
ადმინისტრაციულ ორგანოში გამოცხადებული ვაკანტური პოზიციების ჩამონათვალი, 

კონკურსის შედეგები (მხოლოდ კონკურსში გამარჯვებულ პირთა ვინაობა), კონკურსის 

შედეგების გასაჩივრების წესი და პროცედურა 

1. 11.08.2016 – მარნეულის საკონსულტაციო ცენტრის კონსულტანტი 

გამარჯვებული პირი  - კონკურსი ჩაიშალა, ვინაიდან კომისიამ უარი განაცხადა  

თანამდებობაზე დასანიშნად კანდიდატის წამოყენებაზე 

2. 05.09.2016 – თბილისის იურიდიული დახმარების ბიუროს ადვოკატი (სამოქალაქო და  

             ადმინისტრაციული სამართლის საქმეებზე) – 5 საშტატო ერთეული 

გამარჯვებული პირები: 

–  ლიანა კაჟაშვილი 

–  მაია დადვანი 

– თამარი კუპატაძე 

– თეა ქავთარაძე 

– ნინო ხეცაძე 

3. 05.09.2016 – მცხეთა–მთიანეთის იურიდიული დახმარების ბიუროს ადვოკატი  

             (სამოქალაქო და  ადმინისტრაციული სამართლის საქმეებზე)  

გამარჯვებული პირი – ირმა ჯიმშიაშვილი 

4. 05.09.2016 – შიდა ქართლის იურიდიული დახმარების ბიუროს ადვოკატი  

             (სამოქალაქო და  ადმინისტრაციული სამართლის საქმეებზე)  

გამარჯვებული პირი – გერმან ადუაშვილი 

5. 05.09.2016 – ქვემო ქართლის იურიდიული დახმარების ბიუროს ადვოკატი  

             (სამოქალაქო და  ადმინისტრაციული სამართლის საქმეებზე), 2 საშტატო ერთეული 

გამარჯვებული პირები: 

 – მიხეილ კეკელია 

– სოფიო ჩირგაძე 

6. 05.09.2016 – კახეთის–თელავის იურიდიული დახმარების ბიუროს ადვოკატი  

             (სამოქალაქო და  ადმინისტრაციული სამართლის საქმეებზე)  

             გამარჯვებული პირი – თამარ ბაწელაშვილი 

7. 05.09.2016 – კახეთის–სიღნაღის თელავის იურიდიული დახმარების ბიუროს  

             ადვოკატი (სამოქალაქო და  ადმინისტრაციული სამართლის საქმეებზე)  

             გამარჯვებული პირი – ბექა ჯავახიშვილი 

8. 05.09.2016 – იმერეთის–ქუთაისის იურიდიული დახმარების ბიუროს ადვოკატი  

             (სამოქალაქო და  ადმინისტრაციული სამართლის საქმეებზე), 2 საშტატო ერთეული 

გამარჯვებული პირები: 

 – ხვიჩა თავაძე 

– თამარ ობოლაძე 

9. 05.09.2016 – იმერეთის–ზესტაფონის იურიდიული დახმარების ბიუროს ადვოკატი  

             (სამოქალაქო და  ადმინისტრაციული სამართლის საქმეებზე)  

              გამარჯვებული პირი – ელისო ბოგვერაძე 

10. 05.09.2016 – სამეგრელოს–ზუგდიდის იურიდიული დახმარების ბიუროს ადვოკატი  



             (სამოქალაქო და  ადმინისტრაციული სამართლის საქმეებზე)  

გამარჯვებული პირი – თემური თოლორაია 

11. 05.09.2016 – სამეგრელოს–ფოთის იურიდიული დახმარების ბიუროს ადვოკატი  

             (სამოქალაქო და  ადმინისტრაციული სამართლის საქმეებზე)  

გამარჯვებული პირი – მაია დარასელია 

12. 05.09.2016 – სამცხე–ჯავახეთის იურიდიული დახმარების ბიუროს ადვოკატი  

             (სამოქალაქო და  ადმინისტრაციული სამართლის საქმეებზე)  

გამარჯვებული პირი – თინათინ დიაკონაშვილი 

13. 05.09.2016 – აჭარის იურიდიული დახმარების ბიუროს ადვოკატი  

             (სამოქალაქო და  ადმინისტრაციული სამართლის საქმეებზე)  

              გამარჯვებული პირი – ოლღა მერებაშვილი 

14. 12.10.2016 – თბილისის იურიდიული დახმარების ბიუროს კონსულტანტი  

გამარჯვებული პირი – თამარ კაპანაძე 

15. 12.10.2016 – ქვემო ქართლის იურიდიული დახმარების ბიუროს კონსულტანტი  

გამარჯვებული პირი – სალომე ნარმანია 

16. 12.10.2016 – სამცხე–ჯავახეთის იურიდიული დახმარების ბიუროს კონსულტანტი 

გამარჯვებული პირი – დავით თელიაშვილი 

17. 12.10.2016 – კახეთის–სიღნაღის იურიდიული დახმარების ბიუროს კონსულტანტი 

გამარჯვებული პირი – გიორგი შერმადინი 

18. 12.10.2016 – იმერეთის–ზესტაფონის იურიდიული დახმარების ბიუროს  კონსულტანტი 

             გამარჯვებული პირი – ნანა ლუტიძე 

19. 12.10.2016 – იმერეთის–ქუთსის იურიდიული დახმარების ბიუროს  ადვოკატი 

             გამარჯვებული პირი – ესმა ნორაკია 

20. 12.10.2016 – სამეგრელოს–ფოთის იურიდიული დახმარების ბიუროს  კონსულტანტი 

             გამარჯვებული პირი – სალომე ჯანჯღავა 

21. 17.10.2016 – მარნეულის საკონსულტაციო ცენტრის კონსულტანტი 

გამარჯვებული პირი  - კონკურსი ჩაიშალა, ვინაიდან კომისიამ უარი განაცხადა  

თანამდებობაზე დასანიშნად კანდიდატის წამოყენებაზე 


