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მისამართი: ბათუმი, ალ. ყაზბეგის ქუჩა N17, ბინა N47
განათლება
_______________________________________________________________________________
2001–2006 წლეებში – ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. სოციალურ
მეცნიერებათა ფაკულტეტი (კვალიფიკაცია: იურისტი);
სამუშაო გამოცდილება
__________________________________________________________________________________
2020 წლის 08 იანვრიდან (ამ დრომდე) სსიპ ,,საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის
ტელევიზიისა და რადიოს“ მრჩეველთა საბჭოს წევრი;
2016 წლის 01 თებერვლიდან 2020 წლის 13 იანვრამდე სსიპ ,,საზოგადოებრივი მაუწყებლის
აჭარის ტელევიზიასა და რადიოში“ - საკადრო ბაზის განვითარების სამსახურის უფროსი;
2015 წლის 07 აგვისტოდან 2016 წლის 01 თებერვლამდე სსიპ ,,საზოგადოებრივი
მაუწყებლის აჭარის ტელევიზიასა და რადიოში“ - ადამიანური რესურსების მართვის
მენეჯერი;
2015 წლის 05 იანვრიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით – საქართველოს სახალხო დამცველის
აპარატში (დევნილთა საკითხებში, საქართველოს სახალხო დამცვლის დახმარების
პროექტში);
2008 წლის 01 ნოემბრიდან 2014 წლის 28 დეკემბრამდე – ა(ა)იპ საქართველოს ახალგაზრდა
იურისტთა ასოციაციის აჭარის ფილიალში (2008 წლის 01 ნოემბრიდან 2012 წლის 28
დეკემბრამდე საერთო სპეციალიზაციის ადვოკატად, 2012 წლის 28 დეკემბრიდან 2014 წლის
28 დეკემბრამდე აჭარის ფილიალის თავმჯდომარედ);
2007 წლის ოქტომბრიდან 2008 წლის 01 დეკემბრამდე – ა(ა)იპ დემოკრატიის ინსტიტუტში
(იურისტის თანამდებობაზე);
2007 წლიდან (ამ დრომდე) სსიპ საქართელოს ადვოკატთა ასოციაციის წევრი
(სპეციალიზაცია საერთო)
ტრენინგები
_________________________________________________________________________________
2015 წლის 22–24 აპრილი: საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატის ტრენინგი –
ინფორმაციის თავისუფლებასა და უსაფრთხოებაზე;
2015 წლის 4–6 თენერვალი: საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატის ტრენინგი –
ჯგუფში მუშაობაზე;
2014 წლის 24–25 მაისი: ევროკავშირის პროექტით, ტრეინინგი ადამიანის უფლებათა
ევროპული სტანდარტების შესახებ;
2014 წლის 13–14 მაისი: ,,პარტნიორები–საქართველო“ს ტრენინგზე – ბენეფიციარების
ეფექტურ მომსახურებაზე;

2013 წლის 16–18 აგვისტო ,,საერთაშორისო დემოკრატიის ინსტიტუტი“ს ტრენერთა
ტრენინგზე;
2011 წლის 28–30 მაისი: საქართველოს უნივერსიტეტის სამართლის სკოლა, ტრენინგი –
ადამიანის ძირითადი უფლებები და თავისუფლებები, ევროპული კონვენციისა და
ქართული კანონმდებლობის ანალიზი;
2009 წლის 3–6 ივლისი: ამერიკის ადვოკატთა ასოციაციის, ადვოკატის უნარ–ჩვევების
ტრენინგზე;
2009 წლის 27–28 თებერვალი: საქართველოს ადვიკატთა ასოციაციის ტრენინგზე –
არასრულწოვანათა მართმსაჯულების საკითხებზე;
2008 წლიდან 2015 წლამდე, ა(ა)იპ საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის
კვალიფიკაციის ასამაღლებელ ათეულობით ტრენინგზე;
2016 წელს (01.08 დან 31.08 ჩათვლით) - სსიპ საჯარო აუდიტის ინსტიტუტის ტრენინგზე ეფექტური მმართველობა;
2012 წლიდან უწყვეტად სსიპ საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის სავალდებული
ტრენინგებზე.
ინფორმაცია საკვალიფიკაციო გამიცდებზე
________________________________________________________________________________
2015 წელი - საარჩევნო ადმინისტრაციის მოხელის გამოცდა (სერთიფიკატის N2996);
2008 წელ - მოსამართლის საკვალიფიკაციო გამოცდა, სამოქალაქო და ადმინისტრაციულ
სამართლის სპეციალიზაციაში (სერთიფიკატის N02–06);
2006 წლის 28 ნოემებრი: ადვიკათთა საკვალიფიკაციო გამოცდა, საერთო სპეციალიზაციით
(სერთიფიკატის N03–308);

დამატებითი ინფორმაცია
________________________________________________________________________________
2007 წლიდან ვარ სსიპ საქართველოს ადვიკატთა ასპციაციის წევრი (სიით N3081)
ვადასტურებ, რომ ზემოთ წარმოდგენილი ინფორმაცია შეესაბამება სინამდვილეს.
პირადი ხელმოწერა:

თარიღი: 06.06. 2021 წ.

