
                ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახურის  

                             რეგიონული სამმართველოები: 

 

 აფხაზეთის ა/რ სამმართველო  

მისამართი:    ქ. თბილისი,   დ.აღმაშენებლის N 89/24; 

უფროსი :       დავით ღვინჯილია -ტელ: 591 44 98 23; 

                         ზურაბ შამუგია -       ტელ: 599 91 25 47; 

                         მზია მანაგაძე -           ტელ :599 09 49 97; 

                         ნანა სირია -                ტელ: 599 14 46 97; 

 

 აჭარის ა/რ სამმართველო 

მისამართი:    ქ. ბათუმი,  ვ.გორგასლის ქ.N 141/143; 

უფროსი :       შოთა ყიფიანი  -          ტელ:  597 80 80 41; 

 ბათუმი :        რუსუდან ბერიძე  -    ტელ:  599 09 17 48; 

                         თამარ ნინიძე  -           ტელ:   591 05 54 21;  

                         ზურაბ ფიფია  -           ტელ:  599 98 40 98; 

  შუახევი :       ემზარ ჭაღალიძე -       ტელ:  577 71 51 18; 

 ქობულეთი:  თამაზ ხახუტაიშვილი -ტელ.: 599 18 23 83; 

 

 გურიის სამმართველო  

მისამართი:    ქ. ოზურგეთი,  გ.ერისთავის ქ.N 26; 

უფროსი :        გელა ბაქანიძე    -         ტელ:  599 09 49 77; 

ლანჩხუთი :   ელგუჯა ჩხაიძე  -         ტელ:  591 00 77 95; 

ჩოხატაური : ლომგული ტრაპაიძე - ტელ:   577 95 79 03;  

ოზურგეთი:   თენგიზ თავბერიძე  -   ტელ:   599 29 60 10; 

 

 

 

 



 

 

 

 

 იმერეთის სამმართველო 

მისამართი:     ქ. ქუთაისი,  შ.რუსთაველის 3ა; 

უფროსი :          გელა ცინაძე   -                 ტელ: 551 90 00 17; 

ქუთაისი:          დავით ახრახაძე   -          ტელ: 598 33 55 58; 

ჭიათურა:         პაატა ყიფშიძე -                ტელ: 592 33 35 32; 

თერჯოლა :     ანდრო ვაშაკიძე   -            ტელ:599 48 79 20; 

ხონი:                 ივანე ჯანჯღავა -              ტელ: 599 02 26 35; 

ვანი :                 დავით დვალიშვილი -    ტელ: 593 31 82 53; 

ჭიათურა:         პაატა გოგატიშვილი -      ტელ: 595 00 55 04; 

ზესტაფონი:     რეზო ვაშაკიძე -                ტელ: 599 20 78 99; 

სამტრედია:     ედუარდ ახობაძე -            ტელ:591 21 93 71; 

 

 რაჭა -ლეჩხუმის  სამმართველო 

მისამართი:    ქ. ამბროლაური,  მ.კოსტავას ქ. N39; 

უფროსი :        ბესიკ ბაქრაძე -                   ტელ:577 60 67 31; 

                          მირიან მურცხვალაძე -    ტელ: 551 46 55 77; 

 ლენტეხი:       მირზა ლიპარტელაინი  -ტელ: 595 71 11 77; 

 

 ქვემო ქართლის სამმართველო 
მისამართი:    ქ. რუსთავი,  ფიროსმანის ქ.N 19; 

უფროსი :        ლევან ამირიძე -                   ტელ: 591 01 68 69; 

                          ზაზა სამხარაძე   -                ტელ: 577  62 21 45; 

                          გვანცა ობგაიძე -                  ტელ: 595   44 77 92; 

 

 



 

 შიდა ქართლის სამმართველო 

მისამართი:     ქ. გორი,  ვ.ბარნოვის ქ.10ა; 

უფროსი :         ზვიად საბაშვილი  -             ტელ:  599 80 95 00; 

 გორი :               მაია ნინოშვილი   -               ტელ:  599 29 22 23; 

                            თენგიზ დევიძე -                  ტელ:  599 15 30 73; 

 კასპი:                 გოჩა კობაური -                     ტელ:  595 22 55 83;           

 

 სამეგრელო -ზემო სვანეთის სამმართველო 

 მისამართი:     ქ. ზუგდიდი , შ.რუსთაველის N 79, მე-3 სართ, ოთახი N 6; 

 უფროსი :          რევაზ გაბუნია   -                   ტელ: 577 46 33 50; 

 ზუგდიდი:        ლაურა ადამია -                     ტელ: 591 40 17 52; 

                              იოსებ თორია    -                    ტელ: 571 10 54 33; 

  სენაკი:              ზურიკო გვაზავა -                 ტელ: 574 81 89 89; 

  ფოთი:                დავით კვარაცხელია -         ტელ: 597 96 19 04; 

                              მერაბ კორშია  -                      ტელ: 597 81 91 81; 

  მესტია :             რევაზი ფალიანი -                ტელ : 598 59 27 00; 

 

 სამცხე -ჯავახეთის სამმართველო 

მისამართი:      ქ. ახალციხე,  ნ.კეცხოველის ქ.N 6; 

 უფროსი :         დავით ფეიქრიშვილი    -      ტელ:   599 92 33 22; 

 ბორჯომი          ვასილ ბეშკენაძე -                   ტელ:  557 57 31 59; 

                            გიორგი ლომიძე -                    ტელ : 595 05 13 49; 

 

 

 

 

 

 



 

 მცხეთა -მთიანეთის სამმართველო 

  მისამართი:     ქ. მცხეთა ,  დ. აღმაშენებლის N 51; 

  უფროსი :         გოჩა ნაყეური   -                       ტელ: 595 23 29 05;; 

  მცხეთა              დავით გოჩიტაშვილი  -        ტელ: 599 33 97 72; 

  დუშეთი            ბადრი პაპიაშვილი   -            ტელ: 574 07 55 95; 

  ახალგორი         ჯემალ სუხაშვილი -              ტელ: 551 00 76 27; 

 

 კახეთის  სამმართველო 

  მისამართი:     ქ. გურჯაანი , ნინოშვილის გამზ.N 13; 

  უფროსი :         თამაზ კალატოზიშვილი   -            ტელ: 591 44 98 38; 

   გურჯაანი:       მარიამ ბეჟაშვილი                            ტელ: 598 41 44 53; 

   თელავი :         ალექსი ოთარაშვილი                      ტელ: 595 10 48 60; 

   ყვარელი:         მზია მოლაშვილი                             ტელ: 599 96 57 37; 

   პანკისი:           ჯარაფ ქავთარაშვილი                      ტელ: 598 92 86 12;     

   ახმეტა:            ბესიკ ყალამაშვილი                          ტელ: 599 62 24 44 

 

   

 

 

      

 

 
 

 

 

 
 
 
              



 
 

                          

 

                    

 


