
 

III ეტაპი (13 წევრი, ინსცენირება) 

 

ოლქი # 13 სიღნაღი 

ტრენერი:  კუპრეიშვილი გიორგი 

ტელ: 591517388, 599896487 (კორპორატიული) 

საკურატორო უბნები 18  (უბნები 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18)  

 
III ეტაპი  

ტრენინგის ხანგრძლივობა:  

ჩატარების პერიოდი:  

ტრენინგების რაოდენობა:  

 

ტრენინგის ჩატარების 

თარიღი 

 

 

დაწყების დრო (სთ) 

 

უბნების # (ჩამონათვალი)  

 

მისამართი (ჩატარების ადგილი) 

11.09.2012 10:00 1 

საუბნო საარჩევნო კომისიის შენობა - ქ. სიღნაღი, ო. ჭილაძის 

ქ. #9 (ყოფილი სარაჯიშვილის ქ. I შესახვევი  #9), ავლიპ 

ზურაბაშვილის სახელობის ქ. სიღნაღის საჯარო სკოლის 

შენობა 

11.09.2012 12:30 2 

საუბნო საარჩევნო კომისიის შენობა - წმ. ნინოს ქუჩა; 

ნონეშვილის ქ. ქ. სიღნაღი, ო. ჭილაძის ქ. #9 (ყოფილი 

სარაჯიშვილის, I შესახვევი  #9) ავლიპ ზურაბაშვილის 

სახელობის ქ. სიღნაღის საჯარო სკოლის შენობა 

12.09.2012 10:00 3 
სიღნაღის მუნიციპალიტეტი, სოფელი ანაგა, საბავშვო ბაღის 

შენობა (ბაიდარაანების საბავშვო ბაღის) 

12.09.2012 12:30 4 
საუბნო საარჩევნო კომისიის შენობა - საცხოვრებელი 

სახლები #591-დან #1315 ჩათვლით; 



13.09.2012 10:00 5 

საუბნო საარჩევნო კომისიის შენობა - სიღნაღის 

მუნიციპალიტეტი, სოფელი ვაქირი, ვაქირის საჯარო სკოლის 

შენობა 

13.09.2012 12:30 6 

საუბნო საარჩევნო კომისიის შენობა - სიღნაღის 

მუნიციპალიტეტი, საქობოს თემი, მაშნაარის დასახლება, 

მაშნაარის საჯარო სკოლის შენობა 

14.09.2012 10:00 7 

საუბნო საარჩევნო კომისიის შენობა - სიღნაღის 

მუნიციპალიტეტი, საქობოს თემი, სიღნაღის 

მუნიციპალიტეტის გამგეობის საქობოს ტერიტორიული 

ორგანოს ადმინისტრაციული შენობა (საქობოს თემის 

ყოფილი საკრებულოს შენობა) 

14.09.2012 12:30 8 

საუბნო საარჩევნო კომისიის შენობა - სიღნაღის 

მუნიციპალიტეტი, საქობოს თემი, ყოფილი სსიპ წნორის 

კოლეჯის შენობა 

15.09.2012 10:00 9 

საუბნო საარჩევნო კომისიის შენობა - სიღნაღის 

მუნიციპალიტეტი, ქ. წნორი, რუსთაველის ქ. #10; ქ. წნორის 

#3 საჯარო სკოლის შენობა 

15.09.2012 12:30 10 

საუბნო საარჩევნო კომისიის შენობა - სიღნაღის 

მუნიციპალიტეტი, ქ. წნორი, ვაჟა მოსულიშვილის ქ. #6ა; ქ. 

წნორის საბავშვო ბაღის შენობა; 

16.09.2012 10:00 11 

საუბნო საარჩევნო კომისიის შენობა - სიღნაღის 

მუნიციპალიტეტი, ქ. წნორი, შალვა სიხაშვილის ქ. #86; ს/ს 

`სიღნაღ-გაზის~ ადმინისტრაციული შენობა 

16.09.2012 12:30 12 

საუბნო საარჩევნო კომისიის შენობა - სიღნაღის 

მუნიციპალიტეტი, სოფელი ბოდბისხევი, სიღნაღის 

მუნიციპალიტეტის გამგეობის ბოდბისხევის ტერიტორიული 

ორგანოს ადმინისტრაციული შენობა (ბოდბისხევის ყოფილი 

საკრებულოს შენობა) 

17.09.2012 10:00 13 

საუბნო საარჩევნო კომისიის შენობა - სიღნაღის 

მუნიციპალიტეტი, სოფელი ბოდბისხევი, ბოდბისხევის 

საბავშვო ბაღის შენობა 

17.09.2012 12:30 14 

საუბნო საარჩევნო კომისიის შენობა - სიღნაღის 

მუნიციპალიტეტი, ჯუგაანის თემი, ჯუგაანის ყოფილი 

საბავშვო ბაღის შენობა 



18.09.2012 10:00 15 

საუბნო საარჩევნო კომისიის შენობა - სიღნაღის 

მუნიციპალიტეტი, ჯუგაანის თემი, 15-ე  ქ.  #15; სიღნაღის 

მუნიციპალიტეტის გამგეობის ჯუგაანის ტერიტორიული 

ორგანოს ადმინისტრაციული შენობა (ჯუგაანის თემის 

ყოფილი საკრებულოს შენობა) 

18.09.2012 12:30 16 

საუბნო საარჩევნო კომისიის შენობა - სიღნაღის 

მუნიციპალიტეტი, სოფელი ერისიმედი, ერისიმედის საჯარო 

სკოლის შენობა 

19.09.2012 10:00 17 

საუბნო საარჩევნო კომისიის შენობა - სიღნაღის 

მუნიციპალიტეტი, სოფელი ტიბაანი, 1-ლი ქ. #1, სიღნაღის 

მუნიციპალიტეტის გამგეობის ტიბაანის ტერიტორიული 

ორგანოს ადმინისტრაციული შენობა (ტიბაანის ყოფილი 

საკრებულოს შენობა) 

19.09.2012 12:30 18 

საუბნო საარჩევნო კომისიის შენობა - სიღნაღის 

მუნიციპალიტეტი, ქვემო მაჩხაანის თემი, სიღნაღის 

მუნიციპალიტეტის გამგეობის ქვემო მაჩხაანის 

ტერიტორიული ორგანოს ადმინისტრაციული შენობა (ქვემო 

მაჩხაანის ყოფილი საკრებულოს შენობა) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

III ეტაპი (13 წევრი, ინსცენირება) 

 

ოლქი # 13 სიღნაღის  

ტრენერი:  პეტრიაშვილი ივანე 

ტელ:577670457, 599896486 (კორპორატიული) 

საკურატორო უბნები 17  (უბნები 19, 20, 21,22,23,24,25,26,27,28, 29,30,31, 32, 33,34,35)  

 

III ეტაპი  

ტრენინგის ხანგრძლივობა:  

ჩატარების პერიოდი:  

ტრენინგების რაოდენობა:  

 

 

ტრენინგის ჩატარების 

თარიღი 

 

 

დაწყების დრო (სთ) 

 

უბნების # (ჩამონათვალი)  

 

მისამართი (ჩატარების ადგილი) 

11.09.2012 10:00 19 

საუბნო საარჩევნო კომისიის შენობა - სიღნაღის 

მუნიციპალიტეტი, ქვემო მაჩხაანის თემი, სოფელი ხირსა, 

ხირსის სასოფლო ამბულატორიის შენობა; 

11.09.2012 12:30 20 

საუბნო საარჩევნო კომისიის შენობა - სიღნაღის 

მუნიციპალიტეტი, ქვემო მაჩხაანის თემი, სოფელი 

ხორნაბუჯი, ალაზნის სარწყავი სასისტემო სამმართველოს 

სამეცნიერო კვლევითი სადგური; 

12.09.2012 10:00 21 

საუბნო საარჩევნო კომისიის შენობა - სიღნაღის 

მუნიციპალიტეტი, სოფელი ძველი ანაგა, ძველი ანაგის 

საჯარო სკოლის შენობა; 



12.09.2012 12:30 22 

საუბნო საარჩევნო კომისიის შენობა - სიღნაღის 

მუნიციპალიტეტი, სოფელი ნუკრიანი, სიღნაღის 

მუნიციპალიტეტის გამგეობის ნუკრიანის ტერიტორიული 

ორგანოს ადმინისტრაციული შენობა (ნუკრიანის ყოფილი 

საკრებულოს შენობა) 

13.09.2012 10:00 23 

საუბნო საარჩევნო კომისიის შენობა - სიღნაღის 

მუნიციპალიტეტი, სოფელი ნუკრიანი, ნუკრიანის ყოფილი 

კოლმეურნეობის ადმინისტრაციული შენობა 

13.09.2012 12:30 24 

საუბნო საარჩევნო კომისიის შენობა - სიღნაღის 

მუნიციპალიტეტი, სოფელი ილიაწმინდა (ყოფილი 

ულიანოვკა), სიღნაღის მუნიციპალიტეტის გამგეობის 

ილიაწმინდის (ყოფილი ულიანოვკის) ტერიტორიული 

ორგანოს ადმინისტრაციული შენობა (ილიაწმინდის 

(ყოფილი ულიანოვკის) ყოფილი საკრებულოს შენობა) 

14.09.2012 10:00 25 

საუბნო საარჩევნო კომისიის შენობა - სიღნაღის 

მუნიციპალიტეტი, სოფელი მაღარო, ზემო მაღაროს 

დასახლება, ზემო მაღაროს ყოფილი შერეული მაღაზია 

14.09.2012 12:30 26 

საუბნო საარჩევნო კომისიის შენობა - სიღნაღის 

მუნიციპალიტეტი, სოფელი მაღარო, სოლომონ 

დოდაშვილის სახელობის საჯარო სკოლის შენობა 

15.09.2012 10:00 27 

საუბნო საარჩევნო კომისიის შენობა - სიღნაღის 

მუნიციპალიტეტი, ბოდბის თემი, ზემო ბოდბის საჯარო 

სკოლის შენობა 

15.09.2012 12:30 28 

საუბნო საარჩევნო კომისიის შენობა - სიღნაღის 

მუნიციპალიტეტი, სოფელი ბოდბე, ქვემო ბოდბის საჯარო 

სკოლის შენობა 

16.09.2012 10:00 29 

საუბნო საარჩევნო კომისიის შენობა - სიღნაღის 

მუნიციპალიტეტი, ბოდბის თემი, სიღნაღის 

მუნიციპალიტეტის გამგეობის ბოდბის ტერიტორიული 

ორგანოს ადმინისტრაციული შენობა (ბოდბის ყოფილი 

საკრებულოს შენობა) 



16.09.2012 12:30 30 

საუბნო საარჩევნო კომისიის შენობა - ქ. სიღნაღი, ო. 

ჭილაძის ქ. #9 (ყოფილი სარაჯიშვილის, ჳ შესახვევი  

#9) ავლიპ ზურაბაშვილის სახელობის ქ. სიღნაღის 

საჯარო სკოლის შენობა 

18.09.2012 10:00 33 

საუბნო საარჩევნო კომისიის შენობა - სიღნაღის 

მუნიციპალიტეტი, სოფელი ძველი ანაგა, ძველი ანაგის 

კულტურის სახლის შენობა; 

18.09.2012 12:30 34 

საუბნო საარჩევნო კომისიის შენობა - სიღნაღის 

მუნიციპალიტეტი, სოფელი მაღარო, კულტურის სახლის 

შენობა 

19.09.2012 10:00 35 

საუბნო საარჩევნო კომისიის შენობა - სიღნაღის 

მუნიციპალიტეტი, ქ. წნორი, ერეკლე ჳჳ-ის ქ. #24, 

ყოფილი  სკოლა ლიცეუმის ადმინისტრაციული შენობა. 

25.09.2012 10:00 31 

საუბნო საარჩევნო კომისიის შენობა - სიღნაღის 

მუნიციპალიტეტი, სოფელი ვაქირი, ყოფილი 

კოლმეურნეობის ადმინისტრაციული შენობა 

25.09.2012 12:30 32 
სიღნაღის მუნიციპალიტეტი, სოფელი ტიბაანი, 14-ე ქ. 2-ე 

ჩიხი #10, ტიბაანის საჯარო სკოლის შენობა 

 

 

 

 


