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ცირკულარული ეკონომიკისადმი მიძღვნილი მე-5 კონფერენცია 

პოლიტიკის შემქმნელთა როლი ცირკულარულ ეკონომიკაზე გადასვლის დაჩქარებაში 

(მონაწილეები: საქართველოს პარლამენტი და მთავრობა)  

პროექტი „დავიცვათ საქართველოს სისუფთავე“  

საქართველო, თბილისი, 0108, მ. კოსტავას ქ. #14. სასტუმრო „რუმსი“, დარბაზი „გარდენ ჰოლი“ 

კონფერენციის დღის წესრიგი 
2021 წელი, 10 ნოემბერი, ოთხშაბათი 

 

10:00 – 10:30 
რეგისტრაცია 

/მისალმება  ყავა 
კონფერენციის მონაწილეები 

10:30-11:00 მისალმება და გახსნა 

ბ-ნი დავით სერგეენკო - საქართველოს პარლამენტის 

თავმჯდომარის მოადგილე 

ბ-ნი ლევან დავითაშვილი - საქართველოს გარემოს 

დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრი, 

ვიცეპრემიერი 

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 
 

ქ-ნი მაია ბითაძე - საქართველოს პარლამენტის გარემოსა 

და ბუნებრივი რესურსების დაცვის კომიტეტის 

თავმჯდომარე 

ქ-ნი მზია გიორგობიანი - საქართველოს რეგიონული 

განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრის 

მოადგილე 

ბ-ნი ოთარ დანელია - საქართველოს ეკონომიკისა და 

მდგრადი განვითარების მინისტრის პირველი მოადგილე 

დ-რი მარიამ ქიმერიძე - საქართველოს ბუნების 

მკვლევართა კავშირი „ორქისი“-ს თავმჯდომარე, პროექტი 

„დავიცვათ საქართველოს სისუფთავე“, მენეჯერი 
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11:00-12:15 

პოლიტიკის 

შემქმნელთა როლი 

ცირკულარულ 

ეკონომიკაზე 

გადასვლის 

დაჩქარებაში 

დ-რი დარიუშ ედვარდ პრასეკი 

გარემოს დაცვის, სოციალური, მმართველობისა და 

ცირკულარული ეკონომიკის საკითხების საერთაშორისო 

ექსპერტი, გაეროს ცირკულარული ეკონომიკის 

მრჩეველთა საბჭოს წევრი, განვითარებისა და 

რეკონსტრუქციის ევროპული ბანკის გარემოს დაცვისა და 

მდგრადი განვითარების დეპარტამენტის ყოფილი 

აღმასრულებელი დირექტორი 

12:15-12:30 შეკითხვები/ განხილვა კონფერენციის მონაწილეები 

12:30-12:50 შესვენება კონფერენციის მონაწილეები 

12:50-13:30 

ევროკავშირის „მწვანე 

შეთანხმება“ და 

ფინეთის მიდგომები 

და გამოცდილება 

ცირკულარულ 

ეკონომიკაზე 

გადასვლის 

დაჩქარებაში 

ბ-ნი თიმო მაკელა 

გარემოს დაცვის, ფინანსებისა და მდგრადი განვითარების 

საკითხების საერთაშორისო ექსპერტი და პოლიტიკის 

მრჩეველი, მუშაობდა ფინეთის მთავრობაში, EBRD-ში, 

ევროკომისიაში და ფინეთის ინოვაციების ფონდში 

„სიტრა“. ევროკავშირის ყოფილი ელჩი ფინეთში.  

13:30-13:45 შეკითხვები/ განხილვა კონფერენციის მონაწილეები 

13:45-14:00 

დასკვნითი შენიშვნები 

და ღონისძიების 

დახურვა 

კონფერენციის მონაწილეები 

14:00-15:00 სადილი კონფერენციის მონაწილეები 
 


