
ՏԵՂԵԿԱՆՔ(2014թ. կատարված աշխատանքների վերաբերյալ) 

 

Մարզի ազգաբնակչության էկոկրթության, բնապահպանական օրենսդրության 

իմացության բարձրացման, ինչպես նաև հանրային քննարկումների, հասարակական լսումների և 

այլ բնապահպանական հիմնախնդիրների վերլուծությանը նրանց մասնակցությունն ապահովելու 

համար մարզպետարանի բնապահպանության բաժնի կողմից կազմակերպվող միջոցառումները 

հիմնականում անց են կացվում մարզպետարանի նիստերի դահլիճում, ազդակիր համայնքներում և 

մարզում գործող երեք բնապահպանական տեղեկատվական Օրհուս կենտրոններում (Վանաձոր, 

Ալավերդի, Ստեփանավան): Տվյալ միջոցառումներին մասնակցում են, ինչպես համապատասխան 

գերատեսչությունների և կազմակերպությունների փորձագետներ, այնպես էլ շահագրգիռ ՏԻՄ-երի, 

բնապահպանական ՀԿ-ների, ԶԼՄ-ների և հասարակության ակտիվ ներկայացուցիչներ: Այդ 

միջոցառումների ընթացքի և արդյունքների վերաբերյալ նյութերը եթեր են հեռարձակվում 

«Ֆորտունա» մարզային հեռուստաընկերության «Մարզպետարանի ժամ» հաղորդումների 

ընթացքում և հրապարակվում են մարզպետարանի, Օրհուս կենտրոնների և այլ 

կազմակերպությունների էլեկտրոնային կայքերում: Տվյալ ձևաչափը հնարավորություն է տալիս 

հաշվի առնել ՀԿ-ների և հանրության տեսակետները, բողոքները ու առաջարկությունները: Նշենք 

2014թ. առաջին կիսամյակի ընթացքում իրականացված առավել կարևոր միջոցառումներից մի 

քանիսը. 

 «Բնապահպանական փորձաքննություն» ՊՈԱԿ-ի հետ համատեղ կազմակերպվել և 

անց են կացվել. 

 Ջրաքիսի բուծման ծրագրի վերաբերյալ հասարակական լսումներ, 

 Վանաձորի թիվ 18 դպրոցի կաթսայատան կառուցման աշխատանքային նախագծի 

վերաբերյալ հասարակական լսումներ, 

 Ալավերդի քաղաքում ԱԳԼՃ կայանի կառուցման նախագծային փաստաթղթերի 

վերաբերյալ հասարակական լսումներ: 

 «Աղետների ռիսկերի նվազման և Կլիմայի փոփոխության հարմարվողականությանն 

ուղղված պլանավորում Լոռու մարզում» թեմայով տեղեկատվական հանդիպումներ: Տվյալ թեմայի 

համար տպագրվել է 38 էջից բաղկացած վերլուծական ձեռնարկ, որի կազմմանը անմիջապես 

մասնակցել են Լոռու մարզպետարանի բնապահպանության բաժնի մասնագետները:  

 Արևելյան գործընկերության տարածքային համագործակցության ծրագրի 

շրջանակներում՝ «Հայաստան-Վրաստան համատեղ գործառնական ծրագիր» մեկնարկային 

գործընթացի մասնակցություն և օժանդակում:   

 Վանաձորի Տեխնոլոգիական կենտրոնի (տեխնոպարկի)  ստեղծման 

աշխատանքներին ակտիվ մասնակցություն և առաջարկությունների ներկայացում: 

 “Վրաստանում և Հարավային կովկասում կլիմայի փոփոխությանը հարմարվելու 

համար անհրաժեշտ տեղական հնարավորությունների և տարածաշրջանային 

համագործակցության զարգացում” ծրագրի շրջանակներում Հայաստանում և Վրաստանում 

կազմակերպվել են հաջողված բնապահպանական և գյուղատնտեսական ծրագրերի 

ցուցադրություն և փորձի փոխանակման սեմինարներ, որին մասնակցել են նաև Լոռու 

մարզպետարանի բնապահպանության բաժնի մասնագետները: 

 Մարզի հանքարդյունաբերական կենտրոններում (Ալավերդի, Թեղուտ, Արմանիս, 

Ախթալա) պարբերաբար անց են կացվում լեռնաարդյունաբերական գործունեության հետևանքով 

առաջացող ռիսկերի գնահատման և դրանց մեղմացմանն ուղղված հանդիպում-քննարկումներ: 

Հանդիպումներին մասնակցում են թիրախային համայնքների ղեկավարներ, ակտիվ 



քաղաքացիներ, ՀԿ-ների, ԶԼՄ-ների, պետական կառույցների, ինպես նաև հիմնարկ-

ձեռնակությունների և այլ շահառու կողմերի ներկայացուցիչներ: 

 Ալավերդու Օրհուս կենտրոնում մասնակցություն է եղել «Համայնքի և 

տարածաշրջանի բնապահպանական խնդիրներ, համայնքներին հատկացվող բնապահպանական 

սուբվենցիաներ» թեմայով կազմակերպված հանդիպումներին: 

 Քննարկվել և համապատասխան առաջարկություններ են ներկայացվել 

բնապահպանական օրենսդրությանը վերաբերվող մի շարք նախագծերի վերաբերյալ:  

 Հիմք ընդունելով Հայաստանի Հանրապետության Նախագահի 1997 թվականի 

մայիսի 6-ի N ՆՀ-728 հրամանագրի 1.37 կետը, բնապահպանության և ընդերքօգտագործման 

բնագավառներում  համաձայն տրված հարցաշարերի Լոռու մարզի Ալավերդի, Թեղուտ, Դսեղ, 

Սարատովկա և Լերմոնտովո համայնքներում իրականացվել է վարչական հսկողություն, որոնց 

արդյունքները ներկայացվել են տարածքային կառավարման նախարարություն:  

 «Անտառների հասարակական մոնիթորինգ» ծրագրի շրջանակներում Վանաձորի և 

Ալավերդու Օրհուս կենտրոններում կազմակերպվել և անց է կացվել անտառի ապօրինի 

գործունեությունների վերաբերյալ դասընթացներ, որը ներառել է թրեյնինգ ու պրակտիկ դաշտային 

աշխատանք GPS և այլ գործիքների կիրառմամբ: 

     ՀՀ Լոռու մարզպետի մոտ պարբերաբար տեղի են ունենում խորհրդակցություններ, 

որտեղ քննարկվում են մարզի բնապահպանական հիմնախնդիրները և դրանց լուծման 

ուղղությունները: 

    Մարզի երեք Օրհուս կենտրոններում անց են կացվել բնապահպանական 

դասընթացներ, սեմինարներ, հասարակական լսումներ, հանրային քննարկումներ և այլ 

միջոցառումներ, որոնց ընդհանուր առմամբ մասնակցել են շուրջ 1200 քաղաքացիներ:  

    Կենտրոնները համագործակցել են լրագրողների հետ, որի արդյունքում տպագրվել են 

Լոռու մարզի բնապահպանական հիմնախնդիրները լուսաբանող հոդվածներ և տեսանյութեր:  

     Հաշվետու ժամանակահատվածում կենտրոններում կազմակերպվել են “Տարերային 

աղետների ռիսկի իջեցում”, “Էներգիայի այլընտրանքային աղբյուրների և էներգաարդյունավետ 

տեխնոլոգիաների կիրառման հնարավորությունները”, “Հայաստանում շրջակա միջավայրի և 

էներգետիկ պաշարների նկատմամբ վարվող քաղաքականություն. հնարավորություններ և 

մարտահրավերներ”, “Կլիմայի փոփոխության հնարավոր հետևանքները”,  “Անտառների 

պահպանության հիմնախնդիրները”, “Անտառային և չոր խոտածածկույթի հրդեհների 

հիմնախնդրները”, “Կլիմայի փոփոխության ադապտացիա”, “Կենսաբազմազանության 

պահպանություն” և այլ թեմաներով հանրային լսումներ, սեմինարներ և դասընթացներ: 

Կենտրոններում նշվում են տարբեր միջազգային բնապահպանական օրեր` ջրի համաշխարհային 

օրը, երկրի օրը և այլն:  

     Կենտրոնները համագործակցում են տարբեր միջազգային կառույցների, ԶԼՄ-ների, 

Հկ-ների, ՏԻՄ-երի, բիզնես սեկտորի և այլ շահագրգիռ կառույցների հետ` շեշտը դնելով 

առաջնահերթ բնապահպանական խնդիրների ֆունդամենտալ լուծումների և էկոլոգիական 

անվտանգության կարևորության վրա:  

    Մարզի Օրհուս կենտրոնները մեծապես աջակցում են շրջակա միջավայրի վրա 

ազդեցության գնահատման և անցկացված փորձաքննությունների վերաբերյալ հասարկությանը 

իրազեկելու, հասարակության մասնակցությունը ապահովելու, նրանց շահերը պաշտպանելու, 

հասարակական լuումներ կազմակերպելու և այլ բնապահպանական միջոցառումներ անցկացնելու 

գործընթացներում:  



     Մարզի Օրհուս բնապահպանական-տեղեկատվական կենտրոնների գործունեությանը 

առավել մանրամասն ծանոթանալու համար կարող եք այցելել ստորև բերված ինտերնետային 

կայքերը.  

 Վանաձոր 

http://aarhus.am/index.php?option=com_content&view=article&id=97&Itemid=410&lang=am 

 Ալավերդի 

http://aarhus.am/index.php?option=com_content&view=article&id=102&Itemid=399&lang=am  
 Ստեփանավան 

http://aarhus.am/index.php?option=com_content&view=article&id=101&Itemid=409&lang=am 

     Բնապահպանության ոլորտում իրականացված աշխատանքների արդյունքները 

վկայում են, որ տեղի է ունեցել հասարակության և պետական լիազոր մարմինների երկխոսություն, 

որի արդյունքում ընդունվել են երկկողմանի համադրելի որոշումներ, ինչպես նաև բարձրացել է 

հասարակության և ՀԿ-ների իրազեկության և որոշումների ընդունմանը մասնակցության 

մակարդակը:     


