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განათლებისა და მეცნიერების 
მინისტრის ალექსანდრე 
ჯეჯელავას განცხადებით, 
წინასაარჩევნო პროცესში 
მასწავლებლების, ზოგადად, 
სკოლების გამოყენება არ 
მოხდება.

ჯეჯელავას თქმით, თუ მსგავსი 
შემთხვევა დაფიქსირდება, 
რეაგირება უმკაცრესი იქნება.

"ოპოზიციურ პარტიებს ძალიან 
დიდი გამოცდილება აქვთ 
მასწავლებლების გამოყენების 
წინასაარჩევნო პროცესში, 
სავარაუდოდ, ამიტომ 
ფიქრობენ, რომ ეს წელსაც 
ასე მოხდება. გამოვრიცხავ 
ასეთ რამეს და მე გაძლევთ 
პირობას, რომ ეს არ მოხდება. 
ვერ დავუშლით ვერც ერთ 

მასწავლებელს, როგორც 
მოქალაქეს, თავისი პოზიცია 
ჰქონდეს და ამა თუ იმ 
სახელისუფლებო, თუ 
ოპოზიციურ პარტიას უჭერდეს 
მხარს. მეორე მხრივ 
გამოვრიცხავთ, რომ სკოლა, 
ბავშვები რაიმე ფორმით 
ადმინისტრაციული რესურსი 
იყოს ჩართული ამ პროცესში. 
თუ ასეთი რამ მოხდება, 
თითოეულ ასეთ შემთხვევას 
ჩვენი მხრიდან, ძალიან მკაცრი 
რეაგირება მოჰყვება “, - 
განაცხადა ჯეჯელავამ.

"პირობას ვდებ, წინასაარჩევნო პროცესში 
მასწავლებლების გამოყენება არ მოხდება"



19 ივლისი

18 ივლისი

სიახლეები 04

რეგიონის მაჟორიტარობის კანდიდატები პარტიის თავმჯდომარემ, საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი 
კვირიკაშვილმა ქუთაისში წარადგინა.

მეგობრობის, სიყვარულის, პოეზიისა და დავით აღმაშენებლის ქალაქი,  რომელიც ყველა ქართველისთვის 
ერთიანი საქართველოს სიმბოლოა, - ასე მოიხსენია პრემიერმა ქუთაისი და "ქართული ოცნების" მიერ ქვეყანაში 
განხორციელებულ ცვლილებებსა და სამომავლო გეგმებზე ისაუბრა.

გიორგი კვირიკაშვილის თქმით, პარტიის მიზანი და ამოცანა გამთლიანებული და ძლიერი საქართველოა.

ჩვენ ვიყურებით და მივდივართ წინ. ჩვენ თავი უნდა დავაღწიოთ უმძიმეს წარსულს და არ უნდა გავხდეთ იმ 
სისასტიკის მძევალი, რომელიც ყველამ ერთად გადავიტანეთ. ანგარიშსწორება და შურისძიება გუშინდელი დღეა, 
რეგრესია, განვითარების შეფერხებაა“, - განაცხადა გიორგი კვირიკაშვილმა.

სამგორის რაიონის დამოუკიდებელი 
მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი 
ირაკლი შიხიაშვილი ამომრჩევლებთან 
შეხვედრებს აგრძელებს.

ამჯერად მაჟორიტარობის კანდიდატი 
მოსკოვის გამზირზე მცხოვრებ 
ამომრჩევლებს შეხვდა და ძირითადი 
პრობლემები და საჭიროებები 
განიხილეს. ადგილობრივებმა 
ერთ-ერთ არსებით საკითხად მძიმე 
სოციალური პირობები და დაბალი 
პენსიები დაასახელეს. ახალგაზრდებმა 
კი გასართობი ადგილების, სკვერებისა, 
სათამაშო და სპორტული მოედნების 
მოუწესრიგებლობაზე ისაუბრეს.

როგორც მაჟორიტარი დეპუტატობის 
კანდიდატმა ირაკლი შიხიაშვილმა 
აღნიშნა, ავარიული კორპუსების 
ნაცვლად ახალი შენობების აშენება 
აუცილებელია. მან დევნილებისა და 
ვეტერანების პრობლემებზეც ისაუბრა 
და აღნიშნა, რომ ამომრჩევლების 
ყველა მტკივნეული და 
პრობლემატური საკითხების 
გადაწყვეტაში აქტიურად ჩაერთვება. 
მისივე თქმით, საარჩევნო კამპანიის 
ფარგლებში სამგორის მოსახლეობას 
საკმაოდ აქტიურ რეჟიმში შეხვდება და 
საჭიროებების დეტალურად გაცნობის 
შემდეგ მათ პრობლემების 
გადაწყვეტის კონკრეტულ ხედვასაც 
შესთავაზებს.

ირაკლი შიხიაშვილი 
ამომრჩევლებს 3 ძირითადი 
პრობლემის მოგვარებაზე 
ესაუბრა 

პოლიტიკური პარტია „ქართული ოცნება - დემოკრატიული 
საქართველო“ საარჩევნო კამპანიას იმერეთიდან იწყებს. 



საქართველოს ყველა კუთხე და 
ყველა სოფელი უნდა 
დაუკავშირდეს ერთმანეთს 
უმოკლესი, თანამედროვე და 
კომფორტული ინფრასტრუქტურით - 
ეს არის აუცილებელი პირობა, რომ 
ხალხს გაუადვილდეს ცხოვრება, 
მიმოსვლა, ვაჭრობა. მოწყობილი 
ინფრასტრუქტურა ბიზნესს მისცემს 
გაფართოების საშუალებას, ბიზნესის 
გაფართოება კი ახალი სამუშაო 
ადგილების გაჩენის წინაპირობაა", - 
განაცხადა გიორგი კვირიკაშვილმა 
და აღნიშნა, რომ ეს ყველაფერი, 
კომპლექსურად, კიდევ უფრო 
გამოაცოცხლებს ქვეყანას და 
კეთილდღეობას მოუტანს ხალხს.

პარტიის თავმჯდომარის 
განცხადებით, მმართველ გუნდს ეს 
საქმე უკვე დაწყებული აქვს და მას 
ბოლომდე მიიყვანს.

გიორგი კვირიკაშვილის შეფასებით, 
"ქართული ოცნება" არის ქმედითი 

და დღეს უალტერნატივო 
პოლიტიკური ძალა, რომელსაც 
შესწევს უნარი, ეს გააკეთოს.

"ქართული ოცნება" ის 
პოლიტიკური ძალაა, რომელიც 
დასავლური ღირებულებების 
ერთგულია, მტკიცედ დგას 
ევროპულ გზაზე და არ დაუშვებს ამ 
გზიდან გადახვევას. "ქართული 
ოცნება" ის პოლიტიკური ძალაა, 
რომლისთვისაც სიტყვის 
თავისუფლება, დაცული საკუთრება, 
კანონის წინაშე ყველას 
თანასწორობა, მთავარი პრინციპები 
გახლავთ. "ქართული ოცნება" ის 
პოლიტიკური ძალაა, 
რომლისთვისაც თითოეული 
ადამიანი ღირებული და ძვირფასია, 
ნებისმიერი განსხვავების 
მიუხედავად, განაცხადა გიორგი 
კვირიკაშვილმა და იმერეთის 
რეგიონში "ქართული ოცნების" 
მაჟორიტარობის კანდიდატები 
წარადგინა:

ეს არის ცივილიზებული საარჩევნო 
გარემო - იან კელი

საქართველოში ამერიკის ელჩის, იან კელის განცხადებით, წინასაარჩევნო კამპანია ნორმალურ 
გარემოში მიმდინარეობს. 

ელჩა იმედი გამოთქვა, რომ არჩევნებამდე ეს პროცესი გაგრძელდება. 

"მიგვაჩნია, რომ საარჩევნო კამპანია ნორმალურ გარემოში მიმდინარებს. ეს არის ცივილიზებული 
საარჩევნო გარემო", - აღნიშნა ამერიკელმა დიპლომატმა.

ქუთაისის 47-ე ოლქში კენჭს იყრის გენადი მარგველაშვილი 
ქუთაისის 48-ე ოლქში - დიმიტრი მხეიძე
ქუთაისის 49-ე ოლქში -  კობა ნარჩემაშვილი. 
წყალტუბოში წარმოდგენილია ცოტნე ზურაბიანის კანდიდატურა. 
ზესტაფონში შალვა კიკნაველიძის კანდიდატურა. 
თერჯოლა-ტყიბულში "ქართულ ოცნებას" წარმოადგენს ელგუჯა 
გოცირიძე.
საჩხერეში პარტიის წარმომადგენელი იქნება პაატა კვიჟინაძე.
ვანი-ხონის ოლქში წარმოდგენილია გრიგოლ ლილუაშვილის 
კანდიდატურა. 
ჭიათურაში პარტიის წარმომადგენელი იქნება სულხან მახათაძე.  
ბაღდათი-ხარაგაულის ოლქში დასახელებულია კობა 
ლურსმანაშვილის კანდიდატურა. 
სამტრედიაში "ქართულ ოცნებას" წარმოადგენს გია მიქელაძე. 
გიორგი კვირიკაშვილი დარწმუნებულია, რომ თითოეული 
კანდიდატი გუნდს ღირსეულად წარადგენს და პარლამენტში 
მოსახლეობის ინტერესების ერთგული დამცველი იქნება.

სიახლეები 05



19 ივლისი

სიახლეები 06"ალბათ, თბილისში ვიქნები მაჟორიტარობის კანდიდატი"

19 ივლისი

შესაძლოა, არჩევნების წინ, შთამბეჭდავი პოლიტიკური ალიანსი ვიხილოთ - სანდრო ბრეგაძე

20 ივლისი

მომეწონა, რომ "ქართული ოცნების" ახალ გუნდში ბევრი ქალბატონია - საქართველოს პრეზიდენტი

საპარლამენტო უმრავლესობის წევრის, გია ჟორჟოლიანის განცხადებით, "სოციალ-დემოკრატები" "ქართული ოცნების" ერთიანი სიის ფარგლებში იქნებიან 
წარმოდგენილი.
 

"სოციალ-დემოკრატების" წარმომადგენლები მონაწილეობას ვიღებთ "ქართული ოცების" სიით. ერთ-ერთი ჩვენი წარმომადგენელი კობა ნარჩემაშვილი უკვე 
დასახელდა იმერეთის რეგიონში. რაც შემეხება მე, თუ მაჟორიტარი ვიქნები, ალბათ, თბილისში ",- განაცხადა "პირველ პრესკლუბში" ჟორჟოლიანმა.
 

ჟორჟოლიანის განცხადებით, ყველა კომპეტენტური ადამიანი უნდა დაბრუნდეს ქვეყნის სამსახურში.
 

"კობა ნარჩემაშვილის დასახელებაც სწორედ იმას ნიშნავს, რომ ჩვენ ვცხოვრობთ იმ დროში, სადაც სტიგმატიზება და იარლიყების მიკერება ნაკლებ როლს 
შეასრულებს", - აღნიშნა საპარლამენტო უმრავლესობის წევრმა.

"თამაზ მეჭიაური ერთიანი საქართველოს" წევრის, სანდრო ბრეგაძის განცხადებით, პარტია შესაძლოა, წინასაარჩევნოდ, კოალიციაში ან ალიანსში შევიდეს.

ბრეგაძის ინფორმაციით, პარტიამ უკვა ბოლომდე მიიყვანა მაჟორიტარი დეპუტატების შერჩევის პროცესი საქართვეოოს სხვადასხვა რეგიონებში და თბილისში, 
აგრეთვე თითქმის დაასრულა საპარლამენტო სიაზე მუშაობა. 

მისი თქმით, ალიანსის შექმნასთან დაკავშირებით კონსულტაციები მიმდინარეობს და მასში საქართველოს ნეიტრალიტეტის მომხრე პარტიები შევლენ.

"საუბარია ისეთ პოლიტიკურ ორგანიზაციაიების გაერთიანებაზე, რომლებიც იდეოლოგიურად ერთ პლატფორმაზე ვართ, ანუ რომლებიც ვემხრობით 
ნეიტრალიტეტს.

საარჩევნო მარათონში ბრძოლა იქნება სწორედ ამ პოლიტიკურ ალიანსსა და "ქართულ ოცნებას" შორის, ხოლო "ნაციონალური მოძრაობა" მე-3, მე-4 
ადგილებზე გადაინაცვლებს",- განაცხადა ბრეგაძემ "პირველ პრესკლუბში".

საქართველოს პრეზიდენტ, გიორგი მარგველაშვილის განცხადებით, მას მოეწონა, რომ "ქართული ოცნების" ახალი სახეების წარდგენისას, მთავარი პრინციპი 
ის იყო, რომ ახალ გუნდში ბევრი ქალბატონია.

"2015 წელი ქალთა წლად გამოვაცხადე და ძალიან ვცდილობდი, რომ პარლამენტში გასულიყო კანონი კვოტირების თაობაზე. ეს არ მოხდა, მაგრამ როგორც 
ჩანს, "ქართული ოცნება" ამას ითვალისწინებს, და ეს არის ჩადებული "მესიჯში". გენდერულ ბალანსის გარდა, არ ვაპირებ პოლიტიკსოების კომენტირებას", - 
აღნიშნა მარგველაშვილმა ტელეკომპანია "რუსთავი 2"- ის გადაცემა "არჩევანში". 



19 ივლისი

სიახლეები 07

შინაგან საქმეთა ყოფილი მინისტრი, პატიმრობაში მყოფი ვანო მერაბიშვილი 
განცხადებას ავრცელებს, სადაც ოქტომბრის არჩევნების შესახებ საუბრობს.

მისი თქმით, ზოგი ექსპერტი თვლის, რომ ამ არჩევნების შედეგად, ვერც 
ერთი პარტია შეძლებს უმრავლესობის მოპოვებას და მხოლოდ კოალიციური 
ხელისუფლება იქნება შესაძლებელი. 

"ვფიქრობ, რომ ეს შეხედულება უფრო სურვილებია, ვიდრე რეალობის 
აღქმა. დღეს პოლიტიკური პარტიების ლანდშაფტი სამ თანაბარ ჯგუფადაა 
დაყოფილი. ყველა დამოუკიდებელი და ავტორიტეტული კვლევა აჩვენებს, 
რომ "ერთიან ნაციონალურ მოძრაობას" და "ქართულ ოცნებას" თანაბარი 
პოზიციები აქვს, ხოლო სხვა დანარჩენი პარტიების რეიტინგების ჯამი, ორი 
ლიდერის მაჩვენებლების ტოლია. 

მოქმედი საარჩევნო სისტემა პარლამენტის წევრთა ნახევრის 
მაჟორიტარული სისტემით არჩევას ითვალისწინებს და თანაც 50%-იან 
ბარიერს აწესებს. 

არსებული რეიტინგები და წარსული გამოცდილება საშუალებას მაძლევს 
თამამად განვაცხადო, რომ მეორე ტურში თითქმის ყველგან "ერთიანი 
ნაციონალური მოძრაობის", ან "ქართული ოცნების" კანდიდატები იქნებიან. 
ამიტომ, ნებისმიერ შემთხვევაში ერთი პარტია შეძლებს უმრავლესობის 
მოპოვებას და მიმაჩნია, რომ ეს პარტია გარანტირებულად "ერთიანი 
ნაციონალური მოძრაობა" იქნება", - აცხადებს მერაბიშვილი. 

მისი თქმით, "ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა" უნიკალური მოვლენაა 
თანამედროვე ქართულ ისტორიაში. 

"ამ მოვლენის მთავარი შემოქმედი, რა თქმა უნდა, მისი ლიდერი მიხეილ 
სააკაშვილია. მე მისი მეგობარი ვიყავი, ვარ და ყოველთვის ვიქნები და 
კმაყოფილი ვარ, რომ მასთან ერთად ბევრი შრომა და გამარჯვება მომიწია. 
ღრმად ვარ დარწმუნებული, რომ მიხეილ სააკაშვილი კიდევ ბევრ 
წარმატებას მიაღწევს, როგორც ქართულ, ასევე ევროპულ პოლიტიკაში. ენმ 
არ არის მხოლოდ ლიდერების პარტია. ეს არის რეალური საზოგადოებრივი 
მოძრაობა, რომელსაც პატრიოტიზმი, თვითრეალიზაცია, წარმატებული 
შრომა, წინაღობების გადალახვა, მარცხის ღირსეულად გადატანა, მომავლის 
რწმენა და სხვა მრავალი ფასეულობა აერთიანებს. 

"ერთიან ნაციონალურ მოძრაობას“ აქვს როგორც გამარჯვების, ასევე 
მარცხის დიდი გამოცდილება. 2003-2012 წლების უნიკალურმა რეფორმებმა 
საქართველო "არშემდგარი სახელმწიფოდან" მოწინავე რეფორმატორ 
ქვეყანად აქცია. 

2012 წლის შემდეგ, პარტიის ძირითადი ჯგუფი პირადი შურისძიებისა და 
დევნის ობიექტი გახდა. ყველა ეს გამოწვევა "ერთიანმა ნაციონალურმა 
მოძრაობამ" ღირსეულად გადაიტანა.

მე მიხარია, რომ ჩემი მეგობრები ყველა ფრონტზე ინარჩუნებენ ღირსებას, 
კვალიფიკაციას და შრომისუნარიანობას - იქნება ეს პარლამენტში, 
საზოგადოებაში, საერთაშორისო არენასა და ციხეშიც კი. 
დღეს ენმ კიდევ უფრო გაძლიერებულია. პარტიაში განხორციელდა 
უპრეცედენტო განახლება. მოვიდნენ ძალიან ნიჭიერი, პროფესიონალი და 
ენერგიული ახალი ლიდერები. მათი პრინციპულობა და განვლილი 
საქმიანობა პარტიის ახალ, უფრო მაღალ დონეზე გადასვლის გარანტიას 
იძლევა. ეს მხოლოდ ჩვენი პარტიის გაძლიერება არ არის. უპირველესად ეს 
ჩვენი ქვეყნის წინსვლის გარანტიაა, რადგან ამ ახალ ლიდერებს მოუწევთ 
ქვეყნის მართვა", - ნათქვამია მერაბიშვილის განცხადებაში.

"ერთიან "ნაციონალურ მოძრაობას“და "ქართულ ოცნებას“ 
თანაბარი პოზიციები აქვს - მერაბიშვილი



სიახლეები 08ვერ დავადგინეთ, კარი როდის გაიჯახუნეს - საქართველოს პრეზიდენტი 
"რესპუბლიკელებზე" საუბრობს
20 ივლისი

საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა კოალიცია "ქართული ოცნებიდან" 
"რესპუბლიკური პარტიის" გასვლის საკითხზე დასმულ შეკითხვას გადაცემა არჩევანში უპასუხა.

გადაცემის წამყვანმა "რესპუბლიკელების" მიერ "კარის გაჯახუნების" თემა ახსენა.
მარგველაშვილის თქმით, პოლიტიკაში მთელი ამ წლების განმავლობაში ბევრი პიროვნული 
ელემენტი შემოვიდა. 

"არ ვაპირებ, ცალკე უსუფაშვილის და კვირიკაშვილის განხილვას. მგონია, რომ კოალიციურად 
არჩევნებამდე მისვლა პრობლემა არ იქნებოდა, თუმცა ისეც და ასეც შეიძლება ყოფილიყო. ეს 
თემა ჩემთვის აქტუალური არ არის. ვერ დავადგინეთ, როდის გავიდნენ. კარი როდის 
გაიჯახუნეს, არ ვიცი. ჩემთვის მისაღებია "რესპუბლიკელების“ გასვლაც, "თავისუფალი 
დემოკრატების“ გასვლაც, ან კოალიციის შენარჩუნებაც", - განაცხადა მარგველაშვილმა.

სააკაშვილი წინასაარჩევნო პროცესს ძაბავს და ცდილობს, ტემპერატურა 
აწიოს - საქართველოს პრეზიდენტი
20 ივლისი

საქართველოს პრეზიდენტ, გიორგი მარგველაშვილის განცხადებით, მიხეილ სააკაშვილი 
წინასაარჩევნო პროცესს ძაბავს და ცდილობს, ტემპერატურა აწიოს.

მისი თქმით, ყოფილ პრეზიდენტს ძალიან აქტიურად შემოაქვს საქართველოში დაბრუნების თემა.

"წარმოიდგინეთ ეს რას ნიშნავს, როდესაც ყოფილი პრეზიდენტი რომელიც ძებნილია, და ასეთი 
პიროვნება დაბრუნებაზე საუბრობს. დაბრუნდება, თუ არა, ნაკლებად მაინტერესებს. 
მაინტერესებს საარჩევნო პროცესი. ის აპრიორი ძაბავს ვითარებას და ცდილობს, რომ 
ტემპერატურა აწიოს. ბევრ რამეს ვნახავთ ამის მსგავსს სხვადასხვა პოლიტიკური ჯგუფებისგან, 
თუ კორცხელი დროზე არ იქნება გამოძიებული. ამის გადამწყვეტი არც ერთი პოლიტიკოსი არ 
არის. ამას გადაწყვეტენ საქართველოს მოქალაქეები, რომლებიც გამოვლენ სახლებიდან და 
ვინმე პოლიტიკოსს ანგარიშს კი არ გაუწევენ, ვინემს ხმას კი არ აჩუქებენ, მიიღებენ 
გადწყვეტილებას, რომ ეს ქვეყანა იყოს დემოკრატიული. მჯერა, რომ ამას ყველა ერთად 
გავაკეთებთ", - განაცხადა მარგველაშვილმა ტელეკომპანია "რუსთავი 2"-ის თოქ-შოუ 
"არჩევანში".  

"პატრიოტთა ალიანსის“ აჭარის 
ორგანიზაციის 15-მდე წევრმა 
პარტიის რიგები დატოვა
20 ივლისი

ალიანის ყოფილმა წევრებმა განცხადება 
გააკეთეს და პარტიის დატოვების მიზეზად შიდა 
პარტიული დაპირისპირება დაასახელეს.

მათი თქმით, ალიანსის რიგებში საჯარო 
მოხელეები შეემატენ, რომლებსაც პარტიის 
წევრებთან დაპირისპირებული იყვნენ.
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სააკაშვილი წინასაარჩევნო პროცესს ძაბავს და ცდილობს, ტემპერატურა 
აწიოს - საქართველოს პრეზიდენტი
20 ივლისი

საქართველოს პრეზიდენტ, გიორგი მარგველაშვილის განცხადებით, მიხეილ სააკაშვილი 
წინასაარჩევნო პროცესს ძაბავს და ცდილობს, ტემპერატურა აწიოს.

მისი თქმით, ყოფილ პრეზიდენტს ძალიან აქტიურად შემოაქვს საქართველოში დაბრუნების თემა.

"წარმოიდგინეთ ეს რას ნიშნავს, როდესაც ყოფილი პრეზიდენტი რომელიც ძებნილია, და ასეთი 
პიროვნება დაბრუნებაზე საუბრობს. დაბრუნდება, თუ არა, ნაკლებად მაინტერესებს. 
მაინტერესებს საარჩევნო პროცესი. ის აპრიორი ძაბავს ვითარებას და ცდილობს, რომ 
ტემპერატურა აწიოს. ბევრ რამეს ვნახავთ ამის მსგავსს სხვადასხვა პოლიტიკური ჯგუფებისგან, 
თუ კორცხელი დროზე არ იქნება გამოძიებული. ამის გადამწყვეტი არც ერთი პოლიტიკოსი არ 
არის. ამას გადაწყვეტენ საქართველოს მოქალაქეები, რომლებიც გამოვლენ სახლებიდან და 
ვინმე პოლიტიკოსს ანგარიშს კი არ გაუწევენ, ვინემს ხმას კი არ აჩუქებენ, მიიღებენ 
გადწყვეტილებას, რომ ეს ქვეყანა იყოს დემოკრატიული. მჯერა, რომ ამას ყველა ერთად 
გავაკეთებთ", - განაცხადა მარგველაშვილმა ტელეკომპანია "რუსთავი 2"-ის თოქ-შოუ 
"არჩევანში".  

20 ივლისი

20 ივლისი

ლევან ვარშალომიძე კონტროლის 
პალატაში დაიბარეს

პოლიტიკური პარტიების ფინანსური 
საქმიანობის მონიტორინგის სამსახურის 
უფროსის განცხადებით, აჭარის მთავრობის 
ყოფილი თავმჯდომარე, ლევან 
ვარშალომიძე კონტროლის პალატაშია 
დაბარებული.

უწყების კითხვები იმ ხელშეკრულებას 
შეეხება, რომლის გაფორმებაც გუშინ 
"ნაციონალური მოძრაობის" ლიდერმა 
მოსახლეობასთან დაიწყო.

შეგახსენებთ, რომ "საერთაშორისო 
გამჭვირვალობა – საქართველომ" "ერთიანი 
ნაციონალური მოძრაობის" წევრის, ლევან 
ვარშალომიძის წინასაარჩევნო აქტივობასთან

დაკავშირებით, განცხადება გაავრცელა 
რომელიც, ორგანიზაციის აზრით, 
ამომრჩევლის მოსყიდვის ნიშნებს შეიცავს.

"ლევან ვარშალომიძე ინდივიდუალურ 
ხელშეკრულებებს აფორმებს მეჯინისწყლის 
დასახლებაში მცხოვრებ მოქალაქეებთან. 
ხელშეკრულების თანახმად, "ერთიანი 
ნაციონალური მოძრაობის" აჭარის 
რეგიონული ორგანიზაცია იღებს 
ვალდებულებას, რომ ბათუმში მრავალბინიან 
სახლებს ააშენებს და უსასყიდლოდ 
გადასცემს დასახლებაში მცხოვრებ პირებს. 
ამის განხორციელებას "ნაციონალური 
მოძრაობა" გამარჯვებიდან 4 წლის მანძილზე 
გეგმავს. "გამჭვირვალობა" აღნიშნავს, რომ 
ხელშეკრულებაში არ არის მითითებული, რა 
წყაროებიდან იქნება ეს პროექტი 
დაფინანსებული",- აღნიშნულია 
არასამთავრობო ორგანიზაციის მიერ 
გავრცელებულ ინფორმაციაში.

"ქართულმა ოცნებამ" სარეკლამო 
დრო შეგვიმცირა და სატელიტ 
პარტიებს გადაუნაწილა - გიგლა 
ბარამიძე

"დემოკრატიული მოძრაობის" პოლიტიკური 
მდივნის, გიგლა ბარამიძის განცხადებით, 
სარეკლამო დროის ერთი წუთი, რომელიც 

30 წამამდე დავიდა, პარტიას არ დაღუპავს 
და წარმატებას მაინც მიაღწევს.

მისი თქმით, ინტერპარტიული ჯგუფი 
საკონსტიტუციო სასამართლოში საარჩევნო 
კოდექსში ცვლილებებს ასაჩივრებს და 
იმედოვნებს, რომ სასამართლო სარჩელს 
წარმოებაში მიიღებს და კანონის ამოქმედება 
გაჩერდება.

"ჩვენ გვაქვს იმედი, რომ ამ ეტაპზე სარჩელი 
მიღებული იქნება წარმოებაში და გაჩერდება 
კანონის ამოქმედება. ერთი წუთი, რომელიც 
30 წამამდე დავიდა, ჩვენ არ დაგვღუპავს და 
წარმატებას მივაღწევთ. "ქართულმა ოცნებამ" 
ორი უმნიშვნოლოავანესი დანაპირების 
შესრულება ვერ შეძლო, რომელსაც 
საზოგადოება 2012 წლიდან ელოდა - 
სამართლიანობის აღდგენა და საარჩვენო 
კანონის შეცვლა, რომელსაც ოპოზიციაში 
ყოფნისას ჰპირდებოდნენ საზოგადოებას.

მათ ჩვენ სარეკლამო დრო შეგვიმცირეს და 
თავის სატელიტ პარტიებს გადაუნაწილეს, 
ამიტომ მივმართეთ ჩვენ საკონსტიტუციო 
სასამართლოს",- განაცხადა გიგლა 
ბარამიძემ "პირველ პრესკლუბში".

ცნობისთვის, ინტერპარტიული ჯგუფი 
საკონსტიტუციო სასამართლოში საარჩევნო 
კოდექსში ცვლილებებს ასაჩივრებს. კერძოდ 
კი, იმ ცვლილებებს, რაც პარტიების 
სარეკლამო დროის შემცირებას 
უკავშირდება.
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20 ივლისი 20 ივლისი20 ივლისი

საქართველოს უბლოკო 
სტატუსთან დაკავშირებით 
ხელმოწერების შეგროვება 
დაიწყება - გიგლა ბარამიძე

"დემოკრატიული მოძრაობის" პოლიტიკური 
მდივნის, გიგლა ბარამიძის განცხადებით, 
პარტიის პროგრამის და საარჩევნო სიის 
პრეზენტაცია, სავარაუდოდ, მიმდინარე 
კვირის ბოლოს მოხდება.

ბარამიძის განმარტებით, "დემოკრატიული 
მოძრაობა" არჩევნებში დამოუკიდებლად 
მიიღებს მონაწილეობას, თუმცა აღნიშნა, რომ 
პარტიასთან ალიანსში გაწევრიენების 
თაობაზე, კონსულტაციები ისევ 
მიმდინარეობს.

მისი თქმით, ქვეყნის უბლოკო სტატუსთან 
დაკავშირებით პარტია ხელმოწერების 
შეგროვებას დაიწყებს.

გიორგი კვირიკაშვილმა 
ზესტაფონში მაჟორიტარი 
დეპუტატობის კანდიდატი 
წარადგინა

 

"ქართული ოცნების" თავმჯდომარემ, 
პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა 
ზესტაფონის მოსახლეობას მაჟორიტარი 
დეპუტატობის კანდიდატი შალვა 
კიკნაველიძე წარუდგინა.

"შალვა საამაყო ადამიანია. ის 
ზესტაფონელებს ყველაზე კარგად იცნობს. 
დარწმუნებული ვარ, რომ მომავალ 
საპარლამენტო არჩევნებში გამარჯვებას 
მოიპოვებს“,-აღნიშნა პარტიის 
თავმჯდომარემ.

მთავრობის მეთაურმა ზესტაფონის 
მოსახლეობას სიტყვით მიმართა და 
„ქართული ოცნების“ გუნდის მიერ ოთხი 
წლის განმავლობაში განხორციელებულ 
მნიშვნელოვან პროგრამებზე მიაწოდა 
ინფორმაცია.

გიორგი კვირიკაშვილმა ადგილობრივ 
მოსახლეობას მთავრობის სამომავლო 
გეგმები გააცნო.

სალომე ზურაბიშვილმა 
მთაწმინდის ოლქში საკუთარი 
კანდიდატურა დააყენა

 

საგარეო საქმეთა ყოფილი მინისტრი 
სალომე ზურაბიშვილი 2016 წლის 
საპარლამენტო არჩევნებში მონაწილეობას 
დამოუკიდებლად მიიღებს. 

აღნიშნულის შესახებ ზურაბიშვილმა 
სპეციალურ ბრიფინგზე განაცხადა.

სალომე ზურაბიშვილის თქმით, მიუხედავად 
იმისა, რომ მას აქვს საკუთარი პარტია, ამ 
ეტაპზე ის უსახსრობის გამო არ მოქმედებს. 
ზურაბიშვილი თვლის, რომ საქართველოს 
პარლამენტს ის სჭირდება. 

2016 წლის საპარლამენტო არჩევნები 8 
ოქტომბერს ჩატარდება. 



21 ივლისი20 ივლისი

პაატა კვიჟინაძე

სიახლეები 11"ჩვენ გპირდებით სწრაფ 
განვითარებას" - 
პრემიერმა საჩხერის 
მაჟორიტარობის 
კანდიდატი წარადგინა

საქართველოს 
პრემიერ-მინისტრმა, პარტიის 
თავმჯდომარე გიორგი 
კვირიკაშვილმა, საჩხერის 
რაიონულ ცენტრში შეკრებილ 
ადგილობრივებს 
მაჟორიტარობის კანდიდატი,  
, წარუდგინა.

"ეს არის მებრძოლი ადამიანი, 
მას ყველას გულისტკივილი 
გულთან მიაქვს და იბრძვის 
ადამიანების პრობლემების 
მოგვარებისთვის. სწორედ 
ამიტომ, გადავწყვიტეთ, პაატა 
კვიჟინაძემ წარმოადგინოს 
საჩხერე პარლამენტში",- 
აღნიშნა პრემიერმა.

მთავრობის მეთაურმა სიტყვით 
გამოსვლისას 
ინფრასტრუქტურული 
პროექტების მნიშვნელობაზე 
გაამახვილა ყურადღება.

პაატა კვიჟინაძემ გიორგი 
კვირიკაშვილსა და "ქართული 
ოცნების" გუნდს 
გამოცხადებული ნდობისთვის 
მადლობა გადაუხადა და 
საკუთარ საქმიანობასა და 
სამომავლო გეგმებზე ისაუბრა.

"ამ ოთხი წლის განმავლობაში 
მივაღწიეთ მთავარს, თავისუფლებას, 
მაგრამ არ ვკმაყოფილდებით 
მიღწეულით და განვაგრძობთ 
ბრძოლას უკეთესი მომავლისთვის",- 
აღნიშნა მაჟორიტარობის 
კანდიდატმა.

"ძალიან ეტკინათ ოპონენტებს, 
რომ ასეთი კვალიფიციური ადამიანები წარვადგინეთ 
განახლებულ გუნდში"

პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი დარწმუნებულია, რომ 
ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნებში "ქართული 
ოცნება-დემოკრატიული საქართველო" გაიმარჯვებს.

მისივე თქმით, პარტია განახლებული გუნდით წარსდგა, თუმცა 
ძალიან ღირებულია ის ადამიანები, რომელთაც წვლილი შეიტანა 
2012 წლის არჩევნებში "ქართული ოცნების" გამარჯვებაში. 

"მე მგონი ძალიან სერიოზული განაცხადი გავაკეთეთ, რომ ჩვენ 
ვქმნით ახალ გუნდს ამ არჩევნებისთის. ახალი გუნდი თავისთავად არ 
ნიშნავს, რომ ყველა წევრი ახალი იქნება. ჩვენ წარვადგინეთ 15 
ძალიან საინტერესო ახალი წევრი. ასევე, მაჟორიტარებში იხილავთ 
ბევრ ახალ სახეს და ეს პროცესი გაგრძელდება, მაგრამ ძალიან 
ღირებულია თითოეული ის ადამიანი, რომელმაც ეს გამარჯვება 2012 
წელს მოიტანა. ჩვენ აუცილებლად ვიქნებით ერთად, ერთ დიდ 
გუნდად, მაგრამ, ის სპეკულაციები, რაც მოჰყვა ახალი სახეების 
წარდგენას, რომ თურმე გამოცდილება პარლამენტში არ უნდა 
მიიღონ ადამიანებმა, უნდა გავაწბილო ყველა  და ვთქვა, რომ 
თითოეული ადამიანი, ვინც ჩვენ წარვადგინეთ, დაადასტურებს, რომ 
ის არის ძალიან გამოცდილი, პროფესიონალი, მათ შორის 
პოლიტიკოსი. მე მგონი ძალიან ეტკინათ ჩვენს ოპონენტებს ის, რომ  
ჩვენ ასეთი კვალიფიციური ადამიანები წარვადგინეთ განახლებულ 
გუნდში. ყველაფერი კარგად იქნება, ასეთი თავდაჯერებული 
ცხოვრებაში არ ვყოფილვარ. ყველა უჯრედით ვგრძნობ, რომ 
"ქართულ ოცნებას" გააჩნია ყველა რესურსი, რომ გაიმარჯვოს ამ 
არჩევნებში და არა მარტო არჩევნებში გაიმარჯვოს, მნიშვნელოვანი 
ცვლილება მოიტანოს ჩვენს ქვეყანაში. სწორედ ეს იქნება ის გარანტი 
ჩვენი ქვეყნისთვის, რომ დღეიდან 4 წლის თავზე საქართველო იქნება 
შეუქცევადი განვითარების ეტაპზე, როდესაც მას ვერავინ მოაბრუნებს 
წარსულისკენ და ჩვენ ვიქნებით ქვეყნის გამაერთიანებლები და არა 
გამყოფები ჩვენი საზოგადოების",-განაცხადა გიორგი კვირიკაშვილმა.
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21 ივლისი

სიახლეები 12"ქალთა პარტია" რამდენიმე პარტიასთან გაერთიანების 
საკითხთან დაკავშირებით მოლაპარაკებას აწარმოებს

"ქალთა პარტია" რამდენიმე პარტიასთან გაერთიანების საკითხთან 
დაკავშირებით მოლაპარაკებას აწარმოებს. 

ამის შესახებ "პირველ პრესკლუბში" "ქალთა პარტიის" ლიდერმა, ხათუნა 
მაჭავარიანმა განაცხადა.

მისი თქმით, პარტია ხელმოწერების შეგროვების პროცესს ასრულებს და 
დაახლოებით ერთ კვირაში, უკვე ოფიციალურად დარეგისტრირდება.

ხათუნა მაჭავარიანი აცხადებს, რომ მისი პარტია არ ითანამშრომლებს იმ 
სატელიტ პარტიებთან, რომლებიც 2012 წლის შემდეგ შეიქმნა.

პარტიის ლიდერი ამ ეტაპზე თავს იკავებს იმის დაკონკრეტებისგან, 
რომელ პარტიასთან მიმდინარეობს მოლაპარაკება.

"რაც შეეხება არჩევნებში დამოუკიდებლად მონაწილეობის საკითხს, 
ვფიქრობ აზრი არ ექნება. პოლიტიკური გამოცდილების თვალსაზრისით 
ჩვენ ერთხელ უკვე მივიღეთ არჩევნებში მონაწილეობა",- აღნიშნა ხათუნა 
მაჭავარიანმა.

"ქალთა პარტიის" ლიდერი ამომრჩევნლებს მოუწოდებს, აუცილებლად 
მიიღონ არჩევნებში მონაწილეობა.

პრემიერ-მინისტრი მაჟორიტარი დეპუტატობის 
კანდიდატების წარდგენას განაგრძობს

საქართველოს პრემიერ-მინისტრი, გიორგი კვირიკაშვილი მაჟორიტარი 
დეპუტატობის კანდიდატების წარდგენას განაგრძობს. 

"ქართული ოცნება-დემოკრატიული საქართველოს” თავმჯდომარემ ვანის 
მოსახლეობას, ვანისა და ხონის გაერთიანებული საარჩევნო ოლქის 
მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი, გრიგოლ ლილუაშვილი 
წარუდგინა.

„გიორგი ლილუაშვილი ძალიან გამოცდილი ადამიანია. იგი „ქართუ“ 
ჯგუფის გენერალური დირექტორი იყო. მუშაობდა საბაჟო სფეროში. 
გახლავთ საერთაშორისო ეკონომიკური ურთიერთობების მაგისტრი. დღეს 
იგი თბილისის მერის მოადგილეა და უნდა ვთქვა, რომ დიდი დანაკლისი 
იქნება დედაქალაქისთვის. მინდა წარმატება ვუსურვო. გიორგი 
ლილუაშვილი იქნება თქვენი ხმა საქართველოს უმაღლეს 
წარმომადგენლობით ორგანოში“,-განაცხადა გიორგი კვირიკაშვილმა. 

პრემიერ-მინისტრმა მოსახლეობას სიტყვით მიმართა და ვანის რაიონის 
ტურისტულ, სასოფლო-სამეურნეო და მრეწველობის პოტენციალზე 
გაამახვილა ყურადღება. 

მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი ვანის მოსახლეობას უკეთესი 
ცხოვრების პირობების შექმნას დაჰპირდა. 
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ნინო

ბურჯანაძე

სახელმწიფო აუდიტის სამსახურმა, პოლიტიკურ პარტიებსა და კომერციულ 
ორგანიზაციებს შორის წინასაარჩევნოდ განსაზღვრული ქმედებები 
ახლებურად დაარეგულირა.

ამის შესახებ განცხადება "დემოკრატიული მოძრაობის" ლიდერმა, ნინო 
ბურჯანაძემ დღეს გამართულ ბრიფინგზე გააკეთა.

ბურჯანაძის თქმით, სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის გენერალური 
აუდიტორის ბრძანებით, პოლიტიკური რეკლამის შესყიდვა ახლებურად 
რეგულირდება, რაც მისივე განმარტებით, პოლიტიკურ პარტიებს უმძიმეს 
მდგომარეობაში აყენებს.

"ბოლო ორი-სამი წლის განმავლობაში, საქართველოს ოპოზიციური 
პოლიტიკური პარტიები გამოდიოდნენ მოთხოვნით, რომ საარჩევნო 
გარემო გაუმჯობესებულიყო. სამწუხაროდ, საარჩევნო გარემოს 
გაუმჯობესება ვერ მოხერხდა. ახლა, საქმე ისე მიდის, უნდა გამოვიდე 
ახალი ინიციატივითა და მოთხოვნით, რომ საქართველოს ხელისუფლებამ 
კიდევ უფრო არ გააუარესოს საარჩევნო გარემო.

სამწუხაროდ, ახლა მინდა გესაუბროთ თემაზე, რომელიც უპრეცედენტოა 
და რომლის მაგალითი არათუ საქართველოში, არამედ არც ერთ 
ცივილიზებულ ქვეყანაში, არ მეგულება. სამწუხაროდ, შევეჩეხეთ კედელს, 
რომელიც სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის გენერალურმა აუდიტორმა, 
ლაშა თორდიამ 2016 წლის 5 მაისს, თავისი ახალი ბრძანებით ააგო. ამ 
ბრძანებით, მან პოლიტიკურ პარტიებსა და კომერციულ ორგანიზაციებს 
შორის წინასაარჩევნოდ განსაზღვრული ქმედებები სრულიად ახლებურად 
დაარეგულირა. ბრძანების მეათე მუხლით, ახლებურად რეგულირდება 
პოლიტიკური რეკლამის შესყიდვა.

დარწმუნებული ვარ, რომ ჩემს ამ პროტესტს ყველა პოლიტიკური პარტია 
მხარს დაუჭერს. ეს ბრძანება უმძიმეს ვითარებაში გვაყენებს. პრაქტიკულად, 
გვერთმევა შესაძლებლობა, რომ დამატებითი სარეკლამო საშუალებები 
შევიძინოთ. საუბარია ელემენტარულად ბუკლეტებზე, ფლაერებზე.
ეს ბრძანება არის დანაშაულებრივი. მე საგანგებო წერილი მივწერე 
პრემიერ-მინისტრსა და ლაშა თორდიას და მათგან პასუხს ველოდები. 
ასევე, საქმის კურსში ჩავაყენეთ დიპლომატიური კორპუსისა და 
არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები",- განაცხადა ნინო 
ბურჯანაძემ.

გვერთმევა შესაძლებლობა, დამატებითი სარეკლამო 
საშუალებები შევიძინოთ - ნინო ბურჯანაძე
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23 ივლისი22 ივლისი

პრემიერ-მინისტრმა სამტრედიის 
მოსახლეობას მაჟორიტარი 
დეპუტატობის კანდიდატი 
წარუდგინა

  
საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა, 
"ქართული ოცნება-დემოკრატიული 
საქართველოს" თავმჯდომარე გიორგი 
კვირიკაშვილმა სამტრედიის მოსახლეობას 
მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი გია 
მიქელაძე წარუდგინა.

პრემიერ-მინისტრის შეფასებით, გია 
მიქელაძე წარმატებული ადამიანია, 
რომელსაც ბიზნესსა და კერძო სექტორში 
მუშაობის დიდი გამოცდილება აქვს.

"იმისათვის, რომ მომავალი ოთხი წლის 
განმავლობაში მივიღოთ გაცილებით მეტად 
განვითარებული საქართველო, უფრო მეტი 
კეთილდღეობა იყოს თითოეული თქვენგანის 
ოჯახში, პარლამენტში გვჭირდება 
გამოცდილი ადამიანები. ამიტომ, გვინდა 
წარმოგიდგინოთ გია მიქელაძე, რომელიც 
დარწმუნებული ვარ, პარლამენტშიც 
წარმატებული იქნება. ის იქნება თქვენი 
სიხარულისა და ტკივილის გამზიარებელი" , - 
აღნიშნა გიორგი კვირიკაშვილმა.

პრემიერ-მინისტრმა ადგილობრივ 
მოსახლეობას ხელისუფლების მიერ 
განხორციელებულ პროექტებსა და 
დაგეგმილ რეფორმებზე მიაწოდა 
ინფორმაცია.

"თავისუფალი დემოკრატების" 
ახალი აღმასრულებელი მდივნის 
ვინაობა ცნობილია

"თავისუფალი დემოკრატების" ლიდერმა 
ირაკლი ალასანიამ პარტიის ახალ 
აღმასრულებელ მდივნად თამარ კეკენაძე 
წარადგინა. 

თამარ კეკენაძე პარტია "თავისუფალ 
დემოკრატებს" 2015 წელს შემოუერთდა, 
დღეიდან კი ის პარტიის რიგებში ახალ 
პოზიციას დაიკავებს. 

"მინდა წარმოგიდგინოთ, თავისუფალი 
დემოკრატების ახალი აღმარულებელი 
მდივანი  - თამარ კეკენაძე, რომელიც 
თავისუფალი დემოკრატების ახალმა 
გამგეობამ აირჩია. თამარი კოორდინაციას 
გაუწევს პარტიის რეგიონალური, საქალაქო 
და რაიონული ორგანიზაციების საქმიანობას.

თამარი თავისუფალ დემოკრატებს 2015 
წელს შემოურთდა და რეგიონებში ჩვენი 
პარტიის გაძლიერება, განახლება ჩაბარდა.

საჯარო სამსახურს მიღმა, თამარს ასევე აქვს 
ქართულ და საერთაშორისო 
ორგანიზაციებში მუშაობის დიდი 
გამოცდილება, გავლილი აქვს პრაქტიკა 
ევროპარლამენტის პრეზიდენტის  
პოტტერინგის კაბინეტში და ევროპის 
მასშტაბით წლების განმავლობაში მუშაობდა 
ახალგაზრდების ინტერესების დამცველად.

“ჩემი, როგორც ,, თავისუფალი 
დემოკრატების" აღმასრულებელი 
მდივნის, პირველი ამოცანა იქნება 8 
ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნებში 
გამარჯვება.  სწორედ იმიტომ, რომ ჩვენი 
მოსახლეობა იმსახურებს უკეთესს და 
,,თავისუფალი დემოკრატები" ვართ ის 
გუნდი, ვისაც გვაქვს ძალა, 
პროფესიონალიზმი და ამბიცია შევქმნათ 
უკეთესი ცხოვრება ჩვენი 
თანამოქალაქეებისთვის“, განაცხადა 
თამარ კეკენაძემ.
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“ნაციონალურმა მოძრაობამ” პარტიის საარჩევნო სია დაამტკიცა
23 ივლისი

”ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის” 
პოლიტსაბჭომ 2016 წლის 
არჩევნებისათვის პარტიის საარჩევნო 
სია დაამტკიცა. 

პარტიის პოლიტიკური საბჭოს 
გაფართოვებულ სხდომას 
პოლიტსაბჭოს წევრები, საარჩევნო 
სიის კანდიდატები, მაჟორიტარული 
ოლქების კანდიდატები, პარტიის 
რაიონულო თავმჯდომერეები 
ესწრებოდნენ.
პარტიის ინფორმ
აციით, სხდომაზე განხილული იქნა 
რამდენიმე საკითხი - 2016 წლის 
საპარლამენტო არჩევნებისათვის 
პარტიის პროგრამა, სამოქმედო 
გეგმა, პარტიის განახლებული 
ლოგო. ასევე საბოლოოდ 
დამტკიცდა 2016 წლის 
არჩევნებისათვის პარტიის საარჩევნო 
სია. 

როგორც ”ნაციონალურ მოძრაობაში” 
აცხადებენ, სიით დამტკიცებულ 
კანდიდატებს მაჟორიტარულ 
ოლქებში დასახელებული 
მაჟორიტარული კანდიდატები და 
რაიონების წარმომადგენლები 
დაემატებიან. ყველა საკითხი, 
პოლიტიკურმა საბჭომ კენჭისყრით 
დაამტკიცა.

პარტიის საარჩევნო სია ასეთია:
1. დავით ბაქრაძე; 
2. ელენე ხოშტარია; 
(წარდგენილიაN2 (ვაკე) საარჩევნო 
ოლქში)
3. რომან გოცირიძე; 
4. ნიკანორ მელია;
5. გიორგი ტუღუში;
6. ოთარ კახიძე;
7. სალომე სამადაშვილი;
8. ირაკლი აბესაძე; (წარდგენილია 
N7(კრწანისი) საარჩევნო ოლქში)
9. სერგი კაპანაძე;
10. სერგო რატიანი; (წარდგენილია 
N21 (გლდანი) საარჩევნო ოლქში)
11. გიორგი კანდელაკი;
12. ლელა ქებურია;
13. აკაკი ბობოხიძე;
14. გიორგი (გიგა) ბოკერია;
15. თენგიზ გუნავა;
16. ირმა ნადირაშვილი;
17. მამუკა ჩიქოვანი; 
(წარდგენილია N29 (რუსთავი) 
საარჩევნო ოლქში)
18. თინათინ ბოკუჩავა;
19. გიორგი თევდორაძე;
20. ზურაბ ჭიაბერაშვილი; 
(წარდგენილია N23 (საგარეჯო) 
საარჩევნო ოლქში)
21. ლაშა დამენია;
22. ხათუნა გოგორიშვილი;
23. ნიკოლოზ ნაყოფია;

24. ზაზა კედელაშვილი;
25. აზერ სულეიმანოვი; 
(წარდგენილია N35 (მარნეული) 
საარჩევნო ოლქში)
26. გიორგი წერეთელი;
27. გიორგი ღვინიაშვილი; 
(წარდგენილია N24 (გურჯაანი) 
საარჩევნო ოლქში)
28. ნინო კალანდაძე;
29. ომარ მეგრელიძე;
30. არსენ კარაპეტიანი; 
(წარდგენილია N46 
(ახალქალაქი/ნინოწმინდა) 
საარჩევნო ოლქში)
31. მიხეილ მაჭავარიანი;
32. ბადრი ბასიშვილი; 
(წარდგენილიაN42 (გორი) 
საარჩევნო ოლქში)
33. ზურაბ ჩილინგარაშვილი;
34. ეკატერინე ხერხეულიძე;
35. ლევან თარხნიშვილი;
36. დიმიტრი ძაგნიძე;
37. დავით გოგოხია;
38. ლევან კონჯარია;
39. მამუკა საღარეიშვილი;
40. სოფიო სიუკაევა;
41. ნინო კვიტაიშვილი;
42. დავით დარჩიაშვილი;
43. ხათუნა ბერძენიშვილი;
44. ლალი რამინაშვილი;
45. ბესიკ კვიციანი; (წარდგენილია
N8 (ისანი) საარჩევნო ოლქში)

46. ბესიკ წერედიანი; 
47. კონსტანტინე მიქელაძე;
48. ზვიად დუშმანაშვილი;
49. გევორქ შუშანიანი;
50. თამარ დალაქიშვილი;
51. ოთარ სირაძე;
52. ლაშა იმერლიშვილი;
53. ვიტალი გოგუაძე;
54. ნატალია ბაბუხადია;
55. როინ მახარობლიძე; 
(წარდგენილიაN43 (ხაშური) 
საარჩევნო ოლქში)
56. ბაკურ მგელაძე; 
57. ლევან ბაღაშვილი;
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23 ივლისი

"მემარცხენე ალიანსი" მოსახლეობასთან 
შეხვედრებს აგრძელებს. 

პარტიის ლიდერები კახა ძაგანია, სოსო შატბერაშვილი და 
პაატა ჯიბლაძე წინასაარჩევნო კამპანიის ფარგლებში ვაკის 
რაიონის ადგილობრივ მოსახლეობას შეხვდნენ და მათი 
პრობლემები მოისმინეს, პარტიის ლიდერებმა 
მოსახლეობასთან შეხვედრისას ”მემარცხენე ალიანსის” 
საარჩევნო პროგრამასა და სამომავლო გეგმების შესახებაც 
ისაუბრეს. 

”მემარცხენე ალიანსი“ საპარლამენტო არჩევნებისათვის 
აგრძელებს საქართველოს მოსახლეობასთან შეხვედრას. დღეს 
ჩვენ ვხვდებით ვაკის რაიონის მოსახლეობას, რათა მოვისმინოთ 
მათი პრობლემები. ვაკის რაიონს ყველაზე მეტად აწუხებს 
სკვერების ნაკლებობა, უამრავი კორპუსები შენდება არა მარტო 
ყიფშიძის, არამედ მცხეთის ქუჩაზეც და ასევე სხვა უბნებშიც. 
ჩვენი წარმომადგენლობის პარლამენტში მოხვედრის 
შემთხვევაში ეს პრობლემა, რა თქმა უნდა, დასმული იქნება 
მერიის წინაშე, რათა ვაკისა და დედაქალაქის მთელ 
მოსახლეობას ამ კუთხით პრობლემები აღარ შეექმნას. ჩვენ 
ვაგრძელებთ მოსახლეობასთან შეხვედრებს როგორც 
დედაქალაქში, ასევე რაიონებში. აუცილებელია, მოვისმინოთ 
რაიონში მცხოვრებელთა პრობლემებიც და საბოლოო ჯამში, 
მთელი პრობლემატიკა ჩვენი პარლამენტში მოხვედრის 
შემთხვევაში თემატიზირებული იქნას, რათა საკანონმდებლო 
დონესა და ადგილობრივ თვითმმართველობებში შევძლოთ ამ 
პრობლემატიკის მოგვარდება“, - განაცხადა ”მემარცხენე 
ალიანსის” პოლიტიკურმა მდივანმა პაატა ჯიბლაძემ.

პარტიის ინფორმაციით, ამომრჩევლებთან შეხვედრისას 
”მემარცხენე ალიანსის“ ქალთა საბჭოს თავმჯდომარემ ნათია 
აბესაძემ საქართველოს თითოეული მოქალაქის ინფორმირების 
მნიშვნელობაზე ისაუბრა. 

”საარჩევნო კამპანიის ფარგლებში ვაგრძელებთ ამომრჩევლებთან შეხვედრას. 
დღეს ჩვენ ვიმყოფებით ვაკის რაიონში. აქ მცხოვრებლებს სხვა პრობლემებთან 
ერთად აწუხებთ სარეაკრაციო ზონების ნაკლებობა. ამ მხრივ მთელი ქალაქის 
მასშტაბით არც ისე სახარბიელო მდგომარეობაა, განსაკუთრებით ვაკის რაიონში 
მასშტაბური მშენებლობების გამო, ინფრასტრუქტურაც არ არის შესაბამისად 
მოწყობილი, რომ განიტვირთოს ქალაქი. ჩვენთვის ის გარემოება 
მნიშვნელოვანია, რომ საქართველოს თითოეული მოქალაქე ინფორმირებული 
იყოს იმის შესახებ, თუ რის გაკეთებას ვგეგმავთ ჩვენი პარლამენტში მოხვედრის 
შემთხვევაში”, - განაცხადა ,”მემარცხენე ალიანსის“ ქალთა საბჭოს თავჯდომარე 
ნათია აბესაძემ.



სიახლეები 17

"ქართულმა ოცნებამ" სამეგრელოში მაჟორიტარობის 
კანდიდატები წარადგინა

23 ივლისი

 
"ქართული ოცნება-დემოკრატიული საქართველოს" თავმჯდომარემ და 
საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა სამეგრელოს 
რეგიონის მაჟორიტარობის კანდიდატები წარადგინა.

"ქართული ოცნებიდან" ზუგდიდში მაჟორიტარობის კანდიდატები არიან 
-მერაბ ქვარია, ზუგდიდის რაიონში - ედიშერ თოლორაია, წალენჯიხასა და 
ჩხოროწყუში გოგა გულორდავა, ხობში - გოდერძი ბუკია, სენაკში - ირაკლი 
ბერაია, მარტვილსა და აბაშაში - ოთარ დანელია, ხოლო ფოთში ირაკლი 
ხახუბია.

„ქართულ ოცნება-დემოკრატიულ საქართველოს“ ქალაქ ზუგდიდში 
წარმოადგენს მერაბ ქვარაია. იგი არის ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოს თავმჯდომარე, პროფესიით გახლავთ იურისტი და ეკონომისტი. 
ბატონი მერაბი ზუგდიდელია, მას ყველა კარგად იცნობთ. თავადაც კარგად 
იცის ქალაქის პრობლემები. ზუგდიდელებს მისი სახით საიმედო დასაყრდენი 

ეყოლებათ პარლამენტში. ზუგდიდის რაიონში მაჟორიტარობის კანდიდატი 
იქნება ედიშერ თოლორაია. იგი გახლავთ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის 
გამგებელი, პროფესიით იურისტია, ახალგაზრდა და ენერგიული კაცია, 
რომელიც ასევე ენერგიულად გააგრძელებს ზუგდიდელების ინტერესების 
დაცვას პარლამენტში.

წალენჯიხისა და ჩხოროწყუს მაჟორიტარობის კანდიდატად ,,ქართული 
ოცნება“ ასახელებს გოგა გულორდავას. ის არის წალენჯიხის 
მუნიციპალიტეტის გამგებელი, პროფესიით იურისტია და ყველაფერს 
გააკეთებს იმისთვის, რათა პარლამენტამდე მიიტანოს წალენჯიხელების და 
ჩხოროწყუელების სათქმელი. ხობს მაჟორიტარობის კანდიდატად ეყოლება 
გოდერძი ბუკია. იგი არის გამოცდილი პარლამენტარი, თავისი კუთხის 
ნამდვილი პატრიოტი და ყურადღებას არ მოაკლებს ხობელებს.

სენაკის მაჟორიტარად ,,ქართული ოცნება“ ასახელებს ირაკლი ბერაიას 
კანდიდატურას. ირაკლი გახლავთ სახელმწიფო უსაფრთოების სამსახურის 
საინფორმაციო ანალიტიკური დეპარტამენტის უფროსი. მას განათლება 
მიღებული აქვს ლონდონის Westminster-ის უნივერსიტეტში საერთაშორისო 
დიპლომატიის მაგისტრის წოდებით. იგი მუშაობდა „წითელი ჯვრის“ 
საერთაშორისო პროგრამების კოორდინატორად და ასევე, შსს-ს 
რეფორმირების დეპარტამენტის დირექტორად. ირაკლი დღეს უძღვება 
გალისა და ერგნეთის ინციდენტების, პრევენციისა და მათზე რეაგირების 
ჯგუფს ცენტრალური ხელისუფლებიდან. იგი საყოველთაოდ ცნობილია ამ 
კუთხითაც დღეს. ახალგაზრდა, მაგრამ საკმაოდ გამოცდილია ადამიანია. 

მარტვილისა და აბაშის მაჟორიტარობის კანდიდატი ოთარ დანელიაა - 
სოფლის მეურნეობის მინისტრი. ის იყო შინაგან საქმეთა სამინისტროს 
მომსახურების სააგენტოს დირექტორი. ოთარ დანელია წარმოშობით 
მარტვილელია, თავისი კუთხის პატრიოტია და ყველაფერს გააკეთებს 
როგორც მარტვილელების, ისე აბაშელების ინტერესების დასაცავად. 

ფოთის მაჟორიტარობის კანდიდატად სახელდება ირაკლი ხახუბია. იგი 
ბიზნესიდან მოდის პოლიტიკაში. ირაკლი ხახუბია არის წარმატებული 
ბიზნესმენი და ასეთივე წარმატებული იქნება პოლიტიკაშიც",- განაცხადა 
პრემიერ-მინისტრმა კანდიდატების წარდგენისას.



ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას 
განცხადებით მიმართა 56-მა 
პარტიამ.

ამჟამად რეგისტრირებულია 21, 
ხოლო 2 პარტიას უარი ეთქვა 
რეგისტრაციაზე.

რეგისტრაციის პროცესშია 33 პარტია.

დღეისათვის ცენტრალურ საარჩევნო 
კომისიაში რეგისტრირებულია:

3 მედია ორგანიზაცია.
 
5 საერთაშორისო დამკვირვებელი 
ორგანიზაცია. 

33 ადგილობრივი დამკვირვებელი 
ორგანიზაცია.



ცესკო 19

ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე თამარ ჟვანია და ცესკოს წევრები იმერეთის, რაჭა-ლეჩხუმისა და სამეგრელოს რეგიონების 
არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლებს შეხვდნენ. ცესკოს  წარმომადგენლებმა შეხვედრის მონაწილეებს 
ძირითადი და დამხმარე საოლქო საარჩევნო კომისიებისთვის შემუშავებული ინსტრუქციები გააცნეს. შეხვედრაზე ასევე იმსჯელეს იმ საქმიანობებზე, 
რომელსაც ცესკო 2016 წლის არჩევნებისთვის მზადების პროცესში ახორციელებს. 

„ბევრი სიახლეა წელს არჩევნებთან დაკავშირებით,  იქედან გამომდინარე, რომ საზღვრების დაყოფა მოხდა ახლებურად, ერთმანდატიანი 
მაჟორიტარული საარჩევნო ოლქები არის ახლებურად განსაზღვრული, ამ ოლქებთან მიმართებაში ძირითადი და დამხმარე საარჩევნო კომისიები რა 
ფუნქციას შეასრულებენ, ამაზე კონკრეტული ინსტრუქცია არსებობს. ჩვენ გვინდოდა ყველა ეს ნიუანსი გაგვეზიარებინა პარტიებისა და 
არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებისთვის“-განაცხადა ცესკოს თავმჯდომარემ თამარ ჟვანიამ მედიასთან საუბრისას.

ზემოაღნიშნული ინსტრუქცია ცესკოს თავმჯდომარემ კომისიის წევრებთან ერთად ასევე გააცნო რეგიონის ძირითადი და დამხმარე საოლქო 
საარჩევნო კომისიების წევრებს. მონაწილეები დეტალურად გაეცნენ საოლქო საარჩევნო კომისიების უფლება-მოვალეობებს და კანონით დადგენილ 
მათ მიერ გასატარებელ ღონისძიებებს 2016 წლის 8 ოქტომბრის პარლამენტის არჩევნებისთვის.

შეხვედრებს ცესკოს იურიდიული, საფინანსო და საარჩევნო პროცესების მართვის დეპარტამენტების ხელმძღვანელებიც ესწრებოდნენ.

სამუშაო შეხვედრა ქუთაისში საარჩევნო სისტემების საერთაშორისო ფონდთან (IFES) თანამშრომლობით გაიმართა. ცენტრალური საარჩევნო 
კომისია მსგავსი ტიპის შეხვედრების გამართვას სხვა რეგიონებშიც გეგმავს.

სამუშაო შეხვედრა ქუთაისში
19 ივლისი



ცესკო 20

ცენტრალური საარჩევნო კომისია (ცესკო) რეგიონებში სამუშაო შეხვედრებს აგრძელებს. კომისიის თავმჯდომარე, თამარ ჟვანია და ცესკოს წევრები 
აჭარისა და გურიის რეგიონის არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლებს შეხვდნენ. შეხვედრას ასევე 
ესწრებოდა აჭარის უმაღლესი საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე პარმენ ჯალაღონია.

ბათუმის საოლქო საარჩევნო კომისიაში ძირითადი და დამხმარე საოლქო საარჩევნო კომისიების ფუნქციებზე ისაუბრეს. შეხვედრის მონაწილეებს, 
რომელთა შორის ასევე იყვნენ აჭარისა და გურიის რეგიონის ძირითადი და დამხმარე საოლქო საარჩევნო კომისიების წევრები, აღნიშნულ 
საკითხთან დაკავშირებით შემუშვებული ინსტრუქციები გააცნეს; განიხილეს ის საკანონმდებლო ცვლილებებიც, რომელიც საარჩევნო კოდექსში ბოლო 
პერიოდში განხორციელდა.

„ვისაუბრეთ საკნონმდებლო ცვლილებებზე, ძირითადი და დამხმარე ოლქების ფუნქციებზე, რომლებიც რეალურად მნიშვნელოვანია საზღვრების 
ახლებურად დანაწილების კონტექსტში. დაისვა ბევრი კითხვა როგორც პარტიების, ისე არასამთავრობო ორგანიზაციების მხრიდან პროცედურებთან 
დაკავშირებით. მნიშვნელოვანია, რომ აღნიშნული საკითხების აღქმა ყველა ჩართული მხარის მიერ ერთგვაროვანი იყო,“ - განაცხადა თამარ ჟვანიამ 
შეხვედრის დასრულების შემდეგ ჟურნალისტებთან საუბრისას.

მსგავსი ტიპის შეხვედრა ცესკომ რამდენიმე დღის წინ ქუთაისშიც გამართა, სადაც აღნიშნული საკითხები იმერეთის, რაჭა-ლეჩხუმისა და სამეგრელოს 
რეგიონების არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და პოლიტიკური პარტიების, აგრეთვე აღნიშნული რეგიონების ძირითადი და დამხმარე საოლქო 
საარჩევნო კომისიების წევრებთან განიხილეს.

სამუშაო შეხვედრა ბათუმში
21 ივლისი



22 ივლისს გამართულ სხდომაზე, ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ 
2016 წლის 8 ოქტომბრის არჩევნებისთვის საერთაშორისო 
დამკვირვებელ ორგანიზაციებად „ამერიკის შეერთებული შტატების 
საელჩო საქართველოში“ და „მალდივის საარჩევნო 
კომისია“დაარეგისტრირა. ამავე არჩევნებისთვის ადგილობრივ 
დამკვირვებელ ორგანიზაციებად კი ცესკომ შემდეგი ორგანიზაციები 
დაარეგისტრირა:„დემოკრატიის ცენტრი“, „პლატფორმა ახალი 
პოლიტიკური ცენტრისათვის“, „მრავალეროვანი საქართველო“ და 
„უმუშევართა კავშირი დასაქმებისათვის“.
დღევანდელ სხდომაზე ცესკოს გადაწყვეტილებით ადგილობრივ 
დამკვირვებელ ორგანიზაციად რეგისტრაციაზე უარი ეთქვა 
არასამთავრობო ორგანიზაციებს „უფლებები და თავისუფლებები - 
კავშირი” და„საქართველოს ომის, შრომისა და სამხედრო ძალების 
ვეტერანთა ცენტრალური კავშირი“. უარის მიზეზი ის გახდა, რომ 
აღნიშნული ორგანიზაციების მიერ ცესკოში წარმოდგენილი 
დოკუმენტაცია არ აკმაყოფილებდა საქართველოს ორგანული კანონის - 
„საქართველოს საარჩევნო კოდექსი”, მე-40 მუხლის მე-3 პუნქტით 
გათვალისწინებულ მოთხოვნას.

22 ივლისს, ცენტრალური საარჩევნო კომისიის (ცესკო) პროექტის, - 
„საარჩევნო განვითარების სკოლების“ პრეზენტაცია გაიმართა. შეხვედრა 
ცესკოს თავმჯდომარე თამარ ჟვანიამ, ევროპის საბჭოს ოფისის 
ხელმძღვანელმა საქართველოში (CoE) კრისტიან ურსემ და საარჩევნო 
სისტემების საერთაშორისო ფონდის (IFES) პროექტის ხელმძღვანელის 
მოადგილე ქეთი მაისურაძემ გახსნეს.  ადგილობრივი და საერთაშორისო 
არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებს პრეზენტაცია 
ცესკოს თავმჯდომარემ წარუდგინა.

როგორც შეხვედრაზე თამარ ჟვანიამ აღნიშნა, ცესკო სამოქალაქო 
ცნობიერების ამაღლების მიზნით არაერთ პროექტს ახორციელებს და 
მათ შორის „საარჩევნო განვითარების სკოლები“ ერთ-ერთ ყველაზე 
წარმატებულია.   

სასწავლო კურსი 18-24 წლის ახალგაზრდებისთვის არის განკუთვნილი 
და საქართველოს 20 მუნიციპალიტეტში 25 ივლისს დაიწყება. 
სწავლებაში მონაწილეობის მისაღებად რეგისტრაცია 680-მა 
ახალგაზრდამ გაიარა.

22 ივლისის სხდომის შედეგები
22 ივლისი

„საარჩევნო განვითარების სკოლების“ პრეზენტაცია
22 ივლისი



ცესკო 22

სასწავლო კურსის მონაწილეები 10 დღის განმავლობაში შეძლებენ 
მიიღონ ცოდნა ისეთ მნიშვნელოვან საკითხებზე, როგორებიცაა: 
საარჩევნო სისტემები, საარჩევნო ადმინისტრაცია, დემოკრატიული 
საარჩევნო პრინციპები, არჩევითი ორგანოები საქართველოში, 
არჩევნებში ჩართული მხარეები, არჩევნების გამჭვირვალობა და 
ხელმისაწვდომობა, გენდერული თანასწორობა და ა.შ. 

სწავლებას საოლქო საარჩევნო კომისიების წევრები და საარჩევნო 
ადმინისტრაციის ტრენერები ჩაატარებენ; 46 ტრენერი ცესკოს სწავლების 
ცენტრმა გადაამზადა.

„პროექტის მიზნები უკავშირდება სამოქალაქო ჩართულობის გაზრდას და 
ცნობიერების ამაღლებას. მთავარი და მნიშვნელოვანი არის ის, რომ 
ახალგაზრდებში მოხდება საარჩევნო საკითხების და არჩევნების 
პოპულარიზაცია, გაიზრდება არჩევნებში მათი ჩართულობის ხარისხიც და 
დონეც. რაც მომავალი პროფესიული რესურსის გაზრდისა და ქვეყნის 
განვითარებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი საქმეა“ - აღნიშნა 
პრეზენტაციის ბოლოს ჟურნალისტებთან საუბრისას თამარ ჟვანიამ. 

კრისტიან ურსემ კი მედიასთან საუბრისას საარჩევნო ადმინისტრაციისა 
და ევროპის საბჭოს მჭიდრო თანამშრომლობაზე გაამახვილა ყურადღება 
და განაცხადა, რომ ევროპის საბჭო, საარჩევნო მხარდაჭერის პროექტის 
ფარგლებში ცესკოს ხელს უწყობს მომავალი სამი საარჩევნო ციკლის 
წარმატებით განხორციელებაში. „უშუალოდ ამ პროექტზე 

თანამშრომლობით კი  მიზნად ვისახავთ - რაც შეიძლება მეტი 
ახალგაზრდა ჩაერთოს საარჩევნო პროცესებში,“ - განაცხადა კრისტიან 
ურსემ.  

ცესკომ, პროექტი „საარჩევნო განვითარების სკოლა“ 2015 წელს 10 
საარჩევნო ოლქში დაიწყო. ახალგაზრდების დიდი ინტერესის გამო, 
2015 წელს ერთის მაგივრად სამი კურსი ჩატარდა და მასში 
მონაწილეობა 627-მა ახალგაზრდამ მიიღო. პროექტის წარმატებით 
განხორციელების შემდეგ, სკოლების რაოდენობა წელს გაორმაგდა და  
სწავლება 20 მუნიციპალიტეტში: გურჯაანში, სიღნაღში, თელავში, 
რუსთავში, გარდაბანში, მარნეულში, დუშეთში, გორში, ბორჯომში, 
ახალციხეში, ამბროლაურში, საჩხერეში, ზესტაფონში, ქუთაისში, 
ოზურგეთში, სენაკში, ზუგდიდში, ფოთში, ბათუმსა და ქობულეთში 
ჩატარდება.

ცენტრალური საარჩევნო კომისია გეგმავს, რომ პროექტი გაფართოვდეს 
და მოიცვას მთელი საქართველო, რაც საარჩევნო ადმინისტრაციის 
წარმომადგენლებს საშუალებას მისცემს, უფრო მეტ ახალგაზრდას 
გაუზიარონ საკუთარი პროფესიული გამოცდილება.

„საარჩევნო განვითარების სკოლა“  ევროპის საბჭოს (CoE) და 
საარჩევნო სისტემების საერთაშორისო ფონდის (IFES) მხარდაჭერით 
ხორციელდება.



ერთობლივი განცხადება თავისუფალი და 
სამართლიანი საარჩევნო გარემოს შესახებ

8 ივნისს საქართველოს პრემიერმინისტრმა ხელი მოაწერა საქართველოს პრეზიდენტის განკარგულებას მორიგი საპარლამენტო 
არჩევნების დღის დანიშვნის შესახებ. ამ განკარგულების გამოქვეყნებისთანავე ოფიციალურად დაიწყო წინასაარჩევნო კამპანია და 
ქვეყანა გადავიდა განსაკუთრებულ რეჟიმზე. კამპანიის დაწყებასთან ერთად მნიშვნელოვანია, რომ ქვეყანაში არსებულმა ინსტიტუტებმა 
გამართულად იმუშაონ, რათა 8 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნები საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად ჩატარდეს. ამ 
მიზნის მისაღწევად, მივმართავთ პროცესში ჩართულ სახელმწიფო და არასახელმწიფო ინსტიტუტებს, გამოიჩინონ სათანადო 
პასუხისმგებლობა და ჯეროვნად შეასრულონ დაკისრებული უფლება-მოვალეობები. კერძოდ:

საქართველოს ცენტრალურ და ადგილობრივ ხელისუფლებას:

• აიღოს პასუხისმგებლობა არჩევნების მშვიდ და სამართლიან ფორმატში ჩატარებაზე. გაითვალისწინოს, რომ არჩევნების 
არადემოკრატიულ და არასამართლიან გარემოში ჩატარება გავლენას მოახდენს ქვეყნის სამომავლო პერსპექტივებზე, მათ შორის 
საქართველოს ნატოსთან და ევროკავშირთან დაახლოების კუთხით;
• თავი შეიკავოს ადმინისტრაციული რესურსების საარჩევნო მიზნით გამოყენებისგან, მათ შორის, ისეთი სოციალური ინიციატივების 
განხორციელებისგან, რომელთა მთავარი ამოცანა ამომრჩეველთა ხმების მოპოვებაა და არ ემსახურება ქვეყნის განვითარების 
გრძელვადიან მიზნებს;
• უზრუნველყოს მედიის თავისუფლება, მის საქმიანობაში ჩაურევლობა და უსაფრთხო სამუშაო გარემოს შექმნა, როგორც 
სამართლიანი წინასაარჩევნო გარემოს უმნიშვნელოვანესი წინაპირობა;
• თავი შეიკავოს სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების, განსაკუთრებით იმ ორგანიზაციების დისკრედიტაციისგან, რომლებიც 
მუშაობენ საარჩევნო საკითხებზე და მნიშვნელოვანი წვლილი შეაქვთ სამართლიანი და დემოკრატიული არჩევნების ჩატარებაში.

სამართალდამცავ უწყებებს:

• უზრუნველყონ არჩევნებში ჩართული მხარეების უსაფრთხოება, ხოლო სამართალდარღვევებზე დროული და ადეკვატური 
რეაგირება,  რათა ყველა პოლიტიკურ პარტიასა და დამოუკიდებელ კანდიდატს საშუალება ჰქონდეს, მშვიდ გარემოში აწარმოოს 
საარჩევნო კამპანია; 
• პოლიტიკური ნეიტრალიტეტის სრული დაცვით შეასრულონ მათზე დაკისრებული მოვალეობები, მათ შორის, არ დაუშვან და 
დროულად აღკვეთონ ყოველგვარი ძალადობრივი აქტი, დაიცვან საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება. პოლიციამ და 
პროკურატურამ სამართლიანი და ადეკვატური ზომები გაატარონ კრიმინალურ ინცინდენტებში მონაწილე პირების მიმართ.
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სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურს: 

• არ დაუშვას პოლიტიკური პარტიების საქმიანობაში ჩარევა ან/და ზეგავლენის მოხდენა საარჩევნო გარემოზე. ამ მიზნით, 
განახორციელოს ეფექტური შიდა მონიტორინგი საკუთარი თანამშრომლების საქმიანობაზე, რათა ადგილი არ ქონდეს თბილისსა და 
რეგიონებში სხვადასხვა პარტიების წევრებზე, მხარდამჭერებსა და აქტივისტებზე ზეწოლას, დაშინებისა და გადაბირების ფაქტებს.

იუსტიციის სამინისტროს:

• უზრუნველყოს უწყებათაშორისი კომისიის ეფექტური და მიუკერძოებელი მუშაობა, მათ შორის კომისიაში გამართული დისკუსიის 
კონსტრუქციული მედიაციის გზით; 
• არ წარმოქმნას ხელოვნური ბარიერები და უზრუნველყოს სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის ხელმისაწვდომობა შესაბამის მონაცემთა 
ბაზებზე. 

საარჩევნო ადმინისტრაციას:

• განსაკუთრებული ყურადღება მიაქციოს საარჩევნოდ ადმინისტრაციული რესურსების გამოყენებაზე რეაგირების საკითხს;
• ჯეროვნად განიხილოს შემოსული საჩივრები, რათა არ გაჩნდეს კითხვები ამ უწყების მიუკერძოებლობასთან დაკავშირებით, ასევე, 
უზრუნველყოს საჩივრების განხილვის ერთგვაროვანი მიდგომა ყველა საარჩევნო კომისიის დონეზე;
• ხელი შეუწყოს სადამკვირვებლო ორგანიზაციებისა და სხვა დაინტერესებული მხარეების მუშაობას;
• განსაკუთრებული ყურადღება დაუთმოს საარჩევნო პროცესში ეთნიკური უმცირესობებისა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე 
პირების ჩართულობას.

სახელმწიფო აუდიტის სამსახურს:

• ეფექტური და მიუკერძოებელი ზედამხედველობა განახორციელოს პარტიების დაფინანსებაზე და პერიოდულად საზოგადოებას 
აცნობოს მონიტორინგის შედეგების შესახებ.
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პოლიტიკურ პარტიებს:

• წინასაარჩევნო კამპანია წარმართონ საარჩევნო პროგრამების საფუძველზე. საზოგადოებას მაქსიმალური მიაწოდონ ინფორმაცია 
პარტიის პროგრამების შესახებ;
• წინასაარჩევნო კამპანია დააფუძნონ პოზიტიურ დღის წესრიგზე და მაქსიმალური აქცენტები გააკეთონ სამომავლო გეგმებზე;
• განსაკუთრებული ყურადღება დაუთმონ ეთნიკური უმცირესობების ინფორმირებას საკუთარი წინასაარჩევნო პროგრამების შესახებ;
• უზრუნველყონ საარჩევნო სიებში ქალთა ადექვატური მონაწილეობა და ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენელთა წარმოჩენა;
• თავი შეიკავონ აგრესიული ქმედებებისგან და პროვოკაციებისგან, ასევე, მსგავს ქმედებებში პარტიის აქტივისტების ჩართვისგან;
• უარი თქვან ოპონენტების დისკრედიტაციაზე, მათ შორის,  პირადი ცხოვრების ან სხვა ტიპის ინფორმაციის გავრცელების გზით, 
ოპონენტებთან ურთიერთობა გადაიტანონ თემატური დისკუსიის ჭრილში;
• პატივი სცენ ადამიანის უფლებებს და გაიზიარონ სამართლებრივი, სეკულარული და დემოკრატიული სახელმწიფოს მშენებლობის 
მნიშვნელობა. ასევე, უარი თქვან სხვადსხვა დისკრიმინირებული ჯგუფების ინსტრუმენტალიზაციაზე და დაგმონ მოწყვლადი ჯგუფების 
უფლებრივი მდგომარეობით მანიპულირება პოლიტიკური მიზნებისთვის;
• უარი თქვან სიძულვილის ენის გამოყენებაზე, ასევე, ქსენოფობიურ და ჰომოფობიურ განცხადებებზე. იზრუნონ ეთნიკური, რელიგიური 
და სხვა დისკრიმინირებული ჯგუფების სათანადო ინფორმირებაზე და მათი პოლიტიკური მონაწილეობის გაზრდაზე;
• გაიზიარონ პასუხიმგებლობა არჩევნების მშვიდობიანად ჩატარებაზე და იმაზე, რომ არჩევნების არადემოკრატიულად ჩატარება 
გავლენას მოახდენს საქართველოს სახელმწიფოს შემდეგ განვითარებაზე და მისი ევროინტეგრაციის მომავალზე;
• კეთილსინდისიერად, გამჭვირვალედ და კანონის მოთხოვნების დაცვით მოახდინონ წინასაარჩევნოდ ფინანსების განკარგვა და უარი 
თქვან ამომრჩევლების მოსყიდვაზე.

მედია ორგანიზაციებს:

• მიუკერძოებლად გააშუქონ წინასარჩევნო კამპანია და არჩევნების დღის მიმდინარეობა;
• ამომრჩეველს მიაწოდონ ინფორმაცია პოლიტიკური პარტიებისა და კანდიდატების საარჩევნო პროგრამებთან და  დაპირებებთან 
დაკავშირებით; ამისათვის მედია საშუალებებმა უზრუნველყონ შესაფერისი სადისკუსიო ფორმატების ეთერში გაშვება;
• ამომრჩეველს მიაწოდონ მიუკერძოებელი, ფაქტებზე დაფუძნებული ინფორმაცია წინასაარჩევნო პერიოდში არსებულ დარღვევებთან 
დაკავშირებით;
• არ მიმართონ პოლიტიკურ პარტიების განზრახ დისკრედიტაციას და იმოქმედონ საზოგადოების ინტერესებიდან გამომდინარე;
• უზრუნველყონ საარჩევნო პერიოდში პოლიტიკური პარტიებისათვის მედიაზე თანაბარი ხელმისაწვდომობა.
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ადგილობრივ სადამკვირვებლო ორგანიზაციებს:

• საარჩევნო პროცესებზე დაკვირვებისას დაიცვან ნეიტრალობა და მიუკერძოებლობა;
• გამოიჩინონ პროფესიონალიზმი და არ მოექცნენ რომელიმე პოლიტიკური ჯგუფის გავლენის ქვეშ. 

მეგობარ ქვეყნებსა და უცხოურ სადამკვირვებლო ორგანიზაციებს: 

• არჩევნების დასაკვირვებლად მოავლინონ გრძელვადიანი სადამკვირვებლო მისიები.

ხელმომწერი ორგანიზაციები: 

1. საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო
2. სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის 
საერთაშორისო საზოგადოება (ISFED)
3. საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია 
4. სამოქალაქო განვითარების სააგენტო (Cida)
5. ფონდი ღია საზოგადოება საქართველო (OSGF)
6. ინფორმაციის თავისუფლებისა და განვითარების 
ინსტიტუტი (IDFI)
7. საქართველოს ჟურნალისტური ეთიკის ქარტია
8. ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრი 
(EPRC)
9. ადამიანის უფლებათა სწავლებისა და 
მონიტორინგის ცენტრი (EMC)
10. კონსტიტუციის 42-ე მუხლი
11. ადამიანის უფლებათა ცენტრი
12. მედიის განვითარების ფონდი (MDF)
13. ატლანტიკური საბჭო
14. სამოქალაქო კულტურის საერთაშორისო ცენტრი 
(ICCC)

15.  კონსულტაციისა და ტრენინგის ცენტრი (CTC)
16.  სამოქალაქო საზოგადოების და დემოკრატიის 
განვითარების ცენტრი 
17. საერთაშორისო საზოგადოება „კივიტას 
გეორგიკა“ 
18.  განვითარებისა და დემოკრატიის ცენტრი (CDD)
19.  საერთო სამოქალაქო მოძრაობა 
“მრავალეროვანი საქართველო” (PMMG)  
20.  საქართველოს რეგიონულ მაუწყებელთა 
ასოციაცია (GARB)
21.  საზოგადოებრივი დამცველი 
22.  სამოქალაქო ინტეგრაციის ფონდი 
23.  მწვანე კავკასია 
24.   სტუდია „რე“
25.   მმართველობითი სისტემების განვითარების 
ცენტრი   (MSDC)
26.   ადგილობრივი დემოკრატიის ქსელის ცენტრი 
27. ჩვენ-ჯანსაღი მომავლისათვის (წეროვანი)
28. ათინათი (ზუგდიდი)
29. დემოსი (რუსთავი)

30. ასოციაცია „ტოლერანტი“ (ახალციხე)
31. სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების 
ასოციაცია ,,სპექტრი" (საგარეჯო) 32. 
რაჭა-ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის 
თვითმმართველობის რესურს ცენტრი 
(ამბროლაური)
33. ძალადობისგან დაცვის ეროვნული ქსელი - 
მცხეთა–მთიანეთის რეგიონული კომიტეტი (მცხეთა)
34. ასოციაცია ,,დეა" (ზუგდიდი)
35. ასოციაცია "იმედი" დევნილ ქალთა მოძრაობა 
მშვიდობისათვის (ზუგდიდი)
36. საქართველოს დემოკრატიული განვითარების 
კავშირი (ოზურგეთი)
37. ინდიგო (რუსთავი)
38. ტყიბულის რაიონის განვითარების ფონდი 
(ტყიბული)
39. რეგიონის განვითარების ცენტრი (თელავი)
40. ნაბიჯი ხარაგაული (ხარაგაული)
41. დუშეთის განვითარების ფონდი (დუშეთი)
42. ჩვენი ფშავი (ფშავი)
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ამომრჩევლის მოსყიდვის ნიშნები ლევან 
ვარშალომიძის საარჩევნო კამპანიაში

18 ივლისს, „საერთაშორისო გამჭვირვალობა - 
საქართველოსათვის” ცნობილი გახდა, რომ პოლიტიკური 
გაერთიანება „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” ქალაქ 
ბათუმში „სოციალური სახლების პროგრამას“ ახორციელებს, 
რომლის ფარგლებში პარტიის ერთ-ერთი წევრი, ლევან 
ვარშალომიძე, ინდივიდუალურხელშეკრულებებს აფორმებს 
მეჯინისწყლის დასახლებაში მცხოვრებ მოქალაქეებთან. მსგავს 
ხელშეკრულებებს ლევან ვარშალომიძე აჭარის ავტონომიურ 
რესპუბლიკაში მცხოვრებ მოქალქეებთან ამ დრომდე 
აფორმებს.

ხელშეკრულების თანახმად, მოქალაქეთა პოლიტიკური 
გაერთიანება „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის” აჭარის 
რეგიონული ორგანიზაცია, წარმოდგენილი ლევან 
ვარშალომიძის სახით, იღებს ვალდებულებას, რომ ქალაქ 
ბათუმში, სპეციალურად ამისათვის გამოყოფილ ადგილას, 
განახოციელებს მრავალბინიანი სახლების მშენებლობას და მათ 
უსასყიდლოდ გადასცემს დასახლებაში მცხოვრებ პირებს. 

აღნიშნული ვალდებულების განხორციელებას პარტია 
ეტაპობრივად, გამარჯვებიდან 4 წლის მანძილზე გეგმავს. 
ხელშეკრულებაში არ არის 

მითითებული, თუ რა წყაროებიდან იქნება ეს პროექტი 
დაფინანსებული.

საქართველოს საარჩევნო კოდექსის მიხედვით, დაუშვებელია 
საარჩევნო სუბიექტის, საარჩევნო სუბიექტობის კანდიდატებისა და 
მათი წარმომადგენლების მეშვეობით საქართველოს მოქალაქეების 
დაინტერესება ფულადი სახსრების, ფასიანი ქაღალდებისა და სხვა 
მატერიალური ფასეულობათა გადაცემის დაპირებით. ამასთანავე, 
ამომრჩევლის მოსყიდვა აკრძალული საქართველოს სისხლის 
სამართლის კოდექსით.

ნორმის მიზნებისთვის, მნიშვნელოვანია, რომ საარჩევნო სუბიექტებმა 
წინასაარჩევნო კამპანია სხვადასხვა პროგრამებსა და იდეებზე 
დაყრდნობით აწარმოონ და არა ფინანსური/მატერიალური 
დაინტერესების მეშვეობით. პარტია „ერთიანი ნაციონალური 
მოძრაობის” ქმედება, შესაძლოა, მიმართული იყოს მეჯინისწყლის 
დასახლებაში მცხოვრებ მოქალაქეთა ხმების მიღების სანაცვლოდ, 
მათი საცხოვრებელი სახლებით უზრუნველყოფისკენ.

მიგვაჩნია, რომ პარტიის ქმედება, შესაძლოა, შეიცავდეს საარჩევნო 
კოდექსით აკრძალულ ამომრჩეველთა მოსყიდვის ნიშნებს, 
შესაბამისად, მოვუწოდებთ საქართველოს ცენტრალურ საარჩევნო 
კომისიას, დაინტერესდეს აღნიშნული ფაქტით, გამოიკვლიოს და 
დარღვევის აღმოჩენის შემთხვევაში, მიმართოს შესაბამის 
პასუხისმგებლობის ზომებს. ამასთანავე, მოვუწოდებთ საარჩევნო 
სუბიექტებს, თავი შეიკავონ, ისეთი ქმედებებისგან, რომლებიც 
ამომრჩევლის მხრიდან შეიძლება აღიქმებოდეს მათ მოსყიდვად.


