
                                                                                                                                        

საჯარო ინფორმაციის პროაქტიულად გამოქვეყნება 
_________________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

დამატებითი ინფორმაციისთვის დაუკავშირდით: 

თამარ გვენეტაძე -ციფრული მმართველობის სააგენტოს ადმინისტრაციის (დეპარტამენტი) უფროსი 

ტელ: (+995 32) 944 120 (შიდა: 4050);  ელ.ფოსტა: info@dga.gov.ge 

 

 გამოცხადებული ვაკანტური პოზიციების ჩამონათვალი და კონკურსის შედეგები 

                                                            იანვარი-მარტი 2022წელი 

კონკურსის  

გამოცხადების 

თარიღი თანამდებობის დასახელება 

საშტატო 

ერთეულის 

რაოდენობა კონკურსის შედეგად დანიშნული პირი 

(სახელი, გვარი) 

30.03.2022 

ელექტრონული სერვისების მიწოდებისა და 

ინფორმაციული ტექნოლოგიების 

დეპარტამენტის ტექნიკური მხარდაჭერის 

განყოფილების კომპიუტერული ტექნიკის 

მხარდაჭერის უმცროსი სპეციალისტი 

1 

მიმდინარე 

28.03.2022 

ელექტრონული სერვისების მიწოდებისა და 

ინფორმაციული ტექნოლოგიების 

დეპარტამენტის ტექნიკური მხარდაჭერის 

განყოფილების კომპიუტერული ტექნიკის 

მხარდაჭერის სპეციალისტის ასისტენტი 

1 

მიმდინარე 

15.03.2022 

ადმინისტრაციის (დეპარტამენტი) ციფრული 

მმართველობისა და კიბერუსაფრთხოების 

სტრატეგიული მიმართულებების მენეჯერი 

 

ჩაიშალა 

15.03.2022 

ელექტრონული სერვისების დანერგვისა და 

ინფორმაციული სისტემების დეპარტამენტის 

პროგრამული უზრუნველყოფის სპეციალისტი 

2 

ჩაიშალა 

01.03.2022 

ელექტრონული სერვისების მიწოდებისა და 

ინფორმაციული ტექნოლოგიების 

დეპარტამენტის უფროსი 

1 

გიორგი ბაკაშვილი 
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დამატებითი ინფორმაციისთვის დაუკავშირდით: 

თამარ გვენეტაძე -ციფრული მმართველობის სააგენტოს ადმინისტრაციის (დეპარტამენტი) უფროსი 

ტელ: (+995 32) 944 120 (შიდა: 4050);  ელ.ფოსტა: info@dga.gov.ge 

 

15.03.2022 

ელექტრონული სერვისების დანერგვისა და 

ინფორმაციული სისტემების დეპარტამენტის 

უფროსი პროგრამისტი 

1 

დაინიშნა დავით ნიკოლეიშვილი 

28.02.2022 

ინფორმაციული უსაფრთხოების 

დეპარტამენტის სტაჟიორი 

(ანაზღაურების გარეშე) 

1 

ჩაიშალა 

23.02.2022 

ადმინისტრაციის (დეპარტამენტი) 

საზოგადოებასთან ურთიერთობის მენეჯერი 

1 

დაინიშნა სალომე თეთრაძე 

15.02.2022 

ელექტრონული სერვისების დანერგვისა და 

ინფორმაციული სისტემების დეპარტამენტის 

პროგრამული უზრუნველყოფის სპეციალისტი 

2 

ჩაიშალა 

08.02.2022 

ელექტრონული სერვისების დანერგვისა და 

ინფორმაციული სისტემების დეპარტამენტის 

ბიზნეს პროცესებისა და ინფორმაციული 

სისტემების ანალიტიკოსი 

1 

დაინიშნა თეა სუთიაშვილი 

08.02.2022 

ელექტრონული სერვისების მიწოდებისა და 

ინფორმაციული ტექნოლოგიების 

დეპარტამენტის ტექნიკური მხარდაჭერის 

2 

ჩაიშალა 
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დამატებითი ინფორმაციისთვის დაუკავშირდით: 
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განყოფილების კომპიუტერული ტექნიკის 

მხარდაჭერის უმცროსი სპეციალისტი 

08.02.2022 

ელექტრონული სერვისების მიწოდებისა და 

ინფორმაციული ტექნოლოგიების 

დეპარტამენტის ტექნიკური მხარდაჭერის 

განყოფილების ტექნიკური მხარდაჭერის 

უმცროსი ოპერატორი 

1 

დაინიშნა ლაშა ბაწაშვილი 

08.02.2022 

ელექტრონული სერვისების მიწოდებისა და 

ინფორმაციული ტექნოლოგიების 

დეპარტამენტის ტექნიკური მხარდაჭერის 

განყოფილების კომპიუტერული ტექნიკის 

მხარდაჭერის სპეციალისტის ასისტენტი 

1 

ჩაიშალა 

03.02.2022 

ელექტრონული სერვისების დანერგვისა და 

ინფორმაციული სისტემების დეპარტამენტის 

პროგრამული უზრუნველყოფის სპეციალისტი 

2 

ჩაიშალა 

03.02.2022 

ელექტრონული სერვისების დანერგვისა და 

ინფორმაციული სისტემების დეპარტამენტის 

სტაჟიორი 

(ანაზღაურების გარეშე) 

6 

დაინიშნა აჩიკო პაპიაშვილი 



                                                                                                                                        

საჯარო ინფორმაციის პროაქტიულად გამოქვეყნება 
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დამატებითი ინფორმაციისთვის დაუკავშირდით: 

თამარ გვენეტაძე -ციფრული მმართველობის სააგენტოს ადმინისტრაციის (დეპარტამენტი) უფროსი 

ტელ: (+995 32) 944 120 (შიდა: 4050);  ელ.ფოსტა: info@dga.gov.ge 

 

28.01.2022 

ელექტრონული სერვისების დანერგვისა და 

ინფორმაციული სისტემების დეპარტამენტის 

სტაჟიორი 

(ანაზღაურების გარეშე) 

4 

დაინიშნა მარიამ როხვაძე 

27.01.2022 

ინფორმაციული უსაფრთხოების 

დეპარტამენტის ინფორმაციული 

უსაფრთხოების პოლიტიკის უმცროსი 

სპეციალისტი 

1 

დაინიშნა მზიური ჭაღოშვილი 

26.01.2022 

კიბერუსაფრთხოების დეპარტამენტის CERT 

უმცროსი სპეციალისტი 

1 

ჩაიშალა 

26.01.2022 

კიბერუსაფრთხოების დეპარტამენტის CERT 

სპეციალისტი 

2 

ჩაიშალა 

24.01.2022 

კიბერუსაფრთხოების დეპარტამენტის 

სტაჟიორი 

2 
დაინიშნენ  

გიორგი ბოჭოიძე 

კონსტანტინე კუტივაძე 

14.01.2022 

ელექტრონული სერვისების დანერგვისა და 

ინფორმაციული სისტემების დეპარტამენტის 

სტაჟიორი 

2 

დაინიშნა ემზარ ლუკავა 



                                                                                                                                        

საჯარო ინფორმაციის პროაქტიულად გამოქვეყნება 
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დამატებითი ინფორმაციისთვის დაუკავშირდით: 

თამარ გვენეტაძე -ციფრული მმართველობის სააგენტოს ადმინისტრაციის (დეპარტამენტი) უფროსი 

ტელ: (+995 32) 944 120 (შიდა: 4050);  ელ.ფოსტა: info@dga.gov.ge 

 

14.01.2022 

ელექტრონული სერვისების დანერგვისა და 

ინფორმაციული სისტემების დეპარტამენტის 

პროგრამული უზრუნველყოფის სპეციალისტი 

2 

ჩაიშალა 

14.01.2022 

 

ელექტრონული სერვისების 

დანერგვისა და ინფორმაციული 

სისტემების დეპარტამენტის უფროსი 

პროგრამისტი 

 

2 

თეკლა თევზაძე 

 

 


