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3.1. ტექნიკური და სამშენებლო ზედამხედველობის სააგენტოში გამოცხადებული 

ვაკანტური პოზიციების ჩამონათვალი, კონკურსის შედეგები (მხოლოდ კონკურსში 

გამარჯვებულ პირთა ვინაობა), კონკურსის შედეგების გასაჩივრების წესი და პროცედურა. 

2013 წელი 

 

სსიპ-ტექნიკური და სამშენებლო ზედამხედველობის სააგენტოს მიერ საქართველოს 

კანონმდებლობის შესაბამისად კონკურსი გამოცხადდა სააგენტოს უფროსის პირველი 

მოადგილის, სააგენტოს უფროსის მოადგილის, სააგენტოს სტრუქტურული ერთეულების 

უფროსების, მთავარი სპეციალისტებისა და სპეციალისტების თანამდებობებზე. 

აღნიშნულ ვაკანტურ თანამდებობებზე სულ შემოტანილ იქნა 679 განაცხადი. 

კონკურსი ჩატარდა 10 -25 დეკემბერს. 

ვაკანტურ თანამდებობებზე გამოცხადებული კონკურსის შედეგად 

კონკურსში გაიმარჯვა  39 კანდიდატმა: 

 

1. სააგენტოს უფროსის პირველი მოადგილის თანამდებობაზე - რამაზ ობოლაძე; 

2. სააგენტოს მოადგილის თანამდებობაზე - ასტამურ აჩბა; 

3. ამწე, საქვაბე, თბოელექტროსადგურებზე და სამთო ობიექტებზე 

ზედამხედველობის სამმართველოს უფროსის თანამდებობაზე - ოთარ ელიაშვილი; 

4. გაზის,  ნავთობისა  და  ქიმურ  ობიექტებზე  ზედამხედველობის  სამმართველოს 

უფროსის თანამდებობაზე - დავით დუმბაძე; 

5. სამართლებრივი უზრუნველყოფის სამმართველოს უფროსისთანამდებობაზე - 

დავით კუხიანიძე; 

6. ადმინისტრაციული სამმართველოს უფროსის თანამდებობაზე -

გელა გელაშვილი; 

7. არქიტექტურულ-სამშენებლო  საქმიანობაზე  ზედამხედველობის  სამმართველოს 

უფროსის თანამდებობაზე- ნიკოლოზ ხომერიკი; 

8. განსაკუთრებული მნიშვნელობის ობიექტების ნებართვების სამმართველოს 

უფროსის თანამდებობაზე  - თენგიზ კოდუა; 

9.  სამართლებრივი უზრუნველყოფის სამმართველოს მთავარი სპეციალისტის 

თანამდებობაზე- ნუნუ მემარნიშვილი; 

10.  სამართლებრივი უზრუნველყოფის სამმართველოს მთავარი სპეციალისტის           

       თანამდებობაზე- ელისო მიქაბერიძე; 

11.  ადმინისტრაციული სამმართველოს მთავარი სპეციალისტის (მთავარი ბულატერი) 

თანამდებობაზე- ირინე ზალიევი; 

12.  ადმინისტრაციული სამმართველოს მთავარი სპეციალისტის (ეკონომისტი) 

თანამდებობაზე- მარინა კირვალიძე; 

13.  ადმინისტრაციული სამმართველოს მთავარი სპეციალისტის (შესყიდვები) 

თანამდებობაზე- პაატა კიკვაძე; 

14.  ადმინისტრაციული სამმართველოს მთავარი სპეციალისტის (საქმისწარმოება  

       პერსონალის მართვა) თანამდებობაზე- მაია ხალიბაური; 

15. ამწე, საქვაბე, თბოელექტროსადგურებზე და სამთო ობიექტებზე ზედამხედველობის 

სამმართველოს მთავარი სპეციალისტის თანამდებობაზე- მირიან ბედიანიძე; 

16.  ამწე, საქვაბე, თბოელექტროსადგურებზე და სამთო ობიექტებზე 

ზედამხედველობის სამმართველოს მთავარი სპეციალისტის თანამდებობაზე- 
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თეიმურაზ კალმახელიძე; 

17. ამწე, საქვაბე, თბოელექტროსადგურებზე და სამთო ობიექტებზე ზედამხედველობის 

სამმართველოს მთავარი სპეციალისტის (სამთო ინჟინერი) თანამდებობაზე -რევაზ 

ილურიძე; 

18. ამწე, საქვაბე, თბოელექტროსადგურებზე და სამთო ობიექტებზე ზედამხედველობის 

სამმართველოს სპეციალისტის თანამდებობაზე - ბადრი ფარცვანია; 

19. ამწე, საქვაბე, თბოელექტროსადგურებზე და სამთო ობიექტებზე ზედამხედველობის 

სამმართველოს სპეციალისტის თანამდებობაზე - ზვიად გულბანი; 

20.  ამწე, საქვაბე, თბოელექტროსადგურებზე და სამთო ობიექტებზე 

ზედამხედველობის სამმართველოს სპეციალისტის თანამდებობაზე-თამაზ 

ბეროშვილი; 

21. ამწე, საქვაბე, თბოელექტროსადგურებზე და სამთო ობიექტებზე ზედამხედველობის 

სამმართველოს სპეციალისტის თანამდებობაზე-პაატა ქარჩავა; 

22. გაზის, ნავთობისა და ქიმურ ობიექტებზე ზედამხედველობის სამმართველოს მთავარი 

სპეციალისტის თანამდებობაზე - დავით მეტრეველი; 

23. გაზის, ნავთობისა და ქიმურ ობიექტებზე ზედამხედველობის სამმართველოს მთავარი 

სპეციალისტის თანამდებობაზე - ზაზა ლოლაძე; 

24. გაზის, ნავთობისა და ქიმურ ობიექტებზე ზედამხედველობის სამმართველოს მთავარი 

სპეციალისტის თანამდებობაზე - ოთარ შენგელია; 

25. გაზის, ნავთობისა და ქიმურ ობიექტებზე ზედამხედველობის სამმართველოს 

სპეციალისტის თანამდებობაზე - გია ჩანგაშვილი; 

26. გაზის, ნავთობისა და ქიმურ ობიექტებზე ზედამხედველობის სამმართველოს 

სპეციალისტის თანამდებობაზე - ნინო კაზალიკაშვილი; 

27.  გაზის,  ნავთობისა  და  ქიმურ  ობიექტებზე  ზედამხედველობის  სამმართველოს 

სპეციალისტის  თანამდებობაზე 3 (სამი)  თვის  გამოსაცდელი  ვადით-  დიმიტრი 

ფავლენიშვილი; 

28. სააგენტოს უფროსის თანაშემწე (სპეციალისტის) თანამდებობაზე - ხათუნა გოცირიძე; 

29. არქიტექტურულ-სამშენებლო საქმიანობაზე ზედამხედველობის სამმართველოს მთავარი 

სპეციალისტის თანამდებობაზე- გულერი სამხარაძე; 

30. არქიტექტურულ-სამშენებლო საქმიანობაზე ზედამხედველობის სამმართველოს მთავარი 

სპეციალისტის თანამდებობაზე- ავთანდილ გოცაძე; 

31.  არქიტექტურულ-სამშენებლო  საქმიანობაზე  ზედამხედველობის  სამმართველოს 

მთავარი სპეციალისტის თანამდებობაზე- თამაზ ბულისკირია; 

32. არქიტექტურულ-სამშენებლო საქმიანობაზე ზედამხედველობის სამმართველოს 

სპეციალისტის თანამდებობაზე- რევაზ თოფურია; 

33.  არქიტექტურულ-სამშენებლო  საქმიანობაზე  ზედამხედველობის  სამმართველოს 

სპეციალისტის თანამდებობაზე- შოთა გაგოშაშვილი; 
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34.  განსაკუთრებული მნიშვნელობის ობიექტების ნებართვების სამმართველოს 

მთავარი სპეციალისტის თანამდებობაზე  - გიორგი ბარქაია; 

35.  განსაკუთრებული მნიშვნელობის ობიექტების ნებართვების სამმართველოს 

მთავარი სპეციალისტის თანამდებობაზე  - ნოდარ ჭანტურია; 

36.  განსაკუთრებული მნიშვნელობის ობიექტების ნებართვების სამმართველოს 

მთავარი სპეციალისტის თანამდებობაზე  - ქეთევან ორაგველიძე; 

37.  განსაკუთრებული მნიშვნელობის ობიექტების ნებართვების სამმართველოს 

სპეციალისტის თანამდებობაზე  - ანი ჯეირანაშვილი; 

38.  განსაკუთრებული მნიშვნელობის ობიექტების ნებართვების სამმართველოს 

სპეციალისტის თანამდებობაზე  - ვიქტორია მიხალელი; 

39.  განსაკუთრებული მნიშვნელობის ობიექტების ნებართვების სამმართველოს 

სპეციალისტის თანამდებობაზე  - ნატალია გვენცაძე. 
 
 

კონკურსის შედეგების გასაჩივრების წესი და პროცედურა განსაზღვრულია საქართველოს 

პრეზიდენტის 2009 წლის 5 თებერვალი N 46 ბრძანებულებით ,,საჯარო თანამდებობათა 

დასაკავებელი კონკურსის ჩატარების წესის დამტკიცების შესახებ”. 


