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ქალაქ თბილისში მდებარე საქართველოს პარლამენტის სასახლის A, B, C და AB
კორპუსების სტუმრებისათვის საქართველოს პარლამენტის სასახლეში შემოსასვლელი
საშვის დაშვების უფლების მქონე პირთა ნუსხა
I. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის, მისი პირველი მოადგილისა და
მოადგილეების, აგრეთვე საპარლამენტო უმრავლესობისა და უმცირესობის ლიდერების
საქართველოს პარლამენტის სასახლეში შემოსასვლელი საშვის დაშვების უფლება
მუხლი 1. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარეს და მის პირველ მოადგილეს
აქვთ №2 დანართის მე-9 პუნქტით განსაზღვრული საქართველოს პარლამენტის
სასახლეში შემოსასვლელი საშვების დაშვების უფლება.
მუხლი 2. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის მოადგილეებს, აგრეთვე
საპარლამენტო უმრავლესობისა და უმცირესობის ლიდერებს აქვთ №2 დანართის მე-9
პუნქტის „ა“ და „გ“ ქვეპუნქტებით განსაზღვრული საქართველოს პარლამენტის
სასახლეში შემოსასვლელი საშვების დაშვების უფლება.

II. №2 დანართის მე-9 პუნქტით განსაზღვრული საქართველოს პარლამენტის
სასახლეში შემოსასვლელი საშვების დაშვების უფლების მქონე პირები:
1. პარლამენტის აპარატის უფროსი;
2. პარლამენტის აპარატის უფროსის მოადგილეები;
3. პარლამენტის თავმჯდომარის კაბინეტის უფროსი;
4. საერთაშორისო ურთიერთობათა დეპარტამენტის უფროსი;
5. საზოგადოებასთან ურთიერთობისა და ინფორმაციის დეპარტამენტის უფროსი;
6. სამეურნეო უზრუნველყოფის დეპარტამენტის უფროსი;
7. საორგანიზაციო დეპარტამენტის უფროსი;
8. პარლამენტის თავმჯდომარის კაბინეტის უფროსის მოადგილე;
9. პარლამენტის თავმჯდომარის პირველი მოადგილის (თ. ჩუგოშვილი)
სამდივნოს უფროსი;
10. თენგიზ შარმანაშვილი − პარლამენტის თავმჯდომარის მრჩეველი;
11. პარლამენტის აპარატის უფროსის თანაშემწეები;
12. ამოღებულია

13. პარლამენტის თავმჯდომარის
სამდივნოს უფროსი სპეციალისტი.

პირველი

მოადგილის

(თ.

ჩუგოშვილი)

III. №2 დანართის მე-9 პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტით განსაზღვრული საქართველოს
პარლამენტის სასახლეში შემოსასვლელი საშვის დაშვების უფლების მქონე პირები:
მუხლი 1. საქართველოს პარლამენტის აპარატის საჯარო მოსამსახურეები:
1. კვლევითი დეპარტამენტის უფროსი;
2. ამოღებულია
3. პარლამენტის თავმჯდომარის მოადგილის (გ. ვოლსკი) სამდივნოს უფროსი;
4. პარლამენტის თავმჯდომარის მოადგილის (ზ. ძიძიგური) სამდივნოს უფროსი;
5. პარლამენტის თავმჯდომარის მოადგილის (ი. ნაკაშიძე) სამდივნოს უფროსი;
6. პარლამენტის თავმჯდომარის მოადგილის (ს. კაპანაძე) სამდივნოს უფროსი;
7. პარლამენტის თავმჯდომარის მოადგილის (ი. ინაშვილი) სამდივნოს უფროსი;
8. მანდატურის სამსახურის მანდატურთუხუცესი;
9. კვლევითი დეპარტამენტის განყოფილებების უფროსები;
10. საერთაშორისო
ურთიერთობათა
დეპარტამენტის
განყოფილებების
უფროსები;
101.
საერთაშორისო
ურთიერთობათა
დეპარტამენტის
პროტოკოლის
განყოფილების საჯარო მოსამსახურეები;
11. პარლამენტის თავმჯდომარის მოადგილის (გ. ვოლსკი) სამდივნოს უფროსი
სპეციალისტი;
12. პარლამენტის თავმჯდომარის მოადგილის (ზ. ძიძიგური) სამდივნოს უფროსი
სპეციალისტი;
13. პარლამენტის თავმჯდომარის მოადგილის (ი. ნაკაშიძე) სამდივნოს უფროსი
სპეციალისტი;
14. პარლამენტის თავმჯდომარის მოადგილის (ს. კაპანაძე) სამდივნოს უფროსი
სპეციალისტი;
15. პარლამენტის თავმჯდომარის მოადგილის (ი. ინაშვილი) სამდივნოს უფროსი
სპეციალისტი;

16. ამოღებულია
მუხლი 2. საპარლამენტო უმრავლესობის აპარატის თანამშრომლები:
1. თამთა ჯახუა – საპარლამენტო უმრავლესობის აპარატის თანამშრომელი;

2. ამოღებულია
მუხლი 3. საქართველოს პარლამენტის სასახლეში განთავსებული ორგანიზაციების
თანამშრომლები და საპარლამენტო მდივნები:
1. თამარ სართანია – ეროვნულ-დემოკრატიული ინსტიტუტის
არასამთავრობო ორგანიზაციებთან ურთიერთობის ბიუროს ხელმძღვანელი;
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2. სოფიო გურული – გაეროს განვითარების პროგრამის (UNDP) პროექტის „ძლიერი
პარლამენტი კონსოლიდირებულ დემოკრატიაში“ მენეჯერი;
3. თინათინ სულაძე – გაეროს განვითარების პროგრამის (UNDP) პროექტის
„ძლიერი პარლამენტი კონსოლიდირებულ დემოკრატიაში“ თანამშრომელი;
4. ლიკა საჯაია – „საერთაშორისო გამჭვირვალობა − საქართველოს“ საპარლამენტო
მდივანი;
5. დიმიტრი გაბუნია − საქართველოს პრეზიდენტის საპარლამენტო მდივანი;
6. ნათია მიქელაძე − საქართველოს მთავრობის საპარლამენტო მდივანი.

IV. №2 დანართის მე-9 პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტით განსაზღვრული საქართველოს
პარლამენტის სასახლეში შემოსასვლელი საშვის დაშვების უფლების მქონე პირები:
1. ადამიანური რესურსებისა და ინსტიტუციური განვითარების დეპარტამენტის
უფროსი;
2. საფინანსო უზრუნველყოფის დეპარტამენტის უფროსი;
3. საფინანსო უზრუნველყოფის დეპარტამენტის ბუღალტერიის მთავარი
ბუღალტერი;
4. საფინანსო უზრუნველყოფის დეპარტამენტის ბიუჯეტის დაგეგმვისა და
მართვის განყოფილების უფროსი;
5. ამოღებულია
6. ადამიანური რესურსებისა და ინსტიტუციური განვითარების დეპარტამენტის
პერსონალის აღრიცხვისა და ადმინისტრირების განყოფილების უფროსი;
61. ადამიანური რესურსებისა და ინსტიტუციური განვითარების დეპარტამენტის
ანალიზისა და ინსტიტუციური განვითარების განყოფილების უფროსი;
7. საორგანიზაციო დეპარტამენტის რადიოფიცირების განყოფილების უფროსი;
8. გიორგი გარუჩავა − პარლამენტის აპარატის უფროსის მოადგილის (შ. გოშაძე)
თანაშემწე.
9. ნინო კაპანაძე − პარლამენტის აპარატის უფროსის მოადგილის (დ. გელაშვილის)
თანაშემწე.
V. №2 დანართის მე-9 პუნქტის „გ“ ქვეპუნქტით განსაზღვრული საქართველოს
პარლამენტის სასახლეში შემოსასვლელი საშვის დაშვების უფლების მქონე პირები:
მუხლი 1. 2016–2020 წლების მოწვევის საქართველოს პარლამენტის წევრები.
მუხლი 2. საქართველოს პარლამენტის აპარატის საჯარო მოსამსახურეები:
1. იურიდიული დეპარტამენტის უფროსი;
2. ინფორმაციული ტექნოლოგიების დეპარტამენტის უფროსი;
3. საქმისწარმოების დეპარტამენტის უფროსი;
31. პარლამენტის საბიუჯეტო ოფისის უფროსი;
4. იურიდიული დეპარტამენტის განყოფილებების უფროსები;
5.ინფორმაციული ტექნოლოგიების დეპარტამენტის განყოფილებების უფროსები;
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6.საზოგადოებასთან
ურთიერთობისა
და
ინფორმაციის
დეპარტამენტის
პრესცენტრის უფროსი;
7.საზოგადოებასთან
ურთიერთობისა
და
ინფორმაციის
დეპარტამენტის
განყოფილებების უფროსები;
8.საორგანიზაციო დეპარტამენტის საოქმო განყოფილების უფროსი;
9. საორგანიზაციო
დეპარტამენტის
საჯარო
ინფორმაციის
გაცემის
უზრუნველყოფის განყოფილების უფროსი;
10. საორგანიზაციო დეპარტამენტის გასამრავლებელი ტექნიკით მომსახურების
განყოფილების უფროსი;
11. საორგანიზაციო დეპარტამენტის სტენოგრაფიული განყოფილების უფროსი;
12. საორგანიზაციო დეპარტამენტის მთარგმნელობითი განყოფილების უფროსი;
13. საქმისწარმოების დეპარტამენტის განყოფილებების უფროსები;
14. სამეურნეო უზრუნველყოფის დეპარტამენტის განყოფილებების უფროსები;
141. პარლამენტის საბიუჯეტო ოფისის განყოფილებების უფროსები;
15. ადამიანური რესურსებისა და ინსტიტუციური განვითარების დეპარტამენტის
საიდუმლო საქმისწარმოების განყოფილების უფროსი;
16. ადამიანური რესურსებისა და ინსტიტუციური განვითარების დეპარტამენტის
პერსონალის სწავლებისა და პროფესიული განვითარების განყოფილების უფროსი;
161. ნათია ქართველიშვილი − ადამიანური რესურსებისა და ინსტიტუციური
განვითარების დეპარტამენტის საიდუმლო საქმისწარმოების განყოფილების მთავარი
სპეციალისტი;
162. თამარ ომიაძე − ადამიანური რესურსებისა და ინსტიტუციური განვითარების
დეპარტამენტის
პერსონალის
სწავლებისა
და
პროფესიული
განვითარების
განყოფილების მთავარი სპეციალისტი;
17. პარლამენტის კომიტეტების აპარატების უფროსები;
18. პარლამენტის კომიტეტების თავმჯდომარეების თანაშემწეები;
19. ამოღებულია

20. ამოღებულია
21. ქეთევან გოგოლაური − პარლამენტის საბიუჯეტო ოფისის უფროსი
სპეციალისტი;
22. ამოღებულია
23. თეა ჩიქოვანი − პარლამენტის ადამიანის უფლებათა დაცვისა და სამოქალაქო
ინტეგრაციის კომიტეტის აპარატის უფროსი სპეციალისტი;
24. ამოღებულია
25. ხათუნა მუკბანიანი − პარლამენტის გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი
რესურსების კომიტეტის აპარატის უფროსი სპეციალისტი;
26. ელენე ცხომელიძე − პარლამენტის დარგობრივი ეკონომიკისა და ეკონომიკური
პოლიტიკის კომიტეტის აპარატის უფროსი სპეციალისტი;
27. თამარ მარგველანი − პარლამენტის დიასპორისა და კავკასიის საკითხთა
კომიტეტის აპარატის უფროსი სპეციალისტი;
28. ნინო ხუციშვილი − პარლამენტის ევროპასთან ინტეგრაციის კომიტეტის
აპარატის უფროსი სპეციალისტი;
29. სოფიო შარაბიძე − პარლამენტის თავდაცვისა და უშიშროების კომიტეტის
აპარატის უფროსი სპეციალისტი;
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30. ნია ლეჟავა − პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის აპარატის
უფროსი სპეციალისტი;
31. ნათია თხლაშიძე − პარლამენტის რეგიონული პოლიტიკისა და
თვითმმართველობის კომიტეტის აპარატის უფროსი სპეციალისტი;
32. ნინო აფხაზავა − პარლამენტის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის აპარატის
უფროსი სპეციალისტი;
33. ქეთევან ფუტკარაძე − პარლამენტის საპროცედურო საკითხთა და წესების
კომიტეტის აპარატის უფროსი სპეციალისტი;
34. ამოღებულია
35. ანნა მაისურაძე − პარლამენტის სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა
კომიტეტის აპარატის უფროსი სპეციალისტი.
36. ლელა ასათიანი − პარლამენტის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალურ
საკითხთა კომიტეტის აპარატის უფროსი სპეციალისტი.
მუხლი 3. საპარლამენტო ფრაქციების აპარატებისა და პარლამენტის დროებითი
კომისიის აპარატის თანამშრომლები:
1. მარეხ სირბილაძე − ფრაქცია „ქართული ოცნების“ აპარატის თანამშრომელი;
2. ნინო ჭანტურია − ფრაქცია „ქართული ოცნების“ აპარატის თანამშრომელი;
21. ანა ჯანელიძე − ფრაქცია „ქართული ოცნების“ აპარატის თანამშრომელი;
3. ქეთევან სებისკვერაძე − ფრაქცია „ქართული ოცნება − მრეწველების“ აპარატის
თანამშრომელი;
4. ლიანა ქვარცხავა − ფრაქცია „ევროპული საქართველოს“ აპარატის
თანამშრომელი;
5. თამარ ყაჯრიშვილი − ფრაქციის „ევროპული საქართველო − მოძრაობა
თავისუფლებისთვის“ აპარატის თანამშრომელი;
6. ბესიკ ცქიფურიშვილი − ფრაქცია „პატრიოტთა ალიანსი და სოციალდემოკრატების“ აპარატის თანამშრომელი;“;
61. ეკა ჩახნაშვილი − ფრაქციის „პატრიოტთა ალიანსი და სოციალ-დემოკრატები“
აპარატის თანამშრომელი;
7. ლელა მიქავა − ფრაქცია „ქართული ოცნება − კონსერვატორების“ აპარატის
თანამშრომელი;
8. ნინო ქათამაძე − ფრაქციის „ქართული ოცნება − რეგიონების განვითარებისთვის“
აპარატის თანამშრომელი;
81. ნინო კომახიძე − ფრაქციის „ქართული ოცნება − რეგიონების
განვითარებისთვის“ აპარატის თანამშრომელი;

9. ამოღებულია
10. მერაბ შარაბიძე − ფრაქცია „ქართული ოცნება − მწვანეების“ აპარატის
თანამშრომელი;
11. თამარ ზერეკიძე − ფრაქცია „ნაციონალური მოძრაობის“ აპარატის
თანამშრომელი.

12. ამოღებულია
13. ამოღებულია
14. ამოღებულია
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