
# სახელი, გვარი თანამდებობა

1 ზაურ ახვლედიანი დირექტორი
2 ოლეგ ბოლქვაძე დირექტორის მოადგილე

3 გოჩა კახიძე განყოფილების უფროსი
4 ნაირა ბოლქვაძე ბუღალტერი
5 ნათია ქათამაძე ბუღალტრის დამხმარე
6 ლელა კუნჭულია იურისტი

7 ნინო ჯაფარიძე საზოგადოებასთან ურთიერთობის და 
მარკეტინგის სპეციალისტი 

8 ნინო ბერიძე საქმისმწარმოებელი
9 თეიმურაზ წულუკიძე IT მენეჯერი, დიზაინერი
10 ალიოშა ქინქლაძე მძღოლი
11 მინდია შუღლაძე სამეურნეო ნაწილის უფროსი
12 ნანა კაკაბაძე-აბულაძე დამლაგებელი
13 რომან ბერიძე შტატგარეშე თანამშრომელი

14 ვიქტორია ბერიძე განყოფილების უფროსი
15 ლია გელოვანი სპეციალისტი
16 სოფიო ჭანიშვილი სპეციალისტი
17 თამილა აბუსელიძე სპეციალისტი
18 გიორგი ტუნაძე სპეციალისტი
19 მაგდა სარჯველაძე სპეციალისტი

20 ელისო ასანიძე განყოფილების უფროსი
21 გიორგი გოგოლიშვილი სპეციალისტი
22 როინ ცენტერაძე სპეციალისტი
23 ანზორ მიქელაძე სპეციალისტი

24 ლაშა ასლანიშვილი განყოფილების უფროსი

25 სალომე მანაგაძე სპეციალისტი
26 მარინე ითონიშვილი სპეციალისტი

27 შოთა მამულაძე მუზეუმის მმართველი
28 დარეჯან ქარცივაძე მეცნიერ თანამშრომელი
29 კახაბერ ქამადაძე მეცნიერ თანამშრომელი
30 ემზარ კახიძე მეცნიერ თანამშრომელი
31 სულხან მამულაძე მეცნიერ თანამშრომელი
32 თამარ შალიკაძე მეცნიერ თანამშრომელი
33 თამარ ვაშაკიძე ფონდების მთავარი მცველი
34 თორნიკე მამისეიშვილი მეცნიერ თანამშრომელი
35 ლუიზა ბერიძე ფონდების მცველი
36 მერი ქათამაძე ფონდების მცველი
37 ხათუნა ლეონიძე ექსკურსიამძღოლი

ს.ს.ი.პ. აჭარის კულტურული მემკვიდრეობის სააგენტოში დასაქმებულ პირთა 
რაოდენობა

დაგეგმარებისა და ნებართვების განყოფილება

არქეოლოგიურ-არქიტექტურული კომპლექსების არქეოლოგიისა და 
საგანმანათლებლო განყოფილება

გონიო-აფსაროსის არქეოლოგიურ-არქიტექტურული მუზეუმ ნაკრძალი

ხელმძღვანელობა

ადმინისტრაციული განყოფილება

მონიტორინგისა და ზედამხედველობის განყოფილება



38 ხათუნა კილაძე ექსკურსიამძღოლი
39 გიორგი დუმბაძე მხატვარ-არქიტექტორი, ფოტოგრაფი
40 მანანა წივწივაძე მოლარე
41 ნოდარ დევაძე მძღოლი
42 მამუკა არობელიძე დარაჯი
43 ვაჟა მანველიძე დარაჯი
44 სიმონ დავითაძე დარაჯი
45 ბესიკ მახარაძე დარაჯი
46 შალვა ჩხეიძე ძეგლის მომვლელი
47 სულიკო ზოიძე ძეგლის მომვლელი-მებაღე
48 ინგა თურმანიძე დამლაგებელი
49 დარიკო გუსევა შტატგარეშე თანამშრომელი
50 ზეინაბ გობაძე შტატგარეშე თანამშრომელი
51 მაყვალა კოჩალიძე შტატგარეშე თანამშრომელი

52 თემურ ტუნაძე სარესტავრაციო განყოფილების უფროსი
53 გიორგი ბოლქვაძე რესტავრატორი
54 თეა კეკელიძე ხელოვნებათმცოდნე

55 თეიმურაზ მითაიშვილი ტექნიკური ზედამხედველი

56 მერი მჟავანაძე ძეგლის მომვლელი
57 თახსიმ ბერიძე ძეგლის მომვლელი

პეტრას ციხის მუზეუმ-ნაკრძალი

არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის კვლევისა და სარესტავრაციო 
ლაბორატორიის განყოფილება

ბათუმის მუზეუმი




