"დევნილთა და ეკომიგრანტთა თვითდასაქმების ხელშეწყობის საგრანტო
პროგრამის" დანართი N1
N თვითდასაქმებადი პროფესია
1

აგრომექანიზაცია (აგრო მექანიკოს-ტექნიკოსი, ტრაქტორისტმემანქანე)

2 მებაღეობა (მებაღე)
3 ფერმერი (სოფლის მეურნეობის ბიზნესის მწარმოებელი)
4 მევენახეობა-მეღვინეობა (მევენახეობა, მეღვინე)
5 მეთევზეობა
6 მეფუტკრეობა (მეფუტკრე)
7 სატყეო საქმე (მეტყევე (ტყისმჭრელი, ტაქსატორი))
8 მეცხოველეობა (მესაქონლეობა) ("საწარმოში"))
მეხილეობა (კურკოვანი კულტურები/თესლოვანი
კულტურები/კაკლოვანი კულტურები) ("საწარმოში"), მეხილეობა
9
(კურკოვანი კულტურები/თესლოვანი კულტურები/კაკლოვანი
კულტურები))
10

მემცენარეობა (მემცენარე, მცენარეების დამამზადებელი
(სამკურნალო, არომატული), მცენარეთა დაცვის ტექნიკოსი)

ვეტერინარი (ვეტერინარია, ვეტერინარიული მომსახურების
სპეციალისტი (წვრილ ცხოველთა: ძაღლი, კატა და სხვა; სასოფლო 11
სამეურნეო ცხოველებისა და ფრინველების; ეგზოტიკური
ცხოველების, ფრინველებისა და თევზების და სხვა))
12 მებოსტნეობა
13 რძის გადამმუშავებელი
14 ხილ-ბოსტნეულის გადამმუშავებელი
15 ავეჯის კონსტრუირების სპეციალისტი
16 გაზმომარაგების სისტემის მემონტაჟე
17

ელექტროობა (დაბალი ძაბვის ელექტრიკოსი, ელექტრიკოსი,
მექატრონიკა)

ელექტრონული მოწყობილობების ექსპლუატაცია
(ელექტროამძრავისა და ელექტრომომმარაგებელი დანადგარების
18 ოსტატი, ელექტრონული და ციფრული მოწყობილობების
დაიგნოსტიკოს-შემკეთებელი, ელექტრონული და ციფრული
ხელსაწყოების დიაგნოსტიკოს-შემკეთებელი)
ვენტილაცია და ჰაერის კონდეცირება (ვენტილაციისა და
კონდიცირების სისტემის მემონტაჟე, ჰაერის კონდიცირება)
იატაკისა და ფილის სამუშაოები (მეფილე-მომპირკეთებელი,
20
ფილამწყობი)
თაბაშირმუყაოს სპეციალისტი (თაბაშირ-მუყაოს კონსტრუქციების
21
მემონტაჟე)
19

22 კედლის დაფარვის სამუშაოები (მებათქაშე)
23 მღებავი
24 მექანიკა
25 კალატოზი
26

მიკროელექტრონიკისა და ოპტოელექტრონიკის ტექნოლოგიისა და
მოწყობილობების ტექნიკოსი

27 სამაცივრო მოწყობილობების ტექნიკოსი
28 მშენებლობის მწარმოებელი
29 ნავთობისა და გაზის მეურნეობის ტექნიკოსი
30 საკერავი მანქანების ოპერატორი
31 მეჩარხე
32 სამშენებლო კონსტრუქციების მოწყობა
33 დურგალი
34

სიგნალიზაციის, ცენტრალიზაციისა და ბლოკირების
ელექტრომექანიკოსი

35 ლითონის დამუშავება (შედუღება, შემდუღებელი)
36

წყალმომარაგების სისტემების ექსპლუატაცია (წყალარინების
სისტემების ექსპლატაცია)

37 სანტექნიკის სისტემების ექსპლუატაცია (ზეინკალ-სანტექნიკოსი)
38 ავტომობილის დიაგნოსტიკოსი
39 ავტომობილის ზეინკალი

40

სამთო ტექნიკის ექსპლუატაციისა და რემონტის უსაფრთხოების
სპეციალისტი

41 ავტომობილის შემკეთებელი ელექტრო-ტექნიკოსი
42 ამწე-სატრანსპორტო მანქანებისა და ლიფტების ტექნიკოსი
43 მექანიკის ინჟინერიის ტექნიკოსი
44

სამშენებლო-საგზაო-სალიანდაგო მანქანებისა და მოწყობილობების
ტექნიკოსი

45 სავალი ნაწილის ტექნიკოსი
46 ავტომობილის შეკეთება (ძრავის შემკეთებელი)
47 აზომვით-ტოპოგრაფიული სამუშაოს შესრულება
48 არქიტექტორ-ტექნიკოსი
49 ბეჭდური და ონლაინ გამოცემების რეპორტიორი
50 ბუღალტრული აღრიცხვა (ბუღალტერი, ბუღალტერ-ტექნიკოსი)
51

ვებსპეციალისტი (ვებინტერფეისის დიზაინერი, ვებტექნოლოგი,
ვებინტერფეისის დეველოპერი)

52 მძერწავი (არქიტექტურული დეტალების)
53 ვიდეო-საოპერატორო ხელოვნება
54 ვიზუალური გამოსახულების დიზაინერი
ინფორმაციული ტექნოლოგი (ინფორმაციული ტექნოლოგიების
55 მხარდაჭერის სპეციალისტი, ინფორმაციის ტექნოლოგიის
მხარდაჭერა)
56 ვებპროგრამისტი
57 კინოტელერეჟისორი
58

კომპიუტერული გრაფიკოსი (კომპიუტერული გრაფიკოს ანიმატორი)

59 კომპიუტერული საინჟინრო გრაფიკის ოპერატორი
კომპიუტერული ქსელი და სისტემები (კომპიუტერული ქსელებისა
და სისტემების ტექნიკოსი, ომპიუტერული ქსელებისა და
60
სისტემების ადმინისტრატორი, კომპიუტერული ქსელის
ადმინისტრირება, სისტემების ადმინისტრატორი)

მონტაჟის რეჟისორი (მემონტაჟე, აუდიო-ვიზუალური
61 გამოსახულების სპეციალისტი, ვიდეო მონტაჟი, საინფორმაციო
პროგრამის ოპერატორი - მემონტაჟე)
62 მხატვარ - ანიმატორი
63 მხატვარ-შემსრულებელი
64 შემსრულებელ - ილუსტრატორი
65 რეპორტიორობა
66 საგამომცემლო საქმის ტექნიკური დიზაინერი
67 პროგრამული უზრუნველყოფის დეველოპერი
68 სამგანზომილებიანი გრაფიკის სპეციალისტი (გენერალისტი)
69 სარეკლამო აგენტი
70 კორესპონდენტი
71 ტელეეთერის დიზაინი
72 ტელერადიორეპორტიორი
73 ტელერეჟისურა
74 ტოპოგრაფი
75 ფოტოგრაფია
76 პოლიგრაფიული მრეწველობის ტექნიკოსი
77 ციფრული ხელოვნება
78 ბარმენი
79

თმისა და სილამაზის მომსახურება (თმის სტილისტი, სტილისტი
(ქალი, მამაკაცი))

80 კბილის ტექნიკოსი
81 მოცეკვავე
82 მუსიკის რეპეტიტორი
83 სარესტორნო მომსახურება

84 სარესტორნო საქმისმწარმოებელი
85 სასტუმროს მომსახურება
86 სომელიე
87 გუნდის ლოტბარი, რეგენტი
88 ქორეოგრაფ - რეპეტიტორი
89

ღონისძიების ორგანიზება (ღონისძიებათა მომწყობი, ღონისძიების
მენეჯერი)

90 შემფასებელი
91 პიანისტ-აკომპანიატორი
92

გიდი (სამთო-გამყოლი, საფეხმავლო გამყოლი, საქართველოს
კულტურული მემკვიდრეობის გიდი)

93 სათავგადასავლო ტურიზმი
94 ტუროპერატორი (აგრო-.ეკო- და ა.შ. ტუროპერატორი)
95 დეკორატიულ-გამოყენებითი ქსოვილების სპეციალისტი
96 თექის ხელოსანი (თექის დამზადება, თექის ოსტატი)
97 იუველირი
98 კერამიკული ნაწარმის სპეციალისტი
99 ლითონების მხატვრული დამუშავების სპეციალისტი
100 მომინანქრება (მემინანქრე)
101 მხატვრული ქსოვა
სამკერვალო წარმოება (სამკერვალო ნაწარმის სპეციალისტი,
102 სამკერვალო ნაწარმის ხარისხის მართვის სპეციალისტი, ტანსაცმლის
მხატვრული კონსტრუირების სპეციალისტი)
103 სახვითი ხელოვნება
ფეხსაცმლისა და ტყავის ნაკეთობათა წარმოება (ფეხსაცმლის, ტყავის
104 ნაწარმისა და აქსესუარების სპეციალისტი, ფეხსაცმლისა და ტყავის
აქსესუარების სპეციალისტი)
105 ქვისა და სხვა მასალების დეკორატიული დამუშავების სპეციალისტი

106

ხის მხატვრული დამუშავება (ხის მხატვრული დამუშავების
სპეციალისტი)

107 კონდიტერია (კონდიტერი)
108 კულინარიის ხელოვნება
109 მზარეული
110 სასურსათო პროდუქტების წარმოება
111 მასაჟისტი (მასაჟისტ-რეაბილიტატორი)
112 პარფიუმერული და კოსმეტიკური წარმოების სპეციალისტი
113 საექთნო საქმე (პრაქტიკოსი ექთანი)
114 ფარმაცია
115 სატვირთო გადაზიდვების ლოჯისტიკა

