
ՏԵՂԵԿԱՆՔ-2013թ. 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 կազմակերպող 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 2013թ. ընթացքում 

իրականացված առվել կարևոր միջոցառումներից մի քանիսը. 

 «Բնապահպանական փորձաքննություն» ՊՈԱԿ-ի հետ համատեղ 

կազմակերպվել և  

 Վանաձորում անց են կացվել հասարակական լսումներ և քննարկումներ 

«ՀԳՇՆ» ՍՊԸ-ի կողմից Վանաձորի ջրամատակարարման և 

ջրահեռացման ենթակառուցվածքների ծրագրի փաթեթի վերաբերյալ: 

Ծրագրային փաթեթը նախատեսում է իրականացնել Վանաձոր քաղաքի 

ջրամատակարարման ներքին ցանցի փոխարինում նորով, որով էապես 

կկրճատվեն խմելու ջրի կորուստները և հնարավորինս կապահովվեն 24-

ժամյա ջրամատակարարումով: Լսումների ընթացքում եղան մի շարք 

առաջարկություններ և դիտողություններ, որոնք կապված էին քաղաքին 

տեխնիկական ջուր մատակարարելու, ջրաչափերի տեղադրման համար 

նոր դիտահորեր կառուցելու, քաղաքի կանաչապատ տարածքները 

չվնասելու և այլնի հետ: 

 Ձորամուտ համայնքում անց են կացվել ՀՀ Գոգավան պետական 

սահմանի անցման կետի արդիականացման ծրագրի ՇՄԱԳ փաստաթղթի 

վերաբերյալ հասարակական լսումներ: 

  Երևանում  և ազդակիր համայնքներում անց են կացվել հասարակական 

լսումներ ու քննարկումներ նվրիված ՓՀԵԿ-ի նախագծային 

փաստաթղթերի ուսումնասիրությանը («Ստեփանավան 1», 

«Ստեփանավան 2», «Մարցիգետ» և այլն): 

 Վանաձորում անց է կացվել քաղաքի խմելու ջրի խողովակաշարի վրա Էյ-

Ջի Սերվիս կազմակերպության կողմից փոքր ՀԷԿ-ի կառուցմանը նվիրված  

հասարակական լսում:  



 Տեղեկատվական հանդիպում «Կլիմայի փոփոխության դեմ պայքարի 

միջազգային գործողություններ» թեմայով: Մասնակիցներին ներկայացվել է 

կլիմայի փոփոխության հիմնախնդիրը և դրա դեմ պայքարի միջազգային փորձը: 

 Մարզի հանքարդյունաբերական կենտրոններում (Ալավերդի, Թեղուտ, Արմանիս, 

Ախթալա) պարբերաբար անց են կացվում լեռնաարդյունաբերական 

գործունեության հետևանքով առաջացող ռիսկերի գնահատման և դրանց 

մեղմացմանն ուղված 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: 

 Մասնակցություն է եղել Ֆրիդրիխ Նաումանի անվան հանուն Ազատության 

հիմնադրամի կողմից Ծաղկաձորում անցկացված «Շրջակա միջավայրի և 

էներգետիկ պաշարների նկատմամբ վարվող» թեմայով սեմինարին: 

 Մասնակցություն է եղել «Հարավային Կովկասում կլիմայի փոփոխությանը 

հարմարվելու և կենսաբազմազանությունը պահպանելու համար անհրաժեշտ 

տեղական հնարավորությունների և տարածաշրջանային համագործակցության 

զարգացում» ծրագրի շրջանակներում Վրաստանում անցկացված միջազգային 

կոնֆերանսի աշխատանքներին:  

 Ներկայացուցչական կազմով մասնակցություն է եղել «Էյ-Թի-Փի» 

բարեգործական հիմնադրամի կողմից մարզի Ֆիոլետովո և Կաթնաջուր 

համայնքներում իրականացրած անտառտնկման աշխատանքների, ինչպես նաև 

Մարգահովիտ համայնքում հիմնադրամի կողմից հիմնած «Միրաք» 

տնկարանային տնտեսության ներկայացմանը: 

 Քննարկվել և համապատասխան առաջարկություններ են ներկայացվել «Շրջակա 

միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և փորձաքննության մասին» ՀՀ 

օրենքի նախագծի վերաբերյալ: 

     ՀՀ Լոռու մարզպետի մոտ պարբերաբար տեղի են ունենում 

խորհրդակցություններ, որտեղ քննարկվում են մարզի բնապահպանական 

հիմնախնդիրները և դրանց լուծման ուղղությունները: 

     Օրհուս կենտրոններում անց են կացվել բնապահպանական դասընթացներ, 

սեմինարներ, հասարակական լսումներ, հանրային քննարկումներ և այլ 

միջոցառումներ, որոնց ընդհանուր առմամբ մասնակցել են շուրջ 2700 

քաղաքացիներ:  

    Կենտրոնները համագործակցել են լրագրողների հետ, որի արդյունքում 

տպագրվել են Լոռու մարզի բնապահպանական հիմնախնդիրները լուսաբանող 

հոդվածներ և տեսանյութեր:  

     Հաշվետու ժամանակահատվածում կենտրոններում կազմակերպվել են 

“Հայաստանում շրջակա միջավայրի և էներգետիկ պաշարների նկատմամբ վարվող 

քաղաքականություն. հնարավորություններ և մարտահրավերներ”, “Կլիմայի 

փոփոխության հնարավոր հետևանքները”, “Էներգիայի այլընտրանքային 

աղբյուրների և էներգաարդյունավետ տեխնոլոգիաների կիրառման 

հնարավորությունները”, “Անտառների պահպանության հիմնախնդիրները”, 

“Անտառային և չոր խոտածածկույթի հրդեհների հիմնախնդրները”, 

“Կենսաբազմազանության պահպանություն”, “Տարերային աղետների ռիսկի 



իջեցում”, “Կլիմայի փոփոխության ադապտացիա” և այլ թեմաներով հանրային 

լսումներ, սեմինարներ և դասընթացներ: Կենրոններում նշվել են տարբեր 

միջազգային բնապահպանական օրեր` ջրի համաշխարհային օրը, երկրի օրը և այլն:  

     Մարզում գործող Օրհուս կենտրոնների կողմից իրականացվել են 

տեղեկատվական հարցումներ համապատասխան մարմիններին, որոնց վերաբերյալ 

նյութերը տեղադրված են Օրհուս կենտրոնների ինտերնետային կայքերում և 

մատչելի են հանրության համար:  

Մասնավորապես. 

 Տեղեկատվական հարցում Դեբեդ գետում քիմիական տարրերի առկայության 

և քանակի վերաբերյալ: 

 Տեղեկատվական հարցում Ախթալա գետում պղնձի և ալյումինի իոնների 

քանակի և պատճառների մասին: 

 Տեղեկատվական հարցում ՀՀ Լոռու մարզպետարան՝ Լոռու մարզի 

համայնքներում բնակչության առողջական վիճակի մասին: 

     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 գործընթացում:  

     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 

     Ամփոփելով բնապահպանության ոլորտում իրականացված աշխատանքների 

արդյունքները, կարելի հանգել եզրակացության, որ տեղի է ունեցել հասարակության 

և պետական լիազոր մարմինների երկխոսություն, որի արդյունքում ընդունվել են 

երկկողմանի համադրելի որոշումներ, ինչես նաև բարձրացել է հասարակության և 

ՀԿ-ների իրազեկության և որոշումների ընդունմանը մասնակցության մակարդակը: 
 


