
 

გადაცემა "ჩვენ და თვითმმართველობა"-  ყოველ  ოთხშაბათს 18:30 წთ. 

წამყვანი მაია ვარშანიძე (ქრ.  60 წთ)  

N თარიღი თემა რესპოდენტთ

ა რაოდენობა 

1 04.04.2018 მოგეხსენებათ საკრებულოების ახალი 

შემადგენლობა არც ისე დიდი ხანია  შეუდგა 

საქმიანობას. რა არის პრიორიტეტული და 

რამდენად არის სამოქალაქო საზოგადოების 

განვითარების ხელშეწყობა 

წარმომადგენლობითი ორგანოებისთვის 

მთავარი საკითხი 

1 

2 11.04.2018 ბათუმის მერიის საპილოტე პროგრამის 

„საუბნო კავშირები“ დეტალები. 
2 

3 18.04.2018    მუნიციპალიტეტის განვითარების 2018-2021 

წლების გეგმა 240 გვერდიან დოკუმნტში 10 

მთავარი მიმართულებაა. მეექვსე პუნქტი 

ჯანმრთელობის დაცვასა და სოციალურ 

უზრუნვეყოფის საკითხებს დაეთმო. 

პროექტით გარკვეულ სიახლეებია 

მოსალოდნელი.  

2 

4 25.04.2018 როგორ ემზადება ქობულეთის 

თვითმმართთველობა მოახლოებული 

ტურისტული სეზონისთვის. 

1 

5 02.05.2018 ხელვაჩაურში ახალი სოციალური პროგრამა 

ამოქმედდა. შეჭირვები ოჯახების სახლების 

გადასახურად თუნუქის ფურცლებს 

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან შეიძენენ. 

1 

6 09.05.2018 პროექტის „ერთი დღე შუახევის მერად“ 3 

7 16.05.2018 როგორ ემზადება ბათუმის 

თვითმმართველობა ტურისტული 

სეზონისთვის და  რომელი სამსახურების 

სამუშაო განრიგი იცვლება ამ დროს  

2 

8 23.05.2018 რამდენად ხშირია რეგიონის 

მუნიციპალიტეტებში ბავშვების მიმართ 

ძალადობის შემთხვევბი და ასეთი ფაქტების 

გამოვლენის პროცესში რა როლი ეკისრება 

მერიის წარმომადგენელს? 

3 



9 30.05.2018 ბათუმის მუნიციპალიტეტის სერვისები,  

მოქალაქეებისთვის  უფრო ხელმისაწვდომი 

რომ გახდეს, საუბნო კავშირები შეიქმნა. 

ამისთვის ქალაქის ბიუჯეტიდან  33 ათასი 

ლარი იხარჯება. პროგრამას მერიის 

მხარდაჭერით აიპი განვითარების აკადემია 

განახორციელებს. რა საკითხების გადაჭრა 

იქნება ადგილზე შესაძლებელი და  რას 

შეცვლის მოსახლეობისთვის საუბნო კავშირი? 

3 

10 06.06.2018 მუნიციპალიტეტებში უფრო მეტი ქალი, რომ 

იყოს წარმოდგენილი-ამაზე ვინ უნდა აიღოს 

პასუხისმგებლობა თუ არა გადაწყვეტილების 

მიმღებმა მამაკაცებმა. ამ მიზნით 

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში 

საკრებულოსა და მერიის წარმომადგენლების 

მონაწილეობით შეხვედრა გაიმართა.  

 

3 

11 13.06.2018 პროექტის „სიტყვის თავისუფლების 

მხარდაჭერა“ ფარგლებში მედიის 

წარმომადგენლები მუნიციპალიტეტებში 

ადგილობრივ მოსახლეობას ხვდებიან და მათ 

პრობლემებს ისმენენ. ასეთი კომუნიკაცია 

სოფელ ცივაძეებში გაიმართა. 

3 

12 20.06.2018 არასამთავრობო ორგანიზაცია 

"საერთაშორისო გამჭვირვალობა - 

საქართველომ" სამოქალაქო საბჭოები შექმნა. 

3 

13 27.06.2018 „სოფლის განვითარება და დივერსიფიკაციის 

ხელშეწყობა ხულოში“ 
2 

 

 

 

 

 

 



 

გადაცემა "ღია ეთერი"-  ყოველ სამშაბათს და ხუთშაბათს 13:10 წთ. წამყვანი ირმა ჩხაიძე (ქრ.  30 

წთ)  

N თარიღი თემა რესპოდენტთა 

რაოდენობა 

1 03.04.2018 მსოფლიო ოლიმპიადის საგზურის მფლობელები - 

ვაიოს საჯარო სკოლის მოსწავლეები. ვაიოს 

საჯარო სკოლის გოგონათა გუნდი მაგიდის 

ჩოგბურთის მსოფლიო სასკოლო ჩემპიონატზე 

მიემგზავრებიან. ჩემპიონატი მალტაში 8 

აპრილიდან 14 აპრილის ჩათვლით, გაიმართება. 

როგორი იყო გზა მსოფლიო ჩემპიონატამდე, რა 

გეგემები აქვთ მომვალ სპორცმენებს და როგორია 

სასკოლო სპორტული ოლიმპიადების 

მნიშვნელობა და შედეგები. 

7 

2 06.04.2018 პირველ ბლოკი: წითელიპარასკევი-დიდი 

პარასკევის მნიშვნელობა და სააღდგომო 

სამზადისი. რა იციან ბავშვებმა სააღდგომო 

ტრადიციების შესახებ და როგორ ემზადებიან ამ 

დღესასწაულისთვის 

მეორე ბლოკი: გლოვისდღე-უსაფრთხოება 

სკოლებსა და სკოლამდელ დაწესებულებებში, 

როგორ კონტროლდება უსაფრთხოების ნორმები 

და რამდენად დაცულები არიან ბავშვები, როგორ 

ტარდება სამოქალაქო თავდაცვისა და 

უსაფრთხოების გაკვეთილები. რამდენად არის 

სკოლა ზრუნვაზე ორიენტირებული და რა 

კეთდება იმისათვის, რომ მოსწავლეებმა სკოლაში 

თავი უსაფრთხოდ იგრძნონ  

 

3 10.04.2018 პირველი ნაწილი - არტ–სტუდია ,,ანდამატის’’ 

აღსაზრდელთა საქველმოქმედო გამოფენა – აქცია 

და მზადება კვირაცხოვლობის დღესასწულისთვის. 

კერამიკა, თექა, ბატიკა, გობელენი, მინანქარი. 

როგორ ახერხებენ მოზარდები საკუთარი 

შემოქმედებითი პოტენციალის რეალიზებას. 

როგორია ინტერესი ქართული ტრადიციული 

რეწვისადმი. რას ეძღვნება საქველოქმედო აქცია-

გამოფენა და როგორ ემზადებიან 

კვირაცხოვლობისთვის 

მეორე ნაწილი -  როგორ ემზადებიან 

კვირაცხოვლობისთვის მრავალშვილიანი დედა 

თეა ხომერიკი და მისი ქალიშვილები - ბარბარე, 

8 



ნინო და სალომე ბედინაძეები 

4 13.04.2018 მანდატურის სამსახურის ახალი რეგულაციები და 

უსაფრთხოების გაძლიერება სკოლებში - 

მანდატურების სამსახურის რეფორმირებასთან 

დაკავშირებით მომზადებული კანონპროექტი 

საქართველოს პარლამენტს უკვე წარედგინა. 

3 

5 17.04.2018 პირველი ნაწილი - ევროპული სწავლება და 

საგრანტო პროექტები მოსწავლეებისთვის. 

ბრიტანული საგრანტო პროექტი 

მეორე ნაწილი - „გახდიო ლიმპიელი 2018“  

მათემატიკის ოლიმპიადა, რომელიც ბათუმში 

წელს პირველად ტარდება. ოლიმპიადას ქართულ-

ამერიკული სკოლა უმასპინძლებს. 

3 

6 20.04.2018 მცირე საოჯახო ტიპის სახლები და ბავშვზე 

ზრუნვის რეფორმის შედეგები. როგორ ზრუნავს 

სახელმწიფო მზრუნველობამოკლებულ 

მოზარდებზე. რას ითვალისწინებს მცირე საოჯახო 

ტიპის სახლების მომსახურება. როგორი გარემოა 

შექმნილი და რა პრობლემებს აწყდებიან 

აღსაზრდელები. რა ბედი ელით სახელმწიფო 

ზრუნვის ქვეშ მყოფ მოზარდებს სრულწლოვანების 

მიღწევის შემდეგ. როგორია გარანტიები და 

სოციალური პაკეტები. 

4 

7 24.04.2018 საგანმანათლებლო პროექტი „ეკვილიბრიუმი”, 

წიგნიერების პოპულარიზაცია და ნორჩი 

მკითხველები - როგორ შევაყვაროთ ბავშვებს წიგნი 

- რჩევები და მცირე ექსპერიმენტი - აჭარაში 

,,ბიბლიოთეკის კვირეული“ 

5 

8 27.04.2018 ნორჩი ბათუმელი მოჭადრაკეები და მზადება 

საერთაშორისო საჭადრაკო ფესტივალისთვის. 

ქალაქ ბათუმის მერიის მხარდაჭერით, საჭადრაკო 

კლუბი „ნონა“ ივლისში დიდ საერთაშორისო 

საჭადრაკო ფესტივალს უმასპინძლებს. მსოფლიოს 

43-ე საჭადრაკო ოლიმპიადამდე ბათუმში ნორჩი 

მოჭადრაკეები იასპარეზებენ 

5 

9 01.05.2018 ნორჩი ბალერინები და ქართული საბალეტო 

სკოლა. ბათუმის ვახტანგ ჭაბუკიანის სახელობის 

კლასიკური ბალეტის სკოლის მიღწევები და ნორჩი 

ბალერინები. ბათუმის საბალეტო სკოლამ ლატვიის 

4 



დედაქალაქ რიგაში საერთაშორისო კონკურსზე 

ყველა ნომინაციაში გაიმარჯვა და პრიზები 

მოიპოვა, სკოლას კონკურსის განსაკუთრებული 

პრიზი-სვაროვსკის გედი გადაეცა. 

10 04.05.2018 პირველი ნაწილი - ანტიბულინგური კამპანია და 

ბავშვზე ძალადობის პრევენცია. 4 მაისს, 

მსოფლიოში ბულინგის საერთაშორისო დღეა.  

ძალადობის წინააღმდეგ მიმართული კამპანიის 

ფარგლებში მიმდინარე ვიდეორგოლების 

კონკურსი ,,ჩვენ უარს ვამბობთ იარაღზე და 

ძალადობაზე'' 

მეორე ნაწილი - არაფორმალური განათლება და 

ბულინგის პრევენცია - პროექტი ,,ცოდნის ტაძარი“, 

რომელშიც ბათუმის, ქუთაისი და თბილისი 

საჯარო სკოლებია ჩართული. რა არის პროექტის 

მიზანი და რა აქტივობებს ახორციელებენ 

მოზარდები  

7 

11 08.05.2018 პირველი ნაწილი - მომავალი განათლებაშია -

პროექტი „დემოკრატიული რევოლუცია“ და 

ევროპის დღეები საქართველოში. სამოქალაქო 

განათლების გაკვეთილები და სათემო პროექტები, 

მოსწავლეთა მიერ ინიცირებული საინტერესო 

იდეები და ლადო მასწავლებელი, რომელიც 

მოზარდებს ამ იდეების განხორციელებაში 

ეხმარება 

ევროპის დღეები 2018. რა ღონისძიებებია 

დაგეგმილი აჭარაში, რა პროექტები ხორციელდება 

და როგორ არიან ამ აქტივობებში ჩართული 

მოზარდები 

5 

12 11.05.2018 პირველი ნაწილი: ეკო ანბანი და ქართული 

სათამაშოები ევროპულ ბაზარზე, ხის 

მხატვრულად დამუშავების ხელოვნება და 

საგანმანათლებლო პროექტები   

მეორე ნაწილი: ბათუმის წმინდა ბარბარეს 

სახელობის ტაძრის საკვირაო სკოლის მოზარდები  

და ხისგან დამზადებული ქართული ანბანის 

ახალი კოლექცია. ხის ფაზლების, კუბიკების, 

სხვადასხვა ფორმის სათამაშო კონსტრუქციების 

დამზადების საიდუმლოებები 

9 



13 15.05.2018 პირველი ნაწილი  - „მარია შურის სახელობის 

პიანისტთა მე-2 ეროვნული კონკურსი“ 

მეორე ნაწილი - „პირველი სვლა ბათუმში ’’ – 43 -ე 

მსოფლიო საჭადრაკო ოლიმპიადის მზადებისადმი 

მიღძვნილ ღონისძიებაზე ჭადრაკის 

დიდოსტატებმა, ერთდროული სეანსების დროს, 

კლუნ ,,ნონას'' მოჭადრაკეებს მასტერკლასები 

ჩაუტარეს 

2 

14 18.05.2018 პირველ ნაწილი - მუზეუმების საგანმანათლებლო 

პროექტები. 

მეორე ნაწილი -მუზეუმით სწავლა - ფონდი ოცნება 

მესამე ნაწილი - ეროვნული სამოსის დღე 

8 

15 22.05.2018 ევროპის დღეები 2018 4 

16 25.05.2018 დამოუკიდებლობის 100 წლის იუბილე, 26 მაისი 

ქრონიკები ,გაცოცხლებული ისტორიები და 

დღევანდელობა. რა არის მნიშვნელოვანი 

მონაპოვარი ქვეყნის დამოუკიდებლობის 

ისტორიაში -რა იციან მოზარდებმა ამ ისტორიული 

თარიღის შესახებ და როგორ ისწავლება 

საქართველოს ისტორია სკოლებში  

4 

17 29.05.2018 ქართული ფოლკლორი, რომელიც დროსა და 

თაობებს უძლებს. XVIII საერთშორისო ფესტივალ - 

კონკურსი „ოქროს დელფინი - ხელოვნება 

მსოფლიოს გარშემო - 2018“. რამდენად ახერხებს 

ფესტივალი ახალგაზრდა თაობებში ეროვნული, 

ტრადიციული ფასეულობების პოპულარიზაციას 

და რამდენად აღწევს დასახულ მიზანს 

4 

18 01.06.2018 ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღე. რა 

სურვილები აქვთ ბავშვებს, რას ფიქრობენ 

დღევანდელ დღეზე, თავიანთ ცხოვრებაზე, 

მომავალზე - რა გამოწვევების წინაშე დგანან 

მოზარდები, რა არის მათი თაობის 

წარმომადგენლებისთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი 

და მთავარი ცხოვრებაში 

4 

19 05.06.2018 პირველი ბლოკი - საქართველო ჩემპიონი კესარია 

მგელაძე, ნორჩ მოჭადრაკეთა მიღწევები   

მეორე ბლოკი -  ბათუმის სახელმწიფო მუსიკალურ 

5 



ცენტრში რევაზ ლაღიძის გოგონათა აკადემიური 

გუნდის საიუბილეო კონცერტი გაიმართება 

20 08.06.2018 პირველი ნაწილი - ხულოს ბავშვთა თეატრალური 

სტუდია 

მეორე ნაწილი - წელს, ანიმაციის განვითარების 

ფონდი აჭარაში მე–10 საერთაშორისო ფესტივალს 

გამართავს. როგრია სამზადისი  

3 

21 12.06.2018 პირველი ნაწილი - საატესტატო გამოცდები  

მეორე ნაწილი - ბათუმის სახელმწიფო მუსიკალურ 

ცენტრში "ზღვის შვილების" ახალი თაობა ხვიჩა 

მაღლაკელიძესთან ერთად სოლო კონცერტს 

გამართავს  

5 

22 15.06.2018 პირველი ნაწილი  - ბავშვზე ზრუნვა და გაეროს 

ბავშვთა ფონდის მიერ მომზადებული 

“მოსახლეობის კეთილდღობის კვლევის” 

ძირითადი ასპექტები. უინისეფის კვლევის 

შედეგები 

 მეორე ნაწილი - ფესტივალ  „ექოთოფუზის“ 

ფარგლებში გამართული შეხვედრები. ანიმაციური 

ტექნოლოგიები და მულტფილმის შექმნის 

ხელოვნება -,,ვორქშოპი’’ ახლაშენის საჯარო 

სკოლაში  

 

23 19.06.2018 პირველი ნაწილი -პატარა ვირტუოზი, 13 წლის 

მევიოლინე ბარბარე როინიშვილი ეროვნული და 

საერთაშორისო კონკურსების გამარჯვებულია. 

რამდენიმე დღეში იტალიაში მიემგზავრება 

საერთაშორისო კონკურსზე ,,ვიოლინოს პატარა 

ჯადოქარი’’–ს პრიზის მოსაპოვებლად. როგორია 

მისი სამომავლო გეგმები და რა მოლოდინი აქვს 

ბარბარეს პედაგოგს 

მეორე ნაწილი- აჭარის ხელოვნების მუზეუმის 

არტ– სტუდია, სასწავლი წლის ბოლოს ბავშვები 

პერსონალური გამფენისთვის ემზადებიან 

3 

24 22.06.2018 პირველი ნაწილი - სპექტქკლი ,, გამზრდელი ‘’, 

მოსწავლეთა ლიტერატურული კონკურსი და 

საგრანტო პროექტი ეკო–ბანაკი გოგონებისთვის. 

ხელვაჩაურის ახალგაზრდობის ცენტრის ახალ 

 



პროექტები 

 მეორე ნაწილი - საგანმანათლებლო პროექტი და 

რუბრიკა ,,შავი ზღვის მრავალფეროვნება’’. 

საქართველო მინიატურებში -გასართობმა ცენტრმა 

, „ციცინათელამ“ 15 ივნისს საზაფხულო სეზონი 

გახსნა. რა სიახლეებს სთავაზობს ატრაქციონების 

პარკი დამსვენებლებს და რამდენად უსაფრთხოა 

გართობა ბავშვებისთვის  

25 26.06.2018 პირველი ნაწილი - საზაფხულო დავალებები - რას 

ფიქრობენ ბავშვები იმ დავალებების 

რაოდენობაზე, რომლებსაც ისინი სასწავლო წლის 

დასრულებისას იღებენ. როგორ ახერხებენ დროის 

გადანაწილებას  

მეორე ნაწილი - „შავი ზღვის მრავალფეროვნება“ - 

იცით თუ არა რით იკვებებიან შავი ზღვის 

ერთუჯრედიანი მცენარეები. მოლუსკების და 

უხერხემლოების რამდენი სახეობა არსებობს, რა 

ახასიათებს მედუზას და რა იდუმალებითაა 

მოცული შავი ზღვის ბიომრავალფეროვნება  

5 

26 29.06.2018 პირველ ნაწილი - ფრიდონ ხალვაშისა და ზურაბ 

გორგილაძის სახელობის პოეზიის კონკურსი ,,ზღვაური 

2018“ - ნორჩ შემოქმედთა კონკურსი და მოსწავლე-

ახალგაზრდობის ლიტერატურული ჟურნალი  

მეორე ნაწილი -  ხელოვნების სართაშორისო ფესტივალი 

„ოცდამეერთე საუკუნის ბავშვები“- ფესტივალი 29-30 

ივნისს ბათუმში გაიმართება და მასში 6 ქვეყნის 450 

ხელოვანი, 30 შემოქმედებითი ანსამბლი და 50 

ინდივიდუალური შემსრულებელი მონაწილეობს. 

4 

 

 

 

 

 

 

 



დანართი 1 

 

გადაცემა "დილა 104.5 -ზე" ყოველ დღე, შაბათ კვირის გარდა 09:00 წთ. წამყვანები თეონა 

ზედანია და ილო შავიშვილი (ქრ. 2 სთ) 

N თარიღი თემა რესპოდენტთა 

რაოდენობა 

1 02.04.2018 1) ინფორმირებულობის ამაღლების 

მსოფლიო დღეა. 

2) დღეს საბავშვო წიგნის 

საერთაშორისო დღეა. -მკითხველთა 

და კრიტიკოსთა კლუბი 

4 

2 03.04.2018 1) ვახტანგ ჭაბუკიანის სახელობის 

მეხუთე საერთაშორისო კონკურსი 

თბილისში, ბათუმის კლასიკური 

ბალეტის სკოლის წარმატება და 

ახალი მოლოდინები 

1) დღეს მობილური ტელეფონის 

დაბადების დღეა, ძალიან 

საინტერესო მოწყობილობის, 

რომელსაც გარდა სატელეფონო 

ფუნქციისა, მრავალი სერვისის 

მხარდაჭერაც აქვს. 1983-წლიდან 2014 

წლამდე, მობილური ტელეფონების 

რაოდენობა ნულიდან 7 

მილიარდამდე გაიზარდა. 

პროპორციულად 100%-ით მოიცვა 

მსოფლიო მოსახლეობა და აქედან 

გამომდინარე ამ მოწყობილობისადმი 

მიჯაჭვულობამაც ყოველგვარ 

ზღვარს გადააჭარბა.  

5 

3 04.04.2018 1) კონკურსის ,,საქართველოს 

საუკეთესო ბარმენი სტუდენტი 2018" 

გამარჯვებულები 

2) საზოგადოებრივი მაუწყებლის 

აჭარის ტელევიზიის  ახალი 

გადაცემა  „აკვარიუმი“ 

3) ბათუმის სახელმწიფო 

მუსიკალური ცენტრი ახალ, 

8 



უჩვეულო და ექსპერიმენტულ 

პროექტზე მუშაობს. ეს არის მედია- 

ოპერა. „თაბაშირის იუდა“ -ასე 

ეწოდება მას. 

4 05.01.2018 1) მუსიკა ჩვენს ყოველდღიურობაში 

2) საქველმოქმედო გამოფენა, 

რომლის ორგანიზატორია  ასოციაცია  

"ღირსეული სიბერე" 

2 

5 06.01.2018 ბოლო გადაცემა  სახელწოდებით 

„დილა 104-სა და 5-ზე“   

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



დანართი 1 

გადაცემა "კონტაქტ"  - ყოველ დღე შაბათ-კვირის გარდა 16:10 წთ. გადაცემის წამყვანები ინგა 

მებონია და ციხო ჩხეიძე (ქრ. 50წთ.) 

N თარიღი თემა  რესპოდენტთა 

რაოდენობა 

1 02.04.2018 ზრდასრულებისთვის არაფორმალური 

განათლების მნიშვნელობა. 

„ზრდასრულთა განათლებას შეუძლია 

შეცვალოს ცხოვრება და საზოგადოების 

ტრანსფორმაცია მოახდინოს“-წერია 21-

ე საუკუნის ზრდასრულთა 

განათლების მანიფესტში. 

დღევანდელი გადაცემის სტუმრებმა 

ზრდასრულთა არაფორმალური 

განათლებით სწორედ ის უნარ-ჩვევები 

შეიძინეს, რაც შემოქმედებით 

თავისუფლებასთან ერთად მათ 

შემოსავლის წყაროს მოძიებაში 

დაეხმარება.  

3 

2 03.04.2018 
აუტიზმი რა არის აუტიზმი-დაავადება 

თუ მდგომარეობა, რა სიმპტომებს 

უნდა მიაქციოს მშობელმა ყურადღება, 

აუტიზმის დადგენის ან ეჭვის 

შემთხვევაში რა არის რეკომენდებული, 

რას მოიცავს გამოყენებითი ქცევითი 

თერაპია, აუტისტი ბავშვების 

სოციალიზაციასთან მიმართებაში არის 

თუ არა პრობლემები, რას 

ითვალისწინებს „აუტიზმის სპექტრის 

დარღვევების მქონე ბავშვთა 

რეაბილიტაციის „ქვეპროგრამა“ 

4 

3 04.04.2018 კულტურის სფერო 3 

4 05.04.2018 სოფლის მეურნეობის სფეროს ეთმობა. 

დღევანდელ  გადაცემაში კენკროვანი 

კულტურების მოვლა-მოყვანის 

ტექნოლოგია. აჭარაში ფერმერებს 

მარწყვი, მოცვი და ჟოლო მოყავთ.  

3 

5 10.04.2018 რა გამოწვევების წინაშეა რეგიონის 

ჯანდაცვის სფერო, რატომ არის 

1 



მნიშვნელოვანი ევროკავშირთან 

ასოცირების ხელშეკრულებით ნაკისრ 

ვალდებულებებთან და გაეროს 

მდგრადი განვითარების მიზნებთან 

ჯანდაცვის პროგრამების თანხვედრა, 

პროგრამული დაგეგმარებისას არის 

თუ არა მომგებიანი განვლილი 

პერიოდის შედეგების 

გათვალისწინება, შემაფერხებელი 

ფაქტორების არსებობის შემთხვევაში 

რა მექანიზმების ამოქმედებაა 

მიზანშეწონილი 

6 11.04.2018 ბათუმის  თანამედროვე  ხელოვნების  

სივრცე.  რამდენად  ამართლებს    

ბათუმის  თანამედროვე  ხელოვნების  

სივრცე  თავის  დანიშნულებას,  რა  

აქტივობებია  მოთხოვნადი, 

ჰარმონიულია  თუ  არა საგამოფენო  და  

საგანმანათლებლო  ფუნქციების  

სინთეზი, რა  სიახლეებია დაგეგმილი  

2 

7 12.04.2018 ყოველ ხუთშაბათს „კონტაქტი“ 

სოფლის მეურნეობის სფეროს ეთმობა. 

აზიური ფაროსანასთან ბრძოლის 

მეთოდები. აქტივობები, რაც უახლოეს 

პერიოდში განხორციელდება. 

2 

8 13.04.2018 როგორ მიმდინარეობს სამზადისი 

მტირალას ეროვნულ პარკში 

ზაფხულის ტურისტული 

სეზონისთვის, არის თუ არა 

სიახლეები, რამდენად დაცულია 

უსაფრთხოების ნორმები 

2 

9 16.04.2018 ბათუმის შოთა რუსთაველის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტმა 

საქართველოს განათლებისა და 

მეცნიერების სამინისტროს ფინანსური 

მხარდაჭერით აგრარული და 

მემბრანული ტექნოლოგიების 

ინსტიტუტისთვის თანამედროვე 

ლაბორატორია შეიძინა. რა კვლევებზე 

იმუშავებენ ახალ ლაბორატორიაში, რა 

გამოწვევის წინაშეა აგრარული და 

2 



მემბრანული ტექნოლოგიების 

ინსტიტუტი, როგორია სტუდენტების 

ჩართულობა სამეცნიერო -საგრანტო 

პროექტებში, სხვა კვლევით 

დაწესებულებებთან თანამშრომლობის 

რა ფორმებია აპრობირებული 

10 17.04.2018 17 აპრილს ჰემოფილიის მსოფლიო 

დღე აღინიშნება. 

თამბაქოს კონტროლის ახალ კანონი, 

რომელიც 1 მაისიდან ამოქმედდება.  

2 

11 18.04.2018 ბათუმის სახელმწიფო მუსიკალური 

ცენტრის სიმფონიური ორკესტრის 

დღევანდელობა და განვითარების 

პერსპექტივები 

2 

12 19.04.2018 მაღალეფექტური მრავალწლიანი 

სასოფლო-სამეურნეო კულტურების 

წარმოების განვითარების ხელშეწყობა. 

პროექტს აჭარის სოფლის მეურნეობის 

სამინისტრო რამდენიმე წელია 

ახორციელებს.  

როგორია მრავალწლიანი სასოფლო-

სამეურნეო კულტურების გაშენების 

მაჩვენებელი რეგიონში, რომელი 

ჯიშებია ადგილობრივ კლიმატურ 

პირობებთან ადაპტირებული, როგორ 

მიმდინარეობს ამორტიზირებული 

ნარგავების ჩანაცვლების პროცესი, რა 

ხელშეწყობა ფერმერებს 

3 

 

13 20.04.2018 ერთ-ერთ უმნიშვნელოვანესი  

ტურისტული  ობიექტი- ბათუმის 

ბოტანიკური ბაღი.   მიმდინარეობს თუ 

არა ინფრასტრუქტურის განახლება, რა 

ცვლილებებია სატარიფო სისტემაში, 

რა სტადიაშია გოდერძის ალპური 

ბაღის პროექტი, არის თუ არა 

სიახლეები საერთაშორისო 

ურთიერთობების გაღრმავების 

მიმართულებით 

1 

14 23.04.2018 ევროპის იმუნიზაციის კვირეული -  

დღეიდან სლოგანით „აცერი და 

1 



დაიცავი! ვაქცინები მოქმედებს!“ 

არაერთი ღონისძიება გაიმართება. რით 

არის მნიშვნელოვანი ევროპის 

იმუნიზაციის კვირეული და მის 

ფარგლებში აჭარაში რა აქტივობებია 

დაგეგმილი 

15 24.04.2018 ბათუმის შოთა რუსთაველის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

ქართველოლოგიის ცენტრის 

მიმდინარე საქმიანობა  და სამომავლო 

გეგმები. რაზეა ორიენტირებული 

ქართველოლოგიის ცენტრის 

საქმიანობა, როგორ ხდება 

ექსპედიციების დროს მოპოვებული 

მასალების მეცნიერული ღირებულების 

განსაზღვრა, საგრანტო პროექტები 

რითია მომგებიანი, ქართველოლოგიის 

სხვა ცენტრებთან თანამშრომლობის რა 

ფორმებია აპრობირებული, ხომ არ 

იგეგმება საკვლევაძიებო საქმიანობის 

გაფართოება 

1 

16 25.04.2018 23 აპრილიდან აჭარაში ბიბლიოთეკის 

კვირეული მიმდინარეობს, რომელიც 

30 აპრილს ბიბლიოთეკარის დღეს 

დაიხურება. 

ბათუმის მერიის თავისუფალი 

ინიციატივების მხარდაჭერის 

კონკურსში გამარჯვებული პროექტი 

„ქალის თვალით დანახული ჩვენ!“. 

2 

17 26.04.2018 ტრადიციულად ყოველ ხუთშაბათს 

„კონტაქტი“ სოფლის მეურნეობის 

სფეროს ეთმობა. რამდენიმე დღის წინ 

საქართველოს ფერმერთა ასოციაციის 

და აგროსერვის ცენტრის 

ორგანიზებით აჭარის სავაჭრო-

სამრეწველო პალატაში შეხვედრა 

გაიმართა მეფუტკრეებთან და თაფლის 

მწარმოებლებთან. მათ აგროწარმოების 

ხელშეწყობის პროგრამა გააცნეს. 

აგროწარმოების ხელშეწყობის 

პროგრამა „სოფლის მეურნეობის 

3 



მოდერნიზაციის , ბაზარზე წვდომის 

და მოქნილობის“ პროექტის 

ფარგლებში ხორციელდება. 

18 27.04.2018 ყოველ პარასკევს „კონტაქტი“ 

ტურიზმის სფეროს ეთმობა. 

დღევანდელ გადაცემაში სახანძრო და 

ზოგადად შრომის უსაფრთხოების 

მიმართულებით მიმდინარე 

თეორიულ-პრაქტიკულ ტრენინგზე 

ვისაუბრეთ. აჭარის ტურიზმის 

დეპარტამენტი ტრენინგს განთავსების 

ობიექტების თანამშრომლებისთვის 

ატარებს. ხორციელდება თუ არა 

განთავსების ობიექტების სახანძრო და 

შრომის უსაფრთხოების კუთხით 

არსებული მდგომარეობის 

მონიტორინგი , როგორია 

საერთაშორისო სტანდარტები, 

მიმდინარე ტრენინგი რამდენად 

დაეხმარება მონაწილეებს საჭირო 

უნარ-ჩვევების ჩამოყალიბებაში 

3 

19 30.04.2018 ღია კარის დღე და მოლოდინები, 

სწავლა-სწავლებისა და შეფასების 

თანამედროვე მეთოდები, 

აკრედიტაცია- ავტორიზაციის 

სტანდარტები და მათთან 

შესაბამისობა, ერთიან ევროპულ 

საგანმანათლებლო და კვლევით 

სივრცეში ინტეგრაცია, კვლევები და 

რეკომენდაციები -ამ და სხვა თემებზე 

სასაუბროდ გადაცემის სტუმრები 

3 

20 01.05.2018 1 მაისიდან ძალაში შევიდა ახალი 

რეგულაცია, რომელიც ითვალისწინებს 

საზოგადოებრივი თავშეყრის 

ადგილებში თამბაქოს მოწევის 

აკრძალვას. ამ თემას გადაცემის 

პირველ ნაწილში შევეხეთ . ხოლო 

მეორე ნაწილში კი ასთმაზე 

ვისაუბრეთ, მაისის პირველ სამშაბათს 

ასთმის მსოფლიო დღე აღინიშნება. 

3 



21 02.05.2018 ბათუმის ქალთა კამერული  გუნდი  და 

მისი  გეგმები.  გუნდის წვლილი 

ძალიან მნიშვნელოვანია. საგუნდო -

საშემსრულებლო ტრადიციების 

შენარჩუნებაში, განვითარებასა და 

პოპულარიზაციაში 

3 

22 03.05.2018 პროექტი   „ადგილობრივი თემი და 

ხელისუფლება განვითარებისთვის“, 

რომლის განხორციელებასაც 

არასამთავრობო ორგანიზაცია 

„მშვიდობის, დემოკრატიისა და 

განვითარების კავკასიური 

ინსტიტუტი“ აჭარის მათალმთიან 

მუნიციპალიტეტებში იწყებს.  

რა არის პროექტის მიზანი, რა 

კრიტერიუმებით მოხდა სამიზნე 

მუნიციპალიტეტებისა და სოფლების 

შერჩევა , როგორ მუშაობენ 

საინიციატივო ჯგუფები, 

მოსახლეობასთან შეხვედრისას რა 

პრობლემები იკვეთა, არის თუ არა 

მუნიციპალიტეტების მზაობა 

თანამონაწილეობაზე 

2 

23 04.05.2018 საქართველოს უნიკალური 

ბიომრავალფეროვნების დაცვასა და 

გარემოს ეკოლოგიური წონასწორობის 

შენარჩუნებაში უდიდეს როლს 

ასრულებენ აჭარაში არსებული 

დაცული ტერიტორიები. მათი 

ეკოტურისტული პოტენციალი 

მნიშვნელოვანია ტურიზმის 

განვითარებისა და ქვეყნის 

პოპულარიზაციისათვის. 

კინტრიშის დაცულ ტერიტორიები 

როგორ მიმდინარეობს სამზადისი 

ზაფხულის ტურისტული 

სეზონისთვის, რა სიახლეებია 

ვიზიტორებისთვის, რამდენად 

დაცულია უსაფრთხოების ნორმები 

 



24 07.05.2018 თანამედროვე მსოფლიოში 

განათლების მისაღებად სულ უფრო 

ხშირად იყენებენ ახალ საინფორმაციო 

ტექნოლოგიებზე დაფუძნებულ 

რესურსებს და დიდ ყურადღებას 

უთმობენ სამეწარმეო უნარ-ჩვევების 

ჩამოყალიბებას , სწორედ თანამედროვე 

ტექნოლოგიებზე და მეწარმეობისთვის 

აუცილენელ უნარ-ჩვევებზე 

მიმდინარეობდა საუბარი სასწავლო 

კურსზე , რომელიც ბათუმში 

რამდენიმე დღის წინ დასრულდა და 

მის მონაწილეებს სერთიფიკატები 

გადაეცათ. 

2 

25 

 

08.05.2018 საქართველოს შრომის, 

ჯანმრთელობისა და სოციალური 

დაცვის სამინისტრომ, დაავადებათა 

კონტროლისა და საზოგადოებრივი 

ჯანმრთელობის ეროვნულ ცენტრთან 

ერთად სლოგანით „ჰიპერტენზიის 

მართვა შენს ხელშია“ კამპანია 

წამოიწყო, რომელსაც აჭარა შეუერთდა. 

რა არის კამპანიის მიზანი, რა 

აქტივობებია დაგეგმილი და როდის 

არის შესაძლებელი ჰიპერტენზიის 

მართვა 

1 

26 09.05.2018 მარია შურის სახელობის პიანისტთა 

მეორე ეროვნული კონკურსი 

3 

27 10.05.2018 აჭარის სოფლის მეურნეობის 

სამინისტრომ 2019 წლის ბიუჯეტის 

პროექტისა და საშუალოვადიანი 

სამოქმედო გეგმის განხილვა დაიწყო 

1 

28 11.05.2018 ტურიზმისა და სასტუმრო 

აღჭურვილობის მე-11 საერთაშორისო 

გამოფენა ‘ექსპო -ბათუმი -2018 

3 

29 14.05.2018 ნარკოდამოკიდებულება და 

ნარკოპოლიტიკა 

1 

30 15.05.2018 აჭარის  ჯანმრთელობისა  და  

სოციალური  დაცვის  სამინისტროს    

2 



2019 წლის   საშუალოვადიანი  გეგმა 

31 16.05.2018 სიახლე, რასაც ბათუმის დრამატული 

თეატრი მალე წარუდგენს 

მაყურებელს. ევროპაში კარგად 

ცნობილი თანამედროვე რუმინელი 

დრამატურგი, რეჟისორი და მსახიობი 

იონ საპდარუ ახალ სცენაზე თავის 

პიესას "განმშორებელი" დგამს. 

3 

 

32 17.05.2018 შაბათ-კვირას ბათუმში აჭარის სოფლის 

მეურნეობის სამინისტროს აგროსერვის 

ცენტრის ორგანიზებით აგრარული 

პროდუქციის გამოფენა - გაყიდვა 

გაიმართება. ღონისძიების მიზანი 

ადგილობრივი ნაწარმის 

პოპულარიზაციისა და 

რეალიზაციისთვის ხელშეწყობაა. 

3 

33 18.05.2018 რა სტადიაზეა ზაფხულის 

ტურისტული სეზონის გახსნასთან 

დაკავშირებული სამზადისი, როგორ 

მიმდინარეობს რეგიონის სამთო და 

საზღვაო პოტენციალის 

პოპულარიზაცია , რა კეთდება შიდა 

ტურიზმის სტიმულირებისთვის და რა 

აქტივობებია დაგეგმილი სერვისების 

ხარისხის გასაუმჯობესებლად? 

 

34 21.05.2018 22 მაისს , აჭარის ხელოვნების 

მუზეუმში ბაროკოს ეპოქის მუსიკის 

კონცერტი გაიმართება. კონცერტში 

ბათუმის ხელოვნების სასწავლო 

უნივერსიტეტის მუსიკის 

ფაკულტეტის აკადემიური სიმღერის 

დეპარტამენტის სტუდენტები 

მონაწილეობენ 

2 

35 22.05.2018 დეპრესია.   ჯანმრთელობის  მსოფლიო  

ორგანიზაციის  მონაცემებით 2020  

წლისთვის  დეპრესია  გულ-

სისხლძარღვთა დაავადებების  შემდეგ  

მეორე  ადგილს    დაიკავებს. რა  იწვევს  

დეპრესიას, რა   ნიშნებით  ვლინდება, 

რომელი  სახეობაა ფართოდ   

1 



გავრცელებული, რატომ  გახშირდა  

ახალგაზრდებში  , რა გართულებები 

შეიძლება გამოიწვიოს,  შესაძლებელია  

თუ  არა  განკურნება 

36 23.05.2018 ქვემო სილეზიისა და აჭარის 

ავტონომიური რესპუბლიკის 

მთავრობებს შორის გაფორმებული 

მემორანდუმის ფარგლებში 

ვროცლავის კულტურისა და 

ხელოვნების ცენტრის და აჭარის 

განათლების, კულტურისა და სპორტის 

სამინისტროს აქტიური 

თანამშრომლობით კულტურის 

მიმართულებით არაერთი პროექტი 

განხორციელდა 

2 

37 24.05.2018 -მეაბრეშუმეობა აჭარაში-რეალობა და 

პერსპექტივები. 

მეაბრეშუმეობა საქართველოს სოფლის 

მეურნეობის უძველესი დარგია. იგი, 

იყო მოსახლეობის მასიური დასაქმების 

საშუალება და ფულადი შემოსავლის 

მნიშვნელოვანი წყარო მეაბრეშუმეობის 

განვითარების ხელშეწყობის მიზნით 

დღეს არაერთი აქტივობა 

ხორციელდება.  

2 

38 25.05.2018   

39 28.05.2018 პროფესიული განათლების სისტემის 

განვითარება სახელმწიფო სტრატეგიის 

ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ნაწილია , 

რადგან უმოკლესი გზა 

ახალგაზრდების დასაქმებისკენ 

სწორედ პროფესიული განათლებაა 

2 

40 29.05.2018 სარძევე ჯირკვლის სიმსივნე-

მკურნალობა და პრევენცია 

2 

41 30.05.2018 ბათუმის ექსპერიმენტული თეატრი.  

ახალგაზრდა ხელოვანებისგან 

შემდგარი დასი 5 წლისაა. ამ პერიოდის 

განმავლობაში დაიდგა 8 სპექტაკლი. 

2 



ექსპერიმენტულმა თეატრმა არაერთ 

საერთაშორისო ფესტივალში მიიღო 

მონაწილეობა და არაერთი ჯილდოც 

დაიმსახურა.  

42 31.05.2018 აჭარის სოფლის მეურნეობის 

სამინისტროს აგროსერვის ცენტრმა 

ვაზის ნერგების რეალიზაცია დაიწყო. 

წინა წელთან შედარებით გაიზარდა 

თუ არა ფერმერების მხრიდან 

მოთხოვნა, რა პროცედურების გავლაა 

საჭირო ვაზის ნერგის მისაღებად , 

რომელი ჯიშის ნერგების რეალიზაცია 

ხდება 

3 

43 01.06.2018 აჭარაში 3 ივნისს ზღვის 

ტურისტული სეზონი ფესტივალით 

გაიხსნება. ფესტივალი, რომლის 

სლოგანია „ზაფხული იწყება აქ!“ 

სხვადასხვა აქტივობას მოიცავს. 

როგორია საფესტივალო პროგრამა 

და აჭარის ტურიზმისა და 

კურორტების დეპარტამენტი რა 

სიახლეებს სთავაზობს ვიზიტორებს 

1 

44 04.06.2018 ბათუმის შოთა რუსთაველის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტში 

ტექნოლოგიური ფაკულტეტის 

ბაზაზე ERASMUS + -ის საგრანტო 

პროექტის „ინოვაციური 

კომპეტენციებისა და სამეწარმეო 

უნარების ამაღლება საინჟინრო 

განათლებაში“ ფარგლებში 

ინოვაციების ცენტრი შეიქმნა. 

რამ განაპირობა ინოვაციების 

ცენტრის შექმნა, რა პრინციპებს 

ეფუძნება მისი საქმიანობა, რა 

შედეგზეა გათვლილი დაგეგმილი 

აქტივობები 

2 

45 05.06.2018 რომელი ინფექციების გავრცელებაა 

მოსალოდნელი, როგორია მათი 

2 



კლინიკური გამოვლინება, 

დიაგნოსტირებისა და 

მკურნალობის რა მეთოდებია 

აპრობირებული, პრევენციისთვის 

რა ზომების გატარებაა 

აუცილებელი 

46 06.06.2018 აჭარის განათლების, კულტურისა 

და სპორტის სამინისტროს და 

ბრიტანეთის საბჭო საქართველოში 

შორის გაფორმებული 

მემორანდუმის ფარგლებში 

ექსპერტი ოუენ მაქნირი 

საფესტივალო სფეროს 

წარმომადგენლებს ტრენინგს 

უტარებს. რიგით მესამე ტრენინგი 

ფესტივალებისთვის ფონდების 

მოძიების თემას ეთმობა. რა 

პრობლემები არსებობს 

საფესტივალო სფეროში 

3 

47 07.06.2018 აზიურმა ფაროსანამ ბევრი ქვეყნის 

სოფლის მეურნეობას 

მნიშვნელოვანი ზარალი მიაყენა. 

სწორედ მსოფლიო პრაქტიკამ 

ცხადყო, რომ მავნებლის სრული 

განადგურება შეუძლებელია თუმცა, 

შესაძლებელია მისი კონტროლი და 

მართვა.  

როგორია მავნებლის გავრცელების 

არეალი აჭარაში, როგორ 

მიმდინარეობს შეწამლვითი 

სამუშაოები, რა პრეპარატები 

გამოიყენება, რამდენად დაცულია 

უსაფრთხოების ნორმები, 

შესაძლებელია თუ არა ზიანის 

მინიმუმამდე დაყვანა 

3 

48 08.06.2018  საერთაშორისო სტანდარტების 

შესაბამისად ტურიზმის 

3 



განვითარებისთვის 

კონკურენტუნარიანი და 

მაღალკვალიფიციური 

სპეციალისტებია მნიშვნელოვანი.  

როგორია არსებული რეალობა, 

პრობლემების აღმოსაფხვრელად რა 

რეგულაციების ამოქმედებაა 

საჭირო , აუცილებელია თუ არა 

კომპლექსური მიდგომა 

49 11.06.2018 პირველi ნაწილი -  აჭარის 

განათლების, კულტურისა და 

სპორტის სამინისტროს 

„სტუდენტთა დახმარების„ 

პროგრამის ფარგლებში 

გამოცხადებული კონკურსის 

შედეგები.  

მეორე ნაწილი - ბათუმის ნიკოლოზ 

კანდელაკის სახელობის სამხატვრო 

სკოლას დაეთმო, სადაც მომავალი 

სასწავლო წლისთვის მოსწავლეთა 

მიღება გამოცხადდა. 

2 

50 12.06.2018 ადამიანის პაპილომა ვირუსი-

საფრთხე და პრევენცია. 

2 

51 13.06.2018 მიმდინარე წლის 1 ივნისიდან, 

აჭარის მთავრობის დადგენილებით 

, ბათუმის ოთხი მუზეუმი- 

არქეოლოგიური, ხელოვნების, 

ხარიტონ ახვლედიანის და ძმები 

ნობელების სახელობის 

ტექნოლოგიური გაერთიანდა და 

საჯარო სამართლის იურიდიული 

პირი „ აჭარის მუზეუმი „ შეიქმნა . 

რა გამოწვევის წინაშეა „ აჭარის 

მუზეუმი“ და გაერთიანება რა 

შედეგზეა გათვლილი 

4 



52 14.06.2018 დასავლეთ საქართველოში 

კალმახის მწარმოებელ ერთ-ერთ 

მთავარ რეგიონად აჭარა ითვლება, 

სადაც თევზსაშენი მეურნეობების 

განვითარებისთვის ყველა 

ბუნებრივი პირობა არსებობს. 

ექსპერტების აზრით თევზსაშენი 

მეურნეობების სიმრავლის 

მიუხედავად, დარგი მაინც 

ქაოტურად ვითარდება და 

საკალმახე ფერმები 

პერმანენტულად იხსნება და 

იხურება. 

რა გზებით შეიძლება არსებული 

პრობლემების აღმოფხვრა, 

როგორია კალმახის წარმოების 

თანამედროვე სტანდარტები 

2 

53 15.06.2018 ქობულეთის დაცულ ტერიტორიები 

-   

როგორ მოემზადა ქობულეთის 

დაცული ტერიტორიების 

ადმინისტრაცია ზაფხულის 

ტურისტული სეზონისთვის, რა 

სერვისებს სთავაზობენ 

ვიზიტორებს, დაცულია თუ არა 

უსაფრთხოების ნორმები, რა 

აკრძალვები მოქმედებს 

ტერიტორიებზე 

2 

54 18.06.2018 საგანმანათლებლო პროგრამები, 

რომელზეც ბათუმის საზღვაო 

აკადემიის პროფესიული 

მომზადების ცენტრმა მიღება 

გამოაცხადა.  

ვის შეუძლია რეგისტრაციის გავლა, 

რომელ საგანმანათლებლო 

პროგრამებზეა მიღება 

გამოცხადებული, როგორ ხდება 

2 



ჩარიცხვა 

55 19.06.2018 მთელ მსოფლიოში ქრონიკული 

ტკივილი სამედიცინო 

მიმართვიანობის ერთ-ერთი 

მთავარი მიზეზია. იგი თან ახლავს 

ტრავმას, ქირურგიულ ჩარევებსა და 

მწვავე დაავადებებს.  

დღეისათვის კარგადაა ცნობილი, 

რომ ქრონიკულ ტკივილს შეუძლია 

გამოიწვიოს დეპრესია, შფოთვა და 

ცვლილებები ქცევებში, თუმცა 

მიუხედავად ყოველივე ამისა, 

შესაძლებელია ქრონიკული 

ტკივილის როგორც ეფექტური 

მართვა, ასევე პრევენცია. 

1 

56 20.06.2018 ხელვაჩაურის კულტურის ცენტრის 

შემოქმედებითი  საქმიანობა 

როგორ პასუხობს კულტურის 

ცენტრი თანამედროვე გამოწვევებს 

3 

57 21.06.2018 1.  „ საგანმანათლებლო და 

სამეცნიერო პრაქტიკის დანერგვა“ --

აჭარის სოფლის მეურნეობის 

სამინისტროს აგროსერვის ცენტრის 

ქვეპროგრამა,  2 აგრო - ტურები  და 

მათი მნიშვნელობა.  

3 

 

58 22.06.2018 1) ბათუმის ბულვარი 

2) ფესტივალი „ზაფხული იწყება 

კინტრიშის ხეობიდან“, რომელსაც 

კინტრიშის ხეობა 23 ივნისს 

უმასპინძლებს 

2 

59 25.06.2018 25 ივნისს, მეზღვაურის 

საერთაშორისო დღე აღინიშნება. ამ 

პროფესიის ადამიანებისადმი 

მიძღვნილი ღონისძიებები ბათუმში 

დილიდან იმართება.  

1 



გადაცემის თემა---ცხრა ათეული 

წლის სასწავლებელი - ბათუმის 

სახელმწიფო საზღვაო აკადემია, 

რომელმაც განვითარების 

სხვადასხვა ეტაპი განვლო, 

ტრადიციები შეინარჩუნა, 

თანამედროვე ტენდენციები 

მოირგო და მნიშვნელოვან როლს 

ასრულებს საზღვაო კადრების 

მომზადებაში 

60 26.06.2018 არქეოლოგიური თვალსაზრისით 

აჭარა მეტად საინტერესო რეგიონია. 

აჭარის ზღვისპირა ზოლსა და 

მთიანეთში მოპოვებული 

არტეფაქტებით დასტურდება, რომ 

ჭოროხის აუზი მსოფლიოს 

უძველესი მეტალოგენური კერების 

რიცხვს მიეკუთვნება.  

სწორედ უძველეს მეტალოგენურ 

კერებზე, უახლეს აღმოჩენებზე, 

აღმოსავლურ ცივილიზაციებთან 

კონტაქტებზე, ინოვაციებზე და 

პერსპექტივებზეა საუბარი პირველ 

საერთაშორისო სამეცნიერო 

კონფერენციაზე, რომელსაც ბათუმი 

მეორე დღეა მასპინძლობს.  

3 

61 27.06.2018 დიაბეტის მართვა, რეკომენდაციები 

რისკის შესამცირებლად 

1 

62 28.06.2018 საქართველოსა და ევროკავშირს 

შორის არსებული ასოცირების 

ხელშეკრულების თანახმად 

საქართველომ აიღო ვალდებულება 

ხელი შეუწყოს სოფლის 

მეურნეობისა და სოფლის 

განვითარებას ევროკავშირის 

რეგულაციებისა და საუკეთესო 

პრაქტიკის გათვალისწინებით. 

4 



აღნიშნული ვალდებულების 

შესრულებაში მთავარი დონორი 

ევროკავშირია, ხოლო 

ინსტრუმენტი- სოფლისა და 

სოფლის მეურნეობის განვითარების 

ევროპის სამეზობლო პროგრამა 

ENPARD-ი, რომლის მესამე ფაზა 

დაიწყო. ENPARD -აჭარა დიდი 

პროგრამის ერთ-ერთი 

შემადგენელი ნაწილია. 

63 29.06.2018 აჭარაში წარმატებით ვითარდება 

ტურიზმის სხვადასხვა 

მიმართულება. თუმცა, ჩვენთან 

ტურიზმი სეზონურია. 

სეზონურობის დაძლევის გზები და 

შესაძლებლობები  

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



სპორტული "თოქ-შოუ" ავტორ და წამყვან გოგი მურვანიძესთან ერთად  ყოველ 

ხუთშაბათს  13:10 წთ. (ქრ.  30 წთ)  

N თარიღი თემა რესპოდენტთა 

რაოდენობა 

1  14.06.2018 სპორტული სიახლეები 

 

13 

2 21.06.2018 სპორტული სიახლეები 7 

3 28.06.2018 სპორტული სიახლეები 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



გადაცემა "ეკოსამყარო" - ყოველ ორშაბათს 13:10 წთ. ავტორი და წამყვანი კობა 

ფარტენაძე (ქრ.  15 წთ)  

N თარიღი თემა  რესპოდენტთა 

რაოდენობა 

  

1 

 01.01.2018 მილოცვები სამყაროს  

    

2 

08.01.2018 გამოყენებითი ეკოლოგია 2 

3 15.01.2018 ,,ადამიანისა და ბუნების 

ურთიერთობა" 21-საუკუნის 

ეკოლოგიური აზროვნება 

კატასტროფულ მდგომარეობაშია. 

როდესაც ერთი ხის დარგვა, პიარის 

თემად იქცევა, ეს არის 

გამანადგურებელი 

კულტურისათვის, სწორედ ეს არის 

ადამიანის აუგი დამოკიდებულება 

ღირებულებების მიმართ.                                

1 

4 22.01.2018 ჰაერის დაბინძურების ძირითად 

ფაქტორებზე, თუ სად არის 

ყველაზე მეტად არაჯანსაღი 

ეკოლოგიური მდგომარეობა ამ 

მხრივ და რა აბინძურებს ჰაერს 

საქართველოში ყველაზე მეტად. 

რამდენად ვდგავართ რეალურად 

პრობლემის წინაშე. გამოკითხვა - 

რამდენადაა მოსახლეობისთვის 

პრობლემური, ჰაერის დაბინძურება 

ჩვენს ქვეყანაში და რას თვლიან 

ისინი დაბინძურების ძირითად 

წყაროდ. 

1 

5 29.01.2018 რას ნიშნავს ,,ევროპული 

სტანდარტის“ ნაგავსყრელი და რას 

გულისხმობს ნარჩენების მართვის 

ახალი სისტემა, რომლის დანერგვაც 

იგეგმება საქართველოში 

1 

6 05.02.2017 ბათუმის ზოოპარკში შექმნილ 

პრობლემები. ,,ზოოპარკის 

1 



ვოლიერები ციხის საკნებივითაა: 

გისოსებშემორტყმულ მცირე 

სივრცეში ცხოველები მეტლახზე 

ცხოვრობენ, ვოლიერების 

სახურავები კი მათ სივრცეს კიდევ 

უფრო ავიწროებს. ვერ ხედავდნენ 

ცას და აქვთ გადაადგილების 

მინიმალური საშუალება. 

7 12.02.2018 მეთევზეობა და ზღვის 

ეკოლოგიური მდგომარეობა. 

ევროპასთან ასოცირების 

ხელშეკრულება გარემოსდაცვით 

ნაწილში ბუნებრივი რესურსების 

მართვას ითვალისწინებს. 

1 

8 19.02.2018 გარემოს დაცვას 2016 წლიდან 

მეთევზეობისა და ზღვის 

მონიტორინგის დეპარტამენტი 

შეემატა. მიმოვიხილეთ 

დეპარტამენტის ფუნქციები და 

განსახორციელებელი გეგმები, 

ახალი სამოქმედო სტრატეგიები, 

გარემოსდაცვით ნაწილში, 

რომლებსაც პირდაპირ გვავალებს 

ევროპასთან ასოცირების 

ხელშეკრულება. გადაცემის მეორე 

ნაწილში საუბარს ვაგრძელებთ, 

როგორც ასოცირების თემასთან 

დაკავშირებულ სიახლეებზე, ასევე 

ზღვის რესურსების გონივრულ 

გამოყენებაზე 

1 

9 26.02.2018 რა ღონისძიებებითაა შესაძლებელი 

აზიური ფაროსანასთან ბრძოლა და 

რამდენად მნიშვნელოვანია 

უსაფრთხოების ნორმების დაცვა 

1 

10 05.03.2018 მებაღეებისათვის ძალიან 

მნიშვნელოვანი პერიოდი დგება. 

სწორედ ახლა ეყრება საფუძველი 

მომავალი ბაღების ავკარგიანობას. 

რა აუცილებელი აგრონომიული 

სამუშაოები უნდა ჩატარდეს ბაღში, 

რომ მცენარეთა ჯანმრთელობაც 

შევინარჩუნოთ და უხვი მოსავალიც 

მივიღოთ 

1 



11 19.03.2018 ბათუმის ცენტრალურ პარკში 

არსებულ ნურის ტბის 

დაბინძურება, მის ამჟამინდელი  

ეკოლოგიური მდგომარეობა და 

გამოსავლის გზები 

1 

12 26.03.2018 მსოფლიოში ყველაზე 

ხელუხლებელი, ცოცხალი 

სფაგნუმიანი ტორფნარი 

ქობულეთის სანაპიროდან სულ 

რაღაც სამასიოდე მეტრში 

შეგიძლიათ იხილოთ. ის თითქოს 

ტბაა ნიადაგის ზედაპირის ზემოთ, 

რომელსაც საბანივით ახურავს 25-

45 სმ სისქის სფაგნუმი, რომელიც 

არასდროს იფარება წყლით. წყალი 

სფაგნუმთან ერთად (რომელიც 

მსოფლიოში იშვიათი და გარემოს 

დაბინძურებისადმი ყველაზე 

მგრძნობიარე თეთრი ხავსია) ქმნის 

სრულიად გლუვ გუმბათს, 

ყოველგვარი ბორცვაკების გარეშე. 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



დანართი 1 

 

გადაცემა "რადიოვიზია" ყოველ დღე, შაბათ კვირის გარდა 09:00 წთ. წამყვანები თეონა 

ზედანია და ილო შავიშვილი (ქრ. 2 სთ) 

N თარიღი თემა რესპოდენტთა 

რაოდენობა 

1 10.04.2018 პირველი გადაცემა  - წარდგენა  3 

2 11.04.2018 1) თავშესაფარი 

2) უაკუსტიკო ოთახი 

2) გამომგონებელი ბავშვები 

1 

3 12.04.2018 1) ჩახუტების ჰორმონი ოქსიტოცინი 

2) ვარხვები ვასიკო და ბებერო 

3) ბათუმის ბულვარი 

4) ქალთა პოლიტიკური 

მონაწილეობა 

2 

4 13.04.2018 1) ესკალატორის კიბის რკინის 

ზოლები 

2) ფირის ფოტოგრაფია 

3) ბათუმის თანამედროვე 

ხელოვნების სივრცეში გამოფე 

სახელწოდებით „აკვარიუმი“-სალომე 

ბაუერი 

4) განტვირთვის დღე 

5) როგორ ვიზრუნოთ 

ჯანმრთელონაზე 

3 

5 16.04.2018 1) ოლიმპიური ლიცენზია 

ტაკვანდოში 

2) პირველი სელფი (ბორჯომში)-

ანასტასია რომანოვა 

3) ჭკვიანი კამერები 

4) შეჯიბრი "ოფროუდ ტრაელდი" 

4 



6 17.04.2018 1) წითელი ფერის ინტერიერი 

თეატრში 

2) სისხლის ჯგუფი 

3) სირისს კონფლიქტი 

4) მშობლებისთვის - თამაში 

 

3 

7 18.04.2018 1) თვალები 

2) მეხსიერების ვარჯიში 

3) ძეგლებისა და ისტორიული 

ადგილების საეთაშორისო დღე 

4) საზოგადოებრივი კოლეჯი "ახალი 

ტალღა" - პროფესიული განათლება 

3 

8 19.04.2018 1) კონდიტერი ბიძია 

2) დასაქმების სააგენტო - საპილეტე 

პროგრემა სტუდენტებისთვის 

3) საკადური მოძრაობა 

4) ნატოს დეები აჭარაში, კონკურისო 

"რატომ ნატო?"   

5) რუბრიკა სქოლიო - ფინეთის 

განათლების სისტემა 

6) ფილმის პრემიერა  - "ნამე" 

 

5 

9 20.04.2018 1) ბათუმის სარაგბო კლუბი 

2) პლანეტა იუპიტერი 

3) კოსმოსური სიმფონია 

4) „ვის ეშინია ფემინიზმის“? - წიგნის 

პუბლიკაციის მე-2 სერია 

5) მრავალგზის მსოფლიო 

რეკორდცმენი, ჯუმბერ ლეჯავას 

სახელობის ველოტურის 

საქართველოს მშვიდობისთვის 

6 



ფარგლებში ნოდარ ბერიძე 

თბილისის მე-8 საერთაშორისო 

საგუნდო მუსიკის ფესტივალი 

10 23.04.2018 1) იაპონური კერძი ფუგუ 

2) საჰაერო ფიტნესი 

3) გამოგონილი ამბები (ფეიკ ნიუსი) 

4) წიგნისა და საავტორო უფლებების 

მსოფლი დღე 

2 

11 24.04.2018 1) ესკალატორი 

2) კრიპტოვალუტა 

3) აცრები 

4) იმუნიზაციის კვირეული 

3 

 

12 25.04.2018 1) ოქსიდოცინი - ჩახუტების 

ჰორმონი 

2) სომხეთში განვითარებული 

მოვლენები  

3)  მინერალური ქვები 

2 

13 26.04.2018 1) მარილის საბადო 

2) უზრუნველი სიბერე 

3) პროგრამა ხეხილოვანი ნერგების 

შეძენა და სარწყავი სისტემების 

შეძენა და თანადაფინანსება 

4) სტენფორდის ხიდის ექსპერიმენტი 

5) რუსთაველის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის ახალი კორპუსი 

ექნება 

2 

14 27.04.2018 1) ყველაზე ახალგაზრდა ოსკაროსანი 

შირლი ტემპი 

2) ურბანული სტრესი 

3) უთერაპია 

4) კლავესინიდან ფორტეპიანომდე 

3 

15 30.04.2018 1) მიხეილ  ვაშაკიძე 3 



2) თამბაქოს კონტროლის შესახებ 

კანონში ცვლილებებია   

4) გარემოს გაჯანსაღება და 

ნარჩენების მართვის საკითხში 

ცნობიერების ამაღლება 

16 01.05.2018 1) გრადუსი 

2) თამბაქოს მოხმარება სკოლებში 

3) თამბაქოს კონტროლის შესახებ 

კანონში ცვლილებები 

4) ბავშვი და საბავშვო ბაღი 

1 

17 02.05.2018 1) სამედიცინო ნიღაბი 

2) ცეკვის გაკვეთილი 

3) მერი მჟავანაძე პეტრას ციხის 

ზედამხვედელი 

2 

18 03.05.2018 1) პლანეტა იუპიტერი 

2) პრესის თავისუფლების დღე 

3) მილგრემის ექსპერიმენტი 

2 

19 04.05.2018 1) პეპელათა მიგრაცია 

2) გასათვალისწინებელი 

პასუხისმგებლობა 

3) მოხალისეობა 

4) ორიგინალი ვს პატენტი 

3 

20 07.05.2018 1) კომპიუტერული სპორტი 

2) ქვიშის მანდალა 

3) ქართველი მერლინ მონრო (მარია 

ბლონდი) 

4) პოეზიის დღე 

4) მუსიკოსი ბექა ჯანუაშვილი   

5) ევროპის დღე  

4 



21 08.05.2018 1) ვეშაპის მიგრაციის მარშრუტი 

2) კონკურსი  საეთაშორისო 

ფესტივალებში მონაწილეობის 

დასაფინანსებლად 

3) საქართველოს ევროინტეგრაცია 

4) ტურიზმი 

3 

22 09.05.2018 1) მათემატიკოსი ალან ტიურინგი 

2) ომის ვეტერანი ანტონინა 

სურგულაძე 

3) წერილები ფრონტიდან 

4) მარია შურის ახელობის პიანისტთა 

მეორე ეროვნული კონკუსი 

2 

23 10.05.2018 1) თვალები 

2) ნარკოპოლიტიკა 

3) საზაფხულო ღონისძიებების 

ანონსი 

 

3 

24 11.05.2018 1) დეენემის მეთოდოლოგია 

2) მაწანწალა ძაღლები 

3) მიუსაფარი ცხოველების 

მონიტორინგი 

3) სერიალების გავლენა კინოზე 

პროექტი „ქართული კინოს 

მუსიკალურ-თეატრალური 

ინტერპრეტაცია“ 

3 

25 

 

14.05.2018 10 თბილისში ღამის კლუბებში 

ჩატარებული სპეცოპერაციები 

2) რუბრუკა სქოლიო - 

ნარკოპოლიტიკა 

3) ორგანიზაცია „თანადგომის“ 

წარმომადგენელი 

3 

26 15.05.2018 1) ისლანდიური დამწერლობა 

2)რუბრიკა მშობლებისთვის - 

3 



ალერგია 

3) აგროწარმოების ხელშეწყობა 

4) პირველად იყო სიჩუმე-მარიამ 

შველიძე 

5) ჟესტების ენა 

27 16.05.2018 1) ნობელის პრემია 

2) მებაღე 

3) ბოტანიკური ბაღი 

3 

28 17.05.2018 1) ნიოტაიმორი - შიშველი ქალის 

სხეულიდან სუშის ჭამა  

2) კოლექციონერი 

3) არტერიული ფიპერტენზიის 

საერთაშორისო დღე 

4) ბათუმი სახვითი ხელოვნების 

საერთაშორისო ფესტივალი 

„წელიწადის 4 დრო, მეგობრობის 

პალიტრა ბათუმი 2018“ 

 

29 18.05.2018 1) ლოტოსის ფეხი - ტერფების 

გადახვევა 

2) ონლაინ დასაქმების ფორუმი 

ბათუმში 

3) მუზეუმების საეთაშორისო დღე   

2 

30 21.05.2018 1) ისლანდიელის სახელი და გვარი 

2) ჭარბი წონა 

3) სიმსუქნე 

4) კულტურული განვითარების 

მსოფლიო დღე - „მეგობრობის 

სახლი“ 

2 

31 22.05.2018 1) მოთხოვნადი პროფესიები 

1. 2) რუბრიკა მშობლებისთვის- 

თუკი უფროსი ბავშვი 

ეჭვიანობს 

2 



 

32 23.05.2018 1) ქართული რადიოს დღე 

2) ჰოკეი 

4 

33 24.05.2018 1)  სადედოფლო კაბები 

2) სახანძრო უსაფრთხოება 

2 

34 25.05.2018 1) ფრთხილად, ზვიგენი! 

2) საქართველოს დამოუკიდებლობის 

100 წელი 

3) „რჩეული ფრაგმენტები“ 

3 

35 28.05.2018 1) პაუ-ვაუ - ინდიელების 

სასიცოცხლო ციკლის დღესასწაული, 

დაფდაფების ხმა - პაუ-ვაუს 

გულისცემა 

2) ქართულ-აზერბაიჯანულ პროექტი 

„მუსიკა გვაერთიანებს“ 

3) „გარუჯვის წესები“ 

4) „როგორ ვიზრუნოთ საკუთარ 

კანზე წლის ყველაზე ცხელ 

სეზონზე„ 

4 

36 29.05.2018 1) პანამის არხი - ატლანტისა და 

წყნარი ოკეანეების დამაკავშირებელი 

არხი, რომელიც საერთაშორისო 

საზღვაო ვაჭრობის 

უმნიშვნელოვანეს არტერიად 

ითვლება 

2) 77 წლის ჯუმბერ ქემხაძე 32 წელია 

მტრედებს აპურებს 

3) რჩევები და ინსტრუქცია  კვების 

რაციონი 

4) სკოლამდელი აღზრდის 

დაწესებულებების ავტორიზაცია 

2 

37 30.05.2018 1) საერთაშორისო კოსმოსური 

სადგური 

2 



2) გამოკითხვა „მუშაობთ თქვენი 

პროფესიით?“ 

3) მოსიარულე ძეგლები 

4) ვისი ძეგლი გსურს? 

38 31.05.2018 1) ციფრული ტექნოლოგიები და 

ბავშვები. 

2) მეოცე საუკუნის საინჟინრო 

საოცრება - ჰუვერის კაშხალი  

3) სიგარეტის აკრძალვა 

4) 31, მაისს მსოფლიო ქერა 

ქალბატონების საერთაშორისო დღეს 

აღნიშნავს 

5) ფოტოგამოფენა “ქუჩაში ერთხელ” 

2 

39 01.06.2018 1) კოსმოსში აწყობილი 

საერთაშორისო ორბიტული 

სადგური, რომელსაც 

მრავალმიზნობრივი კოსმოსური 

ლაბორატორიის სახით იყენებენ 

2) სოლიდარობის აქცია ''ნუ მოკლავ'' 

3) აქცია სოლიდარობა 

4) ახალგაზრდები 

ცვლილებებისთვის 

6 

40 04.06.2018 1) რაშმორის მთა 

2) ბავშვები, რომლებმაც შეცვალეს 

სამყარო!  

3) რაზე ოცნებობებ ბავშვები 

4 

41 05.06.2018 1) ბაიკალის ტბა 

2) გარემოს დაცვის მსოფლიო 

დღე|რას ფიქრობენ სტუდენტები? 

3) შობლებისთვის | რჩევები და 

ინსტრუქცია. როგორ შევიყვანოთ 

ბავშვი პირველად წყალში? 

4) დღეს გარემოს დაცვის 

3 

https://www.facebook.com/hashtag/%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%98%E1%83%AB%E1%83%94%E1%83%92%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%92%E1%83%A1%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%A1?source=feed_text


საერთაშორისო დღეა. 

5) რევაზ ლაღიძის გოგონათა 

გუნდი 100  წლისაა .საიუბილეო 

თარიღთან დაკავშირებით ბათუმის 

ხელოვნებისა და მუსიკის ცენტრში 

სოლო კონცერტი გაიმართებ. 

42 06.06.2018 1) ქაააბა - მუსლიმთა წმინდა 

სალოცავი 

2) შრომის პირობები და 

უსაფრთხოება  სამშენებლო 

ობიექტებზე 

3) ბათუმის ეზოები 

4) ბათუმის ისტორიული 

განაშენიანების საზღვრებში ეზოებში 

კომერციული პროექტების 

განვითარების მხარდაჭერის მიზნით, 

ბათუმის მერია შესაბამის კვლევას 

ჩაატარებს და პარალელურად 

ინფრასტრუქტურის 

მოწესრიგებისთვის საჭირო 

საპროექტო დოკუმენტაციას 

მოამზადებს 

3 

43 07.06.2018 1) ინტერნეტ-ტროლინგი - 

სოციალური ქსელების დახმარებით 

სხვადასხვა პოლიტიკური მიზნის 

მისაღწევად ბოლო პერიოდში 

გავრცელებული პრაქტიკაა ე.წ. 

''ტროლების'' ფენომენი 

2) "მულენ რუჟი" 

3) „საზღვაო სეზონი“ 

4) ბათუმის თოჯინებისა და მოზარდ 

მაყურებელთა პროფესიული 

სახელმწიფო თეატრი “რომეოს და 

ჯულიეტას” პრემიერისთვის 

ემზადება  

4 

44 08.06.2018 1) ბაობაბი | ერთ-ერთი ყველაზე 

უცნაური და უძველესი ხე 

2 



2) სატრანსპორტო უსაფრთხოება 

3) რომელი საგნები უნდა 

ისწავლებოდეს სკოლაში ?  

4) ხელოვნების გაკვეთილები, 

სტუდია „ანდამატი 

45 11.06.2018 1) - მზის ჰალო | ოპტიკური 

ფენომენი (ჰალოს ბევრნაირი ტიპი 

არსებობს, თუმცა ყველა მათგანი 

გამოწვეულია ყინულის 

კრისტალებით ზედა ტროფოსფეროს 

ბუმბულისებრ ღრუბლებში 5-10 კმ 

სიმაღლეზე.) 

2) გოინო - სარფი - კვარიათი 

3) თოჯინების მომთვინიერებელი. 

4) „სეზონი გაიხსნა,  

ტურიზმი, აჭარაგელით“ 

5) ბათუმის ამერიკული კუთხეში 

იწყება ინგლისურენოვანი კურსი 

ჟურნალისტებისთვის 

4 

46 12.06.2018 1) - რატომ აცვიათ ასტრონავტებს 

სკაფანდრი ? 

2) მშობიარობის შემდგომი დეპრესია 

3) ნავების ოსტატი მირიან 

ნუმანიშვილი 

4) ბათუმის შოთა რუსთაველის 

უნივერსიტეტის გუნდი 

“სტუდენტური დღეები 2018”-ის 

გამარჯვებული 

2 

47 13.06.2018 1) გრანოდიორიტის სტელა, 

რომელზეც აღბეჭდილია ძველი 

წელთაღრიცვით 196 წელს მემფისში 

მეფე პტოლემე V-ის განკარგულებით 

გამოცემული ბრძანება 

2) ადამიანი ნაგავსაყრელზე 

3) გონიო-აფსაროსის მუზეუმ-

3 

https://www.facebook.com/hashtag/%E1%83%AE%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%9D%E1%83%95%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%92%E1%83%90%E1%83%99%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%97%E1%83%98%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/%E1%83%A1%E1%83%A2%E1%83%A3%E1%83%93%E1%83%98%E1%83%90%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%A2%E1%83%98?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/%E1%83%A1%E1%83%A2%E1%83%A3%E1%83%93%E1%83%98%E1%83%90%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%A2%E1%83%98?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/%E1%83%A1%E1%83%94%E1%83%96%E1%83%9D%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%92%E1%83%90%E1%83%98%E1%83%AE%E1%83%A1%E1%83%9C%E1%83%90?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/%E1%83%A2%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%96%E1%83%9B%E1%83%98?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/%E1%83%A2%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%96%E1%83%9B%E1%83%98?source=feed_text


ნაკრძალში შეზღუდული 

შესაძლებლობების მქონე პირთა 

უფლებების დაცვის დღისადმი 

მიძღვნილი გამოფენა გაიმართება 

4) ნარჩენების 

გადამუშავება/ცეცხლაური 

5) ზღვის წყლის სინჯები და 

უსაფრთხო ზღვა 

48 14.06.2018 1) საინტერესო დეტალები 

მტრედებზე 

2) მოსახლეობის კეთილდღეობის 

კვლევა 

3) სისხლის ჯგუფები 

4) მე-11 საუკუნის 4 ქვევრი 

5 

 

49 15.06.2018 1) ცუნამი - ოკეანის ძალიან დიდი 

სიგრძის გრავიტაციული ტალღების 

ნაკადი  

2) იპლაინი, ექსტრემალური 

ტურისტული, სერვისი მტირალას 

ეროვნულ პარკი 

3) მკვდარი თევზები ნურის ტბაში 

4) ბათუმის ბულვარი და სეზონური 

სიახლეები 

2 

50 18.06.2018 1) საინტერესო ფაქტები დელფინების 

შესახებ  

2) „გაიცანით ბათუმელი ბაიკერები“ 

3) „აუზები ბათუმში 

4) ბათუმში გადაღებული ფილმების 

ექსპოზიცია კინოთეატრ აპოლოში 

5) ბათუმელი მომღერალი ავთო 

აბესლამიძე საერთაშორისო 

კონკურსის “ვოის ოფ ასტანა”-ს გრან-

პრის მფლობელი გახდა  

2 

https://www.facebook.com/hashtag/%E1%83%9C%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%A9%E1%83%94%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%92%E1%83%90%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%A3%E1%83%A8%E1%83%90%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%90?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/%E1%83%9C%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%A9%E1%83%94%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%92%E1%83%90%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%A3%E1%83%A8%E1%83%90%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%90?source=feed_text


51 19.06.2018 1) ბოლონიის უნივერსიტეტი 

2) დეკრეტული შვებულება 

მამებისთვის 

3) „როგორ მივცეთ ბავშვებს სწორად 

შენიშვნა“ 

4) კურორტ გოდერძის ალპური 

ბოტანიკური ბაღი 

2 

52 20.06.2018 1) მარიანის ღრმული 

2) გეოდეზისტი - გენო 

სტამბოლიშვილი 

3) ტოლერანტობა 

40 ტოლერანტობის კვირეული 

2 

53 21.06.2018 1) 360 გრადუსი 

2) იოგა 

3) ასაკობრივი ზღვარი და რელიგია 

4) ზაფხული იწყება კინტრიშიდან 

3 

54 22.06.2018 1) ანდები 

2) გამოკითხვა „ჭრელი ბათუმი“ 

3) გაცნობიერებული სიზმრები 

4) პროექტი მულტიკულტურული 

ინტეგრაცია აჭარაში 

3 

55 

 

26.06.2018 1) მარგალიტი 

2) საზღვაო  აკადემიის სასულე 

ორკესტრი 

3) პროექტი „ცოცოხალი წიგნები“ 

4) მშობლებისთვის  - მამინაცვალი და 

ბავშვები 

5 

 

56 27.06.2018 1) ფესტოსის დისკო 

3) გამოკიხვა ”უსაფრთხო სკოლა“ 

3) სახალხო დამცველის ადამიანის 

5 



უფლებების აკადემიის კვლევა 

4) სამი ახალი კულტურული 

მემკვიდრეობის ძეგლი აჭარაში 

5) მეთევზეთა მსოფლიო დღე-

მეთევზეების ოჯახი 

57 28.06.2018 1) ჩოქილა 

2) გამოფენა სამხატვო სკოლის 

დარბაზში 

3) ქართული აბრეშუმი 

4) ბათუმის ქალთა კამერული გუნდი 

ლატვიაში ფესტივალზე 

მიემგზავრება 

 

7 

58 29.06.2018   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

გადაცემა "მთვარის კლუბი" ავტორი და წამყვანი დავით ტრაპაიძე. ყოველ ხუთშაბათს  

21:00 წთ. (ქრ.  60 წთ)  

N თარიღი თემა რესპოდენტთა 

რაოდენობა 

1  07.06.2018 ერთად გავიხსენოთ სიმღერები ჩვენი 

მოგონებებიდან და მოგონებები, რომლებიც ამ 

სიმღერებს უკავშირდება 

1 

2 14.06.2018 ერთად გავიხსენოთ სიმღერები ჩვენი 

მოგონებებიდან და მოგონებები, რომლებიც ამ 

სიმღერებს უკავშირდება 

1 

3 21.06.2018 ერთად გავიხსენოთ სიმღერები ჩვენი 

მოგონებებიდან და მოგონებები, რომლებიც ამ 

სიმღერებს უკავშირდება 

1 

 28.06.2018 ერთად გავიხსენოთ სიმღერები ჩვენი 

მოგონებებიდან და მოგონებები, რომლებიც ამ 

სიმღერებს უკავშირდება 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



გადაცემა "კომპეტენტური პასუხი"-  ყოველ ორშაბათს  და პარასკევს  18:30 წთ. წამყვანი მაია 

ვარშანიძე (ქრ.  60 წთ)  

N თარიღი თემა რესპოდენტთა 

რაოდენობა 

1 02.04.2018 კურორტ „გოდერძიზე“ ზამთრის სეზონი 

ოფიციალურად დაიხურა. როგორია რეგიონში 

ზამთრის კურორტების განვითების ტემპები 

და რატომ უნდა ეწვიოს მაღალმთიან აჭარას 

დამსვენებელი ზაფხულში? 

2 

2 06.04.2018 ვინ აკონტროლებს ქვეყანაში ჯანდაცვის 

სერვისების მიწოდების ხარისხს, რა სანქციები 

მოქმედებს დარღვევების გამოვლენის 

შემთხვევში და რამდენად დაცულია 

საქართველოში პაციენტის უფლებები?  

2 

3 09.04.2018 არის თუ არა სამედიცინო  მომსხურების 

სფეროში სისტემური პრობლემები და 

დაგვიანებული რეაგირება პაციენტის 

უფლებების დარღვა 

3 

4 13.04.2018 ქვეყაში ფაროსანას წინააღმდეგ 

საბრძოლველად საინფორმაციო ცენტრები 

ამოქმედდა. ერთერთი მათგანი დღეს აჭარაში, 

კერძოდ კი ჩაქვში გაიხსნა. რა იქნება 

ფაროსანასთან ბრძოლის ცენტრის მთავარი 

დანიშნულება და ხელისუფლება 

მავნებელთან ბრძოლის რა გზებს ირჩევს? 

5 

5 16.04.2018 სირიის კრიზისი და დანარჩენი მსოფლიო. რა 

გავლენა შეიძლება მოახდინოს ახლო 

აღმოსავლეთში განვითარებულმა მოვლენებმა 

ჩვენს ქვეყანაზე. რა ხდება სირიაში დღეს და 

რა გაგრძელება ექნება რუსეთ და ამერიკის 

საქმის გარჩევას? 

3 

6 20.04.2018 1) დროებით შეჩერებული გამოსახლებები 

ბათუმში, რამდენიმე წუთით გადაკეტილი 

ბაგრატიონის ქუჩა  და აქცია პარლამენტის წინ 

2)  იპოთეკარების პრობლემის გადასაჭრელად 

საქართველოს პარლამენტში საკანომდებლო 

ინიციატივა პარტრიოტთა ალიანსმა 

დაარეგისტრირა. რა შანსები აქვს  

ოპოზიციური პარტიის პროექტს, რას აკეთებს 

6 



ადგილობრივი ხელისუფლება იპოთეკით 

დაზარალებულთათვის და რა გზა გავიარეთ 

ჭარბვალიანობამდე? 

7 23.04.2018 საქართველო და კონფლიქტური რეგიონები 1 

8 27.04.2018 1) მმართველ ძალას ძალიან უჭირს იყოს 

თვითკრიტიკული. პირიქით, ის საკმაოდ 

მიცემულია თვითკმაყოფილებას და მე ამაში 

ვხედავ საფრთხეს ქვეყნისთვის 

2) საქართველომ გაიარა ყველა გზა, რაც 

საკმარისია იმისთვის, რომ ნატოს წევრი 

გახდეს 

2 

9 30.04.2018 კრიზისი მმართველ პარტიაში, 

მოახლოებული საპრეზიდენტო არჩევნები თუ 

ქვეყნის საგარეო გამოწვევები. როგორ 

აფასებენ ივანიშვილის პოლიტიკაში 

დაბრუნებას რეგიონში მოღვაწე პარტიების 

წარმომადგენლები და ვის წასვლას ნიშნავს 

ბიძინა ივანიშვილის მეორედ მოსვლა? 

4 

10 04.05.2018 78 არცერთის წინააღმდეგ საქართველოს 

პარლამენტმა აჭარის კონსტიტუციაში 

ცვლილებებს დაუჭირა მხარი. რა იცვლება 

რეგიონის მოსახლეობისთვის ავტონომიური 

რესპუბლიკის განახლებული 

კონსტიტუციით? 

3 

11 07.05.2018 საქართველოს ევროინტეგრაცია და რუსული 

პროპაგანდა 

2 

12 11.05.2018 ვიწრო პარტიული რეფორმა თუ ახალი ეტაპი 

ქართულ პოლიტიკაში, ივანიშვილის 

მესიჯები და საზოგადოების მოლოდინი? 

4 

13 14.05.2018 ნარკორეალიზატორების წინააღმდეგ 

მიმართული ღონისძიება მოულოდნელი 

გაგრძელებით. იყო თუ არა ბოდიში იმ გეგმის 

ნაწილი, რომლითაც ქვეყნის პირველმა 

პოლიციელმა თბილისის ღამის კლუბებში 

სპეცოპარაციის გადაწყვეტილება მიიღო.- 

ხელისუფლებამ გახარიას უწყების მუშაობა 

დადებითად შეაფასა. პრეზიდენტი 

პოლიტიკური ქმედებების სრულ კრახზე 

3 



საუბრობს. აქციის ორგანიზატორთა 

მონაწილეობით შემდგარი ჯგუფები, 

სახალხოდამცველი და ხელისუფლების 

დაპირებები? ხომ არ გამორჩა მთავრობას 

კონტრაქციის მონაწილეების ინტერესები ? 

14 18.05.2018 როგორია რეგიონში საინვესტიციო პოლიტიკა 

და რატომ ფიქრობს ოპოზიცია, რომ აჭარაში 

ბიუჯეტიდან სახსრები არამიზნობრივად 

იხარჯება? 

3 

15 21.05.2018 საქართველოში უმუშევრობის დონე 2017 

წელს წინა წელთან შედარებით 0.1 

პროცენტული პუნქტით შემცირდა და 13.9 

პროცენტი შეადგინა. რამ განაპირობა 

უმუშევართა სტატისტიკის შეცვლა, როგორია 

თვითდასაქმებულთა მაჩვენებელი და 

სახელმწიფოს დასაქმების პოლიტიკა? 

1 

16 25.05.2018 სულ უფრო ცოტა დრო რჩება უმრავლესობას 

ნარკოპოლიტიკაზე შესათანხმებლად. რა 

საკითხებთან დაკავშირებით გაიყო აზრი 

უმრავლესობაში, რას შეცვლის კანონში 

ცვლილებები. ლიბერალური თუ მკაცრი 

ნარკოპოლიტიკა, 

6 

17 28.05.2018 „იაფი სახლიდან“ „ ხელმისაწვდომ 

საცხოვრისამდე“- რა გზა გაიარა ქართული 

ოცნების წინასაარჩევნო დაპირებამ 

2 

18 01.06.2018 ხორავას ქუჩაზე მოკლული 

არასრულწლოვანის მამა ზაზა სარალიძე 

სისტემის წინააღმდეგ. როგორ ვითარდება 

მოვლენები მკვლელობაში ბრალდებულების 

მიმართ გამოტანილი სასამართლოს განაჩენის 

შემდეგ და რატომ გამოვიდა ქუჩაში 

საზოგადოება შვილმკვდარი მამის 

დაძახებაზე, რატომ გადადგა ქვეყნის 

პირველი პროკურორი თანამდებობიდან, რას 

დაპირდა ზაზა სალარიძეს საქართველოს 

პრემიერი და დღევანდელი განცხადებით 

აღიარა თუ არა სისტემური ხარვეზი შინაგან 

საქმეთა სამინისტროს ერთ-ერთმა 

მაღალჩინოსანმა? 

6 



19 04.06.2018 საპროტესტო აქციები და ხელისუფლების 

ქმედებები. რატომ ჩაერთო პოლიტიკურინ 

პარტიების ნაწილი აქციებში, ვითარებიდან 

გამომდინარე, რამდენად თანმიმდევრულია 

ხელისუფლების ნაბიჯები? 

3 

20 08.06.2018 გაიზარდოს თუ უნდა შემცირდეს 

სამინისტროების რიცხვი აჭარაში-ჯერ 

უცნობია, თუმცა აჭარის მთავრობის 

თავმჯდომარე ამ საკითხზე რეგიონსა და 

ცენტრალურ ხელისუფლებასთან 

კონსულტაციებს მართავს. გავრცელებული 

ინფოორმაციით, შესაძლოა აჭარაში 

ტურიზმის, ინფრასტრუქტურის, ან კიდევ 

ეკომიგრანტებისტვის სამინისტროები 

შეიქმნას 

 

21 11.06.2018 ვინ აგებს სახიფათო ტურებზე პასუხს და 

რამდენად არეგულირებს კანონმდებლობა 

ჯომარდობას 

3 

22 15.06.2018      რა ნიშნით შეირჩა მამუკა ბახტაძე 

პრემიერის პოსტზე. ვინ  შეინარჩუნებს 

თანამდებობებს განახლებულ  მინისტრთა 

კაბინეტში და ხომ არ გაიმართება  ვადამდელი 

საპალამენტო არჩევნები?  

4 

23 18.06.2018 აჭარაში გენდერულ საკითხებზე მომუშავე 

უწყებათაშორისი საკოორდინაციო კომისია 

შეიქმნა, რა საკითხებზე გამახვილდება 

მუშაობის დროს ყურადღება და რომელი 

უწყებები გააერთიანა  კომისიამ? 

3 

24 22.06.2018 „თავისუფლება, სწრაფი განვითარება, 

კეთილდღეობა“- საქართველოს ახალი 

პრემიერ მინისტრი ყავს. მამუკა ბახტაძეს და 

განახლებულ მინისტრთა კაბინეტს  

პარლამენტის დეპუტატების უმრავლესობამ 

დაუჭირა. სამთავრობო ცვლილებები და  

მამუკა ბახტაძის „მცირე მთავრობის 

კონცეფცია“. 

4 

25 25.06.2018 თურქეთში ჩატარებული არჩევნების 

შედეგები. შეიცვლება თუ არა მეზობელი 

ქვეყნის პოლიტიკა და ურთიერთობები 

2 



მოკავშირეებთან? 

26 29.06.2018 შემცირებული სამარშრუტო ხაზები ბათუმში 

და კრიტერიუმები მიკროავტობუსებისთვის 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


