
 
 

    
   saqarTvelos mTavroba                                         
 

 

19  დეკემბერი, 2013  წელი  

ხუთშაბათი, 10.00 საათი                                             

 

დღის წესრიგი 

 

1. საქართველოს კანონის პროექტები 

,,ზოგადი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონში 

ცვლილების შეტანის თაობაზე“, ,,პროფესიული 

განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების 

შეტანის თაობაზე“ 

 

 

 

მომხსენებელი: თ. სანიკიძე 

. . . 
2. საქართველოს კანონის პროექტები 

,,ნარკოტიკული საშუალებების, ფსიქოტროპული 

ნივთიერებების, პრეკურსორებისა და ნარკოლოგიური 

დახმარების შესახებ”  საქართველოს კანონში ცვლილების 

შეტანის თაობაზე“, ,,ნარკოტიკული დანაშაულის 

წინააღმდეგ ბრძოლის შესახებ“ საქართველოს კანონში  

ცვლილების შეტანის თაობაზე“ 

 

 

 

მომხსენებელი: ა. ჭიკაიძე 

. . . 
3. საქართველოს კანონის პროექტი 

,,საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში 

ცვლილების შეტანის შესახებ” 

 

 

 

მომხსენებელი: ა. ჭიკაიძე 

   saqarTvelos mTavrobis  

   sxdoma 

 



. . . 
4. საქართველოს კანონის პროექტები 

„საქართველოს საჰაერო კოდექსში ცვლილების 

შეტანის შესახებ“, „საქართველოს საგადასახადო 

კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ“ 

 

 

 

მომხსენებელი: გ. კვირიკაშვილი   

. . . 
5. საქართველოს კანონის პროექტები 

„პატიმრობის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ“, 

„სახელმწიფო კომპენსაციისა და სახელმწიფო 

აკადემიური სტიპენდიის შესახებ“ საქართველოს კანონში 

ცვლილების შეტანის თაობაზე“, საქართველოს სისხლის 

სამართლის კოდექსში ცვლილების  შეტანის შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: ს. სუბარი    

. . . 
6. საქართველოს კანონის პროექტები 

,,ცოცხალი გენმოდიფიცირებული ორგანიზმების შესახებ“, 

,,გარემოს დაცვის შესახებ საქართველოს კანონში 

ცვლილების შეტანის თაობაზე“, ,,ლიცენზიებისა და 

ნებართვების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების 

შეტანის თაობაზე“, ,,სალიცენზიო და სანებართვო 

მოსაკრებლების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების 

შეტანის თაობაზე“, ,,საქართველოს ადმინისტრაციულ 

სამართალდარღვევათა კოდექსში ცვლილების შეტანის 

შესახებ“, ,,საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში 

ცვლილების შეტანის შესახებ“  

 

 

მომხსენებელი: ხ. გოგალაძე 

. . . 
7. საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტი 

 ,,საქართველოს ინტეგრირებული ტარიფის დამტკიცების 

შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: ნ. ხადური  

 



 
. . . 

8. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტები 

,,საგადასახადო შეთანხმების გაფორმების შესახებ“ 
(142 პროექტი) 

 

 

მომხსენებელი: ნ. ხადური    

. . . 
9. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

„საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი 

პროექტების ფონდიდან ადგილობრივი თვითმმართველი 

ერთეულებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ“ 

საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 4 აპრილის N311 

განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ 

 

 

მომხსენებელი: ნ. ხადური    

. . . 
10. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,2011 წლის 23 დეკემბერს საქართველოს მთავრობასა და 

აზერბაიჯანის რესპუბლიკის ნავთობის სახელმწიფო 

კომპანიას შორის დადებულ მემორანდუმში და 2011 წლის 23 

დეკემბერს შპს „სოკარ გაზ ექსპორტ-იმპორტს“ და სს 

„საქართველოს ნავთობისა და გაზის კორპორაციას“ შორის 

დადებულ ხელშეკრულებაში ცვლილებების შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: კ. კალაძე  

. . . 
11. 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 



. . . 
12. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

„საქართველოს რეგიონების ბუნებრივი აირით მომარაგების 

უზრუნველყოფისა და შესაბამის დარგში ინვესტიციების 

მოზიდვის მიზნით გასატარებელ ღონისძიებათა შესახებ“ 

საქართველოს პრეზიდენტის 2008 წლის 25 დეკემბრის №888 

განკარგულებით განსაზღვრულისგან განსხვავებული 

საპრივატიზებო პირობების   დადგენისა და შპს „ბლექ სი 

ინდასტრისა” და შპს „შავი ზღვის ტერმინალის“ მიმართ 

საქმიანობის ხელშესაწყობად რიგ ღონისძიებათა 

განხორციელების შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: გ. კვირიკაშვილი 

. . . 
13. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული ქ. თბილისში, 

რუსთაველის გამზ. №2/4-ში მდებარე ნაგებობის (აუზი), 

არასაცხოვრებელი ფართობის და მათზე დამაგრებული მიწის 

ნაკვეთის პირდაპირი მიყიდვის ფორმით პრივატიზების 

შესახებ“ საქართველოს პრეზიდენტის 2007 წლის 23 აგვისტოს 

№436 განკარგულებით განსაზღვრული საპრივატიზებო 

პირობების ცვლილების, საქართველოს ეკონომიკური 

განვითარების სამინისტროსა და შპს „მოვატ საქართველოს” 

შორის 2007 წლის 27 ოქტომბერს გაფორმებული უძრავი 

ქონების ნასყიდობის ხელშეკრულებაში ცვლილების შეტანის 

თაობაზე ხელშეკრულების პროექტის მოწონებისა და შპს 

„მოვატ საქართველოს” მიმართ საქმიანობის ხელშესაწყობად  

რიგ ღონისძიებათა განხორციელების შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: გ. კვირიკაშვილი 

. . . 
14. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული 

პირის „ახალგაზრდა პედაგოგთა კავშირისათვის“ 

უძრავი ქონების უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით  

გადაცემაზე თანხმობის მიცემის შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: გ. კვირიკაშვილი 



. . . 
15. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

„საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების 

სამინისტროს მიერ სახელმწიფო შესყიდვების 

გამარტივებული შესყიდვის საშუალებით 

განხორციელების შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: გ. კვირიკაშვილი 

. . . 
16. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და 

ინფრასტრუქტურის სამინისტროს სახელმწიფო 

საქვეუწყებო დაწესებულება – საქართველოს 

საავტომობილო გზების დეპარტამენტის მიერ 

განსახორციელებელ ზოგიერთ ღონისძიებათა შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: დ. ნარმანია  

. . . 
17. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების 

ფონდის მიერ განსახორციელებელი ღონისძიებების შესახებ“ 
(გორის მუნიციპალიტეტის სოფლებში დიდი ხურვალეთი, გუგუტიანთკარი, კოშკა და 

ზარდიანთკარი 4 (ოთხი) წყლის გამანაწილებელი სადაწნევო რეზერვუარების 

მშენებლობისათვის საჭირო სამშენებლო  სამუშაოების შესყიდვა; 

 

გორის მუნიციპალიტეტის სოფლებში - დიცი და მერეთი, ხაშურის მუნიციპალიტეტის 

სოფელში - წაღვლი და ქარელის მუნიციპალიტეტის სოფლებში - ატოცი და კნოლევი  

5 (ხუთი) ჭაბურღილისა და წყლის გამანაწილებელი სადაწნევო რეზერვუარების 

მშენებლობისათვის საჭირო სამშენებლო სამუშაოების შესყიდვა) 

 

 

მომხსენებელი: დ. ნარმანია     

. . . 
18. საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტი 

„საზღვარგარეთ საქართველოს დიპლომატიური 

წარმომადგენლობების ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ 

საქართველოს მთავრობის  2013 წლის  5 დეკემბრის N315 

დადგენილებაში ცვლილების შეტანის  თაობაზე“ 

 

 

მომხსენებელი: მ. ფანჯიკიძე 



. . . 
19. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

„შპს კორპორაცია სინოჰიდროს ფილიალი 

საქართველოში“-ს სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვების 

ლიცენზიისაგან განთავისუფლების თაობაზე” 

 

 

მომხსენებელი: ხ. გოგალაძე   

. . . 
20. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

„საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - საქართველოს 

მოსწავლე-ახალგაზრდობის ეროვნული სასახლისათვის 

„საქართველოს 2013 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“  

საქართველოს კანონის 23-ე მუხლის მე-5 პუნქტით 

გათვალისწინებულ შეზღუდვაზე გამონაკლისის დაშვების 

თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 2 დეკემბრის 

N1795 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: ლ. ყიფიანი  

. . . 
21. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

„2013 წლის 13 – 27 ოქტომბერს გამართული 

საერთაშორისო ფესტივალის „საჩუქარი“ შესახებ“ 

საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის 

სამინისტროს ინფორმაციის მოწონების თაობაზე“ 

 

 

მომხსენებელი: გ. ოდიშარია    

. . . 
22. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,სამინისტროს სარგებლობაში არსებული უძრავი 

ქონების ა(ა)იპ - კლასიკური მუსიკის ხელშეწყობის 

ასოციაციისათვის უსასყიდლო  სარგებლობაში დროებით 

გადაცემის შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: გ. ოდიშარია    



. . . 
23. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,ქ. თბილისის თვითმმართველი ერთეულის ქონების 

პირდაპირი მიყიდვის ფორმით ნასყიდობის 

ხელშეკრულებაზე თანხმობის მიცემის თაობაზე“ 

 

 

მომხსენებელი: გ. უგულავა 

. . . 
24. საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტი 

,,სახელმწიფო უსაფრთხოებისა და კრიზისების მართვის 

საბჭოს შექმისა და მისი დებულების დამტკიცების 

შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: შ. თადუმაძე 

. . . 
25. საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტი 

,,ეკონომიკური საბჭოს შექმნისა და დებულების 

დამტკიცების შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: შ. თადუმაძე 

. . . 
26. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,ახალგაზრდა მეცნიერთათვის პრეზიდენტის 

სამეცნიერო გრანტების გაცემის შესახებ“ საქართველოს 

პრეზიდენტის განკარგულების მოწონების თაობაზე“ 

 

 

მომხსენებელი: შ. თადუმაძე 

 

 
 

 

 

 

 


