
N თანამდებობა გვარი სახელი ტელეფონი მისამართი

1 დირექტორი ჟვანია თამარი 595908539 ზედა ვანი

2 ბუღალტერი ჟვანია ლევანი 599359197 ზედა ვანი

3 ადმინისტრატორი ნარსია ქეთევანი 595908520 შუამთა

4 იურისტი ქართველიშვილი მარინა 551139197 სალხინო

5 საქმისმწარმოებელი ქარჩხაძე ნათია 591299197 მთისძირი

6 მთ. სპეციალისტი კაცაძე მალხაზი 595239199 მთისძირი

7 მატ. პას. პირი ფაიქიძე გივი 595501802 ციხესულორი

8 მუზეუმების კურატორი გიორგაძე ციცინო 551515530 ტობანიერი

9 მთ. სპეციალისტი შაპოვალოვი დავითი 595179094 სალხინო

10 სპეციალისტი შარაშენიძე ქრისტინა 598369994 ტობანიერი

1 სასწავლო ნაწილი ლორთქიფანიძე მარინა 551559193 თბილისი

2 მუსიკის მასწავლებელი ბრეგვაძე ლიუდმილა 593122329 ვანი

3 მუსიკის მასწავლებელი გიორგაძე დარეჯანი 557512718 ციხესულორი

4 მუსიკის მასწავლებელი დვალიშვილი თამარი 599786465 სალხინო

5 მუსიკის მასწავლებელი თურმანიძე ნატალია 595096003 ვანი

6 მუსიკის მასწავლებელი ებანოიძე თამარი 595480472 ციხესულორი

7 მუსიკის მასწავლებელი მჟავანაძე ციცინო 558762308 ვანი

8 მუსიკის მასწავლებელი მაღლაკელიძე აზა 555768182 სალხინო

9 მუსიკის მასწავლებელი ჩახუნაშვილი ნინო 592534842 ვანი

10 მუსიკის მასწავლებელი შალამბერიძე ირინა 599283577 დიხაშხო

11 საქმეთა მმართველი გოგნაძე ნინო 555024050 ვანი

12 ადმინისტრატორი მოსავლიძე შუშანა 595096093 ვანი

13 დამლაგებელი მიხაილიდი რიტა 592020842 ვანი
14 დარაჯი აბრამიძე იუზა 577654108 ვანი

1 მუსიკის მასწავლებელი ხელაძე მანანა 593355748 ზეინდარი

2 მუსიკის მასწავლებელი სვანიძე ლია 551143012 ზეინდარი

3 მუსიკის მასწავლებელი შალამბერიძე ირინა 599283577 დიხაშხო

გურამ ბზვანელის სახელობის სამუსიკო სკოლა

ზეინდრის სამუსიკო სკოლა

ა(ა)იპ „ვანის მუნიციპალიტეტის სახელოვნებო,  განათლებისა და ტურიზმის განვითარების ცენტრი“



4 დამლაგებელი თევზაძე ირა ზეინდარი

1 მუსიკის მასწავლებელი გურგენიძე ირინა 551139192 შუამთა

2 მუსიკის მასწავლებელი ზვიადაძე მზია 595096094 ქუთაისი

3 მუსიკის მასწავლებელი ეფრემიძე ია 555117091 შუამთა

4 მუსიკის მასწავლებელი გიორგაძე დარეჯანი 557512718 ციხესულორი

5 საქმეთა მმართველი ნამიჭეიშვილი ნინო 595100991 შუამთა

6 დამლაგებელი ადეიშვილი ლუიზა

7 დარაჯი ნარსია პავლე 551559197 შუამთა

1 უფროსი აბრამიძე ნატალია 599794125 ვანი

2 ფოლკლორის სპეციალისტი თევზაძე აკაკი 595096234 მთისძირი

3 წრის ხელმძღვანელი კაპანაძე თეა 599783747 ვანი

4 წრის ხელმძღვანელი ნიკოლეიშვილი ნანა 557590720 ვანი

5 წრის ხელმძღვანელი ბახტაძე პაპუნა 599376795 შუამთა
6 წრის ხელმძღვანელი ზვიადაძე მზია 595096094 ქუთაისი

7 წრის ხელმძღვანელი აბრამიძე მამუკა 574472202 ვანი

8 წრის ხელმძღვანელი ნიკოლეიშვილი მაია

9 წრის ხელმძღვანელი კუპატაძე ვერა

8 წრის ხელმძღვანელი ხურციძე გელა 551478727 სალხინო

1 კვლევის ცენტრის უფროსი კაპანაძე ომარი 555752288 ვანი

2

სოფლების ხალხური 

ტრადიციის, რიტუალის და 

ისტორიის კვლევის მჟავანაძე თამილა 577968347 მთისძირი

3

ისტორიის შემსწავლელი სექციის 

კოორდინაციის სპეციალისტი გოგოძე ინდირა 598844427 შუამთა

4 ოპერატორი ცაბაძე ბელა 577964239 შუამთა

1

ცენტრალური ბიბლიოთეკის 

გამგე დვალიშვილი ლამარა 595951215 შუამთა

2 ბიბლიოთეკების კურატორი ადეიშვილი ბადრი 593328742 ზეინდარი

3 ბიბლიოთეკარი ბელთაძე ნანი 598434688 ციხესულორი

მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლი

ვანის ისტორიის, ეთნოგრაფიის და ფოლკლორის კვლევის ცენტრი

ცენტრალური ბიბლიოთეკა

შუამთის სამუსუკო სკოლა



4 ბიბლიოთეკარი ნიკოლეიშვილი მერი 571177718 ვანი

5 ბიბლიოთეკარი ადეიშვილი ლია 598238100 ვანი

6 ბიბლიოთეკარი ბელთაძე ხათუნა 579106793 ზედა ვანი

7 ბიბლიოთეკარი მოდებაძე ქეთევანი 571992948 ვანი

8 ბიბლიოთეკარი დვალიშვილი მაყვალა 599239580 ვანი

9 ბიბლიოთეკარი გიორგაძე ინეზა 595322930 ციხესულორი

10 ბიბლიოთეკარი საკანდელიძე ლია 599626284 ამაღლება

11 ბიბლიოთეკარი კორძაძე მარიკა 579702520 ვანი

12 ბიბლიოთეკარი ბელთაძე გულნაზი 555977662 ზედა ვანი

13 დამლაგებელი დვალიშვილი ცირა 558590848 ზედა ვანი

14 დარაჯი ძოძუაშვილი თეიმურაზი 599281518 შუამთა

15 დარაჯი ლორთქიფანიძე ასლანი ვანი

1 ბიბლიოთეკარი ღვინიანიძე თამარი 599278564 შუამთა

2 ბიბლიოთეკარი ჟღენტი მარინა 577625158 შუამთა

3 ბიბლიოთეკარი მაჭარაძე ია 591641600 შუამთა

4 ბიბლიოთეკარი გოგაძე დარეჯანი 551145290 შუამთა

5 ბიბლიოთეკარი ლიპარტელიანი ნინო შეამთა

6 ბიბლიოთეკარი ფანცულაია ირმა 599498353 შუამთა

1 უფროსი ბიბლიოთეკარი სანიკიძე ლელა 599271366 სალომინაო

2 ბიბლიოთეკარი ლილუაშვილი გენული 558764451 შუა გორა

1

სახვითი ხელოვნების  მუზეუმის 

ხელმძღვანელი ნიკოლეიშვილი თამაზი 599369823 ზედა ვანი

2

სახვითი ხელოვნების  მუზეუმის 

კოორდინატორი ასათიანი პაატა 551168444 ციხესულორი

3 ექსკურსიამძღოლი ბელთაძე გია 577966424

4 ფონდისმცველი ხურციძე ინეზა 593466845 დიხაშხო

5 ფონდისმცველი თოდრია ივეტა 599790771 ციხესულორი

შუამთის ბიბლიოთეკა

ზეინდრის  ბიბლიოთეკა

სახვითი ხელოვნების მუზეუმი

კორნელი კეკელიძის სახლ-მუზეუმი



1 მუზეუმის ხელმძღვანელი კეკელიძე ვახტანგი 577967749 მიქელეფონი

2 ექსკურსიამძღოლი ადეიშვილი ირაკლი 577448786 ყუმური

3 ექსკურსიამძღოლი ჯოგლიძე ვეფხია 557933210 მიქელეფონი

1 ექსკურსიამძღოლი ძიგვაშვილი სულიკო 591018425 ციხესულორი

1 მუზეუმის ხელმძღვანელი ოჩხიკიძე გიტო 551292150 ტობანიერი

2 ექსკურსიამძღოლი ხაბულიანი მადლენა 597132036 ტობანიერი

კალისტრატე ცინცაძის სახლ მუზეუმი

გიორგი ძიგვაშვილის მემორიალური მუზეუმი








