
 

        

   

                                          

  

„თევზმოშენება ქვეყნის ეკონომიკური განვითარებისათვის“ 

„Fisheries for the economic development of the country“ 
 

 

საერთაშორისო სამეცნიერო ტექნიკური კონფერენცია: 

International Scientific Technical Conference:           

პროგრამა   Agenda  

6 აპრილი,  2019 

6 April, 2019 

სასტუმრო რედისონ ბლუ ბათუმი, საქართველო 

Radisson Blu Hotel, Batumi, Georgia 

 

 

კონფერენციის მიზანი 

სხვადასხვა ქვეყნების თევზმოშენების სფეროში დასაქმებული ორგანიზაციებისა და პირების 

ურთიერთდაკავშირება, გამოცდილებების გაზიარება და სამომავლო საქმიანობების დაგეგმვა არსებული 

ჰიდროპოტენციალის უფრო ეფექტიანი გამოყენებისათვის.   

Purpose of the Conference 

The purpose of the event is to connect organizations and people from different countries who are 

employed in the fishery industry. The conference is a good opportunity to share and exchange knowledge and 

experience, as well as plan future activities in order to more efficiently utilize the hydro potential of Georgia 

through mutual cooperation. 

11:00 - 11:30  რეგისტრაცია  

Registration 

11:30 - 12:00  მისასალმებელი სიტყვა   

Welcome Speeches 



მოდერატორი: 

Moderator:  

  

მომხსენებლები:  

Speakers: 

  

  

სოფიკო დიასამიძე –  ორგანული აკვაკულტურის განვითარების 

ასოციაცია „ფორეჯი“, გამგეობის თავმჯდომარე 

Ms. Sophiko Diasamidze – Head of the Board, Organic aquaculture development 

association “Fhoreji”  

    

ბ. თორნიკე რიჟვაძე – აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის 

თავმჯდომარე 

Mr. Tornike Rijvadze - Chairman of the Government of the Autonomous 

Republic of Adjara  

ბ. ლევან დავითაშვილი – საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის 

მეურნეობის მინისტრი  

Mr. Levan Davitashvili – Minister of Environmental Protection and Agriculture 

of Georgia  

ქ. ნინო გაფრინდაშვილი - პროექტის ქედა ლიდერი მენეჯერი, CENN 

Ms. Nino Gaprindashvili – Keda LEADER Project Manager, CENN 

 

12:00 – 14:00  დელეგატების პრეზენტაციები: 

Presentations of the delegations: 

ბ. იური შარილო - აკვაკულტურის მეთოდოლოგიური ტექნოლოგიური 

ცენტრის დირექტორი, უკრაინა 

Mr. Iuri Sharilo – Director of the Methodological Technological Center in 

Aquaculture, Ukraine 

თევზმოშენების სისტემა უკრაინაში და მენეჯმენტი 

Fish producing system in Ukraine and its Management 

ბ. იგორ გრიციანი – უკრაინის აკვაკულტურის ინსტიტუტის დირექტორი. 

Mr. Igor Grician – Director of the Institute of Aquaculture, Ukraine 

უკრაინის საგანმანათლებლო სისტემა იქთიოლოგიაში 

Educational system in Ichthyology 

ბ. ოსმან პარაკი – თურქეთის აკვაკულტურის ასოციაციის დირექტორი. 

Mr. Osman Parak – Director of the Aquaculture Association, Turkey 

აკვაკულტურის სისტემები თურქეთში 

Aquaculture systems in Turkey 



ბ. სტინივებ მორელი – „ფიშ გრუპი“ ნორვეგია, დირექტორი 

Mr. Stiven Morell – Director of the Fish Group LTD, Norway 

ნორვეგიის აკვაკულტურის განვითარება და მსოფლიო თევზმოშენების 

პოტენციალი 

Norwegian aquaculture Development and World Fisheries Potential 

ბ. ზაურ სალმანი - ფურქან ბალიკი“ აზერბაიჯანი, დირექტორი 

Mr. Zaur Salman – Manager of Furqan baliq MMC, Azerbaijan 

თევზპროდუქტების წარმოება  აზერბაიჯანში 

Fish producing in Azerbaijan 

არტურ ატოიანი - სომხეთის თევზმწარმოებელთა და ექსპორტიორთა 

გაერთიანების პრეზიდენტი 

Artur Atoyan – President of the "Union of Armenian Producers and Exporters of 

Fish" 

თევზპროდუქტების წარმოება სომხეთში 

Fish producing in Armenia 

დისკუსია და შეჯამება 

Discussion 

მოდერატორი:  

Moderator: 

სოფიკო დიასამიძე –  ორგანული აკვაკულტურის განვითარების 

ასოციაცია „ფორეჯი“, გამგეობის თავმჯდომარე  

 Ms. Sophiko Diasamidze – Head of the Board, Organic aquaculture development 

association “Fhoreji”  

 

14:00-15:00 ლანჩი 

Lunch 

15:00-16:00  ბ. არჩილ ფარცვანია - საქართველოს გარემოს დაცვის და სოფლის 

მეურნეობის სამინისტრო. 

Mr. Archil Phartsvania - Ministry of Environmental Protection and Agriculture 

of Georgia   

 აკვაკულტურა საქართველოში  

Aquaculture in Georgia 



დისკუსია და რეკომენდაციები 

Discussion and Recommendations 

მოდერატორი:  

Moderator: 

სოფიკო დიასამიძე –  ორგანული აკვაკულტურის განვითარების 

ასოციაცია „ფორეჯი“, გამგეობის თავმჯდომარე  

 Ms. Sophiko Diasamidze – Head of the Board, Organic aquaculture development 

association “Fhoreji”  

 

16:00 – 17:00 რეზოლუციის შემუშავება 

Elaboration of conference results  

ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმის გაფორმება 

Signing of the Memorandum of Cooperation 

კონფერენციის შეჯამება და დახურვა 

Summary and closing of the conference 

 

 


