
 

    
   saqarTvelos mTavroba                                         
 

 

 29  ნოემბერი, 2013  წელი  

პარასკევი, 10.00 საათი                                             

 
 

 

დღის წესრიგი 

 
1. საქართველოს კანონის პროექტი 

,,საქართველოს 2014 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის  

შესახებ“ თანდართულ მასალებთან ერთად და 

დოკუმენტი ,,ქვეყნის ძირითადი მონაცემები და 

მიმართულებები 2014–2017 წლებისათვის“   

 

 

მომხსენებელი: ნ. ხადური  

. . . 
2. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან 

თელავის მუნიციპალიტეტისათვის თანხის გამოყოფის 

შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: ნ. ხადური  

. . . 
3. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის 

სამინისტროსათვის საქართველოს მთავრობის 

სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფის შესახებ” 

 

 

მომხსენებელი: ნ. ხადური  

   saqarTvelos mTavrobis  

   sxdoma 

 



. . . 
4. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,საქართველოს მთავრობას, სს “ელექტროენერგეტიკული 

სისტემის კომერციულ ოპერატორს“ და შპს „ALTER 

ENERGY”-ს შორის 2012 წლის 27 აგვისტოს დადებულ 

ურთიერთგაგების მემორანდუმში ცვლილებების შეტანის 

თაობაზე“ 

 

 

მომხსენებელი: კ. კალაძე 

. . . 
5. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს აუცილებელი 

მომსახურებით უზრუნველყოფის ღონისძიებათა 

შესახებ” 

 

 

მომხსენებელი: ი. ალასანია  

. . . 
6. საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტი 

,,საქართველოს მთავრობასა და ისრაელის 

სახელმწიფოს მთავრობას შორის ეროვნული 

პასპორტების მფლობელთათვის ვიზისგან 

გათავისუფლების შესახებ“ შეთანხმების დამტკიცებისა 

და ძალაში შესვლის თაობაზე“ 

 

 

მომხსენებელი: მ. ფანჯიკიძე 

. . . 
7. საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტი 

,,პროფესიული განათლების დაფინანსების წესისა და 

პირობების განსაზღვრისა და პროფესიული 

საგანმანათლებლო პროგრამების განმახორციელებელ 

სახელმწიფოს მიერ დაფუძნებულ საგანმანათლებლო 

დაწესებულებებში სწავლის საფასურის მაქსიმალური 

ოდენობის დამტკიცების თაობაზე” საქართველოს 

მთავრობის 2013 წლის 19 სექტემბრის N244 

დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე” 

 

 

მომხსენებელი: თ. სანიკიძე 



 

. . . 
8. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

„სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების შპს  

„NEXT LEAGUE PVT“-ისათვის პირდაპირი მიყიდვის ფორმით 

პრივატიზების შესახებ“ საქართველოს პრეზიდენტის 2012 

 წლის  31 აგვისტოს  N31/08/10  განკარგულებით 

განსაზღვრულისგან განსხვავებული პირობის დადგენის 

თაობაზე“ 

 

 

მომხსენებელი: გ. კვირიკაშვილი 

. . . 
9. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

„სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული ქონების შპს „აგროლაინ 

ლიმიტედისათვის“ კონკურენტული შერჩევის საფუძველზე, 

პირდაპირი მიყიდვის ფორმით პრივატიზების შესახებ“  

საქართველოს პრეზიდენტის 2009 წლის 9 ნოემბრის  N774 

განკარგულებით განსაზღვრულისგან განსხვავებული პირობის 

დადგენისა  და შპს „Crosslane Investments Limited-ის კანონიერი 

წარმომადგენლობის (ფილიალი) საქართველოში“  საქმიანობის 

ხელშესაწყობად  რიგ ღონისძიებათა განხორციელების შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: გ. კვირიკაშვილი 

. . . 
10. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების 

სს ,,ენერგო-პრო ჯორჯიასათვის“ პირდაპირი მიყიდვის 

ფორმით პრივატიზების შესახებ” 

 

 

მომხსენებელი: გ. კვირიკაშვილი 

. . . 
11. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების სს 

,,რუსთავგაზისათვის“ პირდაპირი მიყიდვის ფორმით 

პრივატიზების შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: გ. კვირიკაშვილი 



. . . 
12. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

„საქართველოს პრეზიდენტის ზოგიერთ განკარგულებით 

განსაზღვრულისგან განსხვავებული პირობის დადგენისა და 

სს „საქართველოს სოფლის მეურნეობის კორპორაციის“ 

საქმიანობის ხელშესაწყობად   რიგ ღონისძიებათა 

განხორციელების შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: გ. კვირიკაშვილი 

. . . 
13. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

„სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების შპს 

„მგ თბილისის ზღვის ინოვაციებისათვის“ პირდაპირი 

მიყიდვის ფორმით პრივატიზებისა და შესაბამისი 

ნასყიდობის ხელშეკრულების მოწონების შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: გ. კვირიკაშვილი  

. . . 
14. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული სასოფლო-სამეურნეო 

დანიშნულების მიწის  ფაქტობრივად შეჩერებული 

განკარგვის პროცესის განახლების თაობაზე საქართველოს 

ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს 

სისტემაში შემავალი სსიპ „სახელმწიფო ქონების ეროვნული 

სააგენტოს“ ინფორმაციის მოწონების თაობაზე“ 

 

 

მომხსენებელი: გ. კვირიკაშვილი 

. . . 
15. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

„იძულებით გადაადგილებულ პირთა - დევნილთა 

გრძელვადიანი განსახლების მიზნით დამატებით 

გასატარებელ ზოგიერთ ღონისძიებათა შესახებ“ 

საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 26 სექტემბრის N1401 

განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ 

 

 

მომხსენებელი: დ. დარახველიძე 



 
. . . 

16. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

„შეზღუდულად ბრუნვადი მასალების წარმოების, 

ტრანსპორტირების, იმპორტის, ექსპორტის, რეექსპორტის ან 

ტრანზიტის ნებართვის გაცემის წესის შესახებ დებულებისა 

და შეზღუდულად ბრუნვადი მასალების სიის დამტკიცების 

თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2006 წლის 28 

სექტემბრის №184 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის 

შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: ხ. გოგალაძე 

. . . 
17. საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტი 

,,საქართველოს მთავრობაში სახელმწიფო მინისტრის 

თანამდებობების შემოღების შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: პ. ზაქარეიშვილი 

. . . 
18. ინფორმაცია ,,განსახლების სამოქმედო გეგმის“ 

 შესახებ (RAP) 

 

 

მომხსენებელი: დ. ნარმანია  

. . . 
19. საიდუმლო 

(2 პროექტი) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


