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საქართველოში ცირკულარული ეკონომიკის შეფასების პროგრამის  

პირველი პლენარული შეხვედრა 

                                                         1 ივლისი, 2021 წელი 

 

                                                            მონაწილეთა სია: 

 

შვედეთის საელჩო და შვედეთის საერთაშორისო განვითარებისა და თანამშრომლობის 

სააგენტო 

 

      პროექტის „დავიცვათ საქართველოს სისუფთავე“ პარტნიორი ორგანიზაციები 

                          საქართველოს ბუნების მკვლევართა კავშირი „ორქისი“  

                          დავიცვათ საქართველოს სისუფთავე  

                          საქართველოს მწვანეთა მოძრაობა/დედამიწის მეგობრები-საქართველო 

 

გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრი ბ-ნი ლევან დავითაშვილი 

 

საკორდინაციო საბჭოს წევრები 

გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო 

მინისტრის მოადგილე -  ბ-ნი სოლომონ პავლიაშვილი 

ნარჩენებისა  და ქიმიური ნივთიერებების მართვის  დეპარტამენტის 

უფროსი - ბ-ნი ალვერდ ჩანქსელიანი 

ნარჩენებისა და ქიმიური ნივთიერებების მართვის დეპარტამენტის 

უფროსის მოადგილე - ქ-ნი ირმა გურგულიანი 

                                 საერთაშორისო ურთიერთობებისა და ევროინტეგრაციის 

                                 დეპარტამენტის უფროსი - ბ-ნი ლაშა ინაური 

                                 ჰიდრომელიორაციისა და მიწის მართვის დეპარტამენტის მიწის                 

                                 რესურსების დაცვის სამმართველოს უფროსი ქ-ნი ნინო ჩიქოვანი 

                                 ბიომრავალფეროვნებისა და სატყეო დეპარტამენტის უფროსი ბ-ნი კარლო      

                                 ამირგულაშვილი 

                                 გარემოსა და კლიმატის ცვლილების დეპარტამენტის უფროსი ქ-ნი ნინო         

                                 თხილავა 

                                 პოლიტიკისა და ანალიტიკის დეპარტამენტის უფროსი ქ-ნი ეკატერინე               

                                 ზვიადაძე 

                                 ა(ა)იპ „სოფლის განვითარების სააგენტოს“ დირექტორი ბ-ნი ილია                 

                                 თამარაშვილი 

                                 სსიპ „სურსათის ეროვნული სააგენტოს“ უფროსის მოადგილე ბ-ნი ვასილ    

                                 ბასილაძე 

                                 სსიპ „გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრის“  

                                 დირექტორი ქ-ნი თამარ ალადაშვილი 

                                 სსიპ „სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრი“-ს დირექტორის მოადგილე ბ-ნი           

                                 ნოდარ ხატიაშვილი 

 

       საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო 

                                 სტრატეგიული განვითარების დეპარტამენტის უფროსი ქ-ნი სალომე                

                                 მექვაბიშვილი 

                                 ეკონომიკური ანალიზისა და რეფორმების დეპარტამენტის უფროსი  

                                 ბ-ნი ვახტანგ ცინცაძე 

                                 მდგრადი განვითარების სამმართველოს უფროსის მოვალეობის   
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                                 შემსრულებელი ბ-ნი დავით ადვაძე 

                                 ენერგეტიკული რეფორმებისა და საერთაშორისო ურთიერთობების  

                                 დეპარტამენტის უფროსი ბ-ნი ზაზა ჩიხრაძე 

                                 სამშენებლო პოლიტიკის დეპარტამენტის უფროსი ქ-ნი თათია                  

                                 ბერეკაშვილი 

                                 სსიპ „საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის“ უფროსის   

                                 მოვალეობის შემსრულებელი ქ-ნი მედეა ჯანიაშვილი 

                                 სსიპ „წიაღის ეროვნული სააგენტოს“ უფროსის მოვალეობის   

                                 შემსრულებელი ქ-ნი ნანა ზამთარაძე 

                                 სსიპ- ის „აწარმოე საქართველოში“ დირექტორი ბ-ნი მიხეილ ხიდურელი 

 

          საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო 

                                 შ.პ.ს. „საქართველოს მყარი ნარჩენების კომპანიის“ დირექტორის  

                                 მოადგილე ბ-ნი ვახტანგ ბარამია 

                                 შ.პ.ს. „საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიის“   

                                 გარემოს დაცვისა და ნებართვების დეპარტამენტის უფროსი ქ-ნი მაკა  

                                 გოდერძიშვილი 

                                 ევროინტეგრაციის დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე ბ-ნი დავით   

                                 კალატოზიშვილი 

                                 ადგილობრივი თვითმმართველობის განვითარებისა და პოლიტიკის  

                                 დეპარტამენტის უფროსი ბ-ნი ნიკოლოზ როსებაშვილი 

 

           საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო 

                                 მაკროეკონომიკური ანალიზისა და ფისკალური პოლიტიკის დაგეგმვის  

                                 დეპარტამენტის ხელმძღვანელის მოადგილე ბ-ნი ფრიდონ      

                                 ასლანიკაშვილი 

                                 ფისკალური რისკების მართვის სამმართველოს ხელმძღვანელი ბ-ნი შოთა  

                                 გუნია 

           

          საქართველოს პარლამენტი 

                                 დარგობრივი ეკონომიკისა და ეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტის 

თავმჯდომარე ბ-ნი დავით სონღულაშვილი 

                                 აგრარულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე ქ-ნი ნინო წილოსანი 

                                 გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების კომიტეტის აპარატის  

                                 მთავარი სპეციალისტი ქ-ნი ნანა გოგიტიძე 

                                 გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების კომიტეტის აპარატის     

                                 მოწვეული სპეციალისტი ქ-ნი ნანა აღლემაშვილი 

                                 დარგობრივი ეკონომიკისა და ეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტის  

                                 წამყვანი სპეციალისტი ქ-ნი მარინა მეტრეველი 

           თბილისის მერია 

                                 გარემოს დაცვის საქალაქო სამსახურის გარემოსდაცვითი მართვის   

                                 განყოფილება სპეციალისტი ქ-ნი ეკატერინე ხაჯაველიძე    

                                 გარემოს დაცვის საქალაქო სამსახურის საერთაშორისო პროექტებისა და    

                                 ნარჩენების მართვის განყოფილების კონსულტგანტი ქ-ნი ხატი ჩხეტიანი 

           ბათუმის მერია 

                                 მუნიციპალური პოლიტიკის სამსახურის უფროსი ქ-ნი ეთერ ლომაძე 

  

           საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური 

                                 აღმასრულებელი დირექტორის მოადგილე ქ-ნი ლია ძებისაური 
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           საქართველოს ბიზნესომბუდსმენის აპარატი 

ექსპერტი სამართლებრივ საკითხებში ბ-ნი დავით ქოჩიაშვილი 

            
           საკოორდინაციო საბჭოს მდივანი 

                                    გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრის მოადგილის 

                                    თანაშემწე ქ-ნი მარიამ ჩაჩუა  


