
საქართველოს  საარჩევნო ადმინისტრაციის ტრენერების შესარჩევი კონკურსის პირობები 

სსიპ - საარჩევნო სისტემების განვითარების, რეფორმებისა და სწავლების ცენტრი 2016 წლის 27 

ივნისიდან აცხადებს საარჩევნო ადმინისტრაციის ტრენერების შესარჩევ კონკურსს 2016 წლის 8 

ოქტომბერს გასამართი საქართველოს პარლამენტის არჩევნებისათვის შემდეგი საქმიანობის 

განსახორციელებლად: 

ა)  საარჩევნო ადმინისტრაციის მოხელეებისათვის (საოლქო/საუბნო საარჩევნო კომისიების წევრები) 

საარჩევნო კანონმდებლობასთან დაკავშირებული სასწავლო კურსის ჩატარების ორგანიზება; 

ბ) საარჩევნო ადმინისტრაციის მოხელეებისათვის (საოლქო/საუბნო საარჩევნო კომისიების წევრები) 

საარჩევნო კანონმდებლობასთან დაკავშირებული სასწავლო კურსის ჩატარება; 

გ)  შესრულებული საქმიანობის შესახებ ანგარიშის წარდგენა სწავლების ცენტრში.  

 

ვაკანსიები:     

მაჟორიტარული 

საარჩევნო ოლქი  
ტრენინგების განხორციელების არეალი ტრენერების ვაკანსია 

N1 -  22 * თბილისი - მარტყოფი 12 

N23 საგარეჯოს მუნიციპალიტეტი 1 

N24 გურჯაანის მუნიციპალიტეტი 2 

N27 ქ. თელავის, თელავისა და ყვარლის მუნიციპალიტეტები 1 

N28 ახმეტისა და თელავის მუნიციპალიტეტები 2 

N29-30* ქ. რუსთავის მუნიციპალიტეტი 1 

N33 ბოლნისის მუნიციპალიტეტი  1 

N34 წალკის, დმანისისა და ბოლნისის მუნიციპალიტეტები 3 

N35-36* მარნეულის მუნიციპალიტეტი 1 

N38 დუშეთის, თიანეთისა და ყაზბეგის მუნიციპალიტეტები 2 

N39 კასპისა და გორის მუნიციპალიტეტები 2 

N40 ქარელისა და გორის მუნიციპალიტეტები  2 

N41-42* ქ. გორისა და გორის მუნიციპალიტეტები 1 

N43 ხაშურის მუნიციპალიტეტი 1 

N47-49* ქ. ქუთაისისა  და თერჯოლის მუნიციპალიტეტები  3 

N50 ტყიბულისა და თერჯოლის მუნიციპალიტეტები  1 

N51 
ხარაგაულის, ბაღდათისა და ზესტაფონის 

მუნიციპალიტეტები 
2 

N53 საჩხერის მუნიციპალიტეტი 1 

N54 ვანისა და ხონის მუნიციპალიტეტები 1 

N55 სამტრედიის მუნიციპალიტეტი 2 

N56 ჭიათურის მუნიციპალიტეტი 2 

N57 წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი 2 

N59 ქ. ოზურგეთისა და ოზურგეთის მუნიციპალიტეტები 1 

N60 
ლანჩხუთის, ჩოხატაურისა და ოზურგეთის 

მუნიციპალიტეტები   
1 

N61 
ქ. ფოთის, ლანჩხუთის და ოზურგეთის 

მუნიციპალიტეტები   
1 

N67 წალენჯიხისა და ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტები 1 

N68-71* ქ. ბათუმისა და ქობულეთის მუნიციპალიტეტები   3 

N72 ხელვაჩაურისა და ქედას მუნიციპალიტეტები   1 
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ყურადღება!  

 კონკურსანტი უფლებამოსილია ვაკანსიაზე განაცხადი შემოიტანოს მხოლოდ ერთ 

მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქში („* “ ამ ნიშნით აღნიშნული მაჟორიტარული საარჩევნო ოლქები 

კონკურსის მიზნებისთვის განიხილება როგორც ერთი მაჟორიტარული საარჩევნო ოლქი). 

აღნიშნული პირობის დარღვევით კონკურსანტის მიერ წარმოდგენილი დოკუმენტაცია არ 

განიხილება.  

 დეტალური ინფორმაცია ტრენერის საქმიანობის განხორციელების არეალის შესახებ, 

მაჟორიტარული საარჩევნო ოლქების საზღვრების გათვალისწინებით, იხილეთ ბმულზე:  

http://cesko.ge/geo/list/show/60364-gankarguleba-161/2016-31032016 

 საჭიროების შემთხვევაში, კომისია უფლებამოსილია კონკურსანტს, მისი თანხმობის 

საფუძველზე, შესთავაზოს ტრენერის საქმიანობის განხორციელება მის მიერ განაცხადში 

მითითებული მაჟორიტარული საარჩევნო ოლქის ნაცვლად სხვა არეალში.   

 

კონკურსის პროგრამა: 

ა)  საქართველოს კონსტიტუცია; 

ბ)  საქართველოს ორგანული კანონი “საქართველოს საარჩევნო კოდექსი“. 

 

საკვალიფიკაციო მოთხოვნები: 

სავალდებულო: 

ა)  უმაღლესი  განათლება;  

ბ)  კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა (MS Office Word, MS Office Excel, MS Office Powerpoint, Web 

Services (ინტერნეტი); 

გ)  ინფორმაციის ზეპირი გადმოცემის, ლოგიკური აზროვნებისა და კომუნიკაბელურობის უნარი. 

 

სასურველი: 

ა)   ტრენერად ან/და პედაგოგად მუშაობის გამოცდილება; 

ბ) საარჩევნო ადმინისტრაციაში ან/და საარჩევნო სფეროში მუშაობის სხვა პრაქტიკული 

გამოცდილება; 

გ)   საარჩევნო ადმინისტრაციის მოხელის სერტიფიკატი; 

დ)  საარჩევნო სფეროში BRIDGE -ის სერტიფიკატი; 

ე) ეთნიკური უმცირებების ენის ცოდნა (ეთნიკური უმცირესობებით დასახლებულ  რეგიონში 

ტრენინგის ჩატარების უზრუნველსაყოფად). 

 

წარსადგენი საკონკურსო დოკუმენტაცია:        

სავალდებულო:       

ა)  განაცხადი კონკურსში მონაწილეობის შესახებ (ცხრილის შესაბამისად): 

განაცხადი 

კონკურსანტის 

სახელი, გვარი: 

მისამართი: ტელეფონი: ელ.ფოსტა: 
ვაკანსია, სადაც კონკურსანტს 

შემოაქვს განაცხადი 

(სავალდებულოა მიეთითოს 

მხოლოდ ერთი მაჟორიტარული 

საარჩევნო ოლქი) 

 

http://cesko.ge/geo/list/show/60364-gankarguleba-161/2016-31032016
http://cesko.ge/geo/list/show/60364-gankarguleba-161/2016-31032016
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ბ)   საქართველოს მოქალაქის პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის ასლი; 

გ)   ავტობიოგრაფია (CV); 

დ)  დიპლომის ასლი;  

ე)   ფერადი ფოტოსურათი ზომით 3X4. 

 

სასურველი: 

სხვა დოკუმენტაცია, რომელიც ადასტურებს კონკურსანტის შესაბამისობას სასურველ 

საკვალიფიკაციო მოთხოვნებთან. 

 

ყურადღება! 

 საკონკურსო დოკუმენტაციის მიღება წარმოებს 2016 წლის 28 ივნისიდან - 4 ივლისის ჩათვლით,  

ელექტრონულ  მისამართზე:  trainings@electionreforms.ge;  

 არასრულყოფილად ან/და დაგვიანებით წარმოდგენილი საკონკურსო დოკუმენტაცია არ 

განიხილება.  

 

კონკურსის ფორმა: 

კონკურსანტების შერჩევა განხორციელდება ორ ეტაპად: 1) მათ მიერ წარმოდგენილი საკონკურსო 

დოკუმენტაციის შეფასებისა და 2)  შერჩეულ კანდიდატებთან გასაუბრების საფუძველზე. 

 

ყურადღება! 

კონკურსის შედეგად შერჩეული პირი, მის მიერ ტრენერის საქმიანობის განხორციელების პერიოდში 

უნდა იყოს დამოუკიდებელი, კეთილსინდისიერი და მიუკერძოებელი. ტრენერმა თავი უნდა 

აარიდოს ისეთ მოქმედებას, რომელიც შეიძლება აღქმულ იქნას რომელიმე პარტიის 

მხარდაჭერად/წინააღმდეგ ქმედებად. აღნიშნული მოთხოვნის დარღვევა გამოიწვევს ტრენერისათვის 

ხელშეკრულების შეწყვეტას. 

 

კონკურსის გრაფიკი: 

 კონკურსის გამოხცადება: 27 ივნისი, 2016 წელი; 

 საკონკურსო დოკუმენტაციის წარდგენის ვადა: 28 ივნისიდან - 4 ივლისის ჩათვლით, 2016 წელი;  

 გასაუბრება: 23 ივლისი - 4 აგვისტო, 2016 წელი;    

 კონკურსის შედეგები: 8 აგვისტო, 2016 წელი. 

 

შენიშვნა: 

კონკურსანტებს კონკურსის შედეგები ეცნობებათ მათ ელექტრონულ მისამართზე შეტყობინების 

გაგზავნის ფორმით. ინფორმაცია შერჩეული კანდიდატების შესახებ აგრეთვე განთავსდება 

სწავლების ცენტრის ოფიციალურ ვებ-გვერდზე: www.electionreforms.ge 

mailto:centre@electionreforms.ge
http://www.electionreforms.ge/

