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მონიტორინგის გეგმა 

N თარიღი/ დრო მისამართი ღონისძიება 

1 9 აგვისტო, 2016 

 

ახალციხე, დიდიმამიშვილის #16 ვებ–გვერდზე www.sknews.ge-ზე, რუბრიკის – მე ვირჩევ დამატება 

2 9 აგვისტო, 2016 

 

ახალციხე, დიდიმამიშვილის #16 განცხადების გათავსება პარტიებისათვის და მაჟორიტარებისათვის 

კითხვების მოწოდების შესახებ, ვებ–გვერდზე 

3 9–10 აგვისტო, 2016 ახალციხე, დიდიმამიშვილის #16 სამუშაო ჯგუფის დაკომპლექტება, დაკომპლექტდება ორი ჯგუფი, 

თითოეულში იქნება 1 მძღოლი, 1 ოპერატორი, 1 ჟურნალისტი, სოფლებში 

კითხვების ჩაწერის მიზნით 

4 10-12 აგვისტო, 2016 ახალციხე, დიდიმამიშვილის #16 სოფლების სიის გაკეთება, გასვლების დროის ზუსტი დაგეგმვა 

5 12-20 აგვისტო, 2016 ახალციხე, დიდიმამიშვილის #16 #1 ჩანართის თემატიკის გადანაწილება და მასალების მომზადება 

6 18-20 აგვისტო, 2016 ახალციხე, დიდიმამიშვილის #16 გაზეთის დისტრიბუციის სამოქმედო გეგმის შემუშავება, გაზეთი 

დარიგდება ახალციხის, ასპინძის, ადიგენის, ბორჯომის, ახალქალაქისა და 

ნინოწმინდის სოფლებში, თითეულ სოფელში დარიგებული ტირაჟი 

გადანაწილდება, მცხოვრებთა რიცხვის მიხედვით 

7 30 აგვისტო, 2016 თბილისი, სტამბა #1 ჩანართის ბეჭდვა 

8 30-აგვისტო–1 სექტემბერი, 

2016 

ახალციხე, დიდიმამიშვილის #16 #1 ჩანართის მასალების ატვირთვა ვებ–გვერდზე 

9 1-3 სექტემბერი, 2016  ახალციხე, დიდიმამიშვილის #16 #1 ჩანართის დისტრიბუცია 

10 30 აგვისტო – 2 სექტემბერი, 

2016 

ახალციხე, დიდიმამიშვილის #16 #1 ჩანართის მასალების ფეისბუქზე  გავრცელება 

11 30 აგვისტო–10 სექტემბერი, 

2016 

ახალციხე, ადიგენი, ასპინძა, 

ბორჯომი, ნინოწმინდა, 

ახალქალაქი 

კითხვების შეგროვების მიზნით 2 ჯგუფის გასვლა სოფლებში 

12 1 სექტემბერი–5 სექტემბერი, 

2016 

ახალციხე, დიდიმამიშვილის #16 ტრიპლეტების მომზადება ბეჭდვისათვის 

13 6-7 სექტემბერი, 2016 თბილისი, სტამბა ტრიპლეტების ბეჭდვა 

14 10-15 სექტემბერი, 2016 ახალციხე, დიდიმამიშვილის #16 კითხვების დამუშავება, გადაგზავნა პარტიების ოფისებში და 

მაჟორიტარობის კანდიდატებთან და პასუხების შეგროვება 

15 16 – სექტემბერი, 2016 ახალციხე, დიდიმამიშვილის #16 #2 ჩანართის მომზადება და ბეჭდვა 

16 16-სექტემბერი, 2016 ახალციხე, დიდიმამიშვილის #16 #2 ჩანართის მასალების ატვირთვა ვებ–გვერდზე 

17 16 სექტემბერი-17 

სექტემბერი, 2016 

ახალციხე, დიდიმამიშვილის #16 #2 ჩანართის მასალების ფეისბუქზე  გავრცელება 

18 16–სექტემბერი– ახალციხე, ადიგენი, ასპინძა, #2 ჩანართის და ტრიპლეტების დისტრიბუცია 



19 სექტემბერი, 2016 ბორჯომი, ნინოწმინდა, 

ახალქალაქი 

19 15 სექტემბერი–18 

სექტემბერი, 2016 

ახალციხე, დიდიმამიშვილის #16 ვიდეო მასალის მონტაჟი და ვებ–გვერდზე ატვირთვა 

20 18 სექტემბერი-19 

სექტემბერი 

ახალციხე, დიდიმამიშვილის #16 ვიდეო მასალის ფეისბუქზე  გავრცელება 

21 30 – სექტემბერი, 2016 ახალციხე, დიდიმამიშვილის #16 #3 ჩანართის მომზადება და ბეჭდვა 

22 30-სექტემბერი, 2016  ახალციხე, დიდიმამიშვილის #16 #3 ჩანართის მასალების ატვირთვა ვებ–გვერდზე 

23 30 სექტემბერი-1 ოქტომბერი, 

2016 

ახალციხე, დიდიმამიშვილის #16 #3 ჩანართის მასალების ფეისბუქზე  გავრცელება 

24 1–ოქტომბერი–3 ოქტომბერი, 

2016 

ახალციხე, ადიგენი, ასპინძა, 

ბორჯომი, ნინოწმინდა, 

ახალქალაქი 

#3 ჩანართის დისტრიბუცია 

 

 

  


