
 

პროექტი 

 

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 

განკარგულება # 

---სექტემბერი 2022 წელი 

 

ქალაქ თბილისში, ჩუღურეთის რაიონში, ჭოროხის ქუჩისთვის ფოლკლორისტის ანზორ 

ერქომაიშვილის სახელის მინიჭების შესახებ 

 

       საქართველოს ორგანული კანონის - “ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი” 68-

ე მუხლის პირველი პუნქტის „გ“ ქვეპუნქტის, „მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ 

საზღვრებში მდებარე გეოგრაფიული ობიექტების სახელდების წესის დამტკიცების შესახებ“, 

საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 1 ივნისის №239 დადგენილებისა და „ქ.თბილისის 

მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში მდებარე გეოგრაფიული ობიექტების 

სახელდების წესის დამტკიცების შესახებ“, ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

2015 წლის 16 ივნისის №14-59 დადგენილების თანახმად,  ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულომ დაადგინა: 

1. ჩუღურეთის რაიონში,  ჭოროხის ქუჩას მიენიჭოს ფოლკლორისტის ანზორ 

ერქომაიშვილის  სახელი, თანდართული რუკის თანახმად. 

      2. ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიამ, ოთხი თვის ვადაში, უზრუნველყოს ამ 

განკარგულების შესასრულებლად საჭირო ღონისძიებების განხორციელება. 

      3. განკარგულება, ერთი თვის ვადაში, შეიძლება გასაჩივრდეს  თბილისის საქალაქო 

სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიაში (მისამართი: ქ. თბილისი, დავით  

აღმაშენებლის ხეივანი, #64). 

 

         საკრებულოს თავმჯდომარე                                                   გიორგი ტყემალაძე 





 

ანზორ ერქომაიშვილი 

(1940- 2021) 

ქართველი მუსიკოსი, ფოლკლორისტი, ხელოვნების მუშაკი, საგუნდო დირიჟორი, 

ხალხური სიმღერების შემკრები. საქართველოს ხელოვნების დამსახურებული 

მოღვაწე, თბილისის საპატიო მოქალაქე 

დაიბადა დავით ერქომაიშვილისა და ეთერ გორდელაძის ოჯახში. არის თვითნასწავლი 

მომღერლის, არტემ ერქომაიშვილის შვილიშვილი. არტემისვე რჩევით მიიღო უმაღლესი 

მუსიკალური განათლება, ჩააბარა კულტურულ-საგანმანათლებლო სასწავლებელში, შემდეგ 

კი თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიაში, რომელიც 1969 წელს დაამთავრა. ჯერ კიდევ 

სტუდენტმა დაიწყო გურული საგალობლებისა და ხალხური სიმღერების გადატანა ნოტებზე. 

კონსერვატორიაში დააარსა ამ სიმღერების შემსწავლელი ვოკალური ანსამბლი „გორდელა“. 

1968 წლიდან არის ვოკალურ ანსამბლ „რუსთავის“ ხელმძღვანელი. ანსამბლთან ერთად 

საგასტროლოდ იყო საზღვარგარეთის მრავალ ქვეყანაში. 1972–1975 წლებში იყო რუსთავის 

სამუსიკო სკოლის დირექტორი. გამოცემული აქვს მის მიერვე ჩაწერილი და გაშიფრული 7 

ქართული (გურული) ხალხური სიმღერა, გამოსაცემად მოამზადა კრებული „გურული 

ხალხური სიმღერები“. 

2001 წელს მისი ინიციატივით და იუნესკოს ხელშეწყობით ჩამოყალიბდა ქართული 

ხალხური სიმღერის საერთაშორისო ცენტრი, მომზადდა და გამოიცა (2006) საუკუნის 

ანთოლოგიის (1901–2001), ერთი ნაწილი (1901–1914), რომელშიც შედის ქართული ხალხური 

სიმღერებისა და საშემსრულებლო ხელოვნების საუკეთესო ნიმუშები; 

2014 წელს მიენიჭა თბილისის საპატიო მოქალაქის წოდება დაჯილდოებულია 

ბრწყინვალების საპრეზიდენტო ორდენით. 

ავტორია წიგნებისა „ხმა უცნაური“, „ბაბუა“, „შავი შაშვი ჩიოდა“. 

გარდაიცვალა 2021 წლის 31 მარტს.  

დაკრძალულია მწერალთა და საზოგადო მოღვაწეთა მთაწმინდის პანთეონში. 

 



წერილის	ნომერი:03-032213936		
თარიღი:	19/05/2022

ადრესატი:	

ეთერი	მაჭარაშვილი	
ქალაქ	თბილისის	მუნიციპალიტეტის	საკრებულო-პირველადი	სტრუქტურული	ერთეული	(აპარატი)-

სახელდებისა	და	სიმბოლიკის	კომისიის	სამდივნო-მესამე	კატეგორიის	უფროსი	სპეციალისტი

ნინო	მეზვრიშვილი	
ქალაქ	თბილისის	მუნიციპალიტეტის	საკრებულო-პირველადი	სტრუქტურული	ერთეული	(აპარატი)-

სახელდებისა	და	სიმბოლიკის	კომისიის	სამდივნო-მეორე	კატეგორიის	უფროსი	სპეციალისტი

როგორც	მოგეხსენებათ,	სახელდებისა	და	სიმბოლიკის	კომისია	იწყებს	ქუჩებისთვის
რევაზ	 გაბრიაძისა	და	 ანზორ	ერქომაიშვილის	სახელების	 მინიჭების	 პროცედურებს.
გთხოვთ,	 უზრუნველყოთ	 ქუჩების	 სიტუაციური	 ნახაზების	 გამოთხოვა	 მერიის
შესაბამისი	 სამსახურიდან.	 ასევე	 გაატაროთ	 ზეპირი	 მითითების	 შესაბამისი
ღონისძიებები	საჭირო	პროცედურების	უზრუნველსაყოფად.

მამუკა	ბალიაშვილი

ქალაქ	თბილისის	მუნიციპალიტეტის	საკრებულო-პირველადი	სტრუქტურული	ერთეული	(აპარატი)-სახელდებისა	და
სიმბოლიკის	კომისიის	სამდივნო-მეორადი	სტრუქტურული	ერთეულის	ხელმძღვანელი	(სამდივნოს	უფროსი)



ადრესატი:
ქალაქ	თბილისის	მუნიციპალიტეტის	საჯარო	სამართლის	იურიდიული
პირი	ქალაქ	თბილისის	ტრანსპორტისა	და	ურბანული	განვითარების
სააგენტო

მისამართი: თბილისი,	შარტავას	ქ.	N7

გამოყენებულია	კვალიფიციური
ელექტრონული	ხელმოწერა/

ელექტრონული	შტამპი

წერილის	ნომერი:	03-032215038
თარიღი:	30/05/2022 	

სააგენტოს	უფროსს	ბატონ	ვიქტორ	წილოსანს

როგორც	 მოგეხსენებათ,	 სახელდებისა	 და	 სიმბოლიკის	 კომისია	 განიხილავს
ინიციატივას	 დედაქალაქის	 ქუჩებისთვის	 რევაზ	 გაბრიაძის	 და	 ანზორ
ერქომაიშვილის	 სახელების	 მინიჭებასთან	 დაკავშირებით	 (2022	 წლის	 19	 მაისის
საქმე	#03-032213936).
მოგმართავთ	 თხოვნით,	 მოგვაწოდოთ	 რევაზ	 გაბრიაძის	 და	 ანზორ	 ერქომაიშვილის
ქუჩების	 სიტუაციური	 ნახაზები	 დანართის	 და	 ქ.	 თბილისის	 მუნიციპალიტეტის
საკრებულოს	2015	წლის	16	ივნისის	#14-59	დადგენილების	შესაბამისად.

დანართი	3	(სამი)	გვერდი.	

ნინო	ვარდოსანიძე

ქალაქ	თბილისის	მუნიციპალიტეტის	საკრებულო-
სახელდებისა	და	სიმბოლიკის	კომისია-კომისიის
თავმჯდომარე



ადრესატი: ქალაქ	თბილისის	მუნიციპალიტეტის	საკრებულო
მისამართი: თავისუფლების	მოედანი	N2

გამოყენებულია	კვალიფიციური
ელექტრონული	ხელმოწერა/

ელექტრონული	შტამპი

წერილის	ნომერი:	16-01221513373
თარიღი:	31/05/2022 	

სახელდებისა	და	სიმბოლიკის	კომისიის	თავმჯდომარეს

ქ-ნ	ნინო	ვარდოსანიძეს

მის:	თავისუფლების	მოედანი	#2

ტელ:+995(32)2	15	92	92

ქალბატონო	ნინო,

ქ.	თბილისის	მუნიციპალიტეტის	ტრანსპორტისა	და	ურბანული	განვითარების	სააგენტომ	განიხილა	თქვენი
30.05.2022	 წლის	 #03-032215038	 (30.05.2022წ.	 4-01221503524-16)	 განცხადება,	 რომლის	 პასუხადაც	 მოთხოვნის
შესაბამისად	 გიგზავნით	 კარტოგრაფიულ	 მასალებს	 არსებული	 დასახლების,	 სკვერის,	 სპორტული	 მოედნის,	 გზის,
ჩიხების,	შესახვევისა	და	გასასვლელების	მითითებით.	(იხ.	2	დანართი)

ოთარ	ჩიტიძე

სააგენტოს	უფროსი	(მოვალეობის	შემსრულებელი)




