
ამწე-სატრანსპორტო მანქანებისა და ლიფტების ტექნიკოსი 

ლიფტების ტექნიკოსი ან ლიფტების მექანიკოსი აწარმოებს ლიფტებისა და ამავე დროს 

ესკალატორების რეგულარულ მოვლას. მათ ასევე შეიძლება შეასრულონ პრევენციული 

სამუშაოები ლიფტებზე ან სხვა აღჭურვილობაზე და აწარმოონ სერვისის ჩანაწერები.                                                                                     

პროფესიის თავისებურებები. ლიფტების ტექნიკოსები შესაძლოა 

მუშაობდნენ გამოძახებით, რათა შეასრულონ სასწრაფო  შესაკეთებელი 

სამუშაოები. ამ ტიპის მუშაკებზე მოთხოვნა დამოკიდებულია 

ლიფტებისა და ესკალატორების  მქონე საოფისე და სავაჭრო შენობების 

მშენებლობის ზრდაზე. სამშენებლო სფეროს აღნიშნული სექტორი 

სტაბილური ეკონომიკური გარემოს პირობებში მზარდია, რაც 

განაპირობებს ლიფტების ტექნიკოსებზე მოთხოვნის ზრდასაც. ამასთან 

ერთად, ძველი აღჭურვილობის მქონე მანქანებისა და ლიფტების რეგულარული მოვლა-

პატრონობის საჭიროება; უნარშეზღუდულთათვის სპეციალური მოწყობილობების გაკეთება;  

თანამედროვე გაუმჯობესებული აღჭურვილობისა და კონტროლის სისტემების დანერგვა 

გაზრდის მოთხოვნას ლიფტების მექანიკოსებსა და ტექნიკოსებზე. ამწე-სატრანსპორტო 

მანქანებისა და ლიფტების ტექნიკოსის უშუალო მოვალეობებში შედის: ლიფტების, 

ესკალატორების ან მოძრავი ტროტუარების აწყობა, დამონტაჟება, შეკეთება და მოვლა 

შესაბამისი სამუშაო ხელსაწყოების გამოყენებით, ახლად დამონტაჟებული აღჭურვილობის 

ტესტირება სპეციფიკაციებთან თანხვედრისა და გამართული ფუნქციონირების დასადგენად. 

გაუმართაობის აღმოფხვრა ლიფტების მუხრუჭებში, ძრავებში, სასიგნალო და მაკონტროლებელ 

სისტემებში სპეციალური სატესტო ხელსაწყოების გამოყენებით. უსაფრთხოების 

რეგულაციებისა და სამშენებლო კოდების შესაბამისობის შემოწმება. ელექტრო გაყვანილობის 

შეერთება კონტროლის პანელებთან და ელექტრო ძრავებთან. უსაფრთხოების კონტროლის 

მექანიზმების, ბალანსების, კარის მექანიზმებისა და ისეთი კომპონენტების, როგორებიც არიან 

ვენტილები, დამაკავშირებლები და სამუხრუჭე გაყვანილობები, მორგება და გასწორება. 

დეფექტური ნაწილების გამოცვლა, ასევე საკეტების, კბილანების, კაბელებისა და ელექტროობის 

შეკეთება ან შეცვლა. ლიფტების აწყობა, თითოული ლიფტისთვის პლათფორმის, კედლებისა და 

კარებების დამონტაჟება. სამშენებლო სტრუქტურის თითოეულ სართულზე ლიფტების 

შესასვლელში გარე კარებების და კარებების ჩარჩოების დამონტაჟება. ლიფტების მუშაობის 

უზრუნველყოფა, რომ განისაზღვროს მათი სამუშაო სიმძლავრე და შემოწმდეს ენერგიის 

მოხმარება, რათა აცილებულ იქნას  გადატვირთვის ფაქტორები.  ლიფტების ტექნიკოსები 

ძირითადად პასუხისმგებელნი არიან ლიფტების და  ხალხის მამოძრავებელი მსგავსი მანქანების 

მოვლასა და შეკეთებაზე. ლიფტების ტექნიკოსები აწყობენ და ამონტაჟებენ ლიფტების 

აღჭურვილობასა და ტექნიკას. ისინი რეგულარულად ამოწმებენ აღჭურვილობას, რათა 

დარწმუნდნენ მათ ეფექტურ ფუნქციონირებაში. ამასთან ერთად, აგვარებენ ელექტრულ 

პრობლემებს დიაგნოსტიკური ინსტრუმენტების გამოყენებით. ლიფტების ტექნიკოსის 

ვალდებულებაში, ასევე, შედის აღჭურვილობის შესაბამისობის დადგენა სამშენებლო 

უსაფრთხოების კოდებთან და ტექნიკის უსაფრთხო მუშაობის რეგულაციებთან. ლიფტების 

ტექნიკოსები, ასევე, ამონტაჟებენ ლიფტების სისტემების სხვადასხვა კომპონენტებს,  



როგორიცაა  ლიანდაგები, რომლებზეც მოძრაობენ ლიფტები, მათთან დაკავშირებულ ძრავებს, 

კაბელებს, ელექტრო გაყვანილობებს და ენერგიის მიმწოდებელ მიკროპროცესორებს.  

ლიფტების ტექნიკოსები პასუხობენ ზარებს სხვადასხვა ფუნქციონალური დარღვევების 

აღმოჩენის შესახებ და ხშირად აგვარებენ პრობლემებს მანამ, სანამ ისინი რთულ ფორმებს 

მიიღებენ.  ლიფტების ტექნიკოსები  უმეტესწილად მუშაობენ ჩვეულებრივი სამუშაო საათების 

განმავლობაში, თუმცა მათ ხშირად უწევთ დამატებით საათებში მუშაობაც, საჭიროებიდან 

გამომდინარე. ისინი ასევე მუშაობენ გამოძახებით და ხანდახან უქმე დღეებშიც. სამუშაო 

პირობები საკმაოდ რთულია, რადგან ლიფტების ტექნიკოსები  მუშაობენ სიმაღლეებზე, 

ელექტრო გაყვანილობებთან და საოპერაციო აღჭურვილობასთან. მიუხედავად ამისა, 

დაზიანების რისკები მაქსიმალურად შემცირებულია შესაბამისი უსაფრთხოების 

პროცედურებისა და აღჭურვილობის უსაფრთხო ფუნქციონირების დაცვით.  

მნიშვნელოვანი თვისებები. ნებისმიერ დროს ყურადღებით ყოფნა, პუნქტუალურობა, 

შორსჭვრეტის უნარი და პოტენციური პრობლემების წინასწარ განჭვრეტა, სტრესულ გარემოში 

კარგად მუშაობის უნარი, კარგი კომუნიკაციის უნარი, კარგი მხედველობითი და სმენითი 

უნარები, კარგი რეფლექსები. 

ცოდნა და უნარები. მექანიკური საქმიანობისა და ინსტრუმენტების, ასევე მათი გამოყენების, 

შეკეთებისა და  მოვლის ცოდნა,  სამომხმარებლო და პერსონალური სერვისების პრინციპებისა 

და პროცესების ცოდნა.  ეს მოიცავს მომხმარებლის საჭიროებების განსაზღვრას, მომსახურების 

ხარისხის სტანდარტების დაცვას და მომხმარებლის კმაყოფილების განსაზღვრას.  იმ მასალების, 

მეთოდებისა და ინსტრუმენტების ცოდნას, რომლებიც გამოიყენება შენობების მშენებლობის ან 

აღდგენისას, სამუშაოსთან დაკავშირებული უსაფრთხოების პრინციპების, პროცედურებისა და 

სტრატეგიების ცოდნა, ტექნიკის შეკეთებისა და მოვლის უნარი შესაბამისი ინსტრუმენტების 

გამოყენებით, საოპერაციო დარღვევების გამომწვევი მიზეზების დადგენისა და პრევენციული 

მოქმედებების განხორციელების უნარი,  აღჭურვილობის პერიოდული მოვლა-პატრონობისა და 

აღდგენის განხორციელების საჭირო დროისა და ტიპის დადგენის უნარი, სამუშაოს 

განსახორციელებლად საჭირო ინსტრუმენტებისა და აღჭურვილობის განსაზღვრისა და არჩევის 

უნარი,  ინდიკატორების, მაჩვენებლებისა და სხვა მონაცემების მონიტორინგის უნარი, ტექნიკის 

გამართულად ფუნქციონირების უზრუნველსაყოფად, პრობლემის აღმოჩენისა და 

მიხვედრილობის უნარი, დედუქციური აზროვნების უნარი სწორი გადაწყვეტილების 

მისაღებად,  ფიზიკური დატვირთვის ამტანობის უნარი,  ინფორმაციის მკაფიოდ გადმოცემის 

უნარი. 

განათლება. პრაქტიკული სწავლებები არის ზუსტად ის საშუალება, სადაც ლიფტების 

ტექნიკოსები ითვისებენ ტრენინგის უმეტეს ნაწილს. ასეთი სწავლების განმავლობაში 

სტუდენტები ეუფლებიან ლიფტების შეკეთების და მათი ფუნქციონირების საფუძვლებს 

ლიფტების გამოცდილ ტექნიკოსებთან ერთად მუშაობით. ასევე, ეუფლებიან ინსტრუქციების 

გაცნობის წესს, ელექტრონულ გაყვანილობებს, საჭირო მათემატიკურ და ფიზიკურ ცოდნას. 

ლიფტების ტექნიკოსების  უმეტესობა აგრძელებს დამატებითი ტრენინგების გავლას და ცოდნის 

გაღრმავებას საკუთარი კარიერის განმავლობაშიც. სწავლისა და ცოდნის გაღრმავების 

გაგრძელება კარიერის განმავლობაში უზრუნველყოფს ლიფტების ტექნიკოსების მომზადების 



დონის შესაბამისობას თანამედროვე ტექნიკურ სტანდარტებთან და სფეროში არსებულ 

ცვლილებებთან. აქედან გამომდინარე იზრდება მათი დასაქმების შანსიც. 

სამუშო ადგილი.  ლიფტების ტექნიკოსები მუშაობენ  შენობებში,  ქარხნებში,  კერძო სახლებსა 

და სხვადასხვა სამშენებლო პროექტებში, სადაც მიმდინარეობს ლიფტებისა და მსგავსი 

მოწყობილობების მონტაჟი. 

კარიერული წინსვლის შესაძლებლობები. ლიფტების ტექნიკოსებისთვის დასაქმების 

პერსპექტივა და შესაძლებლობები მაღალია, რადგან მსგავსი სამუშაოს სახიფათო და 

ფიზიკურად რთულად შესასრულებელი საქმე ზრდის დასაქმებული მუშაკების სხვა სფეროში 

გადასვლის შესაძლებლობას და შესაბამისად სამუშაო ადგილების გამოთავისუფლებას.  

დასაქმების შესაძლებლობები დამწყები ტექნიკოსებისთვის უფრო მეტია იმ შემთხვევაში,  თუ 

აპლიკანტს გავლილი აქვს სპეციალური ტრენინგ  კურსი ან მიღებული აქვს გამოცდილება 

მოცემული მიმართულებით. გარდა ამისა, ლიფტების, ექსკავატორებისა და მოძრავი ბილიკების 

მუშაობა მიმდინარეობს ყოველწლიურად და შეუჩერებლივ. ეს ფაქტორი განსაზღვრავს მათი 

მუდმივი მოვლის საჭიროებას და სამუშაო ადგილების არსებობასაც. შეიძლება ითქვას, რომ  

განსხვავებით სხვა საკონსტრუქციო სამუშაოებისაგან, ლიფტების ტექნიკოსების დასაქმებაზე 

ნაკლებ ზეგავლენას  ახდენს სეზონურობა ან ეკონომიკური რეგრესი.   

მომიჯნავე პროფესიები.  

 ელექტროობისა და ელექტრონული მოწყობილობების მემონტაჟეები და შემკეთებლები; 

 ინდუსტრიული დანადგარების მექანიკოსები და ტექნიკოსები; 

 ელექტრიკოსები; 

 სტრუქტურული რკინის და ფოლადის მუშები. 

 


