
 

ლაშა საღინაძე 
 

 
მობილური:   599063434 

 

ელ-ფოსტა   lashavera@yahoo.com 

ოჯახური მდგომარეობა:  დაოჯახებული 

დაბადების თარიღი:   22.01.1986 

 
 

 

განათლება   
 
ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის  სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საქართველო, 
03.2008 - 03.2010 
ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი, ბიზნესის 
ადმინისტრირების მაგისტრი, მარკეტინგის 
სპეციალობით 

 
ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის  სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საქართველო, 
09.2003 - 07.2007 
ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი, სოციალური 
მეცნიერებების ბაკალავრი, ეკონომიკური 
კიბერნეტიკის სპეციალობით,  

 

 
 

სამუშაო გამოცდილება   
 
ეკონომიკური დეპარტამენტის უფროსის მოვალეობის  შემსრულებელი, საქართველოს 
განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო, 05.2013 - - დღემდე (45 თვე) 

 
მოვალეობები:  დეპარტამენტის საქმიანობის ხელმძღვანელობა;  სამინისტროს სისტემის 

ეკონომიკური, ფინანსური და სამეურნეო საქმიანობის კოორდინაცია და მართვა; 
სამინისტროს ერთიანი ბიუჯეტის პროექტის შემუშავება და მართვა; სამინისტროს 
ბალანსზე არსებული ქონების აღრიცხვის ზედამხედველობა; სახელმწიფო 
შესყიდვების განხორციელების ზედამხედველობა; საბუღალტრო აღრიცხვა- 
ანგარიშგების კოორდინაცია;  საჭიროების შემთხვევაში სამინისტროს სსიპ- 
ებისთვის ფინანსური საკითხებისა და პროცედურების კოორდინაციის გაწევა. 
კანონმდებლობით გათვალისწინებული სხვა უფლება-მოვალეობების შესრულება.

 
 

ეკონომიკური დეპარტამენტის საბიუჯეტო სამმართველოს  უფროსის მოვალეობის 
შემსრულებელი, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერები სამინისტრო, 08.2010 - 
04.2013, (32 თვე) 

 
მოვალეობები:  საბიუჯეტო სამმართველოს უფროსის უფლება-მოვალეობების შესრულება, 

სამმართველოს საქმიანობის ორგანიზება, საქმიანობის დელეგირების 
უზრუნველყოფა, საგანმანათლებლო დაწესებულებების დაფინანსებასთან 
დაკავშირებით შესაბამისი ღონისძიებების გატარების უზრუნველყოფა; 
სამინისტროს ბიუჯეტის პროექტის მომზადება და საქართველოს ფინანსთა 
სამინისტროში გაგზავნა, წლის განმავლობაში ბიუჯეტში შესაბამისი ცვლილებების 
განხორციელების უზრუნველყოფა და სხვა;
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ეკონომიკური დეპარტამენტის საბიუჯეტო სამმართველოს  მთავარი სპეციალისტი, 
საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო, 01.2010 - 08.2010, (7 თვე) 

 
მოვალეობები:  მინისტრის მიერ დამტკიცებული პროგრამების  ფინანსური გამართულობის 

უზრუნველყოფა; საჭიროების შემთხვევაში საბიუჯეტო ასიგნებებში გეგმის 
ცვლილებების განხორციელებისთვის საჭირო  მასალების მომზადება; 
ხელშეკრულებების მომზადება; სკოლების დაფინანსების სისიტემის 
გაუმჯობესების  მიზნით შესაბამისი ღონისძიებების განხორციელება,  ბიუჯეტის 
დაგეგმვის პროცესში აქტიური ჩართულობა და მრავალი სხვა;

 

ფინანსური რესურსების დეპარტამენტის საბიუჯეტო სამმართველოს  უფროსი სპეციალისტი, 
საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო, 07.2008 - 01.2010, (18 თვე) 

 
მოვალეობები:  მინისტრის მიერ დამტკიცებული პროგრამების  ფინანსური გამართულობის 

უზრუნველყოფა; საჭიროების შემთხვევაში საბიუჯეტო ასიგნებებში გეგმის 
ცვლილებების განხორციელებისთვის საჭირო  მასალების მომზადება; 
ხელშეკრულებების მომზადება; სკოლების დაფინანსების სისიტემის 
გაუმჯობესების  მიზნით შესაბამისი ღონისძიებების განხორციელება და მრავალი 
სხვა;

 
 
 

ფინანსური რესურსების დეპარტამენტის საბიუჯეტო სამმართველოს  სტაჟიორი, 
საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო, 02.2008 - 07.2008 (5 თვე) 

 
მოვალეობები:  საბიუჯეტო სამმართველოსთვის მის უფლება-მოვალეობებში შემავალ 

საკითხებთან დაკავშირებით დახმარების გაწევა;

 

პრომოუტერი, სარეკლამო სააგენტო- PUBLIC HEPTA, 12.2007  - 01.2008, (1 თვე) 
 

მოვალეობები:          პროდუქციის რეკლამირება
 
 
სრული სტაჟი 108 თვე (9 წელი და 0 თვე) 

 

 
 

ენები   
 
რუსული (მეტყველება: ძალიან კარგი, წერა: კარგი) ინგლისური (მეტყველება: კარგი, წერა: 
კარგი) 

 

 

კომპიუტერული პროგრამები   
 
Microsoft Office Word  (ძალიან კარგი),  Microsoft Office Excel (ძალიან კარგი),  Microsoft 
Office Access (კარგი), Microsoft Office PowerPoint (ძალიან კარგი),  Microsoft Office



Outlook (ძალიან კარგი),  MS office applications (კარგი), Adobe Acrobat (ძალიან კარგი), 
Internet Explorer (ძალიან კარგი),  HTML  (დამაკმაყოფილებელი), Mac  OS (კარგი), 
Windows 7 (ძალიან კარგი),  ინტერნეტი (ძალიან კარგი),  ORIS (კარგი), Internet/Web 
browsers (ძალიან კარგი),  MS Office Lync (ძალიან კარგი), 

 

 

ტრენინგები, სხვა მიღწევები   
 

New  College Nottingham, 08.2011-08.2011 
Time English as a Foreign language Course at Upper Intermediate Level 

 
სსიპ საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს აკადემია, 08.2010-08.2010 
ელექტრონული ბიუჯეტირება 

 

ოჯახის წევრები   
 
მეუღლე, მაია ფეხმაშვილი, 04.09.1985, საქართველო, თბილისი, თბილისი, პეტრიწის 1 
გამოცდების და უნარჩვევების ცენტრის მთავარი სპეციალისტი 

 

შვილი, ნუცა საღინაძე, 04.05.2010, საქართველო, თბილისი, პეტრიწის 1  

შვილი, ანასტასია საღინაძე, 29.05.2014, საქართველო, თბილისი, პეტრიწის 1 

საკონტაქტო ინფორმაცია   
 

მამის სახელი:  როინი



სქესი:  მამრობითი 

მოქალაქეობა: 

სამხედრო ვალდებულება:  რეზერვისტი 

პირადი ნომერი:   01017025022 

სერია:   11IA79945 

ფაქტობრივი მისამართი:  ი. პეტრიწის 1, თბილისი, საქართველო 

რეგისტრაციის მისამართი:  გოგებაშვილის პირველი გასასვლელი  #3, 
თბილისი, საქართველო 


