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მესტიის მუნიციპალიტეტის მერიის თანამდებობის პირთა და მოხელეთა  

საკონტაქტო მონაცემები (2021 წ.)  

თანამდებობის დასახელება საკონტაქტო ნომერი 

მერი – კაპიტონ ჟორჟოლიანი 577 92 06 00 

მერის პირველი მოადგილე – ნელი ნავერიანი 599 85 55 50 

მერის მოადგილე – ირაკლი ქურდიანი 599 85 55 60 

ადმინისტრაციული სამსახური 

 სამსახურის უფროსი - ქეთევან ხარძიანი 591 05 92 38 

                                                        საქმისწარმოების განყოფილება 

განყოფილების უფროსი – იზოლდა რატიანი 595 43 75 99 

უფროსი სპეციალისტი – სალომე ფალიანი  595 08 95 23 

                                                        საზოგადოებასთან ურთიერთობის განყოფილება 

განყოფილების უფროსი – თამარ გოშთელიანი 599 85 55 25 

უფროსი სპეციალისტი – მაია ფილფანი 595 08 95 54 

                                                        იურიდიული განყოფილება 

განყოფილების უფროსი – ლანა გვარლიანი  577 20 45 26 

უფროსი სპეციალისტი –  ვერიკო გულედანი 591 05 92 13 

                                                          ადამიანური რესურსების მართვის განყოფილება 

განყოფილების უფროსი – გულნარა ქალდანი 599 85 55 34 

უფროსი სპეციალისტი – ნაირა ჯაფარიძე 571 02 48 58 

                                                          ინფორმაციული უზრუნველყოფის განყოფილება 

განყოფილების უფროსი – ხატია წიკლაური 595 08 95 30 

უფროსი სპეციალისტი – ლაშა ჯაფარიძე 599 80 57 87 

     წარმომადგენელთა მუშაობის კოორდინაციის  განყოფილება 

განყოფილების უფროსი – ხათუნა კახბერიძე 599 85 55 44 

უფროსი სპეციალისტი – ნაილი არღვლიანი 599 85 55 54 
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სოციალური დაცვის სამსახური 

სამსახურის უფროსი – სოფიო ჩხვიმიანი 599 85 55 52 

   სოციალური, ჯანმრთელობის, ბავშვთა უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის განყოფილება  

განყოფილების უფროსი – თეა დევდარიანი 595 08 95 52 

უფროსი სპეციალისტი (სოც. და ჯანმ. დაცვის საკითხებში) – მარიამ გვარლიანი 598 17 32 37 

უფროსი სპეციალისტი (ბავშვისა და ოჯახის სოც. მუშაკი) - ნანა ფალიანი 595 77 62 11 

                                                  სტიქიით დაზარალებულთა და უსახლკაროთა განყოფილება 

განყოფილების უფროსი – ეკა გვარლიანი 555 32 23 32 

ინფრასტრუქტურის, არქიტექტურისა და ურბანული განვითარების სამსახური 

სამსახურის უფროსი - ლალი გულედანი 599 10 64 41 

უფროსი სპეციალისტი – თეონა გოშთელიანი  595 38 32 22 

უფროსი სპეციალისტი – სოსო კვიციანი 551 09 57 79 

ინფრასტრუქტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის განყოფილება 

განყოფილების უფროსი – გიორგი ხერგიანი  595 05 49 39 

ეკონომიკისა და ტურიზმის განვითარების სამსახური 

სამსახურის უფროსი – ვაკანტური  

ეკონომიკის დაგეგმვისა და სტატისტიკის განყოფილება 

განყოფილების უფროსი – ჯამილა რატიანი 595 08 95 01 

უფროსი სპეციალისტი – მარინა მერლანი 595 08 95 59 

                                                         ტურიზმის განვითარების განყოფილება 

განყოფილების უფროსი – ლამარა მჭედლიანი 599 72 12 16 

უმცროსი სპეციალისტი – ირმა ხერგიანი 598 97 72 38 

უფროსი სპეციალისტი - ვაკანტური  

                                                       ქონების მართვის განყოფილება 

განყოფილების უფროსი – სვეტლანა გუჯეჯიანი 599 85 55 24 

უმცროსი სპეციალისტი – თამუნა ნიგურიანი  598 68 86 85 
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განათლების, კულტურის,  სპორტის,  ძეგლთა დაცვისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური 

სამსახურის უფროსი – ვაკანტური  

უფროსი სპეციალისტი – მაია ნაკანი 599 85 55 27 

უფროსი სპეციალისტი – მთვარისა ჯაჯვანი 595 08 95 31 

უფროსი სპეციალისტი - თამთა ჯაფარიძე 595 33 03 94 

შიდა აუდიტის სამსახური 

სამსახურის უფროსი  - ირინა ღვაჩლიანი 595 08 95 40 

უფროსი სპეციალისტი – ნანა ჯაფარიძე 595 08 95 56 

უფროსი სპეციალისტი - ირინა გაბლიანი 598 26 58 02 

შესყიდვების სამსახური 

სამსახურის უფროსი–მარიამ ნაკანი 599 85 55 58 

შესყიდვების სამსახურის დაგეგმვის, აღრიცხვისა და ანალიზის განყოფილება 

განყოფილების უფროსი – ბექა მერლანი 595 08 95 05 

უმცროსი სპეციალისტი – ეკა ნაკანი 595 33 04 06 

ეკონომიკისა და ტურიზმის განვითარების სამსახური 

სამსახურის უფროსი – ვაკანტური  

ეკონომიკის დაგეგმვისა და სტატისტიკის განყოფილება 

განყოფილების უფროსი – ჯამილა რატიანი 595 08 95 01 

უფროსი სპეციალისტი – მარინა მერლანი 595 08 95 59 

                                                         ტურიზმის განვითარების განყოფილება 

განყოფილების უფროსი – ლამარა მჭედლიანი 599 72 12 16 

უფროსი სპეციალისტი - ირმა ხერგიანი 598 97 72 38 

                                                       ქონების მართვის განყოფილება 

განყოფილების უფროსი – სვეტლანა გუჯეჯიანი 599 85 55 24 

უმცროსი სპეციალისტი – თამუნა ნიგურიანი  598 68 86 85 

საფინანსო სამსახური 
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სამსახურის უფროსი – თეიმურაზ ნავერიანი 599 85 55 51 

ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშების და ბიუჯეტის შესრულებაზე კონტროლის განყოფილება 

განყოფილების უფროსი –ნინო უდესიანი 595 08 95 15 

უფროსი სპეციალისტი – ირაკლი შერვაშიძე 591 20 12 29 

                                                        ბიუჯეტის დაგეგმვისა და ფორმირების განყოფილება 

განყოფილების უფროსი – სალომე კვიციანი 595 08 95 53 

უფროსი სპეციალისტი – ალირა უმფრიანი 598 27 22 17 

სახაზინო მომსახურების, შემოსავლების ანალიზის და კონტროლის განყოფილება 

განყოფილების უფროსი – მაია სორდია 595 08 95 21 

უფროსი სპეციალისტი –  ნინო უშხვანი 551 52 04 38 

მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის განყოფილება 

განყოფილების უფროსი – მალხაზ გუგუსიანი    599  85 55 59 

უფროსი სპეციალისტი - ვაკანტური  

ზედამხედველობის სამსახური 

სამსახურის უფროსი – ლერი არღვლიანი 591 44 74 97 

გარემოს დაცვითი, ვეტერინარული და კომუნალური კეთილმოწყობის ზედამხედველობის განყოფილება 

განყოფილების უფროსი – ნესტან მაღედანი 595  08 95 57 

უფროსი სპეციალისტი – ვაკანტური  

არქიტექტურულ-სამშენებლო საქმიანობაზე ზედამხედველობის განყოფილება 

განყოფილების უფროსი – სიმონ ნავერიანი 595 30 03   90 

უფროსი სპეციალისტი – ვაკანტური  

სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევის და მობილიზაციის სამსახური 

სამსახურის უფროსი – ჯემალ რატიანი 595 08 95 25 

უფროსი სპეციალისტი – ემზარ კვანჭიანი 595 08 95 44 

უმცროსი სპეციალისტი – კიმი შუკვანი 599 30 90 72 

უმცროსი სპეციალისტი – ზურაბ ჯაფარიძე 591 51 33 15 


