
ინფორმაცია გამოცხადებული ვაკანტური პოზიციების (კონკურსის) შესახებ 

(პერიოდი: 01.09.2103–05.12.2013) 

საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტში 2013 წლის 16 სექტემბერს 

გამოცხადდა კონკურსი შემდეგ ვაკანტურ თანამდებობებზე: 

 

1. თავმჯდომარის მოადგილე; 

2. აპარატის უფროსი; 

3.  აპარატის რეფერენტი  ; 

4.  აპარატის საქმისწარმოების განყოფილების უფროსი სპეციალისტი; 

5. აპარატის საზოგადოებასთან ურთიერთობის განყოფილების უფროსი სპეციალისტი (ვებ. 

გვერდის უზრუნველყოფა); 

6. აპარატის კავშირგაბმულობისა და კომპიუტერული ქსელის უზრუნველყოფის 

განყოფილების უფროსი; 

7. აპარატის კავშირგაბმულობისა და კომპიუტერული ქსელის უზრუნველყოფის 

განყოფილების უფროსი სპეციალისტი; 

 8.  ს/გზების ადმინისტრირების სამმართველოს გზების ექსპლუატაციის განყოფილების 

მთავარი სპეციალისტი რეგიონში; 

9. ს/გზების ადმინისტრირების სამმართველოს მოძრაობის ორგანიზაციისა და 

უსაფრთხოების განყოფილების მთავარი სპეციალისტი; 

10. ს/გზების ადმინისტრირების სამმართველოს საგზაო მოძრაობის რეგულირების 

განყოფილების მთ.   სპეციალისტი /მორიგე ოპერატორი/;  

11.  ს/გზების ტექნიკური ზედამხედველობისა და მონიტორინგის სამმართველოს გზების 

ტექნიკური ზედამხედველობის განყოფილების უფროსი სპეციალისტი – 2 საშტატო 

ერთეული; 

12.  ს/გზების ტექნიკური ზედამხედველობისა და მონიტორინგის სამმართველოს გზების 

ტექნიკური ზედამხედველობის განყოფილების სპეციალისტი; 

13.    საერთაშორისო პროექტების სამმართველოს უფროსი; 

14.  ს/გზების რეაბილიტაციისა და პერიოდული შეკეთების სამუშაოების ორგანიზაციისა და 

მონიტორინგის სამმართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტით დაფინსებული სამუშაოების 

მონიტორინგის განყოფილების უფროსი; 



15.  ს/გზების რეაბილიტაციისა და პერიოდული შეკეთების სამუშაოების ორგანიზაციისა და 

მონიტორინგის სამმართველოს საერთაშორისო პროექტებით დაფინანსებული სამუშაოების 

მონიტორინგის განყოფილების უფროსი; 

16. ს/გზების განვითარების და რეკონსტრუქცია-მოდერნიზაციის სამმართველოს გზების 

მშენებლობის განყოფილების უფროსი; 

17. ს/გზების განვითარების და რეკონსტრუქცია-მოდერნიზაციის სამმართველოს გზების 

მშენებლობა-რეკონსტრუქცია-მოდერნიზაციის განყოფილების უფროსი სპეციალისტი; 

18.  ს/გზების განვითარებისა და რეკონსტრუქცია-მოდერნიზაციის სამმართველოს, გზების 

მშენებლობის განყოფილების სპეციალისტი. 

 

19.  ს/გზების ტექნიკური პოლიტიკის სამმართველოს პროექტების ანალიზისა და ახალი 

ტექნოლოგიების განყოფილების მთავარი სპეციალისტი /გზების უზრუნველყოფის 

საკითხებში/ 

 

20.   ს/გზების  ტექნიკური პოლიტიკის სამმართველოს პერსპექტიული პროექტირების და 

ტექნიკური ნებართვების განყოფილების უფროსი სპეციალისტი. 

 

21. ს/გზების ტექნიკური პოლიტიკის სამმართველოს პერსპექტიული პროექტირების და 

ტექნიკური ნებართვების განყოფილების სპეციალისტი. 

22.  ს/გზების ტექნიკური პოლიტიკის სამმართველოს ხიდებისა და ხელოვნური ნაგებობების 

განყოფილების უფროსი. 

23. ს/გზების ტექნიკური პოლიტიკის სამმართველოს ხიდებისა და ხელოვნური ნაგებობების 

განყოფილების მთავარი სპეციალისტი 

24. ს/გზების განსახლებისა და გარემოს დაცვის სამმართველოს გარემოს დაცვის 

განყოფილების უფროსი ; 

25. ს/გზების განსახლებისა და გარემოსდაცვის სამმართველოს განსახლების განყოფილების 

უფროსი სპეციალისტი; 

26.    იურიდიული სამმართველოს უფროსი; 

27.    ნაპირდაცვის სამმართველოს უფროსის მოადგილე; 

28. ნაპირდაცვის სამმართველოს სანაპირო ზოლის მორფოდინამიკური პროცესების 

მონიტორინგის განყოფილების მთავარი სპეციალისტი; 



29.     აჭარისა/რს/გზების დირექციის დირექტორის მოადგილე; 

30.    აჭარისა/რს/გზების დირექციის უფროსი სპეციალისტი; 

31.     აფხაზეთისა/რს/გზების დირექციის სპეციალისტი;  

კონკურსის გამოცხადება ეტაპობრივად იგეგმება სხვა თანამდებობაზეც; 


