
         საქართველოს  პარლამენტის  წევრი

         

    

თბილისი 0118, რუსთაველის გამზირი # 8, საქართველოს პარლამენტის სასახლე
ტელეფონი: (995 32) 2281679. ელ. ფოსტა: contact@parliament.ge

7492/3-53/22
19-08-2022

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს

საქართველოს კონსტიტუციის 43-ე მუხლისა და საქართველოს პარლამენტის 
რეგლამენტის მე-8 მუხლის პირველი ნაწილის “ა“, „ბ“, „გ“ ქვეპუნქტისა და  148-ე მუხლის 1-
ელი და მე-2 ნაწილის საფუძველზე გთხოვთ, მომაწოდოთ ინფორმაცია სსიპ - ქალაქ ქუთაისის 
№5 საჯარო სკოლის დირექტორების ცვლილების შესახებ. კერძოდ, 

1. 2010 - 2022 წლამდე ზემოთ ხსენებული საჯარო სკოლის დირექტორების 
ჩამონათვალი (სახელებისა და გვარების მითითებით) მათი უფლებამოსილების 
დაწყებისა და ამოწურვის თარიღებით (დანიშვნა-გათავისუფლების აქტები).
გთხოვთ, ზემოთ აღნიშნული ინფორმაცია მომაწოდოთ საქართველოს პარლამენტის 

რეგლამენტის 148-ე მუხლის მე-4 ნაწილით გათვალისწინებულ ვადებში.

გთხოვთ, კონფიდენციალური ინფორმაციის შემთხვევაში, იგი გამოაგზავნოთ 
პარლამენტის წევრის პროფესიული საქმიანობის ფარგლებში. შესაბამისად, 
კონფიდენციალური ინფორმაცია, რომელიც პარლამენტის წევრისთვის ცნობილი გახდება, 
ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 273 მუხლის საფუძველზე, პროფესიულ 
საიდუმლოების ნაწილს დაექვემდებარება.

პატივისცემით, 

პარლამენტის წევრი
თამარ კორძაია



         საქართველოს  პარლამენტის  წევრი

         

    

თბილისი 0118, რუსთაველის გამზირი # 8, საქართველოს პარლამენტის სასახლე
ტელეფონი: (995 32) 2281679. ელ. ფოსტა: contact@parliament.ge

7476/3-53/22
19-08-2022

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს

საქართველოს კონსტიტუციის 43-ე მუხლისა და საქართველოს პარლამენტის 
რეგლამენტის მე-8 მუხლის პირველი ნაწილის “ა“, „ბ“, „გ“ ქვეპუნქტისა და  148-ე მუხლის 1-
ელი და მე-2 ნაწილის საფუძველზე გთხოვთ, მომაწოდოთ ინფორმაცია სსიპ - მცხეთის 
მუნიციპალიტეტის სოფელ წეროვნის №3 საჯარო სკოლის დირექტორების ცვლილების 
შესახებ. კერძოდ, 

1. 2010 - 2022 წლამდე ზემოთ ხსენებული საჯარო სკოლის დირექტორების 
ჩამონათვალი (სახელებისა და გვარების მითითებით) მათი უფლებამოსილების 
დაწყებისა და ამოწურვის თარიღებით (დანიშვნა-გათავისუფლების აქტები).
გთხოვთ, ზემოთ აღნიშნული ინფორმაცია მომაწოდოთ საქართველოს პარლამენტის 

რეგლამენტის 148-ე მუხლის მე-4 ნაწილით გათვალისწინებულ ვადებში.

გთხოვთ, კონფიდენციალური ინფორმაციის შემთხვევაში, იგი გამოაგზავნოთ 
პარლამენტის წევრის პროფესიული საქმიანობის ფარგლებში. შესაბამისად, 
კონფიდენციალური ინფორმაცია, რომელიც პარლამენტის წევრისთვის ცნობილი გახდება, 
ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 273 მუხლის საფუძველზე, პროფესიულ 
საიდუმლოების ნაწილს დაექვემდებარება.

პატივისცემით, 

პარლამენტის წევრი
თამარ კორძაია



         საქართველოს  პარლამენტის  წევრი

         

    

თბილისი 0118, რუსთაველის გამზირი # 8, საქართველოს პარლამენტის სასახლე
ტელეფონი: (995 32) 2281679. ელ. ფოსტა: contact@parliament.ge

7493/3-53/22
19-08-2022

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს

საქართველოს კონსტიტუციის 43-ე მუხლისა და საქართველოს პარლამენტის 
რეგლამენტის მე-8 მუხლის პირველი ნაწილის “ა“, „ბ“, „გ“ ქვეპუნქტისა და  148-ე მუხლის 1-
ელი და მე-2 ნაწილის საფუძველზე გთხოვთ, მომაწოდოთ ინფორმაცია სსიპ - ქალაქ ქუთაისის 
№26 საჯარო სკოლის დირექტორების ცვლილების შესახებ. კერძოდ, 

1. 2010 - 2022 წლამდე ზემოთ ხსენებული საჯარო სკოლის დირექტორების 
ჩამონათვალი (სახელებისა და გვარების მითითებით) მათი უფლებამოსილების 
დაწყებისა და ამოწურვის თარიღებით (დანიშვნა-გათავისუფლების აქტები).
გთხოვთ, ზემოთ აღნიშნული ინფორმაცია მომაწოდოთ საქართველოს პარლამენტის 

რეგლამენტის 148-ე მუხლის მე-4 ნაწილით გათვალისწინებულ ვადებში.

გთხოვთ, კონფიდენციალური ინფორმაციის შემთხვევაში, იგი გამოაგზავნოთ 
პარლამენტის წევრის პროფესიული საქმიანობის ფარგლებში. შესაბამისად, 
კონფიდენციალური ინფორმაცია, რომელიც პარლამენტის წევრისთვის ცნობილი გახდება, 
ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 273 მუხლის საფუძველზე, პროფესიულ 
საიდუმლოების ნაწილს დაექვემდებარება.

პატივისცემით, 

პარლამენტის წევრი
თამარ კორძაია



         საქართველოს  პარლამენტის  წევრი

         

    

თბილისი 0118, რუსთაველის გამზირი # 8, საქართველოს პარლამენტის სასახლე
ტელეფონი: (995 32) 2281679. ელ. ფოსტა: contact@parliament.ge

7494/3-53/22
19-08-2022

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს

საქართველოს კონსტიტუციის 43-ე მუხლისა და საქართველოს პარლამენტის 
რეგლამენტის მე-8 მუხლის პირველი ნაწილის “ა“, „ბ“, „გ“ ქვეპუნქტისა და  148-ე მუხლის 1-
ელი და მე-2 ნაწილის საფუძველზე გთხოვთ, მომაწოდოთ ინფორმაცია სსიპ - ქალაქ ქუთაისის 
№21 საჯარო სკოლის დირექტორების ცვლილების შესახებ. კერძოდ, 

1. 2010 - 2022 წლამდე ზემოთ ხსენებული საჯარო სკოლის დირექტორების 
ჩამონათვალი (სახელებისა და გვარების მითითებით) მათი უფლებამოსილების 
დაწყებისა და ამოწურვის თარიღებით (დანიშვნა-გათავისუფლების აქტები).
გთხოვთ, ზემოთ აღნიშნული ინფორმაცია მომაწოდოთ საქართველოს პარლამენტის 

რეგლამენტის 148-ე მუხლის მე-4 ნაწილით გათვალისწინებულ ვადებში.

გთხოვთ, კონფიდენციალური ინფორმაციის შემთხვევაში, იგი გამოაგზავნოთ 
პარლამენტის წევრის პროფესიული საქმიანობის ფარგლებში. შესაბამისად, 
კონფიდენციალური ინფორმაცია, რომელიც პარლამენტის წევრისთვის ცნობილი გახდება, 
ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 273 მუხლის საფუძველზე, პროფესიულ 
საიდუმლოების ნაწილს დაექვემდებარება.

პატივისცემით, 

პარლამენტის წევრი
თამარ კორძაია



         საქართველოს  პარლამენტის  წევრი

         

    

თბილისი 0118, რუსთაველის გამზირი # 8, საქართველოს პარლამენტის სასახლე
ტელეფონი: (995 32) 2281679. ელ. ფოსტა: contact@parliament.ge

7241/3-53/22
15-08-2022

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს

გთხოვთ, საქართველოს კონსტიტუციის 43-ე მუხლისა და საქართველოს პარლამენტის 
რეგლამენტის მე-8 მუხლის პირველი ნაწილის “ა“,  „ბ“,  „გ“ ქვეპუნქტისა და  148-ე მუხლის 1-
ელი და მე-2 ნაწილის საფუძველზე მომაწოდოთ ინფორმაცია თუ როდის დაინიშნა თინათინ 
გოგელია დირექტორის თანამდებობაზე სსიპ - გიორგი ლომაძის სახელობის ლანჩხუთის 
მუნიციპალიტეტის სოფელ ლესის საჯარო სკოლაში.

გთხოვთ, ზემოთ აღნიშნული ინფორმაცია მომაწოდოთ საქართველოს პარლამენტის 
რეგლამენტის 148-ე მუხლის მე-4 ნაწილით გათვალისწინებულ ვადებში.

გთხოვთ, კონფიდენციალური ინფორმაციის შმთხვევაში, იგი გამოაგზავნოთ 
პარლამენტის წევრის პროფესიული საქმიანობის ფარგლებში. შესაბამისად, 
კონფიდენციალური ინფორმაცია, რომელიც პარლამენტის წევრისთვის ცნობილი გახდება, 
ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 273 მუხლის საფუძველზე, პროფესიულ 
საიდუმლოების ნაწილს დაექვემდებარება.

პატივისცემით, 

პარლამენტის წევრი
თამარ კორძაია



         საქართველოს  პარლამენტის  წევრი

         

    

თბილისი 0118, რუსთაველის გამზირი # 8, საქართველოს პარლამენტის სასახლე
ტელეფონი: (995 32) 2281679. ელ. ფოსტა: contact@parliament.ge

7244/3-53/22
15-08-2022

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს

გთხოვთ, საქართველოს კონსტიტუციის 43-ე მუხლისა და საქართველოს პარლამენტის 
რეგლამენტის მე-8 მუხლის პირველი ნაწილის “ა“, „ბ“, „გ“ ქვეპუნქტისა და  148-ე მუხლის 1-
ელი და მე-2 ნაწილის საფუძველზე მომაწოდოთ ინფორმაცია სსიპ - მცხეთის 
მუნიციპალიტეტის სოფელ ჩარდახის საჯარო სკოლის დირექტორების ცვლილების შესახებ. 
კერძოდ, 

 2010 - 2022 წლამდე ზემოთ ხსენებული საჯარო სკოლის 
დირექტორების ჩამონათვალი (სახელებისა და გვარების 
მითითებით) მათი უფლებამოსილების დაწყებისა და 
ამოწურვის თარიღებით (დანიშვნა-გათავისუფლების აქტები).

გთხოვთ, ზემოთ აღნიშნული ინფორმაცია მომაწოდოთ საქართველოს პარლამენტის 
რეგლამენტის 148-ე მუხლის მე-4 ნაწილით გათვალისწინებულ ვადებში.

გთხოვთ, კონფიდენციალური ინფორმაციის შემთხვევაში, იგი გამოაგზავნოთ 
პარლამენტის წევრის პროფესიული საქმიანობის ფარგლებში. შესაბამისად, 
კონფიდენციალური ინფორმაცია, რომელიც პარლამენტის წევრისთვის ცნობილი გახდება, 
ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 273 მუხლის საფუძველზე, პროფესიულ 
საიდუმლოების ნაწილს დაექვემდებარება.

პატივისცემით, 

პარლამენტის წევრი
თამარ კორძაია



         საქართველოს  პარლამენტის  წევრი
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საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს

გთხოვთ, საქართველოს კონსტიტუციის 43-ე მუხლისა და საქართველოს პარლამენტის 
რეგლამენტის მე-8 მუხლის პირველი ნაწილის “ა“,  „ბ“ და „გ“ ქვეპუნქტისა და  148-ე მუხლის 
1-ელი და მე-2 ნაწილის საფუძველზე მომაწოდოთ ინფორმაცია თუ როდის დაინიშნა ნანა 
ნაკანი დირექტორის თანამდებობაზე სსიპ - მცხეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ძველი 
ქანდის საჯარო სკოლაში.

გთხოვთ, ზემოთ აღნიშნული ინფორმაცია მომაწოდოთ საქართველოს პარლამენტის 
რეგლამენტის 148-ე მუხლის მე-4 ნაწილით გათვალისწინებულ ვადებში.

გთხოვთ, კონფიდენციალური ინფორმაციის შმთხვევაში, იგი გამოაგზავნოთ 
პარლამენტის წევრის პროფესიული საქმიანობის ფარგლებში. შესაბამისად, 
კონფიდენციალური ინფორმაცია, რომელიც პარლამენტის წევრისთვის ცნობილი გახდება, 
ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 273 მუხლის საფუძველზე, პროფესიულ 
საიდუმლოების ნაწილს დაექვემდებარება.

პატივისცემით, 

პარლამენტის წევრი
თამარ კორძაია


