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საუბნო საარჩევნო კომისიების ტრენინგების სისტემა - კონცეფცია 
შემუშავებულია 2021 წლის 2 ოქტომბერს გასამართი ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოთა არჩევნებისთვის 

 
 

I ეტაპის ტრენინგი 

სამიზნე ჯგუფი: საუბნო საარჩევნო კომისიის სრული შემადგენლობა (17 წევრი) 

ხანგრძლივობა:  1.30 საათი 

პერიოდი: 25 აგვისტო - 2 სექტემბერი (კომისიების პირველი სხდომების გამართვამდე) 

ძირითადი თემატიკა:   

 დემოკრატიული არჩევნების ჩატარების ძირითადი პრინციპები და მათ უზრუნველსაყოფად საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრთა 

როლის მნიშვნელობა, მანდატი ეთიკური და სამართლებრივი ჩარჩოს ფარგლებში 

 საუბნო საარჩევნო კომისიის სამუშაო რეჟიმი და რეგლამენტით განსაზღვრული უფლებამოსილებები; დისციპლინური 

პასუხისმგებლობის დაკისრების საფუძვლები 

 საოლქო საარჩევნო კომისიებთან საუბნო საარჩევნო კომისიების კოორდინაცია/კომუნიკაცია (მათ შორის, საორგანიზაციო-

ლოჯისტიკურ საკითხებზე: საარჩევნო დოკუმენტაციის და ინვენტარის გადაცემა საუბნო საარჩევნო კომისიისთვის; კენჭისყრის 

შენობის მოწყობა) 

 საუბნო საარჩევნო კომისიის საქმიანობა კენჭისყრის დღემდე პერიოდში (მათ შორის, საკანონმდებლო სიახლე - ადაპტირებული 

საარჩევნო უბნის სპეციალურ სიაში ამომრჩეველთა შეყვანის საკითხი)  

 სანიტარიულ-ჰიგიენური მოთხოვნების დაცვა, პანდემიასთან დაკავშირებით 

 II ეტაპის ტრენინგი   

სამიზნე ჯგუფი: საოლქო საარჩევნო კომისიის მიერ არჩეული საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრები (გარდა ხელმძღვანელი პირებისა) 

ხანგრძლივობა:  1.30 საათი 

პერიოდი:  4-6 სექტემბერი  

ძირითადი თემატიკა:  

 ხმის მიცემის პროცესში წილისყრით მინიჭებული ფუნქციების შესრულება, ეპიდემიოლოგიური პროტოკოლის გათვალისწინებით 

(აქცენტი ამომრჩეველთა რეგისტრატორის ფუნქციაზე) 

 წილისყრით მინიჭებული სხვა ფუნქციების მიმოხილვა (ნაკადის მომწესრიგებელი, საარჩევნო ყუთის ზედამხედველი, გადასატანი 

საარჩევნო ყუთის წამღები) 

 ხმის მიცემის პროცესის ეპიზოდური ინსცენირება   

 ხმის დათვლის პროცესი (მათ შორის, საარჩევნო ბიულეტენების ბათილობის საფუძვლები; ხმის დათვლის პროცესის ვიდეოფიქსაციის 

წესი; საუბნო საარჩევნო კომისიის კენჭისყრის შედეგების შემაჯამებელ ოქმთან მიმართებით კომისიის წევრთა ვალდებულებები) 
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III ეტაპის ტრენინგი   

სამიზნე ჯგუფი: პარტიების მიერ დანიშნული საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრები  

ხანგრძლივობა:  1.30 საათი 

პერიოდი: 7-10 სექტემბერი  

ძირითადი თემატიკა:  

 ხმის მიცემის პროცესში წილისყრით მინიჭებული ფუნქციების შესრულება, ეპიდემიოლოგიური პროტოკოლის გათვალისწინებით 

(აქცენტი ნაკადის მომწესრიგებელი, საარჩევნო ყუთის ზედამხედველი, გადასატანი საარჩევნო ყუთის წამღები კომისიის წევრის 

ფუნქციაზე) 

 წილისყრით მინიჭებული სხვა ფუნქციების მიმოხილვა (ამომრჩეველთა რეგისტრატორი)  

 ხმის მიცემის პროცესის ეპიზოდური ინსცენირება   

 ხმის დათვლის პროცესი (მათ შორის, საარჩევნო ბიულეტენების ბათილობის საფუძვლები; ხმის დათვლის პროცესის ვიდეოფიქსაციის 

წესი; საუბნო საარჩევნო კომისიის კენჭისყრის შედეგების შემაჯამებელ ოქმთან მიმართებით კომისიის წევრთა ვალდებულებები) 

IV ეტაპის ტრენინგი   

სამიზნე ჯგუფი: საუბნო საარჩევნო კომისიის ხელმძღვანელი პირები (თავმჯდომარე, მოადგილე, მდივანი) 

ხანგრძლივობა: 4.00 საათი 

პერიოდი: 12-15 სექტემბერი  

ძირითადი თემატიკა:  

 კომუნიკაცია-კოორდინაცია საოლქო საარჩევნო კომისიებთან (მათ შორის არჩევნების უსაფრთხოების საკითხებზე); კენჭისყრის 

დღისთვის მისაღების საარჩევნო დოკუმენტაცია/ინვენტარი; კენჭისყრის ოთახის მოწყობა 

 სანიტარიულ-ჰიგიენური მოთხოვნების დაცვა, პანდემიასთან დაკავშირებით 

 საუბნო საარჩევნო კომისიის ხელმძღვანელი პირების საორგანიზაციო/საზედამხედველო ფუნქციები (საარჩევნო უბნის გახსნის,  

კენჭისყრის მიმდინარეობის, საარჩევნო უბნის დახურვის და ხმების დათვლა-შეჯამების პროცესში) 

 ამომრჩეველთა მიერ ხმის მიცემის წესი (მათ შორის, ნების თავისუფალი გამოვლენისა და ხმის მიცემის ფარულობის პრინციპი) 

 ამომრჩეველთა პერსონალური მონაცემების დაცვის საკითხები  

 ფოტო-ვიდეოგადაღების რეგულაციები საარჩევნო უბანზე, მათ შორის ხმის დათვლის პროცესის ვიდეოფიქსაციის წესი 

 საუბნო საარჩევნო კომისიის კენჭისყრის შედეგების შემაჯამებელი ოქმების შედგენის ტექნიკა 

 გადასატანი საარჩევნო ყუთის სიის შედგენის ტექნიკა 
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V ეტაპის ტრენინგი  

სამიზნე ჯგუფი: საუბნო საარჩევნო კომისიის სრული შემადგენლობა (17 წევრი) 

ხანგრძლივობა: 1.30 საათი 

პერიოდი: 17-24 სექტემბერი  

ძირითადი თემატიკა: ეპიზოდური ინსცენირებები: 

 ხმის მიცემის სიმულაცია  

 ამომრჩეველთა რეგისტრატორების მიერ მონაცემთა დათვლის სიმულაცია 

 მთვლელების მიერ მონაცემთა დათვლის სიმულაცია 

 ამომრჩეველთა სიების დალუქვის სიმულაცია 

 საარჩევნო ბიულეტენების დახარისხების/დათვლის/დალუქვის სიმულაცია 

 კენჭისყრის პროცესში შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ამომრჩევლების მონაწილეობის ხელშეწყობა (მათ შორის, საუბრის 

ეტიკეტისა და ქცევის ნორმების დაცვის შესახებ) 

VI ეტაპის ტრენინგი 

სამიზნე ჯგუფი: საუბნო საარჩევნო კომისიის ხელმძღვანელი პირები (თავმჯდომარე, მოადგილე, მდივანი) 

ხანგრძლივობა: 1.30 საათი 

პერიოდი: 26-27 სექტემბერი 

ძირითადი თემატიკა:  

 საუბნო საარჩევნო კომისიის კენჭისყრის შედეგების შემაჯამებელი ოქმების შედგენის ტექნიკა 

 კენჭისყრის დღის განცხადება/საჩივრები 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


