
ქვეყანა თარიღი

დელეგაციის 

მივლინების 

ხარჯები (ლარი)

საფრანგეთის რესპუბლიკა 20-22 იანვარი
99003

გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკა 3-5 თებერვალი
65056

აზერბაიჯანის რესპუბლიკა 27 თებერვალი-1 მარტი
28433

არაბთა გაერთიანებული საამიროები 2-4 მარტი
6523

გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკა, საბერძნეთის 

რესპუბლიკა, ამერიკის შეერთებული შტატები და ბელგიის 

სამეფო

6-14 მარტი

424355

ამერიკის შეერთებული შტატები, დიდი ბრიტანეთისა და 

ჩრდილოეთ ირლანდიის გაერთიანებული სამეფო, 

ნიდერლანდების სამეფო და აზერბაიჯანის რესპუბლიკა

24 აპრილი-7 მაისი

499216

თურქეთის რესპუბლიკა, გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკა 

და პოლონეთის რესპუბლიკა

5-12 აპრილი
217413

ამერიკის შეერთებული შტატები, ტაილანდის სამეფო, 

ეკვადორის რესპუბლიკა, არაბთა გაერთიანებული საამიროები, 

ავღანეთის ისლამური რესპუბლიკა და არაბთა გაერთიანებული 

საამიროები

13-27 მაისი

448111

იტალიის რესპუბლიკა, გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკა, 

ავსტრიის რესპუბლიკა და დიდი ბრიტანეთისა და ჩრდილოეთ 

ირლანდიის გაერთიანებული სამეფო

15-22 ივნისი

128565

მოლდოვას რესპუბლიკა და გერმანიის ფედერაციული 

რესპუბლიკა

11-14 ივლისი
61905

არაბთა გაერთიანებული საამიროები და სინგაპურის 

რესპუბლიკა

20-30 ივლისი
195617

თურქეთის რესპუბლიკა 17 სექტემბერი
6640

ამერიკის შეერთებული შტატები 21-29 სექტემბერი
406971

არაბთა გაერთიანებული საამიროები 2-5 ოქტომბერი
6996

თურქეთის რესპუბლიკა, თურქეთის რესპუბლიკა, ბელგიის 

სამეფო და ამერიკის შეერთებული შტატები

13-14 ოქტომბერი          18-22 

ოქტომბერი 107152

ბელგიის სამეფო, არაბთა გაერთიანებული საამიროები, 

საფრანგეთის რესპუბლიკა, ბელგიის სამეფო, იტალიის 

რესპუბლიკა და ბელგიის სამეფო

28 ოქტომბერი-14 ნოემბერი

89318

საქართველოს პრეზიდენტის ვიზიტები (2013 – 2022წწ)
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ლიტვის რესპუბლიკის ქ. ვილნიუსი 28-29 ნოემბერი
27121

ქვეყანა თარიღი

დელეგაციის 

მივლინების 

ხარჯები (ლარი)

თურქეთის რესპუბლიკა 20-21 იანვარი 12020

აზერბაიჯანის რესპუბლიკა 12-13 თებერვალი 16957

სომხეთის რესპუბლიკა 27-28 თებერვალი 11210

დიდი ბრიტანეთისა და ჩრდილოეთ ირლანდიის 

გაერთიანებული სამეფო, ქ. ლონდონი

6-7 მარტი
8183

ავღანეთის ისლამური რესპუბლიკა 15 მარტი 2154

პოლონეთის რესპუბლიკა 2-3 აპრილი 26741

ჩეხეთისა და ესტონეთის რესპუბლიკები 24-29 აპრილი 39883

უკრაინა ქ.კიევი 6-7 ივნისი 24512

დიდი ბრიტანეთისა და ჩრდილოეთ ირლანდიის 

გაერთიანებული სამეფო

2-6 სექტემბერი
74456

თურქეთის რესპუბლიკა, ქ. სტამბოლი 28-29 სექტემბერი 7680

იაპონია 20-25 ოქტომბერი 117647

ავსტრიის რესპუბლიკა 2-5 ნოემბერი 58030

პოლონეთის რესპუბლიკა 3-5 დეკემბერი 22615

თურქმენეთი 14-15 დეკემბერი 9025

საფრანგეთის რესპუბლიკის ქ.სტრასბურგი 17-18 დეკემბერი 19111

ქვეყანა თარიღი

დელეგაციის 

მივლინების 

ხარჯები (ლარი)

უკრაინა, ქ. კიევი 22 თებერვალი 17225

თურქეთის რესპუბლიკა 17 მარტი 1235

ვატიკანი 9-11 აპრილი 53788

ლატვიის რესპუბლიკა 15-17 აპრილი 10400

ბელგიის სამეფო  10-12 მაისი 69376

სლოვაკეთის რესპუბლიკა 18-21 ივნისი 44413

ამერიკის შეერთებული შტატები 27 სექტემბერი-3 ოქტომბერი
360083

ისრაელის სახელმწიფო 18-20 ოქტომბერი 52625

თურქმენეთი, ქალაქი აშხაბადი 11-12 დეკემბერი 4945
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ქვეყანა თარიღი

დელეგაციის 

მივლინების 

ხარჯები (ლარი)

ამერიკის შეერთებული შტატები, ქ. ვაშინგტონი 29 მარტი-3 აპრილი 314267

აზერბაიჯანის რესპუბლიკა ქ. ბაქო 10-11 მარტი 5158

საფრანგეთის რესპუბლიკა 20-24 აპრილი 174279

საფრანგეთის რესპუბლიკა და ბელგიის სამეფო 5-9 ივნისი 186505

ბრაზილიის ფედერაციული რესპუბლიკა, ქ. რიო-დე-ჟანეირო
3-7 აგვისტო 140221

თურქეთის რესპუბლიკა ქ. სტამბოლი 22-24 მაისი 44304

პოლონეთის რესპუბლიკა 7-9 ივლისი 28166

გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკა 29-30 ივნისი 54020

სლოვენიის რესპუბლიკა 17-19 ივლისი 30243

თურქმენეთი ქ. აშხაბადი 25-26 ნოემბერი 5916

საფრანგეთის რესპუბლიკა ქალაქი პარიზი 6-9 დეკემბერი 111450

ქვეყანა თარიღი
მივლინების 

ხარჯები (ლარი)

ბელარუსის რესპუბლიკა, ქალაქი მინსკი 28 თებერვალი - 2 მარტი 35585

აზერბაიჯანის რესპუბლიკა, ქალაქი ბაქო 16-17 მარტი 18790

ლიტვის რესპუბლიკის ქ. ვილნიუსი 30-31 მარტი 27811

სლოვაკეთის რესპუბლიკა 14-17 მაისი 51484

ყაზახეთის რესპუბლიკა, ქალაქი ასტანა 12-13 ივნისი 36444

პოლონეთის რესპუბლიკა, ქალაქი კრინიცა 5-6 სექტემბერი 59370

პორტუგალიის რესპუბლიკა 1-3 ოქტომბერი 72891

იტალიის რესპუბლიკა 15-17 ოქტომბერი 108876

პოლონეთის რესპუბლიკა 7-9 ნოემბერი 54130

ქვეყანა თარიღი
 მივლინების 

ხარჯები (ლარი)

საბერძნეთის რესპუბლიკა, ქალაქი ათენი 7-9 თებერვალი 88280
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ბელგიის სამეფო, ქალაქი ბრიუსელი და ამერიკის შეერთებული 

შტატები, ქალაქი ვაშინგტონი 7-17 მარტი 582990

ლიტვის რესპუბლიკა, ქალაქი ვილნიუსი 15-16 თებერვალი 35671

არაბთა გაერთიანებული საამიროები, ქალაქი აბუ-დაბი 10-11 აპრილი 36329

ესტონეთის რესპუბლიკა, ქალაქი ტალინი და ქალაქი ტარტუ
20-23 ივნისი 80264

თურქეთის რესპუბლიკა ქალაქი ანკარა და ბელგიის სამეფო, 

ქალაქი ბრიუსელი 9-12 ივლისი 101014

ამერიკის შეერთებული შტატები, ქალაქი ნიუ-იორკი
25-30 სექტემბერი 265833

საფრანგეთის რესპუბლიკა, ქალაქი პარიზი 9-13 ნოემბერი 233417

N ქვეყანა თარიღი
მივლინების 

ხარჯები (ლარი)

ბელგიის სამეფო, ქალაქი ბრიუსელი 21 – 23 იანვარი 114713

საფრანგეთის რესპუბლიკა, ქალაქი პარიზი და გერმანიის 

ფედერაციული რესპუბლიკა, ქალაქი ბერლინი

17 – 21 თებერვალი

213623

აზერბაიჯანის რესპუბლიკა, ქალაქი ბაქო და

ქალაქი კახი

27 – 28 თებერვალი
38857

ლიეტუვის რესპუბლიკა, ქალაქი ვილნიუსი 6-8 მარტი 48591

სომხეთის რესპუბლიკა, ქალაქი ერევანი 13 – 14 მარტი 30253

პოლონეთის რესპუბლიკა, ქალაქი ვარშავა 6-8 მაისი 66023

საფრანგეთის რესპუბლიკა, ქალაქი პარიზი,

ლატვიის რესპუბლიკა, ქალაქი რიგა და ესტონეთის რესპუბლიკა, 

ქალაქი ტალინი

13 – 17 მაისი

103307

უკრაინა, ქალაქი კიევი 20 - 21 მაისი 17330

შვეიცარიის კონფედერაცია, ქალაქი ჟენევა 10 – 11 ივნისი 62188

ბელარუსის რესპუბლიკა, ქალაქი მინსკი 20 – 21 ივნისი 24282

გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკა, ქალაქი

მიუნხენი

14 – 15 ივლისი
84436

ლიეტუვის რესპუბლიკა, ქალაქი ვილნიუსი 22 აგვისტო 3529

საფრანგეთის რესპუბლიკა, ქალაქი პარიზი და პოლონეთის 

რესპუბლიკა, ქალაქი ვარშავა

26 აგვისტო - 2 სექტემბერი
135971

დანიის სამეფო, ქალაქი კოპენჰაგენი 16 სექტემბერი 2454

ამერიკის შეერთებული შტატები, ქალაქი ნიუ-

იორკი

21 – 30 სექტემბერი
427940

იაპონია, ქალაქი ტოკიო 19-25 ოქტომბერი 174852

საფრანგეთის რესპუბლიკა, ქალაქი პარიზი 29 – 30 ოქტომბერი 9688

N ქვეყანა თარიღი
მივლინების 

ხარჯები (ლარი)

ისრაელის სახელმწიფო, ქალაქი იერუსალიმი 21 – 24 იანვარი 86710
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საფრანგეთის რესპუბლიკა, ქალაქი სტრასბურგი 27-29 იანვარი 80120

N ქვეყანა თარიღი
მივლინების 

ხარჯები (ლარი)

ბელგიის სამეფო, ქალაქი ბრიუსელი 20-23 იანვარი 116664

ჩრდილოეთ მაკედონიის რესპუბლიკა, ქ. სკოპიე 10 – 11 მაისი 43045

მონაკოს სამთავრო 9-10 ივნისი 62874

წმინდა საყდარი (ვატიკანი) 16-19 ივნისი 170131

უკრაინა 22-23 ივნისი 54231

საფრანგეთის რესპუბლიკა, ქ. პარიზი 29 ივნისი - 1 ივლისი 26152

საფრანგეთის რესპუბლიკა, ქ. პარიზი 24-29 სექტემბერი 216448

ავსტრიის რესპუბლიკა და შვეიცარიის

კონფედერაცია

11 – 15 ოქტომბერი
310301

კვიპროსის რესპუბლიკა, ქ. ნიქოზია 9 – 10 ნოემბერი 85426

საფრანგეთის რესპუბლიკა, ქ. პარიზი და ქ.

ბორდო

10-14 ნოემბერი
136790

N ქვეყანა თარიღი
მივლინების 

ხარჯები (ლარი)

ამერიკის შეერთებული შტატები, ქ. ვაშინგტონი, საფრანგეთის 

რესპუბლიკა, ქ. პარიზი და გერმანიის ფედერაციული 

რესპუბლიკა, ქ.

ბერლინი

25 აპრილი - 3 მაისი 298671

იტალიის რესპუბლიკა ქ.რომი, ქ.ფლორენცია,

ქ.მილანი და ბელგიის სამეფო, ქ. ბრიუსელი
6-10 ივნისი 208399

აზერბაიჯანის რესპუბლიკა, ქ. ბაქო 16 ივნისი 9325

წმინდა საყდარი (ვატიკანი) 25-28 ივნისი 137161

დიდი ბრიტანეთისა და ჩრდილოეთ ირლანდიის 

გაერთიანებული სამეფოი, ქ.ლონდონი
18 – 20 სექტემბერი 114907

რუმინეთი, ქ.ბუქარესტი, ქ.კონსტანცა 10-12 ოქტომბერი 42700

მოლდოვას რესპუბლიკა 17-18 ოქტომბერი 31944

საფრანგეთის რესპუბლიკა 6 – 12 ნოემბერი 263476

დიდი ბრიტანეთისა და ჩრდილოეთ ირლანდიის 17 – 19 ნოემბერი 152891

პოლონეთის რესპუბლიკა 4 – 7 დეკემბერი 132954
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