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პერსონალური ინფორმაცია 
 ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

სახელი, გვარი: ლია ჩიგოგიძე 
დაბადების თარიღი:                   17 სექტემბერი 1954 წ. 
მოქალაქეობა: საქართველოს მოქალაქე 
ოჯახური მდგომარეობა: დაქორწინებული 
მისამართი: საქართველო, ქ. თბილისი 62071, ს. ჩიქოვანის ქ. 24ა 
ტელეფონი: 032 2364521 
ელ.ფოსტა: liachigogidze@hotmail.com 
  

                                                                                     
პროფესიული მოვაწეობა 
 
სამეცნ./აკად.ხარისხი: --- 
საუშაო 
ადგილი/ორგანიზაცია: 

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 
არქიტექტურის ურბანისტიკისა და 
დიზაინის ფაკულტეტი 

დაწესებულების მისამართი: ქ. თბილისი, მ. კოსტავას ქ. 67 
თანამდებობა: მთავარი სპეციალისტი 

 

 

  
განათლება 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

1971–1976 წ.წ.  
 

საქართველოს პოლიტექნიკური 
ინსტიტუტის არქიტექტურის ფაკულტეტი 

1996-1999 წ.წ. გოეთეს სახ. ინსტიტუტი, თბილისის 
ფილიალი, გერმანული ენა 

01.10–
15.11.1998 წ. 

სტაჟირება გერმანიაში IPRODresden–ში 
მარკეტინგის განხრით 

 

 

  
სამუშაო გამოცდილება 
1976–1996 წ.წ. სახელმწიფო საპროექტო ინსტიტუტი „საქქალაქმშენპროექტი“ – არქიტექტორი 
1096–2005 წ.წ. სს „საქქალაქმშენპროექტი“–ს მარკეტინგის მენეჯერი 



1996–1999 წ.წ. გერმანული საპროექტო ფირმის IPRODresden–ის წარმომადგენელი 
საქართველოში. მონაწილეობა ტენდერებში: 
       „ჯანდაცვის ობიექტების რეაბილიტაცია“; 
      „კულტურული მემკვიდრეობა“; 
       „მწვანე ბაზარი“; 
       TRACECA–ს პროგრამისთვის პერსპექტიული სარეკრეაციო პროექტების მომზადება. 
1997–2001 წ.წ. გერმნული ფირმა “Lamaier International”–ის წარმომადგენელი საქართველოში.   
       მონაწილეობა ტენდერებში: 
       ბანკი KfW „თბილისის თბომომარაგება“ – კვლევა; 
       ბანკი KfW „საქართველოს ჰიდროელექტროსადგურების რეაბილიოტაციის პროექტი“ 
       მსოფლიო ბანკი, „საქართველოს გზების რეაბილიტაცია“ 
       მსოფლიო ბანკი, „ქ. თბილისის წყალმომარაგებისა და კანალიზაციის პროექტი“ 
 2000 - ტაცისი. მდინარეების მენეჯმენტის პროგრამა  Joint River Management Programme on 
Monitoring and  Assessment of Water Quality on Transboundary Rivers 

2001–2002 წ.წ. ავსტრიული ფირმა Strabag. მუშაობა პროექტზე „საცხოვრებელი და საოფისე 
კომპლექსი საქართველოში აკრედიტებული დიპლომატიური კორპუსისთვის“ 
  
მეცნიერული მიღწევები 
პრაქტიკული მოღვაწეობა (პროექტები და რეალიზებული ობიექტები) 
სპორტკომპლექსი თელავში; (პროექტი) 
ავტოსადგური სოხუმში; (განხორციელებული) 
ავტოსადგური გაგრაში; (განხორციელებული) 
პანსიონატი 300 ადგილზე გუდაუთაში; (განხორციელებული) 
კომპოზიტორთა შემოქმედებითი სახლი ბორჯომში; (განხორციელებული) 
პანსიონატი 250 ადგილზე გრიგოლეთში; (განხორციელებული) 
საცხოვრებელი სახლები ბორჯომში (განხორციელებული), ბახმაროში (პროექტი); 
რაჭაში მიწისძვრით დაზიანებული სახლების რეაბილიტაციის პროექტები; 
საგამოფენო დარბაზი აბანოთუბანში (განხორციელებული)  
კაფე „მარიო“ ჰიპრმარკეტ გუდვილში; (განხორციელებული) 
საცხოვრებელი სახლი საირმის გორაზე;(განხორციელებული) 
სატუმრო ბორჯომში. (კონკურსი მეორე ადგილი) 
 
ენების ცოდნა 

 
ქართული – მშობლიური; 
გერმანული – კარგად; 
რუსული – თავისუფლად. 

 

  
პედაგოგიური საქმიანობა 

 



2016–2017 – საქართველოს პოლიტექნიკური უნივერსიტეტი 
არქიტექტურის ფაკულტეტი 

 

  

ინტერესების სფერო 

 
ოჯახი, ხელოვნება, სპორტი  
  
დამსახურებები, ჯილდოები, სერტიფიკატები 
 

• საქართველოს არქიტექტორთა კავშირის არქიტექტურაში ზოგადი 
საკვალიფიკაციო კურსის გავლისათვის სერტიფიკატი N 0118 

• GOETHE-INSTITUT TBILISSI–ს საშუალო და უმაღლესი საფეხურის 
დავლის დამადასტურებელი სერტიფიკატი 

• სტუდია Art-Max–ის Auto Cad–ის კურსის დამადასტურებელი 
სერტიფიკატი 

 

  
ჰობი 

 
პეჩვორკი

  
გობელენები გუდაურში სატუმრო 
მარკოპოლოს რესტორნის კედლებზე 

 
კაბა 
 
ბისერით ქარგვა 



 
 


