
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 

 ცენტრალური აპარატის  ვაკანტური თანამდებობების დასაკავებლად გამოცხადებული 

კონკურსის მეორე ეტაპის შედეგები: 

 

              2014 წლის 24 დეკემბერი  - კონკურსის მეორე ეტაპის ტესტირების  I – ნაკადის  

შედეგები: 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

საინფორმაციო-საკონსულტაციო დეპარტამენტის მთავარი სპეციალისტი 

(უმაღლესი  ეკონომიური განათლება) 

N სახელი გვარი ქულა 

1 კარლო კეკელიძე 73 

2 გურამ აბულაძე 63 

3 თენგიზ თედორაძე 60 

4 თამუნა ქედელიძე 59 

5 გელა წითელაძე 56 

6 ინდირა ირემაძე 55 

7 ზურაბ ფირცხალაიშვილი 53 

8 გიორგი ოსეფაიშვილი 52 

9 თემურ ვარშანიძე 51 

10 რეზო კახაძე 51 

11 ნათია ჯორბენაძე 51 

12 როინ აბულაძე 50 

13 ვახტანგ ჯაფარიძე 49 

14 კახა ზოიძე 40 

15 ლევან საგინაძე 34 

16 ზურაბ ფარტენაძე 37 

17 ბადრი ხალვაში 37 

18 ჯამბულ დიასამიძე 37 

19 მურად თავდგირიძე 36 

20 ირინა აბულაძე 34 

21 გიორგი დიასამიძე 34 

     ხელვაჩაურის საინფორმაციო-საკონსულტაციო დეპარტამენტის 

მთავარი სპეციალისტი (უმაღლესი  ეკონომიური განათლება) 

N სახელი გვარი ქულა 

1 თორნიკე ბოლქვაძე 77 

2 ზებურ ბერიძე 56 

3 მინდია შანთაძე 52 

4 რეზო კახაძე 51 

5 ასმათ მანველიძე 48 

6 როლანდ ქათამაძე 47 

7 გოგიტა გოგიტიძე   39 

8 როინ გოგიაშვილი 35 

9 ლევან საგინაძე 34 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ქობულეთის  საინფორმაციო-საკონსულტაციო დეპარტამენტის მთავარი  

                 სპეციალისტი (უმაღლესი  ეკონომიური განათლება) 

N სახელი გვარი ქულა 

1 გურამ ცინცაძე 68 

2 მერაბ ჯინჭარაძე 58 

3 თეკლე მახარაძე 57 

4 გოგიტა გოგიტიძე   39 

ქედის  საინფორმაციო-საკონსულტაციო დეპარტამენტის მთავარი  

                 სპეციალისტი (უმაღლესი  ეკონომიური განათლება) 

N სახელი გვარი ქულა 

1 ჰამლეტ სანიკიძე 76 

2 გელა წითელაძე 56 

3 ნარგიზ კონცელიძე-გოგიტიძე 48 

4 მერი ნინიძე 45 

5 ჯამბულ დიასამიძე 37 

6 ზაალ ბერიძე 35 

7 ლევან საგინაძე 34 

შუახევის  საინფორმაციო-საკონსულტაციო დეპარტამენტის მთავარი  

                 სპეციალისტი (უმაღლესი  ეკონომიური განათლება) 

N სახელი გვარი ქულა 

1 ზვიად ფუტკარაძე 49 

2 თემურ ზოსიძე 48 

3 როლანდ ქათამაძე 47 

4 ზურაბ მჟავანაძე 44 

5 ლევან საგინაძე 34 

6 ფრიდონ კეკელიძე 34 

ხულოს   საინფორმაციო-საკონსულტაციო დეპარტამენტის მთავარი  

                 სპეციალისტი (უმაღლესი  ეკონომიური განათლება) 

N სახელი გვარი ქულა 

1 ჯამბულ აბულაძე 71 

2 გურამ აბულაძე 63 

3 როინ აბულაძე 50 

4 თემურ კახაძე 45 

5 ირმა რიჟვაძე 42 

6 ჯიმშერ აბულაძე 38 

7 ლევან საგინაძე 34 

ხელვაჩაურის   საინფორმაციო-საკონსულტაციო დეპარტამენტის 

მთავარი სპეციალისტი (აგრონომია) 

N სახელი გვარი ქულა 

1 ოთარ კოკობინაძე 77 

2 დავით დუმბაძე 56 

3 ლევან შაინიძე 52 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014 წ დეკემბერი - კონკურსის მეორე ეტაპის ტესტირების 

II – ნაკადის  შედეგები 

 

საინფორმაციო-საკონსულტაციო დეპარტამენტის უფროსი 

N სახელი გვარი ქულა 

1 ჯამბულ აბულაძე 76 

2 ბადრი დოლიძე 46 

3 რეზო კახაძე 46 

 

 

ქედის  საინფორმაციო-საკონსულტაციო განყოფილების უფროსი 

1 სოსლან შერვაშიძე 64 

2 დავით დუმბაძე 56 

 

შუახევის საინფორმაციო-საკონსულტაციო განყოფილების უფროსი 

1 ავთანდილ კაკალაძე 64 

2 ლევან აბუსელიძე 42 

 

ხულოს საინფორმაციო-საკონსულტაციო განყოფილების უფროსი 

1 რესან ჩოგაძე 64 
 

 

ხელვაჩაურის განყოფილების მთ. სპეციალისტი ვეტერინარ ექიმი, 

ზოოტექნიკოსი 

1 ნანა ბალანჩივაძე 70 

 

ქობულეთის განყოფილების მთ. სპეციალისტი ვეტერინარ ექიმი, 

ზოოტექნიკოსი 

1 თემურ წილოსანი 56 

 

ქედის განყოფილების მთ. სპეციალისტი ვეტერინარ ექიმი, 

ზოოტექნიკოსი 

1 ერეკლე ბერიძე 60 

2 ამირან ფალავანდიშვილი 45 

 

შუახევის განყოფილების მთ. სპეციალისტი ვეტერინარ ექიმი, 

ქობულეთის საინფორმაციო-საკონსულტაციო დეპარტამენტის მთავარი  

                                       სპეციალისტი (აგრონომია) 

N სახელი გვარი ქულა 

1 ეკა ცანავა 75 

2 დავით დუმბაძე 56 

3 ჯემალ მეგრელიძე 54 

4 დარეჯან მემარნე 51 

5 ლევან გუგუნავა 46 

6 როინ ხახუტაიშილი 43 

7 ირაკლი ცინცაძე 34 



ზოოტექნიკოსი 

1 არჩილ შაინიძე 65 

2 ოთარ ჯინჭარაძე 47 

3 ივერი კაკალაძე 40 

 

ხულოს  განყოფილების მთ. სპეციალისტი ვეტერინარ ექიმი, 

ზოოტექნიკოსი 

1 კობა კოჩალიძე 71 

 

ხელვაჩაურის საინფრომაციო-საკონსულტაციო განყოფილების მთ. 

სპეციალისტი - აგრო-ინჟინერი 

1 გულვარდი თურმანიძე 73 

2 გოდერძი ძირკვაძე 47 

3 ნინო შავაძე 45 

 

ხულოს საინფრომაციო-საკონსულტაციო განყოფილების მთ. 

სპეციალისტი - აგრო-ინჟინერი 

1 რომან შანთაძე 60 

2 გოდერძი ძირკვაძე 47 

3 ოთარ ანთაძე 31 

 

    2014 წლის 24 დეკემბერი  - კონკურსის მეორე ეტაპის ტესტირების  III – ნაკადის  შედეგები: 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

 

 

 

   2014 წლის 24 დეკემბერი კონკურსის მეორე ეტაპის ტესტირების  IV – ნაკადის  

შედეგები: 

 

 

 

 

 

 

 

 

ხელვაჩაურის საინფრომაციო-საკონსულტაციო განყოფილების უფროსი 

N სახელი გვარი ქულა 

1 ავთანდილ ვაშაყმაძე 76 

2 მირანდა წეროძე 75 

3 დავით დუმბაძე 54 

4 რეზო კახაძე 45 

ქობულეთის  საინფრომაციო-საკონსულტაციო განყოფილების უფროსი 

N სახელი გვარი ქულა 

1 მანუჩარ ნიჟარაძე 67 

ქედის საინფრომაციო-საკონსულტაციო გაყოფილების მთ. 

სპეციალისტები - აგრონომია 

N სახელი გვარი ქულა 

1 ლევან ბერიძე 69 

2 დავით დუმბაძე 60 

3 ჯიმშერ დიასამიძე 59 

4 გურამ კაკაბაძე 50 

შუახევის საინფრომაციო-საკონსულტაციო გაყოფილების მთ. 

სპეციალისტები - აგრონომია 

N სახელი გვარი ქულა 

1 რამინ დიასამიძე 69 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

2 დავით ზოიძე 59 

3 ლევან აბუსელიძე 51 

ხულოს საინფრომაციო-საკონსულტაციო გაყოფილების მთ. 

სპეციალისტები - აგრონომია 

N სახელი გვარი ქულა 

1 ჯემალ იაკობაძე 69 

2 მაია გელაძე 47 


