
ՏԵՂԵԿԱՆՔ-2013 թ-ի ընթացքում իրականացված աշխատանքների ցանկ 

 

1 

Կենտրոնի էլեկտրոնային ցանցի ընդլայնում: 
Օպերատիվ և հասանելի տարբերակով 
համայնքի ակտիվ քաղաքացիների շրջանում 
տեղեկատվության տարածում: 

Կենտրոնի 
փորձագետների 
խորհուրդը կհամալրվի 
նոր անդամներով: 
Շարունակական 
աշխատանք կտարվի 
խորհրդի անդամների 
հետ: Կընդգրկվեն 
համայնքի ավագանու 
ներկայացուցիչներ:  

2013 
Հունվար-
Փետրվար 

2 

Հանդիպումներ Լոռու մարզի Վանաձոր, 
Սպիտակ, Ստեփանավան, Ալավերդի 
համայնքների ղեկավարների հետ: Համայնքի 
համար բնական աղետների վտանգների 
քննարկում: 

Համայնքային 
անվտանգության 
վտանգների 
բացահայտում: Սոցիալ 
տնտեսական զարգացման 
ծրագրերում ներառում: 

2014 
Հունվար-
Փետրվար 

3 

«Հայացք ճակատային գծից» ծրագրի 
ներկայացում: իրականացվել է «Կովկասի 
տարածաշրջանային բնապահպանական 
կենտրոն»-ի կողմից «Օքսֆամ» Մեծ Բրիտանիա 
միջազգային կազմակերպության և 
Շվեյցարական զարգացման գործակալության 
SDC-ի ֆինանսական աջակցությամբ:  

«Հայացք ճակատային 
գծից» 2013 ծրագրի 
շրջանակներում ՀՀ Լոռու 
մարզի 7 համայնքներում 
Լոռվա մեղվաբույծներ ՀԿ-
ի և  Վանաձորի Օրհուս 
կենտրոնի կողմից 
իրականացվել են 
հարցումներ և 
կազմակերպվել է 
հանրային քնարկում: 
Ակնկալվում է աղետների 
ռիսկի նվազեցման 
ոլորտում պետական, 
քաղաքացիական 
հասարակության և 
շահագրգիռ կողմերի միջև 
վստահության 
մակարդակը, կբարձրանա 
հասարակության 
իրազեկվածությունը և 
տեղական մակարդակում 
արտակարգ 
իրավիճակների և 
աղետների դեմ 
պայքարելու համար 
քաղաքական կամքը:  

2013 
Հունվար-
Փետրվար 



4 

«Հայացք ճակատային գծից» ծրագրի 
արդյունքների ներկայացում: իրականացվել է 
«Կովկասի տարածաշրջանային 
բնապահպանական կենտրոն»-ի կողմից 
«Օքսֆամ» Մեծ Բրիտանիա միջազգային 
կազմակերպության և Շվեյցարական 
զարգացման գործակալության SDC-ի 
ֆինանսական աջակցությամբ:  

Տրամադրված 
տեղեկատվություն 
կօգտագործվի կենտրոնի 
հետագա գործունեության 
ընթացքում: 

2013 
Փետրվարի7 

5 <Սննդային հավելումներ> դասընթաց 
աշակերտների համար: 

Աշակերտները ավելի 
կկարևորեն սննդի որակը: 
Կապ է ստեղծվում մարդու 
էկոլոգիայի և շրջակա 
միջավայրի 
պահպանության միջև: 
Աշակերտների համար 
կկազմակերպվեն նաև այլ 
էկոլոգիական 
դասընթացներ: 
Էկոկրթությանը 
աջակցություն: 

27.02.2013 

6 

Բնապահպանություն ոլորտում կոռուպցիայի 
հիմնախնդիրները: Կազմակերպիչները 
Երիտասարդ իրավաբանների ասոցիացիա և 
Լոռու մարզի հակակոռուպցիոն կենտրոն: 

Մասնակցությքուն և 
ելույթ: 
Համագործակցությունը 
շարունակական է: 

19.03.2013 

7 
Տեղեկատվական հանդիպում <Կլիմայի 
փոփոխություն. Միջազգային գործողություններ: 

Կկազմակերպվեն 
կոնվենցիաների 
լուսաբանումներ 

30.01.2013 

8 
Էյ-Ջի Սերվիս կազմակերպության կողմից 
Վանաձորի խմելու ջրի խողովակաշարի վրա 
փոքր ՀԷԿ-ի կառուցման հասարակական լսում 

Տեղեկատվության 
օգտագործում և 
իրականացման դեպքում՝  
դրական փորձի 
փոխանակում և 
ընդլայնում 

21.02.13 

9 
Վանաձորի Համայնքային աշխատանքային խմբի  
(ՀԱԽ) քննարկումներ՝ համայնքային աշխատանք 

Համայնքային 
հիմնախնդիրների 
բացահայտում, դրանց 
խնդիրներին լուծում 
տալու աշխատանք 

07.03.13 



10 
Լոռու մարզի 2014-2017 թթ սոցիալ տնտեսական 
զարգացման ծրագրի բնապահպանակն մասում 
ծրագրային առաջարկների քննարկում 

Մասնակցություն 
որոշումների ընդունմանը 
տարածքային 
կառավարման 
մակարդակում 

12.05.13 

11 
Լոռու մարզի 2014-2017 թթ սոցիալ տնտեսական 
զարգացման ծրագրի գյուղատնտեսության մասի 
քննարկում 

Մասնակցություն 
որոշումների ընդունմանը 
տարածքային 
կառավարման 
մակարդակում 

18.06.13 

12 

Լոռու մարզի 2014-2017 թթ սոցիալ տնտեսական 
զարգացման ծրագրում ներառման 
առաջարկությունների փաթեթը ներկայացվել է 
ՀՀ Լոռու մարզպետարան 

Մասնակցություն 
որոշումների ընդունմանը 
տարածքային 
կառավարման 
մակարդակում 

27.06.13 

13 
Մարց գյուղի այցելություն: Հանդիպում 
բնակիչների հետ: Հոդվածներ, 
հեռուստահաղորդում: 

Մասնակցություն շրջակա 
միջավայրին առընչվող  
որոշումների ընդունմանը 
համայնքային 
մակարդակում: 
Տեղեկատվության 
մատչելությանը ուղղված 
գործունեություն 

07.04.13 

14 
Կլիմայի փոփոխության ուսումնական ձեռնարկի 
շնորհանդես Մերսի Կորպ  

Էկոկրթություն: Գլոբալ 
հիմնախնդիրների 
քննարկում: 

26.04.13 

15 Կլիմայի փոփոխությունը և էներգետիկան 
Նաոման 

Կլիմայի փոփոխությանը 
հարմարվողականության 
պլանի մշակում՝ 
համատեղ այլ 
մասնակիցների հետ: 
Որոշումների ընդունմանը 
մասնակցություն  

18.05.13 

16 
Դասընթաց աշակերտների համար՝ Կլիմայի 
փոփոխություն՝ ինչ է այն 

Էկոկրթություն 27.05.13 

17 Դասընթաց աշակերտների համար՝ Կլիմայի 
փոփոխության հարմարվողականություն 

Էկոկրթություն 01.06.13 

18 
Ազգային փորձաքննության 
առանձնահատկությունները ֆիլմի շնորհանդես 
և քննարկում 

 Հայաստանում Օրհուսի 
կոնվենցիայի 
իրականացման փորձի 
լուսաբանում, 
հասարակության 
իրազեկում: 

26.07.13 



19 
Կլիմայի փոփոխությանը 
հարմարվողականության պլանավորում Լոռու 
մարզի համար:  

Մանսակցություն շրջակա 
միջավայրին առնչվող  
որոշումների ընդունմանը:  

17.09.13 

20 Դեբեդի գետավազանի գետերի վիճակը  
Տեղեկատվության 
մատչելիություն: 
Էկոկրթություն: 

26.09.12 

21 
Քննարկում՝ մարզի բնապահպանական 
հիմնախնդիրները՝ Արթուր Գրիգորյան 

Համայնքային 
մակարդակում 
բնապահպանական 
խնդիրների քննարկում 

26.09.13 

22 
Աշխատանքային հանդիպում Ալավերդի 
քաղաքում: Կենտրոնի աշխատանքների 
ներկայացում 

Փորձի փոխանակում: 
Հաշվետվություն: 

16.10.13 

23 Աշխատանքային հանդիպում Գյումրիում Փորձի փոխանակում 18.10.13 

24 
<Հողաբարելավում> թեմայով դասընթաց 
պրեզենտացիայի միջոցով աշակաերտների 
համար  

Էկոկրթություն 25.10.13 

25 
<Մարզի բնապահպանական հիմնախնդիրները և 
Օրհուսի կոնվենցիան> Սեմինար ուսանողների 
համար: 

Միջազգային 
կոնվենցիաների 
լուսաբանում 

11.11.13 

26 

Վանաձորի ֆորտունա հեռուստատեսության 
եթերով Բաց սենյան հաղորդման ընթացքում 
ներկայացվել է Վանաձորի Օրհուս կենտրոնի 
գործունեությունը 

Կենտրոնի 
աշխատանքների 
հանրայնացում 

07.11.13 

27 Մասնակցություն ECOMAP.AM կայքի 
շնորհանդեսին 

Համագործակցություն 
երիտասարդ 
բնապահպանների հետ 

08.11.13 

28 

Մասնակցություն կլիմայի փոփոխության և 
աղետների ռիսկերի նվազեցում> ծրագրի 
ամփոփիչ հանդիպմանը: Բուլաչաուրի, 
Վրաստան 

Վանաձորի Օրհուս 
կենտրոնում 
իրականացված մի շարք 
միջոցառումների 
ամփոփում: 
Մասնակցություն շրջակա 
միջավայրին առնչվող 
որոշումների ընդունմանը: 

26-28.11.13 

29 Փորձագետների խորհրդի նիստ 

Ամփոփվել են տարվա 
ընթացքում կատարված 
աշխատանքները: 
Փորձագետների խորհրդի 
կազմում նոր անդամներ 
կընդգրկվեն 2014 թ-ին: 
Քննարկվել է ապագայում 
իրականացվելիք 
աշխատանքը: 

02.12.13 



30 

Տեղեկատվական հարցում Լոռու մարզի 
Վանաձոր, Ալավերդի, Ստեփանավան, Թեղուտ, 
Շնող, Ախթալա համայնքներում բնակչության 
առողջական վիճակի վերաբերյալ 

Տեղեկատվության 
մատչելիություն: 
Համագործակցություն 
Էկոլուր տեղեկատվական 
կայքի հետ: 

  

31 
Տեղեկատվական հարցում Դեբեդ գետի ջրում 
քիմիական տարրերի առկայության և քանակի 
վերաբերյալ 

Տեղեկատվության 
օգտագործում և 
տրամադրում 
շահագրգիռներին: 

  

32 
Տեղեկատվական հարցում Ախթալա գետի պղնձի 
և ալյումինի իոնների առկայության, քանակի և 
պատճառների մասին: 

Տեղեկատվության 
օգտագործում և 
տրամադրում 
շահագրգիռներին: 

  

 


