
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერია 

 

საშტატო ნუსხა 

 
 

N 
თანამდებობის 

დასახელება 
იერარქიული რანგი 

საშტატო 

ერთეულის 

რაოდენობა 

 

 

სახელი გვარი 
ტელეფონი 

ელ.ფოსტა 

1 მერი 
პოლიტიკური 

თანამდებობა 
1 ავთანდილ თალაკვაძე avtandiltalakvadze@gmail.com 

2 
მერის პირველი 

მოადგილე 

პოლიტიკური 

თანამდებობა 
1 გიორგი ღურჯუმელიძე gurjumelidze@gmail.com 

3 მერის მოადგილე 
პოლიტიკური 

თანამდებობა 
1 ნათია გოლიაძე goliadzenatia11@gmail.com 

4 მერის მოადგილე 
პოლიტიკური 

თანამდებობა  
ნიკა ბოლქვაძე nikabolkvadze@gmail.com 

5 ადმინისტრაციის უფროსი 

პირველი რანგის – 

პირველადი 

სტრუქტურული 

ერთეულის 

ხელმძღვანელი 

1 ვაკანსია  

6 

სამართლებრივი 

უზრუნველყოფისა და 

ადამიანური რესურსების 

მართვის განყოფილების 

მეორე რანგის – 

მეორადი 

სტრუქტურული 

ერთეულის 

1 ლაშა თავაძე 

595 43 64 43 

lashguria.76@gmail.com 

 

mailto:gurjumelidze@gmail.com
mailto:lashguria.76@gmail.com


ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერია 

 

საშტატო ნუსხა 

 
 

უფროსი ხელმძღვანელი 

7 უფროსი სპეციალისტი 
მესამე რანგის 

პირველი კატეგორია 
1 მარინა ქერქაძე 

599 07 18 48 

mariqerqadze@gmail.com 

8 უფროსი სპეციალისტი 
მესამე რანგის 

პირველი კატეგორია 
1 თინათინ სარიშვილი 

551 19 88 50 

tinatinsarishvili@gmail.com 

9 უმცროსი სპეციალისტი 
მეოთხე რანგის 

პირველი კატეგორია 
1 ნინო სურგულაძე 

599 52 20 01 

surguladze87@gmail.com 

10 უფროსი სპეციალისტი 
მესამე რანგის მეორე 

კატეგორია 
1 რუსუდან გიორგაძე 

595 96 96 21 

Giorgadzerusudan1974@gmail.com 

11 უფროსი სპეციალისტი 
მესამე რანგის მესამე 

კატეგორია 
1 ქეთევან ჭელიძე 

551 58 59 88 

chelidzeketi@gmail.com 

12 

სამსახურებრივი 

ინსპექტირებისა და 

დისციპლინური 

წარმოების განყოფილების 

უფროსი 

მეორე რანგის – 

მეორადი 

სტრუქტურული 

ერთეულის 

ხელმძღვანელი 

1 მარიკა ნაცვალაძე 
599 85 61 81 

marika.nacvaladze@gmail.com 

mailto:mariqerqadze@gmail.com
mailto:marika.nacvaladze@gmail.com


ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერია 

 

საშტატო ნუსხა 

 
 

13 უფროსი სპეციალისტი 
მესამე რანგის მეორე 

კატეგორია 
1 სალომე კურდღელაშვილი 

551 77 99 99 

salomekurd@gmail.com 

14 

საქმისწარმოების და 

არქივის განყოფილების 

უფროსი 

მეორე რანგის – 

მეორადი 

სტრუქტურული 

ერთეულის 

ხელმძღვანელი 

1 ნანა ხომერიკი 
595 90 89 75 

Khomeriki.1984@gmail.com 

15 უფროსი სპეციალისტი 
მესამე რანგის 

პირველი კატეგორია 
1 ნინო მახარაძე 

595 17 78 78 

makharadzenino@yahoo.de 

16 უფროსი სპეციალისტი 
მესამე რანგის 

პირველი კატეგორია 
1 მარინა ვასაძე 

599 01 29 26 

m.vasadze63@gmail.com 

17 უფროსი სპეციალისტი 
მესამე რანგის მეორე 

კატეგორია 
1 ნინო გაბუნია 

595 25 01 05 

ninichkasia@gmail.com 

18 უფროსი სპეციალისტი 
მესამე რანგის მეორე 

კატეგორია 
1 მარინა ნაკაიძე 

593 93 99 98 

marinanakaidze@gmail.com 

19 უფროსი სპეციალისტი 
მესამე რანგის მეორე 

კატეგორია 
1 ლევან კვაჭაძე 

593 15 44 12 

leonsio213@gmail.com 

mailto:makharadzenino@yahoo.de
mailto:m.vasadze63@gmail.com
mailto:marinanakaidze@gmail.com
mailto:leonsio213@gmail.com


ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერია 

 

საშტატო ნუსხა 

 
 

20 

საზოგადოებასთან 

ურთიერთობის 

განყოფილების უფროსი 

მეორე რანგის – 

მეორადი 

სტრუქტურული 

ერთეულის 

ხელმძღვანელი 

1 ვაკანსია  

21 უფროსი სპეციალისტი 
მესამე რანგის მეორე 

კატეგორია 
1 ვაკანსია  

22 უფროსი სპეციალისტი 
მესამე რანგის მეორე 

კატეგორია 
1 ვაკანსია  

23 უმცროსი სპეციალისტი 
მეოთხე რანგის 

პირველი კატეგორია 
1 ნინო ბახტაძე 

596 11 53 00 

ninoobaxtadze@gmail.com 

24 უმცროსი სპეციალისტი 
მეოთხე რანგის 

მეორე კატეგორია 
1 ვაკანსია  

25 უმცროსი სპეციალისტი 
მეოთხე რანგის 

მესამე კატეგორია 
1 ვაკანსია  

26 

მატერიალურ-ტექნიკური 

უზრუნველყოფის 

განყოფილების უფროსი 

მეორე რანგის – 

მეორადი 

სტრუქტურული 

ერთეულის 

ხელმძღვანელი 

1 თენგიზ ჩიჩუა 
577 52 78 37 

tchichua72@gmail.com 

mailto:ninoobaxtadze@gmail.com
mailto:tchichua72@gmail.com


ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერია 

 

საშტატო ნუსხა 

 
 

27 უფროსი სპეციალისტი 
მესამე რანგის მეორე 

კატეგორია 
1 ვაკანსია  

28 უფროსი სპეციალისტი 
მესამე რანგის მესამე 

კატეგორია 
1 თედო მენაბდე 

598 24 33 24 

tedo131313@gmail.com 

29 უმცროსი სპეციალისტი 
მეოთხე რანგის 

მესამე კატეგორია 
1 ვაკანსია  

30 უმცროსი სპეციალისტი 
მეოთხე რანგის 

მესამე კატეგორია 
1 

 

ზურაბ კომპანიევსკი 

577 66 73 39 

Zurabkompanievski2@gmail.com 

31 

განათლების, კულტურის, 

სპორტისა და 

ახალგაზრდობის  

სამსახურის უფროსი 

პირველი რანგის – 

პირველადი 

სტრუქტურული 

ერთეულის 

ხელმძღვანელი 

1 ლალი სიჭინავა 
599167767; 577941191 

sichinavalali23@gmail.com 

32 
განათლების 

განყოფილების უფროსი 

მეორე რანგის – 

მეორადი 

სტრუქტურული 

ერთეულის 

ხელმძღვანელი 

1 ვაკანსია  

33 უფროსი სპეციალისტი 
მესამე რანგის 

პირველი კატეგორია 
1 

 

ლელა ვასაძე 

577 60 13 04 

lela1972s@gmail.com 

mailto:tedo131313@gmail.com
mailto:lela1972s@gmail.com


ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერია 

 

საშტატო ნუსხა 

 
 

34 უფროსი სპეციალისტი 
მესამე რანგის 

პირველი კატეგორია 
1 

 

ნათია ცომაია 

599 31 04 13 

nati.tsomaia@gmail.com 

35 უფროსი სპეციალისტი 
მესამე რანგის მეორე 

კატეგორია 
1 

 

ნუნუ მამუკელაშვილი 

599 54 36 68 

mamukelashvilin@gmail.com 

36 უფროსი სპეციალისტი 
მესამე რანგის მეორე 

კატეგორია 
1 

 

ქეთევან კვაჭანტირაძე 

595 90 63 08 

Qetevankvachantiradze77@gmail.co

m 

 

37 

კულტურის, სპორტისა და 

ახალგაზრდობის 

განყოფილების უფროსი 

მეორე რანგის – 

მეორადი 

სტრუქტურული 

ერთეულის 

ხელმძღვანელი 

1 ნატალია ხომერიკი 
599 25 00 51, 595 00 21 18 

nataliaxomeriki@gmail.com 

38 უფროსი სპეციალისტი 
მესამე რანგის 

პირველი კატეგორია 
1 ხათუნა ჯაბუა 

591 41 85 00 

jabuakhatuna@gmail.com 

39 უფროსი სპეციალისტი 
მესამე რანგის 

პირველი კატეგორია 
1 ირინა შალამბერიძე 

599 15 25 99 

ishalamberidze33@gmail.com 

40 უფროსი სპეციალისტი 
მესამე რანგის მეორე 

კატეგორია 
1 ქეთევან კუჭუხიძე 

599 44 04 74 

ketevankuchukhidze@gmail.com 

mailto:nati.tsomaia@gmail.com
mailto:ishalamberidze33@gmail.com


ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერია 

 

საშტატო ნუსხა 

 
 

41 უფროსი სპეციალისტი 
მესამე რანგის მეორე 

კატეგორია 
1 დავით არობელიძე 

599 18 51 50 

Namkoarobelidze@gmail.com 

42 უფროსი სპეციალისტი 
მესამე რანგის მესამე 

კატეგორია 
1 ნინო გირკელიძე 

551 15 21 08 

girkelidzenin@gmail.com 

43 უმცროსი სპეციალისტი 
მეოთხე რანგის 

პირველი კატეგორია 
1 ქეთევან მახარაძე 

557 22 07 40 

ketimax07@gmail.com 

44 

ინფრასტრუქტურის, 

სივრცითი მოწყობის და 

ტრანსპორტის სამსახურის 

უფროსი 

პირველი რანგის – 

პირველადი 

სტრუქტურული 

ერთეულის 

ხელმძღვანელი 

1 
ვაკანსია 

 
 

45 
არქიტექტურის 

განყოფილების უფროსი 

მეორე რანგის – 

მეორადი 

სტრუქტურული 

ერთეულის 

ხელმძღვანელი 

1 თამაზი ლომჯარია 
599 19 52 71 

tamazlomjaria@gmail.com 

46 უფროსი სპეციალისტი 
მესამე რანგის მეორე 

კატეგორია 
1 მარიამ მახარაძე 

598 56 52 52 

mariammakharadze2@gmail.com 

47 უმცროსი სპეციალისტი 
მეოთხე რანგის 

პირველი კატეგორია 
1 თამარ ცხომელიძე 

595 30 50 35 

ttskhomelidze@gmail.com 

mailto:girkelidzenin@gmail.com
mailto:ketimax07@gmail.com
mailto:tamazlomjaria@mail.ru
mailto:ttskhomelidze@gmail.com


ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერია 

 

საშტატო ნუსხა 

 
 

48 

ინფრასტრუქტურის 

განვითარების 

განყოფილების უფროსი 

მეორე რანგის – 

მეორადი 

სტრუქტურული 

ერთეულის 

ხელმძღვანელი 

1 გოჩა აბაშმაძე 
595 91 91 02 

Gochaabashmadze72@gmail.com 

49 უფროსი სპეციალისტი 
მესამე რანგის 

პირველი კატეგორია 
1 ნანა სანიკიძე 

599 45 95 04 

nsanikidze12@yahoo.com 

50 უფროსი სპეციალისტი 
მესამე რანგის მეორე 

კატეგორია 
1 ირაკლი გაგუა 

555 37 07 27 

Igagua1982@gmail.com 

51 უფროსი სპეციალისტი 
მესამე რანგის მეორე 

კატეგორია 
1 ნანა კილაძე 

551 21 02 12 

Kiladzenana.19@gmail.com 

52 უფროსი სპეციალისტი 
მესამე რანგის მესამე 

კატეგორია 
1 გიორგი ნიკოლაიშვილი 

599 17 05 65 

gianik555@gmail.com 

 

53 უმცროსი სპეციალისტი 
მეოთხე რანგის 

პირველი კატეგორია 
1 დავით ხავთასი 

577 64 36 42 

davitkhavtasi0@gmail.com 

54 უმცროსი სპეციალისტი 
მეოთხე რანგის 

პირველი კატეგორია 
1 აივაზ ბერიძე 

595 91 01 73 

Aivazberidze1@gmail.com 

mailto:nsanikidze12@yahoo.com
mailto:gianik555@gmail.com
mailto:davit.xavtasi@mail.ru


ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერია 

 

საშტატო ნუსხა 

 
 

55 

სივრცით-ტერიტორიული 

დაგეგმვის განყოფილების 

უფროსი 

მეორე რანგის – 

მეორადი 

სტრუქტურული 

ერთეულის 

ხელმძღვანელი 

1 ვაკანსია  

56 უფროსი სპეციალისტი 
მესამე რანგის 

პირველი კატეგორია 
1 ირაკლი ანდღულაძე 

593 37 08 03 

kaxairakli@gmail.com 

57 
ტრანსპორტის 

განყოფილების უფროსი 

მეორე რანგის – 

მეორადი 

სტრუქტურული 

ერთეულის 

ხელმძღვანელი 

1 თემური მურვანიძე 
599 79 73 36 

t.murvani@gmail.com 

58 უმცროსი სპეციალისტი 
მეოთხე რანგის 

პირველი კატეგორია 
1 თათია ბოლქვაძე 

557 10 70 00 

Tatiabolqvadze785@gmail.com 

59 უმცროსი სპეციალისტი 
მეოთხე რანგის 

მეორე კატეგორია 
1 ზაზა მენაბდე 

599 00 27 45 

zazamenabde123@gmail.com 

60 

ეკონომიკური 

განვითარების სამსახურის 

უფროსი 

პირველი რანგის – 

პირველადი 

სტრუქტურული 

ერთეულის 

ხელმძღვანელი 

1 ვაკანსია  

61 
ქონების მართვის 

განყოფილების უფროსი 

მეორე რანგის – 

მეორადი 

სტრუქტურული 

1 ვაკანსია  

mailto:kaxairakli@gmail.
mailto:t.murvani@gmail.com
mailto:zazamenabde123@gmail.com


ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერია 

 

საშტატო ნუსხა 

 
 

ერთეულის 

ხელმძღვანელი 

62 უფროსი სპეციალისტი 
მესამე რანგის 

პირველი კატეგორია 
1 ავთანდილ ჩხაიძე 

595 42 36 68 

chkaidze.avto@gmail.com 

63 უფროსი სპეციალისტი 
მესამე რანგის მეორე 

კატეგორია 
1 თამარ ბაქანიძე 

595 00 21 00 

tbaqanidze121@gmail.com 

64 უფროსი სპეციალისტი 
მესამე რანგის მესამე 

კატეგორია 
1 ქეთევან გორგოშიძე 

577 95 07 08 

ketigorgoshidze@yahoo.com 

65 უფროსი სპეციალისტი 
მესამე რანგის მესამე 

კატეგორია 
1 პელაგია კალანდაძე 

595 90 63 05 

pelagiakalandadze@gmail.com 

66 უმცროსი სპეციალისტი 
მეოთხე რანგის 

პირველი კატეგორია 
1 ნინო ესაძე 

595 17 11 16 

nino.esadze1967@gmail.com 

67 

საინვესტიციო 

პროექტების 

განყოფილების უფროსი 

მეორე რანგის – 

მეორადი 

სტრუქტურული 

ერთეულის 

ხელმძღვანელი 

1 ხათუნა სურგულაძე 
551 26 26 73 

xatuna251973@gmail.com 

mailto:chkaidze.avto@gmail.
mailto:t.baqanidze@mail.ru
mailto:nino.esadze1967@gmail.
mailto:xatuna251973@gmail.


ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერია 

 

საშტატო ნუსხა 

 
 

68 უფროსი სპეციალისტი 
მესამე რანგის 

პირველი კატეგორია 
1 ამირან გირკელიძე 

599 58 08 44 

agroozurgeti@gmail.com 

69 უფროსი სპეციალისტი 
მესამე რანგის მეორე 

კატეგორია 
1 ეკატერინე სირაძე 

595 00 21 08 

mata.mariami@gmail.com 

70 უფროსი სპეციალისტი 
მესამე რანგის მეორე 

კატეგორია 
1 ვახტანგ ვაშაყმაძე 

557 35 00 33 

vaxo.vashakmadze@gmail.com 

71 უფროსი სპეციალისტი 
მესამე რანგის მეორე 

კატეგორია 
1 ნანა მელაშვილი 

599 51 91 60 

melashvili62@gmail.com 

72 უმცროსი სპეციალისტი 
მეოთხე რანგის 

პირველი კატეგორია 
1 სოფიო თოიძე 

599 95 19 51 

toidzesopo@gmail.com 

73 
საფინანსო-საბიუჯეტო 

სამსახურის უფროსი 

პირველი რანგის – 

პირველადი 

სტრუქტურული 

ერთეულის 

ხელმძღვანელი 

1 პავლე ჭყონია 
599 37 57 34 

dorfita@gmail.com 

74 
საბიუჯეტო 

განყოფილების უფროსი 

მეორე რანგის – 

მეორადი 

სტრუქტურული 

ერთეულის 

ხელმძღვანელი 

1 ვაკანსია 
 

 

mailto:mata.mariami@gmail.com
mailto:vaxo.vashakmadze@gmail.com
mailto:melashvili62@gmail.
mailto:toidzesopo@gmail.com
mailto:madi-pavle@mail.ru


ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერია 

 

საშტატო ნუსხა 

 
 

75 უფროსი სპეციალისტი 
მესამე რანგის მეორე 

კატეგორია 
1 თამარ ბაბილოძე 

595 30 51 30 

tamarbabilodze@gmail.com 

76 უფროსი სპეციალისტი 
მესამე რანგის მეორე 

კატეგორია 
1 ელიკო დოლიძე 

577 60 11 27 

elikodolidze89@gmail.com 

77 

სახაზინო და 

საბუღალტრო აღრიცხვის 

განყოფილების უფროსი 

მეორე რანგის – 

მეორადი 

სტრუქტურული 

ერთეულის 

ხელმძღვანელი 

1 ნინო დარჩია 
599 98 47 14 

nino_darchia@yahoo.com 

78 უფროსი სპეციალისტი 
მესამე რანგის მეორე 

კატეგორია 
1 მედეა მჟავანაძე 

577  40 83 38 

m.mjavanadze@gmail.com 

79 უფროსი სპეციალისტი 
მესამე რანგის მესამე 

კატეგორია 
1 მარინა დარჩია 

595 90 04 57 

m.darchia62@gmail.com 

80 უფროსი სპეციალისტი 
მესამე რანგის მესამე 

კატეგორია 
1 მაკა ბეგიაშვილი 

599 58 10 11 

Begiashvili.maka@gmail.com 

81 უფროსი სპეციალისტი 
მესამე რანგის მესამე 

კატეგორია 
1 ეკატერინე გეგიაძე 

595 00 21 26 

ekaterinegegiadze@gmail.com 

mailto:tamarbabilodze@gmail.com
mailto:elikosofiko@mail.ru
mailto:m.mjavanadze@gmail.com
mailto:m.darchia62@gmail.com
mailto:ekaterinegegiadze@gmail.com


ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერია 

 

საშტატო ნუსხა 

 
 

82 
შესყიდვების 

განყოფილების უფროსი 

მეორე რანგის – 

მეორადი 

სტრუქტურული 

ერთეულის 

ხელმძღვანელი 

1 დავით გორდელაძე 
577 47 73 17 

davit.gordeladze@gmail.com 

83 უფროსი სპეციალისტი 
მესამე რანგის მესამე 

კატეგორია 
1 დავით ღლონტი 

579 10 03 91 

81dato81@gmail.com 

84 უფროსი სპეციალისტი 
მესამე რანგის მესამე 

კატეგორია 
1 თამარ ლომთათიძე 

599 67 07 80 

tamuna_lomtatidze@yahoo.com 

85 

სამხედრო აღრიცხვის, 

გაწვევის და 

მობილიზაციის სამსახური 

პირველი რანგის – 

პირველადი 

სტრუქტურული 

ერთეულის 

ხელმძღვანელი 

1 გერმანე ჭანუყვაძე 

 

599279491 

chanukvadzegela@gmail.com 

86 

სამხედრო აღრიცხვის, 

გაწვევის და 

მობილიზაციის 

განყოფილების უფროსი 

მეორე რანგის – 

მეორადი 

სტრუქტურული 

ერთეულის 

ხელმძღვანელი 

1 ვაკანსია  

87 უფროსი სპეციალისტი 
მესამე რანგის 

პირველი კატეგორია 
1 გიორგი სალუქვაძე 

599 72 78 75 

saluqvadzegia60@gmail.com 

88 უფროსი სპეციალისტი 
მესამე რანგის 

პირველი კატეგორია 
1 ივანე ქუთათელაძე 

599 60 78 09 

qutateladzevano46@gmail.com 

 

mailto:davit.gordeladze@gmail.com
mailto:tamuna_lomtatidze@yahoo.com
mailto:saluqvadzegia60@gmail.
mailto:qutateladzevano46@gmail.


ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერია 

 

საშტატო ნუსხა 

 
 

89 უმცროსი სპეციალისტი 
მეოთხე რანგის 

პირველი კატეგორია 
1 გელა ტუღუში 

555 07 52 52 

tugushigela65@gmail.com 

90 უმცროსი სპეციალისტი 
მეოთხე რანგის 

პირველი კატეგორია 
1 ინგა ცეცხლაძე 

599 79 72 93 

ingalocecxladze@gmail.com 

91 
შიდა აუდიტის 

სამსახურის უფროსი 

პირველი რანგის – 

პირველადი 

სტრუქტურული 

ერთეულის 

ხელმძღვანელი 

1 კობა ხაბალაშვილი 
595 30 51 01 

kobakhabalashvili@gmail.com 

92 

მონიტორინგის და 

შეფასების განყოფილების 

უფროსი 

მეორე რანგის – 

მეორადი 

სტრუქტურული 

ერთეულის 

ხელმძღვანელი 

1 ვაკანსია  

93 უფროსი სპეციალისტი 
მესამე რანგის მეორე 

კატეგორია 
1 მარინე ლომთათიძე 

551 47 46 22 

lomtatidzemarine@gmail.com 

94 უფროსი სპეციალისტი 
მესამე რანგის მესამე 

კატეგორია 
1 ნათელა ტუღუში 

591 21 81 12 

natiatugushi75@gmail.com 

95 
შიდა აუდიტის 

განყოფილების უფროსი 

მეორე რანგის – 

მეორადი 

სტრუქტურული 

ერთეულის 

ხელმძღვანელი 

1 გერასიმე ბოლქვაძე 
577 60 17 55 

Gia1958boli@gmail.com 

mailto:ingalocecxladze@gmail.com
mailto:kobakhabalashvili@gmail.com
mailto:natiatugushi75@gmail.com


ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერია 

 

საშტატო ნუსხა 

 
 

96 უფროსი სპეციალისტი 
მესამე რანგის მესამე 

კატეგორია 
1 მიხეილ ბოლქვაძე 

599 51 82 18 

Mixeilbolkvadze71@gmail.com 

97 

ჯანმრთელობის დაცვისა 

და სოციალური 

სერვისების სამსახურის 

უფროსი 

პირველი რანგის – 

პირველადი 

სტრუქტურული 

ერთეულის 

ხელმძღვანელი 

1 ვაკანსია  

98 

ჯანმრთელობის დაცვისა 

და სოციალური 

სერვისების 

განყოფილების უფროსი 

მეორე რანგის – 

მეორადი 

სტრუქტურული 

ერთეულის 

ხელმძღვანელი 

1 მაიზერ ცელაძე 
599 54 90 96 

mceladze@gmail.com 

99 უფროსი სპეციალისტი 
მესამე რანგის 

პირველი კატეგორია 
1 ნათია ვაშალომიძე 

595 30 50 98 

oz.socialuri2011@gmail.com 

100 უფროსი სპეციალისტი 
მესამე რანგის მეორე 

კატეგორია 
1 ქეთევან სანიკიძე 

599 58 06 15 

ketevani25061970@gmail.com 

101 უფროსი სპეციალისტი 
მესამე რანგის მესამე 

კატეგორია 
1 ჟანა ჩხიკვიშვილი 

599 49 95 55 

Chxikvishvili.jana@gmail.com 

102 უფროსი სპეციალისტი 
მესამე რანგის მესამე 

კატეგორია 
1 გია გვარჯალაძე 

593 40 91 76 

Gvarjaladzegia@gmail.com 

mailto:mceladze@gmail.com
mailto:oz.socialuri2011@gmail.com


ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერია 

 

საშტატო ნუსხა 

 
 

103 უმცროსი სპეციალისტი 
მეოთხე რანგის 

პირველი კატეგორია 
1 ნინო ნიკოლაიშვილი 

558 49 91 01 

ninonikolaishvili55@gmail.com 

104 უმცროსი სპეციალისტი 
მეოთხე რანგის 

პირველი კატეგორია 
1 ხატია კვაჭანტირაძე 

577 67 22 68 

Khatiakvachantiradze@gmail.com 

105 

ბავშვის უფლებების 

დაცვისა და მხარდაჭერის 

მომსახურების 

განყოფილების უფროსი 

მეორე რანგის – 

მეორადი 

სტრუქტურული 

ერთეულის 

ხელმძღვანელი 

1 მზია გაგუა 
599 50 90 05 

mziagagua62@gmail.com 

106 უფროსი სპეციალისტი 
მესამე რანგის 

პირველი კატეგორია 
1 ვაკანსია  

107 უფროსი სპეციალისტი 
მესამე რანგის მეორე 

კატეგორია 
1 თამთა დოლოძე 

595 00 20 21 

tamtodolidze@gmail.com 

108 უფროსი სპეციალისტი 
მესამე რანგის მესამე 

კატეგორია 
1 ვაკანსია  

109 უფროსი სპეციალისტი 
მესამე რანგის მესამე 

კატეგორია 
1 ნია ინარიძე 

598 78 74 87 

niainaridze@gmail.com 

mailto:ninonikolaishvili55@gmail.com
mailto:mzia-62@mail.ru


ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერია 

 

საშტატო ნუსხა 

 
 

ჯამი: 109  

ხელშეკრულებით გათვალისწინებული თანამდებობები 

 

მერის წარმომადგენლები 

ადმინისტრაციულ 

ერთეულებში 

ადმინისტრაციული 

ხელშეკრულება 
30 

ტელეფონი 

ელ.ფოსტა 

 

 

1 

მერის წარმომადგენელი ქ. 

ოზურგეთის  ადმინისტრაციულ 

ერთეულში 

 

ვაკანსია 
 

 

2 
დაბა ლაითურის 

ადმინისტრაციული ერთეული 
გიორგი ხიდიბეგიშვილი  

571145005 

giorgikhidibegishvili@gmail.com 

3 
დაბა ნარუჯის 

ადმინისტრაციული ერთეული 
ზვიად მიქელაძე  

591228856 

Zviadmiqeladze74@gmail.com 

4 
დაბა ნასაკირალის 

ადმინისტრაციული ერთეული 
დავით კიკვაძე  

591 80 34 08 

kikvadzedavit@gmail.com 

5 
დაბა ურეკის 

ადმინისტრაციული ერთეული 
დავით რობაქიძე  

599 92 24 81 

urekisgamgeoba@yahoo.com 

6 
ასკანის ადმინისტრაციული 

ერთეული 
ირაკლი ჯაველიძე  

598 77 51 41 

irakli javelidze@gmail.com 

7 
ბაილეთის ადმინისტრაციული 

ერთეული 
გიორგი ქათამიძე  

599 30 45 00 

Gikugiku777@gmail.com 

mailto:kikvadzedavit@gmail.com
mailto:javelidze@gmail.com


ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერია 

 

საშტატო ნუსხა 

 
 

8 
ბახვის ადმინისტრაციული 

ერთეული 
კახი მგელაძე  

597009697 

Mgeladzekaxa0@gmail.com 

9 
ბოხვაურის ადმინისტრაციული 

ერთეული 
ირაკლი ჩავლეშვილი  

555 94 91 71 

iraklichavleshvili77@gmail.com 

10 

გურიანთის ადმინისტრაციული 

ერთეული 

 

გია ფასიეშვილი  
599 44 27 33 

gio.fasieshvili@gmail.com 

11 
დვაბზუს ადმინისტრაციული 

ერთეული 
ლაშა გოგოტიშვილი  

598777188 

lashagogotishvili9@gmail.com 

 

12 
ვაკიჯვარის ადმინისტრაციული 

ერთეული 
დავით ჩავლეშვილი  

593555982 

davithavleshvili@gmail.com 

13 
თხინვალის ადმინისტრაციული 

ერთეული 
ვალერიან ჩხაიძე  

551517292 

valerichxaidze8@gmail.com 

14 
კონჭკათის ადმინისტრაციული 

ერთეული 
დავით თოიძე  

577597090 

Davittoidze78@gmail.com 

15 
ლიხაურის ადმინისტრაციული 

ერთეული 
ნანა წითლიძე  

599 18 04 74 

n.witlidze1@gmail.com 

16 
მაკვანეთის ადმინისტრაციული 

ერთეული 
გიორგი ბაბილოძე  

597032732 

babilodzegiorgi9@gmail.com 

17 
მელექედურის 

ადმინისტრაციული ერთეული 
გაგა ცხომელიძე  

599 60 61 00 

gagacxomelidze@gmail.com 

18 
მერიის ადმინისტრაციული 

ერთეული 
ვაკანსია   

19 
მთისპირის ადმინისტრაციული 

ერთეული 
ვლადიმერ ჩავლეშილი  

551595977 

chavleshvili.vladimer@gmail.com 

20 
ნაგომრის ადმინისტრაციული 

ერთეული 
მიხეილ ცქვიტიშვილი  

551 58 43 13 

mixeilcqvitishvili@gmail.com 

21 ნატანების ადმინისტრაციული ვალერიან ვაჩეიშვილი  595410541 

mailto:davithavleshvili@gmail.com


ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერია 

 

საშტატო ნუსხა 

 
 

ერთეული vakovache38@gmail.com 

22 
სოფელ ოზურგეთის 

ადმინისტრაციული ერთეული 
ბადრი თავდუმაძე  

599 22 70 30 

badritavdumadze@gmail.com 

23 
სილაურის ადმინისტრაციული 

ერთეული 
გიზო გოგუაძე  

551 00 90 10 

gizogoguadze4@gmail.com 

24 
შემოქმედის 

ადმინისტრაციული ერთეული 
თამაზ ბურჭულაძე  

591167310 

tamazburchuladze71@gmail.com 

25 
ცხემლისხიდის 

ადმინისტრაციული ერთეული 
ვაკანსია   

26 
ძიმითის ადმინისტრაციული 

ერთეული 
ზურაბ მორჩილაძე  

597402019 

morchiladzezura1985@gmail.com 

27 
ჭანიეთის ადმინისტრაციული 

ერთეული 
ზაზა სალუქვაძე  

598940186 

zazasaluqvadze65@gmail.com 

28 
ჯუმათის ადმინისტრაციული 

ერთეული 
მიხეილ ებრალიძე  

551237444 

mickilebralidze83@gmail.com 

29 
შრომის ადმინისტრაციული 

ერთეული 
ვეფხვია სიხუაშვილი  

577278094 

vefxviasixuashvili@gmail.com 

30 
გომისმთის ადმინისტრაციული 

ერთეული 
ვაკანსია   

 

 

მერის წარმომადგენლების 

თანაშემწეები 

ადმინისტრაციულ 

ერთეულებში 

 60  

 

1 

 

 

 

მერის წარმომადგენლის 

თანაშემწე  ქ. ოზურგეთის  

ადმინისტრაციულ ერთეულში 

 

პაატა ნიკოლაიშვილი  
577 18 21 06 

Paatanikolaishvili1985@gmail.com 



ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერია 

 

საშტატო ნუსხა 

 
 

 

2 

მერის წარმომადგენლის 

თანაშემწე  ქ. ოზურგეთის  

ადმინისტრაციულ ერთეულში 

 

ვაკანსია   

3 
დაბა ლაითურის 

ადმინისტრაციული ერთეული 
მაია კიკაბიძე  

558959393 

maikokikabidze@gmail.com 

4 
დაბა ლაითურის 

ადმინისტრაციული ერთეული 
დიანა ბიბილეიშვილი  

599 29 41 00 

d.bibileishvili93@gmail.com 

5  ამირან მესხიძე  

558 40 58 90 

amiranmeskhidze@gmail.com 

 

6 
დაბა ნარუჯის 

ადმინისტრაციული ერთეული 
სულხან ჯაიანი  

558725959 

sulxanjaiani@gamil.com 

7 
დაბა ნარუჯის 

ადმინისტრაციული ერთეული 
გიორგი გაბისიანი  

551 02 13 52 

giorgigabisiani1992@gmail.com 

8 
დაბა ნასაკირალის 

ადმინისტრაციული ერთეული 
დავით ტუნაძე  

555597048 

davit tunadze@gmail.com 

 

9 
დაბა ნასაკირალის 

ადმინისტრაციული ერთეული 
ქრისტინა აროიანი  

579400426 

kristinaanastasiaantoshka@gmail.co

m 

10 
დაბა ურეკის 

ადმინისტრაციული ერთეული 
ელზა ღუდუშაური  

599132913 

Elza.gudushauri@gmail.com 

11 
ასკანის ადმინისტრაციული 

ერთეული 
ნატო გვილავა  

592535305 

natogvilava74@gmail.com 

12 ბაილეთის ადმინისტრაციული მიხეილ კიღურაძე  558 27 94 40 

mailto:Elza.gudushauri@gmail.com


ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერია 

 

საშტატო ნუსხა 

 
 

ერთეული Kighuradzemikheil@gmail.com 

13 
ბახვის ადმინისტრაციული 

ერთეული 
მაყვალა ქიქოძე  

599517782 

qiqodze.makvala@gmail.com 

14 
ბახვის ადმინისტრაციული 

ერთეული 
იოსებ გუბელიძე  

568907900 

iosebgubelidze73@gmail.com 

15 
ბოხვაურის ადმინისტრაციული 

ერთეული 
გიორგი ტრაპაიძე  

577566506 

trapaidzegiorgi1981@gmail.com 

16 
ბოხვაურის ადმინისტრაციული 

ერთეული 
შორენა ბუწურაძე  

574140644 

shorena_butsuradze@ciu.edu.ge 

17 

გურიანთის ადმინისტრაციული 

ერთეული 

 

ვაკანსია   

18 

გურიანთის ადმინისტრაციული 

ერთეული 

 

ვაკანსია   

19 
დვაბზუს ადმინისტრაციული 

ერთეული 
ხარიტონ დათუნაშვილი  

551125357 

kharitondatunashvili@gmail.com 

20 
დვაბზუს ადმინისტრაციული 

ერთეული 
მარიამ ღლონტი  

555 40 34 49 

m.glonti77@gmail.com 

21 
ვაკიჯვარის ადმინისტრაციული 

ერთეული 
გიორგი ინწკირველი  

593 14 38 37 

giorgiintskirveli1@gmail.com 

22 
თხინვალის ადმინისტრაციული 

ერთეული 
ვანო ხურციძე  

551610808 

khurtsi88@gmail.com 

23 
კონჭკათის ადმინისტრაციული 

ერთეული 
გოგიტა აროშიძე  

595598585 

aroshidzegogita@gmail.com 

24 
ლიხაურის ადმინისტრაციული 

ერთეული 
ერეკლე სალუქვაძე  

551 51 52 02 

ereklesaluqvadze@gmail.com 

25  ვაკანსია   

26 მაკვანეთის ადმინისტრაციული ბესიკი ონიანი  598676212 

mailto:qiqodze.makvala@gmail.com
mailto:shorena_butsuradze@ciu.edu.ge


ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერია 

 

საშტატო ნუსხა 

 
 

ერთეული b.oniani747@gmail.com 

27 
მაკვანეთის ადმინისტრაციული 

ერთეული 
შორენა ონიანი  

551 18 33 58 

Onianishorena60@gmail.com 

28 
მელექედურის 

ადმინისტრაციული ერთეული 
გელა ღლონტი  

593 40 37 46 

shotaglonti0@gmail.com 

29 
მერიის ადმინისტრაციული 

ერთეული 
ნანული ხურციძე  

577 67 46 27 

Nkhurtsidze2019@gmail.com 

30 
მერიის ადმინისტრაციული 

ერთეული 
ზაზა ბაქანიძე  

591 03 65 75 

Zaza.baqanidze@gmail.com 

31 
მერიის ადმინისტრაციული 

ერთეული 
კახი თავბერიძე  

599 27 37 84 

kaxitavberidze@gmail.com 

32 
მთისპირის ადმინისტრაციული 

ერთეული 
ვაკანსია   

33 
ნაგომრის ადმინისტრაციული 

ერთეული 
გრიგოლ გოგიბერიძე  

551 16 21 32 

Gogiberidzegrigol@gmail.com 

34 
ნატანების ადმინისტრაციული 

ერთეული 
ანა ღლონტი  

551722472 

Aglonti77@gmail.com 

35 
ნატანების ადმინისტრაციული 

ერთეული 
რევაზ ბოლქვაძე  

597444707 

bolqvadzerevaz7@gmail.com 

36 
ნატანების ადმინისტრაციული 

ერთეული 
ირაკლი ღლონტი  

551379090 

irakliglonti93@gmail.com 

37 
ნატანების ადმინისტრაციული 

ერთეული 
ირაკლი ტუღუში  

579140148 

ika.tugushi12@gmail.com 

38 
სოფელ ოზურგეთის 

ადმინისტრაციული ერთეული 
მარინა ტუღუში  

599 23 07 95 

marinatugushi1964@gmail.com 

39 
სილაურის ადმინისტრაციული 

ერთეული 
ლანა ტუღუში  

599892246 

Tugushilana50@gmail.com 

40 
შემოქმედის 

ადმინისტრაციული ერთეული 
ლელა ტრაპაიძე  

595 90 63 42 

Lela.trapaidze.71@gmail.com 



ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერია 

 

საშტატო ნუსხა 

 
 

41 
შემოქმედის 

ადმინისტრაციული ერთეული 
ნატო გუდავაძე  

599 91 92 54 

natogudavadze@gmail.com 

42 
შემოქმედის 

ადმინისტრაციული ერთეული 
გრიშა კეჭაყმაძე  

599 53 35 08 

grishakechakmadze@gmail.com 

43 
ცხემლისხიდის 

ადმინისტრაციული ერთეული 
მარინა თუთბერიძე  

599 11 02 62 

Marinatutberidze1961@gmail.com 

44 
ცხემლისხიდის 

ადმინისტრაციული ერთეული 
გოჩა კოტრიკაძე  

592 34 30 34 

gochakotrikadze@gamil.com 

45 
ძიმითის ადმინისტრაციული 

ერთეული 
სულიკო ხინთიბიძე  

597947596 

xintibidze1975@gmail.com 

46 
ჭანიეთის ადმინისტრაციული 

ერთეული 
ალიკო ხინთიბიძე  

591 21 17 11 

khintibidzealiko@gmail.com 

47 
ჯუმათის ადმინისტრაციული 

ერთეული 
ოლეგი ჩხარტიშვილი  

595068885 

olegchxartishvili@gmail.com 

48 
შრომის ადმინისტრაციული 

ერთეული 
გრიგოლ ჯიჯიეშვილი  

551930093 

giajijieshviliguria@gmail.com 

49 
შრომის ადმინისტრაციული 

ერთეული 
ლევარსი ხომერიკი  

551318020 

levarsikhomeriki@gmail.com 

50 
შრომის ადმინისტრაციული 

ერთეული 
მაკარ ზიბზიბაძე  

551 04 87 25 

zibzibadzemakari@gmail.com 

 
შრომის ადმინისტრაციული 

ერთეული 
კონსტანტინე ბოლქვაძე  

551 37 03 37 

konstantinebolqvadze@gmail.com 

51 
გომის მთის ადმინისტრაციული 

ერთეული 
ვაკანსია   

52 
გომის მთის ადმინისტრაციული 

ერთეული 
ვაკანსია   

შრომითი ხელშეკრულებები 

mailto:natogudavadze@gmail.com


ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერია 

 

საშტატო ნუსხა 

 
 

1 

სოციალურ და ჯანდაცვის 

საკითხთა სამსახურის 

არასამთავრობო 

ორგანიზაციებთან 

ურთიერთობის საკითხებში 

სპეციალისტი 

 

 
 

 

 

2 

ოზურგეთის 

მუნიციპალიტეტის მერის 

მოადგილის თანაშემწე 

ვაკანსია   

3 

ოზურგეთის 

მუნიციპალიტეტის მერიის 

თვითნებურად დაკავებულ 

მიწაზე საკუთრების უფლების 

აღიარების კომისიაში 

კონსულტანტი 

ვაკანსია   

4 

ოზურგეთის 

მუნიციპალიტეტის მერის 

მოადგილის თანაშემწე 

ვაკანსია   

5 

ოზურგეთის 

მუნიციპალიტეტის მერის  

თანაშემწე 

 

ვაკანსია 
  

6 

ადმინისტრაციის სამსახურში 

საქმისწარმოებისა და მერიის 

წარმომადგენლებთან 

ურთიერთობის 

კოორდინატორი 

ეთერ ყავრელიშვილი  
577 22 55 75 

etunakavrelishvili@yahoo.com 



ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერია 

 

საშტატო ნუსხა 

 
 

7 

ოზურგეთის 

მუნიციპალიტეტის მერიაში 

საზოგადოებასთან 

ურთიერთობის საკითხებში 

სპეციალისტი (ოპერატორ-

მემონტაჟე) 

ლერი ხინთიბიძე  
577 37 85 89 

levankhintibidze@gmail.com 

8 

ოზურგეთის 

მუნიციპალიტეტის მერიაში 

მოქალაქეთა მიღების 

საკითხებში სპეციალისტი 

მზევინარ სალუქვაძე  
595 30 50 85 

11mzevinar11@gmail.com 

9 

ოზურგეთის 

მუნიციპალიტეტის მერის 

მძღოლი 

ვარდანი გრიგორიანი  
595 03 84 13 

grigorianvardan52@gmail.com 

10 მდივანი - რეფერენტი ელენე სურგულაძე  
599 51 88 41 

Elenesurguladze5@gmail.com 

11 

ოზურგეთის 

მუნიციპალიტეტის მერიაში 

საერთაშორისო დონორ 

ორგანიზაციებთან 

ურთიერთობის საკითხებში 

სპეციალისტი 

ალეკო მამეშვილი  
591 22 66 22 

a.mameshvili@gmail.com 

12 

ოზურგეთის 

მუნიციპალიტეტის მერიის 

ადმინისტრაციის მატერიალურ 

-ტექნიკური უზრუნველყოფის 

განყოფილების სპეციალისტი 

მამია მდინარაძე  
558505053 

mamiamdinaradze@gamil.com 



ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერია 

 

საშტატო ნუსხა 

 
 

13 

ოზურგეთის 

მუნიციპალიტეტის მერიის 

ადმინისტრაციული სამსახურის 

საზოგადოებასთან 

ურთიერთობის განყოფილების 

სპეციალისტი 

 

ნიკა ვაშაძე  
593755745 

Nika.vashadze1@gmail.com 

14 

ოზურგეთის 

მუნიციპალიტეტის მერიის 

ზედამხედველობის სამსახურის 

ადმინისტრაციულ 

სამართალდარღვევათა 

განყოფილებაში სპეციალისტი 

 

ვაკანსია   

15 
მერის პირველი მოადგილის 

თანაშემწე 
ზურაბ ცინცაძე  

598111181 

zuracincadze@gmail.com 

16 

ოზურგეთის 

მუნიციპალიტეტის მერიის 

ადმინისტრაციული სამსახურის 

ბავშვის უფლებების დაცვისა და 

მხარდაჭერის მომსახურების 

განყოფილების სოციალური 

მუშაკი 

ინგა დალალიშვილი  
599 28 65 68 

ingadalalishvili@gmail.com 



ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერია 

 

საშტატო ნუსხა 

 
 

17 

ოზურგეთის 

მუნიციპალიტეტის მერიის 

ადმინისტრაციული სამსახურის 

ბავშვის უფლებების დაცვისა და 

მხარდაჭერის მომსახურების 

განყოფილების სოციალური 

მუშაკი 

ვაკანსია   

18 

ოზურგეთის 

მუნიციპალიტეტის მერიის 

ადმინისტრაციული სამსახურის 

ბავშვის უფლებების დაცვისა და 

მხარდაჭერის მომსახურების 

განყოფილების სოციალური 

მუშაკი 

ვაკანსია   

19 

ოზურგეთის 

მუნიციპალიტეტის მერიის 

ზედამხედველობის სამსახურის 

ადმინისტრაციულ 

სამართალდარღვევათა 

განყოფილებაში სპეციალისტი 

 

ვაკანსია   

20 მერის მოადგილის თანაშემწე ტატა ბარამიძე  
551 30 75 75 

Tatabaramidze87@gmail.com 

21 

ოზურგეთის 

მუნიციპალიტეტის მერიის 

პროტოკოლის სპეციალისტი 

თამარ ვანიძე  
557025242 

Tamar vanidze1980@gmail.com 

 



ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერია 

 

საშტატო ნუსხა 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 


