
ინფორმაცია ადმინისტრაციული ორგანოს საკადრო უზრუნველყოფის შესახებ                                                            

(2016  წლის I კვარტალი) 

 

საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტში საჯარო თანამდებობათა დასაკავებლად 

კონკურსი ტარდება ეტაპობრივად: 

2016 წლის 18 იანვარს გამოცხადდა კონკურსი საავტომობილო გზების განვითარების და 

რეკონსტრუქცია-მოდერნიზაციის სამმართველოს გზების მშენებლობის განყოფილების მთავარი 

სპეციალისტის /პროექტის მენეჯერი/, ნაპირდაცვის სამმართველოს ნაპირდაცვის პროექტების 

მართვისა და მშენებლობის მონიტორინგის განყოფილების უფროსის, ნაპირდაცვის სამმართველოს 

ნაპირდაცვის პროექტების მართვისა და მშენებლობის მონიტორინგის განყოფილების მთავარი 

სპეციალისტის, საავტომობილო გზების ტექნიკური პოლიტიკის სამმართველოს პროექტების 

ანალიზისა და ახალი ტექნოლოგიების განყოფილების მთავარი სპეციალისტის, საავტომობილო 

გზების ტექნიკური ზედამხედველობისა და მონიტორინგის სამმართველოს გზების ტექნიკური 

მონიტორინგის განყოფილების უფროსი სპეციალის თანამდებობებზე; 

2016 წლის 20 იანვარს გამოცხადდა კონკურსი საქართველოს საავტომობილო გზების 

დეპარტამენტის ტერიტორიული ორგანო-აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის საავტომობილო გზების 

დირექციის დირექტორის მოადგილის, საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის 

ტერიტორიული ორგანო-აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის საავტომობილო გზების დირექციის 

მთავარი სპეციალისტის, საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის ტერიტორიული 

ორგანო-აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის საავტომობილო გზების დირექციის უფროსი 

სპეციალისტის,  იურიდიული სამმართველოს სასამართლოებთან ურთიერთობებისა და 

სამართლებრივი უზრუნველყოფის განყოფილების უფროსი სპეციალისტის ვაკანტურ 

თანამდებობებზე; 

2016 წლის 22 თებერვალს გამოცხადდა კონკურსი საქართველოს საავტომობილო გზების 

დეპარტამენტის  იურიდიული სამმართველოს სახელშეკრულებო უზრუნველყოფის განყოფილების 

უფროსის  ვაკანტურ თანამდებობაზე; 

2016 წლის 25 თებერვალს გამოცხადდეს კონკურსი საავტომობილო გზების განვითარების და 

რეკონსტრუქცია-მოდერნიზაციის სამმართველოს უფროსის, საერთაშორისო  პროექტების 

სამმართველოს საერთაშორისო პროექტების მენეჯმენტის, მონიტორინგისა და ანგარიშგების 

განყოფილების უფროსის, საავტომობილო გზების ტექნიკური ზედამხედველობისა და მონიტორინგის 

სამმართველოს გზების ტექნიკური ზედამხედველობის განყოფილების მთავარი სპეციალისტის, 



საავტომობილო გზების ტექნიკური ზედამხედველობისა და მონიტორინგის სამმართველოს გზების 

ტექნიკური ზედამხედველობის განყოფილების უფროსი სპეციალისტის, სახელმწიფო შესყიდვების 

სამმართველოს ხელშეკრულებების ანალიზისა და მონიტორინგის განყოფილების უფროსი 

სპეციალისტის, აპარატის (სამმართველო) საერთაშორისო ურთიერთობების განყოფილების  

სპეციალისტის ვაკანტურ თანამდებობეზე; 

 კონკურსის შედეგების მიხედვით საავტომობილო გზების განვითარების და რეკონსტრუქცია-

მოდერნიზაციის სამმართველოს გზების მშენებლობის განყოფილების მთავარი სპეციალისტის 

/პროექტის მენეჯერი/ თანამდებობაზე დაინიშნა მიხეილ ბაქანიძე, ნაპირდაცვის სამმართველოს 

ნაპირდაცვის პროექტების მართვისა და მშენებლობის მონიტორინგის განყოფილების უფროსის 

თანამდებობაზე დაინიშნა ირაკლი კაპანაძე, ნაპირდაცვის სამმართველოს ნაპირდაცვის პროექტების 

მართვისა და მშენებლობის მონიტორინგის განყოფილების მთავარი სპეციალისტის თანამდებობაზე 

კონსტანტინე ხაზალია, საავტომობილო გზების ტექნიკური პოლიტიკის სამმართველოს პროექტების 

ანალიზისა და ახალი ტექნოლოგიების განყოფილების მთავარი სპეციალისტის თანამდებობაზე 

დაინიშნა მურთაზ ლომაურიძე, საავტომობილო გზების ტექნიკური ზედამხედველობისა და 

მონიტორინგის სამმართველოს გზების ტექნიკური მონიტორინგის განყოფილების უფროსი 

სპეციალისტის თანამდებობაზე ტარიელ ჩოგოვაძე; საქართველოს საავტომობილო გზების 

დეპარტამენტის ტერიტორიული ორგანო-აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის საავტომობილო გზების 

დირექციის დირექტორის მოადგილის თანამდებობაზე დაინიშნა მურმან კოსტავა, საქართველოს 

საავტომობილო გზების დეპარტამენტის ტერიტორიული ორგანო-აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 

საავტომობილო გზების დირექციის მთავარი სპეციალისტის თანამდებობაზე დაიიშნა მერაბ 

გვარიშვილი, საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის ტერიტორიული ორგანო-აჭარის 

ავტონომიური რესპუბლიკის საავტომობილო გზების დირექციის უფროსი სპეციალისტის 

თანამდებობაზე დაინიშნა ომარ ახალაძე, იურიდიული სამმართველოს სასამართლოებთან 

ურთიერთობებისა და სამართლებრივი უზრუნველყოფის განყოფილების უფროსი სპეციალისტის  

დაინიშნა ირაკლი კარიჭაშვილი, საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის  იურიდიული 

სამმართველოს სახელშეკრულებო უზრუნველყოფის განყოფილების უფროსის  ვაკანტურ 

თანამდებობაზე დაინიშნა ხატია ამილახვარი, საავტომობილო გზების განვითარების და 

რეკონსტრუქცია-მოდერნიზაციის სამმართველოს უფროსის თანამდებობაზე დაინიშნა გიორგი ერაგია, 

საერთაშორისო  პროექტების სამმართველოს საერთაშორისო პროექტების მენეჯმენტის, 

მონიტორინგისა და ანგარიშგების განყოფილების უფროსის თანამდებობაზე ირმა ფაცია, 

საავტომობილო გზების ტექნიკური ზედამხედველობისა და მონიტორინგის სამმართველოს გზების 

ტექნიკური ზედამხედველობის განყოფილების მთავარი სპეციალისტის თანამდებობაზე დაინიშნა 



ბესიკ გიორგაძე, საავტომობილო გზების ტექნიკური ზედამხედველობისა და მონიტორინგის 

სამმართველოს გზების ტექნიკური ზედამხედველობის განყოფილების უფროსი სპეციალისტის 

თანამდებობაზე დაინიშნა როსტომ მიქაუტაძე, სახელმწიფო შესყიდვების სამმართველოს 

ხელშეკრულებების ანალიზისა და მონიტორინგის განყოფილების უფროსი სპეციალისტის 

თანამდებობაზე თათია კიპარიიძე და აპარატის (სამმართველო) საერთაშორისო ურთიერთობების 

განყოფილების  სპეციალისტის თანამდებობაზე დაინიშნა ქეთევან გიგანი; 

 


