
       

პროექტი 

მრგვალი მაგიდა და საველე სწავლება ხანძრების მართვაშიმრგვალი მაგიდა და საველე სწავლება ხანძრების მართვაშიმრგვალი მაგიდა და საველე სწავლება ხანძრების მართვაშიმრგვალი მაგიდა და საველე სწავლება ხანძრების მართვაში    

ეროვნული სატყეო პროგრამის ფარგლებშიეროვნული სატყეო პროგრამის ფარგლებშიეროვნული სატყეო პროგრამის ფარგლებშიეროვნული სატყეო პროგრამის ფარგლებში    

Round Table and Field Training on the Wildland Fire 
Management 

In coordination with National Forest Program 

ENVSEC პროექტი "ხანძრების მართვის ეროვნული პოტენციალის გაზრდა და 

ბუნებრივი ხანძრების რისკის შემცირება სამხრეთ კავკასიის ქვეყნებში" 

და 

GIZ-ის პროგრამა „ბიომრავალფეროვნების მდგრადი მართვა სამხრეთ კავკასიაში“ 

დედოფლისწყარო, 28დედოფლისწყარო, 28დედოფლისწყარო, 28დედოფლისწყარო, 28----30 30 30 30 ივლისი 2014 ივლისი 2014 ივლისი 2014 ივლისი 2014     

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის სასწავლო ცენტრი პრაქტიკული სწავლებითილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის სასწავლო ცენტრი პრაქტიკული სწავლებითილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის სასწავლო ცენტრი პრაქტიკული სწავლებითილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის სასწავლო ცენტრი პრაქტიკული სწავლებით    შირაქის შირაქის შირაქის შირაქის 

ველზეველზეველზეველზე 

    

დღის წესრიგიდღის წესრიგიდღის წესრიგიდღის წესრიგი    

    

28 28 28 28 ივლისი ივლისი ივლისი ივლისი     

16666.00 – 16666.30 მისალმებამისალმებამისალმებამისალმება    

კარლო ამირგულაშვილი - გარემოსა და ბუნებრივი 

რესურსების დაცვის სამინისტრო, სატყეო პოლიტიკის 

სამსახურის უფროსი  

ნიკოლოზ ჯანიაშვილი - დედოფლისწყაროს 



       

მუნიციპალიტეტის გამგებელი 

ოლგა ვაიგელი - GIZ 

ეკატერინე ნაკაშიძე - ეუთო  

იოჰან გეორგ გოლდამერი - გლობალური ხანძრების 

მონიტორინგის ცენტრი 

16666.30– 17777.00000 სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობით გამოწვეული ხანძრების 

პრობლება 

ხანძრების მართვა 

იოჰან გეორგ გოლდამერი - გლობალური ხანძრების 
მონიტორინგის ცენტრი 

17777.00 – 18888.00000 სადისკუსიო სესიასადისკუსიო სესიასადისკუსიო სესიასადისკუსიო სესია    

მუნიციპალიტეტის გამგეობა 

მუნიციპალიტეტის საკრებულო 

საფლის მეურნეობის სამინისტროს საინფორმაციო-

საკონსულტაციო სამსახური 

ეროვნული სატყეო სააგენტო - დედოფლისწყარო 

დაცული ტერიტორიების სააგენტო - ვაშლოვანი 

სამაშველო სამსახური - დედოფლისწყარო 

CENN 

ფერმერთა ასოციაციები/კოოპერატივები 

მეცხვარეთა ასოციაცია 

სხვა მონაწილეები 

18:18:18:18:00 – 18:308:308:308:30    მომავალი ნაბიჯები და შეჯამება  



       

29 29 29 29 ივლისიივლისიივლისიივლისი    

09:30 09:30 09:30 09:30 –––– 12:30 12:30 12:30 12:30    ხანძრების მართვის სწავლების თეორიული ნაწილი ილიას 

სახელმწიფო უნივერსიტეტის სასწავლო ცენტრში 

მონაწილეები: 

 მუნიციპალიტეტის გამგეობის/საკრებულოს შესაბამისი 

თანამშრომლები 

მუნიციპალიტეტის სამაშველო სამსახური (მომავალში გადავა 

შსს შემადგენლობაში) 

ეროვნული სატყეო სააგენტოს და დაცული ტერიტორიების 

სააგენტოს ადგილობრივი თანამშრომლები 

12:30 12:30 12:30 12:30 ---- 13:30 13:30 13:30 13:30    ლანჩი 

14:00 14:00 14:00 14:00 –––– 17 17 17 17:30:30:30:30    საველე სწავლება ხანძრების მართვაში 

30 30 30 30 ივლისიივლისიივლისიივლისი    

09:30 09:30 09:30 09:30 –––– 11:00 11:00 11:00 11:00    ხანძრების მართვის სწავლების თეორიული ნაწილი ილიას 

სახელმწიფო უნივერსიტეტის სასწავლო ცენტრში 

მონაწილეები: 

საფლის მეურნეობის სამინისტროს საინფორმაციო-

საკონსულტაციო სამსახური 

ადგილობრივი ფერმერები 

11:00 11:00 11:00 11:00 ---- 12:00 12:00 12:00 12:00    ლანჩი 

12:30 12:30 12:30 12:30 –––– 15:30 15:30 15:30 15:30    საველე სწავლება ხანძრების მართვაში 

 


