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განათლება 
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საქართველო, 09.2001 - 07.2006 

სამართალმცოდნე, იურიდიული მაგისტრი 

 

 

სამუშაო გამოცდილება 

იურისტი „თანამედროვე განათლების აკადემია“ 01.15.2018 - დღემდე 

მოვალეობები:  აკადემიის წესდებით, დებულებით, შინაგანაწესითა და წინამდებარე ხელშეკრულებით 

განსაზღვრული მოთხოვნების შესრულება ; სამართლებრივ კონსულტაციების გაწევა  აკადემიის დირექციასა 

და აკადემიის სხვა თანამშრომრომლებს; აკადემიასა და სახელმწიფო/არასახელმწიფო ორგანიზაციებთან 

გასაფორმებელი ხელშეკრულების პროექტების მომზადება;  აკადემიასა და აკადემიაში დასაქმებულ პირთა 

შორის გასაფორმებელი ხელშეკრულების პროექტების მომზადება; აკადემიასა და სხვა ორგანიზაციებთან 

გასაფორმებელი მემორანდუმების პროექტების მომზადება; აკადემიის დირექტორის და გენერალური 

დირექტორის ბრძანებების პროექტების მომზადება; საჭიროების შემთხვევაში აკადემიის რეგულაციებში 

შესატანი ცვლილებების პროექტების მომზადება; აკადემიის სამართლებრივი აქტების ექსპერტიზა, დადგენა  

აკადემიის დოკუმენტების შესაბამისობა შიდა სამართლებრივ აქტებთან და საქართველოში მოქმედ 

კანონმდებლობასთან; საჭიროაბის შემთხვევაში სასამართლო დავებზე აკადემიის წარმომადგენლობა; 

კომპეტენციას მიკუთვნებილი კორესპონდენციების განხილვა და შესაბამისი რეაგირება;  საჯარო 

ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა და დაინტერესებული პირებისათვის დადგენილი წესით გაცნობა; 

კომპეტენციის ფარგლებში დირექციის სხვა დავალებების შესრულება. 

სპეციალისტი, ძველი თბილისის რაიონის საგანმანათლებლო რესურსცენტრი, 06.2017 - - დღემდე  

 

მოვალეობები: შემოსული კორესპონდენციების მიღება, რეგისტრაცია და დამუშავება;, მოქალაქეთა 

კონსულტაცია, პირადი საქმეების წარმოება; საშვებულებო გრაფიკის შედგენა; 

ზოგადსაგანმანათლელო დაწესებულებებდან ინფორმაციის მოძიება/დამუშავება, 

სკოლების მონიტორინგი; საქმისწარმოების საჭიროებისათვის დოკუმენტების 

მოძიება, მოკვლევა და ანალიზი; სამსახურის უფროსის ცალკეული დავალებების 

შესრულება., მიმაგრებული ფაილი 

 

უფროსი სპეციალისტი - იურისტი, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს 

ტერიტორიული ორგანოს ვაკე-საბურთალოს რაიონის საგანმანათლებლო რესურსცენტრი, 04.2014 - 

02.2017, 

 

მოვალეობები: ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტებისა და ხელშეკრულების 

პროექტების მომზადება; სამსახურში შემოსული კერძო და ადმინისტრაციული 

განცხადების/საჩივრების განხილვა და შესაბამისი დასკვნების მომზადება; 

ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების კანონიერი ინტერესების დაცვა ყველა 

ინსტანციის სასამართლოში; საგანმანათლებლო რესურსცენტრის წარმომადგენლობა 

სხვა ადმინისტრაციულ ორგანოში და სასამართლოში; ზოგადსაგანმანათლებლო 

დაწესებულებების კანონით განსაზღვრულ შემთხვევაში სხვადასხვა სახის 

იურიდიული კონსულტაციის გაწევა და სამართლებრივი დახმარების აღმოჩენა; 

ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებისათვის განათლების სფეროში მოქმედი 

ნორმატიული აქტებისა და ნოვაციების გაცნობა; სტრუქტურული ერთეულების 

საქმიანობის სამართლებრივი ხელშეწყობა; სასწავლო პროცესისა და გარემოს 

მონიტორინგი, შეფასება და შესაბამისი ანგარიშების შედგენა; კორესპონდენციის 

განხილვა და მომზადება; 

https://www.hr.gov.ge/files/4a9e14d6-fb5d-4502-b44b-9eac1a70c43e


წამოსვლის 

მიზეზი: 

თანამდებობის შემცირება, მიმაგრებული ფაილი 

 

 

იურისტის მოვალეობის შემსრულებელი, განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს ვაკე- საბურთალოს 

რაიონის საგანმანათლებლო რესურსცენტრი 

https://www.hr.gov.ge/files/8ea34c63-9f0b-4119-852b-0fd56f4dc158


მოვალეობები: განათლების სფეროში მოქმედი ნორმატიული აქტებისა და ნოვაციების გაცნობა; 

სტრუქტურული ერთეულების საქმიანობის სამართლებრივი ხელშეწყობა; 

ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტებისა და 

ხელშეკრულების პროექტების მომზადებაში სამართლებრივი დახმარება; 

ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების წარმომადგენლობა სასამართლოში, 

კანონით განსაზღვრულ შემთხვევაში; კანონით განსაზღვრულ შემთხვევაში 

სხვადასხვა სახის იურიდიული კონსულტაციის გაწევა და სამართლებრივი 

დახმარების აღმოჩენა. 

წამოსვლის 

მიზეზი: 

შტატით გათვალისწინებულ თანამდებობაზე დანიშვნა, მიმაგრებული ფაილი 

 
 

შტატგარეშე მოსამსახურე იურისტი, განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს ვაკე- საბურთალოს 

რაიონის საგანმანათლებლო რესურსცენტრი 
 

მოვალეობები: განათლების სფეროში მოქმედი ნორმატიული აქტებისა და ნოვაციების გაცნობა; 

სტრუქტურული ერთეულების საქმიანობის სამართლებრივი ხელშეწყობა; 

ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტებისა და 

ხელშეკრულების პროექტების მომზადებაში სამართლებრივი დახმარება; 

ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების წარმომადგენლობა სასამართლოში, 

კანონით განსაზღვრულ შემთხვევაში; კანონით განსაზღვრულ შემთხვევაში 

სხვადასხვა სახის იურიდიული კონსულტაციის გაწევა და სამართლებრივი 

დახმარების აღმოჩენა. 

წამოსვლის 

მიზეზი: 

ხელშეკრულების ვადის ამოწურვა, მიმაგრებული ფაილი 

 
 

იურისტი (მთავარი სპეციალისტი), განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს ვაკე- საბურთალოს რაიონის 

საგანმანათლებლო რესურსცენტრი 
 

მოვალეობები: ინდივიდუალური სამართლებრივი აქტების (ბრძანებების) პროექტების 

მომზადება; შესყიდვებისა და შრომითი ხელშეკრულებების პროექტების 

მომზადება; სასწავლო დაწესებულებების რეორგანიზაციისა და ლიკვიდაციის 

პროცესებში მონაწილეობა; მონაცემთა შეგროვება, დამუშავება და 

სისტემატიზაცია; საჯარო სკოლების დირექტორებისათვის იურიდიული 

კონსულტაციის გაწევა; ექსტერნატის ფორმით ჩასაბარებელი გამოცდების 

ორგანიზებაში მონაწილეობა; საჯარო სკოლებში სამეურვეო საბჭოების 

არშევნების მეთვალყურეობა; პედაგოგთა სასერთიფიკაციო გამოცდების 

რეგისტრაცია; მაძიებელ მასწავლებელთა რეგისტრაცია; მასწავლებელთა 

პროფესიული განვითარების ტრეინინგებისათვის ვაუჩერებიის გაცემა. 

წამოსვლის 

მიზეზი: 

რეორგანიზაცია (იურისტის შტატის გაუქმება), მიმაგრებული ფაილი 

 

იურისტი, 64-ე საჯარო სკოლა, 02.2008 - 09.2008,  

მოვალეობები: იურიდიული დახმარება/კონსულტაცია 

წამოსვლის    

მიზეზი: 

სხვა სამსახურში გადასვლა, მიმაგრებული ფაილი 

 
 

ადვოკატის თანაშემწე, იურიდიული მომსახურების ფირმა &quot; ლეგატ ჯორჯია&quot;, 01.2007 - 

02.2008, 500 ლ, (13 თვე - 1 წელი და 1 თვე) 
 

მოვალეობები: ადვოკატის მითითებების შესრულება საჩელების მომზადება ინფორმაციის 

მოზიება 

  

https://www.hr.gov.ge/files/92d857a5-a8ed-4bad-9270-2f59a693ecbd
https://www.hr.gov.ge/files/e3d74f78-90fd-453f-9c2d-c0cc9a49b9ef
https://www.hr.gov.ge/files/9cf5a546-3303-49b2-aecf-fce87ec70e70
https://www.hr.gov.ge/files/c1675130-083f-4bef-a720-f2c489a1b737


 
 

ენები 

ქართული (მეტყველება: C2, წერა: C2) ინგლისური (მეტყველება: C2, წერა: C2) რუსული (მეტყველება: B2, წერა: 

B2) გერმანული (მეტყველება: B2, წერა: B2) 
 
 

კომპიუტერული პროგრამები 
 

Microsoft Office Excel (ძალიან კარგი), Microsoft Office Outlook (ძალიან კარგი), Microsoft Office 

PowerPoint (ძალიან კარგი), Microsoft Office Word (ძალიან კარგი), Windows (ძალიან კარგი), 

Linux (ძალიან კარგი), 66 (ძალიან კარგი), 

 
 

ტრენინგები, სხვა მიღწევები 
 

განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო, 12.2008-12.2008 ზოგადი 

განათლების ხარისხის მართვა, სერტიფიკატი 

 

სსიპ, 11.2007-11.2007 

ადვოკატთა ტესტირება სისხლის სამართლის სპეციალიზაციით, სერტიფიკატი 

 

სსიპ &quot;საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია&quot;, 06.2006-06.2006 ადვოკატთა 

ტესტირება სამოქალაქო სამართლის სპეციალიზაციით, სერტიფიკატი 

 
 
 

რეკომენდატორები 
 

ხათუნა მაჭარაშვილი, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს ვაკე- საბურთალოს 

რაიონის საგანმანათლებლო რესურსცენტრი, რესურსცენტრის უფროსი,  
 

გიორგი შეშაბერიძე, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო, 

სამართლებრივი ექსპერტიზისა და სასამართლოსთან ურთიერთობის სამმართველოს 

უფროსი, 
 

ლელა ქემოკლიძე-მუკბანიანი, ძველი თბილისის რაიონის საგანმანათლებლო რესურსცენტრი, 

უფროსის ფუნქციათა შემსრულებელი, 
 
 
 
 
 

 

https://www.hr.gov.ge/files/36463df8-3061-4fe7-8c81-95183fb3e6f2
https://www.hr.gov.ge/files/886f3a15-fc57-4041-baf3-0a339584b4f7
https://www.hr.gov.ge/files/50c422ab-5141-42d1-8a50-6613c1548c53
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