ინფორმაცია
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მიერ 2014 წელს
გამოცხადებული ვაკანტური პოზიციებისა და კონკურსის პირველი ეტაპის შედეგების შესახებ
N
ვაკანტური თანამდებობის დასახელება

1
2
3
4
5
6
7

8
9
10
11

12
13
14

შემოსული
განცხადებები

I ეტაპის
შედეგები
(განცხადების გადარჩევა)

საინფორმაციო - საკონსულტაციო დეპარტამენტი
უფროსი
26
დეპარტამენტის მთავარი სპეციალისტი
67
ხელვაჩაურის საინფორმაციო - საკონსულტაციო განყოფილება
უფროსი
14
მთავარი სპეციალისტი - (აგრონომია) თანამდებობაზე
27
მთავარი სპეციალისტი (ვეტერინარ ექიმი,
7
ზოოტექნიკოსი)
მთავარი სპეციალისტი (აგრო-ინჟინერი)
18
მთავარი სპეციალისტი - (უმაღლესი ეკონომიური
27
განათლება)
ქობულეთის საინფორმაციო - საკონსულტაციო განყოფილება
უფროსი
8
მთავარი სპეციალისტი (აგრონომია)
19
მთავარი სპეციალისტი (ვეტერინარი ექიმი,
12
ზოოტექნოლოგი)
მთავარი სპეციალისტი (უმაღლესი ეკონომიური
19
განათლება)
ქედის საინფორმაციო - საკონსულტაციო განყოფილება
უფროსი
4
მთავარი სპეციალისტი (აგრონომია)
13
მთავარი სპეციალისტი (ვეტერინარ ექიმი,
5
ზოოტექნიკოსი)

5
27
4
4
1
3
15

2
7
2
7

2
5
2

15 მთავარი სპეციალისტი (უმაღლესი ეკონომიური
16
განათლება) შუახევის საინფორმაციო - საკონსულტაციო განყოფილება
16 უფროსი
10
17 მთავარი სპეციალისტი (აგრონომია)
5
18 მთავარი სპეციალისტი (ვეტერინარ ექიმი,
9
ზოოტექნიკოსი)
19 მთავარი სპეციალისტი (უმაღლესი ეკონომიური
12
განათლება)
ხულოს საინფორმაციო - საკონსულტაციო განყოფილება
20 უფროსი
4

10

21 მთავარი სპეციალისტი (აგრონომია)
22 მთავარი სპეციალისტი (ვეტერინარ ექიმი,
ზოოტექნიკოსი)
23 მთავარი სპეციალისტი (აგრო-ინჟინერი)
24 მთავარი სპეციალისტი (უმაღლესი ეკონომიუირი
განათლება)
სულ:

2
2

13
13
15
17
380

2
3
3
7

1

4
8
128

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მიერ
გამოცხადებული კონკურსის პირველ ეტაპზე განცხადების გადარჩევა გადასული კონკურსანტების სია

საინფორმაციო-საკონსულტაციო დეპარტამენტი
დეპარტამენტის უფროსი - 5
1. აბულაძე ჯამბული
2. ბადრი დოლიძე
3. რეზო კახაძე
4. გია ტაკიძე
5. ზეინაბ შამანაძე

დეპარტამენტის მთავარი სპეციალისტი - 27
1. ირინა აბულაძე
2. როინ აბულაძე
3. გურამ აბულაძე
4. ვახტანგ ბასილაძე
5. ჯამბულ დიასამიძე
6. სულიკო დუმბაძე
7. თემურ ვარაშანიძე
8. თეონა ზოიძე
9. კახა ზოიძე
10. ქეთინო თავართქილაძე
11. თენგიზ თედორაძე
12. ინდირა ირემაძე
13. რეზო კახაძე
14. კარლო კეკელიძე
15. მაკა მაკარაძე
16. გიორგო ოსეფაიშვილი
17. ლევან საგინაძე
18. ზურაბ ფარტენაძე
19. ზურაბ ფირცხალაიშვილი
20. თამუნა ქედელიძე

21. გელა წითელაძე
22. ბადრი ხალვაში
23. ვახტანგ ჯაფარიძე
24. მალვინა ჯიბლაძე
25. ნათია ჯორბენაძე
26. გიორგი დიასამიძე
27. მურად თავდგირიძე

ხელვაჩაურის საინფორმაციო-საკონსულტაციო განყოფილება:
უფროსი - 4
1. დავით დუმბაძე
2. რეზო კახაძე
3. მირანდა წეროძე
4. ავთანდილ ვაშაყმაძე
მთ. სპეციალისტი - აგრონომია - 4
1. დავით დუმბაძე
2. ოთარ კოკობინაძე
3. თენგიზ ქავთარაძე
4.ლევან შაინიძე
მთ. სპეციალისტი - ვეტერინარ ექიმი, ზოოტექნიკოსი - 1
1. ნანა ბალანჩივაძე
მთ, სპეციალისტი აგროინჟინერი - 3
1. გულვარდი თურმანიძე
2. გოდერძი ძირკვაძე
3. ნინო შავაძე
მთ. სპეციალისტი - ეკონომიური განათლება -15
1. ირინა აბულაძე
2. ვახტანგ ბასილაძე
3. ზებურ ბერიძე
4. თორნიკე ბოლქვაძე

5. ცირა ბუქიძე
6. როინ გოგიაშვილი
7. გოგიტა გოგიტიძე
8. ჯაბა გორგაძე
9. რეზო კახაძე
10. დავით ფუტკარაძე
11. როლანდ ქათამაძე
12. მინდია შანთაძე
13.ვახტანგ ჯაფარიძე
14. ლევან საგინაძე
15. ასმათ მანველიძე

ქობულეთი საინფორმაციო-საკონსულტაციო განყოფილება:
უფროსი - 2

1. მანუჩარ ნიჟარაძე
2. ტარიელ სვირავა
მთ. სპეციალისტი - აგრონომია - 7
1. ლევან გუგუნავა
2. დავით დუმბაძე
3. ჯემალ მეგრელიძე
4. დარეჯან მემარნე
5. ეკა ცანავა
6. ირაკლი ცინცაძე
7. როინ ხახუტაიშვილი
მთ. სპეციალისტი - ვეტერინარ ექიმი, ზოოტექნიკოსი -2
1. ჯემალ ბოლქვაძე
2. თემურ წილასონი

მთ. სპეციალისტი - უმაღლესი ეკონომიური განათლება - 7
1. ვახტანგ ბასილაძე

2. გოგიტა გოგიტიძე
3. თეკლე მახარაძე
4. მარინე ცეცხლაძე
5. გურამ ცინცაძე
6. სალომე ხინიკაძე
7. მერაბ ჯინჭარაძე
ქედის საინფორმაციო-საკონსულტაცი განყოფილება:
უფროსი (აგრონომია) - 2
1. დავით დუმბაძე
2. სოსლან შერვაშიძე
მთ. სპეცილისტი - აგრონომია - 5
1. ლევან ბერიძე
2. ჯიმშერ დისამიძე
3. დავით დუმბაძე
4. გურამ კაკაბაძე
5. რამაზ ჯაბნიძე
მთ. სპეცილისტი - ვეტერინარი ექიმი, ზოოტექნიკოსი - 2
1. ერეკლე ბერიძე
2. ამირან ფალავანდიშვილი
მთ. სპეცილისტი - უმაღლესი ეკონომიური განათლება - 10
1. ზაალ ბერიძე
2. სოფო გოგუაძე
3. მამუკა დისამიძე
4. ჯამბულ დისამიძე
5. ნარგიზ კონცელიძე-გოგიტიძე
6. მერი ნინიძე
7. ლევან საგინაძე
8. ჰამლეტ სანიკიძე
9. გიორგი სურმანიძე
10. გელა წითელაძე

შუახევის საინფორმაციო-საკონსულტაციო განყოფილება

უფროსი (აგრონომია) - 2
1. ლევან აბუსელიძე
2. ავთანდილ კაკალაძე
მთ. სპეცილისტი - აგრონომია - 3
1. ლევან აბუსელიძე
2. რამინ დიასამიძე
3. დავით ზოიძე
მთ. სპეცილისტი - ვეტერინარ ექიმი, ზოოტექნიკოსი -3
1. ივერი კაკალაძე
2. არჩილ შაინიძე
3. ოთარ ჯინჭარაძე
მთ. სპეცილისტი - უმაღლესი ეკონომიური განათლება -7
1. ზურაბ დავითაძე
2. თემურ ზოსიძე
3. ფრიდონ კეკელიძე
4. ზურაბ მჟავანაძე
5. ლევან საგინაძე
6. ზვიად ფუტკარაძე
7. როლანდ ქათამაძე

ხულოს საინფორმაცი-საკონსულტაციო განყოფილების
უფროსი (აგრონომია) - 1
1. რესან ჩოგაძე
მთ. სპეცილისტი - აგრონომია - 2
1. მაია გელაძე
2. ჯემალ იაკობაძე
მთ. სპეცილისტი - ვეტერინარ ექიმი, ზოოტექნიკოსი - 2
1. კობა კოჩალიძედ
2. ნოდარ მგელაძე
მთ. სპეცილისტი - აგროინჟინერი - - 4
1. იაგო აბულაძე
2. ოთარ ანთაძე
3. რომან შანთაძე
4. გოდერძი ძირკვაძე
მთ. სპეცილისტი - უმაღლესი ეკონომიური განათლება - 8
1. გურამ აბულაძე
2. როინ აბულაძე
3. ჯიმშერ აბულაძე
4. ჯამბულ აბულაძე
5. ირაკლი თავართქილაძე
6. თემურ კახაძე
7. ლევან საგინაძე
8. ირმა რიჟვაძე - ეცნობა

კონკურსანტების სია, რომლებმაც ვერ გადალახეს
კონკურსის პირველი ეტაპი - განცხადების გადარჩევა:
საინფორმაციო-საკონსულტაციო დეპარტამენტი:
უფროსი - 21
1. ირინა ბერიძე
2. მედეა ბერიძე
3. ხვიჩა ბოლქვაძე
4. ალიონა დავითაძე
5. რიმა თხილაიშვილი
6. ნინო კვაჭაძე
7. ნანი კონცელიძე
8. დავით კუჭუხიძე
9. ზვიად მარკოიძე
10. მამუკა მიქელაძე
11. ლანა სალაყაია
12. მალვინა სურმანიძე
13. სერგო ტაბაღუა
14. ნინო ტაკიძე
15. ზურაბ ფარტენაძე
16. ქეთევან ქათამაძე
17. იმედა შარაშიძე
18. ბიძინა ჩანქსელიანი
19. ანა ცერცვაძე
20. ირინე ცინცაძე
21. ირაკლი მჟავანაძე

დეპარტამენტის მთვარი სპეციალისტები - (უმაღლესი ეკონომიური განათლება) - 41
1. ნათია აბულაძე
2.იოსებ ბეჟანიძე
3.ნინო ბერიძე
4.მედეა ბერიძე
5.სოფიკო ბერიძე
6.ვიქტორია ბიბლაია
7.გელა ბოლქვაძე
8.ასმათ ბოლქვაძე
9.მამუკა ბოლქვაძე
10.ქეთინო ბოლქვაძე
11.ინგა გაბაიძე
12. ირინე გერძაძე
13.მერი გოგოლიშვილი
14.ნური გორგაძე
15.ალიონა დავითაძე
16.თეონა დოლიძე
17.ბაგრატ თავბერიძე
18.ვახტანგ კახიძე
19.ნინო კვაჭაძე
20.ნანი კონცელიძე
21.დიანა ლეონიძე
22.შორენა ლორთქიფანიძე
23.თემურ მგელაძე
24.გიორგი მიქელაძე
25.დარინა ნაკაიძე
26.მალვინა სურმანიძე
27.ბადრი ფარტენაძე
28.ქეთევან ფუტკარაძე
29.ცირა ფუტკარაძე
30.იმედა შარაშიძე
31.მანუჩარ ცეცხლაძე

32.მამუკა ცეცხლაძე
33.თეა ცხადაძე
34.ცისმანი ხაბაძე
35.გოგი ჯოყილაძე
36. როინი ჯოხაძე
37. ინდირა ბერიძე
38.ქეთევან ქათამაძე
39. ლელა რობაქიძე
40.რუსლან მიქელაძე
41. მურად თავდგირიძე

ხელვაჩაურის საინფორმაციო-საკონსულტაციო განყოფილება:
უფროსი - (აგრონომია) - 10
1. ირინა ბერიძე
2. მედეა ბერიძე
3. ხვიჩა ბოლქვაძე
4. ალიონა დავითაძე
5. ბადრი დოლიძე
6. თემური ვარშანიძე
7. გურამ ვაშაყმაძე
8. გიორგი ქათამაძე
9. ანა ცერცვაძე
10. როინ ჯოხაძე
მთავარი სპეციალისტები - (აგრონომი) - 23
1. ნათია აბულაძე
2. ირინა ბაულაძე
3. ლერი ანთაძე
4. იოსებ ბეჟანიძე

5. ქეთინო ბოლქვაძე
6. ცირა ბუქუძე
7. ირინე გერძაძე
8. სოფიო გიორხელიძე
9. ალიონა დავითაძე
10. ნაირა დიდმანიძე
11. თამილა კახაძე
12. ირმა კახაძე
13. ლიზი კახაძე
14. დარეჯან გელაძე
15. ქეთევან სურგულაძე
16. ირაკლი ცაგარეიშვილი
17. ნელი ცეცხლაძე
18. დონარა წუზბა
19. ვახტანგ ჯაფარიძე
20. მალვინა ჯიბლაძე
21. ქეთევან ხარაბაძე
22. თემურ მგელაძე
23. ნინო შავაძე
მთავარი სპეციალისტები - (ვეტერინარი, ექიმი, ზოოტექნიკოსი) - 6
1. ნათია აბულაძე
2. მამული აბულაძე
3. მედეა ბერიძე
4. ვახტანგ თურმანიძე
5. როინ ფუტკარაძე
6. ვახტანგ ჯაფარიძე
მთავარი სპეციალისტები - (აგროინჟინერი) - 15
1. ნათია აბულაძე
2. მამული აბულაძე
3. ირინა ბერიძე

4. მედეა ბერიძე
5. ცირა ბუქიძე
6. გურამ თურმანიძე
7. ვახტანგ კახიძე
8. როინ ფუტკარაძე
9. რამაზ ქათამაძე
10. მინდია შანთაძე
11. მანუჩარ ცეცხლაძე
12. მამუკა ცეცხლაძე
13. ვახტანგ ჯაფარიძე
14. გიორგი ქათამაძე
15. ქეთევან ხარაბაძე
მთავარი სპეციალისტები - (უმაღლესი ეკონომიური განათლება) - 12
1. ნათია აბულაძე
2. სოფიკო ბერიძე
3. ასმათ ბოლქვაძე
4. ქეთინო ბოლქვაძე
5. ინგა გაბაიძე
6. შოთა ვარშანიძე
7. დარინა კოჩალიძე
8. ნინო ტაკიძე
9. თეონა ღოღობერიძე
10. დონარა წუზბა
11. მამუკა წულუკიძე
12. როინ ჯოხაძე

ქობულეთის საინფორმაციო-საკონსულტაციო განყოფილება:
უფროსის (აგრონომია) - 6
1. ბექა ანთაძე
2. ირინა ბერიძე
3. ედიტა გოგიტიძე
4. ანა ცერცვაძე
5. ირინე ცინცაძე
6. თეა ჯინჭარაძე
მთავარი სპეციალისტები (აგრონომია) - 12
1. ქეთინო ბოლქვაძე
2. ედიტა გოგიტიძე
3. ია გოლიაძე
4. თეონა დოლიძე
5. ნაირა ვასაძე
6. ელიზბარ ვერულიძე
7. ჯაბა კაკალაძე
8. თეკლე მახარაძე
9. სოფიო მოწყობილი
10. მანუჩარ ცეცხლაძე
11. თეა ჯინჭარაძე
12. როინ ჯოხაძე
მთავარი სპეციალისტები - (ვეტერინარი, ქეიმი ზოოტექნიკოსი) - 10
1. ედიტა გოგიტიძე
2. ნათია გოგიტიძე
3. ალიონა დავითაძე
4. გიორგი დიასამიძე
5. ელიზბარ ვერულიძე
6. ჯაბა კაკალაძე
7. თეკლე მახარაძე
8. გიორგი ქათამაძე

9. მარინე ცეცხლაძე
10. თეა ჯინჭარაძე
მთავარი სპეციალისტები (უმაღლესი ეკონომიკური განათლები) -12
1. ბექა ანთაძე
2. იოსებ ბეჟანიძე
3. ქეთინო ბოლქვაძე
4. ედიტა გოგიტიძე
5. ელიზბარ ვერულიძე
6. სოფიო ვირსალაძე
7. თენგიზ ირემაძე
8. სულხან ტაკიძე
9. თეა ჯინჭარაძე
10. როინ ჯოხაძე
11. ნინო ანანიძე
12. ჯაბა კაკალაძე
ქედის საინფორმაციო-საკონსულტაციო განყოფილება:
უფროსი (აგრონომია) - 2
1. ანა ცერცვაძე
2. როინ ჯოხაძე
მთავარი სპეციალისტები (აგრონომია) - 8
1. მამუკა გათენაძე
2. გელა გორგილაძე
3. რაულ სალაძე
4. ამირან ფალავანდიშვილი
5. მალხაზ ფარტენაძე
6. ლევან ფუტკარაძე
7. თეა შარაშიძე
8. გელა წითელაძე

მთავარი სპეციალისტები - (ვეტერინარი, ექიმი, ზოოტექნიკოსი) - 3
1. მამუკა გათენაძე
2. თენგიზ თედორაძე
3. შოთა მგელაძე
მთავარი სპეციალისტები (უმაღლესი ეკონომიკური განათლება) - 6
1. ბადრი ბალაძე
2. მამუკა გათენაძე
3. შოთა მგელაძე
4. რაულ სალაძე
5. თორნიკე ჯაბნიძე
6. როინ ჯოხაძე
შუახევის საინფორმაციო-საკონსულტაციო განყოფილება:
განყოფილების უფროსი - (აგრონომია) - 8
1. ირინა ბერიძე
2. ზვიად ბიწაძე
3. ბეჯან დავითაძე
4. ალიონა დავითაძე
5. ზვიად ფუტკარაძე
6. ანა ცერცვაძე
7. როინ ჯოხაძე
8. გიორგი ქათამაძე
მთავარი სპეციალისტები - (აგრონომია) - 2
1. თინათინ დავითაძე
2. გიორგი ქათამაძე
მთავარი სპეციალისტები - (ვეტერინარი ექიმი ზოოტექნიკოსი) - 6
1. ზურაბ ბერიძე

2.
3.
4.
5.
6.

როინ ფუტკარაძე
ლევან ფუტკარაძე
გიორგი ქათამაძე
გოდერძი ძირკვაძე
ზვიდ ფუტკარაძე

მთავარი სპეციალისტები (უმაღლესი ეკონომიკური განათლება) - 5
1. თიანთინ დავითაძე
2. გიორგი კეკელიძე
3. ლევან ფუტკარაძე
4. თეონა ფუტკარაძე
5. როინ ჯოხაძე
ხულოს საინფორმაციო-საკონსულტაციო განყოფილება:
უფროსის (აგრონომია) - 3
1. რუსლან გელაძე
2. თემუ კახაძე
3. როდამ შავაძე
მთავარი სპეციალისტის (აგრონომია) - 11
1. მამული აბულაძე
2. ოთარ ანთაძე
3. დამირ თავართქილაძე
4. ნათია კოჩალიძე
5. რომან კოჩალიძე
6. თემურ საგინაძე
7. თენგიზ საგინაძე
8. თენგიზ შავაძე
9. როდამ შავაძე
10. მამუკა ცეცხლაძე
11. თემურ მგელაძე

მთავარი სპეციალისი (ვეტერინარი ექიმი, ზოოტექნიკოსი) - 11
1. როინ აბულაძე
2. მამული აბულაძე
3. ოთარ ანთაძე
4. ასმათ ბოლქვაძე
5. ზურაბ გელაძე
6. დამირ თავართქილაძე
7. რომან კოჩალიძე
8. თემურ მგელაძე
9. თენგიზ საგინაძე
10. მზია წულუკიძე
11. როინ ჯოხაძე
მთავარი სპეციალისტის (აგროინჟინერი) - 11
1. როინ აბულაძე
2. მამული აბულაძე
3. დავით ბურნაძე
4. მანუჩარ კაკაციძე
5. რომან კოჩალიძე
6. თემურ მგელაძე
7. ბექა ურუშაძე
8. თენგიზ შავაძე
9. მამუკა ცეცხლაძე
10. მანუჩარ ცეცხლაძე
11. ნინო პაქსაძე

მთავარი სპეციალისტები (უმაღლესი ეკონომიკური განათლება) - 9
1. ლედი დეკანაძე
2. დამირ თავართქილაძე
3. რომან კოჩალიძე
4. თემურ მგელაძე
5. ლევან ფუტკარაძე
6. კახა შავაძე
7. მამუკა ცეცხლაძე
8. თენგიზ შავაძე
9. როინ ჯოხაძე

