
№27 მცხეთის საოლქო საარჩევნო კომისიის სხდომის 

ო ქ მ ი   №004 

ქ. მცხეთა                                                                                                                               11.09.2018 

სხდომას ესწრებოდნენ:                                        რობერტ აზარაშვილი, ვარლამ ფერაძე, ამირან  

                                   მარტოლეკი, ნათია წიპტაური, გია თაბაგარი, 

დავით ორტოლაშვილი,  ნანა კაპანაძე, ქეთევან რაზმაძე, შორენა ბერიძე, თინა ხუბაშვილი, 

ილია ხელაია  ბექა ონიანი. 

აგრეთვე ესწრებოდა,  სამართლიანი არჩევნების დამკვირვებელი  თეონა ზირაქაშვილი,   

დემოკრატიული ინიციატივების საერთაშორისო ცენტრის დამკვირვებელი  მარიამ 

სიბაშვილი და ცესკოს კორდინატორი  მცხეთამთიანეთის მხარეში დიმიტრი ახალაშვილი. 

 

მოისმინეს:   კომისიის თავმჯდომარემ  რობერტ აზარაშვილმა  სხდომა გახსნილად 

გამოაცხადა  და კომისიის წევრებს  გააცნო დღის წესრიგის  პროექტი. 

განკარგულება: 

 

საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის  28 ოქტომბრის არჩევნებისათვის  

№ 27 მცხეთის საარჩევნო  ოლქში შემავალი  საუბნო საარჩევნო კომისიების   

 წევრების არჩევის  შესახებ 

 

კომისიის წევრემა  ბექა ონიანმა,   მოითხოვა სიტყვა კერძოდ მან აღნიშნა , რომ  

ჯამრთელობის გაუარესების გამო  ვერ შეძლო კონკურსანტებთან გასაუბრება და  მოითხოვა  

სხდომის გადადება   ერთი კალენდარული   დღით. იგი  ამ ერთ დღეს გამოიყენებდა 

კონკურსანტებთან გასაუბრებისთვის. კომისიის თავმჯდომარემ რობერტ აზარაშვილმა 

შეახსენა კომისიის  წევრებს რომ  კონკურსანტებთან გასაუბრებისთვის  ოლქის შენობაში  იყო 

გამოყოფილი  ოთახი და ყველა  პირობა,  რითაც ისარგებლა კომისიის ზოგიერთმა  წევრმა. 

 

კომისიის თავმჯდომარემ, რობერტ აზარაშვილმა კენჭისყრაზე დააყენა კომისიის  წევრის 

ბექა  ონიანის წინადადება  კომისიის სხდომის ერთი კალენდარული დღით გადადების 

თაობაზე. 



კენჭისყრის შედეგები: 

მომხრე – 2    (ბექა ონიანი, ილია ხელაია) 

წინააღმდეგი –10 

(კენჭისყრას  ესწრებოდა კომისიის  თორმეტი  წევრი) 

კეჭისყრის შედეგებიდან გამომდინარე  კომისიის წევრს  ბექა ონიანს უარი ეთქვა მის 

წინადადებაზე  კომისიის სხდომის ერთი კალენდარული დღით გადადების შესახებ. 

კომისიის თავმჯდომარემ, რობერტ აზარაშვილმა კენჭისყრაზე დააყენა დღის წესრიგის 

პროექტი:  საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის  28 ოქტომბრის არჩევნებისათვის № 27 

მცხეთის საარჩევნო  ოლქში შემავალი  საუბნო საარჩევნო კომისიების   წევრების არჩევის 

შესახებ.   

შესაკენჭისყრის შედეგები: 

მომხრე – 10 

წინააღმდეგი – 2 (ბექა ონიანი, ილია ხელაია) 

(კენჭისყრას ესწრებოდა  კომისიის 12 წევრი) 

                                                       დღის  წესრიგი: 

განკარგულება: 

საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის  28 ოქტომბრის არჩევნებისათვის  

№ 27 მცხეთის საარჩევნო  ოლქში შემავალი  საუბნო საარჩევნო კომისიების   

წევრების არჩევის  შესახებ 
 

         კომისიის წევრემა ბექა ონიანმა გამოთქვა მოსაზრება, კერძოდ მან თქვა, რომ არჩევის 

პროცესი არის მართული და მოუწოდა კომისიის წევრებს სხდომის დატოვებისკენ. 

  კომისიის წევრმა ილია ხელაიამ  აღნიშნა , რომ იგი ნაწილობრივ ეთანხმება ბექა ონიანს. 

ილია  ხელაიამ აგრეთქვე აღნიშნა, რომ შეისწავლა  კონკურსანტთა მონაცემები, მათი 

უმრავლესობას აქვს გავლილი საარჩევნო ადმინისტრატორის და საარჩევნო განვითარების 

სკოლის კურსები და აღნიშნულიდან გამომდინარე დარჩა სხდომაზე. კომისიის წევრმა ბექა 

ონიანმა დატოვა კომისიის სხდომა. 

კომისისი თავმჯდომარე დღის წესრიგიდან გამომდინარე მოუწოდა კომისიის წევრებს 

კენჭისყრისკენ. 



კომისიის წევრებამა, კანდიდატთა ჩამონათვალში აღნიშნეს ის პირები, რომლებსაც მისცეს 

ხმა.   ხმის მიცემის შედეგები ოქმს თან ერთვის. 

ხმის მიცემის შედეგებიდან გამომდინარე 

კომისიის თავმჯდომარემ  რობერტ აზარაშვილმა  კენჭისყრაზე დააყენა   წინადადება 

საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის  28 ოქტომბრის არჩევნებისათვის  

№ 27 მცხეთის საარჩევნო  ოლქში შემავალი  საუბნო საარჩევნო კომისიების   

 წევრების არჩევის  შესახებ განკარგულების პროექტი 
 

        კენჭისყრის შედეგები: 

                      მომხრე – 11 

                      წინააღმდეგი – 0 

                       (კენჭისყრას ესწრებოდა  კომისიის 11 წევრი) 

კომისიის წევრებს შენიშვნები არ გამოუთქვამთ. 

  მიღებულია განკარგულება N 04/2018 

საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის  28 ოქტომბრის არჩევნებისათვის  

№ 27 მცხეთის საარჩევნო  ოლქში შემავალი საუბნო საარჩევნო კომისიების   

 წევრების არჩევის  შესახებ 

 

 

ქ. მცხეთა                                                                                               2018  წლის 11 სექტემბერი    

 

საქართველოს ორგანული კანონის „საქართველოს საარჩევნო კოდექსი” 24-ე მუხლის 

მე-2 პუნქტის, 25-ე მუხლის მე-4 და მე-11 პუნქტების, 77-ე მუხლის მე-4 პუნქტის, 

საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის 2014 წლის 20 მარტის №12/2014 

დადგენილებისა და საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის 2018 წლის       

1აგვისტოს №157/2018 განკარგულების  საფუძველზე, №27მცხეთის საოლქო საარჩევნო 

კომისია ადგენს: 



  



დანართი -1- 

 

 

N 01 უბანი 

ნატა გარსევანიშვილი 

მაია თათარაშვილი 

მეგი მრევლიშვილი 

ლაშა ჩანადირი 

ვერა ჭავჭავაძე 

ნანა ხოხობაშვილი0 

 

 

N 02 უბანი 

ეკა მაჩხანელი 

ემზარი ოდიშელიძე 

მარიამ ჩოხელი 

ლელა ჩხაიძე 

გიორგი ცოციაშვილი 

მაია ხუნდაძე 

 

 

 

N 03 უბანი 

გოჩა ბერიძე 

რობერტი ელიაშვილი 



ნაია მამულაშვილი 

მარეხი ტაკაშვილი 

ნინო შერმადინი 

გიორგი ხუციშვილი 

 

N 04 უბანი 

თამარი გოლოშვილი 

ნუგზარი თუხარელი 

ელენე ირიაული 

ალექსანდრე მრევლიშვილი 

ია ოთანაძე 

ნინო ხუბაშვილი 

 

N 05 უბანი 

ქეთი ბრეგვაძე 

თამარ ბუჯიაშვილი 

თეა კვარაცხელია 

ზოია მარტოლეკი 

ზინაიდა ნაზღაიძე 

დავით ჩოლიაშვილი 

 

N 06 უბანი 

მაია კავაზაშვილი 

ეთერი ფალავანდიშვილი 

ცირა ფხოველიშვილი 

ნინო ყარყარაშვილი 

მარიანა წამალაიძე 

ეკატერინე ხუხუნაიშვილი 

 

 

N 07 უბანი 

ნონა ირემაშვილი 

ლანა კვახაძე 



ელისაბედ მაჭავარიანი 

გიული მჭედლიძე 

ეკა რთველიაშვილი 

ნონა უჯარაშვილი 

 

N 08 უბანი 

ციური კვახაძე 

მარიკა მირესაშვილი 

ნინო ოსეფაშვილი 

მაია როსტიაშვილი 

მადონა სოლოღაშვილი 

მაყვალა ჯავახიშვილი 

 

N 09 უბანი 

ზურაბ კვერცხიშვილი 

ხათუნა მაკარაშვილი 

მეგი მარქარაშვილი 

დარეჯან პაპიაშვილი 

ნონა ხოკერაშვილი 

ლელა ჯავახიშვილი 

 

N 10 უბანი 

ნინო ბიტარაშვილი 

მაყვალა ზაქაიძე 

ნაზი კაშეიშვილი 

ლელა მაისურაძე 

ჯულიეტა მუხადგვერდელი 

ეკა ჩოხელი 

 

 

 

N 11 უბანი 

ეთერ არაქელაშვილი 

დალი გედევანიშვილი 

მალვინა ვარდუკაძე 



ლალი თაბუაშვილი 

ლია პარკაული 

ეკა სოხაშვილი 

 

N 12 უბანი 

თეონა არძენაძე 

მისედო ისაკოვი 

ნანა კავთიაშვილი 

ეკა კაკალაშვილი 

ლილი მჭედლიშვილი 

მირანდა ქსოვრელი 

 

  

N 13 უბანი   

ლათიფ ალიევი 

რამაზ ალიევი 

თაჯირ მამედოვი 

ავთანდილ ნასიბოვი 

ნინო ნიბლიაშვილი 

თამარ ნიჟარაძე 

 

N 14 უბანი   

ნინო თათარაშვილი 

ანა ილიაევი 

ირმა ილიაევი 

რატი ლემონჯავა 

ნადია რუბანოვი 

მარი ხოშებაევი 

 

 

 

N 15 უბანი   

ეკატერინე ვარდიაშვილი 

ნათია ზანგური 



ნათია ოქრუაშვილი 

მაია პავლიაშვილი 

მაია პაპალიშვილი 

მაია სუარიშვილი 

 

N 16 უბანი   

მაია ამირაშვილი 

მაყვალა გოგიშვილი 

ლიანა დოლიშვილი 

ლიანა ზარიაშვილი 

შორენა პილპილაშვილი 

ნელი ტატიშვილი 

 

N 17 უბანი   

ლია ალექსიძე 

ნინო ზურაბიშვილი 

თამარი მიქელაძე 

ეკა პავლიაშვილი 

ლიანა პატაშური 

მარიამი შარიფაშვილი 

 

N 18 უბანი   

შორენა ბაქრაძე 

მანანა გულბათაშვილი 

თენგიზ კუსრაშვილი 

ამალია ომანაშვილი 

ინგა ტატიშვილი 

თეა ჭიჭაძე 

 

 

 

 

N 19 უბანი   

ციცინო ბაზუაშვილი 



ნინო ბერიძე 

ნინო ბუჩუკური 

ნინო ლოხიშვილი 

ია მახარაშვილი 

ხატია მახარაშვილი 

 

N 20 უბანი   

ეკა ბუთხუზი 

ლალი კაბულაშვილი-სააკაძე 

ლალი ფირცხელანი 

მარინე ჩაბიევი 

ეკატერინე ჩიტიშვილი 

ბელა წიკლაური 

 

N 21 უბანი   

მანანა გაბრიელაშვილი 

მზია გათენაშვილი 

ნინო გათენაშვილი 

ლალი მიქელაძე 

მარინე მუმლაური 

დალი წინამძღვრიშვილი 

 

N 22 უბანი   

ნაზიბროლა არუნაშვილი 

გიორგი ბზარაშვილი 

ბელა ბიათაშვილი 

ეკა თაკაშვილი 

ლეილა მიდელაშვილი 

ალექსი რუბაშვილი 

 

 

 

 

N 23 უბანი   



ქეთევან გაბათაშვილი 

დიანა გელიტაშვილი 

ნანა კახუაშვილი 

ნანა ნაუაშვილი 

ქეთევან ხუროშვილი 

გივი ჯავახიშვილი 

 

N 24 უბანი   

გურამ გაბინაშვილი 

ბელა ლაშაური 

ლეილა ტაველური 

სოფო ქაშიაშვილი 

ნინო ქურთაძე 

ია ხარძეიშვილი 

 

N 25 უბანი   

გელა თეზელიშვილი 

ნანა ირემაშვილი 

ლეილა ლალიაშვილი 

მარეხი მაყიშვილი 

ნონა მიქელაძე 

ელზა პეტრიაშვილი 

 

N 26 უბანი   

დარეჯანი გონჯილაშვილი 

ნანა კახობერაშვილი 

თინათინი ლაგაზაშვილი 

ანრი მიდელაური 

ნინო ჩხუტიაშვილი 

ოლღა ჭავჭავაძე 

 

 

 

 

N 27 უბანი   



თამარი ბაღაშვილი 

ნანა გელაშვილი 

ხათუნა ზაქაიძე 

ეკა რევაზიშვილი 

ნონა ჩანადირი 

ნინო ძიგოშვილი 

 

N 28 უბანი   

ნინო ბადაგაძე 

მაია გელაშვილი 

თამარი კედელაშვილი 

ხათუნა ფოცხვერაშვილი 

ქეთევან ჩაჩხიანი 

ქეთევანი წამალაძე 

 

N 29 უბანი   

დავითი ბალაშვილი 

ნანა ბალაშვილი 

გივი ბერიანიძე 

დავითი მიდელაშვილი 

თეა სულაშვილი 

თამარი წიპტაური 

 

N 30  უბანი   

დარეჯანი ბეკურაშვილი 

ნატო ბუთხუზი 

მარინე დავითიანი 

ლალი დიდებაშვილი 

ლალი ლალაშვილი 

ნინო ჩეკურიშვილი 

 

 

 

 

N 31 უბანი   



თეა ახრახაძე 

ხათუნა ბორძიკული 

ია მაჭარაშვილი 

ირმა სუბელიანი 

ეკა უთრუგაშვილი 

თეა ქავთარაძე 

 

N 32  უბანი   

დავით ვოლკოვი 

თეონა მაისურაძე 

ქეთევან სოხაშვილი 

მეგი სულაშვილი 

სოფიკო ფრიდონაშვილი 

ლაურა ქრისტესიაშვილი 

 

N 32  უბანი   

ნანა ბედუკაძე 

ნინო გულბათაშვილი 

მაკა მამულაშვილი 

ნინელი მამულაშვილი 

მზია სისაური 

ვალერი ტაკაშვილი 

 

N 33  უბანი   

ნანა ბედუკაძე 

ნინო გულბათაშვილი 

მაკა მამულაშვილი 

ნინელი მამულაშვილი 

მზია სისაური 

ვალერი ტაკაშვილი 

 

 

 

 

N 34  უბანი   



ლამზირა აბაიაძე 

ქეთევან აზალაძე 

ლიანა ბეგაშვილი 

ნათია გოდერძიშვილი 

ვიქტორია სემიონოვა 

მარიამ ქავთარაძე 

 

N 35  უბანი   

ნანა ბრეგვაძე 

როენა მჭედლიშვილი 

ლალი ომარაშვილი 

ლია რაზმაძე 

ქეთევან რომელაშვილი 

მერი წიკლაური 

 

N 36 უბანი   

ინგა ასათაშვილი 

გულნარა მიგრიაული 

ლელა სისაური 

მაია ფიცხელაური 

ვაჟა ცხვირაშვილი 

გიორგი ჭინჭარაული 

 

N 37 უბანი   

მაია გიგაური 

მამუკა კუხალეიშვილი 

მარინე ქავთარაძე 

დალი ქობულაშვილი 

მარო ჩოკოშვილი 

ლუიზა ხუხუნია 

 

 

 

 

N 38 უბანი   



ჯამილა აბაზოვი 

ლეილა ასანოვა 

ნიზამი ახვერდოვი 

რომან ველიევი 

მადლენა კურტანიძე 

როინ კურტანიძე 

 

N 39 უბანი   

ზურაბი ბალხამიშვილი 

ირაკლი ბერიანიძე 

ნინო გათენაშვილი 

თეონა ოდიშვილი 

ინგა პაპაშვილი 

ესმა ქენქაძე 

 

N 40 უბანი   

ანიტა გვრიტიშვილი 

მერი დურგლიშვილი 

რუსუდან დურგლიშვილი 

თინიკო იაკობიძე 

ნატო ჩიკვაიძე 

გიგა ჩიტიშვილი 

 

N 41 უბანი   

როლანდ ბერუაშვილი 

რობერტი გიგაური 

ნუნუ დოლიშვილი 

გიორგი თეზელაშვილი 

სალომე ქალიაშვილი 

ლიკა შუღლიაშვილი 

 

 

 

 

N 42 უბანი   



ნათია ზაქაიძე 

ანუკა კობაური 

იზა კობაური 

რუსუდან კობაური 

ნარგიზა პირველი 

თამარ ღუნაშვილი 

 

N 43 უბანი    

გიორგი ბასილიძე 

გიორგი ბერიძე 

გულო გოჭაშვილი 

ნათია თაბუაშვილი 

ხათუნა თეზელიშვილი 

მანანა მილაძე 

 

N 44 უბანი    

გულნარა ბალხამიშვილი 

ნინო ბედიანაშვილი 

ლილი ლაფანაშვილი 

თეა პაპაშვილი 

სუზანნა სიმონიანც 

ლელა ჭაღიაშვილი 

  

N 45 უბანი    

ციური ბიჭიაშვილი 

ინგა მუხადგვერდელი 

ანა ორველაშვილი 

ნინო პეტრიაშვილი 

ეკატერინე რაზმაძე 

ოთარი ჩოხელი 

 

 

  

















 


