
ტელეფონი ელ. ფოსტა

1 ალექსანდრე ლილუაშვილი საკრებულოს თავმჯდომარე 599414183 alelilua@mail.ru

2 გიორგი ივანიაძე თავმჯდომარის მოადგილე 593943461 giorgivani@yahoo.com

3 გელა ჩიკვაიძე
საფინანსო-საბიუჯეტო   კომისიის 

თავმჯდომარე
551455845 chikvaidze.gela@mail.ru

4 კობა ტოხვაძე

იურიდიული, სამანდატო, საპროცედურო 

საკითხთა და ეთიკის კომისიის 

თავმჯდომარე

595696886

5 ნინო ჩახუნაშვილი

კულტურის, განათლებისა და 

ახალგაზრდულ საქმეთა კომისიის 

თავმჯდომარე

591301330

6 ამირან დვალიშვილი
ჯანდაცვისა და სოციალურ საკითხთა 

კომისიის თავმჯდომარე
591659093 dvalishviliamirani@mail.ru

7 ლაშა ლორთქიფანიძე

ქონების მართვის, ეკონომიკური 

საკითხებისა და ინფრასტრუქტურის 

კომისიის თავმჯდომარე

568166120 lashalortqifanidze@mail.ru

8 გელა ვარდოსანიძე

ფრაქცია „ქართული ოცნება - 

დემოკრატიული საქართველო“ 

თავმჯდომარე

598572961 gvardosanidze@mail.ru

9 გია ბელთაძე
ფრაქცია „ვანის დემოკრატიული 

განვითარებისთვის“ თავმჯდომარე
595245862 beltadzegia@gmail.com

10 ზვიად ხელაძე
ფრაქცია „ქართული ოცნება - მრეწველები“ 

თავმჯდომარე
599097049

11 ეთერ ჭიჭინაძე
ფრაქცია „ქართული ოცნება - 

კონსერვატორები“ თავმჯდომარე
593496353

12 რამაზ არველაძე ფრაქცია „მაჟორიტარი“ თავმჯდომარე 514000979

13 ზერო ხურციძე
ფრაქცია „დემოკრატიული მოძრაობა“ 

თავმჯდომარე
555572288

14 თორნიკე ერისთავი
ფრაქცია „ენმ - ავამუშაოთ ვანი“ 

თავმჯდომარე
599981199 tornike.eristavi.62@mail.ru 

15 ნატული დვალიშვილი
ფრაქცია „ვანი - ღირსეული მომავალი“ 

თავმჯდომარე
577522288

16 დავით ბიბილეიშვილი საკრებულოს წევრი 555176396 dbibileishvili20@gmail.com

17 გელა ღვიტიძე საკრებულოს წევრი 593332727 ggvitidze71@mail.ru

18 მალხაზ ცერცვაძე საკრებულოს წევრი 599565401 mcercvadze@mail.ru

19 ვლადიმერ ჭვალაძე საკრებულოს წევრი 595406003 vchvaladze@mail.ru

20 დავით ხარძეიშვილი საკრებულოს წევრი 593618114

21 ივანე კორძაძე საკრებულოს წევრი 577171178 vankorvan@yahoo.com

22 ბონდო დვალიშვილი საკრებულოს წევრი 599423737

23 ვიტალი ოქროპილაშვილი საკრებულოს წევრი 595908541

24 მერაბ ხურციძე საკრებულოს წევრი 599714559 merabixurcidze@gmail.com

N სახელი, გვარი სტატუსი

საკონტაქტო ინფორმაცია 

ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრები
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25 ვარლამ გიორგაძე საკრებულოს წევრი 591977947

26 რომან თვალაბეიშვილი საკრებულოს წევრი 591140644 romoromo2582@gmail.com

27 ჯამბულ ბელთაძე საკრებულოს წევრი 595908068 jababeltadze@gmail.com

28 ვლადიმერ კახიანი საკრებულოს წევრი 599256474 kaxiani50@mail.ru

29 ალექსანდრე მჟავანაძე საკრებულოს წევრი 595908070

30 მერაბ ლორთქიფანიძე საკრებულოს წევრი 595908521

31 რეზო ჟღენტი საკრებულოს წევრი 595908059

32 პაატა ხურციძე საკრებულოს წევრი 599345672

33 შალვა ლორთქიფანიძე საკრებულოს წევრი 577357203 shlortqifanidze@mail.ru

34 რაულ ძაგნიძე საკრებულოს წევრი 579000077

35 თამარ შენგელია საკრებულოს წევრი 558522288
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