
  დანართი 1

N
დასახლების 

სახელწოდება

ამომრჩეველთა 

რაოდენობა
20%

საერთო კრების სხდომის ან 

კონსულტაციის გამართვის 

თარიღი და დრო

კრებების ჩატარებაზე 

პასუხისმგებელი პირები

პროექტის 

საორიენტაციო 

ზღვრული 

ღირებულება/ლარი

 ავტომანქანები

1 აჭარა 85 17 03.02.2020 წ. 11:00 სთ

ნიკა ბურჯალიანი, მაიზერ 

ახვლედიანი, იური 

ლარცულიანი

10000 იური ლარცულიანი

2 ალპანა 170 34 03.02.2020 წ. 13:00 სთ

ნიკა ბურჯალიანი, მაიზერ 

ახვლედიანი, იური 

ლარცულიანი

10000 იური ლარცულიანი

3 ზოგიში 142 28 03.02.2020 წ. 15:00 სთ

ნიკა ბურჯალიანი, მაიზერ 

ახვლედიანი, იური 

ლარცულიანი

10000 იური ლარცულიანი

4 ცაგერა 31 7 03.02.2020 წ. 17:00 სთ

ნიკა ბურჯალიანი, მაიზერ 

ახვლედიანი, იური 

ლარცულიანი

10000 იური ლარცულიანი

5 ტვიში 212 43 04.02.2020 წ. 17:00 სთ

ზაზა ჩაკვეტაძე,თინათინ 

ნემსიწვერიძე,თენგიზ 

მეშველიანი

12000 ზაური გუგავა

6 ლახეფა 24 5 04.02.2020 წ. 11:00 სთ

ზაზა ჩაკვეტაძე,თინათინ 

ნემსიწვერიძე,თენგიზ 

მეშველიანი

10000 ზაური გუგავა

7 ორხვი 140 28 04.02.2020 წ. 13:00 სთ

ზაზა ჩაკვეტაძე,თინათინ 

ნემსიწვერიძე,თენგიზ 

მეშველიანი

10000 ზაური გუგავა

8 ქორენიში 91 19 04.02.2020 წ. 15:00 სთ

ზაზა ჩაკვეტაძე,თინათინ 

ნემსიწვერიძე,თენგიზ 

მეშველიანი

10000 ზაური გუგავა

9 ზედა საირმე 181 37 05.02.2020 წ. 14:00 სთ
ნატო ბურჯალიანი,მაიზერ 

ახვლედიანი,მერაბი საღინაძე
10000 გია ლიპარტელიანი

10 ქვედა საირმე 34 7 05.02.2020 წ. 12:00 სთ
ნატო ბურჯალიანი,მაიზერ 

ახვლედიანი,მერაბი საღინაძე
10000 გია ლიპარტელიანი

11 სურმუში 130 26 06.02.2020 წ. 11:00 სთ
ზვიადი თვარაძე,მამუკა 

ჩაჩხიანი,ზურაბი ხეცურიანი
10000 დათო ჩაკვეტაძე

12 ლაილაში 284 57 06.02.2020 წ. 17:00 სთ
ზვიადი თვარაძე,მამუკა 

ჩაჩხიანი,ზურაბი ხეცურიანი
12000 დათო ჩაკვეტაძე

13 თაბორი 64 13 06.02.2020 წ. 15:00 სთ
ზვიადი თვარაძე,მამუკა 

ჩაჩხიანი,ზურაბი ხეცურიანი
10000 დათო ჩაკვეტაძე

14 ღუ 34 7 06.02.2020 წ. 13:00 სთ
ზვიადი თვარაძე,მამუკა 

ჩაჩხიანი,ზურაბი ხეცურიანი
10000 დათო ჩაკვეტაძე

15 გაგულეჩი 159 32 07.02.2020 წ. 14:00 სთ

ბადრი ლარცულიანი,გივი 

გოგებაშვილი,მევლუდი 

თოთიძე,ბადრი 

ჭოხონელიძე,დავით ჩიქოვანი

10000 მევლუდ თოდიძე

16 ლაჯანა 259 52 07.01.2020 წ. 15:30 სთ

ბადრი ლარცულიანი,გივი 

გოგებაშვილი,მევლუდი 

თოთიძე,ბადრი 

ჭოხონელიძე,დავით ჩიქოვანი

12000 მევლუდ თოდიძე

17 ორბელი 771 155 07.01.2020 წ. 17:00 სთ

ბადრი ლარცულიანი,გივი 

გოგებაშვილი,მევლუდი 

თოთიძე,ბადრი 

ჭოხონელიძე,დავით ჩიქოვანი

16000 მევლუდ თოდიძე

18 კურცობი 31 7 07.02.2020 წ. 11:00 სთ

ბადრი ლარცულიანი,გივი 

გოგებაშვილი,მევლუდი 

თოთიძე,ბადრი 

ჭოხონელიძე,დავით ჩიქოვანი

10000 მევლუდ თოდიძე

2020 წლის კრებების ჩატარების გრაფიკი .



19 წილამიერი 75 15 07.02.2020 წ. 12:30 სთ

ბადრი ლარცულიანი,გივი 

გოგებაშვილი,მევლუდი 

თოთიძე,ბადრი 

ჭოხონელიძე,დავით ჩიქოვანი

10000 მევლუდ თოდიძე

20 ნაკურალეში 49 10 10.02.2020 წ. 14:00 სთ
გია ყურაშვილი,ფატმან 

სვანიძე,რევაზ ახვლედიანი
10000 გიორგი ხმელიძე

21 ცხუკუშერი 53 11 10.02.2020 წ. 12:00 სთ
გია ყურაშვილი,ფატმან 

სვანიძე,რევაზ ახვლედიანი
10000 გიორგი ხმელიძე

22
ქვედა 

ღვირიში
126 26 11.02.2020 წ. 17:00 სთ

თამაზ ნემსიწვერიძე,მანონი 

ახვლედიანი,ნუგზარი 

ტვილდიანი

10000 გოჩა მურცხვალაძე

23
ზედა 

ღვირიში
40 8 11.02.2020 წ. 15:30 სთ

თამაზ ნემსიწვერიძე,მანონი 

ახვლედიანი,ნუგზარი 

ტვილდიანი

10000 გოჩა მურცხვალაძე

24 ნასპერი 167 34 11.02.2020 წ. 12:30 სთ

თამაზ ნემსიწვერიძე,მანონი 

ახვლედიანი,ნუგზარი 

ტვილდიანი

10000 გოჩა მურცხვალაძე

25 სანორჩი 60 12 11.02.2020 წ. 11:00 სთ

თამაზ ნემსიწვერიძე,მანონი 

ახვლედიანი,ნუგზარი 

ტვილდიანი

10000 გოჩა მურცხვალაძე

26 უცხერი 135 27 11.02.2020 წ. 14:00 სთ

თამაზ ნემსიწვერიძე,მანონი 

ახვლედიანი,ნუგზარი 

ტვილდიანი

10000 გოჩა მურცხვალაძე

27 ლაცორია 101 21 12.02.2020 წ. 14:30 სთ
როლანდი მურცხვალაძე,გივი 

გოგებაშვილი,დათო ჩაკვეტაძე
10000 დათო ჩაკვეტაძე

28 ლეშკედა 85 17 12.02.2020 წ. 14:30 სთ
როლანდი მურცხვალაძე,გივი 

გოგებაშვილი,დათო ჩაკვეტაძე
10000 დათო ჩაკვეტაძე

29 სპათაგორი 106 22 12.02.2020 წ. 14:30 სთ
როლანდი მურცხვალაძე,გივი 

გოგებაშვილი,დათო ჩაკვეტაძე
10000 დათო ჩაკვეტაძე

30 უსახელო 160 32 13.02.2020 წ. 16:00 სთ
ვილიამ ხეცურიანი,კუკური 

ხეცურიანი,ზაზა ხეცურიანი
10000 ზაზა ხეცურიანი

31 ხოჯი 85 18 13.02.2020 წ. 16:00 სთ
ვილიამ ხეცურიანი,კუკური 

ხეცურიანი,ზაზა ხეცურიანი
10000 ზაზა ხეცურიანი

32 ისუნდერი 103 21 14.02.2020 წ 11:00 სთ
შიო ომანაძე,შოთა 

ომანაძე,გელა მამარდაშვილი
10000 გელა მამარდაშვილი

ზუბი 444 89 14.02.2020 წ 16:00 სთ
შიო ომანაძე,შოთა 

ომანაძე,გელა მამარდაშვილი
16000 გელა მამარდაშვილი

33 მახურა 51 11 14.02.2020 წ 11:00 სთ
შიო ომანაძე,შოთა 

ომანაძე,გელა მამარდაშვილი
10000 გელა მამარდაშვილი

35 ოყურეში 411 82 17.02.2020 წ 14:00 სთ

მამუკა მამარდაშვილი, ვალერი 

ყურაშვილი,მერაბი 

ჩაკვეტაძე,მირზა ქომეთიანი

12000 ქომეთიანი მირიანი

36 ოფიტარა 34 89 17.02.2020 წ 12:00 სთ

მამუკა მამარდაშვილი, ვალერი 

ყურაშვილი,მერაბი 

ჩაკვეტაძე,მირზა ქომეთიანი

10000 ქომეთიანი მირიანი

37 ჩქუმი 86 18 18.02.2020 წ 15:00 სთ
ნუგზარ მამარდაშვილი,მამუკა 

ხაბულიანი,რევაზ ახვლედიანი
10000 გიორგი ხმელიძე

38 ქულბაქი 149 30 18.02.2020წ 13:00 სთ
ნუგზარ მამარდაშვილი,მამუკა 

ხაბულიანი,რევაზ ახვლედიანი
10000 გიორგი ხმელიძე

39 წიფერჩი 242 49 19.02.2020 წ 12:00 სთ

გია ჩარკვიანი,მამუკა 

ხაბულიანი,დათუნა 

ლეთოდიანი

12000 დავით მუშკუდიანი



40 ბარდნალა 183 37 19.02.2020 წ 14:00 სთ

გია ჩარკვიანი,მამუკა 

ხაბულიანი,დათუნა 

ლეთოდიანი

10000 დავით მუშკუდიანი

41 ლარჩვალი 95 19 19.02.2020 წ 16:00 სთ

გია ჩარკვიანი,მამუკა 

ხაბულიანი,დათუნა 

ლეთოდიანი

10000 დავით მუშკუდიანი

42 ზედა აღვი 37 8 20.02.2020 წ 16:00 სთ
ბონდო ჩხეტიანი, გოდერძი 

ახვლედიანი,ავთო ეფაძე
10000 გია ახვლედიანი

43 კენაში 11 3 20.02.2020 წ 14:30 სთ
ბონდო ჩხეტიანი, გოდერძი 

ახვლედიანი,ავთო ეფაძე
10000 გია ახვლედიანი

44 ქვედა აღვი 201 41 20.02.2020 წ 11:00 სთ
ბონდო ჩხეტიანი, გოდერძი 

ახვლედიანი,ავთო ეფაძე
10000 გია ახვლედიანი

45 შუა აღვი 43 9 20.02.2020 წ 13:00 სთ
ბონდო ჩხეტიანი, გოდერძი 

ახვლედიანი,ავთო ეფაძე
10000 გია ახვლედიანი

46 ლასურიაში 294 59 21.02.2020 წ 17:00 სთ
მანუჩარ ხეცურიანი, თამაზი 

ჭაბუკიანი,დავით ჩიქოვანი
12000 თამაზი ჭაბუკიანი

47 დეხვირი 141 29 21.02.2020 წ 13:00 სთ
მანუჩარ ხეცურიანი, თამაზი 

ჭაბუკიანი,დავით ჩიქოვანი
10000 თამაზი ჭაბუკიანი

48 ლესინდი 44 9 21.02.2020 წ 11:00 სთ
მანუჩარ ხეცურიანი, თამაზი 

ჭაბუკიანი,დავით ჩიქოვანი
10000 თამაზი ჭაბუკიანი

49 მახაში 236 48 21.02.2020 წ 15:00 სთ
მანუჩარ ხეცურიანი, თამაზი 

ჭაბუკიანი,დავით ჩიქოვანი
12000 თამაზი ჭაბუკიანი

50
ქვედა 

ლუხვანო
141 29 24.02.2020 წ 15:00 სთ

ავთანდილ კოპალიანი, გოჩა 

საღინაძე,ბონდო კოპალიანი
10000 გოჩა მურცხვალაძე

51 ზარაგულა 42 9 24.02.2020 წ 11:00 სთ
ავთანდილ კოპალიანი, გოჩა 

საღინაძე,ბონდო კოპალიანი
10000 გოჩა მურცხვალაძე

52
ზედა 

ლუხვანო
85 17 24.02.2020 წ 13:00 სთ

ავთანდილ კოპალიანი, გოჩა 

საღინაძე,ბონდო კოპალიანი
10000 გოჩა მურცხვალაძე

53 ქვედა ცაგერი 965 193 25.02.2020 წ 16:00 სთ

დავით ხეცურიანი,დავით 

ჩიქოვანი,დათუნა 

ლეთოდიანი,მამუკა 

ლეთოდიანი

16000 გია ლიპარტელიანი

54 გვესო 149 30 25.02.2020 წ 12:00 სთ

დავით ხეცურიანი,დავით 

ჩიქოვანი,თამაზი 

ბენდელიანი,მამუკა 

ლეთოდიანი

10000 გია ლიპარტელიანი

55 ჭალისთავი 304 60 25.02.2020 წ 14:00 სთ

დავით ხეცურიანი,დავით 

ჩიქოვანი,ბონდო 

კოპალიანი,მამუკა ლეთოდიანი

12000 გია ლიპარტელიანი

56 ჩხუტელი 571 115 26.02.2020 წ 15:00 სთ

ბადრი სილაგაძე,გრიგოლ 

კვირიკაშვილი,გიორგი 

კვირიკაშვილი

16000 ბესარიონ დავითულიანი

57 დოღურაში 15 3 26.02.2020 წ 11:00 სთ

ბადრი სილაგაძე,გრიგოლ 

კვირიკაშვილი,გიორგი 

კვირიკაშვილი

10000 ბესარიონ დავითულიანი

58 ლასხანა 77 16 26.02.2020 წ 13:00 სთ

ბადრი სილაგაძე,გრიგოლ 

კვირიკაშვილი,გიორგი 

კვირიკაშვილი

10000 ბესარიონ დავითულიანი

620000


