
 
 

III ეტაპი (13 წევრი, ინსცენირება) 

 

ოლქი # 60 ოზურგეთი 

 

ტრენერი: ხათუნა რუსიეშვილი 

ტელ:_599-89-64-79 

საკურატორო უბნები -21  (უბნები 01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,23,25,26,33,43,45,46,47,55,56,57) 

 
III ეტაპი  

ტრენინგის ხანგრძლივობა: 2 სთ 25 წთ 

ჩატარების პერიოდი: 11-24 სექტემბერი 

ტრენინგების რაოდენობა: 21 

 

ტრენინგის ჩატარების 

თარიღი 

 

 

დაწყების დრო 

(სთ) 

 

უბნების # (ჩამონათვალი)  

 

მისამართი (ჩატარების ადგილი) 

11.09.2012  11.00 01 ოზურგეთი, ბათუმის ქუჩა N87, N3 საჯარო სკოლა 

11.09.2012 14.30 02 ოზურგეთი, კოსტავას N3, სპორტის სასახლე 

12.09.2012  11.00 03 ოზურგეთი, ყოფილი პოლიკლინიკა, ღჟენტის ქ N3 

12.09.2012 14.30 04 ოზურგეთი, ი. გოგებაშვილის N3, N4 საჯარო სკოლა 

13.09.2012  11.00 05 ოზურგეთი, რუსთაველის N8, პროფესიული კოლეჯი 

13.09.2012 14.30 06 ოზურგეთი, რუსთაველის N2, კინოთეატრის შენობა 

14.09.2012  11.00 07 ოზურგეთი, ჭავჭავაძის N1, დრამატული თეატრი 

14.09.2012 14.30 08 ოზურგეთი, ე.ნინოშვილის N5, N1 საჯარო სკოლა 

15.09.2012  11.00 09 ოზურგეთი,დ.აღმაშენებლის 120, ტელევიზიის შენობა 

15.09.2012 14.30 55 ოზურგეთი, ი.პეტრიწის N7, სასტუმრო გურია 

16.09.2012  11.00 56 ოზურგეთი, ჩოხატაურის N20, შ.პ.ს ასკანას ადმ. შენობა 

16.09.2012 14.30 57 ოზურგეთი, ანასეულის კვლევითი ინსტიტუტი 

19.09.2012  11.00 10 ოზურგეთი, სანაპიროს N1, ავტოსადგურის შენობა 

19.09.2012 14.30 33 სოფ. მაკვანეთი, საბავშვო ბაღის შენობა 

20.09.2012  11.00 25 სოფ. დვაბზუ, დვაბზუს საჯარო სკოლა 

20.09.2012 14.30 26 სოფ. გაღმა დვაბზუ, კულტურის სახლი 

22.09.2012  11.00 23 სოფ. ბოხვაური,ბოხვაურის საჯარო სკოლა 

22.09.2012 14.30 45 სოფ. შემოქმედი,შემოქმედის  საჯარო სკოლა 

23.09.2012  11.00 46 სოფ. გომი, გომის საჯარო სკოლა 

23.09.2012 14.30 47 სოფ. წითელმთა, კვირიკეთის საჯარო სკოლა 

24.09.2012 11.00 43 სოფ. ოზურგეთი, სოფ.ოზურგეთის საჯარო სკოლა 



 

III ეტაპი (13 წევრი, ინსცენირება) 

 
 

ოლქი # 60 ოზურგეთი 

 

ტრენერი:ირმა საჯაია 

ტელ:_599-89-64-96 

საკურატორო უბნები -21 (უბნები 16,17,18,19,20,21,22,27,28,31,32,34,38,39,44,50,51,52,53,54,59) 

 
III ეტაპი  

ტრენინგის ხანგრძლივობა: 2 სთ 25 წთ 

ჩატარების პერიოდი: 11-24 სექტემბერი 

ტრენინგების რაოდენობა: 21 

 

ტრენინგის ჩატარების 

თარიღი 

 

 

დაწყების დრო 

(სთ) 

 

უბნების # (ჩამონათვალი)  

 

მისამართი (ჩატარების ადგილი) 

11.09.2012 11.00 50 სოფ. ცხემლისხიდი, ცხემლისხიდის საჯარო სკოლა 

11.09.2012 14.00 51 სოფ. ბაღდადი, ბაღდადის საჯარო სკოლა 

12.09.2012 11.00 27 სოფ. ვაკიჯვარი, ვაკიჯვრის საჯარო სკოლა 

12.09.2012 14.00 28 სოფ. ფამფალეთი, ყოფილი ბაღის შენობა 

13.09.2012 11.00 31 სოფ. ლიხაური, ლიხაურის საჯარო სკოლა 

13.09.2012 14.00 32 სოფ. ლიხაური, ლიხაურის ამბულატორია 

14.09.2012 11.00 19 სოფ. ბაილეთი, ბაილეთის საბავშვო ბაღი 

14.09.2012 14.00 34 სოფ. მელექედური, მელექედურის საჯარო სკოლა 

15.09.2012 11.00 54 სოფ. ჯუმათი, ჯუმათის საჯარო სკოლა 

15.09.2012 14.00 44 სოფ. სილაური, სილაურის კულტურის სახლი 

16.09.2012 11.00 16 დაბა ნასაკირალი, ყოფილი ბაგა-ბაღის შენობა 

16.09.2012 14.00 59 დაბა ნასაკირალი, ნასაკირალის საჯარო სკოლა 

19.09.2012 11.00 39 სოფ. ნაგომარი, ნაგომრის კულტურის სახლი 

19.09.2012 14.00 52 სოფ. ძიმითი, ძიმითის საჯარო სკოლა 

20.09.2012 11.00 20 სოფ. ბახვი, ბახვის ამბულატორია 

20.09.2012 14.00 21 სოფ. ბახვი, ქვედა ბახვის საჯარო სკოლა 

22.09.2012 11.00 22 სოფ. მშვიდობაური, მშვიდობაურის საჯარო სკოლა 

22.09.2012 14.00 38 სოფ. მთისპირი, მთისპირის საჯარო სკოლა 

23.09.2012 11.00 17 სოფ. ასკანა, ასკანის საჯარო სკოლა 

23.09.2012 14.00 18 სოფ. მზიანი, მზიანის კულტურის სახლი 

24.09.2012 11.00 53 სოფ. ჭანიეთი, ჭანიეთის საჯარო სკოლა 

 



 

 

III ეტაპი (13 წევრი, ინსცენირება) 

 
 

ოლქი # 60 ოზურგეთი 

 

ტრენერი:მარინა ქერქაძე 

ტელ:_599-89-64-95 

საკურატორო უბნები -20  (უბნები 11,12,13,14,15,24,29,30,35,36,37,40,41,42,48,49,58,60,61,62) 

 
III ეტაპი  

ტრენინგის ხანგრძლივობა: 2 სთ 25 წთ 

ჩატარების პერიოდი: 11-24 სექტემბერი 

ტრენინგების რაოდენობა: 20 

 

ტრენინგის ჩატარების 

თარიღი 

 

 

დაწყების დრო 

(სთ) 

 

უბნების # (ჩამონათვალი)  

 

მისამართი (ჩატარების ადგილი) 

11.09.2012  12.00 11 დაბა ლაითური, ლაითურის ცენტრალური საბავშვო ბაღი 

11.09.2012 15.00 12 დაბა ლაითური, ლაითურის საბავშვო ბაღი, IX უბანი 

12.09.2012  11.00 13 დაბა ნარუჯა, ნარუჯის საჯარო სკოლა 

12.09.2012 14.30 58 დაბა ნარუჯა, ნარუჯის რიტუალების სახლი 

13.09.2012  11.00 29 სოფ. თხინვალი, თხინვალის საჯარო სკოლა 

13.09.2012 14.30 30 სოფ. კონჭკათი, კონჭკათის საჯარო სკოლა 

14.09.2012  11.00 40 სოფ. ნატანები, ნატანების ფოსტის ყოფილი შენობა 

14.09.2012 14.30 41 სოფ. ნატანები, ნატანების სპორტ დარბაზი 

15.09.2012  11.00 42 სოფ. ნატანები, ზემო ნატანების საჯარო სკოლა 

15.09.2012 14.30 61 სოფ. ნატანები, ნატანების საჯარო სკოლა 

16.09.2012  11.00 24 სოფ. გურიანთა, გურიანთის საჯარო სკოლა 

16.09.2012 14.30 60 სოფ. გურიანთა, ციხისფერდის საჯარო სკოლა 

20.09.2012  11.00 48 სოფ. შრომა, შრომის საჯარო სკოლა 

20.09.2012 14.30 49 სოფ. ხრიალეთი, ხრიალეთის საჯარო სკოლა 

22.09.2012  11.00 62 სოფ. ორმეთი, ორმეთის საჯარო სკოლა 

22.09.2012 14.30 36 სოფ. ნაღობილევი, ნაღობილევის საჯარო სკოლა 

23.09.2012  11.00 35 სოფ. მერია, მერიის საჯარო სკოლა 

23.09.2012 14.30 37 სოფ. ხვარბეთი, ხვარბეთის საჯარო სკოლა 

24.09.2012  11.00 14 დაბა ურეკი, ურეკის კულტურის სახლი 

24.09.2012 14.30 15 სოფ. წვერმაღალა, წვერმაღალას საჯარო სკოლა 

 


