
ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԱՊԱՀՈՎՈՒԹՅՈՒՆ 
 

Ընտանիքների անապահովության գնահատման համակարգ 

Լոռու մարզում 2014թ իրականացված աշխատանքներն ընթացել են ՀՀ կառավարության 

և ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության (ՀՀ ԱՍՀՆ) կողմից մշակված 

զարգացման քաղաքականության կենսագործման ուղղությամբ:  

ՀՀ Լոռու մարզի 2014-2017թթ. սոցիալ-տնտեսական զարգացման ծրագրում համալիր 

կերպով ներկայացվել են ենթաբնագավառները և առաջարկվել բարելավման ենթածրագրեր, 

որոնք առնչվում են բնակչությանը մատուցվող սոցիալական ծառայությունների մատչելիու-

թյանը, իրազեկության բարձրացմանը, հաշմանդամություն ունեցող անձանց, տարեցների և 

հատուկ կարիքներ ունեցող երեխաների հիմնախնդիրների լուծմանը:  

Կայուն զարգացման ծրագրի սոցիալական օժանդակության հիմնական բաղադրամասե-

րից մեկը ընտանիքների անապահովության գնահատման (ընտանեկան նպաստի) համակար-

գի բարելավումն է: 2014թ. համար պահպանվեց նպաստառության համար անապահո-

վության 30.00 սահմանային միավորը, ընտանեկան նպաստից տարանջատվեց 

սոցիալական նպաստը, օգոստոսից 1.000 դրամով ավելացվեց նպաստի բազային չափը՝ 

կազմելով 17.000 դրամ:  

Նպաստների և միանվագ օգնությունների չափերը բերված են աղյուսակում:  

 

Ընտանիքի անապահովության սահմանային միավորը  30.00  

Ընտանեկան նպաստի բազային չափը  

/մինչև 18 տարեկան երեխայի հավելումները – 5500-8000 դրամ/  

17000  

Սոցիալական նպաստի չափը  17000  

միանվագ 

հրատապ 

oգնության 

չափերը  

երեխայի ծննդյան դեպքում  50000  

երեխայի` առաջին դաuարան ընդունվելու դեպքում  25000  

ընտանիքի անդամի մահվան դեպքում  50000  

եռամսյակային հրատապ oգնության ամսական չափը  17000  

մինչև 2 տարեկան երեխայի խնամքի նպաuտի չափը  18000  

մինչև 2014 թվականի հունվարի 1-ը ծնված երեխայի ծննդյան միանվագ 

նպաuտի չափը  

50000  

ընտանիքում ծնված երրորդ, ինչպեu նաև հաջորդ յուրաքանչյուր երեխայի 

համար  

430000  

 

Բնակչությանը սոցիալական ծառայություններ մատուցելու գործընթացը օրակարգային 

լինելով հանդերձ, մարզի սոցիալական ծառայություններ տրամադրող տարածքային մարմին-

ները (ՍԾՏՏՄ-ներ) նկատելի աշխատանքներ են տարել ընտանիքների փաստագրումը 

վաղօրոք կազմված ժամանակացույցով իրականացնելու ուղղությամբ:  



ՍԾՏՏՄ-ների կողմից յուրաքանչյուր ամիս թարմացվել են տեղեկատվական շտեմարան-

ները, որը կարևոր հանգամանք է անապահով խմբերին ուղղված միջոցների հասցեականու-

թյունը առավել հստակեցման գործում: Մարզպետարանի կողմից իրականացվել են ընտա-

նեկան նպաստի և միանվագ դրամական օգնության նշանակման և վճարման գործընթացի 

վերահսկողությունը, հաշվետվությունների հավաքումն ու ամփոփումը, ինչպես նաև այդ 

տվյալների ամենամսյա վերլուծությունը: Աշխատանքների մասին բնակչությանը իրազեկվել է 

մամուլի, հեռուստատեսության (հարցազրույցներ, հոդվածներ), ինչպես նաև մարզպետարանի 

/վարչություն, ՍԾՏՏՄ-ներ/ և սոցիալական ուղղվածություն ունեցող ՀԿ-ներ ներկայացուցիչ-

ների հանդիպումների միջոցով:  

Վարչությունում յուրաքանչյուր ամիս ամփոփվում են մարզի ՍԾՏՏՄ-ների կողմից 

կատարված փաստագրման աշխատանքների արդյունքները:  

2014թ. 11 ամիսների ընթացքում մարզի ՍԾՏՏՄ-ները փաստագրել են 23.760 

ընտանիք (կանխատեսվել էր 23.569-ը), նպաստի իրավունքը պահպանել են 16.701-ը, 

իրավունքը կորցրել` 1.669 ընտանիք (որոնցից` 114-ը փաստագրման, 916-ը 

չփաստագրման, իսկ 639-ը` ՍԾՏՏՄ-ների ուսումնասիրության արդյունքում): Նոր 

նպաստառու են դարձել 2.997 ընտանիքներ: Նպաստառու են 01.12.2014թ. դրությամբ 

ամսական միջինացված 19.724 ընտանիք: 

Ստորև ներկայացված են տվյալների աղյուսակը և համեմատական գրաֆիկը:  

 

Փաստագրման տվյալները    
 

01.12.2014թ. դրությամբ 
 

Տվյալներ ընտանիքների մասին  
ԼՈՌՈՒ 
ՄԱՐԶ 

Փաստագրված 
  

Նախատեսված 22921 
որից նպաստառու  

  18184 

Փաստացի  23760 
որից նպաստառու  

  18254 

Նպաստառու 

Իրավունքը պահպանած 16701 

Իրավունքը 
կորցրած 

Փաստագրման արդյունքում 
114 

ՍԾՏԳ ուսումնասիրության կամ 
փոփոխության  արդյունքում  

639 

Չփաստագրվելու արդյունքում 
916 

Նոր ընդգրկված 2997 

 



 
 
 

 

Մարզի ՍԾՏՏՄ-ները իրենց աշխատանքներն իրականացրել են պետության կողմից 

տրամադրված միջոցների սահմաններում: Ավելին՝ 2014թ. 11 ամիսների ընթացքում ընթաց-

քում մարզի սոցիալական ծառայությունները տնտեսել են շուրջ 250 մլն դրամ: 

Մարզում 2014թ. 11 ամիսներին ՍԾՏՏՄ-ների կողմից վճարվել է ավելի քան 6.053 

մլրդ դրամ ընտանեկան նպաստ /ներառյալ՝ հրատապ օգնությունները/:  

Վճարումների պատկերը հետևյալն է. 2014թ. 11 ամիսներին վճարվել է շուրջ 5.4 մլրդ 

դրամ ընտանեկան նպաստ /սոցիալականը/, 650 երեխայի ծննդյան կապակցությամբ 

32.5 մլն դրամ /յուրաքանչյուրին՝ 50.000 դրամ/, իսկ երրորդ և հաջորդ 97 երեխայի 

ծննդյան կապակցությամբ՝ 41.56 մլն դրամ /430.000-ական դրամ/: Խնամքի նպաստ է 

տրվել միջինը 967 երեխայի հաշվով՝ 216.18 մլն դրամ: 

Նպաստառու ընտանիքի 949 երեխայի համար վճարվել է կրկնակի չափով ծննդյան 

նպաստ՝ 47.45 մլն դրամ/, առաջին դասարան հաճախող 1.485 երեխայի համար վճարվել 

է միանվագ օգնություն՝ 37 մլն 125 հազար դրամ, 20 ընտանիքներում մահացած անդամի 

համար՝ 1.0 մլն դրամ, հրատապ օգնություն է վճարվել ավելի քան 292.3 մլն դրամ /միջին 

հաշվով յուրաքանչյուր ամիս 1.605 ընտանիքների/: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2014թ. ամբողջական վճարումների պատկերը, ըստ տարածաշրջանների. 

Պետական նպաստների մասով՝                                                                   /մլն դրամ/ 

Բնութագրիչներ 

Վանաձոր Սպիտակ Ստեփանավա

ն Թումանյան Տաշիր 

Ընտ. 

Կամ 

անձ 

/միջ./ 

Գումար 

Ընտ. 

Կամ 

անձ 

/միջ./ 

Գումար 

Ընտ. 

Կամ 

անձ 

/միջ./ 

Գումար 

Ընտ. 

Կամ 

անձ 

/միջ./ 

Գումար 

Ընտ. 

Կամ 

անձ 

/միջ./ 

Գումար 

Ընտանեկան նպաստ 

/ներառյալ սոցիալա-

կանը/միջին./ 

Ցուցա

կային 6939 1918.62 4812 1408.0 4812 1304.53 1697 481.25 1464 425.85 

Վճար

ված 6800 1864.72 4672 1354.4 4769 1290.97 1647 462.66 1421 412.95 

Երեխայի ծննդյան 

միանվագ նպաստ 

/50.000 դր./ 

Ցուցա

կային 282 14.1 114 5.7 60 3.0 141 7.05 96 4.8 
Վճար

ված 271 13.55 100 5.0 60 3.0 131 6.55 88 4.4 

Երեխայի ծննդյան 

միանվագ օգնություն 

/430.000դր./ 

Ցուցա

կային 36 15.43 16 6.88 11 4.68 24 10.32 11 4.68 
Վճար

ված 36 15.43 16 6.88 11 4.68 24 10.32 10 4.25 

Մինչև 2 տարեկան 

երեխայի խնամքի 

նպաստ /18.000 դր. / 

Ցուցա

կային 6497 131.8 1170 22.45 1059 20.77 1747 37.78 715 15.88 
Վճար

ված 6251 124.8 1104 21.9 1034 20.09 1611 34.29 638 14.0 
Ընդամենը վճարված   2018.5  1388.2  1318.7  513.8  435.6 

 

Միանվագ օգնությունների մասով՝                                                              /մլն դրամ/ 

Բնութագրիչներ 

Վանաձոր Սպիտակ Ստեփանավան Թումանյան Տաշիր 

Ընտ. 

Կամ 

անձ 

/միջ./ 

Գումար 

Ընտ. 

Կամ 

անձ 

/միջ./ 

Գումար 

Ընտ. 

Կամ 

անձ 

/միջ./ 

Գումար 

Ընտ. 

Կամ 

անձ 

/միջ./ 

Գումար 

Ընտ. 

Կամ 

անձ 

/միջ./ 

Գումար 

Երեխայի 

ծննդյան 

միանվագ 

օգնություն 

/50.000դր./ 

Ցուց

ակա-

յին 247 12.35 456 22.8 143 7.15 47 2.35 61 3.05 
Վճար

ված 243 12.15 456 22.8 143 7.15 46 2.3 61 3.05 
Երեխայի 

առաջին 

դասարան 

հաճախման 

միանվագ 

օգնություն 

/25.000դր./ 

Ցուց

ակա-

յին 609 15.23 398 9.95 219 5.48 136 3.4 131 3.28 

Վճար

ված 

606 15.15 398 9.95 216 5.4 135 3.38 130 3.25 
Ընտանիքի 

անդամի 

մահված 

դեպքում 

/50.000դր./ 

Ցուց

ակա-

յին 14 0.7 4 0.2 2 0.1 1 0.05 1 0.05 
Վճար

ված 12 0.6 4 0.2 2 0.1 1 0.05 1 0.05 
Հրատապ 

օգնություն 

/16.000 դր.՝ 

01.08.2014թ.՝ 

17.000 դրամ/ 

միջին. 

Ցուց

ակա-

յին 583 105.8 408 74.75 397 72.7 138 25.7 110 20.13 

Վճար

ված 
575 104.0 399 72.8 390 71.2 133 24.8 107 19.44 

Ընդամենը վճարված  131.9   105.8   83.86   30.5 0 25.8 

 



2014թ. մարզում սահմանված ժամկետներում վճարվել են պետական նպաստները և 

միանվագ դրամական օգնությունները: 

 

ՀՀ նախարարություններից և գերատեսչություններից ստացված տվյալների /հարակից 

բազաներ/ համադրումները համակարգված ձևով է իրականացվում, իսկ հաշվետվային 

գործընթացը իրականացվում է մարզպետարանի կողմից թվային, իսկ մարզի ՍԾՏՄ-ների 

կողմից՝ անհատական տվյալների ներկայացմամբ և տեղեկատվական շտեմարանների 

փոխանակմամբ (Պառնաս, մաքսային, անհատ ձեռնարկատիրական, էլեկտրաէներգիա, 

մինչև 2 տարեկան երեխայի խնամք և այլն):  

ՍԾՏՏՄ-ներին կից գործող սոցիալական աջակցության խորհուրդները ամենամսյա 

նիստերում /առ 01.12.2014թ. կայացել է 55 նիստ/ քննարկում են ՀՀ նա-

խարարություններից և գերատեսչություններից ստացված տվյալների համադրման 

արդյունները, կայացնում են որոշումներ անապահով ընտանիքներին աջակցելու համար, 

անհրաժեշտության դեպքում կատարում են տնային այցելություններ մարզի տարբեր 

համայնքներում:  

 

Տվյալները բերված են  աղյուսակում 

 

ՍԾՏՏՄ 

անվանումը 

Եռամսյակային Հրատապ 

օգնություննր 

Հարակից բազաների 

արդյունքները 

Անապահովության 

միավորի 

վերականգնում 

Ընդամենը  Նշանակված Չեն 

զրոյացվել 

Զրոյացվել 

են 

Վանաձոր 7417 2547 18 256 42 

Սպիտակ 1736 1509 203 6 28 

Ստեփանավան 1894 1619 346 176 25 

Թումանյան 985 559 1186 44 25 

Տաշիր 576 515 122 26 29 

ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶ 12608 6749 1875 508 149 

 

Նկատելի աշխատանքներ են տարվել  համադրման արդյունքում քաղաքացիներին 

ավելի վճարված գումարների ետգանձման ուղղությամբ:  

2014թ. ընթացքում մարզի սոցիալական ծառայությունները ետ են գանձել սխալ 

տեղեկություններ ներկայացրած  քաղաքացիներից շուրջ 20.378 մլն դրամ, որից ավելի 

քան 12.14 մլն բաժին է ընկնում Վանաձորի սոցծառայությանը:  

 

Հաշվետու ժամանակաշրջանում` ըստ ՍԾՏՄՄ-ների ավելի վճարված նպաստների ետ-

գանձման վերաբերյալ տեղեկատվություն /01.12.2014թ. դրությամբ, գործընթացը անընդհատ 

և շարունակական է/` 

 

 

 



/մլն դրամ/ 
 Հետգանձման 

ենթակա 

Փաստացի ետ է 

գանձվել 2014թ.  

ընթացքում  

Սոցիալական 

աջակցության 

խորհուրդների 

կողմից մարված 

Մնացորդը` 

01.12.2014թ. 

դրությամբ 

Վանաձորի ՍԾՏԲ 28.707 12.141 3.164 13.404 

Սպիտակի ՍԾՏԳ 4.033 1.687 0.033 2.313 

Ստեփանավանի ՍԾՏԳ  4.427 3.044 1.383 0 

Թումանյանի ՍԾՏԳ 3.526 2.03 0.572 0.925 

Տաշիրի ՍԾՏԳ 1.639 1.476 0.054 0.109 

ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶ  42.334 20.378 5.206 16.751 

 

ՀՀ Լոռու մարզպետի 13.10.2014թ. թիվ 185 կարգադրությամբ ստեղծված հանձնաժողովը 

ուսումնասիրել է ՀՀ Լոռու մարզի սոցիալական ծառայություններ տրամադրող տարածքային 

մարմինների կողմից քաղաքացիներին հանրապետության բժշկական հաստատություններ 

ներկայացվող տեղեկանքների հավաստիությունը: 

Մարզի ՍԾՏՏՄ-ների կողմից շարունակվել են ավանդի դիմաց տրվող փոխհատուցման 

գործընթացը: Առ 01.12. 2014թ. փոխհատուցվել է 1.081 անձ` 230 մլն 610 հազար 415 դրամ 

չափով (այդ թվում` Վանաձորում և Գուգարքի տարածաշրջանում` 680 մարդ՝ 146.983.449 

դրամ, Ալավերդիում և Թումանյանի տարածաշրջանում` 137 մարդ` 26.550.503 դրամ, 

Սպիտակում` 98 մարդ` 24.592.348 դրամ, Ստեփանավանում` 123 մարդ` 23.720.108, 

Տաշիրում` 43 մարդ` 8.764.007 դրամ):   

2007թ. ընթացքում (գործընթացի առաջին տարում) փոխհատուցում են ստացել 1609 

անձ` 303.899.863 դրամ չափով, 2008թ.` 1047 քաղաքացի` 204.940.004 դրամ, 2009թ.` 1041 

անձ` 206.142.530 դրամ, 2010թ.` 1783 անձ` 332.844.712 դրամ, 2011թ.՝ 1583 անձ` 229 մլն 169 

հազար 631 դրամ, 2012թ.` 5.035 անձ` 814 մլն 436 հազար 371 դրամ, 2013թ.՝ 1.546 անձ` 218 

մլն 146 հազար 815 դրամ չափով: 

Ներդրված ավանդի դիմաց վճարված փոխհատուցման վերաբերյալ տվյալներ 

/առ01.12.2014թ./ 

ՍԾՏԳ անվանումը  անձ  գումար  

Վանաձոր  680  146 983 449  

Ստեփանավան  123  23 720 108  

Սպիտակ  98  24 592 348  

Թումանյան  137  26 550 503  

Տաշիր  43  8 764 007  

Լոռու մարզ  1081  230 610 415  

 

Մարզպետարանի կողմից համակարգվել են ընտանեկան նպաստի գործունեությունը 

կանոնակարգող անհրաժեշտ օրենսդրական և մեթոդական հրահանգների ՍԾՏՏՄ-ներին 

տրամադրման աշխատանքները: 

 



Կենսաթոշակային ապահովություն 

ՀՀ ԱՍՀՆ-ի սոցիալական ապահովության պետական ծառայության (ՍԱՊԾ) կողմից 

տրամադրվել է Լոռու մարզի կենսաթոշակառուների տեղեկատվական թվային բազան: 

 

 
 

ՀՀ Լոռու մարզում 01.07.2014թ. դրությամբ կենսաթոշակ են ստանում 51.130 մարդ, 

հաշմանդամ են 17.234-ը (որից առաջին խումբ` 920, երկրորդ խումբ` 8.569, երրորդ խումբ` 

7.005, մանկուց հաշմանդամություն ունեն 740 երեխա), ծնողազուրկ են 2.524  երեխա, որից` 

54 երկկողմանի:  

01.01.2014թ. կենսաթոշակի հիմնական մասը կազմել է 14.000 դրամ, աշխատանքային 

uտաժի մեկ տարվա արժեքը` առաջին 10 տարվա համար (700 դրամ), 10 տարին 

գերազանցող յուրաքանչյուր տարվա համար 450 դրամ: 

Մարզում սահմանված ժամկետներում վճարվել են 2014թ. կենսաթոշակները: 

 

Աշխատաշուկա և զբաղվածություն 

2014թ. Լոռու մարզում  շարունակվել է ակտիվ աշխատաշուկայի ստեղծման և 

զբաղվածության խթանման քաղաքականությունը: Մարզի զբաղվածության տարածքային 

կենտրոններից ստացված տվյալների հիման վրա պատկերը հետևյալն է. 

 

 



 

01.12.2014թ. դրությամբ աշխատանք փնտրողներ են 8.449 քաղաքացի (նախորդ 

տարվա նույն ժամանակաշրջանում` 7334, աճը՝ 15.2 տոկոս), գործազուրկներ են 8.361 

(նախկինում` 6.822, աճը՝ 22.6 տոկոս): 2014թ. ընթացքում մարզում աշխատանքի են տեղա-

վորվել 941 աշխատանք փնտրողներ, որոնցից՝ 582 կանայք: (2013թ. այդ ցուցանիշը` 994, 

որից՝ 594 կին):  

 

 
2014թ. զբաղվածության ամենամյա պետական ծրագրերում ընդգրկվել են 352 մարդ, 

որից՝ 260՝ կին: Նրանցից աշխատանքի են տեղավորվել 105 աշխատանք փնտրող, որից՝ 83՝ 

կին: 

Լոռու մարզում 2014թ. «Աշխատաշուկայում խոցելի խմբերին աշխատանքի ընդունելու 

դեպքում աշխատավարձի մասնակի փոխհատուցում» ծրագրում ընդգրկված են 12 աշխա-

տանք փնտրողներ, որից՝ 6 կին:  

2014թ ընթացքում 18 աշխատանք փնտրողներ  ընդգրկվել են «Մասնագիտություն 

ունեցող, սակայն աշխատանքային փորձ չունեցող գործազուրկների և աշխատանք փնտրող 

չզբաղված հաշմանդամների աշխատանքային պրակտիկայյի կազմակերպում գործատուի 

մոտ» ծրագրերում: 

 

2014թ. հունիսին անց է կացվել աշխատանքի տոնավաճառ, որտեղ մասնակցել են 29 

գործատուներ և ներկայացվել է 180 թափուր աշխատատեղ: 

 

Աշխատուժի պահանջարկ են ներկայացրել 25 գործատուներ: Եռամսյակի վերջում 

պահանջարկը կազմել է 175 աշխատատեղ: 

Ներկայացված 65 աշխատատեղերը ծառայողական են, որոնցից 18՝ բժիշկներ, 5՝ հաշ-

վապահ, 23՝ այլ ծառայողներ, մնացածը՝ բանվորական տարբեր մասնագիտությունների 

աշխատատեղեր են: 

Մարզում սահմանված ժամկետներում վճարվել են 2014թ. գործազրկության 

նպաստները: 

 

Աջակցություն հաշմանդամություն ունեցող անձանց և տարեցներին 



Հաշմանդամություն ունեցող անձանց /ՀՈՒԱ/ համակողմանի աջակցությունը շարունա-

կում է մնալ մարզպետարանի առաջնահերթ գործառույթներից մեկը: 2014թ. ՀՀ ԱՍՀՆ-ի հետ 

համագործակցված աշխատանք է իրականացվել հաշմանդամություն ունեցող անձանց պրո-

թեզաօրթոպեդիկ պարագաներով և պրոթեզներով (անվասայլակ, լսողական սարք, օրթոպե-

դիկ կոշիկ, արմնկահենակ, ձեռնափայտ, տարաբնույթ պրոթեզներ և այլն) ապահովելու 

ուղղությամբ:  

Մարզի թվով 3 բժշկասոցիալական փորձաքննական հանձնաժողովների կողմից առ 

01.12.2014թ. հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար լրացվել է 139 ՎԱԾ 

/վերականգնողական անհատական ծրագրեր/, բաշխվել են պարագաներ   
 

  որից սայլակ 27 /բաշխվել է 47, որից՝ 7 մանկական/, լսողական սարք 10 /բաշխվել է 

43/, հենակ 7 /բաշխվել է 4/, քայլակ 8 /բաշխվել է 5/, ձեռնափայտ՝ 8 /տրվել է 10/, պրոթեզ 39 

/որից՝ 12 կրծքի/, ձայնաստեղծ սարք 4, այլ պարագաներ՝ 36: ՀՈՒԱ պարագաների բաշխում 

են իրականացրել «Պրոթեզաօրթոպեդիկ» ՍՊԸ-ն, «Երուսաղեմի Սուրբ Ղազարի օրդենը 

Հայաստանում» բարեգործական հիմնադրամը, «Լիարժեք կյանք», «Մանկական կենտրոն» 

ՀԿ-ները և այլն:  

 
Նկատելի աշխատանք է տարվել հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար մատչելի 

միջավայր ապահովելու ուղղությամբ` մասնավորապես թեքահարթակների կառուցմամբ: 

Առկա է նպաստավոր օրենսդրական դաշտ, բայց այնուամենայնիվ հիմնախնդիր է մնում 

շարժողական խնդիրներ ունեցող անձանց համար մուտքի մատչելիության ապահովումը 

դեպի պետական ու տեղական ինքնակառավարման մարմիններ, հասարակական, մշակու-

թային, մարզական կառույցներ, ընտրատեղամասեր և այլն: 

 

 Թեքահարթակներ  

Մարզի համայնքներում /քաղաքապետարան, գյուղապետարան/ կառուցվել են 30 թեքա-

հարթակներ /որից՝ 1-ը կառուցվել է 2014թ./, շինարարական տեսակետից անվասայլակ 

օգտագործող մարդկանց համար մատչելի են 32-ը, իսկ դեռևս 51 համայնքներում մատչե-

լիության ապահովման խնդիր կա: 

 Մարզի 163 կրթական հաստատություններից 103-ում առկա է թեքահարթակ /որից՝ 5-ը 

կառուցվել է 2014թ/, շինարարական տեսակետից մատչելի են 26-ը, իսկ 34 դպրոցում դեռևս 

թեքահարթակ չկա: 



 Մարզի իրավաբանական անձի կարգավիճակ ունեցող 36 առողջապահական ընկերու-

թյուններից 33-ում առկա են թեքահարթակներ, շինարարական տեսակետից մատչելի են 3-ը, 

2-ում դեռևս չի կառուցված: Նույն ընկերությունների կազմում գործող շուրջ 90 բուժակ-

մանկաբարձական կետերից 9-ում կառուցված են թեքահարթակներ, իսկ մնացածը կարելի է 

մատչելի համարել, քանի որ տեղակայված են հիմնականում միահարկ շինություններում: 

 

Կազմակերպու-

թյուններ  
Ընդամենը  

Կառուցված են 

թեքահարթակներ  +   

մատչելի են  

Թեքահար-

թակներ 

չկան  

Համայնքա-

պետարաններ  113  30 + 32  51  

Դպրոցներ  165  103  + 26  34  

Առողջապահական 

հիմնարկներ  36  
31  +  3   

 /90 ԲՄԿ –ները 

մատրելի են/  
2  

 
 

Հաշմանդամություն ունեցող անձանց հարցերով զբաղվող Լոռու մարզային հանձ-

նաժողովը տարվա ընթացքում հրավիրել է 6 նիստ, որոնց ընթացքում ներկայացվել են 

կատարված և ընթացիկ աշխատանքների մասին թեմատիկ տեղեկատվություն: 

Հանձնաժողովի բոլոր նիստերը բաց են հասարակայնության առջև և լուսաբանվել են 

ԶԼՄ-ներով /մամուլ, հեռուստատաընկերություն, մարզպետարանի կայք-էջ/:  Բնագավառում 

կատարվող աշխատանքների լուսաբանումը իրականացնում է նաև Հանձնաժողովի խոսա-

փող հանդիսացող «Լիարժեք կյանք» պարբերականը: 

ՀՈՒԱ Լոռու մարզային հանձնաժողովի գործունեության մասին առկա բոլոր տվյալների 

տեղակայումը մարզպետարանի կայք-էջում՝ առանձնացված ըստ նիստերի հերթականության 

և արձանագրությունների: 

Ձեռք բերած հաջողությունների հասած ՀՈՒ անձինք Լոռու մարզպետի կողմից 

արժանացել են դրամական պարգևների, իսկ ՀՈՒԱ աշխատանքի տեղավորմանը 

աջակից գործատուները՝ մարզպետի շնորհակալագրերի 

Լոռու մարզային գրադարանի կողմից իրականացվող ծրագրերում («Այլ խմբերի հետ 

աշխատանքներ և սպասարկում», «Ընտանեկան գրադարանավար») ընդգրկված են միայնակ 

տարեցներ, հաշմանդամություն ունեցող անձինք, իսկ համագործակցությունը ընթանում է 

հիմնականում ՀԿ-ների հետ: Խրախուսելի էր կույրերի համար կիրառվող «Արև» ծրագիրը, 

որում ընդգրկվել են 150-ից ավելի շահառուներ, նրանցից շատերն ավարտել են համապա-

տասխան դասընթացներ: Տեսողական խնդիրներ ունեցող անձանց տրամադրված 

համակարգիչները միացված են նաև համացանցին: Շարունակում է գործել մարզային 

գրադարանի՝ EIFL միջազգային կազմակերպության «Առողջապահական կամուրջ» դրամա-

շնորհային ծրագրով ստեղծված առողջապահական ուղղվածությամբ կայք-էջը (Հանրապե-

տական գիտաբժշկական գրադարանի և Վանաձորի պետական բժշկական քոլեջի հետ 

համագործակցությամբ):  

 «Փրկեք երեխաներին» ՄԲԿ-ի «Հաշմանդամություն ունեցող անձանց 

կենսամակարդակի բարելավում զբաղվածության խթանման միջոցով» /LIFE/ ծրագրի 



միջոցով Վանաձորում ստեղծվեց «Նեցուկ» համայնքային սոցիալական 

ձեռնարկությունը, իսկ Սպիտակում առաջիկայում կբացվի ջերմոցային տնտեսությունը՝ 

աշխատանքներում ներգրավվելով ՀՈՒԱ մեծաթիվ անձանց:   

2014թ. ստեղծվեց ՀՈՒԱ իրավունքների պաշտպանությամբ զբաղվող «Սպիտակ 

բազե» և «Հավասար իրավունքներ, հավասար հնարավորություններ» ՀԿ-ները, որոնք, ի 

թիվս մյուս ՀԿ-ների, հանդես եկել իրենց կատարած աշխատանքներով:  

 «Լիարժեք կյանք» ՀԿ-ն առանձնանում է իր բազմակի ծրագրերով, ամառային ամիս-

ներին երեխաների համար ճամբարների կազմակերպման աշխատանքներով: ՀԿ-ի կողմից 

պարբերաբար իրականացվող թեմատիկ քննարկումներին, թեմատիկ ցերեկույթներին /հաշ-

մանդամության հիմնահարցեր, մատչելության ապահովում, ներառական կրթության, ֆիզի-

կական դաստիարակության հարցեր և այլ/ մշտապես մասնակից են շահառուներ, նրանց 

ծնողները և լրատվամիջոցներ: 

Շարունակել է ակտիվորեն գործել ՀԿ-ի Հատուկ կարիքներով անձանց կրթության և 

զարգացման Ստեփանավանի և Տաշիրի տարածաշրջանի համայնքային կենտրոնը, որն 

սպասարկում է Ստեփանավանի և Տաշիրի տարածաշրջանի ՀՈՒԱ երեխաներին, ինչպես 

նաև 160 ռիսկի գոտում գտնվող երեխաների և պատանիներին /ուսուցում, ազատ ժամանցի 

կազմակերպում/: 

Կազմակերպությունը շարունակել է իր ակտիվ ծրագրերը, որոնք ընթանում են ՀՀ չորս 

մարզերում /Լոռի, Արագածոտն, Շիրակ և Գեղարքունիք/: ՀԿ-ի կողմից հրատարակվող 

համանուն՝ «Լիարժեք կյանք» լրատուի կողմից անց է կացվում լրագրողական մրցույթ՝ 

«Հաջողության պատմություն» խորագրով: 

«Լիարժեք կյանք» ՍՀԿ-ի կողմից արդեն 5-րդ տարին անընդմեջ Ստեփանավան 

համայնքում գործող ամառային ճամբարի ընթացիկ աշխատանքները: «Էլեն» ամառային 

ճամբարում կազմակերպվել է 200 /որից՝ ավելի քան 120 ՀՈՒԱ/ երեխաների ամառային 

հանգիստը՝ մի քանի հերթափոխով: 

  «Խուլերի կրթամշակութային կենտրոն» ՀԿ-ն մարզում 

ապրող խուլ ու համրերին բաշխել է հիգիենիկ պարագաներ: 

25 խուլ և համրեր օգոստոսին հանգստացել են Սևանում: 

Համաձայն պայմանավորվածության առաջիկայում ՀԿ-ն 

համագործակցության ծրագիր կիրականացնի Մոսկվայի խուլ-

համրերի կազմակերպության հետ /նախագահ՝ Վ.Բազոև՝ 

նկարում/ առաջիկայում սկսվելիք համագործակցային ծրագրի 

համար /ծրագրային աշխատանքները կընթանան ակտիվ 

հանգստի, ճանաչողական էքսկուրսիաների, մրցույթների, 

փորձի փոխանակման ձևաչափով/:  

6 խուլ ու համրեր աշխատանքի են տեղավորվել «Ռոզ-

Ֆրուդ» ՍՊԸ-ում: 

 Լոռու մարզի կույրերի կազմակերպությունը կարիքավոր ընտանիքներին հատկացվել է 

դրամական օգնություններ, կազմակերպվել են մշակությաին միջոցառումներ: 

 Վանաձորի «Մանկական կենտրոն» ՀԿ-ն ՀՈՒԱ համար ձեռք է բերել  հենակներ, 

սայլակներ, քայլակներ, վիրակապական նյութեր, վիտամիններ և վերականգնողական սարք: 

Համագործակցել է Գերմանիայից ժամանած բժիշկների հետ և 120 հիվանդ երեխաների 

նշանակել են ուղղորդումներ և բուժումներ: 



 Երիտասարդ ՀՈՒԱ շրջանում «Լուսաստղ» ԲՀԿ-ն իրականացրել է մի շարք աշխա-

տանքներ, մասնավորապես՝ ՀԿ-ի կողմից իրականացվել են հետազոտություններ /ՀՈՒԱ 

կրթական մակարդակի բացահայտում, իրավաբանական խորհրդատվություն/:  

 ՀՈՒԱ հենաշարժողական հարցերով զբաղվող «ԱՐԱՆ» ՀԿ-ն Երևանի Պրոթեզա-

օրթոպեդիկ ՍՊԸ-ի հետ համատեղ սպասարկել է 130 հաշմանդամների: /բաշխվել է 

քայլակներ, գուլպաներ, պրոթեզի կոշիկներ, ձեռնափայտ, հենակներ:  

 «Երուսաղեմի բժշկական Սուրբ Ղազարի Օրդենը Հայաստանում» բարեգործական 

հիմնադրամի կողմից Վանաձոր և Սպիտակ քաղաքներում ՀՈՒԱ իրականացվել է գույքի և 

պարագաների, ծածկոցների, հագուստի, կոշկեղենի, օպտիկական ակնոցների բաշխում:  

Լոռու մարզի ՀԿ-ների կողմից կատարված մեծաքանակ աշխատանքներից բացի 

անդրադարձ կատարենք նաև ՀՈՒԱ կողմից 2014թ. ընթացքում ունեցած մարզական 

հաջողություններին, որոնցից առանձնացնելի է հետևյալը՝ 

 Մարտին Հանձնաժողովի անդամ, առաջին խմբի հաշմանադամ, միջազգային կարգի 

սպորտի վարպետ, 2004թ. բազկամարտի աշխարհի չեմպիոն, «Սիփան» մարզական կազմա-

կերպության ղեկավար Սերոբ Աբրահամյանի նախաձեռնությամբ անցկացվել է Լոռու մարզի 

բազկամարտի բաց առաջնություն /ավելի քան 120 մարզիկներ՝ 14 քաշային կարգերում/: 

Բազկամարտի բաց առաջնությունում հաղթող է դարձել նաև մարզի հաղթող, առաջին խմբի 

հաշմանդամ Արթուր Հայրապետյանը: 

 Հուլիսին ՀՀ Նախագահի մրցանակի համար ՀՈՒԱ «Լավագույն մարզական ընտա-

նիք-2014» մրցաշարի հանրապետական եզրափակիչ փուլում առանձին մարզաձևերում 

գրավելով երկուական առաջին, երկրորդ և երրորդ մրցանակային տեղեր է գրավել Լոռու 

մարզի Սպիտակ համայնքից, առաջին խմբի հաշմանդամ Ստասիկ Լյովայի Նազարյանի 

ընտանիքը՝ դառնալով մրցաշարի բացարձակ հաղթող: 

 Մայիսին ՀՀ սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարարության և «Հայաս-

տանի խուլերի միավորում» ՀԿ-ի կողմից կազմակերպված «Ուրախ մեկնարկներ» մրցույթի 

կրկնակի հաղթող Սերոբյանների ընտանիքը կազմում՝ երկրորդ խմբի հաշմանդամներ, 

ըմբշամարտի ՀՀ նախկին չեմպիոն, ֆուտզալի ՀՀ կրկնակի փոխչեմպիոն Գագիկ Սերոբյան, 

ըմբշամարտի Եվրոպայի կրկնակի փոխչեմպիոն, ՀՀ ֆուտզալի փոխչեմպիոն Սենիկ 

Սերոբյան/: 

 Հուլիսին շախմատի խուլերի օլիմպիադայում՝ արագ շախմատում Սարգիս 

Աթաբեկյանը 39-ը մասնակիցների մեջ գրավեց 10-րդ տեղը: 

 Հոկտեմբերին անցկացված խուլերի երիտասարդների ըմբշամարտի աշխարհի 

առաջնությունում /13 երկրների շուրջ 200 ըմբիշներ/  Հայաստանի հավաքականից առաջին և 

միակ ոսկե մեդալը նվաճեց Եվրոպայի կրկնակի արծաթե մեդալակիր, Վանաձորի 

Հ.Թումանյանի անվան պետական համալսարանի ուսանող, սպորտի վարպետ Սենիկ 

Սերոբյանը՝ հաղթելով բոլոր մրցակիցներին: Վանաձորցի երիտասարդ մարզիկը հունա-

հռոմեական ոճում զբաղեցրեց առաջին, իսկ ազատ ոճում՝ նաև երկրորդ տեղը: Սենիկի 

մարզիչները երկուսն են՝ հայրը՝ Գագիկ Սերոբյանը /հունա-հռոմեական ոճ/ և աշխարհի 13-

ակի չեմպիոն Ժորա Հովհաննիսյանը /ազատ ոճ/: 

 Օգոստոսին Հարավային Կովկասի կույրերի հոբելյանական 50-րդ առաջնության 

հաղթող ճանաչվեց, երկրորդ խմբի հաշմանդամ Համլետ Մեջլումյանը: 

 Հոկտեմբերին Արտակարգ իրավիճակների նախարարության համակարգում ՀՈՒԱ 

շրջանում մրցումներում անհաղթելի էր Հարություն Մխիթարյանը, իսկ ամբողջ աշխատա-

կազմի մրցաշարում /առանց սահմանափակումներ/ Հարությունը գրավեց 3-րդ տեղը: 



 

ՀՈՒԱ շրջանում իրականացվող հարցերին է նվիրվել Հանձնաժողովի անդամների մաս-

նակցությամբ կայացած հեռուստատեսային հաղորդումները, մասնավորապես՝ «Արմենիա» և 

երևանյան այլ հեռուստաընկերությունների հյուր է եղել «Լիարժեք կյանք» ՍՀԿ-ի նախագահ, 

ՀՈՒԱ ազգային հանձնաժողովի անդամ Սուրեն Մաղաքյանը, «Ֆորտունա» հեռուստա-

ընկերության «Տեսադաշտ» հաղորդաշարի հյուրերն են եղել Հանձնաժողովի քարտուղարը, 

Լոռու մարզի ճգնաժամային կառավարման կենտրոնի աշխատակից Արթուր Կարապետյանը, 

Հայաստանի խուլերի Լոռու մասնաճյուղի նախագահ Գագիկ Սերոբյանը /վերջինս նաև նույն 

հեռուստաընկերության «Բաց սենյակ» հաղորդաշարի հյուրն էր իր տղայի՝ աշխարհի 

չեմպիոն Սենիկ Սերոբյանի ու նրա մարզիչ Ժորա Հովհաննիսյանի հետ/:  

ՀՀ Լոռու մարզպետարանի առողջապահության և սոցիալական ապահովության 

վարչությունում գործում է թեժ գիծ՝ 0322 2-33-99 հեռախոսահամարով /առողջապահու-

թյան և սոցիալական ապահովության հարցերով/, իսկ «Լիարժեք կյանք» ՀԿ-ի կողմից 

իրականացվող «Ամեն ինչ մեզ համար, մեզ հետ» ծրագրի շրջանակներում գործում է 

080001311 անվճար թեժ գիծը: Հեռաձայնողների հարցերն առնչվում են առողջապահական, 

սոցիալական և շատ այլ ոլորտներում խախտված իրավունքներին, որոնց անմիջապես անդ-

րադարձ է եղել: «Լիարժեք կյանք» ՀԿ-ի և գործընկեր կազմակերպությունների գրասենյակ-

ներում իրավաբանների կողմից մատուցվել է անվճար իրավաբանական խորհրդատվություն:  
 

Մարզպետարանի ուշադրության կենտրոնում են եղել նաև տարեց անապահով 

քաղաքացիների հիմնահարցերը: Լոռու մարզի բնակչության /234.000/ շուրջ 14%-ը /շուրջ 

33.000 մարդ/ 63 տարեկանից բարձր են, որից՝ ծերության սոցիալական կենսաթոշակ են 

ստանում շուրջ 2%-ը, իսկ աշխատանքային կենսաթոշակառուների գերակշիռ մասը կանայք 

են: Տարեցները հիմնականում ունեն գրեթե նույն հիմնախնդիրները, ինչ ՀՈՒԱ:   

Վանաձորում գործում են բարեսիրական առաքելությամբ շուրջօրյա ինչպես «Վանաձորի 

տարեցների տունը» /ավելի քան 50 տարեցների խնամքով/, այնպես էլ «Կյանքի հաց» ԲՀԿ-ի 

«Հույսի տուն» ծերերի հանգստավայրը /30-70 տարեցների խնամքով/, իսկ մարզում տարեց-

ների հարցով համակարգված գործունեություն են ծավալում վետերանների մարզային և 

տարածաշրջանային կառույցները: «Կյանքի հաց» ԲՀԿ-ն իր խնամքի կենտրոնում վճարովի 

հիմունքներով օթևան է տվել անօթևան, անժառանգ /անխնամ/ և անկողնային խնամքի 

կարիք ունեցող տարեցների /ներառյալ՝ ՀՈՒԱ/: 

Զգալի աշխատանքներ է իրականացնում «Առաքելություն Հայաստան» ԲՀԿ-ն, որի 

շահառուները բարեգործական ճաշարաններից օգտվող, տնային կարիք ունեցող հարյու-

րավոր տարեցներն են (շահառուների թիվը Վանաձոր, Սպիտակ. Ալավերդի և Տաշիր քա-

ղաքներում տաք սնունդ են ստանում 436 մարդ), իսկ շահառուների ընտրությունը և 

մասնակի ֆինանսավորումը կատարում են համայնքները: Մարզկենտրոնում ևս 112 անձ 

սպասարկվում է տնային պայմաններում: Կազմակերպության մասնակցությամբ 

իրականացվում է «Հայաստանի աղքատ և կարիքավոր անձանց կենսամիջոցների 

բարելավում» ծրագիրը: 

Գնահատելի է նաև «Հայկական Կարիտաս» ՄԲՀԿ-ի գործունեությունը Վանաձորում 

և Տաշիրում` «Տնային խնամք» ծրագրով (160 տարեցների ընդգրկումով): 

ՀՀ Լոռու մարզում հանդիսավորությամբ նշվեց Տարեցների միջազգային օրը: ՀՀ 

Լոռու մարզպետի տեղակալ Տիգրան Բադոյանի գլխավորությամբ աշխատախումբը 

այցելեց Վանաձորում բնակվող 100-ն անց թվով չորս տարեցների /նրանց ցուցաբերելով 

յուրաքանչյուրին 20.000-ական դրամ օգնություն և քաղցրավենիք/, Վանաձորի 



տարեցների տուն: Տոնական միջոցառման հյուրասիրություն կազմակերպելու համար 

մարզպետարանը տնօրինությանը տրամադրել էր 100.000 դրամ: Ի դեպ, տարեցների 

խնամքով զբաղվող հաստատություններ տարվա ընթացքում պարբերաբար համերգներով և 

նվերներով ուղեկցվող այցելություններ են կատարել նաև կրթական հիմնարկները: 
100-ն անց անձանց համար միջոցառումներ են կազմակերպվել համայնքներում /Լեռնապատ, Այգեհատ, 

Ծաղկաբեր, Շնող/, իսկ մեկ դարը բոլորած Թազագյուլ Իսրայելյանի /Ծաղկաբեր/ համար ծննդյան օրը դարձել է 

առավել տոնական և հիշարժան. ՀՀ ԱԺ պատգամավոր Արկադի Համբարձումյանը տատիկին փոխանցել է 

100.000 դրամ, 45.000 դրամ օգնություն ցուցաբերել է Ծաղկաբեր համայնքը, իսկ Սպիտակի անձնագրային 

բաժանմունքի պետ Գ.Սիսակյանը տոնական տորթով /20.000 դրամ/ և ծաղկեփնջով /20.000 դրամ/ Թազագյուլ 

Իսրայելյանին է հանձնել ՀՀ քաղաքացու նոր անձնագիրը: Կատարված աշխատանքները լուսաբանվել են 

ոստիկանության «02» շաբաթաթերթում և հեռուստահաղորդումով: 

Մարզպետի առաջարկությամբ նաև համալիր վերլուծության են ենթարկվել երկարակ-

յացների տվյալները և ՍԾՏՏՄ-ների միջոցով աջակցության ծրագիր է իրականացվել /նրան-

ցից 4-ը նպաստառու են, 2-ը նպաստառության իրավունք են ձեռք բերել, մի մասն ընդգրկվել է եռամսյակային 

հրատապ օգնության ցուցակներում/: 

 

 

Փախստականների և միգրացիայի հիմնահարցեր 

01.12.2014թ. դրությամբ մարզում փաստացի բնակվում են 7773 փախստական, որից 

քաղաքացիություն են ստացել շուրջ 6000 անձ: Աշխատունակ են` 3.591 մարդ (46.2%),   

նախկին քաղաքաբնակներ` 6.996 մարդ (90%):  

1999-2005թթ. բնակարանային խնդիր է լուծվել փախստականների 292 ընտանիքների 

համար /Փախստականների նորվեգական խորհրդի, ՄԱԿ-ի և ՀՀ պետբյուջեի միջոցներով 

(20` Արջուտում, 16` Տաշիրում, 54` Վանաձորում, 52` Սպիտակում, 56` Ստեփանավանում, 58` 

Նոր Խաչակապ, Ղուրսալի, Ջրաշեն, Սարամեջ համայնքներում): 

Դեռևս բնակարանի կարիքավոր ընտանիքների թիվը մարզում կազմում է 195:  

2014թ. Լոռու մարզում փախստական ընտանիքների բնակարանային ապահովման 

ծրագիր չի իրականացվել: 
 

Զոհված և հաշմանդամ զինծառայողների հիմնահարցեր 

ՀՀ կառավարության 09.06.2005թ. թիվ 947-Ն որոշման պահանջներով է ընթանում 

զոհված (մահացած) և հաշմանդամ (վիրավոր) զինծառայողների (ազատամարտիկների) 

ունեցող ընտանիքների բնակարանային ապահովման աշխատանքները: 

Ներկայումս ՀՀ Լոռու մարզում բնակարանի կարիքավոր են 80 (27 զոհվածի և 53 

զինհաշմանդամություն ունեցողի) ընտանիքներ: Նախորդած տարիներին Լոռու մարզում 

բնակարան կամ բնակարան ձեռք բերելու համար ֆինանսական աջակցություն են ստացել 

զոհվածի և զինհաշմանդամի 221 ընտանիքներ: Վանաձորում մի քանի տասնյակ ընտանիք-

ների բնակարանային հիմնահարց լուծվել է ՀՀ ՊՆ-ի բնակֆոնդը համայնքին տրամադրման 

հաշվին` համայնքային միջոցներով բնակարանները վերանորոգելով և դրանք շահառուներին 

հատկացնելով:  

29.06.2014թ. Վանաձորում նշվել է անհայտ կորած զինծառայողների հիշատակի օրը 

/միջոցառումներ խաչքարի մոտ, հուշ-ցերեկույթ Ս.Զորյանի անվան տուն-թանգարան/. թվով 

15 անհայտ կորած զինծառայողների ընտանիքների մարզպետի կողմից տրամադրվել է 

20.000-ական դրամ, ամբողջը՝ 300.000 դրամ  
 

ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարար Արտեմ Ասատրյանի  

ղեկավարած աշխատանքային պատվիրակության այցը ՀՀ Լոռու մարզ /14.10.2014թ./ 



ՀՀ ԱՍՀ նախարարի գլխավորած պատվիրակությունը /կազմոոմ՝ նախարարի տեղակալ Արա 

Պետրոսյանը, նախարարության աշխատակազմի աշխատանքի և զբաղվածության վարչության պետ Թադևոս 

Ավետիսյանը, հաշմանդամների և տարեցների հիմնահարցերի վարչության պետ Արթուր Կեսոյանը, սոցիալա-

կան ապահովության պետական ծառայության պետ Արմեն Աբրահամյանը, սոցիալական աջակցության 

վարչության նպաստի բաժնի պետ Արմեն Մարգարյանը, զբաղվածության պետական գործակալության պետի 

տեղակալ Արտակ Սիմոնյանը, ՀՀ բժշկասոցիալական փորձաքննության գործակալության պետի պաշտոնա-

կատար Անուշ Սիմոնյանը, «Սոցիալական բնակարանային ֆոնդի սպասարկման կենտրոնի» տնօրեն Վահան 

Զուրաբյանը և այլոք/ մեկօրյա աշխատանքային այցով եղավ ՀՀ Լոռու մարզում:  

Սպիտակում պատվիրակությունը ՀՀ Լոռու մարզպետ Արթուր Նալբանդյանի ուղեկ-

ցությամբ այցելեց Սպիտակի նորակառույց «Վարպետաց թաղամաս»-ում սեփական տուն

ունենալու երջանկությունը վայելած 2 ընտանիքի:  

Նախարարի այցի նպատակն էր նաև ծանոթանալ Սպիտակում առաջիկայում 

կառուցվելիք ինտեգրված սոցիալական ծառայությունների կենտրոնի համար առանձնացված 

տեղանքին, գնահատել ընտրված տարածքների նպատակահարմարությունը: Սպիտակի 

քաղաքապետ Գագիկ Սահակյանի ուղեկցությամբ հյուրերը եղան առանձնացված մի քանի տարածքներում: 

Նախնական քննարկման արդյունքում առավել նպատակահարմար համարվեց «Վարպետաց թաղամասի», 

Սպիտակի հիվանդանոցի և համաբուժարանի հարևանությամբ գտնվող հողատարածքը: 

 

 
 

 

 

Այնուհետև նախարարը Լոռու մարզպետարանում խորհրդակցություն անցկացրեց 

մարզի սոցիալական ծառայություններ մատուցող հիմնարկների ղեկավարների մասնակ-

ցությամբ, ապա մասնակցեց Հաշմանդամություն ունեցող անձանց հարցերով զբաղվող Լոռու 

մարզային հանձնաժողովի արտագնա նիստին, որն անցկացվեց Լոռու մարզի փրկարա-

րական վարչության Ճգնաժամային կառավարման կենտրոնում:  

 Նախարար Ասատրյանն իր գոհունակությունը հայտնեց հաշմանդամություն ունեցող 

անձանց խնդիրների լուծման ուղղությամբ Լոռու մարզում իրականացվող աշխատանքների 

վերաբերյալ՝ կարևորելով ՀՀ Լոռու մարզպետարանի մեծ դերակատարությունն այս հարցում:  
Օգտվելով ՀՀ Լոռու մարզ կատարած իր այցելությունից՝ պարոն Ասատրյանը ՀՀ աշխատանքի և 

սոցիալական հարցերի նախարարության «Ոսկե մեդալ» հանձնեց պատմության մեջ առաջին անգամ 

անցկացված խուլերի աշխարհի երիտասարդների առաջնությունում Հայաստանի հավաքականից առաջին և 

միակ ոսկե մեդալը նվաճած Եվրոպայի կրկնակի փոխչեմպիոն, Վանաձորի Հ.Թումանյանի անվան պետական 

համալսարանի ուսանող, սպորտի վարպետ Սենիկ Սերոբյանին, ով նվաճեց երկու մեդալ. նախ հունա-

հռոմեական ոճում զբաղեցրեց առաջին, ապա ազատ ոճում՝ երկրորդ տեղը:  

ՀՀ Լոռու մարզպետը դրամական պարգևներ և շնորհակալագրեր հանձնեց բնագավառում աչքի 

ընկածներին: 

 

Ապա ՀՀ ԱՍՀ նախարարը այցելեց Վանաձորի մանկատուն, եղավ սաների ուսուցման 

նպատակով մանկատան տարածքում գործող կարի և մեքենաշինական փոքրիկ արհեստա-

նոցներում, Վանաձորի երեխաների խնամքի և պաշտպանության թիվ 1 գիշերօթիկ 

հաստատությունում: Մանկատան պարային համույթը հանդես եկավ համերգային ծրագրով:  

Սոցիալական ապահովության բաժնի կողմից ուսումնասիրվել են քաղաքացիների 277 

դիմումներ, որից 113  քաղաքացիների  մարզպետարանի կողմից հատկացվել է միանվագ 

դրամական օգնություն: Բաժնի կողմից պատրաստվել է տարբեր գերատեսչություններին 

ուղղված թվով  375 գրության նախագծեր:     




