
 

პროექტი: "აქტიური ამომრჩეველი რაჭა–ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის რეგიონში" 

 

 მონიტორინგის გეგმა  

N თარიღი/ დრო მისამართი ღონისძიება 

1 7 აგვისტო, 

12:00 

ქ. ამბროლაური, კოსტავას N35 პროექტის კოორდინატორის, საველე კოორდინატორებისა და სხვა თანამშრომლების სამუშაო 

შეხვედრა. პროექტის დეტალების განხილვა. 

2 8 აგვისტო, 

12:00 

ქ. ამბროლაური, კოსტავას N35 მოსამზადებელი სამუშაოები – ბეჭდვითი მასალის შემუშავება და ბეჭდვა 

3 9 აგვისტო, 

12:00 

ქ. ამბროლაური, კოსტავას N35 მოსამზადებელი სამუშაოები – პროექტის თანამშრომლებთან ლოჯისტიკური დეტალების 

გათვლა. 

4 10  აგვისტო, 

12:00 

ქ. ონი მოსამზადებელი სამუშაოები – პროექტის თანამშრომლებთან ლოჯისტიკური დეტალების 

გათვლა. 

5 11 აგვისტო, 

12:00 

ქ. ცაგერი მოსამზადებელი სამუშაოები – პროექტის თანამშრომლებთან ლოჯისტიკური დეტალების 

გათვლა. 

6 12 აგვისტო, 

12:00 

ქ. ლენტეხი მოსამზადებელი სამუშაოები – პროექტის თანამშრომლებთან ლოჯისტიკური დეტალების 

გათვლა,  

7 13 აგვისტო 

12:00 

ქ. ამბროლაური  საინფორმაციო–საკონსულტაციო ხასიათის შეხვედრა საარჩევნო სუბიექტების 

წარმომადგენლებთან. 

8 13 აგვისტო 

12:00 

დ. ლენტეხი  საინფორმაციო–საკონსულტაციო ხასიათის შეხვედრა საარჩევნო სუბიექტების 

წარმომადგენლებთან. 

9 13 აგვისტო 

12:00 

ქ. ონი საინფორმაციო–საკონსულტაციო ხასიათის შეხვედრა საარჩევნო სუბიექტების 

წარმომადგენლებთან. 

10 13 აგვისტო 

12:00 

ქ. ცაგერი  საინფორმაციო–საკონსულტაციო ხასიათის შეხვედრა საარჩევნო სუბიექტების 

წარმომადგენლებთან. 

11 14 აგვისტო 

12:00 

ქ. ამბროლაური  საინფორმაციო–საკონსულტაციო ხასიათის შეხვედრა საარჩევნო სუბიექტების 

წარმომადგენლებთან. 

12 14 აგვისტო 

12:00 

დ. ლენტეხი  საინფორმაციო–საკონსულტაციო ხასიათის შეხვედრა საარჩევნო სუბიექტების 

წარმომადგენლებთან. 

13 14 აგვისტო 

12:00 

ქ. ონი  საინფორმაციო–საკონსულტაციო ხასიათის შეხვედრა საარჩევნო სუბიექტების 

წარმომადგენლებთან. 

14 14 აგვისტო 

12:00 

ქ. ცაგერი საინფორმაციო–საკონსულტაციო ხასიათის შეხვედრა საარჩევნო სუბიექტების 

წარმომადგენლებთან. 

15 15 აგვისტო 

12:00 

თვითმმართველი თემი – 

ამბროლაურის 

მუნიციპალიტეტი, ს. ხიმში 

(ხიდიკარი) 

საინფორმაციო კამპანია საპარლამენტო არჩევნების შესახებ, ადგილობრივ მაცხოვრებლებს 

დაურიგდებათ საინფორმაციო მასალა 

16 15 აგვისტო თვითმმართველი თემი – ონის საინფორმაციო კამპანია საპარლამენტო არჩევნების შესახებ, ადგილობრივ მაცხოვრებლებს 



12:00 მუნიციპალიტეტი, ს. 

კვაშხიეთი 

დაურიგდებათ საინფორმაციო მასალა 

17 15 აგვისტო 

12:00 

თვითმმართველი თემი – 

ლენტეხის მუნიციპალიტეტი, 

ს. გულიდა 

საინფორმაციო კამპანია საპარლამენტო არჩევნების შესახებ, ადგილობრივ მაცხოვრებლებს 

დაურიგდებათ საინფორმაციო მასალა 

18 15 აგვისტო 

12:00 

თვითმმართველი თემი – 

ცაგერის მუნიციპალიტეტი, ს. 

ორბელი 

საინფორმაციო კამპანია საპარლამენტო არჩევნების შესახებ, ადგილობრივ მაცხოვრებლებს 

დაურიგდებათ საინფორმაციო მასალა 

  



18 16 აგვისტო 

12:00 

თვითმმართველი თემი – 

ამბროლაურის 

მუნიციპალიტეტი, ს. ხიმში 

(ხიდიკარი) 

საინფორმაციო კამპანია საპარლამენტო არჩევნების 

შესახებ, ადგილობრივ მაცხოვრებლებს 

დაურიგდებათ საინფორმაციო მასალა 

რაჭა–ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის 

თვითმმართველობის რესურს ცენტრი, 

ნინო სოხაძე 551586207 

პროექტის კოორდინატორი  

19 16 აგვისტო 

12:00 

თვითმმართველი თემი – 

ონის მუნიციპალიტეტი, ს. 

კვაშხიეთი 

საინფორმაციო კამპანია საპარლამენტო არჩევნების 

შესახებ, ადგილობრივ მაცხოვრებლებს 

დაურიგდებათ საინფორმაციო მასალა 

რაჭა–ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის 

თვითმმართველობის რესურს ცენტრი, 

ნინო სოხაძე 551586207 

პროექტის კოორდინატორი  

20 16 აგვისტო 

12:00 

თვითმმართველი თემი – 

ლენტეხის 

მუნიციპალიტეტი, ს. 

გულიდა 

საინფორმაციო კამპანია საპარლამენტო არჩევნების 

შესახებ, ადგილობრივ მაცხოვრებლებს 

დაურიგდებათ საინფორმაციო მასალა 

რაჭა–ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის 

თვითმმართველობის რესურს ცენტრი, 

ნინო სოხაძე 551586207 

პროექტის კოორდინატორი  

21 16 აგვისტო 

12:00 

თვითმმართველი თემი – 

ცაგერის მუნიციპალიტეტი, 

ს. ორბელი 

საინფორმაციო კამპანია საპარლამენტო არჩევნების 

შესახებ, ადგილობრივ მაცხოვრებლებს 

დაურიგდებათ საინფორმაციო მასალა 

რაჭა–ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის 

თვითმმართველობის რესურს ცენტრი, 

ნინო სოხაძე 551586207 

პროექტის კოორდინატორი  

22 17 აგვისტო 

12:00 

თვითმმართველი თემი – 

ამბროლაურის 

მუნიციპალიტეტი, ს. 

ლიხეთი 

საინფორმაციო კამპანია საპარლამენტო არჩევნების 

შესახებ, ადგილობრივ მაცხოვრებლებს 

დაურიგდებათ საინფორმაციო მასალა 

რაჭა–ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის 

თვითმმართველობის რესურს ცენტრი, 

ნინო სოხაძე 551586207 

პროექტის კოორდინატორი  

23 17 აგვისტო 

12:00 

თვითმმართველი თემი – 

ლენტეხის 

მუნიციპალიტეტი, დ. 

ლენტეხი 

საინფორმაციო კამპანია საპარლამენტო არჩევნების 

შესახებ, ადგილობრივ მაცხოვრებლებს 

დაურიგდებათ საინფორმაციო მასალა 

რაჭა–ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის 

თვითმმართველობის რესურს ცენტრი, 

ნინო სოხაძე 551586207 

პროექტის კოორდინატორი  

24 17 აგვისტო 

12:00 

თვითმმართველი თემი – 

ონის მუნიციპალიტეტი, ქ. 

ონი 

საინფორმაციო კამპანია საპარლამენტო არჩევნების 

შესახებ, ადგილობრივ მაცხოვრებლებს 

დაურიგდებათ საინფორმაციო მასალა 

რაჭა–ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის 

თვითმმართველობის რესურს ცენტრი, 

ნინო სოხაძე 551586207 

პროექტის კოორდინატორი  

25 17 აგვისტო 

12:00 

თვითმმართველი თემი – 

ცაგერის მუნიციპალიტეტი, 

ს. ქვ. ცაგერი 

საინფორმაციო კამპანია საპარლამენტო არჩევნების 

შესახებ, ადგილობრივ მაცხოვრებლებს 

დაურიგდებათ საინფორმაციო მასალა 

რაჭა–ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის 

თვითმმართველობის რესურს ცენტრი, 

ნინო სოხაძე 551586207 

პროექტის კოორდინატორი  

26 18 აგვისტო 

12:00 

თვითმმართველი თემი – 

ამბროლაურის 

მუნიციპალიტეტი, ს. 

ლიხეთი 

საინფორმაციო კამპანია საპარლამენტო არჩევნების 

შესახებ, ადგილობრივ მაცხოვრებლებს 

დაურიგდებათ საინფორმაციო მასალა 

რაჭა–ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის 

თვითმმართველობის რესურს ცენტრი, 

ნინო სოხაძე 551586207 

პროექტის კოორდინატორი  

27 18 აგვისტო 

12:00 

თვითმმართველი თემი – 

ლენტეხის 

მუნიციპალიტეტი, დ. 

ლენტეხი 

საინფორმაციო კამპანია საპარლამენტო არჩევნების 

შესახებ, ადგილობრივ მაცხოვრებლებს 

დაურიგდებათ საინფორმაციო მასალა 

რაჭა–ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის 

თვითმმართველობის რესურს ცენტრი, 

ნინო სოხაძე 551586207 

პროექტის კოორდინატორი  

  



28 18 აგვისტო 

12:00 

თვითმმართველი თემი – 

ონის მუნიციპალიტეტი, ქ. 

ონი 

საინფორმაციო კამპანია საპარლამენტო არჩევნების 

შესახებ, ადგილობრივ მაცხოვრებლებს 

დაურიგდებათ საინფორმაციო მასალა 

რაჭა–ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის 

თვითმმართველობის რესურს ცენტრი, 

ნინო სოხაძე 551586207 

პროექტის კოორდინატორი  

29 18 აგვისტო 

12:00 

თვითმმართველი თემი – 

ცაგერის მუნიციპალიტეტი, 

ს. ქვ. ცაგერი 

საინფორმაციო კამპანია საპარლამენტო არჩევნების 

შესახებ, ადგილობრივ მაცხოვრებლებს 

დაურიგდებათ საინფორმაციო მასალა 

რაჭა–ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის 

თვითმმართველობის რესურს ცენტრი, 

ნინო სოხაძე 551586207 

პროექტის კოორდინატორი  

30 19 აგვისტო 

12:00 

თვითმმართველი თემი – 

ამბროლაურის 

მუნიციპალიტეტი, ს. 

ჭრებალო 

საინფორმაციო კამპანია საპარლამენტო არჩევნების 

შესახებ, ადგილობრივ მაცხოვრებლებს 

დაურიგდებათ საინფორმაციო მასალა 

რაჭა–ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის 

თვითმმართველობის რესურს ცენტრი, 

ნინო სოხაძე 551586207 

პროექტის კოორდინატორი  

31 19 აგვისტო 

12:00 

თვითმმართველი თემი – 

ლენტეხის 

მუნიციპალიტეტი, ს. 

თეკალი 

საინფორმაციო კამპანია საპარლამენტო არჩევნების 

შესახებ, ადგილობრივ მაცხოვრებლებს 

დაურიგდებათ საინფორმაციო მასალა 

რაჭა–ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის 

თვითმმართველობის რესურს ცენტრი, 

ნინო სოხაძე 551586207 

პროექტის კოორდინატორი  

32 19 აგვისტო 

12:00 

თვითმმართველი თემი – 

ონის მუნიციპალიტეტი, ს. 

გომი 

საინფორმაციო კამპანია საპარლამენტო არჩევნების 

შესახებ, ადგილობრივ მაცხოვრებლებს 

დაურიგდებათ საინფორმაციო მასალა 

რაჭა–ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის 

თვითმმართველობის რესურს ცენტრი, 

ნინო სოხაძე 551586207 

პროექტის კოორდინატორი  

33 19 აგვისტო 

12:00 

თვითმმართველი თემი – 

ცაგერის მუნიციპალიტეტი, 

ს. აღვი 

საინფორმაციო კამპანია საპარლამენტო არჩევნების 

შესახებ, ადგილობრივ მაცხოვრებლებს 

დაურიგდებათ საინფორმაციო მასალა 

რაჭა–ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის 

თვითმმართველობის რესურს ცენტრი, 

ნინო სოხაძე 551586207 

პროექტის კოორდინატორი  

34 20 აგვისტო 

12:00 

თვითმმართველი თემი – 

ამბროლაურის 

მუნიციპალიტეტი, ს. 

ჭრებალო 

საინფორმაციო კამპანია საპარლამენტო არჩევნების 

შესახებ, ადგილობრივ მაცხოვრებლებს 

დაურიგდებათ საინფორმაციო მასალა 

რაჭა–ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის 

თვითმმართველობის რესურს ცენტრი, 

ნინო სოხაძე 551586207 

პროექტის კოორდინატორი  

35 20 აგვისტო 

12:00 

თვითმმართველი თემი – 

ლენტეხის 

მუნიციპალიტეტი, ს. 

თეკალი 

საინფორმაციო კამპანია საპარლამენტო არჩევნების 

შესახებ, ადგილობრივ მაცხოვრებლებს 

დაურიგდებათ საინფორმაციო მასალა 

რაჭა–ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის 

თვითმმართველობის რესურს ცენტრი, 

ნინო სოხაძე 551586207 

პროექტის კოორდინატორი  

36 20 აგვისტო 

12:00 

თვითმმართველი თემი – 

ონის მუნიციპალიტეტი, ს. 

გომი 

საინფორმაციო კამპანია საპარლამენტო არჩევნების 

შესახებ, ადგილობრივ მაცხოვრებლებს 

დაურიგდებათ საინფორმაციო მასალა 

რაჭა–ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის 

თვითმმართველობის რესურს ცენტრი, 

ნინო სოხაძე 551586207 

პროექტის კოორდინატორი  

37 20 აგვისტო 

12:00 

თვითმმართველი თემი – 

ცაგერის მუნიციპალიტეტი, 

ს. აღვი 

საინფორმაციო კამპანია საპარლამენტო არჩევნების 

შესახებ, ადგილობრივ მაცხოვრებლებს 

დაურიგდებათ საინფორმაციო მასალა 

რაჭა–ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის 

თვითმმართველობის რესურს ცენტრი, 

ნინო სოხაძე 551586207 

პროექტის კოორდინატორი  

  



38 21 აგვისტო 

12:00 

თვითმმართველი თემი – 

ამბროლაურის 

მუნიციპალიტეტი, ს. 

ხვანჭკარა 

საინფორმაციო კამპანია საპარლამენტო არჩევნების 

შესახებ, ადგილობრივ მაცხოვრებლებს 

დაურიგდებათ საინფორმაციო მასალა 

რაჭა–ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის 

თვითმმართველობის რესურს ცენტრი, 

ნინო სოხაძე 551586207 

პროექტის კოორდინატორი  

39 21 აგვისტო 

12:00 

თვითმმართველი თემი – 

ლენტეხის 

მუნიციპალიტეტი, ს. 

ჟახუნდერი 

საინფორმაციო კამპანია საპარლამენტო არჩევნების 

შესახებ, ადგილობრივ მაცხოვრებლებს 

დაურიგდებათ საინფორმაციო მასალა 

რაჭა–ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის 

თვითმმართველობის რესურს ცენტრი, 

ნინო სოხაძე 551586207 

პროექტის კოორდინატორი  

40 21 აგვისტო 

12:00 

თვითმმართველი თემი – 

ონის მუნიციპალიტეტი, ს. 

სორი 

საინფორმაციო კამპანია საპარლამენტო არჩევნების 

შესახებ, ადგილობრივ მაცხოვრებლებს 

დაურიგდებათ საინფორმაციო მასალა 

რაჭა–ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის 

თვითმმართველობის რესურს ცენტრი, 

ნინო სოხაძე 551586207 

პროექტის კოორდინატორი  

41 21 აგვისტო 

12:00 

თვითმმართველი თემი – 

ცაგერის მუნიციპალიტეტი, 

ს. ლუხვანო 

საინფორმაციო კამპანია საპარლამენტო არჩევნების 

შესახებ, ადგილობრივ მაცხოვრებლებს 

დაურიგდებათ საინფორმაციო მასალა 

რაჭა–ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის 

თვითმმართველობის რესურს ცენტრი, 

ნინო სოხაძე 551586207 

პროექტის კოორდინატორი  

42 22 აგვისტო 

12:00 

თვითმმართველი თემი – 

ამბროლაურის 

მუნიციპალიტეტი, ს. 

ხვანჭკარა 

საინფორმაციო კამპანია საპარლამენტო არჩევნების 

შესახებ, ადგილობრივ მაცხოვრებლებს 

დაურიგდებათ საინფორმაციო მასალა 

რაჭა–ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის 

თვითმმართველობის რესურს ცენტრი, 

ნინო სოხაძე 551586207 

პროექტის კოორდინატორი  

43 22 აგვისტო 

12:00 

თვითმმართველი თემი – 

ლენტეხის 

მუნიციპალიტეტი, ს. 

ჟახუნდერი 

საინფორმაციო კამპანია საპარლამენტო არჩევნების 

შესახებ, ადგილობრივ მაცხოვრებლებს 

დაურიგდებათ საინფორმაციო მასალა 

რაჭა–ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის 

თვითმმართველობის რესურს ცენტრი, 

ნინო სოხაძე 551586207 

პროექტის კოორდინატორი  

44 22 აგვისტო 

12:00 

თვითმმართველი თემი – 

ონის მუნიციპალიტეტი, ს. 

სორი 

საინფორმაციო კამპანია საპარლამენტო არჩევნების 

შესახებ, ადგილობრივ მაცხოვრებლებს 

დაურიგდებათ საინფორმაციო მასალა 

რაჭა–ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის 

თვითმმართველობის რესურს ცენტრი, 

ნინო სოხაძე 551586207 

პროექტის კოორდინატორი  

45 22 აგვისტო 

12:00 

თვითმმართველი თემი – 

ცაგერის მუნიციპალიტეტი, 

ს. ლუხვანო 

საინფორმაციო კამპანია საპარლამენტო არჩევნების 

შესახებ, ადგილობრივ მაცხოვრებლებს 

დაურიგდებათ საინფორმაციო მასალა 

რაჭა–ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის 

თვითმმართველობის რესურს ცენტრი, 

ნინო სოხაძე 551586207 

პროექტის კოორდინატორი  

46 23 აგვისტო 

12:00 

თვითმმართველი თემი – 

ამბროლაურის 

მუნიციპალიტეტი, ს. 

ნიკორწმინდა 

საინფორმაციო კამპანია საპარლამენტო არჩევნების 

შესახებ, ადგილობრივ მაცხოვრებლებს 

დაურიგდებათ საინფორმაციო მასალა 

რაჭა–ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის 

თვითმმართველობის რესურს ცენტრი, 

ნინო სოხაძე 551586207 

პროექტის კოორდინატორი  

47 23 აგვისტო 

12:00 

თვითმმართველი თემი – 

ლენტეხის 

მუნიციპალიტეტი, ს. 

ცხმელური 

საინფორმაციო კამპანია საპარლამენტო არჩევნების 

შესახებ, ადგილობრივ მაცხოვრებლებს 

დაურიგდებათ საინფორმაციო მასალა 

რაჭა–ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის 

თვითმმართველობის რესურს ცენტრი, 

ნინო სოხაძე 551586207 

პროექტის კოორდინატორი  

  



48 23 აგვისტო 

12:00 

თვითმმართველი თემი – 

ონის მუნიციპალიტეტი, ს. 

უწერა 

საინფორმაციო კამპანია საპარლამენტო არჩევნების 

შესახებ, ადგილობრივ მაცხოვრებლებს 

დაურიგდებათ საინფორმაციო მასალა 

რაჭა–ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის 

თვითმმართველობის რესურს ცენტრი, 

ნინო სოხაძე 551586207 

პროექტის კოორდინატორი  

49 23 აგვისტო 

12:00 

თვითმმართველი თემი – 

ცაგერის მუნიციპალიტეტი, 

ს. ოყურეში 

საინფორმაციო კამპანია საპარლამენტო არჩევნების 

შესახებ, ადგილობრივ მაცხოვრებლებს 

დაურიგდებათ საინფორმაციო მასალა 

რაჭა–ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის 

თვითმმართველობის რესურს ცენტრი, 

ნინო სოხაძე 551586207 

პროექტის კოორდინატორი  

50 24 აგვისტო 

12:00  

თვითმმართველი თემი – 

ამბროლაურის 

მუნიციპალიტეტი, ს. 

ნიკორწმინდა 

საინფორმაციო კამპანია საპარლამენტო არჩევნების 

შესახებ, ადგილობრივ მაცხოვრებლებს 

დაურიგდებათ საინფორმაციო მასალა 

რაჭა–ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის 

თვითმმართველობის რესურს ცენტრი, 

ნინო სოხაძე 551586207 

პროექტის კოორდინატორი  

51 24 აგვისტო 

12:00 

თვითმმართველი თემი – 

ლენტეხის 

მუნიციპალიტეტი, ს. 

ცხმელური 

საინფორმაციო კამპანია საპარლამენტო არჩევნების 

შესახებ, ადგილობრივ მაცხოვრებლებს 

დაურიგდებათ საინფორმაციო მასალა 

რაჭა–ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის 

თვითმმართველობის რესურს ცენტრი, 

ნინო სოხაძე 551586207 

პროექტის კოორდინატორი  

52 24 აგვისტო 

12:00 

თვითმმართველი თემი – 

ონის მუნიციპალიტეტი, ს. 

უწერა 

საინფორმაციო კამპანია საპარლამენტო არჩევნების 

შესახებ, ადგილობრივ მაცხოვრებლებს 

დაურიგდებათ საინფორმაციო მასალა 

რაჭა–ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის 

თვითმმართველობის რესურს ცენტრი, 

ნინო სოხაძე 551586207 

პროექტის კოორდინატორი  

53 24 აგვისტო 

12:00 

თვითმმართველი თემი – 

ცაგერის მუნიციპალიტეტი, 

ს. ოყურეში 

საინფორმაციო კამპანია საპარლამენტო არჩევნების 

შესახებ, ადგილობრივ მაცხოვრებლებს 

დაურიგდებათ საინფორმაციო მასალა 

რაჭა–ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის 

თვითმმართველობის რესურს ცენტრი, 

ნინო სოხაძე 551586207 

პროექტის კოორდინატორი  

54 25 აგვისტო 

12:00  

თვითმმართველი თემი – 

ამბროლაურის 

მუნიციპალიტეტი, ს. წესი 

საინფორმაციო კამპანია საპარლამენტო არჩევნების 

შესახებ, ადგილობრივ მაცხოვრებლებს 

დაურიგდებათ საინფორმაციო მასალა 

რაჭა–ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის 

თვითმმართველობის რესურს ცენტრი, 

ნინო სოხაძე 551586207 

პროექტის კოორდინატორი  

55 25 აგვისტო 

12:00  

თვითმმართველი თემი – 

ლენტეხის 

მუნიციპალიტეტი, ს. 

ხელედი 

საინფორმაციო კამპანია საპარლამენტო არჩევნების 

შესახებ, ადგილობრივ მაცხოვრებლებს 

დაურიგდებათ საინფორმაციო მასალა 

რაჭა–ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის 

თვითმმართველობის რესურს ცენტრი, 

ნინო სოხაძე 551586207 

პროექტის კოორდინატორი  

56 25 აგვისტო 

12:00  

თვითმმართველი თემი – 

ონის მუნიციპალიტეტი, ს. 

ღარი 

საინფორმაციო კამპანია საპარლამენტო არჩევნების 

შესახებ, ადგილობრივ მაცხოვრებლებს 

დაურიგდებათ საინფორმაციო მასალა 

რაჭა–ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის 

თვითმმართველობის რესურს ცენტრი, 

ნინო სოხაძე 551586207 

პროექტის კოორდინატორი  

57 25 აგვისტო 

12:00  

თვითმმართველი თემი – 

ცაგერის მუნიციპალიტეტი, 

ს. ზუბი 

საინფორმაციო კამპანია საპარლამენტო არჩევნების 

შესახებ, ადგილობრივ მაცხოვრებლებს 

დაურიგდებათ საინფორმაციო მასალა 

რაჭა–ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის 

თვითმმართველობის რესურს ცენტრი, 

ნინო სოხაძე 551586207 

პროექტის კოორდინატორი  

  



58 26 აგვისტო 

12:00  

თვითმმართველი თემი – 

ამბროლაურის 

მუნიციპალიტეტი, ს. წესი 

საინფორმაციო კამპანია საპარლამენტო არჩევნების 

შესახებ, ადგილობრივ მაცხოვრებლებს 

დაურიგდებათ საინფორმაციო მასალა 

რაჭა–ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის 

თვითმმართველობის რესურს ცენტრი, 

ნინო სოხაძე 551586207 

პროექტის კოორდინატორი  

59 26 აგვისტო 

12:00  

თვითმმართველი თემი – 

ლენტეხის 

მუნიციპალიტეტი, ს. 

ხელედი 

საინფორმაციო კამპანია საპარლამენტო არჩევნების 

შესახებ, ადგილობრივ მაცხოვრებლებს 

დაურიგდებათ საინფორმაციო მასალა 

რაჭა–ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის 

თვითმმართველობის რესურს ცენტრი, 

ნინო სოხაძე 551586207 

პროექტის კოორდინატორი  

60 26 აგვისტო 

12:00  

თვითმმართველი თემი – 

ონის მუნიციპალიტეტი, ს. 

ღარი 

საინფორმაციო კამპანია საპარლამენტო არჩევნების 

შესახებ, ადგილობრივ მაცხოვრებლებს 

დაურიგდებათ საინფორმაციო მასალა 

რაჭა–ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის 

თვითმმართველობის რესურს ცენტრი, 

ნინო სოხაძე 551586207 

პროექტის კოორდინატორი  

61 26 აგვისტო 

12:00  

თვითმმართველი თემი – 

ცაგერის მუნიციპალიტეტი, 

ს. ზუბი 

საინფორმაციო კამპანია საპარლამენტო არჩევნების 

შესახებ, ადგილობრივ მაცხოვრებლებს 

დაურიგდებათ საინფორმაციო მასალა 

რაჭა–ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის 

თვითმმართველობის რესურს ცენტრი, 

ნინო სოხაძე 551586207 

პროექტის კოორდინატორი  

62 27 აგვისტო 

12:00  

თვითმმართველი თემი – 

ამბროლაურის 

მუნიციპალიტეტი, ს. კრიხი 

საინფორმაციო კამპანია საპარლამენტო არჩევნების 

შესახებ, ადგილობრივ მაცხოვრებლებს 

დაურიგდებათ საინფორმაციო მასალა 

რაჭა–ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის 

თვითმმართველობის რესურს ცენტრი, 

ნინო სოხაძე 551586207 

პროექტის კოორდინატორი  

63 27 აგვისტო 

12:00 

თვითმმართველი თემი – 

ლენტეხის 

მუნიციპალიტეტი, ს. 

ხოფური 

საინფორმაციო კამპანია საპარლამენტო არჩევნების 

შესახებ, ადგილობრივ მაცხოვრებლებს 

დაურიგდებათ საინფორმაციო მასალა 

რაჭა–ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის 

თვითმმართველობის რესურს ცენტრი, 

ნინო სოხაძე 551586207 

პროექტის კოორდინატორი  

64 27 აგვისტო 

12:00 

თვითმმართველი თემი – 

ონის მუნიციპალიტეტი, ს. 

გლოლა 

საინფორმაციო კამპანია საპარლამენტო არჩევნების 

შესახებ, ადგილობრივ მაცხოვრებლებს 

დაურიგდებათ საინფორმაციო მასალა 

რაჭა–ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის 

თვითმმართველობის რესურს ცენტრი, 

ნინო სოხაძე 551586207 

პროექტის კოორდინატორი  

65 27 აგვისტო 

12:00 

თვითმმართველი თემი – 

ცაგერის მუნიციპალიტეტი, 

ს. ალპანა 

საინფორმაციო კამპანია საპარლამენტო არჩევნების 

შესახებ, ადგილობრივ მაცხოვრებლებს 

დაურიგდებათ საინფორმაციო მასალა 

რაჭა–ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის 

თვითმმართველობის რესურს ცენტრი, 

ნინო სოხაძე 551586207 

პროექტის კოორდინატორი  

66 29 აგვისტო 

12:00  

თვითმმართველი თემი – 

ამბროლაურის 

მუნიციპალიტეტი, ს. ურავი 

–  ს. ლიხეთი 

საჯარო შეხვედრის მოსამზადებელი სამუშაოები რაჭა–ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის 

თვითმმართველობის რესურს ცენტრი, 

ნინო სოხაძე 551586207 

პროექტის კოორდინატორი  

67 29 აგვისტო 

12:00  

თვითმმართველი თემი – 

ლენტეხის 

მუნიციპალიტეტი, ს. 

ჩიხარეში 

საინფორმაციო კამპანია საპარლამენტო არჩევნების 

შესახებ, ადგილობრივ მაცხოვრებლებს 

დაურიგდებათ საინფორმაციო მასალა 

რაჭა–ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის 

თვითმმართველობის რესურს ცენტრი, 

ნინო სოხაძე 551586207 

პროექტის კოორდინატორი  

  



68 29 აგვისტო 

12:00  

თვითმმართველი თემი – 

ონის მუნიციპალიტეტი, ს. 

ღები 

საინფორმაციო კამპანია საპარლამენტო არჩევნების 

შესახებ, ადგილობრივ მაცხოვრებლებს 

დაურიგდებათ საინფორმაციო მასალა 

რაჭა–ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის 

თვითმმართველობის რესურს ცენტრი, 

ნინო სოხაძე 551586207 

პროექტის კოორდინატორი  

69 29 აგვისტო 

12:00  

თვითმმართველი თემი – 

ცაგერის მუნიციპალიტეტი, 

ს. ლაჯანა 

საინფორმაციო კამპანია საპარლამენტო არჩევნების 

შესახებ, ადგილობრივ მაცხოვრებლებს 

დაურიგდებათ საინფორმაციო მასალა 

რაჭა–ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის 

თვითმმართველობის რესურს ცენტრი, 

ნინო სოხაძე 551586207 

პროექტის კოორდინატორი  

70 30 აგვისტო 

12:00  

თვითმმართველი თემი – 

ამბროლაურის 

მუნიციპალიტეტი, ს. ურავი 

–  ს. ლიხეთი 

საჯარო შეხვედრა რაჭა–ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის 

თვითმმართველობის რესურს ცენტრი, 

ნინო სოხაძე 551586207 

პროექტის კოორდინატორი  

71 30 აგვისტო 

12:00  

თვითმმართველი თემი – 

ლენტეხის 

მუნიციპალიტეტი, ს. 

ჩიხარეში 

საინფორმაციო კამპანია საპარლამენტო არჩევნების 

შესახებ, ადგილობრივ მაცხოვრებლებს 

დაურიგდებათ საინფორმაციო მასალა 

რაჭა–ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის 

თვითმმართველობის რესურს ცენტრი, 

ნინო სოხაძე 551586207 

პროექტის კოორდინატორი  

72 30 აგვისტო 

12:00  

თვითმმართველი თემი – 

ონის მუნიციპალიტეტი, ს. 

ღები 

საჯარო შეხვედრის მოსამზადებელი სამუშაოები რაჭა–ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის 

თვითმმართველობის რესურს ცენტრი, 

ნინო სოხაძე 551586207 

პროექტის კოორდინატორი  

73 30 აგვისტო 

12:00  

თვითმმართველი თემი – 

ცაგერის მუნიციპალიტეტი, 

ს. ლაჯანა 

საინფორმაციო კამპანია საპარლამენტო არჩევნების 

შესახებ, ადგილობრივ მაცხოვრებლებს 

დაურიგდებათ საინფორმაციო მასალა 

რაჭა–ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის 

თვითმმართველობის რესურს ცენტრი, 

ნინო სოხაძე 551586207 

პროექტის კოორდინატორი  

74 31 აგვისტო 

12:00  

თვითმმართველი თემი – 

ამბროლაურის 

მუნიციპალიტეტი, ს. კრიხი 

საინფორმაციო კამპანია საპარლამენტო არჩევნების 

შესახებ, ადგილობრივ მაცხოვრებლებს 

დაურიგდებათ საინფორმაციო მასალა 

რაჭა–ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის 

თვითმმართველობის რესურს ცენტრი, 

ნინო სოხაძე 551586207 

პროექტის კოორდინატორი  

75 31 აგვისტო 

12:00  

თვითმმართველი თემი – 

ლენტეხის 

მუნიციპალიტეტი, ს. 

ჟახუნდერი 

საჯარო შეხვედრის მოსამზადებელი სამუშაოები რაჭა–ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის 

თვითმმართველობის რესურს ცენტრი, 

ნინო სოხაძე 551586207 

პროექტის კოორდინატორი  

76 31 აგვისტო 

12:00  

თვითმმართველი თემი – 

ონის მუნიციპალიტეტი, ს. 

ღები 

საჯარო შეხვედრა რაჭა–ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის 

თვითმმართველობის რესურს ცენტრი, 

ნინო სოხაძე 551586207 

პროექტის კოორდინატორი  

77 31 აგვისტო 

12:00  

თვითმმართველი თემი – 

ცაგერის მუნიციპალიტეტი, 

ს. ლაილაში 

საინფორმაციო კამპანია საპარლამენტო არჩევნების 

შესახებ, ადგილობრივ მაცხოვრებლებს 

დაურიგდებათ საინფორმაციო მასალა 

რაჭა–ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის 

თვითმმართველობის რესურს ცენტრი, 

ნინო სოხაძე 551586207 

პროექტის კოორდინატორი  

  



78 01 სექტემბერი 

12:00  

ქ. ამბროლაური საინფორმაციო კამპანია საპარლამენტო არჩევნების 

შესახებ, ადგილობრივ მაცხოვრებლებს 

დაურიგდებათ საინფორმაციო მასალა 

რაჭა–ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის 

თვითმმართველობის რესურს ცენტრი, 

ნინო სოხაძე 551586207 

პროექტის კოორდინატორი  

79 01 სექტემბერი 

12:00  

თვითმმართველი თემი – 

ლენტეხის 

მუნიციპალიტეტი, ს. 

ჟახუნდერი 

საჯარო შეხვედრა რაჭა–ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის 

თვითმმართველობის რესურს ცენტრი, 

ნინო სოხაძე 551586207 

პროექტის კოორდინატორი  

80 01 სექტემბერი 

12:00  

თვითმმართველი თემი – 

ონის მუნიციპალიტეტი, ს. 

შეუბანი 

საინფორმაციო კამპანია საპარლამენტო არჩევნების 

შესახებ, ადგილობრივ მაცხოვრებლებს 

დაურიგდებათ საინფორმაციო მასალა 

რაჭა–ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის 

თვითმმართველობის რესურს ცენტრი, 

ნინო სოხაძე 551586207 

პროექტის კოორდინატორი  

81 01 სექტემბერი 

12:00  

თვითმმართველი თემი – 

ცაგერის მუნიციპალიტეტი, 

ს. ორბელი 

საჯარო შეხვედრის მოსამზადებელი სამუშაოები რაჭა–ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის 

თვითმმართველობის რესურს ცენტრი, 

ნინო სოხაძე 551586207 

პროექტის კოორდინატორი  

82 02 სექტემბერი 

12:00  

ქ. ამბროლაური საინფორმაციო კამპანია საპარლამენტო არჩევნების 

შესახებ, ადგილობრივ მაცხოვრებლებს 

დაურიგდებათ საინფორმაციო მასალა 

რაჭა–ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის 

თვითმმართველობის რესურს ცენტრი, 

ნინო სოხაძე 551586207 

პროექტის კოორდინატორი  

83 02 სექტემბერი 

12:00  

თვითმმართველი თემი – 

ლენტეხის 

მუნიციპალიტეტი, ს. 

ბაბილი 

საინფორმაციო კამპანია საპარლამენტო არჩევნების 

შესახებ, ადგილობრივ მაცხოვრებლებს 

დაურიგდებათ საინფორმაციო მასალა 

რაჭა–ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის 

თვითმმართველობის რესურს ცენტრი, 

ნინო სოხაძე 551586207 

პროექტის კოორდინატორი  

84 02 სექტემბერი 

12:00  

თვითმმართველი თემი – 

ონის მუნიციპალიტეტი, ს. 

შეუბანი 

საინფორმაციო კამპანია საპარლამენტო არჩევნების 

შესახებ, ადგილობრივ მაცხოვრებლებს 

დაურიგდებათ საინფორმაციო მასალა 

რაჭა–ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის 

თვითმმართველობის რესურს ცენტრი, 

ნინო სოხაძე 551586207 

პროექტის კოორდინატორი  

85 02 სექტემბერი 

12:00  

თვითმმართველი თემი – 

ცაგერის მუნიციპალიტეტი, 

ს. ორბელი 

საჯარო შეხვედრა რაჭა–ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის 

თვითმმართველობის რესურს ცენტრი, 

ნინო სოხაძე 551586207 

პროექტის კოორდინატორი  

86 03 სექტემბერი 

12:00  

თვითმმართველი თემი – 

ამბროლაურის 

მუნიციპალიტეტი, ს. მეორე 

ტოლა (გომიშური) 

საინფორმაციო კამპანია საპარლამენტო არჩევნების 

შესახებ, ადგილობრივ მაცხოვრებლებს 

დაურიგდებათ საინფორმაციო მასალა 

რაჭა–ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის 

თვითმმართველობის რესურს ცენტრი, 

ნინო სოხაძე 551586207 

პროექტის კოორდინატორი  

87 03 სექტემბერი 

12:00  

თვითმმართველი თემი – 

ლენტეხის 

მუნიციპალიტეტი, ს. 

ბაბილი 

საინფორმაციო კამპანია საპარლამენტო არჩევნების 

შესახებ, ადგილობრივ მაცხოვრებლებს 

დაურიგდებათ საინფორმაციო მასალა 

რაჭა–ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის 

თვითმმართველობის რესურს ცენტრი, 

ნინო სოხაძე 551586207 

პროექტის კოორდინატორი  

  



88 03 სექტემბერი 

12:00  

თვითმმართველი თემი – 

ონის მუნიციპალიტეტი, ს. 

პიპილეთი 

საინფორმაციო კამპანია საპარლამენტო არჩევნების 

შესახებ, ადგილობრივ მაცხოვრებლებს 

დაურიგდებათ საინფორმაციო მასალა 

რაჭა–ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის 

თვითმმართველობის რესურს ცენტრი, 

ნინო სოხაძე 551586207 

პროექტის კოორდინატორი  

89 03 სექტემბერი 

12:00  

თვითმმართველი თემი – 

ცაგერის მუნიციპალიტეტი, 

ს. ლაილაში 

საინფორმაციო კამპანია საპარლამენტო არჩევნების 

შესახებ, ადგილობრივ მაცხოვრებლებს 

დაურიგდებათ საინფორმაციო მასალა 

რაჭა–ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის 

თვითმმართველობის რესურს ცენტრი, 

ნინო სოხაძე 551586207 

პროექტის კოორდინატორი  

90 04 სექტემბერი 

12:00  

თვითმმართველი თემი – 

ამბროლაურის 

მუნიციპალიტეტი, ს. მეორე 

ტოლა (გომიშური) 

საინფორმაციო კამპანია საპარლამენტო არჩევნების 

შესახებ, ადგილობრივ მაცხოვრებლებს 

დაურიგდებათ საინფორმაციო მასალა 

რაჭა–ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის 

თვითმმართველობის რესურს ცენტრი, 

ნინო სოხაძე 551586207 

პროექტის კოორდინატორი  

91 04 სექტემბერი 

12:00  

თვითმმართველი თემი – 

ლენტეხის 

მუნიციპალიტეტი, ს. სასაში 

საინფორმაციო კამპანია საპარლამენტო არჩევნების 

შესახებ, ადგილობრივ მაცხოვრებლებს 

დაურიგდებათ საინფორმაციო მასალა 

რაჭა–ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის 

თვითმმართველობის რესურს ცენტრი, 

ნინო სოხაძე 551586207 

პროექტის კოორდინატორი  

92 04 სექტემბერი 

12:00  

თვითმმართველი თემი – 

ონის მუნიციპალიტეტი, ს. 

პიპილეთი 

საინფორმაციო კამპანია საპარლამენტო არჩევნების 

შესახებ, ადგილობრივ მაცხოვრებლებს 

დაურიგდებათ საინფორმაციო მასალა 

რაჭა–ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის 

თვითმმართველობის რესურს ცენტრი, 

ნინო სოხაძე 551586207 

პროექტის კოორდინატორი  

93 04 სექტემბერი 

12:00  

თვითმმართველი თემი – 

ცაგერის მუნიციპალიტეტი, 

ს. ჩხუტელი 

საინფორმაციო კამპანია საპარლამენტო არჩევნების 

შესახებ, ადგილობრივ მაცხოვრებლებს 

დაურიგდებათ საინფორმაციო მასალა 

რაჭა–ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის 

თვითმმართველობის რესურს ცენტრი, 

ნინო სოხაძე 551586207 

პროექტის კოორდინატორი  

94 05 სექტემბერი 

12:00  

თვითმმართველი თემი – 

ამბროლაურის 

მუნიციპალიტეტი, ს. 

ჭრებალო 

საჯარო შეხვედრის მოსამზადებელი სამუშაოები რაჭა–ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის 

თვითმმართველობის რესურს ცენტრი, 

ნინო სოხაძე 551586207 

პროექტის კოორდინატორი  

95 05 სექტემბერი 

12:00  

თვითმმართველი თემი – 

ლენტეხის 

მუნიციპალიტეტი, ს. სასაში 

საინფორმაციო კამპანია საპარლამენტო არჩევნების 

შესახებ, ადგილობრივ მაცხოვრებლებს 

დაურიგდებათ საინფორმაციო მასალა 

რაჭა–ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის 

თვითმმართველობის რესურს ცენტრი, 

ნინო სოხაძე 551586207 

პროექტის კოორდინატორი  

96 05 სექტემბერი 

12:00  

თვითმმართველი თემი – 

ონის მუნიციპალიტეტი, ს. 

საკაო 

საინფორმაციო კამპანია საპარლამენტო არჩევნების 

შესახებ, ადგილობრივ მაცხოვრებლებს 

დაურიგდებათ საინფორმაციო მასალა 

რაჭა–ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის 

თვითმმართველობის რესურს ცენტრი, 

ნინო სოხაძე 551586207 

პროექტის კოორდინატორი  

97 05 სექტემბერი 

12:00  

თვითმმართველი თემი – 

ცაგერის მუნიციპალიტეტი, 

ს. ჩხუტელი 

საინფორმაციო კამპანია საპარლამენტო არჩევნების 

შესახებ, ადგილობრივ მაცხოვრებლებს 

დაურიგდებათ საინფორმაციო მასალა 

რაჭა–ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის 

თვითმმართველობის რესურს ცენტრი, 

ნინო სოხაძე 551586207 

პროექტის კოორდინატორი  

  



98 06 სექტემბერი 

12:00  

თვითმმართველი თემი – 

ამბროლაურის 

მუნიციპალიტეტი, ს. 

ჭრებალო 

საჯარო შეხვედრა რაჭა–ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის 

თვითმმართველობის რესურს ცენტრი, 

ნინო სოხაძე 551586207 

პროექტის კოორდინატორი  

99 06 სექტემბერი 

12:00  

თვითმმართველი თემი – 

ლენტეხის 

მუნიციპალიტეტი, დ. 

ლენტეხი 

საინფორმაციო კამპანია საპარლამენტო არჩევნების 

შესახებ, ადგილობრივ მაცხოვრებლებს 

დაურიგდებათ საინფორმაციო მასალა 

რაჭა–ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის 

თვითმმართველობის რესურს ცენტრი, 

ნინო სოხაძე 551586207 

პროექტის კოორდინატორი  

100 06 სექტემბერი 

12:00  

თვითმმართველი თემი – 

ონის მუნიციპალიტეტი, ს. 

საკაო 

საინფორმაციო კამპანია საპარლამენტო არჩევნების 

შესახებ, ადგილობრივ მაცხოვრებლებს 

დაურიგდებათ საინფორმაციო მასალა 

რაჭა–ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის 

თვითმმართველობის რესურს ცენტრი, 

ნინო სოხაძე 551586207 

პროექტის კოორდინატორი  

101 06 სექტემბერი 

12:00  

თვითმმართველი თემი – 

ცაგერის მუნიციპალიტეტი, 

ს. გვესო 

საინფორმაციო კამპანია საპარლამენტო არჩევნების 

შესახებ, ადგილობრივ მაცხოვრებლებს 

დაურიგდებათ საინფორმაციო მასალა 

რაჭა–ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის 

თვითმმართველობის რესურს ცენტრი, 

ნინო სოხაძე 551586207 

პროექტის კოორდინატორი  

102 07 სექტემბერი 

12:00  

თვითმმართველი თემი – 

ამბროლაურის 

მუნიციპალიტეტი, ს. ურავი 

საინფორმაციო კამპანია საპარლამენტო არჩევნების 

შესახებ, ადგილობრივ მაცხოვრებლებს 

დაურიგდებათ საინფორმაციო მასალა 

რაჭა–ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის 

თვითმმართველობის რესურს ცენტრი, 

ნინო სოხაძე 551586207 

პროექტის კოორდინატორი  

103 07 სექტემბერი 

12:00  

თვითმმართველი თემი – 

ლენტეხის 

მუნიციპალიტეტი, დ. 

ლენტეხი 

საინფორმაციო კამპანია საპარლამენტო არჩევნების 

შესახებ, ადგილობრივ მაცხოვრებლებს 

დაურიგდებათ საინფორმაციო მასალა 

რაჭა–ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის 

თვითმმართველობის რესურს ცენტრი, 

ნინო სოხაძე 551586207 

პროექტის კოორდინატორი  

104 07 სექტემბერი 

12:00  

თვითმმართველი თემი – 

ონის მუნიციპალიტეტი, ს. 

ცხმორი 

საინფორმაციო კამპანია საპარლამენტო არჩევნების 

შესახებ, ადგილობრივ მაცხოვრებლებს 

დაურიგდებათ საინფორმაციო მასალა 

რაჭა–ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის 

თვითმმართველობის რესურს ცენტრი, 

ნინო სოხაძე 551586207 

პროექტის კოორდინატორი  

105 07 სექტემბერი 

12:00  

თვითმმართველი თემი – 

ცაგერის მუნიციპალიტეტი, 

ს. გვესო 

საინფორმაციო კამპანია საპარლამენტო არჩევნების 

შესახებ, ადგილობრივ მაცხოვრებლებს 

დაურიგდებათ საინფორმაციო მასალა 

რაჭა–ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის 

თვითმმართველობის რესურს ცენტრი, 

ნინო სოხაძე 551586207 

პროექტის კოორდინატორი  
 

 

რაჭა–ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის თვითმმართველობის 

რესურს ცენტრის დირექტორი                                                                                              /ნინო სოხაძე/            

 

08.08.2016 


