
სტანდარტიზაციის ტექნიკური კომიტეტის „მენეჯმენტი და შესაბამისობის შეფასება“ (ტკ 2) 

შემადგენლობა 

№ წევრი ორგანიზაციები სახელი, გვარი, თანამდებობა 

1 სოფლის მეურნეობის 

სამინისტრო 

მაია ბერუაშვილი - სურსათის უვნებლობის სამმართველოს 

უფროსი სპეციალისტი 

2 რეგიონალური განვითარებისა და 

ინფრასტრუქტურის სამინისტრო 

ზურაბ ლებანიძე - საავტომობილო გზების დეპარტამენტის,  

საავტომობილო      გზების ტექნიკური პოლიტიკის 

სამმართველოს ახალი  ტექნოლოგიებისა და პერსპექტიული 

პროექტირების განყოფილების უფროსი 

გიორგი მეტრეველი - „საქართველოს გართიანებული 

წყალმომარაგების კომპანიის“ მეტროლოგია-

სტანდარტიზაციის სამმართველოს უფროსი 

3 გარემოს დაცვის სამინისტრო მაია ჯავახიშვილი - გარემოსდაცვითი პოლიტიკისა და 

საერთაშორისო ურთიერთობების დეპარტამენტის 

გარემოსდაცვითი პოლიტიკის სამმართველოს მთავარი 

სპევიალისტი 

4 შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური 

დაცვის სამინისტრო 

ვასილ ქარსელაძე - ლიცენზიებისა და აკრედიტაციის 

დეპარტამენტის, ლიცენზიების  

სამმართველოს უფროსი 

5 აკრედიტაციის ერთიანი 

ეროვნული ორგანო - აკრედიტაციის ცენტრი 

სოფიო ოთხვანი - წამყვანი შემფასებელი 

6 სსიპ-ტექნიკური და სამშენებლო 

ზედამხედველობის სააგენტო 

თეიმურაზ კალმახელიძე - ამწე, საქვაბე, 

თბოელექტროსადგურებზე და სამთო ობიექტებზე 

ზედამხედველობის 

სამმართველოს მთავარი სპეციალისტი  

7 სსიპ-შემოსავლების სამსახური თამარ  სულაბერიძე - საბაჟო დეპარტამენტის 

სანიტარიული, ფიტოსანიტარიული და არასატარფო 

ღონისძიებების სამმართველოს ოფიცერი 

8 სსიპ - საქართველოს სტანდარტების და 

მეტროლოგიის ეროვნული სააგენტო 

მეტროლოგიის ინსტიტუტი 

ნინო მიქანაძე - მეტროლოგიის ინსტიტუტის დირექტორი 

9 შპს „ეტალონი“  სერტიფიკაციის ორგანო თემურ ფილიშვილი - საგამოცდო ლაბორატორიის 

ხელმძღვანელი 

10 შპს „ჰაიდელბერგბეტონ ჯორჯია“ 

 

გია ზაალიშვილი - სპეცპროდუქტების გაყიდვების 

მენეჯერი 

11 შპს „მულტიტესტი“ 

სერტიფიკაციის ორგანო 

ნატა ზიზიკაშვილი - ადმინისტრატორი 

12 შპს „მაგი“  

სერტიფიკაციის ორგანო 

თენგიზ ქუთათელაძე - დირექტორი 

13 შპს „ღვინის ლაბორატორია“ ნინო მანველიძე - ხარისხს მენეჯერი 

ბიოლოგიურ მეცნიერებათა დოქტორი 

14 კავშირი ასოციაცია  „გამა“ 

სერტიფიკაციის ორგანო 

ტარიელ ადამია - სერტიფიკაციის ორგანოს მოადგილე 

15 შპს „კოკა-კოლა ბოთლერს ჯორჯია“ ნანა ლაცაბიძე - ხარისხის უზრუნველყოფის მენეჯერი 

16 შპს „საქგზამეცნიერება“ თამაზ შილაკაძე - გენერალური დირექტორი 

17 შპს „ისო კონსალტინგ“ ვანო დიდბერიძე - წამყვანი აუდიტორი 

მენეჯმენტის სისტემებში 

18 შპს „რუსთავის ფოლადი“ ოთარ გოგობერიშვილი - ცენტრალური ლაბორატორიის 

უფროსი 

19 საქართველოს დამოუკიდებელ 

ექსპერტთა ეროვნული ასოციაცია 

ნუგზარ  ილაური - ასოციაციის 

პრეზიდენტი 

20 შპს „სოკარ ჯორჯია 

პეტროლეუმი“ 

დავით თეთვაძე - კორპორატიული ხარისხის 

დეპარტამენტის ხელმძღვანელი 



21 საქართველოს სტანდარტიზატორთა და 

მეტროლოგთა ასოციაცია   

სერგო მაისურაძე - დირექტორი 

22 ნავთობპროდუქტების იმპორტიორთა კავშირი  ვანო მთვრალაშვილი - კავშირის თავმჯდომარე 

23 ნავთობპროდუქტების სერტიფიკაციის ორგანო 

„მონიტორინგი“ 

ვახტანგ იობაშვილი - სერტიფიკაციის 

ორგანოს ხელმძღვანელი 

24 არნოლდ ჩიქობავას სახელობის 

ენათმეცნიერების ინსტიტუტის 

ინგა ჯიბუტი - ტერმინოლოგიის განყოფილების 

სპეციალისტი 

25 საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატის 

შპს „საქექსპერტიზა“ 

ზაურ მირველაშვილი - 

შპს „საქექსპერტიზას“ დირექტორი 

 


