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Լրատվություն 

 

Լոռու մարզում  գործում են 6 հեռուստաընկերություն (տարեկեսին իր 

գործունեությունը  դադարեցրեց «9-րդ ալիք» հ/ը), 2 ռադիոխմբագրություն, տեղական 

լրատվական մեկ կայք, 7 տպագիր պարբերական: Բացի տեղական լրատվամիջոցներից, 

մարզում լրագրական գործունեություն է ծավալում նաև հանրապետական  զանգվածային 

լրատվամիջոցների 8 թղթակից: 

  Տպագիր լրատվամիջոցներ ունեն Վանաձորը (1 օրաթերթ, 1 շաբաթաթերթ, 4 

պարբերաթերթ և 2 ամսագիր) Ալավերդին` 1 շաբաթաթերթ, Սպիտակը` 2 ամսաթերթ, 

Ստեփանավանը 1,  Մարգահովիտ գյուղը` 1 պարբերաթերթ:  

2014թ.-ի ընթացքում վերոհիշյալ լրատվամիջոցներով պարբերաբար հրապարակվել են 

մարզպետարանի գործունեության մասին հոդվածներ, ոլորտներին վերաբերող 

տեղեկություններ, վերլուծություններ, պարզաբանումներ:  

 ՀՀ  նախագահի, ՀՀ վարչապետի, ԱԺ նախագահի և  բարձրաստիճան 

պաշտոնյաների մարզ  կատարած աշխատանքային այցելությունների ժամանակ ԶԼՄ-ների 

ներկայացուցիչներին տրամադրվել են մամլո  հաղորդագրություններ, սահմանված կարգով 

կատարվել է լրագրողների  հավատարմագրում: 

 

Հեռահաղորդակցություն 

 

Մարզի տարածքում հեռուստաաշտարակային ցանցով հեռարձակվում են հանրապետական 

և օտարերկրյա հետևյալ հեռուստաընկերությունների հաղորդումները` 

 «Հ1» հանրային հեռուստաընկերություն 

 «Հ2» հեռուստաընկերություն 

 «Արմենիա» հեռուստաընկերություն 

 «Շողակաթ», հեռուստաընկերություն 

 «Շանթ»  հեռուստաընկերություն 

 «Կենտրոն»  հեռուստաընկերություն  

 «Երկիր մեդիա»  հեռուստաընկերություն (հեռարձակվում է միայն Վանաձորում): 

 PTP հեռուստաընկերություն: 

Բացի վերոհիշյալներից, Վանաձորում գործում են հեռուստահաղորդումների 3 

մասնավոր  մալուխային  ծառայություններ: 

Հեռուստաընկերություն ունեն 4 համայնքներ` Վանաձորը` 3 և մեկական 

հեռուստաընկերություն Ալավերդի, Սպիտակ և Տաշիր քաղաքները: Տեղական ռադիոցանց 

ունեն Վանաձոր և Սպիտակ քաղաքները:  

Մշտապես լուսաբանվել են մարզխորհրդի նիստերը, իսկ այնպիսի  հարցերի  մասին, 

որոնք  իրենց  բնույթով ռազմավարական, սոցիալ-տնտեսական կարևոր նշանակություն են  

ունեցել, մարզպետի, մարզպետարանի աշխատակազմի ստորաբաժանումների 

ղեկավարների և գլխավոր մասնագետների հետ կազմակերպվել են 

հեռուստահարցազրույցներ, «Կլոր սեղան»-ներ, ասուլիսներ և այլն: Մարզի  տնտեսական, 



սոցիալական, քաղաքաշինական, կրթական, առողջապահական և այլ հիմնախնդիրների 

վերաբերյալ կազմակերպվել է Լոռու  մարզպետի 1 ասուլիս և  2 ուղիղ եթեր՝ «Ֆորտունա» և 

«Անկյուն+3» հեռուստաընկերություններով: Մարզպետարանի աշխատակազմի 

գործունեության հրապարակայնության գործում առանձնակի  մեծ դերակատարություն ունի 

«Ֆորտունա» հեռուստաընկերությունով յուրաքանչյուր շաբաթ հեռարձակվող 

«Մարզպետարանի ժամ» հաղորդաշարը, որը լավ ընդունելություն է գտել հանրության 

շրջանում: «Մարզպետարանի ժամ» հաղորդումների կրկնությունները շաբաթվա ընթացում 

հեռարձակվում են նաև Վանաձորի «ՄԻԳ», Սպիտակի «Սլավ-Մեդիա» և Ալավերդու 

«Անկյուն +3» հեռուստաընկերությունների կողմից: 

2014թ-ի ընթացքում մարզպետարանի աշխատակազմի գործունեության 

լուսաբանումը տեղական հեռուստահաղորդումներով կազմել է շուրջ 250 եթերաժամ:  

Հաշվետու տարվա ընթացքում սպասարկվել է. 

 ՀՀ տարածքային  կառավարման  նախարարության «Միասնական  

տեղեկատվական հարթակ» կայքէջի, (www.iprc.am/forum/)  Լոռու մարզպետարանի 

«Մամլո հաղորդագրություն» բաժինը, ուր զետեղվել են հաղորդագրություններ մարզին 

առնչվող հանրային  կարևորության  իրադարձությունների, դեպքերի մասին: 

Հանրապետական և տեղական լրատվամիջոցներում եղել  են Լոռու մարզին  վերաբերող 

հարյուրից ավելի կարևորագույն  հրապարակումներ: Դրանց մի մասը եղել են 

քննադատական նյութեր, որոնք վերաբերել են Մոտկորի ձորում ՀԷԿ-երի կառուցմանը, 

Թեղուտի և Ախթալայի հանքերի ու  լեռնահարստացուցիչ կոմբինատների շուրջ  

բնապահպանական խնդիրներին, «Վանաձոր-Քիմպրոմին» առնչվող  աղմկահարույց 

դեպքերին, Վանաձորի թիվ 8 դպրոցի տնօրենի և մանկավարժներից մեկի միջև տարիներ  

ի  վեր շարունակվող կոնֆլիլտին, Վանաձորի թիվ 1 բժշկական կենտրոնում տնօրենի 

թափուր պաշտոնի համար 2 տարի շարունակ մրցույթի չհայտարարմանը, Վանաձորի 

Հովհ. Աբելյանի անվան պետական դրամատիկական թատրոնում տիրող 

անհանդուրժողական մթնոլորտին և  այլն: 

 2014թ-ի ընթացքում պարբերաբար հարստացվել է տարածքային կառավարման 

միասնական համակարգում ընդգրկված մարզպետարանի  պաշտոնական կայքը 

(www.lori.gov.am), ուր տեղ են գտել մարզպետի և մարզպետարանի աշխատակազմի 

գործունեության, արտաքին հարաբերությունների, քաղաքացիների ընդունելության, 

մարզպետի, համայնքների ղեկավարների և ավագանիների կողմից հաստատված 

իրավական ակտերի, նրանց ծրագրերի և հաշվետվությունների, քաղաքացիական և 

համայնքային ծառայության համակարգում իրականացված մրցույթների և դրանց 

արդյունքների վերաբերյալ տեղեկատվությունները: «Նորություններ» էջում, լուսաբանվել է 

ՀՀ պաշտոնատար անձանց, արտերկրի պատվիրակությունների այցելությունները, 

մարզային հիշարժան դեպքերն ու իրադարձությունները, ինչպես նաև «Ֆորտունա», 

հեռուստաընկերությամբ յուրաքանչյուր շաբաթ հեռարձակվող «Մարզպետարանի ժամ» 

հաղորդաշարը:  

Ինտերնետային կայք ունի 40 համայնք, որից բոլորը չէ, որ  գործում են: 24-ը գործել 

են:  

Էլեկտրոնային հասցեներ ունեն մարզի բոլոր 8 քաղաքային և  գյուղական   բոլոր 

համայնքները: Անցած տարի 4 համայնք չուներ: 

Աշխատանք Հասարակական կազմակերպությունների հետ 



  Մարզում գրանցում ունեն 50-ից ավելի հասարակական կազմակերպություններ, 

սակայն ակտիվորեն գործում են շուրջ 30-ը, որոնցից շատերը ակտիվ համագործակցում են 

մարզպետարանի աշխատակազմի գրեթե բոլոր ստորաբաժանումների հետ:  

Մարզպետարանի հետ առավել ակտիվ փոխհամագործaկցում են «Առավոտ», 

«Օրրան», «Խաչվող ուղիներ»,«Հայկական Կարիտաս», հունական «Էլպիդա», «Օրհուս» 

բնապահպանական կազմակերպությունները, «Հայկական Կարմիր Խաչի Լոռու մարզային 

կազմակերպություն»,  «Թռիչք», «Մշո զարմ», «Համալսարանական կրթությամբ կանայք», 

«Լիարժեք կյանք», «Զանգակ», «Խուլերի կրթամշակութային կենտրոն», «Լուսաստղ», 

«Մանկական կենտրոն» «Հավասար  իրավունքներ, հավասար  հնարավորություններ»  

 և այլ ՀԿ-ներ:  

 

Ազգային փոքրամասնություններ 

 

Լոռու մարզի ներկայիս տարածքը խորհրդային տարիներին ազգային 

փոքրամասնություններով ամենաբնակեցվածներից էր:Որոշակի  տարիներին  

հանրապետության մասշտաբով ազգային  փոքրամասնությունների շուրջ 50 տոկոսը 

բնակվում էր Տաշիրի, Թումանյանի և Գուգարքի տարածաշրջաններում: Սակայն վերջին 

մեկուկես-երկու  տասնամյակներում ռեգիոնում սկիզբ առած էթնիկական տեղաշարժերի 

հետևանքով արտագաղթեցին նաև մեծ թվով այլազգի բնակիչներ: Միանշանակ պետք է  

ասել, որ արտագաղթը(բացառությամբ ադրբեջանցիների) պայմանավորված էր  

գերազանցապես սոցիալ-տնտեսական դրդապատճառներով: 

2014թ. հունվարի տվյալներով Լոռու  մարզում բնակվում են 2985 ռուս, 853 հույն, 761 

եզդի,25  քուրդ, 313 այլ ազգերի ներկայացուցիչներ: Հիմնական բնիկ  ազգաբնակչության՝ 

հայերի հետ նրանք ապրում են իրավահավասարության պայմաններում: 

Մարզպետարանը մշտապես ուշադրություն է նվիրում  նաև մարզում բնակվող 

ազգային փոքրամասնությունների հարցերին՝ կապ պահպանելով նրանց 

հասարակական կազմակերպությունների հետ: Մարզում գործում է այդպիսի 5 

կազմակերպություն՝ հունական սփյուռքի ազգապահպանական «Էլպիդա», 

«Պոնտոս»  և «Ակմի»,  ազգային մշակույթի, կրթական և ազգամիջյան կապերի  

զարգացման  հարցերով զբաղվող «Ուկրաինա» և ռուսազգի փոքրամասնության 

սոցիալական, մշակութային, կրթական հիմնախնդիրներով զբաղվող «Օբշչեստվո 

Ռոսսիի» ՀԿ-ների հետ: Նրանց ներկայացուցիչները մշտապես հրավիրվում են 

մարզխորհրդի նիստերին, պետական, ազգային տոների հանդիսություններին, 

համահամայնքային և մարզային միջոցառումների: Տոնահանդեսներում 

կատարումներով հանդես է գալիս ուկրաինացիների երգչախումբը: 

Վերոհիշյալ հասարակական կազմակերպությունների ղեկավարները երբեմն 

Լոռու մարզպետին դիմում են միջոցառումների, էքսկուրսիաների կազմակերպմանն 

օժանդակելու խնդրանքներով, որոնք բավարարվում են բարձր մակարդակով: 

2014թ. Լոռու մարզի զանգվածային լրատվամիջոցները՝  մարզային 

«Ֆորտունա», Վանաձորի «ՄԻԳ», «Լոռի», Ալավերդու «Անկյուն+3» 

հեռուստաստուդիաները, մարզային «Լոռու մարզ» և «Վանաձորյան խճանկար» 

թերթերը, «Lorinews» կայքէջը բազմիցս անդրադարձել  են ազգային 



փոքրամասնությունների առօրյայի ու խնդիրների լուսաբանմանը, կրոնական 

կազմակերպությունների գործունեությանը: 
Ազգային փոքրամասնությունները բոլոր  պայմաններն ունեն ազգային մշակույթի ու  

կրթության պահպանման համար: Դրանց են նպատակաուղղված ազգային  հասարակական 

ու  մշակութային կազմակերպությունները:, 

 

Աշխատանք կրոնական կազմակերպությունների հետ 

 

Բաժնի կարևորագույն գործառույթներից մեկը աշխատանքն է մարզում 

գործող կրոնական կազմակերպույթունների հետ:  

2014թ. 11 ամիսներին Լոռու մարզում գործող կրոնական կազմա-

կերպությունների ղեկավարների և ներկայացուցիչների հետ մարզպետարանի 

առնչությունները եղել են համաձայն  աշխատանքային պլանի և պաշտոնեական 

գործառույթներից բխող հանգամանքներով, նրանց հետ հիմնականում և 

պարբերաբար առնչվել  են մարզպետարանի աշխատակազմի տեղեկատվության և 

հասարակայնության հետ կապերի բաժնի աշխատողները: 

 ՀՀ Լոռու մարզպետ Ա. Նալբանդյանի կողմից կրոնական կազմա-

կերպությունների ղեկավարների հետ հանդիպումները եղել են ըստ 

անհրաժեշտության՝ վերջիններիս  ցանկությամբ:   

2014թ.-ին ՀՀ Լոռու մարզպետի հետ գործնական հարցերով հանդիպումներ 

են ունեցել Հայ Առաքելական եկեղեցու Գուգարաց թեմի առաջնորդ Սեպուհ 

արքեպիսկոպոս Չուլջյանը, որի ընթացքում քննարկվել են Գուգարաց թեմին 

պատկանող «Ծիծեռնակ» ամառային ճամբարում սիրիահայ և Լոռու մարզի 

երեխաների ամառային հանգստի կազմակերպման, «Ձեռք մեկնիր եղբորդ» 

կարգախոսով Վանաձորում համաքաղաքային դրամահավաք կազմակերպելու, 

պետական, ազգային, մասնագիտական տոներին՝ սրբազան հոր, եկեղեցական 

տաղավար տոներին մարզային, համայնքային իշխանությունների 

ներկայացուցիչների մասնակցության մասին և այլ հարցեր: 

Մարզպետն ընդունել է նաև Հայ Ավետարանչական եկեղեցու առաջնորդ 

վերապատվելի Սամվել Կիրակոսյանին և «Ավետարանական  հավատքի եկեղեցու» 

առաջնորդ վերապատվելի Ռաֆայել Գրիգորյանին, ովքեր  ցանկություն էին հայտնել 

մարզպետին ծանոթացնել իրենց կողմից ղեկավարվող եկեղեցիների  խնդիրներին: 

Ձևավորված ավանդույթով Գուգարաց թեմի հոգևոր հայրերը մշտապես 

իրենց մասնակցությունն են բերում ՀՀ պետական տոներին, տեղական 

մասսայական միջոցառումներին և տոնահանդեսներին: Փոխադարձաբար, հայ 

եկեղեցական տոներին և հիշատակի օրերին  հրավիրվում  և մասնակցում են  Լոռու  

մարզպետը, մարզպետարանի պատասխանատու աշխատողներ, տեղական  

ինքնակառավարման մարմինների  ղեկավարներ: 



Տոնակատարություններին և մասսայական միջոցառումներին, 

մարզկենտրոնում, մարզի քաղաքային և գյուղական համայնքների  մի  մասում 

հոգևոր հայրերը հանդես են գալիս օրհնության խոսքով, ողջերթի ելույթներով: 

 Մոսկվաբնակ վանաձորցի գործարար Ա. Էվոյանի կողմից Գուգարաց թեմին 

նվիրվել էր 4 սենյականոց բնակարան, որը թեմի առաջնորդը ցանկացավ 

նվիրաբերել Վանաձորի Սանկտ-Պետերբուրգյան տնակային ավանում ապրող 

խիստ կարիքավոր բազմանդամ ընտանիքներից մեկին: Տեղում լինելուց հետո, 

Լոռու մարզպետը և Գերաշնորհ հայրը նախաձեռնեցին «Ձեռք մեկնիր եղբորդ» 

կարգախոսով համաքաղաքային դրամահավաք՝ այդ ավանում բնակվող մեկ ուրիշ 

կարիքավոր ընտանիքի համար ևս բնակարան ձեռք բերելու համար: 

Դրամահավաքը կազմակերպելու համար ստեղծվեց հանձնաժողով, որում ընդգրկ-

վեցին թեմի, մարզպետարանի, Վանաձորի համայնքապետարանի 

պատասխանատու ներկայացուցիչներ, ինչպես նաև հասարակական կազմակեր-

պությունների  նախագահներ, անդամներ:  

Նախաձեռնությանը հոժարությամբ արձագանքեցին և դրամահավաքին 

մասնակցեցին Լոռու մարզպետարանը, Վանաձորի համայնքապետարանը, Լոռու 

մարզի ընտրատարածքներից ընտրված  Աժ պատգամավորներ, իրավապահ 

մարմիններ, առողջապահական, կրթական, մշակութային, մարզական 

հաստատություններ, հիմնարկ-ձեռնարկություններ, հասարակական կազմակեր-

պություններ, բազմաթիվ անհատներ: Հանգանակվեց 5 մլն 110 հազար դրամ, որով 

հնարավոր եղավ երկրորդ կարիքավոր ընտանիքի համար ևս բնակարան գնել:  

Հաշվետու ժամանակաշրջանում պետական, կառավարման  մարմինների և 

կրոնական կազմակերպությունների փոխհարաբերությունների, միջկրոնական 

հանդուրժողականության հարցերի շուրջ հանդիպումներ են  եղել մարզպետարանի  

Տեղեկատվության և հասարակայնության  հետ կապերի բաժնի աշխատողների 

կողմից՝ Գուգարաց թեմի  հոգևոր հովիվներ տեր Վահան քահանա  Ազարյանի, 

տեր Սողոմոն քահանա Ավետիսյանի, տեր Վրթանես քահանա Բաղալյանի, տեր 

Միքայել քահանա Շաղոյանի և այլոց հետ, ինչպես նաև՝ Հայ Ավետարանչական 

եկեղեցու  առաջնորդ վերապատվելի Սամվել Կիրակոսյանի, «Ավետարանական  

հավատքի եկեղեցու» առաջնորդ վերապատվելի Ռաֆայել  Գրիգորյանի, Եհովայի 

վկաների ղեկավար Ժիրայր Հելելյանի, Մորմոնների եկեղեցու ներկայացուցիչների 

հետ: 

Կրոնական կազմակերպությունների առաջնորդները, ներկայացուցիչները 

որևէ դժգոհություն չունեն մարզպետարանի, տեղական  ինքնակառավարման  

մարմինների  պատասխանատուներից և նրանց միջև տարաձայնություններ չկան: 

Միաժամանակ, Եհովայի  վկաները և մորմոնները, որոնք նախկինում խուսափում 

էին մարզպետարանի պատասխանատու աշխատողների  հետ գործնական 

հանդիպումներ ունենալուց, այժմ, նոր մարտավարությամբ, սիրահոժար են  

հանդիպելուն, թեև, առավելապես նախընտրում են համագործակցության եզրեր 



գտնել տեղական ինքնակառավարման մարմինների հետ՝ հատկապես 

մանկապարտեզներում բարեգործական ակցիաներ կազմակերպելու նպատակով: 

Հիսուս Քրիստոսի վերջին օրերի (մորմոնների) եկեղեցին, օրինակ, տարածքը 

մաքրելու, կանաչապատելու միջոցառումներ է կազմակերպել Վանաձորի 

նախադպրոցական կրթական հաստատություններից մեկում:  

Վերջին երկու տարիների համեմատությամբ, նկատելի է, որ մորմոնները 

սկսել են գործել առավել անթաքույց: Ս.թ. մարտ ամսին իրենց միջոցառմանը 

պաշտոնապես հրավիրել են մարզպետարանի տեղեկատվության և 

հասարակայնության հետ կապերի բաժնի պետին, եկեղեցու կողմից վարձակալած 

շենքում համայց կազմակերպելով՝ ընդարձակ տեղեկատվություն տվել իրենց 

գործունեության և ծրագրերի մասին: 

Եհովայի վկաների և Մորմոնների կազմակերպությունները, վերջին շրջանում, 

ակներևորեն, ձգտում են իրենց եկեղեցու համակիրներ կամ անդամ ունենալ 

պատասխանատու աշխատողներից: 

Ֆիոլետովո և Լերմոնտովո համայնքներում բնակվող մոլոկանները, որոնք 

«Պրիգունական» դավանանքի հետևորդ են, իրենց կրոնական ծեսերն ու 

միջոցառումներն անց են կացնում խիստ ինքնամփոփ մթնոլորտում, և մեր ունեցած 

տեղեկություններով երիտասարդ սերունդը մոլեռանդություն չի դրսևորում, իսկ 

համանման միջոցառումները կարծես թե դիտվում են՝ որպես ազգային 

սովորությամբ պահպանվող ժողովրդական միջոցառումներ: 


