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II. PROJEKTI ANDMED
Nimi: Georgia parlamendi institutsionaalse suutlikkuse ja legitiimsuse tõstmine
Increasing institutional capability and legitimacy of the Parliament of Georgia
Sihtriik: Lõuna-Kaukaasia, Georgia
Projekti eesmärk: Tagada Georgia parlamendi parlamentaarse debati adekvaatne salvestamine, säilitamine
ning jõudmine avalikkuseni, tõsta ametnike ametialaseid teadmisi ja oskusi ja seeläbi aidata kaasa Georgia
parlamendi kui institutsiooni tugevdamisele.
Sisu kokkuvõte: Projekti raames on kavandatud 3 tegevust: Georgia parlamendile tehniliste seadmete
soetamine koos koolitusega nende kasutamiseks ja hooldamiseks ning kahe eraldi õigusloomealase
õppeprogrammi võimaldamine Eestis. Tehniliste seadmete osas on kavas soetada Georgia parlamendile
Riigikogus hästi funktsioneeriv digitaalne stenografeerimissüsteem, see paigaldada ja käivitada ning viia
läbi kasutajate koolitus. Ametnike võimekuse tõstmiseks on projekti raames plaanis Riigikogus läbi viia 2
eraldi nädalast õppeprogrammi kokku kümnele Georgia parlamendi ametnikule (juunis 2006 õigus- ja
põhiseaduskomisjon, oktoobris 2006 spiikri büroo ja osakondade ametnikud). Programm võimaldab
Kantselei ametnike teadmiste, oskuste ja kogemuste jagamist Georgia kolleegidele nende töövaldkonnast ja
funktsioonidest lähtuvalt (ametnike roll ja pädevus, parlamentaarse demokraatia põhimõtted, eelnõude
menetlemine, koostöö teiste riigiasutuste ja institutsioonidega, suhtlemine avalikkusega, valimissüsteem).
Õppeprogrammide raames toimuvad kohtumised ka väljaspool Riigikogu.
Kaudne mõju: Georgia õigusriikluse aluste kinnistamine ja ühiskonna demokraatlik areng
Partnerid: Georgia Parlament, Voicecom OÜ
Projekti kestus: mai 2006 – märts 2007
koolituste eeldatav toimumise aeg:
I grupp (6 inimest komisjonidest) 31. mai – 8. juuni 2006; II grupp (4 inimest) oktoober-november 2006
Taotletav riiklik finantseerimine: 791 650 krooni, sh 2006.a vajadus 306 650 krooni ja
2007.a vajadus 485 000 krooni
Omafinantseering: 188 200 krooni (Riigikogu Kantselei); Georgia parlament katab omavahenditest
Riigikogu Kantselei ja Voicecom OÜ spetsialistide kahe Georgia visiidiga seonduvad kohapealsed
kulud (kokku 10 inimese majutuse, toitlustamise ja kohaliku transpordi kulud).
Muu finantseering: Voicecom OÜ pakkumises litsentsitasu 65 % soodsamalt
Projekti lisad:
Lisa 1 Komisjoni ametnike õppevisiidi eelarve (mai-juuni) 1 lehel 1 eks
Lisa 2 Ametnike õppevisiidi eelarve (okt-nov)1 lehel 1 eks
Lisa 3 Stenografeerimissüsteemi paigaldamise eelarve 1 lehel 1 eks
Lisa 4 Georgia parlamendi poolne kinnistuskiri 1 lehel 1 eks
Lisa 5 Georgia parlamendi spiikri kiri valdkondadest, kus Eesti võiks abi osutada 3 lehel 1 eks
Lisa 6 Voicecom OÜ-lt skeem stenosüsteemi kohta 2 lehel 1 eks
Projekti täideviimise eest vastutav isik: Alla Siirak, välissuhete osakonna vanemreferent
+372 631 6398, alla.siirak@riigikogu.ee
Allkiri
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