
 

 

 

 

თოქ-შოუ „არტეოგრამა“ - ყოველ სამშაბათს (ქრ:50 წთ) 

 

N თარიღი თემა 

1 05.04.2016 1.კულტურული მოვლენა და მაყურებელი-

ბრიტანული საბჭოას აჭარის კულტურის 

სამინისტროს ერთობლივი პროექტი. 

2.აჭარის კულტურული მემკვიდრეობის 

სააგენტოში  მიმდინარე პროცესები. 

სარეკომენდაციო საბჭოს რეორგანიზაცია. 

2 12.04.2016 1.ზუგდიდის შალვა დადიანის პროფესიული 

თეატრი-აწმყო და მომავალი. 

2.თბილისი ბაროკოს გუნდი - ახალგაზრდა 

თაობა ქართულ საგუნდო მუსიკალურ 

კულტურაში. 

3 19.04.2016 1. საგუნდო მუსიკის საერთაშორისო 

ფესტივალი თბილისში. 

2..თეთრი ბაირაღები ბათუმის ახალ სცენაზე. 

4 26.04.2016 1.ბავშვთადაახალგაზრდულისაგუნდოკოლექ

ტივების II ეროვნულიკონკურსი. 

2.პოლონელი ექსპერტები ბათუმში და 

სამუზეუმო 

ცხოვრებისგანვითარებისდაევროპულისტანდ

არტებისდამკვიდრება. 

 

5 03.05.2016 1.აჭარის ტურიზმის დეპარტამენტი და ჩვენი 

რეგიონის კულტურული ცხოვრება.  

2.აჭარის სახელმწიფო ანსამბლის იუბილე და  

საგასტროლო ტურნე 

6 10.05.2016 1.აჭარის სახელმწიფო ანსამბლის იუბილე და  

საგასტროლო ტურნე 

2.თბილისის მოზარდ-მაყურებელთა თეატრი 

7 17.05.2016 1.გამოფენა ,,ხასანებეგურა“. 
2.ბათუმის მუსიკალურ ცენტრთან არსებული 

ახალგაზრდული მუსიკალური თეატრი 

 

8 24.05.2016 1.პუჩინის ,,ტოსკა“ ბათუმის საოპერო სტუდიის 

სცენაზე 
2.პოლონელი ექსპერტები აჭარის რეგიონალურ 

ცენტრებში. 

9. 31.05.2016  1.პროექტი ,,მუსიკალური კოლაბორაციები“ . 

2.მუსიკის საერთაშორისო საზაფხულო 

აკადემია ბათუმში. 



10. 07.06.2016 1.აჭარის დღეები ვილნიუსში. 

2.სადირიჟორო ხელოვნება და 

თანამედროვეობა. 

11. 14.06.2016 გადაცემა არ ყოფილა 

12 21.06.2016 1.საქველმოქმედო ფონდი ,,ქართული გალობა“ -

შემოქმედებითი გეგმები და პროექტები 

2.ბათუმის დრამატული თეატრის საზაფხულო 

გეგმები. 

13 28.06.2016 1.ნოდარ დუმბაძის სახელობის თეატრალური 

ფესტივალი ოზურგეთი. 

2.როკის ლეგენდები ბათუმში 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A                axali sivrce 
                    5.04.2018 
               Ggenderuli kvotireba 

1. Ffati xalvaSi parlamentis wevri  

2. Aana mdinaraZe axalgazrda iuristTa asociaciis  aWaris filialis xelmZRvaneli  

3. Nnino Cxetia aWaris umaRlesi sabWos საკონსტიტუციო, იურიდიულ 

და საპროცედურო საკითხთა კომისიის თავმჯდომარე 

4. . პეტრე ზამბახიძე- აჭარის უმაღლესი საბჭოს წევრი    ,,ევროპული 

საქარველო“ გენდერული საბჭოს წევრი  

5. Teona diasamiZe baTumis  sakrebulos samoqalaqo mrCevelTa sabWos 

wevri 

6. asmaT diasamiZe aWaris umaRlesi sabWos wevri ,,erTiani nacionaluri 

moZraoba” 

7. cotne ananiZe aWaris umaRlesi sabWos adamianis uflebaTa dacvis sakiTxTa 

komisiis Tavmjdomare, genderuli sabWos wevri   ????? 

8. nazibrola beriZe – gabaiZe aWaris ganaTlebis saministros ganaTlebis 

departamentis ufrosi  

9. Tako mameiSvili EECMD baTumis demokratiis skolis koordinatori  

10. Nnatalia ZiZiguri baTumis sakrebulos wevri 

11. Tamar gudava baTumis  qalTa kubis xelmZvaneli  

12. irakli patariZe  baTumis baTumis sakrebulos genderuli Tanasworobis sabWo  

 

 
A                  axali sivrce  
           12.04.2018 
 skolebSi arsebuli viTareba 

1. TamTa kvaracxelia me-16  skolis direqtori 

2. Mmariza abaSiZe me-2 skolis direqtori  

3.  irma feiqriSvili   fsiqologi 

4. Fფatman zosiZe fsiqologi  

5. vladimer mgalobliSvili  aWaris umaRlesi sabWos ganaTlebis, mecnierebis, 

kulturisa da sportis sakiTxTa komisiis Tavmjdomare 

6. elene gorgilaZe Mmoswavle 

7. Nnino kutubiZe  moswavle 

8. Mmariam  sreseli moswavle 

9. Mmedea Carkviani 

10. MqeTevan garayaniZe  pedagogi  



11.  ciala  lagvilava  pedagogi  

12. sofiko ToqmajiSvili 

13. eduard miqelaZe xuilos municipalitetis resurscentris ufrosi 

14. madona gogitiZe  qobuleTis municipalitetis resurscentris ufrosi 

15. irakli TavberiZe aWaris  ganaTlebis, kulturisa da sportis  ministris moadgile 

16. roma dolaberiZe sazogadoebrivi akademiis programebis xelmZRvaneli 

 

 
 
A             axali sivrce 
          19.04.2018 
   baTumis strategiuli  ganviTarebis gegma 

1. Nnukri xinTibiZe  qalaq baTumis municipalitetis  meriis keTilmowmobis  

samsaxuris ufrosis moadgile  

2. eTuna lomaZe qalaq baTumis municipalitetis  meriis saerTaSoriso 

urTierTobebis sainvestiticio da ekonomikuri ganviTebis ganyofiliebis ufroisi  

3. marina ruxaZe qalaq baTumis municipalitetis  meriis janmrTelobisa da 

socialuri dacvis samsaxuris ufrosis moadgile   

4. lamzira bolqvaZe qalaq baTumis municipalitetis  meriis ganaTlebisa da  

kulturis ganyofilebis ufrosi  

5. mirian metreveli qalaq baTumis municipalitetis  meriis arqiteturis 

samsaxuris ufosis movaleobis Semsrulebeli  

6. arCil vanaZe qalaq baTumis municipalitetis  meriis safinanso samsaxuris 

ufrosi 

7. laSa komaxiZe qalaq baTumis meri  

8. jaba tuRuSi qalaq baTumis municipalitetis  meriis qonebis marTvisa da 

ekomomikuri politikis samsaxuris ufrosis moadgile 

9. kaxa SavaZe biznesis ganviTarebis organizaciis direqtori  

10. Teona diasamiZe demokratiuli CarTulobis centri  

11. roma dolaberiZe sazogadoebrivi akademiis programebis xelmZRvaneli 

12. nino inaiSvili sazogadoeba baTomis damfuZvnebeli  

13. tite aroSiZe demokratiis institutis proeqtebis menejeri 

14. ლელა სურმანიძე ბათუმის მერის მოადგილე 

 

 

E  



 
 
           Aaxali sivrce  
                  26.04.2018 
sabanko sesxebi 
 

1. დათო ჭყონია  damsaqmebelTa asocaicia, iuristi 

2. პაატა ჩაგანავა ეკონომისტი 

3. ეკა თარგამაძე  demokratiisa da efeqturi mmarTvelobis centris 

“Tavmjdomare 

4. ასლან  ლორთქიფანიძე პოლოტოლოგი 

5. ანა მდინარაძე - saqarTvelos axalgazrda iuristTa asociaciis aWaris filialis 

xelmZRvaneli 

6. თამაზ  ბაკურიძე უფლებადამცველი 

7. ჯეირან მემიშიში  დაზარალებული 

8. ლილი მორჩაძე  დაზარალებული 

9. irakli jijavaZe „მარდი ჰოლდინგი“ ოპერაციების დირექტორი 

10. კახა შავაძე შპს TCF GEORGIA -ს გენერალური დირექტორი -  

11. გიორგი რომანაძე უმაღლესი საბჭოს საფინანსო-საბიუჯეტო და 

ეკონომიკურ საკითხთა კომისიის თავმჯდომარე 

12. მურმან ცეცხლაძე ეკონომიტი, ბსუს ასოცირებული პროფესორი 

577210019 

 
 
 
      Aaxali sivrce 
             03.05.2018 
SezRudvebi Tambaqos mowevaze 

1. Ggiorgi ximSiaSvili iuristi 

2. arCil xaxutaiSvili დემოკრატიის ინსტიტუტის აღმასრულებელი 

დირექტორი                          

3. Tamar kaikaciSvili aWaris turizmis departamentis Tavmjdomaris pirveli 

moadgile 

 

4. nino niJaraZe sazogadoebrivi jandacvis centris xelmZRvaneli 

5. nino jinWaraZe aWaris ganviTarebis centris direqtori  



6. malxaz rexviaSvili Jurnalistip 

7. inga abuseliZe  restoran ,,lurji sufras” menejeri  

8. lia abulaZe saritualo darbaz ,,aWaras’ direqtori 

9.  daviT bacikaZe  aWaris umaRlesi sabWos janmrTelobis dacvisa da socialur 

sakiTxTa komiisiis wevri 

10. lana CixlaZe ,,privet iz batumas” aRmasrulebeli menejeri  

11. nino guguSvili daavadebaTa kontrolisa da sazogadoebrivi janmrTelobis 

erovnuli centris aWaris sammarTvelos ufrosi   

12. nugzar kiwmariSvili wveulebaTa saxl ,,bagrationis “ administratori 

 

 
 
  Aaxali sivrce  
10.05.2018 
Nnarkopolitika da gamowvevebi 

1. arCil mamulZe partia ,,saqarTvelos patrioTTa aliansi”  

2. nino gabunia  kavSiri progresis direqtori  

3. naTia xarati asociacia ,,Tanadgomas” baTumis filialis direqtori 

4. lia jinWarZe narkologi  

5. paata diasamiZe saias aWaris filialis iuristi 

6. ramin gvariSvili demokratiis institutis iuristi  

7. gia diasamiZe  erTiani nacionaluri moZraobis wevri 

8. giorgi qaTamaZe  

9.  maia konceliZe fsiquri janmrTelobisa da narkomaniis prevencis centris 

baTumis ganyofilebis xelmZRvaneli  

10. Ddimitri WeiSvili baTumis sakrebulos janmrTelobisa da socilur sakiTxTa 

komisiis Tavmjdomare 

11. arCil burWulaZe  

12. Temur camiciSvili politikuri centri girCis warmomadgeneli  

 
 
 
         Aaxali sivrce 
     17.05.2018 
    Pprotesti narkopolitikas 

1. Tamo jaWvliani 

2. Ggiorgi bolqvaZe 



3. laSa falavandiSvili 

4. Tamar gvariSvili student 

5. daTo fartenaZe studenti 

6. uCa veruliZe student 

7. lia jinWaraZe  narkologi 

8. giorgi masalkini Senebis moZraoba 

9. cotne ananiZe aWaris umaRlesi sabWos adamianis uflebaTa dacvis sakiTxTa 

komisiis Tavjdomare  

10. დავით ბაციკაძე  aWaris umaRlesi sabWos ჯანმრთელობის დაცვისა 

და სოციალურ საკითხთა კომისიის წევრი 

11. ასმათ დიასამიძე ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა 

12. პეტრე ზამბახიძე ევროპული საქართველო 

13. არჩილ მამულაძე  საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი 

14. თეა ქოიავა ბსუ ს საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა და ჯნდაცვის 

ფაკულტეტის ასისტენტ პროფესორი  

15. რამინ პაპიძე ადვოკატი 

 
 
 
 
                      Aaxali sivrce 
          24.05.2018 
    qalTa mimarT Zaladoba 

1. ცოტნე ანანიძე-უმაღლესი საბჭოს დეპუტატი და  ადამიანის 

უფლებათა დაცვის საკითხთა კომისია 

2. გია დიასამიძე-უმაღლესი საბჭოს დეპუტატი (ერთიანი 

ნაციონალური მოძრაობა) 

3. თამილა დოლიძე-ჟურნალისტთა ქსელი გენდერული 

თანასწორობისთვის აჭარის კოორდინატორი 

4. თეონა აბაშიძე ძალადობისგან  დაცვის ეროვნული ქსელის 

რეგიონული წარმომადგენელი 

5. ნაზიბროლა რეხვიაშვილი-ტრენერ-გამომძიებელი 

6. გიორგი ხიმშიაშვილი-იურისტი 

7. ნატა იმედაიშვილი-ჟურნალისტი 

8. ნანა საყვარელიძე-სამედიცინო ასოციაცია თანას ხელმძღვანელი  



9.  ზურა პაპუნიძე-ბათუმის შოთა რუსთაველის უნივერსიტეტის  

სტუდენტური თვითმმართველობის თავმჯდომარე- 

10. სალომე კარალიძე-სტუდენტი 

11. ანა დავიდოვა-სტუდენტი 

12. თამარ ქამადაძე-ფსიქოლოგი 

13. ფატი ჭაღალიძე, შუახევის საკრ.დეპუტატი, გენდ.თანასწორობის 

საბჭოს თავ-რე  

14. მაია ქათამაძე - განათლების განვითარებისა და დასაქმების 

ცენტრის დირექტორი 

15. ანა ბერძენიშვილი-საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო 

16. ლია შაქარიშვილი-ქობულეთის გენდ.თანასწორობის საბჭოს თავ-

რე-599533808 

 

 

 

         Aaxali sivrce 
     31.05.2018 
   xoravas quCaZe  mokluli daviT saraliZis ojaxis wevrebis aqcia  

1. Ggiorgi ximSiaSvili iuristi 

2. Mmalxaz Wkadua saerTaSoriso gamWvirvaloba saqarTvelos regionuli 

menejeri 

3. Kkaxa koJoriZe prezidentis mrCeveli 

4. Ddima WeiSvili baTumis sakrebulos wevri  

5. xaTuna lagaziZe eqsperti 

 

 

  Aaxali sivrce 
  07.06.2018 
1. Tamaz bakuriZe uflebadamcveli 
2. arCil xaxutaiSvili demokratiis institusis aRmasrulebeli direqtori 
2. malxaz Wkadua saerTaSoriso gamWvirvaloba saqarTvelos regionuli menejeri  

3. Tako mameiSvili  EECMD baTumis demokratiis skolis koordinatori  

4.Aaslan lorTqifaniZe  politologi 

5. aslan WaniZe თავისუფალ ჟურნალისტთა სახლის“ ხელმძღვანელი 

6. ana mdinaraZe saqarTvelos axalgazrda iuristTa asociaciis aWaris filialis 
xelmZRvaneli 



7. irakli SavaZe mosamarTle 
8. Tengo kaxiZe advokati 
9. ramin papiZe advokati 
10. gia abulaZe aWaris umaRlesi sabWos deputati erTiani nacionaluri moZraoba 
11. raul TavarTqilaZe  evropuli saqarTvelo  

12. ilo verZe aWaris umaRlesi sabWos ადამიანის უფლებათა დაცვის 

საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილე 

 

 

 

 

A             axali sivrce  
              14.06.2018 
  samTavrobo cvlilebebi 

1. Eelguja bagrationi  aWaris umaRlesi sabWos wevri erTiani nacionaluri 

moZraoba 

2. Ppetre zambaxiZe აჭარის უმაღლესი საბჭოს წევრი    ,,ევროპული 

საქარველო“ 

3. Mmurman dubaZe politikuri partia emsaxure saqarTvelos damfuZvnebeli 

4. Ggia masalkini Senebis moZraoba 

5. arCil mamulaZe saqarTvelos patrioTTa aliansi” 

6. tite aroSiZe ekonomisti 

7. arCil xaxutaiSvili დემოკრატიის ინსტიტუტის აღმასრულებელი 

დირექტორი                          

8. aslan lorTqifaniZe politologi 

9. giorgi ximSiaSvili iuristi 

10. media vasaZe politikuri partia emsaxure saqarTvelos wevri 

11. nino Cxetia aWaris umaRlesi sabWos საკონსტიტუციო, იურიდიულ და 

საპროცედურო საკითხთა კომისიის თავმჯდომარე 

  12.ilia verZe  aWaris umaRlesi sabWos ადამიანის უფლებათა დაცვის 

საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილე 

13. dimitri WeiSvili fraqcia qarTuli ocnebis wevri 
14.natalia zoiZe  Ffraqcia qarTuli ocneba demokratiuli saqarTvelos Tavmjdomare 
baTumis sakrebuloSi  

 

 



 
           A      axali sivrce  
                      14.06.2018 
      turistuli sezoni 

1. TinaTin zoiZe aWaris turizmis departamentis turistuli produqtebis 

ganviTarebis saagentos direqtori 

2. Tamar kaikaciSvili  aWaris turizmis departamentis Tavmjdomaris pirveli 

moadgile 

3. zviad eliziani 

4. tite aroSiZe ekonomisti 

5. irakli ToiZe sagangebo situaciebis marTvis saagentos aWaris mTavari 

sammarTvelos ufrosi  

6. nodar dumbaZe baTumis sakrebulos deputati erTiani nacionaluri 

moZraobidan  

7. arCil mamulaZe patriotTa aliansi 

8.  raul TavarTqilaZe evropuli saqarTvelo  

9. mamuka berZeniSvili turuzmis institutis xelmZRvaneli 

N 10. natalia zoiZe baTumis sakrebulos Ffraqcia qarTuli ocneba demokratiuli 
saqarTvelos Tavmjdomare  

11.sulxan evgeniZe baTumis meriis saqalaqo infrastruqturisa da 

keTilmowyobis sammarTvelos ufrosi  

   
 
 
 
 
                  Aaxali sivrce  
              28.06.2018 
                        baTumSi arsebuli tbebis ekologiuri mdgomareoba 

1. Nnodar dumbaZe baTumis sakrebulosინფრასტრუქტურის 

განვითარების კომისიis wevri 

2. vaxtang წულაძე  აგრარულ და გარემოს დაცვის საკითხთა 

კომიტეტიs Tavmjdomare 

3. arCil guCmaniZe გარემოს ეროვნული სააგენტოს მეთევზეობისა და 

შავი ზღვის მონიტორინგის დეპარტამენტის უფროსი 

4. inga daviTaZe aWaris sazogadoebrivi jandacvis centris mtavari specillisti, 

parazitologi  



5.   vaxtang goguaZe  aWaris soflis meurneobis saministros laboratoriuli 

kvleviTi centris ufrosi moadgile  

6. Aaleqsandre  თევზაძე  turistuli obieqtebis marTviss sagentos yofili ufrosi  

7. irakli miqelaZe arasamTavrobo oormanizacia senis regionuli koordinatori  

8.  guranda bagrationi  გარემოს dacvis biomravlferovnebis da integrirebuli 

martvis samsaxuris ufrosi  

9. xviCa beriZe studenti  

10. mariana beriZe  studenti  

11.sulxan evgeniZe baTumis meriis saqalaqo infrastruqturisa da keTilmowyobis 

sammarTvelos ufrosi  
 

 

გადაცემა "დილის ტალღა" შაბათი-კვირა  

გადაცემის ქრონომეტრაჟი 1სთ 40 წუთი 

                                             დასაწყისი 10 საათი 

 

 

1- აპრილის გადაცემა მიუძღვენით ზუკა ფაღავას. 

 
N თარიღი თემა 

1. 07.04.2018 წ.  მისალმება 

News-ზუკა ფაღავა 

დღის ამბები- ხარება, ჯანდაცვის საერთაშორისო დღე,კოპალა, ჯეკიჩანი 

სალომეს ჩართვა- ამინდი 

სტუმრები- ხათუნა სალუქვაძე კონდიტერი. ( სააღდგომო სუფრა) 

რუბრიკა- ვოქ-სტოპი 

ვებ-სიახლეები 

სტუმარი-მოსწავლეები flex-ელენე თავართქილაძე, ლანა თურმანიძე. 

ელენე იმნაიშვილი, გოგი მამუჭაძე 

სალოს ჩრთვა- პასკა წითელი კვერცხი 

სტუმარი- იდეების კონკურსი- თეონა ბერიძე- აჭ. განატლების კულტ. 

სპორტ. მინისტრის მოადგილე 

რუბრიკა- ტოპ-7 

სტუმარი- ( უსინათლო მსახიობეი) მადონა მიქელაძე- უნივესიტეტის 

განათლების ფაკ. დეკანი 

მერი ჩიმაკაძე- ბათუმის მე-3 კლასის სპეც-პედაგოგი 

სალომეს ჩართვა-  

დამშვიდობება 

 

 

 



N თარიღი თემა 

2. 08.04.2018  

მისალმება 

დღის ამბები ( ვაღდგომა. ვენერა მოლისონი. პიკასო) 

სალოს ჩართვა-ღდგომა 

სტუმარი- რაგბისტები 

რუბრიკა-იცოდე მეტი-ნინია ზვიადაძე 

სალოს ჩართვა-აღდგომის ტრადიციები- სტუმრად  ოჯახში 

რუბრიკა41* 

SKIYE-სტუმარი- თოჯინების თეატრი- გიორგი ჩხაიძე (გასტროლი) 

რუბრიკა3/4 

სტუმარი- დავით მჟავანაძე- მსოფ. ჩემპიონი 

რუბრიკა- მუს-OWN 

სტუმარი- პაატა ძიძიგური- ახალი გადაცემა 

სალოს ჩართვა- გრძელვადიანი ამინდი აღდგომა 

დამშვიდობება 

 

 

 

 

 
N თარიღი თემა 

1. 14..04.2018 წ. მისალმება 

დღის ამბები- დედაენის დღეა, აბრაჰამ ლინკონი, დავით თოდუა, რიჩი 

ბლეკმორი 

სალოს ჩართვა-დედაენის ძეგლის ყვავილებით შემკობა( მოსწავლეები) 

სტუმარი-საგრანტო კონკურსი- ირინა ხაჟალია-საგრანტო 

პროგრამისკოედინატ. აჭარაში ნიცა კონცელიძე, ლიკა ჯატოება-პროექ. 

მონაწილეები 

სიუჟეტი-ერთგული ცხოველები -ანა შამილაძე 

რუბრიკა- ვოქ-სტოპი 

ვებ-სიახლეები 

სტუმარი-( არა ბარბარიზმს) ბსუ-ს პროფესორი მამია ფაღავა ბსუ- 

პროფესორი მაია ბარამიძე 

სალომეს ჩართვა- იასონ გორდეზიანის ძეგლის გახსნა ( ბათუმის 

ბულვარი) 

სიუჟეტი- 14 წლის  პოლიგლოტი- სალომე გეგეშიძე 

სტუმარი-ნუგზარ ცეცხლაძე- ქ. ბათუმის მერიის სანიტარული 

ზედამხედველობის განყოფილების უფროსი ( ხმაური) 

რუბრიკა- ვოქ-სტოპი 

სალომეს ჩართვა-თანამედროვე ხელოვნების სივრცე გამოფენა ,, 

აკვარეუმი’’ 

დამშვიდობება 

 

 
2. 15.04.2018 წ. მისალმება- 

დღის ამბები- ლეონარდო დავინჩი, ემა უიტსონი, პირველი ოლიმპიური 

თამაშები, ტიტანიკი ჩაიძირა ინსულინი 



სალომეს ჩართვა- ამინდი( ზღვისპირა ზოლი) 

სტუმარი- ბექა ჩოხარაძე აკეა პატარაია 

რუბრიკა- იცოდე მეტი- ალექსანდრე ქართველი 

ვებ-სიახლეები 

რუბრიკა-41* 

სტუმარი-ძეგლთა დაცვის დღე-ლაშა ასლანიშვილი-კულტურული 

მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტოს დირექტორის მოვალეობის 

შემსრულებელი სალომე მანაგაძე-სამუზეუმო განყ. სპეციალისტი 

რუბრიკა-3/4 

SKYPE ჩართვა-ირმა თელია ,, დისტანციური პატრონაჟის პროგრამის’’ 

მენეჯერი 

რუბრიკა- მუს-ოინი 

სტუმარი-ნინი შერმადინი  

დამშვიდობება 

 

 

 

 

 
 

 
N თარიღი თემა 

1. 21,04.2018 წ. მისალმება 

დღის ამბები-გლიზე581. ასტრონომია. რომის დაარსება. ელისაბედმე-2. 

მსოფ.ციფრული ბიბლიოთეკა 

სალოს ჩართვა- ამინდი ( ზღვისპირა ზოლი) 

სტუმარი- რადიოვიზია- თეო ზედანიადა ილია შავიშვილი წამყვალები 

რუბრიკა- ვოქ-სტოპი- სალომე გეგეშიძე 

ვებ-სიახლეები- 

სტუმარი-,, მარათონი“-თამარ კაიკაციშვილი ორგანიზატორი 

სალოს ჩართვა- მარათონი ბათუში 

სიუჟეტი- 18 წლის მზარეული- ანა შამილაძე 

SKYPE-ჩართვა-ირაკლი რევიშვილი. მოცურავე  

რუბრიკა - ტოპ-7 

სტუმარი- ტუროპერატორები- ნინო ხახუბია- აჭ. ტურიზმის 

დეპარტამენტის საზოგ. ურტიერთობის სამსხ. უფროსი. ტუროპერატპრი- 

ოლგა ვუიციკი 

სალომეს ჩართვა- გრძელვადიანი ამინდი 

დამშვიდობება 

 

 

 

 

 



 

 

 

1. 

22.04.2018 წ. მისალმება 

დღის ამბები-დედამიწის დღე, ელგუჯა ამაშუკელი. ჯეკ ნიკოლსონი. კაკა- 

ფეხბურთელი პაატა მაჭუტაძე 

სალომეს ჩრთვა-ამინდი 

სიუჟეტი- დედამიწის დღე 

სტუმარი-დედამიწის დღე-ხვიჩა ბერიძე-პროექტის ხელმძღვანელი მარიანა 

ბერიძე- ეკოკლუბის ხელმძღვანელი 

რუბრიკა- იცოდე მეტი- 

ვებ-სიახლეები 

სალომეს ჩართვა- 

რუბრუკა-41* 

სტუმარი- იმუნიზაცია- ნანა ჯინჭარაძე- გადამდებ-დაავადებათა ეპიდ. 

ზედამხედველობისა დაიმუნოპროფილაკტიკის განყოფილების უფროსი 

რუბრიკა- მუს-OWN 

სტუმარი-ფაროსანა-თეატრალური კვარტეტი 

სალოს ჩართვა- ველომოყვარულები და გრძელვადიანი ამინდის 

პროგნოზი 

დამშვიდობება 

 
2. 28.04.2018 წ. მისალმება 

დღის ამბები-ოსკარ სინდელი, ფერუჩიო ლამბორგი, პენელპპე კრუსი 

სამუშაო საათებში დაღუპული ადამიანების ხსოვნის დღე, ტურისტი 

კოსმოსში 

სალოს ჩართვა- პორტრეტების გამოფენა- თავისუფალი სივრცე 

სტუმარი-თამარ გუდავა- ქალთა კლუბის ხელმძღვანელი. ქეთი ბერიძე- 

საუკეთესო ფოტოს ავტორი-- გადაფარვა 

ვებ-სიახლეები 

სტუმარი- მარათონი ფილადელფიაში-რიტა პროლპპენკო- 

ხელმძღვანელი. ლაშა ჭყონია-ახალგაზრდა დიპლომატთა 

ორგანიზააციის წევრი. ლიკა აფსაჯანიშვილი----  

სალომეს ჩართვა - დაგეგმე დღე დილის ტალღასთან ერთად.... 

სტუმარი-ივა კუზანოვი-პლასტიკურიქირურგი. თომა ჩეგელიშვილი 

ფილმის რეჟისორი  

სიუჟეტი- ველო-კაცი-სალომე გეგეშიძე 

რუბრიკა- ტოპ-7-ანა შამილაძე 

სტუმარი-გიორგი არობელიძე- აუდიტორია115 წევრი 

სალომეს ჩრთვა- 

სტუმარი ჯგუფი- ,, ბაბილონი’’ 

დამშვიდობება 

 

 

 

 
N თარიღი თემა 



1. 29.04.2018 წ. მისალმება 

დღის ამბები (გადაფარვით) 

სალომეს ჩართვა-ლათინური ცეკვები 

სტუმარი-ლათინური ცეკვის მასტერკლასი- თამარ ბერიძე ქორეოგრაფი და 

ბავშვები 

რუბრიკა-იცოდე მეტი- ნინია ზვიადაძე- ალექსანდრა ჯაფარიძე 

ვებ-სიახლეები 

სალომეს ჩრთვა-გაცვლითი პროგრამები განათ. სამინისტრო 

სტუმარი-ჩვენ და ილია- ნინა გელაშვილი- მრავალპროფილიან 

საგანმანათლებო ცენტრი,, ალიანსის’’ დირექტორის მოადგილე 

საბა ამანათაშვილი- დირექ. წარმომადგენელი 

რუბრიკა-41* 

სტუმარი- ანგელკანების სახ. გიმნაზიის მოსწავლეები -ემილი ოზოლიანსი, 

ანნა ჯონსონი, ლორენა გაჯიმაზანოვა. ელიტარული სკოლა გორდას 

მოსწავლეები- ნიკა დიასამიძე და დავით ზოიძე 

რუბრიკა- ¾ 

სტუმარი- საქ. ახალგ. იურისტთა ასოციაციის იურისტი -პაატა დიასამიძე 

რუბრიკა-მუს-own 

დამშვიდობება 

N თარიღი  

  

  

 

   

   

 
2. 05.05.2018 წ. მისალმება 

დღის ამბები- წითელი ჯვარი. შშმ პირთა დამოუკიდებლობა. მეანების 

დღე. ადელი. კარნეგი ჰოლი 

სალომეს ჩართვა-ამინდი 

სტუმრები- ,,ექსპობათუმი-2018’’ ხატია იაშვილი- საერთაშორისო 

საგამოფენო კომპანია ჯეონეტ ექსპოს პიარ მენეჯერი. მარიამ კეკელიძე- 

ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სთუდენტი 

რუბრიკა-ვოქ-სტოპ 

Viber-სტუმარი- შმაგი ბოლქვაძე-ვიცე ჩემპიონი-  

სალოს ჩართვა- ნოეჩი კარატისტები 

Skype- ჩართვა დამოუკიდებლად ცხოვრების დღე!  გიორგიძნელაძე- 

კოალიცია დამოუკიდებელი ცხოვრების თავჯდომარე 

რუბრიკა-ტოპ-7 

სტუმარი- კახა იმნაძე-დინამოს მასობრივი განვითარების მენეჯერი. 

ფეხბურთელი- ვაჟა ივანაძე, ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემიის 

სტუდენტი, კარიერული მხარდაჭერის კორდინატორი- არჩილ  

ართმელაძე.  

სალოს ჩართვა- ქვიშის ფეხბურთი 

დამშვიდობება 

 



   

   

2. 06.05.2018 წ. მისალმება 

დღის ამბები- ( გადაფარვა) 

სალომეს ჩართვა-ამინდი .... სამუსიკო სასწავლებელი 

სტუმარი-პიანისტთა დღე!კონკურსის დამფუძნებელი, საორგანიზაციო 

კომიტეტის თავმჯდომარე- ლალი ჭელიძე, აჭ. განათლების,კულტურის,  

სპორტის სამინისტროს დეპარტამენტის უფროსი- თეა ჭანტურიშვილი 

პროექტის კორდინატორი-ლოლა სურმანიძე 

რუბრიკა-იცოდე მეტი-ოდრი ჰეპბერნი 

ვებ-სიახლეები 

სალომეს ჩრთვა-ხარიტონ ახვლედიანის მუზეუმი 

რუბრიკა-41* 

სტუმარი- ევროპული დღეები- მალხაზ ჩკადუა- საერთაშორისო 

გამჭირვალობა საქართველოს რეგიონალური ოფისის მენეჯერი 

სიუჟეტი- ხანძარი ტყეში 

რუბრიკა-3/4 

სტუმარი- skype-ქართული კინოს დღეები - გიორგი გოგიბერიძე 

რუბრიკა-მუს-own 

სტუმარი- მადონა თევზაძე- კულტურის დეპარტამენტის უფროსი ნანა 

ვალიშვილი-ეთნო მუსიკოლოგი. 

დამშვიდობება 
1. 12.05.2018 წ. მისალმება 

დღის ამბები-ანდრია პირველწოდებული, ფლორენს ნაითინგელი, 

ექთნების დღე, საქართველო 2000(გადაფარვა) 

სალომეს ჩრთვა-ამინდითავისუფალი სივრცე გამოფენა 

სტუმარი-ალექსანდრე ფლორინსკი-რუსი მხატვარი. ირაკლი ძნელაძე- 

თანამედროვე სივრცის მენეჯერი 

რუბრიკა-ვოქს-პოპი-სალომე გეგეშიძე 

ვებ-სიახლეები 

სტუმარი-დავით კენჭაძე -ბი კეი კაპიტალის გენერალური დირექტორი 

სალოს ჩართვა-ფოლკლორული ანსამბლი ..აიდოი’’ 

Skype-სტუმარი-რეზი ჟორჟიკაშვილი ( ბაიკერები) 

სტუმარი-დავით ევგენიძე- მუსიკოსი 

რუბრიკა-ტოპ-7 

სტუმარი- გიორგი ნაკაშიძე 

სალოს ჩართვა - გრძელვადიანი ამინდი-ახალგაზრდა პოეტებთან 

ერთად. 

დამშვიდობება 

 

 

 

 

 

N თარიღი 

13.05.2018წ 

 

მისალმება- 

დღის ამბები - თბილისის დინამო, სტივი უანდერი, მაგიდის დანები, ტელსა 

(გადაფარვა) 



სალომეს ჩართვა- ამინდი 

რუბრიკა- იცოდემეტი-ნიანგებზე მონადირე 

ვებ-სიახლეები 

-სტუმარი-ჭადრაკი-საიას აჭ. ორგანიზაციის ხელმძღვანელი ანა 

მდინარაძე. გიორგი ბოლქვაძე- აქციის მონაწილე 

სალომეს ჩართვა-  ერას მოედანი ჭადრაკი 

სიუჟეტი-დინამო-  

სტუმარი- ასლან ბალაძე დინამოს სპორტ, დირექტორი. ლევან 

ქორიძე - ვეტერანი ფეხბურთელი 

რუბრიკა3/4- ანა შამილაძე 

სტუმარი- ფიდეს წარმომადგენლელი -სოფიო ბაკურიძე ევროპის 

საერთაშორისო კომიტეტის პრეზიდენტი 

რუბრიკა-41* 

დამშვიდობება 

 

 

 

 

 

 

 
N თარიღი თემა 

1. 19.05.2018 წ. მისალმება 

დღის ამბები-დუდუ დადიანი, კევინ გარნეტი, აქცია ღამე მუზეუმშიენიო 

მორიკონე 

სალომეს ჩრთვა-ზრვისპირა ზოლი მეთევზეები 

სტუმარი-ბარბარე თურმანიძე ლუკა ცეცხლაძე ლაშა ჩხიკვაძე-12 

კლასელები 

სტუმარი-VIBER-ანსამბლი ბათუმი გასტროლზე მამუკა სურმანიძე  

სიუჟეტი- ბაიკერები-რეზი ჟორჟიკაშვილი 

სალოს ჩართვა- ბაიკერები 

სტუმარი-ზურა რიბიტაშვილი-კლინიკა,, ენმედიცის’’ დირექტორი-

ენდოკრინოლოგი. 2. თამარ გოგიტიძე- ოფთალმოლოგი 

რუბრიკა-ტოპ-7 

სტუმარი-ვლადიმერ ყატაშვილი ა(ა)იპ აგროსერვისის ცენტრის 

სპეციალისტი, საზოგადოებასთანურთიერთობის საკითხებში.2. მანანა 

ბოლქვაძე- მეფუტკრე 

სალომეს ჩრთვა-პარკი გრზელვადიანი ამინდის პროგნოზი 

რუბრიკა -ტოპ-7 (გადაფარვა) 

დამშვიდობება-ანსამბლი „ბათუმი“ 

 

 

N თარიღი 

20.05.2018 

თემა 

მისალმება 



დღის ამბები- პირველი ატლასი, ჯონსი, ლევი სტრაუსი, ამელია 

ერჰარტი შიდსი 

სალოს ჩართვა-  

სტუმარი-დავით მურვანიძე- ბათუმის ინფექციური პათოლოგიის 

შიდსისა და ტუბ. რეგიონალური ცენტრის კლინიკური მენეჯერი 

რუბრიკა -იცოდე მეტი-ჯორჯ კობი 

ვებ-სიახლეები- 

სალოს ჩართვა-  მომღერლები 

რუბრიკა-41*- ირაკლი ფაღავა 

SKYPE- კანის კინო ფესტივალი- გოგი გვახარია 

სიუჟეტი- შეკვეთილი-ანა შამილაძე 

რუბრიკა3/4- ანა შამილაძე 

სტუმარი- ნათია სირაბიძე-ევროპის კულტურის პარლამენტის 

წევრი 

სიუჟეტი-101 წლის ბებო-სალომე გეგეშიძე 

რუბრიკა-მუსOWN 

სალოს ჩართვა- დელფინარიუმი 

დამშვიდობება 

 

2. 26.05..2018 წ. 26 მაისი გახსნა  

მისალმება 

დღის ამბები- ბურჟუაზიულირევოლუცია, ეროვნული საბჭო 

დამოუკიდებლობა, დამოუკიდებლობის დაკარგვა, დამოუკიდებლობის 

აღდგენა ეროვნული დღესასწაული 

სალომეს ჩართვა- 26 მაისი დაგეგმილი ღონისძიებები 

 

სტუმარი-ჯონი საბაშვილი- დამოუკიდებლობის დღე... 

სიუჟეტი-პირველი პარლამენტარი ქალები- 

ლალას ჩართვა- ტექნიკის გამოფენა 

რუბრიკა- ვოქსპოპი რა არის თქვენთვის დამოუკიდებლობა? 

სტუმარი-ისტორიკოსი- ოთარ გოგოლიშვილი 

სალომეს ჩართვა-ერას მოედანი 

სიუჟეტი- დამოუკიდებლობა- შოთა გუჯაბიძე 

რუბრიკა-ტოპ-7 

სალომეს ჩართვა- გამოფენა 

დამშვიდობება 

 

 

 

 

 

 

 



N თარიღი თემა 

1. 27.,05,2018 მისალმება 

დღის ამბები-ჯუზეპე ტორნატორე, აისედორია დუნკანი კრისტოფერლი 

კინო პროექტები (გადაფარვა) 

სალომეს ჩართვა-ამინდი 

სტუმარი-თაბაშიროს იუდა- მარინა სალუქვაძე-რეჟისორი. ჯაბა 

სალუქვაძე- ბათუმის სახელმწ. მუსიკალ. ცენტრის მთავარი 

ადმინისტრატორი 

რუბრიკა-იცოდე მეტი-ტოჩინოშინი 

ვებ-სიახლეები 

სალოს ჩართვა-ბოტანიკური 

სიუჟეტი-101 წლის მოხუცი-სალომე გეგეშიძე 

რუბრიკა-41* 

სტუმარი-სომხური დიასპორა ! ვიქტორ მაქსოევა- არასამთავრობო 

ორგანიზაცია აგირა ჯორჯიას ხელმძღვანელი, ფილმის რეჟისორი 

გარიკ აბელიანი-ოპერატორი 

რუბრიკა3/4 

სტუმარი- ავთო აბესლამიძე 

რუბრიკა- მუს-OWN 

სტუმარი- სალომე მელია-მსოფლიოსა და ევროპის ჩემპიონი 

დამშვიდობება 

-   

    

 
N თარიღი თემა 

1. 02.06.2018 წ.  

მისალმება 

დღის მბები-1.ელიზაბედ მეორე , ჯონი ვასმიულერი, ლევან 

ინწკირველი, პენალტი 

სალომეს ჩართვა-ამინდი 

სტუმარი-მიკა ინოუე და ქენტარო ტაკაშიმი (იაპონელი მოგზაურები) 

რუბრიკა-ვოქს-სტოპი 

ვებ-სიახლეები 

სალომეს ჩრთვა-კამელიები 

სიუჟეტი- მასწავლებელი- ანა ნაგერვაძე 

სტუმარი- ანდრო ენუქიძე-თეატრის სამხატვრო ხელმძღვანელი და იონ 

საპდაური პიესის ავტორი 

სალოს ჩართვა- მსოფლიო ჩემპიონატი უკრაინაში და ბათუმელი 

მედალოსნები 

რუბრიკა-ტოპ-7 

ჩართვა-პრეს-ტური- ანანაგერვაძე 

სტუმარი-პროფესორი დავით ფარღალავა 

სალომეს ჩართვა-გრძელვადიანი ამინდი 

დამშვიდობება 



 

 

 

N თარიღი თემა 

 
2. 03..06.2018 წ. - მისალმება 

დღის ამბები -ედუარდ უაიტი, ანაპურნა, ვასილ ბარნოვი, რაფაელ 

ნადავი, პირველი ტვ, ზაფხული იქყება აქ 

სალომეს ჩართვა-  ბულვარი ( ზაფხული იწყება აქ) 

სტუმარი- დილის ტალღა იუბილარია-რეზი ჟორჟიკაშვილი  

სტუმარი-ლალი ბერძენიშვილი 

რუბრიკა- იცოდე მეტი უვიტნიზე 

სიუჯეტი- მირონი ( ახალგაზრდა რომელსაც მირონი სდის შუბლზე) 

ვებ სიახლეები- ლალა ფაღავა 

სალომეს ჩართვა- იახტკლუბი 

სტუმარი- სეზონის გახსნა-მიხეილ კოპლატაძე. აჭ. სტიმულირების 

სამსახურის უფროსი 

სიუჯეტი- პოეტის იუბილე შუახევში-ანა ნაგერვაძე 

რუბრიკა - 3/4 

სტუმარი VIBER-მარიამ ფირცხალაისვილი 

სალომეს ჩართვა-  ანსამბლი ბათუმი 

სტუმარი- ანსამბლი ბათუმი გასტროლების შეფასება -ნოდარ 

ვარშანიძე. პაატა ჭურკვრლიძე. ლაშა გედენიძე 

 დამშვიდობება 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
N თარიღი თემა 

1. 09.06.2018 მისალმება 

დღის ამბები -( აკაკი წერეთელი. ჩარლზ დიკენსი. დონალდ დაკი, 

არქივების საერთასორისო დღე, მეგობრობის დღე 

სალომეს ჩართვა-ამინდი 

სტუმარი- ბრიტანეთის საბჭო-აჭ. ავტონომიური რესპუბლიკის 

განათლების, კულტურის და სპორტის მინისტრის მოადგილე-თეონა 

ბერიძე, ბრიტანეთის საბჭოს ხელოვნების პროგრამის მენეჯერი-მაია 

დარჩია 

რუბრიკა- ვოქ-სტოპი 

ვებ-სიახლეები 

სალომეს ჩართვა- ბერმუხა 

სტუმარი - საკურორტო სამკურნალო რეაბილიტაციის ქვეპროგრამა- მარინა 

რუხაძე 

სიუჟეტი-პოსიდონია 2018-შამილაძე 

სტუმარი-ინკლუზიური დასის სპექტაკლი-ნიკა ტუღუში... დასის 

მსახიობები 

რუბრიკა ტოპ-7 

სტუმარი- თმის გადანერგვა-პროფესორი ალექსი მახარაშვილი  

სალომეს ჩართვა-  

დამშვიდობება. 

N თარიღი 

10.06.2018 

მისალმება 

დღის ამბები- პარიზის ზოოპარკი. მერაბ ბერძენისვილი. ანტონიო 

გაუდი. თბილისის სახელმწწიფო უნივერსიტეტი 

სალომეს ჩართვა- ამინდი 

სტუმარი -,,ზღვისშვილები’’ნონა დიასამიძე. ნათია ინაიშვილი-

დირექტორი. ქეთო ძოძუაშვილი. მარიამ აბულაძე 

რუბრიკა იცოდე მეტი- ნინია ზვიადაძევებ სიახლეები 

სალოს ჩართვა-  

ONLINE-სტუმარი პაატა გუჯეჯიანი- ლეინტენატი საქ. 

შეიარაღებული ძალები 

სიუჟეტი-პრსტუტი 

რუბრიკა-41* 

სტუმარი- ჭადრაკი საქ. ჩემპიონი კესარია მგელაძე ვახტანგ 

ბასილაძე-მასწავლებელი 

რუბრიკა ¾- დირიჟორი-მაგდა მათითაიშვილი 

სტუმარი -სტუდენტური დღეები დავით მიქელაძე-ახალგ. 

დეპარტ. უფროსის მოადგილე. მირიან გაბრალაია-

კალათბურთელი 



სალოს ჩართვა- გრძელვადიანი ამინდი  

დამშვიდობება 

 

 

N თარიღი თემა 

1.   

N თარიღი 

23.06.2018 

მისალმება 

დღის ამბები(გადაფარვა) 

სალოს ჩართვა-ამინდი 

სტუმარი-აჩიკო გოგუაძე-რეჟისორი 

რუბრიკა-ვოქ-სტოპი 

ვებ-სიახლეები 

სტუმატი-SKIPE- ლელა წიკლაური თენგო ღანიშაშვილი-( 

მოლაშქრეები) 

ვებ-სიახლეები-ლალა 

სიუჟეტი-უსინათლო ბავშვები 

სალოს ჩართვა-ქვიშის ფეხბურთი 

სტუმარი- ლიტერატულური პრეფომარსი 

სიუჟეტი- მკერავები-ანა შამილაძე 

რუბრიკა-ტოპ-7 

სტუმარი- მომღერალი-ზურა 

სალოს ჩართვა- ქუჩის მუსიკოსები 

დამშვიდობება 

 

1.   

N თარიღი 

27.06.2018 

მისალმება 

 დღის ამბები( გადაფარვა) 

სალოს ჩართვა- მეზღვაურთა დღე-ამინდი 

სტუმარი- მეზღვაურთა ბენდი 

რუბრიკა იცოდე მეტი 

ვებ-სიახლეები 

სალოს ჩართვა- სხვადასხვა აქტივობები ბათუმის ქუჩებში 

სტუმარი- მეზღვაურთა დღე- თაკო იოსელიანი 

სიუჟეტი-ფეხბურთის ქომაგები  

რუბრიკა-41* 

სტუმარი- დამოუკ. 100 წელი საბერძნეთის. ერისიონი 

რუბრიკა ¾ 

სალოს ჩართვა- გრძელვადიანი პროგნიზი 

დამშვიდობება 

 



 

1.   

N თარიღი 

30.06.2018 

მისალმება 

დრის ამბები( მაიკ ტაისონი, ქარწაღებულნი. წიგნი ჰარი პოტერი. 

ციმბირი) 

სალოს ჩართვა- მკლავჭიდი 

სტუმრები- მაშველები- ირაკლი თოიძე  აჭ. საგანგებო მაართვის 

სამართველოს  უფროსო.2. გოჩა ბილვანიძე- მაშველი 

რუბრიკა- ვოქ-სტოპი 

ვებ-სიახლეები-ლალა 

სიუჟეტი-ფერების ფესტივალი 

სტუმარი-სამეჯლისო ცეკვების აჭ. ფედერაციის პრეზიდენტი- ნინო 

ქავზინაძე. ქრისტინე მალაყმაძე მაქსიმ კარნაუხი- მოცეკვავეები 

სალო- ჩართვა ერას მოედანი სპორტის სხვადასხვა სახეობა- დათო 

ჯინჭარაძე 

სიუჟეტი- კინტრიშის ხეობა-ნაგერვაძე 

სტუმარი- სამედიცინო კონგრესი 

რუბრიკა ტოპ-7 

სტუმარი ქვიშის რეგბი-ჯაბა ჭანტურაია გოჩა მახარაძე 

სალოს ჩართვა- სპორტი 

დამშვიდობება 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

თოქ-შოუ „იმპულსი“ - ყოველ პარასკევს (ქრონომეტრაჟი:40 წთ) 

 

აპრილი 

  6.04.18 
მთავარითემა 1 ზუკაფაღავასგარდაცვალება 

სატელეფონოჩა

რთვა დეაქაჯაია - მედცენტრისკლინიკურიმენეჯერი 
სკაიპითჩართვა მაიანიკოლეიშვილი - სასამართლოექსპერტი 
მთავარითემა 2 ზუკაფაღავასსაქმისგამოძიება 

  13.04.18 
მთავარითემა 1 გარემოსდაბინძურება 
სტუდიისსტუმ

არი 1 კახაგუჩმანიძე - ნარჩენებისმართვისექსპერტი 
მთავარითემა 2 გარემოდაჯანმრთელობა 
სტუდიისსტუმ

არი 2 ალეკოკალანდია - ქიმიკოსი 

სტუდიისსტუმ

არი 2 ხათუნამორჩილაძე - ოჯახისექიმი 

  20.04.18 
პირველისიუჟე

ტი ანტიბიოტიკებიდამასთანდაკავშირებულიპრობლემები 
სტუდიისსტუმ

არი 1  ლეილაახვლედიანი - ბიოლოგი, პროფესორი 
სკაიპისტუმარი 

2 რუსუდანჯაში - პედიატრი, პროფესორი 
მეორესიუჟეტი ანტიბიოტიკორეზისტენტობადატუბერკულოზი 
სტუდიისსტუმ

არი 2 დიმიტრიცეცხლაძე - ფტიზიატრი 

სტუდიისსტუმ

არი 3 თამარმხატვარი - ოჯახისექიმი 

  27-04-18 
პირველისიუჟე

ტი იმუნიზაციისკვირეული 

სტუდიისსტუმ

არი 1  

ნონაეფაძე - 

აჭარისსაზოგადოებრივიჯანდაცვისცენტრისბათუმისგანყოფილებისუფრ

ოსი 

სკაიპისტუმარი 
2 

ამირანგამყრელიძე - 

დაავადებათაკონტროლისადასაზოგადოებრივიჯანმრთელობისეროვნულ



იცენტრისდირექტორი 

სტუდიისსტუმ

არი 3 ნიგარჭელიძე - პედიატრი 
მეორესიუჟეტი ბაღისპრობლემა 

 

მაისი 

  04-05-18 

პირველისიუჟეტი ბრონქულიასთმა 

სტუდიისსტუმარი 1  კახავაჭარაძე - პულმონოლოგი, პროფესორი 

სკაიპისტუმარი 2 ივანეჩხაიძე - პედიატრი, პროფესორი 

მეორესიუჟეტი ფილტვებისქრონიკულიობსტრუქციულიდაავადება 

სტუდიისსტუმარი 3 ნონაქათამაძე - ექიმი-ალერგოლოგი 

  11-05-18 

პირველისიუჟეტი ნარკომანიადაახალინარკოტიკები 

სტუდიისსტუმარი 1  ლიაჯინჭარაძე - ექიმი-ნარკოლოგი 

სკაიპისტუმარი 2 დავითსუბელიანი - თეთრიხმაურისმოძრაობისაქტივისტი 

მეორესიუჟეტი ნარკოპოლიტიკა 

სტუდიისსტუმარი 2 ნათიახარატი - ადიქტოლოგი 

  18-05-18 

პირველისიუჟეტი სიმსუქნე 

სტუდიისსტუმარი 1  ინგააბესაძე - ენდოკრინოლოგი 

სტუდიისსტუმარი 2 სოსოსიხარულიძე - კარდიოლოგი 

  25-05-18 

პირველისიუჟეტი სიმსივნისპრევენცია 

სტუდიისსტუმარი 1  ზურაბჩიხლაძე - ქირურგი, პროფესორი 577141345 

სკაიპისტუმარი 2 სკრინინგცენტრი 

მეორესიუჟეტი რუსლანბოლქვაძე - ქირურგი, პროფესორი 577106051 

 

 

ივნისი 

  01-06-18 

პირველისიუჟეტი 

აქციებითბილისში 
სტუდიისსტუმარი 
1  
მეორესიუჟეტი 

სტუდიისსტუმარი 



2 

  08-06-18 

პირველისიუჟეტი ძალადობაოჯახში 
სტუდიისსტუმარი 
1  ქეთევანდევაძე - ფსიქოლოგი 593 51 46 34 

მეორესიუჟეტი ქრონიკულივენურიუკმარისობა 
სტუდიისსტუმარი 
2 მამუკაბოკუჩავა - ანგიოლოგი, პროფესორი 577 43 40 75 

  15-06-18 

პირველისიუჟეტი ფარისებრიჯირკვლისდაავადებები 
სტუდიისსტუმარი 
1  ლევანრამიშვილი - ონკოქირურგი, პროფესორი 599 74 25 52 

სტუდიისსტუმარი 
2 მაიაბერიძე - ენდოკრინოლოგი 555 60 55 29  

  22-06-18 

პირველისიუჟეტი ჰიპერტენზია, გაიზომეწნევა 
სტუდიისსტუმარი 
1  ზვიადკერესელიძე - კარდიოლოგი 

მეორესიუჟეტი ინფექციურიდაავადებები 
სტუდიისსტუმარი 
2 დავითმურვანიძე - ინფექციონისტი 

  29-06-18 

პირველისიუჟეტი რესპირაციულიინფექციები 

სტუდიისსტუმარი 

1  
ვახტანგქაცარავა - 

საქართველოსრესპირაციულიასოციაციისვიცეპრეზიდენტი 

სტუდიისსტუმარი 
2 

გიორგიწივწივაძე - 

საქართველოსრადიოლოგთაასოციაციისპრეზიდენტი 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

                                        "სპორტკლუბი"  
 

 

 

N თარიღი თემა 

1. 02.04.2018 

 

1. ეროვნული საფეხბურთო ლიგის მიმოხილვა 

2. მთავარი თემა: ქართული ჭიდაობა 

სტუმრები:ჯემალ წულუკიძე აჭარის ქართული ჭიდაობის               

ფედერაციის პრეზიდენტი, პაატა ურიათმყოფელი აჭარის 

ქართული ჭიდაობის ფედერაციის ვიცე პრეზიიდენტი. 

      3.პარა-რუბრიკა პარა მკლავჭიდელები ევროპის 

ჩემპიონატისთვის ემზადებიან. 

4. აჭარის ჩემპიონატი ფარიკაობაში 

5. ამპუნატთა ფეხბურთი 

2. 16.04.2018 

 

1. დაიჯესტი 

2. სიუჯეტი ქალთა საფეხბურთო გუნდი „დინამო ბათუმი“-ია 

სართანია 

3. მთავარი თემა: ბავშვთა ფეხბურთი 

სტუმრები: ლევან ქორიძე აჭარის ფეხბურთის ფედერაციის 

გენერალური მდივანი , გია ჯორბენაძე მწვრთნელი 

4. ეროვნული ლიგის მიმოხილვა 

3. 23.04.2018 

 

1. მსოფლიო ჩემპიონი ჭადრაკში ნინო ქორიძე გარდაიცვალა 

2. ბათუმის საკალათბურთო გუნდისს მატჩი 

3. ვლადიმერ მახრაძის სახელობის ტურნირი  

4. საქართველოს ყინულის ჰოკეის ეროვნული ნაკრები მსოფლიოს 

ჩემპიონატის მესამე დივიზიონის გამარჯვებულია 

5. მთავარი თემა:ბათუმის სარაგაბო კლუბი საქართველოს 

ეროვნულჩემპიონატზე ასპარეზობს. სტუმრები : დავით 

გუგუშვილი ბათუმის სარაგბო კლუბის მწვრთნელი, გუნდის 

კაპიტანი არჩილ ალიქაძე 

6. არჩილ ალიქაძის პორტღეტი-ლევან დევაძე 

7. ეროვნული ლიგის მიმოხილვა 

 

4. 30.04.2018 

 

1. მთავარი თემა: „დინამო ბათუმი“ და საფეხბურთო ბაზის გახსნა. 

სტუმარი: ასლან ბალაძე სპორტული დირექტორი. 

2. პარა-რუბრიკა: უსინათლოთა ფეხბურთი 



 

5. 07.05.2018 

 

1. მთავარი თემა: საქართველოს ჩემპიონატი კრივში. სტუმრები: გელა 

აბაშიძე საქართველოს ჩემპიონი . გოჩა აბაშიძე მწვრთნელი. 

2. პარა-რიბრიკა: ზვიად დუმბაძის პორტრეტი 

3. ერპვნული ლიგის მიმოხილვა 

6. 14.05.2018 1.მთავარი თემა: ჭიდაობა. სტუმრები: შმაგი ბოლქვაძწ მოჭიდავე, 

ავთო აბულაძე მწვრთნელი, ვახტანგ ვლაგიძე დამსახურებული 

ოასტატი ჭიდაობაში, ანზორ ლაზიშვილი საქართველოს ჭიდაობის 

ფედერაციის პრეზიდენტი. 

2. ეროვნული ლიგის მიმოხილვა 

3. დინამო ბათუმის ასაკობრივი ნაკრები საერთაშორისო ტურნირის 

პრიზიორია. ია სართანია 

7. 21.05.2018 1.მთავარი თემა: აჭარის ნაკრები ევროპის ჩემპიონატზე 

მიემგზავრება. სტუმრები: ზურა თავბერიძე მკლავჭიდელი, გოჩა 

შავაძე აჭარის მკლავჭიდის ფედერაციის პრეზიდენტი. 

2. ეროვნული ლიგის მიმოხილვა 

 

8. 21.05.2018 მთავარი თემა: საქართველოს ჩემპიონატი ხელბურთში, ბათუმის 

შავი ზღვის ბიჭები. სიუჟეტი- ია სართანია სტუმრები: მამუკა 

მჟავანაძე გუნდის მთავარი მწვრთნელი, მერაბ ჭანტურუა 

მწვრთნელი, თემურ ზეკალავა გუნდის დირექტორი. 

9. 28.05.2018 

 

1.ნიჩბოსნობა- სიუჟეტი ია სართანია, 

2.მთავარი თემა: იტალიაში მოთამაშე კალათბურთელილევან 

ბაბილოძე- სკაუპში ჩართვა. 

3. ეროვნული ლიგის მიმოხილვა 

 

 

 

10. 11.06.2018 1. ეროვნული ლიგის მიმოხილვა  

 

11. 18.06.2018 

 

1. 2018 წლის მსოფლიო ჩემპიონატი 

2. ეროვნული საფეხბურთო ლიგის მიმოხილვა  

3. საქართველოს ბეისბოლისტთა ნაკრები ევროპის ჩემპიონატზე 

მიემგზავრება-სიუჟეტი ია სართანია 

4. ბათუმელი მსოფლიო ჩემპიონი რომან დოლიძე კრივში 

5. ქართველი უმცროსი მორაგბეები მსოფლიო ჩემპიონატზე 

ასპარეზობენ. 

 

12. 25.06.2018 

 

1.მთავარი თემა უმცროსმა ბორჟრალოსნებმა მსიფლიო 

ჩემპიონატზე ისაპარეზეს. სტუმარი: გიორგი მენაბდე ნაჯრების 

წევრი, დავით გუგუშვილი ბათუმის სარაგბო კლუბის მწვრთნელი. 



2.ეროვნული ლიგის მიმოხილვა 

 

 

13. 02.02.2018 

 

 

1. წოლჭიმი, მკლავჭიდი, სპორტული ცეკვები-დაიჯესტი ია 

სართანია 

2. ეროვნული ლიგის მიმოხილვა 

3. მთავარი თემა თენგიზ ბოლქვაძის 80 წლის იუბილე - ბესი 

ჩიბურდანიძე 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

#ჰეშთეგი 
 

 

 

N თარიღი თემა 

1. 2.04. 2018 #ჰეშთეგი2018   

#შესავალი 

თემების ანონსი 

ზუკა ფაღავას გარდაცვალების საქმე 

სტუდია: ბაჩო გურაბანიძე, ჟურნალისტი 

სტუდია: ლალა ფაღავა, ჟურნალისტი 

#ამერიკულისტანდარტი 

სკაიპი: მაია ქვარცხავა, "ამერიკის ხმის" 

ჟურნალისტი 

 

 3.04.2018.  #რესოციალიზაცია #ცვლილებაიწყებაშენით 

სტუდია: ანა ილურიძე, სამეწარმეო საქმიანობის 

ცენტრის მენეჯერი 

ვიდეო: რესოციალიზაცია [გრიგოლ მახარაძე], 

არქივი 

#იყავიდაცული 

სკაიპი: თათია კაჭარავა, ინსპექტორის აპარატის 

წარმომადგენელი 

ვიდეოინსტრუქცია:  7 საკითხი 

 4.04.2018. #ორიაგური #რკინისთეატრი 

სტუდია: შოთა გუჯაბიძე, რუბრიკის ავტორი 

გადაფარვა: ზუკა ფაღავა, გადაღებები 

ფილმი: ორიაგური 

#16ქალი 

სკაიპი: სალომე ჯაში, პროექტის ხელმძღვანელი 

გადაფარვა: აპლიკაცია 

#დაასუფთავე 

ვიდეო: დასუთავების აქციაგონიოში 

 5.04.2018. #შრომისუსაფრთხოება 

გადაფარვა: ტყიბულის კადრები 

ლაივუ: ლინა ღვინიანიძე, "ადამიანის 



უფლებების სწავლებისა და მონიტორიგნის 

ცენტრი" 

ლაივუ: თამარ სურმავა, საქართველოს 

მეტალურგიული და სამთო მრეწველობის 

მუშაკთა პროფესიული კავშირების იურისტი 

ლაივუ: ლაშა მესხი, სამოქალაქო აქტივისტი 

სახალხო დამცველის ანგარიში 2017 

გადაფარვა: სახალხო დამცველის ანგარიში, 

ინტრო 

გადაფარვა: სახალხო დამცველის ანგარიში, 1 

#პირადიისტორიები 

ვიდეოგრაფიკა: მუშები, პირადი ისტორიები 

#ხელოვნებასაზოგადოებისთვის 

გადაფარვა: ლია უკლებას ნახატები 

#ადაპტირებისხარისხი 

სტუდია: რამინ მაჭარაშვილი, "ცვლილებები 

თანაბარი უფლებებისთვის" - იურისტი 

გადაფარვა: ადაპტირება, ფოტოები 

 

 6.04.2018. #სოლიდარობისაქცია 

სატელეფონო: ნიკა გვაზავა, აუდიტორია #115 

გადაფარვა: ლაივი, on.ge 

#სიტყვისთავისუფლება 

#ცენზურალიტერატურაში 

სტუდია: ერეკლე ნოღაიდელი, პროექტის 

მონაწილე 

ვიდეო: ერეკლე, ინტერნეტ-მასალა 

ვიდეო: ერეკლე, ცენზურა და ლიტერატურა 

#გადაამოწმე 

სტუდია: მალხაზ რეხვიაშვილი, რუბრიკის 

ავტორი 

ვიდეო: გუგული მაღრაძე 

გადაფარვა: 1, სულ აქტიური მოსახლეობა 

გადაფარვა: 2, სამუშაო ძალის მიღმა 

გადაფარვა: 3, დასაქმებული ჯამში 

გადაფარვა: 4, თვითდასაქმებული 

#ლიტრუბრიკა 

სტუდია: მაგდა მარუაშვილი - ცოტნე 

ცხვედიანი 



 9.04.2018. #არარასიზმს 

#9აპრილი 

სტუდია: მალხაზ რეხვიაშვილი, რუბრიკის - 

"გადაამოწმე" ავტორი 

გადაფარვა: 9 აპრილი, აქცია 

გადაფარვა: 9 აპრილი, აქცია #2 

გადაფარვა: 9 აპრილი, დარბევა 

გადაფარვა:კონსტიტუაცია/მუხლი 50 

გადაფარვა: კონსტიტუაცია/მუხლი 72 

გადაფარვა: კონსტიტუაცია/მუხლი 80/81 

#ქალაქიამბობს 

მონიტორთან: ივანე ბაკურაძე, ჟურნალისტი 

გადაფარვა: ველოტერმინალი 

გადაფარვა: ავტ. გაჩერებები [პაუზები] 

გადაფარვა: გაჩერებები გაჩერებების გარეშე 

გადაფარვა: სტადიონი 

გადაფარვა: ბარცხანის ხიდი 

#ამერიკისხმა 

სკაიპი: ეკა მაღალდაძე, "ამერიკის ხმის" 

ჟურნალისტი 

#კინოესსე 

სკაიპი: დავით ლობჟანიძე, კინომიმომხილველი 

ვიდეო: კინორეცენზია 

 10.04.2018. #არარასიზმს 

გადაფარვა: აფროამეიკელი, თბილისი 

სკაიპი: შოთა თუთბერიძე, TDI - ს იურისტი 

გადაფარვა:  თბილისი #2 

#ქალაქიამბობს 

ვიდეო: ნაგავსაყრელი, ბრაცხანა 

#ბათუმისავტოსადგური 

სტუდია: მარი ბოლქვაძე, ჟურნალისტი 

ვიდეო: მარი ბოლქვაძე, გამოკითხვა, 

ავტოსადგური 

ვიდეოსინქრონი: ზაური, ავტოსადგური 

სინქრონი: ლაშა კომახიძე, მერი 

#იყავიდაცული 

სკაიპი: დიმიტრი გუნავა, ინსპექტორის 

აპარატის სიტუაციური ანალიზის მენეჯერი 



 11.04.2018. #სირიისკონფლიქტი 

სკაიპი: ზურაბ მენაღარიშვილი, საერთაშორისო 

ურთიერთობების მიმომხილველი 

გადაფარვა: კადრები სირია, ტრამპის 

განცხადება 

#ბათუმისესტაკადა 

ვიდეო: ბათუმი, ესტაკადა 

#მუნიციპალურისასაფლაო 

#მუნიციპალურისასაფლაო 

სტუდია: გიგა ჯიჯავაძე, ჟურნალისტი 

ვიდეო:გიგა  ჯიჯავაძე- სასაფლაო 

#რკინისთეატრი 

სტუდია: შოთა გუჯაბიძე, რუბრიკის - "რკინის 

თეატრი" ავტორი 

ვიდეო: რკინის თეატრი- დაშენებები 

 

 12.04.2018. #ბათუმისავტოსადგური 

ვიდეოსინქრონი: ტრანსპორტი 

ვიდეოსინქრონი: ავტოსადგური 

#ბათუმისზოოპარკი 

ვიდეო: გიორგი ლელაძე -ზოოპარკი 

#მედიაბაზარი #რუსულიპროპაგანდა 

სტუდია: ნინია კაკაბაძე, საზოგადოებრივი 

მაუწყებლის პირველი არხის მრჩეველთა 

საბჭოს წევრი 

#კინოესსე 

სკაიპი: დავით ლობჟანიძე, კინომიმომხილველი 

ვიდეო: მაგნოლია, კინოესსე 

 13.04.2018. #სიტყვისთავისუფლება #გაახმოვანექართულად 

სტუდია: მარიეტა იობიძე, პროექტის მონაწილე 

ვიდეოსინქრონი: ანნა მდინარაძე 

გადაფარვა: აპოლო 



სკაიპი: ალექსანდრე გაბელია, ბლოგერი, 

კინომცოდნე 

#აკვარიუმი 

ვიდეო: სალომეა ბაუერი 

#ლიტრუბრიკა 

სტუდია: მაგდა მარუაშვილი, ლიტრუბრიკის 

ავტორი 

ვიდეო: მაგდა მარუაშვილი - ლიტრუბრიკა 

#ნამე 

სკაიპი: გიორგი გოგიბერიძე, რეჟისორი, "ნამე"-ს 

წარმდგენი 

გადაფარვა: ნამე 

 16.04.2018. #ქალთამდგომარეობა 

გადაფარვა: ქალთა მოძრაობის მიმართვა 

ვიდეორგოლი: სექსუალური შევიწროება, 

მარიამი [1 წთ] 

#ტყიბულისმეშახტეები 

სკაიპი/სატელეფონო: ლევან ბეშქენაძე, 

"ტყიბულის მეშახტეთა საინიციატივო ჯგუფის" 

წევრი 

გადაფარვა: ტყიბული ზოგადი, ტყიბული 

გლოვის დღე, ტყიბული დაკრძალვა 

#ევროკომისრისპასუხი 

გადაფარვა: ევროკომისარის პასუხი 

სკაიპი: ლინა ღვინიანიძე, "ადამიანის 

უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის 

ცენტრის" იურისტი 

გადაფარვა: ვიდეოარტი, ტყიბული 

#გარევაჭრობაბათუმში 

ვიდეო: გიგა ჯიჯავაძე-  გამოკითხვა 

 

 17.04.2018. #ბათუმისთეატრი 

სტუდია: მარი ბოლქვაძე, ჟურნალისტი 

სინქრონი: თეონა ბერიძე 

გადაფარვა: ფოტოები, დაჯილდოება 

სატელეფონო [ჩანაწერი]: ორლოვი 

ლაივუ: ლელა ოჩიაური, ხელოვნებათმცოდნე 

სინქრონი: ზაალ გოგუაძე / ანდრო ენუქიძე 

სინქრონი: ინგა ხალვაში / ლაშა 



ჩხარტიშვილი#გარემოსდაცვა 

#გარემოსდაცვა 

სტუდია: კახაბერ კუჭავა, პარლამენტის გარემოს 

დაცვის კომიტეტის თავმჯდომარე 

გადაფარვა: გიორგი ლელაძე, თამარის 

დასახლება 

#იყავიდაცული 

ვიდეოგრაფიკა: რა უნდა ვიცოდეთ? 

 

 18.04.2018. #კულტურისპოლიტიკა #რკინისთეატრი 

სტუდია: შოთა გუჯაბიძე,საზოგადოება 

"ბათომის" ერთ-ერთი დამფუძნებელი 

სტუდია: ნინო ინაიშვილი, საზოგადოება 

"ბათომის" თავმჯდომარე 

ვიდეო: რკინის თეატრი- მიშენება 

გადაფარვა: მიშენება, ახლა 

#რუსულიმედია 

გადაფარვა: კომისიის წერილი 

სკაიპი: მარიამ გოგოსაშვილი, ახალგაზრდა 

იურისტთა ასოციაცია 

გადაფარვა: სტატია, საია 

#აამუშავეაგარა 

გადაფარვა: აგარა, ფოტოები 

სატელეფონო: გიორგი დიასამიძე, დარგობრივი 

პროფკავშირის წარმომადგენელი სოფლის 

მეურნეობის კუთხით 

სატელეფონო: ზაზა ალბორიშვილი, 

პროფკავშირის წარმომადგენელი 

 19.04.2018. #ზესტაფონისქარხანა 

სტუდია: გიორგი ლელაძე, ჟურნალისტი 

სიუჟეტი: ფერო - ზესტაფონი 

სკაიპი: თინათინ ჩაკვეტაძე, გარემოს დაცვითი 

ზედამხედველობის დეპარტამენტის 

სტრუქტურული ერთეულის უფროსი 

#ბათუმისბიუჯეტი 

სტუდია: მალხაზ რეხვიაშვილი, ჟურნალისტი 

ვიდეო: მერიის ხარჯი 2017 

#კინოესსე 

სკაიპი: დავით ლობჟანიძე, კინომიმომხილველი 



ვიდეორეცენზია: კონგრესი, კინოესსე 

 20.04.2018 #დღისსხვადასხვა 

გადაფარვა: გატაცება დეფაქტო საზღვრიდან 

გადაფარვა: აქცია ერევანში 

გადაფარვა: მეჩეთის საინიციატივო ჯგუფის 

განცხადება 

გადაფარვა: არქივი, მეჩეთის ტერიტორია 

#აამუშავეაგარა 

სატელეფონო/სკაიპი: ნიკა დოლაბერიძე, 

პროფკავშირების ახალგაზრდული მოძრაობის 

აქტივისტი 

გადაფარვა: აამუშავე აგარა 

#ფსიქომომსახურება 

სტუდია: მარიკო ნაცარიშვილი, პროექტის - 

"სიტყვის თავისუფლების მხარდაჭერა" 

მონაწილე 

ვიდეოსინქრონი: ფსიქიატრიული 

ვიდეოსინქრონი: თიკო აბაშიძე 

სკაიპი: ქეთევან სილაგაძე, კრიზისული 

ინტერვენციის სამსახურის უფროსი 

#აბიტურიენტობასოფლად 

სტუდია: მაგდა მარუაშვილი, ჟურნალისტი 

სიუჟეტი: მაგდა მარუაშვილი - გამოცდები 

 23.04.2018 #ერევნისრევოლუცია 

გადაფარვა: ლაივი- ერევანი 

გადაფარვა: თბილისი, სოლიდარობის აქცია 

ვაიბერი: ელენე მეჩითოვა, სოლიდარობის 

აქციის ორგანიზატორი 

#რკინისთეატრი 

სტუდია: შოთა გუჯაბიძე, რუბრიკის ავტორი 

ვიდეო: ისტორიული უბნის სახელები 

#ამერიკისხმა 

სკაიპი: ეკა მაღალდაძე, ამერიკის ხმის 

ჟურნალისტი 

სიუჟეტი: ნიუ იორკი, საკალათბურთო აკადემია 

#ქალაქიამბობს 

სტუდია: ივანე ბაკურაძე, ჟურნალისტი 



ვიდეო: გონიოს მოედანი 

 24.04.2018 #NATOაქაურობას 

სტუდია: გიორგი გოგუაძე, საქართველოს 

უსაფრთხოებისა და განვითარების ცენტრის 

დირექტორის მოადგილე 

#ნუდაანაგვიანებ 

ვიდეო: ანა იოსავა, დასუფთავება [ახალი 

ბულვარი] 

#ჰაკათონი1918 

სკაიპი: მარიამ გამხარაშვილი, "ფორსეტის" 

პროექტების კოორდინატორი 

გადაფარვა: ჰაკათონი, საიტი 

გადაფარვა: რეგისტრაცია 

#იყავიდაცული 

სკაიპი: ალექსანდრე მეზურნიშვილი, 

ინსპექტორის აპარატის უსაფრთხოების 

ოფიცერი 

ვიდეოგრაფიკა: 7 წესი 

 25.04.2018 #ერევნისრევოლუცია 

სატელეფონო: მამუკა არეშიძე, ექსპერტი 

კავკასიის საკითხებში 

გადაფარვა: ერევანი, ლაივი 

#რელიგიურიგრძნობები 

სინქრონი: ემზარ კვიციანი, სოფო კილაძე, მამა 

ალექსანდრე 

სინქრონი: რუსუდანგოცირიძე, ტარიელ 

ნაკაიძე, ოქტაი კაზუმოვი 

სტუდია: მალხაზ რეხვიაშვილი, ჟურნალისტი 

სატელეფონო: ზვიად ტომარაძე, კანონპროექტის 

ავტორი 

სკაიპი: სოფო ზვიადაძე, რელიგიის 

სოციოლოგი 

#კიბეროლიმპიადა 

სკაიპი: დავით ქვათაძე, საქართველოს 

იუსტიციის სამინისტორს „მონაცემთა გაცვლის 

სააგენტოს“ სამთავრობო კომპიუტერულ 

ინციდენტებზე სწრაფი დახმარების ჯგუფის 



მენეჯერი 

გადაფარვა: კიბეროლიმპიადა, კოლაჟი 

 26.04.2018 #მეორედმოსვლა 

ვიდეო:გიორგი  ლელაძე- ბიძინა ივანიშვილის 

მეორედ მოსვლა პოლიტიკაში 

#ალტერნატიულიენერგია 

სკაიპი: მანანა ქოჩლაძე, ორგანიზაციის - "მწვანე 

ალტერნატივა" თავმჯდომარე 

სკაიპი: ჯოზეფ ალექსანდ სმიტი, გარემოს 

დამცველი, სამოქალაქო აქტივისტი 

სკაიპი: თორნიკე დარჯანია, "ჰელიოს ენერჯი 

ჯორჯიას" დამფუძნებელი 

#ეკოურნები 

ვიდეო: ივანე ბაკურაძე - ეკო 

#კინოესსე 

სკაიპი: დავით ლობჟანიძე, კინომიმომხილველი 

ვიდეორეცენზია: ცვლილებათა ქარი 

 2.05.2018 #პრეზიდენტისანგარიში 

#პირადისივრცე 

სტუდია: მაგდა მარუაშვილი, ჟურნალისტი 

სიუჟეტი: მაგდა მარუაშვილი- ბაღები 

#ამერიკისხმა #მედიისმდგომარეობა 

სკაიპი: ეკა მაღალდაძე, "ამერიკის ხმის" 

ჟურნალისტი 

გადაფარვა:ამერიკის ხმა 

 3.05.2018 #პრესისთავისუფლება 

გადაფარვა: სლაიდები 

#ნარკოპოლიტიკა 

სკაიპი: ლევან ჯგერენაია, გირჩი 

გადაფარვა: ლაივი, გირჩი 

#გარემოსდაცვა 

სტუდია: გიორგი ლელაძე, ჟურნალისტი 

სიუჟეტი: გიორგი ლელაძე - ეკოლოგია 

#გადაამოწმე 

სტუდია: მალხაზ რეხვიაშვილი, ჟურნალისტი 

ვიდეო: მალხაზი რეხვიაშვილი- ნაგავსაყრელი 

 4.05.2018 #აიისაVSქართულიიდეა 

სკაიპი: ლევან ჩაჩუა, საზოგადოებრივ-



პოლიტიკური გაერთიანების "ქართული იდეა" 

თავმჯდომარე 

სკაიპი: ედუარდ მარიკაშვილი, "აიისა"-ს 

ადვოკატი 

სატელეფონო: ანანია გაჩეჩილაძე, "აიისა"-ს 

მფლობელი 

#სიტყვისთავისუფლება 

სტუდია: ხატია სიხარულიძე, პროექტის 

"სიტყვის თავისუფლების მხარდაჭერა" 

მონაწილე 

სიუჟეტი: სამოქალაქო კლუბები 

#ბათუმისთეატრი 

სტუდია: მარი ბოლქვაძე, ჟურნალისტი 

ვიდეოსინქრონი #1: ანდრო ენუქიძე 

ვიდეოსინქრონი #2: ანდრო ენუქიძე 

 7.05.2018 #ძალაევროპაშია 

ლაივუ: ირაკლი ბაკურიძე, გამომცემლობა 

"წიგნები ბათუმში"-ს ხელმძღვანელი 

#ქალაქიამბობს 

ვიდეო: ივანე ბაკურაძე - მოსაცდელი 

#რკინისთეატრი 

სტუდია: შოთა გუჯაბიძე, რუბრიკის ავტორი 

ვიდეო: სასტუმროები- შოთა გუჯაბიძე 

#კინოესსე 

სკაიპი: დავით ლობჟანიძე, "ლიტაგორას" 

კინომიმომხილველი 

ვიდეორეცენზია: მტერი, კინოესსე 

 8.05.2018 #განათლებისსისტემა 

სტუდია: მარი ბოლქვაძე, ჟურნალისტი 

გადაფარვა: ვაკანსია, პირველი ვერსია 

გადაფარვა: ვაკანსია, მეორე ვერსია 

ვიდეო: გამოკითხვა, სტუდენტები 

ვიდეო: მარიამ ჯაში, სოფო კილაძე 

ვიდეო: ლადო მგალობლიშვილი, ცოტნე ანანიძე 

ვიდეო: თამარ სირაძე, ლევან ჯაყელი 

გადაფარვა: სამინისტროს პასუხი 

#ხულო 

სტუდია: მაგდა მარუაშვილი, ჟურნალისტი 

სიუჟეტი: მაგდა მარუაშვილი- ბავშვები 



ვიდეო: მაგდა მარუაშვილი - მოედანი 

#იყავიდაცული 

სკაიპი: ნანა რაფავა, ინსპექტორის აპარატის 

საერთაშორისო ურთიერთობის დეპარტამენტი 

 9.05.2018 #გეორგიევსკისლენტი 

#რუსულიარმიისსიმბოლო 

გადაფარვა: გორი, სტალინი 

გადაფარვა: ბათუმელები 

სკაიპი: ირაკლი ხვადაგიანი, საბჭოთა კვლევის 

ლაბორატორიის მკვლევარი 

#უწყლობახულოში 

სიუჟეტი: მაგდა მარუაშვილი-  ხულო წყლის 

პრობლემა 

#ლიბიიდანსახლში 

ვიდეო: ლიბია, საქართველო 

#ამერიკისხმა 

სკაიპი: მაია ქვარცხავა, ამერიკის ხმის 

ჟურნალისტი 

სიუჟეტი: მეიოს კლინიკის ქართველი 

მეცნიერები 

 10.05.2018 #ირანი_ისრაელი 

სკაიპი: გიორგი ხატიაშვილი, საერთაშორიოს 

ურთიერთობების მიმომხილველი 

გადაფარვა: ირანი, ისრაელი 

#სტუდენტებითავისუფლებისთვის 

სტუდია: ლიზა კაციაშვილი, "ქართველი 

სტუდენტები თავისუფლებისთვის" - ჯგუფის 

ხელმძღვანელი 

გადაფარვა: სტუდენტები - ფოტო/ვიდეო 

#გადაამოწმე 

სტუდია: მალხაზ რეხვიაშვილი, რუბრიკის -

"გადაამოწმე" ავტორი 

ვიდეო: მალხაზ რეხვიაშვილო-  სკეიტპარკი 

#პარაშუტმარათონი 

სკაიპი: ნინიკო ბოჯგუა, "დემოკრატიის 

ლაბორატორიის" დამფუძნებელი 

გადაფარვა: პარაშუტი 



 11.05.2018 #სიტყვისთავისუფლება 

სტუდია: გიორგი ბოლქვაძე, პროექტის 

"სიტყვის თავისუფლების მხარდაჭერა" 

მონაწილე 

სიუჟეტი: წონა და სხეული 

#რესოციალიზაცია #დასაქმებისმხარდაჭერა 

სტუდია: შორენა კოჭლამაზაშვილი, "სიდა"-ს 

პროექტების ბიზნესის განვითარების 

სპეციალისტი 

ვიდეოპორტრეტი: ზურა გოგიბერიძე- მარი 

ბოლქვაძე 

#რკინისთეატრი 

სტუდია: შოთა გუჯაბიძე, რუბრიკის "რკინის 

თეატრი" ავტორი 

ვიდეო: რკინის თეატრი 

#სოციალურიპიესები 

ვიდეო: გუგა მგელაძე 

 14.05.2018 #თეთრიხმაური #ნარკოპოლიტიკა 

სკაიპი: ანა სუბელიანი, აქციის ორგანიზატორი, 

სამოქალაქო აქტივისტი 

სკაიპი: მარიამ ბაჯელიძე, აქციის მონაწილე 

სკაიპი: გია ნოდია, პოლიტოლოგი, ილიას 

უნივერსიტეტის პროფესორი 

#კინოესსე 

სკაიპი: დავით ლობჟანიძე, კინომიმომხილველი 

ვიდეო: მდელო 

 15.05.2018 #მე18საჯაროსკოლა 

სიუჟეტი: ივანე ბაკურაძე- მე-18 საჯარო სკოლა 

#ცენზურისკანონპროექტი 

სკაიპი: გიორგი მშვენიერაძე, იურისტი 

სკაიპი: ოთარ ჯირჯვალიშვილი, მწერალი 

გადაფარვა: ცენზურა, #2, ავტორები 

#იყავიდაცული 

სკაიპი: სალომე ქურასბედიანი, ინსპექტორის 

აპარატის იურისტი 

 

 16.05.2018 #რუსულქართულიეკლესია 

გადაფარვა: რუსული ეკლესიის განცხადება 

სატელეფონო: ლადო ნარსია, თეოლოგი 



#რკინისთეატრი 

სტუდია: შოთა გუჯაბიძე, რუბრიკის - "რკინის 

თეატრი" ავტორი 

ვიდეო: 5 ადამიანი 

ვიდეო: ბაადურ წულაძე 

#კაციმამლით 

ვიდეოპორტრეტი: კაცი მამლით 

#ამერიკისხმა #საქართველო100 

სკაიპი: მაია ქვარცხავა, "ამერიკის ხმის" 

ჟურნალისტი 

სიუჟეტი: რესპუბლიკის გამოცხადებიდან 100 

წლის აღნიშვნა 

 21.05.2018 #ბათუმისარქიტექტურა 

ვიდეო: ვახტანგ დავითაია, არქიტექტორი 

#გადაამოწმე 

სტუდია: მალხაზ რეხვიაშვილი, რუბრიკის 

ავტორი 

ვიდეო: მალხაზი რეხვიაშვილი, კულტურული 

მემკვიდრეობა 

#სიტყვისთავისუფლება 

სტუდია: ერეკლე ნოღაიდელი, პროექტის 

მონაწილე 

სიუჟეტი: მშენებლობა ქობულეთში 

#კინოესსე 

სკაიპი: დავით ლობჟანიძე, კინომიმომხილველი 

ვიდეო: ნემსდამოკიდებულება 

 22.05.2018 #მემანქანეთაგაფიცვა 

ლაივუ: ლინა ღვინიანიძე, "ადამიანის 

უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის 

ცენტრი" 

ვიდეო: რეალური სივრცე, მემანქანე 

#იყავიდაცული 

სკაიპი: ქეთი ბოჯგუა, ინსპექტორის აპარატის 

საზოგადოებასთან ურთიერთობის მენეჯერი 

გადაფარვა: ფოტო, 100 

 

#ამერიკისხმა 

სკაიპი: ია მეურმიშვილი, "ამერიკის ხმის" 

ჟურნალისტი 



გადაფარვა: სტატია, ამერიკის ხმა 

 23.05.2018 #26მაისი #გაცოცხლებულიისტორია 

ვიდეო: 26 მაისი, მალხაზი [მიმოხილვა] 

გადაფარვა: ლივინგსტონი, 100 წელი 

სკაიპი: თათია ტაბატაძე, კრეატიული კომპანია 

"ლივინგსტონი" 

გადაფარვა: 26 მაისი, კრიტიკა 

სკაიპი: ირაკლი ხვადაგიანი, საბჭოთა 

კვლლევის ლაბორატორიის მკვლევარი 

ვიდეო: პირველი პარლამენტარი ქალები 

[მაგდა] 

#რკინისთეატრი 

სტუდია: შოთა გუჯაბიძე, რუბრიკის ავტორი 

ვიდეო: რკინის თეატრი, ბათუმი 

#ფსიქოლოგიისწრე 

სიუჟეტი: ივანებაკურაძე- ფსიქოლოგიის წრე 

 25.05.2018 #26მაისი #100წელი 

ვიდეო: 26 მაისი- მალხაზ რეხვიაშვილი 

#26მაისისღონისძიებები 

ვიდეო: გიდი, 26 მაისი 

#შეზღუდულიშესაძლებლობა 

სტუდია: ნიკა ფარცვანია, "დემოკრატიული 

ცენტრის გაძლიერების" თავმჯდომარე 

#ჩემპიონთალიგა 

სკაიპი: აჩი ართმელაძე, "საზღვაო აკადემიის 

საფეხბურთო გუნდის" წევრი 

გადაფარვა: პლაჟის ფეხბურთი, პორტუგალია 

#ლიტამბები 

სტუდია: მაგდა მარუაშვილი, ჟურნალისტი 

 

 28.05.2018 #სოციალურიმუშაკები 

სტუდია: ნინო შატბერაშვილი, საქართველოს 

სოციალურ მუშაკთა ასოციაციის 

ხელმძღვანელი 

#გადაამოწმე 

სტუდია: მალხაზ რეხვიაშვილი, რუბრიკის 



ავტორი 

ვიდეო: მალხაზ რეხვიაშვილი- კლუბი 

#კინოესსე 

სკაიპი: დავით ლობჟანიძე, კინომიმომხილველი 

ვიდეორცენზია 

 29.05.2018 #[არ]აღიარებისპოლიტიკა 

სკაიპი: ზურაბ მენაღარიშვილი, საერთაშორისო 

ურთიერთობის მიმომხილველი 

#გარევაჭრობაბათუმში 

ვიდეო: გამოკითხვა - გარემოვაჭრეები 

#იყავიდაცული 

სკაიპი: ნატალია პეტრიაშვილი, ინსპექტორის 

აპარატის იურისტი 

#უფასომომსახურება 

სკაიპი: ნინო კიკნაძე, "ფონდი ღია 

საზოგადოება-საქართველო" - ს 

წარმომადგენელი 

 30.05.2018 #ნარკოპოლიტიკა 

#ამერიკისხმა 

სიუჟეტი: ამერიკელი წყვილი 

#ასოცირებისვალდებულება 

ვიდეო: დასაქმების სააგენტო, აჭარა 

სკაიპი: ნათია კვიციანი, მიგრაციის 

საერთაშორისო ორგანიზაციის პროგრამების 

ადგილობრივი კოორდინატორი 

#რკინისთეატრი 

სტუდია: შოთა გუჯაბიძე, რუბრიკის ავტორი 

ვიდეო: რკინის თეატრი 

#Tbilisiწიგნისფესტივალი2018  

სკაიპი: მარიამ კასრაძე, საქართველოს წიგნის 

გამომცემელთა და გამავრცელებელთა 

ასოციაციის თავმჯდომარე 

გადაფარვა: წიგნის ფესტივალი 2017 / პოსტერი 

2018 

 31.05.2018 # 

ლაივუ: თეონა ხარაბაძე 

გადაფარვა:ირაკლი  შოთაძის განცხადება 



ლაივუ: მარი ბოლქვაძე [მალხაზ ნაკაშიძე, 

კონსტიტუციონალისტი] 

სატელეფონო: ლევან ალაფიშვილი, 

საქართველოს კვლევებისა და სტრატეგიული 

განვითარების ცენტრი 

სინქრონი: თეა წულუკიანი 

ლაივუ: მარი ბოლქვაძე [გარდაცვლილის 

მეგობრები] 

სკაიპი: ტორესა მოსი, მწერალი, სამოქალაქო 

აქტივისტი 

სკაიპი: ლევან ცუცქირიძე, 

"ნიდერლანდებისინსტიტუტი -

მრავალპარტიულიდემოკრატიისათვის" 

წარმომადგენელი 

გადაფარვა: მოსწავლეები 51-ე სკოლიდან 

გადაფარვა: ანა დოლიძის თანადგომა 

 1.06.2018 #საპროტესტოაქცია 

მიმდინარე ამბები 

#სიტყვისთავისუფლება 

სტუდია: მარიკო ნაცარიშვილი, პროექტის - 

"სიტყვის თავისუფლების მხარდაჭერა" 

მონაწილე 

სიუჟეტი: ურეხის თავშესაფარი 

#მიმდინარეამბები 

სტუდია: თაკო ნინიძე, პროექტის - "სიტყვის 

თავისუფლების მხარდაჭერა" მონაწილე 

სიუჟეტი: ვეტერანები 

#საპროტესტოაქცია 

მიმდინარე ამბები 

 4.06.2018 #მემანქანეებისგაფიცვა 

სატელეფონო: ლინა ღვინიანიძე, EMC - ის 

იურისტი 

სტუდია: მალხაზ ნაკაშიძე, 

კონსტიტუციონალისტი 

#მეშახტეებისგაფიცვაჭიათურაში 

#მიმდინარემოვლენები 

 



 5.06.2018 #სისტემურიგადატვირთვა 

სკაიპი: გია გვილავა,საერთაშორისო 

გამჭვირვალობა  საქართველო 

სკაიპი: თამაზ ახობაძე , არაძალადობრივი 

კომუნიკაციის ინსტიტუტის დირექტორი 

#მემანქანეებისგაფიცვა 

სკაიპი: თემო ბეჟანიძე/ნათია ქარჩილაძე - 

სამოქალაქო აქტივისტი, #აუდიტორია 115 - ს 

წევრი, მეტროს თანამშრომლები 

გადაფარვა: გაფიცვის ვიდეოები, ფოტოები 

#მემანქანეებისგაფიცვა 

სიუჟეტი: ივანე ბაკურაძე- ვაიო, მაგიდის 

ჩოგბურთი 

 6.06.2018 #გაფიცვაშეწყდა 

გადაფარვა: გაფიცვა შეწყდა 

სკაიპი: ლინა ღვინიანიძე, ადამიანის 

უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის 

ცენტრის[EMC] იურისტი 

ვიდეო:EMC/Hashtag 

#ნუშეგრცხვება 

ვიდეოპორტრეტი: ინგა დიასამიძე 

#რკინისთეატრი2018 

სტუდია: შოთა გუჯაბიძე, რუბრიკის - "რკინის 

თეატრი" ავტორი 

ვიდეო: რკინის თეატრი 

#წიგნისფესტივალი 

ვიდეო: თბილისი, წიგნის ფესტივალი 

 7.06.2018 #ნარჩენებისმართვა 

სიუჟეტი: ნარჩენების მართვა 

სტუდია: კახაბერ გუჩმანიძე, "CENN" - ის აჭარის 

რეგიონის 

#რუსეთი_საქართველო 

სკაიპი: მირიან გამრეკელაშვილი, თეოლოგი 

#მოხალისეობისფორუმი 

სტუდია: დავით არძენაძე, ახალგაზრდა 

მეცნიერთა კავშირი "ინტელექტი" 

 



 11.06.2018 #დღისამბები 

გადაფარვა: კარვების დაშლა 

გადაფარვა: რუსთაველი #1 

გადაფარვა: რუსთაველი #2 

#ალტერნარატივი #12ქალი12ისტორია 

ვიდეო: სოციალური ვიდეოები - ნაწილი #1 

სკაიპი: მარიამ ამაშუკელი, პროექტის - 

"ალტერნარატივი" ავტორი 

გადაფარვა: პუბლიკაცია 

ვიდეო:სოციალური ვიდეოები - ნაწილი #2 

#კონკურსიმწერლებისთვის 

სკაიპი: ნატო ინგოროყვა, "მასწავლებელი.ჯი" - ს 

მთავარი რედაქტორი 

გადაფარვა: მასწავლებელი 

 

 12.06.2018 #ტრამპი_კიმჩენინი 

სკაიპი: გიორგი ხატიაშვილი, საერთაშორისო 

ურთიერთობების სპეციალისტი 

გადაფარვა: შეხვედრა, შეთანხმება 

#სიტყვისთავისუფლება 

სტუდია: მარიეტ იობიძე, პროექტის - "სიტყვის 

თავისუფლების მხარდაჭერა" მონაწილე 

სიუჟეტი: პროფორიენტაცია 

#სტაჟირებისპროგრამა 

სტუდია: ლია ფუტკარაძე, ორგანიზაციის - 

"საორსა" დამფუძნებელი 

გადაფარვა: ფოტოები, პროექტი 

#იყავიდაცული 

სკაიპი: თათია კაჭარავა, ინსპექტორის აპარატის 

იურისტი 

 

 13.06.2018 #პრემიერიგადადგა 

სკაიპი: ლევან 

ცუცქირიძე,ნიდერლანდებისინსტიტუტისმრავა

ლპარტიულიდემოკრატიისათვის (NIMD) 

წარმომადგენელი 

სტუდია: გიორგი ხიმშიაშვილი, იურისტი 

#13ივნისი 

ვიდეო: #13ივნისი, ვიდეოგადაფარვა 



#ახალშენისსამკერვალო 

ვიდეო: დასაქმებულები 

ვიდეო: პროფკავშირი/გამგეობა 

მოსახლეობის კეთილდღეობის კვლევა 2017 

ვიდეო: იუნისეფის კვლევა, ამონარიდები 

გადაფარვა: 1. სიღარიბე, ბავშვები 

გადაფარვა: 2. სიღარიბე, სუბიექტური 

გადაფარვა: 3. მიზნობრივი გავლენა 

გადაფარვა: 4. ბარიერი, ჯანდაცვა 

#რკინისთეატრი 

სტუდია: შოთა გუჯაბიძე, რუბრიკის - "რკინის 

თეატრი" ავტორი 

ვიდეო: #რკინის თეატრი, ოფიცერი 

#ამერიკისხმა 

სიუჟეტი: კადეტი [03:30] 

 14.06.2018 #14ივნისი 

ლაივუ: 

> ნინო ჩხაიძე, თავისუფალი სივრცის მენეჯერი 

> ლალი მენაღარიშვილი, სამოქალაქო 

აქტივისტი 

 

 15.06.2018 #სიტყვისთავისუფლება #ღირსეულისიბერე 

სტუდია: ერეკელე ნოღაიდელი, "სიტყვის 

თავისუფლების მხარდაჭერის"  პროექტის 

მონაწილე 

სიუჟეტი: ღირსეული სიბერე 

სკაიპი: ნანა კალანდაძე, ასოციაცია "ღირსეული 

სიბერის" ერთ-ერთი დამფუძნებელი 

#მუზეუმიკინოთეატრში 

სიუჟეტი: აპოლო, კინოთეატრი 

#გადაამოწმე 

სტუდია: მალხაზ რეხვიაშვილი, რუბრიკის 

ავტორი 

ვიდეო: მინისტრები- მალხაზრეხვიაშვილი 

#ლიტრუბრიკა 

ვიდეო: მაგდა მარუაშვილი -  ლიტრუბრიკა 

 18.06.2018 #ტოლერანტობისფესტივალი 

სტუდია: სალომე ფუტკარაძე, ფესტივალის 

ორგანიზატორი 



სტუდია: სალომე ჟორჟიკაშვილი, ფესტივალის 

ორგანიზატორი 

ვიდეო: ნიკა ტუღუში, ინკლუზიური 

თეატრალური დასის ხელმძღვანელი 

ვიდეო: გამოკითხვა - რა არის თქვენთვის 

ტოლერანტობა 

#ტოლერანტობისხარისხი 

სკაიპი: მაკო ღავთაძე, ტოლერანტობისა და 

მრავალფეროვნების ინსტიტუტი [TDI] 

 19.06.2018 #დაკანონებულიცენზურა 

#ვინკრძალავსთავისუფლებას 

სტუდია: მარი ბოლქვაძე, ჟურნალისტი 

ვიდეო: იოსებ ჯორბენაძე 

სკაიპი: გიორგი მშვენიერაძე, "საქართველოს 

დემოკრატიული ინიციატივის" თავმჯდომარე 

#მამებიზრუნავენ 

სკაიპი: ნინია მაჭარაშვილი, კამპანიის "კაცები 

ზრუნავენ" 

ვიდეო: გიორგი წეროძე 

#იყავიდაცული #სასჯეაღსრულებისსისტემა 

სკაიპი: ოთო ჩახუნაშვილი,ინსპექტორის 

აპარატის წარმომადგენელი 

 

 20.06.2018 #მგზავრობაბათუმში 

ვიდეო: ივანე ბაკურაძე - ავტობუსები 

#არაშენდა 

ვიდეო: გიგა ჯიჯავაძე -  არაშენდა 

#რკინისთეატრი 

სტუდია: შოთა გუჯაბიძე, რუბრიკის - "რკინის 

თეატრი" ავტორი 

ვიდეო: ანდრონიკაშვილი, რკინის თეატრი 

#ფოტოფესტივალი #ტოლერანტობისკვირეული 

სკაიპი: 

• ანა ლაღიძე, ორგანიზაციის -

"გადავარჩინოთ ბავშვები" 

წარმომადგენელი; ინკლუზიისა და 

ადრეული განათლების ექსპერტი 

ნატა სოფრომაძე-  ფოტოგრაფი 

 



 21.06.2018 #ქუჩისმუსიკოსები 

სატელეფონო: სერგი გვერჯალაძე 

ლაივუ: კახა აფხაზავა, მუსიკოსი 

ვიდეო: ქუჩის მუსიკოსები 

#გადაამოწმე 

სტუდია: მალხაზ რეხვიაშვილი, რუბრიკის - 

"გადაამოწმე" ავტორი 

 22.06.2018 #მნიშვნელოვანიამბები 

გადაფარვა - ბასიანი 

გადაფარვა - სარალიძე 

გადაფარვა - ბახტაძე 

გადაფარვა - საპატრიარქო 

#სიტყვისთავისუფლება 

სტუდია: ლიზა ანთაძე, პროექტის - "სიტყვის 

თავისუფლების მხარდაჭერა" მონაწილე 

სიუჟეტი: ხუცუბანი, არქივი 

სიუჟეტი: ლიზა ანთაძე - ხუცუბანი 

#ლიტრუბრიკა 

სტუდია: მაგდა მარუაშვილი, "ლიტრუბრიკის" 

ავტორი 

სიუჟეტი: ბსუ, ლიტკლუბი 

 25.06.2018 #მეზღვაურთადღე 

ლაივუ: მარი ბოლქვაძე & სტუდენტები 

სტუდია: ივანე აბაშიძე, საზღვაო  ტრანსპორტის 

სააგენტოს დირექტორის მოადგილე 

#მგზავრობაბათუმში 

სიუჟეტი: სამგზავრო რეგულაციები 

#არჩევნებითურქეთში 

სკაიპი: ანი ჩხიკვაძე, "ამერიკის ხმის" 

ჟურნალისტი 

 

 

 26.06.2018 #ზრუნვა დასჯის ნაცვლად 

ვიდეორგოლები: ზრუნვა დასჯის ნაცვლად 

#დემოკრატია და ევროპეიზაცია 

სტუდია: ელენე ფანჩულიძე, “საქართველოს 

პოლიტიკის ინსტიტუტის” ანალიტიკოსი 

სტუდია: ლევან კახიშვილი, “საქართველოს 

პოლიტიკის ინსტიტუტის” ანალიტიკოსი 



#ბიუროკრატის 10 მცნება 

ვიდეო: მალხაზ რეხვიაშვილი -  10 მცნება 

#იყავიდაცული 

სკაიპი: სალომე ბახსოლიანი, ინსპექტორის 

აპარატის იურიდული დეპარტამენტის უფროსი 

#ცოცხალიწიგნები 

ვიდეო: ცოცხალი წიგნები 

 

 27.06.2018 ვიდეო:გიორგი ლელაძე - აჭარის 

მაღალმთიანეთი, მოსახლეობის განწყობა. 

(ხულო, ქედა, შუახევი) 

#გადაამოწმერეცეპტი 

სტუდია: მარი ბოლქვაძე - ჟურნალისტი - 

ჯანდაცვის სამინიტროს ახალი ინიციატივა.  

#რკინისთეატრი 

ვიდეო: ფეხბურთი ბათუმში 

ვიდეო: მაგდა მარუაშვილი- ცოცხალი წიგნები.  

 28.06.2018 #მძღოლებისქცია 

გადაფარვა:  აქცია 

ვიდეოსინქრონი: მერია, ემზარ ქავჟარაძე 

[არქივი] 

ვიდეოსინქრონი: შპს ჯორჯიან ტრანსი [არქივი] 

ვიდეოგრაფიკა: ახალი კრიტერიუმები 2018 

სტუდია: მალხაზ რეხვიაშვილი, ჟურნალისტი 

გადაფარვა: საკრებულოს სხდომა 

#ყურადღებაბავშვებს 

ვიდეოგრაფიკა: 7 რეკომენდაცია [მოკლე 

მიმოხილვა] 

სკაიპი: მედეა გუგეშაშვილი, "ადამიანის 

უფლებათა აკადემიის" ხელმძღვანელი 

#ცენზურახელოვნებაში 

ვიდეო: პაატა შამუგია 

#როგორგავგრილდეთ 

ვიდეო: გიორგი  ლელაძის - გაგრილების 

მეთოდები [არქივი] 

 29.06.2018 #ქობულეთი_ესტონეთი 

ვიდეო: ქობულეთი-ესტონეთს საკალათბურთო 

გუნდების თანამშრომლობა> 

#თამბაქოსკონტროლი 



სტუდია: ლელა სტურუა, დაავადებათა 

კონტროლის ცენტრის არაგადამდებ 

დაავადებათა დეპარტამენტის უფროსი 

#ლიტრუბრიკა #წიგნებიბათუმში 

ვიდეო: აკა მორჩილაძე 

ლაივუ: ირაკლი ბაკურიძე, გამომცემლობა 

"წიგნები ბათუმში"-ს ხელმძღვანელი 

ვიდეო: ლაშა ბუღაძე 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

აპრილი-ივნისი 2018 

 

 

მე ვარ ფერმერი  - სამშაბათი (18:30) (ქრ-20წთ.) 
 

 

N თარიღი თემა 

 

1 

3 აპრილი ექსტენცია 

 

2 

10 აპრილი ახალშენის ქათმის ფერმა 

3 17 აპრილი პეკინის კომბოსტო 

 

4 

24 აპრილი თხების ფერმა 

 

5 

8 მაისი საიუბილეო გადაცემა 

 

6 

15 მაისი ფესტივალისთვის მზადება 

 

7 

22 მაისი  ფესტივალი ერაზე 

8 

 

28 მაისი  მწყერების ფერმა ჩელტაში 

9 

 

5 ივნისი კიტრი 

 

10 

12 ივნისი ყვავილები ქუთაისი 

 

11 

19 ივნისი ქედის წვენების ქარხანა 

 

12 

26 ივნისი  ჩაი 

 

 

 

 



 

 

  

„ანარეკლები“ - პარასკევი (22:00) (ქრ-50წთ.) 

 
N თარიღი თემა 

1 

 

13 აპრილი ავთანდილ იმნაძესაბჭოთა კავშირის 

პოლიტპატიმარი, კინორეჟისორი 

+მხ/“ჯაშუში მოსული სიცივიდან“  

 

2 

20 აპრილი სულხან ბორძიკაშილი - ჟურნალისტი 

+მხ/ფ „პრომეთე“ 

 

3 

27 აპრილი ზვიად კვარაცხელია - მწერალი+მხ/ფ 

„დაკარგული წამი“  

 

4 

4 მაისი ლინა ღვინიანიძე - ემს დირექტორი + 

მხ/ფ „სირცხვილი“ 

5 

 

11 მაისი ვახტანგ შამუგია +მხ/ფ „ტარტარის 

უდაბნო“ 

 

6 

18 მაისი გიორგი კანაშვილი +მხ/ფ „დიდი 

ილუზია“ 

 

7 

25 მაისი ირაკლი ხვადაგიანი + მხ/ფ „ალოსაფანი“ 

 

8 

3 ივნისი ანა დოლიძე (უმაჭლესი საბჭოს წევრი) + 

მხ/ფ „პიკასოს საიდუმლო“ 

 

9  

8 ივნისი გიორგი მელაშვილი+მხ/ფ“შემთხვევითი 

ტყვია“ 

 

10 

 

15 ივნისი სულხან მუხუგულიშვილი +მხ/ფ 

„ტოროლები მავთულზე“ 

 

11 

22 ივნისი გიორგი მაისურაძე (ფილოსოიფოსი) 

მხ/ფ  „დიადი მაცდუნებლის 

ღიმილი“ 

 

 

29 ივნისი პარიზი+მხ/ფ „ელვირა მადიგანი“ 

 

 
 

 



 

 

„ბუნების კანონი -ოთხ შ ა ბ ა თ ი (18:30) (ქრ-20წთ.) 
 

N თარიღი თემა 

1 

 

5 აპრილი სანერგე 

2 

 

12 აპრილი  ჭოროხის ნარჩენები 

3 

 

19 აპრილი ბუნების ძეგლი 

4 

 

4 მაისი ჯავახეთის დაცული ტერიტორიები 

 

5 

17 მაისი მამაპაპისეული ტყე 

6 24 მაისი მოიალაღეების ტყე 

7 7 ივნისი ნაკრას გვირაბი 

8 14 ივნისი ალაზნის ჭალა 

9 28 ივნისი ოქროს საბადო 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

„სცენა“ -ო თ ხ შ ა ბ ა თ ი(21:40) (ქრ-30წთ.) 
 

N თარიღი თემა 

 

1 

4 აპრილი თეატრალური ფესტივალი 4 

 

2 

11 აპრილი  ერთი მკვლელის თეატრი 

3 18 აპრილი დონჯუანი 

 

4 

25 აპრილი  სოხუმის თეატრის ისტორია 1  

 

5 

2 მაისი  სოხუმის თეატრის ისტორია 2  

6 9 მაისი სოხუმის თეატრის ისტორია 3  

7 16 მაისი სოხუმის თეატრის ისტორია 4 

8 30 მაისი სოხუმის თეატრის ისტორია 5 

9  6 ივნისი სოხუმის თეატრის ისტორია 6 

10 13 ივნისი თაბაშირის იუდა 

11 20 ივნისი გამშორებელი 

12 27 ივნისი საუბრები ევროპის თეატრზე 

 

 



 

 

 

 

„უცხო სუნელი“ - ხუთშაბათი(18:30) (ქრ-20წთ.) 
 

N თარიღი თემა 

 

1 

5 აპრილი 
თევზი ქვიშაზე (5 სეზ.4 გად) 

 

2 

12 აპრილი ქათმის ფრთები (5 სეზ.5 გად) 

 

3 

19 აპრილი სტეიკბურგერები (5 სეზ.6 გად) 

 

 

  

 

4 

26 აპრილი მირვეთი (5 სეზ.7 გად) 

 

5 

 

4 მაისი რიაზოტო (5 სეზ.8 გად) 

 

6 11 მაისი ჩაქაფული (5 სეზ. 9 გად) 

7 17 მაისი 
ფარშირებული ტოლმა (5 სეზ.10 გად) 

 

8 

24 მაისი 
ორაგული-სტეიკი (5 სეზ.11 გად) 

 

9 

7 ივნისი 
ხორცი წითელ ღვინოში (5 სეზ.12 გად) 

 

10 

28 ივნისი 
6 სეზ. 1 გად - ადმირალში 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

„ეთნოფორი“ - ხუთშაბათი (21:40) (ქრ-30წთ.) 
 

N თარიღი თემა 

1 5 აპრილი ეთნოფორი 135(ლაზეთი) 

2 12 აპრილი ეთნოფორი 136 (მგალობელთა გუნდი) 

3 19 აპრილი ეთნოფორი 137 (აბაშა-ანს ჰარირირა) 

4 26 აპრილი ეთნოფორი 138 (გურია-აცანა) 

5 4 მაისი ეთნოფორი 139 (ჩხოროწყუ) 

6 10 მაისი ეთნოფორი 140 (ლენტეხი) 

7 17 მაისი ეთნოფორი 141 (ოზურგეთი-ბახვი) 

8 24 მაისი ეთნოფორი 142 (ზემო სვანეთი-გოგოები) 

9 7  ივნისი ეთნოფორი 143 (წალენჯიხა) 

10 21 ივნისი ეთნოფორი 144 (მესტია) 

11 28 ივნისი ეთნოფორი 145 (ბოლნისი) 

 

 

 

 

 

 

 

„თეთრი კვადრატი“ - შაბათი (22:15) (ქრ-25+... წთ.) 
 

 

N თარიღი თემა 

1 

 

7 აპრილი ნინო მელაშვილი (ჩოზელის 

მეუღლე)+მხ/ფ „ლუკას სახარება 

2 

 

14 აპრილი პოლონეთი+მხ/ფ პოლონელები აჭარის 

მაჭალმთიანეთზე 

 

3 

21 აპრილი პარაჯანოვის+მხ/ფ „ბროწეულის ფერი“ 

 

4 

28 აპრილი გიზო ჟორდანია +მხ/ფ „ბესამე“ 



 

5 

5 მაისი ზ.ხალვაში +მხ/ფსოლომონი 

 

6 

12 მაისი ფელინის+მხ/ფ „გზა“  

 

7 

19 მაისი ბ.წულაძე + მხ/ფ „ფეოლა“ 

 

8 

26 მაისი ე.შენგელაია + მხ/ფ „სავარძელი“ 

9 

 

2 ივნისი კ.მიქაბერიძე+მხ/ „ჩემი ბებია“ 

10 

 

9 ივნისი ლ.თუთბერიძე+მხ/ფ“მოირა“ 

11 

 

16 ივნისი ლომან ახვლედიანი +მხ/ფ „ქვევრი“ 

12 30 ივნისი ლ.ღოღობერიძე+მხ/ფ „აურზაური 

სალხინეთში“ 

 

 

„ერთი დღე სოფელში“- შაბათი (21:40) (ქრ-30 წთ.) 
 

 

N თარიღი თემა 

1 14 აპრილი კოკოტაური (ქედა) 

2. 28 აპრილი ქიძინიძეები 

3 

 

12 მაისი მანიაკეთი (შუახევი) 

4 26 მაისი სახდრიონი (წალკა) 

5 9 ივნისი ასპინძა 

6 23 ივნისი დანისპარაული 

 

 

 

 

 

 

 



 

„ბიბლიოთეკა“- კვირა (20:15) (ქრ-30 წთ.) 
 

 

N თარიღი თემა 

1 15 აპრილი მაკა ლოკონელი - მწერალი 

2 22 აპრილი სტუმრის გარეშე 

3 29 აპრილი სტუმრის გარეშე 

4 6 მაისი სტუმრის გარეშე 

5 13 მაისი სტუმრის გარეშე 

6 10 ივნისი სტუმრის გარეშე 

7 17 ივნისი ზვიად კვარაცხელია 

8 24 ივნისი სტუმრის გარეშე 

9 ივნისი ალექსანდრე ლორთქიფანიძე 

 

 

 

 

„პროექცია“- კვირა (21:40) (ქრ-30 წთ.) 
 

 

N თარიღი თემა 

1 1 აპრილი  მაია მიქაშავიძე ჯიპას დირექტორი 

2 8 აპრილი  გოჩა გოგუაძე ბიზნესმენი 

3 15 აპრილი ლაშა ხახუტაიშილი ახალი ტალღის 

დირექტორი 

4 22 აპრილი გოჩა ბერიძე - აგროსერვისის დირექტორი 

5 29 აპრილი სულლხან ღლონტი - ტურიზმი 

6 6 მაისი ნინო ჟვანია - პსიქოლოგი 

7 20 მაისი ირინა ჭოჭუა - კოეჩი 

8 27 მაისი გიორგი ფირცხალაიშვილი - ფსიქოლოგი 

9 10 ივნისი თამარ მაყაშილი - მსახიობი 

10  17 ივნისი დავით კენჭაძე - ბიზნეს-კონსულტანტი 

11  24 ივნისი თაკო იოსელიანი - სანაოსნოს უფროსი 

 

 



 

„ვემსახურები საქართველოს“ კვირა 18:30   
N თარიღი თემა 

1 8 აპრილი დიდგორი 

2 15 აპრილი სნაიპერი 

3 29 აპრილი კადეტები 

4 13 მაისი COAt GROUND 

5 20 მაისი შავი ზღვის უსაფრთხოება 

6 3 ივნისი უკრაინა- პროპაგანდა 

7 10 ივნისი კიბერუსაფრთხოება 

8 17 ივნისი ერიკ ჰოგი 

 

 

 

„მრავალკუთხედი აჭარა“ პარასკევი 21:40 
N თარიღი თემა 

1 29 ივნისი მიტოვებული სახლები 

 
 

 


