
საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკის 
საკონკურსო–საატესტაციო კომისიის განცხადება 

 
საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკის საჯარო თანამდებობათა 
დასაკავებელი კონკურსის II ეტაპი (ტესტირება საკანონმდებლო აქტებსა და 
სახელმწიფო ენაში) ჩატარდება 2013 წლის 14 დეკემბერს 12:00 საათზე სსიპ 
მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნულ ცენტრში (მისამართი: ქ. 
თბილისი, გლდანი, გმირ კურსანტთა ქ. №1) 
 
კონკურსის II ეტაპზე (ტესტირება საკანონმდებლო აქტებსა და სახელმწიფო ენაში) 
მონაწილეობის უფლების მქონე კანდიდატებმა ტესტირების (წერითი გამოცდა) 
დაწყებამდე უნდა გაიარონ რეგისტრაცია. რეგისტრაცია იწყება ტესტირებამდე 1  
საათით ადრე. რეგისტრაციისას კანდიდატმა უნდა წარადგინოს პირადობის 
მოწმობა. 
 
რეგისტრაციის დასრულების შემდეგ კანდიდატი ტესტირებაზე (წერით გამოცდაზე) 
არ დაიშვება. 
 

ტესტირებაზე (წერითი გამოცდა) გამოუცხადებლობა კანდიდატს ართმევს 
დამატებითი წერითი გამოცდის დანიშვნის მოთხოვნის უფლებას მიუხედავად 
იმისა, საპატიო მიზეზით იყო ეს გამოწვეული თუ – არა.  
 

წერითი გამოცდა მიმდინარეობს ორ, ორ საათიან სესიად, საერთო ჯამში 4 საათის 
განმავლობაში. დროის გადაცილების შემდეგ გადაცემული ნამუშევარი არ 
გასწორდება და გამოსაცდელს დაეწერება შეფასება - 0. სესიებს შორის 
გათვალისწინებულია მოკლე შესვენება.  
 

წერითი გამოცდის მიმდინარეობის დროს გამოსაცდელმა თან უნდა იქონიოს  
პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი, ასევე უფლება აქვს იქონიოს: 
ა) წყალი (პოლიეთინელის ბოთლი); 
ბ) პირადი ჰიგიენის ნივთები; 
გ) საჭიროების შემთხვევაში სხვა ნივთები გამოცდის ჩამტარებელი ორგანიზაციის 
წინასწარი თანხმობით;  
 

წერითი გამოცდის მიმდინარეობის დროს გამოსაცდელს ეკრძალება: 
  

ა) მობილური ტელეფონის ან სხვა ელექტრონული აპარატურის ქონა;  
ბ) გამოცდაზე დამხმარე მასალის – სახელმძღვანელოების, ჩანაწერების, ფურცლების 
და სხვ. გამოყენება;  
გ) გადალაპარაკება, დახმარების გაწევა ან მიღება, სხვა პირისათვის რაიმე ფორმით 
ხელის შეშლა; 
დ) სამუშაო ადგილის დატოვება; 
ე) საგამოცდო დროის ამოწურვის შემდეგ მუშაობის გაგრძელება.  
 

წერითი გამოცდის მიმდინარეობისას გამოსაცდელი მიიღებს გაფრთხილებას 
ნებადართული  ნივთების გარდა სხვა ნივთების აღმოჩენის, ასევე გამოცდაზე ქცევის 



წესების დარღვევის შემთხვევაში. აღნიშნული მოთხოვნების განმეორებით 
შეუსრულებლობის შემთხვევაში გამოსაცდელი მოიხსნება გამოცდიდან.   
 

გაფრთხილების გარეშე გამოსაცდელი მოიხსნება გამოცდიდან წესრიგის უხეში 
დარღვევის, საგამოცდო პროცესის მონაწილე პირის შეურაცხყოფის ან სხვა მსგავს 
შემთხვევებში. გამოსაცდელის წერითი გამოცდიდან მოხსნა ფორმდება ოქმით. 
 
კონკურსის II ეტაპი ს (ტესტირება საკანონმდებლო აქტებსა და სახელმწიფო ენაში) 
შედეგები გამოქვეყნდება ტესტირების მე–2 დღის 18 საათამდე საქართველოს 
პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკის ვებ–გვერდზე  (www.nplg.gov.ge) 
 
II ეტაპ თან (ტესტირება საკანონმდებლო აქტებსა და სახელმწიფო ენაში) 
დაკავშირებული ნებისმიერი პრეტენზიის არსებობის შემთხვევაში კანდიდატი 
განცხადებით მიმართავს საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკის 
საპრეტენზიო კომისიას (მისამართი: ქ. თბილისი, გუდიაშვილის ქ. №7 – საქართველოს 
პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკის III კორპუსი)  კონკურსის II ეტაპის შედეგების 
გამოცხადებიდან არა უგვიანეს 2 დღისა. საპრეტენზიო კომისიის სახელზე შეტანილი 
განცხადება განიხილება არა უმეტეს 3 დღეში. 
 
 
 


