
ინფორმაცია ადმინისტრაციული ორგანოს საკადრო უზრუნველყოფის შესახებ.                                                                 

(2015  წლის I კვარტალი) 

საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტში საჯარო თანამდებობათა დასაკავებლად კონკურსი ტარდება 

ეტაპობრივად: 

1. 2015 წლის 13 იანვარს გამოცხადდა კონკურსი შემდეგ თანამდებობებზე: 

ა)  სახელმწიფო შესყიდვების სამმართველოს უფროსის მოადგილე; 

ბ) იურიდიული სამმართველოს სახელშეკრულებო უზრუნველყოფის განყოფილების მთავარი სპეციალისტი; 

გ) საავტომობილო გზების ტექნიკური ზედამხედველობისა და მონიტორინგის სამმართველოს გზების 

ტექნიკური მონიტორინგის განყოფილების უფროსი სპეციალისტი; 

დ) აპარატის რეფერენტი 

კონკურსის შედეგების მიხედვით დაინიშნენ: 

ა)  სახელმწიფო შესყიდვების სამმართველოს უფროსის მოადგილის თანამდებობაზე  – ირაკლი ბვობოხიძე; 

ბ) იურიდიული სამმართველოს სახელშეკრულებო უზრუნველყოფის განყოფილების მთავარი სპეციალისტის 

თანამდებობაზე – ნანა ძირტკბილაშვილი; 

გ) საავტომობილო გზების ტექნიკური ზედამხედველობისა და მონიტორინგის სამმართველოს გზების 

ტექნიკური მონიტორინგის განყოფილების უფროსი სპეციალისტის თანამდებობაზე – დავით ბრეგვაძე; 

დ) აპარატის რეფერენტის თანამდებობაზე – მარიამ თავართქილაძე. 

 

2. 2015 წლის 2 თებერვალს გამოცხადა კონკურსი საავტომობილო გზების ტექნიკური ზედამხედველობისა და 

მონიტორინგის სამმართველოს გზების ტექნიკური მონიტორინგის განყოფილების მთავარი სპეციალისტის  

თანამდებობაზე;   
 

   

კონკურსის შედეგების მიხედვით საავტომობილო გზების ტექნიკური ზედამხედველობისა და მონიტორინგის 

სამმართველოს გზების ტექნიკური მონიტორინგის განყოფილების მთავარი სპეციალისტის  თანამდებობაზე 

დაინიშნა –ზურაბ თაგვარელია:   

3. 2015 წლის 10  თებერვალს გამოცხადდა კონკურსი შემდეგ თანამდებობებზე; 

ა) საავტომობილო გზების განსახლებისა და გარემოს დაცვის სამმართველოს განსახლების განყოფილების 

მთავარი სპეციალისტი; 

ბ) საავტომობილო გზების განსახლებისა და გარემოს დაცვის სამმართველოს განსახლების განყოფილების 

უფროსი სპეციალისტი; 
 

კონკურსის შედეგების მიხედვით დაინიშნენ 



ა) საავტომობილო გზების განსახლებისა და გარემოს დაცვის სამმართველოს განსახლების განყოფილების 

მთავარი სპეციალისტის თანამდებობაზე დაინიშნა ნატალია ბექაური; 

ბ) საავტომობილო გზების განსახლებისა და გარემოს დაცვის სამმართველოს განსახლების განყოფილების 

უფროსი სპეციალისტის თანამდებობაზე – მედეა კვახაძე; 

4. 2015 წლის 12 მარტს გამოცხადდა კონკურსი შემდეგ თანამდებობებზე; 

ა) აპარატის ლოჯისტიკის განყოფილების უფროსი; 

ბ) აპარატის ლოჯისტიკის განყოფილების მთავარი სპეციალისტი; 

გ)  აპარატის ლოჯისტიკის განყოფილების  სპეციალისტი; 

კონკურსის შედეგების მიხედვით დაინიშნენ 

ა) აპარატის ლოჯისტიკის განყოფილების უფროსის თანამდებობაზე – ზურაბ ყანჩაშვილი; 

ბ) აპარატის ლოჯისტიკის განყოფილების მთავარი სპეციალისტი თანამდებობაზე – ლალი მუმლაძე; 

გ)  აპარატის ლოჯისტიკის განყოფილების  სპეციალისტის ტანამდებობაზე – ირაკლი ჩადუნელი; 

5. 2015 წლის 17 მარტს გამოცხადდა კონკურსი შემდეგ ვაკანტურ თანამდებობებზე; 

ა) საავტომობილო გზების ადმინისტრირების სამმართველოს საგზაო მოძრაობის რეგულირების 

განყოფილების მთავარი სპეციალისტი /მორიგე–ოპერატორი/; 

ბ) იურიდიული სამმართველოს სახელშეკრულებო უზრუნველყოფის განყოფილების უფროსი სპეციალისტი; 

გ) საავტომობილო გზების განსახლებისა და გარემოს დაცვის სამმართველოს განსახლების განყოფილების  

სპეციალისტი; 

კონკურსის შდეგების მიხედვით დაინიშნენ: 

ა) საავტომობილო გზების ადმინისტრირების სამმართველოს საგზაო მოძრაობის რეგულირების 

განყოფილების მთავარი სპეციალისტის /მორიგე–ოპერატორი/ თანამდებობაზე – თეონა მღებრიშვილი; 

ბ) იურიდიული სამმართველოს სახელშეკრულებო უზრუნველყოფის განყოფილების უფროსი სპეციალისტის 

თანამდებობაზე – ლელა ლაზარაშვილი; 

გ) საავტომობილო გზების განსახლებისა და გარემოს დაცვის სამმართველოს განსახლების განყოფილების  

სპეციალისტის თანამდებობაზე – ზაზა აფრიამაშვილი; 

 

6. 2015 წლის 20 მარტს გამოცხადდეს კონკურსი ამ ბრძანების N1 დანართით გათვალისწინებულ ვაკანტურ 

თანამდებობებზე; 

ა) საავტომობილო გზების ტექნიკური ზედამხედველობისა და მონიტორინგის სამმართველოს გზების 

ტექნიკური მონიტორინგის განყოფილების უფროსი; 

ბ) საავტომობილო გზების ტექნიკური ზედამხედველობისა და მონიტორინგის სამმართველოს გზების 

ტექნიკური ზედამხედველობის განყოფილების უფროსი სპეციალისტი; 



გ) ფინანსების მართვის სამმართველოს ფინანსური მენეჯმენტის და ანალიზის განყოფილების უფროსი 

სპეციალისტი; 

დ) საავტომობილო გზების განვითარების და რეკონსტრუქცია–მოდერნიზაციის სამმართველოს, გზების 

მშენებლობა–რეკონსტრუქცია–მოდერნიზაციის განყოფილების უფროსი სპეციალისტი; 

ე) საავტომობილო გზების ტექნიკური პოლიტიკის სამმარველოს პერსპექტიული პროექტირების და 

ტექნიკური ნებართვების განყოფილების სპეციალისტი. 

კონკურსის შედეგების მიხედვით თანამდებობებზე დაინიშნენ: 

ა) საავტომობილო გზების ტექნიკური ზედამხედველობისა და მონიტორინგის სამმართველოს გზების 

ტექნიკური მონიტორინგის განყოფილების უფროსის თანამდებობაზე  ვახტანგ მარიამიძე; 

ბ) საავტომობილო გზების ტექნიკური ზედამხედველობისა და მონიტორინგის სამმართველოს გზების 

ტექნიკური ზედამხედველობის განყოფილების უფროსი სპეციალისტის თანამდებობაზე ზვიად ლომსაძე; 

გ) ფინანსების მართვის სამმართველოს ფინანსური მენეჯმენტის და ანალიზის განყოფილების უფროსი 

სპეციალისტის თანამდებობაზე ლევან მჟავია; 

დ) საავტომობილო გზების განვითარების და რეკონსტრუქცია–მოდერნიზაციის სამმართველოს, გზების 

მშენებლობა–რეკონსტრუქცია–მოდერნიზაციის განყოფილების უფროსი სპეციალისტის თანამდებობაზე 

ვახტანგ თავართქილაძე; 

ე) საავტომობილო გზების ტექნიკური პოლიტიკის სამმარველოს პერსპექტიული პროექტირების და 

ტექნიკური ნებართვების განყოფილების სპეციალისტის თანამდებობაზე დავით გეწაძე. 

 

7. 2015 წლის 30 მარტს გამოცხადდა კონკურსი შემმდეგ თანამდებობებზე; 

ა) აპარატის (სამმართველო) საქმისწარმოების განყოფილების სპეციალისტი; 

ბ) იურიდიული სამმართველოს სასამართლოებთან ურთიერთობისა და სამართლებრივი უზრუნველყოფის 

განყოფილების  სპეციალისტი; 

კონკურსის შედეგების მიხედვით თანამდებობებზე დაინიშნენ: 

ა) აპარატის (სამმართველო) საქმისწარმოების განყოფილების სპეციალისტის თანსამდებობაზე ნათია ხალვაში; 

ბ) იურიდიული სამმართველოს სასამართლოებთან ურთიერთობისა და სამართლებრივი უზრუნველყოფის 

განყოფილების  სპეციალისტის თანამდებობაზე სალომე კუპრავა; 

 


