
                                                 

 მერის წარმომადგენლის ასისტენტები ადმინისტრაციულ  ერთეულებში 

 ქ.ვანის ადმ.ერთეული სახელი,გვარი ტელ: ელ.ფოსტა 

1.   მერის წარმომადგენლის 

ასისტენტი 

ნიკა ბოლქვაძე 595096190 Nikabolqvadze1979@gmail.com 

2.   მერის წარმომადგენლის 

ასისტენტი 

სოფიკო კბილაშვილი 555233918 Sofo.kbilashvili81@gmail.com 

3.   მერის წარმომადგენლის  

ასისტენტი 

ქეთევან 

ნამიჭეიშვილი 

598718119 ketevannamicheishvili@gmail.com 

4.     მერის წარმომადგენლის 

ასისტენტი  

ლომზარ თოდრია 595096174 lomzaritodria@ gmail.com 

5.    მერის წარმომადგენლის 

ასისტენტი                                                                          

აკაკი კალაძე 551757170 sachinovani@gmail..com 

6.  მერის წარმომადგენლის 

ასისტენტი 

რევაზ ფაშკურიძე 551167816 revazfashkuridze@gmail.com 

 სალხინოს ადმ.ერთეული    

7.  მერის წარმომადგენლის 

ასისტენტი 

მარი როხვაძე 558532262 Roxvadzemari@yahoo.com 

8.  მერის წარმომადგენლის 

ასისტენტი 

ლევან 

ლორთქიფანიძე 

591403047 lortkipanidzelevan@yacoo.com 

 დიხაშხოს ადმ.ერთეული    

9.  მერის წარმომადგენლის 

ასისტენტი  

სულეიმან 

შალამბერიძე  

557379935 suleimanshalamberidze@gmail.com 

10.  მერის წარმომადგენლის 

ასისტენტი  

ლაშა შალამბერიძე 551369297 Lashashalamberidze73@gmail.com 

11.  მერის წარმომადგენლის 

ასისტენტი 

ანზორ ნარჩომაშვილი 593146873 Anzorinarcomashvili2016gmail.com 

12.  სულორის ადმ.ერთეული    

13.  მერის  წარმომადგენლის 

ასისტენტი 

გიორგი დვალიშვილი 599979095 gogitadvalishvili67@gmail.com 



 ძულუხის ადმ.ერთეული    

14.  მერის წარმომადგენლის  

ასისტენტი 

კობა ხურციძე 599705485 Kobakhurtsidze8@gmail.com 

 ბზვანის  ადმ.ერთეული    

15.  მერის წარმომადგენლის 

ასისტენტი 

გალაქტიონ 

ჩხარტიშვილი 

551313169 Gelachxartishvili905@ gmail.com 

16.  მერის წარმომადგენლის 

ასისტენტი 

ალუდა ძიგრაშვილი 595987779 Aluda.dzigrashvili@ gmail.com 

 ამაღლების ადმ.ერთეული    

17.  მერის წარმომადგენლის 

ასისტენტი 

გია  ხურციძე 598342952 Giaxurcidze64@gmail.com 

18.  მერის წარმომადგენლის 

ასისტენტი 

მერაბ ზარნაძე 551674967 Merab.zarnadze65@gmail.com 

 ზეინდრის ადმ.ერთეული    

19.  მერის აწარმომადგენლის 

სისტენტი 

ელგუჯა გენელიძე 551295232 genelidzeelguja@ gmail.com 

20.  მერისწარმომადგენლის  

ასისტენტი 

ვაკანსია   

21.  მერის წარმომადგენლის 

ასისტენტი  

თამთა მაჩიტიძე 551764767 Tamta.machittidze.89@ gmail.com 

 გორას ადმ.ერთეული    

22.  მერის წარმომადგენლის 

ასისტენტი 

თენგიზ დვალიშვილი 591152363 Tengizdvalishvili16.06@gmail.com 

23.  მერის წარმომადგენლის 

ასისტენტი 

გიგა გამრეკლიძე 595037767 gamreklidzegiga@gmail.com 

 უხუთის ადმ.ერთეული    

24.  მერის წარმომადგენლის  

ასისტენტი  

გიორგი დიაკონიძე 593111181 Giorgidiakonidze69@gmail.com 

 საპრასიის ადმ.ერთეული    

25.  მერის წარმომადგენლის  

ასისტენტი 

ტარიელ 

ოქროპილაშვილი 

551175152 Tariel.oqropilashvili@ gmail.com 



 ფერეთას ადმ.ერთეული ბექა ლაჭყეპიანი 595300571 sofelifereta@ gmail.com 

26.  მერის წარმომადგენლის 

ასისტენტი  

ვაკანსია   

 სალომინაოს ადმ.ერთეული    

27.  მერის წარმომადგენლის 

ასისტენტი 

ჯიმშერ ფერაძე 599754015 Jimsherferadze@gmail.com 

 ციხესულორის ადმ.ერთეული    

28.  მერის წარმომადგენლის 

ასისტენტი 

თამაზი დვალიშვილი 551266844 Tazo.dvalishvili1976@gmail.com 

29.  მერისწარმომადგენლის  

ასისტენტი 

გიორგი ხავთასი 595096197 Xavtasi72@gmail.com 

 შუამთის ადმ.ერთეული    

30.  მერის წარმომადგენლის 

ასისტენტი 

მერაბ ჩაფიძე 599744792 merabchafidze@gmail.com 

31.  მერის წარმომადგენლის 

ასისტენტი 

ნატალია გოგაძე 595976030             Nataliagogadze59@ gmail.com 

32.  მერის წარმომადგენლის 

ასისტენტი 

თათია სულაბერიძე 599742842 tatiasulaberidze@yahoo.com 

 ტობანიერის ადმ.ერთეული    

33.  მერის წარმომადგენლის 

ასისტენტი 

დალი კერელეიშვილი 591407981 dalikereleishvili@gmail.com 

34.  მერის წარმომადგენლის  

ასისტენტი 

ფატმან დიასამიძე 

 

591974717 Tobanieri1969@gmail.com 

35.  მერის წარმომადგენლის 

ასისტენტი 

გოდერძი ბურკაძე 557172250 goderdziburkadze76@ gmail.com 



 მუქედის ადმ.ერთეული    

36.  მერის წარმომადგენლის 

ასისტენტი 

გრამიტონ კორძაძე 

 

595010251 mitokordzadze@ gmail.com 

 მთისძირის ადმ.ერთეული    

37.   

 

მერის წარმომადგენლის  

ასისტენტი 

მთვარისა გიორგაძე 595274430 mtvari@gmail.com 

 ზედავანის ადმ.ერთეული    

38.  მერის წარმომადგენლის 

ასისტენტი 

ზვიად მამასახლისი 595799953 Zviad_mamasaxlisi@ gmail.com 

39.  მერის წარმომადგენლის 

ასისტენტი  

კახა ჩახუნაშვილი 557501056 Chaxunashvili76@gmail.com 

 გადიდის ადმ.ერთეული    

40.  მერის წარმომადგენლის 

ასისტენტი 

შალვა შარაშენიძე 599582865 shalva.Sarasenidze@ gmail.com 

 ყუმურის ადმ.ერთეული      

41.  მერის  წარმომადგენლის  

ასისტენტი 

ამბერკი ადეიშვილი 593677468 bekoadeishvili@gmail.com 

 


