
  

                                                                      ნუგზარ კაიშაური 

 

დაბადების თარიღი  

20.06.1965 

განათლება 

1998 წ. -                                         სანქტ-პეტერბურგის კავშირგაბმულობის სამხედრო აკადემია. 

       სპეციალობა - სამხედრო და ადმინისტრაციულო მართვა 

1992  წ. -           ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო  

       უნივერსიტეტი, ბიზნესის უმაღლესი სკოლა 

                                                        სპეციალობა - წარმოების მართვის ორგანიზაცია 

1985 წ. -                                ქ.თბილისის კავშირგაბმულობის რადიოელექტროტექნიკური  

        ტექნიკუმი 

        სპეციალობა - ავტომატიკური ელექტროკავშირგაბმულობა  

                 

 

პროფესიული გამოცდილება 

2018 წლიდან დღემდე --           სსიპ ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახურის  

                   რეგიონული მართვის  დეპარტამენტის უფროსი 

2018 წ -                                         სსიპ ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახურის  

                  ადმინისტრაციული დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე 

2017 - 2018 წ.წ -                           სსიპ   ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახურის  

                  სოციალურ საკითხთა და სააღრიცხვო - ანალიტიკური  

  დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე 



2017 წ. -         სსიპ ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახურის  

                                               ქვემო ქართლის სამმართველოს სპეციალისტი 

2012 - 2016 წ.წ-                    საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს  J-6    

                                               კავშირგაბმულობის დეპარტამენტის უფროსი   

2007-2012 წ.წ -           საქართველოს  შინაგან საქმეთა სამინისტრო, დაცვის  

                                               პოლიციის დეპარტამენტი, სამმართველოს უფროსის  

                                                მოადგილე                             

2004-2006 წ.წ -          საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს კავშირგაბმულობის  

                                               დეპარტამენტის უფროსი 

1999- 2004 წ.წ -                    საქართველოს  თავდაცვის სამინისტროს კავშირგაბმულობის 

                                               მთავარი სამმართველოს უფროსი 

1998-1999 წ.წ.-          საქართველოს  თავდაცვის სამინისტროს კავშირგაბმულობის 

                                               სამმართველოს უფროსი 

1993-1995 წ.წ -          საქართველოს  თავდაცვის სამინისტროს კავშირგაბმულობის 

                                               სამმართველოს უფროსის მოადგილე 

1992 – 1993 წ.წ -         საქართველოს  თავდაცვის სამინისტროს მე-2 საარმიო კორპუსის 

           კავშირგაბმულობის განყოფილების უფროსი  

1992 წ.-           საქართველოს ეროვნული გვარდიის კავშირგაბმულობის 

                        განყოფილების უფროსის მოადგილე 

1990-1992 წ.წ -                      საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო-ინსპექტორი 

1989 – 1990 წ.წ -                   საქართველოს სამოქალაქო თავდაცვის შტაბის კავშირგაბმულობის 

                                               უფროსის თანაშემწე  

1985 წ.-          ქ.თბილისის ორჯონიკიძის რაიონის სატელეფონო კვანძი, 

                                               ელ.მონტიორი         

  

 

   

 



სამხედრო წოდებები 

პოლკოვნიკი 

 

 

ჯილდოები 

მედალი  „საბრძოლო  დამსახურებისათვის“ 

მედალი „საქართველოს შეიარაღებული ძალების რიგებში უმწიკვლო სამსახურისათვის 

 II ხარისხი“ 

მედალი „გენერალი კვინიტაძე“ 

 

 

ტრენინგები 

ნატოსა და ევროკავშირის საინფორმაციო ცენტრი -„საქართველოს ევროპული და 
ევროატლანტიკური ინტეგრაციის საკითხები“ -2021წ. 

პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის აპარატი -„პერსონალური მონაცემების 
დაცვა“  - 2019 წ. 

მართვის აკადემია - მართვის თანამედროვე მეთოდები -2017 წ. 

გეოპოლიტიკური კვლევის საერთაშორისო ცენტრი,ეროვნული უსაფრთხოების 

და დიპლომატიის სპეციალური კურსი - 2013 -2014 წ.წ. 

შინაგან საქმეთა სამინისტროს აკადემია.გაყიდვები და ეფექტური კომუნიკაცია-2012 წ. 

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო, მასწავლებელთა მაღალ 

კვალიფიციური ტრეინინგი -2006 წ. 

ა.შ.შ სამეთაურო-საშტაბო სრული კურსი,წვრთნისა და აღჭურვის პროგრამა-2001-2002 
წ.წ. 

 

 

დამატებითი ინფორმაცია  

საქართველოს ერთიანობისათვის წარმოებული ბრძოლების მონაწილე ( აფხაზეთის რეგიონი) 



 

 


