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საქართველოში ცირკულარული ეკონომიკის შეფასების პროგრამის  

პირველი პლენარული შეხვედრა 

(მონაწილეები: სახელმწიფო უწყებები, საქართველოს მთავრობის საკოორდინაციო საბჭო, 

სბმკ „ორქისის“ სამუშაო ჯგუფი) 

პროექტი „დავიცვათ საქართველოს სისუფთავე“ 

კომპონენტი „ცირკულარული ეკონომიკის შეფასება საქართველოში“ 

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

სასტუმრო „რუმსი“, დარბაზი „გარდენ ჰოლი“  

შეხვედრის დღის წესრიგი  

2021 წელი, 1 ივლისი, ხუთშაბათი 

13.30-14.00 
რეგისტრაცია /მისალმება 

ყავა 
შეხვედრის მონაწილეები 

14:00-14:15 მისალმება და გახსნა 

დ-რი მარიამ ქიმერიძე – პროექტი „დავიცვათ 

საქართველოს სისუფთავე“ მენეჯერი, 

საქართველოს ბუნების მკვლევართა კავშირის 

„ორქისი“ თავმჯდომარე 

ბ-ნი ლევან დავითაშვილი - საქართველოს გარემოს 

დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრი 

აკად. სოლომონ პავლიაშვილი - საქართველოს 

გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის 

მინისტრის მოადგილე  

ბ-ნი ერიკ ილესი - განვითარების 

თანამშრომლობის სააგენტოს ხელმძღვანელი 

/ ელჩის მოადგილე, შვედეთის საელჩო 

საქართველოში 

14:15 – 14:35 

ცირკულარული ეკონომიკის 

ასპექტები და გამოწვევები 

საქართველოში 

აკად. სოლომონ პავლიაშვილი - საქართველოს 

გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის 

მინისტრის მოადგილე  

14:35-15:55 

 ცირკულარულ 

ეკონომიკაზე 

დაჩქარებული გადასვლა 

საქართველოში - 

ცირკულარული 

დ-რი დარიუშ ედვარდ პრასეკი - ჯგუფის 

ხელმძღვანელი, ცირკულარული ეკონომიკის 

საკითხებში საერთაშორისო კონსულტანტი, 

სბმკ „ორქისი“ 

გარემოს დაცვის, სოციალური, მმართველობისა და 
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ეკონომიკის 

შეფასებისთვის და 

ცირკულარობაზე 

გადასვლის გზამკვლევის 

შემუშავებისათვის 

შერჩეული 

მეთოდოლოგიური 

მიდგომა 

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 

15:55-16:05 შეკითხვები/ განხილვა შეხვედრის მონაწილეები  

16:05-16:20 შესვენება შეხვედრის მონაწილეები 

16:20-17:45 

 ცირკულარული 

ეკონომიკის შეფასების 

კომპონენტის მიმდინარე 

მდგომარეობა 

 საქართველოს 

მთავრობის 

საკოორდინაციო საბჭოსა 

და სბმკ „ორქისის“ 

სამუშაო ჯგუფს როლები 

 შემდგომი ნაბიჯები და 

მოცემული ეტაპის 

ძირითადი ამოცანები 

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“ 

17:45-17:55 შეკითხვები/ განხილვა შეხვედრის მონაწილეები 

17:55-18:00 
დასკვნითი შენიშვნები და 

ღონისძიების დახურვა 
შეხვედრის მონაწილეები 

18:00-19:00 სადილი შეხვედრის მონაწილეები 

 


