გიორგი ლილუაშვილი - პარტია „საქართველო"

დაბადების თარიღი: 16.11.1973; ქ. ზესტაფონი
განათლება
1979 – 1990 - ქ. თბილისის 61-ე საშუალო სკოლა
1990-1993 - ქ. თბილისის სამრეწველო-ეკონომიკურ კოლეჯის დაუსწრებელი განყოფილება,
სპეციალობა: “ეკონომიკა და დაგეგმვა სახალხო მეურნეობის დარგებში”;
1992-1996 - საქართველოს ღია ჰუმანიტარულ ინსტიტუტი, სამართალმცოდნეობის
ფაკულტეტი; მიენიჭა იურისტის კვალიფიკაცია;
1993-2001 - ქ. თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი, სამხედრო სამედიცინო
ფაკულტეტი; მიენიჭა ზოგადი პროფილის სამხედრო ექიმის კვალიფიკაცია.
2017 წლიდან - თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსოტეტის დოქტორანტი.
მუშაობს თემაზე „სამხედრო მოსამსახურეთა და მათი ოჯახის წევრების ჯანმრთელობის
მდგომარეობისა და სამედიცინო დახმარების საჭიროების, მიწოდებისა და ეფექტურობის,
შესწავლა და შეფასება“;
სამუშაო გამოცდილება
1990-1992 - ს/გ „საქკავშირმშენ პროექტი“ მ.მ.კ2 -ში მონტიორად;
1992-1993 - ქ. თბილისის სამრეწველო ეკონომიკურ კოლეჯში ლაბორანტად;
1995-1996 - რესპუბლიკური კლინიკური ინფექციური საავადმყოფოს მე-8 განყოფილებაში
სანიტრად;
1998 - სასწრაფო და გადაუდებელი სამედიცინო სამსახურის - “ქველი” გამსვლელი ბრიგადის
მედდა.
1999-2004 - გამსვლელი ბრიგადის მორიგე ექიმი;
2000 - ს.ს. “ფეროს” მედიკო-სანიტარული ნაწილის ქირურგიულ, ტრავმატოლოგიურ და
კარდიოლოგიურ განყოფილებებში ექიმის თანაშემწედ.
2000 - ზესტაფონის რაიონის ცენტრალური საავადმყოფოს ქირურგიულ განყოფილებაში
ექიმის თანაშემწედ.
2000-2001 - შ.პ.ს. “მცხეთის სამხარეო მრავალპროფილიანი საავადმყოფოს” ქირურგიულ
განყოფილებაში ექიმის თანაშემწედ.

2002 - საქართველოს ეროვნული აკადემიის იურიდიული მომსახურების კომპლექსური
ცენტრის დამოუკიდებელი სამხედრო სასამართლო-სამედიცინო ექსპერტად.
2002 - მონაწილეობს საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს საშტაბო სამეთაურო სწავლება
“კახეთი 2002”-ში.
2004 - საქართველოს ეროვნულ აკადემიასთან არსებულ უნივერსიტეტში, აკადემიის
საზოგადოებრივ ორგანიზაციებთან ურთიერთობის განყოფილების უფროსად.
2006 - საქართველოს ეროვნული აკადემიის “მომავლის აკადემიის” კოორდინატორად,
ამავდროულად, ახალგაზრდა მეცნიერთა სამეცნიერო საქმიანობის ხელშემწყობი სფეროს
საკითხებში საქართველოს ეროვნული აკადემიის ვიცე-პრეზიდენტად.
2006 - N138 საჯარო სკოლაში პედაგოგად.
2006 - არჩეული იქნა N138 საჯარო სკოლაში სამეურვეო საბჭის წევრად.
2006 - ქ. თბილისის სამედიცინო სასწავლებელ “არგო”-ში ლექტორად.
2007 - შეთავსებით N138 საჯარო სკოლის იურისტი.
2007 - სამედიცინო სასწავლებელ “არგოს” იურისტი.
2008 - საქართველოს პედაგოგთა და და მეცნიერთა თავისუფალი პროფკავშირის იურისტი.
2009-2015 - ს.ს. „ლომისი“ გაყიდვების დეპარტამენტი
2009 - განმეორებით არჩეულ იქნა N138 საჯარო სკოლაში სამეურვეო საბჭოს წევრად.
2010 - მონაწილეობდა თსუ-ს რექტორის არჩევნებში რექტორის კანდიდატად.
2012 - საპარლამენტო არჩევნებში „მერაბ კოსტავას საზოგადოების“ მიერ წარდგენილი იქნა
საბურთალოს მაჟორიტარ კანდიდატად.
2013 - შუალედურ არჩევნებში „მერაბ კოსტავას საზოგადოების“ მიერ წარდგენილი იქნა
ნაძალადევის რაიონის მაჟორიტარ კანდიდატად.
2013 - პრეზიდენტობის დამოუკიდებელი კანდიდატი
2014 - ქ. თბილისის მერობის კანდიდატი
2015-2016 - ქ. თბილისის 116-ე საჯარო სკოლის პედაგოგი
2015 - აირჩიეს საქართველოს ეროვნული აკადემიის საპატიო აკადემიკოსად
2016 - აირჩიეს მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანების, პარტიის „საქართველო“
თავმჯდომარედ.
2016 - საპარლამენტო არჩევნებში დეპუტატობის კანდიდატი მოქალაქეთა პოლიტიკური
გაერთიანების - პარტიის „საქართველო“პროპორციული სიის N1; ასევე, N6 მაჟორიტარული
ოლქის მაჟორიტარი კანდიდატი.

2016-დან დღემდე - საქართველოს ეროვნული სამხედრო სამედიცინო აკადემიის რექტორი

ჯილდოები, წოდებები:
2001 წლის ორი აგვისტოს საქართველოს თავდაცვის მინისტრის ბრძანებით მიენიჭა
სამხედრო წოდება სამედიცინო სამსახურის ლეიტენანტი.
2003 წელს საქართველოს თავდაცვის მინისტრის ბრძანებით N3312 მიენიჭა მორიგი
სამხედრო წოდება სამედიცინო სამსახურის უფროსი ლეიტენანტი.
სხვა ინფორმაცია
1992 წლის 7 ნოემბრიდან 1993 წლის 14 მაისამდე, მონაწილეობდა საქართველოს
მთლიანობისათვის წარმოებულ ბრძოლებში 21-ე ბრიგადის მოხალისეთა ბატალიონში,
მოხალისედ (სანინსტრუქტორად).

