
  

 

 

 
 

22 ნოემბერი, 2021  წელი  

ორშაბათი, 11.00 საათი     

                                 
 

დღის წესრიგი 

1. საქართველოს კანონის პროექტი 

„უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონში 

ცვლილების შეტანის თაობაზე” 

(1) 

 

 

მომხსენებელი: მ. ჩხენკელი 

. . . 
2. საქართველოს კანონის პროექტი 

„უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონში 

ცვლილების შეტანის თაობაზე” 

(2) 

 

 

მომხსენებელი: მ. ჩხენკელი 

. . . 
3. საქართველოს კანონის პროექტები 

„განათლების ხარისხის განვითარების შესახებ“ საქართველოს 

კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ და „უმაღლესი 

განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის 

თაობაზე“ 

 

 

მომხსენებელი: მ. ჩხენკელი 



  

 

 

. . . 
4. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების 

პირდაპირი მიყიდვის ფორმით პრივატიზების შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: ნ. თურნავა  

. . . 
5. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების შპს „რგთ“-

სათვის პირდაპირი მიყიდვის ფორმით პრივატიზების შესახებ” 

 

 

მომხსენებელი: ნ. თურნავა  

. . . 
6. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ნივთების სს 

„გრიინ ვეივსისათვის“ პირდაპირი მიყიდვის ფორმით 

პრივატიზების შესახებ” 

 

 

მომხსენებელი: ნ. თურნავა 

. . . 
7. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,სახელმწიფო  საკუთრებაში არსებული  ქონების  სს „ენერგო - პრო 

ჯორჯიასათვის“ პირდაპირი მიყიდვის ფორმით პრივატიზების 

შესახებ” 

 

 

მომხსენებელი: ნ. თურნავა  

. . . 
8. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,სს ,,თამ” თბილავიამშენისათვის სახელმწიფო საკუთრებაში 

არსებული უძრავი ქონების უსასყიდლო უზუფრუქტის უფლებით 

გადაცემაზე თანხმობის მიცემის შესახებ” 

 

 

მომხსენებელი: ნ. თურნავა  



  

 

 

. . . 
9. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,საქართველოს მთავრობასა და შპს „რაჭა ჰაიდროს’’-ს  შორის  

„რიონი-ჭანჭახი ჰესის’’ ჰიდროელექტროსადგურის შესახებ 

დასადები ხელშეკრულების თაობაზე“ 

 

 

მომხსენებელი: ნ. თურნავა 

. . . 
10. საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტი 

„ელექტროენერგიის ბაზრის მოდელის კონცეფციის 

დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 16 

აპრილის N246 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის 

თაობაზე” 

 

 

მომხსენებელი: ნ. თურნავა  

. . . 
11. საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტი 

„მერძევეობის დარგის მოდერნიზაციისა და ბაზარზე წვდომის 

სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს 

მთავრობის 2020 წლის 10 აპრილის №235 დადგენილებაში 

ცვლილების შეტანის თაობაზე” 

 

 

მომხსენებელი: ლ. დავითაშვილი 

. . . 
12. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

„2021 წლის ვაშლის მოსავლის რეალიზაციის ხელშეწყობის 

ღონისძიებების შესახებ“  საქართველოს მთავრობის 2021 წლის 27 

ივლისის N1283 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე” 

 

. . . 
13. საიდუმლო 

 

 

 


