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კონკურსში „საქართველოს პირველი დემოკრატიული რესპუბლიკა“ მონაწილეობის 
მისაღებად დარეგისტრირდა 109 მოსწავლე; 42 საუკეთესო ესეს ავტორი ფინალურ ტურში 
გადავიდა, 17 ესე ვერ აკმაყოფილებდა შეფასების კრიტერიუმებს და პლაგიატის ან სხვა 
მიზეზებით დაიბლოკა. ფინალურ ტურში გამსვლელი ქულა - 15. 

 

ადგილი ქულა მოსწავლის სახელი და გვარი სკოლა 
1 20 ლიზი დოლიძე სამტრედიის N1 საჯარო 

სკოლა 
2-4 19 თათია ნარიმანიშვილი დაბა ადიგენის  საჯარო 

სკოლა 
2-4 19 ირინა ტყებუჩავა თბილისის პირველი 

ექსპერიმენტული საჯარო 
სკოლა 

2-4 19 ლიზი უღრელიძე ილია ჭავჭავაძის სახელობის 
ქალაქ ბათუმის N1 საჯარო 

სკოლა 
5-6 18 ელენე ღვალაძე თბილისის N90 საჯარო 

სკოლა 
5-6 18 მართა ივანეიშვილი ტყიბულის 

მუნიციპალიტეტის სოფელ 
ორპირის საჯარო სკოლა 

7-14 17 ანა მოსია ზუგდიდის N9 საჯარო 
სკოლა 

7-14 17 ანი ავალიანი ტყიბულის 
მუნიციპალიტეტის სოფელ 
ორპირის საჯარო სკოლა 

7-14 17 ანი ნაჭყებია  ნიკო ნიკოლაძის სახელობის 
ქალაქ ფოთის N2 საჯარო 

სკოლა 
7-14 17 ბექა შაიშმელაშვილი ლაგოდეხის 

მუნიციპალიტეტის სოფელ 
შრომის საჯარო სკოლა 

7-14 17 თორნიკე კალატოზიშვილი მცხეთის მუნიციპალიტეტის 
სოფელ ნიჩბისის საჯარო 

სკოლა 
7-14 17 ლიანა ედიშერაშვილი კასპის მუნიციპალიტეტის 

სოფელ ხოვლის საჯარო 
სკოლა 

7-14 17 რეზო ქობელაშვილი თბილისის N210 საჯარო  
სკოლა 
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7-14 17 სოფიო კილაძე ილია ჭავჭავაძის სახელობის 
ქალაქ ბათუმის N1 საჯარო 

სკოლა 
15-22 16 თამარ ხვთისიაშვილი გურჯაანის 

მუნიციპალიტეტის სოფელ 
ბაკურციხის საჯარო სკოლა 

15-22 16 ირმა ბრეგაძე თერჯოლის 
მუნიციპალიტეტის სოფელ 
ზედა სიმონეთის დავით 
კლდიაშვილის სახელობის 

საჯარო სკოლა 
15-22 16 ლიზი შავლიაშვილი გურჯაანის 

მუნიციპალიტეტის სოფელ 
ჯიმითის საჯარო სკოლა 

15-22 16 ლუკა კოკაია თბილისის N18 საჯარო 
სკოლა 

15-22 16 მარიამ მასურაშვილი ქარელის N1 საჯარო სკოლა 
15-22 16 ნუცა მამულაიშვილი ილია ჭავჭავაძის სახელობის 

ქალაქ ბათუმის N1 საჯარო 
სკოლა 

15-22 16 სოფიკო სხირტლაძე ჭიათურის 
მუნიციპალიტეტის სოფელ 

ზოდის საჯარო სკოლა 
15-22 16 ქეთევან შუღლიაშვილი გორის N12 საჯარო სკოლა 
23-42 15 ანი ივანიძე გარდაბნის 

მუნიციპალიტეტის  სოფელ 
გამარჯვების საჯარო სკოლა 

23-42 15 ბარბარე უგრეხელიძე ნიკო ნიკოლაძის სახელობის 
ქალაქ ფოთის N2 საჯარო 

სკოლა 
23-42 15 თამარ ჯაკონია ზუგდიდის N9 საჯარო 

სკოლა 
23-42 15 მანანა გიგაური თეთრიწყაროს რაიონის 

სოფელ ერტისის საჯარო 
სკოლა 

23-42 15 მარიამ კინწურაშვილი ტყიბულის 
მუნიციპალიტეტის სოფელ 
კურსების საჯარო სკოლა 

23-42 15 მარიამ მახარაშვილი თელავის მუნიციპალიტეტის 
სოფელ კონდოლის საჯარო 

სკოლა 
23-42 15 მარიამ ღვინაშვილი გურჯაანის 

მუნიციპალიტეტის სოფელ 
ჯიმითის საჯარო სკოლა 



3 
 

23-42 15 მარიამ შეშაბერიძე მიხეილ ჯავახიშვილის 
სახელობის ქალაქ თბილისის 

N124 საჯარო სკოლა 
23-42 15 მარიამ ცეცხლაძე ილია ჭავჭავაძის სახელობის 

ქალაქ ბათუმის N1 საჯარო 
სკოლა 

23-42 15 ნანა გოგბერაშვილი ივანე ჯავახიშვილის 
სახელობის ქალაქ ფოთის N3 

საჯარო სკოლა 
23-42 15 ნიკოლოზ ქაჯაია ნიკო ნიკოლაძის სახელობის 

ქალაქ ფოთის N2 საჯარო 
სკოლა 

23-42 15 ნინი კეკელიძე ილია ჭავჭავაძის სახელობის 
ქალაქ ბათუმის N1 საჯარო 

სკოლა 
23-42 15 ნინი ჯალაღონია თბილისის N37 საჯარო 

სკოლა 
23-42 15 ნინია მოსემღვდლიშვილი გურჯაანის 

მუნიციპალიტეტის სოფელ 
ვაჩნაძიანის საჯარო სკოლა 

23-42 15 ნინო ალადაშვილი თელავის მუნიციპალიტეტის 
სოფელ კონდოლის საჯარო 

სკოლა 
23-42 15 სევერიან ჯანგავაძე ტყიბულის 

მუნიციპალიტეტის სოფელ 
გელათის საჯარო სკოლა 

23-42 15 ნინო ჯინჭარაძე ჩოხატაურის 
მუნიციპალიტეტის სოფელ 
კოხნარის საჯარო სკოლა 

23-42 15 სესილი ერაგია შპს „ფოთის წმინდა 
ნიკოლოზის სახელობის 
ზოგადსაგანმანათლებლო 

საშუალო სკოლა“ 
23-42 15 ქეთევან ოსაძე თბილისის N186 საჯარო 

სკოლა 
23-42 15 ქეთა ბუნტური თბილისის N146 საჯარო 

სკოლა 
43-54 14 ანნა კუპატაძე მიხეილ ჯავახიშვილის 

სახელობის ქალაქ თბილისის 
N124 საჯარო სკოლა 

43-54 14 დავით შედანია ზუგდიდის N4 საჯარო 
სკოლა 

43-54 14 დემეტრე ხურცილავა ზუგდიდის N4 საჯარო 
სკოლა 
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43-54 14 თინათინ ცინცაძე ტარიელ კვირიკაშვილის 
სახელობის ბაღდათის 

მუნიციპალიტეტის სოფელ 
წითელხევის საჯარო სკოლა 

43-54 14 ილია კვარაცხელია შპს ფოთის ფიზიკა-
მათემატიკის სკოლა 

43-54 14 ირაკლი ახობაძე თბილისის N55 საჯარო 
სკოლა 

43-54 14 ლიზეტა ვერულეიშვილი სამტრედიის N1 საჯარო 
სკოლა 

43-54 14 მარიამ ბერიძე ბათუმის N7 საჯარო სკოლა 
43-54 14 ნანა მათიაშვილი თბილისის N120  საჯარო 

სკოლა 
43-54 14 ნინო გიორგაძე გარდაბნის 

მუნიციპალიტეტის სოფელ 
გამარჯვების N1 საჯარო 

სკოლა 
43-54 14 ნინო ჭიღლაძე ქარელის N1 საჯარო სკოლა 
43-54 14 ნანუკა სოზიაშვილი თბილისის N210 საჯარო 

სკოლა 
55-69 13 ანა ფოფხაძე ზუგდიდის 

მუნიციპალიტეტის  
 სოფელ კახათის N1 საჯარო 

სკოლა 
55-69 13 გიორგი ბერიძე ილია ჭავჭავაძის სახელობის 

ქალაქ ბათუმის N1 საჯარო 
სკოლა 

55-69 13 თათული მიქავა თბილისის N186 საჯარო 
სკოლა 

55-69 13 თეა კაციტაძე ჭიათურის 
მუნიციპალიტეტის სოფელ 
ხალიფაურის საჯარო სკოლა 

55-69 13 ირაკლი ქორიძე თბილისის N55 საჯარო 
სკოლა 

55-69 13 ლანა ბუკია ილია ჭავჭავაძის სახელობის 
ქალაქ ფოთის N5 საჯარო  

სკოლა 
55-69 13 ლიზი თათოშვილი  გორის N12 საჯარო სკოლა 
55-69 13 ლიზი ლომაია ზუგდიდის N4 საჯარო 

სკოლა 
55-69 13 მარიამ ვარძელაშვილი ლაგოდეხის 

მუნიციპალიტეტის სოფელ 
ლელიანის საჯარო სკოლა 
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55-69 13 მარიამ ჭაჭუა  ნიკო ნიკოლაძის სახელობის 
ქალაქ ფოთის N2 საჯარო 

სკოლა 
55-69 13 მარიამ ხულორდავა თბილისის N155 საჯარო 

სკოლა 
55-69 13 ნიკა დიასამიძე ბათუმის ელიტური სკოლა 

„გორდა“ 
55-69 13 ნინო გუჯაბიძე ივანე ჯავახიშვილის 

სახელობის ქალაქ ფოთის N3 
საჯარო სკოლა 

55-69 13 ქრისტინე სურმავა  ილია ჭავჭავაძის სახელობის 
ქალაქ ფოთის N5 საჯარო 

სკოლა 
55-69 13 მარიამ შენგელია ზუგდიდის 

მუნიციპალიტეტის სოფელ 
ინგირის N1 საჯარო სკოლა 

70 -76 12 ანა ღულათავა ზუგდიდის 
მუნიციპალიტეტის სოფელ 
ახალკალათის აფხაზეთის 

N14 საჯარო სკოლა 
70 -76 12 ლაშა აბაშიძე ბათუმის N7 საჯარო სკოლა 
70 -76 12 ნინი მიქელაძე ილია ჭავჭავაძის სახელობის 

ქალაქ ბათუმის N1 საჯარო 
სკოლა 

70 -76 12 ნინი ნატროშვილი თბილისის N17 საჯარო 
სკოლა 

70 -76 12 ნინო გაბუნია ივანე ჯავახიშვილის 
სახელობის ქალაქ ფოთის N3 

საჯარო სკოლა 
70 -76 12 გიორგი მათოშვილი დაბა ადიგენის  საჯარო 

სკოლა 
70 -76 12 მარიამ გრიგოლია აკაკი ტერელაძის სახელობის 

ხონის მუნიციპალიტეტის 
სოფელ ქუტირის საჯარო 

სკოლა 
77-85 11 გიორგი გობაძე ჩოხატაურის 

მუნიციპალიტეტის სოფელ 
ქვაბღის საჯარო სკოლა 

77-85 11 ერეკლე მაყაშვილი თბილისის N23 საჯარო 
სკოლა 

77-85 11 მარიამ ესებუა ივანე ჯავახიშვილის 
სახელობის ქალაქ ფოთის N3 

საჯარო სკოლა 
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77-85 11 მარიამ ზაქაიძე თბილისის N186 საჯარო 
სკოლა 

77-85 11 მარიამ სურმანიძე ბათუმის N7 საჯარო სკოლა 
77-85 11 ნინი უბირია ნიკო ნიკოლაძის სახელობის 

ქალაქ ფოთის N2 საჯარო 
სკოლა 

77-85 11 გაბრიელ გუგუშვილი „ფოთის წმინდა ნიკოლოზის 
სახელობის 

ზოგადსაგანმანათლებლო 
საშუალო სკოლა“ 

77-85 11 გიორგი ჩიტაია ,,ფოთის წმინდა ნიკოლოზის 
სახელობის 

ზოგადსაგანმანათლებლო 
საშუალო სკოლა“ 

77-85 11 მარიკა ლორთქიფანიძე სეიდ გვარიშვილის 
სახელობის ქობულეთის 

მუნიციპალიტეტის სოფელ 
ხალას საჯარო სკოლა 

86-88 10 გიორგი ყადიძე ბათუმის N9 საჯარო სკოლა 
86-88 10 მარიამ დევდარიძე გურჯაანის 

მუნიციპალიტეტის სოფელ 
ვაჩნაძიანის საჯარო სკოლა 

86-88 10 ნინი აბაშიძე სეიდ გვარიშვილის 
სახელობის ქობულეთის 

მუნიციპალიტეტის სოფელ 
ხალას საჯარო სკოლა 

89 9 გიორგი ქუცნიაშვილი თბილისის N210 საჯარო 
სკოლა 

90-92 8 გიორგი შენგელია   
90-92 8 ნინო შელია  მიხეილ ჯავახიშვილის 

სახელობის ქალაქ თბილისის 
N124 საჯარო სკოლა 

90-92 8 სალომე კაკაჩია ზუგდიდის N4 საჯარო 
სკოლა 

 


