
61004068154 აკმაყოფილებს

61006067376 აკმაყოფილებს

61001010612 აკმაყოფილებს

61001076730 აკმაყოფილებს

61001077400 აკმაყოფილებს

61008019476 აკმაყოფილებს

61001066193 აკმაყოფილებს

10001069464 აკმაყოფილებს

61006063183 აკმაყოფილებს

46001021812 აკმაყოფილებს

61004069721 აკმაყოფილებს

61006074905 აკმაყოფილებს

61006072918 აკმაყოფილებს

33001078421 აკმაყოფილებს

61008018884 აკმაყოფილებს

61001083809 აკმაყოფილებს

61001076812 აკმაყოფილებს

59001111628 აკმაყოფილებს

61009030929 აკმაყოფილებს

01211099022 აკმაყოფილებს

61001084459 აკმაყოფილებს

61008003813 აკმაყოფილებს

61001022224 აკმაყოფილებს

61001052126 აკმაყოფილებს

31001050755 აკმაყოფილებს

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის 
სამსახური

ზეპირი დავალება/გასაუბრების თარიღი - 09 ივნისი  2021 წელი - 10 სთ. რეგისტრაციის დაწყების 
დრო 09:30 სთ

ზეპირი დავალება/გასაუბრების თარიღი - 09 ივნისი  2021 წელი - 12 სთ. რეგისტრაციის დაწყების 
დრო 11:30 სთ

განათლების, კულტურის, სპორტისა და 
ახალგაზრდობის სამსახურის განათლების, კულტურის, 

სპორტისა და ახალგაზრდობის ორგანიზაციებთან 
ურთიერთობის განყოფილების მეორე კატეგორიის 

უმცროსი სპეციალისტი

დანართი 1

კონკურსანტების მონაცემები, რომლებმაც გადასახეს პირველი ეტაპი და ზეპირი 
დავალება/გასაუბრების გრაფიკი

# თანამდებობის
 დასახელება

პირველი ეტაპის 
შედეგი

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია

პირადი N

განათლების, კულტურის, სპორტისა და 
ახალგაზრდობის სამსახურის განათლების, კულტურის, 

სპორტისა და ახალგაზრდობის ორგანიზაციებთან 
ურთიერთობის განყოფილების მეორე კატეგორიის 

უმცროსი სპეციალისტი



2

         

 დასახელება
  

შედეგი
 

61009030155 აკმაყოფილებს

61001078654 აკმაყოფილებს

01005006113 აკმაყოფილებს

61001017746 აკმაყოფილებს

61006076086 აკმაყოფილებს

61001085702 აკმაყოფილებს

61001086155 აკმაყოფილებს

61010018620 აკმაყოფილებს

01008058462 აკმაყოფილებს

01019080692 აკმაყოფილებს

61009030091 აკმაყოფილებს

61001074654 აკმაყოფილებს

61006069554 აკმაყოფილებს

61004064452 აკმაყოფილებს

57001010045 აკმაყოფილებს

37001055555 აკმაყოფილებს

61010018000 აკმაყოფილებს

61001063036 აკმაყოფილებს

61010018888 აკმაყოფილებს

61010013947 აკმაყოფილებს

61004055373 აკმაყოფილებს

61001084785 აკმაყოფილებს

61001072683 აკმაყოფილებს

61001072192 აკმაყოფილებს

61001070667 აკმაყოფილებს

61001066005 აკმაყოფილებს

61006070121 აკმაყოფილებს

61004065225 აკმაყოფილებს

61001061567 აკმაყოფილებს

61001073317 აკმაყოფილებს

61006067816 აკმაყოფილებს

61008016226 აკმაყოფილებს

61106080027 აკმაყოფილებს

61001068436 აკმაყოფილებს

61006013356 აკმაყოფილებს

61001041192 აკმაყოფილებს

ზეპირი დავალება/გასაუბრების თარიღი - 09 ივნისი  2021 წელი - 15 სთ. რეგისტრაციის დაწყების 
დრო 14:30 სთ

ზეპირი დავალება/გასაუბრების თარიღი - 09 ივნისი  2021 წელი - 17 სთ. რეგისტრაციის დაწყების 
დრო 16:30 სთ

    
    

    
    

 

განათლების, კულტურის, სპორტისა და 
ახალგაზრდობის სამსახურის განათლების, კულტურის, 

სპორტისა და ახალგაზრდობის ორგანიზაციებთან 
ურთიერთობის განყოფილების მეორე კატეგორიის 

უმცროსი სპეციალისტი

განათლების, კულტურის, სპორტისა და 
ახა აზრ ბ ს სამსახ რ ს ანა ბ ს  ტ რ ს  

    
    

 



3

         

 დასახელება
  

შედეგი
 

01019083599 აკმაყოფილებს

61006073078 აკმაყოფილებს

61001058511 აკმაყოფილებს

61010019783 აკმაყოფილებს

62502008457 აკმაყოფილებს

61004068646 აკმაყოფილებს

61008017636 აკმაყოფილებს

61004054773 აკმაყოფილებს

61001081394 აკმაყოფილებს

42350000019 აკმაყოფილებს

01019070505 აკმაყოფილებს

35001095887 აკმაყოფილებს

61001075802 აკმაყოფილებს

61009014775 აკმაყოფილებს

61008017779 აკმაყოფილებს

61010019707 აკმაყოფილებს

61008017624 აკმაყოფილებს

61001063116 აკმაყოფილებს

61010004335 აკმაყოფილებს

61001072674 აკმაყოფილებს

61002002554 აკმაყოფილებს

61006070469 აკმაყოფილებს

61006076017 აკმაყოფილებს

51001027791 აკმაყოფილებს

61004062351 აკმაყოფილებს

61001025547 აკმაყოფილებს

61001066842 აკმაყოფილებს

61001043933 აკმაყოფილებს

61009030546 აკმაყოფილებს

33001081561 აკმაყოფილებს

61001088204 აკმაყოფილებს

61001022051 აკმაყოფილებს

61006050536 აკმაყოფილებს

61001060701 აკმაყოფილებს

61001079492 აკმაყოფილებს

61006076986 აკმაყოფილებს

61006070651 აკმაყოფილებს

ზეპირი დავალება/გასაუბრების თარიღი - 10 ივნისი  2021 წელი - 10 სთ. რეგისტრაციის დაწყების 
დრო 09:30 სთ

    
ახალგაზრდობის სამსახურის განათლების, კულტურის, 

სპორტისა და ახალგაზრდობის ორგანიზაციებთან 
ურთიერთობის განყოფილების მეორე კატეგორიის 

უმცროსი სპეციალისტი

განათლების, კულტურის, სპორტისა და 
ახალგაზრდობის სამსახურის განათლების, კულტურის, 

სპორტისა და ახალგაზრდობის ორგანიზაციებთან 
ურთიერთობის განყოფილების მეორე კატეგორიის 

უმცროსი სპეციალისტი



4

         

 დასახელება
  

შედეგი
 

61901091890 აკმაყოფილებს

61010017587 აკმაყოფილებს

61009014797 აკმაყოფილებს

61001066569 აკმაყოფილებს

01027081067 აკმაყოფილებს

61001070818 აკმაყოფილებს

61009032199 აკმაყოფილებს

61009027496 აკმაყოფილებს

46001010535 აკმაყოფილებს

26001034157 აკმაყოფილებს

61001063976 აკმაყოფილებს

61004064099 აკმაყოფილებს

61009027576 აკმაყოფილებს

61009031254 აკმაყოფილებს

61004072694 აკმაყოფილებს

61004063301 აკმაყოფილებს

61006066684 აკმაყოფილებს

62001039570 აკმაყოფილებს

61010017535 აკმაყოფილებს

61004069678 აკმაყოფილებს

01719090117 აკმაყოფილებს

61009026118 აკმაყოფილებს

61001074456 აკმაყოფილებს

61001071149 აკმაყოფილებს

61002014183 აკმაყოფილებს

61009030283 აკმაყოფილებს

61004068154 აკმაყოფილებს

61008016985 აკმაყოფილებს

61006067376 აკმაყოფილებს

61001076730 აკმაყოფილებს

61006029263 აკმაყოფილებს

61001077400 აკმაყოფილებს

61008019476 აკმაყოფილებს

ზეპირი დავალება/გასაუბრების თარიღი - 10 ივნისი  2021 წელი - 15 სთ. რეგისტრაციის დაწყების 
დრო 14:30 სთ

მუნიციპალური ქონების და სერვისების მართვის 
სამსახურის საკუთრების აღიარების განყოფილების 

პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის მუნიციპალური ქონების და
სერვისების მართვის სამსახური

განათლების, კულტურის, სპორტისა და 
ახალგაზრდობის სამსახურის განათლების, კულტურის, 

სპორტისა და ახალგაზრდობის ორგანიზაციებთან 
ურთიერთობის განყოფილების მეორე კატეგორიის 

უმცროსი სპეციალისტი

ზეპირი დავალება/გასაუბრების თარიღი - 10 ივნისი  2021 წელი - 12 სთ. რეგისტრაციის დაწყების 
დრო 11:30 სთ

    
    

    
    

 



5

         

 დასახელება
  

შედეგი
 

46001023826 აკმაყოფილებს

61001066193 აკმაყოფილებს

61001065914 აკმაყოფილებს

61006075675 აკმაყოფილებს

61004069721 აკმაყოფილებს

61006074905 აკმაყოფილებს

33001078421 აკმაყოფილებს

61008018334 აკმაყოფილებს

61001076812 აკმაყოფილებს

61008018884 აკმაყოფილებს

61008019323 აკმაყოფილებს

01024085420 აკმაყოფილებს

59001111628 აკმაყოფილებს

61009030929 აკმაყოფილებს

01211099022 აკმაყოფილებს

61001084459 აკმაყოფილებს

61008017513 აკმაყოფილებს

31001050755 აკმაყოფილებს

61009030155 აკმაყოფილებს

61001052126 აკმაყოფილებს

61001078654 აკმაყოფილებს

61001017746 აკმაყოფილებს

31001053277 აკმაყოფილებს

61001086155 აკმაყოფილებს

01019080692 აკმაყოფილებს

61001078187 აკმაყოფილებს

61001070512 აკმაყოფილებს

61006069554 აკმაყოფილებს

58001031936 აკმაყოფილებს

61006068559 აკმაყოფილებს

61001034996 აკმაყოფილებს

61004055373 აკმაყოფილებს

61001084785 აკმაყოფილებს

61001072192 აკმაყოფილებს

61001070667 აკმაყოფილებს

61006070121 აკმაყოფილებს

ზეპირი დავალება/გასაუბრების თარიღი - 11 ივნისი  2021 წელი - 10 სთ. რეგისტრაციის დაწყების 
დრო 09:30 სთ

ზეპირი დავალება/გასაუბრების თარიღი -10 ივნისი  2021 წელი - 17 სთ. რეგისტრაციის დაწყების 
დრო 16:30 სთ

     
    
   

მუნიციპალური ქონების და სერვისების მართვის 
სამსახურის საკუთრების აღიარების განყოფილების 

პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

მუნიციპალური ქონების და სერვისების მართვის 
სამსახურის საკუთრების აღიარების განყოფილების 

პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი



6

         

 დასახელება
  

შედეგი
 

61008016226 აკმაყოფილებს

61006013356 აკმაყოფილებს

01019083599 აკმაყოფილებს

61001058511 აკმაყოფილებს

62502008457 აკმაყოფილებს

61004054773 აკმაყოფილებს

61001081394 აკმაყოფილებს

42350000019 აკმაყოფილებს

61001086267 აკმაყოფილებს

61001076963 აკმაყოფილებს

61008017779 აკმაყოფილებს

61010020133 აკმაყოფილებს

61008017624 აკმაყოფილებს

61006035812 აკმაყოფილებს

61001073932 აკმაყოფილებს

61002002554 აკმაყოფილებს

32101030094 აკმაყოფილებს

61001013082 აკმაყოფილებს

51001027791 აკმაყოფილებს

61004016882 აკმაყოფილებს

37001055459 აკმაყოფილებს

61001025547 აკმაყოფილებს

33001081561 აკმაყოფილებს

13001064472 აკმაყოფილებს

61001022051 აკმაყოფილებს

61004053633 აკმაყოფილებს

61001079492 აკმაყოფილებს

61006076986 აკმაყოფილებს

61006070651 აკმაყოფილებს

61010011780 აკმაყოფილებს

61010017587 აკმაყოფილებს

61008017860 აკმაყოფილებს

61006077090 აკმაყოფილებს

58001032146 აკმაყოფილებს

61009014797 აკმაყოფილებს

61001087318 აკმაყოფილებს

32001001386 აკმაყოფილებს

მუნიციპალური ქონების და სერვისების მართვის 
სამსახურის საკუთრების აღიარების განყოფილების 

პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

     
    
   

ზეპირი დავალება/გასაუბრების თარიღი - 11 ივნისი  2021 წელი - 12 სთ. რეგისტრაციის დაწყების 
დრო 11:30 სთ
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 დასახელება
  

შედეგი
 

61009032199 აკმაყოფილებს

61006079243 აკმაყოფილებს

46001010535 აკმაყოფილებს

61006065152 აკმაყოფილებს

26001034157 აკმაყოფილებს

61001063976 აკმაყოფილებს

61004064099 აკმაყოფილებს

61006072780 აკმაყოფილებს

61009028658 აკმაყოფილებს

61006067855 აკმაყოფილებს

61009002016 აკმაყოფილებს

62004027286 აკმაყოფილებს

61009032158 აკმაყოფილებს

19001106503 აკმაყოფილებს

61004059209 აკმაყოფილებს

61004069678 აკმაყოფილებს

61004026704 აკმაყოფილებს

61001071149 აკმაყოფილებს

61009006272 აკმაყოფილებს

61009030283 აკმაყოფილებს

61001087106 აკმაყოფილებს

01009010675 აკმაყოფილებს

61009031444 აკმაყოფილებს

61008018027 აკმაყოფილებს

61001087106 აკმაყოფილებს

61006079243 აკმაყოფილებს

61009031444 აკმაყოფილებს

61009032344 აკმაყოფილებს

მუნიციპალური ქონების და სერვისების მართვის 
სამსახურის საკუთრების აღიარების განყოფილების 

პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

ზეპირი დავალება/გასაუბრების თარიღი - 11 ივნისი  2021 წელი - 15 სთ. რეგისტრაციის დაწყების 
დრო 14:30 სთ

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის ქალაქგანვითარებისა და
ურბანული პოლიტიკის სამსახური

ქალაქგანვითარებისა და ურბანული პოლიტიკის 
სამსახურის საპროექტო და სამშენებლო ნებართვების 

განყოფილების პირველი კატეგორიის უფროსი 
სპეციალისტი

ქალაქგანვითარებისა და ურბანული პოლიტიკის 
სამსახურის საპროექტო და სამშენებლო ნებართვების 

განყოფილების მეორე კატეგორიის უფროსი 
სპეციალისტი

7


	დანართი 1

