
დანართი

თანხა ლარებში

წელი № პროგრამის დასახელება ბენეფიციარი
მონაწილეთა 

რაო-ბა
 ბიუჯეტი 

1
ეუთოს დემოკრატიული ინსტიტუტებისა და ადამიანის უფლებათა ოფისის ორგანიზებით არჩევნებზე მოკლევადიან 

დამკვირვებელთათვის გამართული ტრენინგი 
აპარატის თანამშრომელი

2 ,,კანდიდატი ქალების ინფორმირება თანაბარი გარემოს  შექმნისათვის” - ტრენინგი აპარატის თანამშრომელი

3
ინდოეთის საერთაშორისო დემოკრატიული ინსტიტუტისა და საარჩევნო ადმინისტრაციის ორგანიზებით დაგეგმილ სასწავლო 

კურსი
აპარატის თანამშრომელი

4 საარჩევნო ადმინისტრაციის ტრენერთა ტრენინგი აპარატის თანამშრომელი

5 ”ევროპის საბჭოს სახელმძღვანელო სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებისათვის” -სასწავლო კურსი აპარატის თანამშრომელი

6 თბილისის პოლიტიკური სწავლების სკოლის მიერ დაგეგმილ ლექცია-სემინარი აპარატის თანამშრომელი

7 ,,ტექნოლოგიების გამოყენება საარჩევნო პროცესებში“-კურსი აპარატის თანამშრომელი

8
საარჩევნო ადმინისტრაციის მიერ გაეროს განვითარების პროგრამის მხარდაჭერით ორგანიზებულ BRIDGE-ის სასწავლო 

პროგრამა
აპარატის თანამშრომელი

9 ,,ქალთა მონაწილეობა არჩევნებში, გენდერული საკითხები და ლიდერობა”  - ტრენინგი
საოლქო საარჩევნო კომისიის 

თანამშრომელი
27

1 შიდა აუდიტის საფუძვლები აპარატის თანამშრომელი

2 ხარისხის მართვის სისტემის ISO 9001:2008 სპეციალისტების და შიდა აუდიტორების კონფერენცია-სემინარი აპარატის თანამშრომელი

3 „ეფექტური ლობირება“ აპარატის თანამშრომელი

4 „ადგილობრივი დემოკრატია გენდერულ პერსპექტივაში“ აპარატის თანამშრომელი

5 ეუთოს/დემოკრატიული ინსტიტუტებისა და ადამიანის უფლებების ოფისის (OSCE/ODIHR) მიერ ორგანიზებული ტრენინგი აპარატის თანამშრომელი

6 საარჩევნო სემინარი აპარატის თანამშრომელი

7 „სოციალური მედიის გავლენა საარჩევნო პროცესებზე“ აპარატის თანამშრომელი

8 „გენდერული თანასწორობა და არჩევნები“ აპარატის თანამშრომელი

9 „სემინარი 2015 პრაქტიკულ ჩინურსა და ადმინისტრაციულ უნარებში ინგლისურენოვანი ქვეყნების საჯარო მოხელეებისათვის“ აპარატის თანამშრომელი

10 ,,ადგილობრივი დემოკრატია და სოციალური მდგრადობა გენდერული თანასწორობის ჭრილში“ აპარატის თანამშრომელი

11 უმაღლესი განათლების საკითხებზე მედიის სპეციალისტთა ტრენინგი აპარატის თანამშრომელი

12 „შესაძლებლობათა გაძლიერება არჩევნების მართვაში“ აპარატის თანამშრომელი

13 არჩევნებზე მოკლევადიანი დამკვირვებლების ტრეინინგი (STO) აპარატის თანამშრომელი

14 „არჩევნების მიმოხილვა და პროცედურების ზოგადი სწავლების კურსი“ 
საოლქო საარჩევნო კომისიის 

თანამშრომელი
73

15 მედიასთან ურთიერთობის საკითხები
საოლქო საარჩევნო კომისიის 

თანამშრომელი
73

16 საოლქო საარჩევნო კომისიების წევრთა კვალიფიკაციის ამაღლება საქმისწარმოების, ადამიანური რესურსების მართვის სფეროში
საოლქო საარჩევნო კომისიის 

თანამშრომელი
12

1 "ბიზნეს ეტიკეტი და პროტოკოლი" აპარატის თანამშრომელი

2 „პერსონალურ მონაცემთა დაცვა“ აპარატის თანამშრომელი

3 "დოკუმენტბრუნვის (eDocument) ტრენინგი" აპარატის თანამშრომელი

4 სისტემური აუდიტი აპარატის თანამშრომელი

5 სახელმწიფო შესყიდვების სასწავლო კურსი აპარატის თანამშრომელი

6 "სახელმწიფო ენა და ეფექტური კომუნიკაცია" აპარატის თანამშრომელი

7 „საარქივო საქმე და საქმისწარმოება“ აპარატის თანამშრომელი

8 საერთაშორისო ტრეინინგი თემაზე: „რისკის ორიენტაცია და რისკის შეფასება“ აპარატის თანამშრომელი

9  საორიენტაციო პროგრამა აპარატის თანამშრომელი

10  საორიენტაციო პროგრამა აპარატის თანამშრომელი

11  საორიენტაციო პროგრამა აპარატის თანამშრომელი

12  საორიენტაციო პროგრამა აპარატის თანამშრომელი

13  საორიენტაციო პროგრამა აპარატის თანამშრომელი

14 "მართვა და ეფექტური კომუნიკაცია"
აპარატის თანამშრომელი; საოლქო 

საარჩევნო კომისიის თანამშრომელი
154

15 არჩევნების მართვა
აპარატის თანამშრომელი; საოლქო 

საარჩევნო კომისიის თანამშრომელი
27

16
„საოლქო საარჩევნო კომისიებთან  ცესკოს აპარატის სტრუქტურული ერთეულების ხელმძღვანელი პირების სამუშაო შეხვედრები 

და გამოცდილების გაზიარება“

საოლქო საარჩევნო კომისიის 

თანამშრომელი
351

17  საორიენტაციო პროგრამა
საოლქო საარჩევნო კომისიის 

თანამშრომელი
33

18  საორიენტაციო პროგრამა
საოლქო საარჩევნო კომისიის 

თანამშრომელი
57

19  საორიენტაციო პროგრამა
საოლქო საარჩევნო კომისიის 

თანამშრომელი
40

20  საორიენტაციო პროგრამა
საოლქო საარჩევნო კომისიის 

თანამშრომელი
32

21  საორიენტაციო პროგრამა
საოლქო საარჩევნო კომისიის 

თანამშრომელი
5

22  საორიენტაციო პროგრამა
საოლქო საარჩევნო კომისიის 

თანამშრომელი
38

23
„საოლქო საარჩევნო კომისიებთან  ცესკოს აპარატის სტრუქტურული ერთეულების ხელმძღვანელი პირების სამუშაო შეხვედრები 

და გამოცდილების გაზიარება“

საოლქო საარჩევნო კომისიის 

თანამშრომელი
351

24  საორიენტაციო პროგრამა
საოლქო საარჩევნო კომისიის 

თანამშრომელი
13

1 საჯარო მოხელეების ტრენინგი საჯარო პოლიტიკის შემუშავებისა და გადაწყვეტილებების მიღების სფეროში აპარატის თანამშრომელი

2 პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის აპარატთან სამუშაო შეხვედრა აპარატის თანამშრომელი

3
მრავალფეროვნების მართვის სემინარი 

აპარატის თანამშრომელი

4 საარჩევნო ადმინისტრაციების შესაძლებლობების განვითარების პროგრამა აპარატის თანამშრომელი

5 „თანამშრომელთა მენტორობა და სწავლება“ აპარატის თანამშრომელი

6 "ხმის მიცემის ახალ ტექნოლოგიებზე ზამთრის სკოლა" აპარატის თანამშრომელი

7 „სახელმწიფო შესყიდვების კურსი“ 
საოლქო საარჩევნო კომისიის 

თანამშრომელი
16

2016 4,703.50                  

2017 2,800.00                  

2014 4,500.00                  

2015 1,870.00                  



1 „შესაძლებლობათა გაძლიერება არჩევნების მართვაში“ აპარატის თანამშრომელი

2 მეილ სერვერთან დაკავშირებული ოფიციალური სასწავლო კურსი №Microsoft Course 20345-1A (EXCHANGE server 2016) აპარატის თანამშრომელი

3
სასწავლო პროგრამა აქტივ დირექტორია №Microsoft Course 20742B (კომპიუტერების ცენტრალიზირებული მართვისათვის 

საჭირო სასერვერო პროგრამული მოდული, აუცილებელია EXCHANGE სერვერის ფუნქციონირებისათვის) 
აპარატის თანამშრომელი

4 ტრენინგი-"ეფექტური კომუნიკაცია და ანგარიშების მომზადება" აპარატის თანამშრომელი

5 ინგლისური ენის სასწავლო კურსი აპარატის თანამშრომელი

6 ტრენინგი-„დიპლომატიური პროტოკოლი და საქმიანი ურთიერთობები" აპარატის თანამშრომელი

7 „ამომრჩეველთა რეგისტრაციის მიმართულებით შესაძლებლობების გაძლიერება“. აპარატის თანამშრომელი

8 ტრენინგი გადაწყვეტილების მიმღები პირებისთვის საინფორმაციო-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების შესახებ (ICT) აპარატის თანამშრომელი

9 „შესაძლებლობათა გაძლიერება არჩევნების მართვაში“ აპარატის თანამშრომელი

10 „ხარისხის მენეჯმენტის სისტემა ISO 9001-2015” აპარატის თანამშრომელი

11
„საოლქო საარჩევნო კომისიებთან  ცესკოს აპარატის სტრუქტურული ერთეულების ხელმძღვანელი პირების სამუშაო შეხვედრები 

და გამოცდილების გაზიარება“

აპარატის თანამშრომელი;                        

საოლქო საარჩევნო კომისიის 

თანამშრომელი

152

12 ინგლისური ენის სასწავლო კურსი 
საოლქო საარჩევნო კომისიის 

თანამშრომელი
1

1 eHRMS სასწავლო კურსი აპარატის თანამშრომელი

2 "სახელმწიფო შესყიდვების სასწავლო კურსი" აპარატის თანამშრომელი

3 "სახელმწიფო შესყიდვების ერთდღიანი ტრენინგი სერთიფიცირებული მსმენელებისთვის" აპარატის თანამშრომელი

4  „პოლიტიკურ ჭრილში ფინანსურ საკითხთა გამჭვირვალობის გაძლიერება“ აპარატის თანამშრომელი

5 "სახელმწიფო შესყიდვების სასწავლო კურსი" აპარატის თანამშრომელი

6 "სახელმწიფო შესყიდვების ერთდღიანი ტრენინგი სერთიფიცირებული მსმენელებისთვის" აპარატის თანამშრომელი

7 „ხარისხის მენეჯმენტის სისტემა ISO 9001-2015” აპარატის თანამშრომელი

კომპიუტერული უნარების დახვეწა (Excel, Outlook)

armasi.cec.gov.ge პროგრამის ტრენინგი (ახალი მოდულები და სიახლეები)

1 ,,პერსონალურ მონაცემთა დაცვა" აპარატის თანამშრომლები

2 საინფორმაციო შეხვედრები საოლქო საარჩევნო კომისიების თავმჯდომარეებისა და მდივნებისთვის აპარატის თანამშრომლები

3 MD-100T00-A: Windows 10 აპარატის თანამშრომლები

4 Administration of the Red Hat Enterprise Linux Operating System. Part II აპარატის თანამშრომლები

5 MS 20744C: Securing Windows Server 2016 აპარატის თანამშრომლები

6 Certified Application Security Engineer (CASE) CASE.net-ს (ელექტრონული თვით სასწავლო პროგრამა) აპარატის თანამშრომლები

7 ,,ჰიბრიდული დეზინფორმაცია’’ აპარატის თანამშრომლები

8 „მოხელის მენეჯერული უნარები“ აპარატის თანამშრომლები

9 „პიროვნული და პროფესიული კომპეტენციების განვითარების კურსი“ აპარატის თანამშრომლები

10 ,,პოზიციონირება და ეფექტური კომუნიკაცია’’

საოლქო საარჩევნო კომისიის 

თანამშრომლები; აპარატის 

თანამშრომლები.

381

2021 1 საორიენტაციო პროგრამა ,,შრომითი ურთიერთობები'' აპარატის თანამშრომელი 24 540.00                     

2020 7,430.00                  

2018 19,769.00                

8
აპარატის თანამშრომელი;                              

საოლქო საარჩევნო კომისიების 
160

2019 -                          


