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ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌԻ 2014Թ. Հ Ա Շ Վ Ե Տ Վ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն 

 

 

          

 

          Ներածություն 

 

       Համաձայն Լոռու մարզի 2014-2017թթ. սոցիալ տնտեսական զարգացման ծրագրի 2014թ. 

տարեկան աշխատանքային պլանի, կրթության որակի բարձրացումը մարզում դիտվել է որպես ոլորտի 

զարգացման  գերակա նպատակ: 

      Ուշադրության կենտրոնում եղել և մնում են միջնակարգ կրթության համակարգում տեղի ունեցող 

բարեփոխումները, որոնք ուղղված են դպրոցների ապակենտրոնացմանը և ժողովրդավարացմանը, 

կառավարման մեխանիզմների կատարելագործմանն ու թափանցիկության ապահովմանը: 

       Համաձայն ՏԱՊ-ի, մարզում շարունակվել  են դպրոցների վերանորոգման, տեխնիկական 

վերազինման և գույքի թարմացման միջոցառումները, ուսուցիչների մասնագիտական 

կարողությունների բարձրացմանը, դպրոցների` որպես ինքնակառավարման մարմինների 

ուժեղացմանն ուղղված աշխատանքները: 

 

Լոռու մարզում  01.09.2014թ. դրությամբ գործում են. 

ա/ 6 բուհ, 9 միջին մասնագիտական և 2 արհեստագործական պետական  ուսումնական 

հաստատություններ 

բ/  163 հանրակրթական դպրոց, որից 151-ը` մարզային ենթակայության, 12-ը /11 ավագ և 1 

հատուկ` խորացված ուսուցմամբ/`  ԿԳ նախարարության ենթակայության  

գ/  Մարզային ենթակայությամբ գործող 151 դպրոցները ընդգրկում են` 

 միջնակարգ դպրոցներ   -  79  

 վարժարան              -    1       

 հիմնական դպրոցներ   -  71 /որոնցից 1-ը՝ հատուկ/ 

 25226 սովորողները կոմպլեկտավորված են 1581 դասարաններում 

        դ/ 69 նախադպրոցական ուսումնական հաստատություն` 4575 երեխաներով, 2 ոչ 

պետական  և 23 նախակրթարանային խումբ /տեղակայված 21 դպրոցում/ 
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   Նախադպրոցական կրթություն 

   2008-2015 թվականների ռազմավարական դրույթներին համահունչ, մարզի 

նախադպրոցական հաստատությունների հմնական նպատակը եղել և մնում է 

նախադպրոցական կրթության ոլորտի ծառայությունների որակի և մատչելիության 

բարելավումը` հատուկ ուշադրություն դարձնելով սոցիալապես անապահով ընտանիքների 

երեխաների  նախադպրոցական կրթության մեջ ընդգրկման ավելացմանը: 

      Առանձնակի կարևորվել է  նախադպրոցական ավագ տարիքի երեխաների` հինգից մինչև 

վեց տարեկանների տարրական կրթությանն արդյունավետ նախապատրաստելու 

հիմնախնդիրը, ինչը 

կապահովի երեխաների համար հավասար մեկնարկային պայմաններ տարրական դպրոցում 

ուսումը շարունակելու համար: 
     2014 թվականին Լոռու մարզում գործել է 69 նախադպրոցական ուսումնական հաստատություն, որը 

1-ով ավել է նախորդ տարվա նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունների թվից: Գործող 

նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունների շենքային հզորությունը կազմում է  6100 երեխա-

տեղ, որի միայն 75%-ն է շահագործվում: 

    2014թ. հոկտեմբերի տվյալներով ուսումնադաստիարակչական աշխատանքները կազմակերպվել են 

155 խմբով, որտեղ ընդգրկվել  է  4575 երեխա: Այս ցուցանիշը 229-ով ավել է նախորդ տարվա 

երեխաների թվից:  Ընդ որում, 5-6 տարեկանների թիվը  1828 է, որը կազմում է երեխաների ընդհանուր  

թվի 40%-ը: 

      Մարզում 2009 թվականից գործում են նաև նախակրթարաններ, որոնք սկզբում գործել են 

«Մատչելիության ապահովում» վարկային ծրագրի շրջանակներում, այնուհետև` սկսած 2011 թվականից, 

աստիճանաբար անցել են պետական ֆինանսավորման: 

     2012 թ-ն նախակրթարաններ գործել են մարզի 5 դպրոցներում /6 խումբ, 127 երեխա/, 2013թ-ին` 

թվով 22 դպրոցում /27 խումբ, 451 երեխա/ և 2014թ-ին` 21 դպրոցում /23խումբ, 400 երեխա/: 

     2010-2014 թվականներին նախադպրոցական հաստատությունների քանակի և դրանցում 

ընդգրկված երեխաների թվի դինամիկան տրված է աղյուսակ 1-ում: 

Աղյուսակ 1. 

Տարեթիվը Մանկապարտեզների 

թիվը 

 

Խմբերի թիվը Հաճախող 

երեխաների 

թիվը 

 

5-6 տարեկան 

երեխաների 

թիվը 

 

2010 65 139 4061 1711 

2011 66 143 3983 1542 
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2012 67 158 4077 1638 

2013 68 149 4346 1638 

2014 69 155 4575 1828 

 

 

 

     Գծապատկերից երևում է, որ վերջին տարիներին նկատելի է նախադպրոցական 

հաստատություններում երեխաների ընդգրկվածության աճի միտում, սակայն դա կատարվում է 

հիմնականում խոշոր բնակավայրերում /քաղաքներում/ տեղակայված մանկապարտեզների հաշվին: 

 

    Դեռեւս պահպանվում է գյուղական համայնքներում նախադպրոցական կրթության մատչելիության 

ցածր մակարդակը: Գյուղական համայնքների ՆՈՒՀ-երում  ընդգրկված երեխաների թիվը  2013թ-ին 

կազմել է մարզի ՆՈՒՀ-երում  ընդգրկված երեխաների  ընդհանուր թվի 22%-ը: 2014թ-ին գրանցվել է մի 

2010 2011 2012 2013 2014

65 66 67 68 69

4061 3983 4077 4346
4575

Մանկապարտեզներիթիվը Երեխաների թիվը

2012 2013 2014

6 27 23
127

451 400

Նախակրթարաններ
Խմբերի քանակը Երեխաների թիվը



4 
 
փոքր աճ. հոկտեմբերի դրությամբ այն կազմել է 24%-ը: Այս բացը լրացվում է գյուղական համայնքների 

դպրոցների կազմում գործող նախակրթարանների միջոցով: Եթե նախակրթարաններում  ընդգրկված 

երեխաների թիվն ավելացնենք ՆՈՒՀ-երի 5-6 տարեկան երեխաների թվին , գյուղական համայնքների 

երեխաների թիվը կկազմի մարզի ՆՈՒՀ-երեւմ ընդգրկված 5-6 տարեկան երեխաների ընդհանուր թվի 

32.5%-ը:  

     Վերջին 2 տարիներին 1 խմբի երեխաների միջին թվաքանակը   կազմում է 29 երեխա:  

Շարունակում է լուրջ խնդիր մնալ քաղաքային համայնքերի որոշ  նախադպրոցական 

հաստատությունների  գերբեռնվածությունը որի հետեւանքով դժվարանում է երեխաների 

ընդունելությունը նախադպրոցական հաստատություններ:  

    Կան համայնքներ, որտեղ  նախադպրոցական ծրագիրը իրականացվում է դպրոցական շենքերում, 

որոնք ավելի բարվոք վիճակում են և մեծ ներդրումների կարիք չունեն, ինչպես օրինակ, Վարդաբլուրում, 

Սարչապետում, Արևածագում  և այլն: 

    8 նախադպրոցական ուսումնական հաստատություն (Վանաձորի թ.3,4,7,8, Եղեգնուտի, 

Լեռնապատի, Սպիտակի թ.2` ավստրիական տիպի, Ստեփանավանի թ. 6՝ իտալական տիպի) 

գործունեությունը կազմակերպում է տնակային պայմաններում:  Դեռեւս ունենք մանկապարտեզներ, 

որոնց աշխատանքը սեզոնային բնույթ է կրում` կապված  ջեռուցման կազմակերպման հետ: 

    Արդեն 2-րդ տարին է` դրական տեղաշարժ է արձանագրվում երեխա/դաստիարակ 

հարաբերակցության մեջ: Նախկինում 12 երեխայի համար հաշվարկվում էր 1 դաստիարակ: Կրթական 

բարեփոխումների արդյունքում 2012թ-ին երեխա-դաստիարակ հարաբերակցությունը դարձել էր 1/13: 

2013թ-ին այն կազմել է 1/14, 2014թ-ին հարաբերակցությունը չի փոխվել: 

Նախադպրոցական հաստատություններում ջեռուցումն իրականացվում է. 

 

Կենտրոնացված   - 5  հաստատություն 

Լոկալ                   - 33 հաստատություն 

Այլ վառելիքով      -    31 հաստատություն 

    Ընթացիկ տարում վերահսկողություն է իրականացվել նախադպրոցական ուսումնական 

հաստատությունների կողմից ՀՀ կրթության մասին օրենսդրության եւ կրթության պետական 

կառավարման լիազորված մարմնի ընդունած նորմատիվ ակտերի կատարման նկատմամբ: 

Ուսումմնասիրություններ են իրականացվել Ստեփանավանի, Ալավերդու, Շիրակամուտի, Թեղուտի, 

Մարգահովտի ՆՈՒՀ-երում, տրվել են հանձնարարականներ՝ ուսումնասիրությունների արդյունքների 

ընթացքում բացահայտված ՀՀ օրենսդրության պահանջների, խախտումների և թերությունների 

վերացման վերաբերյալ: 
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    ՈՒսումնասիրությունների արդյունքները քննարկվել են մարզպետարանի աշխատակազմի կրթության, 

մշակույթի եւ սպորտի վարչության նիստում: 

   Նախադպրոցական ուսումնական հաստատություններում փորձարարական եւ նորարական 

գործունեություն կազմակերպելու նպատակով մարզպետարանի կրթության, մշակույթի և սպորտի 

վարչությունը համագործակցել է Կրթության ազգային ինստիտուտի Լոռու մասնաճյուղի հետ: 

Միջնակարգ կրթություն 

    Մարզային ենթակայության 151 դպրոցում աշխատում են 3118 ուսուցիչներ, որոնցից 2862-ը 

ունեն բարձրագույն մանկավարժական, կամ բարձրագույն կրթություն /92%-ը/, մնացած 256-ը` 

միջին մասնագիտական կամ թերի բարձրագույն /սովորում են ՎՊՀ-ի հեռակա բաժնում/: 

Ուսուցիչ-աշակերտ հարաբերակցությունը մարզում կազմում է 8.1` նախորդ տարվա 7.9-ի 

դիմաց: 

Դասարանների միջին խտությունը 15.9- է: 

Ուսուցչի միջին ծանրաբեռնվածությունը կազմում է շաբաթական 17.6 ժամ: 

                   

            Հանրակրթական հաստատությունների հիմնական ցուցանիշները ըստ տարիների 

ներկայացված են ստորև տեղադրված գծապատկերներում 

 

Աղյուսակ 2. 

Ցուցանիշներ 2010/ 

2011 

2011/ 

2012 

2012/ 

2013 

2013/ 

2014 

2014/ 

2015 

Դպրոցների քանակը 163 158 152 151 151 

Աշակերտների 

թվաքանակը` այդ 

թվում 

31390 29615 25771 
24861 

 

25226 

1-ին դասարան 3046 2916 2852 2848 3017 

8-րդ/9-րդ/ դասարան 3285 2979 2701 2183 1132 

10-րդ/12-րդ/ 

դասարան 
3268 2708 1670 1135 1190 

Միջին հաշվով 1 

դպրոց հաճախում են 
192 187 170 160 160 
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Դասարանների միջին 

քանակը մեկ դպրոցում 

 

10,4 

 

10,9 

 

10.7 

 

10.3 

 

10.4 

 

Միջին հաշվով մեկ 

դասարան հաճախում 

են 

18,3 17,1 15.8 15.9 15.9 

Մանկավարժների 

թվաքանակը, նրանցից 
4117 3598 3616 3121 3118 

 բարձրագույն 

կրթությամբ 
3662 3310 3354 2865 2862 

 միջին 

մասնագիտական 

կամ միջնակարգ 

կրթությամբ 

 

455 

 

288 

 

262 

256 

*/225+31/ 

 

256* 

Մեկ մանկավարժին 

ընկնող աշակերտների 

միջին թիվը 

 

7,6 

 

8,2 

 

7.2 

 

7.9 

 

8.1 

 

Մեկ դպրոցում

աշխատող 

մանկավարժների 

միջին թիվը 

 

25,2 

 

22,7 

 

23.7 

 

20.6 

 

20.6 

 

*Ոչ բարձրագույն կրթությամբ /31/ ուսուցիչները ներկա դրությամբ սովորում են ՎՊՀ  հեռակա 

բաժիններում 
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      2010-2013 թվականներին  ավագ դպրոցների համակարգի ներդրման պատճառով նվազել էր թե 

դպրոցների, թե աշակերտների թվաքանակը, որի առավելագույն ցուցանիշը արձանագրվել է 2013-2014 

ուստարում, սակայն այս ուստարվա սեպտեմբերի տվյալներով  արձանագրվել է աշակերտների թվի աճ` 

365-ով, ինչը ուրախալի փաստ է: Աշակերտների թիվը հիմնականում աճել է տարրական և միջին 

դպրոցում, իսկ ավագ դպրոցում այն նվազել է` պայմանավորված վերը նշված հանգամանքներով:   

 

 

 

 

Լոռու մարզի հանրակրթության ոլորտում 2014 թվականի ՏԱՊ-ով նախատեսված միջոցառումներից 

իրականացվել են հետևյալ աշխատանքները.   

2010 2011 2012 2013 2014

163 158 152 151 151

31390 29615
25771 24861 25226

Դպրոցների քանակը Աշակերտների թիվը

41%

34%

-25%

2014թ. աշակերտների տվի աճը 2013 
թվականիհամեմատությամբ

Տարրական
դպրոց

Միջին դպրոց

Ավագդպրոց
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     Նախադպրոցական և դպրոցական տարիքի երեխաների հաշվառում, դպրոցահասակ 

երեխաներին` հանրակրթական հաստատություններ ներգրավման աշխատանքներ: 

     Հուլիս-օգոստոս ամիսների ընթացքում համակարգվել և վերահսկվել են մարզի դպրոցական տարիքի 

երեխաների հաշվառումը և նրանց ընդգրկումը հանրակրթական դպրոցներ: Արդյունքում 2014թ. 

սեպտեմբերին 1-ին դասարան են ընդունվել 3017 երեխա: Այս ցուցանիշը  169-ով ավել է նախորդ 

տարվա ցուցանիշից: Սեպտեմբեր ամսվա ընթացքում մարզի տարածքում ուսումնասիրվել և 

հայտնաբերվել են  տարբեր պատճառներով  պարտուսից դուրս մնացած 19 երեխաներ: Կրթության 

ոլորտում աղքատության հաղթահարման ռազմավարական ծրագրին միտված մարզի պարտուսի 

տարիքի երեխաների ընդգրկվածությունը հանրակրթական համակարգում կազմում է  99,96%: 

     ՄԱԿ-ի մանկական հիմնադրամի նախաձեռնությամբ և աջակցությամբ Վանաձորի և Գուգարքի 

տարածաշրջաններում ս/թ մայիս-դեկտեմբեր ամիսներին ներդրվել է դպրոցից դուրս մնացող 

երեխաների մշտադիտարկման մեխանիզմը/ծրագիրը/, որը հաջողությամբ իրականացվել է:                 

Ուսումնասիրված 14.000 երեխաներից 242-ը տարբեր պատճառներով դուրս էին մնացել կրթությունից 

/հիմնականում` 5.5-6 տարեկան երեխաները/, որը կազմում էր ընդհանուր թվի մոտ 2 տոկոսը: 

Համապատասխան աշխատանքներից հետո չհաճախող երեխաների թիվը նվազել է մինչև 80 /0,5 

տոկոս/: 

 

ՀՀ օրենքների, ՀՀ Նախագահի հրամանագրերի, կարգադրությունների, կառավարության և 

վարչապետի որոշումների և այլ նորմատիվ ակտերի կատարման ապահովում, ինչպես նաև` 

օրենսդրության կատարելագործման վերաբերյալ առաջարկությունների ներկայացում: 

     Խորհրդատվական օգնություն է ցուցաբերվել մարզի 151 հանրակրթական դպրոցների 

խորհուրդներին՝ դպրոցների տարիֆիկացիաների կազմման, հաստիքացուցակների ձևավորման, 

ֆինանսատնտեսական և ուսումնադաստիարակչական հարցերի քննարկումների կազմակերպման, 

տնօրենների ու ուսուցիչների ընտրությունների և այլ հարցերում: Հիմք ընդունելով <<Հանրակրթության 

մասին>> ՀՀ օրենքը կատարվել են փոփոխություններ թվով 43 հանրակրթական ուսումնական 

հաստատությունների կառավարման խորհուրդների կազմերում: 

     2014թ-ին ՀՀ Լոռու մարզային ենթակայության հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների 

կառուցապատման և նորոգման նպատակով ներդրումը կազմել է 782.43 մլն. դրամ: 

     Վերակառուցման և հիմնանորոգման աշխատանքներ են իրականացվել Վանաձորի թիվ 18, Մարցի, 

Հաղպատի, Դարպասի, Արևաշողի/մասնաշենքի/ և Եղեգնուտի դպրոցներում: 

    Վերանորոգվել են Ուրասարի, Ալավերդու թիվ 1, թիվ 2 և քիվ 12, Ձյունաշողի, Բովաձորի, Վանաձորի 

թիվ 12/մասնաշենք/, թիվ6 /մասնաշենք/և թիվ 23 /մասնաշենք/, Շահումյանի, Շիրակամուտի դպրոցների 

տանիքները: 
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    Վահագնիի դպրոցի համար կառուցվում է մարզադահլիճ, հիմնանորոգվել է Թեղուտի դպրոցի 

մարզադահլիճը: 

    Վերակառուցվել է Շենավանի, վերափոխվել է Ստեփանավանի թիվ 1 և Եղեգնուտի դպրոցների  

ջեռուցման համակարգերը: 

    Սանհանգույցների նորոգում է իրականացվել Ստեփանավանի թիվ 1, Շահումյանի, Վանաձորի թիվ 4, 

19 և թիվ 25 դպրոցներում: 

   Պատուհանների փոխարինում է իրականացվել /մասնակի/ Վանաձորի թիվ 19, Ստեփանավաանի թիվ 

1 և Ջրաշենի դպրոցներում: 

    Մասնակի նորոգման աշխատանքներ են իրականացվել Վանաձորի թիվ 9, Ալավերդու թիվ 8 և թիվ 12 

դպրոցներում: 

 

      Տնօրենների կողմից սահմանված կարգով և պարբերականությամբ տեղեկատվություն է 

ներկայացվել գույքագրման, շենք-շինությունների ֆիզիկական վիճակի մասին: Ստացված 

տեղեկատվությունը մասնագիտական վերլուծության է ենթարկվել, որը հիմք է ծառայել 

հիմնանորոգման, արդիականացման  ծրագրերի մշակման համար: 

      Վերահսկվել, իրականացվել և համակարգվել են դպրոցների լիցենզավորմանն ուղղված 

նախապատրաստական և խորհրդատվական աշխատանքները: ՀՀ Լոռու մարզի հանրակրթական 

դպրոցներից կրթական ծրագրերի իրականացման լիցենզավորման գործընթացը ավարտել են թվով 150 

դպրոց: Համաձայն  ՀՀ կառավարության 2011թ.-ի հունիսի 2-ի  թիվ 774-Ն որոշման մարզի թվով 17 

միջնակարգ դպրոց վերակազմակերպվել է հիմնականի, նախկին լիցենզիաներում համապատասխան 

փոփոխություն կատարելու նպատակով դպրոցները փաստաթղթային  անհրաժեշտ փաթեթները 

սահմանված կարգով ներկայացրել են ՀՀ ԿԳ նախարարություն: 

    Մարզային ենթակայության թվով 151 հանրակրթական ուսումնական հաստատություններից 111-ը 

ջեռուցվում է բնական գազով /որից 28-ը կաթսայատնով, 34-ը՝ BAX /լոկալ համակարգով/, 49-ը՝ գազի 

վառարաններով/, թվով 19 դպրոց՝ փայտով, 4-ը հեղուկ վառելիքով և 17-ը էլ. էներգիայով: Կան 

դպրոցներ, որոնք օգտագործում են երկու էներգակիր: 
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Ի կատարումն ՀՀ վարչապետի 27.12.2013թ. թիվ 1231-Ա որոշման պահանջի ներկայացվել է 

/մասնակցություն/  ՀՀ Լոռու մարզպետարանի կողմից կրթության ոլորտում իրականացվելիք ծրագրերի 

գծով ՀՀ 2015-2017թթ. պետական բյուջեների միջոցների հաշվին կատարվելիք միջնաժամկետ ծախսերի 

ֆինանսավորման հայտերի ցանցային ցուցանիշները: 

Ի կատարումն ՀՀ կառավարության 2011թվականի ապրիլի 28-ի «Հայաստանի 

Հանրապետության կառավարության 2005 թվականի ապրիլի 28-ի թիվ 562-Ն որոշման մեջ 

փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին» թիվ 559-Ն որոշման 1-ին կետի 3)-րդ ենթակետի 

«բ» պարբերությամբ սահմանված տեղեկանքներին համապատասխան ներկայացվել է 

տեղեկատվություն պետական սեփականություն հանդիսացող անշարժ գույքի մասին: 

Ի կատարումն ՀՀ կառավարության 2006թ.-ի հունվարի 26-ի թիվ 346-Ն որոշման՝  ՀՀ Լոռու 

մարզային ենթակայության 2014թ.-ին ևս թվով 32 հանրակրթական ուսումնական հաստատություններին 

ամրացված անշարժ գույքը  հանձնվել է ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետական գույքի 

կառավարման վարչության տնօրինությանը: 

 ՀՀ կառավարության 2014 թվականի սեպտեմբերի 11-ի <<Հայաստանի Հանրապետության 

կառավարության 2011 թվականի մարտի 24-ի  N  305-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ 

կատարելու մասին>> N 1011-Ն որոշմամբ ընդլայնվել է բնակիչներին նվիրատվության առաջարկվող 

բնակելի տարածքների ցանկը /ներառվել են նաև ուսուցչի տները և այլն/: Մարզային ենթակայության 

թվով 16 դպրոցներին ամրացված բնակֆոնդի սեփականաշնորհման համար նախապատրաստվում են 

համապատասխան փաստաթղթեր: 

Թվով 7 դպրոցների թույլատրվել է վարձակալությամբ տարածքներ հատկացնել սննդի 

ընդունման  կետ կազմակերպելու  համար: 

73%

13%

3%11%

Դպրոցների ջեռուցում
Բնական գազով Վառարան/փայտ/

Հեղուկ վառելիք Էլ.էներգիա
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Համաձայն ՀՀ կառավարության 22.02.2001թ. թիվ 125 որոշմամբ սահմանված կարգի  

Վանաձորի թիվ 30 դպրոցից վարձակալությամբ տարածք է հանձնվել չորս կազմակերպության: 

         ՀՀ Լոռու մարզպետի հանձնարարությամբ 2014թ-ի նոյեմբերին Լոռու մարզպետարանի 

աշխատակազմի կրթության, մշակույթի և սպորտի վարչության կրթության բաժնի 

աշխատակիցների կողմից կազմակերպվել են այցելություններ Վանաձորի մի շարք դպրոցներ՝ 

դասալսումներ կատարելու և աշակերտների հաճախումները ստուգելու նպատակով: 

Գործընթացը կրում է շարունակական բնույթ: Արդյունքում ի հայտ եկած թերությունները շտկելու 

համար տրվել են համապատասխան հանձնարարականներ, որոնց պարտադիր կատարումը 

վերահսկվում է կրթության բաժնի կողմից: 

      Մարզպետարանի Ներքին աուդիտի բաժնի կողմից 2014 թ. ապրիլ-դեկտեմբեր ամիսներին 

կատարվել է ներքին աուդիտ մարզի թվով 49 հանրակրթական ուսումնական հաստատություններում: 

Ուսումնասիրության արդյունքները քննարկվել են մարզպետարանի ներքին աուդիտի կոմիտեի 

նիստերում և կրթության, մշակույթի և սպորտի վարչությունում տնօրենների մասնակցությամբ: 

Արդյունքում` մեկ տնօրենի նկատմամբ կիրառվել է «խիստ նկատողություն», իսկ 6 տնօրենի նկատմամբ` 

«նկատողություն» կարգապահական տույժերը: Տնօրեններին հանձնարարվել է 10-օրյա ժամկետում 

վերացնել արձանագրված թերությունները և խախտումները: 

       Մարզի հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների տնօրենների ժամկետային 

աշխատանքային պայմանագրերի ժամկետի լրացման, ինչպես նաև տնօրենների 65 տարին լրանալու 

հիմքով անց են կացվել  տնօրենի թափուր տեղի համար  27 մրցույթներ: 

      Կարևորելով ուսուցիչների մասնագիտական կարողությունների և հմտությունների անընդհատ 

կատարելագործման գործընթացը, 2014թ. հունվարից սկսած նախապատրաստական աշխատանքներ 

են իրականացվել մարզի 689 ուսուցիչների պարզ ընթացակարգով ատեստավորելու ուղղությամբ:  

Մասնավորապես, պատրաստվել և կրթության ազգային ինստիտուտի հետ համատեղ մշակվել է 

վերապատրաստման ենթակա ուսուցիչների վերապատրաստման ժամանակացույցը ըստ առարկաների, 

և ցուցաբերվել է աջակցություն ուսուցիչների վերապատրաստման գործընթացը կազմակերպելու 

համար: ՀՀ կառավարության 2010թ. հոկտեմբերի 14-ի N 1391-Ն որոշմամբ հաստատված 

հանրակրթական ուսումնական հաստատության ուսուցչի ատեստատվորման կարգի համաձայն 2014թ. 

Լոռու մարզում պարզ ընթացակարգով վերապատրաստվել են  537  ուսուցիչներ:  Ատեստավորման 

ներկայացված  ուսուցիչներից պարզ ընթացակարգով ատեստավորվել են 483-ը, տարբեր 

պատճառներով /չեն մասնակցել վերապատրաստման դասընթացներին, դուրս են եկել 

հաստատությունից և այլն/ չեն ատեստավորվել 54 ուսուցիչներ: 
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     Այսպիսով, մարզի 3118 ուսուցիչներից 2014թ. դեկտեմբերի դրությամբ պարզ ընթացակարգով 

ատեստավորվել է 2396 ուսուցիչ, որը կազմում է ընդհանուր թվի  77%-ը: 2015 թվականին մարզի բոլոր 

ուսուցիչները ատեստավորված կլինեն: 

      2014թ-ի հունվար – մարտ ամիսների ընթացքում հաշվառվել են մարզի բոլոր  դպրոցների 9-րդ 

դասարանի աշակերտները` ըստ <<Հայոց լեզու և գրականություն>>, <<Մաթեմատիկա>>, <<Օտար 

լեզու>>, <<Հայոց պատմություն>>, բնագիտական առարկաներ և << Ռուսաց լեզու>> առարկաներից 

ավարտական քննություններ հանձնելու ցանկության: Իրականացվել է մեծածավալ 

նախապատրաստական աշխատանք  ավարտական քննությունները ՀՀ կրթության և գիտության 

նախարարի 15.05.2013թ. թիվ 465-Ա/Ք հրամանով հաստատված 2013-2014 ուստարվա սովորողի 

գիտելիքների ստուգման, ավարտական և պետական ավարտական քննությունների կազմակերպման և 

անցկացման աշխատակարգի պահանջներին համապատասխան կազմակերպելու և անցկացնելու 

ուղղությամբ: 

     Սույն թվականին նոյեմբերի 17-ից դեկտեմբերի 15-ը Գնահատման և թեստավորման 

կենտրոնը մարզի մի շարք  հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների (Վանաձորի երկու և 

Սպիտակի մեկ դպրոցների) 4-րդ  և 8-րդ դասարաններում անց է կացրել ստուգատես բնագիտական 

առարկաներից: 

 

 

Առարկայական օլիմպիադաների կազմակերպում 

 

2011 2012 2013 2014

639 619 655

483

Ուսուցիչների ատեստավորում
Ատեստավորվածուսուցիչներիթիվը
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Հիմք ընդունելով ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի <<Դպրոցականների առարկայական 

օլիմպիադաների տարածքային, մարզային և հանրապետական փուլերի անցկացման կարգը 

հաստատելու մասին>> 2011 թվականի ապրիլի 5-ի N 280-Ն հրամանը՝ նախապատրաստվել և 

կազմակերպվել են առարկայական օլիմպիադաների տարածքային, մարզային փուլերը և 

հանրապետական փուլին մասնակցությունը: ՀՀ Լոռու մարզպետի 2014թ. հունվարի 23-ի թիվ 5 

կարգադրությամբ Լոռու մարզի 2013-2014 ուստարվա դպրոցականների առարկայական 

օլիմպիադաների տարածքային և մարզային փուլերը կազմակերպելու և անցկացնելու համար ստեղծվել 

է  կազմկոմիտե, և մարզային առարկայական հանձնաժողովներ: 

Փետրվարի 5-ից մարտի 14-ը կազմակերպվել և անց է կացվել օլիմպիադանների տարածքային և 

մարզային փուլերը, որոնց մասնակցել են համապատասխանաբար՝ մոտ 700 և 511 աշակերտներ: 

Մարզային փուլի արդյունքում 127 / նախորդ տարում `  141/  աշակերտներ իրավունք նվաճեցին 

մասնակցելու օլիմպիադայի հանրապետական փուլին: 

Վերջնական արդյունքում մարզը ունեցել է հանրապետական փուլի  49 / նախորդ տարում `  41/   

մրցանակակիր, որոնցից. 

 

ա/ 1-ին կարգի դիպլոմ – 2 / նախորդ տարում` 3/ 

բ/   2-րդ կարգի դիպլոմ –12 /նախորդ տարում` 4/ 

գ/   3-րդ կարգի դիպլոմ –18/ նախորդ տարում` 6/ 

դ/   գովասանագիր        - 17/ նախորդ տարում` 28/: 

 

 

 

 

3 4 6

28

2

12
18 17

1-ին կարգ 2-րդ կարգ 3-րդ կարգ Գովասանագիր

Հանրապետական փուլի
մրցանակակիրները

2013 2014
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ՆԶՊ առարկայից օլիմպիադայի  հանրապետական փուլի մասնակիցները թիմային հաշվարկով գրավել 

են 3-րդ տեղը:Մասնակիցներից 4-ը, անհատական մարզաձևերում գրավելով առաջին տեղը, ՀՀ 

Պաշտպանության նախարարի կողմից պարգևատրվել են նվերներով : 

     2014թ-ի հոկտեմբերին, տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ բնագավառում ՀՀ նախագահի 

ամենամյա մրցանակաբաշխության <<Լավագույն աշակերտ>> անվանակարգի հաղթողներ են 

ճանաչվել <<Վանաձորի մաթեմատիկայի և բնագիտական առարկաների խորացված ուսուցմամբ 

հատուկ դպրոցի>> 12-րդ դասարանի աշակերտներ՝ Գուրգեն Սարգսյանը և Ալիկ Գրիգորյանը: 

Նույն դպրոցի 11-րդ դասարանի աշակերտ Արեն Սարգսյանը մասնակցել է <<ԱՊՀ և Բալթյան երկրների 

միջազգային հումանիտար օլիմպիադային>> և ստացել 3-րդ կարգի դիպլոմ:  

Վանաձորի թիվ 4 հիմնական դպրոցի 9-րդ դասարանի աշակերտուհի(այժմ շրջանավարտ) Աննա 

Արմենի Խաչատրյանը 2014թ.-ի հունիս ամսին մասնակցել է ՌԴ  Մոսկվա քաղաքում կայացած«ԱՊՀ, 

Բալթյան երկրների, Վրաստանի և Աբխազիայի աշակերտների ռուսաց լեզվի առարկայական 

միջազգային օլիմպիադային»: 

2014թվականին Հարավաֆրիկյան Քեյփ Թաուն քաղաքում կայացած մաթեմատիկայի միջազգային 

օլիմպիադայում փայլուն հանդես եկավ Վանաձորի թիվ 11 ավագ դպրոցի 12-րդ դասարանի աշակերտ 

Գևորգ Մնացականյանը, նվաճելով արծաթե մեդալ /նկարում` առջևից` աջը/: 

 

 

        

Մարզի դպրոցների աշակերտները 2009 թվականից  հաջողությամբ 

մասնակցում են «Կենգուրու» մաթեմատիկայի միջազգային մրցույթի 

հանրապետական փուլերին: Բացառություն չէր նաև 2014 թվականը` 

Հայաստանի 8 հաղթողներից 3-ը ներկայացնում էին Լոռու մարզը: 

Հաղթողներ են ճանաչվել`  Զինա Ղազարյանը/Մղարթի հիմն.դպրոց, 5-րդ 

դասարան/, Էրիկ Մելիքյանը /Վանաձորի թիվ 20 հիմն.դպրոց, 5-րդ 

դասարան/ և Նաիրա Շահբազյանը /Մեծավանի թիվ 2 միջն.դպրոց, 5-րդ 

դասարան/:    

  Առավել ոգևորիչ է հատկապես, երբ մրցույթի հաղթող են դառնում գյուղական համայնքների 

երեխաները: Նրանցից է նաև «Կենգուրու-2014» մրցույթի հաղթող Լոռու մարզի Մղարթ գյուղի 

հիմնական դպրոցի 5-րդ դասարանի աշակերտուհի Զինա Ղազարյանը:                                                                                             

    Շախմատը Լոռու մարզի դպրոցներում 
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    Շախմատը   որպես  պարտադիր առարկա  

հանրակրթական   դպրոցներում  մտել   է 

2011թվականին: Առաջին իսկ օրվանից մարզի 

աշակերտների մոտ շախմատ  առարկան մեծ 

հետաքրքրություն առաջացրեց: 

    2011 թվականին,  երբ   առարկան  ներդրվեց 

դպրոցում /սկզբում` միայն 2-րդ  դասարանում/, 

այն ուսուցանել  է  2946  աշակերտ, 2012-13 

ուստարում`  6508 աշակերտ, 2013-14 

ուստարում` 9944 աշակերտ և 2014-15 

ուստարում` 10144 աշակերտ: 

 

     Դպրոցներում բավականին մեծ հետաքրքրություն է առաջացրել  դպրոցականների շախմատի 

օլիմպիադաները, որը անց  է կացվում 2006թ.-ից: Մինչ  այժմ  անցկացրած  8 օլիմպիադաներից Լոռու 

մարզի շախմատային դպրոցական թիմը 3 անգամ նվաճել է օլիմիա- 

դայի չեմպիոնի կոչումը և 1 անգամ զբաղեցրել 2-րդ տեղը: 

    Իրենց որակավորումներով  տարեց-տարի աչքի է ընկնում մարզի ուսուցիչների մասնագիտական  

մակարդակը: Տարին երկու երեք անգամ անց  է կացվում ուսուցիչների վերապատրաստման 

գործընթացը: 

   Դպրոցների շախմատի դասավանդմանը նպաստում է նաև Լոռու մարզի քաղաքներում գործող  

շախմատի  ակադեմիայի  մասնաճյուղերը: Այսօր    մարզի պատանի շախմատիստները  առաջնային 

տեղեր են զբաղեցնում հանրապետությունում և լուրջ նվաճումներ են արձանագրել  շախմատային 

տարեգրությունում: 

2011 2012 2013 2014

2946

6508

9944 10144

Աշակերտների  թիվը

2-րդ  դասարան 2-3-րդ  դասարաններ

2-4-րդ  դասարաններ 2-4-րդ  դասարաններ
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Հաշվի առնելով սովորողների հետաքրքրությունը <<Շախմատ>> առարկայի նկատմամբ, ինչպես 

նաև առարկայի ազդեցությունը նրանց ստեղծագործական մտածողության վրա, համաձայն ԿԳ 

նախարարի հանձնարարականի, մարզպետարանի ենթակայության հանրակրթական դպրոցներում 

կստեղծվեն  շախմատի խմբակներ՝ որպես լրացուցիչ կրթական ծառայություն: 

     Ուսուցիչների մրցույթների կազմակերպում 

ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի 2013թ. դեկտեմբերի 5-ի թիվ 1354–Ն  հրամանով 

հաստատված <<Տարվա լավագույն ուսուցիչ, դաստիարակ, տնօրեն մրցույթների անցկացման մասին>> 

կարգի պահանջներին համապատասխան ՀՀ Լոռու մարզպետի 2014թ. ապրիլի 7-ի թիվ 30, 31 և 32 

կարգադրություններով ստեղծվել են <<Տարվա լավագույն տնօրեն>>, <<Տարվա լավագույն 

դաստիարակ>> և <<Տարվա լավագույն ուսուցիչ>> մրցույթների անցկացման հանձնաժողովներ: Մարտ 

ամսվա ընթացքում նախապատրաստվել և քննարկվել են <<Տարվա լավագույն ուսուցիչ>>, <<Տարվա 

լավագույն տնօրեն>>, << Տարվա լավագույն դաստիարակ>>, մարզային փուլի մասնակիցների գործերը, 

ստեղծվել են համապատասխան հանձնաժողովներ՝  նրանց մոտ դասալսումներ կազմակերպելու 

համար: Այս գործում արդյունավետ համագործակցություն է իրականացվել ԿԱԻ Վանաձորի 

մասնաճյուղի հետ:   2013-2014 ուսումնական տարվա Լոռու մարզի տարվա լավագույն ուսուցիչ է 

ճանաչվել Վանաձորի թիվ 18 միջնակարգ դպրոցի հայոց լեզվի ուսուցչուհի Տաթևիկ Մարաբյանը: Լոռու 

մարզի տարվա լավագույն տնօրեն է ճանաչվել Սարամեջի միջնակարգ դպրոցի տնօրեն  Լիլիթ 

Մալխասյանը, լավագույն դաստիարակ է ճանաչվել Վանաձորի թիվ  8 նախադպրոցական ուսումնական 

հաստատության  դաստիարակ Ելենա Հարությունյանը: 

Հիմք ընդունելով ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի 2011         թվականի  փետրվարի 15-ի  թիվ 

106-Ա/Ք  հրամանով հաստատված <<Հայոց լեզու և գրականություն>>, <<Հայոց պատմություն>>, 

<<Հայոց եկեղեցու պատմություն>>, բնագիտական /ֆիզիկա, քիմիա, կենսաբանություն/ առարկաների 

ուսուցիչների և դասվարների <<Լավագույն ուսուցիչ>> հանրապետական մրցույթի անցկացման կարգը՝ 

ՀՀ Լոռու մարզպետի 2014թ. ապրիլի 23-ի թիվ 36 կարգադրությամբ վերը նշված մրցույթի մարզային 

փուլի անցկացման նպատակով ստեղծվել է   մարզային գնահատող հանձնաժողով: Գնահատող 

հանձնաժողովի որոշմամբ մրցույթի հանրապետական փուլին մասնակցել են Թումանյանի միջնակարգ 

դպրոցի հայոց եկեղեցու պատմություն առարկայի ուսուցչուհի Լենա Շահվերդյանը, Ազնվաձորի 

միջնակարգ դպրոցի դասվար Լիլիթ Խառատյանը, Շահումյանի միջնակարգ դպրոցի  հայոց լեզվի և 

գրականության ուսուցչուհի Նարինե Գոգչյանը, Արջուտի միջնակարգ դպրոցի քիմիա առարկայի 

ուսուցչուհի Նառա Ափինյանը, որոնք ս/թ նոյեմբերի 25-ին Մայր աթոռ Սուրբ Էջմիածնում մասնակցեցին 

մրցույթի հանրապետական փուլին` արժանանալով մրցանակային պատվոգրերի և դրամական 

պարգևների` 

1. Գոգչյան Նարինե  <<Հայոց լեզու և գրականություն>>(Շահումյանի միջն. դպրոց) 

2-րդ մրցանակային տեղ   

2. Շահվերդյան Լենա  <<Հայ եկեղեցու պատմություն>>(Թումանյանի միջն. դպրոց) 

3-րդ  մրցանակային տեղ (1-ին և 2-րդ մրցանակային տեղեր չեն եղել)  

3. Խառատյան Լիլիթ  դասվար (Ազնվաձորի միջն. դպրոց) 

3-րդ  մրցանակային տեղ  (1-ին  մրցանակային տեղ չի եղել) 



17 
 

4. Ափինյան Նառա  <<Քիմիա>>(Արջուտի միջն. դպրոց)  վկայական 

Հատուկ /ներառական/ կրթություն 

     Հատուկ կրթություն մարզում իրականացվում է Վանաձորի թիվ 1 հատուկ /օժանդակ/ դպրոցում` 80 

երեխա/ և Սպիտակի հատուկ դպրոցում` 100 երեխա: 

     Լոռու մարզում ներառական կրթության փորձնական ծրագիրը ներդրվելուց հետո, կրթության 

առաձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող աշակերտների համար 2013-2014 ուստարվա 1-ին 

կիսամյակում ներառական կրթություն էր իրականացվում Վանաձորի թիվ 18 դպրոցում / 33 երեխա/, 

Ստեփանավանի թիվ 1 դպրոցում /34 երեխա/, Ստեփանավանի թիվ 6 դպրոցում /50 երեխա/, 

Ստեփանավանի թիվ 2 դպրոցում /29 երեխա/, Ախթալայի թիվ 1 դպրոցում /5 երեխա/: 2014 թ հունվար 

ամսից ներառական կրթություն են սկսել իրականացնել նաև Վանաձորի թիվ 6 (18 աշակերտ), թիվ 25 

(19 աշակերտ) և Կուրթանի (5 աշակերտ) դպրոցները: 

    2015 թվականից այդ դպրոցների ցանկում կընդգրկվեն Վանաձորի թթ. 16, 27, Սպիտակի թիվ 8, 

այնուհետև` Վանաձորի թթ. 28, 30  և Ստեփանավանի թ.3 դպրոցները: 

     Այսպիսով`  2015թ-ից ներառական կրթություն  կիրականացվի Վանաձորի, Ստեփանավանի,  

Թումանյանի և Սպիտակի տարածաշրջանների թվով 16 հանրակրթական ուսումնական 

հաստատություններում, այդ թվում` Վանաձորում` 7 դպրոց, Ստեփանավանի տարարածաշրջանում` 5 

դպրոց, Թումանյանի տարարածաշրջանում` 3 դպրոց, Սպիտակի տարածաշրջանում`  1 դպրոց, ինչպես 

նաև հատուկ կրթություն` 2 հատուկ դպրոցներում /Վանաձորի թիվ 1 հատուկ /օժանդակ/ և Սպիտակի 

հատուկ-գիշերօթիկ/: 

        Ստորև ներկայացված  է 2010-2014թթ. այդ հաստատությունների քանակը և երեխաների թիվը: 

 

 

 

2010 2011 2012 2013 2014

3 5 3 9 9

84

157
125

227 242

Դպրոցների քանակը Աշակերտների թիվը
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*Ներառական կրթություն իրականացնող ավագ դպրոցները անցել են ԿԳ նախարարության 

ենթակայության, ուստի նրանց տվյալները գծապատկերում ներառված չեն: 

     Ներառական կրթության  մեջ ընդգրկված սովորողների ընդհանուր թիվը  /ավագ դպրոցների հետ 

միասին/  2014 թ. սեպտեմբերի դրությամբ կազմում է – 319 երեխա 

    Օգոստոսին Կրթության ազգային ինստիտուտի Վանաձորի մասնաճյուղի հետ համագործակցելով 

իրականացվել է 2014 թ-ից ներառական կրթություն իրականացնող դպրոցների ցանկում ներառված` 

Լոռու մարզի դպրոցների մանկավարժների վերապատրաստում: 

 Հանրապետական գործադիր մարմիների հետ համագործակցության ապահովում եւ դրանց 

քննարկմանը վերջիններիս իրավասությանը վերաբերող մարզին առընչվող հարցերի ներկայացում: 

    Մարզում գործում են 9 միջին մասնագիտական և 2 արհեստագործական պետական ուսումնական 

հաստատություններ, որոնց հետ համագործակցելով և համապատասխան ուսումնասիրություններ 

իրականացնելով, մարզի սոցիալ-տնտեսական զարգացումների վերաբերյալ առաջարկություններ են 

ներկայացվել ՀՀ համապատասխան նախարարություններ` մասնագիտությունների ընտրության հետ 

կապված: Այս գործընթացը իրականացվում է յուրաքանչյուր տարի: 

ՀՀ կառավարության մի շարք որոշման նախագծերի վերաբերյալ ներկայացվել է կարծիք, 

մասնավորապես. 

 Կարծիք է ներկայացվել <<ՀՀ կառավարության 2010 թվականի մարտի 4-ի N 319-Ն որոշման 

մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման 

նախագիծի վերաբերյալ: 

  Կարծիք է ներկայացվել <<Միջգերատեսչական հանձնաժողով ստեղծելու մասին>> 

Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի որոշման նախագծի վերաբերյալ: 

 Կարծիք է ներկայացվել <<Հայաստանի Հանրապետության 2001 թվականի փետրվարի 22-ի 

թիվ 125 որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին>>  ՀՀ 

կառավարության որոշման նախագծի վերաբերյալ; 

 Կարծիք է ներկայացվել <<Հատուկ  կրթության  համակարգի բարեփոխումների ծրագրի>> 

նախագծի վերաբերյալ: 

 Կարծիք է ներկայացվել <<Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2012 թվականի 

ապրիլի 26-ի N529-Ա որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին>> ՀՀ կառավարության 

որոշման նախագծի վերաբերյալ; 

 Կարծիք է ներկայացվել ՀՀ կառավարության «Հանրակրթական ուսումնական 

հաստատության երկարօրյա ծառայությունների մատուցման կարգը հաստատելու մասին» 

որոշման նախագծի վերաբերյալ: 

 Կարծիք է ներկայացվել ՀՀ կառավարության «Հայաստանի Հանրապետության 

կառավարության 2006թ. մայիսի 18-ի հ.761-Ն որոշման մեջ   փոփոխություններ կատարելու, 

գույք հետ վերցնելու և  ամրացնելու  մասին»  որոշման նախագծի վերաբերյալ: 

 Կարծիք է ներկայացվել ՀՀ վարչապետի «Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի 

2009 թվականի մարտի 20-ի N 232-Ա որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին»  

որոշման նախագծի վերաբերյալ: 
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 Կարծիք է ներկայացվել ՀՀ վարչապետի «Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի 2010 

թվականի հուլիսի 30-ի N 606-Ա որոշման մեջ լրացում և փոփոխություններ կատարելու 

մասին»  որոշման նախագծի վերաբերյալ: 

 Կրթության և գիտության, քաղաքաշինության և գյուղատնտեսության նախարարություններ 

առաջարկություն է ներկայացվել մարզի նախնական մասնագիտական 

/արհեստագործական/ և միջին մասնագիտական   կրթությամբ կադրերի  պահանջարկն 

 

Ռազմահայրենասիրական դաստիարակություն 

    Աճող սերնդի դաստիարակության գործում կարևոր դեր է խաղում ռազմահայրենասիրական 

աշխատանքների կազմակերպումը հանրակրթական դպրոցում: Այդ խնդիրների լուծման ուղղությամբ 

էական աշխատանք է կատարվել Լոռու մարզի հանրակրթական դպրոցներում: Հանրահայտ է, որ 

հանրակրթության բնագավառում  առանձնահատուկ նշանակություն ունի ՆԶՊ առարկայի 

դասավանդման գործընթացի կազմակերպումը: Նրա նպատակն է պատրաստել 

ռազմահայրենասիրական ոգով դաստիարակված ռազմագիտական անհրաժեշտ գիտելիքներ և 

բարոյակամային բարձր հատկություններ ունեցող պատանիներ: Այս գործում մեծ դեր ունի զինղեկ 

ուսուցիչը: Մարզի տարածքում ներկա դրությամբ գործում է 163 դպրոց, որտեղ աշխատում են 144 

զինղեկներ, ևս 10 դպրոցում հայտարարված է մրցույթ: Նրանցից 103-ը ունի բարձրագույն, 34-ը՝ միջին 

մասնագիտական և 7-ը՝ ընդհանուր միջնակարգ կրթություն: Սպայական կոչում ունի 131 զինղեկ: 

Սպայական կոչում չունեցող 13 զինղեկներից 2-ը ունի սերժանտի կոչում, իսկ 11 զինղեկ շարքային են:        

Ներկա դրությամբ մարզի տարածքում գտնվող 163 ավագ, միջնակարգ և հիմնական դպրոցներում կա 

247 միավոր ուսումնական զենք, որից 130-ը ուսումնական ինքնաձիգ զենք է, 19-ը՝ նռնականետ, 98-ը՝ 

օդամղիչ հրացան: 2014թ. ընթացքում մարզի տարածքում գործող 163 ավագ, միջնակարգ և հիմնական 

դպրոցների ռազմագիտության դասասենյակները և լսարանները ամբողջությամբ փոխվել և նորացվել են 

համապատասխան դիդակտիկ պարագաներով, ցուցադրական նյութերով, ստենդներով և 

տեսաֆիլմերով: 

     ՆԶՊ առարկայից 2013թ. դպրոցականների առարկայական օլիմպիադաների հանրապետական 

փուլին Լոռու մարզից մասնակցել են 7 աշակերտներ: Նրանցից 3 աշակերտներ ստացել են 2-րդ և 3-րդ 

կարգի դիպլոմներ:  

Լոռու մարզպետ Արթուր Նալբանդյանի նախաձեռնությամբ և ՀՀ պաշտպանության, կրթության և 

գիտության նախարարությունների հետ համագործակցությամբ անցկացված «Իմ հայրենիքը» թեմայով 

շարադրությունների մրցույթը լայն արձագանք գտավ և մեծ խանդավառություն առաջացրեց մարզի 

դպրոցականների շրջանում: Դեռևս տարեսկզբին մրցույթի մասին իրազեկվեցին մարզի բոլոր 

դպրոցները, իսկ Հայրենիքի մասին իրենց խոհերը կիսելու ցանկություն հայտնեցին մարզի 

հանրակրթական դպրոցների 8-12-րդ դասարանների աշակերտները:  

Մրցույթն անցկացվեց երկու փուլով: Առաջինում, դպրոցների մանկավարժների կողմից ընտրված 

լավագույն 150 աշխատանքներից մարզային հանձնաժողովը ամենայն ուշադրությամբ և 

անկողմնակալությամբ առանձնացրեց ամենահաջողված 10 լավագույն աշխատանքները, որոնցից էլ 

ընտրվեցին մրցանակային երեք շարադրությունները:Բոլոր 10 լավագույն աշխատանքների 
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հեղինակները պարգևատրվեցին մարզպետի կողմից:  Մայիսի 14-ին մրցույթի արդյունքների 

ամփոփման և մրցանակակիրների պարգևատրման նպատակով մարզպետ Արթուր Նալբանդյանի 

հովանավորությամբ հանդիսավոր միջոցառում էր կազմակերպվել Վանաձորի Շառլ Ազնավուրի անվան 

մշակույթի պալատում:  

   Լոռու մարզպետարանում մարտի 1-ին տեղի ունեցավ «Սովորողների ռազմահայրենասիրական 

դաստիարակության հիմնախնդիրները եւ դրանց լուծման ուղիները» թեմայով խորհրդակցություն, որն 

անցկացնում էր ՊՆ խորհրդական, գեներալ-լեյտենանտ Մուրազ Սարգսյանը: Խորհրդակցությանը 

մասնակցել  են  հանրակրթական դպրոցների տնօրեններ, զինղեկներ, ֆիզկուլտուրայի ուսուցիչներ: 

       Սովորողների ռազմահայրենասիրական դաստիարակության գործում կարևոր նշանակություն ունի 

շրջանավարտների կողմից ռազմական ուսումնական հաստատություններ ընդունվելու աշխատանքների 

կազմակերպումը: 2014թ. ապրիլ-մայիս ամիսներին հաջողությամբ կազմակերպվեցին մեկօրյա 

ռազմադաշտային պարապմունքները: Դրանց մասնակցեցին 11-րդ դասարաններում սովորող 645 

պատանիներ: 2014թ. կազմակերպվել է <<Տարվա լավագույն զինղեկ և Լավագույն  

քաղպաշտպանության շտաբի պետ>> մրցույթը, որի մարզային փուլին մասնակցել են 7 զինղեկներ:   

Մարզային փուլի արդյունքների ամփոփումից հետո հաղթող են ճանաչվել Վանաձորի թիվ 12 և 

Վանաձորի թիվ 13 դպրոցների զինղեկները:  Նրանց փաստաթղթերը ներկայացվել է ՀՀ ԿԳ 

նախարարություն՝ հանրապետական փուլին մասնակցելու համար: Համագործակցված աշխատանք է 

կատարվել Լոռու մարզի Փրկարարական վարչության հետ: Քաղպաշտպանության միջազգային օրվա 

կապակցությամբ մարզի հանրակրթական դպրոցներում անցկացվեցին «Հրդեհի առաջացման դեպքում 

հրդեհաշիջման և տարածման միջոցառումների իրականացումը» թեմայով օբյեկտային վարժանքներ և 

«Քաղպաշտպանության միջազգային կազմակերպությունը» թեմայով տարհանման և փրկարարական 

միջոցառումներ: Համատեղ միջոցառումներ են կատարվել աղետների ռիսկի նվազեցման և Լոռու մարզի 

բնակչության պաշտպանության համակարգի 2014թ. նախապատրաստման աշխատանքների 

կազմակերպման ուղղությամբ: 

       Տարածքային զինկոմիսարիատների հետ համագործակցված աշխատանք է տարվում 

շրջանավարտների կողմից ՀՀ, ԱՊՀ և արտասահմանյան երկրների բուհեր ընդունվելու համար: 2014թ. 

գարնանը մարզի բոլոր տարածաշրջաններում և քաղաքներում կազմակերպվել է հանդիպումներ 

շրջանավարտների, ՀՀ ՊՆ և ռազմական բուհերի դասախոսների հետ: Նման հանդիպում 

կազմակերպվել է նաև նոյեմբեր ամսում՝ Վանաձորի և Գուգարքի 12-րդ դասարանցիների համար, որին 

մասնակցում էին ՀՀ պաշտպանության նախարարության աշխատակիցներ: 

     Սովորողների  ռազմահայրենասիրական դաստիարակության կազմակերպման գործում կարևոր է 

դպրոցների հետ ռազմաշեֆական աշխատանքների կազմակերպումը: Ներկա դրությամբ մարզի բոլոր 

դպրոցները կապված են շեֆ - զորամասերի հետ և արդյունավետ աշխատանք են տանում սովորողների՝ 

ՀՀ ազգային բանակում ծառայության նախապատրաստելու և հայրենիքի նկատմամբ իրենց պարտքը 

բարձր մակարդակով կատարելու  ուղղությամբ: 

     Դեռևս 2013թ. Պ. Սևակի անվան թիվ 30 հիմնական դպրոցի աշակերտական խորհրդի ակտիվը 

մասնակցեց <<Պատանեկան նվաճումներ>> ՀԿ-ի կողմից իրականացրած <<Ձեռնարկատիրությունը և 

քաղկրթությունը դպրոցում>> ծրագրին` ստեղծեցին <<Թռիչք>> ԱՀԿ-ն: Աշակերտները որոշեցին 
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վերանորոգել և ստեղծել մի դասասենյակ`<<Տեղեկատվական կենտրոն>>, որը զինված կլինի նոր 

տեխնոլոգիաներով:   

2014թ. նորանշանակ աշակերտական խորհրդի ակտիվը այս անգամ ևս որոշեց մասնակցել ծրագրին: 

Որոշեցին վերանորոգել դպրոցի սպորտդահլիճը, կազմեցին նախահաշիվ, դիմեցին Լոռու մարզպետ Ա. 

Նալբանդյանին: Նա ողջունեց աշակերտների նախաձեռնությունը և խոստացավ աջակցել:Կարճ 

ժամանակահատվածում մարզպետը կատարեց իր խոստումը` աշակերտական խորհրդին տրամադրելով 

ֆինանսական աջակցություն: 

    Դասագրքերի շրջանառու համակարգով 2014-2015 ուստարվա ընթացքում բաշխվել է 26 անուն 42 

559 դասագիրք, 12 անուն 986 ուսուցչի ձեռնարկ: Դասագրքերի վարձավճարների գանձումը մարզում 

կատարվել է 99.9 տոկոսով: 

     Ստացվել են տարրական դասարանների 16 անուն 36848 դասագիրք, 2 անուն 302 ուսուցչի 

ձեռնարկ: 

Կրթության ազգային ինստիտուտի Վանաձորի մասնաճյուղի հետ համատեղ մարզի մի շարք 

դպրոցներում կազմակերպվել են դասալսումներ, տրվել են մեթոդական ցուցումներ: 

 Ոչ պետական միջոցներով կրթական օբյեկների եւ նախադպրոցական հաստատությունների մասով 

իրականացրած ներդրումներ 

    Պարենի Համաշխարհային Ծրագրի Հայաստանյան գրասենյակի կողմից  մարզի 138 դպրոցներում 

իրականացվում է <<Դպրոցական սնունդ>>  ծրագիրը, որի շրջանակներում տարրական դասարանների 

եւ նախակրթարանների 10777 երեխաների համար  1-անգամյա սնունդ է կազմակերպվում: Ծրագիրը 

նպատակ ունի բարելավել կարիքավոր համայնքներում տարրական կրթության մատչելիությունը 

երեխաների համար: Նույն ծրագրի շրջանակներում աշխատում են 325 օգնականներ, որոնց 

ընտրությունը կատարվել է` հաշվի առնելով վերջիններիս սոցիալական ոչ բարվոք վիճակը: 

Ծրագրում ընդգրկված չեն այն դպրոցները, որոնք չունեն սննդի պահեստավորման, պատրաստման, 

երեխաների սնունդը կազմակերպելու համար համապատասխան պայմաններ: 

ՄԱԿ-ի հայաստանյան գրասենյակի կողմից <<Դպրոցական սնունդ>> ծրագրով Լոռու մարզի 

նախադպրոցական հաստատություններին ևս հատկացվել է ալյուր, բուսական յուղ և ընդեղեն: 

Ծրագրում ընդգրկված են նաև դպրոցներում գործող 21 նախակրթարանները: 

     Նախադպրոցական կրթության զարգացման ուղղությամբ համագործակցություն է իրականացվել 

Կրթության ազգային ինստիտուտի, ԿԳՆ կրթական ծրագրերի կենտրոնի, միջազգային, բարեգործական 

կազմակերպությունների («Վորլդ Վիժն», ՄԱԿ-ի հայաստանյան գրասենյակի UNICEF,   «Փրկեցեք 

երեխաներին», «Քայլ առ քայլ», <<Arda>> և այլն),  հասարակական կազմակերպությունների և այլ 

շահագրգիռ կառույցների հետ: 

      Ի կատարումն <<Դպրոցականների` 2014 թվականի ամառային հանգստի կազմակերպման 

նպատակով միջգերատեսչական հանձնաժողով ստեղծելու մասին>>  ՀՀ վարչապետի` 15.05.2014թ. թիվ 
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433-Ա որոշման 3-րդ կետի՝ նախապատրաստվել է մարզի սոցիալապես անապահով, ծնողազուրկ 7-13 

տարեկան  415 աշակերտների ցուցակը, որոնք իրենց ամառային հանգիստը 3 հերթափոխով (20 օր 

տևողությամբ) անց են կացրել Հանքավանի «Լուսաբաց»  մանկական առողջարարական ճամբարում: 

Սա 115—ով ավել է, քան նախորդ տարիների՝ ճամբարում հանգստացած երեխաների թիվը: Պատշաճ 

մակարդակով կազմակերպվել է երեխաների մեկնումը եւ վերադարձը:  

     Մարզի 31 ուսման գերազանց առաջադիմություն ունեցող, սոցիալապես անապահով ընտանիքների 

աշակերտներին և սովորողներին նշանակվել է << Լոռու դպրոց>> հիմնադրամի անվանական 

կրթաթոշակ 3000-10000 դրամիչափով: 15 շնորհալի երեխաների <<Լոռու մշակույթ և սպորտ>> 

հիմնադրամի կողմից նշանակվել է  10000-20000 դրամի չափով կրթաթոշակ: 

     Նոր ուսումնական տարվա կապակցությամբ օգոստոս-սեպտեմբեր ամիսների ընթացքում <<Լոռու 

դպրոց>> հիմնադրամի կողմից մարզի շուրջ 1200 անապահով ընտանիքների դպրոցական երեխաների 

հատկացվել են 11 անուն գրենական պիտույքներ, գրքերի վարձավճարներ և զանազան կարգի այլ 

օգնություններ: 

     Մարզում իրականացվող գրեթե բոլոր՝ մշակութային, սպորտային և տոնական մեծարման 

միջոցառումների, սոցիալական տարբեր կարգի օգնությունների, ուսման և դասագրքերի 

վարձավճարների, երեխաների ամառային հանգստի, դպրոցականների առարկայական 

օլիմպիադաների 4 փուլերի,  դպրոցական շենք-շինությունների մասնակի վերանորոգման, մուրացիկ 

երեխաներին դպրոց վերադարձնելու, գերազանց առաջադիմությամբ սովորողներին անվանական 

կրթաթոշակի նշանակելու և այլ գործառույթների կազմակերպումն ու անցկացումը հովանավորվում են ոչ 

պետական միջոցների հաշվին՝ մարզպետարանի աջակցությամբ ստեղծված <<Լոռու դպրոց>> և 

<<Լոռու մշակույթ, սպորտ և երիտասարդություն>> հիմնադրամների կողմից: 

    Դպրոցներում և իրենց ենթակայությամբ գործող արհեստագործական ուսումնարաններում 

ինտերնետ կապով ապահովվածության ուղղությամբ ձեռնարկած միջոցները 

      Հետևողական աշխատանքի շնորհիվ մարզի հանրակրթություն իրականացնող բոլոր  դպրոցները 

ունեն համակարգիչներ, համակարգչային դասարաններ` ապահովված համացանցով, էլեկտրոնային 

կապ, կամ վերջինիս բացակայության դեպքում՝  էլեկտրոնային  հասցեներ:  

      Տեղեկատվություն է ներկայացվել ԿԳ նախարարություն` մարզային ենթակայության 91 դպրոցներում 

ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության կրթական տեխնոլոգիաների ազգային կենտրոնի 

աջակցությամբ կայքէջ ստեղծելու համար: 

      Իրականացվել են <<Հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների գործունեության մասին>> 

2014-2015 ուսումնական տարվա վիճակագրական հաշվետվությունների ձևերի բաշխումը և 

հավաքագրումը: 

 Կրթական հաստատություններում աշխատավարձի ժամանակին վճարում 
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   2014 թվականի ընթացքում մարզի դպրոցների աշխատավարձերի վճարումները յուրաքանչյուր ամսվա 

համար կատարվել է ժամանակին՝ մինչև հաջորդ ամսվա 5-6-ը, իսկ դպրոցների մեծամասնությունը 

դեկտեմբեր ամսվա համար՝ մինչև դեկտեմբերի 30-ը: 

 Մարզպետարանի եւ մարզային ենթակայության կազմակերպությունների կրթության 

բնագավառում իրականացրած գործունեության թափանցիկությունը և հրապարակայնությունը 

    Կրթության բնագավառում մարզպետարանի գործունեության մասին հաշվետվությունը տեղակայվում 

է ՀՀ Լոռու մարզպետարանի կայքում` www.lori.gov.am: 

    Կրթության բնագավառում մարզպետարանի գործունեության մասին տեղեկատվություններ են 

հրապարակվում << Լոռու մարզ>>, <<Վանաձորյան խճանկար>> թերթերում, ինչպես նաև 

<<Մարզպետարանի ժամ>> հեռուստահաղորդման ժամանակ: 

    Մարզպետարանում գործում է «Թեժ գիծ»` 2-32-99 և 2-35-37 հեռախոսահամարներով: 

 

ՄՇԱԿՈՒՅԹ 

 

Ամանորյա և Սուրբ ծննդյան օրվան նվիրված հանդիսությունների կազմակերպում և 

անցկացում: 

 Ամանորյա թատերականացված ներկայացումներ են կայացել Վանաձորի Հովհ.Աբելյանի անվան 

պետական դրամատիկական թատրոնում, Վանաձորի քաղաքապետարանի Տիկնիկային թատրոնում, 

Գուսան Զաքարյանի անվան մշակույթի տանը, Վանաձորի քաղաքապետարանի <<Բոհեմ>> կամերային 

թատրոնի ներկայացումները Վանաձորի Շառլ Ազնավուրի անվան մշակույթի պալատում և այլ 

թատերականացված խմբերի ելույթները մշակութային տարբեր հաստատություններում: 

 

<<Պետական աջակցություն մշակութային միջոցառումներին>> ծրագրի շրջանակներում տարվա մեջ 

կազմակերպվել են ծրագրին համապատասխան հետևյալ միջոցառումները.` 

 Հայոց բանակի կազմավորման 22-րդ տարելիցին նվիրված հանդիսություն. 

 Կանանց միջազգային օրվան նվիրված հանդիսություն. 

 Հայոց Մեծ Եղեռնի անմեղ զոհերի հիշատակին նվիրված գրական - երաժշտական 

ցերեկույթ. 

 Առաջին Հանրապետության Անկախության և Ղարաքիլիսայի հերոսամարտին նվիրված 

հանդիսություն. 

 <<Լոռի – Արցախ` Մարտակերտ>> մշակութային օրեր. 
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 ՀՀ Անկախության օրվան նվիրված հանդիսություն. 

 Ազգային Նվագարանների, երգի-պարի մարզային փառատոն. 

 Երկրաշարժի զոհերի հիշատակը հավերժացնող ոգեկոչման գրական-երաժշտական 

ցերեկույթ. 

Վերոնշյալ միջոցառումների համար պետությունից հատկացվել է 3.542.3 հազար դրամ 

 

 Հայոց բանակի կազմավորման 22-րդ տարելիցին նվիրված միջոցառումների կազմակերպման 

և անցկացման վերաբերյալ` 

 Մարզի պաշտոնատար անձանց, մտավորականների, ուսանողների,  դպրոցականների կողմից 

այցելություն է կազմակերպվել քաղաքային պանթեոն` ծաղկեպսակներ են դրվել զոհված 

ազատամարտիկների շիրիմներին: 

 Տոնական հանդիսություններ են կազմակերպվել Վանաձորի Շ.Ազնավուրի անվան մշակույթի 

պալատում,Վանաձորի գրադարանների կենտրոնացված համակարգի թիվ 3 մանկական գրադարանում, 

կատարվել է Ցվետանա Պասկալևայի նկարահանած ֆիլմերի հանրային դիտումներ: Մարզի 

գեղարվեստական դպրոցներում կազմակերպվել են <<22 – ամյա Հայոց բանակ>> խորագիրը կրող 

ցուցահանդեսներ,<<Մեր թրերը միշտ սուր են>> խորագիրը կրող համերգ-հանդիսությունները 

կազմակերպվել են մարզի մի շարք քաղաքային և գյուղական համայնքների մշակույթի ակումբներում: 

  

 Մայրության և գեղեցկության տոնին նվիրված հանդիսություններ են կազմակերպվել Վանաձորի 

Շառլ Ազնավուրի անվան մշակույթի պալատում, Ստեփան Զորյանի տուն-թանգարանում, Գուսան 

Զաքարյանի անվան մշակույթի պալատում և այլ մշակութային կենտրոններում: Մարզի մի շարք անվանի 

մանկավարժներ և արվեստագետներ պարգևատրվել են ՀՀ Լոռու մարզպետի կողմից: 

 Հայոց Մեծ Եղեռնի անմեղ զոհերի հիշատակին նվիրված գրական-երաժշտական ցերեկույթ է 

կազմակերպվել Վանաձորի Սբ.Գրիգոր Նարեկացի եկեղեցու համերգասրահում: Համերգին զուգահեռ 

կազմակերպվել է գեղանկարչական աշխատանքների ցուցահանդես: 

 Կազմակերպվել և աջակցություն է ցուցաբերվել Առաջին Հանրապետության տոնի և 

Ղարաքիլիսայի հերոսամարտին  նվիրված համերգ-հանդիսությանը որը տեղի է ունեցել Վանաձորի 

<<Կոտրած եկեղեցու>> շրջակա տարածքում: Հանդիսությանը ներկա էին մարզային և քաղաքային 

իշխանությունների, հոգևորականության, ուժային կառույցների ներկայացուցիչներ, երկրապահ 

կամավորական միության անդամներ, արվեստագետներ, մշակույթի գործիչներ, հարյուրավոր 

վանաձորցիներ: 

 Տարիների պատմություն ունի Լոռու մարզի և ԼՂՀ Մարտակերտի շրջանի բարեկամությունն ու 

համագործակցությունը, որի շրջանակներում ավանդույթ են դարձել փոխայցելությունները, <<Լոռի – 

Արցախ` Մարտակերտ>> բարեկամության կամուրջներ խորագրով տարբեր միջոցառումները: Այս 
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տարի նույնպես Լոռու մարզի պատվիրակությունը հերթական այցով Արցախում էր: Այցի շրջանակներում 

Լոռու մարզպետի գլխավորությամբ պատվիրակության անդամները հանդիպում ունեցան ԼՂՀ Ազգային 

ժողովի նախագահ Աշոտ Ղուլյանի հետ: Պատվիրակության անդամները հանդիպում ունեցան նաև 

Մարտակերտի վարչական շրջանի վարչակազմի հետ: ՀՀ Լոռու մարզպետը այս անգամ 

համակարգիչներ նվիրեց Մարտակերտի վարչական շրջանին ըստ անհրաժեշտության տնօրինելու 

համար: Այցը հագեցած էր մշակութային միջոցառումներով: Արցախում պատվիրակության անդամները 

Շուշիի Սուրբ Ամենափրկիչ Ղազանչեցոց եկեղեցում, Գանձասարում, Դադիվանքի համալիրում, 

Տիգրանակերտ քաղաք-թանգարանում, Արցախի խորհրդանիշ հանդիսացող <<Այա և Ապա>> 

հուշարձանի մոտ հիշարժան պահեր ապրեցին: 

 Կազմակերպվել է ՀՀ Անկախության 23-ամյա հոբելյանին նվիրված հանդիսություն և տոնական 

համերգ Վանաձորի Շ.Ազնավուրի անվան մշակույթի պալատում: Տոնական համերգին մասնակցում էին 

մարզի լավագույն համույթները և անհատ կատարողները: Բացման խոսքով հանդես է եկել Վանաձորի 

պետական համալսարանի պատմության ամբիոնի դասախոս, պատմական գիտությունների թեկնածու, 

<<Արծվաշեն>> հայրենակցական միության նախագահ Յուրա Ղուլյանը: 

 Կազմակերպվել է Ազգային Նվագարանների, երգի-պարի Լոռու մարզային փառատոն, որին 

մասնակցություն են ցուցաբերել մարզի քաղաքային և գյուղական համայնքներից պարային համույթներ, 

անհատ կատարողներ, մասնավորապես` Վանաձորի, Սպիտակի, Ստեփանավանի, Ալավերդու, Տաշիրի, 

Շահումյանի, Մեծ Պարնիի, Հարթագյուղի, Մեծավանի և այլն: Երեք անվանակարգերում /պար, 

նվագարան, երգ/ ՀՀ Լոռու մարզպետի կողմից կատարվել է պարգևատրություն: 

  

 Երևանի Գ.Սունդուկյանի անվան պետական ակադեմիական թատրոնում տեղի է ունեցել հայ 

մեծանուն բանաստեղծ Հ. Թումանյանի ծննդյան 145-ամյակին և Գուսան Սարգիս Զաքարյանին նվիրված 

հանդիսություն, որը կազմակերպել էին Լոռու մարզպետարանը, Հայ Առաքելական եկեղեցու Գուգարաց 

թեմը և <<Լոռու Ձոր>> հայրենակցական միությունը: Համերգային բաժնում հանդես եկան Վանաձորի 

քաղաքապետարանի <<Հորովել>> երգի-պարի համույթը, ասմունքի վարպետներ, անհատ 

կատարողներ: 

 Վանաձորի Շ.Ազնավուրի անվան մշակույթի պալատում տեղի է ունեցել հանդիսություն, որը 

նվիված էր Հայաստանի պետական ֆիլհարմոնիայի Վանաձորի մասնաճյուղի բացմանը: Միջոցառմանը 

ներկա էին ֆիլհարմոնիայի տնօրեն, ՀՀմշակույթի վաստակավոր գործիչ Գագիկ Մանասյանը, Լոռու 

մարզպետարանի,Վանաձորի քաղաքապետարանի, մտավորականության ներկայացուցիչներ և 

բազմաթիվ հյուրեր: Ֆիլհարմոնիայի Վանաձորի մասնաճյուղի տնօրեն է ընտրվել Ա.Ժամհարյանը: 

 Վանաձորի Էդ.Կզարթմյանի անվան երաժշտական դպրոցի դահլիճում կայացել է <<Երգող 

Հայաստան>> Մանկապատանեկան 7-րդ մրցույթ փառատոնի Լոռու մարզային փուլը, որին 

մասնակցում էին Վանաձորի, Ալավերդու Սպիտակի, Ստեփանավանի, Տաշիրի երաժշտական և 

արվեստի, հանրակրթական դպրոցների երգչախմբերը: Առավել լավ հանդես են եկել Վանաձորի թիվ 1,2 

և 4 երաժշտական դպրոցների, Գուգարաց թեմի <<Տիրամայր>> երգչախմբի, Ստեփանավանի թիվ 2 
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հանրակրթական դպրոցի և Ալավերդու արվեստի դպրոցի երգչախմբերը: Այս երգչախմբերը 

մասնակցելով հանրապետական փուլին արժանացել են պատվոգրերի և հատուկ մրցանակների: 

 <<Ազգային Գրադարանային Շաբաթ>> ծրագրի շրջանակներում մարզի գործող 

գրադարաններում կազմակերպվել են բազմաթիվ միջոցառումներ: Այդ թվում` Հ.Թումանյանի 145, 

Հ.Սահյանի 90, Շ.Ազնավուրի 90, Ե.Չարենցի 117, Կոմիտասի 145, Վ.Շեքսպիրի ծննդյան 450-

ամյակներին նվիրված գրական-երաժշտական ցերեկույթներ, գրքային ցուցադրույթներ, 

թատերականացված դրվագներ: <<Մեծ Եղեռնի 100-ամյակին ընդառաջ>> խորագրով միջոցառումներ, 

որտեղ հանդես է եկել պատմական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ Յուրա Ղուլյանը, <<Հայոց 

ցեղասպանության միջազգային ճանաչման գործընթացը>> դասախոսությամբ: Ցուցադրվել է 

հանրահայտ կինոռեժիսոր Վիգեն Չալդրանյանի <<Ապրիլ>> կարճամետրաժ ֆիլմը: 

 

 Հայրենական  Մեծ պատերազմում տարած հաղթանակի 69-րդ և Շուշիի ազատագրման 22-րդ 

տարեդարձին նվիրված միջոցառումների շրջանակներում այցելություն է կազմակերպվել Հայրենական 

պատերազմում զոհված զինվորներին նվիրված հուշարձան: Մշակույթի օջախներում, գրադարաններում, 

հանրակրթական դպրոցներում կայացել են գրական-երաժշտական ցերեկույթներ, տոնական 

համերգներ (Վանաձորի Շ.Ազնավուրի անվան մշակույթի պալատ, Ստ.Զորյանի տուն-թանգարան, 

<<Լոռի Փամբակ>> երկրագիտական թանգարան, Լոռու մարզային գրադարան,մշակույթի տներ-

ակումբներ): 

     Աջակցություն է ցուցաբերվել թանգարանների միջազգային օրվան նվիրված <<Թանգարանային 

գիշեր>> խորագիրը կրող միջոցառումներին: Բազմաբնույթ և բազմաբովանդակ բնույթ կրող 

միջոցառումներ են կազմակերպվել <<Լոռի Փամբակ>> երկրագիտական թանգարանում, Ստ.Զորյանի 

տուն-թանգարանում, Վանաձորի կերպարվեստի թանգարանում, Վանաձորի Մ.Թավրիզյանի անվան 

պետական քոլեջում: <<Լոռի Բերդ քաղաքատեղի>> պատմամշակութային արգելանոցում 

կազմակերպվել է արգելոցի տարածքում հայտնաբերված հուշարձանների բեկորների բացօթյա 

ցուցադրություն: Դսեղ համայնքի Հ.Թումանյանի տուն-թանգարանում կազմակերպվել են Մեծ 

բանաստեղծի ստեղծագործությունների մոտիվներով վիկտորինաներ և խաղեր, ներկայացվել են 

հատվածներ <<Անուշ>> օպերայից: Սպիտակի պատմության թանգարանն այդ օրը ցուցանմուշների 

բացօթյա ցուցադրություն էր կազմակերպել քաղաքային հրապարակում: Ստեփանավանի մշակույթի և 

ժամանցի կենտրոնում կազմակերպվել էր <<Անդրանիկ Օզանյանի անցած ուղին>> և <<Հայ ազգային 

հերոսները>> խորագրերով ցուցահանդեսներ: 

 Երեխաների պաշտպանության օրվան նվիրված բազմաթիվ միջոցառումներ են կազմակերպվել 

մարզի քաղաքային և գյուղական համայնքներում: Մասնավորապես` Վանաձորի Հայքի հրապարակում 

կավճանկարի մրցույթ, Գեղագիտության ազգային կենտրոնի և գեղարվեստի դպրոցի ցուցասրահներում 

սաների ստեղծագործությունների ցուցահանդեսը, մանկական թատերական ներկայացումներ մշակույթի 

տներում և ակումբներում:   

 Ղարաբաղյան ազատամարտում ընկած զինվորների հուշաքարի մոտ  կազմակերպվել է Անհայտ 

Կորած Ազատամարտիկների օրվան նվիրված միջոցառում, որտեղ իրենց մասնակցությունն էին բերել 
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անհայտ կորած զինվորների հարազատներ,պետական և հոգևոր այրեր, վետերաններ, 

ազատամարտիկներ, մտավորականներ,ուսանողներ: Ծաղկեպսակների և ծաղիկների խոնարհումից 

հետո ելույթներ ունեցան պատմաբան-ազատամարտիկ ՎՊՄԻ դասախոս Գ.Չատինյանը, 

ազատամարտիկներ, վետերաններ: Անհայտ կորած զինվորների հարազատներին Լոռու մարզպետի 

կողմից հատկացվել է դրամական օգնություն: 

 Միջոցառումը շարունակվեց Վանաձորի գեղագիտության ազգային կենտրոնում, որտեղ հանդես 

եկան ասմունքողներ և անհատ երաժիշտ կատարողներ: 

 Կազմակերպվել է Վանաձորի երեք ` <<Հորովել>>, <<Հայորդաց տան>>, <<Սուի>> 

մանկապատանեկան պարային համույթների հյուրախաղերը Լեռնային Ղարաբաղում և Սյունիքում: 

Համերգային շրջագայությանը աջակցել է <<Հայարտ>> հայ-կանադական պրոդյուսերական կենտրոնը, 

տնօրեն Արսեն Ավետիսյանի ղեկավարությամբ: Համերգային շրջագայությանը մասնակցել են շուրջ 100 

երեխաներ, որոնք հնարավորություն ունեցան ծանոթանալու Ստեփանակերտի, Շուշիի տեսարժան 

վայրերին, այցելել Գոշավանք, Տաթևի վանական համալիր,Սուրբ Ղազանչեցոնց եկեղեցի, որի բակում 

հանպատրաստից ներկայացվեց համերգային ծրագիր` զարմանք ու հաճույք պատճառելով ներկաներին: 

Պարախմբերի սաները վայելեցին աշխարհի ամենաերկար <<Տաթևի թևեր>>  ճոպանուղին նստելու 

հաճույքը, ականատես եղան Շաքիի ջրվեժի հրաշքին: Հյուրախաղերի եզրափակիչ փուլը կայացել է 

Սիսիանի Հ.Սահյանի անվան մշակույթի պալատում, որտեղ վանաձորցիները Սիսիանի, Երևանի, 

Մասիսի և հանրապետության այլ քաղաքների պարային համույթների հետ հանդես եկան համատեղ 

համերգային ծրագրով: 

     Կազմակերպչական աշխատանքներին աջակցություն է ցուցաբերվել <<Հնչի`ր շեփո`ր հաղթական>> 

փողային նվագախմբերի հանրապետական փառատոնը` Ստեփանավան համայնքում, որն նվիրված է 

եղել Կոմիտասի ծննդյան 145-ամյակին: Փառատոնին մասնակցել են 17 փողային նվագախմբեր 

հայաստանի տարբեր քաղաքներից: Հանդիսությունը կազմակերպվել է պատշաճ մակարդակով: 

    Աջակցություն է ցուցաբերվել Վանաձորի Սբ.Գրիգոր Նարեկացի եկեղեցում կայացած <<Լոռին իմ 

աչքերով>> խորագիրը կրող լուսանկարչական մրցույթին, որը կազմակերպվել է <<Տրոյա Կրեդո>> 

գովազդային գործակալության նախաձեռնությամբ և Լառու մարզպետարանի ու <<Ֆորտունա>> 

հեռուստաընկերության աջակցությամբ: Մրցույթին ներկայացվել էր 48 լուսանկար: Հաղթողներ են 

ճանաչվել Վահե Աղամյանը, Լիլիթ Յոլչյանը և Վահան Աբրահամյանը: Լոռու մարզպետի գլխավոր 

մրցանակին է արժանացել Սևակ Կոստանյանը: 

     Աջակցություն է ցուցաբերվել Էդ.Կզարթմյանի անվան երաժշտական դպրոցում կայացած պատանի 

երաժիշտ կատարողների <<Ոսկե կարապ>> փառատոնին, որը իսկ արդեն կրում է հանրապետական 

բնույթ:Այս տարի փառատոնին մասնակցել են հանրապետության հյուսիսային շրջանի երեք մարզերի 12 

քաղաքների 94 երաժիշտ-կատարողներ:Տարբեր անվանակարգերում 9 մասնակիցներ արժանացել են 1-

ին կարգի մարցանակների, նույնքան թվով մասնակիցներ 2-րդ, տասներեք մասնակիցներ արժանացել 

3-րդ կարգի մարցանակների:23 մասնակիցների տրվել են խրախուսական մրցանակներ: 
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     Ալեքսանդր Սպենդիարյանի անվան օպերայի և բալետի թատրոնի մեներգիչներ Ռուբեն 

Նուրիջանյանի և Նարինե Անանիկյանի <<Իմ սիրտը քոնն է>> խորագրով համերգը մեծ 

բավականություն պատճառեց հանդիսատեսին: 

     Աջակցություն է ցուցաբերվել Վանաձորի Մ.Թավրիզյանի անվան արվեստի պետական քոլեջի 

նախասրահում կայացած երիտասարդ նկարիչների ստեղծագուրծությունների <<Գարուն>> խորագիրը 

կրող ցուցահանդեսին, որը ինքնին խրախուսելի ու ողջունելի քայլ է մարզի մշակութային 

կյանքում:Հաջողված գեղանկարչական աշխատանքներ էին ներկայացրել Տարոն Մարուքյանը,Տիգրան 

Հարությունյանը,Գոհար Մուրադյանը,Տիգրան Թադևոսյանը, Ռուբեն Սուվարին, Արտյոմ Բասենցին և 

այլ շնորհալի երիտասարդ նկարիճներ:Վանաձորի Կերպարվեստի թանգարանում կայացած 

<<Գարնանային մեղեդի>> և <<Բազմաշավիղ >>, <<Գույներ և տարիներ>> Վանաձորի նկարիչների 

ստեղծագործությունների գարնանային ցուցահանդեսներին: 

    <<Մինասի Գույներով>> խորագիրը կրող <<Երտասարդ նկարիչների միջազգային 2-րդ 

պլեներ>>փառատոնին իրենց մասնակցությունն են ունեցել Վանաձորից Սուրեն Հարությունյանը, Մհեր 

Չատինյանը, Էլեոնորա Բուլղադարյանը, Սպիտակից` Ռազմիկ Մանուկյանը: <<Ես եմ Սասնա ծուռը>> 

փառատոնին իրենց մասնակցությունն են ունեցել Վանաձորի Գեղարվեստի սան Սյուզաննա Նոնինյանը 

և Ստ.Զորյանի տուն- թանգարանի <<Գրական ծիլեր>> խմբակի անդամ Մելսիդա Հովհաննիսյանը, 

ովքեր արժանացել են խրախուսական մրցանակների: Նկարիչների մասնակցությունը ապահովվել է 

<<Մշակույթ սպորտ երիտասարդություն>>հիմնադրամի կողմից: 

 Տեղեկատվական և հեռահաղորդակցման տեխնոլոգիաների ամենամայա միջազգային 10-րդ 

հոբելյանական <<ԴԻՋԻ Թեք Էքսպո 2014>>  ցուցահանդեսին իրենց մասնակցությունն են ունեցել 

Լոռու մարզում գրանցված խմբակները, ովքեր հանդես են եկել իրենց ռոբոտներով և ինֆորմացիոն 

ծրագրերով: Խմբերի մասնակցությունը ապահովվել է <<Մշակույթ սպորտ երիտասարդություն>> և 

<<Լոռու դպրոց>> հիմնադրամների կողմից: 

    <<Գուրջիև>> ժողնվագարանների համույթի համերգը կազմակերպվել է Վանաձորի սբ.Գրիգոր 

Նարեկացի եկեղեցու համերգասրահում, որը նվիրված էր մեծն Կոմիտասի ծննդյան 145-

ամյակին:Համույթի կատարումները արժանացել են ջերմ ընդունելության: 

 Աջակցություն է ցուցաբերվել Հայաստանում Բելառուսի մշակույթի օրերի շրջանակներում 

Հ.Աբելյանի անվան պետական դրամատիկական թատրոնում կայացած Բելառուսի վաստակավոր 

կոլեկտիվ պարի պետական անսամբլի և <<Չիստի գոլոս>> վոկալ անսամբլի 

համերգին:Հանդիսատեսը ջերմ ծափերով է ընդունել ծրագրում կատարված բոլոր ելույթները` 

հատկապես Ա.Խաչատրյանի <<Սուսերով պարը>>, Ա.Բաբաջանյանի <<Վերադարձրու ինձ մեղեդին>>, 

<<Այստեղ եմ ծնվել, այստեղ մեծացել>>երգերի կատարումները:Վաստակաշատ կոլեկտիվներին տրվել է 

Լոռու մարզպետի շնորհակալագրերը: 

 Աջակցություն է ցուցաբերվել Վանաձորի Շ.Ազնավուրի անվան մշակույթի պալատում կայացած 

համերգ – հանգանակությանը, որը նվիրված էր ՀՀ սահմանամերձ գոտու Բաղանիս և Ոսկեվան 

գյուղերում թշնամու պատերազմական գործողությունների հետևանքով հաշմանդամ անձանց որպես 

օգնություն: Համերգին մասնակցել են <<Սիրո աղբյուր>> համույթը և Վանաձորի երգի-պարի 
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համույթներ` անհատ կատարողներ: Հանգանակությանը մասնակցեցին նաև համերգին ներկա գտնվող 

բազմաթիվ Վանաձորցիներ: 

 Վանաձոր,Ալավերդի,Ստեփանավան,Սպիտակ և Տաշիր համայնքների քաղաքային 

զբոսայգիներում և համերգահսրահներում անցկացվել է <<Երաժշտության տոն>> խորագիրը կրող 

համերգ – հանդիսությունները: Միջոցառմանը մասնակցել են տեղի համերգային խմբերը և անհատ 

կատարողները: 

 Աջակցություն է ցուցաբերվել Լոռու մարզային գրադարանի մանկական բաժանմունքին կից 

նորաբաց Երևանի <<Էդիթ պրինտ>> հրատարակչության <<Թումանյան>> գրատան 

բացմանը:Գրատան նշանակությունը կարևորեցին մի շարք գրողներ, մշակույթի գործիչներ, 

մտավորականներ:Մանկագիր Լիպարիտ Սարգսյանը իր խոսքում ասաց. – Լոռու մարզը անհնար է 

պատկերացնել առանց գրատների, որովհետև Լոռվա բնաշխարհում միշտ էլ եղել են ու կան ճանաչված 

գրողներ,մտավորականներ:Այս գրատունը նշանակալի դեր կունենա գրականությանտարածման 

գործում: 

 Վանաձորի Շ.Ազնավուր անվան մշակույթի պալատում կազմակերպվել է <<Իմ Հայաստան>> 

համահայկական փառատոնի շրջանակներում սպյուռքից ժամանած պարախմբերի և եգչախմբերի 

համերգային ելույթները, որտեղ իրենց մասնակցությունն էին բերել Բեյրութից, Թեհրանից, Վրաստանից 

և Ռուսաստանի դաշնությունից ժամանած տարբեր հայկական պարային և երգչախմբային 

համույթներ:Սփյուռքում հայ մշակույթի տարածման գործում ունեցած մեծ ավանդի համար, Լոռու 

մարզպետի շնորհակալագրերով պագևատրվեցին համույթների գեղարվեստական ղեկավարները: 

    Աջակցություն է ցուցաբերվել Ավանդական <<Ծաղկի տոն>> հանդիսությանը, որը տեղի է ունեցել 

Թեժ լեռան հովտում և Վանաձոր քաղքաքում:Ավանդական տոնախմբությանը մասնակցել են մարզի 

լավագույն գեղարվեստական համույթներ, անհատ կատարողներ, Հայաստանի երիտասարդական 

հիմնադրամի Լոռու մարզային կենտրոնի երիտասարդները, մարզային և քաղաքային իշխանության 

ղեկավարներ: Տոնական երաժշտության ներքո տեղի է ունեցել ծաղկատեսակների, ծաղկեփնջերի, 

ծաղկեզամբյուղների ցուցադրական մրցույթներ, կավճանկարչության մրցույթ, ծաղկազարդ զգեստների 

դիմակահանդես – մրցույթներ և այլ ցուցադրական ելույթներ:Հանդիսության ավարտին տեղի է ունեցել 

մրցանակաբաշխություն: 

    Կազմակերպվել է Վանաձորի Էդվարդ Կզարթմյանի անվան երաժշտական դպրոցի հիմնադրման 

80-ամյակը:Կրթօջախի թվով 7 մանկավարժներ պարգևատրվել են Լոռու մարզպետի պատվոգրերով, 

իսկ ՀՀ մշակույթի նախարարության <<Ոսկե>> մեդալներ հանձնվեցին վաստակաշատ մանկավարժներ 

Ներսես Եթիմյանին և Ալվարդ Իգիթյանին:Դպրոցի մանկավարժների և երգչախմբի մասնակցությամբ 

տեղի ունեցավ համերգ-հանդիսություն:Լույս է տեսել դպրոցի 80-ամյա տարեգրությունն ամփոփող 

<<Շարունակվող կենսագրություն>> գիրքը, որի հեղինակն է երաժիշտ Գ.Աղաբաբյանը: 

    Աջակցություն է ցուցաբերվել Գեղագիտության ազգային կենտրոնի Վանաձորի մասնաճյուղի 

ստեղծման 30-ամյակին նվիրված տոնական հանդիսությանը: Ողջույնի խոսքեր ասացին 

Գեղագիտության ազգային կենտրոնի տնօրեն Լևոն Իգիթյանը, Լոռու մարզպետի անունից բանաստեղծ-

դրամատուգ Սամվել Խալաթյանը, Վանաձորի քաղաքապետ Սամվել դարբինյանը, Վանաձորի 
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պատվավոր քաղաքացի հայկ Օհանյանը, նկարիչներ, ստեղծագործողներ:Կրթօջախը միշտապես 

նպաստել և նպաստում է երեխաների գեղագիտական դաստիարակության ճաշակի բարձրացմանը, 

գաղափարական գիտակցության զարգացմանը, ժամանակակից քաղաքացու ձևավորմանը: Կենտրոն 

են հաճախում 3-17 տարեկան շուրջ 250 երեխաներ:Կրթօջախում մշտապես կազմակերպվում են 

ցուցահանդեսներ, մանկական ներկայացումներ,կավճանկարի մրցույթներ, գրքի շնորհանդեսներ և այլ 

միջոցառումներ:Մասնաճյուղի բակում տեղի ունեցավ տոնական համերգ, որին մասնակցում էին 

<<Գայաննա>> կենտրոնի պարային խմբերը, թիվ 1 մշակույթի տան պարային խումբը, ինչպես նաև 

Գեղագիտության ազգային կենտրոնի Գյումրու մասնաճյուղի սաները: Կրթօջախը պարգևատրվեց Լոռու 

մազպետր,Վանաձորի քաղաքապետի շնորհակալագրերով: 

    Կազմակերպվել է ամենամյա <<Բերքի տոն 2014>> համաժողովրդական հանդիսությունը, 

Մասնակցությամբ` ՀՀ Լոռու մարզպետ Ա.Նալբանդյանի, Գուգարաց թեմի առաջնորդ,Գերաշնորհ Տեր 

Սեպուհ Եպիսկոպոս Չուլջյանի, այլ բարձրաստիճան հյուրերի: Համերգային ծրագրում ընդգրկվել են 

մարզի շուրջ 26 մանկապատանեկան պարային համույթներ,տասնյակից ավել անհատ 

կատարողներ:/նկար 

    Հանրապետության Երիտասարդական հիմնադրամի կողմից կազմակերպված միջոցառմանը Լոռու 

մարզի պատվիրակությունը և գեղարվեստական խմբերը մասնակցել են Երևանում կայացած 

Հանրապետական <<Բերքի տոն 2014>> տոնակատարությանը: 

    Տիկնիկային արվեստի գործիչների միջազգային միության հայկական կենտրոնի հետ համատեղ 

կազմակերպվել և աջակցվել է մարզի քաղաքայի և գյուղական համայնքներում Տիկնիկային 

թատրոնների ամենամյա <<Թումանյանական Հեքիաթի Օր>> միջազգային 9-րդ փառատոնը, որտեղ 

իրենց մասնակցությունն են ունեցել հանրապետության և մի շարք արտասահմանյան երկրների 

տիկնիկայաին թատրոններ: 

Այդ թվում.` 

    Երևանի Հ.Թումանյանի անվան ՊՏԹ, Բազմաբերդի ՏԹ, Սպիտակի ՏԹ, Էջմիածինի <<Նուրի>> 

ՏԹ,Գեղարքունիքի թեմի <<Նուրի-նուրի>> ՏԹ,Գյումրիի ՏԹ, ՌԴ-ի, Իրանի, Ֆրանսիայի, ԼՂՀ-

ի,Թբիլիսիի Տիկնիկային թատրոնները: 

    Կազմակերպվել է ավանդական <<Թումանյանական օր>> հանդիսությունը Դսեղ համայնքում, որը 

նվիրված էր Հ.Թումանյանի ծննդյան 145-ամյակին: Հանդիսությանը մասնակցում էին Լոռու 

մարզպետարանի պաշտոնատար անձինք, Գուգարաց թեմի առաջնորդ,Գերաշնորհ Տեր Սեպուհ 

Եպիսկոպոս Չուլջյանը և այլ բարձրաստիճան հյուրեր:Համերգային մասում մասնակցում էին ազգային 

օպերայի և բալետի ակադեմիական թատրոնի երգիչ-երգչուհիներ,ժողովրդական երգիչներ, 

ասմունքողներ, համայնքի դպրոցի շնորհալի ասմունքող երեխաներ: 

    Աջակցություն է ցուցաբերվել արդեն իսկ ավանդույթ դարձած <<Թատերական Լոռի 2014>> 

փառատոնի կայացմանը:Ավելի քան 30 տարվա պատմություն ունի <<Թատերական Լոռի>> 

փառատոնը, որն անցյալում թեև ամենամյա չէր, սակայն շարունակվող կենսագրությամբ ավելի ու ավելի 

ներկայացուցչական դառնալով այժմ միջազգային սահմաններ է հատել: <<Թատերական Լոռի 2014>> 



31 
 
փառատոնին այս տարի մասնակցել են ոչ միայն Երևանի, Վանաձորի, Ալավերդու թատրոնները, այլև 

թատերախմբեր Ռուսաստանի Դաշնությունից և Թբիլիսիից: Ի տարբերություն նախորդ տարիների, այս 

անգամ թատերական ներկայացումներ են կայացել Վանաձոր, Սպիտակ, Ստեփանավան 

համայնքներում:Փառատոնը հովանավորել էին <<Վալեքս խմբի >> ընկերությունը, ՌԴ <<Ռուսական 

աշխարհ>> մշակութային հիմնադրամը, ՀՀ մշակույթի նախարարությունը և Լոռու մարզպետարանը: 

Աջակցություն է ցուցաբերվել <<Ոսկե Ծիրան>> կինոփառատոնի շրջանակներում <<Կինոէքսպրես>> 

Հայաստան – Վրաստան կինոփառատոնի աշխատանքներին: Ցուցադրույթներ են կազմակերպվել 

Ալավերդու Սանահին – Սարահարթի մշակույթի պալատում, Վանաձորի <<Արցախ>> պուրակում 

բացօթյա կինոֆիլմերի դիտում, <<Թևանիկ>> և <<Մանդարիններ>> ֆիլմի դիտումը Շ.Ազնավուրի 

անվան մշակույթի պալատում: 

    <<Կինոաշուն 2014>> հայկական կինոյի 5-րդ փառատոն մեկնարկը տրվել է Լոռու մարզում, որը 

նվիրված էր համաշխարհային կինեմատոգրաֆի դասական Սերգեյ Փարաջանովի 90-ամյակին: 

Միջոցառման բացումը տեղի է ունեցել Շ.Ազնավուրի անվան մշակույթի պալատում` Փարաջանովին 

նվիրված կինոցուցադրությամբ: Փառատոնի նպատակն է կինոն տարածել նաև մարզերում, 

ակտիվացնել մշակութային կյանքը:  

    Աջակցություն է ցուցաբերվել առաջին անգամ Վանաձորում կազմակերպված <<Վանաձորի ձայն>> 

երգի մրցույթին, որը կայացել է Վանաձորի Շ.Ազնավուրի անվան մշակույթի պալատում:Մրցույթի 

նպատակն էր բացահայտել երաժշտական ունակություններով օժտված վանաձորցի 

երեխաներին:Նախնական լսումներին մասնակցել էին 50 տարբեր տարիքային երեխաներ: Հաղթողներ 

ճանաչվեցին` Լիանա Քարհանյանը, Արամայիս Հովսեփյանը, Էմիլյա Դարչինյանը, Վերոնիկա 

Խաչատրյանը, Թերեզա Գևորգյանը, Աննա Զուրաբյանը, Էլեն Գրիգորյանը: Բոլոր հաղթողներն ու 

մասնակիցները պարգևատրվեցին պատվոգրերով և հուշանվերներով: 

    ՀՀ վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի հովանու ներքո անցկացվող <<Ասմունքի հանրապետական 

մանկապատանեկան 8-րդ մրցույթ-փառատոն>>-ի անցկացման կապակցությամբ, ՀՀ Լոռու մարզում 

գործող շուրջ 162 կրթօջախներում կազմակերպվել է փառատոնի նախնական փուլը, որին մասնակցել են 

շուրջ 540 ասմունքող երեխաներ:  

    Լավագույն ասմունքողների շուրջ 95 մասնակիցների հայտերը ներկայացվել են ՀՀ Լոռու 

մարզպետարանի աշխատակազմի կրթության, մշակույթի և սպորտի վարչություն: Նախնական 

լսումներից հետո 50 ասմունքող երեխաների /ովքեր ներկայացնում են Վանաձոր, Ալավերդի, 

Ստեփանավան, Տաշիր, Սպիտակ, Մեծավան, Ձորագյուղ, Դսեղ, Գարգար, Մարգահովիտ, Շահումյան և 

Կաթնաջուր համայնքները/ թույլատրվել է հանդես գալու  մարզային փուլում: 

    Լոռու մարզային եզրափակիչ փուլը կայացել է Դսեղ համայնքի մշակույթի պալատում, որտեղ ներկա 

են գտնվել ՀՀ վարչապետ Հ.Աբրահամյանը, ՀՀ Լոռու մարզպետ Ա. Նալբանդյանը, պետական և 

հոգևուր այրերմ մանկավարժներ, դպրոցահասակ երեխաներ: 

    Մրցույթի ժյուրիի կողմից 11-14 տարիքային խմբում հաղթող է ճանաչվել Վանաձորի թիվ 18 

միջնակարգ դպրոցի աշակերտուհի Լիլիթ Ասատրյանը, 2-րդ տեղ է` զբաղեցրել Վանաձորի թիվ 3 
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հիմնական դպրոցի աշակերտ Արգամ Մովսիսյանը, 3-րդ` Վանաձորի թիվ 23 միջնակարգ դպրոցի 

աշակերտուհի Շահանե Միսկարյանը: 

 15-17 տարիքային խմբում հաղթող է ճանաչվել Դսեղի միջնակարգ դպրոցի աշակերտուհի Նունե 

Շեկոյանը, 2-րդ և 3-րդ տեղերը հավասար միավորներով զբաղեցրել են Վանաձորի պետական 

համալսարանի հենակետային վարժարանի աշակերտ Արմեն Վարդանյանը, և Ալավերդու թիվ 11 

միջնակարգ դպրոցի աշակերտուհի Լուսինե Սադաղյանը: Ժյուրին միաձայն որոշում ընդունեց 

փառատոնի հանրապետական փուլին թույլատրել մասնակցել նաև Վանաձորի թիվ 11 ավագ դպրոցի 

աշակերտուհի Անի Ավագյանին: 

    <<Երգը բարեկամության կամուրջ է>> խորագրով Ռուսական երգի հանրապետական երրորդ 

մրցույթ-փառատոնը կազմակերպվել է Վանաձորի Շառլ Ազնավուրի անվան մշակույթի պալատում: 

Նախնական փուլում մարզի տարբեր համայնքներից իրենց մասնակցությունն են ունեցել շուրջ 185 

կատարողներ, որոնցից թույլատրվել է Լոռու մարզային եզրափակիչ փուլում հանդես գալու շուրջ 56 

կատարողների` Վանաձոր, Ստեփանավան, Սպիտակ, Տաշիր, Ալավերդի, Լեռնապատ, մեծավան և այլ 

համայնքների: Հաղթողներ են ճանաչվել 5 մասնակիցներ, ովքեր հանդես են եկել հանրապետական 

փուլին:Լոռու մարզից հաղթող է ճանաչվել Վանաձոր թիվ 11 ա/դպրոցի աշակերտուհի Միլենա 

Սարգսյանը: Ալավերդու թիվ 8 ավագ դպրոցի աշակերտուհի  Փիրուզա Երիցյանը պարգևատրվել է 

ուղեգրով: 

    Փառատոնի շրջանակներում համայնքների հանրակրթական դպրոցներից մարզպետարանի 

աշխատակազմի կրթության, մշակույթի և սպորտի վարչություն է ներկայացվել 84 

շարադրություններ:Հանձնաժողովի կողմից հինգ լավագույնը ճանաչված շարադրությունները 

ներկայացվել է հանրապետական փուլին: 

Ավետիսյան Էրիկ              Լեռնապատի միջն. դպրոց 

Սարգսյան Միլենա       Վանաձորի     11 ավագ դպրոց 

Օչինյան Մարիամ           Վանաձորի   11 ավագ դպրոց 

Բաղրամյան Ռոզա          Վանաձորի     23 միջն. դպրոց 

Մանուկյան Տաթևիկ         Վանաձորի    23 միջն. դպրոց 

    Ախթալա համայնքում Կազմակերպվել է ավանդույթ դարձաց <<Խորովածի>>մրցույթ-

փառատոնը:Հանդիսությանը մասնակցել են մարզի լավագույն համերգային  կոլեկտիվները և անհատ 

կատարողները: 

    Աջակցություն է ցուցաբերվել Վանաձորի Ուկրինական համայնքի` <<Վերբիչենկա>> երգչախմբի 14 

անդամների մասնակցությունը, Երևանի Ա.Բաբաջանյանի անվան համերգասրահում կազմակերպված 

համերգ-հանդիսությանը, որը նվիրված էր Ուկրաինայի անկախության օրվան: <<Վերբիչենկա>> 

երգչախումբը պարբերաբար մասնակցում  է ավանդական <<Բերքի տոն>> ամենամյա հանդիսությանը: 

    Կազմակերպվել է <<Դեպի Արցախ /Վարդենիս-Մարտակերտ ավտոմայրուղու կառուցում/>> 

խորագրով համահայկական դրամահավաքը, որը կայացել է Վանաձորի Շ.Ազնավուրի անվան 
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մշակույթի պալատում: Ակտիվ մասնակցություն են ունեցել մարզի պաշտոնատար անձինք, կրթական 

համակարգը, բուժ-հիմնարկները,անհատ մարդիկ: 

    Լոռու մարզի 2013 և 2014 թվականների իրականացված միջոցառումների համեմատական 

պատկերը տրված է գծապատկերում 

 

 

ՍՊՈՐՏ ԵՎ ԵՐԻՏԱՍԱՐԴՈՒԹՅՈՒՆ  

 2014թ. փետրվարի 8-ին Թեժ լեռան հովտում կազմակերպվել և անց է կացվել <<Լոռվա ձմեռ-2014>> 

44-րդ ավանդական մարզատոնահանդեը: 

Լրատվական միջոցներով տեղեկացվել է ազգաբնակչությանը մարզատոնահանդեսի 

անցկացման մասին, փակցվել են ազդագրեր: Տրամադրվել են ավտոբուսներ և միկրոավտուբուսներ, 

որոնք բնակչությանը անվճար տեղափոխել են Թեժ լեռան հովիտ և հովտից քաղաք:  

Համաձայն միջոցառման ծրագրի` կազմակերպվել և անց են կացվել տարբեր մարզաձևերից և ազգային 

խաղերից մրցաշարեր, որոնց հաղթողները պարգևատրվել են  պատվոգրերով և  նվերներով: 

  Մազատոնահանդեսին մրցույթներ են կազմակերպվել հետևյալ մարզաձևերից. 

 Դահուկավազք 

 Լեռնադահուկ 

 Վետերանների դահուկավազք 

 Պարանի ձգում 

9 6
12

6

39

9 6
15

7

48

2013 2014
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 Վոլեյբոլ ձյան վրա 

 Պարկերով էստաֆետա 

 Ձնեմարդի պատրաստում  

 Ձնագնդի նետում ճիշտ նշակետին 

 Բազկամարտ 

 Բարձունքի հաղթահարում 

 Սահնակով վայրէջք 

 Մինի ֆուտբոլ ձյան վրա 

 Բարձակռիվ 

 Շախմատ 

ՑՈՒՑԱԴՐԱԿԱՆ  ԵԼՈՒՅԹՆԵՐ 

 Բռնցքամարտ 

 Ազգային կոխ 

 Սուսերամարտ 

    Մարզատոնահանդեսին մասնակցել են ուսումնական հաստատությունների, մարզադպրոցների 

կոլեկտիվները, հարակից գյուղերի բնակիչները, ինչպես նաև այլ քաղաքներից հրավիրված մարզիկ-

մարզուհիներ, թվով 10000 մարդ: 

 2014թ.-ի ապրիլին Վանաձորում անցկացվեց <<ՀՀ Լոռու մարզպետի գավաթ>> մրցաշարը` 

ֆուտզալ մարզաձևից, որին մասնակցեցին տարածաշրջաններում հաղթած թիմերը,ինչպես նաև 

Վանաձորից 15 թիմ/ընդհանուր 20 թիմ/:  

    Հաղթողներն ու մրցանակային տեղեր զբաղեցրած թիմերը պարգևատրվեցին մարզպետի 

պատվոգրերով, մարզպետի գավաթներով, մեդալներով, դրամական պարգևներով: Սահմանված էին 

նաև լրացուցիչ մրցանակներ <<Լավագույն դարպասապահ>>, <<Lավագույն պաշտպան>>, 

<<Lավագույն կիսապաշտպան>>, <<Lավագույն հարձակվող>>, <<Lավագույն ռմբարկու>> 

անվանակարգերում: 

    Մրցումները հնարավոր եղավ իրականացնել  <<Լոռու մշակույթ, սպորտ, երիտասարդություն>> 

հիմնադրամի ֆինանսական աջակցությամբ: 
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Կազմակերպվել է Հայաստանի Հանրապետության Նախագահի մրցանակի համար <<Լավագույն 

մարզական ընտանիք>> մրցույթի տարածաշրջանային և մարզային փուլերը: 

Մարզային փուլին չորս տարիքային խմբերում մասնակցել են  96 մարզական ընտանիքներ: Ամեն 

տարիքային խմբում հաղթող երեքական ընտանիքները /36 հոգի/ և մեկ հաշմանդամ ընտանիք հուլիս 

ամսին Ծաղկաձորում մասնակցել են  հանրապետական եզրափակիչ մրցումներին:  

Լոռու մարզը ներկայացնող 13 ընտանիքներ առանձին մրցաձևերից գրավեցին 7 առաջին, 3 

երկրորդ և 7 երրորդ  տեղ: Ընդհանուր հաշվարկում 2 ընտանիք գրավեց առաջին մեկ ընտանիք՝ երրորդ 
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 Հուլիս ամսին կայացան ՀՀ անկախության 23-րդ տարելիցին նվիրված դպրոցականների 

ամենամյա մարզական խաղերի հանրապետական եզրափակիչ փուլի մրցումները, որին 

մասնակցեցին Լոռու մարզի հավաքական թիմերը: Մեր մարզը ներկայացնող թիմերը գրավեցին 3 

առաջին /վոլեյբոլ տղաներ, ձեռքի գնդակ աղջիկներ, ձեռքի գնդակ տղաներ/ տեղ:  

 Մարզպետարանի մշակույթի և սպորտի բաժնի և Վանաձորի քաղաքապետարանի 

ենթակայության տակ գործող շախմատի դպրոցի ջանքերով  կայացավ դպրոցականների շախմատի 

օլիմպիադայի ներդպրոցական, համայնքային և մարզային փուլերը: 

 Ամենամյա է դարձել  անվանի մարզիկ, օլիմպիական փոխչեմպիոն Ստեփան Սարգսյանի 

անվան ըմբշամարտի միջազգային մրցաշարի կազմակերպումը և անցկացումը Վանաձորի 

մարզապալատում: 2014թ-ին նույնպես ՀՀ Սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարարության, 

Վանաձորի քաղաքապետարանի, Լոռու մարզպետարանի և անձամբ մարզիկի ջանքերով  կայացավ 

ըմբշամարտի միջազգային մրցաշար՝ Վանաձորի Ստեփան Սարգսյանի անվան համալիր 

մարզադպրոցի դահլիճում: 
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    19-րդ ավանդական խաղարկությանը, որը տեղի ունեցավ հուլիսի 18-20-ը Վանաձորում, 

մասնակցեցին շուրջ 120 ըմբիշ 8 երկրներից՝ Վրաստանից, Ուկրաինայից, Ռուսաստանից, Իրանից, 

Ղրղզստանից, Ղազախստանից,Բուլղարիայից ու Հայաստանից: 

 Օգոստոսին Հայաստանի երիտասարդական հիմնադրամի Լոռու մարզային կենտրոնի հետ 

համատեղ կազմավորվել է <<Բազե-2014>> Լոռու մարզային ջոկատը, որը օգոստոսի 18-24-ը 

Ծաղկաձորում մասնակցեց հանրապետական փուլին:  

Լոռու ջոկատը փայլուն մասնակցություն ունեցավ՝ ճանաչվելով հավաքի լավագույն ջոկատ: 

 Մարզի հանրակրթական դպրոցների 1-6-րդ դասարանի աշակերտների շրջանում 

կազմակերպվել է ՀՀ <<Ազգային Ժողովի Գավաթի>> խաղարկության մրցումների ներդպրոցական, 

տարածաշրջանային, մարզային փուլերը: 3-6-րդ դասարանի 1-ին տեղ գրաված թիմերը <<Լոռու 

մշակույթ, սպորտ երիտասարդություն>> հիմնադրամի կողմից ստացել են մարզահագուստ և 

մարզակոշիկ հանրապետական փուլին մասնակցելու համար /թվով 12 աշակերտ/: 

 Սեպտեմբերին մարզի թվով 7 քաղաքներում և Գուգարք գյուղում  կազմակերպվել են 

մարզական փառատոններ, որոնց ընդհանուր թվով մասնակցել են շուրջ 8.000 մարդ: 

Փառատոնին մասնակցում են կոլեկտիվներ համայնքների մարզադպրոցներից, ուսումնական 

հաստատություններից, քոլեջներից,  մշակութային օջախներից: 

Փառատոնն անց է կացվում 7 մրցակցային մարզաձևերից` 

1.կշռաքարերի բարձրացում 

2. շախմատ 

3. նարդի 

4. ազգային կոխ ըմբշամարտ 

5. մինի ֆուտբոլ 

6. բազկամարտ 

7. մասսայական վազքարշավ 1000մ/ տղա, աղջիկ/ 

Անց են կացվել նաև ցուցադրական ելույթներ հետևյալ մարզաձևերից` 

• բռնցքամարտ 

• ակրոբատիկա 
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• սուսերամարտ 

• պարանի ձգում 

• կշռաքարի նետում 

• կարատե –դո 

ինչպես նաև ժողովրդական խաղեր 

• լախտի 

• քաշոցի• աքլորախաղ 

Միջոցառումները սկսվել են տոնական շքերթով, ինչպես նաև կենտրոնացված մարզական 

ցուցադրական ելույթներով և ժողովրդական խաղերով: 

ՀՀ սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարարության կողմից սահմանված 

հավաստագրերով և նվերներով պարգևատրվել են վերոնշյալ մրցաձևերում հաղթած մարզիկները: 

 

 

 Հայաստանի սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարարությունում սեպտեմբերի 2-ին 

անց է կացվել  «Հայաստանի Հանրապետության տարվա երիտասարդական մայրաքաղաք» 

մրցույթի կազմկոմիտեի ամփոփիչ բաց նիստը: Մրցույթին մասնակցելու հայտ են ներկայացրել 

Եղեգնաձոր, Ստեփանավան, Չարենցավան, Ծաղկաձոր, Քաջարան և Կապան քաղաքները: 
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Փորձագիտական ուսումնասիրությունների հետ մեկտեղ կազմակերպվել է առցանց քվեարկություն: 

Փորձագիտական գնահատականների և առցանց քվեարկության արդյունքների համադրմամբ մրցույթի 

հաղթող է ճանաչվել և Հայաստանի Հանրապետության 2015 թվականի երիտասարդական 

մայրաքաղաք հռչակվել Ստեփանավան քաղաքը: 

 

2015թ.-ի ընթացքում նախատեսվում են մի շարք երիտասարդական ծրագրերի իրականացում 

«Հայաստանի Հանրապետության տարվա երիտասարդական մայրաքաղաքում: 

 Սեպտեմբերի 8-ին աշխատանքային այցով Լոռու մարզում էր ՀՀ սպորտի և 

երիտասարդության հարցերի նախարար Գաբրիել Ղազարյանը:  

Նախարարը եղավ Սպիտակի թիվ 1 մարզադպրոցում, ապա  Տաշիրի, Ստեփանավանի  

մարզադպրոցներում, այնուհետև Վանաձորի լողի մասնագիտացված մանկապատանեկան, Ալբերտ 

Ազարյանի անվան «Կենտրոն» համալիր, Ծանրամարտի մարզադպրոցներում և սպորտային 

ակումբներում: Օրվա ավարտին Լոռու մարզպետարանի դահլիճում նախարարը և մարզպետը 

խորհրդակցություն անցկացրեցին Վանաձորի, Սպիտակի, Ալավերդու և մարզի մի շարք այլ 

համայնքների ղեկավարների, մարզադպրոցների և սպորտային ակումբների տնօրենների, մարզիչների 

մասնակցությամբ: 

 Նախազորակոչային և զորակոչային տարիքի ավագ դպրոցականների շրջանում Վանաձորի 

պաշտպանական մարզատեխնիկական ՀԿ-ի հետ համատեղ  կազմակերպվել  են ամենամյա ռազմա-

մարզական խաղերի դպրոցական, տարածքային և մարզային փուլերը: 

Մասնակիցները մրցում էին հետևյալ մարզաձևերում. 

   Նռնակի նետում 

 Ձգումներ պտտաձողի վրա 

 Վազք 1000մ 

 Ինքնաձիգի քանդում-հավաքում 

 Հրաձգություն 

 Էստաֆետա 8կգ-անոց պարկերով 
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Մրցումներին մասնակցեցին  97 դպրոցներից թվով 873 աշակերտներ: 

 Հաղթող է ճանաչվել Վանաձորի թիվ 24 միջնակարգ դպրոցի թիմը, որը նոյեմբերի 2-5-ը 

մասնակցել է Վազգեն Սարգսյանի անվան ռազմական ինստիտուտում կայացած հանրապետական 

եզրափակիչ փուլին: 

 2014թ. հոկտեմբերի 3-8-ը Երևանում անցկացվեց խուլերի երիտասարդների ըմբշա-

մարտի աշխարհի առաջնությունը: Մասնակցության հայտ էին ներկայացրել 13 երկրների 

շուրջ 200 ըմբիշներ: Առաջնությունում Հայաստանի հավաքականից առաջին և միակ ոսկե 

մեդալը նվաճեց Եվրոպայի կրկնակի արծաթե մեդալակիր, Վանաձորի Հ.Թումանյանի անվան 

պետական համալսարանի ուսանող, սպորտի վարպետ Սենիկ Սերոբյանը: Վանաձորցի 

երիտասարդ մարզիկը հունա-հռոմեական ոճում զբաղեցրեց առաջին, իսկ ազատ ոճում՝  

երկրորդ տեղը:  

    2014թ. խուլերի աշխարհի երիտասարդների չեմպիոն, երկրորդ խմբի հաշմանդամ Սենիկ Սերոբյանը 

պարգևատրվել է ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարի ոսկե մեդալով: 

 Մարզում գործող մարզական կազմակերպություններին և մարզիկներին մշտապես աջակցվում 

է /հիմնականում <<Մշակույթ, սպորտ, երիտասարդություն>> հիմնադրամի 

միջոցներով/ հանրապետական և միջազգային մրցումներին մասնակցելու համար: 

Մասնավորապես տրամադրվում է տրանսպորտային միջոցներ, թիմերը ապահովվում 

են մարզահագուստով, տարբեր մրցաշարերի ժամանակ տրամադրվում է օրապահիկ և 

մարզագույք: 

Վերոնշյալ հիմնադրամի կողմից Վանաձորցի տաղանդավոր մարզիկներին՝ 

միջազգային գրոսմայստեր Սամվել Տեր-Սահակյանին,  սպորտի վարպետ Դավիթ Շահինյանին և 

ֆուտբոլիստ Արեն Ամիրյանին, տրվում է ամենամսյա կրթաթոշակ: 

 Մարզի տարածքում իրականացվող միջոցառումները պարբերաբար լուսաբանվում են 

մարզային <<Լոռու մարզ>>, <<Վանաձորյան խճանկար>>  թերթերով, մարզի տարածքում գործող 

<<ՄԻԳ>>, <<Լոռի>>, <<9-րդ ալիք>>, <<Անկյուն պլյուս>>, «Ֆորտունա» հեռուստալիքներով և 

lori.gov.am ինտերնետային կայքով: 
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 1988թ երկրաշարժի զոհերի հիշատակին նվիրված Լոռու մարզի բասկետբոլի առաջնությունն 

այս տարի անցկացվեց Տաշիր քաղաքում՝ նոյեմբերի 28-ից 30-ը: Այն կազմակերպվել էր Լոռու 

մարզպետարանի և Տաշիրի քաղաքապետարանի աջակցությամբ: Մարզում գործող թիմերից 

մրցումներին մասնակցեցին 1999-2000թթ. ծնված պատանիների և աղջիկների հավաքական թիմերը՝ 

Վանաձոր, Ստեփանավան, Տաշիր, Նորաշեն համայնքներից:  

Աղջիկների հավաքականներից հաղթող ճանաչվեց Վանաձորի <<Կենտրոն>> թիմը, իսկ 

տղաների հավաքականներից՝ Վանաձորի <<Տարոն>> թիմը: Ընտրվեցին նաև լավագույն խաղացողներ՝ 

հաղթող ճանաչված թիմերից: 

Հաղթող թիմերը պարգևատրվեցին ՀՀ Լոռու մարզպետի կողմից, իսկ 2-րդ, 3-րդ տեղեր 

զբաղեցրած թիմերն ու լավագույն խաղացողները՝ Տաշիրի քաղաքապետի կողմից: 

Վարչության  հիմնախնդիրները 

 Դպրոցների  խորհուրդների  թույլ  աշխատանքը: Աուդիտի կողմից իրականացված 

վերջին ուսումնասիրությունները վկայում են այդ մասին: 

 

 Գյուղական դպրոցների մի մասը ապահովված չէ մասնագետ ուսուցիչներով: 

Որոշ դպրոցներում առարկան դասավանդում է ոչ մասնագետը, ուստի կրթության որակի   

մասին խոսելն ավելորդ է: 

 Դեռևս չի հաջողվում ավելի մասսայական դարձնել <<Լավագույն ուսուցիչ>>, 

<<Լավագույն  տնօրեն>>, <<Լավագույն դաստիարակ>> մրցույթները: Դրա 

հիմնական պատճառները` դպրոցների թերացումն է և ուսուցիչների մոտ 

հետաքրքրության,  ինչպես նաև շահագրգռվածության բացակայությունը: 

 

 Թույլ է վերահսկողությունը դպրոցներում ուսումնական գործընթացի կազմակերպման 

նկատմամբ: Մի շարք դպրոցներում դասապրոցեսի նկատմամբ դրսևորվում է ոչ 

պատշաճ և սրտացավ վերաբերմունք: Վարչության կողմից անհրաժեշտ է միջոցներ 

կիրառել /այցելություններ, դասալսումներ, ուսումնասիրություններ և այլն/ այն շտկելու 

համար: 

 

 Առարկայական օլիմպիադաներում դեռևս թույլ է դպրոցների մրցունակությունը:  

 

 Թույլ է ուսումնական հաստատությունների սեփական նախաձեռնությամբ 

համագործակցությունը միջազգային կազմակերպությունների և կառույցների հետ:  

Որպես կանոն, դպրոցները ապավինում են պետական բյուջեին: 
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 Բավարար չեն պետական միջոցներով կազմակերպվող մշակութային և սպորտային 

միջոցառումների ծրագրերը: 

 

 Սպորտի ոլորտի հիմնախնդիր է մնում մարզադպրոցներում մարզագույքի պակասը, 

ինչը լուրջ խոչընդոտ է հանդիսանում պարապմունքները ավելի արդյունավետ 

կազմակերպելու համար:  

 

 

2015 թ. նախատեսվող աշխատանքների հիմնական ուղղությունները 

1.  Կրթության որակի առաջնահերթության ամրագրում և բոլոր հնարավոր միջոցների 

ուղղում ուսուցման որակի և մակարդակի բարձրացման վրա: Հնարավոր միջոցների 

շարքում առավել գործնականը համարել հետևյալը. յուրաքանչյուր դպրոց ամեն 

ուսումնական տարվա սկզբին ներկայացնում է տեղեկանք` այդ դպրոցից բուհ 

ընդունված շրջանավարտների և առարկայական օլիմպիադաներում հաջողություններ 

ունեցած աշակերտների վերաբերյալ: Այս երկու չափանիշները, չանտեսելով 

մյուսները, լավագույնս կարտահայտեն դպրոցում կատարված աշխատանքների 

ծավալը և որակը: Արդյունքների ոչ բավարար լինելու դեպքում դպրոցի տնօրենը 

պարտավոր է տալ հիմնավորված բացատրություն:  

2.  Շարունակել հետևողական աշխատանքը դպրոցի խնայողությունների նպատակային 

օգտագործման ուղղությամբ: Վերջին տարիների փորձը, երբ մի շարք դպրոցների 

խնայողությունների հաշվին իրականացվեցին վերանորոգման աշխատանքներ, 

ամբողջությամբ իրեն արդարացրեց: Եվ այս ուղղությունը նույնպես պետք է 

համարվեն կարևորներից: Ինչպես նաև խնայողությունների հաշվին դպրոցների 

նյութատեխնիկական բազայի հարստացումը, մասնավորապես, համակարգչային 

դասարանների համալրումը ժամանակակից համակարգիչներով և տեխնիկական այլ 

միջոցներով, ջեռուցման արդյունավետ համակարգերի տեղադրում, բուժկետերի 

կահավորում և այլն: 

3. Հետևողական աշխատանք տանել դպրոցների կողմից սահմանված կարգերի (օրենք, 

կառավարության որոշում, նախարարի հրաման և այլն) հստակ պահպանման 

ուղղությամբ: Ճիշտ է` այս ուղղությամբ դրական տեղաշարժեր կան, սակայն դա դեռ 

բավարար չէ: Դեռևս հանդիպում են խախտումներ դպրոցների կոմպլեկտավորման 

հետ կապված, այլ դեպքեր, երբ դպրոցի տնօրենը հանիրավի փոփոխություններ է 

անում արդեն հաստատված տարիֆիկացիայի մեջ և այլն: Այս խնդիրը կարևորվում է 

նաև այն իմաստով, որ դպրոցի տնօրենի` անգամ չիմացության պատճառով թույլ 

տրված սխալը (ինչը նույնպես ոչ մի կերպ չի կարող արդարացվել) հաճախ ընկալվում 

է որպես ամենաթողություն` դրանից բխող հետևանքներով: 
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4. 2015թ. վարչության աշխատանքներում կարևոր ուղղություններից է նաև համարվում 

նախադպրոցական կրթության նկատմամբ աջակցության և վերահսկողության 

իրականացումը: Ճիշտ է, այստեղ խնդիրը հիմնականում պայմանավորված է 

համայնքի ղեկավարով, համայնքի ունեցած հնարավորություններով, բայց անելիքներ 

ունի նաև մարզպետարանը` որպես պետական լիազորված մարմին: Գաղտնիք չէ, որ 

շատ դեպքերում, անգամ եթե համայնքը ունի հնարավորություններ (շենքային 

պայմաններ, ֆինանսներ), միևնույն է, համայնքի ղեկավարը խուսափում է 

նախադպրոցական հաստատություն հիմնադրելուց ավելորդ գլխացավանք չունենալու 

համար: Նման դեպքերում պահանջվում է լուրջ բացատրական աշխատանք, 

խորհրդատվություն և այլն:  

 

 

Մարզպետարանի  աշխատակազմի  կրթության, 

մշակույթի  եւ  սպորտի  վարչության  պետ                                               Մ.Սայադյան 


