
განმცხადებლის ხელმოწერა:

სასურველი  სერტიფიკატ(ებ)ი

თარიღი:

პირადი გადარჩენის მეთოდები

ხანძრის თავიდან აცილება და ხანძართან ბრძოლა 

ელემენტარული პირველადი დახმარება

პირადი უასფრთხოება და სოციალური პასუხისმგებლობა

ხანძრის წინააღმდეგ ბრძოლის გაფართოებული კურსი

კოლ. სამაშველო საშუალებებისა  და  სამაშველო კატარღების მართვა; 

გარდა სწრაფმავალი სამაშველო კატარღებისა *

სწრაფმავალი სამაშველო კატარღების მართვა

პირველადი სამედიცინო დახმარება

სამედიცინო მომსახურება

ხანძართან ბრძოლის ხმელეთზე განლაგებული ტრენაჟორული წვრთნა 

უშიშროებასთან დაკავშირებული უნარჩვევები

უშიშროების განსაკუთრებული ვალდებულებები

გემის უშიშროების ოფიცერი

სამანქანე განყოფილების რესურსების მართვა

სანავიგაციო ხიდურის რესურსების მართვა

ხელმძღვანელობა და გუნდური მართვა

ელექტრონულკარტოგრაფიული მოწყობილობებისა  და ინფორმაციული 

სისტემების (ეკმდის) გამოყენება რადიოლოკაციური ნაოსნობა,  

რადიოლოკაციური გავლება, არლგს გამოყენება 
ნავთობ და ქიმმზიდი ტანკერის სატვირთო ოპერაციების გაცნობითი წვრთნა 

ნავთობმზიდი ტანკერის სატვირთო ოპერაციების სპეც. წვრთნა** 
ქიმმზიდი ტანკერის სატვირთო ოპერაციების სპეც. წვრთნა**

თხევადიაირმზიდი ტანკერის სატვირთო ოპერაციების საბაზისო წვრთნა 

თხევადი აირმზიდი ტანკერის სატვირთო ოპერაციების სპეც. წვრთნა**  

ინერტული აირების  სისტემის გამოყენება

ნედლი ნავთობით რეცხვის სისტემის გამოყენება

არაორგანიზებული ხალხის მასების მართვა

კრიზისის მართვა და ადამიანთა ქცევა 

უსაფრთხოების უზრუნველყოფის საკითხები  მგზავრთა მომსახურე 

პერსონალისათვის  

მგზავრების უსაფრთხოების, ტვირთის უსაფრთხოებისა და გემის კორპუსის 

სიმტკიცის უზრუნველყოფა

საშიში და მავნე ნივთიერებების შეფუთული ან ნაყარი სახით გადაზიდვა 

ნავთობმზიდი ტანკერის სატვირთო და საბალასტო ოპერაციების მართვა 

ქიმმზიდი ტანკერის სატვირთო და საბალასტო ოპერაციების მართვა

გემის მართვა და მანევრირება

რადარი, არლგს, ხიდურის გუნდური მართვა და საძიებოსამაშველო ოპერ 

მაღალ ძაბვასთან დაკავშირებული უსაფრთხობა

აირზეან დაბალი ფეთქებადობის საწვავზე მომუშავე გემის საბაზისო წვრთნა 

აირზე ან დაბალი ფეთქებადობის საწვავზე მომუშავე გემის სპეც. წვრთნა 

პოლარულ წყლებში მცურავი გემის ექსპლუატაციის საბაზისო წვრთნა 

პოლარულ წყლებში მცურავი გემის ექსპლუატაციის სპეც. წვრთნა

განაცხადი
კვალიფიკაცის ან სხვა სერტიფიკატის მიღების შესახებ

გთხოვთ, წარმოდგენილი დოკუმენტებისა და შეფასების საფუძველზე 
გასცეთ განცხადებაში აღნიშნული სერტიფიკატი.
აქვე, ხელმოწერით ვადასტურებ, რომ წინამდებარე განცხადებაში ჩემს 
მიერ წარმოდგენილი ინფორმაცია და მასთან თანდართული ყველა 
საბუთი ნამდვილია, შეიცავს სწორ ინფორმაციას და არ არის გაუქმე-
ბული ან შეჩერებული რომელიმე სახელმწიფოს ან ორგანიზაციის 
მიერ; ან, თუ გაუქმებულია ან შეჩერებულია, გარემოების სრული 
განმარტება თან ახლავს განცხადებას. ასევე ვადასტურებ, რომ გაცნო-
ბილი ვარ ჩემს მიერ შესასრულებელი ფუნქციებისათვის აუცილებელ 
საქართველოს საზღვაო კანონმდებლობას. 

*სერტიფიკატის მისაღებად სავალდებულოა 6 თვის დამტკიცებული ნაოსნობის სტაჟი შესაბამის გემზე.
** სერტიფიკატის მისაღებად სავალდებულოა 3 თვის დამტკიცებული ნაოსნობის სტაჟის შესაბამის გემზე.

დაბადების თარიღი: 

სერტიფიკატის მიღების სასურველი ვადა:

ელ.ფოსტა:

საკონტაქტო ტელეფონის ნომერი: 

განმცხადებლის მონაცემები: 

სახელი, გვარი: 

პირადი ნომერი: 

მეზღვაურის ნომერი: 

მოქალაქეობა:

დოკუმენტის მიღების სასურველი მეთოდი:

გავიტან სააგენტოდან

ვისარგებლებ საფოსტო  საკურიერო მომსახურებით

საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი 
განვითარების სამინისტრო

საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტო

MINISTRY OF ECONOMY AND SUSTAINABLE 
DEVELOPMENT OF GEORGIA 

MARITIME TRANSPORT AGENCY
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ფაქტიური მისამართი:



განცხადების მიღებისას უნდა წარმოადგინოთ შემდეგი დოკუმენტები:

სერტიფიკატის გაცემის თარიღი: 

სააგენტოს თანამშრომლების მიერ შესავსები გრაფა

ფოტოსურათი  ბოლო 6 თვის განმავლობაში გადაღებული ფერადი ბიომეტრიული ფოტოსურათი იუსტიციის სახლის 
ფოტოჯიხურიდან,  რომელიც მოიცავს პირის სახეს ნიკაპიდან თხემამდე, სათვალისა და თავსაბურავის 
გარეშე
ან, მოცემულ სტრიქონში შეიყვანეთ იუსტიციის სახლის ფოტოჯიხურში გადაღებული სურათის ID კოდი

წვრთნის დამადასტურებელი დოკუმენტური დასაბუთება (ინდივიდუალური ოქმი)   დოკუმენტს გასცემს შესაბამისი
 საწვრთნელი ცენტრი და მასში მითითბული უნდა იყოს  განმცხადებლის მიერ გავლილი თითოეული
 საწვრთნელი კურსის დაწყებისა და დასრულების თარიღი.

მოქმედი სამოქალაქო პასპორტის ასლი, დედნის* წარდგენით  ფოტოსურათიანი (საპერსონალიზაციო) გვერდი

მოქმედ მეზღვაურთათვის  არსებული კომპეტენციის/კვალიფიკაციის სერტიფიკატის (სამუშაო დიპლომის) ასლი, 
დედნის* წარდგენით,
ან
საზღვაო სასწავლებლის სტუდენტთათვის და კურსდამთავრებულთათვის  განათლების დამადასტურებელი საბუთის ასლი 
ან საქართველოს საზღვაო სასწავლებლის წერილობითი შუამდგომლობა.

გაწეული მომსახურეობის საფასურის გადახდის საბუთი  სერტიფიკატი გაიცემა გაწეული მომსახურეობის საფასურის გა                         
დახდის შემდეგ.

* დედანის წარმოდენა არ არის საჭირო საკურიერო მომსახურებით სარგებლობისას

პასუხისმგებელი პირის ხელმოწერა:

 წარმოდგენილი დოკუმენტები შემოწმებულია, აკმაყოფილებს სააგენტოს მოთხოვნებს 

 განცხადების წარმოდგენისას თანდართული დოკუმენტები არ შეინახება/ჩაბარდება მატერიალური სახით, მდმსში არსებობის 
  შემთხვევაში

შენიშვნები:

დარწმუნდით, რომ ყველა სავალდებულო ველი შევსებულია

განცხადება განიხილება „საქართველოს ზოგადიადმინისტრაციული კოდექსით“ გათვალისწინებული მარტივი ადმინისტრაციული 
წარმოების წესით.
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