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პოლიტიკისა და სამართლის ობსერვატორია
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

სახელი, გვარი
როზა ჟორჟოლიანი
მაია ფურცელაძე
დოდო ჯიშკარიანი
ქეთევან კაპანაძე
ქეთევან ალფაიძე
ნატალია ცინარიძე
ირაკლი გუგუშვილი
ნათია პერტია
მზია აქირთავა
მაყვალა ფუტკარაძე
თორნიკე ფუტკარაძე
ირინა გუნცაძე
ომარ კვარაცხელია
ქეთევანი თირქია
ზაზა ფარცვანია
ნინო ქობალია
გურამ აკობია
ნათია ქილორავა
მედეა სოტკილავა
მილენა გოგოხია
ცისანა ტიბუა
ლაშა გულუა
თეა ბულია
ხათუნა გვარამია
მარიკა ჯიქია
ლიკა ჭითანავა
თამრიკო პაპავა
ნინო ეგუტია
მანანა დარსალია
აზა გურგენიძე
ელისო ნოდია
მარიამი კოდუა
ბორის ჯანაშია
ლანა ავალიანი
მაკა ქარჩავა
ესმა ლუკავა
ხარიტონ ბეშია
ნინო ბაიაძე
ბექა თოდუა
ხათუნა ქარდავა
ნანა კვარაცხელია
ნათია კვარაცხელია
იროდი მაქაცარია
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ვალერ მოლაშხია
ეკა ხარჩილავა
ბორის ორზოლია
ირინა ჯობავა
თამარ ნაჭყებია
ანგელინა ლატარია
თეა ქობალია
ბადრი კალანდია
ელმირა მაქაცარია
სოფიკო პერტაია
ქრისტინა ხასია
ზაზა ჭაფანძე
ანა ესართია
ფიქრია ჭეჟია
მამუკა კალანდია
გიგა ახალაია
ხატია ყოლბაია
მაყვალა მირცხულავა
ანა ფატლანძე
გელა კუტალია
ხათუნა ქუთელია
სოფიკო თოდუა
ჟანა ბაძაღუა
სოფიო კვარაცხელია
ლიანა ხიკლანძე
მედეა ხარაიშვილი
ვენედიქტი ბოკუჩავა
ეკატერინე ქვარცხავა
როზა რაფავა
ციალა არდია
მარიამ მალანია
ცირა შამუგია
ნათია თოდუა
სალომე ენუქიძე
ლერი მირცხულავა
მანანა ალფენიძე
მაია ენუქიძე
სალომე რაფავა
თეონა ფიფია
სოსო მოსია
მუხრან ბერიშვილი
ეკატერინე ლატარია
კობა კვარაცხელია
გიგა გელხვიიძე
რაჟდენ ზვიადაძე
ნანა კვირკველია
ზურაბ ჯიმშელეიშვილი
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ხათუნა კობერიძე
ზაზა ბოდოკია
დავით მარგველაშვილი
ელა ნიჟარაძე
გიგა კაკაურიძე
ეთერი ევსეევა
დოდო ბაღათურია
სოლომონ ბოლოკაძე
ია კინწურაშვილი
ნანი აბშილავა
მზისადარ ცხაკაია
ვერიკო ბაძაღუა
ნანა წიქარიშვილი
იამზე ცერცვაძე
ზაირა კაპანაძე
თამთა მეშველიანი
გიორგი ქუთათელაძე
ჟუჟუნა შვანგირაძე
დავითი შალამბერიძე
სოსო გუდიმა
რომანი ფხაკაძე
ვასილ სულაქველიძე
ავთანდილ გუბელაძე
მარგალიტა ონიანი
მირანდა ჯიმშელეიშვილი
ნატო ხაჭაპურიძე
მარინა მამრიკიშვილი
გოჩა ნუცუბიძე
ნაზი ჩხობაძე
ანდრო მარგველაშვილი
გენადი შარია
გიორგი კვიცარიძე
ეკატერინე გოდუაძე
ვლასი რუსაძე
ვალია ფერცულიანი
მიხეილ მახათაძე
ვიოლა კუკავა
ნინო კოსტავა
ნუგზარ ფანცხავა
ნანა ჭულუხაძე
დარეჯან მარაქველიძე
მარიამი კაკრიაშვილი
გოჩა კუჭავა
მეგი მეტონიძე
რამაზი მამისეიშვილი
მერი გაბუნია
ლალი ჯალაღანია
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მარინა შვანგირაძე
ფიქრია ჩირგაძე
დალი ნემსიწვერიძე
ხათუნა ხაბულიანი‐ქუთათელაძე
ნინო თაბუკაშვილი
მარიამ კვანჭიანი
ანდრო შალამბერიძე
თამარი შალამბერიძე
აკაკი ფხაკაძე
ვლადიმერ გაბუნია
ხათუნა კობახიძე
იამზე გიორგაძე
გულიკო ვაშაყმაძე
იოსებ ხითარიშვილი
ირაკლი გვალია

