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გასაუბრება ჩატარდება პირისპირ რეჟიმში. გასაუბრების თარიღის გადატანა არ ხდება. 
თითოეული მონაწილე განრიგში მითითებულ დროს უნდა გამოცხადდეს საიას ოფისში 
(სასემინარო დარბაზში). კონკურსის საბოლოო შედეგები ცნობილი გახდება არაუგვიანეს 2022 
წლის 1 დეკემბრისა. კონკურსის საბოლოო შედეგები დაიდება საიას-ს ოფიციალურ ვებ. 
გვერდზე: www.gyla.ge. 

 
სამოქალაქო/ადმინისტრაციული სამართლის მიმართულებით გასაუბრებაზე გადასული 

მონაწილეების სია 

(28 ნოემბერი, 2022) 

 მონაწილე გასაუბრების დრო 
1 ხუხუნაიშვილი ნანა 28 ნოემბერი, 10:00 სთ. 
2 ჭანტურია ნანა 28 ნოემბერი, 10:15 სთ. 
3 შავიძე მარი  28 ნოემბერი, 10:30 სთ. 
4 ჭუმბურიძე ქეთევან 28 ნოემბერი, 10:45 სთ. 
5 კაცელაშვილი ქეთევან 28 ნოემბერი, 11:00 სთ. 

 

6 მიქელაძე მარიამ 28 ნოემბერი, 11:20 სთ. 
7 ნიკოლაიშვილი ნინო 28 ნოემბერი, 11:35 სთ. 
8 სიმონიშვილი ანა 28 ნოემბერი, 11:50 სთ. 
9 ალაფიშვილი სანდრო 28 ნოემბერი, 12:05 სთ. 
10 გელაშვილი მარიამი 28 ნოემბერი, 12:20 სთ. 

 

11 გვაგვალია თამთა 28 ნოემბერი, 12:40 სთ. 
12 იასაღაშვილი ქეთევან 28 ნოემბერი, 12:55 სთ. 
13 კუსიანი ანა 28 ნოემბერი, 13:10 სთ. 
14 ადამაძე თეონა 28 ნოემბერი, 13:25 სთ. 
15 ბარამაშვილი თიკა 28 ნოემბერი, 13:40 სთ. 

 

16 ბიძიშვილი გიორგი 28 ნოემბერი, 13:55 სთ. 
17 დავითაძე ნინო 28 ნოემბერი, 15:00 სთ. 
18 იაკობაძე მარი 28 ნოემბერი, 15:15 სთ. 
19 კენჭოშვილი მარიამ 28 ნოემბერი, 15:30 სთ. 
20 მემიაძე თემურ 28 ნოემბერი, 15:45 სთ. 

 

21 ნიჟარაძე ნანიტა 28 ნოემბერი, 16:00 სთ. 
22 ტორაძე ნინი 28 ნოემბერი, 16:15 სთ. 
23 ჩუთლაშვილი ეკატერინე  28 ნოემბერი, 16:30 სთ. 
24 ხეტეშვილი ქეთევან 28 ნოემბერი, 16:45 სთ. 
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25 ავეტისოვი ნანა 28 ნოემბერი, 17:00 სთ. 
 

26 გორგასლიძე ქეთევან 28 ნოემბერი, 17:15 სთ. 
27 ხაჩიშვილი ლიკა 28 ნოემბერი, 17:30 სთ. 
28 ასლამაზიშვილი გიორგი 28 ნოემბერი, 17:45 სთ. 
29 გლოველი ნატალი  28 ნოემბერი, 18:00 სთ. 
30 მესხიშვილი ნანა 28 ნოემბერი, 18:15 სთ. 
31 რიჟამაძე მარიამი 28 ნოემბერი, 18:30 სთ. 
32 ტაბატაძე ანა 28 ნოემბერი, 18:45 სთ. 
33 ქენქაძე ნინო 28 ნოემბერი, 19:00 სთ. 
34 ხარაზიშვილი ნანა 28 ნოემბერი, 19:15 სთ. 

 

 

სისხლის სამართლის მიმართულებით გასაუბრებაზე გადასული მონაწილეების სია 

(30 ნოემბერი, 2022) 

 მონაწილე გასაუბრების დრო 
1 მეშველიანი ქეთევან 30 ნოემბერი, 12:40 სთ. 
2 სულავა მარიამ 30 ნოემბერი, 12:55 სთ. 
3 არაბული ლიანა 30 ნოემბერი, 13:10 სთ. 
4 შედანია ლიკა 30 ნოემბერი, 13:25 სთ. 
5 თათულაშვილი მარიამ 30 ნოემბერი, 13:40 სთ. 

 

6 იორამიშვილი დავით 30 ნოემბერი, 13:55 სთ. 
7 კოშორიძე ქეთი 30 ნოემბერი, 12:05 სთ. 
8 აბრამიშვილი საბა 30 ნოემბერი, 12:20 სთ. 
9 მჭედლიშვილი ნანა 30 ნოემბერი, 12:35 სთ. 
10 სულაბერიძე შორენა 30 ნოემბერი, 12:55 სთ. 

 

11 შალიკიანი საბა 30 ნოემბერი, 12:55 სთ. 
12 შამანაური ლეილა 30 ნოემბერი, 13:10 სთ. 
13 გეთიაშვილი ლიზი 30 ნოემბერი, 13:25 სთ. 
14 ჯავახიშვილი ნატა 30 ნოემბერი, 13:40 სთ. 
15 ჯანგოევა იზაბელა 30 ნოემბერი, 13:55 სთ. 
16 ჯახუა მარიამ 30 ნოემბერი, 14:10 სთ. 

 

წერითი ეტაპის აპელაციისთვის გთხოვთ, მოგვწეროთ მეილზე (mgabroshvili@gyla.ge). ამის 
შემდგომ გეცნობებათ კონკრეტული დრო, როდესაც შეძლებთ ნაშრომის გაცნობას. ნაშრომის 
გაცნობის შემდგომ უნდა მოამზადოთ სააპელაციო განაცხადი. 
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სამოქალაქო/ადმინისტრაციული სამართლის მიმართულებით შედეგების აპელაციისას, უნდა 
მიუთითოთ რომელი კაზუსის შედეგის აპელაცია გსურთ. 

იმ კონკურსანტებს, რომლებიც გადასული ბრძანდებით გასაუბრების ეტაპზე, შედეგები 
გეცნობებათ გასაუბრებისას. 

გასაუბრებაში მონაწილე პირებმა გაითვალისწინეთ, რომ გასაუბრების დაწყება შესაძლოა 5-10 
წუთით გაჭიანურდეს. 

წარმატებებს გისურვებთ! 


