
 

 

 

 

 

 

ღია მმართველობა საქართველო 

საჯარო კონსულტაციები 2014 

მთავრობათა ღიაობა, გამჭვირვალობა, ანგარიშვალდებულება საზოგადოების წინაშე და გადაწყვეტილების მიღების 

პროცესში მოქალაქეთა ჩართულობა ღია მმართველობის პარტნიორობის ფუნდამენტური პრინციპებია.  

საქართველო, როგორც ღია მმართველობის პარტნიორობის წევრი ქვეყანა, ვალდებულია, 2014 წლის 30 აპრილამდე 

შეიმუშავოს 2014-2015 წლების სამოქმედო გეგმის პირველადი პროექტი და წარუდგინოს ღია მმართველობის 

პარტნიორობის სამდივნოს. საბოლოო სახით სამოქმედო გეგმა ღია მმართველობის პარტნიორობას წარედგინება 2014 

წლის ივნისში. პარტნიორობის რეგულაციების შესაბამისად, სამოქმედო გეგმის შემუშავება უნდა მოხდეს სამოქალაქო 

საზოგადოების მხარდაჭერითა და ფართო საზოგადოებასთან მჭიდრო კონსულტაციების გზით, დადგენილი 

სახელმძღვანელო პრინციპებისა და პროცესის დაცვით. ღია მმართველობის პარტნიორობის სახელმძღვანელო 

დოკუმენტების გათვალისწინებით, კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლის უწყებათაშორისი საკოორდინაციო საბჭოს 

სამდივნომ (სამდივნო) შეიმუშავა სამოქმედო გეგმის შემუშავების პროცესისა  და საჯარო კონსულტაციების გეგმა.  

საზოგადოების ინფორმირება, მიმდინარე პროცესების შესახებ, ონლაინ კონსულტაციებით დაიწყო. საზოგადოებას 

საშუალება აქვს სამდივნოს მიაწოდოს იდეები და მოსაზრებები, თუ რა ღონისძიებები უნდა გატარდეს ახალ 

სამოქმედო გეგმაში გასათვალისწინებელ ღონისძიებებთან დაკავშირებით. პროცესებში საზოგადოების მაქსიმალური 

ჩართულობის მიზნით, სამდივნო საჯარო და სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლებთან ერთად, საჯარო 

კონსულტაციებს გამართავს საქართველოს მასშტაბით 15 მარტიდან 15 აპრილამდე.  

http://justice.gov.ge/Ministry/Department/347
http://www.justice.gov.ge/Ministry/Department/353
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საჯარო კონსულტაციები წარიმართება ღია მმართველობა საქართველოს ფორუმის ფარგლებში USAID-ის 

დემოკრატიული მმართველობა საქართველოში პროგრამისა და სსიპ სახელმწიფო სერვისების განვითარების 

სააგენტოს საზოგადოებრივი ცენტრების მხარდაჭერით, ფორუმის წევრი არასამთავრობო და სამთავრობო 

ორგანიზაციების მონაწილეობით.  

შეხვედრაზე ფორუმის 2 წარმომადგენელი 20-30 წუთიანი პრეზენტაციით წარუდგენს საზოგადოებას ღია 

მმართველობის პარტნიორობის პრინციპებს და ახალი სამოქმედო გეგმის შესახებ ინფორმაციას. ფართო 

ჩართულობისა და ინტერაქტიული პროცესის უზრუნველყოფის მიზნით, დამსწრე საზოგადოებას წინასწარ 

დაურიგდება მოკლე კითხვარი და მასალა. შეხვედრის ხანგრძლივობა 2 სთ.  

შეხვედრებში მონაწილეობას მიიღებენ 

რუსუდან მიხელიძე, იუსტიციის სამინისტროს ანალიტიკური დეპარტამენტის უფროსი, კორუფციის წინააღმდეგ 

ბრძოლის უწყებათაშორისი საკოორდინაციო საბჭოს მდივანი; 

ქეთევან ცანავა, ღია მმართველობა საქართველოს ეროვნული კოორდინატორი; 

ნატალია ბარათაშვილი, იუსტიციის სამინისტროს ანალიტიკური დეპარტამენტის მრჩეველი; 

ირაკლი ლომიძე, იუსტიციის სახლის მომსახურების პროცესების განვითარების დირექტორი; 

თამთა ცოცხალაშვილი, საჯარო სამსახურის ბიუროს რეფორმებისა და განვითარების დეპარტამენტის უფროსი; 

გიორგი კლდიაშვილი, ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის დირექტორი; 

ლევან ავალიშვილი, ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის პროექტების დირექტორი; 

სულხან სალაძე, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია, პროექტის კოორდინატორი; 

ვაკო ნაცვლიშვილი, ფონდი ღია საზოგადოება - საქართველოს პროექტის კოორდინატორი.   

საჯარო კონსულტაციების განრიგი, დანართი 1. (გვ 3)  
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ღია მმართველობა საქართველოს 2014 წლის საჯარო კონსულტაციების განრიგი 
 

კახეთი 
თარიღი ქალაქი ადგილმდებარეობა/დრო აუდიტორია პასუხისმგებელი პირი 

15 მარტი  

 

თელავი 

თელავის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი,  

11:00–13:00 

აკადემიური წრე, სტუდენტები რუსუდან მიხელიძე 

ლევან ავალიშვილი 

 

 USAID, დემოკრატიული 

ჩართულობის ცენტრი, 

15:00–17:00  

ადგილობრივი 

თვითმმართველობები, 

არასამთავრობო ორგანიზაციები, 

სხვა დაინტერესებული პირები 

საგარეჯო USAID, დემოკრატიული 

ჩართულობის ცენტრი, 

11:00–13:00 

ადგილობრივი 

თვითმმართველობები, 

არასამთავრობო ორგანიზაციები, 

სხვა დაინტერესებული პირები 

ირაკლი ლომიძე 

ქეთი ცანავა 

 

 

შაშიანი, 

გურჯაანის 

მუნიციპალიტეტი 

საზოგადოებრივი ცენტრი, 

12:00–14:00 

ადგილობრივი 

თვითმმართველობები, 

არასამთავრობო ორგანიზაციები, 

სხვა დაინტერესებული პირები 

თამთა ცოცხალაშვილი 

ვაკო ნაცვლიშვილი  
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ქართლი 
თარიღი ქალაქი ადგილმდებარეობა/დრო აუდიტორია პასუხისმგებელი პირი 

17 მარტი გორი USAID, დემოკრატიული 

ჩართულობის ცენტრი, 12:00–

14:00 

ადგილობრივი 

თვითმმართველობები, 

არასამთავრობო ორგანიზაციები, 

სხვა დაინტერესებული პირები 

ნატალია ბარათაშვილი 

გიორგი კლდიაშვილი 

 

ქვემო ქართლი 
თარიღი ქალაქი ადგილმდებარეობა/დრო აუდიტორია პასუხისმგებელი პირი 

19 მარტი რუსთავი USAID, დემოკრატიული 

ჩართულობის ცენტრი, 11:00–

13:00 

ადგილობრივი 

თვითმმართველობები, 

არასამთავრობო ორგანიზაციები, 

სხვა დაინტერესებული პირები 

ქეთი ცანავა 

ვაკო ნაცვლიშვილი  

მარნეული 

(ბოლნისი) 

USAID, დემოკრატიული 

ჩართულობის ცენტრი, 11:00–

13:00 

ადგილობრივი 

თვითმმართველობები, 

არასამთავრობო ორგანიზაციები, 

სხვა დაინტერესებული პირები 

სულხან სალაძე 

ირაკლი ლომიძე 

 

იმერეთი 
თარიღი ქალაქი ადგილმდებარეობა/დრო აუდიტორია პასუხისმგებელი პირი 

22 მარტი ქუთაისი  

(ხონი, 

სამტრედია, 

წყალტუბო, 

ზესტაფონი, 

თერჯოლა) 

USAID, დემოკრატიული 

ჩართულობის ცენტრი, 12:00–

14:00 

ადგილობრივი 

თვითმმართველობები, 

არასამთავრობო ორგანიზაციები, 

სხვა დაინტერესებული პირები 

ქეთი ცანავა 

ირაკლი ლომიძე 

 

უნივერსიტეტი, 

16:00–18:00 

აკადემიური წრე, სტუდენტები 

ხარაგაულის საზოგადოებრივი ცენტრი ადგილობრივი ნატალია ბარათაშვილი 
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მუნიციპალიტე

ტის სოფ. ხევი 

12:00–14:00 

 

თვითმმართველობები, 

არასამთავრობო ორგანიზაციები, 

სხვა დაინტერესებული პირები 

ლევან ავალიშვილი 

 

მცხეთა–მთიანეთი 
თარიღი ქალაქი ადგილმდებარეობა/დრო აუდიტორია პასუხისმგებელი პირი 

28 მარტი მცხეთა 

(დუშეთი) 

მცხეთის მუნიციპალიტეტის 

მთავარი ბიბლიოთეკა 14:00–

16:00 

ადგილობრივი 

თვითმმართველობები, 

არასამთავრობო ორგანიზაციები, 

სხვა დაინტერესებული პირები 

ქეთი ცანავა 

ლევან ავალიშვილი 

 

 

სამეგრელო 
თარიღი ქალაქი ადგილმდებარეობა/დრო აუდიტორია პასუხისმგებელი პირი 

29 მარტი ზუგდიდი 

(აბაშა, სენაკი, 

ჩხოროწყუ, 

მარტვილი, 

ხობი) 

USAID, დემოკრატიული 

ჩართულობის ცენტრი, 12:00–

14:00 

ადგილობრივი 

თვითმმართველობები, 

არასამთავრობო ორგანიზაციები, 

სხვა დაინტერესებული პირები 

ქეთი ცანავა 

ირაკლი ლომიძე 

უნივერსიტეტი 

16:00–18:00 

აკადემიური წრე, სტუდენტები ქეთი ცანავა 

ირაკლი ლომიძე 

 

გურია 
თარიღი ქალაქი ადგილმდებარეობა/დრო აუდიტორია პასუხისმგებელი პირი 

5 

აპრილი 

ოზურგეთი 

(ჩოხატაური) 

USAID, დემოკრატიული 

ჩართულობის ცენტრი, 14:00–

16:00 

ადგილობრივი 

თვითმმართველობები, 

არასამთავრობო ორგანიზაციები, 

სხვა დაინტერესებული პირები 

თამთა ცოცხალაშვილი 

ლევან ავალიშვილი  
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სამცხე–ჯავახეთი 
თარიღი ქალაქი ადგილმდებარეობა/დრო აუდიტორია პასუხისმგებელი პირი 

12 

აპრილი 

ახალციხე 

(ნინოწმინდა, 

ასპინძა, 

ადიგენი, 

ბორჯომი) 

USAID, დემოკრატიული 

ჩართულობის ცენტრი, 

13:00–15:00 

ადგილობრივი 

თვითმმართველობები, 

არასამთავრობო ორგანიზაციები, 

სხვა დაინტერესებული პირები 

რუსუდან მიხელიძე 

სულხან სალაძე 

 

  

აჭარა 
თარიღი ქალაქი ადგილმდებარეობა/დრო აუდიტორია პასუხისმგებელი პირი 

10 

აპრილი 

ბათუმი 

(ხელვაჩაური, 

ქობულეთი) 

USAID, დემოკრატიული 

ჩართულობის ცენტრი, 16:00-

18:00 

ადგილობრივი 

თვითმმართველობები, 

არასამთავრობო ორგანიზაციები, 

სხვა დაინტერესებული პირები 

ირაკლი ლომიძე 

ლევან ავალიშვილი 

11 

აპრილი 

ბათუმი 

 

უნივერსიტეტი 

13:00–15:00 

აკადემიური წრე, სტუდენტები ირაკლი ლომიძე 

სულხან სალაძე 



 
 

7 
 

მიმდინარე 

თბილისი 
თარიღი ადგილმდებარეობა დრო აუდიტორია პასუხისმგებელი პირი 

11 

აპრილი 

საქართველოს 

საზოგადოებრივ საქმეთა 

ინსტიტუტი (GIPA) 

15:00-17:00 აკადემიური წრე, სტუდენტები ქეთი ცანავა 

ვაკო ნაცვლიშვილი 

16 

აპრილი 

თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი 

14:00-16:00 აკადემიური წრე, სტუდენტები ირაკლი ლომიძე 

ქეთი ცანავა 

 მედია, არასამთავრობო 

ორგანიზაციები 

   

 პოლიტ. პარტიები; 

პროფკავშირები; 

მასწავლებლები 

   

 საჯარო დაწესებულებები    

 ბიზნეს ორგანიზაციები    

 

 


