
 

 

III ეტაპი (13 წევრი, ინსცენირება) 

 
 

ოლქი N 26  თეთრიწყარო 

 

ტრენერი: თემური მუსელიანი 

ტელ:   599-89-64-76 

საკურატორო უბნები -   20 (უბნები 1, 2,3,4, 5,6,7,20,21,22,29,30,33,34,35,36,37,38,39,41)  

 
III ეტაპი  

ტრენინგის ხანგრძლივობა: 2 სთ. 25 წთ 

ჩატარების პერიოდი: 11-20 სექტემბერი 

ტრენინგების რაოდენობა: 20 

 

 

ტრენინგის ჩატარების 

თარიღი 

 

 

დაწყების დრო (სთ) 

 

უბნების # (ჩამონათვალი)  

 

მისამართი (ჩატარების ადგილი) 

11.09.2012 10:00-12:25 1 ქ. თეთრიწყარო ჭავჭავაძის ქუჩა N 6  ყოფილი კომუნალური 

მეურნეობის შენობა 

14:00-16:25 2  ქ.თეთრიწყარო დავით აღმაშენებლის N14 არქიტექტორთა 

სახლი 

12.09.2012 10:00-12:25 3  ქ.თეთრიწყარო  ცენტრალური უნივერმაღის შენობა  თამარ 

მეფის   N41 

14:00-16:25 4  ქ.თეთრიწყარო  დავით აღმაშენებლის ქუჩა N128   მაღაზიის  

შენობა 

13.09.2012 10:00-12:25 20 ჩხიკვთის საკრებულოს ადმინისტრაციული შენობა 

14:00-16:25 21  გოლთეთის საჯარო სკოლის შენობა 

14.09.2012 10:00-12:25 22  წინწყაროს საკრებულოს ადმინისტრაციული შენობა 

14:00-16:25 41  წინწყაროს საჯარო სკოლის შენობა 

15.09.2012 10:00-12:25 29  ჭივჭავის საჯარო სკოლის შენობა 

14:00-16:25 33 ირაგის საკრებულოს ადმინისტრაციული შენობა 
 

16.09.2012 10:00-12:25 34  ალექსეევკის საბაზო სკოლის შენობა 

14:00-16:25 30  სამღერეთის საჯარო სკოლის შენობა 

 

17.09.2012 

 

10:00-12:25 

 

5  

 

დაბა მანგლისი რუსთაველის ქუჩა  N19     საკრებულოს 

შენობა 



14:00-16:25 6  დაბა მანგლისი სტალინის ქუჩა N34  სანატორიუმის შენობა 

18.09.2012 10:00-12:25 7  სოფ. ალგეთი     ბიბლიოთეკის შენობა 

14:00-16:25 37  თონეთის საკრებულოს ადმინისტრაციული შენობა 

19.09.2012 10:00-12:25 35  ახალსოფლის საბაზო სკოლის შენობა 

14:00-16:25 36  შეხვეტილის საკრებულოს ადმინისტრაციული შენობა 

20.09.2012 10:00-12:25 38  ორბეთის საკრებულოს ადმინისტრაციული შენობა 

14:00-16:25 39 სოფ. დიდგორის საჯარო სკოლის შენობა 

 

 

 

 

III ეტაპი (13 წევრი, ინსცენირება) 

 

 
ოლქი # 26 თეთრიწყარო 

 

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)  

 
III ეტაპი  

ტრენინგის ხანგრძლივობა: 2 სთ. 25 წთ. 

ჩატარების პერიოდი: 11-21 სექტემბერი 

ტრენინგების რაოდენობა: 21 

 

 

ტრენინგის ჩატარების 

თარიღი 

 

 

დაწყების დრო (სთ) 

 

უბნების # (ჩამონათვალი)  

 

მისამართი (ჩატარების ადგილი) 

 

11.09.2012 

10:00-12:25 8 კოდის საკრებულოს  ადმინისტრაციული  შენობა 

14:00 – 16:25 9  მუხათის საკრებულოს  ადმინისტრაციული  შენობა 

 

12.09.2012 

10:00-12:25 40  კოდის ჩასახლება (დევნილები)-სასწავლო ცენტრის შენობა 

14:00 – 16:25 26  მარაბდის საჯარო სკოლის შენობა 

 

13.09.2012 

10:00-12:25 10  საკრებულოს ადმინისტრაციული შენობა 

14:00 – 16:25 12  ღოუბნის საბაზო სკოლა 

 

14.09.2012 

10:00-12:25 11  ვაშლოვნის სკოლის შენობა 

14:00 – 16:25 13  ერტისის კლუბის შენობა 

 

15.09.2012 

10:00-12:25 14  ასურეთის საკრებულოს ადმინისტრაციული შენობა 

14:00 – 16:25 15  ენაგეთის კლუბის შენობა 



 

16.09.2012 

10:00-12:25 16  შავსაყდრის საბაზო სკოლის შენობა 

14:00 – 16:25 17  ჯორჯიაშვიის საკრებულოს ადმინისტრაციული შენობა 

 

17.09.2012 

10:00-12:25 18  არდისუბნის კლუბის შენობა 

14:00 – 16:25 19  საღრაშენის კლუბის შენობა 

18.09.2012 10:00-12:25 27 სამშვილდის კლუბის შენობა 

14:00 – 16:25 28 დაღეთის კლუბის შენობა 

 

19.09.2012 

10:00-12:25 24   ხაიშის საკრებულოს ადმინისტრაციული შენობა 

14:00 – 16:25 25  საკრებულოს ადმინისტრაციული შენობა 

 

 

20.09.2012 

 

10:00-12:25 

31 
შიხილოს საჯარო სკოლის შენობა 

14:00 – 16:25 23  

 

ქოსალარის საბაზო სკოლის შენობა 

21.09.2012 10:00-12:25 32  კლდეისის ბიბლიოთეკის შენობა 

 

 


