
წინასაარჩევნო
მონიტორინგის ანგარიში 

პირველი არხი



საარჩევნო სუბიექტების გაშუქება პირველ არხზე 
(13 აგვისტოდან 13 სექტემბრის ჩათვლით)

ზოგადი ინფორმაცია მაუწყებლის შიდა მონიტორინგის შესახებ: 

მედიამონიტორინგის ცალკეული კომპონენტები გამოქვეყნდება პერმანენტულად, 
მონიტორინგის მიმდინარეობის პერიოდში, მთლიანი ანგარიში კი  - საარჩევნო 
პროცესის დასრულების შემდეგ. 

საარჩევნო სუბიექტების გაშუქება პირველ არხზე  
(13 აგვისტოდან 13 სექტემბრის ჩათვლით)  

საზოგადოებრივი მაუწყებელი 13 აგვისტოდან აწარმოებს  2021 წლის 2 ოქტომბრის 
მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი ორგანოს – საკრებულოს და თვითმმართველი 
ქალაქის/თვითმმართველი თემის მერის არჩევნების გაშუქების შიდა  მონიტორინგს.  

მონიტორინგი მიზნად ისახავს მონიტორინგის სუბიექტებისთვის დათმობილი დროის 
რაოდენობრივი მონაცემების დათვლას. 1111111111111111111111111111111111111111111111

მონიტორინგის მეთოდოლოგია ეყრდნობა საერთაშორისო პრაქტიკას.

ანგარიშში აისახა ,,მოამბის” გამოშვებები (მოამბე (12:00), მოამბე (15:00), მოამბე 
(18:00), მოამბე (21:00) და საზოგადოებრივ- პოლიტიკური მიმართულების გადაცემა „ახალი 
კვირა“.  აღნიშნულ გადაცემებში გაიზომა:jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj 

     საარჩევნო სუბიექტებისთვის პირდაპირ დათმობილი დრო (თვის ჭრილში)

     გაშუქებული საარჩევნო თემების რაოდენობრივი მონაცემი  და დათმობილი დრო (თვის ჭრილში)

     საარჩევნო სუბიექტების გაშუქების დინამიკა (7 დღიანი ბიჯით)

გასული წლის მსგავსად, მონიტორინგი ამჯერადაც მიმდინარეობს სპეციალურად შექმნილი 
პროგრამის საშუალებით, თითოეულ ჩანაწერზე ტელეგადაცემის/სიუჟეტის ლინკის მითითებით, 
ხოლო გაშუქებული ინფორმაციის დამუშავებას უზრუნველყოფენ  სხვადასხვა პლატფორმისა 
და გადაცემის სპეციფიკის გათვალისწინებით დატრენინგებული მონიტორები. ggggggggg  

საანგარიშო პერიოდში აღნიშნულ გადაცემებში გაშუქებული საარჩევნო თემების რაოდენობაა 714, 
დათმობილი დრო 25:18:10 (ოცდახუთი საათი, თვრამეტი წუთი და ათი წამი).   

მონიტორინგის მიხედვით, გაშუქება ხორციელდება საარჩევნო სუბიექტების აქტივობის 
შესაბამისად. პირდაპირ გაშუქებული სუბიექტების რაოდენობაა 25. დამოუკიდებელი კანდიდატების გაშუქება 
ნაჩვენებია ჯამურად. წარმოდგენილი  საარჩევნო სუბიექტებისთვის (გამომსვლელებისთვის) დათმობილი დრო 
არის  10:30:36  (ათი საათი, ოცდაათი წუთი და ოცდათექვსმეტი წამი) . 
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https://bit.ly/3EueMHF
 მეთოდოლოგია სრულად 



მიმდინარე საარჩევნო კამპანიის ყველაზე აქტიურ  სუბიექტებად კვლავ „ქართული ოცნება’’ 
და „ნაციონალური მოძრაობა’’ რჩება,  მათთან ერთად პირდაპირი გაშუქების მაღალი მაჩვენებელი 
დაუგროვდა  „მესამე ძალას’’ და „ლელოს’’. cxvvvvvvvvvvvvffffffffffffffffffffffffffffffffffffff  

(ცხრილი #1 - საარჩევნო სუბიექტების პირდაპირი გაშუქება დათმობილი დროის და პროცენტული 
გადანაწილების მითითებით. 13 აგვისტო - 13 სექტემბერი)
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საარჩევნო პირდაპირი სუბიექტი გაშუქება 
(წთ)

პირდაპირი
 გაშუქება (%)

ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო

მესამე ძალა 

ლელო  

ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა

ევროპული საქართველო - მოძრაობა თავისუფლებისათვის 

გახარია - საქართველოსთვის 

ალეკო ელისაშვილი - მოქალაქეები 

შალვა ნათელაშვილი-საქართველოს ლეიბორისტული პარტია 

ზურაბ გირჩი ჯაფარიძე: გირჩი - მეტი თავისუფლება 

ელენე ხოშტარია - დროა 

ევროპელი დემოკრატები 

ანა დოლიძე - ხალხისთვის  

დავით ჭიჭინაძე - ტრიბუნა   

სახალხო პარტია   

გიორგი ლაღიძე - მომავალი საქართველო   

დამოუკიდებელი კანდიდატი    

ევროპელი სოციალისტები    

სოციალური სამართლიანობისათვის    

პროგრესული საქართველო
მესამე გზა 

საქართველო
სულ

თავისუფალი საქართველო (ზაზა ხატიაშვილი, კახა კუკავა, გრიგოლ ჯოჯუა)    

დავით თარხან - მოურავი, ირმა ინაშვილი - საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი  

მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანება კანონი და სამართალი  

არჩევნები 2021
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ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო

ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა

მესამე ძალა 

ლელო  

ევროპული საქართველო - მოძრაობა თავისუფლებისათვის 

გახარია - საქართველოსთვის 

ალეკო ელისაშვილი - მოქალაქეები 

შალვა ნათელაშვილი-საქართველოს ლეიბორისტული პარტია 

ზურაბ გირჩი ჯაფარიძე: გირჩი - მეტი თავისუფლება 

ელენე ხოშტარია - დროა 

ევროპელი დემოკრატები 

ანა დოლიძე - ხალხისთვის  

დავით ჭიჭინაძე - ტრიბუნა   

სახალხო პარტია   

გიორგი ლაღიძე - მომავალი საქართველო   

დამოუკიდებელი კანდიდატი    

ევროპელი სოციალისტები    

სოციალური სამართლიანობისათვის    

პროგრესული საქართველო

მესამე გზა 

საქართველო

თავისუფალი საქართველო (ზაზა ხატიაშვილი, კახა კუკავა, 
გრიგოლ ჯოჯუა)    

დავით თარხან - მოურავი, ირმა ინაშვილი - საქართველოს 
პატრიოტთა ალიანსი  

მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანება კანონი და სამართალი  

პირდაპირი გაშუქება (%)

(გრაფიკი # 1 - საარჩევნო სუბიექტების პირდაპირი გაშუქება პროცენტული განაწილების მიხედვით. 
100% არის საარჩევნო სუბიექტების პირდაპირი გაშუქების ჯამური ქრონომეტრაჟი)
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საარჩევნო სუბიექტების გაშუქების დინამიკაზე დაკვირვება  აჩვენებს მათი აქტივობების 
ზრდას არჩევნების თარიღის მოახლოებასთან ერთად,  შესაბამისად იზრდება საარჩევნო 
სუბიექტებისთვის დათმობილი დროც. ჯჯჯჯჯჯჯჯჯჯჯჯჯჯჯჯჯჯჯჯჯჯჯჯჯჯჯჯჯჯჯჯჯჯჯჯჯჯჯჯჯჯჯჯჯჯჯ  

(გრაფიკი #2 - ანგარიშში წარმოდგენილ გადაცემებში საარჩევნო სუბიექტებისთვის 
დათმობილი დროის დინამიკა)

საარჩევნოს სუბიექტებისთვის დათმობილი დრო
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პირდაპირი გაშუქება (წთ)
13.08.2021-20.08.2021 20.08.2021-27.08.2021 27.08.2021-03.09.2021 03.09.2021-10.09.2021

წინასაარჩევნო პერიოდში, იზრდება მაუწყებლის როლი ამომრჩეველთა ინფორმირების კუთხით. 
განსაკუთრებულ მნიშვნელობას იძენს  მიუკერძოებელი და დაბალანსებული სარედაქციო პოლიტიკა, 
რომელიც ნათლად ჩანს პირველი არხის პლატფორმაზე საარჩევნო სუბიექტების გაშუქების 
სტრატეგიაში. მონიტორინგის მონაცემებით პარტიების უმეტესობამ აქტიური საარჩევნო 
კამპანია 20 აგვისტოდან დაიწყო. ამ რიცხვიდან  ყოველი შვიდი დღის რაოდენობრივი მონაცემი 
ავლენს ყველაზე აქტიურად გაშუქებულ პარტიებს, სადაც ლიდერი პოზიციები მუდმივად ცვლადია, 
მათივე აქტივობის შესაბამისად.                             გგტტტტტტტტტტ 

არჩევნები 20214



პირდაპირი გაშუქება (20-27 აგვისტო )  

ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო

ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა 21.83%

20.71%

13.29%

12.30%

7.12%

5.21%

2.09%

4.08% 

2.81%

7.24%

მესამე ძალა 

ლელო  

ევროპული საქართველო - მოძრაობა თავისუფლებისათვის 

გახარია - საქართველოსთვის 

ალეკო ელისაშვილი - მოქალაქეები 

შალვა ნათელაშვილი-საქართველოს ლეიბორისტული პარტია 

ზურაბ გირჩი ჯაფარიძე: გირჩი - მეტი თავისუფლება 

 გირჩი 

პირდაპირი გაშუქება ( 27აგვისტო-3 სექტემბერი )  

ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო

ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა

21.15%

17.96%

15.74%

13.69%

7.11%

5.11%

3.17%

3.07% 

2.75%

7.38%

მესამე ძალა 

ლელო  

ევროპული საქართველო - მოძრაობა თავისუფლებისათვის 

გახარია - საქართველოსთვის 

შალვა ნათელაშვილი-საქართველოს ლეიბორისტული პარტია 

ზურაბ გირჩი ჯაფარიძე: გირჩი - მეტი თავისუფლება 

 გირჩი 

ელენე ხოშტარია - დროა 

არჩევნები 202155

(გრაფიკი #3, #4, #5 - პირდაპირი გაშუქების სიდიდის მიხედვით საარჩევნო სუბიექტების ტოპ ათეულები)



1.    მესამე ძალა (ინტერვიუ სერგო ჩიხლაძესთან)

2.    ევროპული საქართველო- მოძრაობა თავისუფლებისათვის (ინტერვიუ გიორგი ნონიაშვილთან) 

3.    მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანება კანონი და სამართალი (ინტერვიუ თამარ ჩარკვიანთან) 

4.    ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა (ინტერვიუ ნიკა ობოლაძესთან)

5.    ევროპელი დემოკრატები (ინტერვიუ პაატა დავითაიასთან) 

6.    ალეკო ელისაშვილი - მოქალაქეები (ინტერვიუ ალეკო ელისაშვილთან)  

მნიშვნელოვანია, რომ 6 სექტემბრიდან, მოამბე 18 საათზე ყოველ სამუშაო დღეს მაყურებელს 
სთავაზობს ინტერვიუს არჩევნებში მონაწილე კვალიფიციური სუბიექტის წარმომადგენელთან.   
პოლიტიკურ აქტორებს შესაძლებლობა აქვთ ამომრჩეველს გააცნონ საკუთარი პროგრამა და 
ძირითადი გზავნილები. საინფორმაციო გამოშვების ინიციატივით, 6-იდან 13 სექტემბრის 
ჩათვლით, უკვე ისარგებლეს საარჩევნო სუბიექტებმა:ჯჯჯჯჯჯჯჯჯჯჯჯჯჯჯჯჯჯჯჯჯჯჯჯჯჯჯჯჯჯ   

უწყვეტი მონიტორინგი და შედეგების პერმანენტული შეფასება  შესაძლებელს ხდის საარჩევნო 
პროცესის გაშუქებაზე დინამიკაში დაკვირვებას და საეთერო დროის თანაბარ განაწილებას 
საარჩევნო სუბიექტებს შორის.  ამასთანავე აღვნიშნავთ, რომ მაუწყებლის მიერ წინასაარჩევნო 
მონიტორინგის წარმოება,  განაპირობებს  მიუკერძოებელი და დაბალანსებული გაშუქების 
კანონით განსაზღვრული ვალდებულების შესრულებას. მმმმმმმმმმმმმმმმგგგგგგგგგგგგგგ    

პირდაპირი გაშუქება ( 3-10 სექტემბერი )  

ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო

ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა 20.03%

19.81%

12.43%

11.30%

5.09%

4.35%

4.33%

4.00% 

2.42%

7.88%

მესამე ძალა 

ლელო  

ევროპული საქართველო - მოძრაობა თავისუფლებისათვის 

გახარია - საქართველოსთვის 

შალვა ნათელაშვილი-საქართველოს ლეიბორისტული პარტია 

 გირჩი 

ევროპელი დემოკრატები 

მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანება კანონი და სამართალი  

არჩევნები 20216
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