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# saxeli gvari piradi nomeri 

1.  აზარაშვილი  ფიქრია  

2.  არაბული  გიორგი  

3.  აფციაური  ბერდია  

4.  აფციაური  ზურაბ  

5.  ახალაია  ლევან  

6.  ახობაძე  მარიანა  

7.  ახობაძე  ციცინო  

8.  ბადაშვილი  გია  

9.  ბალავაძე  ბექა  

10.  ბარბაქაძე  ლევან  

11.  ბართაია  გირშელი  

12.  ბაქრაძე  გურამ  

13.  ბაქრაძე  დავით  

14.  ბებია  გიორგი  

15.  ბურჯანაძე  სანდრო  

16.  გახარია  ელენე  

17.  გვანცელაძე  გიორგი  

18.  გიგინეიშვილი  გიგა  

19.  გიკაშვილი  შალვა  

20.  გიორგაძე  გიორგი  

21.  გიორგაძე  ნინო  

22.  გოგიაშვილი  გვანცა  

23.  გოგიჩაიშვილი  ანა  

24.  გოგიჩაშვილი  მზია  

25.  გოგლიძე  არსენ  

26.  გოგოლაძე  მარიამ  

27.  გრაკალიშვილი  ნიკა  

28.  გრიგალაშვილი  ნატო  

29.  გურული  მარიამ  

30.  დოლიძე  გენრი  



 

 

31.  ვარაზაშვილი  ანა  

32.  ზაქარია  დავით  

33.  ზიბზიბაძე  ლაშა  

34.  ზურაბაშვილი  ელენე  

35.  ინანეიშვილი  ნოდარ  

36.  იოსავა  ანა  

37.  კაკაჩია  თამრიკო  

38.  კაპანაძე  გიორგი  

39.  კახოიძე  მაგდა  

40.  კეზევაძე  თორნიკე  

41.  კვარაცხელია  დავით  

42.  კვარაცხელია  ილია  

43.  კვინიკაძე  თამარ  

44.  კვინტრაძე  ნანა  

45.  კიკაბიძე  ვიქტორია  

46.  კიკვაძე  ქრისტინე  

47.  კრაწაშვილი  სოსო  

48.  კუპრაშვილი  შალვა  

49.  კუტალია  ანა  

50.  ლაცაბიძე  სოფიო  

51.  ლაცუზბაია  ლექსო  

52.  ლეკვეიშვილი  ქეთევან  

53.  ლომაძე  თამარ  

54.  ლომაძე  რევაზ  

55.  ლომიძე  ვასილი  

56.  მარშანია  ზაზა  

57.  მაიურაძე  თამარ  

58.  მელიქიშვილი   ოლიკო  

59.  მემარნიშვილი  ნინო  

60.  მაქაცარია  ირაკლი  

61.  მთვარაძე  ნინო  

62.  მათიაშვილი  ანა  

63.  მირიანაშვილი  ზურაბ  

64.  მუმლაძე  ნინო  

65.  მუშკუდიანი  ანა  

66.  ნადარია  შოთა  

67.  ნანიტაშვილი  ელენე  

68.  ნოზაძე  ბაჩუკი  

69.  ნუცუბიძე  ელენე  

70.  ომანიძე  შორენა  

71.  ონოფრიშვილი  კონსტანტინე  

72.  ოქროპირიძე  მერაბი  



 

 

73.  პაპავა  დათო  

74.  რევიშვილი  გურამ  

75.  რეხვიაშვილი  აკაკი  

76.  როგავა  მაია  

77.  როინიშვილი   როინ  

78.  რუხაძე  სოფიო  

79.  სამედოვი  ნურლან  

80.  სამხარაძე  ირაკლი  

81.  სისვაძე  ნათია  

82.  სულხანიშვილი  ნოდარ  

83.  ტაბატაძე  ირაკლი  

84.  ტალახაძე  მერი  

85.  ტყეშელაშვილი  მარიამი  

86.  ფხაკაძე  ანრი  

87.  ქევხიშვილი  ნათია  

88.  ქესანაშვილი  გივი  

89.  ქვარცხავა  მარიამი  

90.  ქოიავა  დავით  

91.  ქოჩიაშვილი  ზურაბ  

92.  ქოჩიაშვილი  მარიამ  

93.  ქუმსიაშვილი  გიორგი  

94.  ღამბარაშვილი  ეკატერინე  

95.  ღურწკაია  ლანა  

96.  ყურაშვილი  ლევან  

97.  შარვაძე  ირაკლი  

98.  შაქარიშვილი  ანა  

99.  შენგელია  გიორგი  

100.  შენგელია  ვიკა  

101.  შენგელიძე  ირინა  

102.  შერვაშიძე  დავით  

103.  ჩალაძე  ალგა  

104.  ჩარკვიანი  ლევან  

105.  ჩახნაშვილი  თამარ  

106.  ჩიკვილაძე  ნათია  

107.  ჩიხლაძე  ავთანდილ  

108.  ჩიხლაძე  ბესიკ  

109.  ციბირაშვილი  სალომე  

110.  ცივაძე  ელზა  

111.  ცუხიშვილი  თორნიკე  

112.  ძიძიგური  გურამ  

113.  წეროძე  ნინო  

114.  წივწივაძე  ნელი  



 

 

115.  ჭანუყვაძე  მიხეილ  

116.  ჭელიძე  სალომე  

117.  ჭიკაძე  ლიკა  

118.  ხააძე  რევაზ  

119.  ხადური  ქეთევან  

120.  ხარებავა  მიმოზა  

121.  ხარძიანი  ქეთინო  

122.  ხაფავა  აკაკი  

123.  ხვედელიძე  გურამ  

124.  ხვედელიძე  მარინა  

125.  ხვედელიძე  ნატალია  

126.  ხოლეგაშვილი  ნინო  

127.  ხოშტარია  ლევან  

128.  ხუბულური  გიორგი  

129.  ხუფენია  ირაკლი  

130.  ჯალაღონია  ანა  

131.  ჯალაღონია  დიმიტრი  

132.  ჯანაშვილი  ცირა  

133.  ჯახია  ლია  

134.  ჯიქია  სარდიონ  

135.  ჯოხაძე  ელგუჯა  
 

 

 

 


