
საოლქო საარჩევნო კომისია

ინტრუქტაჟის 

განმახორციელებელი

(სახელი, გვარი)

ინტრუქტაჟის 

ჩატარების თარიღი

(ერთი დღე)

ინტრუქტაჟის 

ჩატარების დრო 

(საათი) 

ჩატარების ადგილი (მისამართი)

#1 მთაწმინდა გიორგი ზირაქაშვილი 11.09.2020 12:00
ქ.თბილისი შიო მღვიმელის 1ბ. საოლქო საარჩევნო 

კომისიის შენობა

#4 კრწანისი გიორგი გორდაძე 16.09.2020 14:00
ქ. თბილისი, ვახტანგ გორგასლის 4ა, საოლქო საარჩევნო 

კომისიის სხდომათა დარბაზი, პირველი სართული

#7 ჩუღურეთი თინათინ კალმახელიძე 15.09.2020 11:00
ქ. თბილისი, ივ. ჯავახიშვილის 51, საოლქო საარჩევნო 

კომისიის დარბაზი

#8 დიდუბე ლიკა ავალიშვილი 12.09.2020 16:00
ქ. თბილისი, დ. აღმაშენებლის გამზ. N140ა, საოლქო 

საარჩევნო კომისიის შენობა

#11 საგარეჯო ზურა მღებრიშვილი 14.09.2020 11:00
ქ. საგარეჯო ერეკლე ll ქ. N68,  საოლქო საარჩევნო კომისიის 

სხდომათა დარბაზი

#12  გურჯაანი მაია ჩუთლაშვილი 15.09.2020 12:00
ქ. გურჯაანი, რუსთაველის ქ. N18 საოლქო სარჩევნო 

კომისიის სხდომათა დარბაზი

#13 სიღნაღი მანანა მჭედლიშვილი 11.09.2020 12:00
ქ. სიღნაღი, დ.აღმაშენებლის ქ. #19, საოლქო საარჩევნო 

კომისიის სხდომათა დარბაზი

#14 დედოფლისწყარო ნინო მჭედლიშვილი 15.09.2020 12:00 
ქ. დედოფლისწყარო რუსთაველის ქ. N29, საოლქო 

საარჩევნო კომისიის სხდომათა დარბაზი

#15 ლაგოდეხი გიორგი დარბაიძე 12.09.2020 12:00
ქ. ლაგოდეხი. ზაქათალას ქ. N44 ოლქის სხდომათა 

დარბაზი 

#16 ყვარელი ნატო ნაპირელი 10.09.2020 11:00 ქ. ყვარელი, ჭავჭავაძის ქ.№32 ოლქის სხდომათა დარბაზი

#17 თელავი რევაზ გაიპარაშვილი 10.09.2020 11:00
ქ. თელავი , დავითაშვილის ქ. N2 საოლქო საარჩევნო 

კომისიის სხდომათა დარბაზი

#18 ახმეტა მინდია იუკურიძე 15.09.2020 12:00
ქ.ახმეტა ჩოლოყაშვილის N50 საოლქო საარჩევნო კომისიის 

შენობა.ოლქის სხდომათა დარბაზი

#19  თიანეთი გიორგი ცალუღელაშვილი 11.09.2020 12:00
ქ. თიანეთი რუსთაველის ქ #54 საოლქო საარჩევნო კომისიის 

შენობა

#20 რუსთავი გაგა აფციაური 10.09.2020 12:00 ქ. რუსთავი, ფიროსმანის 1. 19/საოლქო საარჩევნო კომისია 

#21 გარდაბანი ნოდარი ბერუაშვილი 10.09.2020 12:00
ქ. გარდაბანი, დ. აღმაშენებლის ქ. №36; N21 გარდაბნის 

საოლქო საარჩევნო კომისიის შენობა

#22 მარნეული ანა ილურიძე 10. 09.2020 12:00
ქ. მარნეული #22 მარნეულის საოლქო საარჩევნო კომისია 

რუსთაველის #69

#23 ბოლნისი რუსუდან ქურდიანი 14.09.2020 14:00

ქ.ბოლნისი დ.აღმაშენებლის #68 (ბოლნისის საოლქო 

საარჩევნო კომისიის ადმინისტრაციული შენობა, სხდომის 

დარბაზი)

#24 დმანისი ლონგინოზ ყულიაშვილი 11.09.2020 11:00

ქ.დმანისი წმ.ნინოს ქუჩა #39 (#24 დმანისის საოლქო 

საარჩევნო კომისიის ადმინისტრაციული შენობის დარბაზის 

II სართული)

#25 წალკა ხათუნა ილდანი 15.09.20202 15:00
ქ.წალკა კოსტავას ქუჩა #50 (საოლქო სარჩევნო კომისიის II 

სართული, სხდომათა დარბაზი)

#26 თეთრიწყარო თამარ მეტრეველი 13.09.2020 13:00
ქ.თეთრიწყარო თამარ მეფის ქუჩა #35 (საოლქო საარჩევნო 

ომისიის სხდომათა დარბაზი, II სართული)

#27 მცხეთა რობერტ აზარაშვილი 13.09.2020. 14-00 ქ. მცხეთა აღმაშენებლის N51(საოლქოს შენობა)

#28 დუშეთი მაია ველთაური 10.09.2020 12:00 ქ. დუშეთი კოსტავას N23  (საოლქოს შენობა

#29 ყაზბეგი ციური ჩქარეული 14.09.2020 12:00 დ.სტეფანწმინდა აღმაშენებლის 9 (საოლქოს შენობა

#30 კასპი ნანა ნონიაშვილი 10.09.2020 12:00 საოლქო საარჩევნო კომისია (ქ. კაპი, კოსტავას ქ,#16)

#32 გორი ლევან ისაკაძე 14.09.2020 12:00 საოლქო საარჩევნო კომისია (ქ. გორი, სამების ქ.#1)

#33 ქარელი ზაზა ნადირაშვილი 16.09.2020 12:00 საოლქო საარჩევნო კომისია (ქ. ქარელი.თმარ მეფის ქ. N24)

#35 ხაშური იმედო ლაცაბიძე 13.09.2020 11:00  ქ. ხაშური, კოსტავას ქ. #7, საოლქო საარჩევნო კომისია

#36 ბორჯომი ლევან დევიძე 15.09.2020 12:00
ქ. ბორჯომი, წმინდა ნინოს ქუჩა N11; საოლქო საარჩევნო 

კომისიის შენობა, მე-3 სართული.

#37 ახალციხე სოფიკო ნებაძე 11.09.2020 12:00 
ქ. ახალციხე, კეცხოველი ქ.N 6; საოლქო საარჩევნო კომისიის 

შენობა, პირველი სართული.

#38 ადიგენი ჯაბა მაჭარაშვილი 14.09.2020 11:00 
დაბა ადიგენი, არტემ ბალახაშვილის ქ.N19; საოლქო 

საარჩევნო კომისიის შენობა, პირველი სართული.

#39 ასპინძა ნიკოლოზ ლოლაძე 12.09.2020 11:00 
დაბა ასპინძა, ერეკლე მეორეს ქ. N6, საოლქო საარჩევნო 

კომისიის შენობა

#40 ახალქალაქი ჰასმიკ მარანგოზიან 13.09.2020 11:00
ქ. ახალქალაქი, ჯავახიშვილის N2; საოლქო საარჩევნო 

კომისიის შენობა, მე-2 სართული.

#41 ნინოწმინდა ზარუჰი ესოიან 14.09.2020 11:00
ქ. ნინოწმინდა,თავისუფლების N21; საოლქო საარჩევნო 

კომისიის შენობა, მე-2 სართული.

#43 ონი მარინა გობეჯიშვილი 12.09.2020 12:00 ქ. ონი ქაფიანიძის ქ N90, საოლქო საარჩევნო კომისია

#44 ამბროლაური გერონტი გოგსაძე 12.09.2020 12:00
ქ. ამბროლაური აღმაშენებლის ქN21, საოლქო სააჩევნო 

კომისა



#45 ცაგერი ლელა კოპალიანი 15.09.2020 12:00 ქ. ცაგერი რუსთაველის N41, საოლქო საარჩევნო კომისია

#46 ლენტეხი მანანა ონიანი 15.09.2020 15:00 ქ. ლენტეხი თამარ მეფის ქ N31, საოლქო საარჩევნო კომისია

#47 მესტია მურთაზ ჩამგელიანი 15.09.2020 16:00 ქ. მესტია თამარ მეფის ქ N14, საოლქო საარჩევნო კომისია

#48 ხარაგაული გია ცისკაძე 11.09.2020 12:00
№48 ხარაგაულის საოლქო საარჩევნო კომისია (დ. 

ხარაგაული, 9 აპრილის ქ.№ 46)

#49 თერჯოლა ნაზი სირაძე 14.09.2020 12:00 
თერჯოლა, საოლქო საარჩევნო კომისიის შენობა 

(სხდომათა დარბაზი), რუსთაველის ქ N117.

#50 საჩხერე მანანა მუმლაძე  14.09.2020 11:00

N 50 საჩხერის საოლქო საარჩევნო კომისიის შენობის  მე-2 

სართული.                                                                        საჩხერე. 

მ.მაჭავარიანის N 41

#51 ზესტაფონი გიორგი კახნიაშვილი 12.09.2020 13:00
ზესტაფონი, საოლქო საარჩევნო კომისიის შენობა, 

წერეთლის ქ. N5

#52 ბაღდათი არჩილ სიგუნავა 15.09.2020 12:00
ბაღდათის საოლქო საარჩევნო კომისიის შენობა, 

ქ.ბაღდათი სააკაძის N 5

#53 ვანი ზაზა გიორგაძე 10.09.2020 12:00 
საოლქო კომისიის შენობა (სხდომათა დარბაზი), ვანი, 

თავისუფლების N63 

#54 სამტრედია ნანა იმნაძე 15.09.2020 12:00 სამტრედია, საოლქო კომისია, რესპუბლიკის ქ N 6

#55 ხონი გიორგი უგულავა 14.09.2020 12:00
ხონის საოლქო საარჩევნო კომისია (სხდომათა დარბაზი, 

პირველი სართული), კაკაბაძის N2

#56 ჭიათურა მამუკა სამხარაძე 12.09.2020 12:00
ქ. ჭიათურა, ნინოშვილის ქ. 5ა. საოლქო საარჩევნო კომისიის 

სხდომათა დარბაზი

#57 ტყიბული ნატო კენჭოშვილი 13.09.2020 11:00
ქ. ტყიბული, თაბუკაშვილის ქ N8. საოლქო საარჩევნო 

კომისიის შენობა

#58 წყალტუბო გიორგი ნიჟარაძე 10.09.2020 15:00 
წყალტუბოს საოლქო საარჩევნო კომისია,  ქ.წყალტუბო, 

ა.ყაზბეგის #2ა

#60 ოზურგეთი
ბერდია ლომიძე.თამთა 

გიორგაძე
16.09.2020 11:00

ოზურგეთი.ვიქტორ დოლიძის N1,საოლქო საარჩევნო 

კომისია

#61 ლანჩხუთი თამარ ბისიეშვილი 16.09.2020 12:00 ქ. ლანჩხუთი ჟორდანიას N76

#62 ჩოხატაური თემურ კუტუბიძე 13.09.2020 13:00 ქ. ჩოხატაური დუმბაძის ქ. N 35

#63 აბაშა გიორგი ქოიავა 12.09.2020 12:00
აბაშა ჯორჯიკიას ქუჩა (N63 აბაშის საოლქო საარჩევნო 

კომისიის შენობაში, სხდომათა დარბაზი)

#64 სენაკი ცოტნე შუშანია 14.09.2020 11:30
ქ. სენაკი, შოთა რუსთაველის ქ. N221, საოლქო საარჩევნო 

კომისიის შენობა

#65 მარტვილი ნინო დანელია 12.09.2020 11:00
ქ.მარტვილი, გამსახურდიას ქ.N4. საოლქო საარჩევნო 

კომისიის შენობა

#66 ხობი დათუნა ჯობავა 14.09.2020 11:00
ქ. ხობი ც.დადიანის N185, საოლქო საარჩევნო კომისიის 

შენობა

#68 წალენჯიხა ანა მიქავა 16.09.2020 12:00
ქ. წალენჯიხა, სალიას ქ.N 3 ,მე-3 სართული, საოლქო 

საარჩევნო კომისია, სხდომათა დარბაზი

#69 ჩხოროწყუ ვიტალი წურწუმია 10.09.2020 11:00
საოლქო საარჩევნო კომისიის შენობა,ქ.ჩხოროწყუ კოსტავას 

ქ. 22.

#70 ფოთი სალომე  როდონაია 10.09.2020 11:00
ქ. ფოთი. 26 მაისის ქ. N7, საოლქო საარჩევნო კომისიის 

შენობა

#80 ქედა
ალი ნაკაშიძე 10.09.2020 11:00 ქედა, წერეთლის ქუჩა 1,.საოლქო საარჩევნო კომისია.

#82 შუახევი
დათა ზოიძე 11.09.2020 10:30 შუახევი, სელიმ ხიმშიაშვილის ქუჩა 2.საოლქო კომისია.

#83 ხელვაჩაური
ომარ ვარშანიძე 10.09.2020 12:00 ბათუმი, ტაოს ქუჩა 1. საოლქო საარჩევნო კომისიის შენობა

#84 ხულო
გოჩა აბულაძე 16 .09.2020 11:00

ხულოს საარჩევნო კომისია სხდომათა დარბაზი. ტბელ 

აბუსელიძის # 9


