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სამუშაო
გამოცდილება

მპგ „ევროპული საქართველო
- მოძრაობა
თავისუფლებისთვის

2017 წ — დღემდე

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის
საკრებულო

2017 წ — დღემდე

სსიპ - საჯარო სამსახურის
ბიურო

2016 წ — 2017 წ

საქართველოს იუსტიციის
სამინისტროს, სახელმწიფო
სერვისების განვითარების
სააგენტოს ლაგოდეხის სამ

2012 წ — 2014 წ

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის
საკრებულო

2011 წ — 2012 წ

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის
მერია

2010 წ — 2010 წ

საქართველოს პარლამენტის
აპარატის იურიდიულ
დეპარტამენტში

2009 წ — 2010 წ

ლაგოდეხის რაიონული ორგანიზაციის თავმჯდომარე

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრი, საკრებულოს იურიდიული და
საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიების წ

საჯარო სამსახურში ინსტიტუციური მოწყობისა და პრაქტიკის განზოგადების
დეპარტამენტის სპეციალისტი

სამსახურის უფროსი

იურიდიულ საკითხთა სპეციალისტი,

იურიდიულ საკითხთა სპეციალისტი

სტაჟიორი

განათლება სამართლის სკოლა, ხარისხი:
სამართლის მაგისტრი;

2010 წ — 2011წ

სპეციალობა:
სამართალმცოდნეობა;

2004 წ — 2008 წ

ემორის უნივერსიტეტი (ჯორჯიის შტატი, ატლანტა, აშშ), United States,
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ხარისხი: სამართლის
ბაკალავრი;
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი,
საქართველ

მისამართი მისამართი მოთხოვნის შემდეგ გახდება ხელმისაწვდომი

დაბადების
თარიღი

01.03.1988

უცხო ენები: ინგლისური(წერა: სრულყოფილად,მეტყველება:
სრულყოფილად),რუსული(წერა: კარგი,მეტყველება: კარგი),თურქული (წერა:
დამაკმაყოფილებელი, მეტყველება: დამაკმაყოფილებელი),

ტრენინგები:            HD FOREX, 07.2016-09.2016
            ფორექსის სასწავლო კურსი
დიმიტრი უზნაძის სახელობის ფსიქოლოგიის სასწავლო
საკონსულტაციო ცენტრი 08.2016;
ტრენინგის თემა: „ცხოვრებისეული სცენარის ანალიზი და მომავლის
მოდელირება“;

სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტო, 03.2014;

ტრენინგის თემა: „პერსონალურ მონაცემთა დაცვა, მათი დამუშავების მიზნები და
ფარგლები“;

სტაჟირება-ტრენინგი თვითმმართველქალაქდეკატურისსაკრებულოში (აშშ,
ჯორჯია), 09.2010-12.2010

სტაჟირება-ტრენინგის თემა: „თვითმმართველი ერთეულის ეფექტური მართვა,
მოქალაქეთა ჩართულობა მართვის პროცესში, ეფექტური უკუკავშირი
მოქალაქეებთან, მართვის თანამედროვე სტანდარტები და მოდელები“;

სამაუწყებლოკომპანია„ჰერეთი“კომპიუტერული ცენტრი, 07.2008-09.2008

კომპიუტერული პროგრამების სრული კურსი;
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