
პროექტს ახორციელებენ:

„ევროკავშირი შედგება 28 წევრი ქვეყნისგან, 
რომელთაც გამოცდილების, რესურსებისა 
და მომავლის ეტაპობრივად გაზიარება 
გადაწყვიტეს. გაფართოების 50-წლიანი 
ისტორიის მანძილზე მათ შექმნეს 
სტაბილურობის, დემოკრატიისა და მდგრადი 
განვითარების სივრცე და ამავე დროს 
შეინარჩუნეს კულტურული მრავალფეროვნება, 
შემწყნარებლობა და  ინდივიდუალური 
თავისუფლებანი.

ევროკავშირი მზად არის თავისი მიღწევები და 
ღირებულებები მის საზღვრებს მიღმა არსებულ 
ქვეყნებსა და ერებს გაუზიაროს.“

დამატებითი ინფორმაციისთვის
გთხოვთ მიმართოთ:

ქ-ნ მაია დვალიშვილს

ევროკავშირის საჯარო სამსახურების 
დაძმობილების პროექტის მუდმივი უცხოელი 
მრჩევლის პარტნიორი/საჯარო სამსახურის 
ბიუროს უფროსის მოადგილე

ინგოროყვას ქუჩა 7, თბილისი 0114, 
საქართველო

ტელეფონი: +995 32 219 27 27 
(შიდა ნომერი 123)

ელ-ფოსტა: Mdvalishvili@csb.gov.ge
www.csb.gov.ge 

ქ-ნ რედა რეკაშიენეს

ევროკავშირის საჯარო სამსახურების 
დაძმობილების პროექტის მუდმივი უცხოელი  
მრჩეველი 

ინგოროყვას ქუჩა 7, თბილისი 0114, 
საქართველო

ტელეფონი: +995 591 40 36 13

ელ-ფოსტა: Reda.Rekasiene@vtd.lt

პროექტი „საჯარო სამსახურის ბიუროს შესაძლებლობების 
გაძლიერება საჯარო სამსახურის რეფორმის 
განსახორციელებლად“ ფინანსდება ევროკავშირის საჯარო 
სამსახურების დაძმობილების პროგრამის ფარგლებში.

ეს პუბლიკაცია შექმნილია ევროკავშირის მხარდაჭერით. 
მის შინაარსზე სრულად პასუხისმგებელია ლიეტუვას 
რესპუბლიკის მთავრობის ადმინისტრაცია და არ ნიშნავს 
რომ იგი გამოხატავს ევროკავშირის შეხედულებებს.

The European Union for Georgia

The European Union for Georgia

საქართველოში საჯარო 
სამსახურის რეფორმის 
მხარდასაჭერად

ლიეტუვას რესპუბლიკის 
მთავრობის 
ადმინისტრაცია

საჯარო სამსახურის 
დეპარტამენტი

ლიეტუვას რესპუბლიკის შინაგან 
საქმეთა სამინისტრო 

ევროპის სოციალური 
ფონდის სააგენტო

საჯარო 
სამსახურის 
ბიურო

ევროკავშირის საჯარო სამსახურების 
დაძმობილების პროექტი



პროექტის შესახებ

საჯარო სამსახურების დაძმობილების 
პროექტი ხორციელდება ევროკავშირის მიერ 
დაფინანსებული პროგრამის ფარგლებში - 
„საჯარო მმართველობის რეფორმის მხარდაჭერა 
საქართველოში“  

სექტორი:
საჯარო მმართველობა

ბენეფიციარი ქვეყნის უწყება:
საქართველოს საჯარო სამსახურის ბიურო

ევროკავშირის წევრი ქვეყნის წამყვანი უწყება:
ლიეტუვას რესპუბლიკის მთავრობის 
ადმინისტრაცია

პროექტის განხორციელებაში მონაწილე 
ევროკავშირის წევრი ქვეყნის სხვა სახელმწიფო 
ორგანოები:
საჯარო სამსახურის დეპარტამენტი; ლიეტუვას 
რესპუბლიკის შინაგან საქმეთა სამინისტრო; 
ევროპის სოციალური ფონდის სააგენტო 

პროექტის ხანგრძლივობა:
2018 წლის ოქტომბერი - 2020 წლის ივლისი

ბენეფიციარი ქვეყნის პროექტის ხელმძღვანელი:
ქ-ნი ეკატერინე ქარდავა, დოქტორი 
საჯარო სამსახურის ბიუროს უფროსი

ევროკავშირის წევრი ქვეყნის პროექტის 
ხელმძღვანელი:
ბ-ნი ალმინას მაჩულიუსი
ლიეტუვას რესპუბლიკის მთავრობის 
ვიცე-კანცლერი

პროექტის ამოცანა

ზოგადი ამოცანაა საქართველოში 
მერიტოკრატიულ პრინციპებზე დაფუძნებული 
და პროფესიული უნარ-ჩვევებით აღჭურვილი 
საჯარო სამსახურის შექმნის მხარდაჭერა საჯარო 
მმართველობის ევროპული პრინციპების 
შესაბამისად.

პროექტის მიზანია საჯარო სამსახურის ბიუროს 
ინსტიტუციური და ადამიანური რესურსების 
შესაძლებლობების განვითარება  საქართველოში 
საჯარო სამსახურის რეფორმის ეფექტიანი 
განხორციელების ხელშეწყობის მიზნით.

პროექტის განხორციელების ძირითადი 
პრინციპები:

• საჯარო სამსახურის ბიუროსთვის მაღალი 
ხარისხის დახმარების გაწევა და მასთან 
მჭიდრო თანამშრომლობა საჯარო 
სამსახურის რეფორმის თანმიმდევრულად და 
ინკლუზიურად განხორციელების მიზნით

• ცოდნისა და პროფესიული გამოცდილების 
სიღრმისეული გაზიარება ინდივიდუალური 
მიდგომის გამოყენებით

• ლიეტუვასა და საქართველოს შორის ჭეშმარიტი 
პარტნიორული ურთიერთობების ჩამოყალიბება 
და თანამშრომლობის გაძლიერება პროექტის 
შედეგების მდგრადობის უზრუნველსაყოფად

კონტექსტი და აქცენტები
2014 წელს საჯარო სამსახურის რეფორმა 
საქართველოში განვითარების აქტიურ 
ეტაპზე გადავიდა.  2017 წელს ამოქმედდა 
ახალი კანონი საჯარო სამსახურის 
შესახებ, რომელიც ეყრდნობა საჯარო 
ადმინისტრირების ევროპულ პრინციპებს 
და მიზნად ისახავს ანგარიშვალდებული, 
მიუკერძოებელი,  პოლიტიკურად ნეიტრალური, 
კეთილსინდისიერებასა და  მერიტოკრატიულ 
პრინციპებზე დაფუძნებული საჯარო სამსახურის 
სისტემის ჩამოყალიბებას. გამჭირვალე და 
სტაბილური  საჯარო სამსახურის სისტემა 
უზრუნველყოფს  სახელმწიფოს მიმართ 
საზოგადოების ნდობის ამაღლებას და   
მმართველობის პროცესში მათ აქტიურ 
ჩართულობას.  პროექტი მიზნად ისახავს 
საქართველოში სწორედ ასეთი საჯარო 
სამსახურის სისტემის ჩამოყალიბებასა და 
კარგი მმართველობის გაძლიერებას ლიეტუვას 
გამოცდილების გაზიარების გზით. პროექტი 
შედგება ხუთი კომპონენტისაგან, რომელთა 
მიზანია:

კომპონენტი 1: 
საკანონმდებლო ბაზის დახვეწა

კომპონენტი 2: 
საჯარო სამსახურის ბიუროს შესაძლებლობების 
გაძლიერება

კომპონენტი 3: 
ადამიანური რესურსების მართვის დახვეწა 

კომპონენტი 4: 
საინფორმაციო ტექნოლოგიების სისტემის 
სრულყოფა 

კომპონენტი 5:  
კომუნიკაციის და ინფორმირებულობის 
გაუმჯობესება


