
პროექტი 

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 

განკარგულება # 

---მაისი  2019 წელი 

ქალაქ თბილისში, ჩუღურეთის რაიონში, ლამის ქუჩის შესახვევისთვის, ლამის II 

ჩიხისთვის და ასპინძის ქუჩის შესახვევის მონაკვეთისთვის  მსახიობ დოდო ჭიჭინაძის  

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 შესახვევს, ლამის II ჩიხს და ასპინძის ქუჩის 

შესახვევის მონაკვეთს (ლამის ქუჩის შესახვევი და ასპინძის ქუჩის შესახვევის მონაკვეთი 

ჩამოყალიბდეს ერთ დამოუკიდებელ ქუჩად) მიენიჭოს მსახიობ დოდო ჭიჭინაძის 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 

 





 

დოდო ჭიჭინაძე 

(1924-2009) 

თეატრისა და კინოს მსახიობი, საქართველოს დამსახურებული არტისტი , საქართველოს სახალხო 

არტისტი.  

 დაიბადა ქუთაისში. დაამთავრა საქართველოს კინოსტუდიასთან არსებული კინომსახიობის 

სტუდია 1945 წელს. 

1950 წლიდან იყო კოტე მარჯანიშვილის სახელობის დრამატული თეატრის მსახიობი. მან 

არაერთი სცენური სახე შექმნა. 17 როლი ითამაშა კინოში: მარო მაყაშვილი - “გაფითრებულ 

თებერვლის ლანდში“ (2005); “შური“ – (2000); “ნეტავ აღარ იწვიმოს“ – (2000); “ვალსი პეჩორაზე“ – 

(1992); “ბილიკი“ – (1987); ქეთევანი - “ორომტრიალში“ (1986); “ცისფერი მთები, ანუ დაუჯერებელი 

ამბავი“ – (1983); “სინემა“ – (1977); დოდო, გურამის ცოლი - “შეწყვეტილ სიმღერაში” (1960); ეთერი 

- “ნინოში” (1959); ნინო - “ბაში-აჩუკში“ (1956); მზია - “ცისკარაში” (1955); თინა - “ჭრიჭინაში” (1954); 

ეთერი - “ბედნიერ შეხვედრაში” (1949); ქეთევანი - “დავით გურამიშვილში“ (1946).  30-მდე როლი 

ითამაშა თეატრში, მათ შორის: ივდითი - “ურიელ აკოსტაში”, ხათუნა - “ჯარისკაცის ქვრივში”, 

ვარვარა კარპოვნა - “ეზოში ავი ძაღლიაში”, მედეა - “მედეაში”, ლედი ანა - “რიჩარდ მესამეში”, 

ტუფია - “უბედურებაში”, გრაფინია ვრონსკაია - “ანა კარენინაში”, მზევინარი - “მოკვეთილში”, ანა 

ბატონიშვილი - “მეფე ერეკლეში”, ზოია ვასილევნა - “ლამაზ მამაკაცში”, თინათინი - “რაიკომის 

მდივანში”, მზევინარი - “გიორგი სააკაძეში”, შირინი - “ლეგენდა სიყვარულზე”, ხათუნა - 

“მთვარის მოტაცებაში”... მიუხედავად ამ არცთუ მრავალი როლისა,  ვარსკვლავად იქცა.  

1960 წელს მიენიჭა საქართველოს დამსახურებული არტისტის წოდება, ხოლო 1976 წელს 

საქართველოს სახალხო არტისტის წოდება. 

2009 წელს კინოთეატრ “რუსთაველის” წინ გაიხსნა დოდო ჭიჭინაძის ვარსკვლავი. 

გარდაიცვალა 2009 წელს. დაკრძალეს დიდუბის მწერალთა და საზოგადო მოღვაწეთა პანთეონში. 
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