
 
     

 

    

      saqarTvelos mTavroba                                      

 

26  დეკემბერი, 2014  წელი  

პარასკევი, 15.00 საათი                                             
 

 

 

 

 

 

დღის წესრიგი 

 
 

 

1. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,შპს „ქეიჯი ენერჯის“ საქმიანობის ხელშესაწყობად რიგ 

ღონისძიებათა განხორციელების თაობაზე“ 

 

 

მომხსენებელი:  გ. კვირიკაშვილი 

. . . 
2. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,შპს ,,ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლა ინტელექტის“ 

საქმიანობის ხელშესაწყობად რიგი ღონისძიებების 

განხორციელების თაობაზე“ 

 

 

მომხსენებელი:  გ. კვირიკაშვილი 

. . . 
3. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,სს „ენერგო-პრო ჯორჯიას“ საქმიანობის ხელშესაწყობად 

რიგ ღონისძიებათა განხორციელების თაობაზე“ 

 

 

მომხსენებელი:  გ. კვირიკაშვილი 

 

 

   saqarTvelos mTavrobis  

   sxdoma 

 



. . . 
4. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

„სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების შპს 

„ვუდიმპექსისათვის“ პირდაპირი მიყიდვის ფორმით 

პრივატიზების შესახებ“ საქართველოს პრეზიდენტის 2010 წლის 

10 ივნისის N485 განკარგულებითა და „სახელმწიფო საკუთრებაში 

არსებული უძრავი ქონების შპს „სითი ლოფტისათვის“ 

პირდაპირი მიყიდვის ფორმით პრივატიზების შესახებ“ 

საქართველოს პრეზიდენტის 2011 წლის 15 სექტემბრის N15/09/07 

განკარგულებით განსაზღვრულისაგან განსხვავებული 

საპრივატიზებო პირობების დადგენისა და შპს „ვუდიმპექსის“ 

საქმიანობის ხელშესაწყობად რიგ ღონისძიებათა 

განხორციელების შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი:  გ. კვირიკაშვილი 

. . . 
5. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული ქონების შპს 

„სამეცნიერო-საწარმოო კომპანია ელ-ეს-ჯი“-სათვის 

პირდაპირი მიყიდვის ფორმით პრივატიზების შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: გ. კვირიკაშვილი 

. . . 
6. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,სახელმწიფოს საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების 

ფიზიკურ პირ თემურ თაბაგარისათვის პირდაპირი 

მიყიდვის ფორმით პრივატიზების  შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი:  გ. კვირიკაშვილი 

. . . 
7. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი 

რაგბის კლუბი ,,თბილისისათვის“   უძრავი ქონების 

უსასყიდლო  აღნაგობის უფლებით  გადაცემაზე 

თანხმობის მიცემის შესახებ“   

 

 

მომხსენებელი:  გ. კვირიკაშვილი 



. . . 
8. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი  

„საქართველოს რაგბის კავშირისათვის“  უძრავი ქონების 

უსასყიდლო  აღნაგობის უფლებით  გადაცემაზე 

თანხმობის მიცემის შესახებ“   

 

 

მომხსენებელი:  გ. კვირიკაშვილი 

. . . 
9. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

„სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების 

სს „დარიალი ენერჯისათვის“ პირდაპირი მიყიდვის 

ფორმით პრივატიზების შესახებ“ საქართველოს 

პრეზიდენტის 2011 წლის 11 ნოემბრის №11/11/02  

განკარგულებით განსაზღვრულისგან განსხვავებული 

პირობის დადგენის შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი:  გ. კვირიკაშვილი 

. . . 
10. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

„საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების 

სამინისტროსათვის უძრავი ქონების გაცვლის შესახებ 

თანხმობის მიცემის თაობაზე” საქართველოს მთავრობის 

2012 წლის 30 მაისის N1052 განკარგულებაში 

ცვლილებების შეტანის შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი:  გ. კვირიკაშვილი 

. . . 
11. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების 

სამინისტროს სისტემაში შემავალი საჯარო სამართლის 

იურიდიული პირის - სახელმწიფო ქონების ეროვნული 

სააგენტოსათვის ქონების გაცვლაზე თანხმობის მიცემის 

თაობაზე“ 

 

 

მომხსენებელი:  გ. კვირიკაშვილი 



 

 
. . . 

12. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,საქართველოს მთავრობას, შპს „რუსმეტალს“ და შპს 

„რუსთავი ჯგუფს“ შორის „ლუხუნიჰესი 1“ პროექტის 

განხორციელების შესახებ დასადები და საქართველოს 

მთავრობას, შპს „რუსმეტალს“ და შპს „რუსთავი ჯგუფს“ 

შორის „ლუხუნიჰესი 2“ პროექტის განხორციელების შესახებ 

დასადები ურთიერთგაგების მემორანდუმების თაობაზე“ 

 

 

მომხსენებელი: კ. კალაძე 

. . . 
13. საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტი 

,,საქართველოში უწყვეტი პროფესიული 

კონსულტირებისა და კარიერის დაგეგმვის 

საყოველთაოდ ხელმისაწვდომი მომსახურების 

განვითარების  კონცეფციისა და მისი განხორციელების 

2015-2017 წლების სამოქმედო გეგმის დამტკიცების 

შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: დ. სერგეენკო      

. . . 
14. საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტი 

,,საქართველოს შრომის ბაზრის ფორმირების 

სახელმწიფო სტრატეგიისა და საქართველოს შრომის 

ბაზრის ფორმირების სახელმწიფო სტრატეგიისა 

რეალიზაციის 2013-2014 წლების სამოქმედო გეგმის 

დამტკიცების შესახებ” საქართველოს მთავრობის 2013 

წლის 2 აგვისტოს  №199 დადგენილებაში ცვლილების 

შეტანის თაობაზე’’ 

 

 

მომხსენებელი: დ. სერგეენკო      

 

 



 
. . . 

15. საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტი 

,,შრომის ბაზრის საინფორმაციო სისტემის დანერგვისა 

და განვითარების კონცეფციისა და მისი 

განხორციელების სამოქმედო გეგმის დამტკიცების 

შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: დ. სერგეენკო      

. . . 
16. საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტი 

,,საყოველთაო ჯანდაცვაზე გადასვლის მიზნით 

გასატარებელ ზოგიერთ ღონისძიებათა შესახებ“ 

საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 21 თებერვლის N36 

დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ 

 

 

მომხსენებელი: დ. სერგეენკო      

. . . 
17. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

„ამერიკის შეერთებულ შტატებს, რომელიც მოქმედებს 

ათასწლეულის გამოწვევის კორპორაციის სახელით, და 

საქართველოს შორის „ათასწლეულის გამოწვევის შეთანხმების 

(კომპაქტის)“ რატიფიცირების თაობაზე“ საქართველოს 

პარლამენტის 2013 წლის 4 ოქტომბრის  დადგენილებით 

რატიფიცირებული  ათასწლეულის გამოწვევის შეთანხმების 

ფარგლებში „საქართველოს რეგიონული განვითარების 

ფონდიდან“ (GRDF) განათლების სფეროში დაფინანსებული 

მომსახურებისთვის/მიწოდებისათვის 2014 წელს გადასახდელი 

დამატებული ღირებულების გადასახადის დაფინანსების  

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროსათვის 

დავალების შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი:  თ. სანიკიძე 

 

 

 



 
. . . 

18. საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტი 

„საქართველოს ვიზის გაცემის, მისი მოქმედების ვადის 

გაგრძელებისა და მოქმედების შეწყვეტის წესის 

დამტკიცების თაობაზე“  საქართველოს მთავრობის 2014 

წლის 1 სექტემბრის №524 დადგენილებაში ცვლილების 

შეტანის შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: თ. ბერუჩაშვილი 

. . . 
19. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

„საქართველოს საავტომობილო გზების 

დეპარტამენტისათვის უფლებამოსილების მინიჭების 

შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2012 წლის  

28 დეკემბრის N2089 განკარგულებაში ცვლილების 

შეტანის თაობაზე“ 

 

 

მომხსენებელი: დ. შავლიაშვილი  

. . . 
20. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

„საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და 

ინფრასტრუქტურის სამინისტროსათვის საქართველოს 

რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების 

ფონდიდან თანხის გამოყოფის შესახებ“ საქართველოს 

მთავრობის 2013 წლის 25 აპრილის N343 

განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ 

 

 

მომხსენებელი: დ. შავლიაშვილი   

 

 

 

 

 



. . . 
21. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

„შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ბათუმი (ანგისა) – 

ახალციხის საავტომობილო გზის 82-ე კმ-ზე (დაბა ხულოს 

გასასვლელი) არსებული დაზიანებული ქვედა საყრდენი 

კედლის და ჩაწყვეტილი მიწის ვაკისის აღდგენის შესახებ“ 

საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 27 იანვრის N121 

განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ 

 

 

მომხსენებელი: დ. შავლიაშვილი   

. . . 
22. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

„საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და 

ინფრასტრუქტურის სამინისტროს სახელმწიფო საქვეუწყებო 

დაწესებულებისათვის - საქართველოს საავტომობილო 

გზების დეპარტამენტისათვის უფლებამოსილების მინიჭების 

შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 16 ივლისის 

№1252 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ 

 

 

მომხსენებელი: დ. შავლიაშვილი   

. . . 
23. საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტი 

,,საქართველოში ჭადრაკის განვითარების სახელმწიფო 

პროგრამის დამტკიცების შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: ლ. ყიფიანი  

. . . 
24. საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტი 

„საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის  

საქმეთა სამინისტროს დებულების დამტკიცების  

შესახებ“  საქართველოს მთავრობის 2010 წლის  

7 ივლისის N183 დადგენილებაში ცვლილების  

შეტანის თაობაზე“ 

 

 

მომხსენებელი: ლ. ყიფიანი   

 



 
. . . 

25. საქართველოს მთავრობის დადგენილების 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: ე. ხოკრიშვილი  

. . . 
26. საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტი 

,,საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის 

სამინისტროს საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – 

გარემოს ეროვნული სააგენტოს მიერ გაწეული მომსახურების 

სახეებისა და საფასურის დამტკიცების შესახებ“  

საქართველოს მთავრობის 2014 წლის18 აგვისტოს N502 

დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ 

 

 

მომხსენებელი: ე. ხოკრიშვილი  

. . . 
27. საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტი 

„ტექნიკური რეგლამენტის - „გარემოსთვის მიყენებული 

ზიანის განსაზღვრის (გამოანგარიშების) მეთოდიკა“ 

დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2014 

წლის 14 იანვრის №54 დადგენილებაში ცვლილების 

შეტანის შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: ე. ხოკრიშვილი     

 

 

 

 



. . . 
28. საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტი 

,,საქართველოს ტერიტორიაზე ცოცხალი 

გენმოდიფიცირებული ორგანიზმების 

ტრანსპორტირებისას უსაფრთხოების, ეტიკეტირების, 

შეფუთვისა და იდენტიფიკაციის პირობების შესახებ“  

 

 

მომხსენებელი: ე. ხოკრიშვილი     

. . . 
29. საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტი 

,,ცოცხალი გენმოდიფიცირებული ორგანიზმების 

გამოყენების უსაფრთხოების კლასის განსაზღვრის 

კრიტერიუმების შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: ე. ხოკრიშვილი     

. . . 
30. საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტი 

,,ცოცხალი გენმოდიფიცირებული ორგანიზმების 

გარემოზე, ბიომრავალფეროვნებასა და ადამიანის 

ჯანმრთელობაზე პოტენციური უარყოფითი გავლენის 

ექსპერტიზის მეთოდიკისა და საექსპერტო დასკვნის 

ფორმისა და შედგენის წესის შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: ე. ხოკრიშვილი     

. . . 
31. საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტი 

,,საქართველოს ტერიტორიაზე ჩაკეტილ სისტემებში 

გამოყენებული და საბაზრო ქსელში განთავსებული 

ცოცხალი გენმოდიფიცირებული ორგანიზმების 

რეგისტრაციის განსაკუთრებული წესის დამტკიცების 

შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: ე. ხოკრიშვილი     

 

 

 



 
. . . 

32. საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტი 

,,ცოცხალი გენმოდიფიცირებული ორგანიზმებისადმი 

მოპყრობის სპეციალური მოთხოვნების შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: ე. ხოკრიშვილი     

. . . 
33. საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტი 

„დიზელის საწვავის შემადგენლობის ნორმების, 

ანალიზის მეთოდებისა და მათი დანერგვის 

ღონისძიებათა შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2005 

წლის 25 დეკემბრის №238  დადგენილებაში ცვლილების 

შეტანის თაობაზე“ 

 

 

მომხსენებელი: ე. ხოკრიშვილი     

. . . 
34. საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტი 

„საავტომობილო ბენზინის ხარისხობრივი ნორმების 

შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2004  წლის 

 31 დეკემბრის №124 დადგენილებაში ცვლილების 

შეტანის თაობაზე” 

 

 

მომხსენებელი: ე. ხოკრიშვილი     

. . . 
35. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და  პრობაციის 

სამინისტროს მიერ სამედიცინო მომსახურების 

სახელმწიფო შესყიდვის გამარტივებული შესყიდვის 

საშუალებით განხორციელების შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: გ. მღებრიშვილი      

 

 

 



 
. . . 

36. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,ა(ა)იპ ,,ევროპის ახალგაზრდული ოლიმპიური 

ფესტივალის ,,თბილისის 2015–ის“ საორგანიზაციო 

კომიტეტის“ მიერ სახელმწიფო შესყიდვის 

გამარტივებული შესყიდვის საშუალებით 

განხორციელების შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი:  ა. ახვლედიანი  

. . . 
37. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,საქართველოს მთავრობის კანცელარიის მიერ 

სახელმწიფო შესყიდვის გამარტივებული შესყიდვის 

საშუალებით განხორციელების შესახებ“ საქართველოს 

მთავრობის 2013 წლის 1 ოქტომბრის N1421 

განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ 

 

 

მომხსენებელი: მ. ცქიტიშვილი  

 

 

 

 

 


