
სსიპ აჭარის ტელევიზიისა და რადიოს მრჩეველთა საბჭოს 

წევრის - მრჩევლის კანდიდატურის შესარჩევ კონკურში 

მონაწილეობის მსურველი კანდიდატის - ციალა ქათამიძის 

კონცეფცია 

 

• შესავალი - ზოგადი კონტექსტი 

• მედიის როლი ქვეყნის დემოკრატიზაციის პროცესში 

• საზოგადოებრივი მაუწყებელი 

 

დღეს საქართველოში მიმდინარე რეფორმების დღის წესრიგში დემოკრატიზაციის, 

სახელმწიფოებრიობის შენების და გამჭვირვალე, კანონის უზენაესობის პრინციპზე 

დამყარებული მმართველობის უზრუნველყოფის ამოცანა დგას.  

ამასთან, ქვეყნის ევროინტეგრაციის გზაზე რუსეთის საოკუპაციო რეჟიმი და წარმოებული 

ჰიბრიდული ომი მთავარ საგარეო საფრთხეებად განიხილება - მსოფლიოს დანარჩენ 

ქვეყნებთან შედარებით, საქართველოში ე.წ. რუსული რბილი ძალის გავლენა გაცილებით 

ძლიერია, მიზანი კი საქართველოს დემოკრატიული განვითარების შეფერხება/შეჩერებაა.  

სპეკულირების გზით პოლიტიკურ და ეკონომიკურ პროცესებზე მომზადებული 

დეზინფორმაცია ყველაზე ეფექტური საშუალება და ჰიბრიდულ ომში თავდასხმის მთავარი 

იარაღია. სიტყვისა და გამოხატვის თავისუფლების ინტერესებიდან გამომდინარე კი 

საზოგადოების ყველაზე ეფექტიანი თავდაცვის იარაღი თავად ინფორმაციაა - 

გადამოწმებული, დაბალანსებული და საზოგადოებრივ ინტერესებზე მორგებული.   

ამ პროცესში განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია სამოქალაქო საზოგადოების, სახელმწიფო 

ორგანოების, სხვა ინსტიტუციებისა და უპირველესად, თავად მოქალაქეების მონაწილეობა. 

განსაკუთრებულ ხაზგასმას საჭიროებს ამ პროცესში მედიაორგანიზაციების როლი, რადგანაც 

მედია ფლობს მრავალ საშუალებას, ქვეყნის, რეგიონის ქალაქის, კონკრეტული სოციალური, 

საზოგადოებრივი, პოლიტიკური, ეთნიკური, რელიგიური ჯგუფების და სხვადასხვა 

უმცირესობის  წინაშე არსებული პრობლემების არამხოლოდ იდენტიფიცირება მოახდინოს, 

არამედ გაანალიზოს და საზოგადოების ფართო მასების სამსჯავროზე გამოიტანოს და 

მოსთხოვოს ხელისუფლებას, გონივრულად გადაჭრას ისინი. 



ამ ამოცანის გადასაწყვეტად მედია უნდა ემსახურებოდეს საზოგადოებრივ ინტერესს, რაც 

გულისხმობს საზოგადოებაში არსებული მრავალფეროვანი პოზიციებისა და ხედვების 

გენერირებას, გადაცემების მომზადებას, რომლებიც ისარგებლებენ საზოგადოების 

სანდოობის მაღალი ხარისხით, ადეკვატურად წარმოაჩენენ საზოგადოებრივ განწყობებს და 

დროულად უზრუნველყოფენ მიუკერძოებელი ინფორმაციის მიწოდებას. 

თანამედროვე მსოფლიოში მედია, როგორც ინფორმაციის გავრცელების მთავარი წყარო,  

საკანონმდებლო, აღმასრულებელი და სასამართლო ხელისუფლებების გვერდით, „მეოთხე 

ხელისუფლებადაც“ მოიხსენიება. ძალას, რომელსაც ინფორმაცია წარმოადგენს, შეუძლია 

გადამწყვეტი გავლენა იქონიოს ქვეყნის შიდა თუ საგარეო პოლიტიკაზე. ის დიდ გავლენას 

ახდენს საზოგადოების ყველა ჯგუფის ცხოვრების დღის წესრიგზე და მნიშვნელოვანი 

წვლილი შეაქვს პლურალისტური საზოგადოებისა და დემოკრატიული სახელმწიფოს 

ჩამოყალიბებაში. 

დემოკრატიული სისტემის ფუნქციონირებაში მედიის როლი იმით განისაზღვრება, თუ 

რამდენად შეუძლია მას ჩასწვდეს და გაანალიზოს მიმდინარე პოლიტიკური, ეკონომიკური, 

საზოგადოებრივი, სოციალური, კულტურული საგანმანათლებლო, სპორტული პროცესები, 

უზრუნველყოს სახელმწიფოს ადმინისტრაციული სისტემის გამჭვირვალობა და ამით კარგი 

მმართველობის ერთგვარი გარანტი გახდეს.  

სხვადასხვა ეთნიკური, კულტურული, ენობრივი, რელიგიური, ასაკობრივი გენდერული 

ჯგუფებისათვის თანაბრად ხელმისაწვდომი მედიასივრცის არსებობა, აძლევს 

შესაძლებლობას საზოგადოებას, შესაბამის საკითხებზე დროული და ობიექტური ინფორმაცია 

მიიღოს.  

სახელმწიფოს პოლიტიკური და ადმინისტრაციული ინსტიტუტების საქმიანობის შესახებ 

სრულყოფილი ინფორმაციის მიღება საზოგადოებას ხელში მისცემს ერთგვარ 

მაკონტროლებელ ბერკეტს, რომელსაც საჭიროების შემთხვევაში გამოიყენებს, კერძოდ, 

პასუხისმგებლობისკენ მოუწოდებს მის მიერ არჩეულ პირებს ან მათ მიერ დანიშნულ 

მოხელეებს. 

ინფორმაციას და მაშასადამე, მის გამავრცელებელ მთავარ აქტორს - მედიას შეუძლია ჰქონდეს 

როგორც დადებითი, ასევე უარყოფითი გავლენა, ხოლო იმ პირობებში, როდესაც 

მედიაორგანიზაციები პოლიტიკური და ვიწყო ბიზნესინტერესების მატარებლები არიან ან 

მათი არსებობა ხშირად ფინანსურად დამოკიდებულია რეიტინგსა და დონორი 

ორგანიზაციების არასტაბილურ გრანტებზე, ისინი გაცილებით მოწყვლადები ხდებიან 

ჰიბრიდულ ომში, შიგნით კი მუდმივი პოლიტიკური პოლარიზაციის პირობებში იქმნება 

საფრთხე დამოუკიდებელი მედიის შეფერხებული მუშაობისა, რაც ჯერ თავად ამ 

მედიაკომპანიებს, საბოლოოდ კი საზოგადოებას დააზარალებს.  

მაღალი ეთიკური სტანდარტების მქონე მედიასაშუალებები შეზღუდული რესურსებისა და 

სხვადასხვა წყაროსგან დაფინანსებულ, არაკეთილსინდისიერ მედიაორგანიზაციებთან 



კონკურენციიდან გამომდინარე, შესაძლოა ვერ ახერხებდნენ მოიცვან საზოგადოების ყველა 

სეგმენტი და შექმნან ეფექტიანი, მასშტაბური, მრავალფეროვანი, დაბალანსებული და 

ხარისხიანი მედიაპროდუქტი, რომელიც საზოგადოებისა და ქვეყნის განვითარებისათვის 

სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია. სწორედ ამიტომ, დამოუკიდებელი კერძო 

მედიაორგანიზაციების გვერდით, განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ძლიერი 

საზოგადოებრივი მაუწყებლის არსებობა, რომელსაც კანონით განსაზღვრული სტატუსი 

კიდევ უფრო მეტ პასუხისმგებლობას აკისრებს და ამასთან, ათავისუფლებს რა მაუწყებელს 

პოლიტიკური და კომერციული გავლენებისაგან, გაცილებით მეტი თავისუფლების ხარისხის 

გარანტს აძლევს.  

პოლიტიკური და კომერციული გავლენისაგან თავისუფალი, საზოგადოებრივი ინტერესების 

შესაბამისი, მრავალფეროვანი საზოგადოებრივი მაუწყებელი ხელს უნდა უწყობდეს კანონის 

უზენაესობის გამყარებას და მის ინსტიტუციონალიზაციას, მმართველობის 

დეცენტრალიზაციას, გამჭვირვალობას და პოლიტიკურ პროცესში მოქალაქეების 

ჩართულობას, თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნების ჩატარებას, ასევე კულტურული და 

სამოქალაქო ფასეულობებისა თუ ღირებულებების ფორმირებას. ყოველივე ამას დამატებული, 

მნიშვნელოვანია აღმზრდელობითი და შემეცნებითი ფუნქციის არსებობა, სამოქალაქო 

ინტეგრაციისა და კონკრეტული სოციალური ჯგუფების, სხვადასხვა უმცირესობის 

ინტერესების ფართოდ წარმოჩენა; ნაკლებად აქტუალური, მაგრამ სხვადასხვა თემისათვის 

მტკივნეულ საკითხებზე ყურადღების გამახვილება; პოლიტიკური პლურალიზმის 

ჩამოყალიბების ხელშეწყობა; საზოგადოებაში არსებული სხვადასხვა პოლიტიკური და 

საზოგადოებრივი ინტერესის წარმოჩენა.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

▪ საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზია და რადიო 

▪ აჭარის რეგიონის სპეციფიური გამოწვევები და შესაძლებლობები 

 

საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზიისა და რადიოს როლი იმეორებს 

საზოგადოებრივი მაუწყებლის მიზნებს, მისიას და ამას ემატება განსაკუთრებული როლი 

აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში ადგილობრივი დემოკრატიისა და საჯარო 

მმართველობის პრინციპების დაცვის კონტროლის გაძლიერების კუთხით.  

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკა, ქვეყნის სხვა რეგიონებისგან განსხავებით, ეკონომიკური 

და კულტურული განვითარების მაღალი დონით, ეკოლოგიური თუ გარემოსადცვითი 

მგრძნობელობით, ურბანული, დემოგრაფიული, მიგრაციული პროცესების აქტიურობით 

გამოირჩევა.  

პოლიტიკური კონტექსტი - რეგიონში საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების 

არსებობა, ძირითადი პოლიტიკური პარტიების აქტიურობა და სხვა მნიშვნელოვანი 

ფაქტორები განაპირობებს იმას, რომ რეგიონი გამოირჩევა პოლიტიკური პროცესების მაღალი 

აქტიურობით, თუმცა აშკარაა, რომ ავტონომიური რესპუბლიკა მეტწილად მიბმულია 

ცენტრალურ ხელისუფლებაში მიღებულ გადაწყვეტილებებზე. ავტონომიას აქვს 

განსაკუთრებული შესაძლებლობა, ქვეყანაში განავითაროს ადგილობრივი დემოკრატია, 

სამწუხაროდ, ეს შესაძლებლებლობა სათანადოდ არ გამოიყენება.  

ეკონომიკური კონტექსტი - აჭარა ქვეყნის ერთ-ერთი ყველაზე მზარდი ეკონომიკის რეგიონია, 

სადაც თავს იყრის ადგილობრივი და სხვა ქვეყნების ბიზნესჯგუფების ინტერესები 

ტურისტული ინფრასტრუქტურის, სტუმარმასპინძლობის, სამშენებლო, აგრარული 

სერვისებისა და პროდუქტების განვითარების გზით შემოსავლის მისაღებად, თუმცა ხშირად 

არ ისმის კითხვა, რამდენად სამართლიანად განიკარგება ავტონომიის ქონება, რამდენად 

კონკურენტულ გარემოში სხვისდება რეგიონის ცალკეული მიწის ნაკვეთები, რამდენად 

დაცულები ვართ კორუფციისგან, ასევე, როგორ ნაწილდება რეგიონის ბიუჯეტი სხვადასხვა 

მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ ადამიანებზე; არ ვიცით, რას უნდა ელოდოს აჭარა 

ეკონიმიკური გათვლების კუთხით, დავრჩებით ძირითადად ტურისტული სერვისების 

მიმწოდებელ და იაფი სასოფლო-სამეურნეო ნაწარმისა და ასეთივე მუშა ხელის რეგიონად, თუ 

განვითარდება კვების ტექნოლოგიები, წარმოებაზე ორიენტირებული სფეროები და ა.შ.  

გარემოსდაცვითი და ეკოლოგიური კონტექსტი - აჭარა ეკოლოგიური თვალსაზრისით 

განსაკუთრებულია - ხუთი დაცული ტერიტორიაა, ტერიტორიის ერთი მესამედი ლამის 

დაცული ტერიტორიაა, შავი ზღვის ერთ-ერთი მთავრი ინდუსტრიული ცენტრია, აქედან 

გამომდინარე შავ ზღვასთან მიმართებაში მისი ეკოლოგიური მგრძნობელობა საკმაოდ მაღალი 



უნდა იყოს, ზღვის ბიოპროდუქტიული ათვისების კუთხითაც ერთ-ერთი მთავარი საყრდენია 

აჭარა,  

ტურისტული კონტექსტი - საქართველოს ტურისტული სექტორის ერთ-ერთი მთავარი 

საყრდენია და ის, თუ რამდენად ვითარდება ტურიზმი საქართველოში, აჭარა ამ კუთხით 

ერთ-ერთი მთავარი ლაკმუსის ქაღალდია. აჭარაში არის როგორც საზღვაო, ასევე ეკო, სამთო 

ტურიზმი ანუ აჭარა ერთგვარად საქართველოს ტურისტული პოტენციალის მოდელია. 

ურბანული კონტექსტი – ბათუმში მიმდინარეობს სწრაფი ურბანული განვითარების პროცესი, 

რაც სამოქალაქო აქტივისტთა ჯგუფების პროტესტს იწვევს ხოლმე. ეს გამოწვეულია ქალაქის 

სპეციფიკურობით - ერთი მხრივ, არსებობს ქალაქის უნიკალური კულტურულ-

არქიტექტურული მემკვიდრეობა, რომლის აღდგენისთვის მუნიციპალიტეტი დიდი 

მოცულობის ხარჯებს ვერ ხარჯავს, ამავდროულად, ბიზნესის ინტერესის სფერო სწორედ ის 

ისტორიული ნაწილია, სადაც ძირითადად არის შემონახული აღნიშნული კულტურული 

მემკვიდრეობა. თვალშისაცემია ახალი ბინათმშენებლობები, რომელთა არქიტექტურა და 

სიმაღლე სპეციალისტების წუხილს იწვევს.  

დემოგრაფიული კონტექსტი - მცირემიწიანაობისა და მზარდი შობადობის პირობებში აჭარა 

გამოირჩევა შიდა მიგრაციული პროცესების მაღალიი დონით, 

უმცირესობათა კონტექსტი - აჭარა მულტიკულტურული რეგიონია, განსაკუთრებით კი 

ბათუმი. სამწუხაროდ, ეს მულტიკულტურულობა ნაკლებად აისახება რეგიონის 

მმართველობით წარმომადგენლობით რგოლებში, ნაკლებად არის გათვალისწინებული 

საბიუჯეტო პროგრამების განხორციელებისას განსაკუთრებულად დაუცველი 

უმცირესობების უფლებრივი და სოციალურ-პოლიტიკური მდგომარეობის გაუმჯობესების 

ასპექტები. განსაკუთრებულად გამოვყოფდი მუსლიმ თემს, რომელსაც საკუთარი 

კონსტიტუციური უფლების განსახორციელებლად დღეს სასამართლო დავის წარმოება უწევს 

თვითმმართველი ქალაქ ბათუმის მერიის წინააღმდეგ.  

სწორედ ამ კონტექსტებიდან გამომდინარეობს რეგიონის განსაკუთრებულობა, 

სპეციფიკურობა და ამის გამყარებისა და გაძლიერებისათვის მნიშვნელოვანია მედიის 

როლისა და კონკრეტულად კი საზოგადოებრივი მაუწყებლის როლი და დანიშნულება.  

2013 წლიდან მოყოლებული საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზიისა და რადიოს 

ფუნქციონირების ისტორიაში ახალი ეტაპი დაიწყო, რაც გულისხმობს აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის მთავრობის საქვეუწყებო დაწესებულების ტელერადიო დეპარტამენტის 

ფორმატიდან საზოგადოებრივ მაუწყებლის ფორმაციაში  გადასვლას. ახალი ეტაპის დაწყება 

მხოლოდ და მხოლოდ ფორმატის ცვლილებას არ გულისხმობს, არამედ იმას, რომ 

საზოგადოებრივი მაუწყებლის სტატუსმა ტელევიზიას მოუტანა ახალი შესაძლებლობები, 

ახალი სტანდარტები და ახალი გამოწვევების წინაშე დააყენა.  



საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზიამ და რადიომ  განვლო რთული გზა და 

გაიარა მნიშვნელოვანი ეტაპები. სასიცოცხლოდ აუცილებელია, რომ განვითრების ყველა 

ეტაპზე მიღწეული წარმატებები შენარჩუნებული იქნას და ასევე იდენტიფიცირებული და 

გაანალიზებული იქნას ის პრობლემები, რომლებიც  არსებობდა და საზოგადოებასთან და 

მრჩეველთა საბჭოსთან შეთანხმებით დაიწყოს ამ პრობლემების გადაჭრის გზების ძიება. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

▪ არსებული გამოწვევების გადაჭრის გზები 

 

საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზიასა და რადიოს საქმიანობის ეფექტიანობის 

ერთ-ერთი მთავარი ფაქტორი უმთავრესად დამოკიდებულია სტრატეგიულ მენეჯმენტზე. 

ტელევიზიასა და რადიოს უნდა ჰქონდეს კომპლექსური გეგმა, რომელიც განკუთვნილია 

იმისათვის, რომ განხორციელებულ იქნას ორგანიზაციის მისია და მიღწეულ იქნას  მიზნები. 

სტრატეგია მაუწყებელს საშუალებას მისცემს დაინახოს გამოწვევებისა და შესაძლებლობების 

ფართო სურათი და მოახდინოს ფინანსური, ტექნიკური, ადამიანური და დროითი 

რესურსების რაციონალურად გადანაწილება პრიორიტეტების მიხედვით და შემდგომ უკვე 

გამოყოფილი რესურსების გათვალისწინებით მიღებული შედეგების  შეფასება. 

საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზიასა და რადიოს უნდა ჰქონდეს მკაფიოდ 

განსაზღვრული, სამართლებრივად გამართული და გამჭვირვალე მმართველობითი სისტემა, 

რომელშიც დეტალურად იქნება გაწერილი ორგანიზაციის მართვისას საქმიანობის დაგეგმვის, 

ორგანიზებისა და კონტროლის პროცესის განხორციელების მექანიზმები.  

სხვადასხვა დოკუმენტში დეტალურად გაწერილი უნდა იყოს თანამდებობაზე აყვანის, 

თანამდებობიდან გათავისუფლებისა და თანამშრომლებსა და ორგანიზაციას შორის 

არსებული ურთიერთობების დამარეგულირებელი მექანიზმები. 

მნიშვნელოვანია ასევე, არსებობდეს გამჭვირვალე ფინანსური მმართველობის სისტემა, 

რომელიც დამყარებული იქნება საკანონმდებლო ნორმებსა და ვალდებულებებზე. 

ადამიანური რესურსების მართვის პრობლემა, რომელიც გამოიხატება კვალიფიცირებული 

კადრების მოზიდვაში, მათ შენარჩუნებასა და არსებული კადრების გადამზადებაში 

საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზიისა და რადიოს მთავარი გამოწვევაა, 

რომლის გადასაჭრელადაც აუცილებელია ადამიანური რესურსების მოზიდვისა და 

შენარჩუნების სამენეჯმენტო გეგმის არსებობა, სადაც გათვალისწინებული იქნება ის გზები და 

მეთოდები, რომელიც დაეხმარება ორგანიზაციას შრომის დისციპლინის განმტკიცებაში, 

შრომის სწორ ორგანიზაციაში, სამუშაო დროის რაციონალური გამოყენებაში, შრომის 

ნაყოფიერებისა და ეფექტიანობის ამაღლებაში და სხვა. 

სწორედ გამართული მმართველობითი სისტემები შესაძლოა იქცეს სარედაქციო, 

მმართველობითი და ფინანსური დამოუკიდებლობის გარანტად. 

მნიშვნელოვანია, რომ საზოგადოების სხვადასხვა ჯგუფები გამადიდებელი ლუპით 

დააკვირდნენ მაუწყებელში მიმდინარე პროცესებს. ამ პროცესში მნიშვნელოვანია მრჩევლისა 

და ზოგადად მრჩეველთა საბჭოს როლი. 



საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზიისა და რადიოს საეთერო პროგრამებისა და 

ზოგადი კონტენტის შესავსებად არსებობს კონკრეტული კანონისმიერი მოთხოვნები, 

რომელიც გაწერილია საქართველოს კანონში მაუწყებლობის შესახებ და სსიპ 

„საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზიისა და რადიოს“ პროგრამულ 

პრიორიტეტებში. ეს ვალდებულებებია: ახალი ამბების, საზოგადოებრივ-პოლიტიკური, 

საგანმანათლებლო-შემეცნებითი, კულტურული და სპორტული თემების, საზოგადოებრივი 

ინტერესის შესაბამისი თანასწორობის, საბავშვო პროგრამებში ბავშვთა და მოზარდთა 

ინტერესების შესაბამისი პროპორციით განთავსების, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე 

პირთა და სხვადასხვა უმცირესობის ინტერესებისა და მოთხოვნილებების გათვალისწინების,  

ჩრდილოატლანტიკური ხელშეკრულების ორგანიზაციაში და ევროკავშირში ინტეგრაციის 

პოპულარიზაციის, საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებთან დაკავშირებული 

მოვლენების შესახებ დროული და ყოველმხრივი ინფორმირების უზრუნველყოფის 

ვალდებულება. 

აღნიშნული საკითხები დაკონკრეტებულია და ფართოდ გაშლილია „საზოგადოებრივი 

მაუწყებლის აჭარის ტელევიზიისა და რადიოს“ 2018-2019 წლის პროგრამულ პრიორიტეტებში 

(რომელსაც ვადა გაუგრძელდა 2020 წლის ჩათვლით).  

კანონმდებლობითა და პრიოროტეტების დოკუმენტით განსაზღვრული სხვადასხვა 

საკითხების გარდა, ვფიქრობ მნიშვნელოვანია, აჭარის ტელევიზიამ და რადიომ 

განსაკუთრებული აქცენტი გააკეთოს აჭარის რეგიონისთვის დამახასიათებელ სპეციფიკურ 

კონტექსტებზე და ასევე გახდეს ინფორმაციის ანგარიშგასაწევი მომწოდებელი 

საზოგადოებისათვის, მათ შორის გახდეს პირველწყაროც რეგიონში სხვადასხვა სფეროში 

მიმდინარე პროცესებთან დაკავშირებით.  

ტელევიზიისა და რადიოს განვითარების პროცესში ასევე მნიშვნელოვანი ტექნიკური ნაწილი, 

რომელიც მოიცავს იმ რესურსსა და საშუალებებს, რომელთა დახმარებითაც შესაძლებელია 

საზოგადოებრივი მაუწყებლის იდეის განხორციელება.   

შენობის საკითხი სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია ტელევიზიისთვის, რადგან ეს პირდაპირ 

არის დაკავშირებული მის განვითარებასთან, მოქალაქეთა ხელმისაწვდომობასთან 

(განსაკუთრებით შშმ პირებისთვის), მატერიალურ-ტექნიკურ გამართულობასთან, 

გადაცემების ხარისხთან და რაც მთავარია, თანამშრომელთათვის ადეკვატური სამუშაო 

პირობების შექმნასთან.  

თავშივე მცდარია მოსაზრება, რომ ახალი შენობისთვის თანხის გამოყოფის საკითხი 

შესაძლოა, პოლიტიკური სპეკულაციების თემა გახდეს, რადგან მთავრობა ემსახურება 

სახელმწიფოს, სახელმწიფოს ფუნქიონირებისთვის კი საზოგადოებრივი მაუწყებლის 

გამართული მუშაობა არის აუცილებელი, შესაბამისად, მთავრობას არ უნდა სჭირდებოდეს 

დამატებითი არგუმენტების წარდგენა იმისთვის, რომ შენობისთვის ტელევიზიას მიწა ან 

მიწა/ძველი ნაგებობა გადასცეს სიმბოლურ ფასად პირდაპირი მიყიდვის გზით, რადგან 



საზოგადოებრივი მაუწყებლის ინფრასტრუქტურული გამართვა, უპირველესად, 

მთავრობისთვის უნდა იყოს პრიორიტეტული ტელევიზიის მენეჯმენტის შემდეგ, რადგან 

წესით, მთავრობა ამ შემთხვევაში ხალხის დაკვეთის შემსრულებლად (დაქირავებულად) 

გვევლინება, ხალხს კი სჭირდება სწორი ინფორაცია შესაბამისი არჩევანის გასაკეთებლად, 

ამგვარი ინფორმაციის მიწოდებას კი ყველაზე მეტად პოლიტიკური და ეკონომიკური 

გავლენებისგან თავისუფალი საზოგადოებრივი მაუწყებელი უზრუნველყოფს. 

ერთ–ერთი მნიშვნელოვანი საკითხია ტექნიკური მოდერნიზაცია, თუმცა ორგანიზაციის 

რესურსებისა და შესაძლებლობების დეტალური შესწავლისა და ანალიზის გარეშე, არ იქნება 

სწორი ვისაუბროთ ამ საკითხზე სიღრმისეულად. 

სამივე პლატფორმის დაბალანსებულად მუშაობა  – ზოგადი ტენდენცია სოციალური 

ქსელების და ინტერნეტის ხელმისაწვდომობამ ტელევიზიასა და რადიოს გარკვეული ტიპის 

მომხმარებელი დააკარგვინა. თუმცა მიუხედავად ამისა, საქართველოში ამ დრომდე სწორედ 

ტელევიზია რჩება ინფორმაციის მთავარ წყაროდ. ამ მოცემულობისა და ინტერნეტიზაციის 

მზარდი მაჩვენებლის გათვალისწინებით, აჭარის ტელევიზიამ უნდა მოახერხოს ახალი 

აუდიტორიების ათვისება.  

პროფესიული გადამზადება ერთ-ერთი მნიშვნელოვანია კომპონენტია ნებისმიერი 

ორგანიზაციის განვითარების პროცესში. შესაბამისად, ძალიან მნიშვნელოვანია 

საზოგადოებრივ მაუწყებელში დასაქმებული პირების პროფესიული ზრდა, როგორც 

ტექნიკური პერსონალის, ასევე ჟურნალისტების შემთხვევაში.  

მიუხედავად ზემოთ აღნიშნული საკითხებისა, მგონია, რომ ამ დროისათვის აჭარის 

საზოგადოებრივი მაუწყებლის მთავარი გამოწვევა სარედაქციო დამოუკიდებლობის 

შენარჩუნებაა - საზოგადოებრივი მაუწყებელს სხვა მედია-საშუალებებისგან განსხვავებით, 

აქვს სარედაქციო დამოუკიდებლობის უზრუნველყოფის დამატებითი საშუალებები. კერძოდ 

საქართველოს კანონი მაუწყებლის შესახებ ადგენს საზოგადოებრივი მაუწყებლის 

სარედაქციო დამოუკიდებლობის გარანტიებსა და ასევე მის განსაკუთრებულ 

ვალდებულებებს სარედაქციო დამოუკიდებლობის უზრუნველყოფასთან დაკავშირებით. 

კერძოდ:  

 საზოგადოებრივი მაუწყებელი ვალდებულია: ა) უზრუნველყოს პროგრამების 

სარედაქციო დამოუკიდებლობა, სამართლიანობა და მიუკერძოებლობა; სახელისუფლებო, 

პოლიტიკური, რელიგიური და კომერციული გავლენისაგან თავისუფლება;  

 საზოგადოებრივი მაუწყებელი, მისი თანამდებობის პირი და თანამშრომელი 

საკუთარი უფლებამოსილებების განხორციელებისას დამოუკიდებელნი არიან და 

ემორჩილებიან მხოლოდ კანონს. მათ საქმიანობაზე უკანონო ზემოქმედება და ამ საქმიანობაში 

ჩარევა დაუშვებელია, ხოლო ამგვარი ზემოქმედებისა და ჩარევის შედეგად მიღებული 

გადაწყვეტილება – ბათილი. 



 იკრძალება საზოგადოებრივი მაუწყებლის სარედაქციო, მმართველობითი და 

ფინანსური დამოუკიდებლობის ხელყოფა, მათ შორის, ადმინისტრაციული ორგანოს მიერ 

მისთვის მითითების, დავალების მიცემა, შეთანხმების დავალება ან მასზე ზეწოლის 

სხვაგვარად განხორციელება. 

 დაინტერესებულ პირს უფლება აქვს მიმართოს სასამართლოს უკანონო 

ზემოქმედებისა და ჩარევის თავიდან აცილების ან აღკვეთის, აგრეთვე ამგვარი 

ზემოქმედებისა და ჩარევის შედეგად მიღებული გადაწყვეტილების ბათილად ცნობის 

მოთხოვნით. 

 საზოგადოებრივი მაუწყებლის თანამდებობის პირის გადაწყვეტილება შეიძლება 

გასაჩივრდეს 30 დღის განმავლობაში სამეურვეო საბჭოში ან სასამართლოში. სამეურვეო 

საბჭოს გადაწყვეტილება შეიძლება გასაჩივრდეს კომისიაში 30 დღის განმავლობაში ან 

სასამართლოში საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილ ვადაში. 

 საზოგადოებრივმა მაუწყებელმა უნდა მიიღოს ყველა გონივრული ზომა, რათა 

დაიცვან სარედაქციო დამოუკიდებლობა და პროფესიული თავისუფლება პოლიტიკური, 

ფინანსური, იდეოლოგიური, რელიგიური ან/და სხვა სახის ზეწოლისგან. 

 დაუშვებელია სარედაქციო საქმიანობაში ან შემოქმედებით პროცესში ჩარევა და 

ცენზურა. 

 მაუწყებელმა უნდა გამოაქვეყნოს ინფორმაცია მის სარედაქციო საქმიანობაში ჩარევის 

ნებისმიერი მცდელობის შესახებ. 

 მაუწყებელმა უნდა უზრუნველყოს ჟურნალისტის სიტყვისა და გამოხატვის 

თავისუფლება და უფლება, საკუთარი სინდისისა და დამკვიდრებული პროფესიული 

სტანდარტების შესაბამისად, მიიღოს სარედაქციო გადაწყვეტილებები. 

 მაუწყებელმა უნდა დაიცვას ჟურნალისტის უფლება, პროფესიული მოვალეობების 

შესრულებისას, იხელმძღვანელოს სინდისის შესაბამისად და პროფესიული ეთიკის 

სტანდარტებით, 

 მაუწყებელმა და მისმა თანამშრომლებმა თავიდან უნდა აიცილონ ინტერესთა 

კონფლიქტი, რომელმაც შეიძლება საფრთხე შეუქმნას მაუწყებლის სარედაქციო 

დამოუკიდებლობას, მიუკერძოებლობას და სამართლიანობას. 

აღნიშნული კანონიდან ეს მუხლები, იძლევა იმის თქმის შესაძლებლობას, რომ აჭარის 

ტელევიზიისა და რადიოს აქვს გარკვეული სამართლებრივი გარანტიები სხვადასხვა 

მიმართულებით. ჩემი, როგორც მრჩევლობის კანდიდატის მთავარი როლი არის ამ 

ინსტრუმენტების დახმარებითა და გამოყენებით, საზოგადოებრივი მაუწყებლის იდეის 

ფორმირების პროცესში მონაწილეობა. 


