
 
 
 
 
 
 

საკოორდინაციო საბჭოს შეხვედრა 
 
 
 

თარიღი: 15 ივლისი, 2021 წელი 
 

დრო: 19:00 -20:00 
 

შეხვედრის ადგილი: Zoom 
 
 

შეხვედრას ესწრებოდნენ: 
 
 
 

 
1. ნინო ჩხობაძე - საქართველოს მწვანეთა მოძრაობა/დედამიწის მეგობრები 
2. ლაშა ტუღუში - ლიბერალური აკადემია თბილისი 
3. კონსტანტინე კანდელაკი - საქართველოს ბიზნეს საკონსულტაციო ორგანიზაციების ასოციაცია 
4. ნინო ხუხუა - ადგილობრივი დემოკრატიის სააგენტო 
5. ნუგზარ კოხრეიძე - სამეცნიერო-ინტელექტუალური კლუბი „თაობათა დიალოგი“ 
6. ქეთევან ცხაკაია - იმერეთის მხარის მეცნიერთა კავშირი ,,სპექტრი” 
7. ცირა მესხიშვილი - ასოციაცია ტოლერანტი 

 
 
 
 
 

განსახილველი საკითხები: 
 
 

ü წონასაარჩევნო პერიოდში პოლიტიკურ პარტიებთან შეხვედრების ორგანიზება 

ü არჩევნების ქვეჯგუფის საქმიანობა 

ü პარლამენტის თავმჯდომარესთან შეხვედრისთვის დღის წესრიგის ფორმირება 

ü სექტემბერში გასამართი სექტორული შეხვედრი თემატიკის შერჩევა 

 
 



 

 
 

საკოორდინაციო საბჭოს თავმჯდომარემ გახსნა საკოორდინაციო საბჭოს შეხვედრა. მან დღის 
წესრიგით განსაზღვრული საკითხების შესახებ მიაწოდა ინფორმაცია. 

მმართველი კომიტეტის შეხვედრაზე განიხილეს ქვეყანაში შექმნილი წინასაარჩევნო ვითარება. 
2021 წლის 2 ოქტომბერს ჩანიშნული თვითმმართველობის არჩევნები არის მნიშვნელოვანი 
პოლიტიკური პროცესი, სესაბამისად საქართელოს ეროვნული პლატფორმა გეგმავს 
წინასაარჩევნო პერიოდში შეხვდეს პოლიტიკურ პარტიებს. საკოორდინაციო საბჭომ იმსჯელა 
შეხვედრის ფორმატისა და სპეციფიკის შესახებ. იმ ფაქტის გათვალისწინებით, რომ ეს არის 
თვითმმართველობის არჩევნები და ეროვნულ პლატფორმას ჰყავს რეგიონალური 
წარმომადგენლები 5 რეგიონში, მნიშვნელოვანია რომ შეხვედრები გაიმართოს თვითმმართველი 
ქალაქების მერობის კანდიდატებთან და საკრებულოს წევრეობის კანდიდატებთან. საბჭოს მიერ 
მიღებული გადაწყვეტილების შესაბამისად, სამდივნო მოამზადებს წერილს პოლიტიკური 
პარტიებისთვის და დაიწყებს მათთან შესაბამის კომუნიკაციას.  

საარჩევნო ქვეჯგუფის აქტივობის შესახებ იმსჯელეს საკოორდინაციო საბჭოზე. წინასაარჩევნო 
პერიოდში უმნიშვნელოვანესია პარტიების მხრიდან პროგრამების წარმოდგენა და 
პოლიტიკური დებატების გამართვა ტელევიზიებში. საკოორდინაციო საბჭოს თავმჯდომარის 
მოადგილის, ლაშა ტუღუშის ინიციატივით, მომზადდება განცხადება, რომელიც პარტიების 
მხრიდან დებატებში მონაწილეობაზე უარის თქმას შეეხება, ასევე განცხადებაში საუბარი იქნება 
პოლიტიკური პარტიების მიერ წინასაარჩევნო პროგრამების დროულ გამოქვეყნებასთან 
დაკავშირებით. განცხადება განხილული იქნება როგორც საკოორდინაციო საბჭოზე, ისე 
არჩევნების ქვეჯგუფის წევრებთან.  

საქართველოს ეროვნული პლატფორმა გეგმავს შეხვედრას პარლამენტის თავმჯდომარესთან. 
აღნიშნული შეხვედრისთვის, საკოორდინაციო საბჭოს თავმჯდომარე, მიმდინარე კვირაში, 
მოამზადებს დღის წესრიგს, თუ რა თემები იქნება განხილული და შესთავაზებს 
საკოორდინაციო საბჭოს შემდგომი განხილვისთვის.  

შეხვედრის ბოლოს განიხილეს სექტორული დიალოგისთვის შესარჩევი საკითხების თემატიკა. 
ჯგუფების შეხვედრებზე განხილული თემატიკები წარმოადგინეს კოორდინატორებმა საბჭოს 
შეხვედრაზე. ქვეყანაში შექმნივი ვითარების ათვალისწინებით, შეირჩა ორი მიმართულება. 
სამდივნო დაიწყებს კომუნიკაციას საგარეო საქმეთა სამინისტროსთან, რათა დროულად 
ჩაინიშნოს სექტორული შეხვედრები. 

 
 

ერთსაათიანი მსჯელობის შემდეგ შეხვედრა დასრულდა 

შეხვედრის მდივანი: ქეთევან ჭურაძე 

 



 

 

 

 



 


