საქართველოს კულტურის სტრატეგიის სამუშაო ვერსიის განხილვა
რეგიონული შეხვედრების მე−2 ეტაპი
სამეგრელო-ზემო სვანეთი (ხობი), 2016 წლის 8 თებერვალი
შეხვედრის მონაწილეები:

•

ლევან ხარატიშვილი - საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის მინისტრის
მოადგილე;
გოჩა ქაჯაია - ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებელი;

•
•

ედიშერ ჯობავა - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თვამჯდომარე;
როზეტა შულაია - კულტურის, განათლები, ძეგლტა დაცვის, სპორტისა და

•

ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახურის უფროსი;
•

ბეჟან ნადარაია - ა(ა) იპ "კულუტირს ცენტრის" დირექტორი;

•

გოგიტა ჩიტაია - ხობისა და ფოთის ეპარქიის სიწმინდეთა მოძიებისა და ძეგლთა

•

დაცვის ცენტრის დირექტორი. მთავარი სპეციალისტი;
ვარაზ გაბედავა - გამგებლის მოადგილე;

•

თენგიზ ხუხია - ს.ს.ი.პ. ვალერიან გუნია სახელობის პროფესიული სახელმწიფო
ტეატრის დირექტორი;

•

მარინე ტიკარაძე - ქ. ფოთის ფოლკლორის ცენტრის დირექტორის მოადგილე;

•

ზამირა ღადუა - კულტურის სამსახურის უფროსი;

•

ხათუნა დარასელია - კულტურის განყოფილების უფროსი;

•

ნანა ფიფია - დადიანების სახლ მუზეუმის დირექტორის მ/შ;

•

მაია ჩიტაია - ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის კულტურის, განათლების, სპორტის, ძეგლთა

•

დაცვის, ახალგაზრდულ საქმეთა და სოციალური დაცვის სამსახურის უფროსი;
ქეთო ტაბაღუა - ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის კულტურის, განათლების, სპორტის,
ძეგლთა დაცვის, ახალგაზრდულ საქმეთა და სოციალური დაცვის სამსახურის
კულტურის განყოფილების უფროსი;

•

გიგა ცომაია - აბაშის მუნიციპალიტეტის გამგეობის კულტურის, განათლების, სპორტის,
ძეგლთა დაცვისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური;

•

დინარა გვაზავა - კულტურისა და ძეგლთა დაცვის განყოფილების უფროსი;

•

შაქრო ტყვაცირია - აბაშის მუნიციპალიტეტის გამგებლის თანაშემწე;

•

რევაზ მიქაძე - ა.ა.ი.პ. მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრის დირექტორი;

•

ნატო ფულარია - სენაკის გამგებლის მოადგილე;

•
•

ვასილ ბესელია - განათლების, კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამსახურის უფროსი;
ვეფხვია ვეფხვაძე - კულტურის განყოფილების უფროსი;

•

თენგიზ თოფურიძე - სენაკის აკაკი ხორავას სახელობის სახელმწიფო პროფესიული
თეატრის დირექტორი;

•

დავით შეროზია - ქ.ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურისა და
ძეგლთა;

•

ანჟელა კილასონია - ქ.ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის საზოგადოებასთან
ურთიერთობისა და საინფორმაციო განყოფილების უფროსი;

•

ირაკლი კაკულია - ქ. ფოთის მუნიციპალიტეტის მერი;

•

ალექსანდე თოფურია - ქ. ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე;

•

გიორგი მოისწრაფიშვილი - ქ. ფოთის მუნიციპალიტეტის მერის მოადგილე;

•

ნანული ღურჯია - ქ. ფოთის მოსწავლე-ახალგაზრდობის შემოქმედებითი ცენტრის
დირექტორი;

•

შუშანა ეჯიბია - ქ. ფოთის არჩილ ხორავას სახელობის სახელოვნებო სასწავლებლის
დირექტორი;

•

დოდო გოგელია - ქ.ფოთის საბიბლიოთეკო გაერთიანების მეთოდისტი;

•

გრიგოლ გაგუა - ქ. ფოთის საგამოფენო დარბაზის დირექტორი;

•

ბადრი წერედიანი - თეატრის სამხატვრო ხელმძღვანელი;

•

ზურაბ ეგუტია - თეატრის დირექტორი;

•

ნათია ფიფია - საკრებულოს კომისიის თავმჯდომარე;

•

მანანა გვარამია - ბიბლიოთეკის დირექტორი;

•

მარინე კილასონია - საკრებულოს წევრი;

•
•

პაატა ქურდოვანიძე - აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე;
დათო გოგუა - ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის გამგებელი;

•

ვალერი თოდუა - ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის გამგებლის მოადგილე;

•

ათინა წურწუმია - კულტურის, განათლებისა და ძეგლთა დაცვის სამსახურის უფროსი;

•

ჯულიეტა გახარია - ა.ა.ი.პ. სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო სამუსიკო

•

დაწესებულების დირექტორი;
ნაირა ციმინტია - ა.ა.ი.პ ჩხოროწყუს ისტორიული მუზეუმის დირექტორი;

•

ჯონი ესართია - კულტურის, განათლებისა და ძეგლთა დაცვის სამსახურის, ძეგლთა
დაცვისა და კულტურის განყოფილების უფროსი;

•

ბესიკ ახალაია - ა.ა.ი.პ კულტურის ცენტრის დირექტორი;

•

მურმან წოწორია - კულტურის, განათლების, სპორტის, ტურიზმის, ძეგლთა დაცვისა და
ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახურის უფროსი;

•

გიორგი ყურუა - მარტვილის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე;

•

გივი ელიავა - მარტვილის მუნიციპალიტეტის კულტურისა და ახალგარდობის
განვითარების ცენტრის უფროსი;

•

პეტრე მანტუა - კულტურის, განათლებისა, სპორტის, ტურიზმის, ძეგლთა დაცვისა და
ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახურის მთ. სპეციალისტი სპორტისა და ტურიზმის
საკითხებში;

•

ელენე განაია - მესტიის მუნიციპალიტეტის კულტურის, განათლების, ძეგლთა დაცვის

•

სპორტის და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახურის უფროსი;
ნატო რატიანი - მესტიის მუნიციპალიტეტის კულტურის, განათლების, ძეგლთა დაცვის
სპორტის და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახურის მთავარი სპეციალისტი;

•

თინათინ დარახველიძე - მესტიის მუნიციპალიტეტის კულტურის, განათლების, ძეგლთა
დაცვის სპორტის და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახურის უფროსი სპეციალისტი;

•
•

ჯუმბერ ლაშქარავა - სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ტავმჯდომარე;
ეკა ბელქანია - გამგეობის პრესსამსახური;

•

ლელა კალანდია - კულტურის სამსახურის წამყვანი სპეციალისტი;

•

თამარ კვარაცხელია - სახელოვნებო-საგანმანათლებლო ცენტრის დირექტორი;

•

კახაბერ ფარცვანია;

