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3. განათლება  
განათლება სასწავლებლის დასახელება სწავლის დრო 

საშუალო  ახმეტის რ-ის სოფელ ოჟიოს საშუალო სკოლა 1964 – 1974  

უმაღლესი საქართველოს სასოფლო - სამეურნეო ინსტიტუტი, 

ჰიდრომელიორაციის ფაკულტეტი (წარჩინებით) 

1976 – 1981   

ასპირანტურა საქართველოს ჰიდროტექნიკის და მელიორაციის 

სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტის დასწრებული 

განყოფილების ასპირანტი 

1981 – 1984   

 

4. ენების ცოდნა 
უცხო ენის დასახელება ფლობის დონე (თავისუფლად, საშუალოდ, ლექსიკონის დახმარებით) 

ინგლისური თავისუფლად 

რუსული თავისუფლად 

გერმანული ლექსიკონის დახმარებით 
 

 

 

5. სამეცნიერო ან აკადემიური ხარისხი და წოდება 

 თემის დასახელება 
მინიჭების 

თარიღი 

მინიჭებული 

ხარისხი 

საკანდიდატო 

დისერტაცია  

კალაპოტური პროცესები მთისა და მთისწინა მდინარეთა 

უბნებზე საგუბრებით რეგულირების ზონებში 

1987 ტექნიკის 

მეცნიერებათა 

კანდიდატი 

სადოქტორო დისერტაცია  ტრამპლინის ტიპის ახალი ღვარცოფსაწინააღმდეგო 

ნაგებობები და მათი გაანგარიშების მეთოდოლოგია 

1996 ტექნიკის 

მეცნიერებათა 

დოქტორი 

პროფესორი სასოფლო-სამეურნეო მელიორაცია 2000  

აკადემიის ნამდვილი 

წევრი 

ჰიდრომელიორაცია 2022  

 



., 2 

6. სამსახურებრივი გამოცდილება 

 

6.1 პედაგოგიური მოღვაწეობა 

 

6.2. საზღვარგარეთ საქმიანობა 

თარიღი დაწესებულების დასახელება თანამდებობა 

1985 – 1987  საქართველოს ჰიდროტექნიკისა და მელიორაციის 

სამეცნიერო - კვლევითი ინსტიტუტი 

უმცროსი მეცნიერი თანამშრომელი 

1987 – 1996  საქართველოს ჰიდროტექნიკისა და მელიორაციის 

სამეცნიერო - კვლევითი ინსტიტუტი 
ღვარცოფული ნაკადების ნატურაში 

კვლევის სექტორის  უფროსი მეცნიერი 

თანამშრომელი 

1996 - 2003   საქართველოს ჰიდროტექნიკისა და მელიორაციის 

სამეცნიერო - კვლევითი ინსტიტუტი 
ეროზიულ-ღვარცოფული ნაკადების 

ნატურაში კვლევის სექტორის 

ხელმძღვანელი 

1996 - 2003   საქართველოს ჰიდროტექნიკისა და მელიორაციის 

სამეცნიერო - კვლევითი ინსტიტუტი 
ეროზიულ-ღვარცოფული პროცესების 

ლაბორატორიის  ხელმძღვანელი 

2005 - 2006  საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის წყალთა 

მეურნეობისა  და საინჟინრო ეკოლოგიის ინსტიტუტი 

დირექტორი 

2007 - 2011  სსიპ წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტი დირექტორი 

2011 წლიდან -  

დღემდე 

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის (სტუ) ცოტნე 

მირცხულავას სახელობის წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტი 

დირექტორი 

2018 წლიდან -

დღემდე 

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის (სტუ) ცოტნე 

მირცხულავას სახელობის წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტი 

მთავარი მეცნიერი 

თარიღი დაწესებულების დასახელება თანამდებობა 

1993 – 1996  საქართველოს  სახელმწიფო აგრარული უნივერსიტეტი დოცენტი 

1997 – 2000  საქართველოს  სახელმწიფო აგრარული უნივერსიტეტი პროფესორი 

1998 – 2001  საქართველოს რკინიგზის დეპარტამენტის უმაღლესი 

სასწავლო ცენტრი  

პროფესორი 

2002 – 2003  საქართველოს რკინიგზის ინსტიტუტი  კათედრის გამგე, პროფესორი 

2003 – 2005  საქართველოს რკინიგზის ინსტიტუტი დირექტორის  მოადგილე სამეცნიერო 

დარგში, პროფესორი 

2005 – 2006  საქართველოს რკინიგზის ინსტიტუტი  დირექტორის მოადგილე სასწავლო და 

სამეცნიერო დარგში 

2010 – 2011  აკრედიტირებული ,,საერთაშორისო სამართლისა და 

მართვის ქართულ – ბრიტანული  ინსტიტუტი 

სრული პროფესორი 

2012 – დღემდე საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი პროფესორი 

2007, 2011, 

2014  

ცენტრალური ჩინეთის ნორმალის უნივერსიტეტი 

 (ქ. ვუჰანი) 

მიწვეული პროფესორი, 

 საპატიო პროფესორი 

2006  ჰესენის უნივერსიტეტი (გერმანია)  მიწვეული პროფესორი 

2015  ბელორუსიის სახლმწიფო უნივერსიტეტი (მინსკი) 

 

მიწვეული პროფესორი 

2016  ბრესტის ტექნიკური უნივერსიტეტი (ბელორუსია) 

 

მიწვეული პროფესორი 

2017  კაუნასის გამოყენებითი  მეცნიერებათა უნივერსიტეტი 

(ლიტვა) 

Erasmus + “ -ის პროგრამის პროფესორი 

2018, 2019 . ვარშავის სიცოცხლის შემსწავლელი მეცნიერებების 

უნივერსიტეტი (პოლონეთი)  

მიწვეული პროფესორი 

2021  ოლშტინის ვარმია-მაზურის  უნივერსიტეტი (პოლონეთი) მიწვეული პროფესორი   

საქმიანობის ფორმა თარიღი ადგილი და დაწესებულება 

ლექციების კურსის წაკითხვა 

უცხოეთის უმაღლეს 

სასწავლებლებში მიწვეულ 

პროფესორად 

2006 

2007 

2008 

2014 

2015 

2016 

2017 

 

- ჰესენის უნივერსიტეტი, გერმანია 

- ცენტრალური ჩინეთის ნორმალის უნივერსიტეტი, ქ. ვუჰანი 

- ლომონოსოვის სახელობის მოსკოვის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

- ცენტრალური ჩინეთის ნორმალის უნივერსიტეტი, ქ. ვუჰანი  

- ბელორუსიის სახლმწიფო უნივერსიტეტი, ქ. მინსკი 

-ბრესტის პოლიტექნიკური უნივერსიტეტი, ბელარუსია 

- Erasmus + “ -ის პროგრამა. კაუნასის გამოყენებითი  მეცნიერებათა 

უნივერსიტეტი, ლიეტუვა 
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2017 - 2018 

 

2021 

- ვარშავის სიცოცხლის შემსწავლელი მეცნიერებების უნივერსიტეტი, 

პოლონეთი 

- ოლშტინის ვარმია - მაზურის  უნივერსიტეტი, პოლონეთი 

ხანგრძლივი მივლინება 

კვლევით დაწესებულებებში 

1998 

1999 

1999 

2009 

 

2011 

2014 

 

2014 

 

2017 

2019 

 

2021 

- ისრაელი, საერთაშორისო თანამშრომლობის ცენტრი ,, მაშავი“ 

- აშშ აგრარული დეპარტამენტი, ქ. ვაშინგტონი 

- კალიფორნიის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქ. ფრესნო, აშშ 

- აშშ აგრარული დეპარტამენტი, ჩრდილოეთ კაროლინის 

უნივერსიტეტი. ქ. რალი 

-        პადუას უნივერსიტეტი, იტალია 

- იუნესკოს წყლის განათლების ინსტიტუტი, ქ. დელფტი, 

ნიდერლანდები 

- ცენტრალური ჩინეთის ნორმალის უნივერსიტეტი,  

ქ. ვუჰანი 

- კაუნასის გამოყენებითი  მეცნიერებათა უნივერსიტეტი, ლიეტუვა 

-       ვარშავის სიცოცხლის შემსწავლელი   მეცნიერებების უნივერსი-

ტეტი, პოლონეთი 

-     ოლშტინის ვარმია - მაზურის  უნივერსიტეტი,    პოლონეთი 

რედკოლეგიის წევრობა   

ადგილობრივი ჟურნალების 2018  რედაქტორი - რეკომენდაციის ,,სადრენაჟო სისტემების დაპროექტება 

და ექსპლუატაცია“ 

 2017  სარედაქციო კოლეგიის წევრი, ჟურნალი ,,მეცნიერება და   

ტექნოლოგიები“ 

 2017  რედაქტორი - მონოგრაფიის ,,ინვესტიციების ეკონომიკური შეფასების 

თანამეროვე მეთოდები წყალთა მეურნეობაში“ 

 2017  რედაქტორი - მონოგრაფიის ,,ღვარცოფები და მათთან ბრძოლის 

თანამედროვე საინჟინრო ღონისძიებები“ 

 2016  რედაქტორი -  მონოგრაფიის ,,საქართველოს სოფლის მეურნეობის 

ინტენსიფიკაციის ეკონომიკური ასპექტები“ 

 2016  რეცენზენტი - მონოგრაფიის ,,წყლის რესურსები და  მდინარე მტკვრის  

გამოყენება სამხრეთ კავკასიის რეგიონებში“, სანქტ-პეტერბურგი 

 2016  რედაქტორი - რეკომენდაციის ,,კოლხეთის დაბლობის დამშრობი 

ქსელის წყალმიმღებისა და წყალსადინარების რეგულირებისა და მათი 

კალაპოტის გამაგრების მეთოდური რეკომენდაციები“ 

 2011  რედაქტორი - მონოგრაფიის ,,რესურსმზოგი ნაპირდამცავი ნაგებობები“ 

 2007- 

დღემდე 

მთავარი სამეცნიერო რედაქტორი - საქართველოს ტექნიკური 

უნივერსიტეტის ცოტნე მირცხულავას სახელობის  წყალთა მეურნეობის 

ინსტიტუტის სამეცნიერო შრომათა კრებული 

საერთაშორისო ჟურნალების   

 2015 Editorial Board Member in Journal ,,Water Problems Science and Technology”. 

Baku, AZERBAIJAN 

 2016 Editorial Board Member in Journal, Construction of Optimized Energy 

Potential”. Czestochowa University of Technology, Chestokhova, POLAND 

 2016 Журнал «Известия высоких технологий» Erevan, АРМЕНИЯ. 

 2016 - 2019 Журнал « Экологические сиситемы и Приборы», Моссква, РОССИЯ. 

 2018 Журнал « Геориск », Моссква, РОССИЯ 

 2019 Журнал « Инжинерные изыскания », Моссква, РОССИЯ 

 2020 Editorial Board Member in Journal Visnyk of  V. N. Karazin Kharkiv National 

University series  ,, Еcоlogy”, Karkov, UKRAINE 

 2020 Editorial Board Member in Vestnik Brest State Technical University, BELARUS  

 2020 Editorial Board Member in Journal of  Civil, Construction and Environmental 
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7. სამეცნიერო ინტერესების სფერო 
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https://www.e3s-conferences.org/articles/%20e3sconf%20/abs/%202020/72/contents/contents.html
https://www.e3s-conferences.org/articles/%20e3sconf%20/abs/%202020/72/contents/contents.html
https://doi.org/10.1051/e3sconf/202021201004
https://doi.org/10.1051/e3sconf/202021201004
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2019 Mathematical Modeling of Hydrodynamic Processes of 
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International Conference on Ecological and 

Environmental Engineering. WASET, Paris, FRANCE 

pp. 1029 - 1032. 

2019 Innovative Combined Drainage System And It’s 
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International Workshop on Improving the Water Use 

Efficiency and Productivity within Water Energy Food 

Nexus (CROP). 3rd World Irrigation Forum (ICID), 

Bali, INDONESIA, pp. 22-29. 

2019 Calculation of Impact Action of a Coherent Mudflow 

Current in the Wave Motion Mode on a Transverse 
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9th International Scientific and Technical Conference, 

Modern Problems of Water Management, 

Environmental Protection, Architecture and 

Construction”.  Tbilisi, GEORGIA, pp. 210-214. 

2019 Оценка Рыска мелиорации в Грузии с учетом 

изменения климата.  

Сборник Материалов Международной научно-

практической конференции - «Актуальные Научно-

Технические и Экологические Проблемы  

Мелиорации Земель», посвященной 100-летию 

мелиоративного образования в Горках.  Горки, 

БЕЛАРУСИЯ, с. 76-79. 

2019 Disasters Resilience of Infrastructure to Natural and 

Human-Caused Hazards.  

Innovations in Minimization of Natural and 

Technological Risks.  Abstracts of the First Eurasian 

Conference “Risk – 2019”. 22 – 24 May Baku, 

AZERBAIJAN, pp. 94. 

2019 The Calculation of Maximal and Average Speed of 

Debris Flow Formed as a Result of Outstretched Water 

Wave on the Land Dam of Zhinvali 

International Conference on Construction and 

Environmental Engineering. WASET, Barcelona, 

SPAIN, pp. 1029- 1032. 

2018  Forecasting of Water Erosion of Agricultural Decisions 

in Georgia with Regarding Climate Change.  

Book of Abstract of the first International Scientific 

Conference - Ecological and Environmental 

Engineering. Krakow, POLAND, 26-29 June, pp. 55. 

2018 Прогноз чувствительности сельскохозяйственной 
мелиорации В Грузии к изменению климата 

 

// Экологическое состояние природной среды и 

научно-практические аспекты современных 

агротехнологий Материалы Международной 

научно-практической конференции г. Рязань. Часть 

II,  с. 46-52 
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Papers of University, Czestochowa,  # 2(20), 
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2017 შავი ზღვის სანაპირო ზოლის სენსიტიური 

უბნების კვლევა აჭარის მაგალითზე 

საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული 
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გაფაროებული სხდომისა და სამეცნიერო-

პრაქტიკული კონფერენციის მასალები. 

თბილისი, გვ.137-150  
2017 Forecasting the Suspended Solid Sediment Transported 
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Sedimentation of Solid Particles. September 11-15, 
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pp.75-80 

https://icts.files.wordpress.com/2018/01/ts18_75-

80_gavardashvili_et_al.pdf 

 

2017 

 

Обоснование к схеме блого-устройства и улучшение 

технического состояния Тбилисского моря для 

питания верхне самгорской орпосительной системы. 

Материалы Международной научно-практической 

конференции по тме: «Водные ресурсы, 

гидротехнические сооружения и окружающая 
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2017 Прогноз чуствительности  сельскохозяйственной 

мелиорации В Грузии к изменению климата.  
Материалы Международной научно-практической 

конференции по тме: «Экологические состояние 

природной среды и научно-практические аспекты 
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https://icts.files.wordpress.com/2018/01/ts18_75-80_gavardashvili_et_al.pdf
https://icts.files.wordpress.com/2018/01/ts18_75-80_gavardashvili_et_al.pdf
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2015 Predicting The Vulnerable Areas of The Mountain 
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2014 Forecasting of Erosion and Debris Flow Processes for 
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2014 Gavardashvili G.V. Zhang P., Wu Y.- Evaluation of 

The Ecological Processes in the Catchment Basins of 
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New Environmental Protection Measures.  
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Modern Problems of Water Management, 

Environmental Protection, Architecture and 
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2014 Gavardashvili G.V., Iremashvili I.R. - The Evaluation 
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Corridor of Georgian Military Road.  

Proceedings of the Second International Conference on 

Vulnerability and Risk Analysis and Management 
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Vulnerability, Uncertainty, and Risk ©ASCE, pp. 427- 
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2013 Prediction Of Flooded Territories In Case Of Possible 
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International Conference on VAIONT – 1963-2013, 

Thoughts and analyses after 50 years since the 
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2012 Calculation of New Anti-Snow Avalanche Construction 
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თანათავმჯდომარე; 
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შერბილების ღონისძიებები 

2006-2008 #GNSF/ST06/7-107. დაძველებული ჰიდრონაგებობების ფუნქციონირების გახანგრძლივების 

ღონისძიებები 

 

 

12. სამეცნიერო-კომერციული საქმიანობა, რეალიზებული პროექტები, დანერგვა 
წლები დასახელება 

2022 ღვარცოფსარეგულაციო ელასტიკური ბარაჟი (დამფინანსებელი  შ. რუსთაველის საქართველოს 

ეროვნული სამეცნიერო ფონდი); 

2021 თოვლის ზვავის ინოვაციური ნაგებობა (დამფინანსებელი მსოფლიო ბანკი); 

2020 ქ. თბილისში, ბეთანიის მე-6 შესახვევში სასმელი მიწისქვეშა წყლის დებიტის დადგენის მიზნით 

საინჟინრო გეოლოგიური საძიებო სამუშაოების განხორციელება 35-40 მ სიღრმის ჭაბურღილის 

მოწყობით (დამფინანსებელი ფიზიკური პირი);  

2015 ჯავახეთის ეროვნული პარკის დამხმარე ზონის სოფლებში სასმელი  წყლის ინფრასტრუქტურის 

რეაბილიტაციის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება - ახალქალაქის რაიონი 
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(დამფინანსებელი მსოფლიო ბანკი); 

2014 სიღნაღის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბოდბისხევის წყალმომარაგების სათავე ნაგებობების 

რეაბილიტაციის პროექტი (დამფინანსებელი სიღნაღის მუნიციპალიტეტი); 

2014 ჯავახეთის ეროვნული პარკის დამხმარე ზონის სოფლებში სასმელი  წყლის ინფრასტრუქტურის 

რეაბილიტაციის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება - ნინოწმინდის 

რაიონში (დამფინანსებელი მსოფლიო ბანკი); 

2011 მდინარე ყუმის (შავი ზღვის აუზი) სათავედან მეორე დამბამდე საინჟინრო-სარეაბილიტაციო 

ღონისძიებების პროექტი (დამფინანსებელი ქართუ ბანკი და ქ. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი); 

2009 ქვის დეზების დაპროექტება ცაგერის რაიონის სოფ. ჭალისთავის (შავი ზღვის აუზი) ტერიტორიების 

მდ. ცხენისწყალზე ფორმირებული წყალდიდობებისაგან დასაცავად (დამფინანსებელი შვეიცარიის 

განვითარებისა და დახმარების სააგენტო SDС);  

2008 ლენტეხის გამგეობის დახმარება კატასტროფის პრევენციულ ზონებში (დამფინანსებელი  შვეიცარიის 

განვითარებისა და დახმარების სააგენტო SDС); 

2007 შიომღვიმის მონასტერთან სამონასტრო ხევის კალაპოტის რეგულირების პროექტის მომზადება 

(დამფინანსებელი - ბანკი რესპუბლიკა); 

2007 სოფელ ჯვარბოსლის (მთათუშეთი) მიმდებარე ეროდირებული ფერდობების/საძოვრის აღდგენის 

პროექტი (დამფინანსებელი მსოფლიო ბანკი); 

1987-2019 წწ დამუშავებულია ბიზნესის ხელშემწყობი და სამეცნიერო კომერციული  32 პროექტი 

 

13. სხვა საქმიანობა  

 დასახელება წლები 

დისერტაციების და სამაგისტრო 

(საკვალიფიკაციო) ნაშრომების 

ხელმძღვანელობა 

9 საკანდიდატო და სადოქტორო სადისერტაციო ნაშრომის 

ხელმძღვანელი;  6 სამაგისტრო ნაშრომის ხელმძღვანელი, 

მათ შორის 2 საზღვარგერეთ 

 
 

2000 - 2022  

საერთაშორისო, სახელმწიფო და 

რეგიონულ პროგრამებში  და 

პროექტებში მონაწილეობა 

ირიგაციისა და დრენაჟის საქართველოს  ეროვნული 

კომისიის  ვიცე-პრეზიდენტი; 

2019 წ - დღემდე 

 გაეროს სოციალურ-ეკონომიკური საბჭოს ECOSOS 

საკონსულტაციო სტატუსის მქონე ორგანიზაცია ა(ა)იპ 

გარემოს დაცვის ეკოცენტრის დირექტორი; 

2010 წ. - დღემდე 

 შინაგან საქმეთა სამინისტროს საგანგებო სიტუაციების 

მართვის სამეცნიერო - ტექნიკური  საბჭოს წევრი; 

1990 წ - დღემდე 

 ბუნების სტიქიური მოვლენების წინააღმდეგ ბრძოლის 

სახელმწიფო ქვეკომისიის თავმჯდომარე.  

2002 – 2004  

 თეზი-ოკამის სარწყავი სისტემის სარეაბილიტაციო 

სახელმწიფო საექსპერტო კომისიის თავმჯდომარე 

2006  

 კახარეთის მცირე ჰიდროელექტროსადგურის გარემოზე 

ზემოქმედების შეფასების ანგარიში. გარემოს დაცვის 

ექსპერტი  და  სახელმწიფო  საექსპერტო  კომისიის 

თავმჯდომარე  

2007  

 საქართველოში 2008 წლის აგვისტოს თვეში საომარი 

მოქმედებების შედეგად გარემოსთვის მიყენებული ზიანის 

შემფასებელი სახელმწიფო კომისიის წევრი  

2008 – 2010  

 შაორის ჰიდროელექტროსადგურის გარემოზე 

ზემოქმედების შეფასების ანგარიში. სახელმწიფო 

საექსპერტო კომისიის თავმჯდომარე  

2008  

 ქ. თბილისში 2015 წ. 13 ივნისს ბუნებრივი კატასტროფების 

შედეგად ვერეს ხეობის დაგეგმარების სახელმწიფო კომისიის 

წევრი 

2015  

 ნამახვანის ჰიდროელექტროსადგურის კასკადის გარემოზე 

ზემოქმედების შეფასების სახელმწიფო კომისიის 

თავმჯდომარე  

 2016  

 სამოქალაქო საზოგადოების ასოციაციის წევრი, ASCE, აშშ 2015 წ 

 სოფლის მეურნეობის ექსპერტი, USAID, აშშ,  2014 წ 

  ღვარცოფების საერთაშორისო ასოციაციის წევრი, რუსეთი,  2011წ 

სამეცნიერო - საინჟინრო - 

გამოცდილება 

ჰიდრომელიორაციული და გარემოზე ზემოქმედების 

შეფასების 100 - ზე მეტი პროექტის ექსპერტი 

1982 - 2017 

საექსპერტო -  საპროექტო 

გამოცდილება 

სარწყავი და დამშრობი სისტემების, გარემოსდამცავი ნაგე-

ბოების 300 მეტი პროექტის მთავარი ინჟინერი 

2000  - 2022 
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14. ჯილდოები და პრემიები, საპატიო წოდებები 
თარიღი  ჯილდოს, პრემიის, საპატიო წოდების დასახელება 

2019  საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის დიპლომი, იუნესკოს მიერ დაწესებული 

მეცნიერების მსოფლიო დღესთან დაკავშირებით ,,ჰიდრომელიორაციის“ დარგში 

სამეცნიერო მიღწევებისათვის, თბილისი, საქართველო. 

2018  უკრაინის სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის მედალი უკრაინულ-ქართულ 

მეცნიერებაში შეტანილი განსაკუთრებული  წვლილისათვის, ქ. კიევი, უკრაინა; 

2014  ცენტრალური ჩინეთის ნორმალის უნივერსიტეტის საპატიო პროფესორი  (ქ. ვუჰანი); 

2013  ღირსების ორდენი, საქართველოს პრეზიდენტის  2013 წ.  21 ივნისი, #21/06/01  

განკარგულება; 

2012  ჩესტოხოვას პოლიტექნიკური უნივერსიტეტის დიპლომი და ვერცხლის მედალი, ქ. 

ჩესტოხოვა, პოლონეთი; 

2011  ვროცლავის სიცოცხლის შემსწავლელი მეცნიერებათა უნივერსიტეტის დიპლომი და 

ვერცხლის მედალი, ქ.  ვროცლავი, პოლონეთი; 

1987  საერთაშორისო გამოფენის ბრინჯაოს მედალი, მოსკოვი; 

1985  ახალგაზრდა გამომგონებლების მსოფლიო გამოფენის დიპლომანტი, პლოვდივი, 

ბულგარეთი. 
 

 

15. ოჯახური მდგომარეობა 
დაოჯახებული 

 


