
სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზია და რადიო“ აცხადებს 

ბაზრის მოკვლევას,  აუდიოვიზუალური ნაწარმოებების, ქართული ფილმების,  

საჯარო გადაცემის (სატელევიზიო ეთერის მეშვეობით) ლიცენზიის შესყიდვაზე  

 

       ლიცენზიის შესყიდვის პირობები: 

 

 ორჯერადი საჯარო გადაცემა (ერთი განმეორებით ყოველი ჩვენების 

შემდგომ) 6 თვის განმავლობაში,  არაუმეტეს 5 ფილმზე - 3-თვის 

განმავლობაში; 

 დაინტერესებული პირი ვალდებულია დანართში მითითებული 110 

ფილმიდან  წარმოადგინოს არანაკლებ 50 ფილმის სია,  რომელზეც აიღებს 

ვალდებულებას, რომ შეძლებს მაუწყებლისათვის საჯარო გადაცემის 

ლიცენზიის მიწოდებას; 

 ხარისხი: თანამედროვე ქართული ფილმები - აღიარებული სტანდარტის 

(მაღალი ხარისხი) შესაბამისი ხარისხი. ძველი ქართული ფილმების 

ხარისხი - მისაღები ხარისხი; 

 ფილმები, რომელთა ფრაგმენტებში გამოყენებულია უცხოენოვანი ფრაზები 

საჭიროა  გაიტიტროს ქართულ ენაზე, ხოლო  თუ ფრაგმენტი აღემატება 5 

წთ. უნდა გახმოვანდეს; 
 ფორმატი:  Full HD 1920X 1080 I 25 fps.Mpeg; 

 ფილმები უნდა იქნას მოწოდებული მყარ დისკზე (HDD). დისკი მიწოდების 

შემდეგ წარმოადგენს შემსყიდველის საკუთრებას 

 

მაუწყებელი გეგმავს შეისყიდოს  96 ფილმის საჯარო გადაცემის ლიცენზია. 

ფილმების მოწოდების დაწყების (სავარაუდო) ვადა - 2023 წ. 20 მარტი. 

 

პოტენციურმა მომწოდებელმა წინადადება უნდა წარმოადგინოს მატერ. ან/და ელ. 

არაუგვიანეს 2023 წლის 24 თებერვლისა შემდეგ მისამართზე: 

ქ.ბათუმი, მემედ აბაშიძის გამზირი #41, ელ.ფოსტა: konkursi@ajaratv.ge 

საკონტაქტო პირი: სატელევიზიო მაუწყებლობის განვითარების სამსახურის 

უფროსი ინგა გოგოლიშვილი, მობ. 591980520. 

 

 



                                                                                   დანართი 

ქართული ფილმების სია 

№ ფილმი რეჟისორი 
1 „აღდგომა“ გოდერძი ჩოხელი 

2 “აღსარება“ ზაზა ურუშაძე                                                                                        

3 „მანდარინები“ ზაზა ურუშაძე                                                                                        

4 ანტონი ზაზა ურუშაძე                                                                                        

5 „სამი სახლი“ ზაზა ურუშაძე                                                                                        

6 “ალავერდობა“ გიორგი შენგელაია 

7 „ახალგაზრდა 

კომპოზიტორის 

მოგზაურობა“ 

გიორგი შენგელაია 

8 “ფიროსმანი“ გიორგი შენგელაია 

9 “მაცი ხვიტია“ გიორგი შენგელაია 

10 “ხარება და გოგია“ გიორგი შენგელაია 

11 “შერეკილები“ გიორგი შენგელაია 

12 „ამაღლება“ ნოდარ მანაგაძე  

13 „ეი, მაესტრო“ ნოდარ მანაგაძე 

14 „ივანე კოტორაშვილის 

ამბავი“ 

ნოდარ მანაგაძე 

15 „ნათლისღება“ ნოდარ მანაგაძე 

16 „გაზაფხული გადის“ ნოდარ მანაგაძე 

17 “ხევსურული ბალადა“ ნოდარ მანაგაძე 

18 „არაჩვეულებრივი გამოფენა“ ელდარ შენგელაია 

19 „ცისფერი მთები“ ელდარ შენგელაია 

20 “სამანიშვილის 

დედინაცვალი“ 

ელდარ შენგელაია 

21 “თეთრი ქარავანი“ ელდარ შენგელაია 

22 „არასერიოზული კაცი“ გია მატარაძე-ვახტანგ 

მატარაძე 

23 „ბებერი მეზურნეები“ ვალერიან კვაჭაძე 

24 “ღვინის ქურდები“ ვალერიან კვაჭაძე 

25 „მარადისობის კანონი“ ვალერიან კვაჭაძე 

26 ბედნიერების ღმერთი დიტო ცინცაძე 

27 შინდისი დიტო ცინცაძე 

28 „ჭიდაობას რა უნდა“   მიხეილ(მიშა)(უმცრ.)  

ჭიაურელი 

29 “ჩიორა“ ნელი ნენოვა,გენო წულაია 

30 “ჭრიჭინა“ სიკო დოლიძე            

31 “დღე უკანასკნელი, დღე 

პირველი“ 

სიკო დოლიძე            



32 “მაია წყნეთელი“ რეზო ჩხეიძე             

33 “ღიმილის ბიჭები“ რეზო ჩხეიძე             

34 “მაგდანას ლურჯა“ რეზო ჩხეიძე             

35 “ჯარისკაცის მამა“ რეზო ჩხეიძე             

36 „ცხელი ზაფხულის სამი 

დღე“ 

მერაბ კოკოჩაშვილი 

37 “დაკარგული სამოთხე“ დავით რონდელი                                                               

 

38 “მამლუქი“ დავით რონდელი                                                               

 

39 “დედუნა“ დათო ჯანელიძე                                                                                         

40 „ერთი ნახვით შეყვარება“ რეზო ესაძე 

41 “თვე, როგორც ერთი დღე“ რეზო ესაძე 

42 “ფატიმა“ სიკო დოლიძე, ვლადიმერ 

ვალიშვილი 

43 „ფელიჩიტა„ ნუცა ალექსი მესხიშვილი 

44 “ფეოლა“ ბაადურ წულაძე 

45 „ფესვები“ გუგული მგელაძე 

46 “სინათლე ჩვენს ფანჯრებში“ გუგული მგელაძე 

47 „გაღმა ნაპირი“ გიორგი ოვაშვილი                                                                              

48 მშვენიერი ელენე გიორგი ოვაშვილი                                                                              

49 „გამოაღეთ ფანჯრები” დევი აბაშიძე                                                                          

50 “გლახის ნაამბობი“ ლეო ესაკია 

51 “ნინო“ ლეო ესაკია 

52 „გზა შინისაკენ“   ალექსანდრე რეხვიაშვილი 

53 “მე-19 საუკუნის ქართული 

ქრონიკა“ 

ალექსანდრე რეხვიაშვილი 

54 „საფეხური“ ალექსანდრე რეხვიაშვილი 

55 მიახლოება ალექსანდრე რეხვიაშვილი 

56 “იმერული ესკიზები“ ნანა მჭედლიძე                                                                         

57 “ვიღაცას ავტობუსზე 

აგვიანდება“ 

ნანა მჭედლიძე                                                                         

58 “უკვდავების თეთრი ვარდი“ ნანა მჭედლიძე                                                                         

59 “პირველი მერცხალი“ ნანა მჭედლიძე                                                                         

60 „ჯადოსნური ღამე“ თემურ  ფალავანდიშვილი 

61 “რაჭა, ჩემო სიყვარულო“ თემურ  ფალავანდიშვილი 

62 “კაცია-ადამიანი?!“ სიკო,  ქეთი დოლიძე                                                                     

63 “კუკარაჩა“ სიკო,  ქეთი დოლიძე                                                                     

64 “მარტოხელა მონადირე“ ქეთი დოლიძე                                                                     

65 „კეთილი ადამიანები“ შოთა მანაგაძე 

66 “საბუდარელი ჭაბუკი“ შოთა მანაგაძე 

67 “კრედიტის ლიმიტი“ ნუცა ალექსი-მესხიშვილი                                                    



68 “ლონდრე“ თამაზ მელიავა-ნინო 

მელიავა 

69 „მანანა“ ზაქარია  გუდავაძე 

შალვა მარტაშვილი                                                   

70 „მარილივით თეთრი“ ქეთი მაჭავარიანი                                                                  

71 “მე ვხედავ მზეს“ ლანა ღოღობერიძე                                                                         

72 „ორომტრიალი“ ლანა ღოღობერიძე                                                                         

73 „რამდენიმე ინტერვიუ პირად 

საკითხებზე“ 

ლანა ღოღობერიძე                                                                         

74 „მტერი ჩემი, ძმა ჩემი“ ლევან ანჯაფარიძე 

75 „ნეტავი  იქ თეატრი არის“ ნანა ჯანელიძე 

76 „ოჯახი“ ნანა ჯანელიძე 

77 „ომი და ქორწილი“ ზაზა კოლელიშვილი                                                                

78 „ქორწილი“  მიხეილ კობახიძე 

79 „ქორწინება იმერულად“-1 ნენოვა, წულაია 

80 „ქორწინება იმერულად“-2 ნენოვა, წულაია 

81 “რაც გინახავს, ვეღარ ნახავ“ მიხეილ ჭიაურელი 

82 „საშიში დედა“ ანა ურუშაძე 

83 „სიყვარული ყველას უნდა“ მიხეილ (უმც) ჭიაურელი, 

გიორგი შენგელაია     

84 “სხვისი შვილები“ თენგიზ აბულაძე                                                                          

85 „მე, ბებია, ილიკო და 

ილარიონი“ 

თენგიზ აბულაძე                                                                          

86 “ნატვრის ხე“ თენგიზ აბულაძე                                                                          

87 მონანიება თენგიზ აბულაძე                                                                          

88 „თბილისი-პარიზი-

თბილისი“ 

ლეილა აბაშიძე 

89 “უძინართა მზე“ თემურ ბაბლუანი                                                                              

90 “უშენოდ მგონი მოვკვდები“ ლევან თუთბერიძე                                                                  

91 გოგიტას ახალი ცხოვრება ლევან კოღუაშვილი 

92 ქუჩის დღეები  ლევან კოღუაშვილი 

93 მეოთხე ბრაიტონი ლევან კოღუაშვილი 

94 „შემთხვევითი პაემნები“ ლევან კოღუაშვილი 

95 არ დაიდარდო გიორგი დანელია 

96 მიმინო გიორგი დანელია 

97 ბახმარო სალომე ჯაში 

98 უარყოფითი რიცხვები უტა ბერია 

99 ღვინოშია ჭეშმარიტება ოთარ ოსელიანი 

100 მთვარის ფავორიტები ოთარ ოსელიანი 

101 ზამთრის სიმღერა ოთარ ოსელიანი 

102 „იყო შაშვი მგალობელი“ ოთარ ოსელიანი 

103 “გიორგობისთვე“ ოთარ ოსელიანი 



104 ლოტო ზაზა ხალვაში 

105 დასაწყისი ნანა ჯორჯაძე 

106 ბოცვრის თათი ნანა ჯორჯაძე 

107 „შეყვარებული კულინარის 

1001 რეცეპტი“ 

ნანა ჯორჯაძე 

108 პატარძლები თიკო ყაჯრიშვილი 

109 ჰორიზონტი თიკო ყაჯრიშვილი 

110 სხვისი სახლი რუსუდან გლურჯიძე 

 

 


