
მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი ორგანოს - საკრებულოსა და 

თვითმმართველი ქალაქის/თვითმმართველი თემის მერის 2021 წლის 2 

ოქტომბრის არჩევნებში  საკრებულოს წევრად და მერად არჩეული პირები 

 

 

ქალაქ თბილისის მუნიცპალიტეტი 

 
მერი კახა კალაძე - ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო . 
საკრებულოს წევრები  : 

I.პროპორციული საარჩევნო სისტემით არჩეული წევრები : 
 სახელი და გვარი წარმდგენი 
1 სოფიო ჯაფარიძე „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” 
2 თორნიკე ბიკაშვილი „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” 
3 ანა გოგოლაძე „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” 
4 ირაკლი ეძგვერაძე „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” 
5 ირაკლი ნადირაძე „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” 
6 ლილე ლიპარტელიანი „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” 
7 მამუკა გუგეშაშვილი „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” 
8 მიხეილ კაკაურიძე „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” 
9 ნინო კვიტაიშვილი ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” 
10 შოთა გრიგოლია „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” 
11 გიორგი ონიანი „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” 
12 ბარბარა ჯიმელი 

სულაშვილი 
„ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” 

13 ზვიად კუპრავა „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” 
14 ბადრი ჯაფარიძე .„ლელო” 
15 საბა ბუაძე „ლელო” 
16 ლევან დოლიძე გახარია-საქართველოსთვის 
17 ზაზა თავაძე გახარია-საქართველოსთვის 
18 სალომე კობალაძე გახარია-საქართველოსთვის 
19 გიორგი შარაშიძე გახარია-საქართველოსთვის 
20 ლევან ჟორჟოლიანი ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 
21 ოთარი გრიგოლია ქართული ოცნება -დემოკრატიული საქართველო 
22 თინათინ ნიბლოშვილი ქართული ოცნება -დემოკრატიული საქართველო 
23 გიორგი ჩაკვეტაძე ქართული ოცნება -დემოკრატიული საქართველო 
24 ნიკოლოზ კახეთელიძე ქართული ოცნება -დემოკრატიული საქართველო 
25 ნინო ვარდოსანიძე ქართული ოცნება -დემოკრატიული საქართველო 
26 აკაკი ალადაშვილი ქართული ოცნება -დემოკრატიული საქართველო 



27 გიორგი ახვლედიანი ქართული ოცნება -დემოკრატიული საქართველო 
28 ნინო რუხაძე ქართული ოცნება -დემოკრატიული საქართველო 
29 ლევან აბაშიძე ქართული ოცნება -დემოკრატიული საქართველო 
30 გურამი ოქროპირიძე ქართული ოცნება -დემოკრატიული საქართველო 
31 ანა კაკაბაძე ქართული ოცნება -დემოკრატიული საქართველო 
32 ვლადიმერ ბოჟაძე ქართული ოცნება -დემოკრატიული საქართველო 
33 ალექსანდრე ხუჯაძე ქართული ოცნება -დემოკრატიული საქართველო 
34 მარიამ ზაქარიაშვილი ქართული ოცნება -დემოკრატიული საქართველო 
35 ლევანი დავითაშვილი ქართული ოცნება -დემოკრატიული საქართველო 
36 შალვა ოგბაიძე ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 
37 ნათია მოდებაძე ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 
38 ლევან არველაძე ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 
39 თენგიზ კირთაძე ზურაბ გირჩი ჯაფარიძე: გირჩი-მეტი 

თავისუფლება“ 
40 ალექსანდრე 

რატიშვილი 
„ანა დოლიძე-ხალხისთვის“ 

II.მაჟორიტარულისაარჩევნოსისტემით არჩეული წევრები 

41 ზურაბ აბაშიძე ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო  

42 გიორგი ტყემალაძე ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 

43 ავთანდილ ცინცაძე ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 

44 ლევან ჯაფარიძე ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 

45 კახაბერ ილაბუჩიძე ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 

46 რევაზ სოხაძე ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 

47 ზურაბ ჩიკვილაძე ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 

48 გივი ჩხარტიშვილი ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 

49 ირაკლი ხელაძე ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 

50 კონსტანტინე ზარნაძე ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 

 

 

 

 

 

 



თვითმმართველი თემი –საგარეჯოს მუნიციპალიტეტი  

 
მერი : ავთანდილი გულიკაშვილი - ქართული ოცნება-დემოკრატიული საქართველო 
საკრებულოს წევრები 
I.პროპორციული საარჩევნო სისტემით არჩეული წევრები : 
 სახელი და გვარი წარმდგენი 

1 გარსევან ბუხნიკაშვილი ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” 
2 ოთარი ურდულაშვილი „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” 
3 ლელა ქვრივიშვილი „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” 
4 შალვა ჯაბადარი „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” 
5 გია ბუჩაშვილი „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” 
6 ნინო ბუზიაშვილი „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” 
7 კახა უცუნაშვილი „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” 
8 დავითი დიღმელაშვილი „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” 
9 მაია შიოშვილი „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” 
10 თამარ ყორღანაშვილი „ლელო” 
11 ალექსი გილაშვილი ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 
12 გივი ბედიაშვილი ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 
13 ლელა ფანოზიშვილი ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 
14 გიორგი თათრიშვილი ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 
15 ოთარჩ ალათაშვილი ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 
16 ელენე სამხთუაშვილი ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 
17 სოსო ჭიკაძე ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 
18 ლევან როსტიაშვილი ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 
19 ლელა მარიდაშვილი ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 
20 გიორგი მამისაშვილი ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 
21 ვეფხია ჩერქეზიშვილი ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 
22 მზია მახარობლიშვილი ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 
23 ბესიკ მარტიაშვილი ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 
24 იქრამ ბაირამოვი ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 
25 ნუნუ გზირიშვილი ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 
26 ეთბარ ილიასოვი ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 

II.მაჟორიტარულისაარჩევნოსისტემით არჩეული წევრები : 
27 ვანო ანუაშვილი ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 
28 ირაკლი რუაძე ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 
29 დავითი არაბული ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 
30 ვასილი მამუჩიშვილი ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 
31 ვეფხია უსტიაშვილი ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 
32 გელა კონიაშვილი ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 
33 ივანე ბეჟიაშვილი ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 



34 არჩილ ნემსიაშვილი ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 
35 ვალერიანი ხუნაშვილი ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 
36 ნიკა ნაცვლიშვილი ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 
37 ალექსი იოსელიანი ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 
38 აიაზ ბაირამოვი ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 
39 მეჰდი ხანკულიევი ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 

 
 
 
 

თვითმმართველი თემი –გურჯაანის მუნიციპალიტეტი  
 

 
მერი : ზურაბ უტიაშვილი - ქართული ოცნება-დემოკრატიული საქართველო 
საკრებულოს წევრები 
I.პროპორციული საარჩევნო სისტემით არჩეული წევრები : 

 სახელი და გვარი წარმდგენი 
1 ვასილი უტიაშვილი  „ევროპული საქართველო-მოძრაობა 

თავისუფლებისთვის” 
2 თემური ბუწაშვილი „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” 
3 რამაზ ქერეჭაშვილი „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” 
4 ირმა ონაშვილი „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” 
5 ნიკა ნიჟარაძე „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” 
6 ელმირა ბეციაშვილი „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” 
7 გიორგი ლეგაშვილი „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” 
8 ზურაბი ბერიაშვილი „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” 
9 მარინა ლაფაჩიშვილი „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” 
10 თამარი სამხარაული „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” 
11 სიმონ ქოჩორაშვილი გახარია-საქართველოსთვის 
12 დალი მინდიაშვილი ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 
13 ელგუჯა ქათამაძე ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 
14 გიგო მაჩხაშვილი ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 
15 ნანა რამაზაშვილი ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 
16 ზურაბი ბადრიაშვილი ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 
17 ზურაბი წინწალაშვილი ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 
18 ნინი ნინოშვილი ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 
19 ლევანი თევდორაშვილი ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 
20 გელა ზაკალაშვილი ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 
21 ლელა თევდორაშვილი ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 
22 პაატა მოდებაძე ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 
23 ბადრი სონღულაშვილი ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 



24 მარიამი სირბილაშვილი ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 
25 ბესიკ ფოცხვერაშვილი ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 
26 თამაზი შიშნიაშვილი ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 

II.მაჟორიტარული საარჩევნო სისტემით არჩეული წევრები : 
27 ნაირა სეხნიაშვილი . ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 
28 რამაზი უტიაშვილი ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 
29 ლერი ჩხეტიანი ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 
30 თეიმურაზ ქევხიშვილი ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 
31 ლევანი ხაზიური ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 
32 ზაქარაშოშიაშვილი ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 
33 ვლადიმერი 

მუსალბიშვილი 
ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 

34 არჩილ ხანდამაშვილი ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 
35 ვანო ბერიძიშვილი ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 
36 ალექსანდრე 

ბასილაშვილი 
ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 

37 გივი რამაზაშვილი ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 
38 ვაჟა მამისაშვილი ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 
39 ვანო ბურდიაშვილი ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 

 

თვითმმართველი თემი –სიღნაღის მუნიციპალიტეტი  
მერი : მალხაზი ბეგიაშვილი - ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 

საკრებულოს წევრები 

I.პროპორციული საარჩევნო სისტემით არჩეული წევრები : 
 სახელი და გვარი წარმდგენი 

1 ნონა ნინიაშვილი „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” 
2 კონსტანტინე ხმალაძე „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” 
3 გიორგი ბაბაკიშვილი „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” 
4 გიორგი ელიზბარაშვილი „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” 
5 გიგა პაპუაშვილი „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” 
6 ნატო უსენაშვილი „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” 
7 მიხეილ ტუხაშვილი „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” 
8 ფიქრია ჯოხარიძე „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” 
9 გიორგი ზედელაშვილი „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” 
10 ლევან კაიდარაშვილი  გახარია-საქართველოსთვის 
11 დავითი ჯანიკაშვილი ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 
12 ივანე მირიანაშვილი ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 
13 ლია ბეჟაშვილი ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 
14 მალხაზი ხუციშვილი ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 



15 გიორგი ასანიშვილი ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 
16 მზია სუხიშვილი ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 
17 მალხაზ მჭედლიშვილი ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 
18 გია პავლიაშვილი ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 
19 მადონა ბატიაშვილი ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 
20 გივი ქავთარაძე ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 
21 გოჩა ტოკლიკიშვილი ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 
22 მარინე ათანელიშვილი ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 
23 გიგა ბაკაშვილი ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 
24 კახაბერი ოტიაშვილი ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 

II.მაჟორიტარული საარჩევნო სისტემით არჩეული წევრები : 
25 ცოტნე ბეჟაშვილი ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 
26 მიხეილი კუტიბაშვილი ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 
27 ვლადიმერ სიმონიშვილი ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 
28 ზურაბ მინდორაშვილი ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 
29 გოჩა ხოსიტაშვილი ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 
30 ნანა ნანობაშვილი ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 
31 ნინო ბახტურიძე ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 
32 გიორგი სპანდერაშვილი ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 
33 გოჩა შანშაშვილი  ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 
34 ილია ბაიდოშვილი ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 
35 ირაკლი ზურაშვილი ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 
36 გიორგი ელაშვილი ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 

 

 

თვითმმართველი თემი–დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტი  

 

მერი : ნიკოლოზ ჯანიაშვილი - ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 
საკრებულოს წევრები 
I.პროპორციული საარჩევნო სისტემით არჩეული წევრები : 

 სახელი და გვარი წარმდგენი 
1 ლევან ბაღაშვილი „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” 
2 ლევან იაკობიშვილი „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” 
3 ნატალია ქადაგიძე „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” 
4 ლევან მჭედლიშვილი „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” 
5 დავით ჯიბღაშვილი „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” 
6 ნუგზარი პაპიაშვილი ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 
7 დავით ალუღიშვილი ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 
8 მაია ცისკარაული ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 



9 მამუკა სეფიაშვილი ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 
10 ნუგზარ ყოჩიაშვილი ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 
11 ლელა ჭინჭარაული ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 
12 გია ფუტკარაძე ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 
13 ვასილი ჩოვუშიან ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 
14 ირინე ფოცხვერაშვილი ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 
15 მიხეილ ბახუტაშვილი ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 
16 პავლე თავაძე ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 
17 ლალი  

იაკობიშვილი-
ჩერქეზიშვილი 

ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 

18 ლევან ოზბეთელაშვილი ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 
19 კახა წიკლაური ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 
20 შალვა ბატიაშვილი ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 

II.მაჟორიტარული საარჩევნო სისტემით არჩეული წევრები : 
21 გოჩა სამუკაშვილი ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 
22 ივანე ნატროშვილი ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 
23 არსენა ბაღაშვილი ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 
24 გივი გიგაური ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 
25 გიორგი გოგილაშვილი ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 
26 სიმონ ყოჩიაშვილი ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 
27 ნიკოლოზ ხუციშვილი ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 
28 სიმონ წიკლაური ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 
29 ავთანდილ ხუმარაშვილი ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 
30 ავთანდილ შაინიძე ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 

 

 

თვითმმართველი თემი –ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტი 
მერი : ჯონდო მდივნიშვილი - ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 

საკრებულოს წევრები 

I.პროპორციული საარჩევნო სისტემით არჩეული წევრები : 
 სახელი და გვარი წარმდგენი 

1 დავით ლომიძე „მესამე ძალა-სტრატეგია აღმაშენებელი” 
2 ვახტანგი დევიძე „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” 
3 ალიხან ალლაზოვი „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” 
4 ევა ლომთაძე „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” 
5 გიორგი მოსეშვილი „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” 
6 ფირუზი გელაშვილი „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” 



7 ხათუნა ბოჭორიშვილი „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” 
8 ვალერი კაპანაძე „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” 
9 გლახო გრიგალაშვილი „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” 
10 სალომე ღონღაძე გახარია-საქართველოსთვის 
11 ეკატერინე გუგეშაშვილი ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 
12 კარლო ჯამბურია ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 
13 გიორგი ღამბაშიძე ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 
14 ივანე ხაჩიძე ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 
15 ნინო კუპრაშვილი ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 
16 თორნიკე ტალახაძე ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 
17 ომარი შველიძე ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 
18 შორენა ხაჩიაშვილი ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 
19 ირაკლი ტაბატაძე ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 
20 ეკატერინე ლეკიაშვილი ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 

II.მაჟორიტარული საარჩევნო სისტემით არჩეული წევრები : 
21 ვლადიმერი 

ალიბეგაშვილი 
ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 

22 ვახტანგი ჭიპაშვილი ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 
23 ისაკო ცქიფურიშვილი  „მესამე ძალა-სტრატეგია აღმაშენებელი” 
24 ხვიჩა ყაველაშვილი ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 
25 სავალა ნალიევ „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” 
26 დავითი ღონღაძე ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 
27 სიმონი კვერნაძე ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 
28 ბესარიონი შუბითიძე ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 
29 ლუკა მუმლაძე ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 
30 ვიტალი გუგეშაშვილი დამოუკიდებელი 

 

თვითმმართველი თემი –ყვარლის მუნიციპალიტეტი  
მერი :  გივი ზაუტაშვილი - ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 

საკრებულოს წევრები 

I.პროპორციული საარჩევნო სისტემით არჩეული წევრები : 
 სახელი და გვარი წარმდგენი 

1 თამარი გიგიაშვილი „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” 
2 შალვა ადეიშვილი „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” 
3 გიორგი ბერიაშვილი „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” 
4 ვალერი ვარადაშვილი „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” 
5 ია ამირანაშვილი „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” 
6 პეტრე კიკნაძე „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” 
7 ნიკოლოზი ღონიაშვილი „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” 



8 ლაშა ალადოშვილი გახარია-საქართველოსთვის 
9 ილია მზექალაშვილი ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 
10 თამილა ბურკიაშვილი ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 
11 თამარ ჭერაშვილი ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 
12 იოსები სოლომნიშვილი ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 
13 ლუკა ბულბულაშვილი ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 
14 ლალი თვალიაშვილი ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 
15 ზურაბი ჩხეიძე ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 
16 ვანო მამულაშვილი ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 
17 ქეთევანი ჭიპაშვილი ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 
18 დავითი ქანდაურიშვილი ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 

II.მაჟორიტარული საარჩევნო სისტემით არჩეული წევრები : 
19 ოთარი ბუჯიაშვილი  ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 
20 ლევანი გელაძე ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 
21 ზურაბი კაპანაძე ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 
22 კახა ასისტიშვილი ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 
23 ვლადიმერი გელაძე ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 
24 დათო ვარადაშვილი ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 
25 გიორგი ამირხანოვი ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 
26 კონსტანტინე ცხოვრებაძე ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 
27 მამუკა ბერიაშვილი ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 

 

თვითმმართველი თემი –თელავის მუნიციპალიტეტი  
მერი : ლევან ანდრიაშვილი-ქართულიოცნება-დემოკრატიულისაქართველო 

საკრებულოს წევრები 

I.პროპორციული საარჩევნო სისტემით არჩეული წევრები : 
 სახელი და გვარი წარმდგენი 

1 ალექსი ძულიაშვილი „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” 
2 ბაადურ გულიაშვილი „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” 
3 ეთერი გურგენაშვილი „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” 
4 ზაქარია გრიშიკაშვილი „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” 
5 ნინო ომანიძე „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” 
6 იმედა კევლიშვილი „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” 
7 ივანე დალაქიშვილი „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” 
8 ნატალია ბახსოლიანი „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” 
9 ზვიადი ხანჯალიაშვილი „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” 
10 რუსუდანი იმერლიშვილი „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” 
11 რამაზ ჩეკურიშვილი „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” 
12 ალექსანდრე კუპატაძე „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” 
13 გელა ესიტაშვილი გახარია-საქართველოსთვის 



14 მამუკა ბურდიაშვილი ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 
15 თინათინ ხანჯალიაშვილი ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 
16 ალექსანდრე შათირიშვილი ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 
17 ოთარი ესიტაშვილი ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 
18 ანა ოთარაშვილი  ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 
19 ზურაბი ლილუაშვილი ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 
20 ლევან ბერძენაშვილი ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 
21 თამარ ხატიაშვილი ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 
22 გიორგი ხაჭაპურიძე ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 
23 ლევან კოჭლოშვილი ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 
24 ეკატერინე ონიკაძე ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 
25 დავით ღაღანიძე ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 
26 გიორგი ქართლელიშვილი ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 

II.მაჟორიტარული საარჩევნო სისტემით არჩეული წევრები : 
27 მიხეილი დაღუნდარიძე ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 
28 ბაადური რევაზიშვილი ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 
29 თენგიზი 

მთვარელიშვილი 
ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 

30 ივანე კირვალიძე ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 
31 ნიკოლოზ მაისურაძე ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 
32 გივი ლაფაური ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 
33 გიგი გიგიტელაშვილი ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 
34 ზურაბი მოსახლიშვილი ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 
35 ზაზა ტატულიშვილი ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 
36 აბრამ მახარიაშვილი ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 
37 უჩა ჭოტიაშვილი ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 
38 გელა ჭვრიტიძე „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” 
39 ზურაბ მუსაევი ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 

 
 

თვითმმართველი თემი–ახმეტის მუნიციპალიტეტი 
მერი : ალექსი ფიცხელაური-ქართული ოცნება-დემოკრატიული საქართველო 
საკრებულოს წევრები 
I.პროპორციული საარჩევნო სისტემით არჩეული წევრები  

 სახელი და გვარი წარმდგენი 
1 შაქრო ტერტერაშვილი „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” 
2 გელა შორთიშვილი „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” 
3 ელენე მარკოზაშვილი „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” 
4 გივი უძილაური „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” 
5 ფირუზ შიომღვდლიშვილი „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” 
6 ლუიზა მუთოშვილი „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” 



7 კობა მაზიაშვილი ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” 
8 ეთერ ფეტვიაშვილი „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” 
9 ლევან ჭიჭიკოშვილი „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” 
10 თინათინი მოზაიძე გახარია-საქართველოსთვის 
11 იოსები ქარუმაშვილი ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 
12 ლევანი ვაჩეიშვილი ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 
13 შორენა ხოხობაშვილი ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 
14 გიორგი ქიბროწაშვილი ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 
15 გიორგი ბართიშვილი ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 
16 თამარ ყეინიშვილი ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 
17 შაქრო ტერტერაშვილი ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 
18 გელა ონიაშვილი ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 
19 თამაზ ბორჩაშვილი ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 
20 ხათუნა იჩუაიძე ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 
21 გელა შაშიაშვილი ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 

II.მაჟორიტარული საარჩევნო სისტემით არჩეული წევრები : 
22 კახა მამულაშვილი ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 
23 ზეზვა უძილაური ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 
24 ელდარ ბაღაკაშვილი ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 
25 კარლო მუხაური „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” 
26 ბესარიონ კაიშვილი ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 
27 ზეზვა ფიცხელაური ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 
28 გიორგი მამუჩარაშვილი ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 
29 რევაზ გახუაშვილი ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 

30 სოსო ბაბულაიძე „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” 
31 დავით ავაზაშვილი ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 

 
 

თვითმმართველი თემი–თიანეთის მუნიციპალიტეტი 

მერი : ლევან წიკლაური-ქართული ოცნება-დემოკრატიული საქართველო 
საკრებულოს წევრები  

I.პროპორციული საარჩევნო სისტემით არჩეული წევრები : 
 სახელი და გვარი წარმდგენი 

1 გიორგი ციხელაშვილი „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” 
2 გიორგი ქეშიკაშვილი „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” 
3 თათია კევლიშვილი „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” 
4 კახა გოგოლაშვილი „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” 
5 გივი წიკლაური გახარია-საქართველოსთვის 

6 გივი ბერბერაშვილი „თამაზ მეჭიაური ერთიანი საქართველოსთვის” 



7 მარინა ხარხელაური „თამაზ მეჭიაური ერთიანი საქართველოსთვის” 
8 ნანა ცალუღელაშვილი „თამაზ მეჭიაური ერთიანი საქართველოსთვის” 
9 ელდარ არაბული „თამაზ მეჭიაური ერთიანი საქართველოსთვის” 
10 სოსო მამულაშვილი ქართული ოცნება-დემოკრატიული საქართველო 
11 იაგო შარაზადიშვილი ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 
12 რუსუდან გონჯილაშვილი ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 
13 მინდია ნადირაშვილი ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 
14 მანუჩარ გოგოჭური ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 
15 ნატო სუარიშვილი ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 
16 ბადურმერებაშვილი ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 
17 გიორგი ბიჩელაშვილი ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 
18 თამარ ბადურაშვილი ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 

II.მაჟორიტარული საარჩევნო სისტემით არჩეული წევრები : 
1 ზვიად ზვიადაური ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 
2 კობა ფეტვიაშვილი „თამაზ მეჭიაური ერთიანი საქართველოსთვის” 
3 გიორგი ჯიმშიტაშვილი ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 
4 გიორგი წივილაშვილი ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 
5 კახა წიკლაური ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 
6 ზვიად ბაგაშვილი ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 
7 ბესიკ ჩახმახაშვილი ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 
8 ლაშა სულხანიშვილი ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 
9 კობა ბიჭინაშვილი ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 

 

თვითმმართველი ქალაქი–რუსთავის მუნიციპალიტეტი 

მერი : ნინო ლაცაბიძე-ქართული ოცნება-დემოკრატიული საქართველო 

საკრებულოს წევრები 

I.პროპორციული საარჩევნო სისტემით არჩეული წევრები : 
 სახელი და გვარი წარმდგენი 

1 ალექსანდრე ბერიძე „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” 
2 ჯუმბერი მგელაძე „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” 
3 ვაჟა მორგოშია „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” 
4 ზურა ბიბერაძე „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” 
5 გიორგი მღებრიშვილი „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” 
6 შავლეგი მანდარია „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” 
7 ნინო სულაძე „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” 
8 ქეთევანი ბენაშვილი „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” 
9 კახაბერი ყეინიშვილი „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” 
10 თამარ მეტრეველი „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” 
11 გრიგოლი გუნიავა „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” 



12 ლაშა დიდია „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” 
13 გიორგი ბერაძე „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” 
14 ნოდარ შეროზია გახარია-საქართველოსთვის 
15 ნათია შელეგია გახარია-საქართველოსთვის 
16 ზაზა ჯაიანი გახარია-საქართველოსთვის 
17 დავით იშხნელი ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 
18 რევაზი გოგიძე ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 
19 ლიანა ჯღარკავა ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 
20 მამუკა რეხვიაშვილი ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 
21 ზურაბი ტაბაღუა ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 
22 ლელა ლუარსაბიშვილი ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 
23 მამუკა ხელაია ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 
24 ამირან ჯანჯღავა ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 
25 მარინა ლიპარტელიანი ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 
26 ლაშა ჩოფლიანი ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 
27 გიორგი ტუხაშვილი ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 
28 თამარი გოგაძე ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 

II.მაჟორიტარული საარჩევნო სისტემით არჩეული წევრები : 
29 ნანა შატბერაშვილი „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” 
30 ზაზა ტოგონიძე ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 
31 მიხეილ ბერუაშვილი ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 
32 ამირანი მიქაძე „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” 
33 გოჩა ლორია ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 
34 გრიგოლ ვეფხვაძე ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 
35 თინათინ 

ლოცულაშვილი 
„ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” 

 

თვითმმართველი თემი–გარდაბნის მუნიციპალიტეტი 

მერი : დავითი კარგარეთელი-ქართული ოცნება-დემოკრატიული საქართველო 
საკრებულოს წევრები 
I.პროპორციული საარჩევნო სისტემით არჩეული წევრები : 

 სახელი და გვარი წარმდგენი 
1 ზურაბი კორახაშვილი „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” 
2 აკიფ ისმაილოვი „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” 
3 მადონა გაბროშვილი „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” 
4 რუსტამ ისაევი „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” 
5 გია ელიზბარაშვილი „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” 
6 ლალი კახურაშვილი „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” 
7 ხვიჩა მესხიშვილი „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” 



8 ანა რმურადოვი „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” 
9 ეველინა ჩოხელი „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” 
10 ტარიელ ჯანხოთელი ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 
11 ზურაბი ბენდელიანი ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 
12 თამარ ხაჩიძე ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 
13 ოთარი გავაშელიშვილი ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 
14 მირზა მირზოევი ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 
15 ფლორა ასკაროვა ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 
16 სამირ ხიალოვი ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 
17 ლევან ნიჟარაძე ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 
18 მაია შამედოვა ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 
19 ლაშა ქართლოსიშვილი ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 
20 შახად ატმეხრალიევი ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 
21 ლია ივანიძე ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 
22 კამრან ბაბაევი ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 
23 გელა მიგრიაული ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 
24 ანი მანჩხაშვილი ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 

II.მაჟორიტარული საარჩევნო სისტემით არჩეული წევრები : 
25 სახმან მირზოევი ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 
26 ზაზა ონიანი ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 
27 აბდულალი იბრაგიმოვი „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” 
28 რასიმი ისაევი ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 
29 ბეთქილი კახიანი ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 
30 ისლამ მამედოვი ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 
31 ვუგარ მამედოვი ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 
32 გიორგი გურულიშვილი ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 
33 თორნიკე ქავთარაძე ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 
34 დავითი ებილაშვილი ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 
35 მიხეილ გედეხაური ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 
36 დავით ჭინჭარაული ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 

 

თვითმმართველი თემი–მარნეულის მუნიციპალიტეტი 

მერი : კენან ომაროვი-ქართული ოცნება-დემოკრატიული საქართველო 
საკრებულოს წევრები  
I.პროპორციული საარჩევნო სისტემით არჩეული წევრები : 

 სახელი და გვარი წარმდგენი 
1 რამალ ახმედოვი „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” 
2 ლაშა ქველაძე „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” 
3 ნარგიზ ალიევა „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” 
4 მეხტი ასკეროვი „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” 



5 დავით ქიმაძე „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” 
6 მარინა პეტროვა „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” 
7 ამირან გიორგაძე ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 
8 ადილ ალიევი ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 
9 თეონა ფარჯიანი ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 
10 ბესიკ გელენიძე ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 
11 გივი გიორგაძე ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 
12 ნაზი ლამუსტაფაევა ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 
13 რიჩარდ გიგანი ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 
14 ლევონ აკოპიანი ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 
15 გიუნაშრიზა გულიევა ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 
16 ვანო ბურნაძე ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 
17 აიაზ ხუდიევი ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 
18 თამარაბასოვა ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 
19 რახმან მუსაევი ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 
20 სოსო ინაძე ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 
21 მაია გელაშვილი ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 
22 ზურაბ ჭონიაშვილი ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 

II.მაჟორიტარული საარჩევნო სისტემით არჩეული წევრები : 
23 ვასილ ხახულაშვილი ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 
24 ტარიელ მამედოვი ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 
25 ანა რპირიევი ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 
26 ნიკოლოზ გოგოჭური ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 
27 როვშან ისკანდაროვი ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 
28 ადილ გურბანოვი ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 
29 ჯეიხუნ ჩოიდაროვი ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 
30 მახარატ ალახვერდიევი ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 
31 ომარი ირიშოვი ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 
32 მახირ ბაირამოვი ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 
33 არსენ ახვერდიანი ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 
34 ვასილ ხახულაშვილი ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 

 

თვითმმართველი თემი–ბოლნისის მუნიციპალიტეტი 

მერი : დავითი შერაზადიშვილი-ქართული ოცნება-დემოკრატიული საქართველო 

საკრებულოს წევრები  

I.პროპორციული საარჩევნო სისტემით არჩეული წევრები : 
 სახელი და გვარი წარმდგენი 
1 ელგუჯა ჯაფარიძე „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” 
2 მუშვი გალლაზოვი „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” 



3 მარინა მარტიაშვილი „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” 
4 ნოდარი ინაძე „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” 
5 გიორგი სამხარაძე „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” 
6 ეკატერინე კობალავა „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” 
7 თამაზი ჟორჟოლიანი ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 
8 გიორგი სვანიძე ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 
9 ნონა ყაველაშვილი ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 
10 ვუსალ აშიროვი ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 
11 გიორგი მჭედლიძე ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 
12 ნონა რეხვიაშვილი ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 
13 ბექა წაქაძე ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 
14 კარაგულ მამედოვი ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 
15 ფერიდე ტვილდიანი ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 
16 იმრან მ.გასიმოვი ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 
17 თეიმურაზ ჯოხაძე ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 
18 თურანა ჯალილოვა ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 
19 ბაჩუკი ჯაყელი ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 
20 შერმანდინ დადვანი ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 
21 იანა ბერიანი ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 
22 ლაშა ურუმაშვილი ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 
23 ფუად მამედოვი ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 
24      აიშა ახმედოვა ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 

II.მაჟორიტარული საარჩევნო სისტემით არჩეული წევრები : 
25 დავით ჯაფარიძე ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 
26 გიორგი მირიანაშვილი ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 
27 ვუგარ ისაევი ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 
28 რასულ ბახტიაროვი ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 
29 დოსტუა შიროვი ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 
30 მახირ ბაირამოვი ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 
31 ლევონ მანუკიანი ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 
32 გიორგი ლომიძე ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 
33 ფარუხ სარიევი ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 
34 მურმან ნაბიევი ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 
35 ალექსანდრე 

რეხვიაშვილი 
ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 

36 გია ბასილაშვილი ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 
 

 

 

 



თვითმმართველი თემი–დმანისის მუნიციპალიტეტი 

მერი : კობა მურადაშვილი-ქართული ოცნება-დემოკრატიული საქართველო 

საკრებულოს წევრები  

I.პროპორციული საარჩევნო სისტემით არჩეული წევრები : 
 სახელი და გვარი წარმდგენი 

1 ლევანი მოსეშვილი „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” 
2 გუსეინ ისმაილოვი „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” 
3 ლეილა მიქიანი „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” 
4 თორნიკე ნინიაშვილი „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” 
5 კახა დევნოზაშვილი „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” 
6 მაია ციხელაშვილი „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” 
7 კახა ოქრიაშვილი „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” 
8 შაჰინ გასანოვი „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” 
9 გურანდა ქოჩორაძე „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” 
10 მერაბი ფოლადიშვილი „პროგრესი და თავისუფლება” 
11 პაატა ყულიაშვილი ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 
12 არიფ სულეიმანოვი ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 
13 მაკა ოკმელაშვილი ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 
14 მურაზი აბრამიშვილი ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 
15 კახა პეტრიაშვილი ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 
16 სოფიო ასლამაზაშვილი ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 
17 შოთა აკობაშვილი ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 
18 ოლეგი გოშუანი ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 
19 მაკა ასლანიშვილი ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 
20 ლერი ბერუაშვილი ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 

II.მაჟორიტარული საარჩევნო სისტემით არჩეული წევრები : 
21 თეიმურაზ აფრასიძე დამოუკიდებელი 
22 შალვა ღამბარაშვილი ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 
23 მიხეილი დაუთაშვილი ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 
24 აზერ ალიევი ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 
25 ემილ იბრაგიმოვი „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” 
26 გუმბათ იუსუბოვი „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” 
27 ნატი გოვჩიევი „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” 
28 შახინ კოიალოვი ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 
29 რამიზ რამაზანოვი „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” 
30 ილია სარსევანიძე ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 

 
 
 



თვითმმართველი თემი–წალკის მუნიციპალიტეტი 

მერი : ილია საბაძე-ქართული ოცნება -დემოკრატიული საქართველო 

საკრებულოს წევრები  
I.პროპორციული საარჩევნო სისტემით არჩეული წევრები : 

 სახელი და გვარი წარმდგენი 
1 ჯონი ღორჯომელაძე „მესამე ძალა-სტრატეგია აღმაშენებელი” 
2 მალხაზ მგელაძე „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” 
3 მერაბი აკობაძე „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” 
4 დიანა პაქსაძე „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” 
5 გურამ მგელაძე „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” 
6 ნოდარ ბერიძე „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” 
7 მამია ირემაძე „პროგრესი და თავისუფლება” 
8 ასლან მგელაძე გახარია-საქართველოსთვის 
9 ირაკლი გიგინეიშვილი ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 
10 მანანა გულედანი ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 
11 ჯაბა აბულაძე ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 
12 სარკის ოგანესიან ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 
13 იდა ბალაბანოვა ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 
14 ჯემალი ბერიძე ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 
15 მელიტონ პაკელიანი ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 
16 ანტარამ მელტონიან ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 
17 ალექსეი მუხსიევი ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 
18 რუბენ ანესიან ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 
19 მარინე ირემაძე ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 
20 ზვიად გელაძე ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 

II.მაჟორიტარული საარჩევნო სისტემით არჩეული წევრები : 
21 ნუგზარი ჩამურლიევი ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 
22 ჯემალ ნაკაიძე ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 
23 უშანგი ბოლქვაძე დამოუკიდებელი 
24 ავთანდილ ვანაძე ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 
25 ვუსალ უზუნალოვ ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 
26 რადიკ სარკისიან ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 
27 ლევონ მარკოსიან ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 
28 ლაერტ ტოროსიან ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 
29 ჯონი საბაძე „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” 
30 გოჩა ხაჩატურიან ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 

 

 



თვითმმართველი თემი–თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტი 

 
მერი : გიორგი წიკლაური-ქართული ოცნება-დემოკრატიული საქართველო 
საკრებულოს წევრები  
I.პროპორციული საარჩევნო სისტემით არჩეული წევრები :  
 სახელი და გვარი წარმდგენი 

1 თამარი დალაქიშვილი „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” 
2 ნონა აბულაძე „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” 
3 ზურაბ დალაქიშვილი „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” 
4 გიორგი ჭიჭიაშვილი „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” 
5 თამარ ბრეგვაძე „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” 
6 დავითი აფციაური „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” 
7 როინ მოსიძე „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” 
8 გიორგი ჭელიძე „ლელო” 
9 შალვა ოქრუაშვილი გახარია-საქართველოსთვის 
10 მიხეილ აფციაური ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 
11 ავთანდილ მუხაშავრია ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 
12 ლია ზურებიანი ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 
13 გოჩა თეგაძე ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 
14 ტარიელ მამისაშვილი ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 
15 მანანა კვიციანი ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 
16 გოჩა თედორაძე ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 
17 ვასილ კენკებაშვილი ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 
18 მანანა ახუაშვილი ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 
19 ვალერი ანსუხიტაშვილი ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 
20 ანზორ ღორჯომელაძე ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 
21 სვეტლანა ჯირაშვილი ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 
22 ბაფატ საფაროვი ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 
23 ანდრანიკ საგრადიანი ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 
24 ცისნამი აზრუმელაშვილი ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 

II.მაჟორიტარული საარჩევნო სისტემით არჩეული წევრები : 
25 ზურაბ დალაქიშვილი ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 
26 გიორგი ფიჩხულაშვილი ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 
27 მერაბი ღაღეთაშვილი ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 
28 რამაზი ჩომახაშვილი ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 
29 თინა აღდგომელაშვილი ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 
30 ოთარი ლონდარიძე ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 
31 მამუკა შავაძე ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 
32 ლევან ფანგანი ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 
33 რამაზ გულბანი ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 



34 ლევან წიკლაური ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 
35 ვაჟა ნადირაძე ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 
36 რომანი ქავთარაძე ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 

 

თვითმმართველი თემი–მცხეთის მუნიციპალიტეტი 

მერი : დიმიტრი ზურაბიშვილი-ქართული ოცნება-დემოკრატიული საქართველო 

საკრებულოს წევრები  
I.პროპორციული საარჩევნო სისტემით არჩეული წევრები : 
 სახელი და გვარი წარმდგენი 

1 კახაბერი წოწინაშვილი „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” 
2 გივი საბიაშვილი „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” 
3 მაია მაზანაშვილი „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” 
4 თეიმურაზი აბაშიძე „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” 
5 გიორგი სარდლიშვილი „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” 
6 თეონა წონდელი „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” 
7 ვეფხია მილაძე „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” 
8 სოფიკო ბერძენიშვილი გახარია-საქართველოსთვის 
9 მიხეილი ბუჯიაშვილი ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 
10 ზაქარია ლოხიშვილი ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 
11 ნინო ბიწაძე ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 
12 კახაბერ გაბრელიანი ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 
13 ალექსანდრე ორუჯაშვილი ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 
14 შორენა ნოზაძე-ბერიძე ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 
15 კონსტანტინე წამალაძე ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 
16 ალექსი რუბაშვილი ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 
17 მარიამ თათარაშვილი ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 
18 ლევან ჩუგუაშვილი ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 

II.მაჟორიტარული საარჩევნო სისტემით არჩეული წევრები : 
19 გიორგი ელოშვილი ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 

20 გიორგი კვახაძე ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 
21 თემირ ლელუაშვილი ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 
22 გიორგი ჯიქია ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 
23 გიორგი კუპრაშვილი ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 
24 თევდორე კახუაშვილი ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 
25 გელა ბაქრაძე ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 
26 ჯონდო მუზაშვილი ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 
27 ჯონი ბაშარული ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 

   



 

თვითმმართველი თემი–დუშეთის მუნიციპალიტეტი 

მერი : მანანა ნარიმანიძე-ქართული ოცნება-დემოკრატიული საქართველო 

საკრებულოს წევრები 
I.პროპორციული საარჩევნო სისტემით არჩეული წევრები : 

 სახელი და გვარი წარმდგენი 
1 ზურაბ დინუაშვილი „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” 
2 ვაჟა ხეოშვილი „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” 
3 თამარი ჯავახიშვილი „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” 
4 იოსებ ბუჩაშვილი „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” 
5 ვახტანგი ხარხელაური „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” 
6  

ნიკოლოზ ინაშვილი 
„დავით თარხან-მოურავი, ირმა ინაშვილი-საქართველოს 
პატრიოტთა ალიანსი” 

7 ლიარო ინიშვილი „ლელო” 
8 ბექა ნათელაშვილი „შალვა ნათელაშვილი-საქართველოს ლეიბორისტული 

პარტია” 
9 გიორგი თანიაშვილი გახარია-საქართველოსთვის 
10 თორნიკე თათარაშვილი გახარია-საქართველოსთვის 
11 კახაბერ ჩიტაური ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 
12 გიორგი რუბაშვილი ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 
13 გვანცა ესტატიშვილი ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 
14 გიორგი ასლამაზიშვილი ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 
15 ლევან შერმადინი ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 
16 ქეთევან კახურაშვილი ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 
17 თამარი მეზვრიშვილი ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 
18 ელგუჯა უნდილაშვილი ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 
19 ვასილ წიკლაური ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 
20 ია ვარსიმაშვილი ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 
21 ემზარი მამულაშვილი ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 
22 გოჩა რაზიკაშვილი ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 

II.მაჟორიტარული საარჩევნო სისტემით არჩეული წევრები : 
23 გიორგი ინაშვილი ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 
24 ზაზა უნდილაშვილი ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 
25 ვაჟა მაჭავარიანი ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 
26 ზურაბ არაბული ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 
27 ნუკრი უნდილაშვილი ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 
28 ლევან მწითური ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 
29 როინ პეტრიაშვილი ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 
30 გივი ზურაბაშვილი ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 
31 ხვიჩა გოგოლაური ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 



32 ნანი თეთრუაშვილი ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 
33 ალექსანდრე ბუჩუკური ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 

 

თვითმმართველი თემი–ყაზბეგის მუნიციპალიტეტი 

მერი : ბაკური ავსაჯანიშვილი-ქართული ოცნება-დემოკრატიული საქართველო 
საკრებულოს წევრები 
I.პროპორციული საარჩევნო სისტემით არჩეული წევრები : 

 სახელი და გვარი წარმდგენი 
1 ნონა ფიცხელაური „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” 
2  

თამაზ წიკლაური 
„დავით თარხან-მოურავი, ირმა ინაშვილი-
საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი” 

3 ბეჟანი ხულელიძე „ევროპელი სოციალისტები” 
4 მირიან ქუშაშვილი გახარია-საქართველოსთვის 
5 შალვა ელოშვილი „თამაზ მეჭიაური ერთიანი საქართველოსთვის” 
6 არჩილ ქავთარაშვილი ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 
7 ირაკლი მარსაგიშვილი ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 
8 მანანა სეთურიძე ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 
9 ვაჟა ღუდუშაური ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 
10 უჩა ხუციშვილი ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 
11 ნინო ქუშაშვილი ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 
12 ნოდარი ავსაჯანიშვილი „ანა დოლიძე-ხალხისთვის” 

II.მაჟორიტარული საარჩევნო სისტემით არჩეული წევრები : 
13 დავითი ქირიკაშვილი ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 
14 ბართლომე პაპიაშვილი ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 
15 პავლე ავსაჯანიშვილი ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 
16 პაატა ხულელიძე ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 
17 კახა ჩოფიკაშვილი ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 
18 ელგუჯა ღუდუშაური ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 

 

თვითმმართველი თემი–კასპის მუნიციპალიტეტი 

მერი : ვახტანგ მაისურაძე-ქართული ოცნება-დემოკრატიული საქართველო 
საკრებულოს წევრები 
I.პროპორციული საარჩევნო სისტემით არჩეული წევრები  
 

 სახელი და გვარი წარმდგენი 
1 ალექსანდრე შაქარაშვილი „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” 
2 ნონა დვალიშვილი „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” 
3 გიორგი შარიფაშვილი „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” 
4 აკაკი ბერიანიძე „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” 



5 მარინე ვაზაგაშვილი „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” 
6 ჯაბრაილ ნორუზ ოღლი „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” 
7 მირანცდათვარაძე „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” 
8  

ილია კიტრიაშვილი 
„დავით თარხან-მოურავი, ირმა ინაშვილი  
- საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი” 

9 თამარ შარიფაშვილი გახარია-საქართველოსთვის 
10 ილია მაჭარაშვილი გახარია-საქართველოსთვის 
11 იოსებ მამულაშვილი ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 
12 ილია ქამხაძე ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 
13 თეა 

გულიკაშვილი 
ხარატიშვილი 

ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 

14 ალექსანდრე ბიძინაშვილი ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 
15 გიორგი ქვრივიშვილი ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 
16 ხათუნა თათანაშვილი ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 
17 გიორგი დარბიაშვილი ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 
18 რამინ ჯანგიშერაშვილი ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 
19 მაია ბეინაშვილი ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 
20 ზურიკო ჩადუნელი ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 

II.მაჟორიტარული საარჩევნო სისტემით არჩეული წევრები : 
21 ლევან გახელაძე ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 
22 ბეგი თათრიშვილი ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 
23 შოთა ბეგლარაშვილი ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 
24 გიორგი მჭედლიშვილი ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 
25 ბადრი ჯანიაშვილი ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 
26 მაია კაციაშვილი ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 
27 თამაზ ტატანაშვილი ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 
28 ნუკრი მიდელაშვილი ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 
29 ზურაბ შუკაკიძე „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” 
30 ქიტე სახოდელი ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 

 

თვითმმართველი თემი–გორის მუნიციპალიტეტი 

მერი : ვლადიმერ ხინჩეგაშვილი-ქართული ოცნება-დემოკრატიული საქართველო 

საკრებულოს წევრები 
I.პროპორციული საარჩევნო სისტემით არჩეული წევრები : 

 სახელი და გვარი წარმდგენი 
1 ბექა ქორჩილავა „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” 
2 ანი ბალიაშვილი „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” 
3 ნაზი დიდებელი „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” 



4 ნიკოლოზ კოპაძე „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” 
5 ნანა ლოთიშვილი „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” 
6 შალვა სრესელი „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” 
7 ქეთევან გოგიაშვილი „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” 
8 გივი გინტური „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” 
9 მერაბ გოხელაშვილი გახარია-საქართველოსთვის 
10 მამუკა ფანიაშვილი გახარია-საქართველოსთვის 
11 მაია ბოლაშვილი გახარია-საქართველოსთვის 
12 დავით რაზმაძე ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 
13 გიორგი სოსიაშვილი ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 
14 ლიანა ოქროპირიძე ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 
15 მარლენ ნადირაძე ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 
16 გიგა გელაშვილი ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 
17 თამარ მურალოვა ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 
18 გიორგი გოგშელიძე ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 
19 მიხეილ გოგინაშვილი ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 
20 ლეილა მამულაშვილი ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 
21 მიხეილ ვახტანგაშვილი ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 
22 დავით ადუაშვილი ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 
23 ნანი ოქროპირიძე ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 
24 ივანე ნონიკაშვილი ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 

II.მაჟორიტარული საარჩევნო სისტემით არჩეული წევრები : 
25 კახა ლობჟანიძე „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” 
26 ბექა ლობჟანიძე ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 
27 დავით სარალიძე ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 
28 მერაბ მელანაშვილი ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 
29 მამუკა ბაზანდარაშვილი ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 
30 ასმათ ტალახაძე ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 
31 იოსებ მუმლაძე ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 
32 ჯაბა იმერლიშვილი ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 
33 ბორის იგოგიჩაიშვილი ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 
34 კობა ბერიანიძე ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 
35 გიორგი შიოშვილი ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 
36 მანუჩარ ლაფაჩი ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 

 
 

თვითმმართველი თემი–ქარელის მუნიციპალიტეტი 
მერი : ზაზა გულიაშვილი-ქართული ოცნება-დემოკრატიული საქართველო 
საკრებულოს წევრები 
I.პროპორციული საარჩევნო სისტემით არჩეული წევრები : 



 სახელი და გვარი წარმდგენი 
1 ილია ბურჯანაძე „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” 
2 ილია ბაბლიძე „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” 
3 მარიამი ქელეხსაშვილი „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” 
4 თემურ ხოსრუაშვილი „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” 
5 თამარ დიასამიძე „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” 
6 გია ჭიღლაძე „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” 
7 ვალერიან დოლიაშვილი „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” 
8 ზურაბ ლეკიშვილი „ლელო” 
9 ვასილ ბაქრაძე გახარია-საქართველოსთვის 
10 ილია ქელეხსაშვილი ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 
11 გია კუთხაშვილი ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 
12 ცირა ინდუაშვილი ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 
13 იური ქობესაშვილი ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 
14 შოთა ბერუაშვილი ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 
15 თეონა ყველაშვილი ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 
16 ზურაბი ახმედოვი ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 
17 მამუკა მახაჭაშვილი ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 
18 ეკატერინე გოჩიაშვილი ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 

II.მაჟორიტარული საარჩევნო სისტემით არჩეული წევრები : 
19 ყარამან როინაშვილი ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 
20 მიხეილ ხათაშვილი ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 
21 მურთაზ ცისკაძე „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” 
22 კობა ნახუცრიშვილი ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 
23 ზაზა დაბრუნდაშვილი ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 
24 ჯუმბერ შუბითიძე ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 
25 გიგა მამესწარაშვილი ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 
26 მამუკა კოკოზაშვილი ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 
27 გელა ჭყოიძე ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 

 

თვითმმართველი თემი–ხაშურის მუნიციპალიტეტი 

მერი : თენგიზ ჩიტიაშვილი-ქართული ოცნება-დემოკრატიული საქართველო 
საკრებულოს წევრები 
I.პროპორციული საარჩევნო სისტემით არჩეული წევრები : 

 სახელი და გვარი წარმდგენი 
1 როინ მახარობლიძე „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” 
2 დავით გარადინსკი „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” 
3 ეკატერინე პაპუაშვილი „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” 
4 ლელა ხარატიშვილი „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” 
5 გივი ძამანაშვილი „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” 



6 ელენე ნოზაძე „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” 
7 შავლეგ დოლიძე „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” 
8 ომარ ლომიძე „ლელო” 
9 შოთა კურტანიძე გახარია-საქართველოსთვის 
10 ირინე გელაშვილი გახარია-საქართველოსთვის 
11 ნინო ლიპარტელიანი ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 
12 მიხეილ ჯანაშვილი ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 
13 ალექსი ნოზაძე ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 
14 თათია ბროლიძე ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 
15 ნიკა თიკანაშვილი ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 
16 დავით გელაშვილი ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 
17 მარინე დიდებულიძე ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 
18 ცოტნე ნოზაძე ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 

II.მაჟორიტარული საარჩევნო სისტემით არჩეული წევრები : 
19 მერაბ ცხოვრებაძე ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 
20 ალექსანდრე 

სიმონიშვილი 
ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 

21 გიორგი ნოზაძე „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” 
22 ლევან გამრეკელი ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 
23 ზაზა სხილაძე ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 
24 მუხრანი ჩადუნელი ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 
25 დავით მეტრეველი ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 
26 მაყვალა მაისურაძე ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 
27 ნოდარ ლომიძე ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 

 
 

თვითმმართველი თემი – ბორჯომის მუნიციპალიტეტი 

მერი : ოთარ არბოლიშვილი - ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 
საკრებულოს წევრები 
I. პროპორციული საარჩევნო სისტემით არჩეული წევრები : 
 

 სახელი და გვარი წარმდგენი 
1 ბაკურ გელაშვილი „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” 
2 ვახტანგ ქვათაძე „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” 
3 მარიამ ხუციშვილი „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” 
4 ვაჟა აიწურაძე  „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” 
5 ნინო ჩხეტია  „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” 
6 ზურაბ შალუტაშვილი  „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” 
7  

ტატიანა მარტინენკო 
„დავით თარხან-მოურავი, ირმა ინაშვილი - 
საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი” 

8 კოკა კობალაძე გახარია - საქართველოსთვის 



9 დავით ზაალიშვილი ქართული ოცნება - დემოკრატიული              საქართველო 
10 გიორგი ფერაძე ქართული ოცნება - დემოკრატიული                    საქართველო 
11 მაკა მანჯავიძე ქართული ოცნება - დემოკრატიული                     საქართველო 
12 მამუკა ხითარიშვილი ქართული ოცნება - დემოკრატიული                         საქართველო 
13 ლევან თედიაშვილი ქართული ოცნება - დემოკრატიული   საქართველო 
14 სალომე თედელური ქართული ოცნება - დემოკრატიული  საქართველო 
15 რევაზ ლაშხი ქართული ოცნება - დემოკრატიული  საქართველო 
16 ჯუმბერ კურტანიძე ქართული ოცნება - დემოკრატიული                 საქართველო 
17 ქეთევან 

გრიგალაშვილი 
ქართული ოცნება - დემოკრატიული                საქართველო 

18 დავით შონია ქართული ოცნება - დემოკრატიული                     საქართველო 
19 ივანე შალუტაშვილი ქართული ოცნება - დემოკრატიული                      საქართველო 
20 ხათუნა ხარაზიშვილი ქართული ოცნება - დემოკრატიული   საქართველო 
21 ივანე ბორტიშვილი ქართული ოცნება - დემოკრატიული   საქართველო 
22 ანზორ სვანიძე ქართული ოცნება - დემოკრატიული  საქართველო 

     II. მაჟორიტარული საარჩევნო სისტემით არჩეული წევრები : 
23 მერაბ იობაშვილი ქართული ოცნება - დემოკრატიული                          საქართველო 
24 ნიკოლოზ კიკნაძე ქართული ოცნება - დემოკრატიული  საქართველო 
25 დავით თედიაშვილი ქართული ოცნება - დემოკრატიული  საქართველო 
26 ამირანი არუთინოვი „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” 
27 კახაბერ თედიაშვილი ქართული ოცნება - დემოკრატიული  საქართველო 
28 ელიზავეტა კუჭუხიძე ქართული ოცნება - დემოკრატიული                    საქართველო 
29 ივანე გელაშვილი ქართული ოცნება - დემოკრატიული                   საქართველო 
30 ანდრუშ ირიციან ქართული ოცნება - დემოკრატიული  საქართველო 
31 მამუკა 

ლურსმანაშვილი 
ქართული ოცნება - დემოკრატიული  საქართველო 

32 ვიოლეტა 
ბალახაშვილი 

ქართული ოცნება - დემოკრატიული  საქართველო 

33 ზურაბ ბლიაძე ქართული ოცნება - დემოკრატიული                საქართველო 

 

თვითმმართველი თემი – ახალციხის მუნიციპალიტეტი 

მერი : ირაკლი ლაზარაშვილი - ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 

საკრებულოს წევრები 
I. პროპორციული საარჩევნო სისტემით არჩეული წევრები : 

 სახელი და გვარი წარმდგენი 
1 ქეთევან ბარძიმაძე  

„ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” 
2 დავითი ახალკაცი „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” 
3 გოჩა ინასარიძე „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” 
4 სამსონი ბალიაშვილი „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” 



5 კობა სანდროშვილი „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” 
6 მარიამ 

დალალიშვილი 
„ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” 

7 იოსებ დემეტრაძე „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” 
8 ნონა ქოზაშვილი „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” 
9 მარინე აბულაძე გახარია - საქართველოსთვის 
10 გიორგი გიორგაძე გახარია - საქართველოსთვის 
11 დავით ლომიძე ქართული ოცნება - დემოკრატიული  საქართველო 
12 დავითი ტაბატაძე ქართული ოცნება - დემოკრატიული  საქართველო 
13 ნინო მიქაბერიძე ქართული ოცნება - დემოკრატიული                  საქართველო 
14 ბესიკ ბლიაძე ქართული ოცნება - დემოკრატიული  საქართველო 
15 საბა კბილაშვილი ქართული ოცნება - დემოკრატიული  საქართველო 
16 მალვინა ბურძენიძე ქართული ოცნება - დემოკრატიული  საქართველო 
17 ზაზა მელიქიძე ქართული ოცნება - დემოკრატიული                    საქართველო 
18 გურამი გელაშვილი ქართული ოცნება - დემოკრატიული  საქართველო 
19 მარიამ გოგოლაძე ქართული ოცნება - დემოკრატიული                საქართველო 
20 ნოდარი ტალახაძე ქართული ოცნება - დემოკრატიული                     საქართველო 
21 ხორენ ოგანესიან ქართული ოცნება - დემოკრატიული                    საქართველო 
22 ზოია ბალიაშვილი ქართული ოცნება - დემოკრატიული                           საქართველო 
23 მამისა დიაკონოვი ქართული ოცნება - დემოკრატიული  საქართველო 
24 ნოდარ ხითარიშვილი ქართული ოცნება - დემოკრატიული  საქართველო 
25 ნათელა 

ლურსმანაშვილი 
ქართული ოცნება - დემოკრატიული  საქართველო 

26 არტაშეს ბალასანიან ქართული ოცნება - დემოკრატიული  საქართველო 

      II. მაჟორიტარული საარჩევნო სისტემით არჩეული წევრები : 
27 დავით სამსონიძე ქართული ოცნება - დემოკრატიული                              საქართველო 
28 გელა ჭალიძე ქართული ოცნება - დემოკრატიული                             საქართველო 
29 ამბარცუმ ბაბოიან ქართული ოცნება - დემოკრატიული  საქართველო 
30 მერი ხაბეიშვილი ქართული ოცნება - დემოკრატიული                        საქართველო 
31 ზურაბი ბარძიმაძე ქართული ოცნება - დემოკრატიული                                  საქართველო 
32 სიმონ გელაშვილი ქართული ოცნება - დემოკრატიული  საქართველო 
33 ვლადიმერი 

კურტანიძე 
ქართული ოცნება - დემოკრატიული  საქართველო 

34 იოსები კაპანაძე ქართული ოცნება - დემოკრატიული  საქართველო 
35 არუთუნ აგაბაბიან ქართული ოცნება - დემოკრატიული                          საქართველო 
36 პეტროს ვართანიან ქართული ოცნება - დემოკრატიული  საქართველო 
37 ზაალი ბერიძე ქართული ოცნება - დემოკრატიული  საქართველო 
38 ილია კაპანაძე ქართული ოცნება - დემოკრატიული  საქართველო 
39 ტარიელ ტაბატაძე „ევროპული საქართველო-მოძრაობა 

თავისუფლებისთვის” 
 



თვითმმართველი თემი– ადიგენის მუნიციპალიტეტი 

მერი: გოჩა ქიმაძე - ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 
საკრებულოს წევრები 
I. პროპორციული საარჩევნო სისტემით არჩეული წევრები : 

 სახელი და გვარი წარმდგენი 
1 მარიამი დათიაშვილი „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” 
2 გივი აღლემაშვილი „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” 
3 ლევან ბოლქვაძე „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” 
4 მანანა ხოზრევანიძე „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” 
5 კობა ენდელაძე „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” 
6 ზაზა დემეტრაძე „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” 
7 გოჩა ხარაიშვილი „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” 
8 ლალი პარუნაშვილი „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” 
9 შმაგი ბიძიშვილი ქართული ოცნება - დემოკრატიული  საქართველო 
10 ზაზა მღებრიშვილი ქართული ოცნება - დემოკრატიული  საქართველო 
11 გვანცა ჩირგაძე ქართული ოცნება - დემოკრატიული  საქართველო 
12 შალვა გავაშელი ქართული ოცნება - დემოკრატიული                     საქართველო 
13 გელა შავაძე ქართული ოცნება - დემოკრატიული  საქართველო 
14 რუსუდან ტაბატაძე ქართული ოცნება - დემოკრატიული  საქართველო 
15 ზაქარია ენდელაძე ქართული ოცნება - დემოკრატიული                     საქართველო 
16 დავითი აბულაძე ქართული ოცნება - დემოკრატიული                               საქართველო 
17 ინა კაპანაძე ქართული ოცნება - დემოკრატიული  საქართველო 
18 კობა ხარშილაძე ქართული ოცნება - დემოკრატიული  საქართველო 
19 იაგორ ასანიძე ქართული ოცნება - დემოკრატიული  საქართველო 
20 ნათია ხარშილაძე ქართული ოცნება - დემოკრატიული  საქართველო 
21 ნუგზარ ობოლაშვილი ქართული ოცნება - დემოკრატიული                       საქართველო 
22 ზაზა გავაშელი ქართული ოცნება - დემოკრატიული                          საქართველო 

II. მაჟორიტარული საარჩევნო სისტემით არჩეული წევრები : 
23 ნუგზარ ქაშიბაძე ქართული ოცნება - დემოკრატიული                         საქართველო 
24 გენადი ბოლქვაძე ქართული ოცნება - დემოკრატიული  საქართველო 
25 ელდარი 

კბილაშვილი 
ქართული ოცნება - დემოკრატიული                                საქართველო 

26 იმედა მღებრიშვილი ქართული ოცნება - დემოკრატიული                         საქართველო 
27 გაბრიელ 

ბალახაშვილი 
ქართული ოცნება - დემოკრატიული  საქართველო 

28 თენგიზ ქომოშვილი „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” 
29 გოჩა ჩიტორელიძე ქართული ოცნება - დემოკრატიული   საქართველო 
30 გიორგი ქიმაძე ქართული ოცნება - დემოკრატიული  საქართველო 
31 ჯაბა ხოზრევანიძე ქართული ოცნება - დემოკრატიული  საქართველო 
32 თეიმურაზ მიქელაძე ქართული ოცნება - დემოკრატიული                      საქართველო 

 



 

თვითმმართველი თემი– ასპინძის მუნიციპალიტეტი 
მერი: როსტომ მაგრაქველიძე - ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 
საკრებულოს წევრები 
I. პროპორციული საარჩევნო სისტემით არჩეული წევრები : 

 სახელი და გვარი წარმდგენი 
1 ფრიდონ ლონდარიძე „ევროპული საქართველო-მოძრაობა 

თავისუფლებისთვის” 
2 დავითი გოგნაძე „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” 
3 ირაკლი ინასარიძე „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” 
4 მზია მაღრაძე „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” 

5 პავლე ბერიძე „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” 
6 ირაკლი ბალიაშვილი  „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” 

7 ელგუჯა ნარიმანიძე „ლელო” 
8 ბესიკი ბერიძე  ქართული ოცნება - დემოკრატიული    საქართველო 
9 მერაბ ზურაბაშვილი ქართული ოცნება - დემოკრატიული  საქართველო 
10 ელისო ზედგინიძე ქართული ოცნება - დემოკრატიული        საქართველო 
11 ალექსი ნემსაძე ქართული ოცნება - დემოკრატიული  საქართველო 
12 მალხაზ გიორგაძე ქართული ოცნება - დემოკრატიული  საქართველო 
13 ანა ტივაძე ქართული ოცნება - დემოკრატიული  საქართველო 
14 ნოდარი ბერიძე ქართული ოცნება - დემოკრატიული       საქართველო 
15 გია ჭელიშვილი ქართული ოცნება - დემოკრატიული        საქართველო 
16 მანანა თედორაძე ქართული ოცნება - დემოკრატიული      საქართველო 
17 მამუკა მელიქიძე ქართული ოცნება - დემოკრატიული  საქართველო 
18 რობერტ ნახაპეტიან ქართული ოცნება - დემოკრატიული  საქართველო 
19 შორენა გვარამაძე ქართული ოცნება - დემოკრატიული                       საქართველო 
20 გიორგი ჯვარიძე ქართული ოცნება - დემოკრატიული  

საქართველო 
     II. მაჟორიტარული საარჩევნო სისტემით არჩეული წევრები : 

21 დავით ფართლაძე ქართული ოცნება - დემოკრატიული   საქართველო 
22 ემინ ბალოიან ქართული ოცნება - დემოკრატიული           საქართველო 
23 გენადი დიასამიძე ქართული ოცნება - დემოკრატიული  საქართველო 
24 გოჩა ყრუაშვილი ქართული ოცნება - დემოკრატიული  საქართველო 
25 ზურაბ მელიქიძე ქართული ოცნება - დემოკრატიული  საქართველო 
26 ოლეგ ზაზაძე ქართული ოცნება - დემოკრატიული        საქართველო 
27 მაია ბუცხრიკიძე ქართული ოცნება - დემოკრატიული           საქართველო 
28 ჯემალ იაკობაძე ქართული ოცნება - დემოკრატიული  საქართველო 
29 ბესიკ მაგრაქველიძე ქართული ოცნება - დემოკრატიული         საქართველო 
30 გურამი ივანიძე „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” 

 



 

 

თვითმმართველი თემი – ახალქალაქის მუნიციპალიტეტი 

მერი : მაკარიან - ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 
საკრებულოს წევრები 
I. პროპორციული საარჩევნო სისტემით არჩეული წევრები  

 სახელი და გვარი წარმდგენი  
1 ჰარუთიუნ ალექსანიან „ევროპული საქართველო-მოძრაობა 

თავისუფლებისთვის” 
2 აბრაჰამ კარაპეტიან „ევროპული საქართველო-მოძრაობა 

თავისუფლებისთვის” 
3 შირვან შირინიან „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” 
4 არმენ უნანიან „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” 
5 ზაქარ ზაქარიან „ლელო” 
6 ნაირი ირიციან ქართული ოცნება - დემოკრატიული   საქართველო 
7 გაიოზ ლომსაძე ქართული ოცნება - დემოკრატიული  საქართველო 
8 ნანა აღდგომელაძე ქართული ოცნება - დემოკრატიული  საქართველო 
9 რუბენ პალიან ქართული ოცნება - დემოკრატიული  საქართველო 
10 სოღომონ ასლანიან ქართული ოცნება - დემოკრატიული  საქართველო 
11 ანნა ღევენიან ქართული ოცნება - დემოკრატიული        აქართველო 
12 ვარდან პაპოიან ქართული ოცნება - დემოკრატიული  საქართველო 
13 ანზორ ყავრელიშვილი ქართული ოცნება - დემოკრატიული     საქართველო 
14 სედა მელკუმიან ქართული ოცნება - დემოკრატიული  საქართველო 
15 ედუარდ აღასარიან ქართული ოცნება - დემოკრატიული      საქართველო 
16 სარგის უზუნიან ქართული ოცნება - დემოკრატიული     საქართველო 
17 მარინე თაქთაქიძე ქართული ოცნება - დემოკრატიული      საქართველო 
18 ზაური პაქსაძე ქართული ოცნება - დემოკრატიული  საქართველო 
19 სარკის მელიქიან ქართული ოცნება - დემოკრატიული  საქართველო 
20 კარინე კაჩოტიან ქართული ოცნება - დემოკრატიული  საქართველო 
21 გია მელიქიძე ქართული ოცნება - დემოკრატიული  საქართველო 
22 ჰოვიკ მურადიან ქართული ოცნება - დემოკრატიული      საქართველო 
23 თერეზა ჩივჩიან ქართული ოცნება - დემოკრატიული     საქართველო 
24 მხითარ რსტაკიან ქართული ოცნება - დემოკრატიული     საქართველო 
25 გაგიკ გაბრიელიან ქართული ოცნება - დემოკრატიული      საქართველო 
26 ლეილი ავაქიან ქართული ოცნება - დემოკრატიული     საქართველო 
27 აღვან აბაჯიან ქართული ოცნება - დემოკრატიული  საქართველო 
28 არარატ აივაზიან ქართული ოცნება - დემოკრატიული    საქართველო 

     II. მაჟორიტარული საარჩევნო სისტემით არჩეული წევრები : 
29 კარაპეტ პალოიან ქართული ოცნება - დემოკრატიული     საქართველო 



30 ჰაკოპ ჩახმახჩიან ქართული ოცნება - დემოკრატიული  საქართველო 
31 სიპან შიპაკციან ქართული ოცნება - დემოკრატიული  საქართველო 
32 გრიგორ კარაგებაკიან ქართული ოცნება - დემოკრატიული  საქართველო 
33 ნაირი მელტონიან ქართული ოცნება - დემოკრატიული  საქართველო 
34 ალბერტ მანუშიან ქართული ოცნება - დემოკრატიული        საქართველო 
35 გენადი ელიზბარიან ქართული ოცნება - დემოკრატიული            საქართველო 
36 არამაის ზაქარიან ქართული ოცნება - დემოკრატიული            საქართველო 
37 აშოტიკ ეღუნიან ქართული ოცნება - დემოკრატიული   საქართველო 
38 ჰამლეტ მოვსესიან ქართული ოცნება - დემოკრატიული       საქართველო 
39 ვაგარშაკ არაქელიან ქართული ოცნება - დემოკრატიული   საქართველო 
40 გურამი ოქროაძე ქართული ოცნება - დემოკრატიული       საქართველო 
41 გრაჩია მოვსესიან ქართული ოცნება - დემოკრატიული      საქართველო 
42 ნვერ მოსოიან ქართული ოცნება - დემოკრატიული   საქართველო 

 

თვითმმართველი თემი – ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტი 

მერი : ანივარდ მოსოიან - ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 

საკრებულოს წევრები  
I. პროპორციული საარჩევნო სისტემით არჩეული წევრები : 

 სახელი და გვარი წარმდგენი 
1 არმენ პოდოღლიან „ევროპული საქართველო-მოძრაობა 

თავისუფლებისთვის” 
2 თაკუჰი ვარტანიან „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” 
3 ნარინე გინოსიან გახარია - საქართველოსთვის 
4 ვაან აროიან ქართული ოცნება - დემოკრატიული  საქართველო 
5 გარუშ არზუმანიან ქართული ოცნება - დემოკრატიული      საქართველო 
6 ნვარტ ღუკასიან ქართული ოცნება - დემოკრატიული       სააქართველო 
7 მაკსიმ პოდოსიან ქართული ოცნება - დემოკრატიული       საქართველო 
8 გიორგი ზმოიან ქართული ოცნება - დემოკრატიული  საქართველო 
9 ამალია მღდესიან ქართული ოცნება - დემოკრატიული  საქართველო 
10 დავიდ დურგარიან ქართული ოცნება - დემოკრატიული      საქართველო 
11 არარატ ეგნატოსიან ქართული ოცნება - დემოკრატიული  საქართველო 
12 ასტღიკ ალვანჯიან ქართული ოცნება - დემოკრატიული       საქართველო 
13 არამ ბაღდასარიან ქართული ოცნება - დემოკრატიული  საქართველო 
14 არტავაზდ ტონოიან ქართული ოცნება - დემოკრატიული     საქართველო 
15 მარინე ზალალიან ქართული ოცნება - დემოკრატიული       საქართველო 
16 კონსტანტინ ვარდანიან ქართული ოცნება - დემოკრატიული   საქართველო 
17 ვოსკან ელოიან ქართული ოცნება - დემოკრატიული  საქართველო 
18 სედა დარბინიან ქართული ოცნება - დემოკრატიული  საქართველო 
19 თამაზ ბერიძე ქართული ოცნება - დემოკრატიული   საქართველო 



20 არუთიუნ ოგანესიან ქართული ოცნება - დემოკრატიული          საქართველო 
     II. მაჟორიტარული საარჩევნო სისტემით არჩეული წევრები : 

21 ვაგინაკ არზუმანიან ქართული ოცნება - დემოკრატიული   საქართველო 
22 ასქანაზ მარკოსიან ქართული ოცნება - დემოკრატიული  საქართველო 
23 გევორკ ისოიან ქართული ოცნება - დემოკრატიული       საქართველო 
24 გეორგი ჩაპანიან ქართული ოცნება - დემოკრატიული  საქართველო 
25 ვალერიკ ბეზოიან ქართული ოცნება - დემოკრატიული      საქართველო 
26 სერგეი ადუმიან ქართული ოცნება - დემოკრატიული  საქართველო 
27 შირაზ ხოდიკიან ქართული ოცნება - დემოკრატიული        საქართველო 
28 გრიგორი შამილიან ქართული ოცნება - დემოკრატიული   საქართველო 
29 არნაკ ჰახვერდიან ქართული ოცნება - დემოკრატიული  საქართველო 
30 სამველ დარბინიან ქართული ოცნება - დემოკრატიული     საქართველო 

 

თვითმმართველი თემი – ონის მუნიციპალიტეტი 

მერი : სერგო ხიდეშელი - ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 
საკრებულოს წევრები  
I. პროპორციული საარჩევნო სისტემით არჩეული წევრები : 

 სახელი და გვარი წარმდგენი 
1 ნოდარი ბურდილაძე „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” 
2 ნონა მაისურაძე „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” 
3 შალვა კახეთელიძე „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” 
4 ნინო ბერუჩაშვილი „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” 

 
5 

 
გელა მეტრეველი 

„დავით თარხან-მოურავი, ირმა ინაშვილი - 
საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი” 

6 ზურაბ ბენდიანიშვილი „ლელო” 
7 თამილა არჩვაძე „ლელო” 
8 ემზარ საბანაძე გახარია - საქართველოსთვის 
9 ანა ბაქრაძე გახარია - საქართველოსთვის 
10 თეიმურაზ ცეცაძე გახარია - საქართველოსთვის 
11 თამაზ მეტრეველი გახარია - საქართველოსთვის 
12 ფრიდონ გოგრიჭიანი ქართული ოცნება - დემოკრატიული    საქართველო 
13 ბაჩანა მარკოიშვილი ქართული ოცნება - დემოკრატიული  საქართველო 
14 შუქურა ჯაფარიძე ქართული ოცნება - დემოკრატიული     საქართველო 
15 ვასილი მეტრეველი ქართული ოცნება - დემოკრატიული  საქართველო 
16 თორნიკე მეტრეველი ქართული ოცნება - დემოკრატიული  საქართველო 
17 სონია გუგეშაშვილი ქართული ოცნება - დემოკრატიული  საქართველო 
18 ალავერდი ხვედელიანი ქართული ოცნება - დემოკრატიული  საქართველო 
19 ლევან ორდინიძე ქართული ოცნება - დემოკრატიული     საქართველო 
20 ნინო გობეჯიშვილი ქართული ოცნება - დემოკრატიული      საქართველო 



21 სერგო ლობჯანიძე ქართული ოცნება - დემოკრატიული  საქართველო 
22 გიორგი მეშვილდიშვილი ქართული ოცნება - დემოკრატიული  საქართველო 

        II. მაჟორიტარული საარჩევნო სისტემით არჩეული წევრები : 
23 გივი მეტრეველი ქართული ოცნება - დემოკრატიული  საქართველო 
24 როსტომ ლობჯანიძე ქართული ოცნება - დემოკრატიული     საქართველო 
25 მერაბ ბიჭაშვილი ქართული ოცნება - დემოკრატიული    საქართველო 
26 მადლენა მეტრეველი ქართული ოცნება - დემოკრატიული  საქართველო 
27 ვლადიმერი ბერელიძე ქართული ოცნება - დემოკრატიული  საქართველო 
28 გიორგი მარკოიშვილი ქართული ოცნება - დემოკრატიული  საქართველო 
29 მამუკა ყავლაშვილი ქართული ოცნება - დემოკრატიული     საქართველო 
30 ბესიკი მაისურაძე ქართული ოცნება - დემოკრატიული  საქართველო 
31 რევაზ საბანაძე ქართული ოცნება - დემოკრატიული  საქართველო 
32 ბიძინა ყიფიანი ქართული ოცნება - დემოკრატიული      საქართველო 
33 ბიჭიკო კერვალიშვილი  ქართული ოცნება - დემოკრატიული         საქართველო 

 
 

თვითმმართველი თემი– ამბროლაურის მუნიციპალიტეტი 

მერი : ზვიადი მხეიძე - ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 
საკრებულოს წევრები  
I. პროპორციული საარჩევნო სისტემით არჩეული წევრები : 

 სახელი და გვარი წარმდგენი 
1 ამირან ლომთაძე „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” 
2 ბაქარ გობეჯიშვილი „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” 
3 ლელა რობაქიძე „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” 
4 ანა ნემსწვერიძე  „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” 
5 ბეჟანი დარახველიძე „ლელო” 
6 ლევან ქვათაძე გახარია - საქართველოსთვის 
7 როსტომ ცხვედიანი გახარია - საქართველოსთვის 
8 მაკა გოცირიძე გახარია - საქართველოსთვის 
9 ელევნორა ბედენაშვილი ქართული ოცნება - დემოკრატიული  საქართველო 
10 ასლან საგანელიძე ქართული ოცნება - დემოკრატიული  საქართველო 
11 ბექა ოშხერელი ქართული ოცნება - დემოკრატიული       საქართველო 
12 ქრისტინე კობახიძე ქართული ოცნება - დემოკრატიული  საქართველო 
13 ელიზბარ კობახიძე ქართული ოცნება - დემოკრატიული  საქართველო 
14 ბაქარ ბაკურაძე ქართული ოცნება - დემოკრატიული  საქართველო 
15 ესმა მაისაშვილი ქართული ოცნება - დემოკრატიული    საქართველო 
16 თენგიზ გელოვნიშვილი ქართული ოცნება - დემოკრატიული  საქართველო 
17 ლევანი ჯმუხაძე ქართული ოცნება - დემოკრატიული  საქართველო 
18 ეკატერინე კიბაბიძე ქართული ოცნება - დემოკრატიული  საქართველო 
19 გიორგი მურუსიძე ქართული ოცნება - დემოკრატიული      საქართველო 



20 პაატა მაჭანკალაძე ქართული ოცნება - დემოკრატიული     საქართველო 
         II. მაჟორიტარული საარჩევნო სისტემით არჩეული წევრები : 

21 დავით მიქიაშვილი ქართული ოცნება - დემოკრატიული   საქართველო 
22 დავით გოგსაძე ქართული ოცნება - დემოკრატიული   საქართველო 
23 მაია კაციტაძე ქართული ოცნება - დემოკრატიული   საქართველო 
24 მურმან ქველიძე ქართული ოცნება - დემოკრატიული  საქართველო 
25 ბაკურ სანთელაძე ქართული ოცნება - დემოკრატიული  საქართველო 
26 ნინო ჯოხაძე ქართული ოცნება - დემოკრატიული  საქართველო 
27 სიმონი ჭელიძე ქართული ოცნება - დემოკრატიული  საქართველო 
28 მერაბი ჩიტალაძე ქართული ოცნება - დემოკრატიული  საქართველო 
29 დავითი ხუციშვილი ქართული ოცნება - დემოკრატიული  საქართველო 
30 ზაალი მეტრეველი ქართული ოცნება - დემოკრატიული  საქართველო 

 
 

თვითმმართველი თემი – ცაგერის მუნიციპალიტეტი 

მერი : გიორგი ნემსაძე - ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 

საკრებულოს წევრები  
I. პროპორციული საარჩევნო სისტემით არჩეული წევრები : 

 სახელი და გვარი წარმდგენი 
1 აბესალომი თვარაძე „მესამე ძალა-სტრატეგია 

აღმაშენებელი” 
2 ნინო ტვილდიანი „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” 
3 ბექა ახვლედიანი „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” 
4 რამაზი ყურაშვილი „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” 
5 გოჩა გურგუჩიანი „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” 
6 გოგიტა ახვლედიანი „ლელო” 
7 ამირანი მახარობლიძე „შალვა ნათელაშვილი- ლეიბორისტული პარტია” 
8 მალხაზ მურცხვალაძე გახარია - საქართველოსთვის 
9 გიორგი კოპალიანი გახარია - საქართველოსთვის 

10 ირმა ყურაშვილი გახარია - საქართველოსთვის 
11 ავთანდილი 

უგრეხელიძე 
ქართული ოცნება - დემოკრატიული     საქართველო 

12 ზაზა მეშველიანი ქართული ოცნება - დემოკრატიული       საქართველო 
13 ლეილა გურგუჩიანი ქართული ოცნება - დემოკრატიული  საქართველო 
14 რეზო ხეცურიანი ქართული ოცნება - დემოკრატიული  საქართველო 
15 დავით მუშკუდიანი ქართული ოცნება - დემოკრატიული  საქართველო 
16 მაგდანა ყურაშვილი ქართული ოცნება - დემოკრატიული  საქართველო 
17 ჭაბუკი ჭაბუკიანი ქართული ოცნება - დემოკრატიული       საქართველო 
18 ონისე ჩაკვეტაძე ქართული ოცნება - დემოკრატიული       საქართველო 
19 მარიკა კოპალიანი ქართული ოცნება - დემოკრატიული  საქართველო 



 კარლო მუშკუდიანი ქართული ოცნება - დემოკრატიული  საქართველო 
    II. მაჟორიტარული საარჩევნო სისტემით არჩეული წევრები : 

21 ზაზა ყურაშვილი ქართული ოცნება - დემოკრატიული   საქართველო 
22 დავით მურცხვალაძე გახარია - საქართველოსთვის 
23 ნოდარი საღინაძე ქართული ოცნება - დემოკრატიული     საქართველო 
24 მამუკა ხაბულიანი ქართული ოცნება - დემოკრატიული  საქართველო 
25 მამუკა მამარდაშვილი ქართული ოცნება - დემოკრატიული        საქართველო 
26 თამაზ ჭაბუკიანი ქართული ოცნება - დემოკრატიული  საქართველო 
27 მანონი ახვლედიანი ქართული ოცნება - დემოკრატიული       საქართველო 
28 თინათინი ნემსწვერიძე ქართული ოცნება - დემოკრატიული      საქართველო 
29 ნატო ბურჯალიანი ქართული ოცნება - დემოკრატიული  საქართველო 
30 გივი გოგებაშვილი ქართული ოცნება - დემოკრატიული        საქართველო 

 
 

თვითმმართველი თემი – ლენტეხის მუნიციპალიტეტი 

მერი : გია ონიანი - ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 

საკრებულოს წევრები  
     I. პროპორციული საარჩევნო სისტემით არჩეული წევრები : 

 სახელი და გვარი წარმდგენი 
1 ამირან ქურასბედიანი „მესამე ძალა-სტრატეგია აღმაშენებელი” 
2 მირიან ლიპარტელიანი „ევროპული საქართველო-მოძრაობა 

თავისუფლებისთვის” 
3 რომან მუკბანიანი „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” 
4 ირინე ლიპარტელიანი „ალეკო ელისაშვილი-მოქალაქეები” 
5 გამზა ლიპარტელიანი „ლელო” 
6 ნინო ბენდელიანი გახარია - საქართველოსთვის 
7 გიორგი გაზდელიანი ქართული ოცნება - დემოკრატიული  საქართველო 
8 მევლუდ 

ლიპარტელიანი 
ქართული ოცნება - დემოკრატიული  საქართველო 

9 ლამზირა გუგავა ქართული ოცნება - დემოკრატიული  საქართველო 
10 დავითი პირველი ქართული ოცნება - დემოკრატიული    საქართველო 
11 იაკობ გაზდელიანი ქართული ოცნება - დემოკრატიული  საქართველო 
12 მარეხ ონიანი ქართული ოცნება - დემოკრატიული                   საქართველო 
13 ბადრი ლიპარტელიანი ქართული ოცნება - დემოკრატიული  საქართველო 
14 ზურაბი ზურაბიანი „სახალხო პარტია” 

    II. მაჟორიტარული საარჩევნო სისტემით არჩეული წევრები : 
15 ირაკლი 

ქურასბედიანი 
ქართული ოცნება - დემოკრატიული  საქართველო 

16 მურადი ჩანქსელიანი ქართული ოცნება - დემოკრატიული                            საქართველო 
17 კახა ლიპარტელიანი ქართული ოცნება - დემოკრატიული                       საქართველო 



18 დალი ტვილდიანი ქართული ოცნება - დემოკრატიული                        საქართველო 
19  

გიორგი შავრეშიანი 
„თავისუფალი საქართველო (ზაზა 
ხატიაშვილი, კახა კუკავა, გრიგოლ ჯოჯუა)” 

20 ზურაბი ონიანი ქართული ოცნება - დემოკრატიული  საქართველო 
21 სოსო ავალიანი  ქართული ოცნება - დემოკრატიული                           საქართველო 

 
 

თვითმმართველი თემი – მესტიის მუნიციპალიტეტი 

მერი : კაპიტონ ჟორჟოლიანი - ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 
საკრებულოს წევრები  

I. პროპორციული საარჩევნო სისტემით არჩეული წევრები : 
 

 სახელი და გვარი წარმდგენი 
1 დავით ჯაფარიძე „ევროპული საქართველო-მოძრაობა 

თავისუფლებისთვის” 
2 დავით გვიჩიანი  „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” 
3 მიხეილ რატიანი „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” 
4 მარიამ გელოვანი „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” 
5 გიორგი ხვისტანი „ლელო” 
6 გიორგი დადვანი გახარია - საქართველოსთვის 
7 ზურაბ დევდარიანი გახარია - საქართველოსთვის 
8 ლაშა პირველი ქართული ოცნება - დემოკრატიული  საქართველო 
9 შორენა ცინდელიანი ქართული ოცნება - დემოკრატიული                        საქართველო 
10 ზვიადი ხარძიანი ქართული ოცნება - დემოკრატიული  საქართველო 
11 იგორი რატიანი ქართული ოცნება - დემოკრატიული  საქართველო 
12 მაია ხორგუანი ქართული ოცნება - დემოკრატიული  საქართველო 
13 ლევანი ქალდანი ქართული ოცნება - დემოკრატიული  საქართველო 
14 ზაურ ჩართოლანი ქართული ოცნება - დემოკრატიული                   საქართველო 
15 ლია ჩარკვიანი ქართული ოცნება - დემოკრატიული                      საქართველო 
16 თენგიზ დადეშქელიანი ქართული ოცნება - დემოკრატიული                     საქართველო 
17 ზურაბ ჯაფარიძე ქართული ოცნება - დემოკრატიული  საქართველო 
18 მარგო კვანჭიანი ქართული ოცნება - დემოკრატიული  საქართველო 
19 ბაჩუკი ნაკანი ქართული ოცნება - დემოკრატიული                    საქართველო 
20 გიორგი გელოვანი ქართული ოცნება - დემოკრატიული                  საქართველო 
21 მაია ხერგიანი ქართული ოცნება - დემოკრატიული  საქართველო 
22 ზაზა ფალიანი ქართული ოცნება - დემოკრატიული  საქართველო 

II. მაჟორიტარული საარჩევნო სისტემით არჩეული წევრები : 
23 მაიზერ ჯაფარიძე ქართული ოცნება - დემოკრატიული             საქართველო 
24 ანზორ რატიანი ქართული ოცნება - დემოკრატიული  საქართველო 
25 გოჩა გიგლემიანი ქართული ოცნება - დემოკრატიული  საქართველო 
26 კახა გუჯეჯიანი ქართული ოცნება - დემოკრატიული  საქართველო 



27 შოთა გულედანი ქართული ოცნება - დემოკრატიული  საქართველო 
28 ირაკლი გირგვლიანი ქართული ოცნება - დემოკრატიული  საქართველო 
29 ბაქარი კვიციანი ქართული ოცნება - დემოკრატიული                        საქართველო 
30 ლაშა პაკელიანი ქართული ოცნება - დემოკრატიული  საქართველო 
31 როდამ გვარმიანი ქართული ოცნება - დემოკრატიული  საქართველო 
32 ვალოდია ჭკადუა ქართული ოცნება - დემოკრატიული  საქართველო 
33 მერაბ პაკელიანი ქართული ოცნება - დემოკრატიული                     საქართველო 

 
 

თვითმმართველი თემი – ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი 
 

მერი : კობა ლურსმანაშვილი - ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 
საკრებულოს წევრები  
I. პროპორციული საარჩევნო სისტემით არჩეული წევრები : 

 სახელი და გვარი წარმდგენი 
1 თორნიკე ავალიშვილი „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” 
2 კობა გოგსაძე „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” 
3 ქეთევან ზუმბაძე „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” 
4 ბაქარი ბარბაქაძე „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” 
5 თამაზი ლომიძე „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” 
6 ირმა ალხაზიშვილი „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” 
7 ომარ გაგოშიძე „ლელო” 
8 კონსტანტინე ბერაძე გახარია - საქართველოსთვის 
9 ირმა ვეფხვაძე გახარია - საქართველოსთვის 
10 მანანა ბარბაქაძე ქართული ოცნება - დემოკრატიული  საქართველო 
11 გოჩა გიორგიძე ქართული ოცნება - დემოკრატიული            საქართველო 
12 ავთანდილ კვინიკაძე ქართული ოცნება - დემოკრატიული  საქართველო 
13 მარინე ხვედელიძე ქართული ოცნება - დემოკრატიული  საქართველო 
14 ოთარ 

ლურსმანაშვილი 
ქართული ოცნება - დემოკრატიული  საქართველო 

15 პაატა გოგოლაძე ქართული ოცნება - დემოკრატიული  საქართველო 
16 ნონა ზურაბიანი ქართული ოცნება - დემოკრატიული  საქართველო 
17 შალვა 

ლურსმანაშვილი 
ქართული ოცნება - დემოკრატიული                   საქართველო 

18 ამირან 
ოქრომჭედლიძე 

ქართული ოცნება - დემოკრატიული  საქართველო 

19 ეკატერინე შველიძე ქართული ოცნება - დემოკრატიული  საქართველო 
20 უშანგი ბერაძე ქართული ოცნება - დემოკრატიული  საქართველო 
21 ავთანდილ ვეფხვაძე ქართული ოცნება - დემოკრატიული                            საქართველო 
22 ირმა ვაქერ- ქართული ოცნება - დემოკრატიული  საქართველო 



სებისკვერაძე 
II. მაჟორიტარული საარჩევნო სისტემით არჩეული წევრები : 

23 ბესიკი კვირიკაშვილი ქართული ოცნება - დემოკრატიული                   საქართველო 
24 კიაზო 

გამრეკელაშვილი 
ქართული ოცნება - დემოკრატიული  საქართველო 

25 შმაგი ხიჯაკაძე ქართული ოცნება - დემოკრატიული  საქართველო 
26 პავლე კიკალიშვილი ქართული ოცნება - დემოკრატიული                   საქართველო 
27 იამზე პაქსაშვილი ქართული ოცნება - დემოკრატიული                         საქართველო 
28 ლენა აბაშიძე ქართული ოცნება - დემოკრატიული                          საქართველო 
29 დოდო ხაჩიძე ქართული ოცნება - დემოკრატიული                        საქართველო 
30 ვახტანგი ტალახაძე ქართული ოცნება - დემოკრატიული                       საქართველო 
31 ვერა ოდიკაძე ქართული ოცნება - დემოკრატიული  საქართველო 
32 მერაბი ტალახაძე ქართული ოცნება - დემოკრატიული  საქართველო 
33 დავით კიკნაძე ქართული ოცნება - დემოკრატიული  საქართველო 

 
 

თვითმმართველი თემი – თერჯოლის მუნიციპალიტეტი 

მერი : ლაშა გოგიაშვილი - ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 
საკრებულოს წევრები  
I. პროპორციული საარჩევნო სისტემით არჩეული წევრები : 

 სახელი და გვარი წარმდგენი 
1 ლევანი კვატაია „ევროპული საქართველო-მოძრაობა 

თავისუფლებისთვის” 
2 რუსუდან კოვზირიძე „ევროპული საქართველო-მოძრაობა 

თავისუფლებისთვის” 
3 კახა ბუცხრიკიძე „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” 
4 რამინი რობაქიძე „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” 
5 თამარ ახვლედიანი „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” 
6 ამბერკი დოლაკიძე „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” 
7 დავითი ცხადაძე „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” 
8 ნატალია ასათიანი „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” 
9 კობა კირკიტაძე „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” 
10 ივანე ჩუბინიძე გახარია - საქართველოსთვის 
11 გიორგი ბარათაშვილი ქართული ოცნება - დემოკრატიული                საქართველო 
12 ამირან ვერულაშვილი ქართული ოცნება - დემოკრატიული  საქართველო 
13 ნინო ჩხიკვაძე ქართული ოცნება - დემოკრატიული                    საქართველო 
14 თემური ქოჩიაშვილი ქართული ოცნება - დემოკრატიული  საქართველო 
15 ლაშა გურგენიძე ქართული ოცნება - დემოკრატიული  საქართველო 
16 იზა მაგრაქველიძე ქართული ოცნება - დემოკრატიული  საქართველო 
17 ბიძინა ბუცხრიკიძე ქართული ოცნება - დემოკრატიული  საქართველო 

 18 კობა კაცაძე ქართული ოცნება - დემოკრატიული  საქართველო 



19 ნინო მახათაძე ქართული ოცნება - დემოკრატიული  საქართველო 
20 ომარი ჯიხვაშვილი ქართული ოცნება - დემოკრატიული                საქართველო 

II. მაჟორიტარული საარჩევნო სისტემით არჩეული წევრები : 
21 ელისო მურადაშვილი ქართული ოცნება - დემოკრატიული  საქართველო 
22 გრიგოლ გიორგაძე ქართული ოცნება - დემოკრატიული  საქართველო 
23 მერაბი ბასილაძე „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” 
24 როლანდი მესხი „ევროპული საქართველო-მოძრაობა 

თავისუფლებისთვის” 
25 გოჩა ვერულაშვილი ქართული ოცნება - დემოკრატიული  საქართველო 
26 ჯემალი ისაკაძე ქართული ოცნება - დემოკრატიული                   საქართველო 
27 შალვა ჭანკვეტაძე ქართული ოცნება - დემოკრატიული  საქართველო 
28 ბადრი ბუცხრიკიძე ქართული ოცნება - დემოკრატიული  საქართველო 
29 დავითი 

გოგბერაშვილი 
ქართული ოცნება - დემოკრატიული  საქართველო 

30 მანუჩარი ფანჩულიძე ქართული ოცნება - დემოკრატიული  საქართველო 
 
 

თვითმმართველი თემი – საჩხერის მუნიციპალიტეტი 

მერი : ლევანი ივანაშვილი - ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 
საკრებულოს წევრები  
I . პროპორციული საარჩევნო სისტემით არჩეული წევრები : 

 სახელი და გვარი წარმდგენი 

1 თედორე 
კალმახელიძე 

„ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” 

2 მერაბ შაორშაძე „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” 
3 ინგა ზაბახიძე გახარია - საქართველოსთვის 
4 გაგა დარბაიძე ქართული ოცნება - დემოკრატიული  საქართველო 
5 ერეკლე ჭიღლაძე ქართული ოცნება - დემოკრატიული  საქართველო 
6 ლია დეკანოიძე ქართული ოცნება - დემოკრატიული                 საქართველო 
7 ბენიამენი 

ფალავანდიშვილი 
ქართული ოცნება - დემოკრატიული  საქართველო 

8 გიორგი მაჭარაშვილი ქართული ოცნება - დემოკრატიული  საქართველო 
9 მარინა კაციტაძე ქართული ოცნება - დემოკრატიული  საქართველო 
10 გოჩა ახვლედიანი ქართული ოცნება - დემოკრატიული                  საქართველო 
11 ილია იაკობაშვილი ქართული ოცნება - დემოკრატიული                  საქართველო 
12 ირა ძინძიბაძე ქართული ოცნება - დემოკრატიული  საქართველო 
13 გიორგი ხარშილაძე ქართული ოცნება - დემოკრატიული  საქართველო 
14 მამუკა ნოზაძე ქართული ოცნება - დემოკრატიული                   საქართველო 
15 ირინე ენუქიძე ქართული ოცნება - დემოკრატიული  საქართველო 



16 ნოდარი ბუღაძე ქართული ოცნება - დემოკრატიული  საქართველო 
17 ბეჟანი ომიაძე ქართული ოცნება - დემოკრატიული  საქართველო 
18 მარინე 

დემეტრაშვილი 
ქართული ოცნება - დემოკრატიული                 საქართველო 

19 ოქროპირი 
სადუნიშვილი 

ქართული ოცნება - დემოკრატიული  საქართველო 

20 ალექსანდრე კაციტაძე ქართული ოცნება - დემოკრატიული                საქართველო 
21 სალომე აბრამიშვილი ქართული ოცნება - დემოკრატიული  საქართველო 
22 შოთა ტყემალაძე ქართული ოცნება - დემოკრატიული  საქართველო 

II. მაჟორიტარული საარჩევნო სისტემით არჩეული წევრები : 
23 გივი კუჭაშვილი ქართული ოცნება - დემოკრატიული                           საქართველო 
24 მარინა წერეთელი ქართული ოცნება - დემოკრატიული  საქართველო 
25 იოსებ გოგიტაძე ქართული ოცნება - დემოკრატიული                     საქართველო 
26 იაგო ბერიძე ქართული ოცნება - დემოკრატიული                       საქართველო 
27 ტარიელ ხვედელიძე ქართული ოცნება - დემოკრატიული                     საქართველო 
28 მამუკა ბედიანიძე ქართული ოცნება - დემოკრატიული                        საქართველო 
29 კობა ხვედელიძე ქართული ოცნება - დემოკრატიული               საქართველო 
30 ირაკლი ჩხიკვაძე ქართული ოცნება - დემოკრატიული  საქართველო 
31 დავით მაჭარაშვილი ქართული ოცნება - დემოკრატიული  საქართველო 
32 გაიოზი დავაძე ქართული ოცნება - დემოკრატიული  საქართველო 
33 ანტონი კერესელიძე ქართული ოცნება - დემოკრატიული                   საქართველო 

 
 

თვითმმართველი თემი – ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი 

მერი : ვასილ გველესიანი - ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 
საკრებულოს წევრები  

I. პროპორციული საარჩევნო სისტემით არჩეული წევრები : 
 სახელი და გვარი წარმდგენი 

1 დავით ფერაძე „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” 
2 გიგა გურული „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” 
3 თეონა შარვაძე „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” 
4 ვალერიანე ლაშხი „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” 
5 ოთარი მაღლაკელიძე „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” 
6 ანი გელაშვილი „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” 
7 მიხეილ 

ფოცხვერაშვილი 
„ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” 

8 ზაზა კვინიკაძე „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” 
9 ბელა ღიბრაძე „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” 
10 ბეჟან ჩუბინიძე „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” 
11 ლევან ჭანტურიძე გახარია - საქართველოსთვის 



12 მაია კახნიაშვილი გახარია - საქართველოსთვის 
13 ვახტანგ ღამბაშიძე ქართული ოცნება - დემოკრატიული  საქართველო 
14 გოჩა მაჭავარიანი ქართული ოცნება - დემოკრატიული                  საქართველო 
15 ირმა გიორგაძე ქართული ოცნება - დემოკრატიული  საქართველო 
16 მამუკა მოდებაძე ქართული ოცნება - დემოკრატიული                საქართველო 
17 დავით მიქაბერიძე ქართული ოცნება - დემოკრატიული  საქართველო 
18 მაია ჩხეიძე ქართული ოცნება - დემოკრატიული  საქართველო 
19 რამაზი ფერაძე ქართული ოცნება - დემოკრატიული  საქართველო 
20 ნანა ფერაძე ქართული ოცნება - დემოკრატიული  საქართველო 
21 მამუკა კურტანიძე ქართული ოცნება - დემოკრატიული                  საქართველო 
22 კახაბერ გოქაძე ქართული ოცნება - დემოკრატიული                 საქართველო 
23 მანანა ცქიტიშვილი ქართული ოცნება - დემოკრატიული  საქართველო 
24 რობერტი მახათაძე ქართული ოცნება - დემოკრატიული  საქართველო 
25 ირაკლი კვეტენაძე ქართული ოცნება - დემოკრატიული  საქართველო 
26 ელისო ბოგვერაძე ქართული ოცნება - დემოკრატიული                საქართველო 

II. მაჟორიტარული საარჩევნო სისტემით არჩეული წევრები : 
27 მარეხი ქათამაძე ქართული ოცნება - დემოკრატიული                         საქართველო 
28 უჩა ჩუბინიძე ქართული ოცნება - დემოკრატიული                           საქართველო 
29 გიორგი კაკოიშვილი ქართული ოცნება - დემოკრატიული  საქართველო 
30 ჯემალ ჯუღელი ქართული ოცნება - დემოკრატიული                     საქართველო 
31 ბადრი წაქაძე ქართული ოცნება - დემოკრატიული  საქართველო 
32 ვლადიმერ კამლაძე ქართული ოცნება - დემოკრატიული                    საქართველო 
33 ანგი ბოჭორიშვილი ქართული ოცნება - დემოკრატიული  საქართველო 
34 იოსები ჯანიაშვილი ქართული ოცნება - დემოკრატიული  საქართველო 
35 ნუგზარი ფერაძე ქართული ოცნება - დემოკრატიული                 საქართველო 
36 ზურაბ ყანჩაველი ქართული ოცნება - დემოკრატიული               საქართველო 
37 პაატა ნასრაძე ქართული ოცნება - დემოკრატიული  საქართველო 

 
 

თვითმმართველი თემი – ბაღდათის მუნიციპალიტეტი 

 

მერი : კახა ენუქიძე - ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 
საკრებულოს წევრები 
I. პროპორციული საარჩევნო სისტემით არჩეული წევრები : 

 სახელი და გვარი წარმდგენი 
1 ვლადიმერ წიქორიძე „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” 
2 ჯუმბერ რობაქიძე „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” 
3 მაკა მესხი „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” 
4 ალექსანდრე ფახურიძე „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” 
5 იოსებ კვირიკაშვილი „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” 



6 ნინო ფურცელაძე „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” 
7 ზვიად გუმბერიძე „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” 
8 კახა კოხოძე „ლელო” 
9 ნინო კვირიკაძე გახარია - საქართველოსთვის 
10 ნოდარ გიორგიძე ქართული ოცნება - დემოკრატიული  საქართველო 
11 შალვა მშვილდაძე ქართული ოცნება - დემოკრატიული                       საქართველო 
12 მაია კბილაშვილი ქართული ოცნება - დემოკრატიული                     საქართველო 
13 გვანცა გრძელიძე ქართული ოცნება - დემოკრატიული                    საქართველო 
14 გურამი კიკნაველიძე ქართული ოცნება - დემოკრატიული  საქართველო 
15 ირაკლი გოგსაძე ქართული ოცნება - დემოკრატიული  საქართველო 
16 გურამ ჩხეიძე ქართული ოცნება - დემოკრატიული  საქართველო 
17 ირინა ტყეშელაშვილი ქართული ოცნება - დემოკრატიული  საქართველო 
18 შადიმან გორგოძე  ქართული ოცნება -დემოკრატიული საქართველო  

II. მაჟორიტარული საარჩევნო სისტემით არჩეული წევრები : 
19 თეა გოგნაძე ქართული ოცნება - დემოკრატიული  საქართველო 
20 გია სახამბერიძე ქართული ოცნება - დემოკრატიული                        საქართველო 
21 ბიძინა ჯაბიძე ქართული ოცნება - დემოკრატიული                    საქართველო 
22 თორნიკე გაჩეჩილაძე ქართული ოცნება - დემოკრატიული  საქართველო 
23 მურად ბურჯანაძე ქართული ოცნება - დემოკრატიული  საქართველო 
24 ზაზა ზივზივაძე ქართული ოცნება - დემოკრატიული  საქართველო 
25 გიორგი კოტორეიშვილი ქართული ოცნება - დემოკრატიული  საქართველო 
26 დიომიდე კიკნაველიძე ქართული ოცნება - დემოკრატიული  საქართველო 
27 სიმონ ჭოლოკავა ქართული ოცნება - დემოკრატიული  საქართველო 

 

თვითმმართველი თემი  – ვანის მუნიციპალიტეტი 

მერი: ალექსანდრე გოგორიშვილი - ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 

საკრებულოს წევრები 
I. პროპორციული საარჩევნო სისტემით არჩეული წევრები : 

 სახელი და გვარი წარმდგენი 
1 კობა ძაგნიძე „ევროპული საქართველო-მოძრაობა 

თავისუფლებისთვის” 
2 გრიგოლ მატარაძე „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” 
3 თორნიკე ერისთავი „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” 
4 ნატო დვალი „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” 
5 დავით კაკაბაძე  „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” 
6 ალექსანდრე მჟავანაძე „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” 
7 ლიზა ტყეშელაშვილი „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” 
8 ალექსანდრე 

ლილუაშვილი 
ქართული ოცნება - დემოკრატიული  საქართველო 

9 დავით ხარძეიშვილი ქართული ოცნება - დემოკრატიული  საქართველო 



10 ეთერი ჭიჭინაძე ქართული ოცნება - დემოკრატიული                      საქართველო 
11 კობა ტოხვაძე ქართული ოცნება - დემოკრატიული                   საქართველო 
12 ვლადიმერ ჭვალაძე ქართული ოცნება - დემოკრატიული  საქართველო 
13 თეონა ადეიშვილი ქართული ოცნება - დემოკრატიული  საქართველო 
14 გელა ჩიკვაიძე ქართული ოცნება - დემოკრატიული  საქართველო 
15 გიორგი ივანიაძე ქართული ოცნება - დემოკრატიული  საქართველო 
16 თამარ შენგელია ქართული ოცნება - დემოკრატიული  საქართველო 
17 ივანე კორძაძე ქართული ოცნება - დემოკრატიული            საქართველო 
18 შალვა ლორთქიფანიძე ქართული ოცნება - დემოკრატიული  საქართველო 
19 მაკა ზარნაძე ქართული ოცნება - დემოკრატიული  საქართველო 
20 ტარიელ ბარამიძე ქართული ოცნება - დემოკრატიული           საქართველო 

II. მაჟორიტარული საარჩევნო სისტემით არჩეული წევრები : 
21 ბიჭიკო პაიკიძე ქართული ოცნება - დემოკრატიული  საქართველო 
22 ლია დიასამიძე ქართული ოცნება - დემოკრატიული                    საქართველო 
23 ილია დვალიშვილი ქართული ოცნება - დემოკრატიული                      საქართველო 
24 შოთა გიორგაძე ქართული ოცნება - დემოკრატიული  საქართველო 
25 ლანა გოგოძე ქართული ოცნება - დემოკრატიული                 საქართველო 
26 რამაზ არველაძე ქართული ოცნება - დემოკრატიული  საქართველო 
27 გიორგი ტყეშელაშვილი ქართული ოცნება - დემოკრატიული  საქართველო 
28 გელა ვარდოსანიძე ქართული ოცნება - დემოკრატიული                საქართველო 
29 სანდრო ხურციძე ქართული ოცნება - დემოკრატიული                საქართველო 
30 გელა ღვიტიძე ქართული ოცნება - დემოკრატიული                საქართველო 

 
 

თვითმმართველი თემი – სამტრედიის მუნიციპალიტეტი 

მერი: დავით ბახტაძე - ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 
საკრებულოს წევრები 
I. პროპორციული საარჩევნო სისტემით არჩეული წევრები : 

 სახელი და გვარი წარმდგენი 
1 ემზარ შუბლაძე „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” 
2 დავით ნიკოლეიშვილი „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” 
3 ქეთევან კუტალაძე „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” 
4 ავთანდილ თადუმაძე „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” 
5 აკაკი მინაშვილი „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” 
6 მარიამ ბარბაქაძე  „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” 
7 ლაშა გრიგოლია „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” 
8 გივი ჯულაყიძე „ლელო” 
9 კობა ძიძიგური გახარია - საქართველოსთვის 
10 ნუგზარ ჯამბურია ქართული ოცნება - დემოკრატიული  საქართველო 
11 ტარიელ დვალიშვილი ქართული ოცნება - დემოკრატიული  საქართველო 



12 მანანა სირბილაძე ქართული ოცნება - დემოკრატიული                 საქართველო 
13 ვალერიანე ფოცხვერია ქართული ოცნება - დემოკრატიული  საქართველო 
14 ბექა თევზაძე ქართული ოცნება - დემოკრატიული                საქართველო 
15 ლიზა კრავეიშვილი ქართული ოცნება - დემოკრატიული                  საქართველო 
16 ირაკლი მელაშვილი ქართული ოცნება - დემოკრატიული                   საქართველო 
17 ჯონი ახობაძე ქართული ოცნება - დემოკრატიული  საქართველო 
18 მაია ტალაბაძე ქართული ოცნება - დემოკრატიული  საქართველო 
19 ტარიელ ცომაია ქართული ოცნება - დემოკრატიული  საქართველო 
20 ბადრი შენგელია ქართული ოცნება - დემოკრატიული  საქართველო 
21 ლელა ჩორგოლაშვილი ქართული ოცნება - დემოკრატიული  საქართველო 
22 გრიგოლ ჩიგოგიძე ქართული ოცნება - დემოკრატიული             საქართველო 

II. მაჟორიტარული საარჩევნო სისტემით არჩეული წევრები : 
23 ზაზა ადეიშვილი ქართული ოცნება - დემოკრატიული  საქართველო 
24 ნათია პაპავა ქართული ოცნება - დემოკრატიული  საქართველო 
25 დავით ჯანელიძე ქართული ოცნება - დემოკრატიული                   საქართველო 
26 ვაჟა სტურუა ქართული ოცნება - დემოკრატიული                  საქართველო 
27 გოჩა არველაძე ქართული ოცნება - დემოკრატიული                 საქართველო 
28 მერაბ უღრელიძე ქართული ოცნება - დემოკრატიული  საქართველო 
29 გიორგი ლეჟავა ქართული ოცნება - დემოკრატიული                   საქართველო 
30 პაატა კოხრეიძე ქართული ოცნება - დემოკრატიული                     საქართველო 

31 ჯონი თევზაძე ქართული ოცნება - დემოკრატიული  საქართველო 
32 გიორგი გაგუა ქართული ოცნება - დემოკრატიული  საქართველო 
33 ილია მჟავია ქართული ოცნება - დემოკრატიული  საქართველო 

 
 

თვითმმართველი თემი – ხონის მუნიციპალიტეტი 

მერი: ლადო ჯურხაძე - ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 
საკრებულოს წევრები 
I. პროპორციული საარჩევნო სისტემით არჩეული წევრები : 
 

 სახელი და გვარი წარმდგენი 
1 დავით ჭავჭანიძე „ევროპული საქართველო-მოძრაობა 

თავისუფლებისთვის” 
2 ზურაბი ჯაჭვაძე „ევროპული საქართველო-მოძრაობა 

თავისუფლებისთვის” 
3 რუსუდან სოზიაშვილი „ევროპული საქართველო-მოძრაობა 

თავისუფლებისთვის” 
4 ბესარიონ ჭელიძე „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” 
5 რაული ვაშაკიძე „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” 
6 ნაზიბროლა გეგია „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” 
7 ლევანი „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” 



ჯიმშელეიშვილი 
8 ზვიადი ჩიმაკაძე „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” 
9 ვახტანგ ბალავაძე გახარია - საქართველოსთვის 
10 ლია ღაჭავა ქართული ოცნება - დემოკრატიული                        საქართველო 
11 დემურ სულაბერიძე ქართული ოცნება - დემოკრატიული                       საქართველო 
12 გელა ჩოგოვაძე ქართული ოცნება - დემოკრატიული                   საქართველო 
13 გურამი ბახტაძე ქართული ოცნება - დემოკრატიული  საქართველო 
14 მაკა ტაბიძე ქართული ოცნება - დემოკრატიული  საქართველო 
15 არჩილ საღარაძე ქართული ოცნება - დემოკრატიული                 საქართველო 
16 კახა ფირცხალავა ქართული ოცნება - დემოკრატიული  საქართველო 
17 ბაჩანა ბასილაია ქართული ოცნება - დემოკრატიული  საქართველო 
18 შორენა კაკაბაძე ქართული ოცნება - დემოკრატიული  საქართველო 
19 ზაზა რუხაძე ქართული ოცნება - დემოკრატიული  საქართველო 
20 კობა კუბლაშვილი ქართული ოცნება - დემოკრატიული  საქართველო 

II. მაჟორიტარული საარჩევნო სისტემით არჩეული წევრები : 
21 ვალერ ბახტაძე ქართული ოცნება - დემოკრატიული                  საქართველო 
22 ამირან კაშია ქართული ოცნება - დემოკრატიული                     საქართველო 
23 ლაშა გედენიძე „ევროპული საქართველო-მოძრაობა 

თავისუფლებისთვის” 
24 ნინო კუხალაშვილი ქართული ოცნება - დემოკრატიული                საქართველო 
25 ია სულუხია ქართული ოცნება - დემოკრატიული  საქართველო 
26 ვახტანგ ვაჭარაძე ქართული ოცნება - დემოკრატიული                     საქართველო 
27 ზაზა ვაშაკიძე ქართული ოცნება - დემოკრატიული  საქართველო 
28 ზურაბ მიქაძე ქართული ოცნება - დემოკრატიული  საქართველო 
29 ელისო ლიპარტელიანი ქართული ოცნება - დემოკრატიული  საქართველო 
30 მათე ჩანქსელიანი ქართული ოცნება - დემოკრატიული  საქართველო 

 

თვითმმართველი თემი – ჭიათურის მუნიციპალიტეტი 

მერი : გივი მოდებაძე - ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 
საკრებულოს წევრები  
I. პროპორციული საარჩევნო სისტემით არჩეული წევრები : 

  
სახელი და გვარი 

 
წარმდგენი 

1 კონსტანტინე ქვარიანი „მესამე ძალა-სტრატეგია აღმაშენებელი” 
2 პროკოფ ჩიკვილაძე „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” 
3 სიმონ ჯაფარიძე „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” 
4 ქეთევან ცხოვრებაძე „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” 
5 ზურაბ კეთილაძე „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” 
6 ილიკო ჩიკვილაძე „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” 
7 დავით ჭუმბურიძე „ლელო” 
8 ავთანდილ ცხადიაშვილი გახარია - საქართველოსთვის 



9 მერაბი ტყემალაძე გახარია - საქართველოსთვის 
10 პეტრე ნეფარიძე ქართული ოცნება - დემოკრატიული                     საქართველო 
11 ალექსანდრე ხვედელიძე ქართული ოცნება - დემოკრატიული                      საქართველო 
12 ირინე პაპიძე ქართული ოცნება - დემოკრატიული  საქართველო 
13 დავით ლაბაძე ქართული ოცნება - დემოკრატიული                    საქართველო 
14 გივი კიკნაძე ქართული ოცნება - დემოკრატიული                      საქართველო 
15 ლალი კაპანაძე ქართული ოცნება - დემოკრატიული                    საქართველო 
16 ზაზა ცერცვაძე ქართული ოცნება - დემოკრატიული                      საქართველო 
17 მალხაზი გოგატიშვილი ქართული ოცნება - დემოკრატიული  საქართველო 
18 მარინა სამხარაძე ქართული ოცნება - დემოკრატიული  საქართველო 
19 მალხაზი სამყურაშვილი ქართული ოცნება - დემოკრატიული  საქართველო 
20 ვაჟა სამხარაძე ქართული ოცნება - დემოკრატიული  საქართველო 
21 ინგა ასანიძე ქართული ოცნება - დემოკრატიული  საქართველო 
22 ნიკა სამხარაძე ქართული ოცნება - დემოკრატიული  საქართველო 
23 ბესარიონ ნადირაძე ქართული ოცნება - დემოკრატიული  საქართველო 
24 ლელა ტაბატაძე ქართული ოცნება - დემოკრატიული  საქართველო 

II. მაჟორიტარული საარჩევნო სისტემით არჩეული წევრები : 
25 ალექსანდრე ციცქიშვილი ქართული ოცნება - დემოკრატიული                       საქართველო 
26 გელა ბუზალაძე ქართული ოცნება - დემოკრატიული  საქართველო 
27 რომანი მუმლაძე ქართული ოცნება - დემოკრატიული                      საქართველო 
28 დავით ყიფშიძე ქართული ოცნება - დემოკრატიული                         საქართველო 
29 ემზარ მიქაცაძე ქართული ოცნება - დემოკრატიული               საქართველო 
30 გიორგი დემეტრაშვილი ქართული ოცნება - დემოკრატიული                   საქართველო 
31 ირაკლი მერმანიშვილი ქართული ოცნება - დემოკრატიული  საქართველო 
32 ოლეგი ყობიაშვილი ქართული ოცნება - დემოკრატიული                        საქართველო 
33 გიორგი ვაშაძე ქართული ოცნება - დემოკრატიული  საქართველო 
34 ზაზა ჯოხაძე ქართული ოცნება - დემოკრატიული                      საქართველო 
35 გელა გელაშვილი ქართული ოცნება - დემოკრატიული                    საქართველო 
36 ვახტანგ ცუცქირიძე ქართული ოცნება - დემოკრატიული  საქართველო 

 
 

თვითმმართველი თემი – ტყიბულის მუნიციპალიტეტი 

მერი : დავით ჩერქეზიშვილი - ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 

საკრებულოს წევრები 

I. პროპორციული საარჩევნო სისტემით არჩეული წევრები : 
 

 სახელი და გვარი წარმდგენი 
1 დავითი ქათამაძე „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” 
2 ბესიკი გაბელაშვილი  „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” 



3 მაცაცო ჯინჯიხაძე „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” 
4 გოჩა სირბილაძე „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” 
5 ირაკლი აფრიდონიძე „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” 
6 ნატო კეჭეღმაძე „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” 
7 დავითი ლომიძე „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” 
8 ბორის გაბრიაძე „ლელო” 
9 მაკა შარვაძე გახარია - საქართველოსთვის 
10 იოსებ რობაქიძე ქართული ოცნება - დემოკრატიული  საქართველო 
11 გიორგი ბაბუხადია ქართული ოცნება - დემოკრატიული  საქართველო 
12 მაგდანა კობახიძე ქართული ოცნება - დემოკრატიული  საქართველო 
13 თემური ძაგნიძე ქართული ოცნება - დემოკრატიული                 საქართველო 
14 თამაზი ფართლაძე ქართული ოცნება - დემოკრატიული                   საქართველო 
15 სოფიო ბოჭორიშვილი ქართული ოცნება - დემოკრატიული  საქართველო 
16 ისიდორე ლომთაძე ქართული ოცნება - დემოკრატიული  საქართველო 
17 თეიმურაზი ქელბაქიანი ქართული ოცნება - დემოკრატიული                  საქართველო 
18 ნატალია კობახიძე ქართული ოცნება - დემოკრატიული  საქართველო 

II. მაჟორიტარული საარჩევნო სისტემით არჩეული წევრები : 
19 რომან მაწკეპლაძე ქართული ოცნება - დემოკრატიული                       საქართველო 
20 ირაკლი აბესაძე ქართული ოცნება - დემოკრატიული                     საქართველო 
21 ზვიადი კუბლაშვილი ქართული ოცნება - დემოკრატიული                     საქართველო 
22 იზოლდა ნემსაძე ქართული ოცნება - დემოკრატიული  საქართველო 
23 გიორგი ნანიკაშვილი ქართული ოცნება - დემოკრატიული                         საქართველო 
24 გრიგოლი ჩიხლაძე ქართული ოცნება - დემოკრატიული  საქართველო 
25 მანუჩარი გოტიაშვილი ქართული ოცნება - დემოკრატიული  საქართველო 
26 გიორგი ავალიანი ქართული ოცნება - დემოკრატიული              საქართველო 
27 ცოტნე აბესაძე „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” 

 

თვითმმართველი თემი – წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი 

მერი:  გენადი ბალანჩივაძე - ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 

საკრებულოს წევრები  

I. პროპორციული საარჩევნო სისტემით არჩეული წევრები : 
 სახელი და გვარი წარმდგენი 

1 მამუკა საღარეიშვილი „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” 
2 ნიკოლოზ ნიკოლაძე „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” 
3 ფიქრია ერემეიშვილი „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” 
4 თენგიზ გოგელია „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” 
5 ავთანდილ გაბუნია „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” 
6 სალომე ჯიმშელეიშვილი „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” 



7 ზურაბ ლექვინაძე „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” 
8 დავით ხიდეშელი „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” 
9 სოფიო ბოლქვაძე „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” 
10 გალაქტიონ ხარაბაძე „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” 
11 ვასილი მხეცაძე „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” 
12 რუსუდან მანაგაძე „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” 
13 ნოდარი ასათიანი გახარია - საქართველოსთვის 
14 თეიმურაზი ჭეიშვილი ქართული ოცნება - დემოკრატიული                        საქართველო 
15 გიორგი ფაჩუაშვილი ქართული ოცნება - დემოკრატიული  საქართველო 
16 მაკა ჭელიძე ქართული ოცნება - დემოკრატიული                      საქართველო 
17 არჩილი ღიბრაძე ქართული ოცნება - დემოკრატიული                  საქართველო 
18 ვლადიმერი ხურცია ქართული ოცნება - დემოკრატიული                    საქართველო 
19 ნაილი ჭოლაძე ქართული ოცნება - დემოკრატიული                        საქართველო 
20 გიორგი დოლიძე ქართული ოცნება - დემოკრატიული                       საქართველო 
21 მამუკა ჩხეტიანი ქართული ოცნება - დემოკრატიული  საქართველო 
22 ირინე ცაავა ქართული ოცნება - დემოკრატიული  საქართველო 
23 ლევანი ჩანქსელიანი ქართული ოცნება - დემოკრატიული                       საქართველო 
24 კობა გურეშიძე ქართული ოცნება - დემოკრატიული  საქართველო 
25 ლატავრა ბენდელიანი ქართული ოცნება - დემოკრატიული                      საქართველო 
26 იასონი ბზიკაძე ქართული ოცნება - დემოკრატიული                        საქართველო 

I I. მაჟორიტარული საარჩევნო სისტემით არჩეული წევრები : 
27 ხათუნა მაღლაკელიძე ქართული ოცნება - დემოკრატიული                  საქართველო 
28 ავთანდილ მხეიძე ქართული ოცნება - დემოკრატიული                        საქართველო 
29 დევი დოლაბერიძე ქართული ოცნება - დემოკრატიული  საქართველო 
30 სერგო კირკიტაძე ქართული ოცნება - დემოკრატიული                საქართველო 
31 ზურაბ იოსელიანი „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” 
32 ჯეირან ომანაძე ქართული ოცნება - დემოკრატიული  საქართველო 
33 ომარ სინაურიძე ქართული ოცნება - დემოკრატიული                 საქართველო 
34 ალექსანდრე ნიქაბაძე ქართული ოცნება - დემოკრატიული  საქართველო 
35 ნინო ჭეიშვილი ქართული ოცნება - დემოკრატიული  საქართველო 
36 ვეფხვია ბანძელაძე ქართული ოცნება - დემოკრატიული                  საქართველო 
37 რევაზი დიდავა ქართული ოცნება - დემოკრატიული  საქართველო 
38 შალვა კილაძე ქართული ოცნება - დემოკრატიული  საქართველო 
39 გრიგოლ მაღლაფერიძე ქართული ოცნება - დემოკრატიული  საქართველო 

 
 

თვითმმართველი ქალაქი – ქუთაისის მუნიციპალიტეტი 

მერი: იოსები ხახალეიშვილი - ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 
საკრებულოს წევრები 
I. პროპორციული საარჩევნო სისტემით არჩეული წევრები : 
 



 
 

 სახელი და გვარი წარმდგენი 
1 დავითი აბულაძე „მესამე ძალა-სტრატეგია აღმაშენებელი” 
2 გრიგოლი შუშანია „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” 
3 გიორგი კილაძე „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” 
4 ხათუნა არველაძე „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” 
5 გაგა მანაგაძე „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” 
6 კახაბერ გაბუნია „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” 
7 ქეთევანი ხურციძე „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” 
8 რომანი ქვაჩაკიძე „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” 
9 ლაშა შალამბერიძე „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” 
10 ნინო ბიბილეიშვილი „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” 
11 დავითი ბახტაძე „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” 
12 თედო მესხი „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” 
13 დარეჯან ფხაკაძე „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” 
14 ელეონორა არჩაია გახარია - საქართველოსთვის 
15 ნინო ჩიკვაშვილი გახარია - საქართველოსთვის 
16 დიმიტრი მხეიძე ქართული ოცნება - დემოკრატიული                              საქართველო 
17 გია ბასილაძე ქართული ოცნება - დემოკრატიული  საქართველო 
18 მანანა ჩიხლაძე ქართული ოცნება - დემოკრატიული                     საქართველო 
19 პაატა ლილუაშვილი ქართული ოცნება - დემოკრატიული  საქართველო 
20 ბაქარი მახარაძე ქართული ოცნება - დემოკრატიული                  საქართველო 
21 მარეხი ნიჟარაძე ქართული ოცნება - დემოკრატიული  საქართველო 
22 ლევან სანიკიძე ქართული ოცნება - დემოკრატიული  საქართველო 
23 მერაბი ჭოხონელიძე ქართული ოცნება - დემოკრატიული                     საქართველო 
24 მაია სიმონიძე ქართული ოცნება - დემოკრატიული  საქართველო 
25 ბესიკ ხამაშურიძე ქართული ოცნება - დემოკრატიული                   საქართველო 
26 ბექა ქებულაძე ქართული ოცნება - დემოკრატიული  საქართველო 
27 თეა ჯუღელი ქართული ოცნება - დემოკრატიული  საქართველო 
28 ზაქრო მამასახლისი ქართული ოცნება - დემოკრატიული                 საქართველო 

II. მაჟორიტარული საარჩევნო სისტემით არჩეული წევრები : 
29 ბესიკი ბრეგაძე „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” 
30 ირაკლი შენგელია ქართული ოცნება - დემოკრატიული  საქართველო 
31 ამირან კოპალეიშვილი ქართული ოცნება - დემოკრატიული  საქართველო 
32 ანა კოხრეიძე „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” 
33 მამუკა რიჟამაძე ქართული ოცნება - დემოკრატიული  საქართველო 
34 თეიმურაზი ნადირაძე ქართული ოცნება - დემოკრატიული                      საქართველო 
35 მაგდა კოსტავა ქართული ოცნება - დემოკრატიული  საქართველო 

 
 



თვითმმართველი თემი – ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი 

მერი : ავთანდილ თალაკვაძე - ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 

საკრებულოს წევრები 

I. პროპორციული საარჩევნო სისტემით არჩეული წევრები : 
 სახელი და გვარი წარმდგენი 

1 დავით მჟავანაძე „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” 
2 შალვა თავდიშვილი „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” 
3 ირინა თუთბერიძე „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” 
4 თორნიკე გოგუაძე „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” 
5 თათია ნიკოლაშვილი „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” 
6 გიორგი შილაკაძე „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” 
7 ბადრი კილაძე „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” 
8 ხათუნა თავდიშვილი „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” 
9 გოჩა შარაშენიძე „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” 
10 პეტრე სალუქვაძე გახარია - საქართველოსთვის 
11 ალეკო ბურჭულაძე გახარია - საქართველოსთვის 
12 სოფიკო ქარცივაძე გახარია - საქართველოსთვის 
13 დავით დარჩია ქართული ოცნება - დემოკრატიული                          საქართველო 
14 გიორგი ღურჯუმელიძე ქართული ოცნება - დემოკრატიული  საქართველო 
15 ნინო ჭანიშვილი ქართული ოცნება - დემოკრატიული                   საქართველო 
16 ლავრენტი ბიგვავა ქართული ოცნება - დემოკრატიული  საქართველო 
17 ვლადიმერ ხავთასი ქართული ოცნება - დემოკრატიული  საქართველო 
18 ქეთევან ვასაძე ქართული ოცნება - დემოკრატიული  საქართველო 
19 გელა ჩავლეშვილი ქართული ოცნება - დემოკრატიული  საქართველო 
20 გოჩა კილაძე ქართული ოცნება - დემოკრატიული  საქართველო 
21 ნათია გოლიაძე ქართული ოცნება - დემოკრატიული                   საქართველო 
22 ეროდი გორდელაძე ქართული ოცნება - დემოკრატიული  საქართველო 
23 ლევან კილაძე ქართული ოცნება - დემოკრატიული                  საქართველო 
24 ხათუნა ცერცვაძე ქართული ოცნება - დემოკრატიული  საქართველო 
25 გოჩა მდინარაძე ქართული ოცნება - დემოკრატიული                   საქართველო 
26 ალექსანდრე ღლონტი ქართული ოცნება - დემოკრატიული                       საქართველო 
27 მარინა ვაშალომიძე ქართული ოცნება - დემოკრატიული                     საქართველო 
28 ნუგზარ ურუშაძე ქართული ოცნება - დემოკრატიული  საქართველო 
29 ქეთევან ხომერიკი ქართული ოცნება - დემოკრატიული  საქართველო 
30 ნანა ღაჟონია ქართული ოცნება - დემოკრატიული  საქართველო 

II. მაჟორიტარული საარჩევნო სისტემით არჩეული წევრები : 
31 გიორგი სირაძე გახარია - საქართველოსთვის 
32 ნინო ნადირაშვილი ქართული ოცნება - დემოკრატიული  საქართველო 
33 დავით მდინარაძე ქართული ოცნება - დემოკრატიული                     საქართველო 
34 ვახტანგ ნიჟარაძე ქართული ოცნება - დემოკრატიული  საქართველო 



35 ბექა თოიძე ქართული ოცნება - დემოკრატიული  საქართველო 
36 რაინდი დუმბაძე „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” 
37 ბესიკი ქათამაძე „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” 
38 თამაზ ტუღუში ქართული ოცნება - დემოკრატიული  საქართველო 
39 ტარიელ აროშიძე ქართული ოცნება - დემოკრატიული                  საქართველო 
40 დავით ჭაკნელიძე ქართული ოცნება - დემოკრატიული                        საქართველო 
41 ნინო მახარაძე ქართული ოცნება - დემოკრატიული  საქართველო 
42 ტიტე მგელაძე ქართული ოცნება - დემოკრატიული                        საქართველო 
43 პაატა კიღურაძე ქართული ოცნება - დემოკრატიული  საქართველო 
44 მარიკა ჩხიკვიშვილი ქართული ოცნება - დემოკრატიული  საქართველო 
45 ნუგზარ სარჯველაძე ქართული ოცნება - დემოკრატიული                 საქართველო 

 

 

თვითმმართველი თემი – ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტი 

მერი : ალექსანდრე სარიშვილი - ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 
საკრებულოს წევრები  
I. პროპორციული საარჩევნო სისტემით არჩეული წევრები : 
 

 სახელი და გვარი წარმდგენი 
1 კახაბერ ასკურავა „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” 
2 გიორგი გოგუაძე „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” 
3 ირმა მგელაძე „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” 
4 გივი ცინცაძე „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” 
5 გოჩა ჯანაშია „ლელო” 
6 ჯუმბერ ბლაგიძე გახარია - საქართველოსთვის 
7 მაკა მშვიდობაძე გახარია - საქართველოსთვის 
8 კარლო წილოსანი ქართული ოცნება - დემოკრატიული                            საქართველო 
9 გიორგი იმნაიშვილი ქართული ოცნება - დემოკრატიული  საქართველო 
10 ვერიკო კვირკველია ქართული ოცნება - დემოკრატიული                    საქართველო 
11 გიორგი ხელაძე ქართული ოცნება - დემოკრატიული                      საქართველო 
12 ვლადიმერ ნანაძე ქართული ოცნება - დემოკრატიული  საქართველო 
13 ლოლიტა ურუშაძე ქართული ოცნება - დემოკრატიული                   საქართველო 
14 ნინო მშვიდობაძე ქართული ოცნება - დემოკრატიული  საქართველო 
15 გოგი მორჩილაძე ქართული ოცნება - დემოკრატიული                  საქართველო 
16 დარეჯან ბურჭულაძე ქართული ოცნება - დემოკრატიული  საქართველო 
17 სპარტაკ კვაჭაძე ქართული ოცნება - დემოკრატიული  საქართველო 
18 ალექსანდრე მახათაძე ქართული ოცნება - დემოკრატიული                  საქართველო 

II. მაჟორიტარული საარჩევნო სისტემით არჩეული წევრები : 
19 კარლო კვიტაიშვილი ქართული ოცნება - დემოკრატიული  საქართველო 



20 ემზარ თევდორაძე ქართული ოცნება - დემოკრატიული                     საქართველო 
21 ზაზა წულაძე ქართული ოცნება - დემოკრატიული  საქართველო 
22 გიორგი ჩახვაძე ქართული ოცნება - დემოკრატიული  საქართველო 
23 ელისო ჭიჭინაძე ქართული ოცნება - დემოკრატიული  საქართველო 
24 რევაზ კვერენჩხილაძე ქართული ოცნება - დემოკრატიული  საქართველო 
25 ბესიკ ტაბიძე ქართული ოცნება - დემოკრატიული           საქართველო 
26 ია მოქია ქართული ოცნება - დემოკრატიული  საქართველო 
27 კახა თედორაძე ქართული ოცნება - დემოკრატიული  საქართველო 

 
 

თვითმმართველი თემი – ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტი 

 

მერი:  დავით შარაშიძე - ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 

საკრებულოს წევრები 
I. პროპორციული საარჩევნო სისტემით არჩეული წევრები : 

 სახელი და გვარი წარმდგენი 
1 დიმიტრი კორიფაძე „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” 
2 მამია ბარამიძე „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” 
3 ხათუნა ბერიშვილი „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” 
4 ბაჩო ახალაძე „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” 
5 არჩილ სიხარულიძე „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” 
6 მარინე თავაძე „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” 
7 გოგი ბოლქვაძე გახარია - საქართველოსთვის 
8 ვალერიან ჩხიკვაძე გახარია - საქართველოსთვის 
9 ბაია ძნელაძე გახარია - საქართველოსთვის 
10 ირაკლი კუჭავა ქართული ოცნება - დემოკრატიული  საქართველო 
11 ზაალ მამალაძე ქართული ოცნება - დემოკრატიული  საქართველო 
12 მარინე ბერაძე ქართული ოცნება - დემოკრატიული                      საქართველო 
13 კლოდი მდინარაძე ქართული ოცნება - დემოკრატიული                    საქართველო 
14 გიორგი მათითაშვილი ქართული ოცნება - დემოკრატიული  საქართველო 
15 ქეთევან სიხარულიძე ქართული ოცნება - დემოკრატიული  საქართველო 
16 ვლადიმერ სიხარულიძე ქართული ოცნება - დემოკრატიული  საქართველო 
17 თემურ ხუხუნაიშვილი ქართული ოცნება - დემოკრატიული                   საქართველო 
18 მაია გიორგაძე ქართული ოცნება - დემოკრატიული  საქართველო 
19 დავით გუდავაძე ქართული ოცნება - დემოკრატიული  საქართველო 
20 დავით ტყეშელიაძე ქართული ოცნება - დემოკრატიული  საქართველო 
21 მანანა მინდაძე ქართული ოცნება - დემოკრატიული  საქართველო 
22 კობა კალანდაძე ქართული ოცნება - დემოკრატიული                 საქართველო 
23 ნოდარი ცხომელიძე ქართული ოცნება - დემოკრატიული   საქართველო 



24 ნინო რამიშვილი „სახალხო პარტია” 
II. მაჟორიტარული საარჩევნო სისტემით არჩეული წევრები : 

25 ჯუმბერი ბერძენიშვილი ქართული ოცნება - დემოკრატიული                      საქართველო 
26 გოჩა ჯიქია ქართული ოცნება - დემოკრატიული  საქართველო 
27 ზვიად წეროძე ქართული ოცნება - დემოკრატიული  საქართველო 
28 აკაკი ყაჭეიშვილი ქართული ოცნება - დემოკრატიული                      საქართველო 
29 გივი ჩხიკვაძე ქართული ოცნება - დემოკრატიული  საქართველო 
30 ლაშა თოლორდავა ქართული ოცნება - დემოკრატიული                     საქართველო 
31 ზაურ ზარბაზოია ქართული ოცნება - დემოკრატიული               საქართველო 
32 ლაშა ირემაძე ქართული ოცნება - დემოკრატიული  საქართველო 
33 ბიძინა ცინცაძე ქართული ოცნება - დემოკრატიული  საქართველო 
34 ზვიადი მამალაძე 41. ქართული ოცნება - დემოკრატიული  საქართველო 
35 მიხეილ თავართქილაძე 41. ქართული ოცნება - დემოკრატიული  საქართველო 
36 კახაბერ სიხარულიძე 41. ქართული ოცნება - დემოკრატიული                    საქართველო 

 

 

თვითმმართველი თემი– აბაშის მუნიციპალიტეტი 

მერი: გიგა გაბელაია - ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 

საკრებულოს წევრები 

I. პროპორციული საარჩევნო სისტემით არჩეული წევრები : 
 სახელი და გვარი წარმდგენი 

1 დავითი კაჭარავა „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” 
2 კოხტა მელია „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” 
3 ქეთევან ლობჟანიძე „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” 
4 მერაბი მელია „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” 
5 ფიქრია გვაზავა „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” 

6 კობა ნოდია „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” 
7 გენო მიმინოშვილი „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” 
8 გელა ლაბარტყავა „შალვა ნათელაშვილი-საქართველოს 

ლეიბორისტული პარტია” 
9 ტატო ედიშერაშვილი გახარია - საქართველოსთვის 
10 ბაჩუკი ქვილითაია გახარია - საქართველოსთვის 
11 კოკი ჩაჩავა „გირჩი” 
12 ლევან მაკალათია ქართული ოცნება - დემოკრატიული  საქართველო 
13 გელა ხოშტარია ქართული ოცნება - დემოკრატიული  საქართველო 
14 ნანა შენგელია ქართული ოცნება - დემოკრატიული  საქართველო 
15 კონსტანტინე კუჭუხიძე ქართული ოცნება - დემოკრატიული  საქართველო 
16 როინი კაჭარავა ქართული ოცნება - დემოკრატიული                          საქართველო 
17 დარეჯან ვადაჭკორია ქართული ოცნება - დემოკრატიული  საქართველო 



18 ზურაბ შუბლაძე ქართული ოცნება - დემოკრატიული                      საქართველო 
19 ზეზვა მაკალათია ქართული ოცნება - დემოკრატიული  საქართველო 
20 ტატიანა ხოშტარია ქართული ოცნება - დემოკრატიული  საქართველო 

II. მაჟორიტარული საარჩევნო სისტემით არჩეული წევრები : 
21 დავითი ცანავა ქართული ოცნება - დემოკრატიული  საქართველო 
22 დიმიტრი 

ვერულაშვილი 
ქართული ოცნება - დემოკრატიული  საქართველო 

23 დავითი გუნია ქართული ოცნება - დემოკრატიული  საქართველო 
24 ბაქარი შელია ქართული ოცნება - დემოკრატიული   საქართველო 
25 კახა ცანავა „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” 
26 ზაზა ალასანია ქართული ოცნება - დემოკრატიული  საქართველო 
27 მურთაზი ჯალაღონია ქართული ოცნება - დემოკრატიული                       საქართველო 
28 იაგო თოდუა ქართული ოცნება - დემოკრატიული                         საქართველო 
29 გია კუცია ქართული ოცნება - დემოკრატიული  საქართველო 
30 გია მიგინეიშვილი ქართული ოცნება - დემოკრატიული  საქართველო 

 

თვითმმართველი თემი – სენაკის მუნიციპალიტეტი 

მერი : ვახტანგ გადელია - ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 

საკრებულოს წევრები 

I. პროპორციული საარჩევნო სისტემით არჩეული წევრები : 
 
 
 სახელი და გვარი 

 
წარმდგენი 

1 ლაშა კუჭავა „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” 
2 სევდია უგრეხელიძე „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” 
3 ზურაბი სანაია „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” 
4 მაია ფირცხალავა „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” 
5 ბორისი სოსელია „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” 
6 გრიგოლი შურღაია „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” 
7 გოგიტა ოდიშარია „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” 
8 ია აბულაძე „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” 
9 სულხანი ხუნწარია „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” 
10 ირაკლი კაჭარავა გახარია - საქართველოსთვის 
11 ედიშერი ბაღათურია გახარია - საქართველოსთვის 
12 ნინო ტყებუჩავა გახარია - საქართველოსთვის 
13 ილია ახალაია გახარია - საქართველოსთვის 
14 საბა ოდიშარია ქართული ოცნება - დემოკრატიული  საქართველო 
15 ლევანი უჩანეიშვილი ქართული ოცნება - დემოკრატიული  საქართველო 



16 ინგა ქარდავა ქართული ოცნება - დემოკრატიული  საქართველო 
17 ზაზა ნაჭყებია ქართული ოცნება - დემოკრატიული  საქართველო 
18 ირაკლი 

კალანდარიშვილი 
ქართული ოცნება - დემოკრატიული         საქართველო 

19 ელისო ცაგურია ქართული ოცნება - დემოკრატიული   საქართველო 
20 ბადრი 

კალანდარიშვილი 
ქართული ოცნება - დემოკრატიული  საქართველო 

21 ელიზბარი ოდიშარია ქართული ოცნება - დემოკრატიული  საქართველო 
22 მანანა გვიჩია ქართული ოცნება - დემოკრატიული  საქართველო 

II. მაჟორიტარული საარჩევნო სისტემით არჩეული წევრები : 
23 მირანდა მირცხულავა „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” 
24 ბესიკი ნარმანია „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” 
25 გიგა წურწუმია ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 
26 ვახტანგი წურწუმია „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” 
27 ბადრი ხურცია ქართული ოცნება - დემოკრატიული     საქართველო 
28 საბა სირია „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” 
29 ლევანი ჯინორია ქართული ოცნება - დემოკრატიული  საქართველო 
30 შაქრო კოკაია ქართული ოცნება - დემოკრატიული  საქართველო 
31 კაპიტონი ტორჩინავა ქართული ოცნება - დემოკრატიული       საქართველო 
32 ბადრი შარტავა ქართული ოცნება - დემოკრატიული  საქართველო 
33 ირაკლი ცხვიტავა ქართული ოცნება - დემოკრატიული  საქართველო 

 
 

თვითმმართველი თემი – მარტვილის მუნიციპალიტეტი 

მერი: თორნიკე ჯანაშია - ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 

საკრებულოს წევრები 

I. პროპორციული საარჩევნო სისტემით არჩეული წევრები : 
 სახელი და გვარი წარმდგენი 

1 ვლადიმერ დანელია „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” 
2 ბექარ კუკანია „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” 
3 ნათია ქაჯაია „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” 
4 ზაურ ჯახუა „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” 
5 გოჩა ჯიქია „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” 
6 ელენე კოკაია „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” 
7 ვახტანგ კეკელია „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” 
8 ზაალ გოროზია „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” 
9 ელდარი თოდუა „ევროპელი სოციალისტები” 
10 ლაშა ქობალია „ევროპელი სოციალისტები” 
11 აკაკი ხუნწელია გახარია - საქართველოსთვის 



12 მაგდა შირავა გახარია - საქართველოსთვის 
13 შალვა თაფლაძე გახარია - საქართველოსთვის 
14 სერგი ფაცაცია გახარია - საქართველოსთვის 
15 გიორგი კოკაია ქართული ოცნება - დემოკრატიული  საქართველო 
16 ლევან სურმავა ქართული ოცნება - დემოკრატიული  საქართველო 
17 ირინა გადელია ქართული ოცნება - დემოკრატიული      საქართველო 
18 ალექსანდრე გრიგალავა ქართული ოცნება - დემოკრატიული  საქართველო 
19 ელიზბარ ახვლედიანი ქართული ოცნება - დემოკრატიული  საქართველო 
20 ნათია ბჟალავა ქართული ოცნება - დემოკრატიული     საქართველო 
21 ზურაბ მელიავა ქართული ოცნება - დემოკრატიული  საქართველო 
22 კობა დარჯანია ქართული ოცნება - დემოკრატიული  საქართველო 
23 მაია გაწერელია ქართული ოცნება - დემოკრატიული  საქართველო 
24 ზაზა რუხაია ქართული ოცნება - დემოკრატიული      საქართველო 

II. მაჟორიტარული საარჩევნო სისტემით არჩეული წევრები : 
25 გიორგი ხორავა გახარია - საქართველოსთვის 
26 შალვა ბახია ქართული ოცნება - დემოკრატიული  საქართველო 
27 კობა ასაბაშვილი „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” 
28 მამუკა დანელია „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” 
29 ჯამბულ ხუროძე ქართული ოცნება - დემოკრატიული  საქართველო 
30 ირაკლი დიხამინჯია ქართული ოცნება - დემოკრატიული      საქართველო 
31 მიხეილ ნაჭყებია „ევროპელი სოციალისტები” 
32 გიორგი ჯიჯელავა „ევროპელი სოციალისტები” 
33 მინდია გაბისონია ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 
34 დათო ხელაია „ევროპული საქართველო-მოძრაობა 

თავისუფლებისთვის” 
35 პაატა პირტახია „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” 
36 კახაბერ ჯგერენაია ქართული ოცნება - დემოკრატიული  საქართველო 

 

 

თვითმმართველი თემი – ხობის მუნიციპალიტეტი 

მერი : დავით ბუკია - ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 

საკრებულოს წევრები 

I. პროპორციული საარჩევნო სისტემით არჩეული წევრები : 
 სახელი და გვარი წარმდგენი 

1 ია ჯიშკარიანი „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” 
2 გურიელ ქარდავა „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” 
3 ლელა ადანაია „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” 
4 მოგელი ხუხია „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” 



5 ზურაბი შამათავა  „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” 
6 თამარი ქირია „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” 
7 ფელიქსი წურწუმია „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” 
8 ჯანსუღი ჯიშკარიანი „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” 
9 ნინო ბოკუჩავა „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” 
10 მალხაზი იოსავა გახარია - საქართველოსთვის 
11 ირაკლი ზაქარაია გახარია - საქართველოსთვის 
12 მაკა ჩარტია გახარია - საქართველოსთვის 
13 ნუგზარი შუშანია გახარია - საქართველოსთვის 
14 გოჩა ქაჯაია ქართული ოცნება - დემოკრატიული      საქართველო 
15 მზია ლემონჯარია ქართული ოცნება - დემოკრატიული    საქართველო 
16 მამუკა ქარდავა ქართული ოცნება - დემოკრატიული   საქართველო 
17 აკაკი მალანია ქართული ოცნება - დემოკრატიული  საქართველო 
18 მედეა თათარიშვილი ქართული ოცნება - დემოკრატიული     საქართველო 
19 ვლადიმერი ქანთარია ქართული ოცნება - დემოკრატიული   საქართველო 
20 ბექა მამაცაშვილი ქართული ოცნება - დემოკრატიული  საქართველო 
21 ქეთევან კვირიკაშვილი ქართული ოცნება - დემოკრატიული  საქართველო 
22 დიტო ხასია ქართული ოცნება - დემოკრატიული  საქართველო 
23 ფრიდონ შონია ქართული ოცნება - დემოკრატიული  საქართველო 

II. მაჟორიტარული საარჩევნო სისტემით არჩეული წევრები : 
24 ლევან ქავთარაძე ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 
25 ლევანი ლაშხია „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” 
26 ვეფხვია ფოცხორაია „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” 
27 ლევანი ლიპარტია ქართული ოცნება - დემოკრატიული  საქართველო 
28 ფრიდონი კუკავა ქართული ოცნება - დემოკრატიული  საქართველო 
29 გივი ლატარია ქართული ოცნება - დემოკრატიული      საქართველო 
30 კობა გერგაია ქართული ოცნება - დემოკრატიული  საქართველო 
31 აკაკი ხურცილავა ქართული ოცნება - დემოკრატიული      საქართველო 
32 სერგო ბერაია ქართული ოცნება - დემოკრატიული  საქართველო 
33 გიორგი გვასალია ქართული ოცნება - დემოკრატიული   საქართველო 
34 ბადრი რიჟამაძე ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 
35 ბექა ხარბედია ქართული ოცნება - დემოკრატიული  საქართველო 

 

თვითმმართველი თემი – ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი 

მერი : მამუკა წოწერია - ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 

საკრებულოს წევრები 

I. პროპორციული საარჩევნო სისტემით არჩეული წევრები : 
 სახელი და გვარი წარმდგენი 

1 თეიმურაზ ბასილაია „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” 



2 გიორგი ბიგვავა „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” 
3 კახაბერ ჩანგელია „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” 
4 მაია გაწერელია „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” 
5 პაატა ადამია „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” 
6 გიორგი ფიფია „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” 
7 მარიამ ახალაია „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” 
8 დარიკო არქანია  „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” 
9 დავით ვეკუა  „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” 
10 ხათუნა შამუგია „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” 
11 დავით ფიფია „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” 
12 დარეჯან გაბედავა „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” 
13 თენგიზ ჯიქია „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” 
14 მირანდა ესებუა „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” 
15 გიგა ფარულავა გახარია - საქართველოსთვის 
16 მალხაზ თორია გახარია - საქართველოსთვის 
17 ბელა მოსია გახარია - საქართველოსთვის 
18 ირაკლი გოგოხია ქართული ოცნება - დემოკრატიული     საქართველო 
19 ბესიკი ჭეჟია ქართული ოცნება - დემოკრატიული  საქართველო 
20 ნანა ხუფაცარია ქართული ოცნება - დემოკრატიული  საქართველო 
21 კონსტანტინე უბერი ქართული ოცნება - დემოკრატიული    საქართველო 
22 ოთარი ქადარია ქართული ოცნება - დემოკრატიული   საქართველო 
23 ნატალია შეროზია ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 
24 ირაკლი ლაგვილავა ქართული ოცნება - დემოკრატიული   საქართველო 
25 ბეჟანი შანავა ქართული ოცნება - დემოკრატიული   საქართველო 
26 ეკატერინე კიფაია ქართული ოცნება - დემოკრატიული  საქართველო 
27 სანდრო სორდია ქართული ოცნება - დემოკრატიული  საქართველო 
28 ნიკოლოზ ფიფია ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 
29 თამუნა ჯიქია ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 
30 ირაკლი ბაღათურია ქართული ოცნება - დემოკრატიული  საქართველო 

II. მაჟორიტარული საარჩევნო სისტემით არჩეული წევრები : 
31 თაზო ფაცაცია ქართული ოცნება - დემოკრატიული  საქართველო 
32 მამუკა ყურაშვილი ქართული ოცნება - დემოკრატიულ საქართველო 
33 ირაკლი სორდია „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” 
34 ირაკლი ჯანაშია ქართული ოცნება - დემოკრატიული  საქართველო 
35 ედიტა კოდუა ქართული ოცნება - დემოკრატიული  საქართველო 
36 თენგიზ მამფორია „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” 
37 გიორგი ფიფია ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 
38 მერაბი ჭაჭუა „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” 
39 ჯონი ჯიქია ქართული ოცნება - დემოკრატიული  საქართველო 
40 ბესიკი ჭეჟია „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” 
41 სოსო გოგოხია ქართული ოცნება - დემოკრატიულ  საქართველო 



42 გიორგი სორდია „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” 
43 ბესიკი გაბუნია „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” 
44 მაია კალანდია „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” 
45 ლაშა ბეჭვაია „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” 

 

თვითმმართველი თემი – წალენჯიხის მუნიციპალიტეტი 

 

მერი : გიორგი ხარჩილავა - „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” 

საკრებულოს წევრები 

I. პროპორციული საარჩევნო სისტემით არჩეული წევრები : 
 სახელი და გვარი წარმდგენი 

1 ავთანდილ გაბელია „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” 
2 თემურ ქარდავა „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” 
3 ეკა სამუშია „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” 
4 ომარ ქარდავა „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” 
5 რაისა ჩანგელია „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” 
6 ირაკლი სალია „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” 
7 ნანა ქობალია „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” 
8 გიორგი დარსალია „ლელო” 
9 კორნელი სალია გახარია - საქართველოსთვის 
10 გონერი კვარაცხელია გახარია - საქართველოსთვის 
11 ნანა ლემონჯავა გახარია - საქართველოსთვის 
12 ლევან მებონია ქართული ოცნება - დემოკრატიული                   საქართველო 
13 დარეჯან დადიანი ქართული ოცნება - დემოკრატიული  საქართველო 
14 დავით ბელქანია ქართული ოცნება - დემოკრატიული  საქართველო 
15 მაია მიქავა ქართული ოცნება - დემოკრატიული                 საქართველო 
16 თენგიზ ფიფია ქართული ოცნება - დემოკრატიული  საქართველო 
17 მანანა ჭანია ქართული ოცნება - დემოკრატიული                  საქართველო 
18 სოლომონ სარია ქართული ოცნება - დემოკრატიული                 საქართველო 

II. მაჟორიტარული საარჩევნო სისტემით არჩეული წევრები : 
19 გელა აბულაძე გახარია - საქართველოსთვის 
20 ბაჩანა ქანთარია „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” 
21 ბესიკ ფარცვანია ქართული ოცნება - დემოკრატიული  sაქართველო 

22 მამუკა მიქავა „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” 
23 ნანა კეკუა ქართული ოცნება - დემოკრატიული     საქართველო 
24 რომან კვარაცხელია „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” 
25 ზაზა უბილავა ქართული ოცნება - დემოკრატიული  საქართველო 
26 დათა კუკავა ქართული ოცნება - დემოკრატიული  საქართველო 



27 დათო მესხია „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” 

 

თვითმმართველი თემი – ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტი 

 
 

მერი : დათო გოგუა - ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 
საკრებულოს წევრები 
I. პროპორციული საარჩევნო სისტემით არჩეული წევრები : 
ნ
ო
მე
რ
ი 

სახელი და გვარი წარმდგენი 

1 რამაზი გულუა „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” 
2 რამაზ თოლორდავა „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” 
3 თამარ გოგუა „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” 
4 ოთარ შენგელია „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” 
5 ნია ჭითანავა „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” 
6 ზურაბ გაბისონია „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” 
7 კორნელი წურწუმია „ლელო” 
8 ჯონი ჯალაღონია გახარია - საქართველოსთვის 
9 დავით შენგელია გახარია - საქართველოსთვის 
10 ელზა ხოჭოლავა გახარია - საქართველოსთვის 
11 თენგიზ ზედანია გახარია - საქართველოსთვის 
12 კობა ჯიქია ქართული ოცნება - დემოკრატიული  საქართველო 
13 ჯუმბერი იზორია ქართული ოცნება - დემოკრატიული   საქართველო 
14 ხათუნა მიქავა ქართული ოცნება - დემოკრატიული  საქართველო 
15 გულნაზი ბაძაღუა ქართული ოცნება - დემოკრატიული  საქართველო 
16 ზურაბ ნარსია ქართული ოცნება - დემოკრატიული  საქართველო 
17 იაგო დარსალია ქართული ოცნება - დემოკრატიული  საქართველო 
18 გერონტი მამფორია ქართული ოცნება - დემოკრატიული      საქართველო 

II. მაჟორიტარული საარჩევნო სისტემით არჩეული წევრები : 
19 ჯანო პერტაია ქართული ოცნება - დემოკრატიული   საქართველო 
20 ვარლამ სიჭინავა „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” 
21 ზურაბ ჯიქია ქართული ოცნება - დემოკრატიულისაქართველო 
22 დიმიტრი ყალიჩავა ქართული ოცნება - დემოკრატიულ საქართველო 
23 შოთა წურწუმია გახარია - საქართველოსთვის 
24 ტარიელ შენგელია გახარია - საქართველოსთვის 
25 აჩიკო ცირამუა გახარია - საქართველოსთვის 



26 დაზმირ დარსალია ქართული ოცნება - დემოკრატიული  საქართველო 
27 ოქრო შენგელია ქართული ოცნება - დემოკრატიული  საქართველო 
 

 

თვითმმართველი ქალაქი– ფოთის მუნიციპალიტეტი 

მერი : ბექა ვაჭარაძე - ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 
საკრებულოს წევრები 
I. პროპორციული საარჩევნო სისტემით არჩეული წევრები : 
 

 სახელი და გვარი წარმდგენი 
1 დარეჯან ცხვიტარია „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” 
2 დათო ხომერიკი „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” 
3 პაატა ჩაგანავა „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” 
4 ანა ჯოჯუა „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” 
5 მიხეილ ფირცხალავა „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” 
6 დავით ბასილაია „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” 
7 არჩილ ხულორდავა „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” 
8 მარიამ უჩანეიშვილი „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” 
9 ირაკლი ლაბარტყავა „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” 
10 ჟანა ჩაჩავა „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” 
11 გიგლა თურქია გახარია - საქართველოსთვის 
12 თამარ კაჭარავა გახარია - საქართველოსთვის 
13 მამუკა გვასალია გახარია - საქართველოსთვის 
14 თამარ თოფურია გახარია - საქართველოსთვის 
15 ალექსანდრე ტყებუჩავა ქართული ოცნება - დემოკრატიული  საქართველო 
16 ნიკა კორშია ქართული ოცნება - დემოკრატიული   საქართველო 
17 გვანცა გვაძაბია ქართული ოცნება - დემოკრატიული   საქართველო 
18 ბექა მორჩილაძე ქართული ოცნება - დემოკრატიული  საქართველო 
19 ზაალი კვინჩია ქართული ოცნება - დემოკრატიული   საქართველო 

20 მაია დოლბაია ქართული ოცნება - დემოკრატიული  საქართველო 
21 დავით ესებუა ქართული ოცნება - დემოკრატიულისაქართველო 
22 შალვა 

სარდალიშვილი 
ქართული ოცნება - დემოკრატიული  საქართველო 

23 ნანა ვეკუა ქართული ოცნება - დემოკრატიული    საქართველო 
24 ირაკლი კიკალეიშვილი ქართული ოცნება - დემოკრატიული        საქართველო 
25 თორნიკე ხარჩილავა ქართული ოცნება - დემოკრატიული     საქართველო 
26 ნანა საბულუა ქართული ოცნება - დემოკრატიული      საქართველო 
27 თემური დუნდუა ქართული ოცნება - დემოკრატიული  საქართველო 
28 ბაქარი ერაგია ქართული ოცნება - დემოკრატიული  საქართველო 

II. მაჟორიტარული საარჩევნო სისტემით არჩეული წევრები : 



29 თორნიკე კირთაძე ქართული ოცნება - დემოკრატიული  საქართველო 
30 უჩა დოლიძე ქართული ოცნება - დემოკრატიული                      საქართველო 
31 სანდრო ქუშაშვილი ქართული ოცნება - დემოკრატიული  საქართველო 
32 ნიკოლოზ იზორია ქართული ოცნება - დემოკრატიული  საქართველო 
33 ლაშა რუხაია „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” 
34 მალხაზი ფოჩხუა ქართული ოცნება - დემოკრატიული                        საქართველო 
35 ოლეგი ნაჭყებია ქართული ოცნება - დემოკრატიული  საქართველო 

 

თვითმმართველი ქალაქი – ბათუმის მუნიციპალიტეტი 

მერი:  არჩილ ჩიქოვანი - ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 

საკრებულოს წევრები 
I. პროპორციული საარჩევნო სისტემით არჩეული წევრები : 

 
 

სახელი და გვარი წარმდგენი 

1 კახაბერ ქაშიბაძე „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” 
2 რევაზ ხარაზი „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” 
3 თეკლა კავაზაშვილი „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” 
4 ლაშა კილაბერია „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” 
5 მამუკა ქობულაძე „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” 
6 ნატო ნაცარაშვილი „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” 
7 ალექსანდრე 

ვარშალომიძე 
„ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” 

8 ილია ჯინჭარაძე „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” 
9 ქეთევან ლასტაკანიძე „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” 
10 ბადრი მექვაბიშვილი „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” 
11 ირაკლი ზოიძე „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” 
12 ეკატერინე ზარია „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” 
13 ირაკლი კუპრაძე „ლელო” 
14 ნინო ბაციაშვილი გახარია - საქართველოსთვის 
15 აკაკი გვიანიძე გახარია - საქართველოსთვის 
16 ირაკლი თავდგირიძე გახარია - საქართველოსთვის 
17 ასლან ბალაძე ქართული ოცნება - დემოკრატიული                  საქართველო 
18 როსტომ ხალვაში ქართული ოცნება - დემოკრატიული  საქართველო 
19 ნერიმან ცინცაძე ქართული ოცნება - დემოკრატიული  საქართველო 
20 ზურაბ ნაკაიძე ქართული ოცნება - დემოკრატიული                    საქართველო 
21 რიჩარდ სირაბიძე ქართული ოცნება - დემოკრატიული  საქართველო 
22 ნატალია ზოიძე ქართული ოცნება - დემოკრატიული                    საქართველო 
23 ლევან ცხოიძე ქართული ოცნება - დემოკრატიული  საქართველო 
24 დავით მახარაძე ქართული ოცნება - დემოკრატიული                 საქართველო 
25 ნინო ცხვარაძე ქართული ოცნება - დემოკრატიული                      საქართველო 



26 ლევან ბერიძე ქართული ოცნება - დემოკრატიული  საქართველო 
27 თენგიზ აფხაზავა ქართული ოცნება - დემოკრატიული  საქართველო 
28 თეონა ბერიძე ქართული ოცნება - დემოკრატიული  საქართველო 

II. მაჟორიტარული საარჩევნო სისტემით არჩეული წევრები : 
29 ნაზი ფუტკარაძე „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” 
30 გოჩა მგელაძე ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 
31 ნოდარ დუმბაძე „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” 
32 ნუგზარ ფუტკარაძე  „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” 
33 ლევან დოლიძე ქართული ოცნება - დემოკრატიული                 საქართველო 
34 გიორგი ლომთათიძე ქართული ოცნება - დემოკრატიული  საქართველო 
35 მინდია გოგუაძე ართული ოცნება - დემოკრატიული                      საქართველო 

 

თვითმმართველი თემი – ქედის მუნიციპალიტეტი 

მერი: როლანდი ბერიძე - ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 
საკრებულოს წევრები 
I. პროპორციული საარჩევნო სისტემით არჩეული წევრები : 
 

 II. მაჟორიტარული საარჩევნო სისტემით არჩეული წევრები : 
15 ვაჟა აბულაძე ქართული ოცნება - დემოკრატიული  საქართველო 
16 ოთარ ხარაძე ქართული ოცნება - დემოკრატიული  საქართველო 
17 მერაბ ნაკაშიძე ქართული ოცნება - დემოკრატიული  საქართველო 
18 ამირან წულუკიძე ქართული ოცნება - დემოკრატიული  საქართველო 
19 მამუკა გოგოლიშვილი ქართული ოცნება - დემოკრატიული  საქართველო 
20 ჯიმშერ სამნიძე ქართული ოცნება - დემოკრატიული                     საქართველო 
21 ლევან ვერძაძე ქართული ოცნება - დემოკრატიული  საქართველო 

 სახელი და გვარი წარმდგენი 
1 დავით სირაბიძე „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” 
2 ირაკლი მახარაძე „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” 
3 შორენა კარანაძე „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” 
4 მინდია არძენაძე „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” 
5 გოჩა ჟღენტი „ლელო” 
6 ჯემალ დავითაძე გახარია - საქართველოსთვის 
7 ამირან ცინცაძე ქართული ოცნება - დემოკრატიული                    საქართველო 
8 რომან დავითაძე ქართული ოცნება - დემოკრატიული  საქართველო 
9 მზია ბოლქვაძე ქართული ოცნება - დემოკრატიული                   საქართველო 
10 გოჩა გორგილაძე ქართული ოცნება - დემოკრატიული  საქართველო 
11 არჩილ გორგილაძე ქართული ოცნება - დემოკრატიული  საქართველო 
12 მარინა ბარამიძე ქართული ოცნება - დემოკრატიული  საქართველო 
13 რეზო თურმანიძე ქართული ოცნება - დემოკრატიული  საქართველო 
14 ლევან ბერიძე ქართული ოცნება - დემოკრატიული  საქართველო 



 

თვითმმართველი თემი – ქობულეთის მუნიციპალიტეტი 

მერი:  ლევან ზოიძე - ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 

საკრებულოს წევრები 

I. პროპორციული საარჩევნო სისტემით არჩეული წევრები : 
 სახელი და გვარი წარმდგენი 

1 არჩილ ჯაფარიძე „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” 
2 ლაშა კომახიძე „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” 
3 ილონა ანანიძე „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” 
4 სოლომონ ბაჯელიძე „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” 
5 გიორგი კარალიძე „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” 
6 ჯეირან წულუკიძე  „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” 
7 ირაკლი ტაკიძე „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” 
8 ედუარდ ქავჯარაძე „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” 
9 იამზე ცალქალამანიძე „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” 
10 მერაბ ცინცაბაძე „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” 
11 ლევან მახარაძე „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” 
12 ია მესხიძე გახარია - საქართველოსთვის 
13 შოთა გოგიტიძე გახარია - საქართველოსთვის 
14 დავით ვერულიძე ქართული ოცნება - დემოკრატიული                      საქართველო 
15 გელა გოგიტიძე ქართული ოცნება - დემოკრატიული  საქართველო 
16 ლია შაქარიშვილი ქართული ოცნება - დემოკრატიული                  საქართველო 
17 თედო ტაკიძე ქართული ოცნება - დემოკრატიული  საქართველო 
18 გიორგი გოგიტიძე ქართული ოცნება - დემოკრატიული  საქართველო 
19 ნათია თხილაიშვილი ქართული ოცნება - დემოკრატიული  საქართველო 
20 დავით პაპუნაიშვილი ქართული ოცნება - დემოკრატიული                 საქართველო 
21 სულხან გორჯელაძე ქართული ოცნება - დემოკრატიული                 საქართველო 
22 ეკატერინე 

კოჭლამაზაშვილი 
ქართული ოცნება - დემოკრატიული            საქართველო 

23 მამია ჟორდანია ქართული ოცნება - დემოკრატიული  საქართველო 
24 გურამ აბაშიძე ქართული ოცნება - დემოკრატიული                  საქართველო 
25 ნატო შამილიშვილი ქართული ოცნება - დემოკრატიული  საქართველო 
26 მირზა მახარაძე ქართული ოცნება - დემოკრატიული  საქართველო 

II. მაჟორიტარული საარჩევნო სისტემით არჩეული წევრები : 
27 დავით წულუკიძე ქართული ოცნება - დემოკრატიული  საქართველო 
28 იოსებ ჟღენტი ქართული ოცნება - დემოკრატიული  საქართველო 
29 ავთანდილ 

გოგიბერიძე 
ქართული ოცნება - დემოკრატიული  საქართველო 

30 სოსო ქიზინიძე „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” 



31 ლაშა 
ხახუტაიშვილი 

ქართული ოცნება - დემოკრატიული  საქართველო 

32 დავით 
მჭედლიშვილი 

ქართული ოცნება - დემოკრატიული                   საქართველო 

33 ჯემალ ბლადაძე ქართული ოცნება - დემოკრატიული                 საქართველო 
34 გელა შაქარიშვილი ქართული ოცნება - დემოკრატიული  საქართველო 
35 ირაკლი ქათამაძე ქართული ოცნება - დემოკრატიული  საქართველო 
36 ზურაბ ხინიკაძე ქართული ოცნება - დემოკრატიული                    საქართველო 
37 ალექსანდრე 

ხიდაშელი 
ქართული ოცნება - დემოკრატიული  საქართველო 

38 ედნარ თურმანიძე ქართული ოცნება - დემოკრატიული                    საქართველო 
39 დავით 

ოქროპირიძე 
„ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” 

 

 

თვითმმართველი თემი – შუახევის მუნიციპალიტეტი 

 

      მერი: ომარ ტაკიძე - ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 
      საკრებულოს წევრები 

I. პროპორციული საარჩევნო სისტემით არჩეული წევრები : 
 სახელი და გვარი წარმდგენი 

1 სოსლან ზოიძე „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” 
2 რამინ მიქელაძე „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” 
3 ირმა ამაღლობელი „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” 
4 ჯემალ ჯაყელი „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” 
5 ავთანდილ მახარაძე „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” 
6 ზვიად დიასამიძე „ლელო” 
7 მერაბ დავითაძე გახარია - საქართველოსთვის 
8 გიორგი დავითაძე ქართული ოცნება - დემოკრატიული  საქართველო 
9 ედუარდ გოგრაჭაძე ქართული ოცნება - დემოკრატიული  საქართველო 
10 ფატი ჭაღალიძე ქართული ოცნება - დემოკრატიული  საქართველო 
11 ედნარ კეჟერაძე ქართული ოცნება - დემოკრატიული                   საქართველო 
12 თენგიზ ივანაძე ქართული ოცნება - დემოკრატიული                  საქართველო 
13 მელანო ებრალიძე ქართული ოცნება - დემოკრატიული  საქართველო 
14 ვახტანგ ფუტკარაძე ქართული ოცნება - დემოკრატიული  საქართველო 

II. მაჟორიტარული საარჩევნო სისტემით არჩეული წევრები : 
15 ზაზა დავითაძე ქართული ოცნება - დემოკრატიული                    საქართველო 
16 გიორგი კეკელიძე ქართული ოცნება - დემოკრატიული  საქართველო 
17 მალხაზ ტაკიძე ქართული ოცნება - დემოკრატიული                 საქართველო 



18 როსტომ ლორთქიფანიძე ქართული ოცნება - დემოკრატიული                 საქართველო 
19 ემზარ აბაშიძე ქართული ოცნება - დემოკრატიული  საქართველო 
20 მურად ქათამაძე ქართული ოცნება - დემოკრატიული  საქართველო 
21 ფრიდონ ფუტკარაძე ქართული ოცნება - დემოკრატიული            საქართველო 

 

თვითმმართველი თემი – ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი 

 

მერი : ზაზა დიასამიძე - ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 
      საკრებულოს წევრები 

I. პროპორციული საარჩევნო სისტემით არჩეული წევრები : 
 სახელი და გვარი წარმდგენი 

1 მალხაზ თავდგირიძე „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” 
2 მერაბ ვარშალომიძე „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” 
3 თამარ თედორაძე „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” 
4 მამუკა ჯევაიში „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” 
5 რამაზ ქავთარაძე „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” 
6 ნარგიზ ბერიძე „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” 
7 რამაზ ფევაძე გახარია - საქართველოსთვის 
8 გიორგი კახიძე გახარია - საქართველოსთვის 
9 ნესტან დიდმანიძე გახარია - საქართველოსთვის 
10 თენგიზ ირემაძე ქართული ოცნება - დემოკრატიული                   საქართველო 
11 დავით სამნიძე ქართული ოცნება - დემოკრატიული  საქართველო 
12 გურანდა დოლიძე ქართული ოცნება - დემოკრატიული  საქართველო 
13 გია ცისკარაძე ქართული ოცნება - დემოკრატიული                 საქართველო 
14 ედნარ ფუტკარაძე ქართული ოცნება - დემოკრატიული  საქართველო 
15 ხათუნა დიასამიძე ქართული ოცნება - დემოკრატიული  საქართველო 
16 ვახტანგ ლორთქიფანიძე ქართული ოცნება - დემოკრატიული  საქართველო 

II. მაჟორიტარული საარჩევნო სისტემით არჩეული წევრები : 
17 რამაზ თავდგირიძე ქართული ოცნება - დემოკრატიული  საქართველო 
18 არჩილ მხეიძე ქართული ოცნება - დემოკრატიული  საქართველო 
19 ირაკლი ჩხაიძე „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” 
20 მინდია დიასამიძე ქართული ოცნება - დემოკრატიული               საქართველო 
21 ელიზბარ ზოიძე ქართული ოცნება - დემოკრატიული                  საქართველო 

22 შოთა ფუტკარაძე ქართული ოცნება - დემოკრატიული                   საქართველო 
23 მალხაზ სალვარიძე ქართული ოცნება - დემოკრატიული  საქართველო 
24 გოჩა ლორთქიფანიძე ქართული ოცნება - დემოკრატიული  საქართველო 

თვითმმართველი თემი – ხულოს მუნიციპალიტეტი 



მერი:  ვახტანგ ბერიძე - ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 
საკრებულოს წევრები 
I. პროპორციული საარჩევნო სისტემით არჩეული წევრები : 

ნომერი სახელი და გვარი წარმდგენი 
1 ზაზა ვანაძე „მესამე ძალა-სტრატეგია 

აღმაშენებელი” 
2 ირაკლი ჯორბენაძე „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” 
3 მარად შავაძე „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” 
4 შორენა შავაძე „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” 
5 ჯემალ ჭელიძე „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” 
6 თემურ ვაშაყმაძე „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” 
7 ნარი ფუტკარაძე „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” 
8 ბესიკ შაინიძე „ლელო” 
9 მინდია რიჟვაძე გახარია - საქართველოსთვის 
10 იური აბულაძე ქართული ოცნება - დემოკრატიული  საქართველო 
11 ჯუმბერ დიმიტრაძე ქართული ოცნება - დემოკრატიული                     საქართველო 
12 ნარგიზ დეკანაძე ქართული ოცნება - დემოკრატიული  საქართველო 
13 რამინ ბერიძე ქართული ოცნება - დემოკრატიული  საქართველო 
14 გია ბოლქვაძე ქართული ოცნება - დემოკრატიული  საქართველო 
15 ირმა შავაძე ქართული ოცნება - დემოკრატიული  საქართველო 
16 რამაზ გელაძე ქართული ოცნება - დემოკრატიული  საქართველო 

       II. მაჟორიტარული საარჩევნო სისტემით არჩეული წევრები : 
17 ირაკლი ბოლქვაძე გახარია - საქართველოსთვის 
18 ნადიმ დეკანაძე ქართული ოცნება - დემოკრატიული                 საქართველო 
19 ზაურ გობაძე ქართული ოცნება - დემოკრატიული  საქართველო 
20 ლევან გელაძე ქართული ოცნება - დემოკრატიული  საქართველო 
21 რენარ ბოლქვაძე ქართული ოცნება - დემოკრატიული  საქართველო 
22 ავთანდილ მახარაძე ქართული ოცნება - დემოკრატიული                      საქართველო 
23 თემურ ანთაძე ქართული ოცნება - დემოკრატიული  საქართველო 
24 არჩილ აბაშიძე ქართული ოცნება - დემოკრატიული                    საქართველო 

 
 


