სსიპ „საზოგადოებრივ მაუწყებელს“. საზო-
გადოებრივი მაუწყებლისგან ინფორმაცია მოწოდებული იქნა მხოლოდ განცხადების 
ექვს პუნქტთან დაკავშირებით და არ იყო მიწოდებული განცხადების პირველი პუნქტით 
გამოთხოვილი ინფორმაცია, კერძოდ, 2017-2018 წლებში სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ 
მიერ განხორციელებული იმ შესყიდვების ჩამონათვალი (მიმწოდებლის, შესყიდვის ობიექტის, 
ხელშეკრულების ღირებულების და გადარიცხული თანხის მითითებით), რომელთა შესყიდვაზე 
არ ვრცელდება „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონი.

სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ გენერალური დირექტორის 2018 წლის 14 ნოემბრის 
გადაწყვეტილებით ა(ა)იპ „ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი“-ს ად-
მინისტრაციული საჩივარი დაკმაყოფილდა ნაწილობრივ და ა(ა)იპ „ინფორმაციის თავი-
სუფლების განვითარების ინსტიტუტს“ გადაეცა შემდეგი ინფორმაცია: 
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ა) არარეზიდენტ პირებთან მიმართებაში - ინფორმაცია ჯამურად სახელშეკრულებო და 
ინფორმაციის გაცემის მომენტისათვის გადახდილი თანხების თაობაზე, ასევე, ხელ შე კრუ-
ლების გაფორმების თარიღის და კონტრაჰენტის მითითებით;

ბ) რეზიდენტ ფიზიკურ პირებთან მიმართებაში - მიეთითა მხოლოდ ის, რომ ხელშეკრულება 
გაფორმებულია ფიზიკურ პირთან; შესყიდვის ობიექტი; სახელშეკრულებო და ინფორმაციის 
გაცემის მომენტისათვის  გადახდილი თანხა, ასევე, ხელშეკრულების გაფორმების თარი-
ღი. ინფორმაცია იურიდიული პირისგან განხორციელებული შესყიდვის შესახებ ა(ა)იპ 
„ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტს“ გადაეცა სრულად.

 აღნიშნული გადაწყვეტილება ორგანიზაციას არ გაუსაჩივრებია.

ბ) თვითრეგულირების ორგანოში/კომისიაში წარმოდგენილი 
საჩივრების შესახებ

„მაუწყებლობის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-14 მუხლის 1-ლი პუნქტისა და საქარ-
თველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის 2009 წლის 12 მარტის #2 დადგენილებით 
დამტკიცებული „მაუწყებელთა ქცევის კოდექსის“ საფუძველზე, სსიპ „საზოგადოებრივ მაუწ-
ყებელში“ შექმნილია თვითრეგულირების მექანიზმი, რომელიც უზრუნველყოფს ამ კოდექსით 
გათვალისწინებული საჩივრების განხილვას.

  1

სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ თვითრეგულირების ორგანოს 2018 წლის 12 იანვარს 
საჩივრით მიმართა მოქალაქე ზ. რ-მა „მოამბეში“ მისი სასამართლო პროცესის შესახებ 
მომზადებული სიუჟეტის გამო სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ მხრიდან სსიპ „სა-
ქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის“ 12.03.2009წ. №2 დადგენილებით 
დამტკიცებული „მაუწყებელთა ქცევის კოდექსის“ შესაბამისი ნორმების დარღვევასთან 
დაკავშირებით.

სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ თვითრეგულირების ორგანოს/კომისიის დასკვნის 
საფუძველზე, გენერალური დირექტორის გადაწყვეტილებით, საჩივარი დაკმაყოფილდა 
ნაწილობრივ, კერძოდ:

ა) არ იქნა დადგენილი სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ მხრიდან მაუწყებელთა ქცევის 
კოდექსის მე-12, 31-ე, 34-ე, 35(2), 35(5), 35(6) და 48-ე მუხლების დარღვევა საზოგადოებრივი 
მაუწყებლის მიერ გავრცელებულ ჩანაწერებთან მიმართებით.

ბ) სსიპ “საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ ყველა პლატფორმიდან აღებული იქნა მაუწყებლის 
მიერ შსს-დან გამოთხოვილი ჩანაწერი.

გ) სსიპ “საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ მიერ არ განხორციელდა მომავალში აღნიშნული 
ჩანაწერის გამოყენება.

 გადაწყვეტილება გასაჩივრებული იქნა სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ სამეურ-
ვეო საბჭოში (თვითრეგულირების სააპელაციო ორგანოში). სამეურვეო საბჭოს 
გადაწყვეტილებით, ძალაში დარჩა სსიპ “საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ გენერალური 
დირექტორის გადაწყვეტილება.
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  2

სსიპ “საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ თვითრეგულირების ორგანოს 2018 წლის 24 აპრილს 
საჩივრით მიმართა მოქალაქე დ. ს-მ, ორგანიზაციამ „მედიის განვითარების ფონდი“, 
ქართველ მუსლიმთა კავშირმა და ორგანიზაციამ „ტოლერანტობის და მრავალფეროვნების 
ინსტიტუტი“ სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ გადაცემა „ახალი კვირის“ ეთერში გასულ 
სიუჟეტთან დაკავშირებით, რომელიც ქართველი მუსლიმი ქალების მიერ ჰიჯაბის ტარების 
არჩევანს ეხებოდა. საჩივრის ავტორების აზრით, სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ მიერ 
დარღვეული იყო „მაუწყებელთა ქცევის კოდექსის“ მე-13 მუხლის 1-ლი და მე-2 პუნქტები, 
31-ე მუხლი, 32-ე მუხლის 1-ლი პუნქტი და 33-ე მუხლის 1-ლი და მე-2 პუნქტები, რის გამოც, 
მოითხოვეს მნიშვნელოვანი ფაქტობრივი შეცდომების შესწორება ღიად და დაუყოვნებლივ, 
თანაზომადი საშუალებებითა და ფორმით სათანადო საეთერო დროს.

საჩივრის ავტორების მიერ  დაზუსტებული იქნა მოთხოვნები, რის შედეგადაც, მათ მოითხოვეს 
კონკრეტული ფაქტობრივი უზუსტობების გასწორება. 

სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ თვითრეგულირების კომისიის დასკვნის საფუძველზე, 
გენერალური დირექტორის გადაწყვეტილებით, საჩივარი დაკმაყოფილდა ნაწილობრივ და 
გასწორდა ფაქტობრივი უზუსტობები საჩივრის ავტორების მიერ დაზუსტებული მოთხოვნების 
ნაწილში, რაც გასაჩივრებული იქნა თვითრეგულირების სააპელაციო ორგანოში - სამეურვეო 
საბჭოში. სამეურვეო საბჭოს გადაწყვეტილებით, ძალაში დარჩა სსიპ „საზოგადოებრივი 
მაუწყებლის“ გენერალური დირექტორის გადაწყვეტილება.

  3

2018 წლის 2 ნოემბერს სსიპ “საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ თვითრეგულირების ორგანოში 
წარმოდგენილი იქნა ფიზიკური პირის ნ. ო-ს განცხადება/საჩივარი, სადაც აღნიშნული იყო, 
რომ პირველ არხზე გაიმართა საპრეზიდენტო დებატები, რომლის დროსაც, ერთ-ერთი 
კანდიდატი ახდენდა ხანდაზმულ პირთა დაკნინებას და დისკრიმინირებას ასაკის ნიშნით. 
შესაბამისად, „მაუწყებელთა ქცევის კოდექსის“ კონკრეტული ნორმების საფუძველზე 
მან მოითხოვა თვითრეგულირების ორგანომ განიხილოს წარმოდგენილი საჩივარი და 
დააკმაყოფილოს მისი მოთხოვნები.

იმის გამო, თუ რამდენად წარმოადგენდა განცხადების/საჩივრის ავტორი დაინტერესებულ 
მხარეს მაუწყებელთა ქცევის კოდექსის მიხედვით, ნ. ო-ს სსიპ “საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ 
თვითრეგულირების ორგანოს/კომისიის მიერ დაუდგინდა ხარვეზი, რომელიც ვერ იქნა 
გამოსწორებული.

სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ თვითრეგულირების ორგანოს/კომისიის დასკვნის 
საფუძველზე, გენერალური დირექტორის გადაწყვეტილებით, განუხილველად იქნა და-
ტო ვებული ნ. ო-ს განცხადება/საჩივარი, რაც გასაჩივრებული იქნა თვითრეგულირების 
სააპელაციო ორგანოში - სამეურვეო საბჭოში. სამეურვეო საბჭოს გადაწყვეტილებით, ძა ლაში 
დარჩა სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ გენერალური დირექტორის გადაწყვეტილება.
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ბიუჯეტის შესრულების ზოგადი პარამეტრები
სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებელი“ საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ კანონის 
შესაბამისად, ფინანსდება სახელმწიფო ბიუჯეტიდან, რაც მისი საქმიანობისათვის საჭირო 
ფულადი სახსრების ძირითად ნაწილს წარმოადგენს. გარდა სახელმწიფო ასიგნებებისა, 
საზოგადოებრივი მაუწყებელი ასევე გარკვეული ფულადი სახსრების აკუმულირებას ახდენს 
საკუთარი კომერციული საქმიანობიდან. 
2018 წლის ბიუჯეტით, მაუწყებლის შემოსავლები დაგეგმილი იყო 50 255 577 ლარის დონეზე, 
საიდანაც 44 643 000 ლარი იყო საბიუჯეტო დაფინანსება, ხოლო 5 612 577 ლარის მიღება 
დაგეგმილი იყო კომერციული საქმიანობიდან (წინა წლიდან გადმოყოლილი ნაშთის 
გათვალისწინებით). 
რაც შეეხება საკასო შემოსავლებს, 2018 წლის განმავლობაში მაუწყებელმა სახელმწიფო 
ბიუჯეტიდან მიიღო 44 643 000 ლარის დაფინანსება, ხოლო კომერციული საქმიანობით  4 256 
041 ლარის მობილიზება შეძლო, ჯამში 48 899 041 ლარი.
ბიუჯეტის ხარჯვითი ნაწილი 2018 წელს დაგეგმილი იყო 50 255 577 ლარის დონეზე. წლის 
განმავლობაში ფაქტობრივად გაწეულმა ხარჯებმა შეადგინა  47 827 561 ლარი, საიდანაც  44 
642 916 ლარი დაიხარჯა ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სახსრებიდან, ხოლო  3 184 645  ლარი 
კომერციული შემოსავლებიდან1 .
ამდენად, მაუწყებლის დაგეგმილი და ფაქტობრივი შემოსავლები და ხარჯები შემდეგნაირად 
განაწილდა:

გეგმა ფაქტი სხვაობა

შემოსავლები 50,255,577 48,899,041 (1,356,536)

საბიუჯეტო 44,643,000 44,643,000 -

კომერციული 5,612,577 4,256,041 (1,356,536)

ხარჯები 50,255,577 47,827,561 (2,428,016)

საბიუჯეტო 44,643,000 44,642,916 (84)

კომერციული 5,612,577 3,184,645 (2,427,932)

 1 აღნიშნულ ხარჯებში არ იანგარიშება 2018 წლის 26 მაისის საზეიმო ღონისძიების გაშუქებასთან დაკავშირებული 
ხარჯები - 533 759,68 ლარი, რომელიც გამოიყო მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან. აგრეთვე, მიღებული 
მიზნობრივი გრანტი აშშ-ს საელჩოდან, რომელიც შეადგენს - 69 160 ლარს.

ანგარიში 
საზოგადოებრივი მაუწყებლის 
2018 წლის ბიუჯეტის შესრულების შესახებ
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შესაბამისად, 2018 წელს მაუწყებელმა დაგეგმილი შემოსავლების 97% მიიღო, ხოლო 
დაგეგმილი ხარჯების 95% იქნა გაწეული:

შემოსავლების კუთხით, გეგმასთან შედარებით დანაკლისი გამოწვეულია სარეკლამო 
შემოსავლების ნაწილში, რაც უკავშირდება შემდეგს: 2018 წლის ბიუჯეტი დამტკიცდა 2017 
წლის დეკემბერში, რა დროსაც მიმდინარეობდა მუშაობა მაუწყებლობის შესახებ კანონში 
ცვლილებებზე, ცვლილებები ითვალისწინებდა საზოგადოებრივი მაუწყებლის გაზრდილ 
წვდომას სარეკლამო ბაზარზე და შესაბამისად, სარეკლამო შემოსავლები დაგეგმილი 
იქნა ოპტიმისტურად. თუმცა, საკანონმდებლო ცვლილებები ძალაში შევიდა 2018 წლის 
მარტიდან, რა დროისთვისაც სარეკლამო ბაზრის დიდი ნაწილი უკვე ათვისებული იყო სხვა 
მედიასაშუალებების მიერ.

რაც შეეხება ხარჯვით ნაწილს, სადაც გეგმასთან შედარებით 2 428 016 ლარით ნაკლები 
დაიხარჯა, აქ შეიძლება გამოიყოს რამდენიმე მსხვილი მიმართულება:

 სპორტის სიგნალები და ლიცენზიები -  130 045 ლარი (გადავიდა 2019 წელს);

 მექანიკური პროდუქცია -  498 460 ლარი (ეკონომია);

 ევროვიზია - 169 087 ლარი (ეკონომია);

25:30
 - 26:0

0

25:0
0

 - 25:30

24:30
 - 25:0

0

24:0
0

 - 24:30

23:30
 - 24:0

0

23:0
0

 - 23:30

22:30
 - 23:0

0

22:0
0

 - 22:30

21:30
 - 22:0

0

21:0
0

 - 21:30

20
:30

 - 21:0
0

20
:20

 - 20
:30

19:30
 - 20

:0
0

19:0
0

 - 19:30

18:30
 - 19:0

0

18:0
0

 - 18:30

17:30
 - 18:0

0

17:0
0

 - 17:30

16:30
 - 17:0

0

16:0
0

 - 16:30

15:30
 - 16:0

0

15:0
0

 - 15:30

14:30
 - 15:0

0

14:0
0

 - 14:30

13:30
 - 14:0

0

13:0
0

 - 13:30

12:30
 - 13:0

0

12:0
0

 - 12:30

11:30
 - 12:0

0

11:0
0

 - 11:30

10
:30

 - 11:0
0

10
:10

 - 10
:30

0
9:30

 - 10
:0

0

0
9:0

0
 - 0

9:30

0
8:30

 - 0
9:0

0

0
8:0

0
 - 0

8:30

0
7:30

 - 0
8:0

0

0
7:0

0
 - 0

7:30
 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

2018 
(2/1/2018 -7/31/2018) 

2017 
(2/1/2017 -7/31/2017)

65.0%

70.0%

75.0%

80.0%

საშუალო რეიტინგი-Rtg% წილი-Share ყურების საშუალო  ხანგრძლივობა-
TViewAcc(Viewers)

პირველი არხი

76.5%

70.9%

78.3%

-3.1%1.8%
13.5%

80.3%

-20.0%

0.0%

20.0%

40.0%

60.0%

80.0%

100.0%

ImediRustavi2GDSChannel 1

Top Channels

-3.1%1.8%
13.5%

80.3%

-20.0%

0.0%

20.0%

40.0%

60.0%

80.0%

100.0%

ImediRustavi2GDSChannel 1

Top Channels

0

200

400

600

800

1000

1200

CHANNEL 1 IMEDI RUSTAVI 2 MAESTRO GDS AJARA KAVKASIA OBIEKTIVI COMEDY TV TV PIRVELI IBERIA PALITRA NEWS

*YEAR 2018 - AVWRCH(000) 

81
4.

33
3

11
0

6.
38

11
32

.7
5

50
9.

57
2

78
0.

28
1

48
6.

63
3

42
6.

27
6

43
2.

61
8

73
9.

69
8

74
0.

79
4

50
6.

0
91

50
5.

92
1

 

5.3 5.2
6.3

12.5
13.7 13.5

20.7

22.8

5.9
5

7.9

12.2

15
16.4

17.3

20.3

0

5

10

15

20

25

4-9 Years Old 10-15 Years Old 16-24 Years Old 25-34 Years Old 35-44 Years Old 45-54 Years Old 55-64 Years Old 65+ Years Old

Profiles

2018 2017 

ფაქტიგეგმა

ფაქტიურიდაგეგმილი

შემოსავლების და ხარჯების შესრულება

ბიუჯეტის შესრულების პროცენტული მაჩვენებლები
მიმართულებების მიხედვით
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97% 95%
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 ტექნიკის შესყიდვები (წვრილი ტექნიკა, სათადარიგო ნაწილები) – 315 575 ლარი (ეკონომია);

 საკონსულტაციო-საინჟინრო მომსახურება - 314 250 ლარი (გადავიდა 2019 წელს);

 დღგ - 509 862 ლარი (ეკონომია).

აღნიშნული მსხვილი მუხლების გარდა არსებული შედარებით მცირე თანხები, რომელიც 
მოცემულია დანართ 1-ში, წარმოადგენს ეკონომიას.
ძირითადი მიმართულებების მიხედვით ბიუჯეტის გეგმა და მისი შესრულება შემდეგია:

გეგმა ფაქტი სხვაობა

სამეურვეო საბჭო 622,017 622,017 -

გენ. დირექტ.აპარატი და დაქვემდ. სამს. 1,867,765 1,829,673 38,092

ახალი და მიმდინარე ამბები 15,672,131 15,454,406 217,725

მედიისა და კომუნიკაციის ბლოკი 4,934,482 4,151,091 783,391

მედიაწარმოების ბლოკი 6,823,590 6,791,331 32,259

წარმოება და ტექ. უზრუნველყოფის ბლოკი 11,295,522 11,008,662 286,859

ადმინისტრაციის დაფინანსების ბლოკი 5,853,991 5,369,164 484,827

სხვა გადასახდელები 3,186,079 2,600,909 585,170

მთლიანი ბიუჯეტი: 50,255,577 47,827,561 2,428,016

დაგეგმილი ხარჯების შესრულების მაჩვენებელი მიმართულებების მიხედვით შემდეგია:
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უფრო დეტალურად ბიუჯეტის მუხლობრივი ხარჯები და შესრულების მაჩვენებლები მუხლების 
მიხედვით წარმოდგენილია დანართი 1-ში.
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შრომის ანაზღაურება
2018 წლის განმავლობაში საზოგადოებრივი მაუწყებლის მიერ შრომის ანაზღაურებაზე 
გაწეულმა ხარჯებმა  27 030 446 ლარი შეადგინა, რაც 2017 წლის მაჩვენებელს 1 781 534 
ლარით, ანუ 7%-ით აღემატება.
ვითარება მიმართულებების მიხედვით შემდეგია:

2018 წელი

გეგმა ფაქტი სხვაობა %

გენერალური დირექტორის აპარატი 1,543,140 1,815,326 (272,186) -17.6%

ახალი და მიმდინარე ამბების ბლოკი 9,732,180 10,511,511 (779,331) -8.0%

მედიის დაკომუნიკაციის ბლოკი 2,256,500 2,342,798 (86,298) -3.8%

მედიაწარმოების ბლოკი 5,573,234 4,397,585 1,175,649 21.1%

წარმოების და ტექ. უზრუნველყოფის ბლოკი 6,230,652 6,173,036 57,616 0.9%

ადმინისტრაციის და ფინანსების ბლოკი 1,759,506 1,790,190 (30,684) -1.7%

შრომის ანაზღაურება 27,095,212 27,030,446 64,766 0.2%

თვალსაჩინოებისთვის იხილეთ დიაგრამა:
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ხოლო მიმართულებების მიხედვით შემდეგი სურათია:

ხელფასები და ჰონორარები 2018 2017

სამეურვეო საბჭო 553.096 509.044

მონიტორინგის სამსახური - 61,440

გენერალური დირ. აპარატი 1.815.326 -

ახ & მიმდ. ამბების ბლოკი 10.511.511 5.773.224

მედიის და კომუნიკაციის ბლოკი 2.342.798 2.154.542

მედიაწარმოების ბლოკი 4.397.585 4.718.812

წარ და ტექ.უზრუნ.ბლოკი 6.173.036 8.671.679

ადმინ. და ფინანსების ბლოკი 1.790.190 3.360.171

სულ 27.583.541 25.248.912

წარმოდგენილი ინფორმაციის მიხედვით, 2018 წელს წინა წელთან შედარებით მნიშ-
ვნელოვნად არის გაზრდილი სახელფასო ფონდი. აღსანიშნავია, რომ სახელფასო ფონ-
დის ზრდა მოხდა არა თანამშრომელთა რაოდენობის ზრდით, არამედ მოქმედი თანა-
მშრომლების ხელფასების მატებით, რის შედეგადაც საშუალო თვიური ხელფასი 18%-ით 
- 1572 ლარიდან 1857 ლარამდე გაიზარდა. დეტალური ინფორმაციისთვის იხილეთ ქვემოთ 
მოცემული ცხრილი:
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50,000,000

48,000,000

46,000,000

44,000,000

42,000,000

10,000,000

შემოსავლები
50,255,577
48,899,041 47,827,561

50,255,577

ხარჯები

შრომის ანაზღაურება

2017 2018

სხვა გადასახადები

ადმინისტრაციის და ფინანსების ბლოკი

წარმოება და ტექ. უზრუნველყოფის ბლოკი

მედიაწარმოების ბლოკი

მედიისა და კომუნიკაციის ბლოკი

ახალი და მიმდინარე ამბები

გენ. დირექტ აპარატი და დაქვემდ სამს

სამეურვეო საბჭო

81.7%

91.7%

97.5%

99.5%

84.1%

98.6%

98.0%

100%

 

553,096 

-

1,815,326 

10,511,511 

2,342,798 

4,397,585 

6,173,036 

1,790,190 

509,044 

61,440 

-

5,773,224 

2,154,542 

4,718,812 

8,671,679 

3,360,171 

 -  2,000,000  4,000,000  6,000,000  8,000,000  10,000,000  12,000,000

სამეურვეო საბჭო

მონიტორინგის სამსახური

გენერალური დირ. აპარატი

ახ & მიმდ. ამბების ბლოკი

მედიის და კომუნიკაციის ბლოკი

მედიაწარმოების ბლოკი

წარ და ტექ. უზრუნ. ბლოკი

ადმინ. და ფინანსების ბლოკი

ხელფასები და ჰონორარები

 5,000,000

 10,000,000

 15,000,000

 20,000,000

 25,000,000

 30,000,000
24,349,136 

27,095,212 

25,248,912 

27,030,446 
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2016 დეკემბერი² თანამშრომელთა 
რაოდენობა

თვიური 
სახელფასო 

ფონდი

საშუალო თვიური 
ხელფასი

სამეურვეო საბჭოს აპარატი 4   10,966 2,742

გენ. დირექტორის აპარატი და 
დაქვემდ. სამსახ.

66   111,230 1,685

ახალი და მიმდინარე ამბების 
ბლოკი

196 361,506 1,844

მედიის და კომუნიკაციის ბლოკი 85 146,790 1,727

მედია წარმოების ბლოკი 183 353,878 1,934

ტექნიკური უზრუნველყოფის 
ბლოკი

475 641,678 1,351

ფინანსების და ადმინისტრაციის 
ბლოკი

127 159,878 1,259

სულ 1,136                1,785,925 1,572

2017 დეკემბერი³ თანამშრომელთა 
რაოდენობა

თვიური 
სახელფასო 

ფონდი

საშუალო თვიური 
ხელფასი

სამეურვეო საბჭოს აპარატი 3 8,466 2,822 

გენ. დირექტორის აპარატი და 
დაქვემდ. სამსახ.

69 123,345 1,788 

ახალი და მიმდინარე ამბების 
ბლოკი

239 519,868 2,175 

მედიის და კომუნიკაციის ბლოკი 91 173,975 1,912 

მედია წარმოების ბლოკი 165 350,878 2,127 

ტექნიკური უზრუნველყოფის 
ბლოკი

505 777,366 1,539 

ფინანსების და ადმინისტრაციის 
ბლოკი

103 151,426 1,470 

სულ 1,175 2,105,324 1,792 

²2016 წლის დეკემბრის საშტატო ნუსხა წარმოადგენს 2017 წლის ბიუჯეტის გეგმის საფუძველს

³2017 წლის დეკემბრის საშტატო ნუსხა წარმოადგენს 2017 წლის ფაქტობრივი ბიუჯეტის და 2018 წლის დაგეგმილი 
ბიუჯეტის საფუძველს
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2018 დეკემბერი4 თანამშრომელთა 
რაოდენობა

თვიური 
სახელფასო 

ფონდი

საშუალო თვიური 
ხელფასი

სამეურვეო საბჭოს აპარატი 4 11,216 2,804 

გენ. დირექტორის აპარატი და 
დაქვემდ. სამსახ.

138 240,773 1,745 

ახალი და მიმდინარე ამბების 
ბლოკი

404 852,634 2,110 

მედიის და კომუნიკაციის ბლოკი 86 159,675 1,857 

მედია წარმოების ბლოკი 99  230,728 2,331 

ტექნიკური უზრუნველყოფის 
ბლოკი

322  491,939 1,528  

ფინანსების და ადმინისტრაციის 
ბლოკი

95 144,646 1,523 

სულ 1,148 2,131,611 1,857 

4 2018 წლის დეკემბრის საშტატო ნუსხა წარმოადგენს 2018 წლის ფაქტობრივი ბიუჯეტის და 2019 წლის 
დაგეგმილი ბიუჯეტის საფუძველს

აღსანიშნავია, რომ მოცემული ინფორმაცია მოიცავს მხოლოდ მუდმივად დასაქმებულ 
თანამშრომლებს და მასში არ არის გათვალისწინებული ცალკეული საჭიროებებიდან 
გამომდინარე მოკლევადიანი კონტრაქტებით დაქირავებული ადამიანების ანაზღაურებები, 
მაგალითად, ფილმების და სხვა მექანიკური პროდუქციის გახმოვანების სახელფასო ხარჯები.
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კონტენტის შექმნასთან დაკავშირებული ხარჯები 2018

ახალი ამბების ბლოკის ხარჯი 15,454,406

News შრ.ანაზღაურებ 10,511,511

News მივლინება 1,036,144

სპორტი (სი.& ლიც) 3,385,091

სხვა 521,660

მედიაწარმოების ბლოკი 6,791,639

აქედან შრ.ანაზღაურება 4,397,585

აქედან მივლინება 222,290

გადაცემის მომზადებასთან დაკავშ. ხარჯები 
(შესყიდვები&დეკორაცია, სხვა)

2,171,764

მექანიკური პროდუქცია 1,284,035

ჯამური კონტენტი 23,530,081

კონტენტის წარმოება

საზოგადოებრივი მაუწყებლის კონტენტის წარმოება 3 ძირითადი წყაროდან ხდებოდა: 
ახალი ამბები, მედიაწარმოების ბლოკის გადაცემები და მექანიკური პროდუქცია.
√  საზოგადოებრივი მაუწყებლის ახალი ამბების ბლოკის საქმინობასთან დაკავშირებულმა  
2018 წლის ჯამურმა საკასო ხარჯმა შეადგინა 15 მლნ 454 ათასი ლარი. აქედან 68%  გახარჯულ 
იქნა შრომის ანაღაურებაზე, 6.7 % მოხმარდა სამივლინებო თანხებს, 21.9 % სპორტულ 
ღონისძიებებთან დაკავშირებულ ხარჯებს. დანარჩენი 3.4% სხვადასხვა ხარჯებს.
√  მედიაწარმოების ჯამურმა ღირებულებამ შეადგინა 6 მლნ 791 ათასი ლარი.
ანაზღაურება - 64.7%
მივლინება  - 3.3 % 
გადაცემის მომზადებასთან დაკავშირებული შესყიდვები - 32 %
√  მექანიკური პროდუქციის შესყიდვასთან და გახმოვანებასთან დაკავშირებულმა ჯამურმა 
საკასო ხარჯმა შეადგინა 1 მლნ 284 ათასი ლარი. 
2018 წლის განმავლობაში კონტენტის შექმნასთან დაკავშირებულმა ხარჯმა შეადგინა ჯამში 
23 მლნ 530 ათასი ლარი. დეტალური სურათი იხილეთ წარმოდგენილ ცხრილში:
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რაც შეეხება პროგრამული პრიორიტეტების მიხედვით რესურსების გადანაწილებას, იგი 
შემდეგნაირად გამოიყურება:

რაც შეეხება პროექტების წუთობრივ ღირებულებას, პირდაპირი დანახარჯების მიხედვით 
შემდეგი სურათი იკვეთება:

გადაცემები პროგრამული 
პრიორიტეტი ქრონომეტრაჟი

 2018წ. 
საკასო 

ხარჯები 
(ლარი)

 წუთის 
ღირებულება 

(ლარი)

ახალი კვირა პოლიტიკა/
საზოგადოება

5133 663996 129

გამომძიებელი 
რეპორტიორი

პოლიტიკა/
საზოგადოება

61 168740 2766

კვირის ინტერვიუ პოლიტიკა/
საზოგადოება

1784 115832 65

მოამბე პოლიტიკა/
საზოგადოება

50782 8683877 171

42  პარალელი პოლიტიკა/
საზოგადოება

805 163831 204

ახალი დღე შემეცნებით/
გასართობი/
საინფორაციო 

11612 287148 25

19%

2%

1% 1% 1% 1% 2%
2%

4%

6%

9%

19%

54%

საქართველოს წარსული/ისტორია
კულტურა/საზოგადოება

კულტურა/ხელოვნება

შემეცნებით საგანმანათლებლო/ჯანსაღი ცხოვრება

შემეცნებით საგანმანათლებლო

შემეცნებით გასართობი/მუსიკალური

შემეცნებით საგანმანათლებლო/სოციალური

შემეცნებით/გასართობი/საინფორმაციო 

გასართობი

სპორტი

პოლიტიკა/საზოგადოება

ბავშვებისთვის და მოზარდებისთვის
განკუთვნილი პროდუქცია

2016 2017 2018

3% კაპიტალური 11% კაპიტალური 6% კაპიტალური

97% საოპერაციო 89% საოპერაციო 94% საოპერაციო

3% ტექნიკის გაქირავება

14% სხვა შემოსავალი

30% გამარტივებული შესყიდვა

9% კონსოლიდირებული ტენდერი

75% სპონს & რეკლამა

61% ელექტრონული ტენდერი

8% იჯარის შემოსავალი

5,000,000

2,000,000

3,000,000

2,000,000

1,000,000

სხვადასხვა შემოსავლები

ტექნიკის გაქირავება

იჯარიდან შემოსავალი

სარეკლამო შემოსავალი

355,730

84,698

458,896

4,135,737

560,068

117,823

296,652

2,877,898

გეგმა ფაქტი

 

 

სერვისებმა 
შესაძლებლობების 

ის მიაღწიოს მაყურებლ

რესურსების განაწილება 
პროგრამული პრიორიტეტების მიხედვით

2018 წლის კომერც. შემოსავლები

კომერციული შემოსავლების 
შესრულება სტრუქტურის მიხედვით

შესყიდვები ფორმების მიხედვით
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აქტუალური თემა
პოლიტიკა/
საზოგადოება

8094 180759 22

კაცები გასართობი 1054 175000 166

ნაშუადღევს
შემეცნებით/
გასართობი/
საინფორაციო

10866 391383 36

პირადი ექიმი
შემეცნებით 
საგანმანათლებლო/
ჯანსაღი ცხოვრება

21481 226310 11

რეალური სივრცე
შემეცნებით 
საგანმანათლებლო/
სოციალური

2323 461369 199

გურმანია გასართობი 1861 143348 77

ხარ თუ არა 
მე-6 კლასელზე 
ჭკვიანი?

ბავშვებისთვის და 
მოზარდებისთვის 
განკუთვნილი 
პროდუქცია

4989 777848 156

მარტივი ლოგიკა გასართობი 7026 789549 112

რანინა

ბავშვებისთვის და 
მოზარდებისთვის 
განკუთვნილი 
პროდუქცია

2321 476715 205

წიგნების თარო

ბავშვებისთვის და 
მოზარდებისთვის 
განკუთვნილი 
პროდუქცია

7391 354755 48

აკუსტიკა
შემეცნებით 
გასართობი/
მუსიკალური

5533 368263 67

ფერმა
შემეცნებით 
საგანმანათლებლო

3014 194514 65

ჰოპლა, ჩვენ 
ვცოცხლობთ

კულტურა/ხელოვნება 3116 142810 46

ილუზიონი
შემეცნებით 
საგანმანათლებლო

191 60870 319

ხანმოკლე მეოცე 
საუკუნე

საქართველოს 
წარსული/
ისტორია/კულტურა/
საზოგადოება

263 91956 350

სპორტული 
გადაცემები

სპორტი 1592 3577013 2247
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კაპიტალური ხარჯები
2018 წლის ბიუჯეტისგარკვეული ნაწილი ასევე მიმართულ იქნა კაპიტალური ხარჯებისკენ.
ჯამურმა კაპიტალურმა საკასო ხარჯმა გასულ წელს შეადგინა 2 მლნ 626 ათასი ლარი. 
დეტალური ინფორმაციისთვის იხილეთ ცხრილი: 

CAPEX 2018 ხაზინა ხაზინა ჯამი:

ახალი შენობის დაპროექტება    931,779 - 931,779 

საოფისე კომპიუტერი 
(დესკტ./ლეპტ.)

786,228 - 786,228 

მესამე სართულის დაქსელვა - 291,532 291,532 

სარემონტო სამუშაოები    103,388 33,286 136,674 

კომპიუტერის სათადარიგო ნაწილები 98,880 2,299 101,179 

რადიოს ტექნიკის 
შეძენა-მოდერნიზაცია

84,500 - 84,500 

ფოტოაპარატები 72,999 860 73,859

ტელევიზორები ნიუსრუმისთვის 67,979 - 67,979

გამაგრილებელი და სავენტილაციო 
სისტემები

     56,779 8,640 65,419

ტურნიკეტი (დაშვების სისტემები)      59,970 - 59,970

დრონი 27,500 - 27,500

ჯამური კაპიტალური  ხარჯები 2,290,001 336,618 2,626,619

კაპიტალური და საოპერაციო ხარჯების თანაფარდობა 2016-2017-2018 წლების მიხედვით შედარებით შემდეგია:

19%

2%

1% 1% 1% 1% 2%
2%

4%

6%

9%

19%

54%

საქართველოს წარსული/ისტორია
კულტურა/საზოგადოება

კულტურა/ხელოვნება

შემეცნებით საგანმანათლებლო/ჯანსაღი ცხოვრება

შემეცნებით საგანმანათლებლო

შემეცნებით გასართობი/მუსიკალური

შემეცნებით საგანმანათლებლო/სოციალური

შემეცნებით/გასართობი/საინფორმაციო 

გასართობი

სპორტი

პოლიტიკა/საზოგადოება

ბავშვებისთვის და მოზარდებისთვის
განკუთვნილი პროდუქცია

2016 2017 2018

3% კაპიტალური 11% კაპიტალური 6% კაპიტალური

97% საოპერაციო 89% საოპერაციო 94% საოპერაციო

3% ტექნიკის გაქირავება

14% სხვა შემოსავალი

30% გამარტივებული შესყიდვა

9% კონსოლიდირებული ტენდერი

75% სპონს & რეკლამა

61% ელექტრონული ტენდერი

8% იჯარის შემოსავალი

5,000,000

2,000,000

3,000,000

2,000,000

1,000,000

სხვადასხვა შემოსავლები

ტექნიკის გაქირავება

იჯარიდან შემოსავალი

სარეკლამო შემოსავალი

355,730

84,698

458,896

4,135,737

560,068

117,823

296,652

2,877,898

გეგმა ფაქტი

 

 

სერვისებმა 
შესაძლებლობების 

ის მიაღწიოს მაყურებლ

რესურსების განაწილება 
პროგრამული პრიორიტეტების მიხედვით

2018 წლის კომერც. შემოსავლები

კომერციული შემოსავლების 
შესრულება სტრუქტურის მიხედვით

შესყიდვები ფორმების მიხედვით
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კომერციული სახსრები
2018 წელს კომერციული საქმიანობიდან საზოგადოებრივმა მაუწყებელმა 3 852 441 ლარის 
შემოსავალი მიიღო, რომელიც წყაროების მიხედვით შემდეგნაირად ნაწილდება:

19%

2%

1% 1% 1% 1% 2%
2%

4%

6%

9%

19%

54%

საქართველოს წარსული/ისტორია
კულტურა/საზოგადოება

კულტურა/ხელოვნება

შემეცნებით საგანმანათლებლო/ჯანსაღი ცხოვრება

შემეცნებით საგანმანათლებლო

შემეცნებით გასართობი/მუსიკალური

შემეცნებით საგანმანათლებლო/სოციალური

შემეცნებით/გასართობი/საინფორმაციო 

გასართობი

სპორტი

პოლიტიკა/საზოგადოება

ბავშვებისთვის და მოზარდებისთვის
განკუთვნილი პროდუქცია

2016 2017 2018

3% კაპიტალური 11% კაპიტალური 6% კაპიტალური

97% საოპერაციო 89% საოპერაციო 94% საოპერაციო

3% ტექნიკის გაქირავება

14% სხვა შემოსავალი

30% გამარტივებული შესყიდვა

9% კონსოლიდირებული ტენდერი

75% სპონს & რეკლამა

61% ელექტრონული ტენდერი

8% იჯარის შემოსავალი

5,000,000

2,000,000

3,000,000

2,000,000

1,000,000

სხვადასხვა შემოსავლები

ტექნიკის გაქირავება

იჯარიდან შემოსავალი

სარეკლამო შემოსავალი

355,730

84,698

458,896

4,135,737

560,068

117,823

296,652

2,877,898

გეგმა ფაქტი

 

 

სერვისებმა 
შესაძლებლობების 

ის მიაღწიოს მაყურებლ

რესურსების განაწილება 
პროგრამული პრიორიტეტების მიხედვით

2018 წლის კომერც. შემოსავლები

კომერციული შემოსავლების 
შესრულება სტრუქტურის მიხედვით

შესყიდვები ფორმების მიხედვით

იანვ. თებ. მარტი აპრ. მაისი ივნ. ივლ. აგვ. სექ. ოქტ. ნოემბ. დეკ. ჯამი

სპონსორობა 

და რეკლამა
78,429 42,438 194,335 62,830 71,173 73,297 1,007,763 779,608 140,239 127,470 259,746 40,570 2,877,898

იჯარა 15,841 26,730 23,073 21,682 43,039 21,933 19,034 36,642 18,343 18,109 21,833 30,393 298,652

ტექნიკის 

გაქირავება
1,100 1,100 9,023 200 11,500 - - 24,000 - - 24,000 47,000 117,823

სხვა 

შემოსავლები
21,393 5,178 19,324 64,303 11,546 335,951 2,861 23,173 47,993 11,133 2,365 14,843 560,067

სულ 116,763 75,345 245,755 149,015 137,258 431,182 1,029,659 863,427 206,575 156,712 307,944 132,807 3,852,441

წლის დასაწყისში კომერციული სახსრების საწყისი ნაშთი შედგენდა  403.6 ათას ლარს, წლის 
განმავლობაში განხორციელებული ოპერაციების შედეგად პერიოდის ბოლოს დაფიქსირდა 
ნაშთი 1 071 396 ლარის ოდენობით. 

კომერციული შემოსავლები თვებისა და შემოსავლის კატეგორიის მიხედვით შემდეგნაირად 
გამოიყურება:

კომერციული შემოსავლების გეგმიური და ფაქტიური მაჩვენებლები სტრუქტურის მიხედვით 
შემდეგნაირად გამოიყურება:
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შესყიდვები
 
2018 წელს საზოგადოებრივი მაუწყებელი შესყიდვებს ორი წყაროდან ახორციელებდა: 
საბიუჯეტო სახსრები და საკუთარი სახსრები.
ჯამში წლის განმავლობაში დაიდო 7 481 901 ლარის ღირებულების 880 კონტრაქტი.
დაფინანსების წყაროების და ტენდერების ტიპების მიხედვით შესყიდვების მიმართულებით 
შემდეგი სურათი იხატება:

19%

2%

1% 1% 1% 1% 2%
2%

4%

6%

9%

19%

54%

საქართველოს წარსული/ისტორია
კულტურა/საზოგადოება

კულტურა/ხელოვნება

შემეცნებით საგანმანათლებლო/ჯანსაღი ცხოვრება

შემეცნებით საგანმანათლებლო

შემეცნებით გასართობი/მუსიკალური

შემეცნებით საგანმანათლებლო/სოციალური

შემეცნებით/გასართობი/საინფორმაციო 

გასართობი

სპორტი

პოლიტიკა/საზოგადოება

ბავშვებისთვის და მოზარდებისთვის
განკუთვნილი პროდუქცია

2016 2017 2018

3% კაპიტალური 11% კაპიტალური 6% კაპიტალური

97% საოპერაციო 89% საოპერაციო 94% საოპერაციო

3% ტექნიკის გაქირავება

14% სხვა შემოსავალი

30% გამარტივებული შესყიდვა

9% კონსოლიდირებული ტენდერი

75% სპონს & რეკლამა

61% ელექტრონული ტენდერი

8% იჯარის შემოსავალი

5,000,000

2,000,000

3,000,000

2,000,000

1,000,000

სხვადასხვა შემოსავლები

ტექნიკის გაქირავება

იჯარიდან შემოსავალი

სარეკლამო შემოსავალი

355,730

84,698

458,896

4,135,737

560,068

117,823

296,652

2,877,898

გეგმა ფაქტი

 

 

სერვისებმა 
შესაძლებლობების 

ის მიაღწიოს მაყურებლ

რესურსების განაწილება 
პროგრამული პრიორიტეტების მიხედვით

2018 წლის კომერც. შემოსავლები

კომერციული შემოსავლების 
შესრულება სტრუქტურის მიხედვით

შესყიდვები ფორმების მიხედვით

საბიუჯეტო სახსრები ხელშეკრ. რაოდენობა თანხა (ლარი)
გამარტივებული შესყიდვა 72 1 995 348

ელექტრონული ტენდერი 60 3 276 789

კონსოლიდირებული ტენდერი 15 641 581

საკუთარი სახსრები ხელშეკრ. რაოდენობა თანხა (ლარი)
გამარტივებული შესყიდვა 720 251 814

ელექტრონული ტენდერი 13 1 316 369

ტენდერის ტიპების მიხედვით გაფორმებული ხელშეკრულებები შემდეგნაირად ნაწილდება:



პირველი არხი
1TV.GE

პირველი არხი

77

შესყიდვების შესახებ დეტალური ინფორმაცია იხილეთ დანართში 2.

19%

2%

1% 1% 1% 1% 2%
2%

4%

6%

9%

19%

54%

საქართველოს წარსული/ისტორია
კულტურა/საზოგადოება

კულტურა/ხელოვნება

შემეცნებით საგანმანათლებლო/ჯანსაღი ცხოვრება

შემეცნებით საგანმანათლებლო

შემეცნებით გასართობი/მუსიკალური

შემეცნებით საგანმანათლებლო/სოციალური

შემეცნებით/გასართობი/საინფორმაციო 

გასართობი

სპორტი

პოლიტიკა/საზოგადოება

ბავშვებისთვის და მოზარდებისთვის
განკუთვნილი პროდუქცია

2016 2017 2018

3% კაპიტალური 11% კაპიტალური 6% კაპიტალური

97% საოპერაციო 89% საოპერაციო 94% საოპერაციო

3% ტექნიკის გაქირავება

14% სხვა შემოსავალი

30% გამარტივებული შესყიდვა

9% კონსოლიდირებული ტენდერი

75% სპონს & რეკლამა

61% ელექტრონული ტენდერი

8% იჯარის შემოსავალი

5,000,000

2,000,000

3,000,000

2,000,000

1,000,000

სხვადასხვა შემოსავლები

ტექნიკის გაქირავება

იჯარიდან შემოსავალი

სარეკლამო შემოსავალი

355,730

84,698

458,896

4,135,737

560,068

117,823

296,652

2,877,898

გეგმა ფაქტი

 

 

სერვისებმა 
შესაძლებლობების 

ის მიაღწიოს მაყურებლ

რესურსების განაწილება 
პროგრამული პრიორიტეტების მიხედვით

2018 წლის კომერც. შემოსავლები

კომერციული შემოსავლების 
შესრულება სტრუქტურის მიხედვით

შესყიდვები ფორმების მიხედვით
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დანართი 1 - ბიუჯეტის დეტალური შესრულება

დადებითი ციფრი ნიშნავს დანაზოგს, უარყოფითი - გადაჭარბებას 

 

გეგმა  
(ხაზინა ბანკი) 

ფაქტი  
(ხაზინა ბანკი) სხვაობა 

სამეურვეო საბჭო 
                 

622,017  
622,017 

                  
-    

                               -    
                              
-    

                  
-    

ჰონორარები 
                 

446,430  
464,094 (17,664) 

სხვა ხარჯი                  175,587  157,923 17,664 
აპარატის ხელფასი                  119,592  120,928 (1,336) 

მივლინება 
                          

910  
910 - 

საკონსულტაციო ხარჯი 
                    

20,250  
1,250 19,000 

შესყიდვები 
                    

34,835  
34,835 

                  
-    

გენ. დირექტორის აპარატი და დაქვემდებარებული 
სამსახურები 

              
1,867,765  

              
1,829,673  

         
38,092  

      
                  
-    

გენერალური დირექტორის აპარატი 
                 

356,277  
387,102 

      
(30,825) 

ტელეფილმები 33,185 31,430 1,755 
სტუდია ეპოქა 60,390 54,615 5,775 

შრ.ანაზღაურება 56,800 52,825 3,975 
მივლინება 3,590 1,790 1,800 
შესყიდვები - - - 

პროექტი "ჯამბაზები" 11,465 7,615 3,850 
შრ.ანაზღაურება 8,250 5,500 2,750 

მივლინება 3,215 2,115 1,100 

შესყიდვები - - - 

პროექტი "უშგული ჩემი სამოთხე" 7,705 6,705 1,000 
შრ.ანაზღაურება 3,000 3,000 - 

მივლინება 4,705 3,705 1,000 
შესყიდვები - - - 

პროექტი "ინტერაქტივი" 18,300 18,300 - 
შრ.ანაზღაურება 18,300 18,300 - 

მივლინება - - - 

შესყიდვები                              -    - 
                  
-    

პროექტი "სტოქსი"                  122,776  88,847 33,929 
შრ.ანაზღაურება 85,592 84,687 905 
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მივლინება 4,895 4,160 735 
შესყიდვები 32,289 - 32,289 

პროექტი "შალვა ნუცუბიძე" 17,220 17,220 - 
შრ.ანაზღაურება 17,175 17,175 - 

მივლინება 45 45 - 
შესყიდვები - - - 

რადიოგადაცემები 191,412 191,072 340 
შრომის ანაზღაურება 191,412 191,072 340 

მივლინება - - - 
შესყიდვები - - - 

სტრატეგიული განვითარების ცენტრი 30,000 30,000 - 
ადამიანური რესურსები მართვის სამსახური 111,925 111,924 0 
იურიდიული სამსახური 223,800 224,700 (900) 
არქივი 657,342 657,610 (269) 
მივლინება - - - 
წარმომადგენლობითი ხარჯი 22,400 1,964 20,436 
სხვა ხარჯები 3,568 568 3,000 

ახალი და მიმდინარე ამბების ბლოკი 15,672,131 15,454,406 217,725 

შრომის ანაზღაურება 399,012 403,514 (4,501) 
მივლინება 1,111 1,111 - 
შესყიდვება 7,446 7,446 - 

ახალი ამბები 8,719,556 8,683,877 35,679 
შრომის ანაზღაურება 7,551,305 7,554,234 (2,929) 

ცენტრალური მართვის აპარატი 109,625 109,875 (250) 
რადარული მართვის აპარატი 195,744 195,938 (194) 

წარმოების და ტექ.უზრუნველყოფის ჯგ.მოამბე 3,481,445 3,480,979 466 
სოციალური მედიის ჯგ 39,565 39,565 - 

ინფორმაციის მოპოვების და დამუშავების აპარატი 37,969 37,969 - 
პოლიტიკის მიმართულების ჯგ 450,503 451,441 (938) 

საერთაშორისო მოვლენების მიმართ. ჯგ 236,629 238,183 (1,554) 
სოც. მოვლენების მიმართ. ჯგ 151,162 152,275 (1,113) 

კრიმინალის და სამართლის მიმართ ჯგ 162,794 160,143 2,651 
ეკონომიკის მიმართ. ჯგ 99,536 100,542 (1,006) 
კულტურის მიმართ ჯგ 149,700 149,056 644 
სპორტული მიმართ ჯგ 587,433 590,327 (2,894) 

მულტიფუნქციური კორესპოდენტების ჯგ 249,952 249,134 819 
პროექტების ადმინისტრირების სამუშაო ჯგ 

  - 
მედია პროდუქციის წამოების აპარატი 72,125 72,125 - 

ტელეპროდუქციის წარმ. ჯგ 515,513 514,670 843 
რეგიონული ამბების ჯგ 238,358 239,532 (1,174) 
რადიო წარმოების ჯგ 140,723 140,759 (36) 

ონლაინ მედია პროდუქციის წარმ ჯგ 468,152 467,348 804 
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ონლაინ მედია ნაც ჯგ 142,676 142,676 - 
რადიო პროდუქციის წარმოები ჯგუფი - - - 

მივლინება 651,434 668,189 (16,755) 
სიგნალის გადმოგორება 313,100 285,475 27,625 

უცხოური საინფორმაციო სააგენტოები 131,587 126,160 5,427 
შესყიდვები 61,822 39,511 22,312 

ეგზითპოლები - - - 
სპეციალური სიუჟეტის მომზ. 10,308 10,308 - 

 საერთაშორისო ამბების მიმხილვა (გადაცემა) 164,194 163,831 363 
შრ.ანაზღაურება 143,148 142,785 363 

მივლინება 18,284 18,284 - 
შესყიდვები 2,762 2,762 - 

 გადაცემები - აქტუალური თემა მაკა ცინცაძესთან ერთად, 
კვირის ინტერვიუ, შუადღის გადაც.  და დებატები 180,759 180,759 

                  
-    

შრ.ანაზღაურება 166,625 166,625 - 
მივლინება 12,100 12,100 - 
შესყიდვები 2,034 2,034 - 

კვირის ჟურნალი 88,238 88,238 - 
შრ.ანაზღაურება 72,063 72,063 - 

მივლინება 15,620 15,620 - 
შესყიდვები 555 555 - 

გამომძიებელი რეპორტიორი 169,753 168,740 1,012 
შრ.ანაზღაურება 169,753 168,740 1,012 

მივლინება                              -    
                              
-    

                  
-    

შესყიდვები                              -    
                              
-    

                  
-    

პროექტი - მედიის მონიტორინგი და ანალიზი 186,052 186,052 - 
შრ.ანაზღაურება 186,052 186,052 - 

მივლინება - - - 
შესყიდვები - - - 

პროექტი - საინტერესო ადამიანები 30,000 30,000 - 
შრ.ანაზღაურება 30,000 30,000 - 

მივლინება - - - 
შესყიდვები - - - 

პროექტი "საზოეგადოებრივ-პოლიტ. გადაცემების კვლევა" 51,581 51,581 - 

შრ.ანაზღაურება 
                    

51,581  
                    

51,581  
                  
-    

მივლინება                              -    
                              
-    

                  
-    

შესყიდვები                              -    
                              
-    

                  
-    

ახალი კვირა 660,241 663,996 (3,755) 
შრ.ანაზღაურება 543,564 547,028 (3,464) 
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მივლინება 108,735 109,717 (982) 
შესყიდვები 7,942 7,251 691 

პროექტი "კვირის ინტერვიუ" 115,707 115,832 (125) 
შრ.ანაზღაურება 115,707 115,832 (125) 

მივლინება - - - 
შესყიდვები - - - 

გადაცემა "ნაშუადღევს" 399,629 391,383 8,246 
შრ.ანაზღაურება 333,826 334,106 (280) 

მივლინება 15,025 18,810 (3,785) 
შესყიდვები 50,778 38,467 12,311 

რადიოს საინფ. პროგრ. მოამბე 101,429 103,073 (1,644) 
შრ.ანაზღაურება 101,429 103,073 (1,644) 

მივლინება - - - 
შესყიდვები - - - 

რადიო გადაც. „უფლება და თავისუფლება“ 7,200 7,200 - 
შრ.ანაზღაურება 7,200 7,200 - 

მივლინება - - - 
შესყიდვები - - - 

საღამოს გადაცემა  „პიკის საათი“ (რადიო) 59,150 59,150 - 
შრ.ანაზღაურება 59,150 59,150 - 

მივლინება - - - 
შესყიდვები - - - 

რადიო გადაცემა „ღია სტუდია“ 62,665 62,665 - 
შრ.ანაზღაურება 62,665 62,665 - 

მივლინება - - - 

შესყიდვები                              -    
                              
-    

                  
-    

რადიო გადაცემა „ეკომეტრი“ 12,400 12,400 - 
შრ.ანაზღაურება 12,400 12,400 - 

მივლინება - - - 
შესყიდვები - - - 

ისევ  განათლების საკითხებზე (რადიო) 9,798 9,798 - 
შრ.ანაზღაურება 9,798 9,798 - 

მივლინება - - - 
შესყიდვები - - - 

პროექტი "მრავალფეროვნება" (ეთნიკური უმცირესობები) 259,414 229,997 29,417 
შრომის ანაზღაურება 229,953 228,006 1,947 

მივლინება 680 300 380 
შესყიდვები მრავ. 28,781 1,691 27,089 

რადიო გადაცემა „ჩვენი საქართველო“ 5,490 5,490 - 
შრომის ანაზღაურება 5,400 5,400 - 

მივლინება 90 90 - 
შესყიდვები  - - - 
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ვებ პროექტი „მოქალაქე ჟურნალისტი“ 10,000 23,060 (13,060) 
შრომის ანაზღაურება 10,000 23,060 (13,060) 

მივლინება - - - 
შესყიდვები  - - - 

ანალიტიკური სამსახური 264,248 228,200 36,048 
შრ.ანაზღაურება 228,200 228,200 - 

ჰონორარი 24,000 - 24,000 
შესყიდვები 5,040 - 5,040 

ანალიტიკური ჟურნალის გამოცემა 7,008 - 7,008 

სპორტული მიმართულება 3,707,059 3,577,013 130,045 

მივლინება 191,923 191,923 - 
სიგნალის გადმოგორება 818,852 811,663 7,189 

ჩემპიონთა ლიგა 76,449 76,449 - 
მსოფლიო ჩემპიონატი ფეხბურთში 447,502 447,502 - 

ერონული ჩემპიონატი/ნაკრების თამაშები 47,513 38,644 8,870 

კალათბურთის მსოფლიო ჩემპიონატი და საკვალიფიკაციო - - - 

წყალბურთი ევროპის ჩემპიონატი 44,584 44,584 - 
ჭიდაობა/ძიუდო - - - 

რაგბი - - - 
წყალბურთი 7,533 7,533 - 

SNTV (Sport News Reporting Licence)   71,579 71,545 34 

სხვა სპორტული ღონისძიებები 123,691 125,406 (1,715) 

ლიცენზიები 2,616,218 2,504,232 111,986 
Fifa World Cup 2018 843,653 843,653 - 

EURO 2020 435,933 370,614 65,319 
Confederations Cup - - - 

European Qualifiers & Nations League - - - 

2018 Winter Olympics 59,260 59,260 - 

2020 Summer Olympics 155,170 155,170 - 
Champions League 384,611 384,611 - 

 2019 რაგბის მსოფლიო ჩემპიონატი 406,673 406,673 - 
კალათბურთის მსოფლიო ჩემპიონატი და საკვალიფიკაციო 251,250 251,250 - 

ძალოსნობის მზოფლიო ჩემპიონატი (თბილიში) - - - 

ევროთასები ფეხბურთში (ქართული კლუბები) - - - 

რაგბის ტესტ მატჩები - - - 
წყალბურთი ევროპის ჩემპიონატი 46,667 - 46,667 

ძიუდო გრანპრები და სლემები - - - 
ძიუდო ევროპის ჩემპიონატი 33,000 33,000 - 

ძიუდო მსოფლიო - - - 

ჭიდაობა ევროპა - - - 

ჭიდაობა მსოფლიო - - - 
ევროთასები ფეხბურთში - - - 

კალათბურთი ამხანაგურები - - - 
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ოქროს ბურთის დაჯილდოვება - - - 
ძარიანი ავტომობილები - - - 

სპორტული გადაცემების ხარჯები 29,629 29,629 - 

სპორტი 360 29,629 29,629 - 

სპორტის დაფა - - - 
სპორტის სხვადასხვა ხარჯები 50,438 39,567 10,871 

Getty Images 39,644 39,567 77 

ბუსტის ხარჯები 10,794 - 10,794 

მედიისა და კომუნიკაციის ბლოკი 4,934,482 4,151,091 783,391 

                               -    
                              
-    

                  
-    

შრ.ანაზღაურება               2,185,121  
              

2,191,985  
         

(6,864) 
დირექტორის აპარატი 200,842 204,342 (3,500) 

ტელე-რადიო პროდუქციის დაგეგმვისა და პროგრამირების 
ჯგუფი 148,025 147,533 492 

ონლაინ მედიის სამსახური 140,688 142,771 (2,084) 
სოციალური მედიის ჯგ 13,125 13,375 (250) 
ვებ დეველოპმენტის ჯგ 23,625 23,625 - 

ტექნ. უზრუნველყოფის ჯგ 284,349 284,349 - 
მზა პროდუქციის შერჩევის ჯგ 104,860 103,760 1,100 

თარგმნა გახმოვანების ჯგ 399,788 402,103 (2,315) 
მარკეტინგის სამსახური 26,667 26,667 - 

მარკეტინგის ჯგ 195,325 197,783 (2,458) 
კვლევის და ანალიტიკის ჯგ 58,480 58,480 - 

ვიზუალური გაფორემების ჯგ 589,348 587,198 2,150 
მივლინება 97,805 70,691 27,114 
შესყიდვები 12,768 12,768 - 

მექანიკური პროდუქცია 1,782,495 1,284,035 498,460 
სერიალი 916,733 726,230 190,503 

Secret of The Bridge (ბუმერანგი) 179,641 179,641 - 
სერიალი (დღის ზოლი) 481,577 356,074 125,503 

Six Sisters/other (იმაჯინა) - - - 
სერიალი (ღამის ზოლი) 255,515 190,515 65,000 

კინო 318,079 285,790 32,289 
ჰოლივუდის ფილმები 318,079 285,790 32,289 

დოკუმენტური ფილმები 275,711 125,711 150,000 
დღის ეთერი (საოჯახო ყურება) 1 275,711 125,711 150,000 
დღის ეთერი (საოჯახო ყურება) 2 - - - 

ანიმაცია 180,638 87,070 93,568 
Alvinnn (PGS) 77,446 77,446 - 

Albi The Snowman - - - 
ანიმ. შაბათ/კვირა 2,081 9,623 (7,543) 

სერიალი (NIKOLOEON) 101,111 - 101,111 
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მუსიკალური პროდუქცია 11,021 11,021 - 
ვენის კონცერტი 11,021 11,021 - 

სააღდგომო გადაცემის ლიც/სიგნალი - - - 
ახალი წელი - - - 

სხვა ღონისძიებების ტრანსლაცია - - - 
ქართული ფილმები 80,312 48,213 32,099 

მარკეტინგი 218,242 146,681 71,561 
პანელური კვლევა - - - 

რაოდენობრივი კვლევა - - - 

თვისობრივი კვლევა, ფოკუს ჯგუფები 20,269 24,323 (4,054) 

საექსპერტო კვლევა 19,500 - 19,500 
საექსპერტო კვლევა (მეორ ვარიანტი) - - - 

მედია მონიტორინგი 10,400 9,600 800 
არხის შეფუთვა - - - 

ბრენდბუქის შექმნა  10,505 10,505 - 

ბრენდირებული კორპორატიული  ატრიბუტიკა 19,948 6,580 13,368 

ბრენდირებული სასაჩუქრე ატრიბუტიკა 38,265 44,997 (6,732) 
პრემიუმ სასაჩუქრე პაკეტი 10,000 - 10,000 
მიკროფონების განახლება  9,462 9,462 - 

ტელევიზიის მანქანების დაბრენდვა 550 550 - 
კამერები/ ჟილეტები/საწვიმარი/ჩანთა_დაბრენდვა 3,500 - 3,500 

ინტერიერში სეზონის ასახვა - - - 
  "Shutterstock"  - ის ერთწლიანი პაკეტის შეძენა (მაღალი 

ხარისხის ფოტო მასალის გადმოსაწერად) 3,508 3,508 - 

ბილბორდები 735 735 - 
ბანერები გაჩერებებზე - - - 

მონიტორები - - - 

შენობის შეფუთვა - - - 
ბანერები მეტროში - - - 

ონლაინ პრომოუშენი გარე პლათფორმებზე ( ბანერები, 
მასალების განთავსება) 20,000 - 20,000 

ონლაინ პრომოუშენი გარე პლათფორმებზე ( ბანერება, 
მასალების განთავსება) 126 126 - 

პრეზენტაცია, ანგარიშები, შეხვედრები  10,000 1,237 8,763 
ახალი შენობის მშენებლობის დაწყების პრეზენტაცია 400 - 400 

ბიუროების გახსნის პრეზენტაცია - - - 
კამპანიები (სოციალურ ქსელებში და ვებ სივრცეში) 13,328 15,089 (1,761) 

აპლიკაციები 10,000 - 10,000 
გადაცემების პირდაპირი კომუნიკაცია, სივრცეების მოწყობა 

(თბილისი/რეგიონები) - - - 

მსოფლიო რბენა /გარე აქტივობა 861 861 - 
26 მაისი/გარე აქტივობა 1,489 1,489 - 

თბილისობა/გარე აქტივობა - - - 
2018 წლის მსოფლიო ჩემპიონატის კამპანია/გარე აქტივობა - - - 

სხვა ღონისძიებები  3,395 3,395 - 
აქტივობა/სოც.პასუხისგებლობის ფარგლებში 2,000 - 2,000 
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საკომუნიკაციო – ინტერაქტიული დაფა - - - 
თანამშრომლების საახალწლო მილოცვა - 4,873 (4,873) 

საახალწლო ღონისძიებები - 9,351 (9,351) 
დღესასწაულების მილოცვა (8 მარტი, აღდგომა, ა.შ.) - - - 

რადიოს/ტელევიზიის დაბადების დღე 10,000 - 10,000 
სხვა აქტივობები (თიმბილდინგი, პროექტი "გაიცანი 

თანამშრომელი") - - - 

ონლაინ მედია 43,423 19,390 24,033 
ონლაინ მედიის სხვადასხვა შესყიდვები 20,624 1,900 18,723 

სოციალური მედიის კამპანიები 18,761 17,489 1,272 

ახალი მულტიმედიური პლატფორმები 4,038 - 4,038 
ევროვიზია 509,527 381,742 127,785 

შრომის ანაზღაურება  151,812 150,812 1,000 
მივლინება 93,106 93,106 - 
შესყიდვები 264,609 137,824 126,785 

საბავშვო ევროვიზია 85,100 43,798 41,302 

შრომის ანაზღაურება  20,800 - 20,800 
მივლინება 16,800 798 16,002 

შესყიდვები 47,500 43,000 4,500 

მედიაწარმოების ბლოკი 6,823,590 6,791,639 31,951 
  - - - 

შრომის ანაზღაურება 702,346 708,771 (6,425) 
დირექტორის აპარატი 158,321 158,321 - 

პროექტების განვითარების სამს 339,875 346,300 (6,425) 
შერჩევა მონიტორინგის სამსახური 204,150 204,150 - 

პროგრამული უზრუნველყოფის დანერგვის ჯგ - - - 
მივლინება 1,443 1,443 - 
შესყიდვები 558 558 - 

სატელევიზიო გადაცემები 5,661,321 5,622,945 38,376 
პროექტი „აკუსტიკა“ 369,934 368,263 1,671 

შრომის ანაზღაურება 318,897 322,427 (3,530) 
მივლინება 8,390 8,190 200 
შესყიდვები 42,647 37,647 5,000 

„გურმანია“ 143,348 143,348 - 
შრომის ანაზღაურება 126,488 126,488 - 

მივლინება 14,030 14,030 - 

შესყიდვები 2,830 2,830 - 
„ილუზიონი“ 59,720 60,870 (1,150) 

შრომის ანაზღაურება 59,720 59,720 - 
მივლინება - - - 
შესყიდვები - 1,150 (1,150) 

პირადი ექიმი-„მარი მალაზონია“ 231,364 226,310 5,054 

შრომის ანაზღაურება 195,300 195,300 - 
მივლინება 17,465 14,415 3,050 
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შესყიდვები 18,599 16,595 2,004 
„რანინა“ 470,434 476,715 (6,281) 

შრომის ანაზღაურება 340,194 345,563 (5,369) 
მივლინება - - - 

შესყიდვები 130,240 131,152 (912) 

„რეალური სივრცე“ 468,829 461,369 7,460 
შრომის ანაზღაურება 384,950 382,700 2,250 

მივლინება 12,575 12,365 210 
შესყიდვები 71,304 66,304 5,000 

„ფერმა“ 201,193 194,514 6,680 

შრომის ანაზღაურება 144,943 142,119 2,825 

მივლინება 56,250 52,395 3,855 
შესყიდვები - - - 

„მარტივი ლოგიკა“ 753,341 789,549 (36,208) 
შრომის ანაზღაურება 163,462 164,712 (1,250) 

მივლინება 520 565 (45) 

შესყიდვები 589,360 624,272 (34,913) 

„წიგნების თარო“ 364,559 354,755 9,804 
შრომის ანაზღაურება 251,097 249,597 1,500 

მივლინება 33,262 32,572 690 
შესყიდვები 80,200 72,586 7,614 

„ხარ თუ არა მეექვსე კლასელზე ჭკვიანი“ 783,359 777,848 5,511 

შრომის ანაზღაურება 250,675 251,775 (1,100) 

მივლინება 16,325 16,620 (295) 
შესყიდვები 516,359 509,453 6,906 

„ჰოპლა, ჩვენ ვცოცხლობთ“ 143,325 142,810 515 
შრომის ანაზღაურება 122,225 122,225 - 

მივლინება 20,570 20,055 515 

შესყიდვები 530 530 - 

ელექტროლიტი (ელექტრონული ლიტ. ჟურნალი) 90,000 17,600 72,400 
შრომის ანაზღაურება 85,000 17,600 67,400 

მივლინება 5,000 - 5,000 
შესყიდვები - - - 

პროექტი "მათემატიკა" 23,173 23,173 - 

შრომის ანაზღაურება 22,500 22,500 - 

მივლინება - - - 
შესყიდვები 673 673 - 

პროექტი "მრავალფეროვნება" (ეთნიკური უმცირესობები) 163,928 163,928 - 
შრომის ანაზღაურება 139,745 139,745 - 

მივლინება 1,983 1,983 - 

შესყიდვები 22,200 22,200 - 

დიდების მუსიკალური შოუ - - - 
შრომის ანაზღაურება                              -                                                    
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-    -    

მივლინება - - - 
შესყიდვები - - - 

გადაცემა დილა 340,168 240,462 99,706 

შრომის ანაზღაურება 257,168 230,397 26,771 

მივლინება 20,000 7,401 12,599 
შესყიდვები 63,000 2,664 60,336 

იუმორისტული შოუ (გადაც. შესყიდვა) 175,000 175,000 - 
შრომის ანაზღაურება - - - 

მივლინება - - - 

შესყიდვები 175,000 175,000 - 

გადაცემა ალიონი 46,686 46,686 - 
შრომის ანაზღაურება 36,396 36,396 - 

მივლინება 390 390 - 
შესყიდვები 9,900 9,900 - 

პროექტი საქართველოს ვარსკვლავი 225 127,010 (126,785) 

შრომის ანაზღაურება - - - 

მივლინება 225 225 - 
შესყიდვები ალი - 126,785 (126,785) 

ფილმები 832,735 832,735 - 
სერიალი "ვაკანსია მკვლელის თანამდებოაზე" 368,800 368,800 - 

შრომის ანაზღაურება 30,000 30,000 - 

მივლინება - - - 

შესყიდვები 338,800 338,800 - 
სერიალი "დროებით დასაქმებული" 11,375 11,375 - 

შრომის ანაზღაურება 11,375 11,375 - 
მივლინება - - - 
შესყიდვები - - - 

დოკუმენტური ფილმი "სტოქსი" 158,201 158,201 - 

შრომის ანაზღაურება 129,425 129,425 - 
მივლინება 8,865 8,865 - 
შესყიდვები 19,911 19,911 - 

დოკ. გადაცემათა ციკლი "ხანმოკლე მეოცე საუკუნე" 91,956 91,956 - 
შრომის ანაზღაურება 91,956 91,956 - 

მივლინება - - - 

შესყიდვები - - - 
შემოქმედებითი ჯგუფი ეპოქა -აკა მორჩილაძის საავტორო 
ფილმი "კალმასობა" 155,166 155,166 - 

შრომის ანაზღაურება 137,800 137,800 - 
მივლინება 17,366 17,366 - 

შესყიდვები - - - 
შემოქმედებითი ჯგუფი ეპოქა -აკა მორჩილაძის საავტორო 
ფილმი "თბილისის უბნები" - - - 

შრომის ანაზღაურება - - - 
მივლინება - - - 
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შესყიდვები - - - 
იდეების ბანკი 34,359 34,359 - 

შრომის ანაზღაურება 23,175 23,175 - 
მივლინება 5,795 5,795 - 

შესყიდვები 5,389 5,389 - 

პროექტი ინტერაქტივი 9,378 9,378 - 
შრომის ანაზღაურება 5,718 5,718 - 

მივლინება 3,660 3,660 - 
შესყიდვები - - - 

სატელევიზიო ფილმი "უკომნტაროდ" 3,500 3,500 - 

შრომის ანაზღაურება 3,500 3,500 - 

მივლინება - - - 
შესყიდვები - - - 

რადიო გადაცემები 457,922 457,922 - 
შრომის ანაზღაურება 446,601 446,601 - 

მივლინება 3,955 3,955 - 

შესყიდვები 7,367 7,367 - 

რადიოს განვითარება (დრაივ შოუ და სხვ) - - - 
შრომის ანაზღაურება - - - 

მივლინება - - - 

შესყიდვები - - - 

წარმოებისა და ტექ. უზრუნველყოფის ბლოკი 11,295,522 11,008,662 286,859 
  - - - 

შრომის ანაზღაურება 6,169,538 6,173,036 (3,498) 
დირექტორის აპარატი 141,500 153,565 (12,065) 

გავრცელების უზრუნველყოფის სამს 70,450 70,450 - 
საერთაშორის ჩართვების ჯგ 21,450 19,800 1,650 

შიდა და გარე სიგნალების მომსახურე ჯგ 209,327 207,084 2,243 
მონიტორინგის სამსახური - - - 
ინფორმაციული ტექნ. სამს 359,011 360,211 (1,200) 

ტექნიკური უზრუნველყოფის სამს 55,850 55,450 400 
დაგეგმარების ჯგ 134,972 130,704 4,268 

მოძრავი სატელევიზიო სადგურის ჯგ 534,405 535,030 (625) 
კამერების პარკი 60,000 60,000 - 

სარემონტო ჯგ 49,100 49,100 - 
სტუდიების ჯგ 244,143 244,699 (556) 

ტელე ცენტრალური სააპარატოს ჯგ 78,000 78,000 - 
რადიოს ტექნ უზრუნველყოფის ჯგ 111,940 111,730 210 

ენერგეტიკის სამუშაო ჯგ 209,029 207,610 1,419 
წარმოების უზრ. სამსახური 49,638 49,638 - 

წარმოების დაგეგმარების & კონტროლის ჯგ 200,142 200,227 (85) 
ოპერატორების ჯგ 1,098,350 1,098,521 (171) 

ხმის რეჯისორები ჯგ 521,687 519,171 2,516 
მემონტაჯეთა და გაფიკოსთა ჯგ 492,978 495,848 (2,870) 
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ვიზაშისა და სტილისტების ჯგ 151,237 154,424 (3,188) 
გამნათებლების ჯგ 243,795 242,920 875 

საეთერო ჯგ 538,488 534,683 3,805 
ცენტრალური საეთეროს ჯგ 335,224 335,349 (125) 

სამხატრო-სადადგმო ჯგ 258,823 258,823 - 
მივლინება 24,237 32,552 (8,315) 
შესყიდვები 200 200 - 

ვებმაუწყებლობა და სტრიმინგი  212,600 209,600 3,000 

Expert Solutions Georgia 212,600 209,600 3,000 

Tulix Systems inc - - - 
  - - - 

ტელერადიოცენტრი (სიგნალის გავრცელება)   1,440,000 1,440,000 - 
სატელიტის მომსახურება 255,104 259,241 (4,136) 

AZECOSMOS (1 არხი) 154,074 178,943 (24,870) 

AZECOSMOS (2 არხი) 5,486 5,486 - 

დღიური თანამგზავრი ( კონცერტებისთვის და სხვა) - - - 
TURKSAT  - - - 

AZECOSMOS (მოძრავი სატელიტ. სადგური სეგმეტნი) 95,545 74,811 20,733 
TURKSAT  

 (მოძრავი სატელიტ. სადგური სეგმენტით ) - - - 

ტექნიკის და სხვა შესყიდვები 2,403,790 2,088,215 315,575 
ნათურები და დიფუზიური ფილტრები 72,000 72,000 - 
მესამე სართულის დაქსელვა 291,532 291,532 - 
ტელევიზორები ნიუს რუმისთვის 67,979 67,979 - 
საოფისე კომპიუტერი (დეკტ./ლეპტ.) 783,849 786,228 (2,379) 
სკანერი, პრინტერი და სხვა 14,980 180 14,800 
უწყვეტი კვების წყარო რემონტი 15,000 - 15,000 
მე5 და მე6 კატეგორიის კაბელების შეძენა 16,635 16,635 - 
კომპიუტერის სათადარიგო ნაწილები 101,179 101,179 - 
სტრიმის კომპი. ბარათები (აჯა) 10,000 - 10,000 
პროგრამულად არქივის გაერთიანება და ვებზე მიბმა 4,000 - 4,000 
რადიოს ტექნიკის შეძენა-მოდერნიზაცია  84,500 84,500 - 
ინტერნეტ რადიო - - - 
ფოტოაპარატები 73,859 73,859 - 
პროგრამული უზრუმველყოფა ("კიბერნეტიჩესკი") 24,200 23,702 498 
ლიცენზირებული ანტივირუსული სისტემა 33,935 33,935 - 
სტუდიის დეკორაცია 87,927 88,356 (429) 
ვიზაჟის მასალა (კოსმ. პროდუქტი) 26,985 26,985 - 
სამკერვალოს აპარატურა/ინვენტარი 7,000 - 7,000 
ქსოვილის შესყიდვა 39,074 7,144 31,930 
სარესხი საშუალებები 3,000 459 2,541 
Xpression ლიცენზია 65,034 65,034 - 
სამუშაო იარაღები 4,900 - 4,900 
ელექტრო მოწყობილობები 7,099 7,099 - 
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პიროტექნიკა - - - 
რაციების შესყიდვა 5,140 - 5,140 
აუდიო ვიდეო კაბელების შეძენა 20,000 244 19,756 
რესივერების შეძენა 75,000 135 74,865 
ვიდეო აუდიო ტექნიკის სათადარიგო ნაწილები 65,000 214 64,786 
დისკ-რეკორდერი 15,000 - 15,000 
ბლექმეჯიქის კონვერტორი 8,000 - 8,000 
ვიდეომატარებლები 128,152 128,152 - 
ელემენტები 10,940 10,940 - 
ინტერნეტ მომსახურება ოპტიკურ-ბოჭკოვანი არხით 80,388 87,650 (7,262) 
ინტერნეტ მომსახურებები (ქუთაისი) 36,000 - 36,000 
FTP სერვერის კოლოკაცია 4,350 - 4,350 
სილქნეტი (სილქ ტივი) 3,200 3,200 - 
ნიუსის ფლეშ ბარათები  ვიდეოკამერებისთვის - - - 
livu სმარტფონების ლიცენზიის განახლება 10,880 - 10,880 
სატელეკომუნიკაციო მომსახურებები  (ჭებში გატარება) 19,605 23,406 (3,801) 
ტურნიკეტი ( დაშვების სისტემები) 59,970 59,970 - 
დრონი 27,500 27,500 - 
ტექნიკის იჯარა 780,837 793,707 (12,869) 

მმს 607,691 617,355 (9,664) 
სატვირთო მანქანა - - - 

უწყვეტი კვების წყარო 27,244 30,450 (3,206) 

ეკრანების იჯარა - 
 

- 

განათების იჯარა 145,902 145,902 - 

სხვა  ტექნიკური ხარჯი 9,214 12,111 (2,897) 

ადმინისტრაციისა და ფინანსების  ბლოკი 5,853,991 5,369,164 484,827 
  - - - 

შრომის ანაზღაურება 1,788,661 1,790,190 (1,528) 
ბლოკის დირექტორის აპარატი 129,000 128,643 357 

ფინანსური ანალიზისა და ფინანსური აღრიცხვის სამს 45,000 45,250 (250) 
ბუღალტრული აღრიცხვის ჯგუფი 176,535 178,470 (1,935) 

ფინანსური ანალიზის,ბიუჯეტირების და რეპორტინგის ჯგუფი 91,716 92,466 (750) 
შესყიდვების სამს 196,669 197,919 (1,250) 
ადმინისტრაცია 150,275 150,775 (500) 

საწყობი 62,650 62,650 - 
ტელეკომუნიკაციის ჯგ 32,210 31,210 1,000 

სარემონტო ჯგ 96,992 98,162 (1,170) 
ვენტილაციის ჯგ 93,347 93,347 - 

ავტოპარკი 714,267 711,298 2,970 
წარმომადგენლობითი ხარჯი 14,475 13,460 1,015 

მივლინება 975 1,305 (330) 
ახალი შენობის დაპროექტება 931,779 931,779 0 
საკონსულტაციო-საინჟინრო მომსახურება 314,250 - 314,250 
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რეგიონული ოფისის მშენებლობა (ბათუმი) - - - 
 კომუნალური ხარჯები  687,689 660,809 26,880 

წყალი 66,038 51,390 14,648 

დენი 478,649 469,160 9,489 

გაზი 35,764 32,014 3,751 
 დასუფთავება, სანიტარული, ნარჩენების გატანა  107,237 108,245 (1,008) 

ტრანსპორტი 848,791 799,406 49,385 
ტრანსპორტის მომსახურების ხარჯი 117,326 103,441 13,885 

ტრანსპორტის შეკეთება (მომსახურება)/სათად. ნაწილები 50,723 55,438 (4,715) 

საბურავები   20,651 2,851 17,800 

ავტოტრანსპორტის დაზღვევა 39,020 39,268 (249) 
GPS 3,433 3,784 (351) 

"სიტი -პარკი" 3,500 2,100 1,400 
საწვავ-საპოხი მასალები 335,091 299,591 35,499 

ბენზინი 263,204 233,204 30,000 

დიზელი 61,042 56,042 5,000 

ზეთი+ფილტრები 10,845 10,345 500 
ავტოპარკის განახლება 396,374 396,374 - 
კავშირგაბმულობა 140,568 141,229 (661) 

მობილური- კორპორატიული 111,365 111,330 36 
ქალაქის ტელეფონი 21,549 22,085 (536) 

112-ის მომსახურება 7,654 7,814 (161) 

შენობა-ნაგებობების დაცვა 236,525 236,525 - 
საფოსტო მომსახურება 4,701 4,524 177 
საოფისე  მასალები 64,293 44,737 19,556 

ავეჯი, საოფისე ინვენტარი 20,831 21,236 (404) 
საკანცელარიო საქონელი 38,229 18,229 20,000 

კარტრიჯები, საბეჭდი მასალები 5,232 5,272 (40) 

საოფისე აპარატურის ტექ.მომს - - - 
საკაბელო ტელევიზია 320 320 - 
წიგნების აკინძვა 3,001 3,000 1 
ჯანმრთელობის დაზღვევა 371,295 365,313 5,982 
სარემონტო სამუშაოები 155,471 136,674 18,797 

გამაგრილებელი & სავენტილაციო სისტემები 85,419 65,419 20,000 

საიდენტიფიკაციო სამს. საშვები 6,359 6,431 (73) 
სატვირთო მანქანის დაქირავება, ტვირთის გადაზიდვა 3,440 2,980 460 
მუშახელი მომსახურება 4,500 1,625 2,875 
სამეურნეო საქონელი 19,396 21,340 (1,944) 
სამშენებლო მასალები 3,000 1,934 1,066 

საოფისე ელ.ტექნიკა 2,551 551 2,000 

საკონსულტაციო მომსახურება 72,263 61,278 10,985 
ჟურნალ-გაზეთები 788 328 460 
საარქივო მომსახურება 1,000 182 818 
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თარგმნა, ნოტარიუსი 24,931 23,254 1,677 

სხვა ადმინისტრაციული ხარჯი 67,552 54,572 12,980 

გადასახდელები 3,186,079 2,600,909 585,170 

სახელმწიფო სესხი - - - 
ევროპის მაუწყებელთა კავშირის (EBU) 2017 წლის საწევროს 
ხარჯი 481,500 481,500 - 

დღგ (რეალიზაციის, უკუდაბეგვრის) 2,391,162 1,881,300 509,862 
ქონების გადასახადი 13,000 9,850 3,150 
მიწის გადასახადი - - - 

მოგების გადასახადი 70,000 - 70,000 
ევროპის მაუწყებელთა კავშირის (EBU) ვალი - - - 
კრედიტორული დავალიანებები - - - 
საავტორო უფლებები 120,001 120,000 1 
26 მაისის ხარჯი 537,540 537,540 - 
ფილმის რეალიზაც. ავტორის წილი 71,438 71,438 - 

უარყოფითი საკურსო სხვაობა 658 - 658 

სხვა მიმდინარე დავალიანება 34,540 33,040 1,500 

ჯამი: 

           
50,255,577  

            
47,827,561  

   
2,428,016  

 
  

                  
-    

შრომის ანაზღაურება 27,066,874 27,030,446 36,428 

გენერალური დირექტორის აპარატი 1,781,453 1,815,326 (33,873) 
ახალი ა მიმდინარე ამბების ბლოკი 10,488,830 10,511,511 (22,681) 

მედიის და კომუნიკაციის ბლოკი 2,357,734 2,342,798 14,936 

მედიაწარმოების ბლოკი 4,480,657 4,397,585 83,072 
წარმოების და ტექ. უზრუნველყოფის ბლოკი 6,169,538 6,173,036 (3,498) 

ადმინისტრაციის და ფინანსების ბლოკი 1,788,661 1,790,190 (1,528) 

 
  

                  
-    

მივლინება 1,507,310 1,468,702 38,608 

გენერალური დირექტორის აპარატი 11,815 11,815 - 
ახალი ა მიმდინარე ამბების ბლოკი 1,014,502 1,036,144 (21,642) 

მედიის და კომუნიკაციის ბლოკი 207,711 164,595 43,116 
მედიაწარმოების ბლოკი 248,069 222,290 25,779 

წარმოების და ტექ. უზრუნველყოფის ბლოკი 24,237 32,552 (8,315) 

ადმინისტრაციის და ფინანსების ბლოკი 975 1,305 (330) 
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შრომის ანაზღაურება 27,066,874 27,030,446 36,428

გენერალური დირექტორის აპარატი 1,781,453 1,815,326 (33,873)

ახალი ა მიმდინარე ამბების ბლოკი 10,488,830 10,511,511 (22,681)

მედიის და კომუნიკაციის ბლოკი  2,357,734 2,342,798 14,936 

მედიაწარმოების ბლოკი 4,480,657 4,397,585 83,072

წარმოების და ტექ. უზრუნველყოფის ბლოკი 6,169,538 6,173,036 (3,498)

ადმინისტრაციის და ფინანსების ბლოკი 1,788,661 1,790,190 (1,528)

მივლინება 1,507,310 1,468,702 38,608 

გენერალური დირექტორის აპარატი 11,815 11,815 -

ახალი ა მიმდინარე ამბების ბლოკი 1,014,502 1,036,144 (21,642)

მედიის და კომუნიკაციის ბლოკი 207,711 164,595 43,116 

მედიაწარმოების ბლოკი 248,069 222,290 25,779 

წარმოების და ტექ. უზრუნველყოფის ბლოკი 24,237 32,552 (8,315)

ადმინისტრაციის და ფინანსების ბლოკი 975 1,305 (330)
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დაფინანსების წყარო: ეკონომიკური საქმიანობით 
(საკუთარი სახსრებით) მიღებული შემოსავალი
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 სამეურვეო საბჭო 730,050 12,000 742,050

გენ. დირექტორის აპარატი და 
დაქვემდებარებული სამსახურები

3,339,476 - 3,339,476

ახალი და მიმდინარე ამბები 11,670,798 - 11,670,798

მედიისა და კომუნიკაციის ბლოკი 8,816,866 79,380 8,896,246

მედიაწარმოების ბლოკი 7,202,015 - 7,202,015

წარმოება და ტექ. უზრუნველყოფის 
ბლოკი

9,302,288 45,787,093 55,089,382

ადმინისტრაციის და ფინანსების 
ბლოკი

4,017,676 50,000 4,067,676

სხვა გადასახდელები 4,390,830 1,571,527 5,962,357

მთლიანი ბიუჯეტი: 49,470,000 47,500,000 96,970,000

ხაზინა ბანკი სულ

სსიპ “საზოგადოებრივი მაუწყებლის” 
2019 წლის ბიუჯეტის პროექტი
  
პერიოდი: 01.01.2019 -31.12.2019  
ვალუტა: ლარი  


