პროექტი
ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
განკარგულება #
---ივნისი 2020 წელი

ქალაქ თბილისში, ვაკის რაიონში, თხინვალაში, იოსებ კეჭაყმაძის ქუჩასთან არსებული ორი
უსახელო ჩიხისთვის იოსებ კეჭაყმაძის სახელის მინიჭების შესახებ

1.

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:
ა) ვაკის რაიონში, თხინვალაში, იოსებ კეჭაყმაძის ქუჩასთან მდებარე ორ უსახელო ჩიხს
მიენიჭოს იოსებ კეჭაყმაძის II და III ჩიხის სახელი , თანდართული რუკის თანახმად.
ბ) ქ.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 #64).

საკრებულოს თავმჯდომარე

გიორგი ტყემალაძე
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იოსებ კეჭაყმაძე
(1939-2013)
კომპოზიტორი
იოსებ კეჭაყმაძე დაიბადა ქ.ოზურგეთში, ილია კეჭაყმაძისა და ელენე ორაგველიძის
ოჯახში. იოსებ კეჭაყმაძე 1955 წლიდან სწავლობდა ქ. ბათუმის ზ. ფალიაშვილის
სახელობის მუსიკალურ სასწავლებელში, ხოლო შემდეგ თბილისის ცენტრალურ
მუსიკალურ ათწლედში, საგუნდო-სადირიჟორო განხრით. 1960-1965 წლებში
სწავლობდა ვ.სარაჯიშვილის სახელობის კონსერვატორიაში საკომპოზიციო
ფაკულტეტზე.
ჯერ კიდევ მუსიკალურ ათწლედში სწავლის პერიოდში, იოსებ კეჭაყმაძე მუშაობდა
ქ. თბილისის მასწავლებელთა რესპუბლიკურ სახლში გუნდის კონცერტმაისტერად
და ქორმაისტერად. კონსერვატორიაში სწავლის პერიოდში კი კონცერტმაისტერად
საგუნდო-სადირიჟორო კათედრაზე ოდისეი დიმიტრიადთან. 1966 წელს მუშაობა
დაიწყო მუსიკალურ - ქორეოგრაფიული საზოგადოების პრეზიდიუმში სხვადასხვა
თანამდებობებზე.
1968
წლიდან
ეწეოდა
პედაგოგიურ
მოღვაწეობას
კონსერვატორიაში. 1980-2007 წლებში იყო საგუნდო - სადირიჟორო კათედრის გამგე.
1984 წელს მიენიჭა პროფესორის წოდება. 1972 წლიდან საქართველოს კულტურის
სამინისტროში იყო მუსიკალურ დაწესებულებათა სამმართველოს უფროსი,
სარეპერტუარო—სარედაქციო კოლეგიის მთავარი რედაქტორი. 1993 წლიდან იყო ზ.
ფალიაშვილის სახელობის პრემიის კომიტეტის თავმჯდომარე. 2002 წლიდან
კულტურის მინისტრის მრჩეველი.

