
                    ნონა  ლაქოშვილი    

 
            

 

მოქალაქეობა: საქართველო  

დაბადების თარიღი: 23.01.1982 

დაბადების ადგილი:                  თბილისი 

ოჯახური მდგომარეობა: დაოჯახებული (მეუღლე და ორი შვილი) 

მისამართი:  საქართველო, თბილისი მირზა გელოვანის ქუჩა 31  

ტელეფონი:                                               599528096.  

ელ. ფოსტა:                                  n_lako@yahoo.com 

 

 

სამუშაო გამოცდილება: 

 

2006წ. მაისი-2007წ.ოქტომბერი:      საადვოკატო ბიური  “ვერდიქტი” 

 

 მდებარეობა:           თბილისი  

 თანამდებობა:            იურისტ-კონსულტანტი 

  

    მოვალეობები: 

   

 იურიდიული კონსულტაციის გაწევა კლიენტებისათვის და მათთან შემდგომი 

ურთიერთობების გაგრძელება. 

 დოკუმენტაციის შედგენა, მოწესრიგება და შენახვა. 

 საჭირო ინფორმაციის მოძიება. 

 კლიენტთა ინტერესების დაცვა სასამართლოში (სამოქალაქო კუთხით) 

 სატელეფონო ზარებზე პასუხის გაცემა. 

 ხელმძღვანელობის ცალკეულ დავალებათა შესრულება 

 

 

2009 წ. დეკემბერიდან - დღემდე :             საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს  მეწარმეთა   

და    იურიდიულ პირთა რეგისტრაციის დეპარტამენტის ბიზნესის რეგისტრაციის სამსახური. 

 

   მდებარეობა:   თბილისი  

   თანამდებობა:               რეგისტრატორი 

 

 

 

    მოვალეობები:       

mailto:n_lako@yahoo.com


          

 „მეწარმეთა შესახებ“ საქართველოს კანონითა და საქართველოს სამოქალაქო 

კოდექსით განსაზღვრული სუბიექტების რეგისტრაციის, რეგისტრირებულ 

მონაცემებში ცვლილებისა და მათი შეწყვეტის შესახებ, წარმოდგენილი 

დოკუმენტაციის განხილვისა და გამოკვლევის საფუძველზე, მონაცემთა აღრიცხვა 

მეწარმეთა და არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების 

რეესტრში, შესაბამისი სამართლებრივი აქტის  მიღებით. 

 

 შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოებისა და კომანდიტური 

საზოგადოების პარტნიორთა წილებზე გირავნობის უფლებისა და საკუთრების 

უფლების შეზღუდვასთან დაკავშირებული ვალდებულებების  წარმოშობის, 

მათში ცვლილებისა და მათი შეწყვეტის შესახებ, წარმოდგენილი დოკუმენტაციის 

განხილვისა და გამოკვლევის საფუძველზე, მონაცემთა აღრიცხვა მეწარმეთა და 

არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების რეესტრში, 

შესაბამისი სამართლებრივი აქტის  მიღებით. 

 

 სსიპ საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მიერ დამტკიცებული, 

ეკონომიკური  საქმიანობის სახეების განმსაზღვრელი საქართველოს ეროვნული 

კლასიფიკატორით გათვალისწინებულ საქმიანობათა შესახებ მონაცემების, მათი 

ცვლილებისა და კანონით გათვალისწინებულ შემთხვევაში მათი შეწყვეტის, 

აგრეთვე ეკონომიკური საქმიანობის ადგილის (მისამართის) შესახებ მონაცემთა 

აღრიცხვა ეკონომიკურ საქმიანობათა რეესტრში რეგისტრაციის თაობაზე 

შესაბამისი გადაწყვეტილების მიღებით. 

 

 

 ხელმძღვანელობის ცალკეულ დავალებათა შესრულება. 

 

 

2022 წ. მარტიდან - დღემდე:                საქართველოს იუსტიციის სასწავლო ცენტრი - TCJ             

 

    მდებარეობა:   თბილისი  

    თანამდებობა:              ტრენერი 

 

    მოვალეობები:  

 

 

 სსიპ - საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს ავტორიზებული პირებისათვის 

საჯარო რეესტრის პროგრამების სწავლება  მეწარმე და არასამეწარმეო 

(არაკომერციული) იურიდიული პირების რეგისტრაციის მიზნით განცხადებისა 

და შესაბამისი სარეგისტრაციო დოკუმენტაციის ელექტრონული პროგრამის 

მიმართულებით. 

 

განათლება: 
 
2020-2021 წ. 

საქართველოს ნოტარიუსთა პალატის სასწავლო ცენტრი. 

            ნოტარიუსთა პალატის სტაჟირების სრული კურსი. 

 

2005 წ.       



სამოსამართლო  სწავლების ცენტრი: 

            მოსამართლის თანაშემწის კომპლექსური კურსი.   

 

2002- 2003წ.       

საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია(საია) 

სამოქალაქო სამართლის კურსი (ძირითადი: სამოქალაქო,  სამეწარმე,საბანკო და                                    

სამოქალაქო საპროცესო სამართალი. სპეცკურსები: შრომის სამართალი, კერძო 

არბიტრაჟი, სოციალ-ეკონომიკური და კულტურული უფლებები. 

 

1999-2004 წ.    

  ი.ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 

             ფაკულტეტი:    იურიდიული. 

             სპეციალობა:     სამართალმცოდნეობა. 

 

1988-1999 წ.      

საშუალო სკოლა 

 

 

საკვალიფიკაციო გამოცდები: 
 

2021წ.  

საქართველოს იუსტიციის სასწავლო ცენტრი. 

               ნოტარიუსთა საკვალიფიკაციო გამოცდა. 

 

2006 წ.       

სსიპ საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია. 

               ადვოკატთა საკვალიფიკაციო გამოცდა საერთო (სისხლი,სამოქალაქო, 

ადმინისტრაციული) სპეციალიზაციით. 

 

ტრეინინგები: 
 

2022წ.        

საქართველოს იუსტიციის სასწავლო ცენტრი 

                მიმართულება:   ტრენერთა ტრეინინგი 

 

2018 წ.        

საქართველოს იუსტიციის სასწავლო ცენტრი. 

                მიმართულება:   ზოგადი ადმინისტრაციული  სამართალი. 

 

2017 წ.       

საქართველოს იუსტიციის სასწავლო ცენტრი. 

                მიმართულება:   სამეწარმეო სამართალი. 

 

2015 წ.       

EY Georgia. 

                მიმართულება:   ვალდებულებითი და სახელშეკრულებო სამართალი.    

 

 

ენები:              ქართული (დედაენა) 



                                                   რუსული (საშუალო) 

                                                   ინგლისური (საშუალო) 

 

 

 

            

                            

კომპიუტერული პროგრამები:            Microsort word  

                                               Windows 

                                               Microsort excel 

                                                     PowerPoint 

                                        

 

 


	სამუშაო გამოცდილება:
	მოსამართლის თანაშემწის კომპლექსური კურსი.
	1988-1999 წ.
	საშუალო სკოლა

