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განვითარებული ქვეყნების სტრატეგიული დაგეგმარების დოკუმენტებით და 

ეროვნული ქალაქგეგმარებითი გაიდლაინებით თუ ვიმსჯელებთ, აღიარებულია, 

რომ მაღალი ხარისხის, საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი ღია 

საზოგადოებრივი სივრცეების ხელმისაწვდომობას, მათი ფიზიკური აქტივობების 

გამოყენების კუთხით  და სარეკრეაციო დატვირთვის გათვალისწინებით, 

მნიშვნელოვანი წვლილი შეაქვს მოსახლეობის ჯანმრთელობასა და 

კეთილდღეობაში. 

 

არსებობს უტყუარი მტკიცებულება, რომ მწვანე სივრცის სიახლოვე დასახლებულ 

პუნქტებთან, ზრდის ადგილობრივი მოსახლეობის ცხოვრების ხარისხს და 

ზოგადად, ადამიანების ფიზიკური და ფსიქიკური ჯანმრთელობისათვის 

აუცილებელ, ერთ-ერთ უმნიშვნელოვანეს ფაქტორად გვევლინება. ამ კუთხით 

ჩატარებული  კვლევები და აღიარებული საერთაშორისო პრაქტიკა ადასტურებენ, 

რომ სწორედ რეკრეაციული სივრცეები და გამწვანებული ტერიტორიები უწყობენ 

ხელს მოსახლეობის ფიზიკურ აქტიურობას,ამცირებენ სტრესს, რაც თავის მხრივ 

მრავალი დაავადების პრევენციის წყაროს წარმოადგენს. მწვანე სივრცე, ასევე ხელს 

უწყობს მიმზიდველი და ესთეტიური გარემოს შექმნას, რომელშიც ადამიანები 

ირჩევენ ცხოვრებას, ხოლო ბიზნესი ინვესტირებას. 
 

„მწვანე და სარეკრეაციო სივრცის განვითარების სტანდარტი: პარკებისა და ბაღების 

თანასწორუფლებრივი გამოყენებისთვის ” გაიდლაინები და სტანდარტები, 

ურბანულ გარემოში არსებული მწვანე სივრცეების პროექტირების/დიზაინის, 

განვითარების პირობების, სპეციფიკაციების და სივრცით ტერიტორიული 

ორგანიზაციის რეკომენდაციებია, რომლებიც  განსაზღვრავენ მსოფლიოში 

აღიარებულ, საუკეთესო საერთაშორისო პრაქტიკის მაგალითებზე რეკრეაციული 

საზოგადოებრივი ტერიტორიების სივრცითი მოწყობის და კეთილმოწყობის 

ხარისხის  გაუმჯობესების გზებს და მდგრადი განვითარების პრიორიტეტებს, რაც 

უზრუნველყოფს ხელთ არსებული ფინანსური და ადამიანური რესურსების 

ეფექტურად მართვას და მოქლაქეებისათვის პრიორიტეტული პროექტების 

განხორციელების პროცესის ხელშეწყობას.  

 

აღნიშნული დოკუმენტის მიზანია, დედაქალაქის მდგრად განვითარებაში და 

მოქალაქეების ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობაში წვლილის შეტანა. დოკუმენტი 

რელევანტურია ქალაქის მთავრობის ამჟამინდელი პოლიტიკური ხედვის ფონზე, 

რომლის მიხედვითაც „კონკურენტუნარიანი ეკონომიკის შექმნა, თანამედროვე 

სატრანსპორტო სისტემების დამკვიდრება, სტაბილური ეკონომიკური 

განვითარება და ჯანმრთელი მოსახლეობა, აღიარებულ პრიორიტეტებს 

წარმოადგენს“. ასევე აღსანიშნავია, რომ   მდგრადი განვითარების პროცესის 

ეფექტურად წარმართვის ხელშეწყობის გარდა, მთავრობის ქალაქგეგმარებითი 

პოლიტიკა იხელმძღვანელებს სოციალური ჩართულობის უზრუნველყოფის და 

სოციალური სამართლიანობის დაცვის სურვილით ნაკარნახევი პრინციპებით, 

ბუნებრივი ლანდშფტური გარემოს შენარჩუნებით, ანთროპოგენული ჩარევით 

გამოწვეული გარემოზე ზემოქმედების ხარისხის შემცირების და გამწვანებული 
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სარეკრეაციო სივრცეების განვითარების სტანდარტი თანასწორუფლებრივი 

სარგებლობის უზრუნველსაყოფად 

სივრცეების უზრუნველყოფის საშუალებით, კლიმატის ცვლილების რისკების 

შერბილების მიზნებით და სხვა. 

აღსანიშნავია, რომ ქალაქის მერიის „მწვანე ქალაქის“ კონცეფციის ხედვა 

მიმართულია გამწვანებული სივრცეების სამართლიან გამოყენებაზე 

ორიენტირებული ქალაქგეგმარებითი პრაქტიკის დამკვიდრებაზე, რაც 

გულისხმობს ასეთი სივრცეების ქალაქის მაცხოვრებლებისათვის 

ხელმისაწვდომობას, სამართლიანად გაზიარებული საზოგადოებრივი სივრცეების 

საშუალებით მოსახლეობის ყველა ასაკოვანი და სოციალური ჯგუფების  

რეკრეაციული საჭიროებების დაკმაყოფილებას, რაც თავის მხრივ ხელს შეუწყობს  

დედაქალაქის საზოგადოებრივი სივრცეების  მიმზიდველ ადგილებად 

ჩამოყალიბებას ყველა ასაკისა და სოციალური სტატუსის მაცხოვრებლებისათვის- 

ქალებისა და მამაკაცისთვის,ბავშვებისა და  მოზარდებისათვის, ახალგაზრდა და 

ხანდაზმული ადამიანებისთვის, რომლებიც აქ ცხოვრობენ, მუშაობენ, ისვენებენ 

და  ეკონომიკურ საქმიანობებს ეწევიან. 
 

ასევე, ამ დოკუმენტის ერთ-ერთ მთავარ მიზანს წარმოადგენს ადგილობრივი 

მუნიციპალური სტრუქტურების, დეველოპერებისათვის, ლანდშაფტის 

დიზაინერებისათვის და  არქიტექტორებისთვის, პრაქტიკული ინფორმაციის 

მიწოდება, რათა გათვალისწინებული და უზრუნველყოფილი იქნას ქ. თბილისის 

მუნიციპალიტეტში არსებული მწვანე სივრცეების განვითარების სასურველი 

სტანდარტები, რაც  თბილისელების  ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესებაზე 

ორიენტირებული სივრცითი დაგეგმარების სწორი პრაქტიკის დამკვიდრების 

მყარი საფუძველი იქნება. 
 

მწვანე და რეკრეაციული სივრცეების განვითარების გზამკვლევი და 

სახელმძღვანელო პრინციპები, ქ. თბილისის თვითმართველი ერთეულიების და 

სხვა მმართველი სტრუქტურების გადაწყვეტილების მიღების პროცესში 

მნიშვნელოვან ინსტრუმენტს წარმოადგენს, რომელთა აღსრულებაც ამ აბიექტების 

ახალ ცხოვრებას უზრუნველყოფს; ამავე დროს, ამ სივრცეების 

განახლების/განვითარების და დაცვის  სტანდარტის დამკვიდრებით, მწვანე 

ლანდშაფტის სამემკვიდრეო ღირებულებები შენარჩუნდება და მომდევნო თაობებს 

გადაცემა. 

 

1.1 მწვანე/ბუნებრივი ლანდშაფტის დაცვის, დაგეგმარების და განვითარების 

სტრუქტურული ერთულის ორგანიზაცია და მისია 

 

ჩვენი მუშაობა 

 

უზრუნველყოფს დედაქალაქის მუნიციპალურ საზღვრებში არსებული გარემოს 

დაცვას, მწვანე ინფრასტრუქტურის განვითარებას და  დაცვას, სარეკრეაციო 
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სარგებლობის უზრუნველსაყოფად 

სივრცის დაგეგმარებას, მუნიციპალური ტყეების, გამწვანებული ტერიტორიების 

მოვლა-პატრონობას.  

ჩვენი გუნდი 

 

• გარემოსდაცვითი მართვის განყოფილება 

• სატყეო პოლიტიკის განყოფილება 

• ნებართვებისა და მონიტორინგის განყოფილება 

• მწვანე ლანდშაფტის დაგეგმარების განყოფილება 

 

ჩვენი მომსახურება: 

 

• ტყის მართვის სტრატეგიისა და სამოქმედო გეგმის შემუშავება, ტყის და 

მწვანე სივრცის ინვენტარიზაცია, ტყის მდგომარეობის შესწავლა და 

დაგეგმარება, ტყის აღდგენისა და განახლების ღონისძიებების მართვა და 

კოორდინაცია. 

• მცენარეთა მოჭრის და მათი ჩანაცვლების შესახებ გადაწყვეტილების მიღება 

• ნარჩენების მართვის სტრატეგიისა და სამოქმედო გეგმის შემუშავება, 

უკანონო ნაგავსაყრელების იდენტიფიცირება, მათი დახურვისა და 

რეკულტივაციის გეგმის შედგენა, კლიმატის ცვლილების მიმართ 

მედეგობის მუნიციპალური პროგრამების განსაზღვრა, ურბანული 

გარემოზე კლიმატის ცვლილების ზემოქმედების რისკების შეფასება. 

• ურბანული ეკოსისტემების ერთიანი პოლიტიკის განსაზღვრა, მწვანე 

ინფრასტრუქტურის განვითარების სტრატეგიის დაგეგმვა და შესაბამისი 

ღონისძიებების უზრუნველყოფა, მწვანე ლანდშაფტის განვითარების 

სტანდარტების დანერგვა და ქალაქის დაგეგმარების პროცესში 

გარემოსდაცვითი საკითხების ინტეგრირება. 

 

დოკუმენტის შექმნის მიზეზი 

 

სამსახური აქტიურად მონაწილეობს გარემოსდაცვით სფეროში სხვადასხვა 

მიზნობრივ ჯგუფებთან საგანმანათლებლო, კვლევითი, სამეცნიერო, 

ინფორმაციული და ცნობიერების ამაღლების ღონისძიებების დაგეგმვასა და 

განხორციელებაში, რათა უზრუნველყოს საქართველოს ევროკავშირთან  

ასოცირების ხელშეკრულებით გათვალისწინებული გარემოსდაცვითი 

ვალდებულებების შესრულება  მუნიციპალურ დონეზე. 

 

ჩვენი ხედვა 

 

ჩვენი ხედვა ითვალისწინებს გენდერულად დაბალანსებული, სოციალურად 

სამართლიანი, ინკლუზიური და ურთიერთდაკავშირებული მწვანე 

ინფრასტრუქტურის და სარეკრეაციო სერვისების სისტემის ჩამოყალიბებას და 
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სარგებლობის უზრუნველსაყოფად 

განმტკიცებას, რომელიც ემსახურება დასვენებას, ჯანმრთელობისა და გარემოს 

დაცვას, რაც ნებისმიერი სიცოცხლისუნარიანი და ჯანსაღი საზოგადოების 

არსებობისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს.  

ასევე, ქალაქის ურბანული დასახლების ფარგლებში გარემოსდაცვითი და 

მდგრადი განვითარების პრინციპებზე ორიენტირებული სტრატეგიული გეგმის 

განსაზღვრას და განხორციელებას მომავალში საზოგადოებრივი მწვანე სივრცეების 

დაგეგმარებისა და გაუმჯობესების მიზნით, პირველ რიგში,  

მისია 

 

ჩვენი მისიაა, ახალი მწვანე სივრცეების დაგეგმარება, განვითარება და არსებულის 

განახლება საზოგადოების სურვილებისა და მოთხოვნილებების შესაბამისად, 

საზოგადოებაში სარეკრეაციო ტერიტორიების როლის მნიშვნელობის ხაზგასმა, 

მათი ფუნქციური დატვირთვა და სამართლიანი გადანაწილების ღონისძიებების 

უზრუნველყოფა, რეკომენდაციების მიცემა და საერთაშორისო და ადგილობრივი 

საუკეთესო პრაქტიკის საფუძველზე მიღებული გამოცდილების გაზიარება იმ 

შესაძლებლობების შესახებ, რომლებიც არსებობენ საზოგადოებრივი მწვანე და 

სარეკრეაციო სივრცეების განვითარების, გამოყენების და კონსოლიდაციის 

კუთხით. 

ამასთანავე, მწვანე და სარეკრეაციო სივრცეების, ქალაქის მასშტაბით,  

მოქალაქეთათვის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა ყველაზე მცირე (ფეხით 

სასიარულო)  დისტანციების გათვალისიწნებით; საზოგადოების ჯანმრთელობის, 

კეთილდღეობის  ხარისხის გაუმჯობესება. 
 

მიზნები 

 

დეველოპერებისა და კერძო მესაკუთრეების, არქიტექტორების, მგეგმარებლების 

ინფორმირება, პროექტირების პროცესში ტექნიკური დახმარება, მოსახლეობის 

ჩართულობის უზრუნველყოფა, სივრცეების განვითარებისათვის მნიშვენლოვან 

საკითხებთნ დაკავშირებული საჯარო განხილვა, მსჯელობა და გადაწყვეტილების 

მიღების პროცესში მხარდაჭერა. საზოგადოებრივი მწვანე სივრცეების 

უზრუნველყოფის მოთხოვნების და მოლოდინების გათვალისწინებით, 

ეკოლოგიურად მდგრადი ღია გამწვანებული და სარეკრეაციო სივრცეების 

განვითარება, გაუმჯობესება, გაფართოება; ყველა საზოგადოებრივ მწვანე 

სივრცეში მომსახურების, უსაფრთხოების და ხარისხის სტანდარტების დანერგვა 

და შესრულების უზრუნველყოფა.  მწვანე და სარეკრეაციო სივრცეების (პარკები, 

სკვერები, მწვანე კორიდორები და სხვა) განახლებისათვის აუცილებელი 

პროგრამების განხორციელება და მონიტორინგი. 
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1.2 გენდერული თანასწორობის პრინციპებზე ორიენტირებული, სამართლიანად 

გადანაწილებული და   მაქსიმალურად ეფექტურად გამოყენებადი სივრცეები 

ხედვა და მიზნები 

მწვანე და სარეკრეაციო სივრცეები წარმოადგენენ ურბანული ქსოვილის 

ფუნდამენტურ ელემენტებს, რომლებიც ხელს უწყობენ საქალაქო ტერიტორიულ 

ორგანიზაციას და მნიშვენლოვანი წვლილი შეაქვთ გარემოს ხარისხის ამაღლებაში, 

ისევე როგორც მდგრადი სოციალური და ეკონომიკური განვითარების პროცესის 

გამყარებაში. მწვანე სივრცეებს აქვთ იმის პოტენციალი, რომ უფრო გამოაჯანსაღონ 

და გააუმჯობესონ ქალაქის იერსახე, უზრუნველყონ ისეთი ადგილები და გარემო, 

სადაც ადამიანებს სურთ ცხოვრება, მუშაობა და მოგზაურობა. მწვანე და 

სარეკრეაციო სივრცეები წარმოადგენენ საზოგადოებრივი ინტეგრაციის და  

კომუნიკაციის საშუალებებს, როგორც სოციალური ინტერაქციის ადგილი, ამ 

ტიპის და მსგავსი საზოგადოებრივი სივრცეეები ასევე ხელს უწყობენ ახალი 

სოციალური როლების მოდელირებას და განცალკევებული ჯგუფების 

ინტეგრაციას საზოგადოებაში. საზოგადოებრივი სივრცე წარმოადგენს, სხვადსხვა 

ადგილობრივი მოსახლეობის საჭიროებებისა და მოთხოვნების სივრცით 

კონტექსტში ინტერპრეტაციის ადგილს, რაც შემდგომ მისი გამოყენების და 

მოხმარების პროცესში ვლინდება. გენდერული თანასწორობის პრინციპების 

გათვალისწინებით, სივრცითი გეგმარება და პროექტირება გვეხმარება იმის 

განსაზღვრაში, თუ როგორ გადანაწილდეს ტერიტორიები ამა თუ იმ ფუნქციის 

შესაბამისად, როგორ შეიქმნას ხელმისაწვდომი და კომფორტული სივრცეები 

შეზღუდული შესაძლებელბობების პირებისათვის, ბავშვებისა და 

ახალგაზრდებისათვის.  ამასთან ერთად, მნიშვნელოვანია დაგეგმარების და 

პროექტირების პროცესში  გათვალისწინებული იყოს აღმზრდელობითი და 

საყოფაცხოვრებო ვალდბულებებით დატვირთულ პირთა საჭიროებებიც. მწვანე და 

სარეკრეაციო სივრცეების საზოგადოებრივი დანიშნულებიდან გამომდინარე, ასევე 

აღსანიშნავია მათი ხარისხი, რომელიც აღიარებული საერთშორისო სტანდარტების 

შესაბამისად და დემოკრატიის ზოგადი პრინციპებიდან გამომდინარე, ყველა 

სოციალური  და ასაკობრივი ჯგუფის მოხმარების ხარისხის 

პირდაპირპროპორციულია. 
 

გაიდლაინები და სტანდარტები მოემსახურება როგორც ახალი სარეკრეაციო და 

მწვანე სივრცეების გაშენებას, ასევე ქალაქში უკვე არსებულ ზონებს, რომლებიც 

საჭიროებენ მცირე ან საკმაოდ დიდ რეაბილიტაციას, რაც გულისხმობს ობიექტების 

განახლებას, დამატებით კეთილმოწყობას და ლანდშაფტის გაუმჯობესებას. მათი 

დანერგვა და გამოყენება ხელს შეუწყობს სარეკრეაციო ობიექტებისთვის საჭირო 

ტერიტორიული ორგანიზაციისათვის სამართლიანი საფუძველის 

უზრუნველყოფას  და გაამარტივებს ამ ობიექტების დაგეგმარების და დიზაინის 

პროცესს. სტანდარტები მნიშვნელოვან როლს ასრულებენ ადგილობრივი 

სოციალური ჯგუფების მრავალფეროვანი საჭიროებების დაკმაყოფილებაში და 

დაგეგმარების სხვადასხვა ასპექტებთან ერთად, პროექტირების პროცესში 

ჰარმონიულ ასახვას უზრუნველყოფს. 
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თბილისში, ამჟამად, პარკების, დასასვენებელი და ღია სივრცეების რაციონალური 

განაწილება არ არსებობს, ხოლო სტანდარტები, რომლებიც საბჭოთა პერიოდის 70-

იანი წლების დასაწყისში დაინერგა, მოძველდა, იმის გამო, რომ ქალაქის 

ურბანული ქსოვილი მას შემდეგ მკვეთრად შეიცვალა; ასევე, მოხდა 

ტექნოკრატიული დაგეგმარების პრაქტიკის ჩანაცვლება სივრცითი ორგანიზაციის 

ისეთი პრაქტიკით, რომელშიც, უკვე მრავალი წლის განმავლობაში, კერძო სექტორი 

დომინირებს.  

დღესდღეობით, აღიარებულია, რომ ქალაქის მდგრადი განვითარების და გარემოს 

დაცვის სტრატეგიები გადამწყვეტია მაღალი ხარისხის ურბანული გარემოს 

ჩამოყალიბებისათვის, რომ ქალაქმა შეძლოს სხვადასხვა მომხმარებლის 

საზოგადოებრივი საჭიროებების დაკმაყოფილება და თავისი პოტენციალის 

გაზრდა, რათა გახდეს მიმზიდველი და საცხოვრებლად სასურველი. 

 

დოკუმენტის ძირითადი მიზნებია: 

• ღია სივრცის თითოეული ტიპისთვის რაოდენობის, ხარისხის და 

ხელმისაწვდომობის ადგილობრივი სტანდარტების და მათი გამოყენების 

თაობაზე რეკომენდაციის გაწევა; სივრცითი და მოცულობითი 

ნაკლოვანებების გამოვლენა და საჭიროების შემთხვევაში, სავალდებულო 

საკანონმდებლო დოკუმენტაციაში შესაბამისი ცვლილებების 

შეტანა/შენარჩუნება. 

• საბავშვო, გასართობი და სპორტული საქმიანობისათვის ხელმისაწვდომი 

და მიმზიდველი სივრცეების ქსელის ჩამოყალიბების პროცესის 

ხელშეწყობა, რომელიც სრულად დააკმაყოფილებს თბილისის 

მოსახლეობის საჭიროებებს. 

• პრიორიტეტული საკითხების იდენტიფიცირება, იმის გათვალისწინებით, 

რომ ნებისმიერი ხელმისაწვდომი ფინანსური სახსრების ინვესტირება უნდა 

მოხდეს იქ, სადაც ყველაზე მეტი საჭიროებაა. 

• თემების, ინდივიდუალური პირების, აქტივისტების და ბიზნესის 

სექტორის მონაწილეობის წახალისება თბილისის მწვანე სივრცეების 

განვითარებაში, მართვაში და დაფინანსებაში. 

• „მწვანე ქალაქის“ კონცეფციის შესაბამისი სტრატეგიის განხორციელებაში 

წვლილის შეტანა 

 

ამ მიზნების გამო, საჭიროა ერთიანი და მოქნილი სტანდარტები, რომლებიც 

ქალაქის ხელისუფლების ხედვის შესაბამისად რაც გულისხმობს, მაღალი 

სტანდარტების საცხოვრებელ გარემოს უზრუნველყოფას, რომელიც მომავალში 

თბილისის, განვითარებული ქალაქების რიცხვში მოხვედრას შეუწყობს ხელს. 
 

1.3  ძირითადი პრინციპები  

ეს დოკუმენტი ემყარება მუნიციპალური სამსახურების გამოცდილებას, 

პროექტირების პრინციპებს და თემატურ ქეისებს, ასევე მწვანე სივრცეების 
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ანალიზით მიღებული მონაცემების და ხარვეზების შესწავლას, ხარისხის შეფასებას 

და სარეკრეაციო სივრცეების დაგეგმარების და განვითარების ტექნიკურ 

დავალებასთან დაკავშირებული პრობლემატიკის კვლევას.  

არსებული მდგომარეობის შეფასება გვიჩვენებს, რომ, ზოგადად, დედაქალაქში, 

პარკების და სკვერების რაოდენობა მისაღებია, მაგრამ ამ ობიექტების ხარისხის 

სტანდარტის ამაღლება აუცილებელია, ყველა სოციალური, გენდერული და 

ასაკობრივი ჯგუფის მოთხოვნების დასაკმაყოფილებლად.  
 

მწვანე სივრცეების და სარეკრეაციო ობიექტების რაოდენობის, ხარისხისა და 

ხელმისაწვდომობის შეფასების მიზნით ჩატარდა თვისობრივი და რაოდენობრივი 

ანალიზი. იგი მონაცემების უფრო დეტალურ დონეზე შესწავლის საშუალებას 

იძლევა და მწვანე და სარეკრეაციო სივრცეების რაოდენობისა და ხარისხის 

გასაუმჯობესებლად, შესაბამისი ზომების განსაზღვრას უზრუნველყოფს. 

საუკეთესო საერთაშორისო პრაქტიკის და სტანდარტების შესწავლის საფუძველზე 

შემუშავდა რეკომენდაციები. 

 

სტანდარტების მთლიანი სტრუქტურის და მომსახურების სისტემის შემუშავების 

მიზნით, გამოყენებულია ქალაქ ვენის ლანდშაფტის დაგეგმარების განყოფილების 

პოლიტიკის დოკუმენტები, სამუშაო პრაქტიკა და ქალაქის განვითარების და 

დაგეგმარების დოკუმენტები, ასევე, ადგილობრივი თემების განვითარების 

სოციალური სტრატეგიის დაგეგმვის სპეციალისტების და საველე სპეციალისტების 

გამოცდილება, მათი ადგილზე გამოკითხვა; მოხდა ტექნიკური მახასიათებლებისა 

და დაგეგმარების აქამდე გამოყენებული მიდგომების გაზიარება.  
 

თბილისს შემორჩა რამოდენიმე ისტორიულ პარკი, რომლებიც წარმოადგენენ 

კულტურულ მემკვიდრეობას თავისი უნიკალური ლანდშაფტით და 

არქიტექტურული მახასიათებლებით, რომელთა განახლება და რეაბილიტაცია, 

ფაქიზ და განსაკუთრებულ დაგეგმარების სპეციფიკას მოითხოვს.   დოკუმენტი 

განსაზღვრავს სარეაბილიტაციო ჩარევის ფორმატს და საზღვრებს, დეტალებს და 

მათი პრაქტიკული გამოყენებისათვის საჭირო განმარტებებს, სასურველი 

სტანდარტების მიღწევის გზებს, როგორც განახლების, ასევე მემკვიდრეობის 

შენარჩუნების თვალსაზრისით. 
 

ისტორიული ადგილის გააზრება აუცილებელი პირველი ნაბიჯია ასეთი 

სივრცეების კარგი კონსერვაციისათვის. მნიშვნელოვანია  კვლევისა და მოძიებული 

მონაცემების დამუშავების გზით ისტორიული ადგილის მემკვიდრეობითი 

ღირებულების დადგენა, არსებული მდგომარეობის შეფასება, დროთა 

განმავლობაში სახეცვლილების სტატისტიკა და მისი წარსული და ამჟამინდელი 

მნიშვნელობა საზოგადოებისთვის. გასათვალისწინებელია აგრეთვე ტრადიციული 

პრაქტიკა, რომელიც უკავშირდება ისტორიული ადგილის მიმდებარე თემებთან 

ურთიერთკავშირს. ამ ფაზაში შეგროვილი და დამუშავებული ინფორმაცია უნდა 

გამოყენებულ იქნას კონსერვაციის გადაწყვეტილების მიღების პროცესში და უნდა 

გასაჯაროვდეს. დაგეგმარების პროცესში, ისტორიული ადგილის კვლევის 

შედეგები განსაზღვრავს შესაძლო ინტერვენციის ფორმატს და ფარგლებს, რომლის 



 

Green and Recreation Space Standard       14 

Tbilisi Municipality 

სარეკრეაციო სივრცეების განვითარების სტანდარტი თანასწორუფლებრივი 

სარგებლობის უზრუნველსაყოფად 

შედეგადაც არ დაირღვევა ისტორიულად ჩამოყალიბებეული სივრცითი 

სტრუქტურა და დაკნინდება მემკვიდრეობითი ღირებულება. დაგეგმარებისას 

სპეციალისტებმა უნდა გაითვალისწინ ყველა ფაქტორს, რომელიც გავლენას 

ახდენს ისტორიული ადგილის მომავალზე, მათ შორისაა, მფლობელთა და 

მომხმარებელთა საჭიროებები, ადგილობრივი მოსახლეობის ინტერესები, 

გარემოზე ზემოქმედების ფაქტორები, ხელმისაწვდომი რესურსები და ზოგადი 

შეზღუდვები. დაგეგმვისა და პროექტირების პროცესში ყველაზე ეფექტური 

ინტეგრირებული მიდგომაა, რომელიც აერთიანებს მემკვიდრეობის დაცვის 

პრინციპს დაგეგმვისა და დაპროექტების სხვა მიზნებთან და უზრუნველყოფს 

ყველა დაინტერესებული პირის პროცესში ჩართვას.  ისტორიულ ობიექტთან 

მიმართებაში ჩარევა, ნებისმიერი მოქმედება ან პროცესი, რომელიც ისტორიული 

ხასიათის განმსაზღვრელი ელემენტების ცვლილებას იწვევს,  უნდა 

უზრუნველყოფდეს მის ისტორიულ-კულტურული მემკვიდრეობით 

ღირებულებას. ჩარევა გულისხმობს შენარჩუნებაზე მიმართულ ქმედებებს, 

რომლებიც ისტორიული ადგილის მიმდინარე მომსახურების ნაწილია; ახალი 

ფუნქციური დატვირთვა ან განახლებასთან დაკავშირებული 

სარეაბილიტაციო/აღდგენით ღონისძიებები   კი უნდა უკავშირდებოდეს 

ისტორიული ადგილის მეტად გამოსახვას აღნიშნული სივრცის ისტორიის 

კონკრეტულ პერიოდში.  

სარეკრეაციო სივრცეები თავისი ობიექტებით, ღონისძიებებით, მიმდინარე 

პროგრამებით, მნიშვნელოვან როლს ასრულებენ ადგილობრივი თემებისა და 

ზოგადად მოქალაქეების ცხოვრებაში. აქედან გამომდინარე, აუცილებელია, რომ 

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებს და სხვა სოციალურ ჯგუფებს 

ჰქონდეთ თანაბარი შესაძლებლობა ისარგებლონ ამ ტერიტორიებით და აქ 

მიმდინარე ნებისმიერი მომსახურებით. სახელმწიფო კანონმდებლობა კრძალავს 

დისკრიმინაციის ყველანაირ გამოვლინებას, რომელიც ვრცელდება სარეკრეაციო 

ადგილებზე და მასში არსებულ მომსახურებაზე. შესაბამისად, ხელისუფლების 

ვალდებულებაა აღნიშნული  კანონმდებლობის ფარგლებში უზრუნველყოს 

სარეკრეაციო სივრცეების გამართული საზოგადოებრივი ფუნქციონირება და 

შესაბამისი მომსახურების ხარისხი, რომლის მიხედვითაც, ამ სივრცეებით 

სარგებლობის ბენეფიციარი უკლებლივ ყველა მომხმარებელია. 
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2   გენდერულად სენსიტიური სარეკრეაციო სივრცეების  

დაპროექტების პრინციპები 
 

სარეკრეაციო და მწვანე სივრცეები, მჭიდროდ დასახლებული ქალაქის არაჯანსაღ 

ეკოლოგიაზე პასუხია. სარეკრეაციო ღია სივრცე, ხალხს ჯანმრთელობის, 

სიამოვნების მიღების, სოციალიზაციის და გაჯანსაღების საშუალებას აძლევს. ამ 

მიზნით, სარეკრეაციო სივრცეში ხარისხის სტანდარტის დაცვა და შესაბამისი 

მომსახურების ობიექტების დაპროექტება, უზრუნველყოფს მომხმარებლების 

საჭიროებების და მოთხოვნილებების დაკმაყოფილებას და სარგებლობისას 

შესაბამის კომფორტს. სარეკრეაციო სივრცე უნდა პასუხობდეს ყველა 

მომხმარებლის ჯგუფის საჭიროებებს და სურვილებს, რაც გულისხმობს 

სივრცეების სპეციალური მომსახურების სერვისებით და ობიექტებით 

დატვირთვას, რომლებიც უზრუნველყოფენ ადეკვატურ და ინკლუზიურ 

ინფრასტრუქტურას სარეკრეაციო აქტიურობისთვის. ადეკვატური ინკლუზიური 

სარეკრეაციო სივრცით უზრუნველყოფის საფუძველია გენდერ-სენსიტიური 

დაგეგმარება, რაც მოიცავს ნებისმიერი ასაკის ქალისა და მამაკაცის ფიზიკური და 

სოციალური აქტიურობისთვის საჭირო დიზაინის ელემენტებს და 

ინფრასტრუქტურულ ტექნოლოგიებს. გენდერ-სენსიტიური გადაწყვეტილებები, 

ყველა ასაკის და სქესის მომხმარებელს სარეკრეაცო სივრცის ხარისხიანად და 

უსაფრთხო გზით გამოყენების საშუალება აძლევს. 

 

2.1 გენდერულად სენსიტიური დიზაინი სივრცითი ორგანიზაციის და სოციალური 

სამართლიანობის გასაძლიერებლად 

გენდერულ-სენსიტიური მიდგომით ახალი/არსებული სარეკრეაციო სივრცეების 

განვითაარების/რეაბილიტაციის ძირითადი აზრი, ორივე სქესის ყველა ასაკობრივი 

ჯგუფისთვის ხელმისაწვდომობის, უსაფრთხოების, გამოყენების ხარისხის და 

პირობების გაუმჯობესების მცდელობაა. განვითარებული სამყაროს სხვადასხვა 

პრაქტიკულმა მაგალითებმა და კვლევებმა აჩვენა, რომ კონკრეტული ასაკის და 

სქესის ჯგუფები, სხვა ჯგუფებთან შედარებით, უფრო ნაკლებ დროს ატარებენ 

სარეკრეაციო ობიექტებზე. ამიტომ, მნიშვნელოვანია, რომ ამ ჯგუფების 

განსაკუთრებული საჭიროებები და ინტერესები სპორტულ, გასართობ და სხვა 

რეკრეაციულ ღონისძიებებთან მიმართებაში,  გათვალისწინებული იყოს 

სარეკრეაციო სივრცის პროექტირებისას. ასევე აუცილებელი, რომ  

განხორცილედეს ამ სივრცეების გამოყენებითი პრაქტიკის კვლევა და 

მომხმარებლის გამოცდილების შესწავლა, რათა მოხდეს უსაფრთხოებისათვის 

აუცილებელი კრიტერიუმების განსაზღვრა. ამიტომ, არსებითი მნიშვნელობა აქვს, 

სარეკრეაციო სივრცის დაგეგმვისა და დაპროექტების დროს კონსულტაციების, 

გამოკითხვების და კვლევების ჩატარებას, რათა გამოვლინდეს ადგილობრივი 

მაცხოვრებლების, როგორც ამ სივრცეების მთავარი მომხმარებლების, საჭიროებები 

და მოთხოვნები. 
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გენდერ-სენსიტიური დაგეგმარება არის თანამედროვე მიდგომა ურბანულ 

დიზაინში, რაც გულისხმობს ქალაქის სივრცეების ყველა სქესისთვის 

ხელმისაწვდომობას და თანაბარუფლებრივი მოხმარების პირობების 

უზრუნველლყოფას. აღსანიშნავია, რომ გენდერული მეინსტრიმინგის 

გამოყენებით, გენდერული ჯგუფების მოთხოვნილებებისა და საჭიროებების 

გათვალისწინებამ დიზაინის პროცესში, მნიშვენლოვანი გავლენა იქონია 

მომხმარებლის უსაფრთხოებაზე. გენდერ-სენსიტიური მიდგომა დაგეგმარების 

ჭრილში მოითხოვს, როგორც გენდერული პერსპექტივის ინტეგრირებას 

სხვადასხვა განვითარების პროექტში, ასევე ქალთა და მამაკაცთა 

წარმომადგენლობის საკითხის გადაწყვეტას სივრცითი ორგანიზაციისას. 

პოლიტიკაში გენდერული პერსპექტივის ინტეგრირება ნიშნავს, რომ ქალსა და 

მამაკაცს შორის თანასწორობა, როგორც უმთავრესი პრინციპი, მხედველობაში 

უნდა იქნას მიღებული ყველა გადაწყვეტილების მიღების დროს, პოლიტიკის 

შემუშავების პროცესის თითოეულ ეტაპზე, ყველა მონაწილე პირის მიერ. 

ყოველივე ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, გენდერული სტატისტიკისა და 

მოწინავე, აღიარებული პრაქტიკის ანალიზის შედეგად მიღებული ინფორმაცია, 

სასარგებლო ინსტრუმენტებია, რომელთა გაზიარება ასევე უნდა მოხდეს, რადგან 

ისინი შეიცავენ დადასტურებულ მეთოდოლოგიას, სწორი პოლიტიკის და 

პრაქტიკის  მაგალითებს, რომელთა გამოყენებაც წარმატებული იყო გენდერული 

მეინსტრიმინგის სტრატეგიების განხორციელების კუთხით და განვითარების 

პროექტების განხორციელების პროცესში გამოყენებისას. 
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2.2   თბილისის სხვადასხვა  მაცხოვრებლების ყოველდღიური ცხოვრების დაგეგმვა 

 
ცხრილი 1: ფაქტები თბილისზე (წყარო: ეკონომიკური განვითარების მუნიციპალური დეპარტამენტი, წელი) 

 

ღია სივრცის ფიზიკურმა მაჩვენებლებმა და შესაბამისად, დიზაინმა შეიძლება 

არაპირდაპირი გავლენა მოახდინოს სხვადასხვა მომხმარებლის ჯგუფების 

ქცევაზე. მას შეუძლია გაზარდოს, მაგრამ ასევე შეზღუდოს ინდივიდუალური 

ჯგუფების აქტიურობა და კომუნიკაციის შესაძლებლობა. აღნიშNულ დოკუმენტში 

ასახული რეკომენდაციები, უპირველეს ყოვლისა, შემუშავებულია ბავშვებისა და 

ახალგაზრდების მოთხოვნების გათვალისწინებით, რადგან ღია სივრცის 

ხელმისაწვდომობა სავარჯიშოდ და თანატოლებთან სათამაშოდ, ხელს უწყობს 

ჯანმრთელ ფიზიკურ და გონებრივ განვითარებას, ხოლო საზოგადოებრივი 

ვიტალური სტატისტიკა 

მოსახლეობა 

ქალები 

მამაკაცები 

სულ 

დაბადება 

სიკვდილი 

ასაკობრივი 

სტრუქტურა თბილისის მოსახლეობის ასაკობრივი და გენდერული 

სტრუქტურა 

 

 

მამაკაცი 

2017  
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სარეკრეაციო სივრცეები, ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი გამაჯანსაღებელი 

ობიექტებია, რომლის გამოყენებაც ყველა მომხმარებლისათვის უფასოა. 
 

აღშანიშნავია, რომ სხვადასხვა ქვეყნებში ჩატარებულმა  კვლევამ აჩვენა, რომ 9-13 

წლამდე გოგონების რაოდენობა პარკში გაცილებით ნაკლებია ამავე ასაკოვან 

ჯგუფის ბიჭების რაოდენობასთან შედარებით. იგივე მდგომარეობაა მოზარდ (14-

18 წლის) გოგონების შემთხვევაში, რომლებიც ასევე ნაკლებად იყენებენ პარკებს 

მათ მამრ თანატოლებთან შედარებით. ამის მიზეზები სივრცითი და სოციალური 

ფაქტორების რთულ ურთიერთქმედების ბირთვში დევს. პრობლემა 

განსაკუთრებით აშკარაა იქ, სადაც სივრცის ნაკლებობაა, სხვადსხვა ჯგუფები 

ეჯიბრებიან ერთმანეთს და ერთმანეთის განდევნის მექანიზმია ამოქმედებული. 

იმისთვის, რომ თანაბარი შესაძლებლობა მივცეთ ბიჭებს და გოგონებს და 

გავზარდოთ გოგონების წილი და მათი აქტიურობის ხარისხი სივრცეების 

გამოყენების მრავალაფეროვანი შესაძლებლობების შესაბამისად, პარკის 

დაგეგმარების დროს, აუცილებელია, რომ თანაბრად იქნას გათვალისწინებული 

მათი ქცევის თავისებურებები და ის სტრატეგიები, რომლებსაც მიმართავენ ბიჭები 

და გოგონები საპარკო სივრცის დაუფლების დროს. მიზანი ის კი არ არის, რომ 

შეიქმნას პარკები ცალკე ბიჭებისთვის და ცალკე გოგონებისთვის, არამედ ის, რომ 

პარკი თანაბრად მიმზიდველი იყოს ორივე სქესისთვის. ამით, მათი  ინტერესები 

და საჭიროებები სრულად იქნება გათვალისწინებული სპორტული, სარეკრეაციო, 

თუ სხვა ტიპის საპარკო ობიექტების დაგეგმარების დროს. ამ კონტექსტში 

გოგონების მოთხოვნებზე განსაკუთრებული აქცენტი უნდა გაკეთდეს, რადგან 

აქამდე, ჩვეულებრივ, პარკების დაგეგმარების პრაქტიკაში ასეთი გამოცდილება არ 

არსებობდა და შესაბამისად, ამ გენდერული ჯგუფის ინტერესების 

უგულებელყოფის შედეგებს ხშირად სტატისტიკურ მონაცემებში ვაწყდებით.  

ხარისხიანი და მდგრადი საზოგადოებრივი ინფრასტრუქტურის ადვილი 

ხელმისაწვდომობა არის ადამიანების კეთილდღეობის მნიშვნელოვანი 

განმსაზღვრელი ფაქტორი. მაღალი ხარისხის ინფრასტრუქტურა, როგორიცაა 

საზოგადოებრივი პარკები და მწვანე სივრცეები, ხელს უწყობს მდგრად 

განვითარებას. მიღწევადი ინფრასტრუქტურა აუცილებელია თანაბარი 

შესაძლებლობების წახალისებისთვის, მოქალაქეებისთვის საჯარო სერვისების 

ადვილად ხელმისაწვდომობის უზრუნველსაყოფად და ზოგადად, ცხოვრების 

ხარისხის გასაუმჯობესებლად. ურბანული დიზაინი მნიშვნელოვან როლს 

თამაშობს ადამიანების ცხოვრებაში, მაგრამ უკონტროლო ურბანიზაციით, ღარიბი 

და ნაკლული უსაფრთხო სივრცეების შემცველი უბნების ზრდით გამოწვეული 

რისკები ქალებისთვის უფრო დიდია, რადგან ისინი, სავარაუდოდ, თავდასხმისა 

და შევიწროების სამიზნე უფრო ხშირად ხდებიან. გენდერული თვალსაზრისით, 

გაუმჯობესებული ურბანული ინფრასტრუქტურა, მოითხოვს უსაფრთხოების 

პრინციპების გათვალისწინებას ყველა სივრცით გადაწყვეტებთან დაკავშირებულ 

საკითხებში: საზოგადოებრივი განათების მოწყობას, უსაფრთხო საზოგადოებრივ 

ადგილებს და უსაფრთხო საზოგადოებრივ ტრანსპორტს, რაც ამცირებს 

უსაფრთხოებასთან დაკავშირებულ რისკებს, რომლებსაც ქალები ხვდებიან 
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ყოველდღიურ ცხოვრებაში. ქალები, ხშირად სოციალური ინფრასტრუქტურის 

უფრო მნიშვნელოვანი მომხმარებლები არიან და უფრო დიდი წვლილი შეაქვთ 

საზოგადოებრივი სივრცეების, სარეკრეაციო და გამწვანებული ადგილების 

ფუნქციონირებაში. ეს ხშირად გამომდინარეობს ქალთა ტრადიციული ქცევითი 

ნორმიდან და როლიდან, ბავშვთა და ხანდაზმულთა მოვლისა და ამ სექტორებში 

დასაქმების სტერეოტიპებიდან. შესაბამისად, ამ სივრცეების განვითარება, 

დიზაინის ელემენტები და ინფრასტრუქტურული აქტივები უნდა განიხილებოდეს 

გენდერული ასპექტების გათვალიწინებით. 

სოციალური ურთიერთობები, სოციალური ნორმები და ფასეულობები, 

ინფრასტრუქტურული სერვისებისა და საშუალებების გამოყენების ხშირად 

არათანაბარ პარამეტრებს ადგენს ქალებისა და მამაკაცებისთვის. 

ინფრასტრუქტურული განვითარება არ არის გენდერულად ნეიტრალური და 

ინფრასტრუქტურული ინტერვენცია, ავტომატურად არ ნიშნავს ინკლუზიურობის 

პრინციპებთან შესაბამისობას. საკონსულტაციო პროცესი, რომლის დროსაც ხდება 

ქალთა და მამაკაცთა საჭიროებების და მოთხოვნილებების დადგენა, 

აუმჯობესებენ ინფრასტრუქტურული პროექტების ეფექტიანობის და მდგრადობის 

ხარისხს. ქალებთან კონსულტირება და მათი სურვილების გამოვლენა ეხმარება         

სპეციალისტებს საპარკო სივრცის მომხმარებელთა გენდერული პრობლემების 

იდენტიფიცირებასა და პროექტის განხორციელების დროს მათ 

გათვალისწინებაში. აღსანიშნავია, რომ საზოგადოებრივი სივრცეების 

განვითარების პროექტები ხშირად ინფრასტრუქტურის ქალ მომხმარებელთა 

ინტერესების უგულებელყოფის საფრთხეს შეიცავენ, როდესაც საქმე გვაქვს ქალთა 

და მამაკაცთა განსხვავებული ინფრასტრუქტურული საჭიროებებისა და 

პრეფერენციების არაინფორმირებულობასთან; უფრო მეტიც, გენდერული 

საკითხის იგნორირებით, ინფრასტრუქტურულმა ინტერვენციებმა შეიძლება 

გააძლიეროს გენდერული უთანასწორობა და სტერეოტიპები, რაც უარყოფითად 

მოქმედებს როგორც ქალზე, ასევე მამაკაცზე. ამ რისკების შესამცირებლად, 

პროექტების დაგეგმვა / დაპროექტების დროს უნდა გამოიკვეთოს გენდერული 

თანასწორობის ჭრილში განხილული სოციალური ურთიერთობები, ისე რომ 

აქცენტირებული იყოს ქალთა და მამაკაცთა მიერ თანაბარი წვდომა 

საზოგადოებრივ ინფრასტრუქტურაზე და მისი თანაბარუფლებრივი გამოყენება. 

ქალების საზოგადოებრივი, სარეკრეაციო ან სხვა სივრცეების აქტიური 

მომხმარებლების სტატუსიდან გამომდინარე, მათი მოთხოვნილებებისა და 

პრიორიტეტების უგულებელყოფამ, შეიძლება გააძლიეროს არსებული 

გენდერული უთანასწორობა, რაც ხელს უშლის ქალთა ხელმისაწვდომობას ამ 

სივრცეებზე და ინფრასტრუქტურული პროექტებისგან სარგებლის სრულად 

მიღებას. 
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2.3 გენდერული ასპექტების ინტეგრირება რეკრეაციული სივრცის (პარკის 

მაგალითზე) განვითარების (მშენებლობა ან/და რეაბილიტაცია)  პროცესში - 

დაპროექტების ეტაპი 

გენდერ-სენსიტიური პროექტირების პრაქტიკა, როგორც მრავალსაფეხურიანი 

პროცესი, მოიცავს კვლევას/იდენტიფიცირებას, დაგეგმვა/დაპროექტებას, 

განხორციელებას და შემოწმებას (მონიტორინგი და შეფასება). 

ფაზა I: შესყიდვები და კონკურსი 

• ნაბიჯი 01: პარკის გაშენების პროცესის ინიცირება ჩატარებული კვლევის 

საფუძველზე 

• ნაბიჯი 02: პარკის მშენებლობის ზოგადი მიზნის განსაზღვრა: პარკის 

თემატური ზონები, დიზაინის მახასიათებლები და ა.შ., ტექნიკური 

დავალების მომზადება, ტექნიკური მახასიათებლების და დავალებების 

მოთხოვნების მომზადება. 

• ნაბიჯი 03: არქიტექტურული პროექტზე ოფიციალური კონკურსის შესახებ 

განცხადება 

• შესყიდვების ვებ-გვერდი: www.spa.ge 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ნახ. 1: ფაზა I - ნაბიჯები (წყარო: მარიკა ბეჟაშვილი, 2019) 

ნაბიჯი 01     ნაბიჯი 02        ნაბიჯი 03 

 

 

 

 

 

 

 

 

ნახ. 2: ფაზა I - ნაბიჯები 2.0 (წყარო: დორის დამიანოვიჩი, 2019) 

პარკის / ბაღის 

პოტენციური 

მომხმარებელთა ჯგუფების  

და გამოყენების ხარისხის 

დადგენა, ახალი პარკის 

ხელმისაწვდომობა (ფეხით, 

ველოსიპედით, 

საზოგადოებრივი  

ტრანსპორტით, მანქანით) 

ქალაქის მიმდებარე და 

მოშორებული უბნებისთვის 

გენდერული ასპექტების და 

მრავალფეროვნების პრინციპის 

ინტეგრირება ხედვაში და პროექტებში 

ჟიურის წინასწარი 

შეფასება, რომელიც 

დამოუკიდებელია და 

გააჩნია კომპეტენცია 

გენდერულ 

საკითხებში 

სამართლიანი მწვანე და სარეკრეაციო 

სივრცის ახალი სტანდარტების და 

პროექტების შეფასების კრიტერიუმების 

ინტეგრირება როგორც დაგეგმარების 

გაიდლაინებისა (იხილე სამუშაო ვერსია) 

 

http://www.spa.ge/
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დაგეგმარების / დიზაინის ეტაპზე მგეგმარებლები/დიზაინერები უნდა 

დაუკავშირდნენ სოციალური დისციპლინების შესაბამის სპეციალისტებს და 

დაინტერესებულ მხარეებთან, გენდერულ ექსპერტებთან, სოციოლოგებთან 

ერთად უნდა განახორციელონ წინასაპროექტო კვლევა, რომლის შედეგადაც 

გამოვლენილი იქნება და ყურადღება დაეთმობა მომხმარებლის ყველა ჯგუფის 

ინტერესებს, რის შედეგადაც დიზაინის შესაბამისი ელემენტები, განათების 

სისტემა, სხვადსხვა ობიექტები, სპორტის ან სხვა სოციალური აქტიურობის 

საერთო გამოყენების ტერიტორიები ვიზიტორებისთვის მორგებულ და 

ინკლუზიურ ინფრასტრუქტურას უზრუნველყოფენ. 

ფაზა II:  დაგეგმარების პროცესი კონკურსის დასრულების შემდეგ 

• ნაბიჯი 01: საწყისი პროექტის გადასინჯვა არსებული კვლევებისა და 

საკუთარი შეფასების/დაკვირვებების საფუძველზე 

• ნაბიჯი 02: სოციოლოგიური კვლევის ჩატარება, საინჟინრო კონსტრუქციის 

რევიზია, პარკის კონცეფციის და საპროექტო ნახაზების წარდგენა, რისკის 

ანალიზის ჩატარება 

• ნაბიჯი 03: პროექტის არქიტექტურული და დენდროლოგიური ესკიზების 

წარდგენა 

 

 

 

   

 

 

 

ნახ. 3: ფაზა II - ნაბიჯები (წყარო: დორის დამიანოვიჩი, 2019) 

 

ნაბიჯი 1     ნაბიჯი 2    ნაბიჯი 3 

 

 

 

.  
ნახ. 4: ფაზა II – ნაბიჯები 2.0  დორის დამიანოვიჩი, 2019) 

პროექტის შეფასების კრიტერიუმების და სამართლიანი მწვანე და სარეკრეაციო სივრცის ახალი 

სტანდარტების ერთმანეთთან ინტეგრირება, დაგეგმარების გაიდლაინების სახით წარმოდგენა 

მონაწილეობის პროცესი 



  

 

 

03 საქალაქო 

სარეკრეაციო და 

გამწვანებული 

სივრცეების 

ტიპოლოგია 
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3.0     ქალაქის მწვანე  და სარეკრეაციო სივრცეების ტიპოლოგია 

თბილისი არის უძველესი ისტორიული ქალაქი, რომელიც ცოცხალი მემკვიდრეობაა 

საქართველოს ყველა მოქალაქისთვის. ქალაქის კეთილმოწყობის და ლანდშაფტური 

ავთენტურობის ერთ ერთი მთავარი ელემენტი არის მისი საზოგადოებრივი სივრცეები, 

დივერსიფიცირებული სტრუქტურული და თემატური მახასიათებლებით. მდინარე 

მტკვრის ხევში მდებარე ქალაქის მწვანე და სარეკრეაციო ადგილების, იგივე ქალაქის 

ფილტვების, შენარჩუნება და განვითარება – დედაქალაქის მერიის ერთერთი მთავარი 

ამოცანაა. 

 
ნახ 5: თბილისი დიაგრამაზე (წყარო: : Municipal Department of Economic Development, 2019) 

მიწის გამოყენება 

ქალაქის ფართობი 502 კვ. კმ 

მწვანე ფართობი 145.5 კვ. კმ 

პერიმეტრი  

150.5 კვ. კმ 

ურბანული ფართობი 158 კვ. კმ 

მოსახლეობის სიმჭიდროვე 2217 ადამიანი 1 კვ. კმ-ზე 

რაიონები, კვ. კმ 
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გენერალური გეგმის „მწვანე ქალაქის“ კონცეფცია, მერიის გარემოსდაცვითი 

სტრატეგიის გეგმა და თბილისის „მწვანე ქალაქის“ სამოქმედო გეგმა, შემუშავებულია 

იმისთვის, რომ უზრუნველყონ დედაქალაქის რეკრეაციული სივრცეების მდგრადი 

განვითარება, რაც მომავალი თაობებისათვის ამ ადგილების ძველი თუ ახალი 

დანიშნულებით გამოყენების  საშუალების უზრუნველყოფას. 

 

თბილისის ურბანულ ტეირტორიებზე წარმოდგენილია საქალაქო მასშტაბის პარკები 

(რომელთაგან დაახლოებით 1/4 კერძო საკუთრებაშია ან იჯარით არის გასხვისებული: 

"მუშტაიდი", მთაწმინდა, იპოდრომი, ილიას ბაღი), ტყის პარკები, მინი-პარკები 

(სკვერები), გრძივი პარკები, ბაღები და მცირე ზომის მწვანე სივრცეები. ქალაქის 

მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული სარეკრეაციო და მწვანე სივრცეები, 

ითვლის 10 საქალაქო პარკს, თითქმის 300 სკვერს და რამდენიმე ასეულ გამწვანებულ 

ადგილს, რაც მნიშვნელოვან გავლენას ახდენას მოსახლეობის ცხოვრების ხარისხზე 

ქალაქის ყველა სოციალურ, გენდერულ და ასაკობრივ ჯგუფში, ხელს უწყობს მათ 

ჯანმრთელობასა და კეთილდღეობას; სპორტული და სარეკრეაციო ობიექტებით, 

კულტურული და საგანმანათლებლო სივრცეებით, უზრუნველყოფს კულტურულ და 

სოციალურ ურთიერთქმედებას. 

ტიპოლოგია ემყარება კატეგორიებად კლასიფიკაციას, რომელიც ურბანული მწვანე 

სივრცის სხვადასხვა ფაქტორების და თვისობრივი მაჩვენებლების მიხედვით 

დაჯგუფებას გულისხმობს ; მათ შორისაა, ისეთებიც, რომლებიც საჯარო ან კერძო პირის 

საკუთრებაშია და რაც, ერთობლივად, ურბანული ტერიტორიების მწვანე ქსოვილს 

ქმნის. ტიპოლოგია ურბანულ სარეკრეაციო და მწვანე სივრცეს ოთხ მთავარ 

კატეგორიებად ყოფს, მათი ზომის, ფუნქციის, ლანდშაფტის თავისებურებების და 

თემატური მახასიათებლების მიხედვით, რომლებიც შემდგომში ქვეკატეგორიებად 

დაყოფას ექვემდებარება. 

პარკების კლასიფიკაცია ხორციელდება არსებული სერვისების, რაიონში მდებარეობის, 

ზომისა და საცხოვრებელი უბნების სიახლოვის საფუძველზე. მწვანე სივრცის 

თითოეულ კლასიფიკაციას თან ახლავს სტანდარტები, რომლებიც აღწერს მათ 

მახასიათებლებს და მომსახურების სასურველ პირობებს. 

სარეკრეაციო მწვანე სივრცის გამოყენება საჭიროა ფართო სპექტრის დანიშნულებით, 

მათ შორის, სასეირნოდ, ბავშვების თამაშისთვის, ღია ცის ქვეშ ფიტნესისთვის, 

ორგანიზებული გუნდური სპორტული თამაშებისთვის და 

კულტურულ/საგანმანათლებლო ღონისძიებებისთვის. 
 

3.1 ქალაქის სარეკრეაციო და მწვანე სივრცეების კატეგორიზაციის მეთოდოლოგია და 

მათი უზრუნველყოფის სტანდარტი თბილისის მსგავს ქალაქებში 

თბილისის მწვანე სივრცით უზრუნველყოფის შესაძლებლობების ანალიზისა და 

გამწვანების რაციოს დადგენის და კლასიფიცირების მიზნით, შესწავლილი იქნა 

სხვადასხვა საერთაშორისო სტანდარტები და გაიდლაინები,  მსოფლიოს რამდენიმე 

ქალაქის გამოცდილების მაგალითზე განხორციელდა დადგენილი რეგულაციების და 

გზამკვლევების დეტალური კვლევები;  ქალაქგეგმარებითი მახასიათებლების 

გამოსავლენად, თბილისის გენერალურ გეგმაზე მწვანე ზონების განაწილების 
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მაჩვენებლების და  GIS ინსტრუმენტების მეშვეობით, გამოვლინდა დედაქალაქის 

გამწვანების საერთო მაჩვენებლები. ამასთან ერთად,აღსანიშნავია, რომ თემატური 

რუკების (მწვანე რუკები - მთავარი სავალდებულო დოკუმენტი, რომელიც გამოიყენება 

ქალაქში მწვანე და სარეკრეაციო სივრცით უზრუნველყოფის შეფასების დროს) 

დეტალურ დათვალიერება,  იძლევა შესაბამის სტატისტიკურ მონაცემებს 

გასაანალიზებლად და თბილისის ყველა რაიონში ამ სივრცეების სამართლიანი 

განაწილებისთვის რეკომენდაციების შესამუშავებლად. აქედან გამომდინარე, 

შესწავლილ იქნა ამ საკითხთან დაკავშირებული შესაბამისი წყაროები და ქეისები და 

გამოკვლეული იქნა საუკეთესო საერთაშორისო პრაქტიკა, რომელიც ქალაქის 

ადგილობრივ კონტექსტს მიესადაგა. GIS და სივრცითი მონაცემების ანალიზმა 

გამოავლინა მწვანე ტერიტორიების ამჟამინდელი წარმომადგენლობითი სტატუსი და ამ 

ტერიტორიების უკეთესი განაწილების გადაწყვეტები. ჩამოყალიბდა რეკომენდაციები ამ 

ზონების გაფართოებისა და მოსახლეობისთვის  სამართლიანად განაწილების შესახებ, 

შემუშავდა კლასიფიკაციის გზამკვლევი და განაწილების სახელმძღვანელო 

პროგრესული სტრატეგია. 

 

ინტერნეტ-წყაროების და სხვადასხვა ქალაქების დაგეგმვის სტანდარტებთან 

დაკავშირებული დოკუმენტების ჩამონათვალი ხელმისაწვდომი იქნება გამოყენებული 

ლიტერატურის საცნობარო სიაში. 

3.2    მწვანე სივრცით უზრუნველყოფა 

 ზოგადი ურბანულ გარემოში მწვანე სივრცით უზრუნველყოფის სტანდარტი ბევრ 

ქვეყანაში ადგენს მინიმალურ დაშორებას 300 მეტრის რადიუსის ფარგლებში, იმ 

საცხოვრებელი უბნებისაგან, რომელთა მომსახურებასაც გეგმავენ. 

 თბილისის მაცხოვრებლებს უნდა ჰქონდეთ ადვილი წვდომა კარგი ხარისხის 

მინიმუმ 0.2 ჰა ფართობის მწვანე სივრცეზე, სადაც ადამიანებს შეუძლიათ 

დასვენება, ვარჯიში და ბავშვების სათამაშოდ წაყვანა სახლიდან 300 მეტრში, 

(სწორი ხაზის მანძილი) მთავარი გზის გადაკვეთის გარეშე. ეს სივრცე შეიძლება 

შეიცავდეს ბუნებრივ / ნახევრად ბუნებრივ არეალებს და აღჭურვილ სპორტულ და 

სათამაშო მოედნებს. 

 საცხოვრებელი უბნიდან 15 წუთის ფეხით სავალი მანძილის ფარგლებში, სულ 

მცირე 2 ჰა ფართობის დიდი მწვანე სივრცე უნდა მოიცავდეს შესაბამისი 

სარეკრეაციო საშუალებებს, სათამაშო / სპორტულ მოედნებს, კულტურულ-

საგანმანათლებლო ინტერაქციის სერვისებს ან/და ობიექტებს, ბუნებრივ ან 

ნახევრად ბუნებრივ ლანდშაფტს. 
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ნახ 6: სივრცითი მასშტაბი (წყარო: მარიკა ბეჟაშვილი, 2019) 

 

ურბანული (საქალაქო)პარკი 

მწვანე 

კორიდორი 

ისტორიული და 

ბოტანიკური პარკი 

ტყეპარკი 

სარეკერეციო ზონა  სკვერი 
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3.3    სხვადასხვა ტიპის პარკების და ბაღების ტიპოლოგია 

 

I პარკები   

 სკვერი  

(მინი პარკი) 
 

მცირე, პარკის მაგვარი 

სივრცე შენობებს შორის 

და მათ გარშემო, 

ყველასთვის 

ხელმისაწვდომი, 500კვ. -

1000 კვ.მ ფართობით 

 
წყარო: თბილისის მერია 

 სამეზობლო/ 

თემის 
(ადგილობრივი) 

პარკი 

შეზღუდული წვდომის 

მწვანე არეალი ბალახით, 

ხეებით და ბუჩქნარით 

მაღალი ინტენსივობის 

/სიმჭიდროვის 

განაშენიანების 

ფარგლებში, 

დაახლოებით 1000-5000 

კვ.მ ფართობით 

 
წყარო: თბილისის მერია 

 ურბანული 

პარკი 

განაშენიანების 

ფარგლებში არსებული 

ყველასთვის 

ხელმისაწვდომი  

გამწვანებული სივრცე 

სარეკრეაციო 

ფუნქციებით, 0.5 -3 

ჰექტარამდე  

 
წყარო: თბილისის მერია 
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 დიდი 

ურბანული 

პარკი 
 

9 აპრილის პარკი, 9 მარტის 

პარკი, 

დედაენის პარკი, 

პარკი მზიური,  

პარკი რიყეზე, 

კიკვიძის პარკი 

3 ჰა და ზევით 

 
წყარო: Georgian Travel Guide 

 ისტორიული 

პარკი/ბაღი 
 

 

ვაკის პარკი 

ვერის პარკი 

I რესპუბლიკის პარკი 

 

 

 ბოტანიკური 

ბაღი  
 

ბუნებრივი და ნახევრად 

ბუნებრივი ლანდშფტის 

მქონე  გამწვანებული 

სივრცე, რომელიც 

გამოირჩევა მცენარეთა 

სახეობების  

მრავალფეროვნებით და 

წარმოადგენს 

უნიკალური ფლორის და 

მიკროკლიმატის 

შემცველ სივრცეს 

 
source:https://www.georgianjournal.ge/soci
ety/34299-cycling-and-walking-routes-to-
be-arranged-in-tbilisi-botanical-garden.html 

II სარეკრეაციო 
სივრცეები 

  



 

Green and Recreation Space Standard       30 

Tbilisi Municipality 

სარეკრეაციო სივრცეების განვითარების სტანდარტი თანასწორუფლებრივი 

სარგებლობის უზრუნველსაყოფად 

 5 ჰექტარზე 

მეტი 

ფართობი, 

ხშირ 

შემთხვევაში 

წყლის 

ობიექტთან 

სიახლოვეს 

მდებარე 

რეკრეაცია 
 

ლისის ტბა, 

კუს ტბა, 

გლდანის ტბა, 

თბილისის ზღვა, 

მთაწმინდის პარკი 
  

 

 
წყარო: თბილისის მერია 

III ტყეპარკი   

  

ტყეპარკი 

 ბუნებრივი 

ლანდშფტით 

და 

მცენარეების 

ხშირი 

საფარით 

დიღმის ტყეპარკი, 

კრწანისის ტყეპარკი 

 
წყარო: თბილისის მერია 

 ტყე 

132 ჰა - 4000 ჰა 
 

 

დიდგორი, 

ლილო, 

წყნეთი, 

კოჯორი, 

კრწანისი, 

დენდროლოგიური პარკი, 

ხუდადოვის ტყე, 

თბილისი ზღვა 
 

 
წყარო: თბილისის მერია 

IV ბულვარი/ალეა 

 მწვანე 

კორიდორი / 

ბულვარი  

სამანქანე გზებს 

შორის არსებული 

გამწვანებული 

სივრცეები, სადაც 

წარმოდგენილია 

საპარკე ფურნიტურა 

ან/და საბავშვო 

გასართობი სივრცე 
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 ხეების ალეა ბილიკების და 

გზების განაპირა 

არსებული/დარგულ

ილი მცენარეების 

რიგი/ზოლი. 

 
 

 ურბანული 

გამწვანება  
უმეტესად ბუჩქებით 

და ბალახებით 

დაფარული 

გზისპირა 

გამწვანებული 

ზონები 

(შუაგამყოფი 

ზოლები, 

უსაფრთხოების 

კუნძულები) 
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3.4 პარკების დეტალური აღწერა 

 

მწვანე კორიდორი-ბულვარი 

წარმოადგენს გამწვანებულ სივრცეს/პარკს 

ქალაქში ან მის გარეუბანში, რომლის სიგრძე 

გაცილებით აღემატება მის სიგანეს. 

ემსახურება ფართო საზოგადოებას. 

დაპროექტებულია ველობილიკებისათვის, 

სასეირნოდ და ა.შ. ქალაქის ტერიტორიაზე 

ხშირად წარმოდგენილია როგორც 

დამაკავშირებელი მაგისტრალი 

ალტერნატიული ტრანსპორტის 

წახალისებისთვის, რომელიც ემსახურება 

ფეხით მოსიარულებს, ველომრბოლელებს, როლერებით მოსიარულებს და ა.შ. 

 

სკვერი 
 

  

სკვერი ადგილობრივ მაცხოვრებლებს 

თავიანთ საცხოვრისთან ახლოს დასვენების 

საშუალებას აძლევს, რომელიც  

გაშენებულია იმისთვის, რომ ფეხით ან 

ველოსიპედით სავალ მანძილზე მყოფ 

სამეზობლოს მოემსახუროს. სკვერი 

შეიძლება მოიცავდეს  ისეთ ობიექტებს, 

როგორიცაა საბავშო სათამაშო 

ატრაქციონები, გარე ფიტნეს-

აღჭურვილობა, ფანჩატური, ბილიკები და ა.შ. სკვერი უნდა ითვალისწინებდეს ფართო 

სპექტრის მომხმარებელთა ჯგუფების საჭიროებებს. ისინი ძალიან მნიშვნელოვანია 6 

წლამდე ასაკის ბავშვებისთვის და იმ ადამიანებისთვის, რომლებიც ბავშვებს ან 

ხანდაზმულებს უვლიან. სასიცოცხლო მნიშვნელობა აქვს მიმდებარე სამეზობლოს 

ადვილ წვდომას და კარგ კავშირს სკვერთან. ტროტუარები, ველოსიპედის ბილიკები, 

გადასასვლელები და უფრო დიდი მარშრუტების სისტემებთან კავშირები, უნდა 

უზრუნველყოფდენ დაბრკოლებების გარეშე წვდომას აღნიშნულ სივრცეებთან. 

 

სამეზობლო პარკი 

 

სამეზობლო პარკის დაახლოებით ორი მესამედი უნდა იყოს განკუთვნილი აქტიური 

დასვენებისთვის, როგორიცაა: ღია მინდორი თავისუფალი თამაშისთვის, საბავშვო 

მოედანი, ბილიკები, რომლებიც მომხმარებლებს პარკის შიდა ტერიტორიებზე 

აკვალიანებენ და ასევე გადაადგილებას უზრუნველყოფენ და  აკავშირებენ პარკის 

მიმდებარე გზებთან, ქუჩებთან და ტროტუარებთან. ახალი განაშენიანება, თუ ის 

განთავსებულია პარკის საზღვართან ახლოს,  უნდა ითვალისწინებდეს სამეზობლო 
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პარკამდე კარგი მისასვლელი გზის მოწყობას. კარგი კავშირის უზრუნველყოფის 

მიზნით,  ეს განაშენიანება უნდა დაუკავშრდეს სხვა მეზობელ უბნებსაც განსაკუთრებით 

იმ შემთხვევაში, თუ ეს უბნები სარგებლობენ  პარკის საბავშო სათამაშო მოედნით (1-14 

წლის ასაკის ბავშვებისთვის). 

როგორც წესი, მსგავსი სამეზობლო პარკის /სკვერი ფართობი 1000 კვ. -5000 კვ. 

მეტრამდეა. 

 

ურბანული პარკი 
 

ურბანული პარკები გათვლილია ქალაქის სხვადასხვა უბნებში  მაცხოვრებელთა 

სარეკრეაციო მოთხოვნილების 

დაკმაყოფილებაზე, რომელიც აგრეთვე 

უნიკალური პეიზაჟებისა და ღია სივრცეების 

შენარჩუნებას უზრუნველყოფს. ურბანული 

პარკი სთავაზობს სხვადასხვა გასართობ 

საშუალებებს ოჯახებს და ხშირად ითავსებს 

სპეციფიკურ სარეკრეაციო დანიშნულებას: 

ექსტრემალური სპორტის საშუალება, 

საპიკნიკე ადგილები, სპორტული მოედნები, 

მუდმივი საჭირო ოთახები, სასმელი 

შადრევნები, ლანდშაფტური ადგილები და საბავშო სათამაშო მოედნები. ურბანული 

პარკის დაახლოებით ორი მესამედი განკუთვნილი უნდა იყოს აქტიური 

დასვენებისთვის, როგორიცაა: ბალახის საფარის მქონე ღია მინდორი თავისუფალი 

თამაშისთვის, საბავშო მოედანი და ღია ცის ქვეშ არსებული ღონისძიებების ადგილი. 

საფეხმავლო ბილიკები მომსვლელს ეხმარება, როგორც პარკის შიდა ტერიტორიაზე 

გადაადგილებაში, აგრეთვე მიმართავენ დამსვენებელს პარკის მიმდებარე ბილიკების, 

ქუჩებისა და ტროტუარებისკენ. ახალი განაშენიანება, თუ ის განთავსებულია პარკის 

საზღვართან ახლოს,  უნდა ითვალისწინებდეს მინი პარკამდე კარგი მისასვლელი გზის 

მოწყობას. როგორც წესი, საქალაქო პარკის ზომა 1000კვ. მეტრიდან 5000 კვ. მეტრამდეა. 

 

დიდი ურბანული პარკი 
  

დიდი ურბანული პარკი ემსახურება ქალაქის 

რამოდენიმე რაიონს და მის მაცხოვრებლებს. 

დიდ ურბანულ პარკები მოიცავს სარეკრეაციო 

შესაძლებლობებს, როგორიცაა ფეხბურთი, 

კალათბურთი, ველური ბუნების 

დათვალიერება და ა.შ., თუმცა რეგიონალური 

პარკი, ჩვეულებრივ, პასიური ტერიტორიების 

და აქტიური ობიექტების კომბინაციას 

წარმოადგენს. ამ ტიპის პარკი ყურადღებას 

ამახვილებს ისეთ აქტივობებისათვის შექმნილ 

პირობებზე და ბუნებრივ მახასიათებლებზე, 
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რომლებიც არ გააჩნია სხა მსგავსი ტიპის პარკებს და ხშირად არსებულ სპეციფიკურ 

ლანშაფტურ ან რეკრეაციულ შესაძლებლობების პოტენციალს იყენებს. სხვადასხვა 

ობიექტებთან ერთად, ასეთ პარკებში წარმოდგენილია განსაკუთრებული ობიექტები, 

როგორებიცაა ხელოვნების ცენტრი, ამფითეატრი, ბუნებრივი ტერიტორია თემატური 

ბილიკებით. დიდი ურბანული პარკები ხელს უწყობენ ტურიზმისა და ეკონომიკის 

განვითარებას. 

 

ქალაქის დიდი მწვანე/სარეკრეაციო ზონა, რომელიც განკუთვნილია ქალაქის 

მოსახლეობის მიერ სარეკრეაციო გამოყენებისთვის, შეიძლება შეიცავდეს ისეთ 

ობიექტებს, როგორიცაა დიდი ხეები, ბალახის მინდვრები, წყლის ობიექტები, 

სპორტული მოედნები და ა.შ. 

დიდ პარკად ითვლება 5000 კვ. მეტრის და მეტი ზომის პარკი. 
 

ისტორიული პარკი / ბაღი 

დიდი მწვანე ზონა ქალაქის ფარგლებში, განკუთვნილია ქალაქის მოსახლეობის მიერ 

სარეკრეაციო გამოყენებისთვის, და რომელიც განსაკუთღებული მნიშვნელობის 

ისტორიულ-კულტურულ მემკვიდრეობას წარმოადგენს. ასეთი პარკები გამოირჩევიან 

ისტორიულიდატვირთვისმქონე მცენარეული საფარით, ლანდშფტით, სათამაშო და 

საბავშვო მოედნებით და ა.შ. 

 

ბოტანიკური ბაღი 

საქართველოს ეროვნული ბოტანიკური ბაღი (ყოფილი თბილისის ბოტანიკური ბაღი) 

არის წამყვანი კვლევითი, კულტურულ-საგანმანათლებლო და ბუნებისდაცვითი 

ეროვნული ინსტიტუტი ქვეყანაში. 

ეროვნული ბოტანიკური ბაღი იკავებს დაახლოებით 97 ჰა. მისი რელიეფი მთაგორიანია; 

ამჟამად ბაღების კოლექციებში შედის 4500-ზე მეტი სახეობა და კავკასიის და მსოფლიოს 

სხვა რეგიონების ფლორის ინფრასპეციფიული ტაქსონები. გარდა ამისა, ბაღი ინახავს 

დეკორატიული სახეობების მდიდარ კოლექციებს. 

 

სარეკრეაციო ტერიტორიები 

დიდი მწვანე ზონები ქალაქის შიგნით და მის გარეუბანში, საველოსიპედო ზოლები, 

განათება, ტბები, სასმელი წყლის შადრევნები, ბილიკები, დიდი მწვანე ზონები გაზონით 

და ხეებით, დაპროექტებული საბავშო მოედნებით, სპორტული ობიექტებით. 

 

ტყე-პარკი 

ტყე-პარკები, როგორც წესი, არის ხეებით დაფარული დიდი ტერიტორიები, მონიშნული 

ბილიკებით და პიკნიკებისთვის გამოყოფილი ადგილებით. 
 

ტყე 

ხის ხშირი ნარგავების ბუნებრივი ან დარგული ტერიტორიები (ნარჩენი ტყე, მართული 

ტყე, შერეული ფორმები). 

როგორც წესი, 132 ჰა – დან 4000 ჰა – მდე ზომისაა. 
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საზოგადოებრივი სივრცე  

საზოგადოებრივი სივრცე არის ღია სივრცე ურბანულ ტერიტორიაზე, რომელიც 

ემსახურება საზოგადოებრივ მიმოსვლას, თავშეყრას და სოციალიზაციას. 

საზოგადოებრივი სივრცე სხვადასხვა ფუნქციისა და დანიშნულების მატარებელია.    

საზოგადოებრივი სივრცეების უმეტესობას შეთავსებული აქვს სარეკრეაციო, 

კულტურულ-საგანმანათლებლო, ინფრასტრუქტურული კვანძის, ლანდშაფტურ-

არქიტექტორული და სივრცითი ორგანიზაციის ფუნქციები. საზოგადოებრივი 

სივრცეების მნიშვნელობიდან და გამოყენების ხარისხიდან გამომდინარე, მათი 

დაგეგმარება უნდა მოხდეს რამდენიმე ფაქტორის გათალისწინებით: მდებარეობა, 

ხილვადობა,  დანიშნულების  ტიპი, მიღწევადობა, შესაბამისი ინფრასტრუქტურული 

ობიექტების და პუნქტების არსებობა და ა.შ.  

მოხმარების ხარისხიდან გამომდინარე, აუცილებელია, რომ საზოგადოებრივი 

სივრცეების დაგეგმარება მოხდეს ყველა სოციალური ჯგუფისა და ფიზიკური 

შესაძლებლობების მქონმე ვიზიტორთა საჭიროებების გათვალისწინებით. ასეთი 

სივრცეები უნდა იყოს მიღწევადი  შეზღუდული შესაძლებლობების პირთათვის და 

უსაფრთხო დღე-ღამის განმავლობაში. მნიშვენელოვანია, საზოგადოებრივი სივრცეების  

საზოგადოებრივი სივრცეების ძირითადი მომსახურების ობიექტები, სარეკრეაციო 

დანიშნულების უბნები, სპორტული ან/და საბავშვო მოედნები, ისე უნდა იყოს 

განთავსებული, რომ არ შეიზღუდოს მიმდებარე საცხოვრებელ სახლებში 

გადაადგილება, არ მოხდეს ხმაურით და ზედმეტი განათებით შეწუხება. 

 

შიდა საუბნო ურბანული ღია სივრცეები უნდა იყოს განლაგებული მიმდებარე 

საცხოვრებელი უბნიდან არა უმეტეს 300 მეტრის რადიუსში.  
 

 

 



  

04  

გენდერ-სენსიტიური 

სარეკრეაციო სივრცეების 

დაგეგმარების ზოგადი 

რეკომენდაციები 
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4.  გენდერულად სენსიტიური სარეკრეაციო სივრცეების  

დაპროექტების რეკომენდაციები 
ქალაქ ვენაში შემოღებული საზოგადოებრივი პარკებისა და სარეკრეაციო ზონების 

„გენდერ-სპეციფიკური“ გაიდლაინები არეგულირებს აღნიშნულ სივრცეებში კარგ 

ორიენტაციას და  ხილვადობას,  ბილიკების სწორად მოწყობას, კარგ განათებას, 

კეთილმოწყობილ საზოგადოებრივ ტუალეტებსა და სივრცეებს, რაც  მამაკაცებისა 

და ქალების მიერ ამ ზონების ინტენსიურ გამოყენებას უწყობს ხელს. 

დაპროექტების ეტაპზე ადგილობრივი გოგონების ჩართვით შემუშავებული 

პროექტის დიზაინი, ზრდის გოგონების მიერ პარკების გამოყენების ხარისხს 

მხოლოდ გოგონებისთვის განკუთვნილი სივრცეების, ქალთა სპორტის სახეობების 

და სათამაშო მოედნების და სოციალიზაციის მშვიდი ზონების შექმნის ხარჯზე. 

აქამდე განხორციელებული პროექტების წარმატებამ ასახვა ჰპოვა „ვენის პარკის 

დიზაინის გაიდლაინებში“ დაგეგმარების პროცესში გენდერული ელემენტის 

აქტიური დანერგვით. საზოგადოების ყველა სექტორიდან ქალებისა და გოგონების 

როგორც თანადამპროექტებლების მონაწილეობას, გადამწყვეტი მნიშვნელობა 

აქვთ გენდერული ბალანსის დაცვის კუთხით. თანადაპროექტების პროცესში 

ქალების უშუალო ჩართულობა, ქალაქის არქიტექტორებს და სივრცით 

მგეგმარებლებს, ქალებთან და მათ ისტორიებთან დაკავშირებულ გარემოებების და 

მოვლენების სწორად აღქმაში ეხმარება. ქალებისთვის შექმნილი დიზაინი არ 

ნიშნავს აბსტრაქტული, ჰომოგენური ჯგუფისთვის შექმნილ დიზაინს. 

თანადაპროექტება,  ქალების მრავალფეროვნების აღიარების და სწორად 

აღქმისათვის მნიშვნელოვან პროცესს წარმოადგენს, რომლის საშუალებითაც 

მარტივია არსებული ურბანული დიზაინისა და ინფრასტრუქტურის ადაპტაცია, 

სოციალურ საკითხებთან დაკავშირებული პრობლემების ახალი გადაჭრის გზების  

განსაზღვრა და წარმოდგენა,თანამონაწილეობით განვითარებული სცენარების და 

შედეგების ტესტირება. 

ასევე მნიშვნელოვანია და ყურადსაღებია, რომ ბავშვების სოციალიზაცია მათთვის 

გამოყოფილი როლების მიხედვით ხდება, რომლებიც სპეციფიკურია მათი 

სქესისთვის.სწორედ ამ პრინციპის მიხედვით ხდება ბავშვების მიერ სივრცის 

აღქმაც.ბიჭები ხშირად აღმოჩნდებიან უფრო დიდ ჯგუფებში, რადგანაც ისინი 

უფრო წარმატებით იკმაყოფილებენ თავიანთ ამბიციებს და ინტერესებს. ისინი მეტ 

ყურადღებას და შესაბამისად მეტ სარგებელს იღებენ პარკის სხვა ვიზიტორების- 

გოგონების, მცირეწლოვანების და მოხუცებულების- ხარჯზე. 

აქმდე ჩატარებული სტატისტიკური გამოკითხვების მიხედვით გოგონების 

უმეტესობა თვლის, რომ ძნელია უფროსი ბიჭების მიერ უკვე დაკავებული 

სივრცეების გაზიარება  მათთან ერთად, ამიტომ ისინი ხშირად ამის ყოველგვარ 

მცდელობას ანებებენ თავს. 

ამრიგად, თუ გვინდა, რომ პარკები თანაბრად გამოიყენონ გოგონებმა და ბიჭებმა, 

საჭიროა მათი დაგეგმარება და დაპროექტება გენდერული თანასწორობის 

პრინციპებით მოხდეს. 
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4.1 სამართლიანი სარეკრეაციო სივრცეების რეკომენდირებული საბაზისო პირობები 

დაგეგმარების პროცესში.  

საზოგადოების ჩართულობა. 

პარკის დაგეგმარების ან რეკონსტრუქციის საწყის ეტაპზე რეკომენდირებულია 

დაინტერესებული მოზარდების და ბავშვების ჩართვა დაგეგმარების პროცესში, 

იმისთვის, რომ მაქსიმალურად გამართლდეს მათი მოლოდინი ახალ სარეკრეაციო 

სივრცეში, კონკრეტული ასაკობრივ-გენდერული ჯგუფის იდენტიფიცირება,  

მომხმარებლის მაქსიმალურად დაკმაყოფილება შემოთავაზებული გეგმებით და 

დიზაინით. ამის გარდა, ამგვარი პროცესი მონაწილე ჯგუფის მიმართ 

განსაკუთრებული დაფასების დემონსტრირებაა პროექტის ხელმძღვანელების 

მხრიდან და ამ ჯგუფების თვითშეფასების ამაღლებას უწყობს ხელს. აღსანიშნავია,  

რომ ამგვარი პროცედურა მოითხოვს პროცესის მხარდაჭერას გენდერული 

ექსპერტების მხრიდანაც. 

იდეალურ შემთხვევაში, უწყებამ, რომელიც იწყებს დაგეგმარების პროცესს, 

თავიდანვე უნდა მოიზიდოს დაინტერესებული ჯგუფები, რაც შემდგომში მათთან 

კომუნიკაციის ნაკლებობის შედეგად შესაძლო პრობლემების თავიდან აცილების  

საშუალებას იძლევა და მაქსიმალურად რეალისტური იდეების ფარგლებში, 

საბოლოოდ აკმაყოფილებს მოზარდების და ბავშვების მოლოდინს. საბავშო და 

ახალგაზრდული ორგანიზაციები, რომლებიც ფუნქციონირებენ შესბამის უბანში 

(ახალგაზრდული ცენტრები, ბავშვთა პროგრამები, მოზარდთა კულტურულ-

საგანმანათლებლო ორგანიზაციები) ასევე უნდა ჩაერთონ დაგეგმარების პროცესში, 

რაც შეიძლება ადრეულ ეტაპზე, რომ მაქსიმალურად უზრუნველყონ თავიანთი 

ბენეფიციარების ინტერესების დაცვა. 

 

ხარისხის უზრუნველყოფა 

 

აუცილებებლია ყველა ზემოთაღნიშნული სარეკრეაციო სივრცეების ფუნქციების 

და სერვისების რეგულარული მიმოხილვა, შესაბამისი  შეფასების კრიტერიუმების 

მეშვეობით ან/და პარკის შესაბამის სამსახურებსა და მომხმარებელთა ჯგუფების 

წარმომადგენელთა შორის აზრთა გაცვლით ( ვენის მაგალითი: მუნიციპალური 

დეპარტამენტი 42, საპარკო ახალგაზრდული სამსახური, ადგილობრივი საქალაქო 

განახლების ოფისები და ა. შ.) 

 

გენდერული თანასწორობის ადგილზე უზრუნველყოფის ღონისძიებები 

 

ქცევის არასასუველი პატერნების შეცვლის და გოგონების მიერ საპარკო სივრცის 

უფრო აქტიური გამოყენების ხელშეწყობის გზას წარმოადგენს საგანმანათლებლო 

პროგრამები, რომლებიც გენდერული თანასწორობის კონტექსტში ტარდება. 

ამგვარი დახმარება, ქცევის „ახალი წესების“ დანერგვას უწყობს ხელს და 

განსაკუთრებით ეფექტურია, რომ განხორციელდეს პარკის მშენებლობის 

დასრულების პროცესის დროს. ეს პროგრამები, რომლებიც განკუთვნილია 
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ბავშვებსა და მოზარდებისთვის, განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია დიდი 

დატვირთვის მქონე პარკებში. მიზანი კი, ყოველგვარი პროგრამებისგან 

დამოუკიდებლად გოგონების პარკებში დასწრების მაჩვენებელის გაზრდაა. 

 

პარკის მოვლა და რეაბილიტაცია/განახლება 

კარგად მოვლილი (სუფთა, შეულახავი) და ესთეტიურად სასიამოვნო გარემო, 

პოზიტიურად მოქმედებს მომხმარებლის მიერ უსაფრთხოების განცდაზე. ამგვარი 

გარემო უფრო მისაღებია გოგონებისთვისაც. ამიტომ დაგეგმარების პროცესში უნდა 

იყოს გათვალისწინებული პარკის იოლად მოვლის ფაქტორები და პირობები. 

 

შეხვედრის ადგილები დახურულ სივრცეში 

საჭიროა პარკთან ახლოს შეხვედრის ადგილების და განმარტოების საშუალების 

(ბიჭებისთვის და გოგონებისთვის განცალკევებულად) უზრუნველყოფა (მაგრამ 

არა გამწვანების ზონის ხარჯზე) მათი აქტივობების სპექტრის გაზრდის მიზნით. 

 

უსაფრთხო მისასვლელი 

უსაფრთხო მისასვლელს პარკამდე უზრუნველყოფს ქუჩის გადასასვლელების და 

ტროტუარების სწორი მოწყობა, რაც ზრდის კომფორტული გარემოს მიმართ 

ნდობას, მომხმარებლის მომსახურების ხარისხს და უსაფრთხოებას. 
 

4.2   პარკის დიზაინის ზოგადი კრიტერიუმები 

კარგი დიზაინი უნდა ითვალისწინებდეს სხვადასხვა ასპექტს, როგორებიცაა 

გარემოსდაცვითი, ეკონომიკური, სოციალური ასპექტები. მნიშვნელოვანია, რომ 

დიზაინი ორიენტირებული იყოს მრავალფეროვან სარგებელზე ყველა 

ადამიანისთვის განურჩევლად სქესის, სოციალური ჯგუფისა და ასაკისა.  

გენდერული თანასწორობის და საჭიროებების მრავალფეროვნების საკითხი ყველა 

პროექტის დაგეგმარების დროს უნდა განიხილებოდეს, რადგან თითქმის 

ყოველთვის, მწვანე და სარეკრეაციო სივრცეები ქალაქში იქმნება ადამიანებისთვის,  

ყველა ადამიანი, კი განსხვავებულია. 

 

როცა ვსაუბრობთ პარკების დიზაინზე, ყურადღება უნდა გავამახვილოთ 

მიდგომების შემუშავებაზე, ავთენტურობის და ადგილობრივი სპეციფიკის 

გათვალისწინებით. სარეკრეაციო სივრცეების მრავალჯერადად გამოყენების 

პირობებში. პროექტის განვითარების რამოდენიმე მიდგომა არსებობს, მაგრამ 

რომელიც არ უნდა ავირჩიოთ, ადგილობრივ პირობებს ყოველთვის მნიშვნელობა 

აქვს პარკის დიზაინისა და ფიზიკური გარემოს შექმნისთვის. აუცილებელია 

გვესმოდეს ურთიერთობა პროექტსა და გარემოს შორის. პროექტზე გავლენას 

ახდენს წინასაპროექტო საკითხები, როგორიცაა პროგრამა, დაფინანსება, 

ბუნებრივი პირობების მოცემულობა, გარშემო მყოფი ფიზიკური ობიექტები და 

ტერიტორიის ისტორია. პარკებსა და მწვანე სივრცეებსა და ადგილობრივ გარემოს 
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შორის ურთიერთკავშირი აშკარა უნდა იყოს, წინააღმდეგ შემთხვევაში ჩვენ ვქმნით 

კუნძულებს ქალაქთან კავშირის და ქალაქში კავშირების გარეშე. 

 

სარეკრეაციო სივრცის უშუალო პროექტირებამდე, ურბანისტებმა, ლანდშაფტის 

დიზაინერებმა და არქიტექტორებმა უნდა გაიაზრონ, თუ რა საჭიროებები არსებობს 

საპროექტო სივრცესთან მიმართებაში და როგორ შეუძლიათ მათ ტერიტორიის 

გაუმჯობესება. გამოსავალი უნდა იყოს ტერიტორიის პოტენციალის მაქსიმალური 

გამოყენება საჭიროებებისამებრ. ისტორიული და კულტურული მემკვიდრეობის 

მატარებელი სარეკრეაციო სივრცის შემთხვევშიც კი,   არა მხოლოდ ძეგლის დაცვას 

აქვს მნიშვნელობა, არამედ ადგილის ისტორიას, სოციალურ კავშირებს, 

მიღწევადობას.  ასეთ შემთხვევებში, პროექტი, რომელიც ეყრდნობა ადგილის 

ისტორიას, შეიძლება იყოს მნიშვნელოვანი ქალაქისთვის და მისი 

საიდენტიფიკაციო ნიშანი გახდეს. 

 

დღესდღობით, ეკოლოგიური საკითხები უფრო მნიშვნელოვანია ვიდრე ოდესმე, 

განსაკუთრებით ურბანული დაგეგმვის ჭრილში განხილვისას. როგორც ვიცით, 

ქალაქებში საშუალო წლიური ტემპერატურა იზრდება. ეკოლოგიური მშენებლობა 

და დაგეგმარება არ არის მხოლოდ ხეების დარგვა. ის ასევე გულისხმობს გამძლე, 

მყარ და მდგრად მასალების გამოყენებას და მაღლი ხარისხის ობიექტების 

დიზაინს. პარკები, რომლებიც შემოსაზღვრულია საგზაო ხმაურის შემცირების 

ზონებით პერიმეტრზე. 

ასევე, მთავარია, სარეკრეაციო სივრცეების დაგეგმარების და პროექტირების 

პროცესში გათვალისწინებული იქნას სოციალური სამართლიანობის პრინციპი, 

რაც უზრუნველყოფს ბავშვთა ყველა ასაკობრივი ჯგუფისთვის და შეზღუდული 

შესაძლებლობის მქონე ბავშვებისთვის შესაფერის აღჭურვილობას, ისე რომ მათ 

შეეძლოთ სხვა ბავშვებთან ერთად, და არა ცალკეულ სივრცეში, თამაში. პარკში 

ასევე უნდა იყოს ხელმისაწვდომი ობიექტები და სივრცე, რომ ეტლიანმა 

მომხმარებლებმა იგრძნონ თავი უსაფრთხოდ: ხელმისაწვდომი საპირფარეშო და 

გამოსაცვლელი ადგილი, ადვილად მისასვლელი და  კომფორტული ბილიკები და 

საფარი, ხელმისაწვდომი დასასხდომი და მაგიდები, სხვადასხვა სპორტული 

აქტიურობის ზონები, კულტურული და სოციალური ურთიერთქმედების 

სივრცეები, საჩრდილობლები და თავშესაფარი, ხელმისაწვდომი სასმელი წყლის 

სოკოები, ფურნიტურა და სხვა. 

 

 

 

4.3 სივრცითი სტრუქტურა 

ღია სივრცეების ურთიერთკავშირი 

ღია სივრცეების და ბავშვების და ახალგაზრდების თავშეყრის ადგილების 

სივრცობრივი და ფუნქციონალური ურთიერთკავშირის უზრუნველყოფა 
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ურბანული განვითარების მნიშვნელოვანი ასპექტია, რადგან ეს საპარკო 

ობიექტებზე დატვირთვის თანაბრად გადანაწილების საშუალებას იძლევა. 

ბილიკების ქსელი 

პარკის ბილიკების ქსელი მომხმარებელს წრეების დარტყმის საშუალებას უნდა 

აძლევდეს (მაგ. ელექტრომობილით, სკუტერით) და სხვა ღია სივრცეებს უნდა 

უკავშირდებოდეს სასიარულო ბილიკებით. 

დიფერენცირებული სივრცის კონცეფცია 

იმისთვის, რომ დავაკმაყოფი;ოთ მომხმარებელთა ცვალებადი მოთხოვნები დღის 

სხვადასხვა მონაკვეთში და წლის სხვადასხვა პერიოდში, საჭიროა 

დივერსიფიცირებული სივრცის მოწყობა, რომელიც მცირემაშტაბიან და 

მსხვილმასშტაბიან სივრცეების და მოქნილი ფუნქციური დატვირთვის 

ქვესივრცეების კომბინაცია იქნება. 

 

ქვესივრცეებად დაყოფა 

 დატვირთულ პარკებში განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია დიდი სივრცეების 

და ბურთით სათამაშო მოედნების ქვესივრცეებად დაყოფა, იმისთვის რომ 

თავიდან ავიცილოდ უფრო ძლიერი და დომინანტური ჯგუფის მიერ დიდი 

ფართობების მთლიანად დაკავება და ამით ვუზრუნველყოთ სივრცის 

ერთდროული გამოყენება რამოდენიმე ჯგუფის მიერ. 

 ქვესივრცეები ადვილად ხელმისაწვდომი უნდა იყოს, ისე რომ 

მომხმარებელს ადვილად შეეძლოს მათი მონაცვლეობით გამოყენება.  

 დიდ პარკებში უნდა გაჩნდეს საკონტაქტო/თავშეყრის წერტილები 

შედარებით არააქტიურ ზონებში, საიდანაც ნაკლებად დომინანტური 

ჯგუფები შეძლებენ მათთვის საჭირო მოედნის დაკავებას. 

 

საზღვრების დიზაინი 

 მცირე პარკებში განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ქვეზონებს შორის 

საზღვრების დიფერენცირებული დიზაინი. მიზანი მულტიფუნქციური 

საზღვრების შექმნაა, რომელიც თავად იქნება გასართობი ზონა. იმის გამო, 

რომ საზღვარმა შეიძლება ხელი შეუწყოს ან ხელი შეუშალოს ქვესივრცეებს 

შორის ურთიერთობას, საჭიროა დიზაინის ელემენტაბით და გეგმარებითი 

ინსტრუმენტებით გადაწყვეტების შემუშავება (ქვესივრცეების გამოყენება 

როგორც სათამაშო ობიექტი, სარეკრეაციო ზონა, გამჭირვალე ზოლი და ა. შ.) 

 საზღვრის დიზაინი, ერთის მხრივ, უნდა უზრუნველყოფდეს საზღვარს და 

ამავე დროს ხელს უნდა უწყობდეს უფრო დატვირტული ზონიდან სხვა 

ზონაში გადაადგილებას. საზღვრის გამოყენება შეიძლება სათამაშო, 

განმარტოების, რეკრეაციის, სეირნობის ან/და კომუნიკაციის ზონის სახით. 

მიმზიდველი სასაზღვრო ზონა ძირითადი სივრცის დაკავების პირველ 

იმპულსს იძლევა. 
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 მიწის საფარის ლანდშაფტური მოდელირება ქმნის ქვესივრცეებს და 

შეიძლება გაამდიდროს საპარკო არეალის სათამაშო შესაძლებლობები. 

 

მოქნილობა 

პარკების/სკვერების/ბაღების გეგმარება მოქნილი უნდა იყოს და ცვლილების 

საშუალებას უნდა იძლეოდეს, მათ შორის იმიტომაც, რომ მიესადაგოს სარეკრეაციო 

ინდუსტრიის თანამედროვე ტრენდებს და ხანმოკლე ღონისძიებების  მოწყობის 

საშუალებას იძლეოდეს. 

 

4.4  უსაფრთხოების უზრუნველლყოფა 

კარგად დაპროექტებული სივრცე, რომელიც ადვილად ექვემდებარება 

მეთვალყურეობას და სოციალურ კონტროლს, აღიქმება როგორც უსაფრთხო, 

ამიტომ ამ კრიტერიუმებით უნდა შეფასდეს სარეკრეაციო და ხალხის მიმოსვლის 

და ინტერაქციის ზონები (მთავარი ბილიკები, მისასვლელები მნიშვნელოვან 

ობიექტებთან, მაგ, საპირფარეშოსთან, პარკში შესასვლელის არემარე და ა. შ.) 

უსაფრთხოების შეგრძნება განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია გოგონებისთვის და 

მათი მშობლებისთვის და ასაკოვანი ქალებისთვის. უსაფრთხოდ მიჩნეული სივრცე 

თანმხლები პირების გარეშე მოსეირნე გოგონების უფრო ხშირი მასპინძელია. 

 

ორიენტაცია სივრცეში 

ღია სივრცე სწორად დაპროექტებულად ითვლება, როდესაც ბილიკების სისტემის 

აღქმა ადვილია და იგი ხელს უწყობს ადგილზე ორიენტირებას. მთავარი ბილიკები 

ისე უნდა იყოს დაპროექტებული, რომ დამალული ადგილების (ნიშა, შეწეული 

ადგილი, ბუჩქნარი) შესახებ ინფორმაციას დამსვენებელი დროულად იღებდეს.  

 

ხილვადობა და სოციალური კონტროლი 

 ხალხმრავალი მთავარი ბილიკები და დატვირთული სივრცეების (მაგ. 

მეზობელი ქუჩების) კარგი ხილვადობა ზრდის უსაფრთხოების შეგრძნებას. 

პარკის ცალკეულ ქვეზონებს შორის ურთიერთხილვადობა, ისევე როგორც 

ქვეზონებიდან მთავარი ბილიკის ხილვადობა, ზრდის საზოგადოებრივი 

კონტროლის შესაძლებლობებს. 

 მიმზიდველი, სადად დაგეგმარებული შესასვლელი არეალი, პარკის 

ზონების კარგ ხილვადობას განაპირობებს პარკის გარედან (ძლიერი 

საზოგადოებრივი კონტროლი) და ხელს უწყობს გამვლელების 

მოკლევადიან ვიზიტებს პარკში. 

 მცირეწლოვანი ბავშვების თანმხლები პირები ასევე აძლიერებენ 

საზოგადოებრივ კონტროლს, ამიტომ 3 წლამდე ბავშვების სათამაშო 

მოედნებს უნდა ემეზობლებოდეს მიმზიდველი დასასხდომი ადგილები 

(საჩრდილობელი) და გასართობი ობიექტები. 
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 მოზრდილი ბავშვებისთვის თანმხლები უფროსების კონტროლის როლი 

უსაფრთხოების უზრუნველყოფაში მცირდება. მოზარდის ასაკის 

ცვალებადობის და მობილურობის შესაბამისად იცვლება და იზრდება მათი 

მოთხოვნილებები; მათ ჭირდებათ როგორც უსაფრთხოება და დახმარება, 

ასევე განმარტოების და განცალკევების საშუალება. კარგად ხილვადი და 

ნაკლებად ხილვადი სივრცეების კომბინაცია უზრუნველყოფს როგორც 

საზოგადოებრივ უსაფრთხოებას, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია ახალგაზრდა 

ბიჭებისთვის და გოგონებისთვის, აგრეთვე განმარტოების საშუალებებს, რაც 

ასევე მნიშვნელოვანია მოზარდებისთვის. 

განათება 

პარკის მთავარი ბილიკები, მისასვლელი შიდაგზები და დატვირთული ზონები 

განსაკუთრებით კარგად უნდა იყოს განათებული, რომ მომხმარებლის მიერ 

უსაფრთხოების სუბიექტური და ობიექტური შეგრძნება გაუმჯობესდეს (იხილეთ 

„უსაფრთხო ქალაქის გაიდლაინები“ ტომი 1, მუნიციპალური დეპარტამენტი 57 - 

ვენის ქალთა ოფისი). 

 

კარგად მოვლილი საპირფარეშოები 

კარგად მოვლილ საპირფარეშოებს დიდი წვლილი შეაქვთ სუფთა და 

კომფორტული გარემოს შექმნაში. განსაკუთრებით, ეს გოგონებისთვის, 

ქალებისთვის და ასაკოვანი ადამიანებისთვის არის მნიშვნელოვანი, რადგან პარკში 

მათ ყოფნას ახანგძლივებს. მოვლა-პატრონობის პრაქტიკის  და მონიტორინგის 

პირობების გათვალისწინებით,  რეკომენდირებულია შეძლებისდაგვარად 

საპირფარეშოების მოწყობა; თუ სახელმწიფო სტრუქტურების და უფლებამოსილი 

პირების მიერ ვერ ხორციელდება სარეკრეაციო სივრცეებში არსებული შენობა-

ნაგებობების, სხვადასხვა საყოფაცხოვრებო ობიექტების სათნადო მოვლა-

პატრონობა, ამ შემთხვევაში,მიზანშეწონილია ფასიანი ბიოტუალეტების ან 

სპეციალური ბოქსების განთავსებაც, რომელთა ოპერირებაც ავტომატიზირებულია 

და არ მოითხოვს დამატებით რესურსს. 

 

ასაკოვანი ჯგუფები 

ყველა ასაკოვან ჯგუფს უნდა შეეძლოს სარეკრეაციო სივრცის საჭიროებების 

შესაბამისად გამოყენება. შესაბამისად, ასეთ სივრცეებში უნდა იყოს შექმნილი 

პირობები მომხმარებელთა ყველა ასაკის გათვალისწინებით. განსაკუთრებით 

ბავშვები და მოხუცებულები პირები უზრუნველყოფილნი უნდა იყვნენ დაცული, 

დაჩრდილული ადგილებით, რობლებიც ხალხმრავალი ზონებიდან ხილვად 

მანძილზე მდებარეობენ.ასევე მნიშვენლოვანია, ხანდაზმულ მომხმარებელთა 

ფიზიკური აქტივობა, რაც კარგი ჯანმრთელობის წინაპირობაა. აქედან 

გამომდინარე, უნდა ითქვას, რომ შეძლებისდაგვარად, ქალაქის უმეტეს 

სარეკრეაციო სივრცეებში უნდა დამონტაჟდეს ასაკოვანი/ხანდაზმული 

ადამიანების გარე ფიტნეს მოწყობილობები (ტრენაჟორები, სარბენი ბილიკები, ა.შ) 
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4.5  გოგონების აქტიურობის სივრცეები 

იმის გამო, რომ ადრე პარკების დაგეგმარება, ძირითადათ, ბიჭების აქტივობებს 

ითვალისწინებდა, ამ პარაგრფში, ჩვენ მხოლოდ გოგონების აქტივობებს 

განვიხელთ, კერძოდ:  

- თამაშები (მოძრავი თამაშები, „მშენებლობის“ თამაში, როლების თამაში, 

ჭესების თამაში, მკვლევარის/კვლევის თამაში) 

- სპორტული თამაშები წესების დაცვით 

- მეგობრებთან შეხვედრები 

- რეკრეაციული აქტივობა 

- პარკში სეირნობა 

- პატარა ბავშვებზე მეთვალყრეობა 

არსებული სივრცე და სათამაშო მოედანი გოგონებს ამ აქტივობებში ჩართვას ხელს 

უნდა უწყობდეს.  

ერთიანი ჰარმონიული სივრცის კონცეფცია, რაც არსებული ზონების და სათამაშო 

მოედნების ფუნქციონალური და სივრცობრივი ურთიერთკავშირების უწევს 

კოორინაციას, მიმზიდველი და გენდერული თანასწორობის დაცვით პარკის 

დაგეგმარების მნიშვნელოვანი წინაპირობაა. 

დიაზინია შემდეგი პირობები უნდა იქნას მაქსიმალურად დაკმაყოფილი: 

ბურთით სათამაშო ზონა  

 უნდა დაიგეგმოს როგორც ღია, მრავალფუნქციური სივრცე და უნდა 

ესაზღვრებოდეს სარეკრიაციო ზონება, რომლებიც თამაშებისტვის 

გამოიყენება, ცქერისთის/საყურებლად, ურთიერთობებისთვის, მეგობრების 

შესაძენათ (მოაჯირი მონტაჟდება მხოლოდ იქ სადაც ის აუცილებლობას 

წარმოადგენს). ეს ხელს გაზრდის ზონების გაოყენებას, ვიზიტორებს კი 

საშუალება ექნება, რომ გადაკვეთონ თავისუფალი მოედანი ან ცოტა ხნით 

ითამაშონ. სპორტული დანიშნულების მოედნების გარშემო უნდა იყოს 

სივრცე, რომელიც ერთმანეთს შეაკავშირებს და გააუმჯობესებს 

კომუნიკაციის საშუალებას. 

 საჭიროა ფრენბურთის მოედნების რაოდენობის გაზრდა, რადგან ეს 

სპორტის სახეობა თანაბრად პოპულარულია როგორც გოგონებში, ასევე 

ბიჭებში და ხელს უწყობს სოციალურ ინტეგრაციას. 
 

სათამაშო მოედნების მოწყობა 

 სხვადასხვა ფუნქციონალური დატვირთვის მქონე ხონების მოწყობის დროს 

გათვალისწინებული უნდა იქნას მომსმარებელთა სხვადასხვა ჯგუფებს 

შორის ურთიერთქმედება. 

 სათამაშო არეალის დაგეგმარების დროს გათვალისწინებული უნდა იქნას, 
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მაგალითად, 3 წლამდე ასაკის ბავშვების მოედნის გვერდით მათი უფროსი 

ასაკის დაძმებისთვის შესაბამისი მოედნის განლაგების საჭიროება, რათა 

შეეძლოთ თავად თამაში და, ერთდროულად,  უმცროსების 

მეთვალყურეობა. 

 გოგონებისათვის მიმზიდველი სივრცეების დაპროექტება (მაგალითად, 

სპორტული ზონა, ფრენბურთის მოედანი) ისე უნდა მოხდეს, რომ სხვა 

პოპულარული ზონები (მაგალითად, სათამაშო მოწყობილობა-ინვენტარით)  

ხილვადობა ადვილი იყოს. 
 

სათამაშო მოწყობილობა/ინვენტარი 

 

- სათამაშო მოწყობილობა უნდა იყოს მულტიფუნქციური, ე.ი. მას უნდა 

ჰქონდეს არა მხოლოდ სავარჯიშო ფუნქცია, არამედ უნდა იძლეოდეს 

საკომუნიკაციო შესაძლებლობებს (როცა მომხმარებელს შეუძლია ვარჯიშის 

ინტერვალებში დაჯდეს, დაწვეს, უყუროს სხვას, იმოძრაოს); 

- სათამაშო მოწყობილობა-დანადგარების მიმოფანტვა დიდი ფართობის ღია 

სივრცეზე ხელს უწყობს გოგონების აქტიურობის არეალის გაზრდას, 

რადგან მოწყობილობა-დანადგარებზე დაფუძნებული ვარჯიშის 

ინტეგრირება უფრო დიდმასშტაბიან სათამაშო აქტიურობაში ადვილია; 

- შეთავაზებული საპარკო ობიექტები ასევე უნდა შეიცავდნენ 

მაინტეგრირებელ სათამაშო დანადგარებს, ანუ ისეთ მოწყობილობებს,  

რომლებიც შეიძლება ერთდროულად (ერთობლივად) გამოყენებულ იქნას 

რამოდენიმე ადამიანის მიერ (მაგ. საქანელა, ასაძრომი კოშკი, კარუსელი და 

ა.შ.). ამგვარი მოწყობილობა, სადაც ერთდროულად რამოდენიმე ბავშვს 

შეუძლია თამაში და რომელიც სხვადასხვა ასაკის ბავშვების ინტერესებს 

აერთიანებს, ხელს უწყობს უფროსი ბავშვების მეთვალყურეობას უმცროსი 

და-ძმის მიმართ. ამ ობიექტებზე უნდა არსებობდეს საკმარისი სივრცე, რომ 

ხელი არ შეეშალოს ბავშვების მოძრაობას და ვინმე ერთ ადამიანს არ 

შეეძლოს გასასვლელის გადაკეტვა; 

- ასევე სათამაშო ობიექტები, რომლებიც ხელს უწყობენ ბავშვის მოტორული 

ფუნქციებისა და სენსორული გამოცდილების გამდიდრებას (მაგ. 

ბალანსირების ძელაკი, ხმოვანი ელემნტები და ა.შ.), უნდა განლაგებულ 

იქნას ბილიკების გასწვრივ და პარკის შესასვლელთან ახლოს. ამით ბავშვებს 

ექმნება დამატებითი მოტივაცია, რომ ისარგებლონ ამ ობიექტებით და 

ძალაუნებურად უფრო დიდ ხანს დარჩნენ პარკში. 

 

საპარკე ფურნიტურა 

- ახალი, მიმზიდველი ფურნიტურის დამონტაჟების დროს სავარაუდოა მისი 

დაუფლება დომინანტური ჯგუფის მიერ. ამიტომ საჭიროა რამოდენიმე 
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ამდაგვარი ფურნიტურის ტიპის დამონტაჟება, ანდა მისი კომბინირება სხვა 

ტიპის, მაგრამ უკვე პოპულარულ მნოწყობილობასთან; 

 

სარელაქსაციო ზონები 

 

პასიური დასვენების და განმარტოების ადგილები, რომლებიც ხელს უწყობენ 

როლების გათამაშებას, უნდა დაიგეგმოს პარკის წყნარ ადგილებში, სადაც ასევე 

გათვალისწინებული იქნება ზრდასრული ადამიანებისთვის პასიური დასვენების 

არეალები. 

 

ექსპოზიციის ზონები 

 

დიდ ურბანულ პარკებს თვალსაჩინო ადგილას უნდა  გააჩნდეთ ექსპოზიციის 

ზონები, რომლებიც შეასრულებენ შეხვედრების,გამოფენების, მხატვრული 

კითხვისა და ორატორების გამოსვლის სივრცეს,  ისევე, როგოეც მნიშვნელოვანია 

დიდ პარკებში, ამფითეატრის ტიპის თავშეყრის ადგილის არსებობა, სადაც 

შესაძლებელი იქნება კულტურულ-საგანმანათლებლო და სოციალური 

აქტივობების განხორციელება. 

გზამკვლევი და მინიშნების სისტემა  

სივრცის რაციონალურად ათვისების მიზნით და ხილვადობის და კარგი 

ორიენტაციის უზრუნველყოფისათვის, აუცილებელია სივრცის ისეთნაირად 

დაპროექტებ, რომელიც ხელს უწყობს ადგილზე ორიენტირებას, როცა ადამიანებს 

შეუძლიათ განსაზღვრონ თავიანთი ადგილმდებარეობა მოცემულ სივრცეში, 

დასახონ დანიშნულების ადგილი და შეიმუშაონ რუკა, რომელიც მათ არსებული 

მდებარეობიდან  დანიშნულების ადგილამდე მიიყვანს. საჭიროა 

გამაფრთხილებელი ნიშნების გამოყენება კონკრეტული ობიექტებისკენ 

მისამართად,  

 

4.6 ასაკოვანი მოქალაქეების აქტიურობის დიაპაზონი 

ასაკოვანი ხალხისთვის პარკს შეუძლია მნიშვნელოვანი როლი შეასრულოს, 

როგორც საზოგადოებრივ ცხოვრებაში მონაწილეობის, ფიზიკური აქტივობების 

განხორციელების და შეხვედრების ადგილს. იმისთვის, რომ ხანდაზმულებს 

შეეძლოთ პარკში ისიამოვნონ ისევე, როგორც ახალგაზრდებს, საჭიროა შემდეგი 

ჩარჩო პირობების შესრულება. 

 

შეხვედრებისა და კომუნიკაციისთვის განკუთვნილი სივრცე პარკის ან 

საზოგადოებრივი სივრცის მონახულების მნიშვნელოვანი მოტივია. 

თანატოლებთან ურთიერთობის და გამოცდილების გაზიარების ხანდაზმულთა 

მოთხოვნილებას მრავალი კუთხით სჭირდება მხარდაჭერა. სპორტული 
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აღჭურვილობის განთავსება შეიძლება მოშორებით, რაც უკეთესად იქნება 

მიღებული. 
 

მნიშვნელოვანია ამ ჯგუფისთვის სპეციფიკური დიზაინი და აღჭურვილობა, 

როგორებიცაა მაგიდები და სკამები და მათი განთავსება საზოგადოებრივ 

სივრცეში. სკამების დასასხდომი უნდა იყოს საკმარისად მაღალი, და 

სკამებს/მერხებს უნდა გააჩნდე სამკლავეები და ზურგის საყრდენი. პარკის 

პროექტი, რომელიც ითვალისწინებს ხანდაზმული ასაკის პირებს, უნდა სახავდეს 

კავშირს საზოგადოებრივ ტრანსპორტთან, ველოსიპედის ბილიკებს და ბარიერების 

გარეშე შესასვლელებს და ბილიკებს. 

 

ვარჯიში 

სავარჯიშო შეთავაზებები საზოგადოებრივ ადგილებში შეიძლება შეიცავდეს 

უფრო მეტს, ვიდრე მხოლოდ ზოგიერთ სპორტულ აღჭურვილობას. 

შესაძლებელია სპორტული ღონისძიებების (ტაი ჩი, ბული, იოგა ...) დანერგვა და 

პოპულარიზაცია უფროსებისთვის. სპორტული ინვენტარი შეიძლება იყოს 

დამოუკიდებელი შეთავაზება. 

სპორტული აღჭურვილობის მოედანი საზოგადოებრივ პარკებში უნდა იყოს 

დაპროექტებული ისე, რომ ისინი: 

 მდებარეობდნენ მიმზიდველ დიდ პარკში. 

 ადვილად ხელმისაწვდომი იყვნენ. 

 შეიძლება ემსახურებოდნენ ექსკურსიებს. 

 არ არიან განთავსებულნი უშუალოდ სკოლებისა და საბავშვო ბაღების 

გვერდით. 

 პარკში მდებარეობდნენ ისეთ ადგილას, რომელიც არც მთლიანად ხელის 

გულზეა, მაგრამ არც ძალიან მოშორებულია. 

 არ იყვნენ ასოცირებულნი სათამაშო მოედნის მოწყობილობებთან ან 

სათამაშო მოედანთან. 

 შედგებიან 10-15 სხვადასხვა მოწყობილობისგან სხვადასხვა 

მომხმარებელთა ჯგუფებისთვის; რომ უფრო ასაკოვანი ქალები და კაცები 

და მათი განსხვავებული სავარჯიშო მოთხოვნები დაკმაყოფილებულია. 

 ავითარებდნენ მობილურობას, ფიზიკურ შესაძლებლობებს, მოქნილობას, 

ბალანსს და კოორდინაციას. 

 ასევე სთავაზობდნენ მოწყობილობებს, რომლებიც ხელს უწყობენ 

გაზიარებას და კომუნიკაციას. 

 სთავაზობდნენ სივრცეებს, რომელიც უსაფრთხოა და ბარიერების გარეშეა 

უხუცესი ადამიანების მოძრაობისთვის. 

 ყველა სავარძელს სწრაფი გაშრობის ზედაპირი აქვთ. 
 

როგორც დამატებითი შეთავაზება, თუ სპორტული აღჭურვილობის მოედნისთვის 

არასაკმარისი სივრცეა, შეიძლება არსებობდეს სივრცე აერობიკის, ტაი ჩის, 

იოგასთვის და ა.შ.სხვადასხვა დანიშნულების ადგილები და ბილიკები 

განსხვავებული ზედაპირებითა და ფერდობებით. 
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საკანონმდებლო გარემო 

 

ყველა პირისთვის და ასაკობრივი ჯგუფისთვის ხელმისაწვდომობა და მათი 

ჩართულობა დაცულია საქართველოს კანონმდებლობით და საერთაშორისო 

კონვენციებით, რომლებიც პირდაპირ ისახავენ მიზნად ადამიანის უფლებათა 

საკითხების მოგვარებას სახელმწიფო ორგანოებზე ვალდებულებების 

დაკისრებით, რომ პატივი სცენ, დაიცვან და აღასრულონ შეზღუდული 

შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებები "ინკლუზიური და ხელმისაწვდომი" 

ინფრასტრუქტურის და მომსახურების უზრუნველყოფის მეშვეობით. 

საქართველოს სამთავრობო ორგანოები, ისევე როგორც ადგილობრივი 

ადმინისტრაციული უწყებები უნდა აკმაყოფილებდნენ ყველა საერთაშორისო 

ხელშეკრულების და ადგილობრივი კანონების მოთხოვნებს, რომლებიც 

უზრუნველყოფენ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთათვის თანაბარ 

შესაძლებლობებს, აღმოფხრავენ სარეკრეაციო ზონებში ნებისმიერი სახის 

დისკრიმინაციას და უზრუნველყოფენ სარეკრეაციო  სივრცის ხელმისაწვდომობას 

და მათ ინკლუზიურ ხასიათს. 

მიუხედავად იმისა, რომ ადამიანის ძირითადი უფლებები დაცულია მრავალი 

სხვადასხვა კანონით, არსებობს რამდენიმე განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი 

საკანონმდებლო ნაწილები, რომლებიც პირდაპირ განიხილავენ ინვალიდების 

უფლებებს, ესენია: 

”საქართველოს კანონი” შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა 

სოციალური დაცვის შესახებ ”, 1995 წ. 

საქართველოს კანონი „დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის შესახებ“, 2014 

წ, 

გაეროს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების კონვენცია (მას 

ასევე უწოდებენ CRPD) უზრუნველყოფს ყველა შეზღუდული შესაძლებლობების 

მქონე პირთა უფლებების დაცვის და გაძლიერების საკანონმდებლო ჩარჩოს და 

ხელს  უწყობს თანაბარი უფლებების დამკვიდრებას ცხოვრების ყველა სფეროში. 

 

ბავშვის უფლებების კონვენცია (CRC) არის ბავშვთა უფლებების დაცვის 

საკანონმდებლო საფუძველი. იგი გაეროს მიერ 1989 წელს იქნა მიღებული. 

ხელმისაწვდომობის და ჩართულობის უზრუნველყოფის მთავარი მითითება ეხება 

ბავშვების თამაშის უფლებას. 

მუხლი 31 ”ყველა ბავშვს აქვს უფლება ითამაშოს:… ბავშვის უფლება დაისვენოს და 

გაერთოს, ჩაერთოს თავის ასაკთან შესაფერისს  სათამაშო და სარეკრეაციო 

აქტიურობაში და თავისუფლად მიიღოს მონაწილეობა კულტურულ ცხოვრებაში 

და ხელოვნებაში. 
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გაეროს ბავშვთა უფლებების კომიტეტმა 2013 წელს გამოაქვეყნა ზოგადი 

კომენტარი 31-ე მუხლის შესახებ, რომელიც ცნობილია როგორც ზოგადი 

კომენტარი #17 (GC17). 

GC17–ის ფარგლებში კომიტეტმა ვრცლად დაწერა შეზღუდული 

შესაძლებლობების მქონე ბავშვთა თამაშის უფლებების შესახებ, შეგვახსენა რა, რომ 

შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვებს უფლება აქვთ  თამაშში 

მონაწილეობის თანაბარი და რეალური შესაძლებლობები მიიღონ. ინკლუზიური 

გარემოს შესახებ, ზოგადად, კომიტეტმა დაადგინა, რომ ინკლუზიურ საჯარო 

სივრცეში მიღებული გამოცდილება ხელს უწყობს და აძლიერებს სამოქალაქო 

საზოგადოებას და განამტკიცებს შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვების 

რწმენას, რომ ისინი სრულუფლებიანი მოქალაქეები არიან. 

მუხლი 3: შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებს თამაშის, დასვენების, 

სპორტული და გასართობი აქტიურობის ხელმისაწვდომობის თანაბარი უფლება 

აქვთ. ”ხელმისაწვდომი და ინკლუზიური გარემო და ობიექტები ხელმისაწვდომი 

უნდა იყოს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვებისთვის, რათა მათ 

საშუალება მიეცეთ ისარგებლონ თავიანთი უფლებებით, რომლებიც 

გათვალისწინებულია 31-ე მუხლით.” (ბავშვთა უფლებების კომიტეტი, 2013)  

 

უნივერსალური დიზაინის პრინციპები და მიზნები შეიძლება გამოყენებულ იქნას 

ყველა მომხმარებლისთვის სასიამოვნო  საზოგადოებრივი  ადგილების 

შექმნისთვის. ისეთი მრავალფეროვანი მახასიათებლების მქონე სივრცის, როგორიც 

პარკია, დაპროექტებისას მნიშვნელოვანია უნივერსალური დიზაინის 

კონცეფციები გამოყენებულ იქნას ყველა მონაკვეთზე. ნებისმიერი საპარკო 

ელემენტის ან ობიექტის დაპროექტების დროს უნდა ვიხელმძღვანელოთ შემდეგი 

პრინციპებით, (რომლებიც განსაზღვრავენ ფუნდამენტურ მოსაზრებებს და 

პრიორიტეტებს), იმის უზრუნველსაყოფად, რომ მათი დიზაინი მიესადაგებოდეს 

პარკის მთლიან კონტექსტს: 

უნივერსალური დიზაინის ძირითადი პრინციპებია: 

მარტივი და ადაპტირებადი დიზაინი. კარგი დიზაინი ცვლილებებთან 

ადაპტირების შესაძლებლობას იძლევა. ახალი დაგეგმარება ან არსებული 

საზოგადოებრივი სივრცის კეთილმოწყობა უნდა მოხდეს როგორც არსებული 

კონტექსტის პატივისცემით, ასევე სამომავლო ცვლილებების გათვალისწინებით. 

ყველასთვის ხელმისაწვდომი, კარგი საზოგადოებრივი სივრცე ხასიათდება 

გამოყენების სიიოლით, უსაფრთხოებით და არჩევანის შეთავაზებით. უსაფრთხო 

ბილიკები და გზამკვლევი ნიშნები აუმჯობესებენ სხვადასხვა საპარკო ზონების და 

ფუნქციების ხელმისაწვდომობას, ორიენტირებას და ურთიერთკავშირს. უნდა 

შეიქმნას ბილიკების იერარქია, რომელიც საშუალებას მისცემს ფეხით 

მოსიარულეებს, ველოსიპედისტებს და ფიზიკური შეზღუდული შესაძლებლობის 

მქონე პირებს უსაფრთხოდ და სწრაფად იმოძრაონ პარკში. პარკის დიზაინი 

სასარგებლო და საინტერესო უნდა იყოს სხვადასხვა შესაძლებლობების მქონე 

პირთათვის. იგი უნდა აკმაყოფილებდეს ინდივიდუალური პრეფერენციებისა და 

შესაძლებლობების ფართო სპექტრს. 
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დაიცავით ქალაქის ხასიათი და მთლიანობა. ერთი ადგილის მეორესგან 

განსხვავებების ამოცნობა და დაფასება არის კარგი დიზაინის ქვაკუთხედი. 

არსებული გარემოს იერსახე განსაზღვრავს ტერიტორიის თვითმყოფადობას და 

ხასიათს და ქმნის უბნის და თემის კუთვნილებას განცდას. ასევე წახალისებულია 

მაღალი ხარისხის თანამედროვე დიზაინი, რომელიც გამომდინარეობს გარემოს 

კონტექსტიდან, და ხასიათდება, სხვასთან ერთად, მემკვიდრეობის პატივისცემით. 

დიზაინის დროს გამოიყენოთ გრძნობები. ადამიანის მოძრაობა ბუნებით არის 

შეზღუდული ჰორიზონტალურად და სიჩქარე დაახლოებით 5 კმ / სთ. გრძნობები, 

ფაქტობრივად, ფრონტალურად არის ორიენტირებული და მხედველობა უდავოდ 

ჰორიზონტალურად არის განვითარებული. სოციალური ხედვის ველი 

დაახლოებით 100 მეტრია. ეს არის ის მანძილი, რომელზეც ადამიანს შეუძლია 

ამოიცნოს ადამიანის ფიგურები, ხოლო დაახლოებით 30 მეტრ მანძილზე 

ადამიანის უფრო დეტალური მახასიათებლები. ყნოსვის გრძნობა უკეთეს 

შემთხვევაში მოქმედებს 2-3 მეტრზე, ხოლო სმენას უფრო ფართო ფუნქციონირების 

დიაპაზონი აქვს და დაახლოებით 35 მეტრია. ამის გათვალისწინებით, დიზაინერმა 

უნდა შექმნას სენსორული ან ფიზიკური შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე 

პირთათვის საშუალებები გამოიყენონ სუნი, ხმა და შეხება პარკში მიღებული 

გამოცდილების გასაუმჯობესებლად. 

პარკები უფრო მნიშვნელოვანია ვიდრე გვგონია. მსოფლიოს ქალაქების 

შესანიშნავი საზოგადოებრივი პარკები, ისევე, როგორც სხვადასხვა 

ღირშესანიშნავი ადგილები, მრავალმხრივი დანიშნულების ადგილებია. 

კოლექტიური მონაწილეობით დაპროექტებული პარკი იზიდავს უამრავ ადამიანს, 

რომლებით სხვადასხვა საბაბით მოდის პარკში სიამოვნების სხვებთან ერთად 

გასაზიარებლად. პარკები გვთავაზობენ დასასვენებელი შესაძლებლობების 

სპექტრს, დაწყებული ჩრდილში დასასვენებელი ადგილით და დამთავრებული 

საბავშო მოედნებით, ცირკულარული ბილიკებით და უფრო დიდ პარკებში, 

სპორტული მოედნებით და ობიექტებით. მიუხედავად იმისა, რომ ახალი პარკების 

ფართობი არ უნდა იყოს 0.5 ჰექტარზე ნაკლები, ურბანულ დასახლებაში ითვლება, 

რომ 0.3 ჰა მინიმალური ფართობია, სადაც შეიძლება განლაგდეს 

სიცოცხლისუნარიანი პარკი, რომელიც გამოსადეგი იქნება ადგილობრივი 

მოსახლეობის არაფორმალური სარეკრეაციო აქტიურობისთვის. 

გამოიყენეთ მომხმარებლის გამოცდილება. სიარულის დროს ადამიანი 

უპირატესობას სწორ ხაზზე მოძრაობას ანიჭებს და კუთხეებს ჭრის. ჩვეულებრივ 

ადამიანის სასიარულო მანძილია 400-500 მეტრი დღეში. ბავშვებისთვის, 

ხანდაზმული ან ფიზიკურად შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისთვის 

საშუალო მანძილი უფრო მოკლეა. ამ საშუალო დისტანციებზე გავლენას ახდენს 

ბილიკის სიგრძე და ხარისხი, იმისდა მიხედვით თუ როგორია უსაფრთხოების 

შეგრძნება და სტიმულების მრავალფეროვნება, რომელსაც იგი სთავაზობს 

მომხმარებელს. ხალხი ცდილობს თავიდან აიცილოს წინასწარ განსაზღვრული 

დანიშნულების ადგილამდე შემოვლითი გზით მისვლა და იმ შემთხვევაში, თუ ეს 

დანიშნულება მოჩანს, ისინი მოკლე გზით პირდაპირ მისკენ მიემართებიან. 

შეარჩიეთ შესაფერისი მასალები. საერთოდ, საზოგადოებრივ სარეკრეაციო 

სივრცეში მოსაპირკეთებლად და დასაგებად გამოყენებული მასალები უნდა 
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სარეკრეაციო სივრცეების განვითარების სტანდარტი თანასწორუფლებრივი 

სარგებლობის უზრუნველსაყოფად 

განისაზღვროს ადამიანზე ორიენტირებულ დიზაინით და მონახაზით, ასევე 

ყურადღება უნდა გამახვილდეს ზოგადად ხარისხზე. ობიექტის მასალების 

მახასიათებლები და სპეციფიკაციები უნდა შეესაბამებოდეს პროექტის ფარგლებში 

მოცემულ ტექნიკურ მოთხოვნებს, საერთაშორისო სტანდარტიზაციისა და 

ხარისხის მოთხოვნების გამოყენებით. 

ასევე არსებობს რამდენიმე კრიტერიუმი, რომელიც გასათვალისწინებელია 

პროექტისათვის შესაფერისი მასალების არჩევისას: 

• მდგრადობა: პროექტი უნდა იყოს უზრუნველყოფილი საკმარისი რესურსით და 

ამცირებდეს გარემოზე გავლენას. 

•ხარისხი: ფოკუსირება მაღალხარისხიან მასალებზე, რომლებიც გარანტირებულია, 

რომ დიდხანს გაძლებენ, უფრო მართებულია და მიღებულია საერთაშორისო 

გამოცდილებით და ყველაზე მაღალ საზოგადოებრივ გამოყენების ხარისხს 

გვთავაზობს. 

• ესთეტიკა: გამოიყენეთ მარტივი, მედეგი და მიზანზე გათვლილი მასალები, 

რომლებიც მრავალფუნქციურია  

• ტექნიკური შესაბამისობა 

მასალების შემადგენლობა, ტექსტურა, კონსისტენცია, იერსახე, სტრუქტურული 

ელემენტები, შესაბამისი ნაწილები და სხვა დეტალები უნდა შეესაბამებოდეს 

საპროექტო ნახაზებს, პროექტის დიზაინერის მიერ მოთხოვნილ ხარისხთან და 

ტექნიკურ მახასიათებლებთან შესაბამისობაში. 

 

საზოგადოების ჩართვა. საზოგადოებისთვის ისტორიული პერსპექტივის და 

ადგილობრივი მოწყობის სისტემის გაცნობა და იმის გარკვევა, თუ რას ანიჭებს ეს 

საზოგადოება მნიშვნელობას, ხელს შეუწყობს მესაკუთრის შეხედულებების 

ფორმირებას და სარეკრეაციო პროექტების წარმატებას. ის ადგილები, სადაც თავს 

კარგად გრძნობს ქალაქის მაცხოვრებელი, უფრო ხშირად გამოიყენება და როდესაც 

რამეს კარგად იყენებ, მეტი შანსია, რომ იზრუნებ მასზე. ზოგადად, მინიმუმ ორი 

საზოგადოებრივი შეხვედრა უნდა გაიმართოს სარეკრეაციო სივრცის პროექტის 

შემუშავების პერიოდში, სადაც მოხდება ადგილობრივი მოსახლეობის 

საჭიროებების და ხედვების გათვალისწინება და მათი გარდაქმნა დიზაინის ენაზე. 

ჯანმრთელობა. გაჯანმრთელების ხელშეწყობა, სპორტული და აქტიური 

დასვენებისთვის შესაბამისი სივრცეების და ინფრასტრუქტურის მეშვეობით. 

დიდი სარეკრეაციო ტერიტორიების ირგვლივ არსებული სივრცეები უნდა 

სთავაზობდნენ მომხმარებელს სხვადასხვა სპორტულ აქტივობებს, ასევე ხელს 

უნდა უწყობდეს აქტიურ ცხოვრებას და ფიზიკურ ჯანმრთელობას. 

სოციალური ინტეგრაცია. ყველა პოტენციურ მომხმარებელთა ჯგუფის მიმართ 

ღირსეულად და პატივისცემით მოპყრობა, და დაპროექტების დროს მათი 

მოთხოვნილებებისა და შეხედულებების  გათვალისწინება. სხვადასხვა ფიზიკური 

და გონებრივი განვითარების მქონე მომხმარებელთა ყველა ჯგუფის 

გათვალისწინება,  

პერსონალიზაცია. მოიცავს არჩევანის შესაძლებლობებს და ინდივიდუალური 

პრეფერენციების გამოხატვას; დიზაინი უნდა ითვალისწინებდეს თითოეულის 

ჩართვის და სიამოვნებას, განსხვავებული შემეცნებითი, სენსორული, ფიზიკური 
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სარგებლობის უზრუნველსაყოფად 

და განვითარების შესაძლებლობების მქონე პირების ჩათვლით. საზოგადოებრივი 

სივრცის თითქმის ყველა ელემენტის ოპტიმიზაცია შესაძლებელია მაქსიმალური 

წვდომის უზრუნველყოფის კუთხით. 

განვიხილოთ გენდერული დინამიკა. საზოგადოებრივი სივრცის დიზაინერები 

უნდა გაერკვნენ, თუ როგორ მოძრაობენ და იყენებენ საზოგადოებრივ სივრცეს 

სხვადასხვა გენდერული იდენტობის და გამოხატულების მქონე ადამიანები, 

იმისთვის რომ უკეთ დაიგეგმოს, თუ როგორ უნდა იგრძნოს ყველა ადამიანმა თავი 

სასურველად და უსაფრთხოდ. 

კარგი შესასვლელი და გასასვლელი გზები, კარგი გზამკვლევი, საზოგადოებრივი 

სივრცის შეუფერხებელი ხილვადობა საშუალებას აძლევს ყველას, რომ პარკში ან 

მოედანზე უფრო კომფორტულად იგრძნონ თავი, მაგრამ ეს არ არის მთელი 

სურათი. 

ყოველგვარი გენდერული გამოხატვისა და სექსუალური იდენტობის მქონე 

ადამიანისთვის ადგილის შექმნის გასაღები არა მხოლოდ ღია, არამედ საინტერესო 

სივრცის შექმნაა. დასაწყისისთვის, მნიშვნელოვანია ინკლუზიური 

სოციალიზაციისთვის, თამაშისთვის, რელაქსაციისთვის საკმარისი ადგილის 

უზრუნველყოფა, აქ დაპროგრამება არის მთავარი. საუკეთესო საერთაშორისო 

პრაქტიკა გვიჩვენებს, რომ დიზაინის ისეთ ახალი ელემენტების განხორციელება, 

როგორიცაა სცენა, საცავი სივრცე და გარეთ საკითხავი ადგილი, თინეიჯერი 

გოგონებისთვის სპორტული მოედნები, მეგობრული და მისასალმებელი 

დაპროგრამების საშუალებას იძლევა, რაც, თავის მხრივ, პარკში უფრო მეტი ქალის 

და ბავშვის მოზიდვას უწყობს ხელს.( Gehl J., (2006). 
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05  

სარეკრეაციო სივრცის დეტალური 

პროექტირების  სტანდარტები და 

კრიტერიუმები 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Green and Recreation Space Standard       54 

Tbilisi Municipality 

სარეკრეაციო სივრცეების განვითარების სტანდარტი თანასწორუფლებრივი 

სარგებლობის უზრუნველსაყოფად 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Green and Recreation Space Standard       55 

Tbilisi Municipality 

სარეკრეაციო სივრცეების განვითარების სტანდარტი თანასწორუფლებრივი 

სარგებლობის უზრუნველსაყოფად 

5.0    სარეკრეაციო სივრცის დიზაინის სტანდარტები და კრიტერიუმები  
 

5.1 უსაფრთხოება და დაცულობა  

სამართლებრივი ჩარჩო და სტანდარტები 

პარკის ტერიტორიაზე საჭიროა 

დამონტაჟდეს სამეთვალყურეო კამერები; 

უნდა მოეწყოს მიწისქვეშა საკომუნიკაციო 

ჭები და ქსელები, რაც ყველა არსებულ ბოძში 

კაბელის შეყვანის საშუალებას მოგვცემს;  

 

საკომუნიკაციო ქსელები უნდა იყოს ატვირთული და დაფიქსირებული GIS-

ფორმატში; სატვირთო მანქანებისთვის პარკის ტერიტორიაზე უნდა არსებობდეს 

ერთი ზოლი შესაბამისი საფარით, ამასთან, სასწრაფო სამედიცინო დახმარების თუ 

სხვა მსუბუქი ავტომობილების გადაადგილებისთვის უნდა არსებობდეს 

შესაბამისი ზომის და საფარის სხვა ბილიკებიც. აღნიშნული ბილიკების მეშვეობით 

უნდა იყოს შესაძლებელი პარკის ერთი ბოლოდან მეორე ბოლოში მოხვედრა;  

 

პარკის შესასვლელებში საჭიროა არსებობდეს დისტანციურად მართვადი 

ბარიერები, რათა უცხო ავტომობილებმა ვერ შეძლონ ტერიტორიაზე მოხვედრა; 

სახანძრო უსაფრთხოების ნორმების დაცვის კუთხით რეკომენდირებულია 

ჰიდრანტების თვალსაჩინო ადგილას განთავსება; 
 

პარკის ტერიტორიაზე დაცვის თანამშრომლებისათვის უნდა მოეწყოს 

იზოლირებული ოთახი სველი წერტილით და შესაბამისი აპარატურით 

აღჭურვილი; 

 

პარკის ტერიტორიის ფარგლებში, თვალსაჩინო ადგილას, უნდა იყოს გამოყოფილი 

ადგილი სადაც დამონტაჟდება პირველადი დახმარების სპეციალური ყუთი, 

შესაბამისი აღნიშვნით და გამაფრთხილებელი ნიშნით, რომელშიც განთავსებული 

იქნება პირველადი დახმარების აღმოჩენისთვის საჭირო მედიკამენტები და 

აუცილებელი ნივთები; 

 

პარკის ტერიტორიაზე საჭიროა დენის გამანაწილებელი ცენტრალური კარადის 

განლაგება, რომელიც დენის მიწოდებას 24-საათიან რეჟიმში უზრუნველყოფს; 

პარკის ტერიტორიაზე უნდა დამონტაჟდეს ტერიტორიის რუკების სტენდი; 

 

პარკის ტერიტორიაზე ასევე უნდა არსებობდეს შესაბამისი ამკრძალავი და 

გამაფრთხილებელი ნიშნები (მათ შორის, ველოსიპედით მოძრაობის, გაზონზე 

გადასვლის, პარკირების და ა.შ); 

 

პარკის ტერიტორიაზე შინაური ცხოველებისთვის გამოყოფილი უნდა იყოს 

შესაბამისი სივრცე,   რომელიც უნდა იყოს შემოღობილი და აღჭურვილი შესაბამისი 

ინვენტარით. 
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დიზაინის კრიტერიუმები 

- მაქსიმალური გამჭვირვალეობა; 

- საფრთხის შემცველი ადგილების თავიდან აცილება; 

- უსაფრთხოების სამსახურის შენობა (ძალიან მნიშვნელოვანი ობიექტების 

24-საათიანი მეთვალყურეობა); 

- საკმარისი განათება; 

- განათების ქსელის მოწყობის პირობები უნდა აკმაყოფილებდეს „PUE 2007“-

ის მოთხოვნებს. ბოძები უნდა იყოს მყარად გამაგრებული; 

- ბოძების სიმაღლე სასურველია იყოს  3.5 მეტრიდან  4.5-მეტრამდე და 

დიამეტრი არანაკლებ 100 მმ. ყოველ ბოძზე უნდა დამონტაჟდეს ჩამრთველ-

გამომრთველი ავტომატი; 

- კოლოფის არსებობის შემთხვევაში, კოლოფი უნდა იყოს რკინის და მიწის 

დონიდან მინიმუმ 30 სმ სიმაღლეზე.  ელ. კაბელი უნდა იყოს 5 წვერიანი (3 

ფაზა და ორი ნული. ერთი მუშა და მეორე დამცავი)  გათვლილი ქსელის 

სიგრძეზე და მოკლე ჩართვის დენზე. იხ. „ PUE 2007“ -ის ნორმები. 

- კაბელის ჩალაგების სიღრმე დამცავ (ორკედლიანი გოფრირებული) მილში 

გატარებით არანაკლებ 50 სმ. ბოძების და კარადის დამცავი დამიწება 

მოეწყოს „PUE 2007“-ის მიხედვით. ობიექტის ჩართვა მოხდეს ტექნიკური 

დოკუმენტაციის სრული პაკეტის წარდგენის შემდეგ. ობიექტის მკვებავი 

კაბელი უნდა იყოს მიყვანილი საფიდერო გარე განათების ბოძის დაერთების 

წერტილამდე და დაცული იქნას ლითონის მილით (არანაკლებ 2,5 მ 

სიმაღლეზე მიწიდან); 

- კარადის დამონტაჟების შემთხვევაში კარადა უნდა იყოს დამიწებული; 

- ბოძები უნდა იყოს შეღებილი, დანომრილი;  

- სანათები უნდა იყოს დანულებული; 

- საშემსრულებლო ნახაზზე დასატანია კაბელების და სადენების ტიპები, 

კვეთი სიგრძე, ბოძების და კარადების დამიწებები. 

 

ქალაქის გარე განათების ქსელში შესრულებული სამუშაოების საჭირო ტექნიკური 

დოკუმენტაციის სია 
 

1. პროექტი. 

2.საშემსრულებლო ნახაზი. 

3.ბოძების დამცავი დამიწების, კარადების დამიწების კონტურის ოქმი (ფარული 

სამუშაოების, მოწყობის სქემა, წინაღობის სიდიდე, ლაბორატორიის 

აკრედიტაციის მოწმობა). 

4. კაბელის გაყვანის ოქმი (ფარული სამუშაოების, იზოლაციის გაზომვის 

გაყვანამდე და გაყვანის შემდეგ). 

5. ძაბვის სიდიდეების გაზომვის ოქმი (იზომება ხაზის დასაწყისში და ხაზის 

ბოლოში) 

6. ფაზების დატვირთვის გაზომვის ოქმი. 

7. შესრულებული სამუშაოს სპეციფიკა, სადაც კონკრეტულად იქნება მოყვანილი 

შემდეგი მონაცემები:  
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ა). სადენების, კაბელების მარკა, კვეთი, სიგრძე. 

ბ). ბოძების დიამეტრი, სიმაღლე, რაოდენობა; 

გ). სანათის ტიპები, რაოდენობა, ნათურების სიმძლავრე. 

 

დისტანცია განათების ბოძსა და ხეებს შორის 

 
ხეების დარგვის  ადგილმდებარეობის განსაზღვრისას გათვალისწინებული უნდა 

იყოს კონკრეტული ხის სახეობისთვის ზრდასრულ ასაკში დამახასიათებელი 

პარამეტრები.  

 

 

არსებობს 3 მნიშვნელოვანი ფაქტორი ხესა და განათების ბოძს შორის დისტანციის 

განსასაზღვრად. 
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გრძელი შტამბის მქონე ხე, რომელზეც განტოტვა იწყება ღეროს ზედა ნაწილში. 

 

სატრანსპორტო გზებზე ხის შტამბი უნდა იყოს 4.5 მეტრი სიგრძის, რათა პრობლემა 

არ შეექმნას ტრანსპორტის გადაადგილებას. შიდა ურბანულ ზონაში შტამბის 

სიგრძე შესაძლებელია იყოს უფრო ნაკლები ვიდრე 4.5 მეტრი. ყველა ხის 

სახეობისთვის დაცული უნდა იყოს დაბალანსებული პროპორცია შტამბსა და 

ვარჯის სიმაღლეს შორის. 

 

 

ვარჯის დიამეტრი 

 

გარე განათების სინათლის გაშლას ხელს არ უნდა უშლიდეს ხის ვარჯი. განათების 

ბოძის მდებარეობა ისე უნდა იყოს გათვლილი, რომ შუქის გაფრქვევა ხდებოდეს 

ვარჯის ქვემოთ.  

 

განათების ბოძის სიმაღლე 

 

განათების ბოძის სიმაღლე დამოკიდებულია გასანათებლი არეალის ფართობზე. 

თუ ბოძები მდებარეობს გზის ერთ მხარეს, მისი სიმაღლე გათვლილია მთელი გზის 

ფართობის გასანათებლად. ხოლო თუ ბოძები ორივე მხარეს არის განლაგებული, 

მათი სიმაღლე გათვლილია გზის მხოლოდ ნახევარი ფართობის გასანათებლად. 

განათების ბოძები უნდა დამონტაჟდეს ხის ფესვთა სისტემის დიამეტრის 

გათვალისწინებით, რათა დამონტაჟებისას არ მოხდეს ფესვთა სისტემის 

დაზიანება. 

თუ არსებობს ინფორმაცია შტამბისა და ბოძის სიმაღლის შესახებ, მაშინ შესაძლოა, 

ადვილად განისაზღვროს მათ შორის დისტანცია ცხრილების მეშვეობით (იხ. 

ქვემოთ). 

 დისტანციის გამოანგარიშებისას გათვალისწინებული უნდა იყოს ფესვთა 

სისტემის დიამეტრი, რომელიც ემთხვევა ვარჯის დიამეტრს. 

 არსებული ცხრილი გათვლილია განათების ბოძის სინათლის სხივის 700 

გრადუსიანი დახრილობისთვის. 

 დისტანციები გაზომილია ფიგურების ცენტრალურ წერტილებს შორის. 

 თუ ცხრილში არის მოცემული ციფრები,  ხე განთავსებულია განათების ორ 

ბოძს შორის. 

 თუ ცხრილში არ არის მოცემული ციფრები, დისტანცია ხესა და განათების 

ბოძს შორის წარმოდგენილია ისე, რომ  ხე ვერ თავსდება განათების ორ ბოძს 

შორის. ამ შემთხვევაში გამოსავალი შემდეგნაირად მოიძებნება: 

 დაბალი სიმაღლის ბოძები, რომელთა რაოდენობა მეტია და მათ 

შორის დისტანცია მცირე; 

 ტოპიარული ხეები; 

 სხვადასხვა სახეობის ხეების შერჩევა; 
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ცხრილი 2.5 მ სიგრძის შტამბისთვის 

 
 

მაგალითი: 

შტამბის სიგრძე: 2.5 მ; 

ვარჯის დიამეტრი: 8 მ; 

განათების ბოძის სიმაღლე: 6 მ; 

დისტანცია განათების ბოძსა და ხეს შორის: 13.5 მ; 

ხეებს შორის დისტანცია: 27 მ; 

დისტანცია განათების ბოძებს შორის: 27 მ 

 

ცხრილი 3 მ სიგრძის შტამბისთვის 
 

 

4 6 8 10 12 14 16

4 6 11.5 17 22.5 28 33 38.5

6 7 12.5 18 23.5 29 34 39.5

8 8 13.5 19 24.5 30 35 -

10 9 14.5 20 - - - -

12 10 - - - - - -

14 - - - - - - -

16 - - - - - - -

18 - - - - - - -

20 - - - - - - -

22 - - - - - - -

24 - - - - - - -

26 - - - - - - -

ზრდასრული 

ხის ვარჯის 

დიამეტრი (მ)

განათების ბოძის სიმაღლე (მ)
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მაგალითი: 

შტამბის სიგრძე: 3 მ; 

ვარჯის დიამეტრი: 12 მ; 

განათების ბოძის სიმაღლე: 4 მ; 

დისტანცია განათების ბოძსა და ხეს შორის: 9 მ; 

ხეებს შორის დისტანცია: 18 მ; 

დისტანცია განათების ბოძებს შორის: 18 
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ცხრილი 4 მ სიგრძის შტამბისთვის 

 
მაგალითი: 

შტამბის სიგრძე: 4 მ; 

ვარჯის დიამეტრი: 10 მ; 

განათების ბოძის სიმაღლე: 8 მ; 

დისტანცია განათების ბოძსა და ხეს შორის: 16 მ; 

ხეებს შორის დისტანცია: 32 მ; 

დისტანცია განათების ბოძებს შორის: 32 მ 

 

 

ცხრილი 4.5 მ სიგრძის შტამბისთვის 
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მაგალითი: 

შტამბის სიგრძე: 4.5 მ; 

ვარჯის დიამეტრი: 20 მ; 

განათების ბოძის სიმაღლე: 4 მ; 

დისტანცია განათების ბოძსა და ხეს შორის: 10 მ; 

ხეებს შორის დისტანცია: 20 მ; 

დისტანცია განათების ბოძებს შორის: 20 მ; 

 

 

ცხრილი 5 მ სიგრძის შტამბისთვის 
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მაგალითი: 

შტამბის სიგრძე: 5 მ; 

ვარჯის დიამეტრი: 14 მ; 

განათების ბოძის სიმაღლე: 16 მ; 

დისტანცია განათების ბოძსა და ხეს შორის: 37 მ; 

ხეებს შორის დისტანცია: 74 მ; 

დისტანცია განათების ბოძებს შორის: 74 მ; 
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5.2 პარკები / ბაღები ბარიერების გარეშე 

 

სამართლებრივი ჩარჩო და სტანდარტები: 

პარკის დიზაინი უნდა შეესაბამებოდეს საქართველოს მთავრობის დადგენილების 

მოთხოვნებს "შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისთვის სივრცის 

მოწყობის არქიტექტურული და გეგმარებითი ელემენტების ტექნიკური 

რეგლამენტის თაობაზე “(2014 წლის 6 ივნისი).  

 

 დიზაინის კრიტერიუმები 

 პარკები და ყველა სხვა მწვანე ინფრასტრუქტურა უნდა იყოს ბარიერების 

გარეშე განსაკუთრებით სათამაშო მოედნების შემთხვევაში 

 დამაკავშირებელი გზები უნდა იყოს კიბეების და საფეხურების გარეშე 

 გზები აღჭურვილი სათანადო პანდუსებით და ზედაპირით 

 საკმარისი მოპირკეთებული ადგილები გადაადგილებისა და შენახვისთვის 

(ეტლებისთვის, ველოსიპედებისთვის და ა.შ.) 

 იმისათვის, რომ ბილიკები ხელმისაწვდომი იყოს შეზღუდული 

შესაძლებლობის მქონე პირებისთვის, ზედაპირები უნდა იყოს მყარი, 

სტაბილური და ერთგვაროვანი 

 მინიმუმ ერთი  მყარი არე მინიმალური ზომებით 760 მმ X 1220 მმ უნდა 

გაკეთდეს გრძელი სკამის ერთ ბოლოში იმისთვის, რომ შშმ ეტლის 

მომხმარებლებს შეეძლოთ გვერდიგვერდ დასხდნენ სკამზე მჯდომ 

ადამიანთან. მისი ზედაპირი მაგარი და მყარი  უნდა იყოს.  
 

პანდუსები აუცილებელია ეტლების მომხმარებლებისთვის და ფიზიკური 

დატვირთვის წყაროა მათთვის, ვინც ეტლებს, სავარძლებს და ველოსიპედებს 

უკნიდან აწვება. გრადიენტი უნდა იყოს რაც შეიძლება მცირე. ციცაბო გრადიენტი 

სირთულეებს უქმნის ეტლის ზოგიერთ მომხმარებელს, რომლებსაც ძალა არ 

ყოფნით, რომ ფერდობზე ავიდნენ ან დაშვებისას შეანელონ სვლა ან გაჩერდნენ. 

ამასთან, შეიძლება არსებობდეს გარემოებები, მაგ. მოდერნიზაციის დროს, 

როდესაც მცირე დისტანციაზე საჭირო გახდეს უფრო მაღალი გრადიენტი, ვიდრე 

სარეკომენდაციო მინიმუმია. 

პანდუსებს ყოველთვის თან უნდა ახლდეს საფეხურები, როდესაც დონის აწევა 300 

მმ-ზე მეტია და წვდომის ალტერნატიული საშუალებები, მაგალითად, ლიფტი, 

როდესაც მთლიანი აწევა 2 მ-ზე მეტია. 

2000 მმ სიგანის საფეხმავლო ბილიკი ან ტროტუარი საშუალებას აძლევს ეტლის ორ 

მომხმარებელს ერთმანეთს უსაფრთხოდ აუარონ გვერდი. 

ბილიკების ზედაპირს  არ უნდა ჰქონდეს  10 მმ-ზე მეტი სიგანის ნაკერები და ყველა 

გადასასვლელი დაწყვილებულად აუნდა იყოს  აღნიშნული. 

გრადიენტი 1:20, მაქსიმალური აწევა 50 სმ და მაქსიმალური სიგრძე 10 მ. 
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პანდუსის სიგანე 150 სმ, 180 სმ x 180 სმ ფართობის არე პანდუსის ზედა და ქვედა 

ბოლოში. 

არამოლიპული ზედაპირი, 1:50 ჯვარედინი დაცემით დრენაჟის 

უზრუნველსაყოფად და 15 სმ სიმაღლის ნაპირების დაცვით. 

უნდა მოეწყოს უწყვეტი მოაჯირი ორივე მხრიდან, 90–100 სმ სიმაღლეზე, 30 სმ-ით 

პანდუსზე უფრო გრძელი და უსაფრთხო დაბოლოებით. 

საფეხურების ერთგვაროვანი დიზაინი ძალიან მნივნელოვანია. საფეხურის 

სიმაღლე უნდა იყოს 15 სმ –18 სმ – მდე და სიგრძე 300–450 მმ – მდე. 

უზრუნველყავით სათანადო განათება. არ დაუშვათ დამაბნეველი ჩრდილები 

წარმოქმნა. 
 

5.3   სათამაშო მოედნის დიზაინი 

საბავშვო მოედანი  
 

სახელმძღვანელო გაიდლაინები და სტანდარტები შემუშავებულია ნებისმიერი 

ჯგუფის დასახმარებლად, რომელსაც უნდა შექმნას ან გააუმჯობესოს 

საზოგადოებრივი სარეკრეაციო სივრცე. სტანდარტი წარმოადგენს გზამკვლევს 

დაგეგმარების საწყისი ფაზიდან, დიზაინის შემუშავებამდე და სარეკრეაციო 

სივრცის შექმნამდე. ასეთი სივრცეების შექმნისას, ყურადღება უნდა გამახვილდეს 

ხელმისაწვდომობის და ჩართულობის უზრუნველყოფის შესაძლებლობებზე, რათა 

სხვადასხვა ასაკის, შესაძლებლობების და სათამაშო პრეფერენციების პირებმა და 

ბავშვებმა, შეძლონ ერთმანეთთან სოციალიზაცია და თამაში. კარგი დაგეგმარება 

გარემოს უფრო კომფორტულს და მოსახერხებელს ხდის ყველა ასაკისა და 

შესაძლებლობების ბავშვებსა და ოჯახებისთვის. ინკლუზიური მოედნები მიზნად 

ისახავენ სხვადასხვა განვითარების და შესაძლებლობების მქონე ბავშვებს შორის 

ურთიერთკავშირს. ბავშვთა უფლებების კომიტეტმა (2013) რეკომენდაცია გაუწია 

ინვესტიციებს სათამაშო და სარეკრეაციო ობიექტების უნივერსალურ დიზაინში, 

იმისთვის რომ ხელი შეუწყონ ინკლუზიურობას და შეზღუდული 

შესაძლებლობების მქონე ბავშვების დისკრიმინაციის თავიდან აცილებას. 

სხვადასხვა საერთაშორისო ორგანიზაციის მიერ შეგროვებული ფაქტები და 

ციფრები ასახავენ არსებულ ბარიერებს, რომლებიც შეზღუდული შესაძლებლობის 

მქონე პირებისთვის დაბრკოლებას წარმოადგენენ; მაგალითად, 

ხელმისაწვდომობის ნაკლებობა, როგორც ფიზიკურად მიუწვდომელი 

სარეკრეაციო ობიექტების, ასევე არასათანადო სარეკრეაციო ინფრასტრუქტურის 

თვალსაზრისით, დისკრიმინაცია და ცრურწმენა, რაც აბრკოლებს  შეზღუდული 

შესაძლებლობების მქონე პირების მიერ დასასვენებელი გარემოთი სარგებლობას 

სხვა პირებთან თანაბარი პირობებით, სეგრეგაცია ან გამორიცხვა  დასვენების 

ძირითადი ადგილებიდან. 

 

საპარკო დიზაინის მიზანია ყველა ბავშვის თამაშში საკუთარი სურვილით 

აქტიურად ჩართვის უზრუნველყოფა და მაღალი სათამაშო ღირებულების მქონე 

აქტიურობების მრავალფეროვანი შესაძლებლობის შეთავაზება. მოცემულ 
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დოკუმენტში, შეიძლება ითქვას, რომ 'ბავშვები' ან 'ბავშვები და ახალგაზრდები' 

გულისხმობს გარკვეულ დიაპაზონის ასაკის, შესაძლებლობების, საფეხურის და 

სათამაშო პრეფერენციების მქონე ბავშვებს, რომელთაგანაც ყველას უნდა ჰქონდეს 

შესაძლებლობა გააცნობიეროს თავიანთი თამაშის უფლება ნებისმიერი სახის 

დისკრიმინაციის გარეშე.  

სათამაშო მოედნის მოწყობილობა-დანადგარები უნდა შეირჩეს სხვადასხვა 

შესაძლებლობების მქონე ბავშვების გათვალისწინებით და უნდა 

უზრუნველყოფდეს ქანაობის, აძრომის, ჩამოსრიალების და ბალანსირების, ასევე 

სენსორული ვარჯიშების სხვადასხვა ვარიანტებს. საქანელების ღვედებიანი 

სავარძლები, ეტლით მოსიარულებისთვის მოსახერხებელი კვანძები, ფართო და 

ნორმების შესაბამისი პანდუსები, მორგებული საკალათბურთო რკალები, ქვიშის 

და წყლის მაგიდები და ა.შ. კარგი მაგალითებია იმისა, თუ რითი შეიძლება 

სათამაშო მოედანმა სხვადასხვა შესაძლებლობების მქონე ბავშვების ჩართულობა 

უზრუნველყოს. მოედნის ზედაპირი უნდა იყოს საკმარისად რბილი, რომ 

შეამციროს დაზიანება დაცემისაგან, მაგრამ საკმარისად მაგარი და მყარი, რომ 

ეტლის მოსიარულემ ან პირმა, რომელსაც ჭირდება დახმარება სეირნობის დროს, 

შეეძლოს მანევრირება. 

მინიმუმ 900 მმ რადიუსის თავისუფალი ზონაა საჭირო სათამაშო მოედნის 

ნებისმიერი სტრუქტურის გარშემო სამოძრაოდ. 

ეტლში მსხდომ ადამიანისთვის წვდომის რეკომენდებული მანძილებია: 

50–90 სმ 3–4 წლის ასაკის ბავშვებისთვის 

46–100 სმ 5-8 წლის ასაკის ბავშვებისთვის 

40–110 სმ 9–12 წლის ბავშვებისთვის. 
 

სამართლებრივი ჩარჩო და სტანდარტები: 

- EN 1176 საბავშო მოედნის აღჭურვილობა და მოპირკეთება - ნაწილი 1: 

უსაფრთხოების ზოგადი მოთხოვნები და ტესტირების მეთოდები 

- EN 1176 საბავშო მოედნის აღჭურვილობა და მოპირკეთება - ნაწილი 2: 

უსაფრთხოების სპეციალური დამატებითი მოთხოვნები და ტესტირების 

მეთოდები საქანელებისთვის 

- EN 1176 საბავშო მოედნის აღჭურვილობა და მოპირკეთება - ნაწილი 2: 

უსაფრთხოების სპეციალური დამატებითი მოთხოვნები და ტესტირების 

მეთოდები სასრიალოსთვის 

- EN 1176 საბავშო მოედნის აღჭურვილობა და მოპირკეთება - ნაწილი 4: 

უსაფრთხოების სპეციფიკური მოთხოვნები და ტესტირების მეთოდები 

საბაგიროებისთვის 

- EN 1176 საბავშო მოედნის აღჭურვილობა და მოპირკეთება - ნაწილი 5: 

კარუსელებზე უსაფრთხოების დამატებითი სპეციფიკური მოთხოვნები და 

ტესტირების მეთოდები  

- EN 1176 საბავშო მოედნის აღჭურვილობა და მოპირკეთება - ნაწილი 6: 

უსაფრთხოების სპეციფიკური მოთხოვნები და ტესტირების მეთოდები 

საქანაო მოწყობილობებისთვის 
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სარგებლობის უზრუნველსაყოფად 

- EN 1176 საბავშო მოედნის აღჭურვილობა და მოპირკეთება - ნაწილი 7: 

დამონტაჟების, შემოწმების, მოვლისა და ექსპლუატაციის სახელმძღვანელო 

- EN 1176 საბავშო მოედანი და ზედაპირის მოპირკეთება - ნაწილი 10: 

უსაფრთხოების დამატებითი სპეციფიკური მოთხოვნები და ტესტირების 

მეთოდები სრულად დახურული სათამაშო აღჭურვილობისთვის 

- EN 1176 საბავშო მოედნის აღჭურვილობა და მოპირკეთება - ნაწილი 11: 

დამატებითი სპეციფიკური მოთხოვნები და ტესტირების მეთოდები 

სივრცითი ქსელისთვის 

- EN 1177 დარტყმის შემამსუბუქებელი ზედაპირით მოედნის მოპირკეთება 

- დარტყმის შემსუბუქების განმსაზღვრელი ტესტის მეთოდები



  
ცხრილი 2: მასალების სპეციფიკაცია 
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სარგებლობის უზრუნველსაყოფად 

ცხრილი 3: 



  

ინკლუზიური სათამაშო მოედნის/მოედნების დიზაინი ბავშვებს მრავალ 

შესაძლებლობას სთავაზობს ფიზიკური, შემეცნებითი, სენსორული და 

სოციალური უნარების განსავითარებლად. ინკლუზიური დიზაინი გულისხმობს 

გამოცდილების ბალანსს ყველა ამ უნარების განსავითარებლად. 

 

დაკვირვების შედეგად, საბოლოოდ 

გამოიკვეთა, რომ სათამაშო 

მოწყობილობების კუთხით ბავშვებს 

განსხვავებული ინტერესები აქვთ. 

მაშინ როცა ერთმა ბავშვმა შეიძლება 

უფრო მეტად ფიზიკური ვარჯიშით, 

მაგალითად სრიალით გაერთოს, სხვა 

ბავშვს ურჩევნია სენსორული 

აქტიურობა, როგორიცაა ქვიშაში 

თამაში. მნიშვნელოვანია, რომ 

მიუხედავად ბავშვის პრეფერენციების 

და შესაძლებლობებისა, მათთვის 

არსებობდეს სივრცეები და 

აქტივობების განხორცილებისათვის 

საჭირო აღჭურვილობა, რომელთა მეშვეობითაც მათ შეუძლიათ თამაშში ჩართვა 

თავიანთი ფიზიკური, შემეცნებითი, სოციალური/ემოციური, სენსორული და 

კომუნიკაბელობის უნარ-ჩვევების მიხედვით. 

 

ფიზიკური თამაშების გამოცდილება 

სათამაშო აქტიურობის სახეობები, როგორებიცაა ტრიალი, სრიალი, ქანაობა და 

აძრომა, ყველა ბავშვისთვის ფიზიკური გამოცდილებაა. ინკლუზიური მოედანი 

უნდა სთავაზობდეს მრავალფეროვანი აქტიურობის განხორციელების 

შესაძლებლობებს, რომლებიც პასუხობენ ბავშვების რისკის და გამოწვევის 

საჭიროებას, და ამასთან ერთად, ზრდიან მათ ბალანსირების უნარს და აძლიერებენ 

სხეულს. 

სატრიალო ვარჯიშები ავითარებენ გონებას, კერძოდ, ბალანსის შეგრძნების, 

კუნთების კონტროლისა და ძირითადი მოტორული უნარების გაუმჯობესებასთან 

ერთად ვითარდება კითხვის დაწყებამდე არსებული ცნებები. 

თქვენ ასევე შეგიძლიათ უფრო გაამდიდროთ ბავშვების გამოცდილება 

სახელურებიანი და უსახელურო სატრიალო მოწყობილობების შეთავაზებით 

მოედანზე.  

სრიალის დროს, ბავშვები განიცდიან სიმაღლის, მოძრაობის, სიჩქარის და რისკის 

გრძნობების მოზღვავებას. სასრიალო მოწყობილობა ასტიმულირებს ბავშვის 

ვესტიბულარულ სისტემას და წონასწორობის გრძნობას. თუ ეს შესაძლებელია, 

მიაწოდეთ სხვადასხვა სიმაღლის სასრიალო, და სასურველია ფართო სასრიალო, 

რომ მშობელმა შეძლოს მოსრიალე ბავშვის დახმარება. თქვენ ასევე შეგიძლიათ 

აირჩიოთ სხვადასხვა ტიპის სასრიალოები, მაგალითად, მილის, 

ტექსტურირებული, მრუდი, სწორი, სპირალური და ა.შ., რათა უზრუნველყოთ 

სხვადასხვა ტიპის გამოცდილება. 
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სარგებლობის უზრუნველსაყოფად 

ქანაობა უზრუნველყოფს ბავშვებს სახალისო მოძრაობით და იწვევს წარმოსახვით 

თამაშს, ის ასევე ავარჯიშებს და ავითარებს ბავშვის ვესტიბულარულ სისტემას 

სხეულის ქანქარისებური მოძრაობით. 

შეეცადეთ, რომ იყოს მინიმუმ ერთი მოწყობილობა, რომელიც უზრუნველყოფს წინ 

და უკან მოძრაობას, და მეორე მოწყობილობა, რომელიც უზრუნველყოფს 

გვერდიდან გვერდზე მოძრაობას. ასევე კარგი იდეაა, რომ იყოს ბევრი სატრიალო 

მოწყობილობა, რომლებსაც ბავშვი სხვადასხვა პოზიციაში: ჯდომის, დგომის და 

წოლის დროს გამოიყენებს, თუმცა ზოგიერთ მოწყობილობაში შეიძლება 

რამოდენიმე ფუნქცია იყოს გააერთიანებული. 

ქანაობა ბავშვს სთავაზობს სახალისო მოძრაობას და ასტიმულირებს წარმოსახვით 

და სოციალურ თამაშებს, ის ასევე ავარჯიშებს, ასტიმულირებს და ავითარებს 

ბავშვის ვესტიბულარულ სისტემას. ასევე, გაითვალისწინეთ მრავალნაირი 

საქანელები და საქანელის ზომები, მაგალითად, ქამრის საქანელა, საქანელა 

მცირეწლოვანებისთვის, საბურავების საქანელა, ჩიტის ბუდის საქანელა და ა.შ., 

იმისთვის რომ სათამაშო მოედანი სთავაზობდეს საქანელების არჩევანს 

ყველანაირი შესაძლებლობის მქონე ბავშვს. 

აძრომა და მცოცავი ვარჯიშები ასტიმულირებენ და ანვითარებენ ბავშვის          

პროპრიოცეპტულ სისტემას. 

კლდეზე ცოცვა და ხოხვა დავყავით სამ სირთულის დონედ, რათა გაადვილდეს 

აქტიურობის ამ მრავალფეროვანი კატეგორიის სწორად შერჩევა. 

 

კლდეზე ცოცვა 

თუ კლდეზე ცოცვის ვარჯიშების დანერგვა აირჩიეთ, მოაწყვეთ მინიმუმ ორი 

სირთულის დონე, რომელთაგან 1 დონის მოწყობილობა და ვარჯიში 

გათვალიწინებულია ყველაზე ნაკლები ძალის მქონე ბავშვებზე. 

დონე 1 მოიცავს მოწყობილობებს, რომლებიც შემდეგი მაჩვენებლების 

კომბინაციით ხასიათდება: 

 დაბალ სიმაღლეზე განლაგება 

 მცირე დახრა 

 ხელის მოსაკიდებელი თითოეულ მხარეს 

 მოწყობილობაზე მთელი სხეულით დაწოლის საშუალება მეტი საყრდენის 

მოსაპოვებლად 

აშკარაა ის მარშრუტი, რომელიც ბავშვმა უნდა გაიაროს 

ამგვარი მოწყობილობის მაგალითებია მიწის დონესთან გაჭიმული ქსელური ბადე, 

სახელურებიანი კიბე, დაბალი საცოცი კედელი და ა.შ. 

მე -2 დონე გულისხმობს მოწყობილობას, რომელიც შემდეგი მაჩვენებლების 

კომბინაციას მოიცავს: 

 შეიძლება უფრო ციცაბო იყოს 

 აქვს მინიმუმ ერთი საშუალება სხეულის დასაყრდნობად (დადეთ მთელი 

სხეული, ან მხოლოდ ერთი ხელი და ა.შ.) 

 გააჩნია რამოდენიმე მარშრუტი, რომ მიაღწიოთ მწვერვალს, მაგრამ ისინი 

აშკარა უნდა იყოს, ხოლო პირველი ნაბიჯის გაკეთება მარტივია 
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ამგვარი მოწყობილობების მაგალითებია შედარებით ციცაბო კლდის კედელი, 

საშუალო ზომის ალპინისტური კედელი სახელურებით და ფეხის საყრდენებით, 

სწორი კედელი თანაბარი საფეხურებით და კარგი ხელის ან ფეხის საყრდენებით, 

მრუდე კედელი ისეთი საფეხურებით, სადაც მთელი სხეულით დაყრდნობა 

შეიძლება. 

მე -3 დონე გულისხმობს მოწყობილობას, რომელიც შემდეგი მაჩვენებლების 

კომბინაციას მოიცავს: 

 დიდ სიმაღლეს აღწევს 

 ვერტიკალურია 

გააჩნია ერთი რთული ან რამოდენიმე სხვადსხვა მარშრუტი მწვერვალის 

მისაღწევად, საყრდენების რაოდენობა მინიმალურია და არ არის კარგად 

გამოკვეთილი, მოითხოვს დინამიურობას და დიდ მოქნილობას დასალაშქრად 

ამ ტიპის მოწყობილობას ჩვეულებრივ უფროსი ასაკის ბავშვები იყენებენ. 

მაგალითებია, დიდი ალპინისტური კედელი შეზღუდული რაოდენობის 

საყრდენებით, „ობობის ქსელი “, ვერტიკალური კლდის კედელი და ა.შ. 

 

გაითვალისწინეთ, სულ მცირე, ორი დონის სირთულის მხოხავი ვარჯიშები, რაც 

ბავშვს საშუალებას აძლევს შეეჭიდოს სხვადასხვა სირთულის დონეს. 

დონე 1: ეს არის მოკლე გვირაბი, რომელიც განთავსებულია მიწაზე ან 

უსწორმასწორო ზედაპირზე. 

დონე 2: ეს არის გრძელი გვირაბი მიწაზე ან გარკვეულ სიმაღლეზე მიწიდან ორივე 

მხრიდან ხელმისაწვდომი მისასვლელით. 

დონე 3: ეს არის მრავალდონიანი გვირაბი, რომელიც იცვლის სიმაღლეს და იძლევა 

შესაძლებლობას, რომ ბავშვებმა იმოძრაონ დონეებს შორის. 

 

შეეცადეთ უზრუნველყოთ მინიმუმ ერთი ბალანსირების ვარჯიში ერთ ხელზე 

დაყრდნობით და მეორე ვარჯიში, სადაც ბავშვს შეუძლია ორივე ხელი გამოიყენოს. 

ჩართეთ მინიმუმ ერთი ბალანსირების მოწყობილობა, სადაც ბავშვს შეუძლია 

დასხდეს და დადგეს ბალანსირების დროს, ეს შეიძლება იყოს ერთი მოწყობილობა, 

მაგალითად, სკამი. 

 

გაართულეთ გამოწვევა ერთი სტატიკური და ერთი დინამიური ბალანსირების 

ვარჯიშის დამატებით ან/და სწორხაზზე და მრუდეზე ბალანსირების ვარჯიშების 

დამატებით. გახსოვდეთ, რომ საჭიროა მოწყობილობები მიწის დონეზე (ეს 

შეიძლება იყოს ზედაპირზე გაკეთებული მონახაზი) და მიწიდან გარკვეულ 

სიმაღლეზე განლაგებული მოწყობილობა ხელმისაწვდომი ასასვლელით. 

ხტუნაობა შესანიშნავია ბავშვის ვესტიბულარული და პროპრიოცეპტული 

სისტემების ვარჯიშის, სტიმულირების და განვითარებისთვის. ეს ასევე ძალიან 

სახალისოა და ბავშვებს ჰაერში ფრენის განცდას აძლევს. 

უზრუნველყავით მინიმუმ ერთი სახტუნაო ვარჯიშის საშუალება, რომელიც 

შეიძლება გამოიყენოთ დამჯარი და მეორე მოწყობილობა, რომელიც გამოიყენება 

დგომში, ეს შეიძლება იყოს ერთი მოწყობილობა. 
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სიარული, სირბილი და სრიალი 

უზრუნველყავით შესაძლებლობა, რომ ბავშვებმა მეგობრებთან ერთად ითამაშონ 

და გაერთიანდნენ თამაშებში, და ამვე დროს აიმაღლონ გამძლეობა, გაზარდონ 

კუნთების ტონუსი და დინამიურ აქტივობებში ჩაერთონ. 

შეეცადეთ დატოვოთ ადგილი, სადაც ბავშვებს შეეძლებათ ისეთი თამაშები, 

როგორიცაა დაჭერობანა.  სხვა ელემენტები, რომლებიც შეიძლება გამოყენებული 

იქნას, მოიცავს დაბრკოლების ბილიკებს ან ლაბირინთებს, რომლებიც ეტლში 

მყოფი ადამიანისთვის საკმარისი სიგანისა უნდა იყოს, რომ მანევრირება შეძლოს. 

თქვენ ასევე შეგიძლიათ იფიქროთ იმაზე, რომ შექმნათ აღმადაღმა ბილიკი, რაც 

კარგი საშუალებაა სხვადასხვა სახის გასართობი აქტივობებისათვის და ამავე დროს 

გამძლეობას ანვითარებს. 

 

გადაადგილება, რომელიც ეტლით ან სხვა ტიპის დახმარებით ხდება  

საშუალება მიეცით ბავშვებს ეტლებით სწორუფლებრივად ითამაშონ მეგობრებთან 

ერთად და განიცადონ მოძრაობა, რომელიც ასტიმულირებს მათ ვესტიბულარულ 

სისტემას ეტლის დატოვების გარეშე. მნიშვნელოვანია, რომ შეეცადოთ ისეთი 

მოწყობილობით უზრუნველყოფა, რომელიც ბავშვს მის ეტლთან ერთად 

გადაადგილებს. ეს ასევე უნდა იყოს სოციალური გამოცდილება, სადაც ერთზე მეტ 

ადამიანს შეუძლია მასში მონაწილეობა. 

 

ურთიერთქმედება ბუნებრივ ელემენტებთან 

მნიშვნელოვანია, რომ ბავშვებს ბუნებასთან ურთიერთობის საშუალება მივცეთ, 

რათა ხელი შევუწყოთ სხვადასხვა სახის შემოქმედებით, წარმოსახვით და 

სოციალურ თამაშებს და ვუზრუნველყოთ ჯანმრთელობისთვის და 

კეთილდღეობისთვის საჭირო ფაქტორების ფართო სპექტრი. 

სათამაშო მოედანი არ არის მხოლოდ სათამაშო დანდგარები, იგი ასევე უნდა 

მოიცავდეს ბუნებრივ ელემენტებს, როგორებიცაა ხეები, ბუჩქები, ბალახი, ქერქი, 

ნიადაგი, ქვიშა, წყალი და ქვები. ნარგავები, რომლებიც ხელს უწყობენ 

ფრინველების, მცირე ზომის ძუძუმწოვრების და მწერების მოშენებას, ასევე კარგია 

იმისთვის, რომ ბავშვების ურთიერთობა ბუნებასთან წახალისდეს. 

 

კოოპერაციული თამაში და სოციალური ურთიერთქმედება 

მიეცით ბავშვებს ერთმანეთთან თამაშის საშუალება ისეთი მოწყობილობების 

მიწოდებით, რომლებსაც ოპერირებისთვის ორი ან მეტი ადამიანი ესაჭიროება, 

მაგალითად, აიწონა-დაიწონა საქანელა ან ისეთი აღჭურვილობა, რომელიც 

დამატებით მოქმედებებს აკეთებს, როდესაც მასზე ერთზე მეტი ადამიანი 

თამაშობს. 

საშუალება მიეცით ბავშვებს განიცადონ სხვებთან თამაშის სოციალური მხარე, 

გაიჩინონ ახალი მეგობრები და ისიამოვნონ დროებითი პარტნიორების კომპანიით, 

ისეთი ობიექტების გამოყენების მეშვეობით, როგორებიცაა კალათბურთის კალათა, 

აიწონა-დაიწონა საქანელა და და ა.შ., რომლებიც რამოდენიმე მოთამაშის 

მონაწილეობას მოითხოვს. 



 

Green and Recreation Space Standard       75 

Tbilisi Municipality 

სარეკრეაციო სივრცეების განვითარების სტანდარტი თანასწორუფლებრივი 

სარგებლობის უზრუნველსაყოფად 

სხვა ტიპის სოციალური ობიექტები მოიცავენ წყალთან, ქვიშასთან და ბუნებაში 

თამაშს, ასევე ჯგუფური დასასხდომით უზრუნველყოფას, მაგალითად, შეხვედრის 

პუნქტებში. 

შექმენით ადგილები, სადაც ბავშვებს შეუძლიათ უცქირონ და მიბაძონ სხვა 

ბავშვების ქმედებებს, რათა მათ ისწავლონ ერთმანეთისგან და ისიამოვნონ 

ერთმანეთის საზოგადოებით. 

 

ზოგადი ფაქტორები, რომლებიც უნდა გაითვალისწინო დაპროექტების დროს 

 

დაპროექტების ფაქტორები: 

 
ასაკი საჭიროება თამაშის სახეობა ობიექტები  აქტიურობა 

- 4 გამოცდილების 

შეძენა 

მასალებთან და 

ზედაპირებთან 

კონტაქტით 

ფუნქციური თამაში, 

წარმოსახვითი თამაში, 

დრამატული თამაში, 

მარტივი კონსტრუქციები, 

ინდივიდუალური და 

ჯგუფური 

ექსპერიმენტული თამაში, 

მოძრაობის თამაშები, 

კოორდინაციის ვარჯიშები 
 

ბავშვის საკუთარი 

სხეული, ყველა 

სახის ობიექტი და 

ადამიანი 

ნიჩბით თამაში, 

გავსება-დაცლა, თხრა, 

სროლა, დაღვრა, 

თხუპვნა, ზილვა, 

თრევა, ჩამოსრიალება, 

ხოხვა, დამალვა 
 

4-6 გამოცდილების 

შეძენა 

მასალებთან და 

ხალხთან 

კონტაქტით 

როლების თამაში, 

სამშენებლო თამაში, 

ქვიშაში თამაში, მოძრაობის 

თამაშები, კოორდინაციის 

ვარჯიშები 
 

ბავშვის საკუთარი 

პიროვნება და 

თამაშის 

პარტნიორები, 

ფიზიკური 

ობიექტები 
 

კოშკების, ქუჩების, 

ხიდების აგება, 

გაძრომა, დამალვა, 

სირბილი, თრევა, 

აძრომა, ჩამოსრიალება, 

ქანაობა  

6-10 გამოცდილების 

შეძენა 

მასალებთან და 

ხალხთან 

კონტაქტით, 

სირბილი და 

წესების სწავლა  

კოოპერაციის თამაში და 

წესების თამაშები, 

კონსტრუქციების თამაში, 

ფუნქციური თამაში, 

მოძრაობის თამაშები, 

როლური თამაში, 

მხატვრული და მშვიდი 

თამაში 
 

სხვა ხალხი, 

ობიექტები და 

სიტუაციები, 

სოციალური 

თამაშები 

ხელსაქმე, მშენებლობა, 

ჩაქუჩით დაშლა, 

მოდელების გაკეთება, 

საგნების დაშლა და 

აწყობა, კაშხლების 

აშენება, ხატვა, 

სამაგიდო თამაშები 
 

10-14 გამოცდილების 

შეძენა 

მასალებთან და 

ხალხთან 

კონტაქტით, 

კონსტრუირება 

და 

დაპროექტება  

ჯგუფური თამაში 

სოციალური როლების 

შეძენა, ფუნქციური თამაში, 

სამშენებლო თამაში, 

მოძრაობის თამაშები, 

წესების თამაშები 

6-დან 10 წლამდე 

ასაკის ბავშვისთვის 

იდენტიფიცირებულ 

პირთა ჯგუფის და 

მათთვის 

ჩამოთვლილი 

სიტუაციების 

განვრცობა  

6-დან 10 წლამდე ასაკის 

ბავშვისთვის 

იდენტიფიცირებული 

საქმიანობის განვრცობა 

 

ცხრილი 3: ბავშვების საჭიროებები ასაკის მიხედვით (წყარო: Gerhard Dittrich, 1974) 

 

- თემატური საბავშო მოედნების მოწყობა 

- კრეატიული თამაშების შესაძლებლობა 

- დააპროექტეთ მოედნები და არა უბრალოდ აღჭურვეთ ისინი 
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- გაითვალისწინეთ ყველა ასაკი 

- ინტეგრირებული თამაშების შეთავაზება 

- გამოყავით 3 წლამდე ბავშვების მოედანი 

- საბავშვო მოედნებზე არ დაიშვება ძაღლები 

- შესასვლელი გზა პარკის მოსავლელად  

- უზრუნველყოფა სასმელი სოკოთი 

- საჩრდილობელის მოწყობა 

 

ხელმისაწვდომი უნდა იყოს ბავშვებისთვის ბორბლიანი სავარძელი,  

- მყარი ზედაპირები არ უნდა ხდებოდეს მოლიპული ცუდი ამინდის 

პირობებში. მოერიდეთ გზების / ავტოსადგომების გადაკვეთის 

აუცილებლობას, ტრანსპორტით დაზიანების რისკის შემცირების მიზნით. 

- სათამაშო მოედნის მახლობლად სკამის, ფანჩატურის, თავშესაფრის და ა.შ. 

მოწყობა მეთვალყურეებისთვის 

- დარწმუნდით, რომ მოწყობილობები დამონტაჟებულია მწარმოებლის 

მითითებების შესაბამისად და მოწყობილობის გარშემო საკმარისი არეალია 

- დარწმუნდით, რომ მოძრავი აღჭურვილობა მოთავსებულია  საბავშო 

მოედნის შესასვლელიდან  მოშორებით. 

- შესაძლებელია ზონების გამოყენება მოძრავი აღჭურვილობის 

გასაცალკევებლად უძრავი აღჭურვილობისგან, რაც ამცირებს შემთხვევითი 

შეჯახების რისკს. 

- ძაღლების / შინაური ცხოველების არდაშვების პოლიტიკა უნდა 

განიხილებოდეს, ან ყველა ძაღლი უნდა იყოს ღვედით.  
 

 

მრავალფეროვანი დასასხდომი ადგილები  

სხვადასხვა ტიპის დასასხდომი ადგილებით უზრუნველყოფა სათამაშო 

ბოედნებზე და მის მიმდებარედ, მშობლებს, მომვლელებს და ყველანაირი 

შესაძლებლობების მქონე ბავშვებს, ერთმანეთთან და სათამაშო სივრცესთან ახლოს 

ყოფნის საშუალებას აძლევს. 

განათავსეთ დასასხდომი ფურნიტურა ისე, რომ მშობლებს და ზედამხედველებს 

ბავშვების თამაშის დროს თვალთვალის შესაძლებლობა ჰქონდეთ. 

ზოგადად, სკამები უფრო ახლოს უნდა იყოს სათამაშო ადგილებთან, სადაც 

უმცროსი ასაკის ბავშვები თამაშობენ და ცოტა მოშორებით უფროსი ასაკის 

ბავშვების მოედნიდან. განათავსეთ სკამები იქ, სადაც მომხმარებელი დაცულია 

ქარისგან და შეუძლია კომფორტულად იყოს ყველა სეზონში. 

- გამოიყენეთ სკამები სამკლავეებით და სამკლავეების გარეშე, რომ ეტლით 

მოსიარულემ შეძლოს გადასხდომა. ასევე დარწმუნდით, რომ საკმარისი 

ადგილია სკამის გვერდით ეტლის განთავსებისთვის. 
 

უსაფრთხოების მოთხოვნები საქანელებისთვის: 

- მხოლოდ დასასხდომი ტიპის საქანელას ტიპებია მისაღები 

- ძირითადათ ბრტყელსავარძლიანი და აკვნის ტიპის (ჩარჩო) საქანელაა 

წარმოდგენილი 
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სარგებლობის უზრუნველსაყოფად 

- აკვანი-სკამი უნდა იყოს დაპროექტებული ისე, რომ ბავშვი არ გადმოვარდეს 

ჩარჩოდან ქანაობისას 

- ძალიან მცირეწლოვან ბავშვთა საქანელები უნდა დამონტაჟდეს უფროსი ასაკის 

ბავშვების საქანელებიდან მოშორებით 

- საქანელები უნდა დამონტაჟდეს მოშორებით ბილიკებიდან და სხვა 

მოწყობილობებიდან 

საქანელას კონსტრუქციები და შემადგენელი ნაწილები უნდა იყოს მაღალი 

ხარისხის და საერთშორისო სტანდარტების შესაბამისად დამონტაჟებული. 

მასალების სპეციფიკაცია და ხარისხის მოთხოვნის პირობების წარმოდგენილია 

ცალ;ე დანართის სახით 

 

 სასრიალოს უსაფრთხოების მოთხოვნები: 

- ღარის მოხვევის მაქსიმალური კუთხე უნდა იყოს 60 °, საშუალოდ 40 ° 

- 15° – ზე მეტი კუთხის ცვლილება უნდა იყოს მომგრვალებული სახით 

- 300 მმ-იანი გამოსასვლელის გაკეთება აუცილებელია, თუ სასრიალოს სიგრძე 1.5 

მ-ზე ნაკლებია. 

- 1.5 მ -ზე მეტი სიგრძის სასრიალოს სიგანე უნდა იყოს ან 700 მმ-ზე ნაკლები ან 

950 მმ-ზე მეტი 

- სპირალურ და მოღუნულ სასრიალის უნდა ქონდესჰ 700 მმ -ზე ნაკლები სიგანე 

 

უსაფრთხოების მოთხოვნები ბრუნვადი ელემენტების მიმართ 

- თავისუფალი ვარდნის მაქსიმალური სიმაღლე: -1 მ 

- მაქსიმალური სიჩქარე 5 მ/ წამში 

-  უნდა იყოს აღჭურვილი სახელურებით 

- მაქსიმალური დიამეტრი 2 მ 

- მინიმუმ 400 მმ მანძილი მიწის ზედაპირიდან 

- პლატფორმები უნდა იყოს წრიული და დახურული 

- ყველა ნაწილი უნდა მოძრაობდეს ერთი მიმართულებით 

- ყველა მოძრავი ნაწილი უნდა იყოს დახურული 

- თავისუფალი სივრცე ჰორიზონტალურად 2 მეტრი 

- თავისუფალი სივრცე ვერტიკალურად: ჯდომში 1.5 მ, დგომში 1.8 მ 

 

უსაფრთხოების მოთხოვნები საქანაო დანადგარებისთვის (საქანელას ტიპის გარდა) 
- ყველა ხელმისაწვდომ ელემენტებს შორის დაშორება უნდა იყოს 12 მმ-მდე 

- საჭიროა საყრდენი საფეხურის გაკეთება, იქ სადაც მიწის ზედაპირამდე 

მანძილი 230 მმ-ზე ნაკლებია 

- სახელურები უნდა იყოს გათვალისწინებული თითოეული დასასხდომი ან 

დასადგომი ადგილისთვის. 

- ფეხის საყრდენი საფეხური და სახელურები საიმედოდ უნდა იყოს 

დაფიქსირებული და არ უნდა ტრიალებდეს 

- მანძილი დანადგარებს შორის მინიმუმ 1 მ უნდა იყოს 

 

უსაფრთხოების მოთხოვნები ქვიშის მოედნისთვის 
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- ყოველდღიური შემოწმება უცხო ობიექტებისა და ძაღლების 

ექსკრემენტების დაზვერვის მიზნით 

- საჭიროებისამებრ ტერიტორიის დასუფთავება 

- საჭიროებისამებრ ქვიშის შეცვლა შესაბამის დონეზე 

- შესაფერისი დრენაჟით უზრუნველყოფა 
 

 

 

მოზარდების და მოზრდილების აქტიურობის ადგილები 

სამართლებრივი ჩარჩო და სტანდარტები: 

- EN 15312 უფასო დაშვების მრავალფუნქციური სპორტული აღჭურვილობა 

- მოთხოვნები, მათ შორის უსაფრთხოების და ტესტირების მეთოდების 

ჩათვლით 

- EN 14974 საციგურაო პარკი - უსაფრთხოების მოთხოვნები და ტესტირების 

მეთოდები 

- EN 12572-2 ხელოვნურ კლდეზე ცოცვის კონსტრუქციები - ნაწილი 2: 

უსაფრთხოების მოთხოვნები და გამოსაყენებელი მეთოდები ალპინისტური 

(ბოლდერინგის) კედლებისთვის 

 

დიზაინის კრიტერიუმები: 

-  სივრცეები ხელს უნდა უწყობდენენ კომუნიკაციას,შესბამისად მატი 

დიზაინიც ინტერაქციაზე უნდა იყოს ორიენტირებული 

-თავისუფალი გადაადგილების და მოძრაობით უზრუნველყოფა ჯანსაღი 

და აქტიური ცხოვრების წესის დანერგვის მიზნით 

- ზღვარი საბავშო მოედანსა და მოზარდთა არეალს შორის, დასასხდომი 

საშუალებები, საჩრდილობელი 

- მრავალფუნქციური ზონები 

- გზამკვლევი ხანდაზმულებისთვის 
 

სათამაშო მოედნები 

სამართლებრივი ჩარჩო და სტანდარტები: 

- B 2607 სათამაშო და ფიზიკური აქტიურობის ღია მოედნები - სათამაშო 

მოედნების კონცეფციები და დაგეგმარება 

 

დიზაინის კრიტერიუმები: 

- სტრიტბოლი (ქუჩის კალათბურთი), პლაჟის ფრენბურთი, ფეხბურთი, 

კალათბურთი 

- ღია მოედნები არა აქტიური (პასიური) ხალხის მოსაზიდად 

- ბურთის დამაკავებელი ჯებირები 

- მინიმუმ ორი შესასვლელი 

- ხმის შთამნთქავი ზედაპირი 

- ბადე-ღობე თუ მოედანი არის ქუჩის გვერდით 

 

ტექნიკური მოთხოვნა საბავშვო მოედნებისთვის 
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- შესასვლელი სატვირთო და მსუბუქი მანქანებისთვის 

- ცალკე შესასვლელი ადამიანებისთვის სატვირთო და მსუბუქი მანქანების 

შესასვლელისგან განცალკევებული  

- შადრევანი ავტომატური ჩარეცხვით 

- დაცემისგან დამცავი ელემნტები, რომელთა გამოყენება აუცილებელია 

უსაფრთხოების არეალების უზრუნველყოფისათვის. 

 

- სადრენაჟე სისტემა ახლოს არ უნდა იყოს ქვიშის ორმოსთან 

 
 

 

„skate park” (სასრიალო) პარკი 

სამართლებრივი ჩარჩო და სტანდარტები: 

- EN 14974 Skateparks - უსაფრთხოების მოთხოვნები და ტესტირების მეთოდები 

 

დიზაინის კრიტერიუმები: 
- სიმარტივე 

- ზედაპირის სიგლუვე 

- ტეხილი ზედაპირი არ დაიშვება 

- განათება 

- კიდეები, რომლებიც იქლიბება 

- სასრიალო სივრცე, რომელშიც გათვალისწინებულია სპეციალური საანგარიშო 

სტანდარტის მიხედვით და რეგულაციების შესაბამისად მოწყობილი და 

დამუშავებული რამპები და მოედნები 

- ხალხით გადატვირთვა არ დაიშვება 

სკეით პარკების დაგეგმარების და მშენებლობისთვის გათვალისწინებული უნდა 

იქნას სკეით პარკის მშენებლობის სახელმძღვანელო სტანდარტები:  
(https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/98780/Teodor_Thesis_2015_final.pdf?seque

nce=1&isAllowed=y) 

  

https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/98780/Teodor_Thesis_2015_final.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/98780/Teodor_Thesis_2015_final.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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5.4    გაზონის გამოყენება 

ყველა საჯარო პარკში უნდა არსებობდეს, დეკორატიული ყვავილებისაგან 

თვისუფალ გაზონზე დაწოლის და დასხდომის შესაძლებლობები გართობისა და 

დასვენებისთვის.  
 

 

5.5    ნარგავები, გამწვანება და მცენარეების 

დარგვის რეკომენდაციები 

 

ქ. თბილისის მერიის გარემოს დაცვის საქალაქო 

სამსახურის მიერ, შემუშავდა მცენარეთა 

სახეობების ჩამონათვალი, რომლებიც 

შესაფერისია თბილისის კლიმატური და 

ლანდშაფტური პირობებისთვის. აღნიშნული 

სია ელექტრონულად ხელმისაწვდომია და ემსახურება თბილისში მარტივად 

ადაპტირებადი მცენარეთა შესაბამისი ჯიშების და სახეობების გავრცელებას და 

გამწვანებული სივრცეების მცენარეებით შევსების ღონისძიებების გამარტივებას. 

 

ნარგავების და დარგვის ზოგადი სტანდარტები 

 

მცენარეებისთვის განკუთვნილი ორმო უნდა იყოს დიდი ზომის, რათა მომავალში 

ფესვთა სისტემისთვის შესაბამისი სივრცის უზრუნველყოფა მოხდეს და 

შემცირდეს ალბათობა იმისა, რომ მცენარეების ზრდის პროცესში დაზიანდება 

ან/და აიყრება ტროტუარი.   

ხეების დარგვა აკრძალულია შენობის შესასვლელებთან, რათა უზრუნველყოფილ 

იქნას სახანძროს თავისუფალი მოძრაობა/შესვლა.  ხეებს შორის დაშორება უნდა 

განისაზღვროს მათი ურბანულ გარემოში ადგილმდებარეობის, განათების 

ბოძებიდან დაშორების და თავად ხეების ტიპების, მათი ვარჯის და ფესვთა 

სისტემის სიგანის მიხედვით. ამავე დოკუმენტში წარმოდგენილია ხეებსა და 

განათების ბოძებს შორის შესანარჩუნებელი მანძილების განსაზღვრის სქემა. 

(იხ.დანართი) 

მცენარეების დარგვა უშუალოდ სტრუქტურულ ნიადაგზე არ არის დასაშვები, 

უნდა განხორციელდეს ღია/მოშიშვლებული ნიადაგის ან ბალახით დაფარული 

ნიადაგის/ზედაპირის   ჩანაცვლება, ახლით, რომელიც თანხვედრაშია თბილისის 

მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ მოთხოვნილ სტანდარტებთან. შეტანილი 

ორგანული სუბსტრატის მოცულობა, დამოკიდებულია ორმოს ზომაზე და 

მცენარის კონტეინერის (ქოთნის) მოცულობაზე. 

ხეების სიახლოვეს წარმოებული სამუშოების შემთხვევაში, პროცესი უნდა 

წარიმართოს ისე, რომ არ მოხდეს ხეების დაზიანება და მათი ფესვთა სისტემის 

დაფარვის არეალების უგულებელყოფა. 
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Green and Recreation Space Standard       82 

Tbilisi Municipality 

სარეკრეაციო სივრცეების განვითარების სტანდარტი თანასწორუფლებრივი 

სარგებლობის უზრუნველსაყოფად 
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მოვლა 

მოვლა უნდა განხორციელდეს ქ. თბილისი მუნიციპალიტეტის  მერიის 

ზედამხედველობით და მის დაქვემდებარებაში არსებული შპს 

„ეკოსერვისის“ მეშვეობით. 
 

პარკები 

- უსაფრთხოების საკითხები (მცენარეების სიმაღლე, ჰაბიტუსი) 

- სწორი ფერი, მოცულობითი კონცეფცია 

- ადგილისთვის სპეციფიკური მცენარეები (ქალაქური კლიმატი, გამძლეობა) 

- ბუჩქების  ბუჩქების კომბინაციების გამოყენება MA 42 (პარკები და 

ბაღები) პარკის ტიპის (ურბანული ან ლანდშაფტური) მიხედვით 
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- ნარგავების დამატებები და ხელმეორედ დარგვა როგორც თავდაპირველი 

დიზაინი და კონცეფცია ითვალისწინებს 

- თუ არის საზოგადოებრივი ან კერძო შენობა-ნაგებობები მიზნად უნდა 

დაისახოს ვერტიკალური გამწვანება 

- მიმართეთ თბილისის მაგალითს 

- სათამაშო სივრცე 

- ტოქსიკური მცენარეების არ დაშვება 

- არ არის დასაშვები ეკლიანი ან შხამიანი მცენარეები  
 

 

5.6    პარკის მოწყობილობა 

 

- სკამები და მაგიდები 

- ნაგვის ურნა 

- ძაღლის ექსკრემენტების პარკების დისპენსერი 

- პავილიონი, ფარდული, საჩრდილობელი 

- შადრევნები, სასმელი სოკოები 

- განათება (მაღლი და დაბალი განათების ბოძები) 

- ბილიკები  

-სპორტული აღჭურვილობა, სპორტული მოედნები 

-საბავშვო მოედანი, საბავშვო ატრაქციონები 

-საპირფარეშოები, გამოსაცვლელი ოთახი 

-მანიშნებლები 

მოთხოვნები სკამების მიმართ 

საპარკე ფურნიტურა, და მათ შორის სკამები უნდა იყოს ხელმისაწვდომი 

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისთვის.  

სკამებს სავალდებულოა, რომ ჰქონდეთ  საზურგეები და სამკლავეები, რომ 

მარტივი იყოს გამოყენებაში ასაკოვანი მომხმარებლებისათვის. სკამების 

კონსტრუქცია და დიზაინი უნდა შეესაბამებოდეს მომხმარებლის საჭიროებებს, 

შესაბამისად, საზურგეების, სახელურების და მასალების არჩევისას, აუცილებელია 

მსჯელობა და მაქსიმალურად კომფორტული და გამძლე სკამის ტიპის შერჩევა.  

მნიშვნელოვანია, რომ სკამების სარეკრეაციო სივრცეში განთავსდეს იმ 

რაოდენობით, რომ  დროის ერთი და იგივე მონაკვეთში მომხმარებელთა დიდი 

ნაწილის მოთხოვენები დააკმაყოფილოს. სკამები ისეთნაირად უნდა 

დამონტაჟდეს, რომ არ შეაფერხოს ფეხით მოსიარულეთა ან ველომრბოლელთა 

გადაადგილება. საპარკე სკამების შემადგენელი მასალები უნდა იყოს მაღალი 

ხარისხის და  ბუნებრივი პირობების მიმართ მედეგი. 
 

მოთხოვნები ნარჩენების ურნის მიმართ 

ყველა ნაგვის კონტეინერი უნდა იყოს ხელმისაწვდომი შეზღუდული 

შესაძლებლობის მქონე პირებისთვის და უნდა მდებარეობდეს უშუალოდ 

სასეირნო ბილიკზე, რომელსაც შშმ პირები გამოიყენებენ. 
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ნაგვის კონტეინერები არ უნდა განთავსდეს კვების ადგილებში, ისინი უნდა 

დამონტაჟდეს თითოეული ტერიტორიის გასასვლელებში. დიზაინი უნდა იყოს 

ყველასთვის მოსახერხებელი და შესაძლებელი უნდა იყოს მათი გამოყენება 

მხოლოდ ერთი ხელით, მაგალითად, თავსახურის აწევა, სლოტის გახსნა ან კარების 

შეღება. 

სკამების გვერდით სივრცე შეიძლება დაჭირდეთ ეტლებით მოსარგებლე იმ პირებს, 

რომლებიც ახლოს უნდა იყვნენ სკამზე მყოფ ადამიანებთან, შესაბამისად, 

კონტეინერების უშუალოდ სკამების გვერდით არსებულ ცარიელ ადგილებში 

განთავსება არ არის მიზანშეწონილი. 
 

მოთხოვნები სასმელი შადრევნის მიმართ 

ყველა სასმელი წყლის შადრევანი უნდა იყოს ბარიერის გარეშე, ადაპტირებული 

შშმ პირებისათვის. 

სასმელი შადრევნები უნდა განთავსდეს პარკის აქტიური გამოყენების ადგილებში, 

ბავშვთა სათამაშო ზონების მახლობლად.  

სასმელ შადრევნები ადვილად მიღწევადი უნდა იყვნენ.  მისასვლელი უნდა იყოს 

მოსავლელად და ასევე მათ გარშემო ბეტონის ან ასფალტის დაგებული არე უნდა 

იყოს. 
 

მოთხოვნები ველოსიპედის ბილიკების და სადგომების მიმართ 

ველოსიპედის სადგომები განთავსებული უნდა იყოს დიდ სარეკრეაციო 

სივრცეებში და დიდი შენობების მთავარ შესასვლელებთან 

შეიძლება საჭირო გახდეს დამატებითი სადგომის მოწყობა დიდ ობიექტებთან, 

შენობებისგან მოშორებით. ველოსიპედის ყველა სადგომის მეტალის ცხაურა უნდა 

იყოს გალვანიზირებული. იგი უნდა განთავსდეს ისე, რომ გაჩერებული 

ველოსიპედები არ უშლიდნენ ხელს ფეხით მოსიარულებს.ველობილიკები, უნდა 

იყვნენ განცალკევებული საფეხმავლო ბილიკებისაგან. იმ შემთხვევაში, თუ 

საფეხმავლო ბილიკი ემიჯნება ველობილიკს, აუცილებელია, მათი გამოყოფა 

დიზაინის ელემენტების საშუალებებით:მაგ. ერთრთის შეფერადება, ხაზით 

გამოყოფა, და ა.შ. ასევე მნიშვნელოვანია ველობილიკის მინიშნებების განთავსებაც. 

მაგალითად, ველობილიკის ველომრბოლელთა მიერ გამოყენების აღმნიშვნელი 

ნიშნები, და სხვა. 

ჩრდილი 

მოზრდილები, მზისადმი  ალერგიული ბავშვები და მზის სხივებისადმი 

მგრძნობიარე ადამიანები, ხშირად ვერ სარგებლობენ სტანდარტულ სათამაშო 

სივრცით, სადაც, ჩვეულებრივ, არ არის გათვალისწინებული საჩრდილობელი. 

აქედან გამომდინარე, მნიშვნელოვანია სათამაშო სივრცეში ადგილის შექმნა, სადაც 

მომხმარებლები არ არიან მზის სხივების პირდაპირი ზემოქმედების ქვეშ. 

სათამაშო მოედანზე შესაძლებელია ჩრდილის შექმნა სხვადასხვა საშუალებებით: 

დარგული ხეები ჩრდილისთვის გამოყენება; 

გადახურვის კონსტრუქციები საჩრდილობლის ელემენტებით. 

გამოიყენეთ მოწყობილობის თავზე არსებული ქსოვილის გადახურვები ან 

სახურავეები 
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განიხილეთ დასასხდომი ან თავშეყრის ადგილების ჩრდილში მოქცევა 

ფანჩატურების და პავილიონების გამოყენებით. 

 

5.7  სარწყავი  

აღსანიშნავია, რომ თითოეული სივრცისთვის ინდივიდუალურად უნდა 

მოხდეს სარწყავი სისტემის დაგეგმვა.  
 

5.8   მოედნების და ბილიკების საფარი 

- დამოკიდებულია სარეკერაციო სივრცის ტიპზე და გამოყენებაზე 

- წყალგამტარი (EPDM, სტაბილიზატორი, მოსაპირკეთებელი…) 

- დეტალები MA42 ჰერმეტული ზედაპირებისთვის 

- ფისოვანი შეკრული ხრეში 

            - წითელი ხრეში… 
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ცხრილი 4: მასალები (წყარო: Zimmermann, Astrid; 2015) 

ნიმუში ზედაპირი გ ამოყენე

ბა 

ზედაპირის 

თვისებები 

 
 

 

პოლიმერული მოდიფიცირებული საფარი 

(EPDM) არის ორგანული სინთეტიური 

ელასტომერი, რომელსაც ვულკანიზაციის 

შედეგად აქვს მრავალი თვისება, რომლებიც 

ეკვივალენტურია ან უკეთესია, ვიდრე 

ბუნებრივი კაუჩუკის თვისებები. 

ელასტომერის წარმოების დროს, რამდენიმე 

დანამატი გამოიყენება ფერების 

გასაძლიერებლად და მათი 

სტაბილურობისთვის. ეს უზრუნველყოფს 

ფერების გამძლეობას, მოქნილობას და ისინი 

კარგად უძლებენ ამინდის და დროის 

გამოცდას. 

სპორტუ

ლი და 

სათამაშო 

ზონების 

საფარი 

ფერების ფართო 

პალიტრა, 

დახვეწილი 

იერსახე  

 

პოლიპროპილენის მოდულური ტიპის 

საფარი 

 

სპორტუ

ლი და 

სატამაშო 

მოედნები 

დამახასიათებელია 

სხვადასხვა ფერები 

 
 

 

შეკრული წყლის ზედაპირი 

ტრადიციული და იაფი მშენებლობის 

მეთოდია, ბუნებრივი ხასიათი აქვს. ხშირად 

გამოიყენება ფეხით მოსიარულეთა და 

ველოსიპედის ბილიკებისთვის. ის 

გამიზულია ნაკლები დატვირთვისთვის. ეს 

მეთოდი მოითხოვს დიდი ძალისხმევის 

მოვლის კუთხით. 
 

მანქანები

ს გარეშე 

გზების 

და 

არეების 

საფარი 

მრავალფეროვანი - 

თეთრიდან 

ანტრაციდის 

ფერამდე (შავი), 

ნატიფი, ბუნებრივი 

გარეგნული მხარე   

 
 

ტერავეი TerraWay 

 არის სპეციალური გამტარი საფარი, 

რომელიც გამოიყენება ფეხით 

მოსიარულეთა და ველოსიპედის 

ბილიკებისთვის. TerraWay დიდი 

პოპულარობით სარგებლობს საცურაო 

რეზერვუარებში უზარმაზარი წყლის 

გამტარიანობის გამო. ის სხვადასხვა 

მიწისფერ ტონებშია ხელმისაწვდომი. 
 

მანქანები

ს 

გამოყენებ

აც 

შეიძლება 

ამ 

საფარზე 

სხვადასხვა ფერთა 

პალიტრა, 

მოცურების 

საწინააღმდეგო 

საფარი 

 

რეისენლაინერი Rasenliner 

ეს არის ბეტონისგან გაკეთებული ბადე და 

მათ შორის არის ბალახის ზედაპირი. ძალიან 

წყალგამტარია და ხშირად გამოიყენება 

პარკინგის ან მოედნის ზედაპირზე. 

რეისენლაინერი -ის ფილები იძლევა 

კონტრასტული ხაზების შექმნის 

შესაძლებლობას და სრულყოფილად 

ეთავსება SCADA-ს ასორტიმენტის სხვა 

პროდუქციას.  

პარკინგი 

ან 

მოედანი; 

მცირედ 

დატვირტ

ული 

მოძრაობ

ის 

ბილიკებ

ი და 

კარგად ენაცვლება 

გაზონის ან მწვანე 

ნარგავების 

ბუნებრივ იერსახეს; 
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 ზონების 

საფარი 

 

ხის ნაფოტები (მულჩი) 

 ხის მცირე და საშუალო ზომის ნაფოტები, 

რომლებიც წარმოიქმნება უფრო დიდი 

ნაჭრების დაქუცმაცებით, როგორებიცაა 

ხეები, ტოტები, ღეროები, ფესვები და 

მორების ნარჩენები. ქერქი და ხის ნაფოტები 

სინთეზური მასალების ბუნებრივი 

ალტერნატივაა. ქერქის (მერქნის) ნაფოტები 

არის ძალიან პოპულარული, იაფი, 

უსაფრთხო საფარი მოედნებისთვის, 

რომელიც გამოიყენება სათამაშო არეალის 

უმეტეს ნაწილში. 

სათამაშო  

ზონების   

საფარი 

epdm - ის 

ალტრერნატივა, 

ხის გარშემო, 

თარგები და სხვა.   

 
 

ბეტონის ზედაპირი  

მტკიცე ზედაპირი. შესაძლებელია 

ზედაპირის სტრუქტურისა და ფერის 

მრავალი ტიპის მიღება  

გზები, 

ბილიკებ

ი 

 

 
 

ბეტონის ქვაფენილი ბილიკებ

ი  

 

 
 

ასფალტის საფარი  
 

გზები და 

ბილიკებ

ი  

 

 

Resin bonded and resin bounded gravel  გზები და 

ბილიკებ

ი 

ფერთა 

სხვადასხვაობა   

 Self–binding gravel საფხემავ

ლო 

ბილიკებ

ი  

ფერთა 

სხვადასხვაობა   

 

5.9  სამეზობლო ბაღების, მცირე გამწვანებული არეალების კონცეფცია 

ყოველთვის განსხვავებული, მაგრამ უნდა იყოს: 
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- წყალი 

- ელექტროენერგიის მიწოდება 

- დახურული შეხვედრების ადგილი 
 

5.10    ძაღლების სასეირნო ზონა 

- საჭიროა გამაფრთხილებელი ნიშანი  

- სივრცისმინიმალური ზომა 500 კვ. მ-ია 

- ღობის მინიმალური სიმაღლე 1 მ; თუ მის გვერდით გადის ველოსიპედის 

ბილიკი, საჭიროა დამცავი ბარიერი  

- კარი შიგნით გაღების მექანიზმით 

- პატრონთათვის დასხდომის შესაძლებლობები, ძაღლის ექსკრემენტებისთვის 

პარკის დისპენსერი, ყუთი, ლოდები, მორები 

- ხის ღეროს დაცვა 

- განათება 
 

5.11    ნახევრად ბუნებრივი მდელო და ე.წ. „ბრაუნფილდები“ (დეგრადირებული 

ტერიტორიები) 

- ადგილობრივი პოტენციალი 

- საკმარისად დიდი ფართობი 

- ბუნებრივი პირობების მრავალფეროვნება 

- ბუნებრივი პირობები (ჰაბიტატი) დაცული მცენარეებისთვის 

- ბუნებრივი ლანდშაფტის თვისებები 

- მინიმალური მოპირკეთებული ზედაპირი 

- მცენარეების და მწერების მრავალფეროვნება 

- მემკვიდრეობის სფეროები 

- მცენარეები, რომლებიც ადგილმდებარეობის შესაბამისია 

- მოვლა 

- მაქსიმ. წელიწადში 2-ჯერ სათიბი> დიდი ფართობი 

- ტერიტორიები ბუნების შეგრძნებისათვის 

- ძირძველი ნიადაგი 

- ხილული უნდა იყოს ბუნებრივი ზონები 

- წვიმის წყლის მართვა 

 

5.12  ტექნიკური მომსახურება და გახსნის დრო 

- მოვლა 

- გახსნის საათები 
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