
№ სახელწოდება, რომლითაც მონაწილეობს არჩევნებში ხელმძღვანელი პირი პარტიის წარმომადგენლები
არჩ.მონაწილ. 

რიგითი №

1 "ზვიადის გზა" (ღმერთის, სიმართლისა და ქვეყნისათვის)
თავმჯდომარე                                                                

მიხეილ სალუაშვილი                                                                
რატი გვამბერიძე 43

2 "სოციალური სამართლიანობისათვის"
თავმჯდომარე                                                                 

მამუკა ტუსკაძე                                                                
შორენა ახალაია                                                                   34

3 "საქართველო"
თავმჯდომარე                                                                                                        

გიორგი ლილუაშვილი 
ანი ცაავა 20

4
"გია ჟორჟოლიანი - სოციალ-დემოკრატები საქართველოს 

განვითარებისათვის"

თავმჯდომარე                                                                                                 

გია ჟორჟოლიანი                                                                             
გრიგოლ ბაკურაძე 46

5 "ირაკლი ოქრუაშვილი - გამარჯვებული საქართველო"
თავმჯდომარე                                                                                                            

ირაკლი ოქრუაშვილი 

                                                                                                                                                 

კახა ბროკიშვილი 
17

6 "ახალი ძალა"

თავმჯდომარე                                                                                                  

ლაზარე ზაქარიაძე                                                                                                                                                                                                           

გენერალური მდივანი                                                                                        

ალექსანდრე გახარია  

23

7 "თამაზ მეჭიაური ერთიანი საქართველოსთვის"
თავმჯდომარე                                                                                                        

თამაზ მეჭიაური                                                                         

რომან ხუციშვილი                                                                                     

ირმა გურასპაშვილი 
7

8 რეფორმატორები
თავმჯდომარე                                                                                                     

დავით მიროტაძე                                                                                                
მადონა ცინცაძე 42

9 "გირჩი"
თავმჯდომარე                                                                           

იაგო ხვიჩია
ბადრი გრიგალაშვილი 36

10 "სახალხო პარტია"
თავმჯდომარე                                                                                          

ივანე (მამუკა) გიორგაძე
32

11 "ჯონდო ბაღათურია - ქართული დასი"
თავმჯდომარე                                                                                                                           

ჯონდო ბაღათურია                                                                         
49

12 „ქართული ფესვები“
თავმჯდომარე                                                                                                     

თენგიზ ოქროპილაშვილი   
დავით ოქროპილაშვილი                                                                       28

13
 "საქართველოს ძალოვან ვეტერანთა და პატრიოტთა 

პოლიტიკური მოძრაობა"

თავმჯდომარე                                                                                              

გია ბერძენიძე                                                                  
აკაკი მწითურიძე                                                                                       51
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14  "შეცვალე საქართველო"
თავმჯდომარე                                                                                                       

გიორგი გაგნიძე                                                 
ხათუნა როსტომაშვილი                                              30

15 "დავით ჭიჭინაძე ტრიბუნა - ქდმ"
თავმჯდომარე                                                                                                 

გრიგოლ ჯოჯუა                                                  
ლაშა მახათაძე                                                                               4

16 "ახალი ქრისტიან-დემოკრატები"
თავმჯდომარე                                                                                               

ნიკოლოზ ჯოგლიძე                                                  
ირაკლი ქართველიშვილი                                                                  16

17 (პარტია) „თეთრები"
თავმჯდომარე                                                               

თეიმურაზ შაშიაშვილი                                             
ქეთევან ტოკვი 1

18 „ზვიად ძიძიგური - საქართველოს კონსერვატიული პარტია“
თავმჯდომარე                                                                                              

ზვიად ძიძიგური                                                 
ირმა ცხონდია                                                                                          47

19 მამულიშვილთა ორდენი „სამშობლო“
თავმჯდომარე                                                                                                   

გრიგოლი სოხაძე                                              
ლაშა ქუთათელაძე 57

20 ეკა ბესელია - პ.პ. „სამართლიანობისთვის“
თავმჯდომარე                                                                                                

ეკა ბესელია                                                

იოსებ ლაფანაშვილი                                                      

ლევანი წერეთელი              
26

21 „არჩევანი სამშობლოსათვის“
თავმჯდომარე                                                                                              

ლელა გულედანი                                               
ნათია ბლაგიძე 48

22 „გაჩეჩილაძე - მწვანეთა პარტია“
თავმჯდომარე                                                                                                          

გიორგი გაჩეჩილაძე                                              
თორნიკე ნიკოლეიშვილი                                                                                       9

23
 ნინო ბურჯანაძე-ერთიანი საქართველო-დემოკრატიული 

მოძრაობა

თავმჯდომარე                                                                                                                                    

ნინო ბურჯანაძე                                              

მანუჩარი ომანაძე                                                                                    

ირაკლი ჭყოიძე
3

24 „ეროვნულ დემოკრატიული მოძრაობა“
თავმჯდომარე                                                                                            

დავით შუკაკიძე                                             
თამარ ბართაია                                                           45

25 "მოძრაობა თავისუფალი საქართველოსთვის"
თავმჯდომარე                                                                                                         

ხათუნა ქოიავა                                                                    
გიორგი ხაჭაპურიძე                                        12

26 „მომავალი საქართველო“
თავმჯდომარე                                                                                                      

გიორგი ლაღიძე                                                                                                           
სალომე ჭაავა 6

27  „ლელო - მამუკა ხაზარაძე“
თავმჯდომარე                                                                                           

მამუკა ხაზარაძე                                                                                                    
დავით ფეტვიაშვილი 56

28  „ალეკო ელისაშვილი-მოქალაქეები“
თავმჯდომარე                                                                                                          

ალექსანდრე ელისაშვილი                                                                                                  
დავით გვარლიანი 24
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29  „ბეჟან გუნავა - ქართული არჩევანი“
თავმჯდომარე                                                                                             

ბეჟან გუნავა                                                                                      
მარიამ მარგველანი                                   14

30  „თავისუფალი საქართველო (კახა კუკავა, გიორგი წულაია)“
თავმჯდომარე                                                                  

კახა კუკავა                                                                                     
ნინო მებუკე 21

31  „რეფორმერი“
თავმჯდომარე                                                                                                                                  

თორნიკე ჯანაშვილი                                                                                     
ზურაბი გამგებელი 13

32
მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანება „ჩვენი საქართველო - 

სოლიდარობის ალიანსი“

თავმჯდომარე                                                                                                                  

ბექა ნაცვლიშვილი                                                                                                                             

გიორგი ჭილაშვილი                                                   

ლალი ბაქანიძე                                   
19

33  თავისუფლება-ზვიად გამსახურდიას გზა
თავმჯდომარე                                                                                                                 

მალხაზი გორგასლიძე                                                                                                                       
ჟანეტა ლეჟავა                                                      31

34 „ლევან ჩაჩუა, გურამ ფალავანდიშვილი - ქართული იდეა“
თავმჯდომარე                                                                                                                     

ლევან ჩაჩუა                                                                                                                       
გურამი ჩაჩუა 44

35  „ქართული მარში-ეროვნული მოძრაობა“
თავმჯდომარე                                                                                                                    

ალექსანდრე ბრეგაძე                                                                                                                                         
ზაალ სარაჯიშვილი                                                                                                      55

36  „პროგრესული საქართველო“
თავმჯდომარე                                                                                                       

ირაკლი მურცხვალაძე                                                                                                                                              
50

37 „შალვა ნათელაშვილი-საქართველოს ლეიბორისტული პარტია“
თავმჯდომარე                                                                                                   

შალვა ნათელაშვილი     
იოსებ ლევერაშვილი                                                                                                                                    10

38 „მშრომელთა სოციალისტური პარტია“
თავმჯდომარე                                                                                                                         

თამაზ ჯაფოშვილი                                                                                                 
11

39  „ეროვნულ-დემოკრატიული პარტია (ედპ)“
თავმჯდომარე                                                                                                     

ბაჩუკი ქარდავა                                                                                                   
ზურაბი დვალიშვილი 33

40   „თავისუფალი დემოკრატები“
თავმჯდომარის მ/შ გენერალური მდივანი                                                                        

თამარ კეკენაძე                                   
ნანა ლაბუჩიძე  25

41  „სერგო ჯავახიძე-ევროატლანტიკური ვექტორი“
თავმჯდომარე                                                                                               

სერგო ჯავახიძე                                                                                                                                                             
თამარ ჯუღელი                                                                                                                          52

42 ანა რეხვიაშვილი - სახალხო მოძრაობა ქრისტიან-დემოკრატები 
თავმჯდომარე                                                                                          

ანა რეხვიაშვილი                                          
თამარ ცომაია                                                                                    54

43 „საქართველოს განვითარების პარტია“
თავმჯდომარე                                                                                                        

ქეთევან გოგოლაძე                                                                                                                                                        
ნანა არსოშვილი                                                                                                               60
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44 "ტრადიციონალისტები"
თავმჯდომარე                                                                                                                

აკაკი ასათიანი                                                                                  
გიორგი ხოკერაშვილი 53

45
„დავით თარხან-მოურავი, ირმა ინაშვილი - საქართველოს 

პატრიოტთა ალიანსი“

თავმჯდომარე                                                                                           

დავით თარხან-მოურავი                                                                                                                                                                                                      

გენერალური მდივანი                                                                       

ირმა ინაშვილი

ბექა ფერაძე                                                                                                   

დავითი  ოქროპირიძე 
8

46 ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო

თავმჯდომარე                                                                                   

ბიძინა ივანიშვილი                                                                                                                                                                                                                                                                                        

გენერალური მდივანი                                                        

კახა კალაძე                                                                                      

ირაკლი ამირანაშვილი                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       41

47
"ბაქრაძე, უგულავა, ბოკერია - ევროპული საქართველო - 

მოძრაობა თავისუფლებისთვის"

თავმჯდომარე                                                                   

დავით ბაქრაძე                                                                                   

პოლიტსაბჭოს თავმჯდომარე                                                                                         

გიორგი ბოკერია                                                                                                                                                                                                                              

გენერალური მდივანი                                                                                

გიორგი უგულავა            

კონსტანტინე შუბითიძე                                             

ანა ჯიქურიძე
2

48  „მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს"

თავმჯდომარე                                                                   

ზურაბ ტყემალაძე                                                                                                                                                                                                     

ლიდერი                                                                                          

გიორგი თოფაძე

მარიანა ხორგუანი-ვუიანიჩ                                                      18

49

საარჩევნო ბლოკი  

„ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა - გაერთიანებული ოპოზიცია 

„ძალა ერთობაშია“

("ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"

მოძრაობა სახელმწიფო ხალხისთვის

მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანება „პროგრესი და 

თავისუფლება“

 „საქართველოს რესპუბლიკური პარტია"

 "ევროპელი დემოკრატები")

გრიგოლ ვაშაძე  
ზურაბ ხარატიშვილი                                                                   

ბექა ბასილაია                                          
5

50

საარჩევნო ბლოკი 

 „გიორგი ვაშაძე-სტრატეგია აღმაშენებელი"

( „გიორგი ვაშაძე-სტრატეგია აღმაშენებელი"

 "კანონი და სამართალი"  )   

გიორგი ვაშაძე იზა ოჩხიკიძე                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        27

ბლოკები
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