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საინტერესო ამბები

საზოგადოება
არასამთავრობო ორგანიზაციების მიმართვა საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის
სამინისტროს
გიორგი გირკელიძე 18 მარტი 2014 12:44:10
არასამთავრობო ორგანიზაციების ერთი ნაწილი კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს მიმართავენ.
მიმართვის ტექსტს, "გურია ნიუსი" უცვლელად გთავაზობთ.
"როგორც ცნობილია მიმდინარე წლის 14 მარტს საქართველოს კულტურისა და
ძეგლთა დაცვის სამინისტრომ მიიღო გადაწყვეტილება, რომლის თანახმადაც,
სამინისტრომ შპს "RMG Gold''-ს საყდრისი-ყაჩაღიანის ტერიტორიაზე
შესაბამისი სამუშაოების წარმოების უფლება მისცა.
მიუხედავად იმისა, რომ აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით მაღალი
საზოგადოებრივი ინტერესი არსებობს, საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა
დაცვის სამინისტროს არ გაუსაჯაროვებია მიღებული გადაწყვეტილება და
მხოლოდ სამინისტროს ვებგვერდზე გავრცელებული მცირე განცხადებით
შემოიფარგლა. ამასთან, განცხადებაში აღნიშნული გარემოებები კიდევ უფრო
მეტ კითხვას აჩენს, საყდრისი-ყაჩაღიანთან დაკავშირებით მიღებული გადაწყვეტილების ობიქტურობის შესახებ.
შესაბამისად, განცხადების ხელმომწერი ორგანიზაციები მოვუწოდებთ საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა
დაცვის სამინისტროს, რომ უაღრესად მაღალი საზოგადოებრივი ინტერესის გათვალისწინებით,
დაუყოვნებლივ, პროაქტიულად გამოაქვეყნოს საკუთარ ვებგვერდზე საყდრისი-ყაჩღიანთან დაკავშირებით
მიღებული ის გადაწყვეტილება, რომლის საფუძველზეც შპს "RMG Gold''-ს საყდრისი-ყაჩაღიანის ტერიტორიაზე
შესაბამისი სამუშაოების წარმოების უფლება მისცა. ასევე, გამოაქვეყნოს ყველა ის ოფიციალური დოკუმენტი,
რომელიც სამინისტროს მხრიდან გადაწყვეტილების მიღების საფუძვლად იქნა გამოყენებული", _ ნათქვამი
მიმართვაში.

8 საკითხი _ წულუკიანის
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მუშაობის შედეგებზე
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რესპუბლიკური პარტია
ერთ-ერთმა ლიდერმა?
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სამართლიანობა მიხეილ
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“მინდოდა ღირსეული
სიბერე მქონოდა...“

"ჯავახკი" სომხური
ენისთვის სტატუსის
მინიჭებას ითხოვს"

ზაზა ხატიაშვილი შსს-სგან
ბოდიშის მოხდას მოითხოვს

"მერაბიშვილის განცხადება
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პარლამენტს საჯარო
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მარეგულირებელი ახალი
კონცეფციის პროექტი
წარედგინა

"დავეხმაროთ პატიმრებს,
ნუ მივატოვებთ გასაჭირში"

"არხის მფლობელთან
დეზინფორმაცია
მიჰქონდათ და ივანიშვილი
საინფორმაციო ვაკუუმში
იყო"

კლუბ "გურიას"
დირექტორის შვილი
გარდაიცვალა

დღის ფოტო _ ბურჯანაძის
ოფისი ჩოხატაურში

წყლის სისტემის
რეაბილიტაცია და
რეაბილიტაციის შემდეგ

სად გაქრა 91 833 ცალი
ჩამოწერილი წიგნი?

მიმართვას ხელს აწერს : საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია; მწვანე ალტერნატივა; ინფორმაციის
თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი (IDFI); ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის
ცენტრი (EMC)
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საშვებულებო ხელფასს ვერ
მიიღებენ?

2011-07-15
11:59:00

"აუცილებელია ქარსაფარი
ზოლების აღდგენა და მოვლაპატრონობა"

2013-12-25
18:33:02

პროგრამის "საქართველოს
რეგიონებში კლიმატის
ცვლილებისადმი ადაპტაციისა
და ზეგავლენის შერბილების...

2013 წლის ერთიანი ეროვნული
გამოცდები დაიწყო

2013-06-27
11:01:43

საქართველოს განათლებისა და
მეცნიერების მინისტრი
გიორგი მარგველაშვილი
ერთიან ეროვნულ
გამოცდებზე...

შინაგან საქმეთა სამინისტროს
განცხადება

2014-01-06
20:37:28

საქართველოს შინაგან საქმეთა
სამინისტროს განცხადებით, ხვალ,
საშობაო ალილოს მსვლელობასთან...
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