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სიახლეები 03

„მემარცხენე ალიანსმა“ ისნის 
მაჟორიტარულ ოლქში დეპუტატობის 
კანდიდატად ბაკურ სვანიძე 
წარადგინა

15 აგვისტო

„მემარცხენე ალიანსმა“ ისნის მაჟორიტარულ 
ოლქში დეპუტატობის კანდიდატად ბაკურ 
სვანიძე წარადგინა

„მემარცხენე ალიანსმა“ ისნის რაიონის 
მაჟორიტარულ ოლქში დეპუტატობის 
კანდიდატი წარადგინა. როგორც 
”ინტერპრესნიუსს” ”მემარცხენე ალიანსიდან” 
აცნობეს, პარტიის თავმჯდომარემ კახა ძაგანიამ 
დღეს ვაზისუბნისა და მერვე ლეგიონის 
მაჟორიტარულ ოლქში დეპუტატობის 
კანდიდატად ჟურნალისტი, პოეტი და 
ბლოგერი ბაკურ სვანიძე წარადგინა.
 
როგორც ბაკურ სვანიძემ აღნიშნა, ის 
ყურადღებას გაამახვილებს უფრო ზოგად 
მიმართულებებზე, ვიდრე ლოკალურზე. 

„ქართულმა ოცნებამ“ თბილისის 
მაჟორიტარობის კანდიდატები 
წარადგინა

15 აგვისტო

კანდიდატები მთაწმინდის პარკში გამართულ 
ღონისძიებაზე თავად პრემიერ-მინისტრმა 
გიორგი კვირიკაშვილმა დაასახელა.
 
პარტია „ქართული ოცნება - დემოკრატიული 
საქართველოს“ მაჟორიტარობის კანდიდატები 
არიან: 1.გლდანში, მე-20 ოლქში, კობა 
კობალაძე. 2. გლდანში, 21-ე ოლქში, - ლევან 
კობიაშვილი. 3. გლდანში, 22-ე ოლქში - ლევან 
კობერიძე. 4. დიდუბეში, მე-15 ოლქში - ზაზა 
პაპუაშვილი. 5. დიდუბეში, მე-16 ოლქში - ილია 
წულაია. 6.ვაკეში, მე-2 ოლქში - ბიძინა გეგიძე. 
7. ვაკეში, მე-3 ოლქში - ზაზა ხუციშვილი. 8. 

ვანისა და ხონის მაჟორიტარი 
დეპუტატობის კანდიდატი 
მოსახლეობასთან შეხვედრებს 
განაგრძობს 

15 აგვისტო

კანდიდატი ამჯერად ვანის რაიონში სოფელ 
სულორის, ისრითის, ამაღლების, ინაშაურის, 
საპრასიას, ძულუხისა და დიხაშხოს 
მცხოვრებლებს შეხვდა. 

გიორგი ბარამიძე - „ოცნების“ 
კანდიდატების სია არის ერთგვარი 
გვირგვინი იმ უმსგავსობისა, რასაც ეს 
პარტია სთავაზობს საზოგადოებას

16 აგვისტო

„ქართული ოცნების“ თბილისის 
მაჟორიტარობის კანდიდატების სია არის 
ერთგვარი გვირგვინი იმ უმსგავსობისა, რასაც 
„ქართული ოცნება“ საზოგადოებას სთავაზობს. 
ამის შესახებ „ნაციონალური მოძრაობის“ 
წევრმა გიორგი ბარამიძემ პრესკონფერენციაზე 
განაცხადა.

„ქართული ოცნება“ საზოგადოებას სთავაზობს 
არა პრობლემების მოგვარებას, არა საქმის 
კეთებას, არა იმ ადამიანებს, რომლებსაც 

გრიგოლ ლილუაშვილმა განსაკუთრებული 
ყურადღება კოოპერატივების შექმნის 
მნიშვნელობაზე გაამახვილა. მისივე 
განმარტებით, პროგრამის - „დანერგე 
მომავალი’’ ფარგლებში ხელისუფლებამ 
მებაღეებს გაშენებული ნერგების ღირებულების 
70% აუნაზღაურა. ამავე პროგრამის 
ფარგლებში ხელისუფლებამ 50%-იანი 
თანადაფინანსებით სარწყავი სისტემების 
დამონტაჟება უზრუნველყო.

გრიგოლ ლილუაშვილმა სოფელ ამაღლებაში 
თხილის გადამამუშავებელი ქარხანა 
დაათვალიერა. საწარმომ „აწარმოე 
საქართველოს“ ფარგლებში იაფი აგრო სესხის 
მიღება შეძლო; ქარხანაში 150-მდე 
ადგილობრივია დასაქმებული.

ისანში, მე-8 ოლქში - ირაკლი აბუსერიძე. 9. 
ისანში, მე-9 ოლქში - დავით ჭიჭინაძე. 10. 
ისანში, მე-10 ოლქში - ბექა ნაცვლიშვილი. 11. 
კრწანისში, მე-7 ოლქში - ბექა ოდიშარია. 12. 
მთაწმინდაზე, 1-ელ ოლქში პარტია მხარს 
სალომე ზურაბიშვილის კანდიდატურას უჭერს. 
13. ნაძალადევში, მე-17 ოლქში „ქართული 
ოცნებიდან’ კენჭს - სოფო კილაძე იყრის. 14. 
ნაძალადევში, მე-18 ოლქში - მიხეილ 
ყაველაშვილი. 15. ნაძალადევში, მე-19 ოლქში 
- ზაზა გაბუნია. 16. საბურთალოზე, მე-4 ოლქში 
- მამუკა მდინარაძე. 17. საბურთალოზე, მე-5 
ოლქში - ნინო გოგუაძე. 18. საბურთალოზე, 
მე-6 ოლქში - ლევან გოგიჩაიშვილი. 19. 
სამგორში, მე-11 ოლქში - გიორგი მოსიძე. 20. 
სამგორში, მე-12 ოლქში - მარიამ ჯაში. 21. 
სამგორში, მე-13 ოლქში - შოთა ხაბარელი. 22. 
ჩუღურეთში, მე-14 ოლქში კი - გია ვოლსკი.



სიახლეები 04

ნიკა მელია - ყაველაშვილი 
ფედერაციის პრეზიდენტობის 
კანდიდატად დიპლომის არქონის 
გამო ვერ დაარეგისტრირეს, ქვეყნის 
მართვას არ სჭირდება განათლება?

16 აგვისტო

ძალიან სამწუხაროა, რომ ”ქართულმა ოცნებამ” 
ამდენი კვალიფიკაციით შეუსაბამო ადამიანი 
დაასახელა თბილისში მაჟორიტარი 
დეპუტატობის კანდიდატებად, - ამის შესახებ 
„ნაციონალური მოძრაობის“ წევრმა ნიკა 
მელიამ ჟურნალისტებთან საუბრისას 
განაცხადა. 

”მაგალითად ფეხბურთელი მიხეილ 
ყაველაშვილი, რომელიც რამდენიმე თვის წინ 
ფეხბურთის ფედერაციაში პრეზიდენტის 
არჩევნების დროს ვერ დაარეგისტრირეს 
პრეზიდენტობის კანდიდატად, ვინაიდან მას არ 
ჰქონდა უმაღლესი განათლების დიპლომი. 
თუკი ფეხბურთის მართვას სჭირდება უმაღლესი 

“სახელმწიფო ხალხისთვის” - 
მთავრობა წინასაარჩევნოდ 
სოციალურად დაუცველი  
ადამიანებით მანიპულირებას 
აგრძელებს

16  აგვისტო

მოძრაობა ”პაატა ბურჭულაძე-სახელმწიფო 
ხალხისთვის” ლიდერების განცხადებით, ბოლო 
ერთი წლის განმავლობაში, საარსებო 
შემწეობის მიმღებთა რაოდენობა 156,946-ით 
არის გაზრდილი და ჯამში ივლისის თვის 
მონაცემებით, 474,399-ს შეადგენს. პარტია 
სოციალურად დაუცველი მოსახლეობით 
პოლიტიკური მანიპულირების თავიდან 
ასაცილებლად ხელისუფლებაში მოსვლის 
შემდეგ, დააწესებს 4 წლიან პერიოდს, რომლის 
განმავლობაშიც არ გადაიხედება საარსებო 

ირაკლი ალასანია და ირაკლი 
ჩიქოვანი ზუგდიდში მოსახლეობას 
შეხვდნენ

16 აგვისტო

ირაკლი ალასანიამ შეკრებილებს პარტიის 
წინასაარჩევნო პროგრამა გააცნო თუ როგორ 
აპირებენ ხელფასების, პენსიების გაზრდას, 
როგორ მოხდება ეკონომიკის გაჯანსაღება, 
ქვეყნის უსაფრთხოებაზე ზრუნვა. 

შეკრებილებს სიტყვით პარტიის ქალაქ 
ზუგდიდის მაჟორიტარი დეპუტატობის 
კანდიდატმა ირაკლი ჩიქოვანმაც მიმართა. მისი 
განცხადებით, ყველაფერს გააკეთებს იმისთვის, 
რომ თითოეული პროგრამა თუ წამოწყება 
რომელიც საქართველოში განხორციელდება, 
ხელმისაწვდომი იქნება ზუგდიდელებისთვის. 
აღმაშენებლის ქუჩაზე შეკრებილებს სიტყვით 
ასევე მიმართა „თავისუფალი დემოკრატების“ 
საარჩევნო შტაბის ხელმძღვანელმა გიორგი 
ცაგარეიშვილმა, რომლის შემდეგ შეხვედრა 
კითხვა-პასუხის რეჟიმში წარიმართა.

რაღაც შეუძლიათ გააკეთონ ჩვენი 
საზოგადოებისთვის, არამედ კლანების 
წარმომადგენლებს. ერთი მხრივ, ჩვენ გვყავს 
საქართველოს ერთ კუთხეში ნარჩემაშვილი, 
რომლის დროსაც ყვაოდა კრიმინალი და 
იმდენი გატაცებული ადამიანი იყო, რომ 
აღრიცხვასაც ვერ ასწრებდა ალბათ შინაგან 
საქმეთა სამინისტრო. მეორე მხრივ, 
ადამიანები, რომლებიც თავად გამოირჩევიან 
და თავი ისახელეს კრიმინალური წარსულით”, 
- განაცხადა გიორგი ბარამიძემ. 

განათლება, ქვეყნის მართვას არ სჭირდება? ეს 
არის მართლაც მთელი თბილისის დაცინვა. 
ასევე ლევან კობიაშვილი, რომელმაც 
ყველაფერი გააკეთა იქამდე სანამ ფეხბურთის 
ფედერაციის პრეზიდენტი არ გახდა, იკადრა 
უკარებელი წამალიც კი ჩაადებინა, კაცი 
დააჭერინა რეალურად, რომ გამხდარიყო 
ფეხბურთის ფედერაციის პრეზიდენტი. ასეთი 
ადამიანებით ”ქართული ოცნება” 
პარლამენტარიზმის მთელ არსს აუფასურებს 
და ამიტომაც არის, რომ მოსახლეობის დიდ 
ნაწილს უკეთესი ხვალინდელი დღის რწმენა 
აქვს დაკარგული, ვინაიდან მსგავსი ადამიანები 
არიან არჩევნებში ჩართულები”, - განაცხადა 
ნიკა მელიამ. 

შემწეობის მიმღებთა სია.

„მოვუწოდებთ სოციალური მართვის სააგენტოს 
უფროსს, საჯაროდ გააკეთოს განცხადება თუ 
რამ განაპირობა წინასაარჩევნო პერიოდში 
სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის 
მნიშვნელოვანი ზრდა. ეს იმ ფონზე ხდება 
როდესაც ხელისუფლება თავს იწონებს, რომ 
სიღარიბის დონემ ქვეყანაში იკლო”, - 
განაცხადა ირაკლი ყიფიანმა.



სიახლეები 05

”ეროვნულმა ფორუმმა” საარჩევნო 
პროგრამა და მაჟორიტარობის ექვსი 
კანდიდატი წარადგინა

17 აგვისტო

„ეროვნული ფორუმის“ მაჟორიტარი 
კანდიდატების პირველი ექვსი კანდიდატია: 
დავით დარახველიძე - გლდანი/მუხიანი, ანი 
მიროტაძე - ჭიათურა, თემურ მაისურაძე - 
ნაძალადევი, რევაზ შავიშვილი - საბურთალო, 
გიორგი ხეჩინაშვილი - ვაკე, სოსო 
ვახტანგაშვილი - გორი.

პაატა ბურჭულაძის პარტია ბათუმის 
ახალგაზრდული ორგანიზაციის 
წევრებმაც დატოვეს

17 აგვისტო

განცხადება ახალგაზრდული ორგანიზაციის 
უკვე ყოფილმა თავმჯდომარემ გიგა 
ფარტენაძემ გუნდთან ერთად გაახმოვანა და 
პარტიის რიგების დატოვების მიზეზებზე 
ისაუბრა. 

მისი თქმით, ბოლო პერიოდში უყურადღებოდ 
დარჩა მოძრაობის ახალგაზრდული აქტივი, 
რომელსაც ბოლო სამი თვეა „მხოლოდ 
შიშველი ენთუზიაზმით უწევს პარტიული 
დავალების შესრულება“. გიგა ფარტენაძის 
განმარტებით, ეს იმ ფონზე ხდება, როცა 
„პარტიულ ელიტას“ ძვირადღირებული 
ვოიაჟები აქვს ქვეყნის შიგნით და მის 
ფარგლებს გარეთ. 

პაატა ბურჭულაძის პარტია 
ნავთლუღის შტაბის უფროსმა და 
25-მდე წევრმა დატოვა

17 აგვისტო

მოძრაობა „სახელმწიფო ხალხისთვის” 25-მდე 
წევრმა დატოვა, - ამის შესახებ 
”ინტერპრესნიუსს” პარტიის ნავთლუღის მე-10 
საარჩევნო ოლქის შტაბის ყოფილმა უფროსმა 
იოსებ ხიმშიაშვილმა განუცხადა. მისივე თქმით, 
პარტიიდან წავიდნენ ის და მისი გუნდი, 
დაახლოებით 25 ადამიანი. ხიმშიაშვილი 
პარტიის დატოვების რამდენიმე მიზეზს 
ასახელებს. მისი თქმით, ერთ-ერთი არის ის, 
რომ პარტია აწარმოებს კონსულტაციებს ”ახალ 
საქართველოსთან”, ”გირჩთან” და 
”ნაციონალურ მოძრაობასთან” 
გაერთიანებასთან დაკავშირებით, რაც 
მიუღებელია. ამასთან, ხიმშიაშვილი ფინანსურ 
პრობლემებსაც ასახელებს და აცხადებს, 2 თვეა 
ხელფასი არ გაცემულა. 

”2 თვის განმავლობაში ხელფასები არ 
დარიგებულა, ამ დროს კი ბურჭულაძე წასულია 

„პაატა ბურჭულაძე - მოძრაობა 
სახელმწიფო ხალხისთვის“ 
ლიდერები გურჯაანში მცხოვრებ 
მოსახლეობას შეხვდნენ

17 აგვისტო

„პაატა ბურჭულაძე - მოძრაობა სახელმწიფო 
ხალხისთვის“ ლიდერი ირაკლი ყიფიანი და 
გურჯაანის რაიონული ორგანიზაციის 
ხელმძღვანელი გია ხაზიური გურჯაანში, 
თაბუკაშვილის ქუჩაზე მცხოვრებ მოსახლეობას 
შეხვდნენ.

ადგილობრივებს ბოლო წლების განმავლობაში 
მუდმივად აწუხებთ ანტისანიტარია, მათ 
არაერთხელ მიმართეს ადგილობრივ 
მუნიციპალიტეტს სანიტარული პრობლემების 
გადასაჭრელად, თუმცა უშედეგოდ. 

ადგილობრივების განცხადებით, არსებული 
ქუჩის დასუფთავება მხოლოდ პარტიის 
ლიდერების გამოჩენისას მოხდა. პარტია 
„სახელმწიფო ხალხისთვის“ ლიდერის 
განცხადებით, გურჯაანის მუნიციპალიტეტში 
სახელმწიფო სახსრების არაეფექტური და 
არამიზნობრივი ხარჯვა მიმდინარეობს. 2015 
წელთან შედარებით ადგილობრივი 
ხელისუფლების შენახვა მოსახლეობას 900 000 
ლარით მეტი უჯდება.

გერმანიაში საზაფხულო არდადეგებზე და 
მეუღლესთან ერთად 7-ვარსკვლავიან 
სასტუმროში ისვენებს”, - აცხადებს ხიმშიაშვილი. 
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ვაზისუბნის მაჟორიტარი 
დეპუტატობის კანდიდატმა პაატა 
ბურჭულაძის პარტია დატოვა

18 აგვისტო

როგორც ზურაბ პინაიშვილმა განაცხადა, ამის 
მიზეზი პაატა ბურჭულაძის პარტიის „გირჩთან“, 
„ახალ საქართველოსა“ და „ახალ 
მემარჯვენეებთან“ შესაძლო გაერთიანების 
საკითხი გახდა. მისივე თქმით, ერთ-ერთი 
მიზეზი არის ისიც, რომ ის არავის ჩაუყენებია 
საქმის კურსში, თუ ასეთი რამ იგეგმებოდა. 

რაც შეხება ფინანსურ პრობლემებს, მისი 
თქმით, მარტო მას 180 ადამიანის ხელფასი 
აქვს დასარიგებელი.
 
გუშინ ასევე ცნობილი გახდა, რომ ბურჭულაძის 
პარტია დატოვეს ბათუმის ახალგაზრდული 
ფრთის წარმომადგენლებმა და ნავთლუღის 
მე-10 საარჩევნო ოლქის შტაბის ყოფილმა 
უფროსმა იოსებ ხიმშიაშვილმა. 

პაატა ბურჭულაძის პარტია ბორჯომის 
დამკვირვებელთა კოორდინატორმა 
თემურ ლურსმანაშვილმაც დატოვა

18 აგვისტო

ლურსმანაშვილი პარტიიდან წასვლის მიზეზად, 
მოძრაობა ”სახელმწიფო ხალხისთვის” წინა 
ხელისუფლების წარმომადგენლებთან 
ურთიერთობას და ასევე ფინანსების არქონას 
ასახელებს. 

”მე პარტიაში, სიტყვიერად დანიშნული ვიყავი 
დამკვირვებელთა კოორდინატორად. 
სხვადასხვა მოვლენების გამო ისეთი სიტუაცია 
შეიქმნა, რომ პარტია წინა ხელისუფლების ან 
მისგან განაყარი პარტიების სატელიტი 
აღმოჩნდა, რაც ჩემთვის მიუღებელია. გარდა 
ამისა, პარტიას არ გააჩნდა არანაირი სახსრები 
- ორი თვეა ვმუშაობთ და მოსახლეობასთან 
მისასვლელი პირი გავტეხეთ, რადგან 
კოორდინატორებზე შეპირებული ვიყავით 
ხელფასის მიცემას, საქმიან ურთიერთობას. 
ამიტომ ჩავთვალე მიზანშეწონილად პარტიის 
დატოვება”, - განაცხადა ლურსმანაშვილმა. 

პაატა ბურჭულაძე - მოვუწოდებთ 
ჩვენი პარტიის წევრებს, თუ არ 
მოსწონთ პარტიის სვლა და აზრები, 
წავიდნენ და გაგვათავისუფლონ

18 აგვისტო

მოვუწოდებ ჩვენი პარტიის წევრებს, თუ არ 
მოგწონთ ჩვენი სვლა და ჩვენი აზრები, 
დაგვტოვეთ, - ასე გამოეხმაურა 
მოძრაობა „სახელმწიფო ხალხისთვის“ პარტიის 
ლიდერი პაატა ბურჭულაძე მისი პარტიიდან 
წევრების წასვლას.

მისი თქმით, ის ძალიან მოხარულია, რომ ამ 
ხალხმა პარტია დატოვა.

„მე ძალიან მოხარული ვარ, რომ ამ ხალხმა 
დატოვა ეს პარტია. ასეთმა ხალხმა უნდა 
დატოვოს პარტია და რაც მალე მოხდება ეს, 

„მემარცხენე ალიანსმა“ ქუთაისის #47 
მაჟორიტარულ ოლქში 
მოსახლეობას მაჟორიტარობის 
კანდიდატი წარუდგინა

18 აგვისტო

პოლიტიკური პარტია „მემარცხენე ალიანსის“ 
თავმჯდომარემ კახა ძაგანიამ და პარტიის 
გენერალურმა მდივანმა სოსო შატბერაშვილმა, 
ქუთაისის #47- მაჟორიტარულ ოლქში 

მოსახლეობას მაჟორიტარობის კანდიდატი 
თამაზ მახარეიშვილი წარუდგინა. 

როგორც პარტიის გენერალურმა მდივანმა 
ჟურნალისტებთან განმარტა, თამაზ 
მახარეიშვილი იქნება ღირსეული 
წარმომადგენელი პარლამენტში.
 
დეპუტატობის კანდიდატის, თამაზ 
მახარეიშვილის განცხადებით , ის ყოველთვის 
იქნება ხალხის სამსახურში, პარლამენტში 
შესვლის შემთხვევაში კი, ბევრ ისეთ 
კანონპროექტს შეიმუშავებენ, რომელიც 
საქართველოს მოსახლეობისთვის 
მნიშვნელოვანი და საჭირო იქნება. 

უკეთესია. მოვუწოდებთ ჩვენი პარტიის წევრებს, 
თუ არ მოსწონთ ჩვენი პარტიის ხედვები, ჩვენი 
პარტიის სვლა და აზრები, დაგვტოვონ, 
წავიდნენ და გაგვათავისუფლონ, მე ძალიან 
მოხარული ვიქნები“, - განაცხადა ბურჭულაძემ.
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თამარ კორძაია - ცესკო-მ 
რეგისტრაცია იმ 9 პარტიასაც უნდა 
გააუქმოს, რომელთა ხელმძღვანელი 
პირების შესახებ საჯარო რეესტრში 
ინფორმაცია არ იძებნება

18 აგვისტო

კორძაიას თქმით, იურიდიული პირის, ამ 
შემთხვევეში პოლიტიკური პარტიის 
რეგისტრაცია უფლებამოსილების მქონე 
სუბიექტის რეგისტრაციასაც საჭიროებს. 

როგორც მან განმარტა, თუკი ასეთი სუბიექტი 
განსაზღვრული არ იყო, საჯარო რეესტრს 
პარტია თავის დროზე რეგისტრაციაში არ უნდა 
გაეტარებინა. ამასთან, კორძაიას თქმით, ეს 
იმას არ ნიშნავს, რომ ცესკო არ არის 
პასუხისმგებლი, რადგან თავადაც ახდენს 
გარკვეული ტიპის რეესტრს და რეგისტრაციას 
და თავადაც არის პასუხისმგებელი, პარტიის 
უფლებამოსილი პირები იყოს განსაზღვრული.

პაატა ბურჭულაძის პარტია ფოთის 
საქალაქო ორგანიზაციის 
აღმასრულებელმა მდივანმა დატოვა

18 აგვისტო

პაატა ბურჭულაძის მოძრაობა ”სახელმწიფო 
ხალხისთვის” ფოთის საქალაქო ორგანიზაციის 
აღმასრულებელმა მდივანმა ზაზა ჭურღულიამ 
დატოვა. ამის შესახებ ზაზა ჭურღულია 
”ფეისბუქში”, საკუთარ გვერდზე წერს. წასვლის 
მიზეზად ის პაატა ბურჭულაძის პარტიის 
„გირჩთან“, „ახალ საქართველოსა“ და „ახალ 
მემარჯვენეებთან“ შესაძლო გაერთიანებას 
ასახელებს.

ვაცხადებ, რომ ვტოვებ პარტიის ფოთის 
საქალაქო ორგანიზაციის აღმასრულებელი 
მდივნის პოსტს!!!!! მსგავს ორგნიზაციებთან 
ვერანაირად ვერ მოხერხდება ჩემი- 
მენტალური, ფასეულობითი თუ 
ფსიქოლოგიური თავსებადობა”, - წერს ზაზა 
ჭურღულია. 

გიგი წერეთელმა მოსახლეობასთან 
შეხვედრა გამართა

18 აგვისტო

ქუთაისში, ავტოქარხნის დასახლებაში 
ორბელიანის ქუჩაზე, უბნის მაჟორიტარობის 
კანდიდატმა „ნაციონალური მოძრაობიდან“ 
გიგი წერეთელმა მოსახლეობასთან შეხვედრა 
გამართა.
 როგორც შეხვედრაზე აღინიშნა, მთავარ 

პრობლემად ორბელიანის ქუჩაზე სპორტული 
სტადიონის რეაბილიტაცა და მიმდებარე 
ტერიტორიაზე განათების ბოძების არ 
არსებობაა. 

გიგი წერეთელის განცხადებით, რაც 
„ნაციონალური მოძრაობის“ დროს გაკეთდა, 
იმას ქუთაისის მერია ყურადღებას აღარ აქცევს. 
გიგი წერეთელი მოსახლეობასთან ერთად 
ქალაქის მერიას მოუწოდებს, აღნიშნული 
პრობლემები დროულად მოაგვაროს.

”აქ ყველაზე მნიშვნელოვანი ის არის, რომ 
გამოვლინდა ხარვეზი. ახლა 
ადმინისტრაციულმა ორგანოებმა და 
ხელისუფლებამ უნდა შესძლოს ღირსეულად 
აღმოფხვრას ხარვეზი და ერთმანეთს კი არ 
აბრალონ, არამედ მიიღონ გადაწყვეტილება. 
თუკი ”ცენტრისტების” შეთხვევაში ეს გახდა 
პარტიის საარჩევნო რეგისტრაციის გაუქმების 
საფუძველი, რა თქმა უნდა, რეგისტრაცია 
დანარჩენ ცხრავე პარტიის შემთხვევაში უნდა 
გაუქმდეს. არსებობს უზენაესი პრინციპი - ეს 
არის თანასწორობის პრინციპი და თუკი 
დარღვევის გამო ერთმა აგო პასუხი, პასუხი 
სხვამაც უნდა აგოს. მოქალაქეს, ამომრჩეველს 
ნამდვილად არ აინტერესებს, ეს ვისი 
პრობლემაა და ვის გამო მოხდა, ეს შეიძლება 
საარჩევნო სუბიექტს ადარდებდეს და მან 
ასაჩივროს მიღებული გადაწყვეტილებები, 
მაგრამ მთავარი ის არის, რომ ახლა 
ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ როგორც 
შექმნა პრეცედენტი, იმ პრეცედენტის მიხედვით 
უნდა იმსჯელოს და მიიღოს გადაწყვეტილებები. 
მთავარია, ყველას მიმართ იყოს 
ერთგვაროვანი მიდგომა”, - განაცხადა თამარ 
კორძაიამ. 

ცენტრალური საარჩევნო კომისიის 
ინფორმაციით, საჯარო რეესტრის ოფიციალურ 
ვებ-გვერდზე რეგისტრირებულია 9-პარტია, 
რომელსაც ხელმძღვანელობაზე 
უფლებამოსილი პირი არ ჰყავს. მისივე ცნობით, 
ცხრავე პარტია ცესკო-ში საარჩევნო 
რეგისტრაციაშია გატარებული.
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ცესკო-ში არ ასახელებენ იმ 9 
პარტიას, რომელთა ხელმძღვანელი 
პირების შესახებ ინფორმაცია საჯარო 
რეესტრში განთავსებული არ არის

18 აგვისტო

ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში არ 
ასახელებენ იმ 9 პარტიას, რომელთა 
ხელმძღვანელი პირების შესახებ ინფორმაცია 
საჯარო რეესტრის ვებ-გვერდზე განთავსებული 
არ არის. აღნიშნული პარტიების 
დაკონკრეტების საკითხზე ცენტრალურ 
საარჩევნო კომისიას „ინტერპრესნიუსმა“ 
მიმართა, თუმცა ცესკო-ში აღნიშნულთან 
დაკავშირებით კონკრეტულ კომენტარს არ 
აკეთებენ. 

ცესკოს სპიკერმა ანა მიქელაძემ განაცხადა, 
რომ მიმართა პოლიტიკურ პარტიებს, 
რომელთა ხელმძღვანელი პირების შესახებ 
ინფორმაცია არ არის მოცემული საჯარო 
რეესტრის ოფიციალურ ვებ-გვერდზე. 

ასეთი პარტია, მისი თქმით, სულ 9 არის და 
ყველა მათგანი ცესკო-ს მიერ საარჩევნო 
რეგისტრაციაშია გატარებული.

როგორც ანა მიქელაძემ განმარტა, თუ საჯარო 
რეესტრის მიერ დადასტურდება, რომ 
რომელიმე პარტიას არ ჰყავს იურიდიულად 
უფლებამოსილი ხელმძღვანელი პირი, ცესკო 
მათი რეგისტრაციის გაუქმებასთან 
დაკავშირებით იმსჯელებს.

ფრაქცია „რესპუბლიკელების“ ერთ-ერთი 

პაატა ბურჭულაძის პარტია და 
ვაშაძე-ჯაფარიძე-კაციტაძის ბლოკი 
გაერთიანდა

18  აგვისტო

”მოძრაობა სახელმწიფო ხალხისთვის”, ”გირჩი”, 
”ახალი მემარჯვენეები” და ”ახალი 
საქართველო” ერთ საარჩევნო პლატფორმაში 
გაერთიანდა, - ამის შესახებ პაატა ბურჭულაძემ  
ბრიფინგზე განაცხადა. 

მისი თქმით, შეიქმნა ახალი პოლიტიკური 
პლატფორმა, რომლის სახელწოდებაა ”პაატა 
ბურჭულაძე - მოძრაობა სახელმწიფო 
ხალხისთვის”. მან, პლატფორმაში შემავალ 
პოლიტიკურ ძალებს გაერთიანებისთვის 
მადლობა გადაუხადა. 

”ისინი შემოგვიერთდნენ ზუსტად მაშინ, 
როდესაც ჩვენზე იყო ძალიან დიდი ზეწოლა და 
პოლიტიკური წნეხი. დღეიდან ეს 
ბატონიშვილები ჩვენთან ერთად გაინაწილებენ 
ამ წნეხს”, - განაცხადა ბურჭულაძემ. 

მამუკა კაციტაძე - ჩვენი მიზანი 
ნამდვილად არ არის თავის 
გადარჩენა, ჩვენ ვიქცევით 
სერიოზულ გავლენად ქართულ 
პოლიტიკაში

18  აგვისტო

კაციტაძის თქმით, გაერთიანების მთავარი 
მიზანი არის საერთო იდეოლოგია და ქვეყნის 
საგარეო პოლიტიკური კურსისკენ სწრაფვა. 
როგორც მამუკა კაციტაძემ აღნიშნა, პაატა 
ბურჭულაძე არის რეიტინგული პოლიტიკოსი, 
რამაც მისი ლიდერობა განაპირობა.

„ჩვენი სურვილი იყო, გაკეთებულიყო დიდი 
ერთობა, რომელსაც ექნებოდა მყარი 
საფუძველი, არა ისეთი, უთავბოლო, როგორიც 
„ქართული ოცნებაა“, არამედ დაფუძნებული 
ყოფილიყო ორ რამეზე - ეს არის საგარეო 
პოლიტიკა და იდეოლოგია. ყველა ერთობას 
სჭირდება გამოკვეთილი ლიდერი, 
რეიტინგული პოლიტიკოსი, ასეთი კი დღეს 
ნამდვილად არის პაატა ბურჭულაძე. მიხარია, 
რომ გამოხმაურება იყო მყისიერიც და 
დადებითიც. ჩვენი მიზანი ნამდვილად არ არის 
თავის გადარჩენა. ჩვენ ვიქცევით სერიოზულ 
გავლენად ქართულ პოლიტიკაში“, - განაცხადა 
მამუკა კაციტაძემ.
 

ლიდერი თამარ კორძაია მიიჩნევს, რომ 
ცესკო-მ საარჩევნო რეგისტრაცია აღნიშნულ 9 
პარტიასაც უნდა გაუუქმოს, ისე როგორც ეს 
„ცენტრისტების“ შემთხვევაში განახორციელა. 
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ზურაბ ჯაფარიძე - საქართველოში 
გაძლიერდება პროდასავლური 
პოლიტიკური ცენტრი, რომელიც 
იქნება ალტერნატივა დღევანდელი 
თუ წინა ხელისუფლების

18 აგვისტო

ჩემი მოლოდინია, რომ საქართველოში 
გაძლიერდება პროდასავლური პოლიტიკური 
ცენტრი, - ამის შესახებ პოლიტიკური 
პლატფორმა „სახელმწიფო ხალხისათვის“ 
ერთ-ერთმა ლიდერმა ზურაბ ჯაფარიძემ 
განაცხადა.

მისი თქმით, გაერთიანების მთავარი მიზანი 
არის საერთო ხედვა ქვეყნის საგარეო კურსთან 
დაკავშირებით და შიდა პრობლემების 
მოგვარების გზებთან მიმართებით. ჯაფარიძის 
განცხადებით, ისინი მზად არიან 
კვლავინდებურად მოლაპარაკებები აწარმოონ 
სხვა პოლიტიკურ პარტიებთან, თუკი მათთან 
საერთო ხედვები ექნებათ. 

„ჩემი მოლოდინია, რომ საქართველოში 
გაძლიერდება პროდასავლური პოლიტიკური 
ცენტრი, რომელიც იქნება ალტერნატივა 
დღევანდელი თუ წინა ხელისუფლების. ჩვენი 
კარი სხვებისთვისაც ღიაა, ვისაც აქვს 
დასავლური ხედვა და იზიარებს ჩვენს 
შეხედულებას, თუ როგორ უნდა მოვაგვაროთ 
ქვეყანაში არსებული პრობლემები, მათ შორის, 
ეკონომიკური საკითხები“, - განაცხადა ზურაბ 
ჯაფარიძემ.

გიორგი ვაშაძე - ჩვენ უარს ვამბობთ 
შურისძიებასა და დაპირისპირებაზე

18 აგვისტო

ვაშაძის თქმით, გაერთიანების მთავარი მიზანია, 
ქვეყანაში არსებული პრობლემები მოგვარდეს. 
მისი განცხადებით, მზად არიან 
მოლაპარაკებები აწარმოონ სხვა 
პარტიებთანაც, თუკი მათთან ექნებათ საერთო 
პოლიტიკური შეხედულება ქვეყნის საგარეო 
კურსთან დაკავშირებით.

ახალ გაერთიანებას აქვს ძალა, რომელიც 
საპარლამენტო არჩევნებზე მნიშვნელოვან 
შედეგს აჩვენებს. „ჩვენი გაერთიანებით ვქმნით 
ძალას, რომელიც რეალურად იბრძოლებს 8 
ოქტომბერს არჩევნებზე. ეს არის ძალა, 
რომელსაც აქვს პრეტენზია მოვიდეს 
ხელისუფლებაში. ჩვენ გვაქვს ღირებულება და 
ფასეულობები, გვინდა საქართველო იყოს 
წარმატებული. ვიბრძოლებთ იმისთვის, რომ 
გაჭირვება, რომელიც აწუხებს მოსახლეობას, 
ერთხელ და სამუდამოდ დამარცხდეს. 
დღევანდელი გაერთიანებით ხაზი გავუსვით, 
რომ გაერთიანება ქვეყნის საერთო 
პრობლემებზე არის მნიშვნელოვანი. ჩვენ უარს 
ვამბობთ შურისძიებასა და დაპირისპირებაზე“, - 
განაცხადა გიორგი ვაშაძემ.

ნუგზარ წიკლაური სოფელ მუხათში 
ადგილობრივებს შეხვდა

18 აგვისტო

“ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის” 
თეთრიწყაროს მაჟორიტარი დეპუტატობის 
კანდიდატი ნუგზარ წიკლაური სოფელ მუხათში 
იმყოფებოდა. წიკლაური ადგილობრივებს 
შეხდვა და მათ პრობლემებს გაეცნო. 

”როგორც მოსახლეობა აღნიშნავს, ბოლო 4 
წლის განმავლობაში სოფლის მდგომარეობა 
გაუარესდა - იმატა კრიმინალმა, გახშირდა 
პირუტყვის ქურდობა. ასევე, სოფლის ერთ-ერთ 
მნიშვნელოვან პრობლემას სარწყავი წყალი და 
მოუწესრიგებელი გზა წარმოადგენს”, - 
აცხადებენ პარტიაში.

გრიგოლ ლილუაშვილი ხონის 
მუნიციპალიტეტში მოსახლეობასთან 
წინასაარჩვენო შეხვედრებს 
განაგრძობს

18 აგვისტო

ადგილობრივებთან შეხვედრაზე კანდიდატი 
მოსახლეობას იმ წარმატებულ პროექტებზე 
ესაუბრა, რომელიც ხელისუფლებამ ოთხი 
წლის განმავლობაში განახორციელა. 

პარტიის ინფორმაციით, ჯანდაცვა, განათლება 
და სოფლის მეურნეობა ის დარგებია, 
რომლებიც „ქართული ოცნება - 
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არჩილ თალაკვაძე სამედიცინო 
პერსონალს - თქვენთან მოვედი არა 
იმისთვის, რომ რამე გთხოვოთ, 
არამედ იმისთვის, რომ მხარდაჭერა 
გამოგიცხადოთ

19 აგვისტო

თქვენთან მოვედი არა იმისთვის, რომ რამე 
გთხოვოთ, არამედ იმისთვის, რომ მხარდაჭერა 
გამოგიცხადოთ, - ამის შესახებ პარტია 
“ქართული ოცნების” ოზურგეთის მაჟორიტარი 
დეპუტატობის კანდიდატმა არჩილ თალაკვაძემ 
სამედიცინო ცენტრ “მედალფას” სამედიცინო 

„თავისუფალი დემოკრატების“ 
ინფორმაციით, საუბნო საარჩევნო 
კომისიები ”ქართული ოცნების” 
აქტივისტებით კომპლექტდება

19 აგვისტო

საოლქო საარჩევნო კომისიები გადაქცეული 
არიან პარტია “ქართული ოცნების“ საარჩევნო 
შტაბების დანამატად და ნოტარიალურ 
კანტორად, - ამის შესახებ ”თავისუფალი 

დემოკრატიული საქართველოს“ პოლიტიკური 
გუნდისთვის მთავარი პრიორიტეტებია.

„მე ვგეგმავ პარლამენტარობას იმისთვის, რომ 
ვანსა და ხონში არსებული პრობლემები 
მინიმუმამდე დავიყვანო. თქვენ დღეს 
საშუალება გეძლევათ, მოუსმინოთ ყველა 
კანდიდატს, დაუსვათ მათ კითხვები და 
გადაწყვეტილება ამის შემდეგ მიიღოთ. 
სწორედ “ქართული ოცნების” მონაპოვარია ის 
თავისუფალი საარჩევნო გარემო, რომელიც 
დღესაა შექმნილი. თითოეული ჩვენგანის 
ვალდებულებაა დავიცვათ ეს თავისუფლება“, - 
განაცხადა გრიგოლ ლილუაშვილმა ხონის 
მუნიციპალიტეტში გამართულ შეხვედრაზე. 

პარტიის ინფორმაციით, შეხვედრის დასასრულს 
კანდიდატმა ყველა ის პრობლემა მოინიშნა, 
რომელიც მოსახლეობას აწუხებს.

პერსონალთან შეხვედრაზე განაცხადა.

თალაკვაძემ სამედიცინო სფეროს 
წარმომადგენლებთან ჯანდაცვის სფეროში 
განხორციელებულ და მიმდინარე 
რეფორმებზე, საყოველთაო ჯანდაცვის 
პროგრამის შედეგებზე, C ჰეპატიტის 
პროგრამასა და ექიმებისა და ექთნების 
ინტერესების დაცვაზე ისაუბრა. მან 
განსაკუთრებული აქცენტი გააკეთა ექთნების 
როლზე სამედიცინო მომსახურების პროცესში. 

თოშხუას განცხადებით, მიზეზი გარკვეულ 
საკითხებში პარტიის შეხედულებებთან 
შეუთავსებლობა იყო. , 2005 წლიდან ვარ 
„რესპუბლიკური პარტიის“ წევრი, იმ 
პერიოდიდან, როცა პარტია ოპოზიციაში იყო. 
„ნაციონალური მოძრაობის“ დროს მრავალი 
მუქარის, დაშინების, მოსყიდვის მცდელობის 
მიუხედავად, განსაკუთრებით არჩევნების 
პერიოდში, ჩვენ ამას გავუძელით და ვიყავით 
პარტიის ერთგული, მაგრამ დღეს პარტიის და 
ჩემი შეხედულება რიგ საკითხებში ერთმანეთს 

დემოკრატების” საარჩევნო შტაბის 
ხელმძღვანელმა დეპუტატმა გია 
ცაგარეიშვილმა პრესკონფერენციაზე 
განაცხადა.

საოლქო საარჩევნო კომისიების მიერ საუბნო 
საარჩევნო კომისიების წევრების შესარჩევი 
კონკურსი დასრულდა. ცაგარეიშვილის 
ინფორმაციით, უკვე წინასწარ ცნობილია 
კონკურსში გამარჯვებულთა და საუბნო 
სააარჩევნო კომისიის ხელმძღვანელ პირთა 
(თავმჯდომარე, მდივანი, მოადგილე) ვინაობა, 
რასაც მისივე განცხადებით, ზოგ შემთხვევაში, 
ე.წ. კონკურსში მონაწილე ხელისუფლების მიერ 
შერჩეული კანდიდატებიც არ მალავენ და ღიად 
საუბრობენ.

ცაგარეიშვილი ცენტრალურ საარჩევნო 
კომისიას მოუწოდებს, არ დაუშვას და წინ 
აღუდგეს საარჩევნო უბნების ”ქართული 
ოცნების” აქტივისტებით დაკომპლექტებას, რაც 
მისივე შეფასებით, გამოიწვევს არჩევნებში 
ჩართული ყველა მხარის უნდობლობას, 
დააზიანებს საარჩევნო გარემოს და მთლიანად 
ქვეყანას.

ცაგარეიშვილის ასევე არასამთავრობო 
ორგანიზაციებს, არჩევნებზე რეგისტრირებულ 
სადამკვირვებლო მისიებსა და მედია 
საშუალებების წარმომადგენლებს მიმართავს, 
განახორციელონ დაკვირვება და მონიტორინგი 
საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრების არჩევასა 
და მის დაკომპლექტებაზე.
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ზუგდიდში „ნაციონალური 
მოძრაობიდან“ კენჭს სანდრა 
რულოვსი იყრის

19 აგვისტო

საქართველოს ყოფილი პირველი ლედი, 
სანდრა რულოვსი, ზუგდიდში ”ნაციონალური 
მოძრაობის” სახელით იყრის კენჭს. სანდრა 
რულოვსმა საკუთარი თავი მაჟორიტარობის 
კანდიდატად, კორცხელში მოსახლეობასთან 
”ნაციონალური მოძრაობის” ლიდერების 
შეხვედრაზე თავად დაასახელა. 

ყოფილმა პირველმა ლედიმ შეკრებილ 
მოსახლეობას ჰკითხა, სჯერათ თუ არა მისი და 
იყაროს თუ არა კენჭი მათ რეგიონში. 
მხარდამჭერების ოვაციების შემდეგ კი სანდრა 
რულოვსმა განაცხადა, რომ მათ რეგიონში 
კენჭს იყრის. 

თავის მხრივ, სანდრა რულოვსის მაჟორიტარი 
დეპუტატობის კანდიდატობა შეხვედრაზე 
შეკრებილ მოსახლეობას საპარლამენტო 
უმცირესობის ლიდერმა დავით ბაქრაძემ 
მიულოცა. 

”ყველა ჩვენგანმა გავიგეთ ძალიან გასახარი 
ამბავი, არა მხოლოდ ზუგდიდისთვის, 
სამეგრელოსთვის არამედ მთლიანად 
საქართველოსთვის, რომ ზუგდიდის რაიონს, 
საქართველოს პარტლამენტში ეყოლება 
საკუთარი რჩეული, რომელიც მე 
დარწმუნებულუი ვარ, იქნება სანდრა 
რულოვსი”, - განაცხადა დავით ბაქრაძემ.

სანდრა რულოვსი - ბევრმა მითხრა, 
არ გინდა პოლიტიკა, რადგან ეს 
არის ტალახის სროლა - ეს მაწუხებს, 
მაგრამ უფრო მეტად მაწუხებს, რომ 
ქვეყანა ქრება რუკიდან

19 აგვისტო

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში ”ნაციონალური 
მოძრაობის” მაჟორიტარი დეპუტატობის 
კანდიდატი სანდრა რულოვსი პირობას დებს, 
რომ „რაც წინა ხელისუფლების დროს ცუდი 
მოხდა, არჩევნებში გამარჯვების შემდეგ აღარ 
განმეორდება“. 

როგორც რულოვსმა კორცხელში, მისი 
კანდიდატურის წარდგენისას განაცხადა, 
ძალადობა შეხვდათ კორცხელში, თუმცა 
”ნაციონალურ მოძრაობას” არანაირი 
დაპირისპირება არ უნდა. 

”ძალადობა შეგხვდა კორცხელში, ჩვენ 
დავამარცხეთ, გავიმარჯვეთ სიმშვიდით და 
სიწყნარით. არანაირი დაპირისპირება არ 
გვინდა. მე მიშას ბევრჯერ ვესაუბრე, რომ 
თვალებში რომ ჩაგხედავ, მინდა ვიცოდე - რაც 
მოხდა ცუდი, აღარ განმეორდება“, - განაცხადა 
რულოვსმა. 

მისივე თქმით, მოქმედ მთავრობას „4 წელში 
შეეძლო მუშაობა, თუმცა არაფერი გაუკეთებია“. 

”დაახლოებით 4 წელია, რაც პირველი ლედი 
აღარ ვარ და გვერდიდან ვუყურებ, თუ რა 
ხდება საქართველოში. ქველმოქმედებას 
ვეწევი. ახლა არის ლოდინის რეჟიმი 
ყველასთვის და არამარტო ჩემთვის, არამედ 
ხალხისთვის, ვინც გაჭირვებულია, 

ინვესტორისთვის, რომელიც ფულს არ ჩადებს 
ასეთ ქვეყანაში, რომელიც არ იცის საით 
მიემართება და ასევე მოლოდინის რეჟიმია 
რუსეთისთვის, თუ როდის ჩაბარდება ჩვენი 
ქვეყანა. რუსები ახლა დაკავებულები არიან 
უკრაინით, შემდეგ ისევ ჩვენთან მოვლენ. ამ 4 
წელში შეიძლებოდა მუშაობა ახალი 
მთავრობისთვის, მიშა არ იყო ქვეყანაში და ვინ 
უშლიდა ხელს? თუ არ უნდოდათ კარგი 
პროექტების გაგრძელება, თავისი 
გაეკეთებინათ რამე. რამე გაკეთდა? მე ვერ 
ვხედავ. ქვეყანა გაჭირვებულია, სტაგნაციაა”, - 
აღნიშნა რულოვსმა. 

მანვე აშშ-ში მომხდარი ისტორიაც გაიხსნება: 
”აშშ-ში ვიჯექი ტაქსიში და მძღოლმა მკითხა, თუ 
როგორ არის საქართველო მიშას შემდეგ? ამან 
ჩემზე ძალიან იმოქმედა. მეც ძალიან 
სერიოზულად ვუპასუხე - ცუდად”, - განაცხადა 
მან. 

რულოვსის თქმით, პოლიტიკაში მოსვლა არ 
იყო ადვილი გადასაწყვეტი. 

”ძალიან ბევრ ადამიანს ვესაუბრე, თუ რა 
გავაკეთო, არ მინდა პასიურად ვიჯდე სახლში. 
ბევრმა მითხრა, არ გინდა პოლიტიკა, რადგან 
ეს არის ტალახის სროლა, დისკრედიტაცია, 
უბედურება და სიბინძურე. მეც ადამიანი ვარ, ეს 
მაწუხებს, მაგრამ უფრო მეტად ის მაწუხებს, 
რომ ქვეყანა ქრება რუკიდან, როგორც 90-იან 
წლებში და ჩვენ ეს გვინდა? ჩვენ გვინდა 
საქართველოს წინსვლა. ბევრმა კი მითხრა, 
რომ მე მაქვს სუფთა სინდისი, რომ შევიდე 
პოლიტიკაში. ძალიან რთული გადაწყვეტილება 
იყო. მარტო არ ვარ, ასეთი ღირსეული 
კანდიდატები არიან ამ გუნდში”, - აღნიშნა 
ყოფილმა პირველმა ლედიმ. 
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ნუგზარ წიკლაური სოფელ 
გამარჯვებაში მოსახლეობას შეხვდა

20 აგვისტო

„ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის“ 
თეთრიწყაროს მაჟორიტარი დეპუტატობის 
კანდიდატი ნუგზარ წიკლაური სოფელ 
გამარჯვებაში იმყოფებოდა, სადაც 
მოსახლეობას შეხვდა და იქ არსებულ 
მდგომარეობას გაეცნო.

როგორც შეხვედრაზე შეკრებილმა 
ადგილობრივებმა აღნიშნეს, მათთვის დღემდე 
მოუგვარებელ პრობლემას დაბინძურებული 
წყალი და მისი გრაფიკით მიწოდება 
წარმოადგენს. ასევე, მომატებულია 
უმუშევრობის მაჩვენებელი.

ავღანეთში დისლოცირებული 
ქართველი სამხედროები 
საპარლამენტო არჩევნებისთვის ხმას 
1-ელ ოქტომბერს მისცემენ

20 აგვისტო

ავღანეთში დისლოცირებული საქართველოს 
შეიარაღებულ ძალების სამხედრო 
მოსამსახურეები საპარლამენტო 
არჩევნებისთვის ხმას 1-ელ ოქტომბერს 
მისცემენ. 
ცესკომ, განკარგულებით საზღვარგარეთ 
დისლოცირებულ საქართველოს შეიარაღებულ 
ნაწილებში მოსამსახურე საქართველოს 

პაატა ბურჭულაძის მოძრაობა ფოთის 
ორგანიზაციის 50-მდე წევრმა 
დატოვა

20 აგვისტო

პაატა ბურჭულაძის მოძრაობა ,,სახელმწიფო 
ხალხისთვის“ ფოთის საქალაქო ორგანიზაციის 
50-მდე წევრმა დატოვა. ამის შესახებ 
ბრიფინგზე ორგანიზაციის ყოფილმა 
აღმასრულებელმა მდივანმა ზაზა ჭურღულიამ 
განაცხადა. 

ნუგზარ წიკლაური სოფელ ქვემო 
თელეთის მოსახლეობას შეხვდა

20 აგვისტო

“ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის” 
თეთრიწყაროს მაჟორიტარი დეპუტატობის 
კანდიდატი ნუგზარ წიკლაური 
მოსახლეობასთან შეხვედრებს განაგრძობს. 
პარტიის პრესსამსახურის მიერ გავრცელებული 
ინფორმაციით, მაჟორიტარობის კანდიდატი 
ქვემო თელეთის მოსახლეობას შეხვდა და 
მათთან იქ არსებული პრობლემების გადაჭრის 
გზებზე ისაუბრა.

წიკლაური იმყოფებოდა კოდაშიც, სადაც 
ადგილობრივების თქმით, 2012 წლის შემდეგ 
ყველა დაწყებული პროექტი გაჩერდა, უკვე 
განხორციელებული კი, რომელიც 
”ნაციონალური მოძრაობის” მმართველობის 
პერიოდში გაკეთდა, მიტოვებულია. 
მაგალითისთვის მოსახლეობას ვასილ 
ბარნოვის სახელობის სკვერი და ფეხბურთის 
მოედანი მოჰყავს, რომელიც დაზიანებულია, 
გარე განათების ბოძები კი არ არსებობს.

მოქალაქეების საქართველოს პარლამენტის 
2016 წლის 8 ოქტომბრის პროპორციული 
წესით ჩასატარებელ არჩევნებში მონაწილეობის 
წესი დაამტკიცა. 
როგორც ცესკოს პრესსპიკერმა ანა მიქელაძემ 
განმარტა, განკარგულების თანახმად, 
ავღანეთში შეიქმნება 2 საარჩევნო უბანი: - 
ბაგრამის და მაზარი-შარიფის საარჩევნო 
უბნები. 

კენჭისყრა გაიმართება 2016 წლის 1-ელ 
ოქტომბერს, დილის 8 საათიდან საღამოს 8 
საათამდე, ადგილობრივი დროით. გადასატანი 
საარჩევნო ყუთი უბანში შეიძლება დაბრუნდეს 
საღამოს 8 საათის შემდეგ. 

1-ელ ოქტომბერს ფორს-მაჟორული 
გარემოებების შესაძლო დადგომის 
შემთხვევაში, კენჭისყრა შეიძლება გაიმართოს 
გარემოებების აღმოფხვრიდან მომდევნო 
დღეს, მაგრამ არა უგვიანეს 4 ოქტომბრისა.

მისივე თქმით, იგი არც ერთ პოლიტიკურ 
პარტიასთან თანამშრომლობას არ გეგმავს. 
ზაზა ჭურღულიამ პაატა ბურჭულაძის მოძრაობა 
,,სახელმწიფო ხალხისთვის“ფოთის საქალაქო 
ორგანიზაციის აღმასრულებელი მდვინის პოსტი 
18 აგვისტოს დატოვა.
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თამაზ მეჭიაური ადასტურებს, რომ 
გაერთიანებაში ”თამაზ მეჭიაური - 
ერთიანი საქართველოსთვის” 
სანდრო ბრეგაძე და ლალი 
მოროშკინა არ არიან

20 აგვისტო

დეპუტატი თამაზ მეჭიაური ადასტურებს, რომ 
მასთან დაკავშირებული საარჩევნო 
გაერთიანების შემადგენლობაში ”თამაზ 
მეჭიაური - ერთიანი საქართველოსთვის” 
სანდრო ბრეგაძე და ლალი მოროშკინა არ 
არიან.

მისივე თქმით, როდესაც მოხდა კოალიციური 
შეთანხმების გაფორმება, რა პროცესსაც თავად 
არ დასწრებია, ოთხი სუბიექტიდან ერთ-ერთმა 
- ლევან ჩაჩუას ”ქართულმა იდეამ” შეთანხებას 
ხელი არ მოაწერა. 

„რამდენიმე დღის წინ, როცა ჩვენ კოალიციის 
შექმნის შესახებ გამოვაცხადეთ, შეიქმნა 
წესდება, რომელიც აღნიშნულ სუბიექტებს უნდა 
დაემტკიცებინა. შეკრებას მე არ დავსწრებივარ, 
რადგან არც ერთი პარტიის თავმჯდომარე მე 
არ ვარ, შეიკრიბნენ მხოლოდ პარტიების 
თავმჯდომარეები და წესდება დაამტკიცეს. 
როგორც ჩემთვის გახდა ცნობილი, ლევან 
ჩაჩუამ უარი თქვა წესდების მხარდაჭერაზე. 
როგორც მითხრეს, პროტესტი გამოწვია იმან, 
რომ წესდებით, ბლოკი უნდა წარმდგარიყო 
სახელწოდებით ”თამაზ მეჭიაური - ერთიანი 
საქართველოსთვის” და ბლოკის ლიდერი 
ვყოფილიყავი მე, რაც ასევე არ გაიზიარეს 
ლალი მოროშკინამ და სანდრო ბრეგაძემ”, - 
განაცხადა თამაზ მეჭიაურმა.

სამტრედიაში პოლიციის შენობასთან 
მიმდინარე აქციაზე მცირე 
დაპირისპირება მოხდა

20  აგვისტო

სამტრედიაში, პოლიციის შენობასთან 
მიმდინარე აქციაზე პოლიტიკური გაერთიანება 
„გირჩის“ წარმომადგენლებსა და აქციის 
მონაწილეებს შორის სიტყვიერი დაპირისპირება 
მოხდა. აქციის მონაწილეები სამტრედიაში, 
სოფელ დაფნარში 22წლის დემურ სტურუას 
გარდაცვალების ფაქტს 
აპროტესტებენ,რომელმაც გარდაცვალებამდე 
წერილი დატოვა,სადაც პოლიციის მხრიდან 
ზეწოლის ფაქტზე მიუთითა. 

აქციაზე პოლიტიკოსების გამოჩენამ აქციის 
მონაწილეების გაღიზიანება გამოიწვია.
როგორც აქციის მონაწილეები აცხადებდნენ, 
სწორედ „გირჩის“ წარმომადგენლების 
ხელისუფლებაში ყოფნის პერიოდში 
ჩამოყალიბდა მსგავსი სისტემა, როცა 
პოლიციელები მოსახლეობას უსაფძვლოდ 
სჯიდნენ და მათზე ზეწოლას ახორციელებდნენ. 

აქციის მონაწილეებმა „გირჩის“ წევრებს 
ტერიტორიის დატოვება მოსთხოვეს. 
მცირე სიტყვიერი დაპირისპირების შემდეგ, მათ 
ტერიტორია დატოვეს. 

დღესვე, მთავრობის ადმინისტრაციასთან 
„თეთრი ხმაურის მოძრაობის“ წევრებმა აქცია 
გამართეს. აქციის მონაწილეები დემურ სტურუას 
გარდაცვალების ფაქტთან დაკავშირებით 
დროულ გამოძიებას მოითხოვენ და 
პრემიერ-მინისტრს განცხადებით მიმართავენ.

არჩილ თალაკვაძე - გპირდებით და 
მზად ვარ, თქვენი ოჯახების მეგობარი 
და ინტერესების დამცველი ვიყო

20 აგვისტო

მე ვიქნები თქვენი შრომითი უფლებებისა და 
ინტერესების დამცველი, - ასე მიმართა 
‘’ქართული ოცნება - დემოკრატიული 
საქართველოს’’ ოზურგეთის მაჟორიტარი 
დეპუტატობის კანდიდატმა არჩილ თალაკვაძემ 
სოფელ ლიხაურში თხილის გადამამუშავებელი 
საწარმოს თანამშრომლებს.

მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატმა 
მთავარი აქცენტები ეკონომიკის დარგში 
სახელმწიფოს მიერ განხორციელებულ 
პროგრამებზე, დასაქმებასა და შრომითი 
უფლებების დაცვაზე გააკეთა. არჩილ 
თალაკვაძემ საწარმოს თანამშრომლებს 
სამომავლო გეგმები დეტალურად გააცნო.



სიახლეები 14

ხობში ”ქართული ოცნების” 
მაჟორიტარობის კანდიდატმა 
გოდერძი ბუკიამ კანდიდატურა 
მოხსნა

20 აგვისტო

ხობის საარჩევნო ოლქში ”ქართული ოცნების” 
მაჟორიტარობის კანდიდატმა გოდერძი ბუკიამ 
კანდიდატურა მოხსნა. ბუკია ”ქართული 
ოცნება-დემოკრატიული საქართველოს“ 
თავმჯდომარეს და ამომრჩევლებს 
განაცხადებით მიმართავს, რომელსაც 
Facebook-ით ავრცელებს. 

”ნიშანდობლივია საქართველოს პარლამენტის 
მოახლოებული არჩევნების მნიშვნელობა ჩვენი 
ქვეყნის პოლიტიკური წინსვლისა და 
ეკონომიკური აღმავლობის ზრდის 
თვალსაზრისით.

შეუძლებელია სათანადოდ არ დავაფასო ის 
პატივი, პასუხისმგებლობა და ნდობა, რასაც 
მიმდინარე საპარლამენტო არჩევნებში 
დეპუტატობის კანდიდატად ჩემი წარდგენა 
ითვალისწინებს. მე, როგორც მმართველი 
პარტიის მიერ წარდგენილმა მაჟორიტარი 
დეპუტატობის კანდიდატმა, უდიდეს ნდობად და 
პატივად მივიღე ეს წარდგენა. სათანადო 
პასუხისმგებლობით ვეკიდები ხელისუფლების 
ამ გადაწყვეტილებას და მმართველი პარტიის 
ხელმძღვანელობას მადლობას ვუხდი.
განსაკუთრებული მადლიერების გრძნობას 
განვიცდი ჩემი მრავალწლიანი, ერთგული 
ამომრჩევლებისადმი. თქვენდამი, ჩემო 
ხობელებო! ახლაც, წარდგენიდან დღემდე 

ჩატარებული შეხვედრებისას, კიდევ ერთხელ 
ნათლად გამოხატეთ ჩემდამი ნდობა. მსგავსი 
განწყობა ვიგრძენი ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის 
იმ 7 სოფლის წამომადგენლებისგან, 
რომლებიც 64-ე ოლქში არიან 
გაერთიანებულნი. 

მიუხედავად ამისა, ჩემი განვლილი 
ცხოვრებისეული გამოცდილების ანალიზის 
გათვალისწინებით, მივიღე გადაწყვეტილება 
64-ე საარჩევნო ოლქში მაჟორიტარი 
დეპუტატობიდან მოვხსნა ჩემი კანდიდატურა. 
გთხოვთ, ჩემს ამ გადაწყვეტილებას გაგებით 
მოეკიდოთ; ეს არ ნიშნავს რომ, ამით ოდნავ 
მაინც შესუსტდება ჩემი მოქალაქეობრივი 
პასუხისმგებლობა ქვეყნისა და საზოგადოების 
წინაშე. მზად ვარ ჩვეული მონდომებით 
ვემსახურო მშობლიურ რეგიონს, ხობს და 
საქართველოს. დეპუტატობა ჩემთვის 
თვითმიზანი არასოდეს ყოფილა და ის, 
საკუთარი კეთილდღეობისთვის არ 
გამომიყენებია. ეს იყო საშუალება, მეკეთებინა 
სასიკეთო საქმეები რეგიონისა და ქვეყნისათვის.

გამოვალ რა პოლიტიკოსის სტატუსის 
კანონისმიერი ნორმებიდან, დავუბრუნდები 
პირვანდელ საქმიანობას - ბიზნესს. აღვადგენ 
ძველს და შევქმნი ახალ ბიზნესურთიერთობებს. 
სახელისუფლებო ორგანოებთან და კერძო 
სტრუქტურებთან თანამშრომლობით, 
გაცილებით ენერგიულად და შეზღუდვებისგან 
თავისუფალი, შევეცდები მეტი მონდომებით 
ვემსახურო ქვეყნის ეკონომიკურ წინსვლას. 
საამისოდ საქართველოს მთავრობის მიერ უკვე 
ამოქმედებული და სამომავლოდ გაცხადებული 
პროგრამები აქტიური საქმიანობის საუკეთესო 
პირობებს ქმნის. უცვლელად ვტოვებ ყველა იმ 
პროექტების ვალდებულებას და 

პასუხისმგებლობას, რომელიც რეგიონში და 
უშუალოდ ხობში, ჩემი ინიციატივით 
ხორციელდება. 

პარტიის ხელმძღვანელობამ გაიზიარა ჩემი ეს 
გადაწყვეტილება. დამარწმუნეს, რომ ამით 
პარტიისთვის არავითარ უხერხულობას არ 
ვქმნი. მჯერა ”ქართული ოცნება“ ღირსეულ, 
ახალგაზრდა კანდიდატს შეარჩევს, რომელსაც 
მთელი ჩემი ადამიანური რესურსებით და 
პიროვნული შესაძლებლობებით, მაქსიმალური 
ძალისხმევით გვერდით დავუდგები. 

ძვირფასო ამომრჩევლებო! ვიმედოვნებ, ახალ 
კანდიდატს თქვენთვის საკადრისი 
მხარდაჭერით ავირჩევთ 64-ე საარჩევნო 
ოლქიდან საქართველოს პარლამენტში, 
როგორც მმართველი პარტიის საუკეთესო 
წარმომადგენელს”, - აცხადებს გოდერძი ბუკია. 



ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას 
განცხადებით მიმართა 64-მა 
პარტიამ.

ამჟამად რეგისტრირებულია 45, 
ხოლო 18 პარტიას უარი ეთქვა 
რეგისტრაციაზე.

რეგისტრაციის პროცესშია 1 პარტია.

დღეისათვის ცენტრალურ საარჩევნო 
კომისიაში რეგისტრირებულია:

6 მედია ორგანიზაცია.
 
22 საერთაშორისო დამკვირვებელი 
ორგანიზაცია. 

42 ადგილობრივი დამკვირვებელი 
ორგანიზაცია.



15 აგვისტოს საარჩევნო ადმინისტრაციისთვის მედია საშუალებებით გახდა ცნობილი საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს განცხადება, 
რომელშიც აღნიშნულია, რომ საჯარო რეესტრის პირველი აგვისტოს საბოლოო გადაწყვეტილების შესაბამისად, პოლიტიკურ გაერთიანება 
„ცენტრისტებს“ მოცემული მდგომარეობით არ ჰყავს წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილი ხელმძღვანელი პირი.

აღსანიშნავია, რომ ცესკოს თავმჯდომარემ, პოლიტიკური გაერთიანება „ცენტრისტები“, 2016 წლის 2 ივნისის განცხადებისა და  კანონით 
გათვალისწინებული დოკუმენტაციის საფუძველზე, (ასევე, დამატებით მათ მიერ წარმოდგენილ იქნა პარტიის 2016 წლის 29 მაისის ყრილობის 
ნოტარიულად დამოწმებული ოქმი, რომლის მიხედვითაც პარტიის თავმჯდომარედ არჩეულია თემურ ხაჩიშვილი), საარჩევნო კოდექსის 113-ე მუხლის 
მოთხოვნების შესაბამისად  გაატარა საარჩევნო რეგისტრაციაში.

ნიშანდობლივია, რომ პარტიის საარჩევნო რეგისტრაციის მიზნებისთვის, ცესკოს არ ევალება შეისწავლოს პარტიის  ხელმძღვანელ პირთა არჩევისა 
და უფლებამოსილების კანონიერების საკითხი; აღნიშნული სხვა შესაბამისი უწყებების კომპეტენციაა. აქედან გამომდინარე, პარტიის საარჩევნო 
რეგისტრაციის საკითხზე ცესკოს ქმედებასთან დაკავშირებული შენიშვნები უსაფუძვლოა და არ ემყარება კომპეტენტურ მოსაზრებებს.   

იმისათვის, რომ ცესკოს თავმჯდომარემ, ახლად დადგენილი გარემოების გათვალისწინებით იმსჯელოს „ცენტრისტების“ საარჩევნო რეგისტრაციის 
საკითხზე, საჯარო რეესტრის მიერ ცესკოში დროულად უნდა იქნას წარმოდგენილი შესაბამისი გადაწყვეტილება.

ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის განცხადება პგ „ცენტრისტების“ რეგისტრაციასთან 

დაკავშირებით
15 აგვისტო

ცესკო 16



ცესკო 17

ცენტრალური საარჩევნო კომისიის (ცესკო) და საარჩევნო სისტემების საერთაშორისო ფონდის (IFES) ორგანიზებით, ცესკოს წარმომადგენლებმა და 
სწავლების ცენტრის ტრენერებმა გადამზადების კურსი გაიარეს.

ორდღიანი ტრენინგი IFES-ის ექსპერტმა რებეკა ააბერგმა ჩაატარა. კურსი  ისეთ მნიშვნელოვან საკითხებს მოიცავდა, როგორიც არის: არჩევნებთან 
დაკავშირებული ტერმინოლოგია, არჩევნებში შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა ჩართულობის პრაქტიკული გზამკვლევის მიმოხილვა, შშმ 
პირთა უფლებები და შესაბამისი ეტიკეტი, სამართლებრივი ჩარჩო: ინკლუზიურობა არჩევნების დღეს, არჩევნების დღის სიმულაცია, საარჩევნო უბანზე 
შშმ პირთა მიმართ ეტიკეტის და ქცევის ნორმების დაცვა.

ტრენერები, რომელთაც  სასწავლო კურსი გაიარეს, საქართველოს პარლამენტის 2016 წლის 8 ოქტომბრის არჩევნებისთვის ზემოაღნიშნულ 
საკითხებთან დაკავშირებით საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრთა გადამზადებას უზრუნველყოფენ.

 ტრენინგი 8-9 აგვისტოს გაიმართა.

საარჩევნო ადმინისტრაციის ტრენერთა ტრენინგი საქართველოს პარლამენტის 2016 წლის არჩევნებისთვის
15 აგვისტო
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ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე თამარ ჟვანიამ პ/გ „ცენტრისტებს“ საარჩევნო რეგისტრაცია გაუუქმა. ცესკოს თავმჯდომარემ 
აღნიშნული გადაწყვეტილება, იმ ახალი გარემოების გათვალისწინებით მიიღო, რომლის შესახებაც საჯარო რეესტრის ეროვნულმა სააგენტომ 
ოფიციალური განცხადება  15 აგვისტოს გაავრცელა. „ცენტრისტების“ საარჩევნო რეგისტრაციის ბათილად ცნობის შესახებ განკარგულებას, თამარ 
ჟვანიამ 11:00 სთ-ზე მოაწერა ხელი.

ცესკოს თავმჯდომარემ პ/გ „ცენტრისტებს“ საარჩევნო რეგისტრაცია გაუუქმა
16 აგვისტო
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„ცესკოს ეს წამოწყება ძალიან დაგვეხმარება იმ მნიშვნელოვან საქმეში, რასაც საარჩევნო პროცესის გაშუქება ჰქვია“ - საზოგადოებრივი მაუწყებლის 
ჟურნალისტი ნოდარ ჩაჩუა;
„ვისაუბრეთ ნიუანსებზე, რომლებიც ყველა ჟურნალისტითვის უნდა იყოს ცნობილი და აუცილებელია მედიისთვის, რომ სამართლებრივად სწორად 
გააშუქოს არჩევნები“ - მარტა ქურასბედიანი,  ტელეკომპანია „იბერიას“ ჟურნალისტი;
„რამდენიმე საათის განმავლობაში ვსაუბრობდით მედიისთვის მნიშვნელოვან საკითხებზე, განვიხილეთ მედიის ჩართულობა და როლი საარჩევნო 
პროცესში, ასევე ის საკანონმდებლო ცვლილებები რაც ამ სისტემასთან არის დაკავშირებული“ - სალომე ბოკუჩავა, ტელეკომპანია „რუსთავი 2“-ის 
ჟურნალისტი;
„მხოლოდ მივესალმები, რომ ცესკომ წამოიწყო ეს პროექტი“ - დავით ცაგარელი, ტელეკომპანია „იმედის“ ჟურნალისტი 
- ასე აფასებენ ჟურნალისტები მათთვის ორგანიზებულ ოთხდღიან ტრენინგებს. 
მედიის როლი საარჩევნო პროცესში, კენჭისყრის დღის პროცედურები, საარჩევნო კანონმდებლობის სიახლეები, ადმინისტრაციული რესურსის 
გამოყენება - ეს იმ საკითხების ჩამონათვალია, რომლებსაც სხვადასხვა ტელეკომპანიის 50-მდე ჟურნალისტი გაეცნო. ცესკოს თავმჯდომარის თამარ 
ჟვანიას შეფასებით გადამწყვეტად მნიშვნელოვანია, რომ მედია ფლობდეს ყველაფრის შესახებ ინფორმაციას, რაც არჩევნებს უკავშირდება - „ცესკო 
თანამშრომლობს ყველა მედიასაშუალებასთან და ვიმედოვნებთ, რომ არჩევნები გაშუქდება ზუსტად, სწორად და ფაქტებზე დაყრდნობით,“ - აღნიშნა 
ცესკოს თავმჯდომარემ.
ცესკოს საზოგადოებასთან ურთიერთობის დეპარტამენტის მიერ ორგანიზებულ სწავლებას, ცესკოს იურიდიული დეპარტამენტის და სწავლების 
ცენტრის წარმომადგენლები უძღვებოდნენ.
მედია საარჩევნო პროცესის განუყოფელი ნაწილია. მათი ჩართულობა საარჩევნო პროცესებში, მათი მხრიდან საზოგადოებისთვის ამომწურავი 
ინფორმაციის მიწოდება ამ პროცესის მიმდინარეობის შესახებ აუცილებელია. საარჩევნო ადმინისტრაცია მუდმივად უწყობს ხელს ეფექტურ 
კომუნიკაციას ჩართულ მხარეებთან და მათ შორის მედიასთან და მომავალშიც უზრუნველყოფს მსგავსი ტიპის სამუშაო შეხვედრებს 
მედიაწარმომადგენლებისთვის.

სამუშაო შეხვედრები სხვადასხვა ტელეკომპანიების ჟურნალისტებთან
18 აგვისტო
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საოლქო საარჩევნო კომისიებში გამოცხადებული საუბნო საარჩევნო კომისიების წევრების შესარჩევ კონკურსში საბუთების მიღება დასრულდა. 21 804 
ვაკანტურ ადგილზე (თითოეულ უბანზე 6 ვაკანსია), საოლქო საარჩევნო კომისიებში 35 956 განაცხადია შესული. სულ შექმნილია 3 634 საუბნო 
საარჩევნო კომისია. საოლქო საარჩევნო კომისიებს საუბნო საარჩევნო კომისიების 6 წევრის ასარჩევად ვადა დღეიდან 23 აგვისტოს ჩათვლით აქვთ.
კონკურსში მონაწილეობის მსურველებს, შესაბამის საოლქო საარჩევნო კომისიაში საბუთების წარსადგენად ვადა 3-დან 17 აგვისტოს ჩათვლით 
ჰქონდათ. მსურველთათვის პროცედურების გამარტივების მიზნით, ცესკომ განცხადების სარეკომენდაციო ფორმა შეიმუშავა, რომელიც 
ხელმისაწვდომი იყო როგორც საოლქო საარჩევნო კომისიებში, ისე ცესკოს ვებ-გვერდზე.

გარდა იმისა, რომ საოლქო საარჩევნო კომისიები საუბნო საარჩევნო კომისიებში ირჩევენ წევრებს, უფლებამოსილი პარტიები შესაბამის საოლქო 
საარჩევნო კომისიას საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრის დანიშვნის შესახებ გადაწყვეტილებას არა უგვიანეს 29 აგვისტოსი (არჩევნებამდე არაუგვიანეს 
მე-40 დღისა) წარუდგენენ.

საუბნო საარჩევნო კომისიებში წევრობის სურვილი 35 956-მა ადამიანმა გამოთქვა
19 აგვისტო
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ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ საკრებულოს შუალედური არჩევნები დანიშნა.

ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლობითი ორგანოს - საკრებულოს შუალედური არჩევნები  წალკის, ჭიათურის, აბაშის, კრწანისის, 
ისნის, გლდანისა და ზუგდიდის ადგილობრივ საარჩევნო ოლქებში ჩატარდება.

გარდა ამისა, საქართველოს პრეზიდენტმა მერის და თვითმმართველი თემის  გამგებლების რიგგარეშე არჩევნები დანიშნა, რომელიც ბოლნისის, 
ქალაქ ახალციხის, ხარაგაულის, ჭიათურის, ზუგდიდისა და წალენჯიხის საარჩევნო ოლქებში გაიმართება.
არჩევნები მიმდინარე წლის 8 ოქტომბერს ჩატარდება.

ზემოაღნიშნულის შესახებ ინფორმაცია, საზოგადოებას, ცესკოს სპიკერმა ანა მიქელაძემ კომისიაში გამართულ საინფორმაციო ბრიფინგზე მიაწოდა.
„გადაწყვეტილება საკრებულოს შუალედური არჩევნების დანიშვნის შესახებ ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ 19 აგვისტოს გამართულ სხდომაზე 
მიიღო, სადაც ასევე დამტკიცდა საარჩევნო ღონისძიებათა გრაფიკები ორივე არჩევნებისთვის.  
საკრებულოს შუალედური, ასევე მერის და თვითმმართველი თემის გამგებლების რიგგარეშე არჩევნების დანიშვნა ყველა საარჩევნო ოლქში მოხდა 
საკრებულოს მაჟორიტარი დეპუტატებისთვის, მერისა და  გამგებლებისთვის უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტის გამო“ - განაცხადა ანა 
მიქელაძემ. 
 
საერთო ჯამში, საკრებულოს შუალედური არჩევნები ჩატარდება 7 ადგილობრივი საარჩევნო ოლქის106 საარჩევნო უბანზე, ხოლო მერის და 
თვითმმართველი თემის გამგებლების რიგგარეშე არჩევნები ჩატარდება 263 საარჩევნო უბანზე.

იქიდან გამომდინარე რომ,  საქართველოს პარლამენტის საერთო და ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლობითი და 
აღმასრულებელი ორგანოების რიგგარეშე/შუალედური არჩევნები ერთდროულად გაიმართება 2016 წლის 8 ოქტომბერს, ცესკომ  განსაზღვრა 
ზოგიერთი საარჩევნო პროცედურა, არჩევნებში ჩართული სხვადასხვა მხარეებისთვის. მათ შორის დამკვირვებლების და მედიის არჩევნებში 
მონაწილეობის წესი.

სხდომაზე ცესკომ, ასევე განკარგულებით დაამტკიცა საზღვარგარეთ დისლოცირებულ საქართველოს შეიარაღებულ ნაწილებში  მოსამსახურე 
საქართველოს მოქალაქეების საქართველოს პარლამენტის 2016 წლის 8 ოქტომბრის პროპორციული წესით ჩასატარებელ არჩევნებში 
მონაწილეობის წესი. განკარგულების თანახმად, ავღანეთში შეიქმნება 2 საარჩევნო უბანი: ბაგრამის და მაზარი-შარიფის საარჩევნო უბნები. კენჭისყრა 
გაიმართება 2016 წლის 1 ოქტომბერს, დილის 8 საათიდან საღამოს 8 საათამდე ადგილობრივი დროით. გადასატანი საარჩევნო ყუთი უბანში 
შეიძლება დაბრუნდეს საღამოს 8 საათის შემდეგ. 1 ოქტომბერს ფორს-მაჟორული გარემოებების შესაძლო მოვლენების დადგომის შემთხვევაში, 
კენჭისყრა შეიძლება გაიმართოს გარემოებების აღმოფხვრიდან მომდევნო დღეს, მაგრამ არაუგვიანეს 4 ოქტომბრისა. 

8 ოქტომბერს საკრებულოს შუალედური და გამგებლების რიგგარეშე არჩევნები გაიმართება
19 აგვისტო



ცესკო 22

გვინდა გამოვეხმაუროთ მედია საშუალებებით პოლიტიკური სუბიექტების მიერ გამოთქმულ შენიშვნებსა და ცალკეულ შეფასებებს, რომლებიც შეეხება 
საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრთა არჩევის პროცესს. იმის მიუხედავად, რომ აღნიშნული მოსაზრებები არ ემყარება დადასტურებულ გარემოებებს, 
მნიშვნელოვანია, რომ აღნიშნული პროცესი წარიმართოს აღიარებული სტანდარტების შესაბამისად, მშვიდ გარემოში.  
ჩვენ მივიჩნევთ, რომ საარჩევნო ადმინისტრაცია მაქსიმალურ ძალისხმევას ჩადებს და უზრუნველყოფს საუბნო საარჩევნო კომისიების 
დაკომპლექტების პროცესის მაღალი პროფესიული სტანდარტებით წარმართვას, რისთვისაც ცხადია, მნიშვნელოვანია, რომ საოლქო საარჩევნო 
კომისიებმა:
• უზრუნველყონ საუბნო საარჩევნო კომისიების დაკომპლექტების პროცესის მაქსიმალური გამჭვირვალობა, რათა უფლებამოსილ პირებს 
შესაძლებლობა ჰქონდეთ შეუფერხებლად დააკვირდნენ საოლქო საარჩევნო კომისიის სხდომებსა და შესაბამისი გადაწყვეტილების მიღების 
პროცესს;
• არ დაუშვან რომელიმე პოლიტიკური მხარის მონაწილეობა და ჩარევა გადაწყვეტილების მიღების პროცესში;
• გადაწყვეტილების მიღებისას იხელმძღვანელონ კანონმდებლობით, პატივი სცენ საარჩევნო ადმინისტრაციის მიერ აღიარებულ პრინციპებს;
• გაითვალისწინონ პროცესისადმი ინტერესი და შეძლებისდაგვარად მოკლე დროში გაასაჯაროვონ საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრთა 
არჩევის შედეგები.
ამასთან, გვინდა მივმართოთ პოლიტიკურ სუბიექტებს და სხვა ჩართულ მხარეებს, ხელი შეუწყონ საუბნო საარჩევნო კომისიების წევრთა არჩევის 
პროცესის კანონიერ ჩარჩოებში წარმართვას, არ დაუშვან კომისიის საქმიანობაში ჩარევისა და ხელშეშლის ფაქტები, რომლებიც ცალკეულ ოლქებში 
დაფიქსირდა, არ გააკეთონ ისეთი შეფასებები, რომლებიც არ ემყარება ფაქტობრივ მასალებსა და გარემოებებს და რომელმაც შესაძლოა 
დამაზიანებლად იმოქმედოს პროცესის სანდოობაზე.
განსაკუთრებით აღსანიშნავია დამოუკიდებელი სადამკვირვებლო ორგანიზაციების როლი, რათა აქტიურად დააკვირდნენ ზემოაღნიშნულ პროცესს 
და ხელი შეუწყონ მის ღიაობას და ობიექტურ ასახვას.

ცესკოს განცხადება საუბნო საარჩევნო კომისიების დაკომპლექტების თაობაზე
19 აგვისტო



2016 წლის 15 ივლისს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარემ პოლიტიკური გაერთიანება „ცენტრისტები” კანონმდებლობის დარღვევით 
საარჩევნო სუბიექტად დაარეგისტრირა. საჯარო რეესტრის მონაცემებით, მათ არ ჰყავდათ წარმომადგენლობაზე/ხელმძღვანელობაზე უფლებამოსილი 
პირი, შესაბამისად მათი რეგისტრაცია საარჩევნო კანონმდებლობას ეწინააღმდეგებოდა. აღსანიშნავია, რომ მოგვიანებით, ცენტრალური საარჩევნო 
კომისიის თავმჯდომარემ პოლიტიკური გაერთიანება „ცენტრისტები” რეგისტრაციიდან მოხსნა.

საქართველოს ორგანული კანონის „საარჩევნო კოდექსის” მიხედვით პარტიის რეგისტრაციისათვის დადგენილია შემდეგი პროცედურა:

საპარლამენტო არჩევნებში მონაწილე პარტიების რეგისტრაციაში გატარებისა და რეგისტრაციის გაუქმების უფლებამოსილება ცენტრალური საარჩევნო 
კომისიის თავმჯდომარეს აქვს;

საქართველოს პარლამენტის არჩევნებში მონაწილეობის უფლების მისაღებად პარტია მისიხელმძღვანელი პირის (პირების) მიერ ხელმოწერილი 
სათანადო განცხადებით მიმართავს ცესკოს თავმჯდომარეს;

ცესკოს თავმჯდომარე ვალდებულია, შეამოწმოს პარტიის წარმომადგენლის (თავმჯდომარის/დირექტორის) უფლებამოსილების დამადასტურებელი 
დოკუმენტი და შემდეგ იმსჯელოს რამდენად აკმაყოფილებს პარტიის მიერ წარმოდგენილი დოკუმენტაცია საარჩევნო კოდექსით გათვალისწინებულ 
მოთხოვნებს;

დოკუმენტაციის შემოწმებისას უნდა გაითვალისწინოს, რომ მხოლოდ საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს ჩანაწერების მიმართ მოქმედებს 
უტყუარობისა და სისრულის პრეზუმფცია. აქვე აღსანიშნავია, რომ პოლიტიკური გაერთიანების ხელმძღვანელობაზე/წარმომადგენლობაზე 
უფლებამოსილი პირის შესახებ ინფორმაცია, რომელიც განთავსებულია საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს ვებ-გვერდზე, საჯაროა და 
ხელმისაწვდომი ყველა დაინტერესებული პირისათვის;
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ვინ არის პასუხისმგებელი პარტიის საარჩევნო სუბიეტად რეგისტრაციის დროს 
დოკუმენტების გადამოწმებაზე



NGO 24

განმცხადებლის მიერ დოკუმენტების სრულად და შესაბამის ვადებში წარმოდგენის შემთხვევაში, იღებს გადაწყვეტილებას პარტიის საარჩევნო 
სუბიექტად რეგისტრაციის შესახებ.

ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე რეგისტრაციის დროს არსებულ ხარვეზს სათანადო ინფორმაციის არქონას უკავშირებს. ამასთან, 
მოცემული ინფორმაციის მიწოდებასთან დაკავშირებით პასუხისმგებლობას საჯარო რეესტრის ეროვნულ სააგენტოს აკისრებს და აცხადებს, რომ 
„ცენტრისტებთან“ დაკავშირებით საჯარო რეესტრის გადაწყვეტილება ცესკოს დროულად უნდა მიწოდებოდა. გამომდინარე იქედან, რომ ამ 
შემთხვევაში ცესკო არის ადმინისტრაციული ორგანო, მასზე სრულად ვრცელდება ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის მოთხოვნები. შესაბამისად 
ცესკო გადაწყვეტილების მიღებისას ვალდებულია:

დაიწყოს ადმინისტრაციული წარმოება;

შეამოწმოს წარმომადგენლობა;

შესაბამისი დოკუმენტების სრულად წარუდგენლობის შემთხვევაში, შეაჩეროს წარმოება და განმცხადებელს განუსაზღვროს ვადა დოკუმენტის 
დამატებით წარმოდგენისათვის;

თუ დადგენილ ვადაში განმცხადებელი არ წარადგენს შესაბამის დოკუმენტს ან ინფორმაციას, შეუძლია გამოიტანოს გადაწყვეტილება განცხადების 
განუხილველად დატოვების შესახებ.

ამასთან, აღსანიშნავია, რომ ცესკოს თავმჯდომარის მიერ პ/გ „ცენტრისტების” რეგისტრაცია 2016 წლის 15 ივლისს განხორციელდა, შესაბამისად ამ 
დროისათვის მოქმედებდა „მოქალაქეთა პოლიტიკურ გაერთიანებათა შესახებ” საქართველოს კანონში 20 ივნისს დამატებული პუნქტი, რომლის 
მიხედვით პარტიის ხელმძღვანელი პირის მონაცემებში შეტანილი ცვლილება მოქმედებს მხოლოდ ამ ცვლილების საჯარო რეესტრში რეგისტრაციის 
შემდეგ.

შესაბამისად, მოვუწოდებთ ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარეს, მეტი სიფრთხილით მოეკიდოს პარტიების საარჩევნო სუბიექტებად 
რეგისტრაციის საკითხს. სრულად გამოიკვლიოს და შეისწავლოს წარდგენილი დოკუმენტაციის შესაბამისობა კანონმდებლობით დადგენილ 
მოთხოვნებთან. მსგავსი ხასიათის უზუსტობის თავიდან ასაცილებლად, მოვუწოდებთ ცესკოს გადახედოს მის მიერ განხორციელებულ 
რეგისტრაციებთან დაკავშირებით ყველა გადაწყვეტილებას და დარღვევის აღმოჩენის შემთხვევაში მიმართოს კანონმდებლობით დადგენილ ზომებს, 
რათა შესაძლო დარღვევის არსებობამ უარყოფითი გავლენა არ იქონიოს არჩევნების შედეგებზე.


