
 
 
 
 
 
 

სივრცითი მოწყობის სოციო-ეკონომიკური საფუძვლები 
 

დღის წესრიგი 
   

თარიღი:_____________                                                              ადგილი:________________           
 

 
I დღე 

 
 

დრო 
 

საკითხები 
 

10:00 - 10:30 მიღება/ყავა 

10:30 - 12:00 მონაწილეთა გაცნობა/პრე ტესტის შევსება 
შესავალი სივრცით მოწყობაში 

 სივრცითი მოწყობის არსი და მნიშვნელობა;  

 სივრცითი მოწყობის გამოწვევები საქართველოსა და 
მსოფლიოში; 

 სივრცითი მოწყობის მიზნები და ამოცანები 
12:00 - 12:15 შესვენება 

12:15 - 13:45 სივრცითი დაგეგმვის სისტემები: საქართველოს რეალობა 
საერთაშორისო კონტექსტში. 

 საქართველოში სივრცითი მოწყობის სფეროში 
მოქმედი კანონმდებლობის მოკლე მიმოხილვა;  

 საქართველოში დადგენილი სივრცითი მოწყობის 
დონეები და მათი მიმართება განვითარების სხვა 
სტრატეგიებთან; ინტეგრირებული დაგეგმვა;  

 სივრცით-ტერიტორიული მიდგომა გაეროს მდგრადი 
განვითარების მიზნებისადმი (SDG); 

13:45 - 14:45 სადილი 

14:45 - 16:15 სივრცითი დაგეგმვის პრინციპები: კერძო და საჯარო 
ინტერესები. 

 სივრცითი დაგეგმვის პრინციპები 

 კერძო და საჯარო ინტერესები; 

 ადგილობრივი და ცენტრალური ხელისუფლების 
როლი სივრცითი მოწყობის გეგმების შემუშავებაში; 

 დაინტერესებულ მხარეთა ჩართულობა. 
16:15 - 16:30 ყავის შესვენება 



16:30 - 18:00 არსებული სივრცითი დაგეგმვის გეგმები.  

 სივრცითი მოწყობის გეგმების ტიპები და მათი 
მახასიათებლები; 

 საქართველოში არსებული სივრცითი მოწყობის 
გეგმები და კონცეფციები - ქ. გორის გენერალური 
გეგმის ეკონომიკური ნაწილის განხილვა 

შეჯამება 
 

 
 

II დღე 
 

 
დრო 

 
საკითხები 

 
10:00 - 10:30 მიღება/ყავა 
10:30 - 12:00 დასახლების სივრცითი განვითარების ფორმები და მათი 

სოციო-ეკონომიკური მახასიათებლები 

 დასახლების სივრცითი სტრუქტურის გავლენა 
განვითარებაზე 

 ფრაგმენტაცია 

 ინტენსიფიკაცია 

 განფენა 

 მიმდებარე დასახლების მიერთება 

 მონოცენტრულობა და პოლიცენტრულობა 

 დაცლა და ჭკვიანი დაცლა 
12:00 - 12:15 შესვენება 

12:15 - 13:45 კომპაქტური განვითარება.  

 სიმჭიდროვე 

 მიწის რესურსების ეფექტიანობა 

 შერეული ზონირება 
13:45 - 14:45 სადილი 

14:45 - 16:15 სივრცითი კომპონენტების გავლენა ადგილობრივ ეკონომიკურ 
განვითარებაზე (ნაწილი 1)  

 უძრავი ქონება, განვითარების კოეფიციენტები, 
საბინაო სექტორი 

 კულტურული მემკვიდრეობა, საქალაქო 
რეკონსტრუქცია 

16:15 - 16:30 ყავის შესვენება 
16:30 - 18:00 გეოსაინფორმაციო სისტემებისა და ელექტრონული 

რესურსების გამოყენება ეკონომიკური განვითარების 
ხელშესაწყობად 

 გეოსაინფორმაციო სისტემების რაობა და როლი 
სივრცით მოწყობაში; 



 ელექტრონული რესურსების გამოყენება ბიზნესსა და 
ინვესტიციებისთვის. 

შეჯამება 
 
 
 

III დღე 
 

 
დრო 

 
საკითხები 

 
10:00 - 10:30 მიღება 

10:30 - 12:00 სივრცითი მოწყობის გეგმის მიმართ მოთხოვნების შემუშავება 
ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარების გეგმის 
საფუძველზე (ნაწილი 1) 

 ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარების გეგმის 
სივრცით-ტერიტორიული ასპექტების გამოვლენა;  

12:00 - 12:15 ყავის შესვენება 

12:15 - 13:45 სივრცითი მოწყობის გეგმის მიმართ მოთხოვნების შემუშავება 
ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარების გეგმის 
საფუძველზე (ნაწილი 2) 

 აეგ-ს ამოცანების სათანადო სივრცითი მოწყობის 
გეგმის ტიპის შერჩევა; 

 მოთხოვნებისა და მოსალოდნელი შედეგების 
ფორმულირება 

 შედეგების განხილვა 
შეჯამება 
ტრენინგის დასასრული 

 


