
 

სრულიად საქართველოს მოსწავლეთა ინტერნეტ ოლიმპიადა  

                              ინფორმატიკაში, O L Y I N F O 
 

                               2022 წ., შემოდგომის სეზონი 
                               (თბილისი, 19 თებერვალი, 2023 წ.)  

 

                                                            7-8  კლასები 
ადგილი სახელი, გვარი ქულა ქალაქი სკოლა დიპლომი/სიგელი 

1 დავით გიორგი ინანეიშვილი 45 თბილისი 199-ე კომაროვი კონკურსგარეშე 

2 სანდრო გეგეჭკორი 40 ბორჯომი დაბა წაღვერის საჯარო სკოლა I ხარისხის დიპლომი 

3 ცოტნე მანდარია 35 თბილისი თბილისის N199 საჯარო სკოლა კონკურსგარეშე 

4 თამარ პაქსაშვილი 35 თბილისი N221 საჯარო "მეგა" სკოლა კონკურსგარეშე 

5 ანა ბერიძე 35 თბილისი N221 საჯარო "მეგა" სკოლა კონკურსგარეშე 

6 მია ქართლელიშვილი 35 თბილისი 42 II ხარისხის დიპლომი 

7 ზურა ბუცხრიკიძე 35 თბილისი 199 კონკურსგარეშე 

8 დავით ბერიძე 35 რუსთავი შ.პ.ს. ,,მილენიუმი III ხარისხის დიპლომი 

9 ივა მეკრავიშვილი 35 თბილისი თბილისის №199 საჯარო სკოლა კონკურსგარეშე 

10 გვანცა მოცრაძე 35 თბილისი ბრიტანულ-ქართული აკადემია კონკურსგარეშე 

11 დავით ზვიადაძე 35 წყალტუბო 
სსიპ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 

სოფელ ქვიტირის საჯარო სკოლა 

დიპლომი გამარჯვებისათვის 

12 სანდრო ქიმერიძე 30 ახალციხე ზიკილიის საჯარო სკოლა დიპლომი გამარჯვებისათვის 

13 ნინო სულთანიშვილი 30 გორი მე-2 საჯარო სკოლა დიპლომი გამარჯვებისათვის 

14 ლიზი ჯაჭვაძე 30 მცხეთა 
სსიპ მცხეთის მუნიციპალიტეტის 

სოფელ ჩარდახის საჯარო სკოლა 

დიპლომი გამარჯვებისათვის 

15 მარიამ კუსრაშვილი 30 სიღნაღი 
სსიპ სიღნაღის მუნიციპალიტეტის 

სოფელ ბოდბისხევის საჯარო სკოლა 

დიპლომი გამარჯვებისათვის 

16 სოფიკო გოგოლაძე 30 მცხეთა მისაქციელის საჯარო სკოლა დიპლომი გამარჯვებისათვის 

17 ნია თურმანიძე 30 ბათუმი 
ს.ს.ი.პ ფრიდონ თურმანიძის 

სახელობის მერისის საჯარო სკოლა 

დიპლომი გამარჯვებისათვის 

18 იაკობი ქუჩულორია 30 წალენჯიხა წალენჯიხის მეორე საჯარო სკოლა სიგელი წარმატებისათვის 

19 ნიკოლოზ ქეშელაშვილი 30 თბილისი 42 სიგელი წარმატებისათვის 

20 საბა გოზალიშვილი 25 ახალციხე ვალის #2 საჯარო სკოლა სიგელი წარმატებისათვის 

21 ლევანი გენგაშვილი 25 საგარეჯო საგარეჯოს N1 საჯარო სკოლა სიგელი წარმატებისათვის 

22 მერაბი ბათიაშვილი 25 თბილისი 45-ე საჯარო სკოლა სიგელი წარმატებისათვის 

23 დიმა თურმანიძე 25 ბათუმი 

სსიპ ფრიდონ თურმანიძის 

სახელობის მერისის საჯარო 

სკოლაობის 

სიგელი წარმატებისათვის 

24 დათა ბარამიძე 25 ბათუმი 

სსიპ ფრიდონ თურმანიძის 

სახელობის ქედის მუნიციპალიტეტის 

სოფელ მერ 

სიგელი წარმატებისათვის 

25 მარიამი მამუკაშვილი 25 რუსთავი 5 საკარო სკოლა სიგელი წარმატებისათვის 

26 ნიკა ნაკაშიძე 25 ბათუმი ბათუმის N1 საჯარო სკოლა სიგელი წარმატებისათვის 

27 ნინო დონღუზაშვილი 25 მცხეთა 
სსიპ მცხეთის მუნიციპალიტეტის 

სოფელ ჩარდახის საჯარო სკოლა 

სიგელი წარმატებისათვის 

28 ნიკო სალუქვაძე 25 ოზურგეთი 
სსიპ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 

სოფელ ლიხაურის საჯარო სკოლა 

 

29 სანდრო ხალიშვილი 25 გორი N7 საჯარო სკოლა  

30 მარიამი სტეფნაძე 25 თბილისი 
სსიპ ქალაქ თბილისის N70 საჯარო 

სკოლა 

 

31 გიორგი როსტიაშვილი 25 მცხეთა 
სსიპ მცხეთის მუნიციპალიტეტის 

სოფელ ნატახტრის საჯარო სკოლა 

 



32 ლუკა პაქსაძე 25 ხულო 
სსიპ ხულოს მუნიციპასლიტეტი სოფ 

დანისპარაულის საჯარო სკოლა 

 

33 ნატა გობოზოვი 25 მცხეთა 
სსიპ მცხეთის მუნიციპალიტეტის 

სოფელ ჩარდახის საჯარო სკოლა 

 

34 ანა კაპანაძე 25 თბილისი 
ი.ვეკუას სახელობის 42-ე საჯარო 

სკოლა 

 

35 გიორგი ლორია 25 თბილისი 151  

36 ნიკა დიღმელაშვილი 25 მცხეთა 
სსიპ მცხეთის მუნიციპალიტეტის 

სოფელ ნატახტრის საჯარო სკოლა 

 

37 ლევანი რევაზიშვილი 25 მცხეთა 
სსიპ მცხეთის მუნიციპალიტეტის 

სოფელ მისაქციელის საჯარო სკოლა 

 

38 მონიკა ვირაბიან 20 
ქ. 

ახალციხე 
სოფ. ჭაჭარაქის საჯარო სკოლა 

 

39 ლილე გიგაური 20 გორი ბერბუკის საჯარო სკოლა  

40 ნატიკოკო არბოლიშვილი 20 ბორჯომი დაბა-წაღვერის საჯარო სკოლა  

41 დათო ჩომახიძე 20 თბილისი ვეკუა  

42 ქეთი სურმანიძე 20 ბათუმი მერისის საჯარო  

43 ალექსი ლორთქიფანიძე 20 ბათუმი სსიპ-სოფელ ერგეს საჯარო სკოლა  

44 ნია საკანდელიძე 20 ქუთაისი 
41-ე ფიზიკა-მათემატიკის საჯარო 

სკოლა 

 

45 ნინო ქარქოზაშვილი 20 ბორჯომი ანდეზიტის საჯარო სკოლა  

46 ნიკოლოზი ბექაია 20 ბათუმი N1 საჯარო სკოლა  

47 მარიამი ხუციშვილი 20 რუსთავი 28 საჯარო სკოლა  

48 მარიამ დუმბაძე 20 გორი № მეᲨვიდე საჯარო სკოლა  

49 დეა ცერცვაძე 20 ზუგდიდი ანაკლიის საჯარო სკოლა  

50 თორნიკე მღებრიშვილი 20 გორი გორის W3 საჯარო სკოლა  

51 ანდრია კუპატაძე 20 თბილისი ვეკუა  

52 ბარბარე ციხელაშვილი 20 თბილისი 42-ე საჯარო სკოლა  

53 ლია ნაჭყებია 20 მარტვილი 

სსიპ მარტვილის მუნიციპალიტეტის 

სოფელ დიდი ჭყონის 1 საჯარო 

სკოლა 

 

54 ლუკა გოცირიძე 20 თბილისი 182  

55 ანი მემარნიშვილი 20 ქუთაისი 
ნიკო ნიკოლაძის სახელობის სკოლა 

ლიცეუმი 

 

56 საბა გიორგაძე 20 ახალციხე ქ.ახალციხის #5 საჯარო სკოლა  

57 მურთაზ მემარნიშვილი 20 ქუთაისი 
ნიკო ნიკოლაძის სახელობის სკოლა 

ლიცეუმი 

 

58 ანასტასია ცეცხლაძე 15 ოზურგეთი ვაკიჯვირს საჯარო სკოლა  

59 არინა არაქლიან 15 გორი 
სსიპ ქალაქ გორის მეშვიდე საჯარო 

სკოლა 

 

60 მარი ხეცაძე 15 წაღვერი დაბა წაღვერის საჯარო სკოლა  

61 ნინი საგინაძე 15 ბათუმი ჭარნალის საჯარო სკოლა  

62 ნანა კუპრეიშვილი 15 აბაშა 
სსიპ ქალაქ აბაშის ნოღოხაშის საჯარო 

სკოლა 

 

63 ანამარია თაბაგარი 15 ახალციხე ზიკილიის საჯარო სკოლა  

64 საბა წულაია 15 ფოთი N15 საჯარო სკოლა  

65 თომა თყრმანიძე 15 გორი 
სსიპ ზაზა ბირთველიშვილის 

სახელობის #7 საჯ.სკოლა 

 

66 გიორგი გაჩეჩილაძე 15 ახალციხე ზიკილიის საჯარო სკოლა  

67 საბა დევაძე 15 ბათუმი 
ქ.ბათუმის ი.ჭავაჭავაძის სახელობის 

N1 საჯარო სკოლა 

 

68 ანა მაიტესიანი 15 ბორჯომი ანდეზიტის საჯარო სკოლა  

69 Nia khutsishvili 15 რუსთავი რუსთავის N28 საჯარო სკოლა  



70 Nika Berikashvili 15 ბათუმი პირველი საჯარო სკოლა  

71 დალი ჭიღლაძე 15 გორი 
სსიპ გორის მუნიციპალიტეტის 

სოფელ ატენის საჯარო სკოლა 

 

72 თამუნა ხალვაში 15 ბათუმი მერისის საჯარო  

73 ნანა ეფენია 15 ზუგდიდი ანაკლიის საჯარო სკოლა  

74 თედო ბერიძე 15 ქედა დაბა ქედის საჯარო სკოლა  

75 მარიამ შოშიაშვილი 15 გორი ტინისხიდის საჯარო სკოლა  

76 რატი ნასიპასშვილი 15 თბილისი 42 ვეკუა  

77 ლუკა დიასამიძე 15 ბათუმი 
სსიპ ფრიდონ თურმანიძის 

სახელობის მერისის საჯარო სკოლა 

 

78 თინათინ ჩილინდრიშვილი 15 თბილისი # 131  

79 გიგი ჩოგოვაძე 15 წყალტუბო 
სსიპ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 

სოფელ ქვიტირის საჯარო სკოლა 

 

80 გიორგი გულბანი 15 წალკა 
სსიპ- წალკის მუნიციპალიტეტის 

სოფელ სამების საჯარო სკოლა 

 

81 მათე ძამაშვილი 15 თბილისი 

სსიპ აკადემიკოს ილია ვეკუას 

სახელობის ფიზიკა-მათემატიკის 

ქალაქ თ 

 

82 ხატია ბერიძე 15 ბათუმი კავკასიის ბიზნესის სკოლა  

83 ბარბარე იაშაღაშვილი 15 რუსთავი 28 საჯარო სკოლა  

84 ანასტასია ხელაძე 10 ქუთაისი 
მამიაფანცულაიას სახელობის 

ფარცხანაყანევის N2 საჯარო სკოლა 

 

85 მათე ჩიტაური 10 რუსთავი მე-13 საჯარო  

86 დაჩი თედორაძე 10 ბათუმი სსიპ სოფელ ერგეს საჯარო სკოლა  

87 ნიკოლოზ მაშანეიშვილი 10 ბაღდათი მაიაკოვსკის 2საჯარო  

88 ქეთევანი საკანდელიძე 10 
სოფ.მერისი

ს 
მერისის საჯარო 

 

89 გიორგი კორახაშვილი 10 წნორი ინტელექტი  

90 ნიკოლოზ კოპალეიშვილი 10 ოზურგეთი 
სსიპ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 

სოფელ ქვედა ბახვის საჯარო სკოლა 

 

91 მარიამ გასიტაშვილი 10 ახალციხე სო.აწყურის საჯარო სკოლა  

92 ანი მარგიევი 10 ბორჯომი დ.წაღვერის საჯარო სკოლა  

93 ქეთი მდინარაძე 10 ოზურგეთი 
სსიპ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 

სოფელ ვაკიჯვრის საჯარო სკოლა 

 

94 ბარბარე შავთვალაძე 10 ახალციხე ზიკილიის საჯარო სკოლა  

95 ლიზი მჭედლიშვილი 10 წნორი ინტელექტი  

96 მარიამ დუმბაძე 10 ქობულეთი ზედა კვირიკეს საჯარო სკოლა  

97 ლუკა თათრიშვილი 10 მცხეთა 
სსიპ მცხეთის მუნიციპალიტეტის 

სოფელ ნატახტრის საჯარო სკოლა 

 

98 ნიკოლოზი ცხადაია 10 ზუგდიდი ანაკლიის საჯარო სკოლა  

99 მარიამ ჭეიშვილი 10 წყალტუბო 
სსიპ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 

სოფელ ქვიტირის საჯარო სკოლა 

 

100 სალომე ჯულაყიძე 5 თბილისი vekua n42  

101 ნიკოლოზ ზარქუა 5 რუსთავი 22 საჯარო  

102 მურადი ბათმანიშვილი 5 ვალე ვალის ნ2 საჯარო  

103 ანა აჩელაშვილი 5 
ახალქალაქ

ი 

თამაზ მელიქიძის სახელობის 

კოთელიის საჯარო სკოლა 

 

104 მიქაელ გიუნაშვილი 5 გორი ქ.გორის N7სკოლა  

105 პაატა კაპანაძე 5 ახალციხე ახალციხის 5 საჯარო  

106 ნინი მურადაშვილი 5 გორი მე-7 საჯარო სკოლა  

107 დავითი ფიჩხაია 5 ჩხოროწყუ 
სსიპ ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის 

ლესიჭინეს თემის N2 საჯარო სკოლა 

 

108 დავითი დავითაშვილი 5 რუსთავი შ.პ.ს. ,,მილენიუმი"  



109 პავლე ზაქროშვილი 5 ახალციხე ვალის მე 2 საჯარო სკოლა  

110 ანა ხარატიშვილი 5 ახალციხე ზიკილიის საჯარო სკოლა  

111 გიორგი მორგოშია 5 ჩხოროწყუ 
რამინ დიხამინჯიას სახელობის #1 

საჯარო სკოლა 

 

112 Nikoloz Arevadze 5 თბილისი თბილისის N150-ე საჯარო სკოლა  

113 ავთო კუპრაძე 5 ბაღდათი ნომერ მე 2 საჯარო სკოლა  

114 ანა კაპანაᲨე 5 გორი გორის მე-7 საჯარო  

115 იოანე მაზმიშვილი 5 ახალციხე ხეოთის საჯარო სკოლა  

116 ანდრია კიკაბიძე 5 ოზურგეთი 
სსიპ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 

სოფელ ლიხაურის საჯარო სკოლა 

 

117 თინათინ მამარდაშვილი 5 ცაგერი 
სსიპ ცაგერის მუნიციპალიტეტის 

სოფელ ზუბის საჯარო სკოლა 

 

118 ლიზი პაქსაძე 5 ხულო 
სსიპ ხულოს მუნიციპასლიტეტი სოფ 

დანისპარაულის საჯარო სკოლა 

 

119 მარიამ ოქროპირიძე 5 გორი ტინისხიდის საჯარო სკოლა  

120 არმაზ გელაძე 5 ხულო 
სსიპ ხულოს მუნიციპასლიტეტი სოფ 

დანისპარაულის საჯარო სკოლა 

 

 


