
მესამე კვარტლის

ანგარიში
წელი2020



2

ახალი და მიმდინარე ამბები

საანგარიშო პერიოდში მთავარ გამოწვევას წარმოადგენდა 2020 
წლის საპარლამენტო არჩევნების, წინასაარჩევნო პერიოდის და 
საქართველოში არსებული ეპიდემიოლოგიური ვითარების გაშუქება.

პირველი სექტემბრიდან საარჩევნო კამპანია ოფიციალურად დაიწყო. 
ტრადიციულად, პირველმა არხმა უზრუნველყო, როგორც კვალიფიცი-
ური, ასევე, არაკვალიფიციური პოლიტიკური სუბიექტების პროგრამების 
გაშუქება და დებატები.

დებატები 2020  

მაუწყებლობის შესახებ კანონი და საარჩევნო კოდექსი 
საზოგადოებრივ მაუწყებელს საარჩევნო პერიოდში 
ვალდებულებებს აკისრებს მხოლოდ კვალიფიციურ 
სუბიექტებთან დაკავშირებით („მაუწყებლობის შესახებ“ 
საქართველოს კანონი, მუხლი 55(2), საქართველოს 
ორგანული კანონი „საქართველოს საარჩევნო კოდექსი“, 
მუხლი 185(2-4)). მიუხედავად ამისა, პირველმა არხმა დებატების ფორმა-
ტი არაკვალიფიციურ სუბიექტებსაც შესთავაზა. აღსანიშნავია, რომ 2020 
წლის არჩევნებზე ეს მიდგომა კიდევ უფრო მიზანშეწონილია, რადგან 
ერთპროცენტიანი საარჩევნო ბარიერის პირობებში, არაკვალიფიციური 
საარჩევნო სუბიექტების პარლამენტში მოხვედრის შესაძლებლობა 
მნიშვნელოვნად გაზრდილია.

28 სექტემბერს პირველმა არხმა საარჩევნო სუბიექტების 
წარმომადგენლების მონაწილეობით, კენჭისყრა ჩაატარა,  რომლის 
მიხედვითაც   დებატებში მონაწილე პარტიების რიგითობა განისაზღვრა. 
წილისყრა საქართველოს პირველი არხის პირდაპირ ეთერში გადაიცა. 
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საარჩევნო დებატები გადაიცემა პრაიმთაიმში 22.30 საათზე. 
თითოეული დებატის ქრონომეტრაჟია 90 წუთი.  

დებატებში მონაწილე კანდიდატებს ექნებათ  თანაბარი დრო 
კითხვებზე პასუხის გასაცემად.  დებატები შედგება რამდენიმე 
რაუნდისგან. 
 
დებატებს გაუძღვებიან: გიორგი გვიმრაძე და მაკა ცინცაძე.

დებატებში მონაწილე კანდიდატის შერჩევა თავად პარტიის 
პრეროგატივაა. 

28 სექტემბრის კენჭისყრის საფუძველზე ასევე დადგინდა 
სუბიექტების   პრეზენტაციებისთვის გამოყოფილი ტელე და რადიო 
ეთერის რიგითობა.   

პირველი არხი 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნებში მონაწილე 
ყველა პოლიტიკურ სუბიექტს სთავაზობს ეთერს მიმართვისთვის 
„მოამბის” მთავარ, 21.00 საათიან გამოშვებაში. 30 სექტემბრიდან 
„მოამბის” მთავარ გამოშვებაში მინიმუმ ორი სხვადასხვა  
პოლიტიკური სუბიექტის წარმომადგენელს ეთმობა დრო, ჯამში 10 
წუთი. (თითოეულს 5 წუთი). 

წილისყრაში მონაწილეობდა 18 კვალიფიციური და 41 არაკვალიფიცი-
ური საარჩევნო სუბიექტი. 

კვალიფიციური და არაკვალიფიციური საარჩევნო სუბიექტების  დება-
ტებს  4-4 გადაცემა დაეთმობა. კონკრეტულ გადაცემებში მონაწილე 
სუბიექტები განისაზღვრა წილისწყრით. რომელიმე საარჩევნო სუბიექტის 
უარის ან რეგისტრაციიდან მოხსნის შემთხვევაში დებატებში მონაწილე-
თა რაოდენობა მცირდება.
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საარჩევნო სუბიექტებს, ასევე, შესაძლებლობა ექნებათ მიიღონ 
მონაწილეობა საქართველოს რადიოს პროექტში „არჩევნები 
2020“. გადაცემა ეთერშია ყოველ სამუშაო დღეს  14:00 საათზე. 
ყოველ სუბიექტს დაეთმობა 10 წუთი. საარჩევნო სუბიექტების 
სიმრავლის გამო რადიო ეთერში პროგრამისთვის „არჩევნები 
2020“ გამოყოფილი დრო გაიზარდა. 

პირველი არხი, როგორც დებატებში, ასევე, „მოამბეში“ და რადიოს 
ეთერში საეთერო დროის გამოყოფის  თუ საარჩევნო რეპორტაჟების 
მომზადებისას ხელმძღვანელობს არსებული კანონმდებლობით და  
ყველა საარჩევნო სუბიექტის მიმართ თანაბარი მიდგომით. 
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წინასაარჩევნო მონიტორინგი

საზოგადოებრივი მაუწყებელი აწარმოებს წინასაარჩევნო მედიამონი-
ტორინგს პლატფორმებზე:

მონიტორინგი შეეხება საქართველოს პირველი არხისა და საქართველოს 
რადიოს საზოგადოებრივ-პოლიტიკური მიმართულების ყველა გადა-
ცემას.
მონიტორინგი 1-ლი სექტემბრიდან მიმდინარეობს და მიზნად ისახავს 
მონიტორინგის სუბიექტებისთვის დათმობილი დროის რაოდენობრივი 
მონაცემების დათვლას. მონიტორინგის შედეგები ეტაპობრივად 
ქვეყნდება ვებ-გვერდზე 1TV.GE.

მნიშვნელოვანია, რომ მონიტორინგი წარმოებს სპეციალურად შექმნილი 
პროგრამის საშუალებით, თითოეულ ჩანაწერზე ტელეგადაცემის/
სიუჟეტის ლინკის მითითებით. როგორც პრაიმ თაიმში, ასევე ოფფ პრაიმში 
გაშუქებული ინფორმაციის დამუშავებას უზრუნველყოფენ სხვადასხვა 
პლატფორმებისა და გადაცემების სპეციფიკის გათვალისწინებით 
დატრენინგებული მონიტორები. 

საქართველოს პირველი არხი

საქართველოს რადიო
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გაშუქებული თემა დათმობილი დროის მიხედვით; 
გაშუქებული სუბიექტი (გამომსვლელი) დათმობილი დროის 
მიხედვით; 
სუბიექტის პირდაპირი და ირიბი გაშუქება დათმობილი დროის 
მიხედვით;
სუბიექტის გაშუქება ტონის მიხედვით (პოზიტიური, ნეგატიური, 
ნეიტრალური);

საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის არჩევნებისათვის 
ცესკოში;
რეგისტრირებული პარტიები/ბლოკები; 
პარლამენტის არჩევნებისათვის საინიციატივო ჯგუფების მიერ 
წარდგენილი;
ცესკოში რეგისტრირებული, მაჟორიტარი კანდიდატები;
საკრებულოების შუალედური და მერების რიგგარეშე არჩევნებზე 
ცესკოში რეგისტრირებული საარჩევნო სუბიექტები; 
აჭარის უმაღლესი საბჭოს საარჩევნო სუბიექტები;
მთავრობა;
პარლამენტი;
პრეზიდენტი; 
ადგილობრივი თვითმმართველობები;
ცესკო;
არასამთავრობო ორგანიზაციები;
საერთაშორისო ორგანიზაციები;

საერთაშორისო ორგანიზაციების პრაქტიკის შესაბამისად 
იზომება: 

მონიტორინგის სუბიექტები არიან: 
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ჟურნალისტების გადამზადება

საქართველოს პირველმა არხმა წინასაარჩევნოდ ჟურნალისტები 
გადაამზადა. ტრენინგებს BBC-ის ტრენერი ჯონათან სთოუნმენი 
დისტანციურ რეჟიმში ორი კვირის განმავლობაში ატარებდა.
ტრენინგი მოიცავდა ისეთ თემებს, როგორიცაა – მიუკერძოებლობა 
და დამოუკიდებლობა, სიზუსტე, სამართლიანობა და ანგარიშვალდე-
ბულება.
ჯონათან სთოუნმენი 20 წლის განმავლობაში BBC-ის ახალი და მიმდი-
ნარე ამბების სამსახურში ჟურნალისტის, პროდიუსერის, რედაქტორისა 
და   მკვლევრის  პოზიციებს  იკავებდა,  საბოლოოდ  კი  BBC  World   
Service-ის ტრენინგცენტრის ხელმძღვანელი გახდა. ამჟამად სთოუნმენი 
საკონსულტაციო კომპანია Stonepeople Media-ს მართავს.

სარედაქციო პრინციპები

პირველი არხის ჟურნალისტებმა, 
ჯონათან სთოუნმენთან ერთად, 
იმუშავეს  სარედაქციო პრინციპების 
ერთიან  დოკუმენტზე, რომელიც 
ჟურნალისტებისთვის იქნება ერთგვა-
რი სახელმძღვანელო არჩევნების 
გაშუქების პროცესში.
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მრავალფეროვანი საქართველო

აშშ-ის საელჩოს მხარდაჭერით, „მოამბის“ 21:00-საათიანი, მთავარი 
გამოშვება გადაიცემა სომხური და აზერბაიჯანული ენების მატარებელი 
ხმოვანი ბილიკების თანხლებით (ენის რეჟიმის გადართვა შესაძლებე-
ლია მიმღების დისტანციური პულტის საშუალებით). წინასაარჩევნო 
პერიოდში და არჩევნების დღეს „მოამბე“ აზერბაიჯანულ და სომხურ 
ენებზე მუშაობდა განსაკუთრებულ რეჟიმში და აქტიურად აშუქებდა 
პარტიებთან დაკავშირებულ ყველა სიახლეს. არჩევნების დღეს 
მომზადდა აზერბაიჯანულ და სომხურ ენებზე საინფორმაციოს რამდე-
ნიმე სპეციალური გამოშვება. საქართველოს პირველი არხის ონლაინ 
პლატფორმაზე, შესაბამის ენობრივ განყოფილებაში 24/7 თავსდება 
ახალი ამბები აზერბაიჯანულ (www.1tv.ge/az) და სომხურ ენებზე 
(www.1tv.ge/am.) ყოველ სამუშაო დღეს, 4-ჯერ გადის საინფორმაციო 
გამოშვება „მოამბე“ აზერბაიჯანულ და სომხურ ენებზე - 12:00, 15:00, 18:00 
და 20:00 საათზე. 

გარდა ამისა, პროექტის „მრავალფეროვანი საქართველო“ ფარგლებში 
სხვადასხვა ენებზე მზადდება მედია მასალები საქართველოში 
მცხოვრები ეთნიკური უმცირესობების შესახებ. საზოგადოებრივი 
მაუწყებლის მედიაპროდუქცია ითარგმნება ეთნიკური უმცირესობების 
ენებზე. საქართველოში მცხოვრები ეთნიკური და რელიგიური უმცი-
რესობებისთვის საინტერესო და აქტუალური საკითხები, მათ შესახებ 
ინფორმაცია ინტეგრირებულია ქართულ გადაცემებში.
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თავდასხმა პირველ არხზე

წინასაარჩევნო პერიოდში, პირველი არხი  გახდა, როგორც პოლიტიკური, 
ასევე, ფიზიკური თავდასხმის სამიზნე. მიუხედავად ამისა, პირველი 
არხი უზრუნველყოფს წინასაარჩევნო პროცესების სრულფასოვან და 
დაბალანსებულ გაშუქებას ყველა პლატფორმაზე.  

29 სექტემბერს ქალაქ მარნეულში განვითარებული მოვლენების შედე-
გად დაშავდნენ ჟურნალისტები, მათ შორის პირველი არხის გადამღები 
ჯგუფი. დაზიანებულია მაუწყებლის კუთვნილი ტექნიკა. მარნეულში 
დაპირისპირება „ქართული ოცნებისა“ და „ნაციონალური მოძრაობის“ 
აქტივისტებს შორის მოხდა. შინაგან საქმეთა სამინისტრომ მოკვლევა 
ჟურნალისტურ საქმიანობაში ხელის შეშლის ფაქტზე დაიწყო.

ამ ინციდენტის შემდეგ  სხვა მედიასაშუალების ჟურნალისტმა გამოთქვა 
ბრალდება, თითქოს პირველი არხის გადამღებმა ჯგუფმა მას არ გაუწია 
შესაბამისი დახმარება. სინამდვილეში საზოგადოებრივი მაუწყებლის 
გადამღები ჯგუფი ინციდენტის დაწყების მომენტში, მითითებული 
ტერიტორიიდან დაახლოებით 3-4 კილომეტრში იმყოფებოდა და 
პირდაპირ ეთერში ერთვებოდა. ამის შემდეგ, პირველი არხის გადამღები 
ჯგუფი დაპირისპირების ადგილზე მივიდა და თავად გახდა თავდასხმის 
სამიზნე - ფიზიკური შეურაცხყოფა მიაყენეს ჩვენს ოპერატორს, ზაზა 
ბარამიძეს და დაამტვრიეს არხის კუთვნილი კამერა.

მსგავსი ცრუ ბრალდება პირველმა არხმა შეაფასა როგორც  
მიზანმიმართული კამპანია საზოგადოებრივი მაუწყებლის წინააღმდეგ.
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ახალი სატელევიზიო სეზონი

საქართველოს პირველმა არხმა ახალი სატელევიზიო სეზონი 
სექტემბრიდან დაიწყო. 
ეთერში შევიდა რამდენიმე ახალი, მნიშვნელოვანი პროექტი 
და გაგრძელდა ის გადაცემები, რომლებიც წინა სეზონზე იყო 
განთავსებული. 

დღის კოდი
გადაცემის მიზანია სატელევიზიო სივრცეში 
სრულიად ახალი სივრცის შექმნა, სადაც 
უახლესი თუ მიმდინარე მოვლენების პარა-
ლელურად, მაყურებელს შესაძლებლობა აქვს, 
მიიღოს ამომწურავი ინფორმაცია, მოისმინოს 
კვალიფიციური მსჯელობა როგორც კულტურის სხვადასხვა დარგის, 
ასევე მომიჯნავე სფეროების შესახებ.

თანამედროვე ტექნოლოგიებით შექმნილი, პირვე-
ლი ქართული საბავშვო ანიმაციური სერიალი 
„მაშველები“ საეთერო ბადეში განთავსებულია შაბათ-

კვირას, საბავშვო გადაცემების ზოლში, 11:45 საათზე. ანიმაციური ფილმი 
შედგება სათავგადასავლო ისტორიებისგან,  მამაცი და საინტერესო 
პერსონაჟებისგან. ანიმაცია შეიცავს შემეცნების მნიშვნელოვან 
ელემენტებს.

მაშველები
პირველი ქართული ანიმაციური საბავშვო სერიალი
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მასტერშეფი
სექტემბერში, პირველი არხის ეთერში სტარტი აიღო კულინარიული მეგა 
შოუ „მასტერშეფის“ მეოთხე სეზონმა. შოუმ  ყველა სეზონზე ონლაინ 
რეიტინგების აქამდე არსებული ყველა რეკორდი მოხსნა.



12

„რანინა“ 11 სექტემბერს პირველი ტურით წარდგა 
მაყურებლის წინაშე. გადაცემა გრძელდება პირველი 
არხის ეთერში და 13 ნოემბერს, გრანდიოზული ფინალით 
დასრულდება, სადაც გამოვლინდება გამარჯვებული,  
საქართველოს ხმა  2020 წლის საბავშვო ევროვიზიაზე.

სერიალი სიმსივნით დაავადებული ქალების ისტორიებს უამბობს 
მაყურებელს.  აქცენტი დასმულია არა მხოლოდ სიმსივნური დაავადებე-
ბის გახშირებულ მაჩვენებელზე, არამედ მისი დროული დიაგნოსტიკის 
და სწორი პროფილაქტიკის მნიშვნელობაზე. 
ტელედრამა ასევე მიზნად ისახავს სიმსივნით დაავადებული ქალების 
მიმართ არსებული  სტიგმის და საზოგადოებაში სტერეოტიპების რღვევის 
ხელშეწყობას.

რანინა 

ქიმია
ორიგინალური ქართული სერიალი

პირველი არხი HBO-ს In Treatment-ის ქართულ ანალოგს 
იღებს. ეს არის უპრეცედენტო პროექტი, რომელსაც 
მაუწყებელი „NOVA პროდაქშენთან“ ერთად ახორციელებს. 
ძირითადი სიუჟეტი აგებულია ფსიქოთერაპევტისა და 
მისი პაციენტების ურთიერთობაზე. სერიალი პირველი არხის ეთერში 
განთავსდება ნოემბრის თვიდან.

წლის ბოლოს, პირველი არხის ეთერში დაგეგმილია ჩაეშვას 
მსოფლიოში ყველაზე რეიტინგული მუსიკალური მეგა შოუ  
„ვოისი“. მონაწილეთა შესარჩევი ტურები დასრულებულია. 
პროექტს  ახორციელებს „NOVA პროდაქშენი“.

სეანსი 

„ვოისი“ საქართველო
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მოამბე

აქტუალური თემა

ახალი კვირა

42-ე პარალელი

თავისუფალი ხედვა

კვირის ინტერვიუ

ბიზნესპარტნიორი

ბიზნესპარტნიორი - ოთხეული

რეალური სივრცე

გამომძიებელი რეპორტიორი

ახალი დღე

დღის კოდი

მაშველები

ქიმია

პირადი ექიმი

ტაიმაუტი

ფერმა

ექსპონატით მოყოლილი საქართველოს ისტორია

მასტერშეფი

წიგნების თარო

წიგნების თარო სტუდენტური

მარტივი ლოგიკა

ხარ თუ არა მეექვსეკლასელზე ჭკვიანი?

კაცები

რანინა

მუსიკის 12 მოციქული

დოსიე

ტელემუზეუმი

ჰოპლა, ჩვენ ვცოცხლობთ

აკუსტიკა

აკა მორჩილაძე- „დაკარგული წიგნები”

გადაცემები

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

31 ორიგინალური ქართული პროდუქტი
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პირველი არხი - სპორტი

2020 წლის მესამე კვარტალში, საქართველოს პირველმა არხმა 
ტრადიციულად, ყველა მნიშვნელოვანი სპორტული ღონისძიება 
შესთავაზა მაყურებელს. 

რეპორტაჟი 21 წლამდე ფეხბურთელთა ევროპის ჩემპიონატის 
შესარჩევი ტურნირიდან, საქართველო-საფრანგეთი (პირდაპირი 
რეპორტაჟი გორის ცენტრალური სტადიონიდან);

ფეხბურთში უეფას ერთა ლიგის 2020-2021 წლების გათამაშების 
ჯგუფური ეტაპის  მატჩი, ესტონეთი-საქართველო (პირდაპირი 
რეპორტაჟი ტალინიდან);

ფეხბურთში უეფას ერთა ლიგის 2020-2021 წლების გათამაშების 
ჯგუფური ეტაპის მატჩი, საქრთველო-ჩრდილოეთ მაკედონია 
(პირდაპირი რეპორტაჟი ბორის პაიჭაძის სახელობის დინამო-
არენადან).  მატჩის წინ და დასრულების შემდეგ „ტაიმაუტის“ 
სპეციალური გადაცემა.
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ტელეფილმები

საზოგადოებრივი მაუწყებელი ქართული ორიგინა-
ლური დოკუმენტური პროდუქტის ერთ-ერთი უმსხვი-
ლესი მწარმოებელია ქვეყანაში, გარდა ამისა, 
მიზნად ისახავს ამ მიმართულებით ინდუსტრიის 
მხარდაჭერას და ინვესტიციის ჩადებას. 

დოკუმენტური სერიალი  „საიდუმლო კარტოთეკა“. მე-3 სეზონი;

დოკუმენტური ფილმი - “ტრადიცია და ინოვაცია”

დოკუმენტური ფილმი „კორნელი კეკელიძე“, ციკლიდან 
უნივერსიტეტის დამფუძნებლები;

პროექტი „მეფე ერეკლე“;

4 სექტემბრიდან დაიწყო აკა მორჩილაძის საავტორო პროექტი 
„დაკარგული წიგნები“ -8 სერია

მიმდინარეობს მუშაობა შემდეგ ფილმებზე:

ეთერში გავიდა:

გამოცხადდა მოკლემეტრაჟიანი სატელევიზიო მხატვრული 
ფილმების პროექტების მიღება 2020 წლის პირველ  ნოემბრამდე. 

კონკურსი
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თანადაფინანსება

საზოგადოებრივი მაუწყებლის თანადაფინანსებით მიმდინარეობს 
2019 წელს ეროვნული კინოცენტრის კონკურსში გამარჯვებული 
მოკლემეტრაჟიანი ფილმების გადაღება.
აღნიშნულ ფილმებს მაყურებელი პირველი არხის ეთერში იხილავს:

„პაპანაქება“ - რეჟისორი: თორნიკე გოგრიჭიანი

„გუშაგები“ - რეჟისორი: სანდრო სულაძე

„#26“ - რეჟისორი: გვანცა მეფარიშვილი

„შუშის კუნთი“ - რეჟისორი: ვაჟიკო ჩაჩხიანი

„აუზი“ - რეჟისორი: სალომე ლაცაბიძე
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ტელესკოლა

პანდემიის შედეგად, სახლში დარჩენილი მოსწავლეებისთვის 
„ტელესკოლა“ ყველაზე ადვილად ხელმისაწვდომ საგანმანათლებლო 
პლატფორმად იქცა და მნიშვნელოვანი როლი შეასრულა ეროვნული 
სასწავლო გეგმის განხორციელების პროცესში.

სასკოლო არდადეგების გამოცხადების შემდეგ, დაიწყო იმ 
მასწავლებლების შერჩევის პროცესი, რომლებიც ტელეგაკვეთილებს 
წარუძღვებოდნენ. აგვისტო-სექტემბრის თვე კი სრულად დაეთმო 1000 
ტელეგაკვეთილის ჩაწერას. 

ამ ეტაპზე, „ტელესკოლის“ მთავარ პროგრამულ პრიორიტეტად კვლავ 
გაკვეთილების მიწოდება რჩება, რადგან ქვეყანაში კვლავ პანდემიური 
მდგომარეობაა და სკოლებში სწავლა ჰიბრიდულ რეჟიმში გრძელდება. 
მნიშვნელოვანია, რომ მესამე კვარტალში სტანდარტული გაკვეთილების 
პარალელურად შეიქმნა პროექტები, რომლებიც მოსწავლეთათვის 
დამატებით სასწავლო რესურსად შეიძლება განვიხილოთ. ხაზგასმით 
აღსანიშნავია პროექტი „ინგლისური ყველასთვის“, რომელიც ინგლისური 
ენით დაინტერესებული მოსწავლეებისთვის შეუცვლელ რესურსად 
შეგვიძლია განვიხილოთ, რადგან მათ აქვთ შესაძლებლობა ენა უცხოელი 
მასწავლებლების დახმარებით შეისწავლონ. 

„ტელესკოლას“ მრავალმხრივად განვითარების რესურსი გააჩნია. მას 
აქვს შესაძლებლობა, გახდეს ერთგვარი პლატფორმა შემოქმედებითი 
აზროვნების განვითარებისათვის, დააკმაყოფილოს ნებისმიერი 
მოსწავლის ინტერესი და დაეხმაროს მათ ახალი იდეების გენერირებასა 
და განხორციელებაში.
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საქართველოს რადიო

მესამე კვარტალში გრძელდება მუშაობა რადიოს ბადეზე, მისი 
მაქსიმალური მიახლოება რადიო აუდიტორიის მოთხოვნებთან. 
შეიცვალა რამდენიმე გადაცემის ქრონომეტრაჟი, ფორმატი 
და ეთერში გასვლის პლატფორმა. გადაცემებში - „პიკის 
საათი“ „სახლისკენ“ „კლასიკა ყველასთვის“ და „ისტორიის პოპ 
გაკვეთილები“ განხორციელდა გარკვეული ცვლილებები.

მსოფლიო რადიო ბაზარზე ტენდენციების და EBU-ს 
რეკომენდაციების გათვალისწინებით, საქართველოს რადიომ 
პოდკასტინგი პრიორიტეტად დაისახა.
სექტემბერში, ევროპის მაუწყებელთა კავშირის (EBU) აკადემიის 
მხარდაჭერით, საქართველოს პირველი არხის რადიო და 
ონლაინმედიის თანამშრომლებისთვის ტრენინგი ჩატარდა. 
ტრენინგის პროგრამა მოიცავდა ისეთ თემებს, როგორიცაა 
პოდკასტის ფორმატები, სტრუქტურა, განსხვავება რადიოგადა-
ცემასა და პოდკასტს შორის, რადიოგადაცემის გარდაქმნა 
პოდკასტად. ტრენინგი დისტანციურ რეჟიმში ჩატარდა და მას 
უძღვებოდნენ ტრენერები ჯასთინ ქინგსი – საერთაშორისო მედია 
კონსულტანტი და ტრენერი და მაიქლ ქერლინგი – აუდიო/ ვიდეო 
პროდიუსერი. 

EBU-ს ტრენინგის ფარგლებში მიღებული გამოცდილებისა 
და ცოდნის გათვალისწინებით, ავტორების ჯგუფმა დაიწყო 
მუშაობა პოდკასტების შექმნაზე. აღსანიშნავია, რომ პოდკასტი 
მზარდი პოპულარობით სარგებლობს ევროპასა და ამერიკაში. 
განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, რომ ახალგაზრდა აუდიტორია 
უპირატესობას სწორედ პოდკასტინგს ანიჭებს. საქართველოს 
რადიოს მიერ მომზადებული პოდკასტები სწორედ ამ აუდიტორიის 
მოზიდვას და დაინტერესებას ისახავს მიზნად.

რადიოთეატრი მონაწილეობას იღებს Prix Europa რადიო 
სპექტაკლების ფესტივალში. 
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ონლაინ მედია  -  1TV.GE 

საქართველოს პირველი არხის ონლაინმედიის ჯგუფი აგრძელებს 
ვებპლატფორმაზე - 1tv.ge მუშაობას. შვიდენოვან საინფორმაციო 
პლატფორმაზე კვლავ გრძელდება როგორც მაუწყებლის ტელე და 
რადიოგადაცემების ატვირთვა, ასევე დამოუკიდებელი ვებპროექტების 
წარმოება.
მომხმარებელი კვლავ აქტიურად იყენებს ახალი ამბებისა და რადიოს 
მობილურ აპლიკაციებს Android-ისა და IOS პლატფორმაზე მომუშავე 
სმარტფონებისთვის.
დასრულდა ვებპროექტ „ანტიფეიკის“ ტექნიკური სამუშაოები. 
ფეისბუქზე შეიქმნა პროექტის გვერდი, სადაც „ანტიფეიკის“ ვებგვერდზე 
გამოქვეყნებული სტატიები ზიარდება.
დასრულდა ვებგვერდ 1tv.ge-ის ახალი LIVE ფლეიერის ტექნიკური 
სამუშაოები.
მიმდინარეობს ვებპროექტ  „360 საქართველოს“ ტექნიკური სამუშაოები.
მიმდინარეობს აპლიკაცია Mobile TV-ის ტექნიკური სამუშაოები.
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ონლაინ მომხმარებელთა რაოდენობა 
დინამიკურად ზრდადი იყო ყველა 
პლატფორმაზე: 

საიტის        სტატისტიკა

III კვარტალი 2020

ვიზიტი საიტზე - 9 488 944

უნიკალური მომხმარებელი 
(საშუალოდ დღეში) – 83 121

საშუალოდ დღეში ვიზიტი:     
103 141

მაქსიმალური მაჩვენებელი
255 000 (15/08/2020)

II კვარტალი 2020

ვიზიტი საიტზე - 16 500 903

უნიკალური მომხმარებელი 
(საშუალოდ დღეში) – 13 722

საშუალოდ დღეში ვიზიტი:     
181 338

მაქსიმალური მაჩვენებელი
595 405 (01/04/2020)

ს ტ ა ტ ი ს ტ ი კ ა

II კვარტალი 2020

ნახვა - 29 500 000

საშუალოდ დღეში ნახვა - 
320 652

მაქსიმალური მაჩვენებელი - 
529 000   (26 ივლისი 2020)

I კვარტალი 2020

YouTube

ნახვა - 38 200 000

საშუალოდ დღეში ნახვა - 
420 800

მაქსიმალური მაჩვენებელი - 
632 000   (22 ივნისი 2020)
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დღევანდელი მდგომარეობით, Youtube-არხების სტატისტიკით, პირველი 
არხი ერთერთი ლიდერია ქართულ მედიაში.

ფეისბუქ-გვერდი - პირველი არხი

ვიდეოების საერთო ნახვა - 21,6მილიონი - წინა 3 თვესთან შედარებით 
ნახვები დაკლებულია 39.8%-ით

ვიდეოებზე მომხმარებლების ჩართულობა - 427,700 - წინა სამ თვესთან 
შედარებით შემცირებულია 53,8%-ით

გვერდის საერთო ლაიქების რაოდენობა 347,196- გაზრდილია 3.6%-ით
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ივლისის, აგვისტოს და სექტემბრის თვეებში პროექტის “ჩვენი ქართული 

ენა” ფარგლებში გაგრძელდა ფეისბუქ ვიქტორინა და ჩატარდა 4 
გათამაშება.
ასევე პროექტის ფარგლებში, არაქართულენოვანი სკოლების მე-7 და მე-8 
კლასელებს შორის, ქართული ენის ონლაინ ოლიმპიადისთვის დაიწყო 
ტესტების მომზადების პროცესი.

პროექტი „ჩვენი ქართული ენა”
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ზოგადი მონიტორინგის 
პროგრამა

მიმდინარეობს მონიტორინგი საზოგადოებრივი მაუწყებლის მიერ 
გაშუქებული ინფორმაციის პროგრამულ პრიორიტეტებთან შესაბამი-
სობის გაზომვის მიზნით, მესამე კვარტალში მიმდინარეობს:

მაუწყებლის ყველა პლატფორმის   უწყვეტი მონიტორინგი;
პროგრამის ტექნიკური დახვეწის პროცესი;
მონიტორების კოორდინაცია;
ახალ სერვერზე გადასვლის პროცესი;
მონიტორინგის პროგრამის განვითარება, სუბიექტების დამატება;
მონიტორებთან სამუშაო შეხვედრები, სუბიექტების მონიტორინგის 
ინსტრუქციის შემუშავება;
მზადება წინასაარჩევნო მონიტორინგისთვის: შემუშავდა 
მონიტორინგის მეთოდოლოგია, მოხდა მონიტორინგის პროგრამის 
განვითარება წინასაარჩევნო მონიტორინგის მიმართულებით;
მონიტორებთან სამუშაო შეხვედრები, წინასაარჩევნო 
მონიტორინიგს მეთოდოლოგიაზე დაყრდნობით ინსტრუქციების 
შემუშავება;
ყველა პლატფორმის მონიტორინგის წლიური ანგარიშის 
მომზადება და გამოქვეყნება; 
წინასაარჩევნო მონიტორინგის ანგარიშების მომზადება; 
„მოამბის“ წინასაარჩევნო მონიტორინგის ანგარიში 1-14 
სექტემბრის ჩათვლით;
„მოამბის“ წინასაარჩევნო მონიტორინგის ანგარიში თვის ჭრილში
(1-30 სექტემბერი);
„საქართველოს რადიოს“ წინასაარჩევნო მონიტორინგის ანგარიში 
თვის ჭრილში     ( 1-30 სექტემბერი).
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ჩატარებული და დაგეგმილი 
კვლევები

დაიგეგმა მოსახლეობის სატელევიზიო პრეფერენციების, მოთხო-
ვნილებების და საჭიროებების განსხვავებული მეთოდებით შესწავლა. 
განისაზღვრა სტრატეგია და ჩამოყალიბდა ტექნიკური დავალება 
სატენდერო წინადადებისთვის. ტენდერი ჩატარდა აგვისტოში. 
გამარჯვებულია კომპანია „სონარი“. 2021 წლის დეკემბრის ჩათვლით  
იგეგმება შემდეგი კვლევები:

ჩატარდა რადიო აუდიტორიის კვლევა ფოკუს ჯგუფების მეთოდით. 
კვლევაში მონაწილეობდა 48 რესპონდენტი, სულ 6 ჯგუფი. კვლევის 
მიზანი:

მიმდინარეობს მზადება სატელეფონო გამოკითხვის, რაოდენობრივი 
კვლევის ჩასატარებლად. კვლევის მიზანი: 

სატელევიზიო ბაზრის კვლევა; 
ტელეაუდიტორიის კვლევა; 
ინტერნეტაუდიტორიის კვლევა; 
რადიოაუდიტორიის კვლევა; 
აუდიტორიის სეგმენტაცია;
საიმიჯო კვლევა.

ქართული რადიო სივრცის კვლევა;
სამომხმარებლო ქცევის სპეციფიკა და რადიო;
პირველი არხის რადიოსადმი მომხმარებელთა განწყობების 
კვლევა;

პირველი არხის პოზიციონირება
გადაცემების რეიტინგი
აუდიტორიის ქცევის განსაზღვრა
ტელეარხებისადმი მაყურებლის ნდობა
ყურებადობა დროითი შუალედების მიხედვით

1
2
3

1
2
3
4
5
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არქივი

ვიზუალური ფონდი

საზოგადოებრივი მაუწყებლის არქივი განაგრძობდა ძველი აუდიო, 
ვიდეო, ფოტო მასალის გაშიფვრას, ახალ მატარებელზე გადატანა - 
ანოტირებას და ერთიან ელექტრონულ საძიებო ბაზაში შეტანას. ასევე, 
მიმდინარე მასალის დაარქივებას. 

ინვენტარიზაციის პროცესის დასრულებამდე, დროებით კვლავ 
შეზღუდულია არქივიდან მასალის გარე მომხმარებელზე გასხვისება (ა. წ. 
დეკემბრის ჩათვლით), გარდა შესაბამისი ბრძანებით გათვალისწინებული 
გამონაკლისი შემთხვევებისა. 

ვიდეოფონდის მონაცემთა ერთიან ბაზაში აღრიცხული და 
სისტემატიზებულია   სულ 339  ჩანაწერი.  21   სთ-ზე მეტი მასალა 
(გაშიფრული, შინაარსობრივად დამუშავებული მიმდინარე გადაცემები, 
ძველი ვიდეო მატარებლებიდან და კინო ფირებიდან ციფრულ DVCAM-DVD 
მატარებლებზე გადატანილი სატელევიზიო პროგრამები და  ფილმები).

ვიდეოფონდის სამონტაჟოებზე დაარქივდა, გადაიწერა შიდა 
მომსახურებისათვის და გაიწმინდა (DVD, DVCAM მატარებლებზე)  ძველი  
გადაცემები - 79 ერთეული, 101:23 სთ-ზე მეტი ქრონომეტრაჟის აუდიო-
ვიზუალური მასალა.

კინოფონდში -16 მმ. კინოფირებიდან, ციფრულ მატარებელზე (DVCAM)  
გადატანილია  სხვადასხვა რედაქციების 4 ერთეული, 8  ნაწილი (უხმო)  1:20 
სთ. მასალა; დამუშავებულია 21 დასახელების  40  კოლოფი კინომასალა.

ფოტო ფონდში დამუშავებული,  დასკანერებული  და საცავში 
დაბრუნებულია 101 თემის 445 ფოტოანაბეჭდი.
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არქივის ვიდეო და კინო-ფოტო ფონდების ბაზაზე დამზადებულია  
“ტელემუზეუმი“ - 72 საეთერო გადაცემა.

აუდიოფონდი

ფოტომუზეუმი

გაიციფრა 121 ფირი, ჯამში 55:49:39 საათი, რაც 42,55 GB მასალას უდრის. 
 
ვებ პროექტისთვის „რადიომუზეუმი“ მომზადდა 2,84 GB მასალა.

მაუწყებლის ვებ-გვერდისთვის დამუშავებული და შესწავლილია 
ფოტოარქივის 87 თემატური საქაღალდე,  შერჩეული და  დასკანერებულია 
435 ფოტოანაბეჭდი.



იურიდიული სამსახურის 
2020 წლის III კვარტლის 

angariSi
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ხელშეკრულებების შესახებ

სასამართლოში და სააღსრულებო ბიუროში 
არსებული საქმეების შესახებ

2020 წლის მე-3 კვარტალში იურიდიული სამსახურის მიერ მომზადდა 
290 ხელშეკრულება (მათ შორის, ხელშეკრულებები სახელმწიფო 
შესყიდვების შესახებ, საიჯარო, სარეკლამო/სასპონსორო და სხვ.).

2.1. სსიპ “საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ წინააღმდეგ საერთო სასა-
მართლოებში არსებული საქმეების ნუსხა 2020 წლის მე-3 კვარტლის 
განმავლობაში:

#

1

2

მოსარჩელე

ფ/პ 
ვახტანგ 
კანდელაკი

ფ/პ 
ეკატერინე 
მაჭავარიანი

დავის საგანი საქმის წარმოების სტადია

სამუშაოდან გათავისუფლების 
შესახებ ბრძანების ბათილობა, 
სამუშაოზე აღდგენა და 
განაცდურის ანაზღაურება

სამუშაოდან გათავისუფლების 
შესახებ ბრძანების ბათილად 
ცნობა, სამუშაოზე აღდგენა და 
განაცდურის ანაზღაურება,

_ თბილისის საქალაქო სასამართლოს 
სამოქალაქო საქმეთა კოლეგიის მიერ სარჩელი არ 
დაკმაყოფილდა.
_ თბილისის სააპელაციო სასამართლოს მიერ 
ნაწილობრივ დაკმაყოფილდა ვ. კანდელაკის 
სააპელაციო საჩივარი, ბათილად იქნა ცნობილი 
შრომითი ხელშეკრულების შეწყვეტის შესახებ 
ბრძანება და სსიპ “საზოგადოებრივ მაუწყებელს“ 
დაეკისრა ვ. კანდელაკის სასარგებლოდ 
კომპენსაციის გადახდა.
- გადაწყვეტილება სსიპ “საზოგადოებრივი 
მაუწყებლის“ მიერ გასაჩივრებულია საქართველოს 
უზენაეს სასამართლოში.
- ამ ეტაპზე უცნობია, ცნო თუ არა დასაშვებად 
საქართველოს უზენაესმა სასამართლომ სსიპ 
“საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ საკასაციო 
საჩივარი

_ თბილისის საქალაქო სასამართლოს 
სამოქალაქო საქმეთა კოლეგიის მიერ სარჩელი 
დაკმაყოფილდა ნაწილობრივ. 
ა) ბათილად იქნა ცნობილი სამუშაოდან 
გათავისუფლების შესახებ ბრძანება და
ბ) საზოგადოებრივ მაუწყებელს ე. მაჭავარიანის 
სასარგებლოდ დაეკისრა კომპენსაციის გადახდა. 

- გადაწყვეტილება გასაჩივრებული იქნა ორივე 
მხარის მიერ სააპელაციო წესით.
_ თბილისის სააპელაციო სასამართლოს 
განჩინებით, პირველი ინსტანციის სასამართლოს 
გადაწყვეტილება დარჩა უცვლელი.
- ამ ეტაპზე საქართველოს უზენაესი სასამართლო 
განიხილავს მხარეთა საკასაციო საჩივრების 
დასაშვებობას
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#

3

4

5

6

7

8

9

მოსარჩელე

საერთაშორისო 
გამჭვირვალობა-
საქართველო

ფ/პ 
ავთანდილ 
ძიძიგური

ფ/პ 
ნუგზარ რუხაძე

ფ/პ 
მზია ზაუტაშვილი

შპს
“სტუდია 
ფონოგრაფი“

ალექსანდრე 
ჯანდიერი

ალექსანდრე 
ჟღენტი

დავის საგანი საქმის წარმოების სტადია

უსაფუძვლო გამდიდრებით 
მიღებული შემოსავლიდან 
მოსარჩელისთვის 12 794 ლარის 
უკან დაბრუნება

უსაფუძვლო გამდიდრებით 
მიღებული შემოსავლიდან 
მოსარჩელისთვის 12 794 ლარის 
უკან დაბრუნება

საავტორო ჰონორარის სახით 
276 000 ლარის დაკისრება

სამუშაოდან გათავისუფლების 
შესახებ ბრძანების ბათილად 
ცნობა, სამუშაოზე აღდგენა და 
განაცდურის ანაზღაურება

სატენდერო კომისიის 
ოქმების და მათ 
საფუძველზე გაფორმებული 
ხელშეკრულების ბათილად 
ცნობა, შესყიდვების სააგენტოს 
გადაწყვეტილების ბათილად 
ცნობა, სსიპ “საზოგადოებრივი 
მაუწყებლისთვის“ 
მოსარჩელის სასარგებლოდ 
ადმინისტრაციული აქტის 
გამოცემის დავალება 
ტენდერთან დაკავშირებით

სამსახურიდან 
გათავისუფლების შესახებ 
ბრძანების ბათილად ცნობა, 
განაცდურის ანაზღაურება

პლაგიატის აღიარება, 
საავტორო უფლებების 
დარღვევბის გამო ზიანის 
ანაზღაურება 100 000 ლარის 
ოდენობით

_ თბილისის საქალაქო სასამართლოს 
სამოქალაქო საქმეთა კოლეგიის მიერ სარჩელი არ 
დაკმაყოფილდა

_ თბილისის საქალაქო სასამართლოს 
სამოქალაქო საქმეთა კოლეგიის მიერ სარჩელი არ 
დაკმაყოფილდა

_ საქმე იმყოფება თბილისის საქალაქო 
სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა კოლეგიის 
წარმოებაში

_ თბილისის საქალაქო სასამართლოს 
სამოქალაქო საქმეთა კოლეგიის 
გადაწყვეტილებით სარჩელი დაკმაყოფილდა 
ნაწილობრივ. კერძოდ, 
ბათილად იქნა ცნობილი მ. ზაუტაშვილსა და სსიპ 
“საზოგადოებრივ მაუწყებელს“  შორის დადებული 
შრომის ხელშეკრულების 2.3 და მე-6 პუნქტები და 
სსიპ “საზოგადოებრივ მაუწყებელს“ დაეკისრა 
იძულებითი განაცდურის ანაზღაურება 2017 წლის 1 
თებერვლიდან 2017 წლის 1 დეკემბრამდე.
- გადაწყვეტილება გასაჩივრდა ორივე მხარის მიერ 
სააპელაციო სასამართლოში
- სააპელაციო სასამართლოს განჩინებით, ძალაში 
დარჩა პირველი ინსტანციის სასამართლოს 
გადაწყვეტილება.
- საქართველოს უზენაესი სასამართლოს მიერ 
მხარეთა საკასაციო საჩივრები დაუშვებლად იქნა 
ცნობილი.
დავა დასრულებულია

_ თბილისის საქალაქო სასამართლოს 
ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიის მიერ 
სარჩელი დაკმაყოფილდა ნაწილობრივ, კერძოდ, 
ბათილად იქნა ცნობილი სატენდერო კომისიის 
ოქმები და მათ საფუძველზე გაფორმებული 
ხელშეკრულება. დანარჩენ ნაწილში სარჩელი არ 
დაკმაყოფილდა.
- გადაწყვეტილება სსიპ “საზოგადოებრივი 
მაუწყებლის“ მიერ გასაჩივრებულია სააპელაციო 
სასამართლოში.

_ თბილისის საქალაქო სასამართლოს 
სამოქალაქო საქმეთა კოლეგიის მიერ სარჩელი არ 
დაკმაყოფილდა.
- ალ. ჯანდიერის მიერ გადაწყვეტილება 
გასაჩივრებულია სააპელაციო სასამართლოში.

_ საქმე იმყოფება თბილისის საქალაქო 
სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა კოლეგიის 
წარმოებაში
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#

10

11

12

13

14

15

16

მოსარჩელე

საქართველოს 
ახალგაზრდა 
იურისტთა 
ასოციაცია

საქართველოს 
ახალგაზრდა 
იურისტთა 
ასოციაცია

ალექსანდრე 
ხოჯავა

ია მახარაძე

საქართველოს 
ახალგაზრდა 
იურისტთა 
ასოციაცია

ანა ტურაბელიძე

დონარა შონავა

დავის საგანი საქმის წარმოების სტადია

საჯარო ინფორმაციის 
(კერძოდ, მაუწყებლობის 
შესახებ კანონის მე-201  
მუხლით განხორციელებული 
შესყიდვების შესახებ შესაბამისი 
ხელშეკრულებების) გაცემასთან 
დაკავშირებით ქმედების 
განხორციელების დავალება

საჯარო ინფორმაციის 
(ტექნიკური გადაიარაღების 
სამოქმედო გგემის) გაცემასთან 
დაკავშირებით ქმედების 
განხორციელების დავალება

სამსახურიდან 
გათავისუფლების შესახებ 
ბრძანების ბათილად 
ცნობა, სამუშაოზე აღდგენა, 
განაცდურის ანაზღაურება

სამსახურიდან 
გათავისუფლების შესახებ 
ბრძანების ბათილად 
ცნობა, სამუშაოზე აღდგენა, 
განაცდურის ანაზღაურება, 
დისკრიმინაციული მოპყრობის 
ფაქტის დადგენა და მორალური 
ზიანის ანაზღაურება

საქართველოს კომუნიკაციების 
ეროვნული კომისიის 
აქტის ბათილად ცნობა და 
საზოგადოებრივი მაუწყებლის 
ეთერში სოციალური რეკლამის 
განთავსება

დისციპლინური სანქციის 
შესახებ ბრძანების ბათილად 
ცნობა

სამსახურიდან 
გათავისუფლების შესახებ 
ბრძანების ბათილად 
ცნობა, სამუშაოზე აღდგენა, 
განაცდურის ანაზღაურება

_ თბილისის საქალაქო სასამართლოს 
ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიის მიერ 
სარჩელი დაკმაყოფილდა ნაწილობრივ და 
სსიპ “საზოგადოებრივ მაუწყებელს“ დაევალა 
მხოლოდ რეზიდენტებთან გაფორმებული 
ხელშეკრულებების გადაცემა მოსარჩელისთვის 
პერს. მონაცემების მითითების გარეშე (ანუ, 
დაშტრიხული სახით).
- იმ ნაწილში, რითაც არ დაკმაყოფილდა 
საიას სარჩელი, საია-ს მიერ გადაწყვეტილება 
გასაჩივრებული იქნა სააპელაციო სასამართლოში 
და სააპელაციო სასამართლოს მიერ სააპელაციო 
საჩივარი დაკმაყოფილდა.
- სააპელაციო სასამართლოს გადაწყვეტილება 
საზოგადოებრივი მაუწყებლის მიერ 
გასაჩივრებულია საკასაციო წესით

- თბილისის საქალაქო სასამართლოს 
ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიის მიერ 
სარჩელი არ დაკმაყოფილდა.

_ თბილისის საქალაქო სასამართლოს 
სამოქალაქო საქმეთა კოლეგიის მიერ სარჩელი 
დაკმაყოფილდა. 
ა) ბათილად იქნა ცნობილი სამუშაოდან 
გათავისუფლების შესახებ ბრძანება;
ბ) მოსარჩელე აღდგენილ იქნა დაკავებულ 
თანამდებობაზე;
გ) საზოგადოებრივ მაუწყებელს ალ. ხოჯავას 
სასარგებლოდ დაეკისრა განაცდური ხელფასის 
ანაზღაურება.

_ სსიპ “საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ მიერ 
გადაწყვეტილება გასაჩივრებულია სააპელაციო 
სასამართლოში

_ თბილისის საქალაქო სასამართლოს 
სამოქალაქო საქმეთა კოლეგიის მიერ სარჩელი 
დაკმაყოფილდა ნაწილობრივ სამუშაოდან 
გათავისუფლების და კომპენსაციის დაკისრების 
ნაწილში.
- საზოგადოებრივი მაუწყებლის მიერ 
გადაწყვეტილება ამ ნაწილში გასაჩივრებულია 
სააპელაციო სასამართლოში

_ მოცემულ საქმეზე სსიპ “საზოგადოებრივი“ 
მაუწყებელი ჩართულია მესამე პირად.
_ თბილისის საქალაქო სასამართლოს 
ადმინისტრაციული კოლეგიის მიერ სარჩელი არ 
დაკმაყოფილდა.

_ საქმე იმყოფება თბილისის საქალაქო 
სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა კოლეგიის 
წარმოებაში

_ საქმე იმყოფება თბილისის საქალაქო 
სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა კოლეგიის 
წარმოებაში
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17

18

19

20

21

21

მოსარჩელე

მარიამ ბოლქვაძე

შპს
 “ბროდქასტ 
სოლუშენ“

შპს “მკს“

გიორგი     
სუხიტაშვილი

1. ალექსანდრე 
მეტრეველი

2. გიორგი ბანძავა

3. დავით 
სიმონიშვილი

ნუგზარ ჩხაიძე

დავის საგანი საქმის წარმოების სტადია

დისციპლინური სანქციის 
შესახებ ბრძანების ბათილად 
ცნობა, სამსახურიდან 
გათავისუფლების შესახებ 
ბრძანების ბათილად 
ცნობა, სამუშაოზე აღდგენა, 
განაცდურის ანაზღაურება

დავების განხილვის საბჭოს 
შესაბამისი გადაწყვეტილების 
და საზოგადოებრივი 
მაუწყებლის სატენდერო ოქმის 
ბათილად ცნობა, ტენდერში 
გამარჯვებულად აღიარება 
და შესაბამისი ქმედებების 
დავალება

სახელმწიფო შესყიდვების 
შესახებ ხელშეკრულებით 
გათვალისწინებული 
პირგასამტეხლოს დაკისრება

სამსახურიდან 
გათავისუფლების შესახებ 
ბრძანების ბათილად 
ცნობა, სამუშაოზე აღდგენა, 
განაცდურის ანაზღაურება

სამსახურიდან 
გათავისუფლების შესახებ 
ბრძანების ბათილად ცნობა, 
განაცდურის ანაზღაურება

სამსახურიდან 
გათავისუფლების შესახებ 
ბრძანების ბათილად ცნობა, 
განაცდურის ანაზღაურება

_ საქმე იმყოფება თბილისის საქალაქო 
სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა კოლეგიის 
წარმოებაში

_ საქმე იმყოფება თბილისის საქალაქო 
სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა 
კოლეგიის წარმოებაში

_ საქმე იმყოფება თბილისის საქალაქო 
სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა კოლეგიის 
წარმოებაში

_ საქმე იმყოფება თბილისის საქალაქო 
სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა კოლეგიის 
წარმოებაში

_ თბილისის საქალაქო სასამართლოს 
სამოქალაქო საქმეთა კოლეგიის მიერ სარჩელი 
დაკმაყოფილდა ნაწილობრივ 
ა) ბათილად იქნა ცნობილი მოსარჩელეთა 
სამუშაოდან გათავისუფლების შესახებ ბრძანება;
ბ) საზოგადოებრივ მაუწყებელს მოსარჩელეთა 
სასარგებლოდ დაეკისრა ერთჯერადი 
კომპენსაციის გადახდა.
- გადაწყვეტილება გასაჩივრებულია სააპელაციო 
სასამართლოში.
- სააპელაციო სასამართლოს გადაწყვეტილებით, 
მოსარჩელეთა სარჩელი სრულად დაკმაყოფილდა 
(გიორგი ბანძავას ნაწილში სარჩელი არ 
დაკმაყოფილდა, რადგან ამ უკანასკნელმა 
უარი განაცხადა სამუშაოზე აღდგენის შესახებ 
მოთხოვნაზე).
- საზოგადოებრივი მაუწყებლის მიერ 
გადაწყვეტილება გასაჩივრდა საკასაციო წესით.

- თბილისის საქალაქო სასამართლოს 
სამოქალაქო საქმეთა კოლეგიის მიერ მიღებული 
გადაწყვეტილებით სარჩელი დაკმაყოფილდა 
ნაწილობრივ, ბათილად იქნა ცნობილი 
სამუშაოდან გათავისუფლების ბრძანება 
და საზოგადოებრივ მაუწყებელს დაეკისრა 
კომპენსაციის გადახდა
_ სააპელაციო სასამართლოს გადაწყვეტილებით, 
უარი ეთქვა საზოგადოებრივ მაუწყებელს 
სააპელაციო საჩივრის დაკმაყოფილებაზე, ხოლო, 
ნ. ჩხაიძის სააპელაციო საჩივარი დაკმაყოფილდა 
და საზოგადოებრივ მაუწყებელს დაევალა ნ. 
ჩხაიძის სამსახურში აღდგენა და იძულებითი 
განაცდურის ანაზღაურება.
- გადაწყვეტილება საზოგადოებრივი მაუწყებლის 
მიერ გასაჩივრებულია საკასაციო წესით.
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24

25

26

მოსარჩელე

1. ქეთინო 
დეკანოზიშვილი

2. ნათია შენგელია

ლევან გულბანი

1. შალვა 
სამხარაძე

2. გიორგი ხაჩიძე

3. ზურაბ 
ეჯოშვილი

ლევან 
ლეკვეიშვილი

დავის საგანი საქმის წარმოების სტადია

სამსახურიდან 
გათავისუფლების შესახებ 
ბრძანების ბათილად ცნობა, 
განაცდურის ანაზღაურება

სამსახურიდან 
გათავისუფლების შესახებ 
ბრძანების ბათილად ცნობა, 
განაცდურის ანაზღაურება

სამსახურიდან 
გათავისუფლების შესახებ 
ბრძანების ბათილად ცნობა, 
განაცდურის ანაზღაურება

სამსახურიდან 
გათავისუფლების შესახებ 
ბრძანების ბათილად ცნობა, 
განაცდურის ანაზღაურება

_ ნ. შენგელიასთან მიმართებაში თბილისის 
საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილებით 
სარჩელი დაკმაყოფილდა ნაწილობრივ:
1. ბათილად იქნა ცნობილი სსიპ 
“საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ გენ. დირექტორის 
ბრძანება ნ. შენგელიასთან შრომითი 
ურთიერთობის შეწყვეტის შესახებ;
2. საზოგადოებრივ მაუწყებელს დაეკისრა ნ. 
შენგელიას სასარგებლოდ კომპენსაციის გადახდა.

_ ქ. დეკანოზიშვილთან მიმართებაში თბილისის 
საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილებით 
სარჩელი დაკმაყოფილდა ნაწილობრივ:
1. ბათილად იქნა ცნობილი სსიპ 
“საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ გენ. დირექტორის 
ბრძანება ქ. დეკანოზიშვილთან შრომითი 
ურთიერთობის შეწყვეტის შესახებ;
2. საზოგადოებრივ მაუწყებელს დაეკისრა 
ქ. დეკანოზიშვილის სასარგებლოდ კომპენსაციის 
გადახდა.

- აღნიშნული გადაწყვეტილებები გასაჩივრებულია 
სააპელაციო სასამართლოში
- ქ. დეკანოზიშვილთან მიმართებაში 
სააპელაციო სასამართლოს მიერ მიღებული იქნა 
გადაწყვეტილება, რითაც არ დაკმაყოფილდა 
სსიპ “საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ და ქ. 
დეკანოზიშვილის სააპელაციო საჩივრები და საქმე 
ხელახლა განსახილველად დაუბრუნდა თბილისის 
საქალაქო სასამართლოს. საზოგადოებრივი 
მაუწყებლის მიერ წარდგენილია საკასაციო 
საჩივარი.

_ თბილისის საქალაქო სასამართლოს მიერ 
სარჩელი დაკმაყოფილდა ნაწილობრივ. ბათილად 
იქნა ცნობილი სამუშაოდან გათავისუფლების 
შესახებ ბრძანება და საზოგადოებრივ მაუწყებელს 
მოსარჩელის მიმართ დაეკისრა კომპენსაციის 
გადახდა.
¬ ¬_ აღნიშნული გადაწყვეტილება გასაჩივრდა 
სააპელაციო სასამართლოში
- სააპელაციო სასამართლოს გადაწყეტილებით 
სრულად დაკმაყოფილდა ლ. გულბანის სარჩელი, 
რაც გასაჩივრებულია საკასაციო წესით

_ გიორგი ხაჩიძესთან დავა დასრულდა 
მორიგებით.
- თბილისის საქალაქო სასამართლოს მიერ ზ. 
ეჯოშვილთან და შ. სამხარაძესთან დაკავშირებით 
მიღებული იქნა გადაწყვეტილება, რითაც 
ნაწილობრივ დაკმაყოფილდა სარჩელები, 
მოსარჩელებს უარი ეთქვათ სამუშაოზე 
აღდგენაზე, ხოლო, საზ. მაუწყებელს დაეკისრა 
კომპენსაციის გადახდა.

_ ლ. ლეკვეიშვილთან მიმართებით ორივე 
ინსტანციის სასამართლოს მიერ მიღებული იქნა 
გადაწყვეტილება, რითაც სრულად დაკმაყოფილდა 
სარჩელი.
- საქართელოს უზენაესი სასამართლოს მიერ 
სსიპ “საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ საკასაციო 
საჩივარი  დაკმაყოფილდა ნაწილობრივ და 
საქმე ხელახლა განსახილველად დაუბრუნდა 
სააპელაციო სასამართლოს.
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#

1

2

მოპასუხე

შპს “Georgian Water 
& Company“ 

შპს “სამაუწყებლო 
კომპანია 
რუსთავი 2“

დავის საგანი საქმის წარმოების სტადია

სასპონსორო მომსახურების 
ღირებულების გადაუხდელობის 
გამო ძირითადი დავალიანების 
სახით 5 000 აშშ დოლარის 
(ექვივალენტი ეროვნ. 
ვალუტაში)  და სასამართლო 
გადაწყვეტილების 
აღსრულებამდე 
პერიოდისათვის 
პირგასამტეხლოს დაკისრება

ძირითადი დავალიანების და 
პირგასამტეხლოს სდაკისრება

_ თბილისის საქალაქო სასამართლოს 
სამოქალაქო საქმეთა კოლეგიის მიერ ძირითადი 
დავალიანების დაკისრების ნაწილში სარჩელი 
დაკმაყოფილდა სრულად და მოპასუხეს სსიპ 
“საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ სასარგებლოდ 
დაეკისრა 5 000 აშშ დოლარის გადახდა.
მოპასუხეს დაეკისრა ასევე პირგასამტეხლო, 
მხოლოდ შემცირებული განაკვეთით. კერძოდ,
ა)  76,50 აშშ დოლარი;
ბ) 26.11.2014წ.-დან სასამართლო გადაწყვეტილების 
აღსრულებამდე 5000 აშშ დოლარის 0,01%-ის 
გადახდა ყოველ გადაცილებულ დღეზე.

- მოპასუხემ გადაწყვეტილება გაასაჩივრა 
სააპელაციო სასამართლოში.
_ სააპელაციო სასამართლოს მიერ მიღებული 
იქნა განჩინება, რითაც სააპელაციო საჩივარი არ 
დაკმაყოფილდა
- საქართველოს უზენაესი სასამართლოს მიერ 
მოპასუხის საკასაციო საჩივარი ცნობილი იქნა 
დაუშვებლად.
- დავა დასრულებულია და კომპანიის მიმართა 
დაწყებულია სააღსრულებო წარმოება. 

_ თბილისის საქალაქო სასამართლოს 
სამოქალაქო საქმეთა კოლეგიის მიერ ძირითადი 
დავალიანების ნაწილში სარჩელი დაკმაყოფილდა 
სრულად.  პირგასამტეხლოს ნაწილში მისი 
ოდენობა შემცირდა.
მოპასუხის მიერ გადაწყვეტილება გასაჩივრდა 
სააპელაციო სასამართლოში, რომელმაც 
უცვლელად დატოვა პირველი ინსტანციის 
სასამართლოს გადაწყვეტილება და შესწორება 
შეიტანა მხოლოდ პირგასამტეხლოს ნაწილში. 
საბოლოოდ:
მოპასუხეს სსიპ “საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ 
სასარგებლოდ დაეკისრა ძირითადი 
დავალიანების ანაზღაურება:
ა) 100 ლარის ოდენობით;
ბ) 4 800 აშშ დოლარის ოდენობით;
გ) 8 775,48 აშშ დოლარის ოდენობით;
დ) 141 087,50 შვეიცარიული ფრანკის ოდენობით;
ე) 12 828,68 ევროს ოდენობით.

მოპასუხეს სსიპ “საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ 
სასარგებლოდ დაეკისრა პირგასამტეხლო:
ა) 92,05 ლარი; ასევე, 02.06.2017წ.-დან 
გადაწყვეტილების აღსრულებამდე პერიოდზე 
ყოველ გადაცილებულ  დღეზე 100 ლარის 0,07%;
ბ) 2 619,79 აშშ დოლარი; ასევე, 02.06.2017წ.-დან 
გადაწყვეტილების აღსრულებამდე პერიოდზე 
ყოველ გადაცილებულ  დღეზე 4 800 აშშ დოლარის 
0,07%;
გ) 7 007,02 აშშ დოლარი; ასევე, 02.06.2017წ.-დან 
გადაწყვეტილების აღსრულებამდე პერიოდზე 
ყოველ გადაცილებულ  დღეზე 8 775,48 აშშ 
დოლარის 0,07%;
დ) 5 456,38 შვეიცარიული ფრანკი; ასევე, 6 423,88 
ევრო; 02.06.2017წ.-დან არაუმეტეს 2022 წლის 10 
ოქტომბრისა ყოველ გადაცილებულ  დღეზე 141 

2.2    სსიპ “საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ მიერ საერთო სასამართლო-
ებში აღძრულ სარჩელებთან დაკავშირებით არსებული საქმეების ნუსხა 
2020 წლის მე-3 კვარტლის განმავლობაში:
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#

3

5

6

7

8

მოსარჩელე

შპს “რადიო 
უცნობი“

შპს “პრაიმ თაიმი“

ა(ა)იპ 
“ჟურნალისტიკის 
რესურს ცენტრი“

ფ/პ 
ნანა 
ზურაბიშვილი

სახელმწიფო 
შესყიდვების 
სააგენტოს 
დავების 
განხილვის საბჭო

დავის საგანი საქმის წარმოების სტადია

204 543,26 ლარის ოდენობით 
ძირითადი ფულადი 
დავალიანების და დარიცხული 
პირგასამტეხლოს ანაზღაურება

24 633,81 ლარის ოდენობით 
საიჯარო ქირის ძირითადი 
ფულადი დავალიანების, ასევე, 
დარიცხული პირგასამტეხლოს 
ანაზღაურება

მოპასუხის მიერ სსიპ 
“საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ 
მიმართ გავრცელებული 
არსებითად მცდარი ფაქტების 
შემცველი და საზოგადოებრივი 
მაუწყებლის საქმიანი 
რეპუტაციის შემლახველი 
ცნობების/ უარყოფის 
დაკისრება მოპასუხისთვის 

ფილმის “შვიდკაცას“ მასალების 
გადმოცემა

ინდ. ადმინისტრაციულ-
სამართლებრივი აქტის 
ბათილობა და ახალი აქტის 
გამოცემა

087,50 შვეიცარიული ფრანკის 0,07% და 12 828,68 
ევროს 0,07%. 

- მოპასუხის მიერ გადაწყვეტილება 
გასაჩივრებულია საქართველოს უზენაეს 
სასამართლოში.
- საქართველოს უზენაესი სასამართლოს მიერ 
საკასაციო საჩივარი დასაშვებად იქნა ცნობილი

_ თბილისის საქალაქო სასამართლოს 
სამოქალაქო საქმეთა კოლეგიის მიერ სარჩელი 
დაკმაყოფილდა ნაწილობრივ.
ა) მოპასუხეს სსიპ “საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ 
სასარგებლოდ დაეკისრა ძირითადი დავალიანება 
63 504,40 ლარის ოდენობით;
ბ) მოპასუხეს დაეკისრა პირგასამტეხლო 5 000 
ლარის ოდენობით; ასევე, 04.09.2017წ.-დან 
სასამართლო გადაწყვეტილების აღსრულებამდე 
პერიოდზე ყოველ გადაცილებულ დღეზე 
პირგასამტეხლო 10 ლარის ოდენობით.

_ გადაწყვეტილება სსიპ “საზოგადოებრივი 
მაუწყებლის“ მიერ დანარჩენ ნაწილში გასაჩივრდა 
თბილისის სააპელაციო სასამართლოში, რომლის 
განჩინებით, პირველი ინსტანციის სასამართლოს 
გადაწყვეტილება დარჩა უცვლელი.
- სააპელაციო სასამართლოს განჩინება სსიპ 
“საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ მიერ გასაჩივრდა 
საქართველოს უზენაეს სასამართლოში, 
რომლის განჩინებით, საკასაციო საჩივარი დარჩა 
განუხილველი.
- დავა დასრულებულია და შპს “რადიო უცნობის“ 
მიმართ დაწყებულია სააღსრულებო წარმოება

_ საქმე იმყოფება თბილისის საქალაქო 
სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა კოლეგიის 
წარმოებაში

_ საქმე იმყოფება თბილისის საქალაქო 
სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა კოლეგიის 
წარმოებაში

_ თბილისის საქალაქო სასამართლოს 
სამოქალაქო საქმეთა კოლეგიის მიერ მიღებული 
იქნა განჩინება სარჩელის მიღებაზე უარის თქმის 
შესახებ, რაც კერძო საჩივრით გასაჩივრებულია 
სააპელაციო სასამართლოში.

_ სარჩელზე დადგენილი იქნა ხარვეზი, 
რაც საზოგადოებრივი მაუწყებლის მიერ 
გამოსწორებულია. ამ ეტაპზე თბილისის საქალაქო 
სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა 
კოლეგია განიხილავს საკითხს სარჩელის 
წარმოებაში მიღების შესახებ
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2.3.  
4. სსიპ “საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ მიერ 
საერთო სასამართლოებში აღძრულ სარჩელებთან 
დაკავშირებით დაწყებული სააღსრულებო წარმოება:

თბილისის სააღსრულებო ბიუროს წარმოებაშია სსიპ “საზოგადო-
ებრივი მაუწყებლის“ სააღსრულებო ფურცლები (და შესაბამისად, 
სასამართლო წარმოება დასრულებულია) მოვალეების: შპს “კიკალა 
სტუდიო ტვ“-ს, შპს “ნიუ-რაციოს“, შპს “ეი-სი ჯგუფი“-ს, “სატელიტური 
დაცვის სისტემების უზრუნველყოფის ფონდი“-ს, შპს “ფენიქსის“, შპს 
“კინოსტუდია სანგუკო“-ს, შპს “რაქი“-ს, შპს “ლაივ პრომო“-ს, შპს “ტელე-
რადიოკომპანია ტვ-7“-ის, შპს “ნონეიმ სტუდიო“-ს, შპს “მილ პოინტი“-ს, 
შპს “ნ და გ კომპანის“, შპს “S.T. იმპორტი“-ს, შპს “აიბი გრუპი“-ს, შპს 
“მედია ჯგუფი“-ს, შპს ტელეკომპანია “პიკ“-ის, შპს “საზოგადოებრივი 
კოლეჯი 21-ე საუკუნე“-ს, ფ/პ ადა მჭედლიძის, შპს “საერთაშორისო 
ბიზნეს განვითარების ცენტრი“-ს, შპს “ამპლიტუდა“-ს,  შპს “გრინ 
ბილდინგი“-ს, შპს “კრეატივ ქორნერი“-ს, შპს “დუტა პროდაქშენ“-ის, შპს 
“ევრო-კავკასიური უნივერსიტეტი“-ს, ა(ა)იპ  “საკალათბურთო  კლუბი  
ვითა“-ს, შპს “პიართაიმი“-ს, შპს “ბიოფუდჯორჯია“-ს, ა(ა)იპ “ინტეგრაცია 
- გზა ნატოსკენ და ევროკავშირისკენ“, შპს “ტიფლის ტვ“-ის, შპს “რადიო 
უცნობის“ და შპს“Georgian Water & Company“ მიმართ.

თბილისის სააღსრულებო ბიუროს წარმოებაშია ასევე საქმე 
გადახდისუუნარობის (გაკოტრების) შესახებ შპს “სქაი ჯორჯია“-ს 
მიმართ. სასამართლოს მიერ გაკოტრების მმართველად დანიშნულია 
თბილისის სააღსრულებო ბიურო. სასამართლოში გადახდისუუნარო-
ბის საქმის წარმოებისას (რომელიც გაიხსნა სასამართლოს 18.05.2010წ. 
განჩინებით), აღნიშნული კომპანიის მიმართ სასამართლოს მიერ 
აღიარებული იქნა სსიპ “საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ მოთხოვნა 
მხოლოდ 1 403,23 ლარის ოდენობით. რაც შეეხება სხვა დავალიანებას, 
რომელიც შპს “სქაი ჯორჯია“-ს სსიპ “საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ 
მიმართ წარმოეშვა სარეკლამო მომსახურების საფუძველზე, 
სასამართლოს მიერ აღნიშნული დავალიანება აღიარებული არ იქნა. 
შესაბამისად, კანონის თანახმად, სასამართლოში წარდგენილი იქნა 
სარჩელი სსიპ “საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ სასარგებლოდ შპს “სქაი 

›

›
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ჯორჯია“-სთვის 14  318,01 ლარის დაკისრების შესახებ, რომელიც თბილისის 
საქალაქო სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა კოლეგიის 15.11.2011წ. 
გადაწყვეტილებით დაკმაყოფილდა სრულად და გადაწყვეტილება შევი-
და კანონიერ ძალაში. მაგრამ იმის გამო, რომ გადაწყვეტილების კანონიერ 
ძალაში შესვლის დროს უკვე დაწყებული იყო შპს “სქაი ჯორჯია“-ს მიმართ 
გაკოტრების საქმის წარმოება და გაკოტრების მმართველად დაინიშნა 
თბილისის სააღსრულებო ბიურო, მოქმედი კანონმდებლობის თანახმად, 
სასამართლოს ხელახლა უნდა მოეწვია კრედიტორთა კრება და მიეღო 
გადაწყვეტილება 14 318,01 ლარის ოდენობით შპს “სქაი ჯორჯიას“ მიმართ 
საზოგადოებრივი მაუწყებლის მოთხოვნის აღიარების თაობაზე.

სასამართლოს მიერ ჩატარდა კრედიტორთა კრება. სსიპ “საზოგადოებრივი 
მაუწყებლის“ განცხადება დაკმაყოფილდა და მისი მოთხოვნა აღიარებული 
იქნა კრედიტორთა მე-6 რიგის მოთხოვნებში.

წარმოება მიმდინარეობს და ჯერ დასრულებული არ არის. 

2020  წლის მე-3 კვარტალში საჯარო ინფორმაციის გაცემის მოთხოვნით 
სსიპ “საზოგადოებრივ მაუწყებელში“ შემოვიდა 7 განცხადება, საიდანაც 
2 განცხადება დაკმაყოფილდა, 3 დაკმაყოფილდა ნაწილობრივ, ხოლო 
2 განცხადება არ დაკმაყოფილდა.

3. საჯარო ინფორმაციის გაცემის შესახებ
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ა) ადმინისტრაციული საჩივრების შესახებ
2020 წლის მე-3 კვარტლის განმავლობაში სსიპ “საზოგადოებრივ 
მაუწყებელში“ ადმინისტრაციული საჩივარი არ შემოსულა.

ბ) თვითრეგულირების ორგანოში/კომისიაში წარმოდგენილი საჩივრების 
შესახებ
“მაუწყებლობის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-14 მუხლის 1-ლი 
პუნქტისა და საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის 2009 
წლის 12 მარტის #2 დადგენილებით დამტკიცებული “მაუწყებელთა 
ქცევის კოდექსის“ საფუძველზე, სსიპ “საზოგადოებრივ მაუწყებელში“ 
შექმნილია თვითრეგულირების მექანიზმი, რომელიც უზრუნველყოფს ამ 
კოდექსით გათვალისწინებული საჩივრების განხილვას.
2020 წლის მე-3 კვარტლის განმავლობაში სსიპ “საზოგადოებრივ 
მაუწყებლის“ თვითრეგულირების ორგანოში შემოვიდა 3 საჩივარი, 
რომლებიც არ დაკმაყოფილდა. ერთ შემთხვევაში, გადაწყვეტილება 
გასაჩივრებული იქნა სააპელაციო ორგანოში - სსიპ “საზოგადოებრივი 
მაუწყებლის“ სამეურვეო საბჭოში, რომელმაც არსებითად არ განიხილა 
სააპელაციო საჩივარი უსაფუძვლობის გამო და ძალაში დატოვა 
თვითრეგულირების ორგანოს/კომისიის გადაწყვეტილება.

სსიპ “საზოგადოებრივ მაუწყებელში“ წარმოდგენილი 
საჩივრების შესახებ



წარმოების და ტექნიკური 
უზრუნველყოფის 

სამსახურის 2020 წლის III 
კვარტლის ანგარიში
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მესამე კვარტალში, საზოგადოებრივი მაუწყებლის ტექნიკური 
გადაიარაღების გეგმის მომდევნო ეტაპი წარმატებით დასრულდა. უკვე 
ფინალურ ფაზაში შევიდა და მომდევნო კვარტალში დაიწყება გეგმის 
ფარგლებში შესყიდული უახლესი ტექნიკის შემოსვლა, რომელიც 
სპეციალურად მომზადებულ სივრცეებში განთავსდება და სამომავლოდ, 
ახალ შენობაში გადაინაცვლებს.
მიმდინარეობდა IT ინფრასტრუქტურის განახლებისთვის მოსამზა-
დებელი სამუშაოები. ასევე, ახალი სასერვეროს ინფრასტრუქტურის 
მოსამზადებელი სამუშაოები, მათ შორის, ელექტროქსელის სისტემის 
რეაბილიტაცია, ახალი საეთეროებისა და სააპარატოების რემონტი. 

ტექნიკა და ტექნოლოგიები

ლიცენზირებული პროგრამული უზრუნველყოფის სახელმწიფო 
შესყიდვა (Microsoft, server, win10, Exchange,SQL);

ქსელური და სისტემური უსაფრთხოების სისტემების სახელმწიფო 
შესყიდვა (როუტერები, ფაირვოლები);

ქსელური მოწყობილობების სახელმწიფო შესყიდვა (ქსელური 
კომუტატორები, ინტერნეტთან  უსადენო წვდომის წერტილები WiFi 
AP, შენობის კაბელიზაცია); 

ვირტუალური გარემოს (სერვერული ინფრასტრუქტურის) და 
მონაცემთა რეზერვირების პროგრამული უზრუნველყოფის 
(VmWare, Veam) სახელმწიფო შესყიდვა;

პორტაბელური კომპიუტერების (ლეპტოპები) სახელმწიფო 
შესყიდვა.

განხორციელებული შესყიდვები:



2020 წლის 
III კვარტლის ბიუჯეტის
შესრულების შესახებ
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ბიუჯეტის შესრულების ზოგადი პარამეტრები

საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს მიერ დამტკიცებული 
2020 წლის III კვარტლის ბიუჯეტმა შეადგინა  24,544,774 ლარი. 

საზოგადოებრივი მაუწყებლის მიერ 2020 წლის III კვარტლის 
განმავლობაში ჯამურად მიღებულმა საკასო შემოსავალმა შეადგინა  
15,001,691  ლარი. აქედან, 13,138,000 ლარი შეადგინა სახელმწიფო 
ასიგნების ფარგლებში მიღებულმა თანხამ, კომერციული საქმიანობიდან 
მიღებულმა შემოსავალმა 987,691 ლარი შეადგინა, ბანკის სესხით 
მიღებული დამატებით ფულადი სახსრები - 876,000 ლარი.

2020 წლის III კვარტლის განმავლობაში მაუწყებლის მიერ გაწეულმა 
ჯამურმა საკასო ხარჯმა შეადგინა 16,514,137 ლარი. 

შესაბამისად, 2020 წლის III კვარტლის დაგეგმილი ბიუჯეტისა და გაწეული 
საკასო ხარჯის შედარება შემდეგნაირად გამოიყურება:

სამეურვეო საბჭო

გენ. დირექტ აპარატი და დაქვემდ სამს

ახალი და მიმდინარე ამბები

მედია

მედიაწარმოება

წარმოება და ტექ. უზრუნველყოფა

ადმინისტრაცია და ფინანსები

სხვა გადასახდელები

 210,231 

 919,745 

 3,135,945 

 1,515,782 

 2,342,944 

 12,788,403 

 1,089,104 

 2,542,621 

 24,544,774 

 204,295 

 1,169,749 

 3,168,997 

 1,102,379 

 2,982,929 

 4,901,344 

 1,100,697 

 1,883,748 

 16,514,137 

 5,937 

 (250,004)

 (33,052)

 413,403 

 (639,985)

 7,887,060 

 (11,593)

 658,872 

 8,030,637 

3%

-27%

-1%

27%

-27%

62%

-1%

26%

33%მთლიანი ბიუჯეტი

 2020 III კვ გეგმა 2020 III კვ  ფაქტი  სხვაობა %

ძირითადი მიმართულებების მიხედვით ბიუჯეტის გეგმა და მისი შესრულება
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როგორც მოცემული ცხრილიდან ჩანს, III კვარტლის დაგეგმილთან 
შედარებით ფაქტიური საკასო ხარჯვამ შეადგინა 8 მლნ ლარით ნაკლე-
ბი. მოცემული სხვაობა ძირითადად გამოწვეული იყო  წარმოებისა და 
ტექნიკური უზრუნველყოფის ბლოკის გეგმის სხვაობით. 

2020 წლის III კვარტლის განმავლობაში საერთო ჯამში გაწეულმა 
ფაქტიურმა საკასო ხარჯმა შეადგინა ბიუჯეტთან შედარებით 33 % ნაკლე-
ბი. 
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შრომის ანაზღაურება

2020 წლის III კვ.-ის განმავლობაში საზოგადოებრივი მაუწყებლის მიერ 
შრომის ანაზღაურებაზე ბიუჯეტირებულმა თანხამ შეადგენდა 6,935,369 
ლარს, ფაქტიურმა სახელფასო განაცემმა შეადგინა 7,311,992 ლარი. 

სამეურვეო საბჭო

გენ. დირექტ აპარატი

ახალი და მიმდინარე ამბები

მედიის ბლოკი

მედიაწარმოების ბლოკი

წარმოება და ტექ. უზრუნველყოფის ბლოკი

ადმინისტრაციის და ფინანსების ბლოკი

180,986

660,395

2,538,210

600,749

902,809

1,575,984

476,237

6,935,369

161,945

1,004,564

2,645,345

672,488

1,060,367

1,774,367

486,942

7,311,992

43,593

-76,303

-44,679

-94,184

-54,535

-126,440

-24,075

-376,623

24.1%

-11.6%

-1.8%

-15.7%

-6.0%

-8.0%

-5.1%

-5.4%ჯამური შრ. ანაზღაურება

2020 III კვ. გეგმა 2020 III კვ. ფაქტი  სხვაობა %

შრომის ანაზღაურების გადანაწილება ბლოკების მიხედვით:
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მე-3 კვარტლის გეგმასთან შედარებით სახელფასო ხარჯის გადაჭარბებამ 
შეადგინა 5 %. ცალკეული ბლოკების შედარებისთვის იხილეთ ცხრილი. 

ცალკეულ სატელევიზიო გადაცემებს პერიოდულად ესაჭიროება 
დროებით შრომითი კონტრაქტების გაფორმება ისეთ პოზიციებზე, 
რომლებიც მუდმივ შტატში არ ესაჭიროება ტელევიზიას. მაგალითად, 
მუსიკალურ პროექტებში მუსიკოსები, ასევე სხვა ტიპის გადაცემებში 
უცხოენოვანი სტუმრის შემთხვევაში სინქრონული თარგმანის 
სპეციალისტი და ა.შ. ვინაიდან, წინასწარ რთული დასაგეგმია, 
თუ როდის შეიძლება დაუდგეს ტელევიზიას მსგავსი საჭიროება, 
მოკლევადიანი შრომითი კონტრაქტების ჯამური გეგმიური 
თანხა თანაბრადაა გადანაწილებული კალენდარულ წელზე, 
თუმცა რეალურად შეიძლება კვარტლებს შორის დიდი სხვაობა 
დაფიქსირდეს, მაგალითად, გეგმასთან შედარებით შეიძლება 
გადაჭარბება იყოს გაზაფხულის სეზონზე, მაგრამ ზაფხულში 

შრომის ანაზღაურების ნაწილში გეგმიურ და ფაქტობრივ 
მაჩვენებლებს შორის სხვაობა გამოწვეულია რამდენიმე მიზეზით:

შრომის ანაზღაურება III კვ.

ადმინისტრაცია და ფინანსები

წარმოება და ტექ. უზრუნველყოფა

მედიაწარმოება

მედია

ახალი და მიმდინარე ამბები

გენ. დირექტ აპარატი

სამეურვეო საბჭო

-

486 942
476 237

1 774 367
1 575 984

1 060 367
902 809

672 488
600 749

1 004 564
660 395

161 945
180 986

2 645 345
2 538 210

2020 III კვ. გეგმა2020 III კვ. ფაქტი

›
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დაფიქსირდეს მნიშვნელოვანი დანაზოგი, საბოლოო ჯამში, წლიურ 
ჭრილში ეს თანხები ბალანსდება.

რაც შეეხება გრძელვადიან, ე.წ. შტატიანი თანამშრომლების შრომის 
ანაზღაურებას, ამ მიმართულებით გადაჭარბების მიზეზი, არის 
როგორც ცალკეული თანამშრომლების შრომის ანაზღაურების 
ცვლილება, ასევე სხვადასხვა პროექტებში („ტელესკოლაში“ და 
ა.შ.) თანამშრომლების მიერ დანამატების მიღება შეთავსებით 
შესრულებული სამუშაოების სანაცვლოდ. 

›
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მივლინება

კაპიტალური ხარჯები

2020 წლის მეორე კვარტლისთვის ბიუჯეტით გათვალისწინებული 
სამივლინებო გეგმა შეადგენდა 316,668  ლარს.  ფაქტიურმა გაწეულმა 
სამივლინებო თანხამ შეადგინა 85,485 ლარი. მივლინების ხარჯები 
ბლოკების მიხედვით ნაწილდება შემდეგნაირად: 

ტექნიკური გადაიარაღების გეგმაზე 2020 წლის III კვარტლის განმავლო-
ბაში გაწეულმა ხარჯებმა ხარჯებმა შეადგინა  2,425,818 ლარი: 

კომპიუტერებზე და აქსესუარებზე - 39,380 ლ.

სტუდიური დეკორაცია - 72,536 ლ.

ტექნიკური გადაიარაღება - 2,313,902 ლ.  

III კვარტლის სამივლინებო ხარჯმა შეადგინა 67 %-ით, ანუ 213,320  ლარით 
ნაკლები ბიუჯეტირებულთან შედარებით. 

სამეურვეო საბჭო

გენ. დირექტ აპარატი

ახალი და მიმდინარე ამბები

მედიის ბლოკი

მედიაწარმოების ბლოკი

წარმოება და ტექ. უზრუნველყოფის ბლოკი

ადმინისტრაციის და ფინანსების ბლოკი

3,750

9,775

210,979

42,663

49,500

0

0

316,668

12,040

21,805

30,976

627

36,510

1,390

0

85,485

-8,290

-12,030

180,003

42,036

12,990

-1,390

0

231,183ჯამური მივლინება

ბიუჯეტი ხარჯი  სხვაობა
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კომერციული სახსრები

2020 წლის III კომერციული საქმიანობიდან საზოგადოებრივმა 
მაუწყებელმა 987,691 ლარი მიიღო. სპონსორობა და სარეკლამო 
საქმიანობიდან მიღებულმა შემოსავალმა შეადგინა 263,119 ლარი. 
საიჯარო შემოსავალმა შეადგინა 61,699 ლარი, ხოლო სხვა კომერცი-
ულმა შემოსავლებმა - 662,873 ლარი. 

დეტალური ინფორმაციისთვის სსიპ საზოგადოებრივი მაუწყებლის 
მიერ 2020 წლის III კვარტლის განმავლობაში გაწეული ხარჯების შესახებ 
დეტალური ინფორმაციისთვის იხილეთ დანართი N1.

იჯარა

რეკლამა, სპონსორობა

დეპოზიტის პროცენტი

სხვა შემოსავლები

           61,699 

         277,569 

         533,477 

         114,947 

         987,691 ჯამი

III კვ. 2020. კომერციული შემოსავლები 
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დანართი N1.  
სსიპ “საზოგადოებრივი მაუწყებლის” 2020 წლის საკასო ხარჯები
საანგარიშგებო პერიოდი: 01.07.2020 -30.09.2020

  ივლისი  აგვისტო  სექტემბერი 
 ჯამი 

ანგარიშის დასახელება    

  

სამეურვეო საბჭო                83,534               66,454                54,307           204,295 

                        -   

ბორდის წევრების ჰონორარი                40,100               40,100                40,291           120,491 

სხვა ხარჯი                43,434               26,354                14,016             83,804 

აპარატის ხელფასი                14,524               12,914                14,016             41,454 

მივლინება                        -                 12,040                       -               12,040 

საკონსულტაციო ხარჯი სამ.                28,910                      -                         -               28,910 

შესყიდვები სამ.ს                        -                   1,400                       -                 1,400 

გენ. დირექტორის აპარატი და დაქვემდებარებული 
სამსახურები              515,037             332,598            322,114        1,169,749 

                        -   

გენერალური დირექტორის აპარატი                16,375               16,969                21,330             54,673 

ადამიანური რესურსები მართვის სამსახური                11,206               10,997                10,623             32,825 

იურიდიული სამსახური                22,225               21,948                21,077             65,250 

არქივი                69,100               70,008                65,539           204,647 

მივლინება                        -                        -                         -                       -   

წარმომადგენლობითი ხარჯი დირ.                        -                        -                         -                       -   

რადიო გადაცემები                64,188               71,678                62,476           198,341 

შრომის ანაზღაურება                64,003               71,678                62,476           198,156 

მივლინება                     185                      -                         -                    185 

შესყიდვები                        -                        -                         -                       -   

ტელეფილმების წარმოება              280,485               77,200                65,831           423,516 

ტელეფილმები              120,825               55,266                43,135           219,226 

სტუდია ეპოქა                18,470               16,559                12,741             47,770 

შრ.ანაზღაურება                18,450               16,559                12,741             47,750 

მივლინება                        -                        -                         -                       -   

შესყიდვები ეპო.                       20                      -                         -                      20 

საიდუმლო კართოთეკა                        -                        -                         -                       -   

შრ.ანაზღაურება                        -                        -                         -                       -   

მივლინება                        -                        -                         -                       -   

შესყიდვები                        -                        -                         -                       -   

პრესა და ერი                  2,590                 5,375                  9,955             17,920 

შრ.ანაზღაურება                  2,500                 5,375                  6,500             14,375 

მივლინება                       90                      -                    3,455               3,545 

შესყიდვები                        -                        -                         -                       -   

მოკლემეტრაჟიანი სადებიუტო ფილმები                        -                        -                         -                       -   

შრ.ანაზღაურება                        -                        -                         -                       -   

მივლინება                        -                        -                         -                       -   

შესყიდვები                        -                        -                         -                       -   
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გაულ გავხე                        -                        -                         -                       -   

შრ.ანაზღაურება                        -                        -                         -                       -   

მივლინება                        -                        -                         -                       -   

შესყიდვები                        -                        -                         -                       -   

ისტორია ხუთ წუთში                        -                        -                         -                       -   

შრ.ანაზღაურება                        -                        -                         -                       -   

მივლინება                        -                        -                         -                       -   

შესყიდვები                        -                        -                         -                       -   

ჯურნალისტური დეტექტივი                        -                        -                         -                       -   

შესყიდვები                        -                        -                         -                       -   

სერიალი ქიმიოთერაპია                        -                        -                         -                       -   

შესყიდვები                        -                        -                         -                       -   

სერიალი “იდეალური დედა”              138,600                      -                         -             138,600 

შრ.ანაზღაურება                        -                        -                         -                       -   

მივლინება                        -                        -                         -                       -   

შესყიდვები დე.              138,600                      -                         -             138,600 

პირველი არხი განათლება                51,459               63,799                75,239           190,496 

პროექტი ტელესკოლა                20,111               22,029                33,018             75,158 

შრ.ანაზღაურება                12,351               21,869                28,358             62,578 

მივლინება                  7,760                      60                       -                 7,820 

შესყიდვები სკოლ.                        -                      100                  4,660               4,760 

პროექტი ტელეგაკვეთილები                16,875               16,875                18,561             52,311 

შრ.ანაზღაურება                16,875               16,875                18,561             52,311 

მივლინება                        -                        -                         -                       -   

შესყიდვები                        -                        -                         -                       -   

პროექტი ჩვენი საქართველო                12,473               21,255                21,110             54,838 

შრ.ანაზღაურება                12,473               16,875                16,875             46,223 

მივლინება                        -                   4,380                  4,235               8,615 

შესყიდვები                        -                        -                         -                       -   

პროექტი ლიტერატურული ფრაგმენტები                  2,000                 3,640                  2,550               8,190 

შრ.ანაზღაურება                  2,000                 2,000                  2,550               6,550 

მივლინება                        -                   1,640                       -                 1,640 

შესყიდვები                        -                        -                         -                       -   

ახალი და მიმდინარე ამბები              989,679          1,171,357           1,007,961        3,168,997 

                  19,945             19,945 

შრომის ანაზღაურება                22,645               14,881                23,748             61,274 

მივლინება                        -                        -                         -                       -   

შესყიდვები                        -                        -                         -                       -   

ახალი ამბები              747,431             895,252              712,168        2,354,851 

შრომის ანაზღაურება              709,469             661,114              707,267        2,077,851 

ცენტრალური მართვის აპარატი               14,875              14,875               17,375            47,125 

რადარული მართვის აპარატი               15,526              14,875               17,228            47,629 

წარმოების და ტექ.უზრუნველყოფის ჯგ.მოამბე             316,820            306,757             321,351          944,928 

სოციალური მედიის ჯგ                 1,875                2,685                 2,045              6,605 

ინფორმაციის მოპოვების და დამუშავების აპარატი                 6,250                6,250                 6,875            19,375 

პოლიტიკის მიმართულების ჯგ               34,236              30,110               26,986            91,333 

საერთაშორისო მოვლენების მიმართ. ჯგ               29,034              20,350               23,427            72,810 

სოც. მოვლენების მიმართ. ჯგ               11,540              10,852               11,489            33,881 

კრიმინალის და სამართლის მიმართ ჯგ               12,244                9,750               11,619            33,612 
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ეკონომიკის მიმართ. ჯგ                 7,426                5,375                 6,472            19,273 

კულტურის მიმართ ჯგ               11,598              11,503               14,673            37,773 

სპორტული მიმართ ჯგ               33,911              24,819               32,352            91,083 

მულტიფუნქციური კორესპოდენტების ჯგ               35,272              29,445               36,579          101,295 

ტელეპროდუქციის წარმ. ჯგ               43,000              44,594               45,375          132,969 

რეგიონული ამბების ჯგ               25,517              19,561               23,408            68,485 

რადიო წარმოების ჯგ               12,745              13,216               12,073            38,034 

მონიტორინგის სამუშაო ჯგუფი                 1,500                1,500                 1,500              4,500 

ონლაინ მედია პროდუქციის წარმ ჯგ               50,291              47,618               49,460          147,369 

რადიო პროდუქციის წარმოები ჯგუფი                       -                        -                         -                      -   

უცხოენოვანი ჯგუფი               21,090              22,258               22,258            65,606 

ანალიტიკური სამსახური               24,722              24,722               24,722            74,166 

მივლინება                  2,750               10,635                  4,392             17,777 

სიგნალის გადმოგორება                        -               221,373                       -             221,373 

უცხოური საინფორმაციო სააგენტოები                34,506                      -                         -               34,506 

შესყიდვები მოამ.                     706                 2,130                     509               3,345 

სპეციალური სიუჯეტის მომზ.                        -                        -                         -                       -   

ბიზნეს პარტნიორი                49,110               87,901                96,516           233,527 

შრ.ანაზღაურება                        -                        -                        -   

მივლინება                       30                      30                       15                    75 

შესყიდვები ბიზნ.                49,080               87,871                96,501           233,452 

42 პარალელი                20,041               20,041                20,891             60,973 

შრ.ანაზღაურება                20,041               20,041                20,891             60,973 

მივლინება                        -                        -                         -                       -   

შესყიდვები                        -                        -                         -                       -   

 გადაცემა აქტუალური თემა მაკა ცინცაძესთან ერთად                13,000               13,000                13,000             39,000 

შრ.ანაზღაურება                13,000               13,000                13,000             39,000 

მივლინება                        -                        -                         -                       -   

შესყიდვები                        -                        -                         -                       -   

გამომძიებელი რეპორტიორი                14,738               14,104                16,426             45,268 

შრ.ანაზღაურება                14,738               14,104                15,076             43,918 

მივლინება                        -                        -                    1,350               1,350 

შესყიდვები                        -                        -                         -                       -   

პროექტი  მედიის მონიტორინგი და ანალიზი                        -                        -                         -                       -   

შრ.ანაზღაურება                        -                        -                         -                       -   

მივლინება                        -                        -                         -                       -   

შესყიდვები                        -                        -                         -                       -   

ახალი კვირა                63,815               65,127                59,674           188,617 

შრ.ანაზღაურება                59,730               60,438                57,019           177,188 

მივლინება                  4,085                 4,689                  2,655             11,429 

შესყიდვები                        -                        -                         -                       -   

პროექტი “კვირის ინტერვიუ”                  5,875                 5,875                  5,875             17,625 

შრ.ანაზღაურება                  5,875                 5,875                  5,875             17,625 

მივლინება                        -                        -                         -                       -   

შესყიდვები                        -                        -                         -                       -   

პროექტი “მრავალფეროვნება”                31,604               33,099                38,924           103,627 

შრომის ანაზღაურება                31,604               33,099                38,579           103,282 

მივლინება                        -                        -                       345                  345 

შესყიდვები                        -                        -                         -                       -   
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ანალიტიკური სამსახური                        -                        -                         -                       -   

შრ.ანაზღაურება                        -                        -                         -                       -   

გადაცემა თავისუფალი ხედვა                        -                        -                         -                       -   

შრომის ანაზღაურება                        -                        -                         -                       -   

მივლინება                        -                        -                         -                       -   

შესყიდვები                        -                        -                         -                       -   

ახალი ამბების რადიო პლატფორმა                  7,045                 7,020                  7,045             21,110 

შრომის ანაზღაურება                  7,045                 7,020                  7,045             21,110 

მივლინება                        -                        -                         -                       -   

შესყიდვები                        -                        -                         -                       -   

საინტერესო ადამიანები                  5,000                 5,000                  5,000             15,000 

შრომის ანაზღაურება                  5,000                 5,000                  5,000             15,000 

მივლინება                        -                        -                         -                       -   

შესყიდვები                        -                        -                         -                       -   

მოქალაქე ჟურნალისტი                        -                        -                         -                       -   

შრომის ანაზღაურება                        -                        -                         -                       -   

მივლინება                        -                        -                         -                       -   

შესყიდვები                        -                        -                         -                       -   

ვებ პროექტი “ანტიფეიქი”                  9,375               10,057                  8,693             28,125 

შრომის ანაზღაურება                  9,375               10,057                  8,693             28,125 

მივლინება                        -                        -                         -                       -   

შესყიდვები                        -                        -                         -                       -   

ვებ პროექტი “ინტერვიუ გიორგი ასანიშვილთან                        -                        -                         -                       -   

შრომის ანაზღაურება                        -                        -                         -                       -   

მივლინება                        -                        -                         -                       -   

შესყიდვები                        -                        -                         -                       -   

მედია              274,501             510,256              317,622        1,102,379 

                        -   

შრ.ანაზღაურება              222,254             210,808              202,801           635,863 

დირექტორის აპარატი               33,513              19,537               20,883            73,933 

ტელე-რადიო პროდუქციის დაგეგმვისა და 
პროგრამირების ჯგუფი                 9,096                8,363                 9,875            27,334 

ონლაინ მედიის სამსახური               10,860              10,620               10,966            32,445 

სოციალური მედიის ჯგ                 7,525                7,925                 7,925            23,375 

ვებ დეველოპმენტის ჯგ                 7,125                7,345               10,076            24,546 

ტექნ. უზრუნველყოფის ჯგ               24,806              25,188               23,940            73,934 

მზა პროდუქციის შერჩევის ჯგ                 7,700                7,700                 8,000            23,400 

თარგმნა გახმოვანების ჯგ               26,143              24,703               21,508            72,354 

მარკეტინგის სამსახური               17,300              22,001               18,450            57,751 

მარკეტინგის ჯგ                       -                        -                         -                      -   

კვლევის და ანალიტიკის ჯგ                 6,000                6,000                 8,810            20,810 

ვიზუალური გაფორემების ჯგ               72,186              71,428               62,368          205,982 

მივლინება                     132                    495                       -                    627 

შესყიდვები                        -                        -                         -                       -   

წარმომადგენლობითი ხარჯი                        -                        -                       852                  852 

მექანიკური პროდუქცია                21,750             146,083                44,084           211,916 

ქართული ფილმები                  1,500                    500                27,000             29,000 

სპორტული მიმართულება                  7,890               11,638                14,617             34,145 

სიგნალები და სპორტული სააგენტოები                  7,890               11,638                14,617             34,145 
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სპორტთან დაკავშირებული სიგნალის გადმოგორება                        -                   3,735                  6,670             10,406 

SNTV (Sport News Reporting Licence)                   7,890                 7,902                  7,946             23,739 

ლიცენზიები                        -                        -                         -                       -   

რაგბი, ნაკრების თამაშები                        -                        -                         -                       -   

წყალბურთი                        -                        -                         -                       -   

ოლიმპიადა                        -                        -                         -                       -   

კალათბურთი ევროპის შესარჩევი                        -                        -                         -                       -   

ძიუდო ევროპს ჩემპიონატი                        -                        -                         -                       -   

ჭიდაობა ევრ.ჩემპ.                        -                        -                         -                       -   

UEFA 2020 ევროპის ჩემპიონატი ფეხბურთში                        -                        -                         -                       -   

ასაკობრივი ფეხბურთი                        -                        -                         -                       -   

რაგბის მსოფლიო 2023                        -                        -                         -                       -   

FIFA 2022                        -                        -                         -                       -   

UEFA 2018-2021 საკვალიფიკაციო                        -                        -                         -                       -   

მარკეტინგი                  1,999                 2,878                  5,136             10,013 

კველევები                        -                        -                    2,700               2,700 

ბრენდირება                  1,373                 1,438                  1,715               4,526 

პრომოუშენი                     507                      -                       421                  928 

ღონისძიებები                     119                 1,440                     300               1,859 

ონლაინ მედია                  7,476             125,537                  9,332           142,345 

ონლაინ მედიის სხვადასხვა შესყიდვები                  7,476                 6,537                  9,332             23,345 

აპლიკაციები და საპორტი                        -               119,000                       -             119,000 

ტელეჟურნალები                  7,200                 7,025                  9,500             23,725 

საზოგადოებრივ-პოლიტიკური ე.ჟ. “პოლიტეა”                        -                        -                         -                       -   

სამხედრო-პატრიოტული ალმანახი “სპა”                        -                        -                         -                       -   

ლიტერატურული ჟურნალი “ელექტროლიტი”                  2,600                 2,425                  1,900               6,925 

პროექტი “ანგარიშგება და ანალიზი”                  4,600                 4,600                  7,600             16,800 

ევროვიზია                  4,300                 5,292                  4,300             13,892 

შრომის ანაზღაურება                  4,300                 4,300                  4,300             12,900 

მივლინება                        -                        -                         -                       -   

შესყიდვები ევრ.                        -                      992                       -                    992 

მედია წარმოება           1,358,895             667,880              956,154        2,982,929 

                19,775                19,945             39,720 

შრომის ანაზღაურება                44,540               44,097                42,753           131,390 

დირექტორის აპარატი               12,375              12,375               12,750            37,500 

სარეკომენდაციო საბჭო               12,415              13,222               11,128            36,765 

პროექტების წარმოების სამსახური               19,750              18,500               18,875            57,125 

მივლინება                        -                        -                         -                       -   

შესყიდვები წარ.                        -                        -                       188                  188 

სატელევიზიო გადაცემები           1,314,355             623,783              913,214        2,851,352 

დილის და შუადღის გადაცემების ზოლი                94,994             103,559              120,024           318,577 

შრომის ანაზღაურება                90,984             101,529              118,779           311,292 

მივლინება                  4,010                 1,030                  1,245               6,285 

შესყიდვები შუად.ზ                        -                   1,000                       -                 1,000 

გადაცემა პირადი ექიმი მარი მალაზონია                17,395               17,095                17,395             51,885 

შრომის ანაზღაურება                17,095               17,095                17,095             51,285 

მივლინება                     300                      -                       300                  600 

შესყიდვები                        -                        -                         -                       -   

გადაცემა ექსპონატით მოყოლილი ისტორია                  1,890                      -                       105               1,995 
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შრომის ანაზღაურება                        -                        -                         -                       -   

მივლინება                  1,890                      -                       105               1,995 

შესყიდვები                        -                        -                         -                       -   

პროექტი აკუსტიკა                36,960               30,600                29,900             97,460 

შრომის ანაზღაურება                33,000               30,600                29,900             93,500 

მივლინება                  3,960                      -                         -                 3,960 

შესყიდვები                        -                        -                         -                       -   

პროექტი აკუსტიკა პლუსი                        -                        -                         -                       -   

შრომის ანაზღაურება                        -                        -                         -                       -   

მივლინება                        -                        -                         -                       -   

შესყიდვები                        -                        -                         -                       -   

პროექტი ჰოპლა ჩვენ ვცოცხლობთ                14,340               17,540                11,750             43,630 

შრომის ანაზღაურება                13,975               11,750                11,750             37,475 

მივლინება                     365                 5,790                       -                 6,155 

შესყიდვები                        -                        -                         -                       -   

ვებ პროექტი მათემატიკის გაკვეთილები                  1,875                 1,875                  2,550               6,300 

შრომის ანაზღაურება                  1,875                 1,875                  2,550               6,300 

მივლინება                        -                        -                         -                       -   

შესყიდვები                        -                        -                         -                       -   

გადაცემა ფერმა                12,908                 9,353                13,388             35,649 

შრომის ანაზღაურება                  8,613                 8,613                  8,613             25,839 

მივლინება                  4,295                    740                  4,775               9,810 

შესყიდვები                        -                        -                         -                       -   

გადაცემა რეალური სივრცე                48,555               49,080                48,206           145,841 

შრომის ანაზღაურება                47,925               47,300                47,906           143,131 

მივლინება                     630                 1,780                     300               2,710 

შესყიდვები                        -                        -                         -                       -   

პროექტი მუსიკის თორმეტი მოციქული                  4,125                 4,125                  4,125             12,375 

შრომის ანაზღაურება                  4,125                 4,125                  4,125             12,375 

მივლინება                        -                        -                         -                       -   

შესყიდვები                        -                        -                         -                       -   

პროექტი დოსიე                  3,750                 3,750                  3,750             11,250 

შრომის ანაზღაურება                  3,750                 3,750                  3,750             11,250 

მივლინება                        -                        -                         -                       -   

შესყიდვები                        -                        -                         -                       -   

მეგა შოუ რანინა              156,217               15,250                21,550           193,017 

შრომის ანაზღაურება                67,252               15,250                21,550           104,052 

მივლინება                        -                        -                         -                       -   

შესყიდვები რან.                88,965                      -                         -               88,965 

მუზეუმის ოქრო ფონდი                        -                        -                         -                       -   

შრომის ანაზღაურება                        -                        -                         -                       -   

მივლინება                        -                        -                         -                       -   

შესყიდვები                        -                        -                         -                       -   

ტელესპექტაკლი                        -                        -                         -                       -   

შრომის ანაზღაურება                        -                        -                         -                       -   

მივლინება                        -                        -                         -                       -   

შესყიდვები                        -                        -                         -                       -   

სერიალი “ინთრითმენთი”                        -                        -                297,000           297,000 

შრომის ანაზღაურება                        -                        -                         -                       -   
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მივლინება                        -                        -                         -                       -   

შესყიდვები ინთ.                        -                        -                297,000           297,000 

გადაცემა ტაიმ აუტი                24,027               20,455                24,644             69,126 

შრომის ანაზღაურება                22,607               20,395                24,599             67,601 

მივლინება                  1,420                      60                       45               1,525 

შესყიდვები                        -                        -                         -                       -   

პროექტი ხარ თუ არა მეექვსე კალსელზე ჭკვიანი              128,143             192,805              140,448           461,396 

შრომის ანაზღაურება                        -                        -                         -                       -   

მივლინება                     675                    305                     970               1,950 

შესყიდვები ხარ              127,468             192,500              139,478           459,446 

გადაცემა მარტივი ლოგიკა                        -                        -                         -                       -   

შრომის ანაზღაურება                        -                        -                         -                       -   

მივლინება                        -                        -                         -                       -   

შესყიდვები                        -                        -                         -                       -   

გეიმ შოუ “ერთი ათის წინააღმდეგ”                        -                        -                         -                       -   

შრომის ანაზღაურება                        -                        -                         -                       -   

მივლინება                        -                        -                         -                       -   

შესყიდვები                        -                        -                         -                       -   

“წიგნების თაროს” პროექტები                98,833               88,676                64,030           251,539 

შრომის ანაზღაურება                  2,342                 2,342                       -                 4,684 

მივლინება                     980                    540                       -                 1,520 

შესყიდვები წიგ.                95,511               85,794                64,030           245,335 

პროექტი რა სად როდის              137,673                      -                         -             137,673 

შრომის ანაზღაურება                        -                        -                         -                       -   

მივლინება                        -                        -                         -                       -   

შესყიდვები რა              137,673                      -                         -             137,673 

პროექტი მასტერშეფი              189,006               12,757                12,499           214,262 

შრომის ანაზღაურება                        -                        -                         -                       -   

მივლინება                        -                        -                         -                       -   

შესყიდვები მასტ.              189,006               12,757                12,499           214,262 

პროექტი საქართველოს ვარსკვლავი/ მუსიკალური 
მეგა შოუ              302,183                      -                         -             302,183 

შრომის ანაზღაურება                        -                        -                         -                       -   

მივლინება                        -                        -                         -                       -   

შესყიდვები ვარს.              302,183                      -                         -             302,183 

პროექტი კაცების შოუ                25,000               25,000                       -               50,000 

შრომის ანაზღაურება                        -                        -                         -                       -   

მივლინება                        -                        -                         -                       -   

შესყიდვები კაც.                25,000               25,000                       -               50,000 

შემოქმედებითი გაერთიანება 7-15                        -                        -                         -                       -   

შრომის ანაზღაურება                        -                        -                         -                       -   

მივლინება                        -                        -                         -                       -   

შესყიდვები                        -                        -                         -                       -   

პროექტი “რადიო მუზეუმი”                  8,125                 8,125                  8,125             24,375 

შრომის ანაზღაურება                  8,125                 8,125                  8,125             24,375 

მივლინება                        -                        -                         -                       -   

შესყიდვები                        -                        -                         -                       -   

პროექტი “საქართველო 360”                     880               20,013                       -               20,893 

შრომის ანაზღაურება                     880               20,013                       -               20,893 
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მივლინება                        -                        -                         -                       -   

შესყიდვები                        -                        -                         -                       -   

ანიმაციური სერიალი “მაშველები”                        -                        -                  90,000             90,000 

შრომის ანაზღაურება                        -                        -                         -                       -   

მივლინება                        -                        -                         -                       -   

შესყიდვები მაშ.                        -                        -                  90,000             90,000 

პროექტი “დიდი ვიდეო”                  1,500                 1,500                  1,500               4,500 

შრომის ანაზღაურება                  1,500                 1,500                  1,500               4,500 

მივლინება                        -                        -                         -                       -   

შესყიდვები                        -                        -                         -                       -   

პროექტი ოქროს საგანძური                  2,225                 2,225                  2,225               6,675 

შრომის ანაზღაურება                  2,225                 2,225                  2,225               6,675 

მივლინება                        -                        -                         -                       -   

შესყიდვები                        -                        -                         -                       -   

ტელესერიალი ქიმია                  3,750                      -                         -                 3,750 

შრომის ანაზღაურება                  3,750                      -                         -                 3,750 

მივლინება                        -                        -                         -                       -   

შესყიდვები                        -                        -                         -                       -   

წარმოების ტექნიკური უზრუნველყოფა           2,011,853             897,193           1,992,298        4,901,344 

                        -   

შრომის ანაზღაურება              577,250             596,564              600,553        1,774,367 

დირექტორის აპარატი               36,467              31,091               37,612          105,169 

გავრცელების უზრუნველყოფის სამს                 5,750                3,450                 4,600            13,800 

საერთაშორის ჩართვების ჯგ                 1,775                1,775                 1,775              5,325 

შიდა და გარე სიგნალების მომსახურე ჯგ               19,450              19,573               19,102            58,125 

მონიტორინგის სამსახური                       -                        -                         -                      -   

ინფორმაციული ტექნ. სამს               35,788              37,420               39,619          112,826 

ტექნიკური უზრუნველყოფის სამს                 4,600                4,600                 4,600            13,800 

დაგეგმარების ჯგ                 5,202                5,836                 4,568            15,606 

მოძრავი სატელევიზიო სადგურის ჯგ               39,954              40,778               42,028          122,760 

კამერების პარკი                 6,250                6,250                 6,250            18,750 

სარემონტო ჯგ                 3,800                3,800                 3,800            11,400 

სტუდიების ჯგ               18,331              19,278               19,184            56,793 

ტელე ცენტრალური სააპარატოს ჯგ                 7,125                5,875                 7,214            20,214 

რადიოს ტექნ უზრუნველყოფის ჯგ               11,890              10,123               10,833            32,845 

ენერგეტიკის სამუშაო ჯგ               19,329              19,755               18,916            57,999 

წარმოების უზრ. სამსახური                       -                        -                         -                      -   

წარმოების დაგეგმარების & კონტროლის ჯგ               17,663              19,144               17,668            54,475 

ოპერატორების ჯგ             103,504            118,601             114,790          336,895 

ხმის რეჯისორები ჯგ               46,020              49,816               46,449          142,285 

მემონტაჯეთა და გაფიკოსთა ჯგ               61,805              62,417               63,559          187,781 

ვიზაშისა და სტილისტების ჯგ               11,054              11,858               14,208            37,120 

გამნათებლების ჯგ               30,599              31,832               28,464            90,894 

საეთერო ჯგ               31,143              31,477               35,546            98,165 

ცენტრალური საეთეროს ჯგ               30,060              30,304               29,906            90,269 

სამხატრო-სადადგმო ჯგ               29,694              31,511               29,864            91,069 

მივლინება                        -                        45                  1,345               1,390 

შესყიდვები                        -                        -                         -                       -   

ვებმაუწყებლობა და სტრიმინგი                22,500               22,500                22,500             67,500 
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Expert Solutions Georgia                22,500               22,500                22,500             67,500 

ტელერადიოცენტრი (სიგნალის გავრცელება)               147,005             147,005              147,005           441,015 

სატელიტის მომსახურება                20,448               71,458                26,600           118,506 

AZECOSMOS                        -                 16,396                       -               16,396 

EUTELSAT                20,448               25,782                26,363             72,593 

AZECOSMOS (მოძრავი სატელიტ. სადგური სეგმეტნი)                        -                 29,280                     237             29,517 

ტექნიკის და სხვა შესყიდვები           1,233,141               52,943           1,188,828        2,474,911 

ტექნიკური გადაიარაღების გეგმა           1,152,462                      -             1,161,440        2,313,902 

სერვერის კოლოკაცია                        -                        -                         -                       -   

კომპიუტერები და აქსესუარები                16,785               22,595                       -               39,380 

პროგრამული უზრუმველყოფა (“კიბერნეტიჩესკი”)                  6,325                      -                         -                 6,325 

ლიცენზირებული ანტივირუსული სისტემა                        -                        -                         -                       -   

სტუდიის დეკორაცია                50,732                 1,011                20,793             72,536 

ვიზაჟის მასალა (კოსმ. პროდუქტი)                        -                 24,265                       -               24,265 

გარდერობი                        -                        -                    1,373               1,373 

ელექტრო მოწყობილობები                  1,765                      -                       150               1,915 

ელემენტები                        -                        -                         -                       -   

ინტერნეტ მომსახურება ოპტიკურ-ბოჭკოვანი არხით                  1,244                 1,244                  1,244               3,731 

სილქნეტი (სილქ ტივი)                        -                        -                         -                       -   

ელექტრომატარებლები                        -                        -                         -                       -   

სატელეკომუნიკაციო მომსახურებები  (ჭებში 
გატარება)                  3,828                 3,828                  3,828             11,484 

ტექნიკის იჯარა                  2,888                 2,888                  3,888               9,664 

პტს                        -                        -                    1,000               1,000 

გახმოვანება                        -                        -                         -                       -   

უწყვეტი კვების წყარო                  2,888                 2,888                  2,888               8,664 

ეკრანების იჯარა                        -                        -                         -                       -   

განათება                        -                        -                         -                       -   

სხვა ტექნიკური ხარჯი                  8,621                 3,790                  1,580             13,991 

ფინანსები და ადმინისტრაცია              452,983             342,967              304,747        1,100,697 

                  19,945             19,945 

შრომის ანაზღაურება              167,343             159,904              159,695           486,942 

ბლოკის დირექტორის აპარატი               12,275              12,275               12,525            37,075 

ფინანსური ანალიზისა და ფინანსური აღრიცხვის სამს                 4,375                4,375                 4,500            13,250 

ბუღალტრული აღრიცხვის ჯგუფი               16,072              13,645               16,509            46,226 

ფინანსური ანალიზის,ბიუჯეტირების და რეპორტინგის 
ჯგუფი                 7,643                7,643                 8,950            24,236 

შესყიდვების სამს               19,995              22,034               21,216            63,245 

ადმინისტრაცია               17,125              15,943               14,682            47,750 

საწყობი                 6,000                4,400                 5,200            15,600 

ტელეკომუნიკაციის ჯგ                 1,782                3,378                 2,580              7,740 

სარემონტო ჯგ                 8,990                9,208                 8,063            26,261 

ვენტილაციის ჯგ                 7,134                6,846                 6,990            20,970 

ავტოპარკი               65,953              60,156               58,481          184,589 

ოფისისთვის უალკ. სასმელები                     428                    110                       56                  594 

მივლინება                        -                        -                         -                       -   

ახალი შენობის დაპროექტება                        -                        -                         -                       -   

საკონსულტაციო-საინჟინრო მომსახურება                        -                        -                         -                       -   

 კომუნალური ხარჯები                59,918               65,030                63,749           188,697 
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წყალი                  4,885                 8,237                  5,768             18,890 

ელ. ენერგია                38,573               43,190                37,878           119,641 

გაზი                        -                        -                         -                       -   

 დასუფთავება, სანიტარული, ნარჩენების გატანა                16,461               13,603                20,103             50,167 

ტრანსპორტი              168,479               36,809                23,403           228,691 

ტრანსპორტის მომსახურების ხარჯი                17,162               14,975                  7,008             39,145 

ტრანსპორტის შეკეთება (მომსახურება)/სათად. 
ნაწილები                12,781               13,122                  3,524             29,427 

საბურავები                         -                        -                         -                       -   

ავტოტრანსპორტის დაზღვევა                  3,518                      -                    2,047               5,565 

GPS                     803                    803                     817               2,423 

ტექ. დათვალიერება                       60                      -                       560                  620 

პარკირების და ჯარიმის გადასახადი                        -                   1,050                       60               1,110 

საწვავ-საპოხი მასალები                17,392               21,835                16,395             55,622 

ბენზინი                15,133               18,085                12,461             45,679 

დიზელი                  2,259                 3,750                  3,935               9,944 

ზეთი+ფილტრები                        -                        -                         -                       -   

ავტოპარკის განახლება              133,924                      -                         -             133,924 

კავშირგაბმულობა                12,918               13,226                12,438             38,582 

მობილური/ქალაქის ტელეფონი                12,395               12,699                11,911             37,005 

112-ის მომსახურება                     522                    527                     527               1,577 

შენობა-ნაგებობების დაცვა                     250               22,000                22,250             44,500 

საფოსტო მომსახურება                        -                        -                       871                  871 

საოფისე  მასალები                  9,076                    825                  4,231             14,133 

ავეჯი და საოფისე ინვენტარი                  8,535                    163                  3,747             12,446 

საკანცელარიო საქონელი                     148                    280                     120                  548 

კარტრიჯები, საბეჭდი მასალები                     393                    382                     364               1,139 

წიგნების აკინძვა                        -                        -                         -                       -   

სარემონტო სამუშაოები                        -                 40,473                     944             41,416 

გამაგრილებელი & სავენტილაციო სისტემები                        -                      300                     470                  770 

საიდენთიფიკაციო საშვები                       83                      -                         86                  168 

სატვირთო მანქანის დაქირავება, ტვირთის გადაზიდვა                     520                    200                     625               1,345 

მუშახელი მომსახურება                        -                        -                    2,438               2,438 

სამეურნეო საქონელი                  2,833                 3,714                  2,428               8,975 

სამშენებლო მასალები                       60                      27                     959               1,046 

ლიფტის და სხვა ტექ. დათვალიერება                  3,500                      -                         -                 3,500 

საოფისე ელ. ტექნიკა                  3,162                    150                     100               3,412 

საკონსულტაციო მომსახურება                     824                      50                       -                    874 

ჟურნალ-გაზეთები                       15                      -                         35                    50 

საარქივო მომსახურება                  1,272                      -                         -                 1,272 

თარგმნა, ნოტარიუსი და სხვა                       24                      -                       137                  161 

სახელმწიფო ბაჟი                20,107                    150                     400             20,657 

სხვა ადმინისტრაციული ხარჯი                  2,172                      -                    9,433             11,605 

გადასახდელები           1,029,385             502,328              352,036        1,883,748 

ევროპის მაუწყებელთა კავშირის (EBU) 2020 წლის 
საწევროს ხარჯი                        -               322,825                       -             322,825 

დღგ (რეალიზაციის, უკუდაბეგვრის)              965,000             110,000                35,000        1,110,000 

ქონების გადასახადი                        -                        -                         -                       -   

მიწის გადასახადი                        -                        -                         -                       -   
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მოგების გადასახადი                     344                 3,430                       -                 3,774 

საავტორო უფლებები                64,041               31,073                       -               95,114 

26 მაისის ხარჯი                        -                        -                         -                       -   

ფილმის რეალიზაც. ავტორის წილი                        -                        -                         -                       -   

უარყოფითი საკურსო სხვაობა                        -                        -                         -                       -   

სესხის მომსახურება                        -                        -                256,986           256,986 

საპენსიო ფონდის ანარიცხები                        -                        -                         -                       -   

საპენსიო ფონდიდან უკან დაბრუნება                        -                        -                         -                       -   

მიზმობრივი გრანტების ხარჯვა                        -                        -                         -                       -   

სამსახ. მოვალ. შესრ. დროს დაზარაბელთა 
საკომპენსაციო ფონდი                        -                        -                         -                       -   

სხვა მიმდინარე დავალიანება/გადასახადები                        -                 35,000                60,050             95,050 

ჯამი:           6,715,865          4,491,033           5,307,239      16,514,137 

2020



2020


