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საქართველოს ეკონომიკის ცირკულარობის შეფასების პროექტის  

მეორე პლენარული შეხვედრა  

(მონაწილეები: სახელმწიფო უწყებები, საქართველოს მთავრობის საკოორდინაციო საბჭო, 

სბმკ „ორქისი“-ს სამუშაო ჯგუფი) 

 

პროექტი „საქართველოს ეკონომიკის ცირკულარობის შეფასება“ 

საქართველო, თბილისი, 0108, მ. კოსტავას ქ. #14 

სასტუმრო „რუმსი“, დარბაზი „გარდენ ჰოლი“  

შეხვედრის დღის წესრიგი  

2021 წელი, 12 ნოემბერი, პარასკევი 

9:30-10:00 რეგისტრაცია /მისალმება ყავა შეხვედრის მონაწილენი 

10:00-10:30 მისალმება და გახსნა 

დ-რი მარიამ ქიმერიძე – პროექტის „საქართველოს 

ეკონომიკის ცირკულარობის შეფასება“ მენეჯერი, 

საქართველოს ბუნების მკვლევართა კავშირის 

„ორქისი“ თავმჯდომარე 

აკად. სოლომონ პავლიაშვილი - საქართველოს 

გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის 

მინისტრის მოადგილე  

მისი აღმატებულება ულრიკ თიდესტრომი - 

შვედეთის სამეფოს ელჩი საქართველოში 

ბ-ნი ერიკ ილესი - განვითარების თანამშრომლობის 

სააგენტოს ხელმძღვანელი/ ელჩის მოადგილე, 

შვედეთის საელჩო საქართველოში 

10:30-11:20 

ეკონომიკის ცირკულარობის 

შეფასება: მიდგომები, 

მეთოდოლოგია, შუალედური 

შედეგები  

 ეკონომიკის ცირკულარობის 

შეფასება: მიდგომები და 

საერთაშორისო გამოცდილება 

 საქართველოს ეკონომიკის 

ცირკულარობის შეფასება: 

ძირითადი გამოწვევები 

 

დ-რი დარიუშ ედვარდ პრასეკი - ჯგუფის 

ხელმძღვანელი, ცირკულარული ეკონომიკის 

საკითხებში საერთაშორისო კონსულტანტი, სბმკ 

„ორქისი“ 

აკად. სოლომონ პავლიაშვილი - საქართველოს 

გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის 

მინისტრის მოადგილე  

დ-რი მედგარ ჭელიძე - მდგრადი განვითარების 

საკითხების საკვანძო ადგილობრივი ექსპერტი, 

ჯგუფის ხელმძღვანელის მოადგილე, სბმკ „ორქისი“ 
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 ეკონომიკის ცირკულარობის 

შეფასება: მეთოდოლოგია 

 შუალედური შედეგები: 

ეკონომიკის დარგების 

მნიშვნელობა 

მაკროეკონომიკური და 

დასაქმების ინდიკატორების 

მიხედვით 

11:20-11:50 შეკითხვები/ განხილვა შეხვედრის მონაწილეები  

11:50-12:05 შესვენება შეხვედრის მონაწილეები 

12:05-13:15 

ეკონომიკის ცირკულარობის 

შეფასება: მიდგომები, 

მეთოდოლოგია, შუალედური 

შედეგები  

 ცალკეული დარგების 

ანალიზი ცირკულარობის 

კუთხით (შუალედური 

შედეგები) 

 სამოქმედო გეგმაში შესატანი 

ცვლილებები 

 საკოორდინაციო საბჭოს 

წევრების დავალება 

დ-რი დარიუშ ედვარდ პრასეკი - ჯგუფის 

ხელმძღვანელი, ცირკულარული ეკონომიკის 

საკითხებში საერთაშორისო კონსულტანტი, სბმკ 

„ორქისი“ 

აკად. სოლომონ პავლიაშვილი - საქართველოს 

გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის 

მინისტრის მოადგილე  

დ-რი მედგარ ჭელიძე - მდგრადი განვითარების 

საკითხების საკვანძო ადგილობრივი ექსპერტი, 

ჯგუფის ხელმძღვანელის მოადგილე, სბმკ „ორქისი“ 

13:15-13:45 შეკითხვები/ განხილვა შეხვედრის მონაწილენი 

13:45-14:00 
დასკვნითი შენიშვნები და 

ღონისძიების დახურვა 
შეხვედრის მონაწილენი 

14:00-15:00 სადილი შეხვედრის მონაწილენი 

 


