
 

 პროექტი 

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 

განკარგულება # 

---მაისი  2019 წელი 

ქალაქ თბილისში, ჩუღურეთის რაიონში, ლამის ქუჩის მონაკვეთისთვის მსახიობ  ბელა 

მირიანაშვილის  სახელის მინიჭების შესახებ 

 

     1. საქართველოს ორგანული კანონის  “ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი” 

61-ე მუხლის მე-2 პუნქტისა და 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 „ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ 

საზღვრებში მდებარე გეოგრაფიული ობიექტების სახელდების წესის დამტკიცების 

შესახებ“, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 16 ივნისის №14-59 

დადგენილების თანახმად,  ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ დაადგინა: 

 ა) ჩუღურეთის  რაიონში,  ლამის ქუჩის მონაკვეთს  მიენიჭოს მსახიობ ბელა 

მირიანაშვილის   სახელი, თანდართული რუკის თანახმად. 

 ბ) ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიამ, ოთხი თვის ვადაში, უზრუნველყოს ამ 

განკარგულების შესასრულებლად საჭირო ღონისძიებების განხორციელება. 

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

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

აღმაშენებლის ხეივანი, მე–12 კმ., #6). 

      

      საკრებულოს თავმჯდომარე                                                                 გიორგი ტყემალაძე 

 
 

 





 

ბელა მირიანაშვილი 

(1938-1992)  

მსახიობი, საქართველოს დამსახურებული არტისტი, კინოსა და თათრის მსახიობი. 

დაიბადა თბილისში. დაამთავრა თბილისის პირველი მუსიკალური სასწვლებელი.  

სკოლაში სწავლის პერიოდში მეცადინეობდა ზ. ფალიაშვილის სახელობის თბილისის 

ოპერისა და ბალეტის სახელმწიფო თეატრთან არსებულ ქორეოგრაფიულ სტუდიაში (1951-

1955); 1960 წელს დაამთავრა თბილისის შ. რუსთაველის სახელობის თეატრალური 

ინსტიტუტის სამსახიობო ფაკულტეტი. სწორედ აქ გაიცნო მომავალი მეუღლე კახი კავსაძე. 

ბელა მირიანაშვილის სამსახიობო კარიერა თავბრუდამხვევად წარმატებული გამოდგა.  

1960 წლიდან იყო  რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო თეატრის მსახიობი. ჯერ კიდევ 

სტუდენტობის დროს სამოსწავლო სპექტაკლებში შეასრულა შემდეგი როლები: გალინკა (ა. 

აფინოგენოვის “მაშენკა”), ჟანეტა (ა. ჟერის “მეექვსე სართული”), ლუდმილა (მ. გორკის “ვასა 

ჟელეზნოვა”), კეროლი (ჯ. პრისტლის “დრო და კონვეის ოჯახი”), აბიგაილი (ე. სკრიბის 

“ჭიქა წყალი”), მიგენი (ჯ. გოლსუორსის “ვაშლის ყვავილობა”). 1960 წლიდან რუსთაველის 

თეატრის სცენაზე შეასრულა: მაგდა (ს. კლდიაშვილის “ქარიშხალში”), თამრიკო (ე. 

კანდელაკის “ქართლის ჩირაღდნები”), მზია (გ. ნახუცრიშვილის “ჭინჭრაქა”).  

კინოფილმებში შესრულებული აქვს შემდეგი როლები: თებროლე (“საბუდარელი ჭაბუკი”, 

1957 წ.), ლიანა (“წარსული ზაფხული”, 1958 წ.), ლამარა “დღე პირველი, დღე უკანასკნელი”, 

1959 წ.), ნანი (“უდიპლომო სასიძო”, 1961 წ.), რუსუდანი (“ცეროდენა რაინდები”, 1960 წ.); 

სატელევიზიო სპექტაკლებში განასახიერა: ჩიპოლონი (ჯ. როდარის “ჩიპოლინო”), ქეთინო 

(ჭ. ამირეჯიბის “ველოსიპედი”), ანგელოზი (მ. ჯალიაშვილის “თეთრი ანგელოზი”); 1974 

წლიდან მუშაობდა რეჟისორ რობერტ სტურუას ასისტენტად.  ბუნებრივი, უშუალო და 

ლამაზი მსახიობი საოცრად უხდებოდა ეკრანს და რომ არა ტრაგიკული შემთხვევა, მას დიდ 

მომავალს უწინასწარმეტყველებდნენ. 

1976 წელს მიენიჭა საქართველოს დამსახურებული არტისტის წოდება. 

გარდაიცვალა 1992 წლის 28 აგვისტოს. 
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