
ა(ა)იპ ვანის მუნიციპალიტეტის კულტურული ღონისძიებების ორგანიზებისა და მართვის ცენტრი 

                                                             

N ადმინისტრაცია   დაკავებული თანამდებობა ტელეფონი: 

         სახელი, გვარი 

1  გელა გამრეკლიძე დირექტორი 599 57 46 80  

2  ინგა თოდრია მთ. ბუღალტერი  

3  თედო ვაშაყმაძე ადმინისტრატორი   

4 ლია ხურციძე ბუღალტერი  

5 მაკა ბუხრაძე იურისტი  

6  ქეთევან ჩახუნაშვილი საქმისმწარმოებელი  

7  ცირა ბიბიჩაძე სპეციალისტი  

8  ჯამბული ბელთაძე სპეციალისტი  

9 ქეთევან ნანობაშვილი  სპეციალისტი  

10 გური ლორთქიფანიძე სპეციალისტი  

11 ნუნუ ჭაფოძე შესყიდვების სპეციალისტი  

12  ქრისტინე შენგელია პიარ-მენეჯერი  

2 ლევან გერსამიას სახელობის  

კულტურის ცენტრი 

  

1 გიორგი ბუბუტეიშვილი სამხატვრო ხელმძღვანელი  

2 მალხაზი აბრამიძე ლოტბარი  

3 მურთაზი პირველაშვილი თეატრის ხელმძღვანელი  

4 მაია მსხილაძე ღონისძიების რეჟისორი  

5 მაკა ხეცურიანი უფროსი კამერდინერი  

6 ხათუნა მამფორია კამერდინერი  

7 ნანა ხურციძე კამერდინერი  

8 გულისა ლომინეიშვილი კამერდინერი  



 ზეინაბ ბიბილეიშვილი კამერდინერი  

10 მელანო როხვაძე კამერდინერი  

11 გიგა კვირიკაძე არგოს მომღერალი  

12 მამუკა დვალიშვილი არგოს მომღერალი  

13 აბელი ძაგნიძე არგოს მომღერალი  

14 კახაბერ კიზივაძე არგოს მომღერალი  

15 ბექა ხურციძე არგოს მომღერალი  

16 თეიმურაზ კიკალიშვილი არგოს მომღერალი  

17 ირაკლი შენგელია არგოს მომღერალი  

18 ილიკო ხურციძე ხმის ოპერატორი  

19 გოჩა კვირიკაძე განათების ოპერატორი  

20 თეა ნიკოლეიშვილი სპეციალისტი  

21 დარიკო ჯანელიძე სპეციალისტი  

22 სოფიო ბერძენიშვილი სპეციალისტი  

23 თემური ნანობაშვილი სპეციალისტი  

24 ენძელა გოგოძე სპეციალისტი  

25 მარინა ძაგნიძე სპეციალისტი  

26 ტარიელ შარაშენიძე ელექტრო-მონტიორი  

27 ამირან შარაშენიძე მსახიობი  

28 პაპუნა ბახტაძე არგოს მომღერალი  

29 აბელი სოსელია მსახიობი  

30 ნანი ბურკაძე დამლაგებელი  

31 ნაზი რიჯამაძე დამლაგებელი  

32 მერაბი მამასახლისი დარაჯი  

33 გოჩა წიკლაური დარაჯი  



34 ემზარი აბრამიძე დარაჯი  

35 ელგუჯა ძაგნიძე მომღერალი  

36 გიორგი ხელაძე მომღერალი  

37 თომა კარანაძე მომღერალი  

38 რიტა ორმოცაძე ღონისძიების რეჯისორი  

39 ლეილა ჩუგუნაძე მატერიალური პასუხისმგებელი პირი  

40 დავით აბრამიძე ტექნიკური მუშაკი  

41 რომანი ახობაძე ტექნიკური მუშაკი  

42 მალხაზი ქიმუცაძე ტექნიკური მუშაკი  

43 ლალი სულაბერიძე სპეციალისტი  

44 ვერა ქიმუცაძე სპეციალისტი კულტურის დარგში  

45 გიორგი კახაძე სპეციალისტი კულტურის დარგში  

46 ნატო შუბლაძე სპეციალისტი კულტურის დარგში  

47 ლამზირა მამასახლისი სპეციალისტი კულტურის დარგში  

48 ნატო მეფარიშვილი სპეციალისტი კულტურის დარგში  

49 გიზო აბრამიძე სპეციალისტი კულტურის დარგში  

50 გია შუბლაძე სპეციალისტი კულტურის დარგში  

51 ცირა წივწივაძე სპეციალისტი კულტურის დარგში  

52 ზაალ ბურკაძე სპეციალისტი კულტურის დარგში  

53 ქეთევან ადეიშვილი სპეციალისტი კულტურის დარგში  

54 შალვა ოქროპილაშვილი სპეციალისტი კულტურის დარგში  

55 სოფიო ცაგარეიშვილი სპეციალისტი კულტურის დარგში  

56 თემური ჩახუნაშვილი სპეციალისტი კულტურის დარგში  

57 მარინა ერემეიშვილი სპეციალისტი კულტურის დარგში  

58 იზო გორგოძე სპეციალისტი კულტურის დარგში  



59 სოფია კაცაძე სპეციალისტი კულტურის დარგში  

60 სოფრომ მამფორია სპეციალისტი კულტურის დარგში  

61 მალხაზ დიაკონიძე სპეციალისტი კულტურის დარგში  

62 ლევან დვალიშვილი სპეციალისტი კულტურის დარგში  

63 მაია გიორგაძე სპეციალისტი კულტურის დარგში   

3 გალაქტიონ ტაბიძის 

სახელობის  

შუამთის კულტურის სახლი 

  

1 თინა რამიშვილი ადმინისტრატორი  

2 ქეთევან მეფარიშვილი მხატვარ-დეკორატორი  

3 მარინა ჯულაყიძე ტექნიკური მუშაკი  

4 თეონა მახარაძე ტექნიკური მუშაკი  

5 მანანა ნაფეტვარიძე სპეციალისტი  

6 ნანა მეფარიშვილი სპეციალისტი  

7 თამთა კაცაძე სპეციალისტი  

8 ლონდა გოგოძე სპეციალისტი  

9 დავით ნაფეტვარიძე ქორეოგრაფი  

10 დამლაგებელი ნარგიზა გიორგაძე  

11 ომარი კორძაძე დარაჯი  

12 ტარიელ შარაშენიძე დარაჯი  

13 ავთო გოგოძე დარაჯი  

4 მთისძირის კლუბი   

1 ავთანდილ არველაძე კლუბის გამგე  

2 გივი არველაძე სპეციალისტი  



5 ანსამბლი ,,ვანი“   

1 ზურაბ მეფარიშვილი ლოტბარი  

2 ზაური ხარძეიშვილი მომღერალი  

3 არჩილ გერსამია მომღერალი  

4 არჩილ კორძაძე მომღერალი  

5 როდამი ლილუაშვილი მომღერალი  

6 რევაზ ბოლქვაძე მომღერალი  

7 ვლადიმერ დვალიშვილი მომღერალი  

8 თამაზი დვალიშვილი მომღერალი  

9 ზამირი შალამბერიძე მომღერალი  

6 ანსამბლი ,,შუამთა’’   

1 იური კორძაძე ლოტბარი  

2 ვახტანგ კაცაძე მომღერალი  

3 თენგიზ გოგაძე მომღერალი  

4 მიხეილ კაცაძე მომღერალი  

5 ამირან მინაშვილი მომღერალი  

6 გიგლა ოჩხიკიძე მომღერალი  

7 შოთა გეგიძე მომღერალი  

8 ანზორ ლომინეიშვილი მომღერალი  

9 ცოტნე კორძაძე მომღერალი  

10 ლავრენტი თოლორდავა მომღერალი  

11 ალექსანდრე ხურციძე მომღერალი  

12 პავლე რამიშვილი მომღერალი  

13 შოთა რამიშვილი  მომღერალი  

 


