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სახელი გვარი: ქეთევან  გათენაძე 

დაბადების თარიღი და ადგილი:  09.06.1983   ქობულეთი 

იურიდიული მისამართი: ქ. ბათუმი , შ. ხიმშიაშვილის ქ. N41, ბ.38 

ფაქტობრივი მისამართი: ქ. ბათუმი, ინასარიძის ქ. N22, ბ. 1/2 

მობილური ნომერი: 577 90 80 16 

ელფოსტა: keti_gt@yahoo.com 

განათლება 

2000-2005 წწ. ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 
საერთაშორისო სამართალმცოდნეობის ფაკულტეტი, საერთაშორისო სამართლის 
სპეციალისტი, მაგისტრის ხარისხი. 

2018 წ. ნოტარიუსთა საკვალიფიკაციო გამოცდა. 

2010 წ. ადვოკატთა საკვალიფიკაციო გამოცდა (სამოქალაქო სამართალი). 

სამუშაო გამოცდილება 

2012 წ. დღემდე აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და 
სპორტის სამინისტროს საქვეუწყებო დაწესებულება - სპორტისა და ახალგაზრდობის 
საქმეთა დეპარტამენტის ადმინისტრაციული, სამართლებრივი უზრუნველყოფისა 
და სახელმწიფო შესყიდვების განყოფილების უფროსი. 

2011-2012 წ. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და 
სპორტის სამინისტროს საქვეუწყებო დაწესებულება - სპორტისა და ახალგაზრდობის 
საქმეთა დეპარტამენტის მთავარი სპეციალისტი იურისტი. 

2007-2011 წწ. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სოფლის მეურნეობის 
სამინისტროს საქვეუწყებო დაწესებულება სურსათის უვნებლობის, ვეტერინარიისა 
და მცენარეთა დაცვის სამსახურის აპარატის მთავარი სპეციალისტი იურისტი. 
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2006-2007 წწ. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სოფლის მეურნეობის 
სამინისტროს საქვეუწყებო დაწესებულება სურსათის უვნებლობის, ვეტერინარიისა 
და მცენარეთა დაცვის სამსახურის უფროსის მოადგილის თანაშემწე. 

2005-2006 წწ. საერთაშორისო ორგანიზაცია ,,World Vision” დასაქმების მენეჯერი. 

2005 წ. ,,საზოგადოებრივი აზრისა და მარკეტინგული კვლევის” საერთაშორისო 
ორგანიზაციის (GORBI) საზოგადოებრივი აზრის კვლევის პროექტის მონაწილე. 

2005 წ. ,,სამართლიანი არჩევნებისა და სამოქალაქო საზოგადოების“ აჭარის 
რეგიონალური ორგანიზაციის წევრი.  

ტრენინგები / კვალიფიკაციის ასამაღლებელი კურსები 

• 2017 წ. სტაჟირების კურსი (თეორიული ნაწილი) საქართველოს ნოტარიუსთა 
პალატის სასწავლო ცენტრი. 

• 2015 წ.  ,,ადამიანური რესურსების მართვა“ საჯარო სამსახურის ბიურო; 
• 2015 წ. სასწავლო მოდული ,,სახელმწიფო შესყიდვების კურსი - სახელმწიფო 

შესყიდვების სააგენტო; 
• 2013 წ. დემოკრატიული მმართველობა საქართველოში USAID-ის ტრენინგი 

თემაზე ,,ადამიანური რესურსების მართვა“. 
• 2008 წ. მაისი-სექტემბერი სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტის 

ტრენინგები თემაზე: ,,თანამედროვე მენეჯმენტის საფუძვლები და 
სიახლეები“, ,,პროექტებისა და ჯგუფის მართვა“, ,,საჯარო ადმინისტრირების 
სიახლეები“, ,,ეფექტური კომუნიკაციები“ და ,,ადამიანური რესურსების 
მართვა“.  

• 2007 წ. ოქტომბერი-დეკემბერი ,,სახელმწიფო ადმინისტრირების კურსი“ - 
საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს სსიპ ზურაბ 
ჟვანიას სახელობის სახელმწიფო ადმინისტრირების სკოლა.  

• 2006 წ. საერთაშორისო ორგანიზაციის ,,World Vision” ტრენინგი თემაზე 
,,ბავშვთა უფლებების დაცვა“. 

• 2005-2006 წწ. თურქეთის საკონსულოს თურქული ენის შემსწავლელი კურსები. 
• 2005 წ. ,,საზოგადოებრივი აზრისა და მარკეტინგული კვლევის” 

საერთაშორისო ორგანიზაციის (GORBI) ტრენინგი თემაზე ,,მოქალაქეთა 
დამოკიდებულება ადგილობრივი თვითმმართველოს საკითხებზე“. 

უცხო ენები: ინგლისური, თურქული, რუსული.    

კომპიუტერული პროგრამები: Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint 
და სხვა     


