
 

 

III ეტაპი (13 წევრი, ინსცენირება) 

 
 

ოლქი # 61 ლანჩხუთი 

 

ტრენერი:ლია ნიკოლაიშვილი 

ტელ: 591192302;  599896480 

საკურატორო უბნები -19  (უბნები 03,04,05,06,07,08,11,12,13,17,18,19,21,27,28,29,35,38, 25;26)  

 
III ეტაპი  

ტრენინგის ხანგრძლივობა: 2 სთ 25 წთ 

ჩატარების პერიოდი: 11-23 სექტემბერი 

ტრენინგების რაოდენობა: 19 

 

ტრენინგის ჩატარების 

თარიღი 

 

 

დაწყების დრო (სთ) 

 

უბნების # (ჩამონათვალი)  

 

მისამართი (ჩატარების ადგილი) 

11.09.2012  11.00 03 ქ. ლანჩხუთი,ბაგრატიონის ქ. N10, N2 საჯარო სკოლა 

11.09.2012 14.00 04 ქ. ლანჩხუთი,ჩხაიძის ქ. N4, სასულიერო გიმნაზია 

12.09.2012  11.00 21 სოფ. ნინოშვილი, საჯარო სკოლა 

12.09.2012 14.00 35 სოფ. ეწერი, საჯარო სკოლა 

13.09.2012  11.00 27 სოფ. ზემო შუხუთი, ლელოს ქ. N48, ფერმერთა სახლი 

13.09.2012 14.00 38 სოფ. ქვ. შუხუთი წმ. ბარბარეს N1, საჯარო სკოლა 

14.09.2012                11.00 17 სოფ. ნიგოითი, დავით აღმაშენებლის #25 

14.09.2012 14.00 18 სოფ. ქვიანი, საჯარო სკოლა 

15.09.2012  11.00 19 სოფ. ჩოლობარგი, საჯარო სკოლა 

15.09.2012 14.00 20 სოფ. ჭყონაგორა, საბავშვო ბაღი 

16.09.2012  11.00 28 სოფ. ზემო ჩიბათი, საჯარო სკოლა 

16.09.2012 14.00 29 სოფ. ქვემო ჩიბათი, ყოფილი საპატრულოს შენობა 

19.09.2012  11.00 06 სოფ. ქვემო აკეთი, ყოფილი კოლმეურნეობის შენობა 

19.09.2012 14.00 05 სოფ. ზემო აკეთი, საჯარო სკოლა 

20.09.2012  11.00 12 სოფ. მაჩხვარეთი, წმ. გიორგის ქ. N1, საბავშვო ბაღი 

20.09.2012 14.00 13 სოფ. ორაგვე, გურიელის ქ. N8, ყოფილი კოლმეურნეობის შენობა 

22.09.2012  11.00 07 სოფ. ჭანჭათი, საჯარო სკოლა 

22.09.2012 14.00 08 სოფ. აცანა, საჯარო სკოლა 

23.09.2012 11.00 11 სოფ. მამათი, საჯარო სკოლა 

 



 

 

III ეტაპი (13 წევრი, ინსცენირება) 

 
 

ოლქი # 61ლანჩხუთი 

 

ტრენერი:მაია შელიავა 

ტელ: 514 06 46 88;  599-89-64-81 

საკურატორო უბნები -19 (უბნები 01,02,09,10,14,15,16,20,22,23,24,25,26,30,31,32,33,34,36,37) 

 
III ეტაპი  

ტრენინგის ხანგრძლივობა: 2 სთ 25 წთ 

ჩატარების პერიოდი: 11-23 სექტემბერი 

ტრენინგების რაოდენობა: 19 

 

ტრენინგის ჩატარების 

თარიღი 

 

 

დაწყების დრო (სთ) 

 

უბნების # (ჩამონათვალი)  

 

მისამართი (ჩატარების ადგილი) 

11.09.2012  11.00 01 ქ. ლანჩხუთი, მუსხელიშვილის ქ. N13/15, N3 საჯარო სკოლა 

11.09.2012 14.00 02 ქ. ლანჩხუთი,ჟორდანიას ქ. N123, N საჯარო სკოლა 

12.09.2012  11.00 37 ქ. ლანჩხუთი,ჟორდანიას ქ. N99, კულტურის სახლი 

12.09.2012 14.00 24 სოფ. ხიდმაღალა, კულტურის სახლი 

13.09.2012  11.00 30 სოფ. გულიანი, საჯარო სკოლა 

13.09.2012 14.00 31 სოფ. მოედანი, ყოფილი მაღაზიის შენობა 

14.09.2012                11.00 32 სოფ. შრომისუბანი, საბავშვო ბაღი 

14.09.2012 14.00 33 სოფ. ჩოჩხათი, საჯარო სკოლა 

15.09.2012  11.00 34 სოფ. ხორეთი, საჯარო სკოლა 

15.09.2012 14.00 10 სოფ. ლესა, საჯარო სკოლა 

16.09.2012  11.00 22 სოფ. ახალსოფელი, საჯარო სკოლა 

16.09.2012 14.00 23 სოფ. ტაბანათი, საჯარო სკოლა 

19.09.2012  11.00 14 სოფ. არჩეული, საჯარო სკოლა 

19.09.2012 14.00 15 სოფ. ნიგვზიანი, საჯარო სკოლა 

20.09.2012  11.00 16 სოფ. ხაჯალია, საჯარო სკოლა 

20.09.2012 14.00 09 სოფ. გვიმბალაური, გურიის ქ. N15, ადმინისტრაციული შენობა 

22.09.2012  11.00 26 სოფ. წყალწმინდა, საჯარო სკოლა 

22.09.2012 14.00 25 სოფ. ღრმაღელე, საჯარო სკოლა 

23.09.2012 11.00 36 სოფ. ჯურუყვეთი, N2 საჯარო სკოლა 

 


