
საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკის პროფესიულ საჯარო მოხელეთა  

ვაკანტური თანამდებობების დასაკავებელი კონკურსის პროგრამა 

(საკონკურსო თემატიკა) 

 

საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკის ვაკანტურ 

თანამდებობებზე 2018 წლის 30 მაისს გამოცხადებული ღია და დახურული კონკურსის 

მონაწილეებს მოეთხოვებათ შემდეგი  სამართლებრივი აქტების ცოდნა: 

 

I. ადმინისტრაციული მართვის დეპარტამენტის შესყიდვების განყოფილება  

 

განყოფილების უფროსი 

 

ა) საქართველოს კონსტიტუცია; 

ბ) საქართველოს კანონი “საჯარო სამსახურის შესახებ”; 

გ) საქართველოს კანონი ,,საქართველოს პარლამენტის ეროვნული 

ბიბლიოთეკის შესახებ”; 

დ) საქართველოს პარლამენტის ილია ჭავჭავაძის სახელობის ეროვნული 

ბიბლიოთეკის დებულება; 

ე) საქართველოს კანონი ,,სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“; 

ვ) ,,ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის დამტკიცების შესახებ“ 

სახელმწიფო    შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2017 წლის 14 ივნისის 

№12 ბრძანება; 

ზ) სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2015 წლის 17 

აგვისტოს №13 ბრძანებით დამტკიცებული ,,გამარტივებული შესყიდვის 

კრიტერიუმები და გამარტივებული შესყიდვის ჩატარების წესი“; 

თ)  სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2018 წლის 8 

თებერვლის №1 ბრძანებით დამტკიცებული ,,სახელმწიფო შესყიდვებთან 

დაკავშირებული დავების განხილვის საბჭოს საქმიანობის წესი“; 

ი) სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2015 წლის 29 

ოქტომბრის  №19 ბრძანებით დამტკიცებული ,,შავი სიის წარმოების წესი და 

პირობები“; 

კ) სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2016 წლის 26 

თებერვლის  №2 ბრძანებით დამტკიცებული ,,თეთრი სიის წარმოების წესი და 

პირობები“; 

ლ) სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2015 წლის 22 მაისის  

№7 ბრძანებით დამტკიცებული ,,კონკურსის მეშვეობით საპროექტო 

მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვის წესი და პირობები“; 

მ) სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2015 წლის 21 მაისის  

№5 ბრძანებით დამტკიცებული ,,სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან 

ელექტრონულ სისტემაში მომხმარებლის რეგისტრაციისა და სახელმწიფო 

შესყიდვების ერთიანი ელექტრონული სისტემის გამოყენების წესი“; 



ნ) სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2011 წლის 10 

თებერვლის  №2 ბრძანებით დამტკიცებული ,,შემსყიდველი ორგანიზაციის 

ანგარიშგების წესი“; 

ო) სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2015 წლის 25  

დეკემბრის №27 ბრძანებით დამტკიცებული ,,სახელმწიფო შესყიდვის 

ხელოვნურად დაყოფის გამოვლენის მეთოდოლოგია“; 

პ) სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2016 წლის 28 

ივლისის  №11 ბრძანებით დამტკიცებული ,,ორეტაპიანი ელექტრონული 

ტენდერისა და ორეტაპიანი გამარტივებული ელექტრონული ტენდერის 

ჩატარების წესი“. 

 

II. ადმინისტრაციული მართვის დეპარტამენტის შესყიდვების განყოფილება 

 

I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი 

 

ა) საქართველოს კონსტიტუცია; 

ბ) საქართველოს კანონი “საჯარო სამსახურის შესახებ”; 

გ) საქართველოს კანონი ,,საქართველოს პარლამენტის ეროვნული 

ბიბლიოთეკის შესახებ”; 

დ) საქართველოს პარლამენტის ილია ჭავჭავაძის სახელობის ეროვნული 

ბიბლიოთეკის დებულება; 

ე) საქართველოს კანონი ,,სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“; 

ვ) ,,ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის დამტკიცების შესახებ“ 

სახელმწიფო    შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2017 წლის 14 ივნისის 

№12 ბრძანება; 

ზ) სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2015 წლის 17 

აგვისტოს №13 ბრძანებით დამტკიცებული ,,გამარტივებული შესყიდვის 

კრიტერიუმები და გამარტივებული შესყიდვის ჩატარების წესი“; 

თ)  სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2018 წლის 8 

თებერვლის №1 ბრძანებით დამტკიცებული ,,სახელმწიფო შესყიდვებთან 

დაკავშირებული დავების განხილვის საბჭოს საქმიანობის წესი“; 

ი) სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2015 წლის 29 

ოქტომბრის  №19 ბრძანებით დამტკიცებული ,,შავი სიის წარმოების წესი და 

პირობები“; 

კ) სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2016 წლის 26 

თებერვლის  №2 ბრძანებით დამტკიცებული ,,თეთრი სიის წარმოების წესი და 

პირობები“; 

ლ) სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2015 წლის 22 მაისის  

№7 ბრძანებით დამტკიცებული ,,კონკურსის მეშვეობით საპროექტო 

მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვის წესი და პირობები“; 

მ) სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2015 წლის 21 მაისის  

№5 ბრძანებით დამტკიცებული ,,სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან 



ელექტრონულ სისტემაში მომხმარებლის რეგისტრაციისა და სახელმწიფო 

შესყიდვების ერთიანი ელექტრონული სისტემის გამოყენების წესი“; 

ნ) სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2015 წლის 25  

დეკემბრის  №27 ბრძანებით დამტკიცებული ,,სახელმწიფო შესყიდვის 

ხელოვნურად დაყოფის გამოვლენის მეთოდოლოგია“; 

ო) სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2016 წლის 28 

ივლისის  №11 ბრძანებით დამტკიცებული ,,ორეტაპიანი ელექტრონული 

ტენდერისა და ორეტაპიანი გამარტივებული ელექტრონული ტენდერის 

ჩატარების წესი“. 

 

III. ადმინისტრაციული მართვის დეპარტამენტის შესყიდვების განყოფილება 

 

III კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი 

 

ა) საქართველოს კონსტიტუცია; 

ბ) საქართველოს კანონი “საჯარო სამსახურის შესახებ”; 

გ) საქართველოს კანონი ,,საქართველოს პარლამენტის ეროვნული 

ბიბლიოთეკის შესახებ”; 

დ) საქართველოს პარლამენტის ილია ჭავჭავაძის სახელობის ეროვნული 

ბიბლიოთეკის დებულება; 

ე) საქართველოს კანონი ,,სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“; 

ვ) ,,ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის დამტკიცების შესახებ“ 

სახელმწიფო    შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2017 წლის 14 ივნისის 

№12 ბრძანება; 

ზ) სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2015 წლის 17 

აგვისტოს №13 ბრძანებით დამტკიცებული ,,გამარტივებული შესყიდვის 

კრიტერიუმები და გამარტივებული შესყიდვის ჩატარების წესი“; 

თ)  სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2018 წლის 8 

თებერვლის №1 ბრძანებით დამტკიცებული ,,სახელმწიფო შესყიდვებთან 

დაკავშირებული დავების განხილვის საბჭოს საქმიანობის წესი“; 

ი) სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2015 წლის 29 

ოქტომბრის  №19 ბრძანებით დამტკიცებული ,,შავი სიის წარმოების წესი და 

პირობები“; 

კ) სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2016 წლის 26 

თებერვლის  №2 ბრძანებით დამტკიცებული ,,თეთრი სიის წარმოების წესი და 

პირობები“; 

ლ) სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2015 წლის 22 მაისის  

№7 ბრძანებით დამტკიცებული ,,კონკურსის მეშვეობით საპროექტო 

მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვის წესი და პირობები“; 

მ) სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2015 წლის 21 მაისის  

№5 ბრძანებით დამტკიცებული ,,სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან 



ელექტრონულ სისტემაში მომხმარებლის რეგისტრაციისა და სახელმწიფო 

შესყიდვების ერთიანი ელექტრონული სისტემის გამოყენების წესი“; 

ნ) სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2015 წლის 25  

დეკემბრის  №27 ბრძანებით დამტკიცებული ,,სახელმწიფო შესყიდვის 

ხელოვნურად დაყოფის გამოვლენის მეთოდოლოგია“; 

ო) სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2016 წლის 28 

ივლისის  №11 ბრძანებით დამტკიცებული ,,ორეტაპიანი ელექტრონული 

ტენდერისა და ორეტაპიანი გამარტივებული ელექტრონული ტენდერის 

ჩატარების წესი“. 

 

IV. მეცნიერების,  კულტურისა  და სამოქალაქო განათლების დეპარტამენტის 

ქართველოლოგიის განყოფილება 

 

 მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი 

 

  ა) საქართველოს კონსტიტუცია; 

  ბ) საქართველოს კანონი ,,საჯარო სამსახურის შესახებ“;  

გ) საქართველოს კანონი ,,საქართველოს პარლამენტის ეროვნული 

ბიბლიოთეკის შესახებ“; 

დ) საქართველოს კანონი ,,საბიბლიოთეკო საქმის შესახებ“; 

ე) საქართველოს პარლამენტის ილია ჭავჭავაძის სახელობის ეროვნული 

ბიბლიოთეკის დებულება. 

 

V. მეცნიერების,  კულტურისა  და სამოქალაქო განათლების დეპარტამენტის 

პარლამენტის სამეცნიერო საინფორმაციო უზრუნველყოფის განყოფილება 

 

III  კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი 

 

ა) საქართველოს კონსტიტუცია; 

ბ) საქართველოს კანონი ,,საჯარო სამსახურის შესახებ“;  

გ) საქართველოს კანონი ,,საქართველოს პარლამენტის ეროვნული 

ბიბლიოთეკის შესახებ“;  

დ) საქართველოს კანონი ,,საბიბლიოთეკო საქმის შესახებ“; 

ე) საქართველოს პარლამენტის ილია ჭავჭავაძის სახელობის ეროვნული 

ბიბლიოთეკის დებულება. 

VI. საბიბლიოთეკო მომსახურებისა და ინფორმაციის დეპარტამენტის მკითხველთა 

რეგისტრაციის განყოფილება 

 

III  კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი 



 

ა) საქართველოს კონსტიტუცია; 

ბ) საქართველოს კანონი ,,საჯარო სამსახურის შესახებ“;  

გ) საქართველოს კანონი ,,საქართველოს პარლამენტის ეროვნული 

ბიბლიოთეკის შესახებ“;     

დ) საქართველოს კანონი ,,საბიბლიოთეკო საქმის შესახებ“; 

ე) საქართველოს პარლამენტის ილია ჭავჭავაძის სახელობის ეროვნული 

ბიბლიოთეკის დებულება. 

 

 

VII.  ადმინისტრაციული მართვის დეპარტამენტის საფინანსო უზრუნველყოფისა 

და საბუღალტრო აღრიცხვის განყოფილება 

I  კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი 

 

 ა) საქართველოს კონსტიტუცია; 

 ბ) საქართველოს ორგანული კანონი „საქართველოს შრომის კოდექსი“; 

 გ) საქართველოს კანონი „საჯარო სამსახურის შესახებ“;  

 დ) საქართველოს კანონი „საქართველოს პარლამენტის ეროვნული 

ბიბლიოთეკის  შესახებ“;      

ე) საქართველოს კანონი „საჯარო დაწესებულებაში შრომის ანაზღაურების  

შესახებ“; 

ვ) საქართველოს პარლამენტის ილია ჭავჭავაძის სახელობის  ეროვნული      

ბიბლიოთეკის დებულება; 

ზ) საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 25 აპრილის №211 დადგენილება 

პროფესიული საჯარო მოხელის სამსახურებრივი მივლინებით გაგზავნის 

წესის, მისი სამსახურებრივი მივლინების ხარჯების ანაზღაურებისა და 

კომპენსაციის ოდენობისა და პირობების განსაზღვრის შესახებ; 

თ) საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2014 წლის 31 დეკემბრის №429 

ბრძანება „საბიუჯეტო ორგანიზაციების ბუღალტრული აღრიცხვის და 

ფინანსური ანგარიშგების შესახებ ინსტრუქციის დამტკიცების თაობაზე“;  

ი) საქართველოს ფინასთა მინისტრის 2010 წლის 25 აგვისტოს №672 ბრძანება 

„საქართველოს საბიუჯეტო კლასიფიკაციის დამტკიცების თაობაზე“; 

 

 

 

 

 

VIII. საბიბლიოთეკო რესურსების დეპარტამენტის პერიოდულ გამოცემათა 

დამუშავების განყოფილება   

 



 I კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი 

 

                  ა) საქართველოს კონსტიტუცია; 

ბ) საქართველოს კანონი „საჯარო სამსახურის შესახებ“;  

გ) საქართველოს კანონი „საქართველოს პარლამენტის ეროვნული 

ბიბლიოთეკის შესახებ“;     

დ) საქართველოს კანონი „საბიბლიოთეკო საქმის შესახებ“;   

ე) საქართველოს პარლამენტის ილია ჭავჭავაძის სახელობის ეროვნული 

ბიბლიოთეკის დებულება. 

 


