
 

 

გენდერული თანასწორობის საბჭოს შემადგენლობა 

 

1. მაია დოლბაია - ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

თავმჯდომარის პირველი მოადგილე - საბჭოს თავმჯდომარე; 

მობ: 599 15 17 47 dolbaia.maia1@gmail.com 

 

2. შალვა სარდალიშვილი - ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე - საბჭოს თავმჯდომარის 

მოადგილე;  

მობ: 551 42 01 00  shako1501@gmail.com 

 

3. ეკატერინე ფაჩულია – ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის  

საკრებულოს აპარატის სპეციალისტი გენდერული თანასწორობისა 

და ადგილობრივ დონეზე ახალგაზრდული პოლიტიკის 

განვითარების ხელშეწყობის საკითხებში - საბჭოს მდივანი; 

მობ: 595 39 59 10 ekapachulia76@gmail.com 

 

4. ალექსანდრე ტყებუჩავა – ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს თავმჯდომარე - საბჭოს წევრი; 

მობ: 577 12 05 95  aleksandre.tkebuchava@yahoo.com 

 

5. ნანა ვეკუა -ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  

სოციალურ საკითხთა კომისიის თავმჯდომარე - საბჭოს წევრი; 

მობ:593 340922 nana16779@gmail.com 

 

6. ნანა საბულუა  -ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის  საკრებულოს 

წევრი - საბჭოს წევრი 

მობ: 577 229109 nanasabulua@gmail.com 

 

7. ირაკლი კიკალეიშვილი -ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს  ფრაქცია “ქართული ოცნება დემოკრატიული 

საქართველოს“ თავმჯდომარის მოადგილე - საბჭოს წევრი; 
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მობ:571 193193 iraklikikaleishvili92@gmail.com 

 

8. მალხაზ ფოჩხუა - ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  

წევრი - საბჭოს წევრი 

მობ: 577406617 pochkhuamalkhaz@gmail.com 

 

9.  თამარ თოფურია - ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

წევრი - საბჭოს წევრი 

მობ: 599 720222 tamaritopuria@gmail.com 

 

10.  ლელა ჩიჩუა - ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

აპარატის უფროსი- საბჭოს წევრი; 

მობ: 591 910606 lelachichua1@gmail.com 

 

11.  აკაკი დარჯანია -ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

აპარატის  უფროსის მოადგილე - საბჭოს წევრი;  

მობ: 599 580 355 giadarjania@yahoo.com 

 

12.  თეონა ახალაია -ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  

საქმისწარმოებისა და ადამიანური რესურსების მართვის 

განყოფილების უფროსი - საბჭოს წევრი; 

მობ:595 942 552  teoaxalaia777@gmail.com 

 

13.  ნინო გვასალია - ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერის თანაშემწე 

ეკონომიკური განვითარებისა და ტურიზმის საკითხებში - საბჭოს 

წევრი; 

მობ:598 505858 gvasalianini@gmail.com 

 

14.  გვანცა გვაძაბია – ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის 

ადმინისტრაციული სამსახურის უფროსი - საბჭოს წევრი; 

მობ: 555 008182 gvantsagvadzabia@gmail.com 
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15.  ქეთევან ლორია - ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის 

ადმინისტრაციული სამსახურის უფროსის მოადგილე - საბჭოს 

წევრი;მობ: 591 417559 ketevanloria@gmail.com 

 

16.  შორენა წაბრია - ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის 

ადმინისტრაციული სამსახურის ბავშვთა უფლებების დაცვისა და 

მხარდაჭერის განყოფილების უფროსი - საბჭოს წევრი; 

მობ: 591 417 503 shorena.tsabria@poti.gov.ge 

 

17.  მაია მაკალათია-ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის 

ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამსახურის უფროსი - 

საბჭოს წევრი; 

მობ: 591 417 520 maiko.makalatia@mail.ru 

 

18.  ნონა სილაგავა – ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის 

კულტურის, განათლების, ძეგლთა დაცვის, სპორტის და 

ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახურის ახალგაზრდულ საქმეთა 

განყოფილების უფროსი - საბჭოს წევრი; 

მობ: 591 417 524 nnonasilagava@gmail.com 

 

19.  მანანა ქოიავა – ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის 

ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამსახურის, სოციალური 

დაცვისა და გენდერული თანასწორობის განყოფილების უფროსი – 

საბჭოს წევრი; 

მობ: 599 027220 koiavam@mail.ru 

 

20.  ნონა ხუხია -არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი 

აფხაზეთიდან დევნილთა სარეაბილიტაციო, ეკონომიკური და 

კულტურული აღორძინების ხელშემწყობი ასოციაცია დიოსკურიას 

დირექტორი -  საბჭოს  წევრი; 

მობ: 599 494 092 nkhukhia@mail.ru 
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21.  ინგა გვასალია – „ჟურნალისტთა ქსელი გენდერული 

თანასწორობისთვის“ ქალაქ ფოთის მედიაცენტრის დირექტორი - 

საბჭოს წევრი; 599 341417 ingagvasalia@gmail.com 

 

22.  იამზე გორგოტაძე –ფონდი “ქველმოქმედის” დამფუძნებელი- 

საბჭოს წევრი; 

მობ: 591252734 IA.GORGOTADZE@gmail.com 

 

23. შორენა მირცხულავა – არასამეწარმეო (არაკომერციული) 

იურიდიული პირის “ასოციაცია თავისუფალი თაობის” გამგეობის 

თავმჯდომარე – საბჭოს წევრი 

მობ: 599 872 207 shorenamircxulava@gmail.com 

 

24.  ეკატერინე ტუღუში – არასამეწარმეო (არაკომერციული) 

იურიდიული პირის “სოციალურ მუშაკთა რეგიონალური 

ასოციაციის” გამგეობის წევრი – საბჭოს წევრი 

           მობ: 577788852  ekaterine.tugushi.78@mail.ru  

 

25.  ქეთევან სუხიაშვილი - ექიმი - საბჭოს წევრი; 

 

26.  სანდრო გუგუშვილი - შშმ პირი - საბჭოს წევრი; 

მობ: 555 288 100 sgugushvili77@gmail.com 

 

27.  მარიტე გვარამია - შსს სამეგრელო-ზემო სვანეთის პოლიციის 

დეპარტამენტის ქ. ფოთის საქალაქო სამმართველოს დეტექტივის 

თანაშემწე -გამომძიებელი, პოლიციის მაიორი -საბჭოს წევრი; 

მობ:577 905 963 m.gvaramia@mia.gov.ge 

 

28. ეთერ ცოტნიაშვილი - ეი პი ემ ტერმინალსის კომუნიკაციების და 

კორპორაციული სოციალური პასუხისმგებლობის მიმართულების 

პარტნიორი -საბჭოს წევრი; 

მობ: 599 512215 etuna.tsotniashvili@apterminals.com 
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29. სოფო როდონაია - ქალაქ ფოთის საგანმანათლებლო 

რესურსცენტრის სკოლამდელი განათლების სპეციალისტი -საბჭოს 

წევრი 

მობ: 577 547 948 Sopho.rodonaia@mail.ru 
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