
 

   

   

 

 

 

 

საქართველოში სტრატეგიული გარემოსდაცვითი შეფასების სისტემის გაძლიერება 

UNECE-ის სტრატეგიული გარემოსდაცვითი შეფასების ოქმის შესაბამისად 

სტრატეგიული გარემოსდაცვითი შეფასების სკრინინგის და სკოპინგის ეტაპები 

მუნიციპალური სივრცითი მოწყობის გეგმებისთვის  

16-17 მაისი 2019 

სასტუმრო „ჰოლიდეი ინნ“ 

26 მაისის სკვერი, თბილისი, საქართველო (LIVING ROOM/მისაღები ოთახი) 

 

მონაწილეთა რაოდენობა:  52 

 Name, title Contact information 

1.  გიორგი ხანაშვილი, საქართველოს 

გარემოს დაცვისა და სოფლის 

მეურნეობის სამინისტრო 

მინისტრის პირველი მოადგილე 

თბილისი  

E-mail: george.khanashvili@mepa.gov.ge 

595555555 

2.  ქ-ნ მაია ბითაძე, თბილისის მერის 

მოადგილე 

თბილისი 
E-mail: m.bitadze@tbilisi.gov.ge 

 

3.  ბ-ნ ირჟი პრეკლიკ, საქმეთა 

რწმუნებული, საქართველოში 

ჩეხეთის რესპუბლიკის საელჩო 

თბილისი 
577750307 

Jiri_preclik@mzv.cz 

4.  ბ-ნ. იან ცერნიკი, განვითარების 

თანამშრომლობის უფროსი, ჩეხეთის 

რესპუბლიკის საელჩო საქართველოში 

თბილისი 
Mobile: +995 599 176 654  

E-mail: jan_cernik@mzv.cz 

5.  ალექსანდრე დარასი 

ატაშე-თემატური სექტორის 

კოორდინატორი კავშირის, 

ენერგია, გარემო და კლიმატის 

ცვლილება 

ევროკავშირის წარმომადგენელი 

საქართველოში 

თბილისი 

598244898 

Alexander.darras@europa.eu 

ღონისძიება 

დაფინანსებულია 

ჩეხეთის რესპუბლიკის 

მთავრობის მიერ 

ღონისძიება 

დაფინანსებულია 

ევროკავშირის მიერ 
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6.  ბ-ნ მარტინ სმუტნი, კონსულტანტი 

სტრატეგიულ გარემოსდაცვითი 

შეფასების საკითხებზე 

ჩეხეთის რესპუბლიკა  
E-mail: martin.smutny@integracons.com 

Phone: +420 724 11 07 79 

7.  ქ-ნ ირმა მელიქიშვილი, ეროვნული 

კონსულტანტი, UNECE 
თბილისი 

E-mail: irmamelikishvili@gmail.com 

Phone: +995 591 81 96 18 

8.  ქ-ნ სოფიო ბერიძე, 

ჰიდრომეტეროლოგიის 

დეპარტამენტის თანამშრომელი 

გარემოს ეროვნული სააგენტო 

თბილისი 

Phone: +995 (599) 44 44 45 

Email: M.Beradze@mepa.gov.ge 

9.  ქეთევან პაპაშვილი 

მუნიციპალური განვითარების 

ფონდის გარემოს დაცვის 

სპეციალისტი 

თბილისი 

599149696 

kpapashvili@mdf.org.ge 

10.  მალხაზი ბაღუაშვილი 

მერიის ინფრასტრუქტურისა და 

არქიტექტურის განყოფილების 

უფროსი 

თელავი 

593131863 

maxobagashvili@gmail.com 

11.  ქეთევან კანდელაკიშვილი 

მერიის გარემოს დაცვის საქალაქო 

სამსახურის იურისტი 

თბილისი 

591926236 

Ketevan.kandelakishvili@yahoo.com 

12.  ქრისტინა კოროშინაძე 

ბიო მრავალფეროვნების 

სამმართველოს მესამე კატეგორიის 

უფროსი სპეციალისტი 

თბილისი 

599313125 

Kristina.koroshinadze@mepa.gov.ge 

13.  ბენო გელუტაშვილი 

მიწის რესურსების დაცვის 

სამმართველოს მეორე კატეგორიის 

უფროსი სპეციალისტი 

თბილისი 

595350816 

besogelutashvili@gmail.com 

14.  გურამი ყაფლანიშვილი 

გარემოს დაცვის შეფასების 

დეპარტამენტის უფროსი 

მოადგილე 

თბილისი 

599101989 

kaplanishvilig@gmail.com 

15.  ვენერა მეტრეველი  

გარემოს დაცვის შეფასების 

დეპარტამენტის უფროსი 

მოადგილე 

თბილისი 

599511514 

vickymetre@gmail.com 

16.  სოფიო გოგიჩაიშვილი 

სტრატეგიული დაგეგმვის 

სამმართველოს მეორე კატეგორიის 

უფროსი სპეციალისტი 

თბილისი 

595776903 

Sopio.gogichaishvili@gmail.com 

17.  თამთა დაგარგულია ფოთი 

591417511 

tamtadag@yahoo.com 

mailto:irmamelikishvili@gmail.com
mailto:irmamelikishvili@gmail.com
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ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის 

ურბანული დაგეგმარებისა და 

სივრცითი მოწყობის უფროსი 

18.  ქეთი ჩოქური 

სტრატეგიული დაგეგმვის 

სამმართველოს პირველი 

კატეგორიის უმცროსი 

სპეციალისტი 

თბილისი 

599159514 

ketichokuri@mepa.gov.ge 

 

19.  ნინო გოგუაძე 

სტრატეგიული დაგეგმვის 

სამმართველოს მეორე კატეგორიის 

სპეციალისტი 

თბილისი 

591939054 

Ninogoguadze2@gmail.com 

20.  ნიკა კერელიძე 

ინფრასტრუქტურის 

განვითარებისა და 

კეთილმოწყობის განყოფილების 

უფროსი სპეციალისტი 

თბილისი 

599858904 

nikakarelidze@gmail.com 

21.  მანანა ფხაკაძე 

გარემოს განვითარების 

სამინისტროს წამყვანი 

სპეციალისტი 

თბილისი 

591404179 

tsmanan@mrdi.gov.ge 

22.  კახა ფოცხიშვილი 

სივრცითი დეპარტამენტის 

უფროსი მოადგილე 

თბილისი 

599140437 

kpotskhishvili@mrdi.gov.ge 

23.  გიორგი კარგარეთელი 

გარემოს ეროვნული სააგენტო 

თბილისი 

599704177 

Giorgi.kargareteli@gmail.com 

24.  ლევან ოზბეთელაშვილი 

გარემოს დაცვისა და სოფლის 

მეურნეობის სამინისტრო 

თბილისი 

591817505 

Levani.ozbetelashvili@mepa.gov.ge 

25.  დავით ჯაიანი 

მერიის ტრანსპორტის საქალაქო 

სამსახური 

თბილისი 

558795260 

d.jaiani@tbilisi.gov.ge 

26.  დავით ასანიძე  

მერიის ურბანული განვითარების 

სამსახური ურბანული 

დაგეგმარების და განახლების 

უფროსი 

თბილისი 

558587758 

d.asanidze@tbilisi.gov.ge 

27.  მაია კაპანაძე 

გარემოს დაცვის საქალაქო 

სამსახური 

თბილისი  

598400969 

Kapanadzemaia7@gmail.com 

28.  დალი სვანი 

გარემოს დაცვისა და სოფლის 

მეურნეობის სამინისტრო 

თბილისი 

595119730 

Dali.svani@gmail.com 
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ნარჩენების მართვის პოლიტიკის 

სამმართველოს უფროსი 

სპეციალისტი 

29.  მაია ჯოლოხავა 

მერია 

თბილისი 

568018822 

maiajolokhava@gmail.com 

30.  ზურა მარსაგიშვილი 

მცხეთის მუნიციპალიტეტის 

მერიის სივრცითი აწყობის 

განყოფილების უფროსი 

მცხეთა 
599307100 

z.marsaga@gmail.com 

31.  თამაზ გეკეული 

გარემოს დაცვის ეროვნული 

სააგენტო 

წამყვანი სპეციალისტი 

თბილისი 

599108272 

gekeulitamaz@gmail.com 

32.  თამარ ქაშიბაძე 

დაავადებათა კონტროლისა და 

საზოგადო ჯანმრთელობის 

ეროვნული ცენტრი 

თბილისი 

551170051 

tkashibadze@gmail.com 

33.  ბუდუ რეცვიაშვილი 

ონის მუნიციპალიტეტის 

ინფრასტრუქტურის სამსახურის 

მთავარი სპეციალისტი 

ონი 

591010378 

Rexviashvili.56@mail.ru 

34.  სალომე დვალი 

გარემოს დაცვითი შეფასების 

დეპარტამენტის სტრატეგიული 

დაგეგმვის სამმართველო 

თბილისი 

595101775 

Salome.dvali@mepa.gov.ge 

35.  მაია გოგიბერიძე 

გარემოს დაცვის სოფლის 

მეურნეობის სამინისტროს მთავარი 

სპეციალისტი 

თბილისი 

591992954 

makogogiberidze@gmail.com 

36.  ნინო დედაბრიშვილი 

NCDC (დაავადებათა კონტროლის 

ეროვნული ცენტრი) 

თბილისი 

597055599 

N.dedabrishvili@ncdc.ge 

37.  მამუკა კუბლაშვილი 

ქუთაისის აიპი არქიტექტურისა და 

ძეგლთა დაცვის სააგენტოს 

უფროსის მოადგილე 

ქუთაისი 

551255522 

Mamukakublashvili@gmail.com 

38.  ნანა ბერაია 

NCDC (დაავადებათა კონტროლის 

ეროვნული ცენტრი) 

თბილის 

593332829 

Nana_beraia@yahoo.com 

39.  ვიტალი მაჭავარიანი 

მერიის ეროვნული სააგენტო 

ჰიდრომეტეოროლოგიის 

თბილისი 

591688388 

vitalimachavariani@gmail.com 
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დეპარტამენტის წამყვანი 

სპეციალისტი 

40.  ჯამბულ გეგეჭკორი 

მარტვილის მუნიციპალიტეტის 

მერიის ინფრასტრუქტურის 

მთავარი სპეციალისტი 

მარტვილი 

591935176 

jambuligegechkori@gmail.com 

41.  ალექსანდრე პაპუნაშვილი 

გარემოს დაცვის შეფასების 

დეპარტამენტის სტრატეგიული 

დაგეგმვის სამმართველოს უფროსი 

თბილისი 

595920303 

Aleksandre.papunashvili@mepa.gov.ge 

42.  ნანა ზაზანაშვილი 

თბილისის მერიის ურბანული 

განვითარების საქალაქო სამსახური 

თბილისი 

593942849 

Nano_zazanashvili@yahoo.com 

43.  გიორგი თევზაძე 

გარემოს დაცვისა და სოფლის 

მეურნეობის სამინისტრო 

გარემოს დაცვითი და შეფასების 

დეპარტამენტი 

პირველი კატეგორიის უმცროსი 

სპეციალისტი 

თბილისი 

557000067 

Giorgi.tevzadze@mepa.gov.ge 

44.  ეკა ელგენდარაშვილი 

გარემოს დაცვისა და სოფლის 

მეურნეობის სამინისტრო 

გარემოს დაცვითი და შეფასების 

დეპარტამენტი 

სამმართველოს უფროსი 

თბილისი 

593949490 

e.elgendashvili@gmail.com 

45.  ქეთევან აფციაური 

საქართველოს გარემოს დაცვისა და 

სოფლის მეურნეობის სამინისტრო 

სტრატეგიული კომუნიკაციის 

დეპარტამენტი 

თბილისი 

555377800 

Ketevan.aptsiauri@mepa.gov.ge 

46.  ლია სალია 

დაცული ტერიტორიების სააგენტო 

მთავარი სპეციალისტი 

თბილისი 

577101418 

Lia.salia@apa.gov.ge 

47.  თამარ შარაშიძე 

თბილისის მერიისგარემოს დაცვის 

საქალაქო სამსახურის უფროსის 

მოადგილე 

თბილისი 

591913139 

tammarasharashidze@gmail.com 

48.  თამარ ცხომელიძე 

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 

მერია 

არქიტექტურის განყოფილების 

სპეციალისტი 

ოზურგეთი 

595305035 

ttskhomelidze@list.ru 
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49.  Per-Olof Hallberg 

Gastrik Atervinnare 

International Relations Manager 

+4626172923 

info@gastrikeatervinnare.se 

50.  გოგი ბოლქვაძე 

ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის 

მერია 

არქიტექტურისა და სივრცითი 

მოწყობის სამსახურის უფროსი 

ჩოხატაური 

577749922 

Architecture84@mail.ru 

51.  პაატა ჯიოშვილი 

საქართველოს რეგიონული 

განვითარებისა და 

ინფრასტრუქტურის სამინისტრო 

იურიდიული დეპარტამენტის 

უფროსის მოადგილე 

თბილისი 

577557599 

p.jioshvili@mrdi.gov.ge 

52.  ნუგზარ ძნელაძე 

აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის 

სამინისტრო 

სივრცითი მოწყობისა და 

ტექნიკური ზედამხედველობის 

დეპარტამენტის უფროსი 

აჭარა 
577203727 

n.dzneladze@mofea.ge 

 


