
პუნქტი 3.1 - ვაკანტური პოზიციების ჩამონათვალი და კონკურსის შედეგები 

№
ვაკანტური პოზიციის

დასახელება
ადგილების
რაოდენობა

კონკურსის ტიპი
სტრუქტურული

ქვედანაყოფი/ერთეული

კონკურსში
გამარჯვებული
(სახელი/გვარი)

1
სამსახურის უფროსი (პირველადი 
სტრუქტურული ერთეულის 
ხელმძღვანელი)

1 ღია კონკურსი
ადამიანური რესურსების 
მართვის სამსახური ეკატერინე ფურცელაძე

2
სამსახურის უფროსი (პირველადი 
სტრუქტურული ერთეულის 
ხელმძღვანელი)

1 ღია კონკურსი

აღმოსავლეთ საქართველოში 
სახელმწიფო ბიუჯეტით 
დაფინანსებული პროექტების 
მართვის სამსახური

ვაჟა ადამია

3

სამსახურის უფროსის მოადგილე 
(პირველადი სტრუქტურული 
ერთეულის ხელმძღვანელის 
მოადგილე)

2 ღია კონკურსი

აღმოსავლეთ საქართველოში 
სახელმწიფო ბიუჯეტით 
დაფინანსებული პროექტების 
მართვის სამსახური

ლაშა ხიზანიშვილი, 
ავთანდილ დიასამიძე

4
პირველი კატეგორიის უფროსი 
სპეციალისტი

4 ღია კონკურსი

ინფრასტრუქტურის 
განვითარებისა და 
განვითარების პარტნიორებთან 
ურთიერთობის სამსახურის 
დაგეგმარებისა და 
ექსპლუატაციის სამმართველო

გიორგი ბენდუქიძე, აკაკი 
დევდარიანი,                                    
2 ვაკანსიაზე 

გამოცხადებული კონკურსი 
ჩაიშალა

5
პირველი კატეგორიის უფროსი 
სპეციალისტი

3 ღია კონკურსი
საერთაშორისო შესყიდვების 
სამსახურის შესყიდვების 
სამმართველო

თამარ ცენტერაძე, მანანა 
ალიბეგაშილი, ანა კიკვაძე

6
პირველი კატეგორიის უფროსი 
სპეციალისტი

1 ღია კონკურსი
საერთაშორისო შესყიდვების 
სამსახურის ანგარიშგების 
სამმართველო

კონკურსი ჩაიშალა

7
სამსახურის უფროსი (პირველადი 
სტრუქტურული ერთეულის 

1 ღია კონკურსი
დონორი ორგანიზაციების მიერ 
დაფინანსებული 

გუგა კაკაბაძე



ხელმძღვანელი) რეაბილიტაციისა და მოვლა-
შენახვის პროექტების მართვის 
სამსახური

8

სამსახურის უფროსის მოადგილე 
(პირველადი სტრუქტურული 
ერთეულის ხელმძღვანელის 
მოადგილე)

1 ღია კონკურსი

დონორი ორგანიზაციების მიერ 
დაფინანსებული 
რეაბილიტაციისა და მოვლა-
შენახვის პროექტების მართვის 
სამსახური

კონკურსი ჩაიშალა

9
სამსახურის უფროსი  (პირველადი 
სტრუქტურული ერთეულის 
ხელმძღვანელი)                                                                               

1 ღია კონკურსი
საერთაშორისო შესყიდვების 
სამსახური                                                                          გივი ქველაძე

10
სამმართველოს უფროსი (მეორადი 
სტრუქტურული ერთეულის 
ხელმძღვანელი)                                                                                   

1 ღია კონკურსი

საერთაშორისო შესყიდვების 
სამსახურის შესყიდვების 
სამმართველო                                                                         

კონკურსი ჩაიშალა

11
პირველი კატეგორიის უფროსი 
სპეციალისტი

1 ღია კონკურსი

ინფრასტრუქტურის 
განვითარებისა და 
განვითარების პარტნიორებთან 
ურთიერთობის სამსახურის 
საგზაო მოძრაობის მართვის 
სამმართველო

თეონა მღებრიშვილი

12
სამმართველოს უფროსი (მეორადი 
სტრუქტურული ერთეულის 
ხელმძღვანელი)                                                                                         

1 ღია კონკურსი
გარემოსა და სოციალურ 
საკითხთა სამსახურის 
რეგისტრაციის სამმართველო                                                       

ელდარ ნეფარიძე

13
პირველი კატეგორიის უფროსი 
სპეციალისტი                                      

2 ღია კონკურსი

გარემოსა და სოციალურ 
საკითხთა სამსახურის 
რეგისტრაციის სამმართველო                                                       

ნოდარ გომარელი, მარიამ 
ბაიაძე

14
სამსახურის უფროსი (პირველადი 
სტრუქტურული ერთეულის 
ხელმძღვანელი)                

1 ღია კონკურსი
აფხაზეთისა და აჭარის 
ავტონომიურ რესპუბლიკებსა 
და დასავლეთ საქართველოში 

ავთანდილ კირვალიძე



სახელმწიფო ბიუჯეტით 
დაფინანსებული პროექტების 
მართვის სამსახური                                                                            

15
პირველი კატეგორიის უფროსი 
სპეციალისტი                         

2 ღია კონკურსი

აფხაზეთისა და აჭარის 
ავტონომიურ რესპუბლიკებსა 
და დასავლეთ საქართველოში 
სახელმწიფო ბიუჯეტით 
დაფინანსებული პროექტების 
მართვის სამსახური                                                                              

ზურაბი ხაბურძანია, ლევანი 
კეკელია

16

სამსახურის უფროსის მოადგილე 
(პირველადი სტრუქტურული 
ერთეულის ხელმძღვანელის 
მოადგილე)

1 ღია კონკურსი
ქონების მართვისა და 
ლოჯისტიკის სამსახური კობა არველაძე

17
სამმართველოს უფროსი (მეორადი 
სტრუქტურული ერთეულის 
ხელმძღვანელი)

1 ღია კონკურსი

ინფრასტრუქტურის 
განვითარებისა და 
განვითარების პარტნიორებთან 
ურთიერთობის სამსახურის 
განვითარების პარტნიორებთან 
ურთიერთობის სამმართველო                                                           

ნინო ნაროზაშვილი

18
პირველი კატეგორიის უფროსი  
სპეციალისტი                                             

2 ღია კონკურსი

ინფრასტრუქტურის 
განვითარებისა და 
განვითარების პარტნიორებთან 
ურთიერთობის სამსახურის 
განვითარების პარტნიორებთან 
ურთიერთობის სამმართველო                                                           

ირაკლი ბრეგაძე, დავით 
დეისაძე

19
სამმართველოს უფროსი (მეორადი 
სტრუქტურული ერთეულის 
ხელმძღვანელი)

1 ღია კონკურსი

გარემოსა და სოციალურ 
საკითხთა სამსახურის გარემოს 
დაცვის სამმართველო

ნიკო ყარსიმაშვილი

20 პირველი კატეგორიის უფროსი 6 ღია კონკურსი საპროექტო სამსახური საგზაო თორნიკე ნეკაშვილი.  5 -



სპეციალისტი პროექტების მართვის 
სამმართველო

ვაკანსიაზე გამოცხადებული 
კონკურსი ჩაიშალა

21
პირველი კატეგორიის უფროსი 
სპეციალისტი

1 ღია კონკურსი

ინფრასტრუქტურის 
განვითარებისა და 
განვითარების პარტნიორებთან 
ურთიერთობის სამსახურის 
დაგეგმარებისა და 
ექსპლუატაციის სამმართველო           

კონკურსი ჩაიშალა

22
პირველი კატეგორიის უფროსი 
სპეციალისტი

1 ღია კონკურსი

საერთაშორისო შესყიდვების 
სამსახურის ანგარიშგების 
სამმართველო

ნანა კაპანაძე

23
პირველი კატეგორიის უფროსი 
სპეციალისტი

3 ღია კონკურსი
საპროექტო სამსახური 
ტექნიკური ნებართვების 
სამმართველო

გიორგი აღნიაშვილი, 
ნუგზარ შუკაკიძე, 1 

ვაკანსიაზე გამოცხადებული 
კონკურსი ჩაიშალა

24

სამსახურის უფროსის მოადგილე 
(პირველადი სტრუქტურული 
ერთეულის ხელმძღვანელის 
მოადგილე)

1 ღია კონკურსი
საერთაშორისო შესყიდვების 
სამსახური

თინათინ ყოლბაია- 
დანიშვნაზე უარი განაცხადა

25
პირველი კატეგორიის უფროსი 
სპეციალისტი

1 ღია კონკურსი

აღმოსავლეთ საქართველოში 
სახელმწიფო ბიუჯეტით 
დაფინანსებული პროექტების 
მართვის  სამსახური

ტარიელ რუხაძე

26
პირველი კატეგორიის უფროსი 
სპეციალისტი

1 ღია კონკურსი

დონორი ორგანიზაციების მიერ 
დაფინანსებული 
რეაბილიტაციისა და მოვლა-
შენახვის პროექტების მართვის 
სამსახური

კახაბერ შალამბერიძე

27
მეორე კატეგორიის უფროსი 
სპეციალისტი

1 ღია კონკურსი
ინფრასტრუქტურის 
განვითარებისა და 
განვითარების პარტნიორებთან 

მაია გვარამია



ურთიერთობის სამსახურის 
დაგეგმარებისა და 
ექსპლუატაციის სამმართველო

28
მეორე კატეგორიის უფროსი 
სპეციალისტი

1 ღია კონკურსი

ინფრასტრუქტურის 
განვითარებისა და 
განვითარების პარტნიორებთან 
ურთიერთობის სამსახურის 
საგზაო მოძრაობის მართვის 
სამმართველო

სალომე მაჩიტიძე

29

სამსახურის უფროსის  მოადგილე 
(პირველადი სტრუქტურული 
ერთეულის ხელმძღვანელის 
მოადგილე)

1
დახურული 
კონკურსი

აფხაზეთისა და აჭარის 
ავტონომიურ რესპუბლიკებსა 
და დასავლეთ საქართველოში 
სახელმწიფო ბიუჯეტით 
დაფინანსებული პროექტების 
მართვის სამსახური

გიორგი აბულაძე

30
სამმართველოს მეორე კატეგორიის 
უფროსი სპეციალისტი

1 ღია კონკურსი
საპროექტო სამსახური 
ტექნიკური ნებართვების 
სამმართველო

კახა იანქოშვილი

31
პირველი კატეგორიის უფროსი 
სპეციალისტი

1 ღია კონკურსი
საპროექტო სამსახური 
ტექნიკური ნებართვების 
სამმართველო

დემეტრე ტაბიძე

32
პირველი კატეგორიის უფროსი 
სპეციალისტი

1 ღია კონკურსი
ადმინისტრაციული სამსახურის 
შიდა მონიტორინგის 
სამმართველო

გიორგი ხუციშვილი

33
პირველი კატეგორიის უფროსი 
სპეციალისტი

1 ღია კონკურსი

ინფრასტრუქტურის 
განვითარებისა და 
განვითარების პარტნიორებთან 
ურთიერთობის სამსახურის 
დაგეგმარებისა და 
ექსპლუატაციის სამმართველო

გიორგი სუპატაშვილი

34 პირველი კატეგორიის უფროსი 1 ღია კონკურსი ინფრასტრუქტურის ზურაბ ლორთქიფანიძე



სპეციალისტი განვითარებისა და 
განვითარების პარტნიორებთან 
ურთიერთობის სამსახურის 
დაგეგმარებისა და 
ექსპლუატაციის სამმართველო

35
სამმართველოს უფროსი (მეორადი 
სტრუქტურული ერთეულის 
ხელმძღვანელი)

1
დახურული 
კონკურსი

ფინანსების მართვის სამსახურის 
საერთაშორისო საფინანსო 
ინსტიტუტების მიერ 
დაფინანსებული პროექტების 
ფინანსური მენეჯმენტისა და 
ანალიზის სამმართველო

ლევან მინჯორაია

36

სამსახურის უფროსის მოადგილე 
(პირველადი სტრუქტურული 
ერთეულის ხელმძღვანელის 
მოადგილე)

1
დახურული 
კონკურსი

დონორი ორგანიზაციების მიერ 
დაფინანსებული 
რეაბილიტაციისა და მოვლა-
შენახვის პროექტების მართვის 
სამსახური

ბესიკ დიასამიძე

37

სამსახურის უფროსის მოადგილე 
(პირველადი სტრუქტურული 
ერთეულის ხელმძღვანელის 
მოადგილე)

1 ღია კონკურსი

დონორი ორგანიზაციების მიერ 
დაფინანსებული მშენებლობის, 
მოდერნიზაციისა და 
რეკონსტრუქციის პროექტების 
მართვის სამსახური

ჩაიშალა

38
პირველი კატეგორიის უფროსი 
სპეციალისტი

1
დახურული 
კონკურსი

აღმოსავლეთ საქართველოში 
სახელმწიფო ბიუჯეტით 
დაფინანსებული პროექტების 
მართვის სამსახური

მირიან ჯანგავაძე

  


