
    

    

    

    

    

    

#37      2013      წლის     11     თებერვალი      ქ. თბილისი    

    

საქართველოს პრემიერსაქართველოს პრემიერსაქართველოს პრემიერსაქართველოს პრემიერ----მინისტრის მინისტრის მინისტრის მინისტრის ბიძინა ივანიშვილისბიძინა ივანიშვილისბიძინა ივანიშვილისბიძინა ივანიშვილის        

თურქეთისთურქეთისთურქეთისთურქეთის    რესპუბლიკაშირესპუბლიკაშირესპუბლიკაშირესპუბლიკაში    ((((ქ. ანკარა)ქ. ანკარა)ქ. ანკარა)ქ. ანკარა)    ოფიციალური ვიზიტისოფიციალური ვიზიტისოფიციალური ვიზიტისოფიციალური ვიზიტის    შესახებშესახებშესახებშესახებ    

    

1. დამტკიცდეს 2013 წლის 14 თებერვალს საქართველოს 

პრემიერ-მინისტრის ბიძინა ივანიშვილის თურქეთის რესპუბლიკაში (ქ. ანკარა) 

ოფიციალურ ვიზიტთან დაკავშირებით სამთავრობო დელეგაციის (შემდგომში 

– დელეგაცია) თანდართული შემადგენლობა. 

2. დელეგაციის წევრთა მივლინების ხარჯები აანაზღაურონ შესაბამისმა 

უწყებებმა კანონმდებლობით დადგენილი წესით. 

     3. საქართველოს მთავრობის კანცელარიის საფინანსო დეპარტამენტმა    

(გ. თალაკვაძე) აანაზღაუროს საჩუქრებისა და ვიზიტთან დაკავშირებული 

გაუთვალისწინებელი ხარჯები. 

                                    

ბიძინა ივანიშვილიბიძინა ივანიშვილიბიძინა ივანიშვილიბიძინა ივანიშვილი                                                                   

         

 

  

 



საქართველოს პრემიერ-მინისტრის 

                        2013  წლის       11     თებერვლის  

N 37........   

                 ბრძანების დანართი 

 

  

საქართველოს პრემიერსაქართველოს პრემიერსაქართველოს პრემიერსაქართველოს პრემიერ----მინისტრის მინისტრის მინისტრის მინისტრის ბიძინა ივანიშვილისბიძინა ივანიშვილისბიძინა ივანიშვილისბიძინა ივანიშვილის    2012012012013 3 3 3 წლის წლის წლის წლის     

14141414    თებერვალსთებერვალსთებერვალსთებერვალს    თთთთურქეთისურქეთისურქეთისურქეთის    რესპუბლიკაშირესპუბლიკაშირესპუბლიკაშირესპუბლიკაში    ((((ქ. ანკარა)ქ. ანკარა)ქ. ანკარა)ქ. ანკარა)    ოფიციალუროფიციალუროფიციალუროფიციალურ    ვიზიტთან ვიზიტთან ვიზიტთან ვიზიტთან 

დაკავშირებით დაკავშირებით დაკავშირებით დაკავშირებით დელეგაციისდელეგაციისდელეგაციისდელეგაციის    შემადგენლობაშემადგენლობაშემადგენლობაშემადგენლობა    

    

                            დელეგაცია:დელეგაცია:დელეგაცია:დელეგაცია:    

    

ბიძინა ივანიშვილიბიძინა ივანიშვილიბიძინა ივანიშვილიბიძინა ივანიშვილი    ––––    საქართველოს პრემიერ-მინისტრი    

მაია ფანჯიკიძემაია ფანჯიკიძემაია ფანჯიკიძემაია ფანჯიკიძე    ––––    საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი 

კახა კალაძეკახა კალაძეკახა კალაძეკახა კალაძე    ––––    საქართველოს ენერგეტიკისა და 

ბუნებრივი რესურსების მინისტრი, ვიცე–

პრემიერი 

ირაკლი ალასანიაირაკლი ალასანიაირაკლი ალასანიაირაკლი ალასანია    ––––    საქართველოს თავდაცვის მინისტრი 

გიორგი კვირიკაშვილიგიორგი კვირიკაშვილიგიორგი კვირიკაშვილიგიორგი კვირიკაშვილი    ––––    საქართველოს    ეკონომიკისა და მდგრადი 

განვითარების მინისტრი 

ზურაბ პატარზურაბ პატარზურაბ პატარზურაბ პატარააააძეძეძეძე    ––––    საქართველოს დანიშნული ელჩი 

თურქეთის რესპუბლიკაში 

****მარიამ ვალიშმარიამ ვალიშმარიამ ვალიშმარიამ ვალიშვილივილივილივილი    ––––    საქართველოს ენერგეტიკისა და 

ბუნებრივი რესურსების მინისტრის 

მოადგილე 

****მარინე მიზანდარიმარინე მიზანდარიმარინე მიზანდარიმარინე მიზანდარი    

    

არჩილ ხაბაძეარჩილ ხაბაძეარჩილ ხაბაძეარჩილ ხაბაძე    

––––    

    

––––    

საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა 

დაცვის მინისტრის მოადგილე 

აჭარის მთავრობის თავმჯდომარე 



****სამსონ ურიდიასამსონ ურიდიასამსონ ურიდიასამსონ ურიდია    ––––    სსიპ შემოსავლების სამსახურის 

საერთაშორისო დეპარტამენტის უფროსი 

****ირაკლი კოვზანაძეირაკლი კოვზანაძეირაკლი კოვზანაძეირაკლი კოვზანაძე    ––––    სს ,,საპარტნიორო ფონდის“ 

აღმასრულებელი დირექტორი 

    

    

     

თანმხლები პირებითანმხლები პირებითანმხლები პირებითანმხლები პირები::::    

    

****კარლო ცქიტიშვილიკარლო ცქიტიშვილიკარლო ცქიტიშვილიკარლო ცქიტიშვილი    ––––    საქართველოს მთავრობის კანცელარიის 

ადმინისტრაციული დეპარტამენტის 

პროტოკოლის სამსახურის უფროსი 

********გიორგი გიორგი გიორგი გიორგი ვაშაკიძევაშაკიძევაშაკიძევაშაკიძე    ––––    საქართველოს მთავრობის კანცელარიის 

ადმინისტრაციული დეპარტამენტის 

პროტოკოლის სამსახურის უფროსი 

მრჩეველი 

****ნინო ბარათაშვილინინო ბარათაშვილინინო ბარათაშვილინინო ბარათაშვილი    ––––    საქართველოს საგარეო საქმეთა 

სამინისტროს ევროპულ საქმეთა 

დეპარტამენტის დირექტორი 

გიორგი გეგეჭკორიგიორგი გეგეჭკორიგიორგი გეგეჭკორიგიორგი გეგეჭკორი    ––––    საქართველოს პრემიერ – მინისტრის 

რეფერენტი 

****მაკა ვადაჭკორიამაკა ვადაჭკორიამაკა ვადაჭკორიამაკა ვადაჭკორია    ––––    საქართველოს მთავრობის კანცელარიის 

ადმინისტრაციული დეპარტამენტის 

პროტოკოლის სამსახურის მთავარი 

სპეციალისტი 

****ანა გოჩაშვილიანა გოჩაშვილიანა გოჩაშვილიანა გოჩაშვილი    ––––    საქართველოს მთავრობის კანცელარიის 

საზოგადოებასთან ინტეგრირებული 

კომუნიკაციების დეპარტამენტის 

პრესსამსახურის მრჩეველი 

****მანანა თოქმაჯიშვილიმანანა თოქმაჯიშვილიმანანა თოქმაჯიშვილიმანანა თოქმაჯიშვილი    ––––    საქართველოს მთავრობის კანცელარიის 

საზოგადოებასთან ინტეგრირებული 

კომუნიკაციების დეპარტამენტის 

პრესსამსახურის მრჩეველი 



****ნოე კაპანაძენოე კაპანაძენოე კაპანაძენოე კაპანაძე    ––––    საქართველოს მთავრობის კანცელარიის 

საზოგადოებასთან ინტეგრირებული 

კომუნიკაციების დეპარტამენტის 

პრესსამსახურის ტექნიკური 

უზრუნველყოფის სამმართველოს 

უფროსი 

****გიორგი კაკულიაგიორგი კაკულიაგიორგი კაკულიაგიორგი კაკულია        საქართველოს მთავრობის კანცელარიის 

საზოგადოებასთან ინტეგრირებული 

კომუნიკაციების დეპარტამენტის 

პრესსამსახურის ტექნიკური 

უზრუნველყოფის სამმართველოს 

მრჩეველი 

****დავით ლომიძედავით ლომიძედავით ლომიძედავით ლომიძე        საქართველოს მთავრობის კანცელარიის 

საზოგადოებასთან ინტეგრირებული 

კომუნიკაციების დეპარტამენტის 

პრესსამსახურის ტექნიკური 

უზრუნველყოფის სამმართველოს 

მრჩეველი 

 

დაცვის წევრები:დაცვის წევრები:დაცვის წევრები:დაცვის წევრები:    

ვახტანგ გომელაურივახტანგ გომელაურივახტანგ გომელაურივახტანგ გომელაური        საქართველოს პრემიერ – მინისტრის 

დაცვის უფროსის მოადგილე 

****ზვიად ჭოხონელიძეზვიად ჭოხონელიძეზვიად ჭოხონელიძეზვიად ჭოხონელიძე        საქართველოს პრემიერ – მინისტრის 

დაცვის ოფიცერი 

****თემურ აბაზოვითემურ აბაზოვითემურ აბაზოვითემურ აბაზოვი        საქართველოს პრემიერ – მინისტრის 

დაცვის ოფიცერი 

    

                            ****მიემგზავრება მიემგზავრება მიემგზავრება მიემგზავრება 13131313    თებერვალსთებერვალსთებერვალსთებერვალს, , , , ბრუნდება ბრუნდება ბრუნდება ბრუნდება 15 15 15 15 თებერვალსთებერვალსთებერვალსთებერვალს    

                            ********მიემგზავრება მიემგზავრება მიემგზავრება მიემგზავრება 6 6 6 6 თებერვალსთებერვალსთებერვალსთებერვალს, , , , ბრუნბრუნბრუნბრუნდება დება დება დება 15 15 15 15 თებერვალსთებერვალსთებერვალსთებერვალს    

    


