
 

 

 

 

II ეტაპი (თავმჯდომარე, მოადგილე, მდივანი) 
 

ოლქი #26 TeTriwyaro 

 

ტრენერი: ნონა აბულაძე 

ტელ:  599 – 89 - 64 - 77   
 

საკურატორო უბნები - 21 (უბნები:# 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 32, 40)  

 
II ეტაპი  

ტრენინგის ხანგრძლივობა: 3 სთ. 10 წთ 

ჩატარების პერიოდი: 03-06 სექტემბერი 

ტრენინგების რაოდენობა: 4 ტრენინგი 

 

 

ტრენინგის ჩატარების 

თარიღი 

 

 

დაწყების დრო (სთ) 

 

უბნების # (ჩამონათვალი)  

 

მისამართი (ჩატარების ადგილი) 

03.09.2012 10:00-13:10 NN8 - კოდა, N9 - მუხათი, N10 - ბორბალო, 

N11 - ვაშლოვანი, N12 - ღოუბანი, N40 - 

ლტოლვილთა ჩასახლება 

თეთრიწყარო, კოდის სოფლის სახლი 

04.09.2012 10:00-13:10 N13 - ერტისი, N14 - ასურეთი, N15 - 

ენაგეთი, N16 - შავსაყდარი, N17 - 

ჯორჯიაშვილი,  N24 - ხაიში, N26 - მარაბდა  

თეთრიწყარო, კოდის სოფლის სახლი 

05.09.2012 10:00-13:10 N18 - არდისუბანი, N19-საღრაშენი, N32 - 

კლდეისი 

თეთრიწყარო, თამარ მეფის ქ. 34 (მუნიციპალიტეტის შენობა, 

საკრებულოს სხდომათა დარბაზი) 

06.09.2012 10:00-13:10 N23 - ქოსალარი, N25 - დურნუკი, N27 - 

სამშვილდე, N28 - დაღეთი, N31 - შიხილო, 

N32 - კლდეისი 

თეთრიწყარო, თამარ მეფის ქ. 34 (მუნიციპალიტეტის შენობა, 

საკრებულოს სხდომათა დარბაზი) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

IIეტაპი (თავმჯდომარე, მოადგილე, მდივანი) 
 

ოლქი N 26 - თეთრიწყარო 

 

ტრენერი: თემური მუსელიანი 

ტელ:   599-89-64-76 
 

საკურატორო უბნები -   20 (უბნები: N1, 2,3,4, 5,6,7,20,21,22,29,30,33,34,35,36,37,38,39,41)  

 
II ეტაპი  

ტრენინგის ხანგრძლივობა: 3 სთ. 10 წთ 

ჩატარების პერიოდი:  07-09 სექტემბერი 

ტრენინგების რაოდენობა: 3 

 

 

ტრენინგის ჩატარების 

თარიღი 

 

 

დაწყების დრო (სთ) 

 

უბნების # (ჩამონათვალი)  

 

მისამართი (ჩატარების ადგილი) 

 

 

07.09.2012 

 
 

11:00-14:10 

NN1- თეთრიწყაროს ცენტრალური,  N2 - 

თეთრიწყაროს აღმოსავლეთი, N3 - 

თეთრიწყაროს დასავლეთი, N4 - 

თეთრიწყარო ნამტვრიანის, N20- ჩხიკვთა, 

N21 - გოლთეთი 

თეთრიწყარო, თამარ მეფის ქ. 34 (მუნიციპალიტეტის შენობა, 

საკრებულოს სხდომათა დარბაზი) 

08.09.2012 11:00-14:10 N22 - წინწყარო აღმოსავლეთი, N41 - 

წინწყაროს  დასავლეთი, N34 - ალექსეევკა, 

N30 -სამღერეთი  

თეთრიწყარო, თამარ მეფის ქ. 34 (მუნიციპალიტეტის შენობა, 

საკრებულოს სხდომათა დარბაზი) 

09.09.2012 11:00-14:10 N5 - მანგლისი (თამარის), N6 - მანგლისი 

(დიდგორი),N7 - ალგეთი, N35 -

ახალსოფელი, N36 - შეხვეტილა, N37 -  

თონეთი, №38- ორბეთი, N39 - ორბეთი, N41 - 

დიდგორი 

მანგლისის სოფლის სახლი 

 

 


