
საქართველოს პრეზიდენტის ვიზიტები (2013 – 2022წწ) 

  

2013 წელი 

N ქვეყანა თარიღი 

1 საფრანგეთის რესპუბლიკა 20-22 იანვარი 

2 გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკა 3-5 თებერვალი 

3 აზერბაიჯანის რესპუბლიკა 27 თებერვალი - 1 მარტი   

4 არაბთა გაერთიანებული საამიროები  2-4 მარტი 

5 გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკა, 

საბერძნეთის რესპუბლიკა, ამერიკის 

შეერთებული შტატები და ბელგიის სამეფო 

6 – 14 მარტი 

6 ამერიკის შეერთებულ შტატები, დიდი 

ბრიტანეთისა და ჩრდილოეთ ირლანდიის 

გაერთიანებული სამეფო, ნიდერლანდების 

სამეფო და აზერბაიჯანის რესპუბლიკა 

24 აპრილი - 7 მაისი 

7 თურქეთის რესპუბლიკა, გერმანიის 

ფედერაციული რესპუბლიკა და პოლონეთის 

რესპუბლიკა 

5-12 აპრილი 

8 ამერიკის შეერთებული შტატები, ტაილანდის 

სამეფო, ეკვადორის რესპუბლიკა, არაბთა 

გაერთიანებული საამიროები, ავღანეთის 

ისლამური რესპუბლიკა და არაბთა 

გაერთიანებული საამიროები 

13 - 27 მაისი 

9 იტალიის რესპუბლიკა, გერმანიის 

ფედერაციული რესპუბლიკა, ავსტრიის 

რესპუბლიკა და დიდი ბრიტანეთისა და 

ჩრდილოეთ ირლანდიის გაერთიანებული 

სამეფო 

15 – 22 ივნისი 

10 მოლდოვას რესპუბლიკა და გერმანიის 

ფედერაციული რესპუბლიკა 

11 – 14 ივლისი 

11 არაბთა გაერთიანებული საამიროები და 

სინგაპურის რესპუბლიკა 

20 – 30 ივლისი 

12 თურქეთის რესპუბლიკა 17 სექტემბერი 

13 ამერიკის შეერთებული შტატები 21 – 29 სექტემბერი 

14 არაბთა გაერთიანებული საამიროები 2 – 5 ოქტომბერი 

15 თურქეთის რესპუბლიკა, თურქეთის 

რესპუბლიკა, ბელგიის სამეფო და ამერიკის 

შეერთებული შტატები 

13 – 14 ოქტომბერი 

18 – 22 ოქტომბერი 

16 ბელგიის სამეფო, არაბთა გაერთიანებული 

საამიროები, საფრანგეთის რესპუბლიკა, 

ბელგიის სამეფო, იტალიის რესპუბლიკა და 

ბელგიის სამეფო 

28 ოქტომბერი - 14 ნოემბერი 

17 ლიტვის რესპუბლიკის ქ. ვილნიუსი 28 – 29 ნოემბერი 

 

 



2014 წელი 

N ქვეყანა თარიღი 

1 თურქეთის რესპუბლიკა 20-21 იანვარი 

2 აზერბაიჯანის რესპუბლიკა 12-13 თებერვალი 

3 სომხეთის რესპუბლიკა 27-28 თებერვალი 

4 დიდი ბრიტანეთისა და ჩრდილოეთ ირლანდიის 

გაერთიანებული სამეფო, ქ. ლონდონი 

6-7 მარტი 

5 ჩილეს რესპუბლიკა 9-12 მარტი 

6 ავღანეთის ისლამური რესპუბლიკა 15 მარტი 

7 პოლონეთის რესპუბლიკა 2-3 აპრილი 

8 ჩეხეთისა და ესტონეთის რესპუბლიკები 24 – 29 აპრილი 

9 უკრაინა, ქ. კიევი 6-7 ივნისი 

10 დიდი ბრიტანეთისა და ჩრდილოეთ ირლანდიის 

გაერთიანებული სამეფო 

2-6 სექტემბერი 

11 თურქეთის რესპუბლიკა, ქ. სტამბოლი 28-29 სექტემბერი 

12 იაპონია 20 – 25 ოქტომბერი 

13 ავსტრიის რესპუბლიკა 2-5 ნოემბერი 

14 პოლონეთის რესპუბლიკა 3-5 დეკემბერი 

15 თურქმენეთში 14-15 დეკემბერი 

16 საფრანგეთის რესპუბლიკის ქ.სტრასბურგი 17-18 დეკემბერი 

 

2015 წელი 

N ქვეყანა თარიღი 

1 უკრაინა, ქ. კიევი 22 თებერვალი 

2 თურქეთის რესპუბლიკა 17 მარტი 

3 ვატიკანი 9-11 აპრილი 

4 ლატვიის რესპუბლიკა 15-17 აპრილი 

5 ბელგიის სამეფო 10-12 მაისი 

6 სლოვაკეთის რესპუბლიკა 18-21 ივნისი 

7 ამერიკის შეერთებული შტატები 27 სექტემბერი - 3 ოქტომბერი 

8 ისრაელის სახელმწიფო 18-20 ოქტომბერი 

9 თურქმენეთი, ქალაქ აშხაბადი 11-12 დეკემბერი 

 

2016 წელი 

N ქვეყანა თარიღი 

1 ამერიკის შეერთებული შტატები, ქ.ვაშინგტონი 29 მარტი - 3 აპრილი 

2 აზერბაიჯანის რესპუბლიკა, ქ. ბაქო 10 - 11 მარტი 

3 საფრანგეთის რესპუბლიკა 20-24 აპრილი 

4 საფრანგეთის რესპუბლიკა და ბელგიის სამეფო 5 – 9 ივნისი 

5 ბრაზილიის ფედერაციული რესპუბლიკა, ქ. 

რიო-დე-ჟანეირო 

3 - 7 აგვისტო 

6 თურქეთის რესპუბლიკა, ქ. სტამბოლი 22 - 24 მაისი 

7 პოლონეთის რესპუბლიკა 7 - 9 ივლისი 



8 გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკა 29 - 30 ივნისი 

9 სლოვენიის რესპუბლიკა 17 - 19 ივლისი 

10 თურქმენეთი, ქალაქ აშხაბადი 25 - 26 ნოემბერ 

11 საფრანგეთის რესპუბლიკა, ქალაქ პარიზი 6 - 9 დეკემბერ 

 

2017 წელი 

N ქვეყანა თარიღი 

1 ბელარუსის რესპუბლიკა, ქალაქი მინსკი 28 თებერვალი - 2 მარტი 

2 აზერბაიჯანის რესპუბლიკა, ქალაქი ბაქო 16 – 17 მარტი 

3 ლიტვის რესპუბლიკა, ქალაქი ვილნიუსი 30 – 31 მარტი 

4 სლოვაკეთის რესპუბლიკა 14 – 17 მაისი 

5 ყაზახეთის რესპუბლიკა, ქალაქი ასტანა 12 – 13 ივნისი 

6 პოლონეთის რესპუბლიკა, ქალაქი კრინიცა 5-6 სექტემბერ 

7 პორტუგალიის რესპუბლიკა 1 – 3 ოქტომბერი 

8 იტალიის რესპუბლიკა 15 – 17 ოქტომბერი 

9 პოლონეთის რესპუბლიკა 7 - 9 ნოემბერი 

 

2018 წელი 

N ქვეყანა თარიღი 

1 საბერძნეთის რესპუბლიკა, ქალაქი ათენი 7 - 9 თებერვალი  

2 ბელგიის სამეფო, ქალაქი ბრიუსელ და ამერიკის 

შეერთებული შტატები, ქალაქი ვაშინგტონი 

7 – 17 მარტი 

3 ლიტვის რესპუბლიკა, ქალაქი ვილნიუსი 15 – 16 თებერვალი 

4 არაბთა გაერთიანებული საამიროები, ქალაქი 

აბუ-დაბი 

10 – 11 აპრილი 

5 ესტონეთის რესპუბლიკა, ქალაქი ტალინი და 

ქალაქი ტარტუ 

20 – 23 ივნისი 

6 თურქეთის რესპუბლიკა, ქალაქი ანკარა და 

ბელგიის სამეფო, ქალაქი ბრიუსელი 

9 – 12 ივლისი 

7 ამერიკის შეერთებული შტატები, ქალაქი ნიუ-

იორკი 

25 – 30 სექტემბერი 

8 საფრანგეთის რესპუბლიკა, ქალაქი პარიზი 9 – 13 ნოემბერი 

 

2019 წელი 

N ქვეყანა თარიღი 

1 ბელგიის სამეფო, ქალაქი ბრიუსელი 21 – 23 იანვარი 

2 საფრანგეთის რესპუბლიკა, ქალაქი პარიზი და 

გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკა, ქალაქი 

ბერლინი 

17 – 21 თებერვალი 

3 აზერბაიჯანის რესპუბლიკა, ქალაქი ბაქო და 

ქალაქი კახი 

27 – 28 თებერვალი 

4 ლიეტუვის რესპუბლიკა, ქალაქი ვილნიუსი 6-8 მარტი 

5 სომხეთის რესპუბლიკა, ქალაქი ერევანი 13 – 14 მარტი 



6 პოლონეთის რესპუბლიკა, ქალაქი ვარშავა 6-8 მაისი 

7 საფრანგეთის რესპუბლიკა, ქალაქი პარიზი, 

ლატვიის რესპუბლიკა, ქალაქი რიგა და 

ესტონეთის რესპუბლიკა, ქალაქი ტალინი 

13 – 17 მაისი 

8 უკრაინა, ქალაქი კიევი 20 - 21 მაისი 

9 შვეიცარიის კონფედერაცია, ქალაქი ჟენევა 10 – 11 ივნისი 

10 ბელარუსის რესპუბლიკა, ქალაქი მინსკი 20 – 21 ივნისი 

11 გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკა, ქალაქი 

მიუნხენი 

14 – 15 ივლისი 

12 ლიეტუვის რესპუბლიკა, ქალაქი ვილნიუსი 22 აგვისტო 

13 საფრანგეთის რესპუბლიკა, ქალაქი პარიზ და 

პოლონეთის რესპუბლიკა, ქალაქი ვარშავა 

26 აგვისტო - 2 სექტემბერი 

14 დანიის სამეფო, ქალაქი კოპენჰაგენი 16 სექტემბერი 

15 ამერიკის შეერთებული შტატები, ქალაქი ნიუ-

იორკი 

21 – 30 სექტემბერი 

16 იაპონია, ქალაქი ტოკიო 19-25 ოქტომბერი 

17 საფრანგეთის რესპუბლიკა, ქალაქი პარიზი 29 – 30 ოქტომბერი 

 

2020 წელი 

N ქვეყანა თარიღი 

1 ისრაელის სახელმწიფო, ქალაქი იერუსალიმი 21 – 24 იანვარი 

2 საფრანგეთის რესპუბლიკა, ქალაქი სტრასბურგი 27-29 იანვარი 

 

2021 წელი 

N ქვეყანა თარიღი 

1 ბელგიის სამეფო, ქალაქი ბრიუსელი 20-23 იანვარი 

2 ჩრდილოეთ მაკედონიის რესპუბლიკა, ქ. სკოპიე 10 – 11 მაისი 

3 მონაკოს სამთავრო 9-10 ივნისი 

4 წმინდა საყდარი (ვატიკანი) 16-19 ივნისი 

5 უკრაინა 22-23 ივნისი 

6 საფრანგეთის რესპუბლიკა, ქ. პარიზი 29 ივნისი - 1 ივლისი 

7 საფრანგეთის რესპუბლიკა 6-7 ივლისი 

8 საფრანგეთის რესპუბლიკა, ქ. პარიზი 24-29 სექტემბერი 

9 ავსტრიის რესპუბლიკა და შვეიცარიის 

კონფედერაცია 

11 – 15 ოქტომბერი 

10 კვიპროსის რესპუბლიკა, ქ. ნიქოზია 9 – 10 ნოემბერი 

11 საფრანგეთის რესპუბლიკა, ქ. პარიზი და ქ. 

ბორდო 

10-14 ნოემბერი 

 

2022 წელი 

N ქვეყანა თარიღი 



1 ამერიკის შეერთებული შტატები, ქ. ვაშინგტონი, 

საფრანგეთის რესპუბლიკა, ქ. პარიზი და 

გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკა, ქ. 

ბერლინი 

25 აპრილი - 3 მაისი 

2 იტალიის რესპუბლიკა ქ.რომი, ქ.ფლორენცია, 

ქ.მილანი და ბელგიის სამეფო, ქ. ბრიუსელი 

6-10 ივნისი 

3 აზერბაიჯანის რესპუბლიკა, ქ. ბაქო 16 ივნისი 

34 წმინდა საყდარი (ვატიკანი)  25-28 ივნისი 

5 დიდი ბრიტანეთისა და ჩრდილოეთ 

ირლანდიის გაერთიანებული სამეფოი, ქ. 

ლონდონი 

18 – 20 სექტემბერი 

6 რუმინეთი 10-12 ოქტომბერი 

7 მოლდოვას რესპუბლიკა 17-18 ოქტომბერი 

8 საფრანგეთის რესპუბლიკა 6 – 12 ნოემბერი 

9 დიდი ბრიტანეთისა და ჩრდილოეთ 

ირლანდიის გაერთიანებული სამეფო 

17 – 19 ნოემბერი 

10 პოლონეთის რესპუბლიკა 4 – 7 დეკემბერი 

 


