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მონაწილეთა სია: 

 

➢ შვედეთის საელჩო საქართველოში და შვედეთის საერთაშორისო განვითარების სააგენტო 

▪ მისი აღმატებულება ბ-ნი ულრიკ თიდესტრომი – შვედეთის ელჩი საქართველოში 

▪ ბ-ნი ერიკ ილესი - შვედეთის საერთაშორისო განვითარების თანამშრომლობის 

სააგენტოს საქართველოს წარმომადგენლობის ხელმძღვანელი/ შვედეთის ელჩის 

მოადგილე 

▪ ქ-ნ ხათუნა ზალდასტანიშვილი - პროგრამის ოფისერი, შვედეთის საერთაშორისო 

განვითარების სააგენტო 

➢ ევროკავშირის დელეგაცია საქართველოში 

➢ გაეროს რეზიდენტ კოორდინატორი საქართველოში - დ-რი საბინე მაჩლი 

➢ ბ-ნი თიმო მაკელა - გარემოს დაცვის, ფინანსებისა და მდგრადი განვითარების საკითხების 

საერთაშორისო ექსპერტი და პოლიტიკის მრჩეველი.  

➢ დ-რი დარიუშ ედვარდ პრასეკი - გარემოს დაცვის, სოციალური, მმართველობისა და 

ცირკულარული ეკონომიკის საკითხების საერთაშორისო ექსპერტი. სბმკ „ორქისი“. 

➢ საქართველოს ბუნების მკვლევართა კავშირი „ორქისი“ 

➢ საქართველოს პარლამენტი: 

▪ ბ-ნი დავით სერგეენკო - პარლამენტის თავმჯდომარის მოადგილე 

▪ ქ-ნი მაია ბითაძე - გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების კომიტეტის 

თავმჯდომარე 

▪ ქ-ნი ხატია წილოსანი - გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების კომიტეტის 

თავმჯდომარის პირველი მოადგილე 

▪ ბ-ნი დავით სონღულაშვილი - დარგობრივი ეკონომიკისა და ეკონომიკური პოლიტიკის 

კომიტეტის თავმჯდომარე 

▪ ქ-ნი ნინო წილოსანი - აგრარულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე 

▪ ქ-ნი ანა სასორდია - გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების კომიტეტი 

▪ ქ-ნი ნანა გოგიტიძე  - გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების კომიტეტი 

▪ ქ-ნი თინათინ ოდილავაძე - აგრარულ საკითხთა კომიტეტი 

▪ ქ-ნი ნანო კორშია - აგრარულ საკითხთა კომიტეტი 



▪ ქ-ნი თამილა შაბაშვილი - დარგობრივი ეკონომიკისა და ეკონომიკური პოლიტიკის 

კომიტეტი 

➢ საქართველოს მთავრობის წარმომადგენლები: 

▪ გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო 

− ბ-ნი ლევან დავითაშვილი - ვიცეპრემიერი, მინისტრი 

− ბ-ნი სოლომონ პავლიაშვილი - მინისტრის მოადგილე 

− ბ-ნი ლაშა ინაური - საერთაშორისო ურთიერთობებისა და ევროინტეგრაციის 

დეპარტამენტის უფროსი  

− ბ-ნი ალვერდ ჩანქსელიანი - ნარჩენებისა და ქიმიური ნივთიერებების მართვის 

დეპარტამენტის უფროსი 

− ქ-ნი ირმა გურგულიანი - ნარჩენებისა და ქიმიური ნივთიერებების მართვის 

დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე 

− ქ-ნი თამარ ალადაშვილი - გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების 

ცენტრის დირექტორი 

▪ რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო 

− ქ-ნი მზია გიორგობიანი - მინისტრის მოადგილე 

− ქ-ნი მედეა ჩაჩხიანი - შპს „საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის კომპანია“ 

▪ ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო 

− ბ-ნი ოთარ დანელია - მინისტრის პირველი მოადგილე 

▪ ფინანსთა სამინისტრო 

− ბ-ნი მიხეილ დუნდუა - მინისტრის მოადგილე 

▪ განათლების და მეცნიერების სამინისტრო 

− ბ-ნი ზაზა მარუაშვილი - უმაღლესი განათლებისა და მეცნიერების 

განვითარების დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე  

➢ ბ-ნი ლევან ვეფხვაძე - საქართველოს ბიზნეს ასოციაციის დირექტორი 

➢ ბ-ნი გიორგი ახალაძე - შპს „ქართული აგროპროდუქტი“-ს დირექტორი 

▪ ქ-ნი მარიამ ბექურიძე 

➢ ბ-ნი მერაბ სამადაშვილი - სს „თბილპოლიმერი“-ს მფლობელი  

➢ საერთაშორისო საფინასო ინსტიტუტები და ორგანიზაციები 

▪ ევროპის განვითარებისა და რეკონსტრუქციის ბანკი (EBRD) 

▪ ევროპის საინვესტიციო ბანკი (EIB) 



▪ აზიის განვითარების ბანკი (ADB) 

▪ KfW განვითარების ბანკი 

▪ მსოფლიო ბანკი (WB) 

▪ საერთაშორისო საფინანსო კორპორაცია (IFC) 

➢ საელჩოები 

▪ პოლონეთის რესპუბლიკის საელჩო თბილისში 

▪ ფინეთის საკონსულო თბილისში 

▪ გერმანიის საელჩო თბილისში 

▪ ჩეხეთის რესპუბლიკის საელჩო თბილისში 

▪ ნიდერლანდების საელჩო თბილისში 

▪ ნორვეგიის საელჩო თბილისში 


