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შამქორელთა ღვთისმშობლის ეკლესია 

პროექტირების ხარჯთაღრიცხვა 

 

# შესასრულებელი სამუშაო  ღირებულება ლარებში 

1 განმარტებითი ბარათი (პრობლემ(ებ)ის დეტალური 

აღწერა); 

300 

2 საპროექტო ობიექტის ადგილმდებარეობის 

სიტუაციური გეგმა _  მ. 1:2000 ან 1:1000; 

100 

3 ტოპო-გეგმა  მ. 1:500; 250 

4 სისტემატიზირებული ფოტომასალა: საპროექტო 

ობიექტის საერთო ხედები, ფასადები, ინტერიერი, 

არქიტექტურულ-მხატვრული თვალსაზრისით 

ღირებული ელემენტები, საერთო და ლოკალური 

დაზიანების ამსახველი ფოტომასალა, (მაღალი 

ხარისხისა და რეზოლუციის ფოტომასალა – 

TIFF/JPEG გაფართოების ფაილი); 

 

 

 

 

200 

5 ა)  არქიტექტურულ-არქეოლოგიური ანაზომი 

ლოკალურ დაზიანებათა დატანით  (მასშტაბში 

გამოხაზული ნახაზები ძირითადი ზომებისა და 

ნიშნულების ჩვენებით _ მ. 1:50; არქიტექტურული 

დეტალები _ მ. 1:25, 1:20, 1:10; შაბლონები _ მ. 1:1; 

ტექსტური აღწერილობა); 

 ბ)  ძეგლის სამგანზომილებიანი ციფრული 

მოდელის შექმნა   თანამედროვე ლაზერული 

სივრცული სკანირების (HDS) ტექნოლოგიების 

გამოყენებით. 
   

 

 

 

 

7500 

6 შენობის ტექნიკური მდგომარეობის შეფასება და 

რეკომენდაციები; 

200 

7 საინჟინრო-გეოლოგიური კვლევა, ტექნიკური 

ანგარიშის, დასკვნებისა და რეკომენდაციების 

მომზადება (გრუნტების ფიზიკურ-მექანიკური 

თვისებების შეფასება, სინჯების ლაბორატორიული 

ანალიზი, ანალიზის შედეგების დამუშავება და 

დასკვნების მომზადება); ანგარიშს თან უნდა 

ახლდეს ლითოგრაფიული ჭრილები, არქეოლოგის 

ხელმოწერით დადასტურებული შურფების 

განლაგების სქემა; 

 

 

 

 

2200 

8 მიწის სამუშაოთა შესრულების შემთხვევაში 

არქეოლოგიური მეთვალყურეობის განხორციელება; 

 

        600 
9 რეკომენდაციები საკონსერვაციო სამუშაოებისას 

გამოსაყენებელი სამშენებლო მასალისა და ძეგლზე 

არსებული მასალის თავსებადობის შესახებ; 

 

 

200 
10 სახელოვნებათმცოდნეო კვლევა (საარქივო-

ბიბლიოგრაფიული კვლევა, ძეგლის კვლევა და 

რეკომენდაციები); 

 

840 
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შამქორელთა ღვთისმშობლის ეკლესია 

პროექტირების ხარჯთაღრიცხვა 

I ეტაპი 

# შესასრულებელი სამუშაო  ღირებულება ლარებში 

1 განმარტებითი ბარათი (პრობლემ(ებ)ის დეტალური 

აღწერა); 

300 

2 საპროექტო ობიექტის ადგილმდებარეობის 

სიტუაციური გეგმა _  მ. 1:2000 ან 1:1000; 

100 

3 ტოპო-გეგმა  მ. 1:500; 250 

4 სისტემატიზირებული ფოტომასალა: საპროექტო 

ობიექტის საერთო ხედები, ფასადები, ინტერიერი, 

არქიტექტურულ-მხატვრული თვალსაზრისით 

ღირებული ელემენტები, საერთო და ლოკალური 

დაზიანების ამსახველი ფოტომასალა, (მაღალი 

ხარისხისა და რეზოლუციის ფოტომასალა – 

TIFF/JPEG გაფართოების ფაილი); 

 

 

 

 

200 

5 ა)  არქიტექტურულ-არქეოლოგიური ანაზომი 

ლოკალურ დაზიანებათა დატანით  (მასშტაბში 

გამოხაზული ნახაზები ძირითადი ზომებისა და 

ნიშნულების ჩვენებით _ მ. 1:50; არქიტექტურული 

დეტალები _ მ. 1:25, 1:20, 1:10; შაბლონები _ მ. 1:1; 

ტექსტური აღწერილობა); 

 ბ)  ძეგლის სამგანზომილებიანი ციფრული 

მოდელის შექმნა   თანამედროვე ლაზერული 

სივრცული სკანირების (HDS) ტექნოლოგიების 

გამოყენებით. 
   

 

 

 

 

7500 

6 შენობის ტექნიკური მდგომარეობის შეფასება და 

რეკომენდაციები; 

200 

7 საინჟინრო-გეოლოგიური კვლევა, ტექნიკური 

ანგარიშის, დასკვნებისა და რეკომენდაციების 

მომზადება (გრუნტების ფიზიკურ-მექანიკური 

თვისებების შეფასება, სინჯების ლაბორატორიული 

ანალიზი, ანალიზის შედეგების დამუშავება და 

დასკვნების მომზადება); ანგარიშს თან უნდა 

ახლდეს ლითოგრაფიული ჭრილები, არქეოლოგის 

ხელმოწერით დადასტურებული შურფების 

განლაგების სქემა; 

 

 

 

 

2200 

8 მიწის სამუშაოთა შესრულების შემთხვევაში 

არქეოლოგიური მეთვალყურეობის განხორციელება; 

 

        600 
9 რეკომენდაციები საკონსერვაციო სამუშაოებისას 

გამოსაყენებელი სამშენებლო მასალისა და ძეგლზე 

არსებული მასალის თავსებადობის შესახებ; 

 

 

200 
10 სახელოვნებათმცოდნეო კვლევა (საარქივო-

ბიბლიოგრაფიული კვლევა, ძეგლის კვლევა და 

რეკომენდაციები); 

 

840 
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შამქორელთა ღვთისმშობლის ეკლესია 

პროექტირების გეგმა-გრაფიკი 

 

# შესასრულებელი სამუშაო 

I ეტაპი - 02.09.2013 - 11.10.2013 

  

40 დღე 

 

20 დღე 

 

1 განმარტებითი ბარათი (პრობლემ(ებ)ის დეტალური 
აღწერა); 

  

2 საპროექტო ობიექტის ადგილმდებარეობის 
სიტუაციური გეგმა _  მ. 1:2000 ან 1:1000; 

  

3 ტოპო-გეგმა  მ. 1:500;   

4 სისტემატიზირებული ფოტომასალა: საპროექტო 

ობიექტის საერთო ხედები, ფასადები, ინტერიერი, 
არქიტექტურულ-მხატვრული თვალსაზრისით 

ღირებული ელემენტები, საერთო და ლოკალური 
დაზიანების ამსახველი ფოტომასალა, (მაღალი 
ხარისხისა და რეზოლუციის ფოტომასალა – 

TIFF/JPEG გაფართოების ფაილი); 

  

5 ა)  არქიტექტურულ-არქეოლოგიური ანაზომი 
ლოკალურ დაზიანებათა დატანით  (მასშტაბში 
გამოხაზული ნახაზები ძირითადი ზომებისა და 

ნიშნულების ჩვენებით _ მ. 1:50; არქიტექტურული 
დეტალები _ მ. 1:25, 1:20, 1:10; შაბლონები _ მ. 1:1; 
ტექსტური აღწერილობა); 

 ბ)  ძეგლის სამგანზომილებიანი ციფრული 
მოდელის შექმნა   თანამედროვე ლაზერული 
სივრცული სკანირების (HDS) ტექნოლოგიების 

გამოყენებით. 
   

  

6 შენობის ტექნიკური მდგომარეობის შეფასება და 

რეკომენდაციები; 

  

7 საინჟინრო-გეოლოგიური კვლევა, ტექნიკური 

ანგარიშის, დასკვნებისა და რეკომენდაციების 
მომზადება (გრუნტების ფიზიკურ-მექანიკური 
თვისებების შეფასება, სინჯების ლაბორატორიული 

ანალიზი, ანალიზის შედეგების დამუშავება და 
დასკვნების მომზადება); ანგარიშს თან უნდა 
ახლდეს ლითოგრაფიული ჭრილები, არქეოლოგის 

ხელმოწერით დადასტურებული შურფების 
განლაგების სქემა; 

  

8 მიწის სამუშაოთა შესრულების შემთხვევაში 
არქეოლოგიური მეთვალყურეობის განხორციელება; 

  

9 რეკომენდაციები საკონსერვაციო სამუშაოებისას 

გამოსაყენებელი სამშენებლო მასალისა და ძეგლზე 

  







2 

 

შამქორელთა ღვთისმშობლის ეკლესია 

 

მოკლე ისტორიული მიმოხილვა  

 

      შამქორელთა ღვთისმშობლის ეკლესიის ნანგრევი მდებარეობს 

ფერისცვალების ქუჩა N#21-ში,  იგი თბილისში შამქორიდან ჩამოსახლებული 

სომხების აგებულია. ამ ეკლესიას „კარმირ ავეტარან” ანუ „წითელი სახარების“ 

ეკლესიასაც ეძახდნენ.    ეგნატე იოსელიანი 1868 წელს შედგენილ კატალოგში ამ 

ეკლესიის შესახებ წერს: “შიგნით ავლაბარს ერთის შენობის საშვალსა ადგილსა ზედა 

არს ეკლესია შამქორელთა წოდებული მრევლთაგან 1775-სა, სახელსა ზედა 

ღვთისმშობელისა, უგუმბათო და ხით დახურვილი. აღშენებული მრევლთაგან წელსა 

1775-სა.” ამ ჩანაწერის მიხედვით შეიძლება ვივარაუდოთ, რომ შამქორელთა 

დღევანდელი ეკლესიის ადგილზე ადრე არსებობდა სამლოცველო ან მცირე ეკლესია, 

რომელიც დღევანდელი ეკლესიის წინამორბედად შეიძლება ჩაითვალოს. 

    1840-იანი წლების დასაწყისში სასულიერო პირებს ეკლესიის რესტავრაციის და 

გალავნის აშენების სურვილი გაუჩნდათ, რისთვისაც მათ ნებართვისათვის გენერალ 

გოლოვინს მიმართეს. ეკლესიის კედლებზე არსებული წარწერები ადასტურებენ ამ 

პერიოდში ეკლესიაზე მამა – შვილის გაზარიანცების მიერ ჩატარებულ 

სარესტავრაციო სამუშაობზე. 

   1881 წელს ეკლესიას ისევ ჩაუტარდა რესტავრაცია. 1893 წელს ქალაქის პოლიციამ 

შენიშნა, რომ ეკლესიის კედლებზე გაჩნდა მსხვილი ბზარები. რუსეთის 

ხელისუფლებამ 1900 წელს შექმნა სპეციალური კომისია, რომელმაც დაადგინა, რომ 

ბზარები არ იზრდება და ამიტომ ის საშიში არ არის მოსახლეობისათვის. 

    საბჭოთა პერიოდში ეკლესია დაიხურა და მასში განთავსებული იყო სხვადასხვა 

დანიშნულების ორგანიზაციები.  



3 

 

   1989 წლის 14 აპრილს, სპიტაკის მიწისძვრის დროს ეკლესიის გუმბათი ჩამოიქცა. 

სახელმწიფო ორგანოებმა ამის მიზეზად ოთხბალიანი მიწისძვრა დაასახელეს. 

დღეისათვის დარჩენილია ეკლესიის მხოლოდ აღმოსავლეთი მხარე და დასავლეთი 

და ჩრდილოეთ კედლების ნაწილები.  

  შამქორელთა ღვთისმშობლის ეკლესია აგურით ნაგები დიდი 

ჯვარგუმბათოვანი ტაძარი გაფორმებული იყო სომხური წარწერებით,  

ორნამენტებითა და რელიეფებით. 
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შამქორელთა ღვთისმშობლის ეკლესიის არსებული მდგომარეობის აღწერა  და 

დაზიანებების გამომწვევი მიზეზების შეფასება  

 

  სადღეისოდ შამქორელთა ღვთისმშობლის  ეკლესია ძლიერ დაზიანებული და 

ავარიულია.  მოითხოვს აუცილებელ   გადაუდებელ გამაგრებითი და საკონსერვაციო 

სამუშაოების ჩატარებას.  ნაგებობის ფიზიკური მდგომარეობა იმდენად მძიმეა, რომ 

მის ტერიტორიაზე მუშაობა  რთულ   და სახიფათო პირობებს ქმნის.  

      როგორც ზემოთ ავღნიშნეთ ტაძრის გუმბათი და კედლები სპიტაკის მიწისძვრის 

დროს ჩამოიქცა, თუმცა   მსხვილი ბზარები ჯერ კიდევ 1893 წელს გაჩენია და 1900 

წელს შექმნილ სპეციალური კომისიას დაუდგენია, რომ ბზარები არ იზრდებოდა და 

სტაბილიზირებული იყო.  ამჟამად ყველაზე დიდი, ვერტიკალური გამჭოლი 

ნაპრალია (დაახლოებით 10 სმ-მდე 

სიგანის)  აღმოსავლეთი კედლის 

ცენტრში მთელ სიგრძეზე.   

ნაპრალი ფრონტონთან ზემოთ 

უფრო ფართოვდება, ხოლო ქვემოთ 

მცირდება.  

  

                          აღმოსავლეთი ფასადის ნაპრალი 

 

 

ხედი სამხრ ეთ აღ მო სავლეთიდან  
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განსაკუთრებით ავარიულია საკურთხევლის 

ზონა.  კონქი მთელ სიგძეზეა გახსნილი, 

დაბზარული და დეფორმირებულია 

საკურთხევლის თაღებიც.   

 

 

 

 

 

 

 

 

აღ მო სავლეთი კედლის 

გამჭო ლი ნაპრ ალი  

შიგნიდან  
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შედარებით მცირე ბზარებია 

სამხრეთის და ჩრდილოეთის 

კედლებზე. ბზარები აქაც 

გამჭოლია და გახსნილობის 

სიგანე ზედა ნაწილში  მეტია 

ვიდრე ქვემოთ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

რაც შეეხება დასავლეთის ფასადს დანგრეულია 

მისი დიდი ნაწილი. დარჩენილია მხოლოდ 

სმხრეთ-დასავლეთი და ჩრდილო-დასავლეთი 

კედლის კუთხეების ნაწილები. ამათგან 

სამხრეთ-დასავლეთი კუთხის კედელზე 

აღინიშნება განივი ბზარი, რომლისთვისაც 

ჩრდილოეთი ფასადი 

სამხრეთი ფასადი 

სამხრეთ-დასავლეთი კუთხე 
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მოუწყვიათ ბეტონის გამაგრება დასავლეთი კედლის მთელ სიგრძეზე .  ზემოთ 

აღნიშნულ  კედელს ასევე ამაგრებს გვერდით არსებული ნაგებობა, თუმცა 

გადავარდნის საშიშროებაც არსებობს.  

ინტერიერი მთლიანად ჩახერგილია ტაძრის გუმბათისა და კედლების ჩამონგრეული 

მასივებით. 

 

საკონსერვაციო-გამაგრებითი სამუშაოების მეთოდოლოგიის, ტიპისა და სახეობის 

განსაზღვრა და რეკომენდაციები დაზიანებათა აღმოფხვრისათვის : 

 

როგორც უკვე ავღნიშნეთ ტაძარი საკმაოდ მძიმე მდგომარეობაშია,  ბზარების გაჩენის  

და ნგრევის მიზეზის დასადგენად აუცილებელია გაკეთდეს საინჟინრო- 

გეოლოგიური კვლევა, გრუნტისა და საძირკვლის მდგომარეობის დეტალური 

შესწავლა.  მხოლოდ  ამ კველევების შედეგებზე  დაყრდნობით გახდება 

შესაძლებელი   მომზადდეს  გამაგრების შესაბამისი პროექტი.  

ძეგლის გამაგრებისა  და კონსერვაციისთვის საჭიროა შემდეგი სამუშაოების 

განხორციელება:  

 საძირკვლების საინჟინრო-გეოლოგიური კვლევა; 

 საძირკვლების  გამაგრება კვლევის შედეგებზე დაყრდნობით; 

 ნაპრალების ლიკვიდაციისთვის კონსტრუქციული გამაგრებითი სამუშაოების 

ჩატარება; 

 ინტერიერის გასუფთავება ნანგრევებისაგან; 

 კედლის ზედაპირებიდან დაზიანებული ნაწილების მოხსნა; 

 გადმოწეული სარკმლის საპირე ქვების გასწორება; 
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ფოტოები: 
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                     CV 

 

saxeli, gvari:             Tamar iTaSvili 

dabadebis TariRi:         1980weli,  18 agvisto 

dabadebis adgili:         saqarTvelo, q. Tbilisi 

misamarTi:                 isnis raioni, me_3 melaanis Ses. # 58 

                      tel: 278 83 11.    mob: 555 197078 

ganaTleba:                1986-1997ww.  q. Tbilisi 87- saSualo skola.      

                   1997-2003ww.  q.Tbilisis saxelmwifo 

                   samxatvro akademia. arqiteqtruris     

                   fakulteti, mxatvar-arqiteqtoris     

                   specialobiT. 

enebi:                     qarTuli, rusuli, inglisuri. 

 

kompiuteri:               AutoCAD, ArchiCAD, PPhotoshop, Word. 

 

kvalifikacia:              

   

2011 w.  -                       Savi zRvis saerTaSoriso universiteti – treningi    

                                “proeqtis  menejmenti” 

 

           profesiuli gamocdileba: 

 

      

2005w.  –     q.Tbilisis leseliZis q. #36-Si mdebare Senobis  

            (yofili qarvasla) arqiteqturul-arqeologiuri anazomi. 

2005w.  –     q.Tbilisis avlevis q. # 19-Si  mdebare sacxovrebeli 

            saxlis arqiteqturul-arqeologiuri anazomi.      

2006w.  –     q. foTis sakaTedro taZris saproeqto samuSaoebi. 

2006w.  –     duSeTis raionis sof. axatanis ioane naTlismcemlis 



            saxelobis eklesia XIII_XIV ss. saproeqto-sarestavracio     

            samuSaoebi. 

2006w.  -     q. Tbilisis v. sarajiSvilis saxelobis saxelmwifo 

            konservatoriis fasadis arqiteqturul -   

            -arqeologiuri anazomi. 

2006w. _    walka, ioane naTlismcemlis eklesia X s.  arqiteqturul-               

            arqeologiuri anazomi, saproeqto_sarestavracio samuSaoebi.      

            proeqtis Tanavtori.    

2006w. _    atenis wminda giorgis eklesia XI s.  arqiteqturul-       

            arqeologiuri anazomi, saproeqto-sarestavracio  samuSaoebi.   

            proeqtis Tanavtori. 

2006w. _    sxaltbis kviracxovlis eklesia XVII s.  arqiteqturul-   

            -arqeologiuri anazomi, saproeqto-sarestavracio  samuSaoebi.           

            proeqtis Tanavtori. 

2006w. _    q.Tbilisis leseliZis q. #36-Si mdebare Senobis (yofili    

            qarvasla) restavraciis proeqti. Pproeqtis Tanaavtori. 

2007w. _     sastumro veceli arqiteqturul-arqeologiuri anazomi,                                                 

            saproeqto-sarestavracio  samuSaoebi. proeqtis Tanavtori. 

2007w. _     bolnisis sioni V s. mcire sareabilitacio samuSaoebis                

           Pproeqti, VIII s-is saZvale samlocvelos restavraciis         

            proeqti.Pproeqtis avtori.. 

2007w. _     akaurTas eklesia Vs. droebiTi gadaxurvis proeqti. Pproeqtis              

            avtori.    

2007w. _     zemo niCbisis eklesia XVII_XVIII ss.   arqiteqturul-   

            -arqeologiuri anazomi, saproeqto-sarestavracio  samuSaoebi.           

            proeqtis avtori. 

2007w. _      axatanis mcire eklesia XVII_XVIII ss. .   arqiteqturul-   

            -arqeologiuri anazomi, saproeqto-sarestavracio  samuSaoebi.           

            proeqtis avtori. 

2007w. _      winamZRvriSvilis #39 sacxovrebeli saxlis karis da aivnis  





melano kviciani 

tel:   2951995 
meunargias quCa #58                                                599724266 
Tbilisi, saqarTvelo                                                     e-mail: kvitsianimeo@gmail.com 

 

 
piradi monacemebi: 

dabadebis TariRi – 1976w. 27 maisi 

dabadebis adgili - saqarTvelo, mestiis r-ni 

moqalaqeoba -  saqarTvelos moqalaqe 

ojaxuri mdgomareoba – daojaxebuli 

 

ganaTleba: 
 
1995-1998 – q.Tbilisis mose ToiZis sax. samxatvro liceumi, modelirebis 
F          fakulteti 
 
2000-2006 - q. Tbilisis saxelmwifo samxatvro akademia,   arqiteqturis 
           fakulteti, specialoba - arqiteqtor-restavratori 

 
 

 
profesiuli gamocdileba:  
 
 
2006 - q. Tbilisis leseliZis q. #36-Si mdebare Senobis (yofili 

qarvasla) arqiteqturul-arqeologiuri anazomi. (S.p.s. ,,akriani”) 
 
2006 - walkis ioane naTlismcemlis eklesiis arqeologiuri anazomi. 

(S.p.s. ,,nino nozaZe”) 
 
2007 - q. baTumis yofili arqiteqtorTa kavSiris Senoba. arqiteqturul-

arqeologiuri anazomi. (S.p.s. ,,restavratorebi da konpania”) 
 
2007 -  aRmaSeneblis #103 yofili sastumro vetceli. arqiteqturul-

arqeologiuri anazomi da restavraciis proeqti. (S.p.s. ,,akriani”) 
 
2007 - q. Tbilisi, apolon quTaTelaZis saxelobis `Tbilisis saxelmwifo 

samxatvro akademia”. arqiteqturuli anazomi (S.p.s. ,,akriani”) 
 
2007 _ axatanis mcire eklesia. arqeologiuri anazomi. 
        (S.p.s. ,,nino nozaZe”) 
 
2007 _ niCbisis eklesia. arqeologiuri anazomi. (S.p.s. ,,nino nozaZe”) 
 
2007 _ winandali. al. WavWavaZis saxl-muzeumis arqeologiuri anazomi. 

(S.p.s. ,,restavratorebi da konpania”) 
    







natalia CitiSvili 

 

piradi monacemebi 

dabadebis TariRi 29.06.1981, q. Tbilisi 

misamarTi    q. Tbilisi, megreliZis Sesaxvevi #3 

telefoni    239-66-32; 595 355955 

el. fosta    chitucio@yahoo.com 

 

ganaTleba  

1987-1996 Tbilisi, 122-e sajaro skola  

1996-1998 Tbilisis mravaldargovani liceumi 

2000-2005 Tbilisis sasuliero akademiasTan arsebuli 

saRvTismetyvelo institutis qristianuli 

xelovnebaTmcodneobis fakulteti. sadiplomo 

naSromi: `sveticxovlis sapatriarqo saydris 

moxatuloba~. 

2009-2011    ivane javaxiSvilis saxelobis Tbilisis saxelmwi-

fo universiteti, humanitarul mecnierebaTa 

fakultetis samagistro programa: kulturuli 

memkvidreoba da Tanamedroveoba. samagistro naSro-

mi: `qarTlis metexis taZari: istoria da siZvelee-

bi~. 

 

samuSao gamocdileba 

2003-2005 ww.    internet provaideri `jeoneTi” _ operatori. 

2005-2009 ww.            internet provaideri `kavkasus onlaini’’ _ teqniku-

ri mxardaWeris operatori. 

2011-2012 giorgi CubinaSvilis saxelobis qarTuli xelov-

nebis istoriisa da ZeglTa dacvis kvlevis erov-

nuli centri – staJiori (Zveli qarTuli xelov-

nebis ganyofileba).  

mailto:chitucio@yahoo.com


2012 wlidan giorgi CubinaSvilis saxelobis qarTuli xelov-

nebis istoriisa da ZeglTa dacvis kvlevis erov-

nuli centri – mecnier-TanamSromeli (Zveli 

qarTuli xelovnebis ganyofileba).  

2012 wlidan  saqarTvelos sapatriarqos saeklesio xelovnebis 

kvlevis centri _ TanamSromeli. 

 

samecniero aqtivoba 

wignebi: 

 g. boWoriZe, qarTlis eklesia-monastrebi da siZveleebi, gamosacemad 

moamzades z. sxirtlaZem da n. CitiSvilma (Tbilisi, 2012), 460 gv., 103 

tab. 

 

statiebi: 

 karbis wm. samebis eklesia, saqarTvelos siZveleni, 12 (2008), gv. 76-100 

(z. sxirtlaZis TanaavtorobiT). 

 masalebi qarTlis metexis taZris istoriisaTvis, saqarTvelos 

siZveleni, 14 (2010), gv. 167-193.   

 

konferenciebi  

 samefo da samRvdelmTavro niSebi da saydrebi Sua saukuneebis 

saqarTveloSi, magistrantTa da doqtorantTa pirveli saerTaSo-

riso konferencia. 23-25 maisi, Tbilisi, 2010.  

 

monawileoba proeqtebSi  

 korpusi - `istoria saxeebSi: istoriul pirTa gamosaxulebebi 

qarTul xelovnebaSi~ (2005-dan dRemde) – monawile. 

 qarTuli, sparsuli da osmaluri moxatuli dokumentebi saqarTve-

los siZveleTsacavebidan (2009-2011) – monawile. 

 





     cv  
 
saxeli gvari                    giorgi laRiaSvili. 
 
dabadebis adgili               q. Telavi. 
 
dabadebis TariRi               1. VIII. 1980 w.      
 
misamarTi                       Telavis municipaliteti sof. akura 
 
 
sakontaqto informacia        tel. 595 75 00 65;  
                                 el. fosta lagiashvili-g@mail.ru  
 
ganaTleba                      umaRlesi 
 
specialoba                     istorikosi (arqeologi) 
 
akademiuri xarisxi             magistri (amJamad doqtoranti) 
 
 
samuSao gamocdileba:       2011 w. gremis naqalaqaris teritoriaze 

mimdinare arqeologiuri samuSaoebis 
(qarvaslis gaTxrebi) xelmZRvaneli.  

 
2011 w. Telavis municipalitetis sof. 
arTanis arqeologiuri eqspediciis 
xelmZRvaneli 

 
 

2010 w. TeTriwyaros municipalitetis 
sof. aleqseevkis eklesiis 
sarestavracio-saproeqto samuSaoebisas 
arqeologiuri gaTxrebis xelmZRvaneli. 
 
2010 w. goris municipalitetis sof. 
boSuris wminda giorgis saxelobis 
eklesiis sarestavracio-saproeqto 
samuSaoebisas arqeologiuri gaTxrebis 
xelmZRvaneli. 

 
2009 w. gurjaanis municipalitetis sof. 
vaCnaZianSi, `amidasturis~ eklesiis 
mimdebare teritoriaze warmoebuli 

mailto:lagiashvili-g@mail.ru




  specialistis biografiuli monacemebi.  

 

           

 
        SeTavazebuli Tanamdeboba:       mSeneblobis organizaciis 
                                       specialisti. 
    firmis dasaxeleba:               S.p.s. “Tbilqalaqproeqti” 
                                       teritoriaTa ganviTarebis saagento. 
    saxeli gvari                      bela gogolauri 
    profesia                          inJiner-mSenebeli 
    dabadebis TariRi                 14 noemberi 1957 weli 
    firmaSi/organizaciaSi            32 weli 
    muSaobis staJi 
    erovneba                           osi 
    profesiuli                        
    gaerTianebis wevri 
    movaleobis detaluri           mSeneblobis organizaciis  
    aRwera                            proeqtireba. 
    ZiriTadi kvalif:                wamkvani specialisti 
    ganaTleba:                       saqarTvelos politeqnikuri instituti 
    1974-1979ww                        samSeneblo  fakulteti 
                                       
                                     
 
 
 

         Sesrulebuli ZiriTadi samuSaoebi       
1. s.s. “Tibisi” banki-marjaniSvilis q. #7 Senobis rekonstruqciis 

proeqti 

2. bambis rigi #7 Senobis rekonstruqcia-adaptaciis proeqti 

3. Teatri “veriko” 
4. sacurao auzi saCxereSi 
5. mravalbiniani sazogadoebriv-sacxovrebeli saxli onaSvilis q-ze 

6. mravalbiniani sazogadoebriv-sacxovrebeli saxli guramiSvilis gam-
ze 

7. sazogadoebriv-sacxovrebeli kompleqsi vaJa-fSavelas 71-Si 

8. sacxovrebeli kompleqsi “vake-palasi” bagebSi 

9.  dasasvenebel kompleqs “andamatis” sastumro grigoleTSi. 

10. amxanagoba “baTumi”-s mravalfunqciuri sac. kompleqsi  
      H        q. baTumSi puSkinis quCaze. 
 
 
 
     Eenebi:            kiTxva             wera              laparaki 
     
qarTuli            Tavisuflad        Tavisuflad        Tavisuflad 
rusuli              mSobliuri         mSobliuri         mSobliuri         
inglisuri           Tavisuflad         Tavisuflad       Tavisuflad 
 





nodar yavlaSvili 
muxranis q. 21, Tbilisi, saqarTvelo 

tel.: +995 93 185188 

el. fosta: noka57@mail.ru 

 
 
ganaTleba 
1974-1979      moskovis geodeziis, aerofotogrametriisa da kartografiis 
instituti. sadiplomo naSromi Temaze: fizikis, geodeziis, 
aerofotogrametriisa da kartografiis maTematikuri aspeqtebi 
    

1986-1987     taSkentis ucxo enaTa instituti. portugaliuri enis 
Tarjimani da pedagogi. sadiplomo naSromi Temaze: portugaliuri enis 
gramatika, istoria da literatura 
  

 samuSao gamocdileba:    

06/2006-dRemde geodezi. Sps. vesta                  

     

1/1991-06/2006    geodeziis inJineri, geodeziisa da kartografiis 
saxelmwifo departamenti. miwaTmzomeli      

 

06/1979- 06/2006             geodeziis ufrosi pedagogi. Tbilisis geodeziisa da 
kartografiis instituti 
 

   

04/2001-04/2003          geodeziis pedagogi. SIDA-sa da SvedeTis geodeziis 
erToblivi proeqti 
 

05/1988-12/1990           ufrosi mrCeveli. angolis geodeziisa da 
kartografiis instituti luandaSi.   
 

  

09/1994-09/2004         ufrosi geodezi GPS Trimble 4000-Si. UNAVCO-sa da 
masaCusetsis teqnologiis institutis erToblivi proeqti        

 
eqspertiza                        
geodeziis pirveladi momwodebeli 
GPS Trimble 4000 

 

kompiuteruli unarebi: ACAD, AUTODESC Land DESCTOP, 

                                          Windows 2000/XP, IIS, NET serverebi, agreTve SQL, PL/SQL 
 

   
jildoebi da sigelebi:     angolis, lauandis geodeziisa da 
kartografiis sapatio diplomi - 1990 
 

 
piradi monacemebi:        saqarTvelos moqalaqe. enebi: rusuli, 
portugaliuri, inglisuri srulyofilad. hobi: mogzauroba, alpinistoba, 
literatura, fotografia, musika, sporti. 

mailto:noka57@mail.ru


 
Curriculum Vitae 

 

გვარი/Family name:  Datukishvili               დათუკიშვილი 

სახელი/First name:   Malkhaz                        მალხაზ 

მისამართი/Address:   34, Kekelidze Str., Tbilisi, 380079, Georgia.   

                                       კეკელიძის 34, თბილისი 

      ტელ./Tel: + 995 32 29 48 34 
      ფაქსი/Fax: + 995 32  70 74 74, 70 25 52 
      ელ.ფოსტა/E-mail:  malkhaz.datukishvili@gmail.com 

     მობ./mobil: + 995 99 50 68 11 
 

Date and place of birth: March  22, 1962, Tbilisi Georgia.         22.03.1962, თბილისი 

Nationality:   Georgian                                                                  ქართველი 

Marital Status: Married                                                                 დაოჯახებული 

განათლება/Education:   
1. Iv. Javakhishvili Tbilisi State University, Georgia 

Graduated with honours from the complete course of Started. 1980-89, Faculty of 
History and Archaeology. 
ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

ისტორიის ფაკულტეტი 1980-1989 
2. Iv. Javakhishvili Tbilisi State University, Georgia 

Department of Cinematography (Documentaries)   1988-90. 
ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 
სასცენარო-სარეჟისორო (საზ/მეცნ)  ფაკულტეტი 1988-1980 

3. Albert-Ludwig’s University Freiburg, Germany. Department of Provincial Roman 
Archaeology – 1992 
Advanced course methodology of practical Excavations. 
ფრაიბურგის უნივერსიტეტი გერმანიაში. რომაული არქეოლოგიის 

ინსტიტუტი, 1992 წ. 
4. Post graduated studies in Tbilisi State University. From 1995 Department of 

Culturology. 
კულტუროლოგია. თსუ კვალიფიკაციის ამაღლების კურსი. 1995. 

5. Archaeology Doctor (Phd) Iv. Javakhishvili Tbilisi State University, 2009. Dec. 
ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

      სადოქტორო დისერტაცია არქეოლოგიაში/ 2009 წ.-90. 
 

გამოცდილება/Experience: 
1.     1980-1984 „კიმსი“- Caucasian Institute of Geology and Mineral Repursues.  
1. 1985-90 – საქ. მეცნ. აკად. საისტორიო საზოგადოება. Academy of the Science 

of Georgia, Consultant-coordinator of the Presidium of the Historical Society of 
Georgia, Head of the society DPT of Young Caucasian  Historians. 



2. 1988-94 – Founder of  “National Liga of the Democratic Youth of Georgia and one 
of the leaders of Young Christian-Democratic Association. 

3. 1989-94 – Founder Editor of the Independent newspaper  “Momavali”(“Future”). 
4. 1987- in  present  (Chairmen of the Archaeological Excavation (summer time) in 

South Georgia (Javakhety &  Kodiani region)). 
5. 1993-in present – Director founder of International NGO,  Georgian – Caucasian 

Institute if Culture, History & Archaeology. ქართულ კავკასიური კულტურის, 

ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტი. 
6. 1994-2002, Department of Culturology of Iv. Javakhishvili Tbilisi State University. 
7. Since 1998 I am a real member of the Public Science History International 

Association of the Georgian Science Academy. 
8. 2001 – 2005 – First deputy of chief of The Georgian Centre for Relation with 

compatriots Abroad. უცხოეთში მცხოვრებ თანამემამულეებთან 

ურთიერთობათა ცენტრი, დირექტორის პირველი მოადგილე. 
9. 2007 – To present, Director of the Fund of Georgian & Caucasian Studies. 

ქართულ კავკასიური კულტურის, ისტორიისა და ეთნოლოგიის ფონდი. 
10. 2007 - საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის კავკასიასთან 

ურთიერთობის კომისიის წევრი. 
11. 2008 საქართველოს საისტორიო საზოგადოების გამგეობის წევრი. 
12. 2009 საქართველოს დიასპორის სამინისტროს საზოგადოებრივი საბჭოსა 

და ლევილის კომისიის წევრი. 
13. 1997-2013 წწ. კომპანიების: შპს „გეობულინვესტი“ და „ბი-ეს სი ელკაბელ“ 

დამფუძნებელი დირექტორი, BSC Elcabel Inc. Sofia. Bulgaria 

გენ/დირექტორი, IC GROUP USA, EMH (Eurasia Management House, 3D 

Scanstudio, Shoreteli Group (დამფუძნებელი, ჰოლდინგის პრეზიდენტი). 
 
  

 

ბიზნეს-გამოცდილება/Business - projects managing experience: 
 

        Without stopping to work in the university I had to found, as a founder & General 

Manager, Georgian-Bulgarian Commercial Company  “The Black Sea Countries Electronics 

& Cable Inc”, like the Caucasian consortium (1997), where were joined Georgian- 

Armenian-Azerbaijan, also South  Ossetian and Aphkazian companies, in consortium were 

involved the great companies of the Energo equipment and cable producer from Turkey, 

Ukraine, Bulgaria, also Austrian companies  VOITH, SIEMENS, VA-TACH-GROUP etc. 

       The main contracts  (by winning in the tender) were made with UNDP, European Union’s 

Missions  (HILFSWERK AUSTRIA), World Bank and UNHCR. We carried out the serious 

volume rehabilitation works in South Ossetian  (1998-2001), Aphkazia (2001-2003). I have 



the honor to be the president of this comstrocium. From 1999 -  managing partner of  INTER 

BLACK SEA INVEST GROUP.  

       In 1998-99 y. by the consortium delivered and instolated  of 520mm, 315mm & 

425mm steel pipelines “North Pipe”, “Vaneli” and “Dzomackhi”- Rehabilitation 

Program for the Territories Affected by the Georgian-Ossetian Conflict. 

       From 2000 y. to present president of Investment Consulting Group, Pallo Alto, CA, 

USA, Gen. Menager of BSC Elcabel inc. Based in Sofia, Bulgaria, director founder of 

“3D Scanstudio”, Eurazia Management House”,  “Geobulinvest” LTD and Chairmen of 

board  of “Shoreteli Holding Group” in Georgia.  

 
გამოქვეყნებული სტატიები და პრეზენტაციები/The main Publications and 
Presentations: 
 

1. “SoreTis monastris lapidaruli warwerebi”.  kulturis 
istoriis sakiTxebi, III, Tsu, Tbilisi, 1997, gv. 61. 

2. “SoreTis monastris qtitori”, kulturis, istoriisa da Teoriis 
sakiTxebi, IX, Tsu, Tbilisi, 2000, gv. 39 

3. “SoreTis monasteri da SalikaSvilebi”, sasuliero Jurnali 
“fuZe”, #2, Tbilisi, 2004 w. gv. 17. 

4. @”SoreTis samonastro kompleqsi”, krebuli saqarTvelos 
kulturuli memkvidreobis saxelmwifo programa. 2004-2005. gv 93. 

5. “SoreTis monasteri, aspinZisxevis 2007 wlis kompleqsuri 
eqspedicia, Zeglis azomvis HDS meTodologia”. Tsu krebuli, 
2007 wlis savele eqspediciebis angariSebi, Tbilisi 2008, gv. 19. 

6.  “arqeologiuri da arqiteqturuli Zeglebis fiqsaciis 
Tanamedrove teqnologia da meTodologia”. saqarTvelo da 
msoflio. baT. sax. univ. baTumi 2009, gv.299, agreTve moxseneba-
prezentacia wardgenil iqna baTumSi 2008 wlis 14-15 noembers 
konferenciaze “saqarTvelo da msoflio”. 

7. @arqeologiuri Zeglebis Tanamedrove fiqsacia da 
meTodologia”, kulturis istoriisa da Teoriis sakiTxebi XXV, 
aRmosavluri krebuli, Tsu, Tbilisi 2009, gv.100. 

8. HDS technology & methodology for measuring and modeling of archeology and 
architectural monuments. Leica Geosistems HDS Worldwide User Conference. 
San Francisco, CA. USA. Oct. 2008. 

9. 3D lazer Scanning and imagery for digital preservation and conservation 
guidance. University of Plymounth, Truro College, SWILLN Digital 
Arcchaelogy Workshops. Presentation and WEB publication. Truro. UK. Jan. 
2009  

10. Presentation of Shorety and bagraty projects HDS-modeling. Digital 
documentation conference. Glazgow. Scotland. UK. April. 2009. 

11. «Современная методология фиксации культурного наследия». 
Международная научная конференция, Эархеология, этнология, 
фольклористика Кавказа, Июнь 2009. (печатается в Октябре 2009). 



12. «Кизлярский Полк  Грузинских  Гусар, Монастырь Вознесения Креста и 
Ильинская церковь Святого Источника, по материалам ЦГА Дагестана».  
Издается в алманахе конференции, Тбилиси, Окт. 2009 г. 

13. დიგიტალური არქეოლოგიის თანამედროვე მეთოდოლოგია, 

„ხორნაბუჯი“,I, 2011, ილიას უნივერსიტეტი. 

 

• Russian Empire in XIX century and the Georgian  national liberation 
movement  (1981),  Tbilisi 
• Georgian   regiment in Dagestani XVIII-XIX century and Petre Bagrationi   
(1985),   Tbilisi-Makhachkala  
• Losev,  Philosophical inheritance – Leningrad (1987) 
• Aspindza Canyon archaeological monuments (1988), Tbilisi 
• Essays  about  prince Shalikashvili  feudal house history (1992), Tbilisi 
• Site of Ancient settlement at Pitsunda “Caucasian Limes”, lecturer’s course.     
            Freiburg. (1992). 
• Essays, about South Georgian historical geography. Tbilisi (1999)  
•           Monography “About Shorety Monastry” (2000) Tbilisi 
• Georgian Antique Culture. Simposium (2001) Riga. 

            •          Shorety monastry & Prince Shalicashvili famili. 
 

საერთაშორისო კონფერენციები/Speaker on International Conferences: 

1. Caucasian Applied Arts History – International Simposium  “From Lozana 
to Beiging” (2000), Beiging. 

2. 2007. Leica Geosistems Users worldvide I conference. Ca. USA  
3. 2008- Digital Documentation, Glazgo Art School – UK 
4. 2008- Leica Geosistems Users worldvide II conference. Ca. USA 
5. 2009- Digital Archaelogy conference. University of Truro.UK 
6. 2010- Leica Geosistems Users worldwide III conference. Ca. USA 
7. 2010 – Laser scanning and metrology. Worldwide conf. Holland. 
8. 2011 – LED international Forom, Tbilisi City Hall.  
9. 2011 – HDS intern. Conference hexagon- leica Geosistems. Florida. USA.  

10. 2013 -  HEXAGON-Leica Geosistems Users  International conference.  Las 
Vegas. USA Digital Archiving Technology in Georgia. Presentation. 
 

 
Language skills: Georgian   
       English  
                             Russian 
Technical  skills:  Computer programs, E-mail, Licensed driver with 20 year  

experience, Licensed Specialist of telecommunications and  
Energogeneration. 
 
 










