
 

III ეტაპი (13 წევრი, ინსცენირება) 

 
 

ოლქი #17 თელავი  

 

ტრენერი: გიორგი კობრეშვილი 

ტელ: 599 197 097 (კორპორატიული) 

საკურატორო უბნები  2. 1. 3. 4. 33. 29. 30. 26. 14. 36. 23. 22. 5. 6. 7. 9. 42. 53. 47. 20. 28. 18. 37. 38.24. 25. 19 

 
III ეტაპი  

ტრენინგის ხანგრძლივობა: 2სთ 

ჩატარების პერიოდი: 11.09.2012-24.09.2012 

ტრენინგების რაოდენობა: 27 

 

 

ტრენინგის ჩატარების 

თარიღი 

 

 

დაწყების დრო (სთ) 

 

უბნების # (ჩამონათვალი)  

 

მისამართი (ჩატარების ადგილი) 

11.09.2012 10:00 -13:00 2-1 
ქ. თელავი 1 საჯარო სკოლის შენობა 

ქ.თელავი 3 საჯარო სკოლის შენობა 

12.09.2012 10:00 -13:00 3-4 
ქ. თელავი 4 საჯარო სკოლის შენობა 

ქ.თელავი 5 საჯარო სკოლის შენობა 

13.09.2012 10:00 -13:00 33-29 
სოფ. ლალისყური საჯარო სკოლის შენობა 

სოფ. სანიორე კულტურის სახლის შენობა 

14.09.2012 10:00 -13:00 30-26 
სოფ. ნაფარეული ფოსტის შენობა 

სოფ. ნაფარეული ფოსტის შენობა 

15.09.2012 10:00 -13:00 14-36 
სოფ. აკურა საჯარო სკოლის შენობა 

სოფ. ბუშეტი კულტურის სახლის შენობა 

16.09.2012 10:00 -13:00 23-22 
სოფ. კონდოლი საჯარო სკოლის შენობა 

სოფ. ნასამხრალი საჯარო სკოლის შენობა 

17.09.2012 10:00 -13:00 5-6 

ქ. თელავი დავით რექტორის ქ#8 მასწ. 

დახელოვნების ინსტიტუტის შენობა 

ქ. თელავი ილია ჭავჭავაძის გამზ.#210 მე-6 

საჯარო სკოლის შენობა 

18.09.2012 10:00 -13:00 7-9 

ქ. თელავი კავკასიონის ქ. #15 თელავგაზის 

ადმინისტრაციული შენობა 

ქ. თელავი ალაზნის პროსპექტი #22 მე-7 

საჯარო სკოლის შენობა 



19.09.2012 10:00 -13:00 42-53 
სოფ. წინანდალი ბიბლიოთეკის შენობა 

სოფ. კისისხევი საჯარო სკოლის შენობა 

20.09.2012 10:00 -13:00 47-20 
სოფ. შალაური საჯარო სკოლის შენობა 

სოფ. იყალთო კულტურის სახლის შენობა 

21.09.2012 10:00 -13:00 28-18 
სოფ. რუისპირი საჯარო სკოლის შენობა 

სოფ. ვარდისუბანი ბაგა-ბაღის შენობა 

22.09.2012 10:00 -13:00 37-38 
სოფ. ყარაჯალა საჯარო სკოლის შენობა 

სოფ. ყარაჯალა საბავშვო ბაღის შენობა 

23.09.2012 10:00 -13:00 24-25 

სოფ. კურდღელაური კულტურის სახლის 

შენობა 

სოფ. კურდღელაური   კულტურის სახლის 

შენობა (1 სართული) 

24.09.2012 10:00 19 ქ. თელავი დავითაშვილი 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III ეტაპი (13 წევრი, ინსცენირება) 

 
 

ოლქი #17 თელავი 

 

ტრენერი: ალექსანდრე ლუხუტაშვილი 

ტელ:  (კორპორატიული) 

საკურატორო უბნები  34. 32. 31. 50. 52. 15. 48. 35. 10. 41. 21. 40. 51. 43. 17. 54. 39. 49. 8. 11. 16. 12. 13. 44. 46. 45. 27 

 
III ეტაპი  

ტრენინგის ხანგრძლივობა:  

ჩატარების პერიოდი:  

ტრენინგების რაოდენობა:  

 

 

ტრენინგის ჩატარების 

თარიღი 

 

 

დაწყების დრო (სთ) 

 

უბნების # (ჩამონათვალი)  

 

მისამართი (ჩატარების ადგილი) 

13.09.2012 10:00 -14:00 34-32 სოფ. ფშაველი კულტურის სახლის შენობა 

14.09.2012 10:00 -14:00 31-50 
სოფ. სანიორე კულტურის სახლის შენობა 

სოფ. ნაფარეული საჯარო სკოლის შენობა 

15.09.2012 10:00 -14:00 52-15 
სოფ. აკურა კულტურის სახლის შენობა 

სოფ. ვანთა კულტურის სახლის შენობა 

16.09.2012 10:00 -14:00 48-35 
სოფ. კონდოლი კულტურის სახლის შენობა 

სოფ. ქვემო ხოდაშენი საჯარო სკოლის შენობა 

18.09.2012 16:00 10 
ქ.თელავი ი. ჭავჭავაძის ქ#60 ს/ს ‘’ჭიჭნაურის’’ კულტურის 

სახლი 

19.09.2012 10:00 -14:00 41-21 
სოფ. წინანდალი კულტურის სახლის შენობა 

სოფ. კისისხევი საბავშვო ბაღის შენობა 

20.09.2012 10:00 -14:00 40-51 
სოფ. შალაური გამგეობის შენობა 

სოფ. იყალთო საჯარო სკოლის შენობა 

21.09.2012 10:00 -14:00 43-17 
სოფ. რუისპირი ბაგა-ბაღის შენობა 

სოფ. ვარდისუბანი კულტურის სახლის შენობა 

22.09.2012 10:00 -14:00 54-39 
სოფ. ყარაჯალა კულტურის სახლის შენობა 

სოფ. ყარაჯალა ამბულატორიის შენობა 

23.09.2012 10:00 -14:00 49-8 
სოფ. კურდღელაური საჯარო სკოლის შენობა 

ქ. თელავი კავკასიონის 1 შესახვევი მე-9 საბავშვო ბაღი 
 

24.09.2012 10:00 -14:00 11-16 
ქ.თელავი რუსთაველი ქ#83 საჯარო სკოლის შენობა 

სოფ. გულგულა კულტურის სახლის შენობა 



25.09.2012 10:00 -14:00 12-13 

ქ.თელავი თამარ მეფის #66 

მე-2 საჯარო სკოლის შენობა 

ქ.თელავი მშვიდობის #43 ღვინის ქარხნის 

ადმინისტრაციული შენობა 

26.09.2012 10:00 -14:00 44-46 
ქ.თელავი ჩოლოყაშვილის #37 

ქ.თელავი ი.ჭავჭავაძის #37 

27.09.2012 13:00 45-27 სოფ. ლაფანყური საჯარო სკოლის შენობა 

 

 


