
დანართი N1 

 

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერის სათათბირო ორგანოს-სამოქალაქო  

მრჩეველთა საბჭოს შემადგენლობა 
 

 

საბჭოს თავმჯდომარე - ნოდარ ღვამბერია 

ინჟინერ-მეტალურგი, რუსთავის 

საპატიო მოქალაქე; 

 

საბჭოს თავმჯდომარის 

მოადგილე 

- ელზა ლეკვეიშვილი 

პედაგოგი; 

 

- თემურ დალაქიშვილი 

ისტორიკოსი; 

 

კომისიის მდივანი              - ლიანა ჩარკვიანი 

ფილოლოგი, დემოკრატიული 

ჩართულობის ცენტრის 

კოორდინატორი. 

 

 

 

საბჭოს წევრები: 

 

 

კარლო ლეკვეიშვილი – ინჟინერ-მშენებელი, საპატიო 

მოქალაქე; 

 

ნარგიზ ტაბატაძე – მათემატიკოსი, ეკონომისტი, 

მხატვარი; 

 

ავთანდილ კარანაძე – ეკონომისტი, საზოგადოება 

„კეთილი ადამიანების“ წევრი; 

 

სერგო ტოპრაკაშვილი – ეკონომისტი, ენგურჰესის 

სამეთვალყურეო საბჭოს წევრი; 

 

ფრიდონ კენკებაშვილი – სამართალმცოდნე; 

 

მერაბ გრძელიძე – ექიმი, ბიზნესის წარმომადგენელი; 

 

ბელა ჯანგიძე – პედაგოგი; 

 

დავით ძაგნიძე – მშენებელ-ინჟინერი, საპატიო 

მოქალაქე; 

 



გივი ჭიპაშვილი – არქიტექტორი; 

 

მანანა კაპანაძე – ექიმი; 

 

იუზა ჩუბინიძე   – მშენებელი 

 

 

ზურაბ მატკავა – სამართალმცოდნე, საპატიო 

მოქალაქე; 

 

ნანა მოსიძე  – პედაგოგი; 

 

შალვა შალვაშვილი – მშენებელი; 

 

კოტე შერმადინი    – ინჟინერ-მექანიკოსი, ეკონომისტი; 

 

ვალერი ჯიქია – მოქანდაკე, საპატიო მოქალაქე; 

 

ოთარ მენაბდე – ინჟინერ-ეკონომისტი; 

 

ლეილა აფციაური – პედაგოგი; 

 

დავით ანთოშვილი – ინჟინერ-მშენებელი; ინჟინერ-

ეკონომისტი; 

 

ოლეგ რიჟამაძე – მეტალურგი; 

 

თამარ ბუაძე – გუნდი „თუთარჩელას" 

ხელმძღვანელი, ფოლკლორის 

სკოლის დირექტორი, საპატიო 

მოქალაქე; 

 

გია ლეჟავა   – სამოქალაქო-სამრეწველო 

მშენებლობა, ფინანსისტი, 

მეტალურგი; 

 

ნინო კიკილაშვილი – ექიმი პედიატრი, საპატიო 

მოქალაქე; 

 

ნუკრი კოხრეიძე – ინჟინერ-მშენებელი, საპატიო 

მოქალაქე; 

 

გიორგი ქოჩიაშვილი – ექიმი, ბიზნესის წარმომადგენელი; 

 

მაია გოგოლაძე – ექიმი - პედიატრი; 

 

ირაკლი ტაბაღუა – ფინანსისტი; ყოფილი მერი; 

 



დავით ჯიქია – ფინანსისტი; ყოფილი მერი; 

 

მაია ჭიკაძე   – უცხო ენის სპეციალისტი, საჯარო 

მმართველობის მაგისტრი; 

 

იური ბედინეიშვილი – ენერგეტიკის სპეციალისტი, 

ბიზნესის წარმომადგენელი; 

 

მერაბ ტყეშელაშვილი – არქიტექტორი, ყოფილი მერი; 
 

ლაურა მირაშვილი – ექიმი გინეკოლოგი, რუსთავის 

საპატიო მოქალაქე; 

 

სოსო არეშიძე – ქიმიკოსი, ყოფილი მერი, საპატიო 

მოქალაქე; 

 
თამაზ გველუკაშვილი – ბიზნესის წარმომადგენელი; 

 
ლეილა ციცქიშვილი – პედაგოგი, საპატიო მოქალაქე; 

 
გივი გოლოშვილი – სამართალმცოდნე; 

 

 
გოგი კახიანი – მშენებელი; 

 
ნინო გოგინაშვილი – სპორტსმენი მოცურავე, 

მწვრთნელი; 

 
მერაბ ასანიშვილი – ინჟინერი; 

 
ვასილ ძირკველიშვილი – სამართალმცოდნე, ადვოკატი; 

 
ნათელა მუხულიშვილი – მსახიობი, საპატიო მოქალაქე; 

 
გოჩა შავაძე  – სამართალმცოდნე, ადვოკატი; 

 
ჯონი შანიძე  – ინჟინერი, პროფესორ-აკადემიკოსი, 

საპატიო მოქალაქე; 

 
სოფო ღიბრაძე – სამართალმცოდნე, ბიზნესის 

წარმომადგენელი; 

 

ზურაბ ტაბაღუა – მშენებელი; 

 
ვანო ლეჟავა  – სამართალმცოდნე. 

 



 

 

 
 


