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# saxeli gvari piradi nomeri 

1.  ამირანაშვილი გიორგი 

 2.  ამუზაშვილი ირაკლი 
 3.  ბარდაძე ბექა 
 4.  ბელთაძე ფრიდონ 
 5.  ბენდელიანი თორნიკე 
 6.  ბეშკენაძე გიორგი 
 7.  გიორგაძე გიორგი 
 8.  დადვანი გიორგი 
 9.  დიღმელაშვილი უჩა 
 10.  ეჯიბია რომან 
 11.  იაკობიძე უჩა 

 12.  ისაკაძე ირაკლი 
 13.  კუპატაძე გურამ 
 14.  კუპრაშვილი შალვა 
 15.  ლიპარიშვილი ნინო 
 16.  ლობჟანიძე აკაკი 
 17.  ლუარსაბიშვილი უჩა 
 18.  მამალაძე დავითი 
 19.  მახაშვილი გიორგი 

 20.  მდორეული ბექა 
 21.  მელიქიძე თორნიკე 

 22.  მელქაძე ოთარ 

 23.  მენაფირე გიორგი 
 24.  მურადაშვილი ოთარ 
 25.  მუსხელიშვილი გიორგი 

 26.  ნადირაშვილი თორნიკე 
 27.  ნებურიშვილი ვახტანგ 
 28.  საკანდელია შოთა 
 29.  სალაყაია ლევან 

 



 

 

30.  საღარეიშვილი თინათინ 

 31.  ფოცხიშვილი გიორგი 
 32.  ღონღაძე შოთა 
 33.  ჩახვაძე ცოტნე 
 34.  ჩიფჩიური ზურაბ 
 35.  ჩუბინიძე გიორგი 
 36.  ცაბაძე გიორგი 
 37.  ცარციძე ვახტანგ 

 38.  ჭეხაშვილი მიხეილ 
 39.  ხელაია გივი 
 40.  ჯალაღანია გრიგოლ 
 41.  ჯანაშია დავითი 
 42.  აბაშიძე ირაკლი 
 43.  აფხაზავა პაპუნა 
 44.  ბაგაური ნოდარ 
 45.  ბაზიერიშვილი ალექსანდრე 

 46.  ბაქრაძე ბექა 
 47.  ბეჟაშვილი მაკა 
 48.  ბოხუა ლევანი 
 49.  ბურსულაია გიორგი 

 50.  გაგოშიძე ზვიად 
 51.  გაჩეჩილაძე ბექა 
 52.  გველესიანი ალექსანდრე 

 53.  გოგოლაძე ბექა 
 54.  დიაკონაშვილი თეონა 
 55.  დოლიძე გიორგი 
 56.  დოლიძე გურამ 
 57.  ელიოზაშვილი ირაკლი 
 58.  ვარამაშვილი უჩა 
 59.  ზაქარეიშვილი ნოდარ 
 60.  თედიაშვილი გიორგი 
 61.  კაპანაძე თეიმურაზ 
 62.  კაპანაძე რევაზ 
 63.  კაციაშვილი თეონა 
 64.  კახიძე მიხეილ 
 65.  კერძევაძე თორნიკე 
 66.  კვესიაშვილი გიორგი 
 67.  კირაკოზაშვილი თენგიზ 
 68.  კოკაია გრიგორ 
 69.  კუპრაშვილი ნიკოლოზ 
 70.  ლამაზოშვილი ირაკლი 
 



 

 

71.  ლიქოკელი გიგა 
 72.  ლომიძე ცოტნე 
 73.  ლონდარიძე ნიკოლოზ 

 74.  მარსაგიშვილი ირაკლი 
 75.  მესხი თეონა 
 76.  მირცხულავა რევაზ 
 77.  მუმლაძე ზურაბ 
 78.  მურჯიკნელი ნადია 
 79.  ოდიშელიძე ლაშა 
 80.  ორმოცაძე შოთა 
 81.  პოღოსიანი ამბარცუმ 
 82.  სიხარულიძე გიორგი 
 83.  ფორჩხიძე მიხეილ 

 84.  ქარუმიძე დავით 
 85.  ქომეთიანი ზურაბ 
 86.  ქოქაშვილი ილია 
 87.  ღურჯუმელიძე გიორგი 

 88.  შახოიანი ემა 
 89.  ჩაკაბერია ნიკოლოზ 
 90.  ჩიქოვანი შორენა 
 91.  ცაცკრიაშვილი გიორგი 
 92.  წიკლაური გიორგი 

 93.  წიკლაური ილია 
 94.  ხახიშვილი გიორგი 
 95.  ხუჯაძე ზაურ 
 96.  ჯალაღონია იური 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   


