
ინფორმაცია ადმინისტრაციული ორგანოს საკადრო უზრუნველყოფის შესახებ 

(2015  წლის IV კვარტალი) 

 

საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტში საჯარო თანამდებობათა 

დასაკავებლად კონკურსი ტარდება ეტაპობრივად: 

1. 2015 წლის 7 ოქტომბერს გამოცხადდა კონკურსი საერთაშორისო პროექტების 

სამმართველოს საერთაშორისო პროექტების დაფინანსებით შესყიდვების ორგანიზების 

განყოფილების უფროსის, საერთაშორისო პროექტების სამმართველოს საერთაშორისო 

პროექტების მენეჯმენტის, მონიტორინგისა და ანგარიშგების განყოფილების უფროსის 

და საერთაშორისო პროექტების სამმართველოს საერთაშორისო პროექტების 

მენეჯმენტის, მონიტორინგისა და ანგარიშგების განყოფილების  მთავარი სპეციალისტის 

თანამდებობებზე. 

2. 2015 წლის 19 ოქტომბერს გამოცხადდა კონკურსი საქართველოს საავტომობილო გზების 

დეპარტამენტის სახელმწიფო შესყიდვების სამმართველოს უფროსის თანამდებობაზე; 

3. 2015 წლის 03 ნოემბერს გამოცხადდა კონკურსი საქართველოს საავტომობილო გზების 

დეპარტამენტის თავმჯდომარის მოადგილის და იურიდიული სამმართველოს 

უფროსის მოადგილის ვაკანტურ თანამდებობებზე;  

4. 2015 წლის 11 ნოემბერს გამოცხადდა  კონკურსი საავტომობილო გზების ტექნიკური 

ზედამხედველობისა და მონიტორნგის სამმართველოს, გზების ტექნიკური 

ზედამხედველობის განყოფილების უფროსი სპეციალისტის და საავტომობილო გზების 

ტექნიკური ზედამხედველობისა და მონიტორნგის სამმართველოს, გზების ტექნიკური 

მონიტორინგის განყოფილების უფროსი სპეციალისტის თანამდებობებზე; 

5. 2015 წლის 19 ნოემბერს გამოცხადდა კონკურსი საავტომობილო გზების განსახლებისა 

და გარემოს დაცვის სამმართველოს განსახლების განყოფილების უფროსი 

სპეციალისტის, საავტომობილო გზების ტექნიკური პოლიტიკის სამმართველოს 

პერსპექტიული პროექტირების და ტექნიკური ნებართვების განყოფილების 

სპეციალისტის და საავტომობილო გზების ტექნიკური პოლიტიკის სამმართველოს 

ხიდებისა და ხელოვნური ნაგებობების განყოფილების უფროსი სპეციალისტის 

თანამდებობებზე; 



6. 2015 წლის 20 ნოემბერს გამოცხადდა  კონკურსი  აპარატის (სამმართველო) რეფერენტის 

( 2 საშტატო ერთეული) და აპარატის (სამმართველო) საზოგადოებასთან ურთიერთობის 

განყოფილების უფროსი სპეციალისტის /ვებ–გვერდის უზრუნველყოფა/ 

თანამდებობებზე; 

7. 2015 წლის 24 ნოემბერს გამოცხადდა კონკურსი საავტომობილო გზების განსახლებისა 

და გარემოს დაცვის სამმართველოს განსახლების განყოფილების უფროსის; აპარატის 

(სამმართველო) ლოჯისტიკის განყოფილების უფროსის და აპარატის (სამმართველო) 

საერთაშორისო ურთიერთობების  განყოფილების უფროსის თანამდებობებზე; 

8. 2015 წლის 14 დეკემბერს გამოცხადდა კონკურსი საერთაშორისო პროექტების 

სამმართველოს საერთაშორისო პროექტების დაფინანსებით შესყიდვების ორგანიზების 

განყოფილების უფროსის ვაკანტურ თანამდებობაზე; 

 

კონკურსის შედეგების მიხედვით თანამდებობებზე დაინიშნენ: 

 
 

კონკურსის შედეგების მიხედვით საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის 

საერთაშორისო პროექტების სამმართველოს საერთაშორისო პროექტების მენეჯმენტის, 

მონიტორინგისა და ანგარიშგების განყოფილების  მთავარი სპეციალისტის თანამდებობაზე 

დაინიშნა რატი გველესიანი, ხოლო საერთაშორისო პროექტების სამმართველოს საერთაშორისო 

პროექტების დაფინანსებით შესყიდვების ორგანიზების განყოფილების უფროსის და  

საერთაშორისო პროექტების სამმართველოს საერთაშორისო პროექტების მენეჯმენტის, 

მონიტორინგისა და ანგარიშგების განყოფილების უფროსის ვაკანტურ თანამდებობებზე 

კონკურსი გამოცხადდა ჩაშლილად. 

საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის სახელმწიფო შესყიდვების 

სამმართველოს უფროსის თანამდებობაზე დაინიშნა შალვა ჯულაყიძე; 

საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის თავმჯდომარის მოადგილის 

თანამდებობაზე დაინიშნა ირაკლი ხერგიანი,  იურიდიული სამმართველოს უფროსის 

მოადგილის დაინიშნა ლიკა ჩქოფოია;  

საავტომობილო გზების განსახლებისა და გარემოს დაცვის სამმართველოს განსახლების 

განყოფილების უფროსი სპეციალისტის თანამდებობაზე დაინიშნა ვახტანგ გოკიელი,  

საავტომობილო გზების ტექნიკური პოლიტიკის სამმართველოს პერსპექტიული პროექტირების 

და ტექნიკური ნებართვების განყოფილების სპეციალისტის თანამდებობაზე გიორგი 



აღნიაშვილი და  საავტომობილო გზების ტექნიკური პოლიტიკის სამმართველოს ხიდებისა და 

ხელოვნური ნაგებობების განყოფილების უფროსი სპეციალისტის თანამდებობაზე  დაინიშნა 

დავით გეწაძე; 
 

საავტომობილო გზების ტექნიკური ზედამხედველობისა და მონიტორნგის სამმართველოს, 

გზების ტექნიკური ზედამხედველობის განყოფილების უფროსი სპეციალისტის 

თანამდებობაზე დაინიშნა მამუკა ტვილდიანი და საავტომობილო გზების ტექნიკური 

ზედამხედველობისა და მონიტორნგის სამმართველოს, გზების ტექნიკური მონიტორინგის 

განყოფილების უფროსი სპეციალისტის თანამდებობაზე ყარამან ღვინაძე. 

საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის აპარატის (სამმართველო) რეფერენტის 

თანამდებობებზე (ორი საშტატო ერთეული) დაინიშნენ მაია კანდელაკი და ანა კიკვაძე, ხოლო 

აპარატის (სამმართველო) საზოგადოებასთან ურთიერთობის განყოფილების უფროსი 

სპეციალისტის /ვებ–გვერდის უზრუნველყოფა/ თანამდებობაზე კონკურსი გამოცხადდა 

ჩაშლილად. 

საავტომობილო გზების განსახლებისა და გარემოს დაცვის სამმართველოს განსახლების 

განყოფილების უფროსის უფროსის თანამდებობაზე დაინიშნა ნინო მცურავიშვილი, აპარატის 

(სამმართველო) ლოჯისტიკის განყოფილების უფროსის  თანამდებობაზე გიორგი შავგულიძე 

და აპარატის (სამმართველო) საერთაშორისო ურთიერთობების  განყოფილების უფროსის 

თანამდებობაზე ირაკლი მურღულია. 

საერთაშორისო პროექტების სამმართველოს საერთაშორისო პროექტების დაფინანსებით 

შესყიდვების ორგანიზების განყოფილების უფროსის თანამდებობაზე დაინიშნა ნინო 

გვენეტაძე; 

 


