
ტრენერი (სახელი, გვარი):           ____________________________________________ნაზიბროლა გვაჯაია

ტელ (კორპორატიული):                ____________________________________________  599 899 049

ტრენინგის ხანგრძლივობა:    4.00 სთ 

საოლქო საარჩევნო კომისიის # 

და დასახელება

ტრენინგის ჩატარების 

თარიღი
დაწყების დრო (სთ) მისამართი (ჩატარების ადგილი)

N1 მთაწმინდის 5.09.2013 10:00 ქ.თბილისი, ლერმონტოვის #12

N4 კრწანისის 5.09.2013 14:00 ქ.თბილისი, გორგასლის #115

N#7 ჩუღურეთის 6.09.2013 10:00 ქ.თბილისი, ლერმონტოვის #12

ტრენერი (სახელი, გვარი):           ____________________________________________ლელა გოგორიშვილი

ტელ (კორპორატიული):                ____________________________________________  595016255

ტრენინგის ხანგრძლივობა:    4.00 სთ 

საოლქო საარჩვნო კომისიის # და 

დასახელება

ტრენინგის ჩატარების 

თარიღი
დაწყების დრო (სთ) მისამართი (ჩატარების ადგილი)

N 02 ვაკე 05.09.2013 11:00 ვაჟა-ფშაველას 32

N 03 საბურთალო 06.09.2013 11:00 ვაჟა-ფშაველას 32

ტრენერი (სახელი, გვარი):           ____________________________________________სულხან არქანია

ტელ (კორპორატიული):                ____________________________________________  595934535

ტრენინგის ხანგრძლივობა:    4.00 სთ 

საოლქო საარჩევნო კომისიის # 

და დასახელება

ტრენინგის ჩატარების 

თარიღი
დაწყების დრო (სთ) მისამართი (ჩატარების ადგილი)

N 8 დიდუბე 05.09.2013 12:00 აღმაშენებლის # 140

N 5 ისანი 06.09.2013 12:00 კახეთის შესახვევი #2

საოლქო საარჩევნო კომისიის წევრების ტრენინგი

(ოლქის 13 წევრი)

ჩატარების პერიოდი: 

05.09.2013 - 06.09.2013

საოლქო საარჩევნო კომისიის წევრების ტრენინგი

(ოლქის 13 წევრი)

ჩატარების პერიოდი: 

05.09.2013 - 06.09.2013

საოლქო საარჩევნო კომისიის წევრების ტრენინგი

(ოლქის 13 წევრი)

ჩატარების პერიოდი: 

05.09.2013 - 06.09.2013



ტრენერი (სახელი, გვარი):           ____________________________________________ეკატერინე მოდებაძე

ტელ (კორპორატიული):                ____________________________________________  577 243767:   95016257

ტრენინგის ხანგრძლივობა:    4.00 სთ 

საოლქო საარჩვნო კომისიის # და 

დასახელება

ტრენინგის ჩატარების 

თარიღი
დაწყების დრო (სთ) მისამართი (ჩატარების ადგილი)

N 6 სამგორი 5.09.2013 11:00 ქ. თბილისი, მესამე მასივი კალოუბნის¹#18

ტრენერი (სახელი, გვარი):           ____________________________________________ირაკლი იადონიძე

ტელ (კორპორატიული):                ____________________________________________  595 01 62 58

ტრენინგის ხანგრძლივობა:    4.00 სთ 

საოლქო საარჩევნო კომისიის # 

და დასახელება

ტრენინგის ჩატარების 

თარიღი
დაწყების დრო (სთ) მისამართი (ჩატარების ადგილი)

N 09 ნაძალადევი 05.09.2013 12:00 ქ. თბილისი სარაჯიშვილის 1ა

ტრენერი (სახელი, გვარი):           ____________________________________________ნანა ბღარაშილი

ტელ (კორპორატიული):                ____________________________________________  599-54-84-04

ტრენინგის ხანგრძლივობა:    4.00 სთ 

საოლქო საარჩვნო კომისიის # და 

დასახელება

ტრენინგის ჩატარების 

თარიღი
დაწყების დრო (სთ) მისამართი (ჩატარების ადგილი)

N 10 გლდანი 09.06.2013 14:00 ქ. თბილისი სარაჯიშვილის 1ა

ტრენერი (სახელი, გვარი):           ____________________________________________ლუიზა ჩალათაშვილი

ტელ (კორპორატიული):                ____________________________________________  577 22 77 22

ტრენინგის ხანგრძლივობა:    4.00 სთ 

საოლქო საარჩევნო კომისიის # 

და დასახელება

ტრენინგის ჩატარების 

თარიღი
დაწყების დრო (სთ) მისამართი (ჩატარების ადგილი)

№12 გურჯაანი 05.09.2013 13.00 ქ. გურჯაანი, რუსთაველის№18

№11 საგარეჯო 06.09.2013 13.00
ქ. საგარეჯო, აღმაშენებლის №15 ( გამგეობის 

შენობა)

საოლქო საარჩევნო კომისიის წევრების ტრენინგი

(ოლქის 13 წევრი)

ჩატარების პერიოდი: 

05.09.2013

საოლქო საარჩევნო კომისიის წევრების ტრენინგი

(ოლქის 13 წევრი)

ჩატარების პერიოდი: 

09.06.2013

საოლქო საარჩევნო კომისიის წევრების ტრენინგი

(ოლქის 13 წევრი)

ჩატარების პერიოდი: 

5.09.2013

საოლქო საარჩევნო კომისიის წევრების ტრენინგი

(ოლქის 13 წევრი)

ჩატარების პერიოდი: 

05.09.2013 - 06.09.2013



ტრენერი (სახელი, გვარი):           ____________________________________________გია შუშტაკაშვილი

ტელ (კორპორატიული):                ____________________________________________  595016271

ტრენინგის ხანგრძლივობა:    4.00 სთ 

საოლქო საარჩევნო კომისიის # 

და დასახელება

ტრენინგის ჩატარების 

თარიღი
დაწყების დრო (სთ) მისამართი (ჩატარების ადგილი)

N 14 დედოფლისწყარო 04.09.2013 15..00.
ქ.დედოფლისწყარო.რუსთაველის 

ქ.29.კორპუსი37

N 13 სიღნაღი 05.09.2013. 12.00. ქ.სიღნაღი დ.აღმაშენებლის #13

ტრენერი (სახელი, გვარი):           ____________________________________________ანა უსტიაშვილი 

ტელ (კორპორატიული):                ____________________________________________  599856040

ტრენინგის ხანგრძლივობა:    4.00 სთ 

საოლქო საარჩევნო კომისიის # 

და დასახელება

ტრენინგის ჩატარების 

თარიღი
დაწყების დრო (სთ) მისამართი (ჩატარების ადგილი)

N 15 ლაგოდეხი 5.08.2013 14:00PM
q. lagodexi.ზაქათლის ქუჩა #44          

saolqo saarCevno komisia

N 16 ყვარელი 6.08.2013 11:00
q. yvareli, WavWavaZis q. # 34           
saolqo saarCevno komisia

ტრენერი (სახელი, გვარი):           ____________________________________________ალექსი ჯუგაშვილი

ტელ (კორპორატიული):                ____________________________________________  5 91 05 79 44

ტრენინგის ხანგრძლივობა:    4.00 სთ 

საოლქო საარჩევნო კომისიის # 

და დასახელება

ტრენინგის ჩატარების 

თარიღი
დაწყების დრო (სთ) მისამართი (ჩატარების ადგილი)

N 17 თელავი 05.09.2013 11:00
N 17 თელავის საოლქო კომისიის შენობა                   

ქ. თელავი, დავითაშვილის №2

N 18 ახმეტა 06.09.2013 11:00
N 18 ახმეტის საოლქო კომისიის შენობა                    

ქ. ახმეტა, ბ. ჩოლოყაშვილის N50

ტრენერი (სახელი, გვარი):           ____________________________________________ინგა ჭყრუნიშვული

ტელ (კორპორატიული):                ____________________________________________  595 22 12 39

ტრენინგის ხანგრძლივობა:    4.00 სთ 

საოლქო საარჩევნო კომისიის # 

და დასახელება

ტრენინგის ჩატარების 

თარიღი
დაწყების დრო (სთ) მისამართი (ჩატარების ადგილი)

N 19  თიანეთი 05.09.2013 12:00
თიანეთის რ-ნი.დ.თიანეთი რუსთაველის 

ქ.#54

N 29 ყაზბეგი 06.09.2013 13:00
ყაზბეგის რ-ნი დ. სტეფანწმინდა 

აღმაშენებლის ქ.#9

საოლქო საარჩევნო კომისიის წევრების ტრენინგი

(ოლქის 13 წევრი)

ჩატარების პერიოდი: 

05.09.2013 - 06.09.2013

საოლქო საარჩევნო კომისიის წევრების ტრენინგი

(ოლქის 13 წევრი)

ჩატარების პერიოდი: 

05.09.2013 - 06.09.2013

საოლქო საარჩევნო კომისიის წევრების ტრენინგი

(ოლქის 13 წევრი)

ჩატარების პერიოდი: 

04.09.2013 - 05.09.2013

საოლქო საარჩევნო კომისიის წევრების ტრენინგი

(ოლქის 13 წევრი)

ჩატარების პერიოდი: 

05.09.2013 - 06.09.2013



ტრენერი (სახელი, გვარი):           ____________________________________________დავით ელიაძე

ტელ (კორპორატიული):                ____________________________________________  595 01 62 66

ტრენინგის ხანგრძლივობა:    4.00 სთ 

საოლქო საარჩევნო კომისიის # 

და დასახელება

ტრენინგის ჩატარების 

თარიღი
დაწყების დრო (სთ) მისამართი (ჩატარების ადგილი)

N 20 რუსთავი 05.09.2013 10:00 ქ. რუსთავი ფიროსმანის ქუჩა #19

N 22 მარნეული 06.09.2013 11:00 ქ. მარნეული რუსთაველის ქუჩ #69

ტრენერი (სახელი, გვარი):  რევაზ  ეგაძე

ტელ (კორპორატიული):   599 85 19 73

ტრენინგის ხანგრძლივობა:    4.00 სთ

საოლქო საარჩევნო კომისიის # 

და დასახელება

ტრენინგის ჩატარების 

თარიღი
დაწყების დრო (სთ) მისამართი (ჩატარების ადგილი)

№21 გარდაბანი 06.09.2013 14:00 ქ. გარდაბანი, აღმაშენებლის №36

№25 წალკა 07.09.2013 10:00
ქ. წალკა, არისტოტელეს №17 

(ადმინისტრაციული სახლი)

№26 თეთრიწყარო 07.09.2013 15:00
ქ. თეთრიწყარო, თამარ მეფის №35           

(გამგეობის შენობა) 

ტრენერი (სახელი, გვარი):           ____________________________________________ნიკოლოზ კაპანაძე

ტელ (კორპორატიული):                ____________________________________________  595016265

ტრენინგის ხანგრძლივობა:    4.00 სთ 

საოლქო საარჩევნო კომისიის # 

და დასახელება

ტრენინგის ჩატარების 

თარიღი
დაწყების დრო (სთ) მისამართი (ჩატარების ადგილი)

 N 24 დმანისი 05.09.2013 10:00 ქალაქი დმანისი წმინდა ნინოს #29

N 23 ბოლნისი 06.09.2013 10:00 ქალაქი ბოლნისი დავით აღმაშენებლის #68

ტრენერი (სახელი, გვარი):           ____________________________________________ამირან მარტოლეკი

ტელ (კორპორატიული):                ____________________________________________  577 93 13 25

ტრენინგის ხანგრძლივობა:    4.00 სთ 

საოლქო საარჩევნო კომისიის N 

და დასახელება

ტრენინგის ჩატარების 

თარიღი
დაწყების დრო (სთ) მისამართი (ჩატარების ადგილი)

N27 მცხეთა 05.09.2013 10:00 მცხეთა  აღმაშენებლის  N 51

N28 დუშეთი 06.09.2013 11:00 დუშეთი  კოსტავას N23

საოლქო საარჩევნო კომისიის წევრების ტრენინგი

(ოლქის 13 წევრი)

ჩატარების პერიოდი: 

06.09.2013 - 07.09.2013

საოლქო საარჩევნო კომისიის წევრების ტრენინგი

(ოლქის 13 წევრი)

ჩატარების პერიოდი: 

05.09.2013 - 06.09.2013

საოლქო საარჩევნო კომისიის წევრების ტრენინგი

(ოლქის 13 წევრი)

ჩატარების პერიოდი: 

05.09.2013 - 06.09.2013

საოლქო საარჩევნო კომისიის წევრების ტრენინგი

(ოლქის 13 წევრი)

ჩატარების პერიოდი: 

05.09.2013 - 06.09.2013



ტრენერი :      არჩილ შალიბაშვილი

ტელ (კორპორატიული):                ____________________________________________  595 01 62 62

ტრენინგის ხანგრძლივობა:    4.00 სთ 

საოლქო საარჩევნო კომისიის # 

და დასახელება

ტრენინგის ჩატარების 

თარიღი
დაწყების დრო (სთ) მისამართი (ჩატარების ადგილი)

N35 ხაშური 05.09.2013 12:00
ქ. ხაშური, კოსტავას ქ. #7, მე-3 სართული, 

საარჩევნო ოლქის შენობა

N30 კასპი 06.09.2013 13:00
ქ. კასპი, კოსტავას #16, საარჩევნო ოლქის 

შენობა

ტრენერი (სახელი, გვარი):         ნინო ბლიაძე

ტელ (კორპორატიული):                599 677 415

ტრენინგის ხანგრძლივობა:                4.00 სთ 

საოლქო საარჩევნო კომისიის # 

და დასახელება

ტრენინგის ჩატარების 

თარიღი
დაწყების დრო (სთ) მისამართი (ჩატარების ადგილი)

#32 გორი 05.09.2013 14:00 ქალაქი გორი სამების ქუჩა #1

#33 ქარელი 06.09.2013 13:00 ქალაქი ქარელი თამარ მეფის #24

ტრენერი (სახელი, გვარი):           ____________________________________________მარიამ ლომიძე

ტელ (კორპორატიული):                ____________________________________________  599 09 86 94

ტრენინგის ხანგრძლივობა:    4.00 სთ 

საოლქო საარჩევნო კომისიის # 

და დასახელება

ტრენინგის ჩატარების 

თარიღი
დაწყების დრო (სთ) მისამართი (ჩატარების ადგილი)

N 37 ახალციხე 05.09.2013 14:00 ახალციხე, rusTavelis q #45

N 36 ბორჯომი 06.09.2013 17:00 ბორჯომი, წმ.ნინოს ქ #11

ტრენერი:                                    ნანა იოსელიანი

ტელ :                                            551789009  

ტრენინგის ხანგრძლივობა:    4.00 სთ 

საოლქო საარჩევნო კომისიის # 

და დასახელება

ტრენინგის ჩატარების 

თარიღი
დაწყების დრო (სთ) მისამართი (ჩატარების ადგილი)

N 39 ასპინძა 5.09.2013 12:00 ასპინძა, ერეკლე მეორეს ქ # 4

N 38 ადიგენი 6.09.2013 12:00 დაბა ადიგენი, ატენ ბალახიშვილის ქ # 18

საოლქო საარჩევნო კომისიის წევრების ტრენინგი

(ოლქის 13 წევრი)

ჩატარების პერიოდი: 

05.09.2013 - 06.09.2013

საოლქო საარჩევნო კომისიის წევრების ტრენინგი

(ოლქის 13 წევრი)

საოლქო საარჩევნო კომისიის წევრების ტრენინგი

(ოლქის 13 წევრი)

ჩატარების პერიოდი: 

05.09.2013 - 06.09.2013

ჩატარების პერიოდი: 

05.09.2013 - 06.09.2013

საოლქო საარჩევნო კომისიის წევრების ტრენინგი

(ოლქის 13 წევრი)

ჩატარების პერიოდი: 

05.09.2013 - 06.09.2013



ტრენერი (სახელი, გვარი):           ____________________________________________რომან კოსტანიანი

ტელ (კორპორატიული):                ____________________________________________  595016274

ტრენინგის ხანგრძლივობა:    4.00 სთ 

საოლქო საარჩევნო კომისიის # 

და დასახელება

ტრენინგის ჩატარების 

თარიღი
დაწყების დრო (სთ) მისამართი (ჩატარების ადგილი)

N 40 ახალქალაქი 05.09.2013 12:30 ქ. ახალქალაქი, ჯავახიშვილის ქ. #2

N 41 ნინოწმინდა 06.09.2013 12:30 ქ. ნინოწმინდა, თავსუფლების ქ. #23

ტრენერი (სახელი, გვარი):           ____________________________________________მამია გოგრიჭიანი

ტელ (კორპორატიული):                ____________________________________________  577931344

ტრენინგის ხანგრძლივობა:    4.00 სთ 

საოლქო საარჩვნო კომისიის # და 

დასახელება

ტრენინგის ჩატარების 

თარიღი
დაწყების დრო (სთ) მისამართი (ჩატარების ადგილი)

N 45 ცაგერი 04.09.2013 11:00
ქ.ცაგერი საოლქო საარჩევნო კომისიის 

შენობა

N 46 ლენტეხი 04.09.2013 11:00
ქ.ცაგერი საოლქო საარჩევნო კომისიის 

შენობა

# 43 ონი 05.09.2013 11:00 ქ.ონი საოლქო საარჩევნო კომისიის შენობა

# 44 ამბროლაური 06.09.2013 11:00
ქ.ამბროლაური საოლქო საარჩევნო 

კომისიის შენობა

ტრენერი (სახელი, გვარი):           ____________________________________________ბესარიონ  გულედანი

ტელ (კორპორატიული):                ____________________________________________  591 05 35 85

ტრენინგის ხანგრძლივობა:    4.00 სთ 

საოლქო საარჩევნო კომისიის # 

და დასახელება

ტრენინგის ჩატარების 

თარიღი
დაწყების დრო (სთ) მისამართი (ჩატარების ადგილი)

N 47 მესტია 06.09.2013 12:00 დაბა მესტია თამარ მეფის ქ. 14

ტრენერი (სახელი, გვარი):                არჩილ ბლიაძე

ტელ (კორპორატიული):                   577 66 30 83  

ტრენინგის ხანგრძლივობა:    4.00 სთ 

საოლქო საარჩევნო კომისიის # 

და დასახელება

ტრენინგის ჩატარების 

თარიღი
დაწყების დრო (სთ) მისამართი (ჩატარების ადგილი)

№ 48 ხარაგაული 05.09.2013 10:00 ხარაგაული 9 აპრილის ქ #46

№ 51 ზესტაფონი 06.09.2013 11:00 ზესტაფონი წერეთლის ქ #5 II სართული

საოლქო საარჩევნო კომისიის წევრების ტრენინგი

(ოლქის 13 წევრი)

ჩატარების პერიოდი: 

05.09.2013 - 06.09.2013

საოლქო საარჩევნო კომისიის წევრების ტრენინგი

(ოლქის 13 წევრი)

ჩატარების პერიოდი: 

05.09.2013 - 06.09.2013

ჩატარების პერიოდი: 

04.09.2013 - 06.09.2013

საოლქო საარჩევნო კომისიის წევრების ტრენინგი

(ოლქის 13 წევრი)

ჩატარების პერიოდი: 

06.09.2013

საოლქო საარჩევნო კომისიის წევრების ტრენინგი

(ოლქის 13 წევრი)



ტრენერი (სახელი, გვარი):           ____________________________________________ნინო გოგნაძე

ტელ (კორპორატიული):                ____________________________________________  595016281

ტრენინგის ხანგრძლივობა:    4.00 სთ 

საოლქო საარჩევნო კომისიის # 

და დასახელება

ტრენინგის ჩატარების 

თარიღი
დაწყების დრო (სთ) მისამართი (ჩატარების ადგილი)

 N 57 ტყიბული 05.09.2013 12:00 ტყიბული, TabukaSvilis #8

N 49 თერჯოლა 06.09.2013 11:00 თერჯოლა, რუსთაველის #117

ტრენერი (სახელი, გვარი):           ____________________________________________მანუჩარ კეკენაძე

ტელ (კორპორატიული):                ____________________________________________  595-01-62-78

ტრენინგის ხანგრძლივობა:    4.00 სთ 

საოლქო საარჩევნო კომისიის # 

და დასახელება

ტრენინგის ჩატარების 

თარიღი
დაწყების დრო (სთ) მისამართი (ჩატარების ადგილი)

N 50 საჩხერე 05.09.2013 10:00 საჩხერე, მუხრან მაჭავარიანის ქ #41

N 56 ჭიათურა 06.09.2013 12:00 ჭიათურა, ნინოშვილის ქ #7

ტრენერი (სახელი, გვარი):           ____________________________________________თამარი გიორგბერიძე

ტელ (კორპორატიული):                ____________________________________________  595 01 62 79 

ტრენინგის ხანგრძლივობა:    4.00 სთ 

საოლქო საარჩევნო კომისიის # 

და დასახელება

ტრენინგის ჩატარების 

თარიღი
დაწყების დრო (სთ) მისამართი (ჩატარების ადგილი)

№ 55 ხონი 05.09.2013 11:00 ხონი პ. კაკაბაძის №2

№ 52 ბაღდათი 06.09.2013 11:00 ბაღდათი გ. სააკაძის №5 

ტრენერი (სახელი, გვარი):           ____________________________________________სოფიო დარჯანია

ტელ (კორპორატიული):                ____________________________________________  595 90 44 21;   595 01 62 80

ტრენინგის ხანგრძლივობა:    4.00 სთ 

საოლქო საარჩევნო კომისიის # 

და დასახელება

ტრენინგის ჩატარების 

თარიღი
დაწყების დრო (სთ) მისამართი (ჩატარების ადგილი)

N 54 სამტრედია 05.09.2013 11:00M
ქ. სამტრედია რაზმაძის ქ. #2, მე-2-ე 

სართული

N 53 ვანი 06.09.2013 12:00 ქ. ვანი თავისუფლების ქ. #63

საოლქო საარჩევნო კომისიის წევრების ტრენინგი

(ოლქის 13 წევრი)

ჩატარების პერიოდი: 

05.09.2013 - 06.09.2013

საოლქო საარჩევნო კომისიის წევრების ტრენინგი

(ოლქის 13 წევრი)

ჩატარების პერიოდი: 

05.09.2013 - 06.09.2013

ჩატარების პერიოდი: 

05.09.2013 - 06.09.2013

საოლქო საარჩევნო კომისიის წევრების ტრენინგი

(ოლქის 13 წევრი)

ჩატარების პერიოდი:

 05.09.2013 - 06.09.2013

საოლქო საარჩევნო კომისიის წევრების ტრენინგი

(ოლქის 13 წევრი)



ტრენერი (სახელი, გვარი):           ____________________________________________ლევან ჩაკვეტაძე

ტელ (კორპორატიული):                ____________________________________________  595 016282

ტრენინგის ხანგრძლივობა:    4.00 სთ 

საოლქო საარჩევნო კომისიის # 

და დასახელება

ტრენინგის ჩატარების 

თარიღი
დაწყების დრო (სთ) მისამართი (ჩატარების ადგილი)

N 59 ქუთაისი 05.09.2013 10:00 ქუთაისი, პუშკინის ქ.#14

N 58 წყალტუბო 06.09.2013 10:00 წყალტუბო, ყაზბეგის ქ.#2ა

ტრენერი (სახელი, გვარი):           ____________________________________________ხათუნა რუსიეშვილი

ტელ (კორპორატიული):                ____________________________________________  577-144-739

ტრენინგის ხანგრძლივობა:    4.00 სთ 

საოლქო საარჩევნო კომისიის # 

და დასახელება

ტრენინგის ჩატარების 

თარიღი
დაწყების დრო (სთ) მისამართი (ჩატარების ადგილი)

N 60 ოზურგეთის 05.09.2013 11:00
ოზურგეთი, ვიქტორ დოლიძის #1, საოლქო 
საარჩევნო კომისიის სხდომათა დარბაზი.

N 62 ჩოხატაურის 06.09.2013 12:00
ჩოხატაური, დუმბაძის 35, საოლქო 

საარჩევნო კომისიის სხდომათა დარბაზი.

ტრენერი (სახელი, გვარი):           ____________________________________________ლაშა კილაძე

ტელ (კორპორატიული):                ____________________________________________  577 99 87 21

ტრენინგის ხანგრძლივობა:    4.00 სთ 

საოლქო საარჩევნო კომისიის # 

და დასახელება

ტრენინგის ჩატარების 

თარიღი
დაწყების დრო (სთ) მისამართი (ჩატარების ადგილი)

 N 80     ქედა 04.09.2013 11:00 წერეთლის ქ - 1

N 83   ხელვაჩაური 05.09.2013 11:00 ტაოს ქ -1  N

#61  ლანჩხუთი 06.09.2013 11:00 ჯორდანიას ქ - 99

ტრენერი (სახელი, გვარი):           ____________________________________________ეკა კვესელავა

ტელ (კორპორატიული):                ____________________________________________  577 95 48 41

ტრენინგის ხანგრძლივობა:    4.00 სთ 

საოლქო საარჩევნო კომისიის # 

და დასახელება

ტრენინგის ჩატარების 

თარიღი
დაწყების დრო (სთ) მისამართი (ჩატარების ადგილი)

N 63 აბაშა 5.09.2013 11:00 აბაშა ჯორჯიკიას ქუჩა#4

N 65 მარტვილი 5.09.2013     17:00  M ქ.მარტვილი გამსახურდიას ქუჩა#4

# 64 სენაკის 6.09.2013 12:00 ქ.სენაკი რუსთაველის ქუჩა #223 

საოლქო საარჩევნო კომისიის წევრების ტრენინგი

(ოლქის 13 წევრი)

ჩატარების პერიოდი: 

05.09.2013 - 06.09.2013

საოლქო საარჩევნო კომისიის წევრების ტრენინგი

(ოლქის 13 წევრი)

ჩატარების პერიოდი: 

05.09.2013 - 06.09.2013

ჩატარების პერიოდი: 

05.09.2013 - 06.09.2013

საოლქო საარჩევნო კომისიის წევრების ტრენინგი

(ოლქის 13 წევრი)

ჩატარების პერიოდი:

 04.09.2013 - 06.09.2013

საოლქო საარჩევნო კომისიის წევრების ტრენინგი

(ოლქის 13 წევრი)



ტრენერი (სახელი, გვარი):           ____________________________________________წაბრია შორენა

ტელ (კორპორატიული):                ____________________________________________  591417503

ტრენინგის ხანგრძლივობა:    4.00 სთ 

საოლქო საარჩევნო კომისიის # 

და დასახელება

ტრენინგის ჩატარების 

თარიღი
დაწყების დრო (სთ) მისამართი (ჩატარების ადგილი)

N 70 ფოთი 05.09.2013 12:00 ქალაქი ფოთი, 26 მაისის ქუჩა #7

N 66 ხობი 06.09.2013 12:00 ქალაქი ხობი, ცოტნე დადიანის ქუჩა #185

ტრენერი (სახელი, გვარი):           ____________________________________________ასმათ ბერაია

ტელ (კორპორატიული):                ____________________________________________  595-01-62-84

ტრენინგის ხანგრძლივობა:    4.00 სთ 

საოლქო საარჩევნო კომისიის # 

და დასახელება

ტრენინგის ჩატარების 

თარიღი
დაწყების დრო (სთ) მისამართი (ჩატარების ადგილი)

N 67 ზუგდიდი 06.09.2013 11:00  ქ. ზუგდიდი, კოსტავას #58

ტრენერი (სახელი, გვარი):           ____________________________________________ ბადრი მიქავა

ტელ (კორპორატიული):                ____________________________________________  599 85–70–61

ტრენინგის ხანგრძლივობა:    4.00 სთ 

საოლქო საარჩევნო კომისიის # 

და დასახელება

ტრენინგის ჩატარების 

თარიღი
დაწყების დრო (სთ) მისამართი (ჩატარების ადგილი)

N69  ჩხოროწყუ 05.09.2013 11:00
ქ.ჩხოროწყუ,  კოსტავას ქუჩა  #22; #69 
ჩხოროწყუს საოლქო საარჩევნო კომისიის 

შენობა

N68 წალენჯიხა 06.09.2013 11:00
ქ.წალენჯიხა  კ.სალიას #5;  N#68 

წალენჯიხის  საოლქო საარჩევნო კომისიის 
შენობა

ტრენერი (სახელი, გვარი)       ირაკლი გვარჯალაძე

ტელ (კორპორატიული)            577 27-26-51

ტრენინგის ხანგრძლივობა:    4.00 სთ 

საოლქო საარჩევნო კომისიის # 

და დასახელება

ტრენინგის ჩატარების 

თარიღი
დაწყების დრო (სთ) მისამართი (ჩატარების ადგილი)

 N 79  ბათუმი 06.09.2013 12:00 ქ. ბათუმი. დემეტრე თავდადებულის 27 N

საოლქო საარჩევნო კომისიის წევრების ტრენინგი

(ოლქის 13 წევრი)

ჩატარების პერიოდი: 

05.09.2013 - 06.09.2013

საოლქო საარჩევნო კომისიის წევრების ტრენინგი

(ოლქის 13 წევრი)

საოლქო საარჩევნო კომისიის წევრების ტრენინგი

(ოლქის 13 წევრი)

ჩატარების პერიოდი: 

06.09.2013

ჩატარების პერიოდი: 

06.09.2013

საოლქო საარჩევნო კომისიის წევრების ტრენინგი

(ოლქის 13 წევრი)

ჩატარების პერიოდი: 

05.09.2013 - 06.09.2013



ტრენერი (სახელი, გვარი):           ____________________________________________laSa ananiZe

ტელ (კორპორატიული):                ____________________________________________  599 85 63 02

ტრენინგის ხანგრძლივობა:    4.00 სთ 

საოლქო საარჩევნო კომისიის # 

და დასახელება

ტრენინგის ჩატარების 

თარიღი
დაწყების დრო (სთ) მისამართი (ჩატარების ადგილი)

#82 Suaxevi 05.09.2013 13:00
daba Suaxevi, selim ximSiaSvilis quCa 

#2

#84 xulo 06.09.2013 12:00 daba xulo, tbel abuseriZis quCa #9

#81 qobuleTi 09.09.2013 10:00 q. qobuleTi, memed abaSiZis quCa #10

ჩატარების პერიოდი: 

05.09.2013 - 09.09.2013

საოლქო საარჩევნო კომისიის წევრების ტრენინგი

(ოლქის 13 წევრი)


