
ინფორმაცია ადმინისტრაციული ორგანოს საკადრო უზრუნველყოფის შესახებ 

(2017  წლის I კვარტალი) 

 

საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტში საჯარო თანამდებობათა დასაკავებლად 

კონკურსი ტარდება ეტაპობრივად: 

1. 2017 წლის 17 თებერვალს გამოცხადდა კონკურსი საქართველოს საავტომობილო გზების 

დეპარტამენტის სხადასხვა თანამდებობებზე:  

 ადმინისტრაციული სამსახურის ორგანიზაციული უზრუნველყოფის სამმართველოს მთავარი 

სპეციალისტი (თანაშემწე)- 3 საშტატო ერთეული; 

 ადმინისტრაციული სამსახურის ორგანიზაციული უზრუნველყოფის სამმართველოს მთავარი 

სპეციალისტი (საორგანიზაციო მიმართულებით)-1 საშტატო ერთეული;  

 ადმინისტრაციული სამსახურის ადამიანური რესურსების მართვისა და ადმინისტრირების 

სამმართველოს უფროსი-1 საშტატო ერთეული; 

 ადმინისტრაციული სამსახურის ადამიანური რესურსების მართვისა და ადმინისტრირების 

სამმართველოს მთავარი სპეციალისტი (საორგანიზაციო მიმართულებით)-1 საშტატო ერთეული; 

 საავტომობილო გზების ადმინისტრირების სამსახურის საავტომობილო გზების ექსპლუატაციისა 

და დაგეგმარების სამმართველოს მთავარი სპეციალისტი-1 საშტატო ერთეული; 

 საგზაო მოძრაობის ორგანიზაციისა და უსაფრთხოების სამსახურის უფროსი-1 საშტატო 

ერთეული; 

 საგზაო მოძრაობის ორგანიზაციისა და უსაფრთხოების სამსახურის უფროსის მოადგილე-1 

საშტატო ერთეული; 

 სახელმწიფო შესყიდვების სამსახურის შესყიდვების ანალიზისა და მინიტორინგის 

სამმართველოს მთავარი სპეციალისტი-1 საშტატო ერთეული; 

 სარეაბილიტაციო პროექტების მართვის სამსახურის სახელმწიფო ბიუჯეტით დაფინანსებული 

პროექტების მართვის სამმართველოს მთავარი სპეციალისტი-1 საშტატო ერთეული; 

 მშენებლობის, მოდერნიზაციისა და რეკონსტრუქციის პროექტების მართვის სამსახურის 

სახელმწიფო ბიუჯეტით დაფინანსებული პროექტების მართვის სამმართველოს მთავარი 

სპეციალისტი-1 საშტატო ერთეული; 

 მშენებლობის, მოდერნიზაციისა და რეკონსტრუქციის პროექტების მართვის სამსახურის დონორი 

ორგანიზაციების მიერ დაფინანსებული პროექტების მართვის სამმართველოს პროექტის 

მენეჯერის-           1 საშტატო ერთეული; 

 იურიდიული სამსახურის უფროსი-1 საშტატო ერთეული; 

 იურიდიული სამსახურის სამართლებრივი უზრუნველყოფისა და სასამართლოებთან 

ურთიერთობის სამმართველოს მთავარი სპეციალისტი  -2 საშტატო ერთეული 

 იურიდიული სამსახურის სამართლებრივი უზრუნველყოფისა და სასამართლოებთან 

ურთიერთობის სამმართველოს მთავარი სპეციალისტი (სასამართლოებთან ურთიერთობის 

მიმართულებით)-                       1 საშტატო ერთეული; 

 განსახლების სამსახურის უფროსი-1 საშტატო ერთეული; 

 განსახლების სამსახურის პროექტის მენეჯერი-2 საშტატო ერთეული; 

 გარემოს დაცვის სამსახურის მთავარი სპეციალისტი-1 საშტატო ერთეული; 

 ნაპირდაცვის სამსახურის სანაპირო ზოლის მორფოდინამიკური პროცესების მონიტორინგის 

სამმართველოს მთავარი სპეციალისტი-1 საშტატო ერთეული; 



 ნაპირდაცვის სამსახურის ნაპირდაცვის პროექტების მართვის სამმართველოს მთავარი 

სპეციალისტი-1 საშტატო ერთეული; 

 ტერიტორიული ორგანო-აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის საავტომობილო გზების 

სამსახურის პროექტის მენეჯერი--1 საშტატო ერთეული; 

 ტერიტორიული ორგანო-აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის საავტომობილო გზების 

სამსახურის მთავარი სპეციალისტი-1 საშტატო ერთეული; 

 ტერიტორიული ორგანო-აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის საავტომობილო გზების 

სამსახურის მთავარი სპეციალისტი (თანაშემწე)-1 საშტატო ერთეული; 

 ტერიტორიული ორგანო-აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის საავტომობილო გზების 

სამსახურის მთავარი სპეციალისტი (საქმისწარმობის/ადამიანური რესურსების მიმართულებით)-

1 საშტატო ერთეული; 

 ტერიტორიული ორგანო-აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის საავტომობილო გზების  

სამსახურის უფროსი -1 საშტატო ერთეული 

 ტერიტორიული ორგანო-აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის საავტომობილო გზების  

სამსახურის პროექტის მენეჯერი -1 საშტატო ერთეული 

 ტერიტორიული ორგანო-აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის საავტომობილო გზების  

სამსახურის მთავარი სპეციალისტი-1 საშტატო ერთეული 

 ტექნიკური სამდივნოს დირექციის დირექტორი-1 საშტატო ერთეული 

 ტექნიკური სამდივნოს დირექციის დირექტორის მოადგილე-1 საშტატო ერთეული 

 ლოჯისტიკის სამსახურის ქონების აღრიცხვისა და მართვის სამმართველოს უფროსი-1 საშტატო 

ერთეული 

 ლოჯისტიკის სამსახურის ქონების აღრიცხვისა და მართვის სამმართველოს მთავარი 

სპეციალისტი-3 საშტატო ერთეული 

  კონკურსის შედეგების მიხედვით ვაკანტურ  დაინიშნენ: ადმინისტრაციული სამსახურის 

ორგანიზაციული უზრუნველყოფის სამმართველოს მთავარი სპეციალისტის (თანაშემწე) სამ ვაკანტურ 

თანამდებობაზე - ნინო ავაგუმაშვილი, ქეთევან გიგანი და ნანა კაპანაძე,  ადმინისტრაციული სამსახურის 

ორგანიზაციული უზრუნველყოფის სამმართველოს მთავარი სპეციალისტის (საორგანიზაციო 

მიმართულებით) თანამდებობაზე ნატო მუჯირიშვილი, ადმინისტრაციული სამსახურის ადამიანური 

რესურსების მართვისა და ადმინისტრირების სამმართველოს უფროსის თანამდებობაზე - ნანა 

იანტბელიძე, ამავე სამმართველოს  მთავარი სპეციალისტის (საორგანიზაციო მიმართულებით) - მაკა 

სადილიანი, ლოჯისტიკის სამსახურის ქონების აღრიცხვისა და მართვის სამმართველოს უფროსის 

თანამდებობაზე - გიორგი ორმოცაძე ამავე სამმართველოს მთავარი სპეციალისტის სამ ვაკანტურ 

თანამდებობაზე - ირაკლი მოწონელიძე, გივი მღვდლიაშვილი და ნუგზარ მწარიაშვილი, სახელმწიფო 

შესყიდვების სამსახურის შესყიდვების ანალიზისა და მონიტორინგის სამმართველოს მთავარი 

სპეციალისტის ვაკანტურ თანამდებობაზე - თათია კიპაროიძე, განსახლების სამსახურის უფროსის 

ვაკანტურ თანამდებობაზე - მიხეილ უჯმაჯურიძე, ამავე სამმართველოს პროექტის მენეჯერის ორ 

ვაკანტურ თანამდებობაზე-ზაურ აფშინაშვილი და გია ნინიძე, გარემოს დაცვის სამსახურის მთავარი 

სპეციალისტის ვაკანტურ თანამდებობაზე - რუსუდან ღოლიჯაშვილი, ტექნიკური სამდივნოს დირექციის 

დირექტორის თანამდებობაზე - ლევან კუპატაშვილი, ტექნიკური სამდივნოს დირექციის დირექტორის 

მოადგილის თანამდებობაზე - დავით გეწაძე, საავტომობილო გზების ადმინისტრირების სამსახურის 

საავტომობილო გზების ექსპლუატაციისა და დაგეგმარების სამმართველოს მთავარი სპეციალისტის 

თანამდებობაზე - ეკა ლაგვილავა, ნაპირდაცვის სამსახურის ნაპირდაცვის პროექტების მართვის 

სამმართველოს მთავარი სპეციალისტის თანამდებობაზე დავით მჭედლიშვილი, ამავე სამსახურის 

სანაპირო ზოლის მორფოდინამიკური პროცესების მონიტორინგის სამმართველოს მთავარი სპეციალისტის 

თანამდებობაზე გრიგოლ შუშანია, სარეაბილიტაციო პროექტების მართვის სამსახურის სახელმწიფო 

ბიუჯეტით დაფინანსებული პროექტების მართვის სამმართველოს მთავარი სპეციალისტის 

თანამდებობაზე თეა შაიშმელაშვილი, საგზაო მოძრაობის ორგანიზაციისა და უსაფრთხოების სამსახურის 

უფროსის თანამდებობაზე მამუკა პატაშური, საგზაო მოძრაობის ორგანიზაციისა და უსაფრთხოების 



სამსახურის უფროსის მოადგილის თანამდებობაზე დავით ქურდაძე, მშენებლობის, მოდერნიზაციისა და 

რეკონსტრუქციის პროექტების მართვის სამსახურის დონორი ორგანიზაციების მიერ დაფინანსებული 

პროექტების მართვის სამმართველოს პროექტის მენეჯერის თანამდებობაზე პეტრე ნარიმანიძე, 

მშენებლობის, მოდერნიზაციისა და რეკონსტრუქციის პროექტების მართვის სამსახურის სახელმწიფო 

ბიუჯეტით დაფინანსებული პროექტების მართვის სამმართველოს მთავარი სპეციალისტის 

თანამდებობაზე თამაზ ხმალაძე, იურიდიული სამსახურის უფროსის თანამდებობაზე სალომე წურწუმია  

იურიდიული სამსახურის სამართლებრივი უზრუნველყოფისა და სასამართლოებთან ურთიერთობის 

სამმართველოს მთავარი სპეციალისტის ორ ვაკანტურ თანამდებობაზე ავთანდილ ხადურის და თამარ 

ხომასურიძე, იურიდიული სამსახურის სამართლებრივი უზრუნველყოფისა და სასამართლოებთან 

ურთიერთობის სამმართველოს მთავარი სპეციალისტის (სასამართლოებთან ურთიერთობის 

მიმართულებით) თანამდებობაზე ირაკლი კამლაძე, ტერიტორიული ორგანო - აფხაზეთის ავტონომიური 

რესპუბლიკის საავტომობილო გზების სამსახურის უფროსის თანამდებობაზე ბაქარ ბაბუხადია, 

ტერიტორიული ორგანო აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის საავტომობილო გზების სამსახურის 

პროექტის მენეჯერის თანამდებობაზე მედეა კვახაძე  ტერიტორიული ორგანო - აფხაზეთის ავტონომიური 

რესპუბლიკის საავტომობილო გზების სამსახურის მთავარი სპეციალისტის თანამდებობაზე დავით 

მჭედლიშვილი, ტერიტორიული ორგანო-აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის საავტომობილო გზების 

სამსახურის პროექტის მენეჯერის თანამდებობაზე  მინდია ღლონტი, ტერიტორიული ორგანო-აჭარის 

ავტონომიური რესპუბლიკის საავტომობილო გზების სამსახურის მთავარი სპეციალისტის 

(საქმისწარმოების/ადამიანური რესურსების მიმართულებით) თანამდებობაზე  მერი ბარამიძე  

ტერიტორიული ორგანო - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის საავტომობილო გზების სამსახურის 

მთავარი სპეციალისტის (თანაშემწე) ვაკანტური თანამდებობაზე თამარ ღვინჯილია, ტერიტორიული 

ორგანო - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის საავტომობილო გზების სამსახურის მთავარი სპეციალისტის 

თანამდებობაზე მურმან კოსტავა. 

 


