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კონფერენცია ცირკულარულ ეკონომიკაზე 

10 მარტი 2020 წ. 

 

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  

 

საქართველოს მთავრობის წარმომადგენლები: 

გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო  

მინისტრის მოადგილე: ბ-ნი სოლომონ პავლიაშვილი 

ნარჩენებისა  და ქიმიური ნივთიერებების მართვის  დეპარტამენტის უფროსი: 

ბ-ნი ალვერდი ჩანქსელიანი 

ნარჩენებისა და ქიმიური ნივთიერებების მართვის დეპარტამენტის უფროსის 

მოადგილე: ქ-ნი ირმა გურგულიანი 

საფინანსო დეპარტამენტის უფროსი: ქ-ნი თამარ ზედგინიძე 

გარემოსდაცვითი საინფორმაციო და განათლების ცენტრი 

დირექტორი: ქ-ნი თამარ ალადაშვილი 

რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო  

მინისტრის მოადგილე: ქ-ნი მზია გიორგობიანი 

ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო 

                     მინისტრი: ქ-ნი ნათია თურნავა  

მინისტრის მოადგილე: ბ-ნი დავით თვალაბეიშვილი 

ენერგეტიკული რეფორმებისა და პროექტების დეპარტამენტი 

დეპარტემენტის უფროსი: ბ-ნი ზაზა ჩიხრაძე 

ენერგეტიკული რეფორმებისა და პროექტების დეპარტამენტი 

დეპარტემენტის უფროსის მოადგილე: ქ-ნი მარიტა არაბიძე 

სექტორული განვითარების სამმართველოს უფროსი: ქ-ნი თეა ავაზაშვილი 

ფინანსთა სამინისტრო  

მინისტრის მოადგილე: ბ-ნი ნიკოლოზ გაგუა 

პრემიერის აპარატი 

ადმინისტრაციის უფროსი: ქ-ნი  ნათია მეზვრიშვილი 

რეგიონული მართვის სამსახური: ბ-ნი სოზარ სუბარი 

      

საქართველოს ბიზნესომბუდსმენი:  ბ-ნი მიხეილ დაუშვილი 
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საქართველოს პარლამენტი 

გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების კომიტეტი  

თავმჯდომარე: ქ-ნი ნინო წილოსანი 

დარგობრივი ეკონომიკის  და ეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტი  

თავმჯდომარე: ბ-ნი რომან კაკულია 

რეგიონული მართვისა და თვითმმართველობის კომიტეტი  

თავმჯდომარე : ბ-ნი ზაზა გაბუნია 

 

 მყარი ნარჩენების მართვის კომპანია  

დირექტორი: ბ-ნი გიორგი  შუხოშვილი 

დირექტორის მოადგილე: ბ-ნი ვახტანგ ბარამია 

იურიდიული დეპარტამენტის დირექტორი: ქ-ნი ეკატერინე მიქანაძე 

სტრატეგიული განვითარებისა და საერთაშორისო ურთიერთობების           

დეპარტამენტის დირექტორი: ბ-ნი ნიკოლოზ ჩანტლაძე 

გარემოსდაცვითი განყოფილების უფროსი: ქ-ნი მედეა ჩაჩხიანი 

 

გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია 

დირექტორი: ბ-ნი გრიგოლ მანდარია 

დირექტორის მოადგილე: ქ-ნი მაია გიქოშვილი 

 

თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია  

მერის მოადგილე: ქ-ნი მაია ბითაძე 

გარემოს დაცვის საქალაქო სამსახურის უფროსი: ბ-ნი გიგა გიგაშვილი 

 

თბილისის საკრებულო  

საკრებულოს თავმჯდომარე:  ბ-ნი გიორგი ტყემალაძე 

საკრებულოს წევრი: ბ-ნი რეზი სოხაძე 

 

საქართველოს ენერგეტიკის განვითარების ფონდი 

დირექტორი: ბ-ნი გიორგი  ჩიქოვანი 

დირექტორის მრჩეველი: ანუკი ბატიაშვილი 

პროექტების განვითარებისა და მართვის მენეჯერი: ბ-ნი ირაკლი ოყროშიძე 

 

საპარტნიორო ფონდი  

საპარტნიორო ფონდის აღმასრულებელ დირექტორი: ბ-ნი დავით საგანელიძე 

საინვესტიციო დეპარტამენტის უფროსი - ქ-ნი ნინო  ჩოლოყაშვილი 

 

საერთაშორისო ექსპერტი გარემოს დაცვის საკითხებში:  ბ-ნი მედგარ ჭელიძე 
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რეგიონების და მუნიციპალიტეტების წარმომადგენლები 

კახეთის მხარეში სახელმწიფო რწმუნებული - ბ-ნი ირაკლი ქადაგიშვილი 

კახეთის მხარეში სახელმწიფო რწმუნებულის მოადგილე: ბ-ნი პლატონ 

კალმახელიძე 

თელავის მუნიციპალიტეტის მერი: ბ-ნი შოთა ნარეკლიშვილი 

ახმეტის მუნიციპალიტეტის მერი: ბ-ნი იოსებ ქარუმაშვილი 

გურჯაანის მუნიციპალიტეტის მერი: ბ-ნი არჩილ ხანდამაშვილი  

ყვარლის მუნიციპალიტეტის მერი: ბ-ნი როსტომ  სესიაშვილი 

დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის მერი: ბ-ნი ნიკოლოზ ჯანიაშვილი 

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერი: ბ-ნი ჯონდო მდივნიშვილი 

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის მერი: ბ-ნი გიორგი ერბოწონაშვილი 

სიღნაღის მუნიციპალიტეტის მერი: ბ-ნი გიორგი გოგილაშვილი 

 

იმერეთის მხარეში სახელმწიფო რწმუნებული: ბ-ნი ზვიად შალამბერიძე 

იმერეთის მხარეში სახელმწიფო რწმუნებულის მოადგილე: ბ-ნი იოსებ 

ხახალეიშვილი 

თვითმმართველი ქალაქი ქუთაისის მერი: ბ-ნი გიორგი ჭიღვარია 

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მერი: ბ-ნი გიორგი გოგლიჩიძე 

საკრებულოს თავმჯდომარე: ბ-ნი ვახტანგ ღამბაშიძე 

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერი: ბ-ნი გრიგოლ იოსელიანი 

სამტრედიის მუნიციპალიტეტის მერი: ბ-ნი ვალერიან ფოცხვერია 

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერი: ბ-ნი გივი მოდებაძე 

საჩხერის მუნიციპალიტეტის მერი: ბ-ნი ბენიამენ ფალავანდიშვილი 

თერჯოლის მუნიციპალიტეტის მერი: ბ-ნი ბონდო სოფრომაძე 

ვანის მუნიციპალიტეტის მერი: ბ-ნი ალექსანდრე გოგორიშვილი 

ხონის მუნიციპალიტეტის მერი: ბ-ნი ლადო ჯუხრაძე 

ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერი: ბ-ნი თემურ ჩუბინიძე 

ბაღდათის მუნიციპალიტეტის მერი: ბ-ნი არჩილ გოგსაძე 

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერი: ბ-ნი ნიკოლოზ თოფურიძე 

 

გურიის მხარეში სახელმწიფო რწმუნებული: ბ-ნი ზურაბ ნასარაია 

გურიის მხარეში სახელმწიფო რწმუნებულის მოადგილე: ბ-ნი აკაკი შენგელია 

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერი: ბ-ნი ალექსანდრე სარიშვილი 

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერი: ბ-ნი კონსტანტინე შარაშენიძე 

ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის მერი: ბ-ნი ირაკლი კუჭავა 

 

სამეგრელო - ზემო სვანეთის მხარეში სახელმწიფო რწმუნებული:  

ბ-ნი ალექსანდრე მოწერელია 

სამეგრელო - ზემო სვანეთის მხარეში სახელმწიფო რწმუნებულის მოადგილე: 

ქ-ნი - ნინო ვიბლიანი 

თვითმმართველი ქალაქის ფოთის მერი: ბ-ნი გოჩა კურდღელია 
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აბაშის მუნიციპალიტეტის მერი: ბ-ნი ლევან მაკალათია 

სენაკის მუნიციპალიტეტის მერი: ბ-ნი ლევან კუპრეიშვილი 

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერი: ბ-ნი გიორგი შენგელია 

მარტვილის მუნიციპალიტეტის მერი: ბ-ნი ალექსანდრე გრიგალავა 

წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის მერი: ბ-ნი ბესიკ ფარცვანია 

ხობის მუნიციპალიტეტის მერი: ბ-ნი გოჩა ქაჯაია 

ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის მერი: ბ-ნი დათო გოგუა 

მესტიის მუნიციპალიტეტის მერი: ბ-ნი კაპიტონ ჟორჟოლიანი 

 

რაჭა-ლეჩხუმი ქვემო სვანეთის მხარეში სახელმწიფო რწმუნებული:  

ბ-ნი არჩილ ჯაფარიძე 

რაჭა-ლეჩხუმი ქვემო სვანეთის მხარეში სახელმწიფო რწმუნებულის 

მოადგილე: ბ-ნი ლევან ქვათაძე 

ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის მერი: ბ-ნი ზვიად მხეიძე 

ლენტეხის მუნიციპალიტეტის მერი: ბ-ნი ბადრი ლიპარტელიანი 

ონის მუნიციპალიტეტის მერი: ბ-ნი ემზარ საბანაძე 

ცაგერის მუნიციპალიტეტის მერი: ბ-ნი ავთანდილ უგრეხელიძე 

 

სამცხე-ჯავახეთის მხარეში სახელმწიფო რწმუნებული: 

ბ-ნი ბესო ამირანაშვილი 

სამცხე-ჯავახეთის მხარეში სახელმწიფო რწმუნებულის მოადგილე: ბ-ნი 

შალვა ბერძენიშვილი 

ადიგენის მუნიციპალიტეტის მერი: ბ-ნი ზაქარია ენდელაძე 

ასპინძის მუნიციპალიტეტის მერი: ბ-ნი როსტომ მაგრაქველიძე 

ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის მერი: ბ-ნი იურიკ უნანიანი 

ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერი: ბ-ნი ზაზა მელიქიძე 

ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის მერი: ქ-ნი - ანივარდ მოსოიანი 

ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მერი: ბ-ნი ლევან ლიპარტია 

 

შიდა ქართლის მხარეში სახელმწიფო რწმუნებული: 

 ბ-ნი გიორგი ხოჯევანიშვილი 

შიდა ქართლის მხარეში სახელმწიფო რწმუნებულის მოადგილე:  

ბ-ნი სოლომონ გულედანი 

გორის მუნიციპალიტეტის მერი: ბ-ნი კონსტანტინე თავზარაშვილი 

კასპის მუნიციპალიტეტის მერი: ბ-ნი მანუჩარ მერებაშვილი 

ქარელის მუნიციპალიტეტის მერი: ბ-ნი ზაზა გულიაშვილი 

ხაშურის მუნიციპალიტეტის მერი: ბ-ნი გიორგი გურასპაშვილი 

 

ქვემო ქართლის მხარეში სახელმწიფო რწმუნებული: ბ-ნი შოთა რეხვიაშვილი 

ქვემო ქართლის მხარეში სახელმწიფო რწმუნებულის მოადგილე:  

ბ-ნი ზვიად ჭუნაშვილი 
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თვითმმართველი ქალაქის რუსთავის მერი: ბ-ნი ირაკლი ტაბაღუა 

გარდაბნის მუნიციპალიტეტის მერი: ბ-ნი რამაზ ბუდაღაშვილი 

ბოლნისის მუნიციპალიტეტის მერი: ბ-ნი დავით შერაზადიშვილი 

მარნეულის მუნიციპალიტეტის მერი: ბ-ნი ზაურ დარგალი 

დმანისის მუნიციპალიტეტის მერი: ბ-ნი გიორგი ტატუაშვილი 

თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის მერი: ბ-ნი გიორგი ქორიძე 

წალკის მუნიციპალიტეტის მერი: ბ-ნი ილია საბაძე 

 

მცხეთა-მთიანეთის მხარის სახელმწიფო რწმუნებული:  

ბ-ნი შალვა კერესელიძე 

მცხეთა-მთიანეთის მხარეში სახელმწიფო რწმუნებულის მოადგილე:  

ქ-ნი  მანანა ნარიმანიძე 

დუშეთის მუნიციპალიტეტის მერი: ბ-ნი ზურაბ სეხნიაშვილი 

თიანეთის მუნიციპალიტეტის მერი: ბ-ნი თამაზ მეჭიაური 

მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერი: ბ-ნი გიორგი კაპანაძე 

ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის მერი: ბ-ნი ალექსანდრე ზაგაშვილი 

 

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკა 

მთავრობის თავმჯდომარე: ბ-ნი თორნიკე რიჟვაძე 

ქ. ბათუმის მერი: ბ-ნი ლაშა კომახიძე 

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერი: ბ-ნი მირიან ქათამაძე 

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერი: ბ-ნი ჯუმბერ ვარდმანიძე 

ქედის მუნიციპალიტეტის მერი: ბ-ნი ლევან გორგილაძე  

შუახევის მუნიციპალიტეტის მერი: ბ-ნი ფრიდონ ფუტკარაძე 

ხულოს მუნიციპალიტეტის მერი: ბ-ნი ვახტანგ ბერიძე 

 

აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარე: 

ბ-ნი რუსლან აბაშიძე 

 

 

 

 


