
 

სრულიად საქართველოს მოსწავლეთა ინტერნეტ ოლიმპიადა 

ინფორმატიკაში, O L Y I N F O 
 

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

 

9-12  კლასები 

 
ადგილი სახელი, გვარი ქულა ქალაქი სკოლა დიპლომი/სიგელი 

1 ივანე კაპანაძე 40 საჩხერე 
სსიპ გენერალ გიოგი კვინიტაძის 

სახელობის კადეტთა სამხედრო ლიცეუმი 

I ხარისხის დიპლომი 

2 ლინდა გულბანი 35 წალკა 
სსიპ- წალკის მუნიციპალიტეტის სოფელ 

სამების საჯარო სკოლა 

II ხარისხის დიპლომი 

3 ანანო თელიაშვილი 30 ვალე 
სსიპ ახალციხის მუნიციპალიტეტის ქალაქ 

ვალის N2 საჯარო 

III ხარისხის დიპლომი 

4 მარიამ კობახიძე 30 რუსთავი 28 საჯარო სკოლა დიპლომი გამარჯვებისათვის 

5 ბაგრატ ტვილდიანი 30 თბილისი თბილისის თავისუფალი სკოლა დიპლომი გამარჯვებისათვის 

6 ავთანდილ ხრიკაძე 30 ბორჯომი წაღვერის საჯარო სკოლა დიპლომი გამარჯვებისათვის 

7 ნიკოლოზ ხარშილაძე 30 თბილისი თბილისის თავისუფალი სკოლა დიპლომი გამარჯვებისათვის 

8 მათე ჩაკვეტაძე 25 ცაგერი 
სსიპ ცაგერის მუნიციპალიტეტის სოფელ 

ზუბის საჯარო სკოლა 

დიპლომი გამარჯვებისათვის 

9 მიხეილი ჭეიშვილი 25 ქუთაისი 41 დიპლომი გამარჯვებისათვის 

10 რიმა ნადარეიშვილი 25 აბაშა სამიქაოს საჯარო დიპლომი გამარჯვებისათვის 

11 თამუნა თურმანიძე 25 ბათუმი მერისის საჯარო სიგელი წარმატებისათვის 

12 ირაკლი შეროზია 25 თბილისი 199-ე საჯარო სიგელი წარმატებისათვის 

13 მარია როხვაძე 25 ახალციხე №2 სიგელი წარმატებისათვის 

14 
ალექსანდრე 

ქუჩულორია 
25 წალენჯიხა მეორე საჯარო სკოლა 

სიგელი წარმატებისათვის 

15 გიგი ჩალიგავა 25 ჩხოროწყუ 
სსიპ გენერალ გიოგი კვინიტაძის 

სახელობის კადეტთა სამხედრო ლიცეუმი 

სიგელი წარმატებისათვის 

16 ლუკა კვირტია 25 ჩხოროწყუ 
რ.დიხამინჯიას სახელობის ქალაქ 

ჩხოროწყუს N1 საჯარო სკოლა 

სიგელი წარმატებისათვის 

17 ლექსო თიგიშვილი 20 ხაშური 
სსიპ-გალაკტიონ ტაბიძის სახელობის ნ6 

საჯარო სკოლა 

სიგელი წარმატებისათვის 

18 ქეთევან ქურდუბაძე 20 აბაშა სამიქაოს საჯარო სიგელი წარმატებისათვის 

19 ალექსი შუშანია 20 აბაშა სამიქაოს საჯარო სკოლა სიგელი წარმატებისათვის 

20 საბა საკანდელიძე 20 ქუთაისი 41-ე ფიზიკა-მათემატიკის საჯარო სკოლა სიგელი წარმატებისათვის 

21 გიორგი ძიძიგური 20 მარტვილი 
სსიპ მარტვილის მუნიციპალიტეტის 

სოფელ ქვედა ნაგვაზაოს საჯარო სკო 

 

22 გიორგი ნადირაძე 20 ვალე ვალის საჯარო სკოლაN2  

23 ელენე გოგოლაძე 20 მცხეთა მისაქციელის საჯარო სკოლა  

24 ანი ზაალიშვილი 20 თელავი ბუშეტის საჯარო სკოლა  

25 ზურაბ ლობჟანიძე 20 წყალტუბო 
სსიპ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 

სოფელ ქვიტირის საჯარო სკოლა 

 

26 მარიამ ციცქიშვილი 20 ბორჯომი დაბა წაღვერის საჯარო  

27 მარიამ კახიანი 15 ოზურგეთი 
სსიპ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 

სოფელ ლიხაურის საჯარო სკოლა 

 

28 გიორგი დიასამიძე 15 ბათუმი თაობა  

29 მარიამი აჩელაშვილი 15 კოთელია 
თამაზ მელიქიძე სახელობის კოთელიის 

საჯარო სკოლა 

 

30 სალომე დემეტრაძე 15 ვალე სსიპ ახალციხის მუნიციპალიტეტი  



ქ.ვალის N2 საჯარო 

31 
თემური 

ბათმანიშვილი 
15 ვალე ვალის ნ2 საჯარო 

 

32 ირაკლი აწყურელი 15 რუსთავი 28საჯარო სკოლა  

33 მარიამ ქოქოშვილი 15 ბათუმი 20 საჯარო სკოლა  

34 ლუკა კვესელავა 15 მარტვილი 
სსიპ მარტვილის მუნიციპალიტეტის 

სოფელ ქვედა ნაგვაზაოს საჯარო სკო 

 

35 დაჩი ჯანგველაძე 15 აბაშა სამიქაოს საჯარო  

36 დემეტრე ავალიანი 15 ქუთაისი 
ნიკო ნიკოლაძის სახელობის სკოლა 

ლიცეუმი 

 

37 გიგა მანველოვი 15 ვალე ვალის N2 საჯარო სკოლა  

38 ნია სიმონია 15 აბაშა ქალაქ აბაშის N1 საჯარო სკოლა  

39 ანრი გოგიტიძე 15 ბათუმი მერისის საჯარო სკოლა  

40 
არჩილი 

თელიაშვილი 
15 ვალე 

სსიპ ახალციხის მუნიციპალიტეტის ქალაქ 

ვალის N2 საჯარო სკოლა 

 

41 მარიამი გურჩიანი 15 წალკა სამების საჯარო სკოლა  

42 მარიამ ხიბლიშვილი 15 გორი ატენის საჯარო  

43 ნიკა მარკოიძე 15 ხულო 
სსიპ ხულოს მუნიციპალიტეტი სოფელ 

საციხურის საჯარო სკოლა 

 

44 გიორგი ლომიძე 15 
ახალციხის 

რაიონი 

ვალე 

ვალის N2 საჯარო სკოლა 

 

45 გიგი ჩხაიძე 15 ბათუმი მეგასკოლა  

46 ანი გრიგოლაშვილი 15 კასპი აღაიანის საჯარო სკოლა  

47 გიორგი მანველოვი 15 ვალე N2 საჯარო სკოლა  

48 დიმა ჯანგველაძე 15 აბაშა სამიქაოს საჯარო  

49 დავით კიკნაძე 15 წყალტუბო 
სსიპ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 

სოფელ ქვიტირის საჯარო სკოლა 

 

50 
ანასტასია 

კვარაცხელია 
15 ჩხოროწყუ 

სსიპ ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის 

ლესიჭინეს თემის N2 საჯარო სკოლა 

 

51 ნინო გიორგაძე 15 თელავი ბუშეტის საჯარო სკოლა  

52 ლიზი გოგიშვილი 15 თბილისი 42-ე საჯარო სკოლა  

53 მარიამ ქორიძე 15 თბილისი UG სკოლა  

54 
ნიკოლოზ 

მაჭარაშვილი 
15 თბილისი UG სკოლა 

 

55 გიორგი გოგოლაძე 15 ჩხოროწყუ 
ქ. ჩხოროწყუს რ. დიხამინჯიას სახელობის 

#1 საჯარო სკოლა 

 

56 სალომე ჯიბლაძე 15 თბილისი თბილისის თავისუფალი სკოლა  

57 გიორგი ქურდობაძე 15 აბაშა სამიქაოს საჯარო  

58 ჰამაიაკ ვირაბიან 15 ქ. ახალციხე სოფ. ჭაჭარაქის საჯარო სკოლა  

59 ანანო მანველიშვილი 15 ვალე 
ახალციხის მუნიციპალიტეტი ქალაქ ვალის 

ნომერ 2 საჯარო 

 

60 
ნიკოლოზ 

როსტიაშვილი 
10 თბილისი სსიპ №28 ე საჯარო სკოლა 

 

61 
თამარი 

შაყულაშვილი 
10 გორი სსიპ - კარალეთის N1 საჯარო სკოლა 

 

62 მარიამ ტატალაშვილი 10 ახალციხე ახალციხის 5-ე საჯარო სკოლა  

63 გიორგი უგრეხელიძე 10 ქუთაისი 
სსიპ გენერალ გიოგი კვინიტაძის 

სახელობის კადეტთა სამხედრო ლიცეუმი 

 

64 ელენი ჩაჩანიძე 10 თბილისი N58  

65 ლაშა მაზიაშვილი 10 ხაშური ხცისის საჯარო  

66 საბა სადრაძე 10 ოზურგეთი 
სსიპ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 

სოფელ ლიხაურის საჯარო სკოლა 

 

67 გელა პოილარაშვილი 10 თბილისი ბოგვის სკოლა  



68 
თამთა 

ნარიმანიშვილი 
10 ადიგენი ლელოვნის საჯარო 

 

69 დოდო მაზიაშვილი 10 ხაშური ხცისის საჯარო  

70 სესილი ვერძაძე 10 ქედა 
მერისის ფრიდონ თურმანიძის სახელობის 

საჯარო სკოლა 

 

71 ქეთევან ჩაკვეტაძე 10 ცაგერი 
სსიპ ცაგერის მუნიციპალიტეტის სოფელ 

ზუბის საჯარო სკოლა 

 

72 ელენე გელაშვილი 10 ბორჯომი დაბა წაღვერის საჯარო სკოლა  

73 გოგი ბერიძე 10 ბათუმი კავკასიის-ბიზნესის სკოლა  

74 გიორგი ქობალია 10 თბილისი 69 საჯარო სკოლა  

75 მარიამ შავაძე 10 ლაგოდეხი 
სსიპ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის 

სოფელ თელის საჯარო სკოლა 

 

76 მარიამი აჩელაშვილი 10 ახალქალაქი 
სსიპ თამაზ მელიქიძის სახელობის საჯარო 

სკოლა 

 

77 სალომე ხვიტია 10 ზუგდიდი აფხაზეთის №11 საჯარო  

78 ზურაბ ჭეიშვილი 10 წყალტუბო 
სსიპ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 

სოფელ ქვიტირის საჯარო სკოლა 

 

79 საბა სალუქვაძე 10 ოზურგეთი 
სსიპ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 

სოფელ ლიხაურის საჯარო სკოლა 

 

80 თამუნა ზაქროშვილი 10 ვალე ვალის N2 საჯარო სკოლა  

81 
ნიკოლოზ 

ქიტესაშვილი 
10 ყვარელი შილდის პირველი საჯარო 

 

82 ლიკა ლამპარაძე 5 ბათუმი მერისის საჯარო სკოლა  

83 ელენე კოპაძე 5 ვალე მეორე საჯარო სკოლა  

84 Artiom Agabalian 5 ვალე ნ2  

85 
კარლო 

გოზალიშვილი 
5 ვალე 

სსიპ ხალციხის მუნიციპალიტეტის 

ქ.ვალის #2 საჯარო სკოლა 

 

86 მირანდა ყველაშვილი 5 გორი სსიპ - კარალეთის N1 საჯარო სკოლა  

87 ნია აბაზაშვილი 5 თბილისი N58  

88 
მარიამი 

ნადარეიშვილი 
5 აბაშა სამიქაოს საჯარო 

 

89 ანა ელიაშვილი 5 ვალე 
სსიპ ახალციხის მუნიციპალიტეტის ქალაქ 

ვალის N2 საჯარო სკოლა 

 

90 ნიკა ბუკია 5  

სსიპ გენერალ გიოგი კვინიტაძის 

სახელობის კადეტთა სამხედრო ლიცეუმი 

 

91 გიორგი სართანია 5 ვალე 
სსიპ ახალციხის მუნიციპალიტეტის ქალაქ 

ვალის N 2საჯარო სკოლა 

 

92 ნიკოლოზ გურგენიძე 5 თბილისი თბილისის თავისუფალი სკოლა  

93 ვახტანგ ზვიადაძე 5 წყალტუბო 
სსიპ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 

სოფელ ქვიტირის საჯარო სკოლა 

 

94 ოგანეს გრიგორიან 5 ქ. ახალციხე სოფ. ჭაჭარაქის საჯარო სკოლა  

 


