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იაგო წიკლაური 
ელ-ფოსტა: iago_tsiklauri@mail.ru 

სქესი: მამრობითი 
დაბადების თარიღი: 13 ოქტომბერი, 1969 

 
ვაკანსია:  ,,საზოგადოებრივი მაუწყებლის” გენერალური დირექტორი 

 

 

პირადი ინფორმაცია 

ოჯახური მდგომარეობა:    დაქორწინებული დაბადების ადგილი:    გორი 

სამხედრო ვალდებულება: არასამხედრო ვალდებული მოქალაქეობა: საქართველო 

პირადი ნომერი: 59001025594 პასპორტის ნომერი არ არის მითითებული 

საცხოვრებელი მისამართი: 

საქართველო, . თბილისი, 
ვაჟა-ფშაველას გამზ. მე-4 
კვ. კ. #2/13.  
გორი, გორკის ქ. #184/38 

მობილური ტელეფონი: 597228854 

სახლის ტელეფონი: 
(032)232 16 86, 
(0370)27 46 99 

სამსახურის ტელეფონი: არ არის მითითებული 

ა/მ მართვის მოწმობის ნომერი:   
 

 

ოჯახი:   მეუღლე და 1 შვილი 
 

 

სამუშაო გამოცდილება 

ორგანიზაციის დასახელება თანამდებობა ხელფასი წამოსვლის მიზეზი დაწ. - დასრ. 
თარიღი 

ტელე-რადიო კომპანია 
“თრიალეთი”; TV - Radio 
Broadcasting Company “Trialeti” 
теле-радио компания «Триалети» 
ТРК 

გენ. დირექტორის 
მოადგილე Deputy 
Director General 
Заместитель 
генерального директора 

200 
სამუშაო რეჟიმისა და 
შეუსაბამო 
ანაზღაურების გამო 

თებერვალი / 
2008 - ივლისი / 
2011 

გაზეთი “კვირის პალიტრა” 
Newspaper „Kviris palitra” газета 
«квирис палитра» 

ახალი ამბების 
განყოფილების 
რედაქტორი Economic 
analyst, Economic 
Expert, News Section 
Editor Экономический 
аналитик, 
Экономический 
эксперт, Редактор 
раздела Новости; 

200 პირადი განცხადების 
საფუზველზე, 

ივნისი / 1997 - 
მაისი / 2000 

თბილისის ბიზნესტრენინგის 
ცენტრი Tbilisi Business Training 
Center Тбилиси Бизнес учебный 
центр 

ლექტორი, ტრენერ-
მასწავლებელი 
Lecturers - the teacher 
(trainer) Тренер 
(преподаватель) 

200 დღემდე ვმუშაობ 
პროგრამებით 

დეკემბერი / 
2010 - აპრილი / 
2012 

საფეხბურთო აკადემია „ქართლი 
2011“ Football academy “Kartli მთავარი 500 პირადი განცხადების მარტი / 2012 - 
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2011” Футбольная академия2011 მენეჯერი.Main 
Manager Главныи 
менеджер. 

საფუძველი 
Application 

ოქტომბერი / 
2012 

უმაღლესი სასწავლებელი "მცირე 
აკადემია" High School «Small 
Academy» : Высшая школа 

ლექტორ-
მასწავლებელი 
(ტრენერი) Lecturers - 
the teacher (trainer) 
Тренер (преподаватель) 

150 დღემდე 

ოქტომბერი / 
2009 - 
ოქტომბერი / 
2012 

გაზეთი „შიკრიკი“ 
დამფუძნებელი 
რედაქტორი 

200 დროებითი შეჩერება 
მარტი / 2000 - 
ივლისი / 2003 

სახალხო დამცველის სამსახური 
მოწვეული 
სპეციალისტი 

200 ვადის გასვლა 
მაისი / 2003 - 
მაისი / 2004 

აიპ "ბიზნესის დაცვის სამსახური 
ეკო-ცენტრი" 

დამფუძნებელი, 
გამგეობის წევრი 

არ არის 
მითითებული 

სხვა სამუშაოზე 
გადასვლა 

ივნისი / 2004 - 
სექტემბერი / 
2006 

 

 

განათლება 

უნივერსიტეტი ადგილმდებარეობა ფაკულტეტი სპეციალობა საგან. ხარისხი დაწ. - დასრ. 
თარიღი 

ივანე 
ჯავახიშვილის 
სახელობის 
თბილისის 
სახელმწიფო 
უნივერსიტეტი 

საქართველო 

საინჟინრო-
ეკონომიკური 
(ახლა, 
ეკონომიკისა და 
ბიზნესის) 

ეკონომისტ–
მენეჯერი 

დიპლომირებული 
სპეციალისტი 

სექტემბერი / 
1986 - 
ივლისი / 
1992 

სუხიშვილის 
უნივერსიტეტი 

საქართველო იურიდიული იურისტი 
დიპლომირებული 
სპეციალისტი 

სექტემბერი / 
1996 - 
ივლისი / 
2003 

სუხიშვილის 
უნივერსიტეტი 

საქართველო 

საგანგებო 
სიტუაციებისა 
და სამოქალაქო 
თავდაცვის სპე 

იურისტი 
დიპლომირებული 
სპეციალისტი 

სექტემბერი / 
1996 - 
ივლისი / 
2003 

ივანე 
ჯავახიშვილის 
სახელობის 
თბილისის 
სახელმწიფო 
უნივერსიტეტი 

საქართველო 

ასპირანტურა - 
ეკონომიკისა და 
ბიზნესის 
ფაკულტეტი 

ბიზნესის 
ორგანიზაცია და 
მართვა 
მრეწველობაში 

დიპლომირებული 
სპეციალისტი 

სექტემბერი / 
1999 - 
სექტემბერი / 
2002 

 

 

ტრენინგები, სემინარები, სასწავლო კურსები  

ორგანიზაციის დასახელება ტრენინგის / სემინარის / სასწავლო კურსის თემა დაწ.ს თარიღი - დასრ. თარიღი 

ეუთოს პროექტის 
ფარგლებში , პოლონეთის 
ჰელსინკის ფონდი 

„სახალხო დამც. რეგ. წარმომადგენლობების 
პოტენციალის ამაღლება“, “ად. უფლებათა 
საერთაშორისო ნორმები 

ივნისი / 2003 – 
ივლისი / 2003 

 USAID 
არაკომერციული ორგანიზაცია 

“ჯანდაცვის საკითხებზე ინფორმაციის ხარისხისა და 
მიწოდების გაუმჯობესება”. 

ივლისი / 2010 – 
ივლისი / 2010 

http://www.usaid.gov/
http://www.usaid.gov/
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“ინტერნიუსი” 

 „საერთაშორისო 
გამჭვირვალობა საქართველო“ 
„საქართველოს პარლამენტის 
საფინანსო-საბიუჯეტო 
კომიტეტთან და 

` შვეიცარიის 
განვითარებისა და 
თანამშრომლობის სააგენტო“ – 
ახალგაზრდა იურისტთა 
ასოციაცია 

 
 

საგადასახადო კოდექსის პროექტის ერთობლივი 
განხილვა 

სექტემბერი / 2004 – 
სექტემბერი / 2004 

ბიზნესის დაცვის სამსახური 
საგადასახადო კოდექსი და მცირე ბიზნესის 
განვითარების მექანიზმები 

სექტემბერი / 2004 – 
დეკემბერი / 2004 

 აშშ ის 
საერთაშორისო განვითარების 
სააგენტო (USAID) ჯანდაცვის 
სისტემის (HSSP) 

“ჯანდაცვის საკითხებზე ინფორმაციის ხარისხისა და 
მიწოდების გაუმჯობესება”. დაზღვევის როლი 

ივლისი / 2010 – 
ივლისი / 2010 

აშშ-ს მშვიდობის კორპუსი 
საქართველოში ინგლისური ენის საბაზისო კურსი-სემინარი 

ივლისი / 2003 – 
ოქტომბერი / 2003 

 

 

კომპიუტერული პროგრამები 

პროგრამის დასახელება ცოდნის დონე  

Microsoft Office Excel ძალიან კარგი  

Microsoft Office Word ძალიან კარგი  

Microsoft Office PowerPoint ძალიან კარგი  

Microsoft Office Outlook ძალიან კარგი  

Photoshop ძალიან კარგი  

Windows ძალიან კარგი  

Sound Forge კარგი  

Adobe Premiere Pro კარგი  

MS office applications ძალიან კარგი  
 

 

ენები 

უცხო ენა წერითი უნარები მეტყველება 

ქართული ძალიან კარგი ძალიან კარგი 

English დამაკმაყოფილებელი დამაკმაყოფილებელი 

Russian კარგი კარგი 
 

http://www.usaid.gov/
http://www.usaid.gov/
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რეკომენდატორები 

სახელი: გვარი: ტელეფონი: ელ-ფოსტა: თანამდებობა 

მალხაზ შუბითიძე 599115545 contact@tbtc.ge 
ეკონომიკის დოქტორი, თბილისის ბიზნეს-ტრენინგის 
ცენტრის დირექტორი, შავი ზღვის საერთაშორისო 
უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი 

 

 

პროექტები 

პროექტის დასახელება ფუნქციები პროექტის მოკლე აღწერა დაწ. - დასრ. თარიღი 

საგადასახადო კოდექსის 
პროექტის ანალიზი 

ექსპერტული კვლევები 

საქართველოს საგადასახადო 
კოდექსის საჯარო განხილვები 
და ფოკუს-ჯგუფების 
ორგანიზებები. საზოგადოების 
ჩართულობა სახელმწიფოს 
ეკონომიკური პოლიტიკის 
შემუშავებაში საგადასახადო 
მომსახურების მხრივ. 

სექტემბერი / 2004 - 
სექტემბერი / 2004 

 

 

ნაშრომები, პუბლიკაციები  

სათაური: თემა: გამოცემის თარიღი: 
მიმაგრებული 
ფაილი: 

მონოგრაფია: ფიქრები ქართულ 
ეკონომიკაზე, - 
 ვალებში „დაგირავებული საქართველო“ 

სახალხო ეკონომიკის 
მდგომარეობა და ეკ პოლიტიკის 
ხარვეზები 

ჩაშვებულია 
სტამბაში 

 

 

 
 
 
 


