
 

 

 

III ეტაპი (13 წევრი, ინსცენირება) 

 
 

ოლქი # 65 მარტვილი 

 

ტრენერი: ეკა კვესელავა 

ტელ: 599896435 (კორპორატიული) 

საკურატორო უბნები: 20 (უბნები 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 29, 32, 33, 34, 35, 38)  

 
III ეტაპი 

ტრენინგის ხანგრძლივობა: 10 დღე (2 სთ. და 30 წთ.) 

ჩატარების პერიოდი: 13-22/09.2012 

ტრენინგების რაოდენობა: 20 

ტრენინგის 

ჩატარების 

თარიღი 

დაწყების დრო (სთ) 
უბნების # 

(ჩამონათვალი) 
მისამართი (ჩატარების ადგილი) 

13.09.2012 11:00-13:30, 14:30-17:00 13, 14 სოფ. დიდი ჭყონის #1 საჯარო სკოლის შენობა; სოფ. ლედგებეს საჯარო სკოლის შენობა 

14.09.2012 11:00-13:30, 14:30-17:00 15, 38 სოფ. დიდი ჭყონის მეურნეობის #2 საჯარო სკოლის შენობა; მეორე ნამიკოლავოს საჯარო 

სკოლის შენობა 

15.09.2012 11:00-13:30, 14:30-17:00 32, 33 სოფ. ჟინოთას საჯარო სკოლის შენობა; სოფ. სალხინოს საჯარო სკოლის შენობა 

16.09.2012 11:00-13:30, 14:30-17:00 24, 25 სოფ. დღვანის საჯაროს სკოლის შენობა; სოფ. კურზუს საჯარო სკოლის შენობა 

17.09.2012 11:00-13:30, 14:30-17:00 22, 23 სოფ. კიწიის საჯარო სკოლის შენობა; სოფ. ნოღას საჯარო სკოლის შენობა 

18.09.2012 11:00-13:30, 14:30-17:00 19, 20 სოფ. ნამიკოლავოს საჯარო სკოლის შენობა; სოფ. თამაკონის საჯარო სკოლის შენობა 

19.09.2012 11:00-13:30, 14:30-17:00 16, 12 სოფ. დოშაყის საბაზო სკოლის შენობა; სოფ. გურძემის საჯარო სკოლის შენობა 

20.09.2012 11:00-13:30, 14:30-17:00 29, 34 სოფ. ნახუნაოს საჯარო სკოლის შენობა; სოფ. სერგიეთის კლუბ–კანტორის შენობა 

21.09.2012 11:00-13:30, 14:30-17:00 10, 11 სოფ. ბალდის საჯარო სკოლის შენობა; სოფ. გაჭედილის სკურდის საჯარო სკოლის შენობა 

22.09.2012 11:00-13:30, 14:30-17:00 35, 21 სოფ. ტალერის საჯარო სკოლის შენობა; სოფ. ინჩხურის საჯარო სკოლის შენობა 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

III ეტაპი (13 წევრი, ინსცენირება) 

 
 

ოლქი # 65 მარტვილი 

 

ტრენერი: ქეთევან ბაჩილავა 

ტელ: 599896434 (კორპორატიული) 

საკურატორო უბნები: 19 (უბნები 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 17, 18, 26, 27, 28, 30 31, 36, 37, 39) 

 
III ეტაპი  

ტრენინგის ხანგრძლივობა: 10 დღე (2 სთ. და 30 წთ.) 

ჩატარების პერიოდი: 14-23/09.2012 

 ტრენინგების რაოდენობა: 19 

ტრენინგის 

ჩატარების 

თარიღი 

დაწყების დრო (სთ) 
უბნების # 

(ჩამონათვალი) 
მისამართი (ჩატარების ადგილი) 

14.09.2012 11:00-13:30, 14:30-17:00 1-2 ქ. მარტვილის სპორტ. სკოლის შენობა; ქ. მარტვილის #2 საჯარო სკოლის შენობა 

15.09.2012 11:00-13:30, 14:30-17:00 3-4 სოფ. ქვაითის ტუგოს ს/მ ადმინ. შენობა; სოფ. ნახარებაოს ბაგა–ბაღის შენობა 

16.09.2012 11:00-13:30, 14:30-17:00 36-37 სოფ. ხუნწის კულტურის სახლის შენობა; ქ. მარტვილის #1 საჯარო სკოლის შენობა 

17.09.2012 11:00-13:30, 14:30-17:00 5-6 სოფ. ჯოლევის საბაზო სკოლის შენობა; სოფ. ლემიქავეს დაწყებითი სკოლის შენობა 

18.09.2012 11:00-13:30, 14:30-17:00 7-30 სოფ. ლექაჯაიეს აბედათის კლუბ–კანტორის შენობა; სოფ. ნაჯახაოს სასოფლო–

სამეურნეო შენობა 

19.09.2012 11:00-13:30, 14:30-17:00 8-9 ქვედა ბანძის ნაჩალიჩაოს დაყწებითი სკოლის შენობა; ზედა ბანძის საჯარო სკოლის 

შენობა 

20.09.2012 11:00-13:30, 14:30-17:00 17-18 სოფ. ვედიდკარის საჯარო სკოლის შენობა; სოფ. მუხურჩის საჯარო სკოლის შენობა 

21.09.2012 11:00-13:30, 14:30-17:00 26-39 სოფ. ლეხაინდრაოს საჯარო სკოლის შენობა; სოფ. ნოჯიხევის საჯარო სკოლის შენობა 

22.09.2012 11:00-13:30, 14:30-17:00 27-28 სოფ. ზედა ნაგვაზაოს საჯარო სკოლის შენობა; სოფ. ქვედა ნაგვაზაოს საჯარო სკოლის 

შენობა 

23.09.2012 11:00-13:30 31 სოფ. ონოღიის საჯარო სკოლის შენობა 

 


