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Ü ² Ê ² ´ ² Ü 
 

Ընդհանուր տեղեկություններ 
Աշխարհագրական դիրքը՝ Հայաստանի Հանրապետության հյուսիս  
Բնակավայրերը՝   ծովի մակերևույթից 520 - ից 1800 մ 
բարձրության վրա 
Պետական սահմանը՝ Վրաստանի Հանրապետության հետ՝ 110 կմ 
Տարածությունը` 3798 քառ. կմ 
Բնակչության թիվը` 234.7  հազար մարդ, այդ թվում` 

 քաղաքային 137.2 հազար մարդ, կամ 58.46 %, 
 գյուղական  97.5  հազար մարդ, կամ 41.54 %: 

 
Մարզի համայնքների թիվը`  113, որից 

 քաղաքային 8, 
 գյուղական 105: 
  Մարզկենտրոնը ք. Վանաձոր 
 Կառավարման ձևը տարածքային կառավարում 

 

Ազգային կազմը 
 հայեր 97.0 %, 
 ռուսներ 1.5 %, 
 հույներ 1.0 %, 
 այլ ազգություններ 0.5 %: 

 

 Սահմանամերձ բնակավայրերը` 5 (Ջիլիզա, Պաղաղբյուր, Ապավեն, Արծնի, 
Ձորամուտ) 

2014 թվականի ընթացքում մարզպետարանի գործունեության համար կարևոր 
նշանակություն են ունեցել Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 
գործունեության միջոցառումների ծրագրի պահանջների, Աղքատության 
Հաղթահարման Ռազմավարական Ծրագրի գերակայությունների, Հայաստանի 
Հանրապետության կառավարության 2008 թվականի ապրիլի 28-ի թիվ 380-Ա 
որոշմամբ հավանության արժանացած Հայաստանի Հանրապետության կառա-
վարության 2008-2012 թվականների ծրագրի  և 2014թ. հոկտեմբերի 6-ի ՀՀ կա-
ռավարության արտագնա նիստի թիվ 113-Ն որոշմամբ հաստատված «Լոռու մարզի 
2014-2017թ.թ. սոցիալ – տնտեսական զարգացման ծրագրի» հիմնարար դրույթների 
ու զարգացման գերակա ուղղությունների համադրումն ու հիմնական դրույթների 
հետևողական իրականացումը: 

 
Հաշվետու ժամանակաշրջանում Լոռու մարզպետարանի աշխատակազմի 2014թ. 

աշխատանքային ծրագրի համաձայն մարզի  տարածքային կառավարման 
իրականացման հիմնական նպատակային դրույթներ են եղել՝ 
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• Պետական և տեղական բյուջեների միջոցների հավաքագրմանն ուղղված 
միջոցառումների արդյունավետության բարձրացումը: 

• Կրթական համակարգի բարեփոխումների ծրագրի իրականացումը և 
հանրակրթական դպրոցների ջեռուցման համակարգերի գազաֆիկացումը: 

• Արտադրական հզորությունների վերագործարկումը և նորերի շահագործումը` 
առաջնահերթությունը տալով լեռնամետալուրգիային, հանքարդյունաբերու-
թյանը, քիմիային թեթև և սննդի  արդյունաբերություններին:  

• Փոքր և միջին ձեռներեցության զարգացման խթանում և աջակցումը: 
• Տրանսպորտային փոխադրումների կանոնակարգումը և ընդլայնումը: 
• Կապի նոր ծառայությունների բացմանը աջակցումը և սպասարկման որակի 

բարելավման խթանումը: 
• Մասնավոր գյուղացիական տնտեսություններին վարկերի հատկացման 

աջակցումը: 
• Բնական աղետների հետևանքների մեղմացմանն ուղղված միջոցառումների 

կազմակերպումը: 
• Առողջապահության բնագավառի աշխատանքների բարելավումը: 
• ՀՀ կառավարության աղքատության հաղթահարման ռազմավարական ծրագրի 

իրագործմանն ուղղված աշխատանքների կազմակերպումը: 
• Նոր աշխատատեղերի ստեղծման միջոցով աղքատության մակարդակի 

իջեցումը: 
• «Քաղաքացիական ծառայության մասին ՀՀ օրենքով նախատեսված 

միջոցառումների իրականացումը: 
• Աջակցություն է ցուցաբերվել թիվ 31, 32 ԸԸՀ-երին և տեղամասային ընտրական 

հանձնաժողովներին` ՀՀ Ազգային ժողովի, մարզի համայնքների ՏԻՄ-երի  
ընտրությունների նախապատրաստման և անցկացման կազմակերպման 
աշխատանքներում: 

• Համայնքապետարանների աշխատակազմերի համայնքային ծառայության 
թափուր պաշտոններ զբաղեցնելու համար հայտարարվել են 156 մրցույթներ, 
որից կայացել են 85-ը: Մրցույթներին  մասնակցելու համար դիմել են 130  
քաղաքացիներ,  մրցույթներին մասնակցել են 115-ը: Մրցույթների արդյունքում 
հաղթող են ճանաչվել 80 մասնակիցներ, նրանցից 75-ը նշանակել են թափուր 
պաշտոններում:  

• ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի կողմից` 24-ժամյա ծրագրով 
իրականացվել է մարզի 28 համայնքների տեղական ինքնակառավարման 
մարմինների վերապատրաստում: Վերապատրաստվել են 12 համայնքների 
ղեկավարներ և 28 համայնքների ավագանու  81 անդամներ: Վերապատրաս-
տումը իրականացվել է  ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի կողմից` 
համայնքների ղեկավարներից ստացված հայտերի հիման վրա:  
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ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ 
2014Թ. ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ԲՅՈՒՋԵՆԵՐԻ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՈՒՄԸ ԸՍՏ 

ՀԱՐԿԱՏԵՍԱԿՆԵՐԻ 
 

2014 թվականի համայնքային բյուջեների եկամուտների կատարման վերլուծությունը 
թույլ է տալիս արձանագրել նախորդ տարվա համեմատությամբ եկամուտների աճ: Մարզի 
համայնքների բյուջեներով 2014թ կտրվածքով նախատեսված մուտքերը ապահովվել են 
99.9%-ով կամ նախատեսված 5,898.1 մլն դրամ մուտքերի դիմաց հավաքագրվել է 5,891.1  
մլն դրամ, որից վարչական բյուջեի եկամուտները և պաշտոնական տրանսֆերտները 
փաստացի կազմել են 5,716.2 մլն դրամ, այդ թվում սեփական եկամուտները` 1,619.7 մլն 
դրամ: 

(հազար դրամ) 

հ/հ Եկամուտների 
անվանումը 

2013թ.բյուջե 2014թ. բյուջե 
2014թ-ի 

աճը 
2013թ-ի 
նկատ. 

2014թ- 
2013թ-

ի 
փաստ. 
նկատ. 

(%) 

պլան փաստ. կատ 
% պլան փաստ. կատ 

% 

1 Հողի հարկ 395289,4 354345,9 89,6 377348.7 337064.5 89.3 -17281.4 95.1 
2 Գույքահարկ 496145,2 490586,1 98,9 547073.3 599324.2 109.6 108738.1 122.2 
3 Պետական տուրք 50456,8 50052,2 99,2 49684.5 51855.8 104.4 1803.6 103.6 
4 Տեղական տուրք 109730,4 111829,7 101,9 111075.0 111212.3 100.1 -617.4 99.4 
5 Գույքի վարձ. վճար 213325,7 225021,7 105,5 221285.0 229576.0 103.7 4554.3 102.0 

6 

Համայնքի բյուջեի 
եկամուտներ 
ապրանքների 
մատակարարումից և 
ծառայությունների 
մատուցումից 

6360,7 5749,5 90,4 5170.0 4968.6 96.1 -781.0 86.4 

7 Վարչական գանձումներ 263848,2 238956,1 90,6 261754.5 236691.3 90.4 -2264.8 99.1 

8 
Մուտքեր տույժերից, 
տուգանքներից 

6827,1 2961,1 43,4 5070.0 3489.9 68.8 528.8 117.9 

9 
Ընթացիկ ոչ 
պաշտոնական 
դրամաշնորհներ 

500,0 500,0 100,0 400.0 400.0 100.0 -100.0 80.0 

10 Այլ եկամուտներ 40911,9 31969,3 78,1 40920.6 45528.3 111.3 13559.0 142.4 

11 
Ընթացիկ արտաքին 
պաշտոնական 
դրամաշնորհներ 

1870,0 0,0 0,0     0.0 0.0 0.0 

12 

Պետական բյուջեից 
ֆինանսական 
համահարթեցման 
սկզբունքով տրամադրվող 
դոտացիաներ 

3488444,1 3488482,8 100,0 3918262.0 3918249.1 100.0 429766.3 112.3 

13 
Պետ.բյուջ. 
պատվիր.լիազ.կատ. 
միջոց 

41371,4 39492,3 95,5 64628.9 64584.7 99.9 
25092.4 163.5 

14 

Պետական բյուջեից 
համայնքի վարչական 
բյուջեին տրամադրվող 
նպատակային 
հատկացումներ 
(սուբվենցիաներ) 

204214,3 200768,4 98,3 115714.3 113247.4 97.9 -87521.0 56.4 

ԴԱՀԿ-ով տարված գումարներ 
բյուջեի վարչական մասից 

  -477,6        477.6 0.0 

Ընդամենը վարչ. բյուջեի 
եկամուտներ 5319295,2 5240237,5 98,5 5718386.9 5716192.1 100.0 475954.6 109.1 

15 
Տարեսկզբի ազատ 
մնացորդ 23891,2 23891,2 100,0 6931.9 6931.9 100.0 -16976.5 29.0 

Ընդամենը վարչ. բյուջեի 
մուտքեր 5343203.6 5264145.8 98,5 5725318.8 5723124.0 100.0 458978.1 108.7 
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1 

Կապիտալ ներքին 
պաշտոնական 
դրամաշնորհներ` 
ստացված կառավարման 
այլ մակարդակներից 
(սուբվենցիաներ)   

285780,4 269699,4 94,4 175710.1 170944.1 97.3 -98755.3 63.4 

2 
Հատկացումներ 
պահուստ. ֆոնդից 103933,5 66089,4 63,6 123777.1 106399.6 86.0 40310.2 161.0 

3 Այլ մուտքեր   200,0   4000.0 4000.0 100.0 3800.0 2000.0 
ԴԱՀԿ-ով տարված`   բյուջեի 

ֆոնդային մասից   -949,8       949.8 0.0 

  
Ֆոնդային բյուջեի 
եկամուտներ 389713,9 335039,0 86,0 303487.2 281343.7 92.7 -53695.4 84.0 

4 
Տարեսկզբի ազատ 
մնացորդ 362473,3 362473,3 100,0 469808.6 469808.6 100.0 107326.6 129.6 

Ֆոնդային բյուջեի մուտքեր 752195.9 697521.0 92.7 773295.7 751152.3 97.1 53631.2 107.7 
Ընդամենը   բյուջեի սեփական 
եկամուտներ 1582895.4 1510994.0 95.5 1619381.6 1619710.9 100.0 108716.9 107.2 
Ընդամենը բյուջեի եկամուտներ 5605075.6 5509187.1 98.3 5898097.0 5891136.2 99.9 381949.1 106.9 
Ընդամենը բյուջեի մուտքեր 6095399.5 5961666.9 97.8 6498614.5 6474276.2 99.6 512609.4 108.6 

Համայնքների սեփական եկամուտները 2014թ. կտրվածքով կազմել է 1619.7 մլն 
դրամ, 2013թ.-ի  1,511.0 մլն դրամի դիմաց, կամ եկամուտների ինդեքսի աճը 2013թ-ի 
նկատմամբ կազմել է 107.2%, բացարձակ աճը 2013թ-ի նկատմամբ` 108.7 մլն. դրամ: 
Վարչական բյուջեի  եկամուտների պլանը մարզում կատարվել է 100.0%-ով` նախորդ 
տարվա 98.5%-ի դիմաց: Իսկ Ֆոնդային բյուջեի եկամուտների պլանը մարզում 
կատարվել է 92.7%-ով` նախորդ տարվա 86.0%-ի դիմաց: 

ՀՀ Լոռու մարզի համայնքների բյուջեների կատարողականը 2013-2014թթ. 
կտրվածքով

98.5

86.0

95.5

100.0

92.7

100.0

75 80 85 90 95 100 105

Վարչական բյուջե

Ֆոնդային բյուջե

Սեփական եկամուտներ
2014թ.
2013թ

 
Պետք է նշել, որ նախորդ տարվա համեմատությամբ սեփական եկամուտների  

աճ են գրանցել մարզի բոլոր հինգ տարածաշրջանները՝ Թումանյանի տարա-
ծաշրջանի համայնքներում` 115.9%, Ստեփանավանի տարածաշրջանի հա-
մայնքներում` 108.4%, Սպիտակի տարածաշրջանի համայնքներում` 106.9%, Տաշիրի 
տարածաշրջանի համայնքներում` 105.0%, Գուգարքի տարածաշրջանի համայնք-
ներում`  104.3%:  

Եթե դիտարկենք սեփական եկամուտների հավաքագրումը ըստ տարածա-
շրջանների՝ ապա կտեսնենք, որ եկամուտների գերակշիռ մասը ապահովում է Գու-
գարքի տարածաշրջանը 47.1%, ապա Թումանյանի տարածաշրջանը 18.9%, Սպի-
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տակ տարածաշրջանը՝ 13.0%, Ստեփանավանի տարածաշրջանը՝ 11.2%, Տաշիրի 
տարածաշրջանը՝ 9.8%: 

2014թ նախորդ տարվա համեմատությամբ սեփական եկամուտների 
հավաքագրումը նվազել է մարզի 36 համայնքներում (համայնքների 31.9%-ը), այդ 
թվում` Թումանյանում` 13 համայնք, Ստեփանավանում` 5 համայնք, Գուգարքում` 8 
համայնք, Տաշիրում` 4 համայնք, Սպիտակում` 6 համայնք: 

2014թ. համայնքների սեփական եկամուտների կատարումը    01.01.2015թ. դրությամբ 
Համայնքի  
անվանումը 

մինչև 
60% 

Համայնքի 
անվանումը 

մինչև 
80% 

Համայնքի 
անվանումը 

մինչև 
100% 

Համայնքի  
անվանումը 

100 % 
և ավելի 

Անտառամուտ 59.7 Վահագնի 79.4 Գուգարք 91.1 ք.Վանաձոր 101.6 
Արծնի 42.5 Ազնվաձոր 78.4 Ձորագյուղ 95.0 Շահումյան 107.8 
2  Անտառաշեն 66.6 Դեբետ 83.1 Լեռնապատ 100.2 
  Ձյունաշող 73.2 Վահագնաձոր 86.8 Արջուտ 100.0 
  Պաղաղբյուր 76.2 Հալլավար 97.0 Բազում 102.1 

  
 
  

Դաշտադեմ 65.8 Քարաբերդ 98.9 Մարգահովիտ 108.4 
Մեղվահովիտ 65.1 Հարթագյուղ 93.7 Լերմոնտովո 100.6 
Պրիվոլնոյե 66.1 Ծաղկաբեր 96.3 Ֆիոլետովո 120.5 
Լորուտ 78.3 Շիրակամուտ 91.8 Դարպաս 110.7 
Չկալով 79.1 Նոր Խաչակապ 88.4 Ձորագետավան 105.3 
Պուշկինո 79.4 Քարաձոր 97.7 Եղեգնուտ 101.6 
Կաթնաղբյուր 71.6 Սարալանջ 88.6 Փամբակ 116.5 
Սվերդլով 79.1 Գոգարան 98.9 ք.Սպիտակ 108.2 
Ուռուտ 69.5 Ջրաշեն 99.2 Լուսաղբյուր 102.1 
14  Ղուրսալի 98.7 Լեռնանցք 127.3 
  Լեռնահովիտ 85.7 Կաթնաջուր 107.0 
  Բլագոդարնոյե 80.2 Մեծ Պարնի 106.9 
  Միխայելովկա 95.8 Արևաշող 137.5 
  Մեդովկա 92.7 Սարամեջ 108.6 
  Նովոսելցովո 91.5 Սարահարթ 111.5 
  Ձորամուտ 99.6 Գեղասար 100.1 
  Պետրովկա 98.3 Շենավան 104.8 
  Ապավեն 81.7 Լեռնավան 137.7 
  Սարատովկա 82.3 Խնկոյան 103.0 
  ք.Շամլուղ 88.8 ք.Տաշիր  104.5 

  
  

Ահնիձոր 98.8 Մեծավան 106.6 
Այգեհատ 96.3 Սարչապետ 113.0 
Արդվի 81.5 Նորաշեն 101.7 
Արևածագ 92.5 Կաթնառատ 103.7 
Դսեղ 90.0 Ալավերդի 107.0 
Ծաղկաշատ 96.2 ք.Ախթալա 100.1 
Կարմիր Աղեգի 89.5 ք.Թումանյան 104.8 
Կաճաճկուտ 85.4 Աթան 103.9 
Հաղպատ 96.8 Աքորի 107.9 
Ճոճկան 97.2 Թեղուտ 101.8 
Մեծ Այրում 90.5 Ծաթեր 104.9 
Նեղոց 88.4 Հագվի 107.5 
Մղարթ 96.9 Մարց 106.9 
Շամուտ 95.2 Քարինջ 101.3 
Շնող 87.2 Քարկոփ 110.3 
Ջիլիզա 94.9 ք.Ստեփանավան 101.2 
Օձուն 98.7 Հոբարձի 103.7 
Կուրթան 97.9 Գյուլագարակ 120.2 
Վարդաբլուր 96.7 Գարգառ 100.0 
Ամրակից 96.1 Բովաձոր 89.9 
Ուրասար 81.3 Լոռի Բերդ 97.5 
Ագարակ 98.0 Լեջան 95.8 
Կողես 99.4 Յաղդան 101.0 
48  Հովնանաձոր 105.6 
  49 
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Գուգարքի
տարածաշրջան

47.1%

Տաշիրի
տարածաշրջան

Սպիտակի
տարածաշրջան

Թումանյանի
տարածաշրջան

18.9%

Ստեփանավանի
տարածաշրջան

11.2%

2014թ.  ՀՀ Լոռու մարզի համայնքների սեփական եկամուտների
տեսակարարկշիռը ըստտարածաշրջանների

 
Վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ 2014 թ-ի հունվարի 1-ի դրությամբ սեփական 

եկամուտները մինչև 60% կատարել էին 2 համայնքներ, 2015 թ-ի հունվարի 1-ի 
դրությամբ` 2 համայնքներ, նույն ժամանակաշրջանում 60-80% կատարում են 
ապահովել համապատասխանաբար 13 և 14  համայնքներ, 80-100% համապատաս-
խանաբար 56 և 48 համայնքներ, 100%-ից ավել` 42 և 49 համայնքներ, այսինքն 
մինչև 80% սեփական եկամուտներ ունեցող համայնքների թիվը աճել է 1-ով, իսկ 80-
100%-ից ավել նվազել՝  8-ով, 100%-ից ավել աճել՝ 7-ով: Առանձնապես մտահոգիչ է 
այն փաստը, որ ըստ վերջին տարիների վերլուծությունների, ցածր կատարողական 
ապահովող համայնքները հիմնականում անփոփոխ են մնում: Ցածր հավաքագրման 
պատճառաբանություններում կան բազմաթիվ սյուբեկտիվ գործոններ, որոնցից որ-
պես հիմնականը կարելի է համարել համայնքի ղեկավարի, աշխատակազմի և ավա-
գանու շատ պասիվ և անհետևողական աշխատանքը սեփական եկամուտների հա-
վաքագրման գործում:  

Օբյեկտիվ և սուբյեկտիվ պատճառների հետ մեկտեղ նաև անտարբեր և անբա-
վարար աշխատանքի հետևանքով 2014թ.-ին նախորդ տարվա համեմատությամբ 
զուտ սեփական եկամուտների մուտքերը զգալիորեն պակասել են հատկապես հե-
տևյալ համայնքներում. 

 (հազար դրամ) 

հ/հ Համայնքի 
անվանումը 

Փաստացի մուտքեր 2014թ.փաստցի 
կատարման տոկոսը. 
2013թ-ի նկատմամբ 01.01.2014թ. 01.01.2015թ. 

1 Պրիվոլնոյե 9,245.2 5,341.5 66.1 % 
2 Արծնի 2,429.6 1,457.4 60.0 % 
3 Ձյունաշող 3,529.8 2,626.4 74.4 % 
4 Ազնվաձոր 2,421.1 1,719.5 71.0 % 
5 Ջրաշեն 15,645.2 9,579.5 61.2 % 
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հողի հարկ
20.8%

գույքահարկ
37.0%

տեղականտուրք
3.2%

պետականտուրք
6.9%

հողի և գույքի
վարձակալություն

14.2%

այլ եկամուտներ
17.9%

2014թ.   ՀՀ Լոռու մարզի համայնքների սեփական եկամուտներիտեսակարարկշիռները

 

հողի հարկ
23.8%

գույքահարկ
30.3%

տեղականտուրք
7.8%

պետականտուրք
3.5%

հողի և գույքի
վարձակալություն

15.4%

այլ եկամուտներ
19.3%

2 0 13թ.  ՀՀ Լոռու մարզի համայնքների սեփական եկամուտների տեսակարար կշիռները

 
01.01.15թ. դրությամբ մարզի համայնքների բյուջեների սեփական եկամուտների 

ընդհանուր ծավալում հողի հարկի փաստացի տեսակարար կշիռը կազմել է 20.8%,  
գույքահարկինը՝ 37.0%, գույքի վարձակալության վճարները (այդ թվում պահուստային 
հողերի վարձավճարներ) 14.2%, նախորդ տարվա համապատասխանաբար` 23.5%, 32.5%  և  
14.9%-ի դիմաց: 

01.01.2015թ. դրությամբ հողի հարկի 377.3 մլն. դրամ պլանի դիմաց հավաքագրվել է 
ընդամենը 337.1 մլն դրամ, կամ 89.3%, (2013թ.ի համեմատությամբ հավաքագրումը կազմել 
է 95.1%) որը նախորդ տարվա փաստացի մուտքերից պակաս է  17.3 մլն. դրամով:     Հողի 
հարկի հավաքագրումը հատկապես ցածր է հետևյալ համայնքներում (մինչև 50%). 

Հ/Հ 
  

Համայնքի  
անվանումը 

01.01.15թ. 
պլան  փաստ % 

1 ²Ýï³é³Ùáõï 1115.4 544.6 48.8 
2 ä³Õ³ÕμÛáõñ 1,063.4 421.1 39.6 
3 ¸³ßï³¹»Ù 2,579.0 735.4 28.5 
4 äñÇíáÉÝáÛ» 5,098.7 1,919.2 37.6 

Հողի հարկի հավաքագրումը հատկապես վատ է Տաշիրի  տարածաշրջանում՝  73.6%,  
60%-ից ցածր մուտքագրում ունեն Տաշիրի տարածաշրջանում 9 համայնք, Գուգարքի 
տարածաշրջանում 1 համայնք: 

Նույն ժամանակահատվածում հողի հարկի հավաքագրումը նախատեսվածի 80%-ը  
գերազանցում է 91 համայնքներում, որից 100%-ը 46 համայնքներում: 
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Վերջին 5 տարիների ընթացքում հողի հարկի հավաքագրման մակարդակն ունի 

այսպիսի տեսք. 
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ՀՀ Լոռու մարզի համայնքների հողի հարկի
հավաքագրումը 2010‐2014թթ.  (մլն դրամ)

2010թ.
2011թ.
2012թ.
2013թ.
2014թ.

 
Հողի հարկի հավաքագրումը 2013թ. համեմատությամբ նվազել է 55 

համայնքներում, կամ համայնքների 48.7%, այդ թվում՝ Գուգարքի տարածաշրջա-նում՝ 
14, Սպիտակի տարածաշրջանում՝ 8, Տաշիրի տարածաշրջանում՝ 8, Թուման-յանի 
տարածաշրջանում՝ 14, Ստեփանավանի տարածաշրջանում՝ 11 համայնքներ: 

Գույքահարկի 547.1 մլն. դրամի դիմաց հավաքագրվել է 599.3 մլն դրամ, կամ 
109.6%, (2013թ.ի համեմատությամբ հավաքագրումը կազմել է 122.2%) նախորդ 
տարվանից ավելի է հավաքագրված 108.7 մլն. դրամ: 

Գույքահարկի հավաքագման գործընթացը լավ է ընթացել մարզի կտրվածքով 
կազմելով` 109.6%, Սպիտակի տարածաշրջանում` 121.0%, Տաշիրի տարածաշրջա-

Հ/
Հ 

Համայնքների 
անվանումը 

01.01.15թ. 

պլան փաստ. % 

1 êï»÷³Ý³í³Ý 10,682.5 10,734.0 100.5 

2 ÎáõñÃ³Ý 6,275.6 6,278.1 100.0 

3 Ðáμ³ñÓÇ 2,002.0 2,388.9 119.3 

4 ¶ÛáõÉ³·³ñ³Ï 8,649.0 11,627.0 134.4 

5 ¶³ñ-·³ñ 3,682.6 3,687.3 100.1 

6 ÈáéÇ ´»ñ¹ 1,268.6 1,283.0 101.1 

7 È»ç³Ý 3,710.1 3,826.7 103.1 

8 ²·³ñ³Ï 4,439.7 4,443.5 100.1 

9 Ú³Õ¹³Ý 2,931.6 2,933.6 100.1 

10 ÐáíÝ³Ý³Óáñ 399.3 400.1 100.2 

11 È»éÝ³å³ï 4400.0 4402.0 100.0 
12 ²ñçáõï 1521.7 1523.7 100.1 

13 È»ñÙáÝïáíá 3283.6 3309.5 100.8 
14 üÇáÉ»ïáíá 4272.4 4503.7 105.4 
15 Òáñ³·»ï³í³Ý 61.8 62.2 100.7 
16 ºÕ»·Ýáõï 1447.4 1453.2 100.4 
17 ö³Ùμ³Ï 178.1 225.2 126.4 
18 ²½Ýí³Óáñ 1047.1 1063.6 101.6 
19 ÂáõÙ³ÝÛ³Ý 914.7 915.0 100.0 

20 ²ÑÝÇÓáñ 1,183.8 1,184.4 100.0 

21 ²ñ¹íÇ 1,064.6 1,202.2 112.9 

22 ²ñ¨³Í³· 4,707.0 4,783.7 101.6 

23 Â»Õáõï 1,418.0 1,644.5 116.0 

Հ/
Հ 

Համայնքների 
անվանումը 

01.01.15թ. 

պլան փաստ. % 

24 Ì³Ã»ñ 2,941.0 3,300.5 112.2 

25 Ì³ÕÏ³ß³ï 907.6 1,095.1 120.7 

26 Î³×³×Ïáõï 110.0 151.5 137.7 

27 Ð³·íÇ 855.4 896.5 104.8 

28 Ð³Õå³ï 1,004.4 1,138.2 113.3 

29 Öá×Ï³Ý 5,995.8 6,016.7 100.3 

30 Ø³ñó 1,503.0 1,521.8 101.2 

31 Ü»Õáó 201.3 215.7 107.1 

32 Þ³Ùáõï 1,858.0 2,107.5 113.4 

33 æÇÉÇ½³ 268.1 268.4 100.1 

34 ø³ñÇÝç 641.3 729.7 113.8 

35 ø³ñÏá÷ 29.3 78.6 268.3 

36 úÓáõÝ 14,136.6 14,373.4 101.7 

37 Üáñ³ß»Ý 4,674.1 5,080.8 108.7 

38 Î³ÃÝ³é³ï 245.3 270.9 110.4 

39 êåÇï³Ï 4,214.3 4,297.8 102.0 

40 Î³ÃÝ³çáõñ 5,502.9 5514.6 100.2 

41 Ø»Í ä³ñÝÇ 13,297.9 13,720.4 103.2 

42 ê³ñ³Ñ³ñÃ 2,014.1 2,082.1 103.4 

43 ¶»Õ³ë³ñ 2,230.0 2,234.1 100.2 

44 ÊÝÏáÛ³Ý 1,281.7 1,307.3 102.0 

45 æñ³ß»Ý 5,751.0 5,752.6 100.0 

46 Ôáõñë³ÉÇ 1,137.3 1,139.7 100.2 
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նում` 121.6%, Թումանյանի տարածաշրջանում՝ 104.0.%, Գուգարքի տարածաշրջա-
նում` 109.2% և Ստեփանավանի տարածաշրջանում` 96.1%: 

 Գույքահարկի գանձման բարձր մակարդակ է գրանցվել (ավելի քան 80%) 
մարզի 95 համայնքներում, 100%-ի սահմանագիծը հատել են 59  համայնքներ. 

 

Հ/Հ Համայնքների 
անվանումը 

01.01.15թ. 
 Հ/Հ Համայնքների 

անվանումը 

01.01.15թ. 

պլան փաստ. % պլան փաստ % 

1 ì³Ý³Óáñ 290,000.0 320,939.3 110.7  31 ø³ñÏá÷ 572.6 587.2 102.5 

2 Þ³ÑáõÙÛ³Ý 3,402.9 3,672.3 107.9  32 î³ßÇñ 18,980.0 25,401.2 133.8 

3 È»éÝ³å³ï 1,575.4 1,625.7 103.2  33 Ø»Í³í³Ý 8,540.4 8,971.5 105.0 

4 ²ñçáõï 1,348.5 1,367.1 101.4  34 ê³ñã³å»ï 3,231.6 4,413.0 136.6 

5 ´³½áõÙ 2,024.6 2,181.2 107.7 
 

35 È»éÝ³ÑáíÇï 2,618.7 3,400.7 129.9 

6 Ø³ñ·³ÑáíÇï 5,465.6 6,290.5 115.1 
 

36 Î³ÃÝ³é³ï 1,301.0 1,322.0 101.6 

7 È»ñÙáÝïáíá 731.2 746.6 102.1 
 

37 Ø»¹áíÏ³ 683.8 1,217.8 178.1 

8 üÇáÉ»ïáíá 1,369.8 1,370.9 100.1 
 

38 Üáíáë»Éóáíá 172.0 226.8 131.9 

9 Òáñ³·ÛáõÕ 222.0 347.8 156.7 
 

39 Òáñ³Ùáõï 744.9 823.0 110.5 

10 Òáñ³·»ï³í³Ý 615.2 672.8 109.4 
 

40 ä»ïñáíÏ³ 376.4 411.3 109.3 

11 ºÕ»·Ýáõï 760.0 764.1 100.5  41 ²å³í»Ý 90.7 138.2 152.3 
12 ö³Ùμ³Ï 831.2 979.2 117.8  42 äñÇíáÉÝáÛ» 752.1 1,002.7 133.3 

13 ì³Ñ³·Ý³Óáñ 673.4 746.0 110.8 
 

43 ê³ñ³ïáíÏ³ 657.5 665.0 101.1 

14 ø³ñ³μ»ñ¹ 67.6 115.8 171.3  44 êåÇï³Ï 31,843.5 38,109.1 119.7 

15 Ðáμ³ñÓÇ 1,552.6 1,552.7 100.0  45 È»éÝ³Ýóù 1,053.2 2,084.4 197.9 

16 äáõßÏÇÝá 446.0 531.6 119.2  46 Î³ÃÝ³çáõñ 2,530.6 3,158.7 124.8 

17 àõéáõï 1,153.5 1,221.0 105.8  47 Ì³ÕÏ³μ»ñ 1,563.0 1,810.0 115.8 

18 ÈáéÇ ´»ñ¹ 386.7 390.4 101.0  48 Ø»Í ä³ñÝÇ 2,441.5 3,142.7 128.7 

19 Ú³Õ¹³Ý 48.4 58.8 121.4  49 ²ñ¨³ßáÕ 1,421.4 3,893.7 273.9 

20 ÐáíÝ³Ý³Óáñ 127.6 146.7 115.0  50 ê³ñ³Ù»ç 1,155.0 1,903.1 164.8 

21 ²É³í»ñ¹Ç 23,708.7 31,021.1 130.8  51 ê³ñ³Ñ³ñÃ 1,751.3 1,803.8 103.0 

22 ÂáõÙ³ÝÛ³Ý 2,188.6 2,373.9 108.5  52 ¶»Õ³ë³ñ 1,416.0 1,426.0 100.7 

23 ²ÑÝÇÓáñ 414.6 419.0 101.1  53 Üáñ Ê³ã³Ï³å 979.5 1,038.8 106.1 

24 ²Û·»Ñ³ï 336.1 338.3 100.6  54 ø³ñ³Óáñ 280.0 399.6 142.7 

25 ²ùáñÇ 1,168.0 1,673.7 143.3  55 Þ»Ý³í³Ý 600.3 859.3 143.1 

26 Ì³Ã»ñ 515.8 631.7 122.5  56 ¶á·³ñ³Ý 1,367.9 1,529.5 111.8 

27 Ì³ÕÏ³ß³ï 181.0 205.3 113.4  57 ÊÝÏáÛ³Ý 216.3 329.0 152.1 

28 Ð³·íÇ 328.8 351.3 106.9  58 æñ³ß»Ý 3,125.2 3,255.0 104.2 

29 Ð³Õå³ï 1,267.5 1,981.2 156.3  59 Ôáõñë³ÉÇ 697.7 795.4 114.0 

30 Ø³ñó 369.6 511.3 138.3      

 
Գույքահարկի հավաքագրումը հատկապես ցածր է հետևյալ համայնքներում 

(մինչև 50%). 
 

Ð/Ð 
  

Ð³Ù³ÛÝùÝ»ñÇ 
³Ýí³ÝáõÙÁ 

01.01.15Ã. 
åÉ³Ý  ÷³ëï. % 

1 ²Ýï³é³Ùáõï 317.5 154.9 48.8 

2 ²½Ýí³Óáñ 577.6 227.0 39.3 
3 Èáõë³ÕμÛáõñ 715.0 245.1 34.3 

 
Գույքահարկի հավաքագրման ծավալները 2013թ. համեմատությամբ նվազել է 17 

համայնքներում,  այդ թվում նվազումը հատկապես մեծ է Անտառամուտ, 
Մեղվահովիտ, Քարաձոր, Լուսաղբյուր  համայնքներում: 

Նախորդ տարվա համեմատությամբ գույքահարկի ծավալները աճել են 
Տաշիրում` 136.0%, Գուգարքում՝ 114.2%, Ստեփանավանում` 139.7%, Սպիտակում` 
128.1%, Թումանյանում` 140.6%: 

Վերջին 5 տարիների ընթացքում գույքահարկի հավաքագրման մակարդակն 
ունի այսպիսի տեսք. 
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ՀՀ Լոռու մարզի համայնքների գույքահարկի
հավաքագրումը 2010‐2014թթ. (մլն դրամ)

2010թ.
2011թ.
2012թ.
2013թ.
2014թ.

 
2014թ. ընթացքում համայնքների հողի և գույքի վարձակալության վճարների 

221.3 մլն. դրամ պլանի դիմաց հավաքագրվել է 229.6 մլն. դրամ կամ 103.7%, 
(2013թ.ի համեմատությամբ հավաքագրումը կազմել է 102.0%), որը նախորդ 
տարվանից ավել է հավաքագրված  4.6 մլն. դրամով:   

Տեղական տուրքերի հավաքագրման մակարդակը կազմել է 100.1%, նախորդ 
տարվա նույն ժամանակահատվածի 101.9%-ի դիմաց, կամ փաստացի 
հավաքագրումը նվազել է 617.4 հազ. դրամով: 2014թ. ընթացքում տեղական 
տուրքերի գծով մուտք չեն ունեցել 9 համայնք: 

Պետական տուրքի գանձումը կազմել է 104.4%, փաստացի հավաքագրումը 
նախորդ տարվա համեմատությամբ աճել է 1.8  մլն. դրամով: 

2014թ. պետական բյուջեից մարզի համայքներին նախատեսվել է 3,522,067.9 
ֆինանսական համահարթեցման դոտացիա, որը հաշվետու ժամանակաշրջանի 
կտրվածքով ֆինանսավորվել է 100%-ով: 2014թ. ընթացքում պետական բյուջեից 
համայնքների բյուջեներին հատկացվել է նաև սուբվենցիաներ, որից նվազագույն 
աշխատավարձի փոփոխության հետ կապված ծախսերի փոխհատուցման 
նպատակով սուբվենցիա 17082.0 հազար դրամ (ՀՀ կառավարության թիվ 792-Ն 
որոշում), 396.181.2 հազ. դրամ (ՀՀ կառավարության թիվ 1414-Ն որոշում):  

2013թ.-ի համեմատությամբ աճել է մի շարք եկամտատեսակների 
հավաքագրումը` գույքահարկի գծով` 122.2%, հողի և գույքի վարձակալության 
վճարների գծով` 102.0%, պետական տուրքի գծով` 103.6% և այլն, սակայն ըստ 
եկամտատեսակների թերակատարվել են տեղական տուրքի գծով 99.4% հողի հարկի 
գանձումը` 95.1%, ընդհանուր արդյունքում  համայնքների բյուջեների սեփական 
եկամուտների կատարողականը աճել է՝ կազմելով 107.2%, արդյունքում համայնքների 
2014թ. կտրվածքով բյուջեներով նախատեսված ծախսերը հիմնականում կատարվել 
են, մարզի բոլոր համայնքներում տարվա ընթացքում ևս աշխատավարձերը վճարվել 
են ամբողջությամբ: 

 Մարզի համայնքների վարչական բյուջեների ծախսերը 2014թ-ի համար 
նախատեսվել են 5725.3   մլն. դրամ, փաստացի վճարվել է 5433.5 մլն. դրամ, կամ 
94.9 %, ֆոնդային բյուջեի ծախսերը նախատեսվել է 773.3 մլն. դրամ, որից վճարվել է 
461.9 մլն. դրամ կամ ծախսերը ֆինանսավորվել է  59.7%-ով:  
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2014թ. կտրվածքով  համայնքային բյուջեների կատարումը ըստ ծախսերի ունի այսպիսի 
պատկեր` 

(հազար դրամ) 
Հ/
Հ Ծախսերի անվանումը Բյուջեով 

նախատեսված 
փաստացի 
վճարում 

կատարման 
% 

Տեսակարար 
կշիռը % 

1 ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԲՆՈՒՅԹԻ 
ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

2145667.0 2023882.0  94.3  37.2

2 ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ (ԱԻՀ) 705.0 300.0  42.6  0.0

3 ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԿԱՐԳ,ԱՆՎՏԱՆԳ. ԵՎ 
ԴԱՏԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ 

         

4 ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 169386.6 160015.4  94.5  2.9

5 ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ 
ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 

631744.7 617508.8  97.7  11.4

6 ԲՆԱԿԱՐԱՆԱՅԻՆ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 
ԵՎ  ԿՈՄՈՒՆԱԼ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ         

230468.8 217404.4  94.3  4.0

7 ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅՈՒՆ`   2293.0 1683.0  73.4  0.0
8 ՀԱՆԳԻՍՏ, ՄՇԱԿՈՒՅԹ և ԿՐՈՆ     496233.4 475519.5  95.8  8.8
9 ԿՐԹՈԻԹՅՈւՆ 1632203.7 1606687.1  98.4  29.6

10 ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 233191.5 219784.7  94.3  4.0

11 ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԲԱԺԻՆՆԵՐԻՆ ՉԴԱՍՎՈՂ 
ՊԱՀՈՒՍՏԱՅԻՆ ՖՈՆԴԵՐ 

183425.0 110753.7  60.4  2.0

  Վարչական բյուջեի պահուստային ֆոնդից 
հատկացում* 

123777.1 106399.6  86.0  2.0

Ընդամենը վարչական բյուջեի ծախսեր 5725318.6 5433538.5  94.9  93.9

1 ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԲՆՈՒՅԹԻ 
ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

354011.5 200643.7  56.7  43.4

2 ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ‐154767.2 ‐128250.7  82.9  ‐27.8

3 ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ 
ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 

221002.8 206858.1  93.6  44.8

4 ԲՆԱԿԱՐԱՆԱՅԻՆ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 
ԵՎ  ԿՈՄՈՒՆԱԼ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ         

186068.4 113757.5  61.1  24.6

5 ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅՈՒՆ 2500.0 2500.0  100.0  0.5
6 ՀԱՆԳԻՍՏ, ՄՇԱԿՈՒՅԹ և ԿՐՈՆ     67220.8 21555.9  32.1  4.7
7 ԿՐԹՈԻԹՅՈւՆ 82952.0 44871.6  54.1  9.7

8 ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԲԱԺԻՆՆԵՐԻՆ ՉԴԱՍՎՈՂ 
ՊԱՀՈՒՍՏԱՅԻՆ ՖՈՆԴԵՐ 

14306.9 0.0  0.0  0.0

Ընդամենը ֆոնդային բյուջե 773295.2 461936.1  59.7  8.0

ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԲՅՈՒՋԵ  6374836.8 5789075.0  90.8   
 
Մարզում ներկա դրությամբ արգելանքի տակ գտնվող համայնքային բյուջե 

ունեցող համայնքներ չկան: 
 
Առողջապահության ոլորտ 
2014թ. առողջապահության ոլորտում նախատեսված է եղել պետական պատվերի 

կատարողական աշխատանքների բազային ծավալ 3,577,565.5 հազար դրամ, ընդունվել է 
կատարողական` 3,434,323.4 հազար դրամ, որի դիմաց ֆինանսավորվել է 100 %-ով: 

Հիվանդանոցային ծրագրի նախահաշվով նախատեսված է եղել որպես պետական 
պատվերի կատարողական աշխատանքների բազային ծավալը 1,691,250.9 հազար դրամ, 
որի դիմաց ընդունված կատարողականը կազմել է 1,568,294.9 հազար դրամ, 
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ֆինանսավորումը կատարվել է 100%-ով: Պոլիկլինիկական, դիսպանսերային, 
ամբուլատորական ծրագրերով նախահաշվով նախատեսված բազային ծավալը կազմել է 
1,886,314.6 հազար դրամ, ընդունվել է կատարողական 1,866,028.5 հազար դրամ, որն էլ 
ֆինանսավորվել է 100%-ով: 

Առ 01.01.2015թ. ընթացքում առողջապահության համակարգում ֆինանսավորումը 
շարունակվել է իրականացվել սահմանափակված բյուջեի ֆինանսավորման սկզբունքով: 
01.01.2015թ. վճարովի ծառայության մուտքերը կազմել են ընդամենը`  543,309.7 հազար 
դրամ: Առ 01.01.2015թ. պետության կողմից երաշխավորված անվճար բժշկական օգնության և 
սպասարկման շրջանականերում համավճարային հիմունքով իրականացված 
ազգաբնակչությունից ստացված եկամուտներ կազմել են 35,602.0  հազար դրամ: 

2014թ. արդյունքներով աշխատավարձի և սոցիալական ապահովագրության 
պարտադիր վճարների գծով պարտքեր չկան: 
 

ՀՀ ՊԵՏ ԲՅՈՒՋԵՈՎ ՄԱՐԶԻ ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՈՒՄԸ 
(հազար դրամ)

Ցուցնիշների 
անվանումը 

2014 թ. 2013 թ. 
պլան փաստացի % պլան փաստացի  % 

Կապիտալ ծախսեր 722,040.0 719,538.2 99.7 1,282,092.4 1,269,227.8 99.0 

Ընթացիկ ծախսեր 7,294,789.4 7,209,488.17 98.8 6,543,106.4 6,528,528.0 100 

Ընդամենը* 8,016,829.4 7,929,026.4 98.9 7,825,198.8 7,797,755.8 99.6 

Առողջապահություն 3,577,656.5 3,434,323.4 96.0 2,990,508.1 2,977,652.6 99.6 
ԸՆԴԱՄԵՆԸ 

ՄԱՐԶՈՎ 11,594,485.9 11,363,349.8 98.0 10,815,706.9 10,775,408.4 99.6 

 
ՀՀ Պետբյուջեով Լոռու մարզի 2015թ. Ֆինանսավորումը ըստ ոլորտների 

                                                                                      (հազար դրամ) 
Ոլորտի անվանումը պլան փաստացի կատ.% 
Կրթություն 6,190,389.70 6,190,384.9 100.0
Մարզպետարան 463,720.40 453,573.87 97.8
Մշակույթ 45,095.30 45,095.20 100.0
ԸՆԴԱՄԵՆԸ ՄԱՐԶՈՎ 6,699,205.40 6,689,053.97 99.80 

 
 

ԱՈՒԴԻՏ 
 

2014թ. տարեկան ծրագրի շրջանակներում ՀՀ Լոռու մարզպետարանի 
աշխատակազմի ներքին աուդիտի բաժնի կողմից իրականացվել է 85 աուդիտ, այդ 
թվում՝ մարզային ենթակայության կրթական 49 ՊՈԱԿ-ներում (ֆինանսական  
հաշվետվությունների, ֆինանսական բնույթի տեղեկություններում և հաշվապահական 
հաշվառման գրանցումներում արտահայտված տվյալների արժանահավատության 
գնահատում, ֆինանսական գործառույթների առանձին տեսակների օրինականության 
ստուգում), առողջապահական 31 ընկերություններում (Գնումների մասին ՀՀ օրենքի 
պահանջների կատարման օրինականություն) և ՀՀ Լոռու մարզպետարանի աշխատա-
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կազմում (ֆինանսական կառավարմանը, ներքին հսկողությանը առնչվող 
գործառույթներ): 

Հրավիրվել է մարզպետարանի Ներքին աուդիտի կոմիտեի հինգ նիստ, 
քննարկվել են աուդիտի հաշվետվությունները, որի արդյունքում կայացվել են 
համապատասխան որոշումներ, որոնց հիման վրա խախտում թույլ տրված մի շարք 
ՊՈԱԿ-ների տնօրեններ ենթարկվել են կարգապահական տույժերի` 2-ը ստացել են 
խիստ նկատողություն և 6-ը՝ նկատողություն: Արձանագրվել է ավելի քան 44.3 մլն 
դրամի տարաբնույթ խախտումներ, որից շուրջ 10.6 մլն դրամը վերականգնման կամ 
վերաձևակերպման գումար է, որից ավելի քան 3.6 մլն դրամը ենթակա է պետբյուջե 
վերադարձման: Մնացածը օրենսդրության պահանջների խախտումներ են, 
հատկապես՝ Գնումների մասին ՀՀ օրենքի: 

Աուդիտի ընթացքում արձանագրվել են խախտումների հետևյալ տիպերը ՝ 
1. Տնօրենների կողմից տրված հրամաններում բացակայում են իրավական 

հիմքերը կամ ՀՀ օրենքներին և ՀՀ կառավարության որոշումներին համապա-
տասխան հոդվածներին հղումները:  

2. Դպրոցի կառավարման խորհրդի ձևական գործունեությունը. 
3. Դպրոցներում իրականացվող դասաժամերի ոչ պատշաճ ձևով 

հաշվառումները. 
4. Աշխատողներին տարաբնույթ վճարումների կարգի և չափերի (կապված 

վարձատրության, արձակուրդի, ինչպես նաև տոնական և հիշատակի օրերի 
հաշվարկման հետ) խախտումները. 

5. Նախահաշիվների, ծախսային և հաշվապահական հաշիվների, 
դրամարկղային գործառնությունների վարման, եկամտահարկի, ժամանակավոր 
անաշխատունակության  նպաստների հաշվարկման հետ կապված խախտումներ. 

6. Գույքի դուրս գրման, տարբեր միջոցների անհարկի վատնման, շինարարական 
աշխատանքների ծախսային մասերում կատարված խախտումները. 

7. Մի շարք դեպքերում գնումները կատարվել են Գնումների մասին ՀՀ օրենքին 
ոչ համապատասխան, իսկ առանձին դեպքերում  խախտվել են նաև 
Հաշվապահական հաշվառման մասին, Շահութահարկի մասին, Ավելացված 
արժեքի հարկի մասին և այլ ՀՀ օրենքների  ու ենթաօրենսդրական ակտերի 
պահանջները:  

Մարզպետի կողմից գրություններ են հասցեագրվել աուդիտի ենթարկված կազ-
մակերպությունների տնօրեններին: Մարզային ենթակայության կրթական հաստա-
տությունների ղեկավարների և հաշվապահների մասնակցությամբ կատարված 
աուդիտի  հիմքով կազմակերպվել են խորհրդակցություններ, որոնց ընթացքում վեր 
են հանվել թերությունները, տրվել համապատասխան հանձնարարականներ և հսկո-
ղություն սահմանվել ՊՈԱԿ-ների կողմից ձեռնարկվող միջոցառումների նկատմամբ: 
Ներքին աուդիտի բաժնի կողմից պարբերաբար ցուցաբերվել մեթոդական 
օգնություն, իսկ  արձանագրված գումարային խախտումների վերականգնման նպա-
տակով կազմվել են ժամանակացույցեր, ներկայացվել են փաստացի վերականգնված 
գումարները հիմնավորող փաստաթղթեր 
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ՍՈՑԻԱԼ-ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐ 
 

2014 թվականի ընթացքում մարզպետարանի գործունեության համար կարևոր 
նշանակություն են ունեցել Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 
գործունեության միջոցառումների ծրագրի պահանջների, Աղքատության 
Հաղթահարման Ռազմավարական Ծրագրի գերակայությունների, Հայաստանի 
Հանրապետության կառավարության 2014թ. փետրվարի 6-ի թիվ 113-Ն որոշմամբ 
հաստատված «Լոռու մարզի 2014-2017թ.թ. սոցիալ – տնտեսական զարգացման 
ծրագրի» հիմնարար դրույթների ու զարգացման գերակա ուղղությունների 
համադրումը:  

ՄԶԾ-ի հիմնական նպատակը ՀՀ երկարատև կայուն տնտեսական աճին 
նպաստող խնդիրների առաջադրումն ու մարզի համաչափ զարգացման ապահովումն 
է: Առաջնահերթ նպատակների շարքում է աղքատության հաղթահարումը և 
տարածքային համաչափ զարգացումը: Մարզպետարանում, որպես մարզային 
զարգացման որակյալ ու հիմնավորված ծրագրեր կազմելու գործընթացների 
համակարգող ու դրանց իրականացման համար անհրաժեշտ մեխանիզմներն 
ապահովող մարմնում, 2014թ. իրականացվել են հետևյալ աշխատանքները`  

• Ըստ ոլորտային աշխատանքային խմբերի (Արդյունաբերություն, մասնավոր 
հատված և փոքր ու միջին ձեռնարկատիրություն, Գյուղատնտեսություն, 
բնապահպանություն և ընդերքի օգտագործում, Կրթություն, մշակույթ, սպորտ 
և երիտասարդության հարցեր, Առողջապահություն և սոցիալական 
ապահովություն, Քաղաքաշինություն, Ենթակառուցվածքներ (ջրամատակա-
րարում և ջրահեռացում, ճանապարհաշինություն, տրանսպորտ, գազամա-
տակարարում), Տարածքային կառավարում, տեղական ինքնակառավարում և  
քաղաքացիական հասարակություն) մշակվել է ՄԶԾ-ի 2014թ. Տարեկան 
աշխատանքային պլանը (ՏԱՊ), 

• Մարզպետարանի ռեսուրս կենտրոնում ստեղծվել են ՄԶԾ-ի կազմման համար 
կարևորագույն էլեկտրոնային տեղեկատվական շտեմարաններ (մարզի ՏԻՄ-
երի կողմից կազմված և հաստատված համայնքների քառամյա զարգացման 
ծրագրերի, համայնքային բյուջեների հիման վրա):  

• Ընթացիկ տարում ՄԶԾ-ով նախատեսված աշխատանքները ենթարկվել են 
վերլուծության մարզպետարանի ՄԳ խմբի կողմից, կազմվել է ՄԶԾ-ով 2014թ 
նախատեսված միջոցառումների մոնիտորինգի և գնահատման  
հաշվետվություններ կիսամյակային և տարեկան կտրվածքներով 

• Իրականացվել է հանրային իրազեկում մարզային լրատվամիջոցների 
միջոցով, ինչպես նաեւ 2014թ ՏԱՊ-ն ու ՄԳ հաշվետվութունները տեղադրվել 
են մարզպետաանի պաշտոնական ինտերնետային կայքում 

 
Համայնքների զարգացման ոլորտ   
 
Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ համայնքային բյուջեները կրում են 

ծրագրային բնույթ, այսինքն դրանք ընդունվում են նախապես հաստատված 
համայնքի սոցիալ-տնտեսական զարգացման ծրագրի հիման վրա, 2014թ.-ին  լուրջ 
ուշադրություն է դարձվել համայնքային զարգացման ծրագրերի մշակման և 
հաստատման գործընթացի վրա:   
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 Փոքր և միջին ձեռներեցության  զարգացման  ոլորտ 
 
Փոքր և միջին ձեռնարկատիրության, ինչպես նաև մասնավոր հատվածի 

զարգացումը մարզում աղքատության կրճատման և տնտեսական զարգացման 
ամենակարևոր ուղղություններից մեկն է: Այս կապակցությամբ 2014թ. ՄԶԾ-ով 
առաջարկվել է բարձրացնել գործարար ակտիվությունը մարզում բիզնես 
պլանավորման և կառավարման տարածաշրջանային հատուկ մոտեցումների 
կիրառման միջոցով` ներգրավելով այդ գործնթացներում ՏԻՄ-երի և գործարար 
համայնքի ներկայացուցիչներին: 
    2014թ. Հայաստանի փոքր և միջին ձեռնարկատիրության զարգացման ազգային 
կենտրոնի Լոռու մասնաճյուղը հաջողությամբ շարունակում է իր աշխատանքը 
մարզում: Հայաստանի ՓՄՁ ԶԱԿ-ի աջակցության հիմնական ուղղություններն են` 
գործարար տեղեկատվություն, գործարար խորհրդատվություն, գործարար ուսուցում, 
վերապատրաստում, վարկային երաշխավորության տրամադրում:  

ՀՀ ՓՄՁ ԶԱԿ-ի Լոռու մասնաճյուղի և ՓՄՁ զարգացման մարզային խորհրդի 
սերտ ու համագործակցված աշխատանքի արդյունքում 2014թ. ընթացքում Լոռու 
մարզի ՓՄՁ-ներին տրամադրվել է հետևյալ թիրախային աջակցությունները` 

 Ուսուցողական աջակցության ծրագրեր 
 Տեղեկատվական և խորհրդատվական աջակցության ծրագրեր         
 Տեղեկատվական աջակցություն ՓՄՁ սուբյեկտներին 
 Միջազգային համագործակցության  ծրագրեր 
 Արտահանման ներուժ ունեցող ՓՄՁ սուբյեկտների ոլորտային 

շտեմարանի համալրում, աշխատանքներ «MarketPlace» կայքի հետ։  
 
              

          Ստորև բերված են 2014թ. ՓՄՁ ԶԱԿ-ի Լոռու մասնաճյուղի գործունեության 
շրջանակներում  աջակցություն ստացած ՓՄՁ սուբյեկտների թվաքանակը՝ ըստ 
աջակցության ծրագրերի  

1 
Կեսաթոշակային բարեփոխումների նոր համակարգի վերաբերյալ 
գործարարների լայն շրջանակների իրազեկում,  խորհրդատվության 
տրամադրում, խմբային հանդիպումների միջոցով:   

59

2 Անհատական և / կամ խմբային խորհրդատվության տրամադրում (թեժ գիծ) 
գործարարներին հարկային և մաքսային օրենսդրության վերաբերյալ:    1212

3 Տեղեկատվական այլ աջակցության տրամադրում ՓՄՁ սուբյեկտներին: 966

4 «Հաշվապահական հաշվառման պարզեցված ուղեցույց ՓՄՁ սուբյեկտների 
համար» երեք հատորանոց ուղեցույցի տարածում:  420

5 Աջակցություն սկսնակ գործարարներին /ԱՍԳ/ 52
6 Ուսուցողական աջակցություն- ֆինանսական պլանավորման դասընթացներ 15
7 Ֆինանսական աջակցություն սկսնակ գործարարներին  12
8 ՓՄՁ սուբյեկտներին վարկային երաշխավորությունների տրամադրում  0

9 Կանանց ձեռներեցության զարգացման ծրագիր - 
«Լավագույն կին գործարար» մրցանակաբաշխության անցկացում 3

10 Միջազգայնացման ներուժ ունեցող ՓՄՁ սուբյեկտների ոլորտային 
հիմնապաշարի թարմացում, համալրում նոր ՓՄՁ սուբյեկտներով: 15

11 
ՁԵՑ-ում նոր գործարարներ ընդգրկելու նպատակով ՁԵՑ-ի գործունեության 
վերաբերյալ տեղեկատվության տարածում գործարարների շրջանում (էլ. փոստ, 
հեռ., հանդիպումների միջոցով): 

7
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12 ՁԵՑ-ի ամսական էլ. տեղեկաթերթերի և այլ տեղեկատվական բնույթի նյութերի 
մշակում, տեղադրում կայքում  և տարածում գործարարների շրջանում: 16

13 

Տեղեկատվության տրամադրում ԵՄ շուկայի պահանջների, օրենսդրության, 
արտահանման / ներմուծման ընթացակարգերի, արտադրողների, 
սարքավորումների, ապրանքների գների և այլ  հարցերի վերաբերյալ՝ 
համաձայն  ՓՄՁ սուբյկետների կողմից կատարված հարցումների: 

4

14 
Գործարար/տեխնոլոգիական համագործակցության առաջարկների մշակում և 
հիմնապաշարի (ԳՀՀ / ՏՀՀ) համալրում Հայաստանյան ՓՄՁ-ների կողմից 
գործարար համագործակցության առաջարկներով: 

2

15 Տեղական տնտեսական զարգացման քարտեզագրում 60

16 Գյուղտեխնիկայի և հարակից սարքերի տրամադրում 5
17 ՀԴՄ-ի փոխհատուցման ծրագիր 20
  Ընդամենը 2868 
 
Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների զարգացման ոլորտ 

 
ՀՀ ՏԿՆ-ի նախաձեռնությամբ հաջողությամբ նախագծվել և շահագործվել է 

ՏԿՆ էլեկտրոնային կառավարման նոր տեղեկատվական բաց համակարգը, 
բաղկացած ՀՀ ՏԿ նախարարության եւ 10 մարզերի ինտերնետային կայք-էջերից: Այն 
օժտված է ինովացիոն տեխնոլոգիաների բոլոր հնարավորություններով: Այս կայքերը 
թույլ են տալիս ազգաբնակչությանը համացանցի միջոցով ուղիղ կապ հաստատել 
մարզպետարանի հետ: Լոռու մարզպետարանի պաշտոնական կայքն է՝ 
www.lori.gov.am: 2014թ. պետական մարմինների պաշտոնական կայքերի վարկա-
նիշների մոնիտորինգի արդյունքներով Լոռու մարզպետարանի պաշտոնական կայքի 
տեղեկատվական մատչելիության  գործակիցը 91.896 է (նախորդ տարվա 93.841-ի 
փոխարեն),  ինչը հանրապետության մարզերի կայքերի մոնիտորինգի 
վարկանիշային աղյուսակում 2-րդ արդյունքն է: Էլեկտրոնային փաստաթղթաշարժի 
«Mulberry» համակարգի շահագործումը եղել է մարզպետարանի ներքին փաստա-
թղթաշրջանառության ամենօրյա, ինչպես նաեւ  էլեկտրոնային ինֆ որմացիայի 
փոխանակման աշխատանքների իրականացման արդյունք՝ մարզպետարանի և ՀՀ 
կառավարության, նախարարությունների, գերատեսչական մարմինների աշխատա-
կազմերի միջև, որտեղ տեղադրված է նմանատիպ համակարգ: 
 Կարևորելով տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի զարգացումը,  
մարզպետարանը համագործակցում է «Ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների 
ձեռնարկությունների միություն» ՀԿ, «Ձեռնարկությունների ինկուբատոր» հիմնա-
դրամի, ինչպես նաև ՏՏ ոլորտի և իրենց գործունեության մեջ ՏՏ ոլորտը կիրառող 
մարզի առաջատար ձեռնարկությունների («Ինստիգեյթ» ՓԲԸ–ի Վանաձորի մաս-
նաճյուղ, «Ա2» ՍՊԸ, «Գործարարության զարգացման և օժանդակման կենտրոն» և 
այլն) հետ: Մասնավորապես. ՏՏ զարգացման ոլորտում որպես հաջողված արդյունք 
կարելի է նշել դեռևս 2012թ. Վանաձորում տեխնոպարկ ստեղծելու օրակարգով 
մարզպետարանի դահլիճում ՀՊՃՀ Վանաձորի մասնաճյուղի և ՎՊՄԻ 
դասախոսական կազմի, մարզի գիտատեխնիկական աշախատողների, շահագրգիռ 
այլ կազմակերպությունների ներկայացուցիչների և անհատ փորձագետների, ինչպես 
նաև Ձեռնարկությունների ինկուբատոր» հիմնադրամի և «Ինֆորմացիոն տեխ-
նոլոգիաների ձեռնարկությունների միություն» ՀԿ-ի ղեկավարության մասնակ-
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ցությամբ կազմակերպված համատեղ քննարկումները, որոնց  արդյունքում  «Ձեռ-
նարկությունների ինկուբատոր» հիմնադրամի մասնագետների կողմից կազմված 
Վանաձորի տեխնոպարկի  նախագիծը, որտեղ հաշվի են առնված մարզի առաջար-
կություններն ու հիմնավորումները, ՀՀ Վարչապետի դրական եզրակացությամբ 
ներկայացվել էր Համաշխարհային Բանկին՝ 2013թ. ֆինանսավորման ակնկալիքով: 
լուծվեծ 2014 թվականին: Աշխատանքները արդեն սկսվել են (ընտրվել է 
Տեխնոպարկի տարածքը՝ ՀՊՃՀ Վանաձորի մասնաճյուղի մասնաշենք, կազմվել է 
անհրաժեշտ շինարարական աշխատանքների նախագիծը):   

 
Զարգացման ծրագրեր   

 Ըստ Լոռու մարզի 2014-2017թթ. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման ծրագրի 
2014թ. ՏԱՊ-ով նախատեսված (տես աղյուսակ 1) իրատեսական բյուջեն կազմել է 
42,280,274.10 հազար դրամ, այդ թվում` 

 ՀՀ պետական բյուջեի հատկացումներ՝         6,383,614.70  հազ. դրամ, այդ 
թվում՝ 

 Սեփական միջոցներ՝                        2,131,191.70  հազար դրամ, 
 Վարկային միջոցներ`                          4,252,423.00  հազար դրամ, 

 Միջազգային կազմակերություններ և դոնորներ`      42,000.00 հազար դրամ, 
 Համայնքային բյուջեների ներդրումներ`                   364,879.40 հազար դրամ,  
 Մասնավոր հատվածի ներդրումներ`                     34,131,000.00 հազար դրամ, 
 Ֆինանսավորման այլ աղբյուրներ`                         1,358,780.00 հազար դրամ: 

 
 

2014թ. փաստացի իրականացվել է  43,657.05  մլն դրամի աշխատանքներ, որից՝ 
  6,480.63 մլն-ը ՀՀ պետ. բյուջեի հատկացումներով, այդ թվում՝ 3,916.93 մլն 
դրամը վարկային միջոցներից 2,563.70 մլն դրամը սեփական միջոցներից 
(745.28 մլն դրամը՝  հրատապ ծրագրի շրջանակներում) 

 35,317.00 մլն դրամը՝ մասնավոր ներդրողների միջոցներից, 
 1,510.53 մլն դրամը՝ ֆինանսավորման այլ աղբյուրներով, 
 63.40 մլն դրամը՝  Միջազգային կազմակերպությունների և դոնորների 
միջոցներով, 

 285.49 մլն դրամը՝ համայնքային ֆոնդային բյուջեների միջոցներով: 
 

Կատարողականը փաստացի պլանավորված ՏԱՊ-ի նկատմամբ կազմել է 103.26 % 
 

 
ՀՀ Լոռու մարզի 2014 թվականի զարգացման ծրագրի 

ֆինանսավորումն ըստ բնագավառների 

Աղյուսակ 1 (մլն դրամ) 

Հ/Հ Ոլորտի անվանումը 

2014թ. պլանավորված 
ֆինանսավորումը, այդ թվում 

Իրականացված է 2014թ., 
այդ թվում 

Ընդամենը 

2014թ. Պետական 
բյուջեից  

Ընդամենը 

2014թ. Պետական 
բյուջեի ֆինանս. 

Ընդամենը 
Այդ թվում` 
հրատապ 

ծրագրերով 
Ընդամենը 

Այդ թվում` 
հրատապ 

ծրագրերով

1. Արդյունաբերություն, ՓՄՁ  32,844.00 0.00 0.00 32,844.00 9.60 9.60 
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և մասնավոր հատված 

2. Սոցիալական ոլորտներ 2,694.27 1,016.49 225.40 2,371.26 1,008.38 223.66 

2.1. Կրթություն 1,590.77 943.99 216.40 1,511.16 935.88 214.66 
2.2. Մշակույթ և սպորտ 72.50 72.50 9.00 82.50 72.50 9.00 

2.3. Առողջապահություն 1,031.00 0.00 0.00 777.60 0.00 0.00 

2.4 Սոցիալական 
ապահովություն 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

3. 
 

Գյուղատնտեսություն և 
բնապահպանություն 426.00 52.00 40.00 314.63 52.00 40.00 

3.1. Գյուղատնտեսություն 202.00 52.00 40.00 98.00 52.00 40.00 

3.2. Բնապահպանություն 224.00 0.00 0.00 216.63 0.00 0.00 

4. Քաղաքաշինություն 1,095.00 235.00 35.00 2,395.20 235.20 35.20 
4.1. Բնակարանաշինություն 1,060.00 200.00 0.00 2,360.00 200.00 0.00 

4.2. 
 

Բնակարանային տնտես. և 
բարեկարգում 35.00 35.00 35.00 35.20 35.20 35.20 

5. Ենթակառուցվածքներ 5,221.00 827.70 446.60 5,731.96 1,258.52 436.82 

5.1. Ճանապարհաշինություն 929.68 827.70 446.60 1,307.31 1,258.52 436.82 

5.2. Ջրամատակարարում 4,291.32 0.00 0.00 3,899.75 0.00 0.00 

5.3. Գազամատակարարում 0.00 0.00 0.00 524.90 0.00 0.00 

6. Արտակարգ 
իրավիճակներ 0.00 0.00 0.00 0.000 0.00 0.00 

  Ընդամենը 42,280.27 2,131.19 747.00 43,657.05 2,563.70 745.28 

ՀՀ պետական 
բյուջե

2 563,70
5,88%

Վարկային 
միջոցներ
3 916,93
8,99%

Համայնքային 
բյուջե
285,49
0,65%

Մասնավոր 
ներդրողներ

35 317,00
81,01%

Այլ աղբյուրներ
1 510,53
3,47%

2014Թ. ԿԱՏԱՐԱԾ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԾԱՎԱԼՆԵՐՆ  ԸՍՏ 
ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՄԱՆ ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐԻ
(ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ 43,657.05 մլն դրամ) 
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ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆ 
 

2014 թվականին մարզի արդյունաբերական ձեռնարկությունները ընթացիկ 
(գործող) գներով թողարկել են 69,938.1311 միլիոն դրամի արդյունաբերական 
արտադրանք` 2013 թվականի 72,419.306 մլն դրամի դիմաց: Աճի տեմպը կազմել է 
96.57%, բացարձակ թվով նվազումը կազմել է` 2,481.175 մլն դրամ:  

2014 թվականին մարզի արդյունաբերական ձեռնարկությունները համադրելի 
գներով թողարկել են 71,225.293 միլիոն դրամի արդյունաբերական արտադրանք` 
2013 թվականի 72,419.306 մլն դրամի դիմաց: Աճի տեմպը կազմել է 98.35%, 
բացարձակ թվով նվազումը կազմել է` 1,194.013 մլն դրամ:  

Պատրաստի արտադրանքի իրացումը համապատասխան տարվա ընթացիկ 
գներով 2014թ. կազմել է 69,288.871 մլն դրամ (2013թ.՝ 71,739.129 մլն դրամ), որից 
ԱՊՀ երկրներ՝ 1,136.846 մլն դրամ (2013թ.՝ 1,530.651 մլն դրամ) և այլ երկրներ՝ 
41,376.749 մլն դրամ (2013թ.՝ 45,375.789 մլն դրամ):   

2014թ. Լոռու մարզի արդյունաբերական արտադրանքի տեսակարար կշիռը 
հանրապետության արդյունաբերական արտադրանքի ընդհանուր ծավալում 
(ընթացիկ գներով) տարեկան արդյունքներով կազմել է 5.4% (5-րդ ցուցանիշ): 

2014թ. տարեկան ցուցանիշներով մարզի արդյունաբերության հիմնական տեսակ-
ների ծավալները, աճերը և դրանց տեսակարար կշիռները ունեն այսպիսի տեսք` 

• մշակող արդյունաբերություն՝ 50,758.861 մլն դրամ, ծավալի աճի ինդեքսը` 94.85% և 
տեսակարար կշիռը` 72.58%,  

• հանքարդյունահանումը՝ համապատասխանաբար 10,820.356 մլն դրամ, 123.51% և 
15.47%,  

• էլ.էներգիայի արտադրությունը՝ համապատասխանաբար 7,333.649 մլն դրամ, 100.42% 
և 10.49 %, 

• ջրամատակարարում, կոյուղի, թափոնների վերամշակում և այլ ճյուղեր՝ 
համապատասխանաբար 1,025.265 մլն դրամ, 108.59% և 1.47%,  
 

Մշակող 
արդյունաբե-

րություն
50,758.861

72.58 %

Մարզի արդյունաբերության հիմնա
տեսակարար կշիռները 20

 

                                            
1 Աղբյուրը՝ ՀՀ ԱՎԾ վիճակագրական տեղեկագիր (ծածկագիրը՝ 1210-203),. «Արդյունաբերական 
կազմակերպությունների հիմնական ցուցանիշներն ըստ տնտեսական գործունեության երկնիշ 
դասակարգման, ըստ մարզերի և ք. Երևանի (2014 թվականի հունվար-դեկտեմբերին), 2015թ. 
հունվարի 30: 
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2014թ. նախորդ տարվա համեմատությամբ արտադրության ընդհանուր 
ծավալում նվազել է  մշակող արդյունաբերության տեսակարար կշիռը՝ 3.94 %-ով, 
մեծացել են էներգետիկայի հանքարդյունաբերության, և ջրամատակարարման, 
կոյուղու, թափոնների կառավարման և վերամշակման ոլորտի տեսակարար 
կշիռները՝ համապատասխանաբար՝ 0.40, 3.37, և 0.16 տոկոսներով: 

2014 թվականի ընթացքում մարզի մշակող արդյունաբերության մեջ ըստ 
ճյուղերի պատկերը հետևյալն է. 

                    
(հազ. դրամ) 

 Ճյուղի անվանումը 2014թ. 2013թ. աճը 
(%) 

Տեսակարար
կշիռը մշակող 
արդյունաբե-
րության մեջ 

 (%) 

2014թ. 2013թ.

1. Քիմիական արդյունաբերություն 342,397.00 719,019.00 47.62 0.67 1.30 

2. Թեթև արդյունաբերություն 2,438,178.00 1,011,287.00 241.10 4.80 1.83 

3. Սննդի արդյունաբերություն 16,619,366.00 15,052,550.00 110.41 32.74 27.16 

4. Մեքենաշինություն և սարքաշինություն 786,373.00 948,121.00 82.94 1.55 1.71 

5. Փայտամշակում և կահույքի արտադր. 19,603.00 29,673.00 66.06 0.04 0.05 

6. Մետալուրգիա 29,656,670.00 36,797,035.00 80.60 58.43 66.41 

7. Այլ ճյուղերի մեջ չմտնող ձեռնարկութ. 896,274.00 854,104.00 104.94 1.77 1.54 

Ընդամենը 50,758,861.00 55,411,789.00 91.60 100.00 100.00
 
 

քիմիական 
արդյունաբերություն

0,67%

թեթև 
արդյունաբերություն

4,80% սննդի 
արդյունաբերություն

32,74%

մեքենաշինություն և 
սարքաշինություն

1,55%

փայտամշակում
0,04%

մետալուրգիա
58,43%

այլ ճյուղեր
1,77%

Մարզի մշակող արդյունաբերության հիմնական ճյուղերի
տեսակարար կշիռները 2014թ. 

 

 
2014թ մշակող արդյունաբերության արտադրանքի ծավալը ընթացիկ գներով 

2013թ. համեմատ նվազել է 7,140.365 մլն դրամով, ինչը հիմնականում հիմնային 
մետաղների արտադրության ծավալների անկման արդյունք է, որն էլ 
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պայմանավորված է համաշխարհային շուկայում գունավոր մետաղների գների 
անկումով (պղնձի 1տոննայի գինը 9,000 ԱՄՆ դոլարից իջել է 5,600 դոլարի):  
2013թ.-ի նկատմամբ 2014թ-ին նվազել է նաև մշակող արդյունաբերության 
տեսակարար կշիռը՝ 3.94%-ով: Ծավալների էական աճ են ապահովել թեթև 
արդյունաբերության (1,426.891 մլն դրամ) և սննդի արդյունաբերության (1,566.816 մլն 
դրամ) ենթաճյուղերը: Արտադրության ծավալի աճի ինդեքսի ամենամեծ անկումն 
ունեցել է քիմիական արդյունաբերությունը՝ 47.62 %:  

2014թ. մարզի 14 արտադրական ձեռնարկություններ արտադրանք չեն 
թողարկել, 2013թ. 13-ի դիմաց: Անցյալ տարի մարզի էլ. էներգիա արտադրող 23 
ընկերություններից 17-ը բնեղեն արտահայտությամբ իջեցրել են արտադրության 
ծավալները, որի ընդհանուր գումարը կազմել է 31.9 մլն կվտ/ժամ: Ընդհանուր 
առմամբ, ՀՀ ԱՎԾ մարզային գործակալության հաշվետվություն ներկայացրած 
մարզի 113 արտադրական ձեռնարկություններից, ընթացիկ գներով արտադրության 
ծավալի նվազում են ունեցել 40-ը (ձեռնարկությունների 35.4%-ը), առավել մեծ 
նվազում ունեն Վանաձորի «Վանաձոր-Քիմպրոմ» ՓԲԸ-ն՝ 94.5%, «Արարատ-ՋԷԳ» 
ՓԲԸ-ն՝ 68.3%, «Վանշին Գրուպ» ՓԲԸ-ն՝ 53.3%; «Վանպոլիմեդ» ՍՊԸ-ն՝ 50.0%, 
Ստեփանավանի «ԲՀԵՍ Պլազմա» ԲԲԸ-ն՝ 99.4%, «Պլազմա» ՍՊԸ-ն՝ 90.7%, 
Թումանյանի «Լալվարի անտառտնտեսությունը»՝ 70.2%, Գուգարքի «Բեկոր» ՍՊԸ-ն՝ 
70.5% և այլն: 

2014թ. դեկտեմբերի 20-ին ՀՀ Նախագահ Ս.Սարգսյանի մասնակցությամբ 
տրվեց Թեղուտի պղնձա-մոլիբդենային հանքավայրի և լեռնահանքային համալիրի 
արտադրական գործընթացի մեկնարկը: Ընկերության կառուցման համար ծախսվել է 
340.0մլն ԱՄՆ դոլար, այդ թվում՝ 2014թ. 75.0մլն ԱՄՆ դոլար, որից՝ 12.0մլն ԱՄՆ 
դոլար՝ հանքում մակաբացման աշխատանքների համար, 20.0մլն ԱՄՆ դոլար՝ 
ֆաբրիկայի շինարարության և սարքավորումների մոնտաժման համար, 12.0մլն ԱՄՆ 
դոլար՝ սարքավորումների ձեռքբերման համար և այլն, կառուցվել է միջազգային 
ստանդարտներին համապատասխան արտադրություն, հիմնականում պահպանվել 
են բնապահպանական պահանջները: «ԹԵղուտ» ՓԲԸ ընկերությունն սկսել է 
արտադրանք տալ 2015թ. հունվարի սկզբից: Տարեկան հզորությունը կկազմի 7.0մլն 
տոննա հանքաքարի վերամշակում, 64.0 հազ. տոննա պղնձի խտանյութի 
արտադրություն (շուրջ 20.0 հազ. տոննա պղնձի արտադրությամբ), 760 տոննա 
մոլիբդենի խտանյութ և այլն: Ընկերությունում աշխատում են ավելի քան 1200 մարդ, 
որոնցից 900-ը՝ Ալավերդուց, Շնողից, Թեղուտից և շրջակա համայնքներից: Միջին 
աշխատավարձը հասնում է 300.0 հազ. դրամի: 

Սպիտակի տարածաշրջանում անցյալ տարի շահագործվել է Սպիտակի 
թռչնաբուծական ֆաբրիկան 220 աշխատատեղով: Արտադրությունում մասնավոր 
անձի կողմից իրականացվել է 10.0մլն ԱՄՆ դոլարի ներդրում: Ֆաբրիկայի տարեկան 
արտադրական հզորությունը կազմում է 1570 հազ գլուխ բրոյլեր (ճուտ)՝ 2350.0 
տոննա մսի արտադրությամբ: Սպիտակում շահագործման է հանձնված նաև 
«Հեսփերուս» տրիկոտաժի ֆաբրիկան 48 աշխատատեղով: Նախատեսվում է, որ 
մինչև ընթացիկ տարվա առաջին կիսամյակի ավարտը ֆաբրիկայի հզորությունները 
կավելանան 1.5 անգամ, իսկ աշխատակիցների թիվը կհասնի 130-ի:  

2014թ. արդյունքներով մարզի արտադրանքի ընդհանուր ծավալում մեծ 
տեսակարար կշիռ ունեն Ալավերդու «Էյ-Սի-Փի» ՓԲԸ-ն՝ 56.2%, «Ախթալայի ԼՀԿ» 
ՓԲԸ-ն՝ 12.5%, Ստեփանավանի «Սագամար» ՓԲԸ-ն՝ 7.7%, Սպիտակի «ԱՏ Գրեյն» 
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ՍՊԸ-ն՝ 6.0%, Վանաձորի «Գլորիա կարի ֆաբրիկա» ՍՊԸ-ն՝ 3.4%, «Ձորագետ հիդրո» 
ՍՊԸ-ն՝ 2.7% և այլն: 
 Ըստ տարածաշրջանների 2014 թվականին թողարկված արտադրանքի ծավալն 
ընթացիկ (գործող) գներով ունի այսպիսի տեսք. 

                                                                                                     (հազար դրամ) 

Տարածաշրջան 2014թ. 2013թ. աճի 
տեմպը % 

Բացարձակ 
աճը           

(հազ. դրամ) 

Տեսակարար 
կշիռը, %   

2014թ. 2013թ. 

Սպիտակ 4,392,115.00 3,273,353.00 129.09 1,118,762.00 6.28 4.52 
Տաշիր 1,251,892.00 963,177.00 125.04 288,715.00 1.79 1.33 
Գուգարք 3,343,043.00 3,367,498.00 95.51 -24,455.00 4.78 4.65 
Ստեփանավան 5,993,698.00 5,373,512.00 107.31 620,186.00 8.57 7.42 
Թումանյան 48,634,976.00 54,864,866.00 85.28 -6,229,890.00 69.54 75.76 
Վանաձոր 6,322,407.00 4,576,900.00 132.90 1,745,507.00 9.04 6.32 
Ընդամենը մարզ 69,938,131.00 72,419,306.00 94.69 -2,481,175.00 100.00 100.00 

Արտադրության ծավալի աճ են ապահովել Վանաձոր քաղաքի, Սպիտակի, 
Տաշիրի Ստեփանավանի տարածաշրջանների ձեռնարկությունները, նվազում է 
արձանագրվել Թումանյանի (85.28%) և Գուգարքի (95.51%) տարածաշրջանների 
ձեռնարկություններում:  

Ինչպես երևում է վերը բերված աղյուսակից, հաշվետու տարվա արդյունքներով 
ևս շարունակվում է արդյունաբերական արտադրանքի կառուցվածքում տեսակարար 
կշիռների փոփոխությունները ըստ տարածաշրջան-ների, հիմնականում ի շնորհիվ 
«ԱՏ Գրեյն» ՍՊԸ-ի գործունեության` կտրուկ աճել է Սպիտակի տարածաշրջանի 
տեսակարար կշիռը: ՈՒրախալի է, որ վերջին երկու տարիների արդյունքներով ևս 
մարզի Տաշիրի տարածաշրջանի ձեռնարկություններն արտադրության 25.04% աճ են 
գրանցել, որը հատկապես պայմանավորված է ինչպես հայաստանյան ներքին 
շուկայում պանրի պահանջարկի, այնպես էլ ԱՊՀ երկրներ արտահանման աճով: 

2013թ. համեմատությամբ 2014թ. մարզում գրանցվել է արտադրանքի 
արտահանման ծավալների նվազում՝ 4,392.843 մլն դրամով կամ 9.37%-ով, որը 
պայմանավորված է միջազգային շուկաներում գունավոր մետաղների գների 
նվազմամբ, ինչպես նաև տարադրամի գների անկայունությամբ: 

Արդյունաբերա-արտադրական անձնակազմի միջին ցուցակային թվաքանակը 
2014թ. արդյունքներով կազմել է 6,280 մարդ, 2013թ. 6,063 մարդու դիմաց կամ 
աշխատողների թիվը ավելացել է 217 մարդով, այդ թվում՝ 

 հանքագործական արդյունաբերությունում +143,  
 մշակող արդյունաբերությունում՝ +140 մարդ (հագուստի արտադրություն՝ 

+420, քիմիա՝ -200, էլ. սարքավորումներ՝ -37, սննդամթերքի 
արտադրություն՝ -23, այլ՝ -20), 

 էներգետիկա՝ - 43 մարդ,  
 այլ ճյուղեր՝ - 23 մարդ: 

Աշխատանքի արտադրողականությունը 2014թ. կազմել է 11,136,645 դրամ 2013թ 
11,944,467 դրամի դիմաց, կամ արտադրողականությունը նվազել է 6.8 տոկոսով: 
Մարզի արդյունաբերա-արտադրական ոլորտի աշխատողների արտադրողակա-
նությունը 2014թ. կազմել է հանրապետության արդյունաբերա-արտադրական ոլորտի 
աշխատողների արտադրողականության 72.21 %-ը: 
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Ստորև բերված է 2014 թվականին մարզի արդյունաբերության ցուցանիշները 
բնեղեն արտահայտությամբ ըստ ՀՀ ԱՎԾ  Լոռու մարզային գործակալության 
տրամադրած տվյալների: 

2014թ.-ին մարզի արդյունաբերության 23 հիմնական արտադրատեսակների 
ցուցանիշները բնեղեն արտահայտությամբ  
 

  Արտադրանքի անվանումը Չափի 
միավորը 2014թ.  2013թ.  Բացարձակ 

աճը 

1 Էլեկտրաէներգիա մլն կվտ ժամ 158.1 190.0 -31.9
2 Էլեկտրաշարժիչներ  հատ 2,010.0 2,424.0 -414.0
3 Ավտոգենային սարքավորումներ հազ հատ 64.3 55.1 9.2
4 Պղինձ` պղնձի խտանյությում տոննա 2,650.7 1,889.6 761.1
5 Պղինձ կոնվերտորային (սև պղինձ) տոննա 9,813.6 10,770.8 -957.2
6 Պղնձի խտանյութ տոննա 16,550.0 12,830.4 3,719.6
7 Ցինկի խտանյութ տոննա 5,626.0 3,954.0 1,672.0
8 Սինթետիկ կորունդ կգ.   4,319.7 -4,319.7
9 Լաքաներկանյութեր տոննա 77.7 141.0 -63.3

10 Լվացող, մաքրող և օսլայող միջոցներ տոննա 89.3 755.0 -665.7
11 Շինափայտ տոննա 246.7 507.6 -260.9
12 Պատանյութեր (միջնորմային սալեր, պեմզաբլոկ,) տոննա 1,665.9 1,019.4 646.5
13 Ե/բետոնյան իրեր և կոնստրուկցիաներ տոննա 10,493.2 10,423.9 69.3

14 Ոչ հանքային շինանյութեր տոննա 26,710.0 49,139.0 -
22,429.0

15 Ալյումինե մետաղապլաստ դուռ, պատուհան. հատ 675.0 747.0 -72.0
16 Կուրտկաներ, տաբատներ, կոմբինիզոններ հազ. հատ 552.7 126.7 426.0
17 Պանիր տոննա 408.7 351.7 57.0
18 Կաթ հազ. լիտր 54.0 62.9 -8.9
19 Հաց տոննա 2,507.3 2787.7 -280.4
20 Ալյուր տոննա 16,019.0 11206 4,813.0
21 Հրուշակեղեն տոննա 100.3 104.8 -4.5
22 Մակարոնեղեն տոննա 7.2 33.1 -25.9
23 Համակցված կերեր տոննա 5,909.0 4136 1,773.0
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ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆ 
 

Հաշվետու ժամանակաշրջանում ոլորտի հիմնական խնդիրներն են եղել. 
• աղետի գոտու շինարարական-վերականգնողական աշխատանքների 

կազմակերպումն ու համակարգումը, վերահսկումը, կատարված 
աշխատանքների գնահատումը, սոցիալ-տնտեսական իրավիճակի 
վերլուծությունը, 

• քաղաքաշինական համակարգերի մշակումն ու վերլուծումը, 
• ապօրինաշինության դեմ ուղղված միջոցառումները, 
• համայնքային, մարզային և տարածքային կոմունալ ձեռնարկությունների 

գործունեության վերահսկումը և համակարգումը: 
2014թ. մարզի բնաակարանաշինություն, բնակարանային տնտեսության 

բարեկարգում) ենթաոլորտներում ֆինանսավորման բոլոր աղբյուրների հաշվին 
իրականացվել է 2,395.20 մլն դրամի կապիտալ շինարարության ծրագիր, այդ թվում`   

 ՀՀ պետական բյուջեից`    235.20 մլն դրամ 
 մասնավոր ներդրումներ`   2,160.00մլն դրամ, այդ թվում ըստ ենթաոլորտների՝    
•   Բնակաշինարարություն`                                    1,060.00 մլն դրամ, որից`  

 ՀՀ պետական բյուջե` (ՀՀ ՊՆ)                          200.00 մլն դրամ 
 մասնավոր ներդրումներ`                                   860.00 մլն դրամ:    

•   Բնակարանային տնտեսության բարեկարգում`    1,335.20 մլն դրամ, որից` 
 ՀՀ պետական բյուջե` (Հրատապ Ծրագրով)       35.20 մլն դրամ 
 մասնավոր ներդրումներ`                               1,300.00 մլն դրամ:  

Ընդհանուր առմամբ 2014թ. քաղաքաշինության ոլորտում Լոռու մարզում իրականացվել 
են շուրջ 9,326.6 մլն դրամի շինարարական աշխատանքներ, այդ թվում ըստ 
ֆինանսավորման աղբյուրների՝ 

 ՀՀ պետական բյուջեի ֆինանսավորմամբ -         2,599.3 մլն դրամի,            այդ 
թվում՝ 
• ՀՀ քաղաքաշինության նախարարություն -           677.6 մլն դրամ 
• ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարություն –    752.3 մլն դրամ 
• ՀՀ առողջապահության նախարարություն -           46,6 մլն դրամ 
• ՀՀ մշակույթի նախարարություն -                          63,5 մլն դրամ 
• ՀՀ պաշտպանության նախարարություն -            200.0 մլն դրամ 
• Լոռու մարզպետարան –                                      815.7 մլն դրամ 
• Դպրոցների միջոցներով -                                     43.6 մլն դրամ 

 ՀՍՆՀ-ի ֆինանսավորմամբ -                                  214.5 մլն դրամ 
 Այլ  ֆինանսական միջոցներով-                           6,512.8 մլն դրամ 

 

  ԸՍՏ   ՈԼՈՐՏՆԵՐԻ Ընդամենը 
մարզում  

ՀՀ պետական 
բյուջե  Այլ   ՀՍՆՀ 

1 Բնակարանաշինություն 1,060.0  200.0   860.0  
2 Կրթական օբյեկտներ 1,386.2    810.9    391.8 183.5 
3 Մշակութային և սպորտային օբյեկտներ    188.5    188.5     

4 Առողջապահական օբյեկտներ    777.6     46.6   700.0  31.0 

5 Ճանապարհաշինություն 1,258.5 1,258.5     

6 Այլ օբյեկտներ 4,655.8     94.8 4,561.0  
  Ընդամենը  9,326.6 2,599.3 6,512.8 214.5 
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2014թ. վերոնշյալ միջոցներով իրականացվել է  
• Հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների վերանորոգում՝ 17 

դպրոցներում`  
 11 դպրոցներում իրականացվել են շենքերի տանիքների վերանորոգում, 
 Ստեփանավանի թիվ 1 և Շենավանի դպրոցներում  ջեռուցման համակարգի 

կառուցում, 
 Թեղուտ համայնքի դպրոցում մարզադահլիճի եւ հանդիսությունների դահլիճի 

վերանորոգում, 
 Ալավերդու  թիվ 8 դպրոցի մարզադահլիճի արտաքին ջրահեռացման 

համակարգի կառուցում: 
 Վանաձորի թիվ 9 դպրոցի երկհարկանի շենքի միջանցքների (հատակներով) 

վերանորոգում, մուտքի դռների փոխվում:  
 Ամբողջությամբ փոխվել են Արևաշողի երկհարկանի դպրոցի 1 մասնաշենքի դուռ 

ու պատուհանները, դասասենյակների հատակները, էլ.համակարգը, 
հիմնանորոգվել են  դասասենյակները, 4 սանհանգույցները, սալիկապատվել են  
աստճանները:   

• Վանաձորի բազմաբնակարան շենքերի բակերի բարեկարգում 
 Վանաձորի Նաիրի 3 շենքի բակում ամբողջությամբ փոխվել են եզրաքարերը, 

դիտահորերը և ասֆալտապատվել,  
 Աղայան 75, 75ա, 81 շենքերի բակերում ամբողջությամբ փոխվել են 

եզրաքարերը, դիտահորերը, կառուցվել է թաղամասի նոր ջրահեռացման 
համակարգը և ասֆալտապատվել:  

• Լոռու մարզում հակակարկտային կայանների կառուցում (10 հատ). 
հակակարկտային կայաններ են կառուցվել մարզի Օձուն, Այգեհատ, Արեւածագ, 
Ծաթեր, Կարմիր Աղեգի, Մղարթ, Լեջան, Ամրակից, Կողես (2 հատ) համայնքներում: 

• Կապիտալ սուբվենցիաների տրամադրում համայնքներին՝ 11.6 մլն դրամի՝ 
 «Քաունթեր փարթ» կազմակերպության կողմից Դեբեդ համայնքին համայնքային 

կենտրոնի հիմնանորոգման ծրագրի համաֆինանսավորման նպատակով 
աջակցության ցուցաբերում՝ 9,0մլն դրամ: 

 Ալավերդի համայնքի «Թումանյան աշխարհ» տուրիզմի գրասենյակի 
վերանորոգման նպատակով Ալավերդի համայնքին աջակցության ցուցաբերում՝ 
2,6 մլն դրամ: 

• Նախագծահետազոտական ծախսեր -51.7 մլն դրամի:   
5-րդ հրատապ ծրագրի օբյեկտների նախագծանախահաշվային աշխատանքներն 
իրականացրել են 9 նախագծային կազմակերպություններ, շինարարական 
աշխատանքները՝ 18 շինարարական կազմակերպություններ, շինարարական 
աշխատանքների տեխնիկական հսկողությունը՝ 3 կազմակերպություններ: 
Օբյեկտների նախապատրաստական եւ շինարարական աշխատանքների 
կատարմանը ներգրավվել են շուրջ 550 աշխատողներ: Շինարարական բոլոր 
աշխատանքները սկսվել են հուլիսին: Կրթական օբյեկտների շինարարական 
աշխատանքներն ավարտվել են օգոստոսի վերջին, չխանգարելով դպրոցների 
բնականոն գործունեությանը, իսկ մնացած օբյեկտները՝ հոկտեմբերին:  
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Կրթություն
935,88
36,64%

Մշակույթ և սպորտ
72,5

2,84%

Գյուղատնտե
-սություն

52.00
2.04%

Բնակարանա
-շինություն

200.0
7.83%

Բնակարանային 
տնտեսոթան 
բարեկարգում

35,2
1,38%

Ճանապարհաշի-
նություն
1,258.52
49.27%

2014թ. ՀՀ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ՀԱՏԿՑՈՒՄՆԵՐՆ ԸՍՏ ՈԼՈՐՏՆԵՐԻ
(2,563.70 մլն դրամ) 

 
 
 
 

2005թ. 2006թ. 2007թ. 2008թ. 2009թ. 2010թ. 2011թ. 2012թ. 2013թ. 2014թ.

բնակարանաշինություն 892,40 814,50 973,30 640,00 7680,006405,007662,937640,00359,055 200

կրթություն ևառողջապահություն 756,66 781,90 1319,001131,36 851,53 755,64 2112,78 684,13 993,682 935,88

մշակույթ ևայլ 805,87 1653,791370,101178,501995,91 176,47 668,09 4035,924922,371427,82

Ընդամենը 2454,933250,193662,402949,8610527,47337,1110443,812360,06275,11 2563,7
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ՀՀ Պետական բյուջեի ներդրումների ն ըստ բնագավառների
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Կրթություն
1 511,16
13,98%

Մշակույթ և սպորտ
82,50
0,76%

Առողջապա-հություն
777.60
7.19%

Գյուղ

Գազամատա-
կարարում

524.90
4.85%

2014թ. Իրականացված աշխատանքների ծավալներն ըստ ոլորտների
(առանց արդյունաբերություն)` 10,813.065 մլն դրամ)

 
2014թ. իրականացվել են հետևյալ աշխատանքները և միջոցառումները. 

• 2014թ. մարզի համայնքներից միջպետական և հանրապետական նշանակության 
ճանապարհների տարածքներում և հատուկ կարգավորման գոտիներում  
հողհատկացման 18 առաջարկություններ են ստացվել, որոնցից 3-ը մերժվել են 
մարզպետարանի կողմից՝ քաղաքաշինական նորմերին չհամապատասխանելու 
պատճառով: 15 հողհատկացման առաջարկություններ սահմանված կարգով 
ներկայացվել են ՀՀ քաղաքաշինության նախարարություն՝ համապատասխան 
եզրակացություն ստանալու համար: 15 առաջարկություններից 4-ին տրվել է դրական 
եզրակացություն, 6 առաջարկություններ ետ են ուղարկվել լրամշակման, իսկ 5-ի 
վերաբերյալ տրվել է բացասական եզրակացություն: 

• Լոռու մարզի համայնքների ղեկավարներից համայնքների տարածքներում հողերի 
գործառնական նշանակության փոփոխության 24 առաջարկություններ են 
ներկայացվել մարզպետարան՝ սահմանված կարգով համապատասխան 
եզրակացություն ստանալու համար, որոնցից 16-ին տրվել են դրական 
եզրակացություններ, իսկ 8-ը մերժվել կամ ետ են ուղարկվել համայնք՝ ներկայացված 
առաջարկությունները քաղաքաշինական նորմերին համապատասխան լրամշակման 
համար: 

• Մարզի տարածքում, քաղաքաշինական պետական տեսչության կողմից, ըստ 
անհրաժեշտության կատարված ստուգումների արդյունքում հայտնաբերված և 
արձանագրված քաղաքաշինական նորմերի խախտման 34 արձանագրություններ են 
ուղարկվել մարզպետարան: Քաղաքաշինության վարչությունում քննարկվել են 
արձանագրությունները, կառուցապատողներին և համայնքների ղեկավարներին 
առաջարկվել է վերացնել հայտնաբերված թերությունները և խախտումները: 

• Քաղաքաշինության վարչություն են մուտքագրվել բնակիչներից ստացված 
քաղաքաշինական բնագավառին առնչվող դիմում բողոքներ, որոնք ուսումնասիրվել 
են տեղում, վիճաբանող կողմերին բացատրվել են իրենց իրավունքներն ու 
պարտականությունները, իսկ անհրաժեշտության դեպքում՝ համայնքների 
ղեկավարներին առաջարկվել է կարգավորել վիճահարույց հարցերը:  

• «Հայնախագիծ» ինստիտուտի կողմից 2003թ. մշակված եւ 2014թ. լրամշակված 
Վանաձորի գլխավոր հատակագիծը միջգերատեսչական հանձնաժողովի 
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կողմից դրական եզրակացություն ստանալուց հետո նախագծի հեղինակային 
խմբի կողմից ներկայացվել է ավագանու քննարկմանը եւ հաստատվել:  

• Մարզպետարանի կողմից ուսումնասիրվել է Թումանյան քաղաքի գլխավոր 
հատակագծում փոփոխություններ կատարելու առաջարկությունը՝ 
փոփոխություն-ներին տրվել է հավանություն:  

• Հաշվի առնելով, որ մարզի հանրակրթական դպրոցներում առաջացել են 
ֆինանսական միջոցների խնայողություներ, Լոռու մարզպետի հանձնարա-
րությամբ առաջարկվել է նշված գումարները նպատակային օգտագործելու 
համար առաջնահերթության կարգով դպրոցներում իրականացնել նեքոհիշյալ 
շինարարական աշխատանքները՝ 

 շենքերի տանիքների վերանորոգում 
 սանհանգույցների վերանորոգում 
 պատուհանների փոխում՝ ջերմության կորուստը նվազեցնելու համար 

Խնայված միջոցներով իրականացվող ծրագրերի նախագծա-նախահաշվային 
փաստաթղթերի կազմման, շինարարական աշխատանքների մրցույթների 
իրականացման և վերահսկողության հարցերում մարզպետի հանձնարարականի 
համաձայն քաղաքաշինության վարչության կողմից աջակցություն է ցուցաբերվել 
դպրոցներին: Դպրոցների ֆինանսական միջոցների խնայողության հաշվին՝ ինչը 
կազմել է շուրջ 43,6 մլն դրամ, Վանաձորի թիվ 4; 19; 25, Ստեփանավանի թիվ 1, 
Ալավերդու թիվ 12, Շահումյանի և Ջրաշենի դպրոցներում իրականացվել են 
վերանորոգման աշխատանքներ: 

2014թ. 5-րդ հրատապ ծրագրի իրականացման ժամանակ շինարարական 
աշխատանքների վերահսկողության կատարման մեջ տեղի են ունեցել լուրջ 
փոփոխություններ: Լոռու մարզպետի հետ քննարկելով նախորդ 4 փուլերի ժամանակ 
ի հայտ եկած թերությունները, որոշվել էր՝ բացի կապալառու, տեխնի-կական և 
հեղինակային հսկողություն իրականացնող կազմակերպություններից, 
քաղաքաշինության վարչության աշխատակիցների կողմից եւս կատարել նախագծա-
նախահաշվային փաստաթղթերի կազմման, շինարարական աշխա-տանքների 
իրականացման վերահսկողություն, որպեսզի բացառվի նախորդ տարիներին 
հաճախակի կրկնվող նախագծային թերությունները: Նախագծային 
կազմակերպությունների հետ խորհրդակցությունների ժամանակ քննարկվել էր 
թերությունների առաջացման պատճառները և հանձնարարվել էր հատուկ 
ուշադրություն դարձնել բաց թողնվող նախագծերի որակին: 5-րդ հրատապ ծրագրի 
օբյեկտների վերահսկողությունն իրականացվել է վարչության յուրաքանչյուր  
աշխատակցին ամրակցված օբյեկտների նախապես կազմված ցանկի և գրաֆիկի 
համաձայն: Նշված միջոցառումների իրականացման շնորհիվ արձանագրվել է 
շինարարական աշխատանքների կատարման որակի բարձրացում:  

Ֆինանսական միջոցների  բացակայության պատճառով V հրատապ ծրագրով 
շուրջ 616,0 մլն դրամի նախատեսված 43 ծրագրեր չիրականացավ, որոնց 
նախագծա-նախահաշվային աշխատանքները կատարված  էին: 

2014թ. շինարարական կազմակերպություններում աշխատողների միջին   
ցուցակային թիվը (այդ թվում նաև բնակիչների սեփական միջոցներով իրականաց-
վող շինարարության վրա աշխատողների քանակը) կազմում է շուրջ 5820 մարդ:      
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Քաղաքաշինության ոլորտում ներգրավված աշխատողների թվի դինամիկան

 
Քաղաքաշինության բնագավառում կապիտալ ներդրումների դինամիկան ըստ 

տարիների և ոլորտների ունի հետևյալ տեսքը. 

2006թ. 2007թ. 2008թ. 2009թ. 2010թ. 2011թ. 2012թ. 2013թ. 2014թ

բնակարանաշինություն 890,50 1 073,30 640,00 7 830,00 6 425,00 7 662,93 8 257,99 359,06 1 060,00

Կրթության օբյեկտներ 996,60 1 889,80 1 222,36 1 072,13 1 067,34 1 986,94 698,55 576,59 1 386,20

Առողջապահության օբյեկտներ 51,40 95,20 0,00 241,00 0,00 125,85 112,08 417,09 777,60

Այլօբյեկտներ 7 476,69 5 178,30 6 437,00 4 194,21 2 402,80 3 022,52 9 008,42 4 922,38 6 102,80

ԸՆԴԱՄԵՆԸ 9 415,19 8 236,60 8 299,36 13 337,3 9 895,14 12 798,2 18 077,0 6 275,12 9 326,60
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Քաղաքաշինության ոլորտում կապիտալ ներդրումների դինամիկան ըոտ
ոլորտների
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ԲՆԱԿԱՐԱՆԱՅԻՆ ԵՎ ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐԻ 
ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌ 

Բնակչության կենսապահովման կարևոր բնագավառ է հանդիսանում 
բնակարանային եւ ենթակառուցվածքների գործունեության ոլորտը, որը 
համակարգում է մարզի բազմաբնակարան շենքերի կառավարումը և կոմունալ 
գործունեությունը, ապահովում կապը բնակչության, տեղական ինքնակառավարման 
մարմինների և մարզպետարանի միջև, ինչպես նաև մասնակցում է պետական 
բնակարանային ֆոնդի բնակարանների անհատույց մասնավորեցման գործընթացին, 
ինչի առնչությամբ ներկայացվում է մարզպետի որոշման նախագծեր (այս տարի՝ 
11հատ):   

ՀՀ Լոռու մարզում առկա է 1566 բազմաբնակարան շենք 37140 բնակարանով, 
որոնց կառավարումն իրականացվում է համատիրությունների և թաղամասային 
հիմնարկների միջոցով: Ներկա դրությամբ շարունակվում է թաղամասային 
հիմնարկների լուծարման և համատիրությունների ձևավորման գործընթացը: 

Անկախ սպասարկման վարձավճարների հավաքագրման համեմատական 
ցուցանիշից, Լոռու մարզի քաղաքային համայնքների համատիրությունների 
աշխատանքից ստացվում են տարբեր բողոքներ, որոնք հիմնականում 
կազմակերպչական բնույթի են` աղբահանության, սանիտարական մաքրման, 
բազմաբնակարան շենքերի ջրամատակարարման և կոյուղու համակարգերի, ինչպես 
նաև համասեփականության այլ տեսակներին (տանիք, նկուղ, աստիճանա-վանդակ, 
շքամուտքի պատուհան, դուռ) առնչվող առկա խնդիրներին ոչ ժամանակին լուծման 
վերաբերյալ:  

Բազմաբնակարան շենքերի կառավարման ոլորտում առկա խնդիրների 
կարգավորումը կրում է շարունակական բնույթ: Բնակիչներից ստացված բողոքները 
հաճախ քննարկվել են համայնքների և համատիրությունների ղեկավարներից 
ստացված տեղեկատվությունների հիման վրա և մեր կողմից լրացուցիչ 
ուսումնասիրությունների չեն ենթարկվել, ինչի հետևանքով հարցերին վերջնական 
լուծումներ չեն տրվել և արդյունքում ունեցել ենք կրկնակի ստացված բողոքներ: 
Ուսումնասիրությունների արդյունքում արձանագրվել է, որ Տաշիր, Ստեփանավան, 
Ախթալա, Շամլուղ համայնքներում բազմաբնակարան շենքերի պարտադիր նորմերի 
պահպանման համար սպասարկման վարձավճարներ չեն գանձվել, ինչով խախտվել է 
բազմաբնակարան շենքի կառավարման մասին ՀՀ օրենքի 9-րդ հոդված 2-րդ կետի 
պահանջները:  

 Հարցը քննարկվել է քաղաքապետարանների համապատասխան կառույցների 
հետ և առաջարկվել 2015 թվականին ապահովել նշված օրենքի պահանջների 
կատարումը:  

2015 թվականին նախատեսվում է՝ 
• Մարզի քաղաքային համայնքների, հատկապես Վանաձորի քաղաքապետա-րանի 

հետ համատեղ կատարել բազմաբնակարան շենքերի կառավարման մարմինների 
կողմից իրականացված աշխատանքների ուսումնասիրություն, արդյունքների և առկա 
խնդիրների լուծմանն առնչվող առաջարկությունների քննարկում, ինչպես նաև հետևել 
նախատեսված աշխատանքների կատարման ընթացքին:  

• Շարունակել Վանաձոր համայնքի մնացած բազմաբնակարան բնակելի շենքերի 
տեխնիկական վիճակի վերաբերյալ տվյալների (տեխնիկական անձնագրերի) 
հավաքագրումը: 
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Աղբահանություն 
  Մարզում համակարգված աղբահանություն իրականացվում է հիմնականում 
քաղաքային համայնքներում: Գյուղական համայնքներում հատուկ աղբամաններ չի 
նախատեսվում, աղբահանությունը կատարվում է լոկալ ձեւով, հաճախ չի 
ապահովվում բնակչության սանիտարահամաճարակային անվտանգության 
ապահովման նորմերը: Քաղաքային համայնքների որոշ թաղամասերում երբեմն 
աղբի տեղափոխումը կատարվում է անթույլատրելի ուշացումներով, ինչն 
առաջացնում է բնակչության դժգոհությունը: Աղբահանության բնագավառի 
հիմնախնդիր է հանդիսանում նաև համայնքներում պահանջվող նորմերին 
համապատասխան աղբավայրերի, ինչպես նաև աղբավայրերից կեղտաջրերի 
ֆիլտրացման համակարգերի բացակայությունը (բացառությամբ Ալավերդի քաղաքի): 

Ներկայումս մշակվում է «Կոշտ կենցաղային թափոնների համակողմանի 
կառավարման հայեցակարգ (ԿԿԹՀԿՀ)», որն որպես Գերմանական զարգացման 
բանկի (KFW-ի) աջակցություն, իրականացվում է Հայ-Գերմանական ֆինանսական 
համագործակցության շրջանակներում և ուղղված է կոշտ կենցաղային թափոնների 
համակողմանի կառավարման համակարգի ստեղծմանը:  

Վանաձոր, Սպիտակ, Դիլիջան քաղաքների և հարակից համայնքների համար 
որպես աղբավայր առաջարկվել է տարածք հատկացնել  Քարաձոր համայնքի 
վարչական տարածքից: 

 
ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՈՒՄ 

 
Լոռու մարզում հատկապես վատ է ջրամատակարարման և ջրահեռացման 

համակարգերի խողովակաշարերի եւ ինժեներական կառույցների վիճակը, որոնք 
կառուցվել են 30-40 տարի առաջ եւ հիմնականում համապատասխան 
ֆինանսավորում չլինելու հետեւանքով անհրաժեշտ ծավալի վերանորոգման 
աշխատանքներ չեն կատարվել: Ամբողջ ցանցի հուսալիության աստիճանը դարձել է 
անթույլատրելի՝ ջրի կորուստն անցնում է 55 %-ից, իսկ կոյուղու համակարգում 
հաճախակի են դարձել խցանումները, որի հետեւանքով բնակավայրերի 
սանիտարահիգիենիկ վիճակը պարբերաբար դառնում է վտանգավոր: Լոռու մարզի 
խմելու ջրի մատակարարման համակարգերում ինժեներական կառույցների մոտ 55%-
ը ենթակա է կապիտալ վերանորոգման, հատկապես անբավարար է մաքրման 
կայանների, համայնքային ներքին ցանցերի եւ սանիտարական գոտիների 
տեխնիկական վիճակը, որոնք էլ խմելու ջրին ներկայացվող պահանջների նկատմամբ 
գրանցվող շեղումների հիմնական պատճառն են հանդիսանում: 
 Մարզի խմելու ջրի մատակարարման համակարգի հիմնական տվյալներն են. 

•  ջրային ցանցի երկարությունը՝  3408.25 կմ 
•  ջրի ծախսը    1250 լ/վրկ, որից ճնշումային  520 լ/վրկ 
•  ջրամաքրման կայան         1 
•  պոմպակայաններ         3 
•  քլորատներ         15 

 
       Լոռու մարզի 2014-2017թթ. սոցիալ-տնտեսական զարգացման ծրագրով 2014թ. 
ՏԱՊ-ով ջրամատակարարման ոլորտում պլանավորվել է կատարել 4,291.32 մլն դրամ 
ծավալով աշխատանքներ, այդ թվում` 4,252.42 մլն-ը` ՀՀ պետբյուջեի վարկային 
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միջոցներով (1,442.42 մլն-ը KFW-Գերմանական վարկային ծրագիր, 2,810.00 մլն-ը՝ 
«Եվրոպական վերակառուցման» և «Ասիական բանկի» ծրագրեր) և  38.90 մլն-ը` 
համայնքային ֆոնդային բյուջեների միջոցներով:  
2014թ.-ին փաստացի իրականացվել է 3,899.75 մլն դրամի աշխատանք, այդ թվում` 
3,870.33 մլն դրամի` վարկային միջոցներով, 20.07 մլն դրամի` համայնքային 
միջոցներով և 9,35 մլն դրամի՝ այլ միջոցներով: 

«Լոռի-ջրմուղկոյուղի» ՓԲԸ-ի սպասարկման տարածքում գտնվող Վանաձոր 
քաղաքի և 16 գյուղերի ջրամատակարարման և ջրահեռացման բարելավումն 
իրականացվում է գերմանական վերականգնման բանկի (KFW) ծրագրով: 2014թ. 
պալանավորված 1,442.42 մլն դրամի աշխատանքների դիմաց իրականացվել է 
1,952.13 մլն դրամի աշխատանք:  
 «Հայջրմուղկոյուղի» ՓԲԸ-ի սպասարկման տարածքում գտնվող 38 
համայնքների խմելու ջրի մատակարարման և ջրահեռացման համակարգերի 
աշխատանքների բարելավման նպատակով «Եվրոպական վերակառուցման» և 
«Ասիական բանկի» ծրագրով պլանավորված 2,810.00 մլն դրամի աշխատանք-
ներից 2014թ իրականացվել է 1918.20 մլն դրամի աշխատանքներ: 

 
Ջրամատակարարման ոլորտում 2014թ. Լոռու մարզում նախատեսված 

իրականացված  աշխատանքները 

Հ/
Հ Օբյեկտի և ծրագրի անվանումը 

2014թ. 
Ծրագիր 

(մլն 
դրամ) 

Կատարվել է առ 
Ծանոթու-

թյուն 
 31.12.14թ.    

(մլն դրամ) 

այդ 
թվում  

հրատապ 
ծրագրով 

  Ընդամենը մարզում՝  4,308.47 3,899.75 0.00  
I ՀՀ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵ  0.00 0.00 0.00  
      

  

ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶՊԵՏԱՐԱՆ  
(Հրատապ ծրագրով) 

0.00 0.00 0.00  

      

II ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ 4,252.42 3,870.33 0.00  

1 

KFW-Գերմանական վարկային ծրագիր «Լոռի-
ջրմուղկոյուղի» ՓԲԸ-ի կողմից սպասարկվող 
համայնքներում ջրամատակարարման բաշխիչ 
ցանցերի կառուցում 

1,442.42 1,952.13  

 

2 

«Եվրոպական վերակառուցման» և «Ասիական
բանկի» ծրագրեր «Հայջրմուղկոյուղի» ՓԲԸ-ի 
սպասարկման տարածքում գտնվող 38 
համայնքների խմելու ջրի մատակարարման և 
ջրահեռացման համակարգերի բարելավում 

2,810.00 1,918.20  

 
III ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊ., ԴՈՆՈՐՆԵՐ 0.00 0.00 0.00  
      

IV
  ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ՖՈՆԴԱՅԻՆ ԲՅՈՒՋԵ 38.90 20.069  

 

 
Ջրամատակարարման համակարգերի 
վերանորոգում մարզի 41 համայնքներում 38.90 20.069  

 
V ՄԱՍՆԱՎՈՐ ՆԵՐԴՐՈՂՆԵՐ 0.00 0.00   
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VI ԱՅԼ ՄԻՋՈՑՆԵՐ 0.00 9.35   

1 Արդվի համայնքի ջրագծի կառուցում  1.35   

 2 Չկալով համայնքի ջրագծի կառուցում  8.00   

 
ՏՐԱՆՍՊՈՐՏ 

 
Մարզում գործում են 74 ներմարզային եւ 28 ներքաղաքային կանոնավոր 

փոխադրումների երթուղիներ: Այդ երթուղիների սպասարկման բնագավառում ընդգրկված են 
21 ավտոտրանսպորտային ձեռնարկություններ:  

 Մարզում գործում է «Հարավկովկասյան երկաթուղու» Գյումրի-Այրում հատվածը՝ 13 
կայարաններով:  

Ներքաղաքային կանոնավոր փոխադրումներ իրականացվում են Վանաձոր, Ալավերդի և 
Սպիտակ քաղաքաներում: 
  

ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆ 
 
 

Համաձայն ՀՀ կառավարության 2014թ. փետրվարի 13-ի N265-Ն որոշման, Լոռու 
մարզում ավտոմոբիլային ճանապարհների ցանցը կազմում է 891.1կմ, այդ թվում ըստ 
նշանակության՝ 

• միջպետական     218.9 կմ 
• հանրապետական     264.3 կմ 
• մարզային (տեղական)    407.9 կմ 

Մարզում կան 
•  կամուրջներ և կամրջային անցումներ  175 հատ 
•  ավտոմոբիլային թունելներ      5 հատ 

 
Լոռու մարզի 2014-2017թթ. սոցիալ-տնտեսական զարգացման ծրագրով 2014թ. 

ՏԱՊ-ով ճանապահաշինության ոլորտում ֆինանսավորման բոլոր աղբյուրներով 
նախատեսվել է կատարել 929.68մլն դրամ ծավալով աշխատանքներ, այդ թվում` 
827.70մլն դրամը` ՀՀ պետբյուջեի միջոցներով (313.10մլն դրամը՝ ՀՀ տրանսպորտի և 
կապի նախարարություն, 514.60մլն դրամը՝ ՀՀ Լոռու մարզպետարան (446.60մլն 
դրամը հրատապ աշխատանքների պլանով) և 101.99մլն-ը` համայնքային ֆոնդային 
բյուջեների միջոցներով: 

2014թ. մարզի ճանապարհաշինական ոլորտում իրականացվել է 1,307.31մլն դրամ 
ծավալով աշխատանքներ, որից 1,258.52մլն դրամը ՀՀ պետական բյուջեի 
միջոցներով (752.30մլն դրամը՝ ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարություն, 
506.22մլն դրամը՝ ՀՀ Լոռու մարզպետարան (436.82մլն դրամը հրատապ 
աշխատանքների պլանով) և 48.7898 մլն-ը` համայնքային ֆոնդային բյուջեների 
միջոցներով: 

2014թ. մարզի ճանապարհաշինության ոլորտում իրականացվել է 1,307.31 մլն 
դրամի աշխատանքներ, որից պետբյուջեի միջոցներից՝ 1,258.52 մլն դրամի, այդ 
թվում ըստ պատվիրատուների`  

 ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարություն                        -     752.30 մլն 
դրամ, 
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 ՀՀ Լոռու մարզպետարան                                                     -    506.22 մլն 
դրամ, որից` 

• հրատապ աշխատանքների ծրագրերով`   436.82 մլն դրամ,  
• մարզային ա/ճ-ների պահպանում և շահագործում՝  69.40 մլն դրամ  
Համայնքային ֆոնդային բյուջեների ֆինանսավորմամբ (48.7898մլն դրամ) 

իրականացվել է 38 համայնքների ճանապարհների ու փողոցների ասֆալտապատ-
ման ու վերանորոգման աշխատանքներ: 
 
V հրատապ ծրագրի շրջանակներում կատարվել են հետեւյալ աշխատանքները.  
 
Ճանապարհների վերանորոգում 11 համայնքներում.  
400.3 մլն դրամի վորանորոգվել է 30 փողոց՝ շուրջ 19կմ և 1 կամուրջ, այդ թվում՝ 

 Վանաձոր համայնքի ճանապարհների նորոգում և ասֆալտապատում 117.1մլն 
դրամ արժողությամբ. ամբողջությամբ փոխվել են Վանաձոր քաղաքի 
Թումանյան փողոցի եզրաքարերը, տեղադրվել են նոր դիտահորեր, 
ասֆալտապատվել և նշագծվել են մայթերը: Կատարվել է  սրտաբանական 
հիվանդանոց տանող փողոցի փոսային նորոգում: Ամբողջությամբ 
ասֆալտապատվել է Մայր Աստվածածին եկեղեցուն հարակից հրապարակը: 
Արդյունքում ունեցել ենք ամբողջությամբ վերանորոգված Տիգրան Մեծի 
պողոտան, Թումանյան հրապարակը, Թումանյան փողոցը և Մայր Աստվածին 
եկեղեցուն հարակից հրապարակը: Ծրագրով վերանորոգվել է   շուրջ 686մ 
փողոց և ասֆալտապատվել է 3865մ2  մակերես: 

 Ստեփանավան համայնքի ճանապարհների նորոգում և ասֆալտապատում. 
84,90մլն դրամով ամբողջությամբ փոխվել են Սուրբ Վարդան փողոցի 
եզրաքարերը և ասֆալտապատվել դեպի հիվանդանոց տանող ճանապարհը 
(շուրջ 1175մ ): 

 Տաշիր համայնքի ճանապարհների նորոգում և ասֆալտապատում.              
31,84 մլն դրամով ամբողջությամբ փոխվել են Գետափնյա փողոցի 
եզրաքարերը և ասֆալտապատվել շուրջ 217մ ճանապարհ: 

  Սպիտակ համայնքի ճանապարհների նորոգում և ասֆալտապատում. 43,2մլն 
դրամով իրականացվել է 9 փողոցների ասֆալտապատում: 

 Ալավերդի համայնքի ճանապարհների նորոգում և ասֆալտապատում. 59,4մլն 
դրամով իրականացվել է 12 փողոցների ասֆալտապատում, այդ թվում՝ 
Սանահին թաղամասում 4-րդ հրատապ ծրագրով ջրագծի կառուցման 
ժամանակ քանդված ասֆալտի վերականգման աշխատանքները: 

 Շուրջ 63,7մլն դրամով իրականացվել են Հոբարձի, Բազում, Գյուլագարակ, 
Թումանյան համայնքների ճանապարհների ասֆալտապատման աշխատանք-
ները, ինչպես նաեւ նորոգվել է հորդառատ անձրեւների հետեւանքով քանդված 
Մ6-Դսեղ-Աթան-29կմ ճանապարհահատվածը և Քարաբերդ համայնքի 
կամուրջը: 
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ՀՀ Լոռու մարզում  պետական բյուջեից և այլ միջոցներից 
ճանապարհաշինության գծով 2014թ. հատկացումները և  իրականացված 

աշխատանքները 

Հ/Հ Օբյեկտի և ծրագրի անվանումը 
2014թ. 

Ծրագիր 
(մլն դրամ) 

Կատարվել է առ 
Ծանոթու-

թյուն 
 

31.12.14թ.   
(մլն դրամ) 

այդ թվում 
հրատապ 
ծրագրով 

  Ընդամենը մարզում՝  929.68 1,307.31 436.82  
I ՀՀ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵ  827.70 1,258.52 436.82  
  ՀՀ ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԻ ԵՎ ԿԱՊԻ 

ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 
313.10 752.30 

  

 Տրանսպորտային օբյեկտների 
հիմնանորոգում 313.10 752.30   

1 Ա/ճ Մ6 Վանաձոր-Ալավերդի-Վրաստանի
սահման, կմ32+240  կամուրջի հիմնանորոգում  92.10 0.00   

2 Ա/ճ Մ6 Վանաձոր-Ալավերդի-Վրաստանի 
սահման, կմ32 թունելի հիմնանորոգում  138.00 0.00 

  

3 Պուշկինի լեռնանցքի թունելի հիմնանորոգում  83.00 0.00   
4 Մ6-Թեղուտ  522.00   
5 Թեղուտ համայնքի ճանապարհներ  176.00   
6 Մ-6-Ձորագյուղ  49.60   
7 Վանաձոր-Ալավերդի 28.5կմ վերանորոգում  4.70   
  ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶՊԵՏԱՐԱՆ 514.60 506.22 436.82  

1 
Մարզային ա/ճանապարհների պահպանում և 
շահագործում 

68.00 69.40   

  

ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶՊԵՏԱՐԱՆ  
(Հրատապ ծրագրով) 

446.60 436.82 436.82 
 

 

 Համայնքային նշանակության 
ա/ճանապարհների ասֆալտապատում և 
կամուրջների նորոգում 

446.60 436.82 436.82 
 

1 
Վանաձոր համայնքի ճանապարհների 
նորոգում և ասֆալտապատում 120.00 117.08 117.08  

2 
Ստեփանավան համայնքի ճանապարհների 
նորոգում և ասֆալտապատում 87.40 84.90 84.90  

3 
Տաշիր համայնքի ճանապարհների նորոգում 
և ասֆալտապատում 33.00 31.84 31.84  

4 
Հոբարձի համայնքի  ճանապարհի նորոգում և 
ասֆալտապատում 20.80 19.95 19.95  

5 
Սպիտակ համայնքի ճանապարհների 
նորոգում և ասֆալտապատում 44.50 43.22 43.22  

6 
Ալավերդի համայնքի  ճանապարհների 
նորոգում և ասֆալտապատում 61.50 59.55 59.55  

7 
Բազում համայնքի  ճանապարհների նորոգում 
և ասֆալտապատում 8.32 8.23 8.23 

8 
Գյուլագարակ համայնքի  ճանապարհների
նորոգում և ասֆալտապատում 26.00 25.34 25.34 

9 
Վանաձոր համայնքի բազմաբնակարան
շենքերի բակերի ասֆալտապատում 36.68 36.50 36.50 
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10 
Թումանյան համայնքի ճանապարհների
նորոգում և ասֆալտապատում 5.25 5.07 5.07 

11 Քարաբերդ համայնքի կամրջի նորոգում 3.15 3.14 3.14 

12 
Մ6-Դսեղ-Աթան-29կմ հատվածի ճանապարհի
նորոգում   2.00 2.00 

II ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ 0.00 0.00 0.00 
     

III 
ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊ., 

ԴՈՆՈՐՆԵՐ 
0.00 0.00 0.00 

     

IV ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ՖՈՆԴԱՅԻՆ ԲՅՈՒՋԵ 101.99 48.78976 0.00  

 
Ճանապարհների վերանորոգում 38լ 
համայնքներում 

101.99 48.78976 
 

 

 
 

ԳԱԶԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՈՒՄ 
 

Լոռու ԳԳՄ սպասարկման տարածքում խորհրդային տարիներին եղել են 42220 
բաժանորդներ, որոնցից 20708-ը՝ Վանաձոր  քաղաքում: 

Առ 01.01.2015թ. Լոռու ԳԳ մասնաճյուղի սպասարկման տարածքի գազամատա-
կարարումը վերականգնված և գազիֆիկացված բնակավայրերում առկա է 63617 բաժանորդ՝ 
(34109 առանձնատներ և 29508 բնակարաններ, որոնից թվով 30184-ը Վանաձոր 
քաղաքում): 2014 թվականին բաժանորդների թվաքանակը աճել է 620-ով, վերականգնվել և 
գազիֆիկացվել են թվով 297 առանձնատներ և 323 բնակարաններ, որոնցից թվով 30-ը 
Վանաձոր քաղաքում: Նույն ժամանակահատվածում Լոռու ԳԳՄ սպասարկման տարածքում 
գազիֆիկացվել են 32 հիմնարկ-ձեռնարկություններ: 

Լոռու մարզի 2014-2017թթ. սոցիալ-տնտեսական զարգացման ծրագրով 2014թ. 
գազաֆիկացման ոլորտի համար պահանջվող գումարը կազմել է 261.80մլն դրամ: 2014 թ. 
ՏԱՊ-ով գազաֆիկացման աշխատանքներ փաստացի չեն պլանավորվել, սակայն մասնավոր 
ներդրումներով և ֆինանսավորման այլ աղբյուրներով մարզի գազաֆիկացման ոլորտում 
2014թ. կատարվել է 524.90մլն դրամ ծավալով աշխատանքներ, այդ թվում՝  

 «Լոռու ԳԳ մասնաճյուղի 2014թ. գործող գազատարերի վթարային հատվածների 
հիմնանորոգում» - 478.3մլն  դրամ 

 «Լոռու ԳԳ մասնաճյուղի 2014թ. բնական գազի ռեժիմների ապահովում» - 31.1մլն դրամ  
 Գազաֆիկացվել են թվով 32 հիմնարկ-ձեռնարկություններ - 4.5մլն դրամ 
ֆինանսավորմամբ  

 «Երևանի ռոտարի ակումբ» հասարակական կազմակերպության 11.0մլն դրամ 
ֆինանսավորմամբ իրականացվել են ՀՀ Լոռու մարզի «Սպիտակի մտավոր 
թերզարգացում ունեցող երեխաների թիվ 1 հատուկ դպրոց» ՊՈԱԿ-ի գազաֆիկացման և 
ջեռուցման համակարգի վերատեղադրման աշխատանքները: 
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Էլեկտրամատակարարում 
 

2014թ. 12 ամիսների ընթացքում անհրաժեշտ էր էլ. էներգիայի բնագավառում գանձել 
9,781,879.1 հազ. դրամ, փաստացի գանձվել է 9,751,644.2 հազ. դրամ, (99.6%): 

Հաշվետու ժամանահատվածում ոչ պետական միջոցներով մարզում իրականացվել են 
էլեկտրամատակարարման աշխատանքներ՝ «ՀԷՑ» ՓԲ ընկերության կողմից կատարվել է 
շուրջ 321.295 մլն դրամ գումարի ներդրում: 

 
ԿԱՊ 

 

1. Մարզի բոլոր քաղաքների բաժանորդային ցանցերում իրականացվել են 
վերանորոգման եւ ընդլայնման աշխատանքներ: 

2. Մարզի բոլոր քաղաքներում ապահովվում է բարձր արագության Կոորպորատիվ եւ 
INTERNET ցանցերի տրամադրում եւ շահագործում: 

3. Մարզի բոլոր քաղաքները ապահովվել են 3G կապով:  
4. Մարզի բոլոր՝ 34 3G բջջային կայանները ապահովվել են օպտիկամանրաթելային 

մալուխային գծերով, որի շնորհիվ բարելավվել է բջջային կապի որակը:  
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ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԲՆԱՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 
 

Բուսաբուծություն 
«Անասնաբուժասանիտարիայի, սննդամթերքի անվտանգության և բուսասանի-

տարիայի ծառայությունների կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի մարզային ստորաբաժանման 
ներկայացուցիչների հետ մշտական ուշադրության և հսկողության տակ է պահվել 
թունաքիմիկատների, կենսապատրաստուկների վաճառքի և պահպանման 
պայմանների, բույսերի մշակության ագրոտեխնիկական կանոնների պահպանման ու 
կիրառման, սերմերի և տնկանյութերի ցանքային պիտանելիության և որակի 
պահպանման աշխատանքների կազմակերպումը։  

«Անասնաբուժասանիտարիայի, սննդամթերքի անվտանգության և բուսասանի-
տարիայի ծառայությունների կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի մարզային ստորաբաժանման 
ներկայացուցիչների հետ կատարվել են բույսերի կարանտին հիվանդությունների և 
վնասատուների հայտնաբերման համար ուսումնասիրություններ: 
 

2014թ. ընթացքում գյուղատնտեսական աշխատանքների համար մատչելի գներով 
ազոտական պարարտանյութի և դիզելային վառելանյութի ձեռքբերման նպատակով 
պետական աջակցության ծրագրի շրջանակներում ՀՀ կառավարության կողմից  
մարզին հատկացվել է  

• 2000.0 տ ազոտական պարարտանյութ, որից բաշխվել է 2000տ մարզի 70 
համայնքների 

•  1.500.000 լիտր դիզելային վառելանյութ, որից բաշխվել է 1.136.121 լիտր 
մարզի 77 համայնքների:  

   «2010-2014թթ. Հայաստանի Հանրապետությունում հացահատիկային 
մշակաբույսերի սերմնաբուծության և սերմարտադրության զարգացման ծրագրի» 
շրջանակներում մարզին հատկացվել է  

• 63.3 տոննա աշնանացան ցորենի էլիտային սերմացու, որը բաշխվել է 17 
սերմարտադրող ֆերմերների,  

• 350,0 տոննա աշնանացան ցորենի առաջին վերարտադրության սերմացու, 
որը բաշխվել է 40 համայնքների,  

• 100 տոննա գարու սերմացուից իրացվել է 45.3 տոննա 
• 4,16 տոննա եգիպտացորենի սերմացուից իրացվել է 2,5 տոննա 
• 11,5 տոննա առվույտի սերմացուից բաշխվել է 5,176 տոննա 
• 13,5 տոննա կորնգանի սերմացուից իրացվել է 9,527 տոննա 

Համաձայն ՀՀ կառավարության 14.08.2014թ. N 941-Ն որոշման չիրացված 
54,7տ գարու, 1,66տ եգիպտացորենի, 6,324տ առվույտի և 3,973տ կորնգանի 
սերմացուները անհատուց կհատկացվեն մարզի գյուղացիական տնտեսություն-ներին: 
 Մկնանման կրծողների դեմ պայքարի միջոցառումները կազմակերպելու 
համար ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության կողմից գարնանը մարզին 
հատկացվել է 342.12կգ, իսկ աշնանը՝ 732.0կգ (ընդամենը 1074,12կգ) ցինկի ֆոսֆիդ, 
որը բաշխվել է գյուղնախարարության կողմից անցկացված մոնիտորինգի հիման վրա 
հաստատված 42 համայնքների: Պայքարի միջոցառումները իրականացվել է 
8951,0հա-ի վրա: 
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Մարզի համայնքների հացահատիկային մշակաբույսերի և կարտոֆիլի 
սերմադաշտերի վիճակի ուսումնասիրման նպատակով պարբերաբար կատարվել է 
այցելություններ, կատարվել է սերմադաշտերի ապրոբացիաներ: 

Մարզի Ագարակ, Ամրակից, Այգեհատ, Արևածագ, Լեջան, Ծաթեր, Կարմիր Աղեկ, 
Կողես, Մղարթ, Մեծ Պարնի և Օձուն համայնքներում տեղադրվել է «Զենիթ» տիպի 18 
հակակարկտային կայաններ: 

 Լոռու մարզային փրկարարական վարչության մասնագետների հետ համատեղ 
ուսումնասիրվել է տարերային աղետներից առավել տուժած համայնքների ցանքերի 
վիճակը, կազմվել  մասնագիտական ակտ պատճառված վնասների չափի 
վերաբերյալ: 

 2014թ. մարտի 30-ից ապրիլի 1-ն ընկած ժամանակահատվածում տեղի 
ունեցած ցրտահարության հետևանքով մարզի գյուղացիական տնտեսություններին 
պատճառված վնասները հնարավորինս մեղմելու նպատակով ՀՀ կառավարության 
10.04.2014թ. N398-Ն որոշման համաձայն մարզին անհատույց հատկացված լոլիկի  
1,4կգ, վարունգի 6կգ և ձմերուկի 3,5կգ սերմացուները բաշխվել են առավել վնաս 
կրած գյուղացիական տնտեսություններին, մասնավորապես՝ 

 լոլիկի սերմացուն բաշխվել է Օձուն, Ճոճկան, Շնող, Հաղպատ և Մեծ 
Այրում համայնքների 614 շահառուների և կատարվել է 7հա ցանք, 

 վարունգի սերմացուն բաշխվել է Օձուն, Ճոճկան, Շնող, Մեծ Այրում և 
Նեղոց համայնքների 544 շահառուների և կատարվել է 6հա ցանք, 

 ձմերուկի սերմացուն բաշխվել է  Օձուն, Ճոճկան, Շնող, Հաղպատ և Մեծ 
Այրում համայնքների 281 շահառուների և կատարվել է 3,5հա ցանք: 

Մայիսի 24-ին տեղացած ուժգին կարկուտի հետևանքով վնասվել էին մարզի 
Ագարակ, Ամրակից, Այգեհատ, Արևածագ, Դսեղ, Լեջան, Ծաթեր, Ձորամուտ, 
Մեծավան, Մղարթ և Օձուն համայնքների ցանքատարածությունները: 
Մասնավորապես հացահատիկային մշակաբույսերի ցանքերից վնասվել էր 672 հա, 
իսկ կարտոֆիլի ցանքերից՝ 381 հա: 

Գյուղացիական տնտեսությունների կրած վնասները մեղմելու նպատակով ՀՀ 
կառավարությունը վերը նշված համայնքներին տրամադրել է 95.25 տոննա 
ազոտական պարարտանյութ և 7620 լիտր դիզելային վառելանյութ: Վնասի 
փոխհատուցման ընդհանուր արժեքը կազմել է 14097.0 հազ. դրամ: 

2013թ. տրամադրված 335տ աշնանացան ցորենի առաջին վերարտադրության 
սերմացուից համաձայն ՀՀ կառավարության 17.07.2014թ. N 790-Ն որոշման 170 
հողօգտագործողների ընդանուր առմամբ 83.16տ-ի հետ վերադարձի (13.305.600 
դրամ) գումարներին կանդրադառնան 2015թ. հուլիս ամսին: 

Նախապատրաստվել և հոկտեմբերի 5-ին անց է կացվել «Բերքի տոն 2014» 
մարզային ավանդական տոնակատարությունը, իսկ հակտեմբերի 17-19 մարզի 
պատվիրակությունը մասնակցել է Երևանում կայացած «Հայագրոֆորում»-ի 
աշխատանքներին: 

Լոռու մարզային վիճակագրական գործակալության հետ համատեղ 
ամփոփվել է գարնանացանի և բերքահավաքի տվյալները, որը սահմանված կարգով 
ներկայացվել է ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարություն: 

2014թ. կատարված ցանքերի ցուցանիշների համեմատականները  2013թ. հետ 
բերված են ստորև աղյուսակում.  
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հ/հ Մշակաբույսի անվանումը 2014թ. 
հա 

2013թ 
հա. 

Համեմատական
հա % 

1 Հացահատիկային մշակաբույսեր 12214.0 11083,0 +1131.0 +10.2 

2 Հատիկաընդեղենային մշակաբույսեր 197.4 185,0 +12.4 +6.7 

3 Կարտոֆիլ 4017.9 3953,0 +64.9 +1.6 

4 Բանջարանոցաբոստանային մշակաբույսեր 1487.2 1458,5 +28.7 +2.0 

5 Տեխնիկական մշակաբույսեր (արևածաղիկ) 291.0 418,0 -127.0 -69.6 

6 Կերի մշակաբույսեր 10408.6 10143.7 +264.9 +2.6 

7 Կատարվել է աշնանացան 9573.0 9315,0 +258,0 +2,77
 
2014թ. արտադրված գյուղատնտեսական մթերքների ինչպես նաև կուտակված 

անասնակերերի ծավալների համեմատականները 2013թ. հետ բերված են ստորև 
աղյուսակում 

հ/հ Մշակաբույսի անվանումը 
2014թ.

տ 
2013թ 

տ 
Համեմատական

տ %
1 Հացահատիկային մշակաբույսեր 41142.7 36287,0 +4855.7 +13.4
2 Հատիկաընդեղենային մշակաբույսեր 442.5 437.5 +5.0 +1.1
3 Կարտոֆիլ 73251.2 72743,2 +508 +0.7
4 Բանջարանոցաբոստանային մշակաբույսեր 27091.1 23923,5 +3167.6 +13.2
5 Տեխնիկական մշակաբույսեր (արևածաղիկ) 291.0 322,6 -127 -30.4
6 Պտուղ և հատապտուղ 2762.2 6264,5 -3502.3 -55.9
7 Խաղող 354.8 217,5 +137.3 +63.1
8 Կերի արմատապտուղ 8639.6 7028,6 +1611.0 +22.9
9 Կուտակվել է խոտ 122447.9 108402,7 +13745.6 +12.6
10 Կուտակվել է ծղոտ 10474.8 9486,2 +988.6 +10.4
11 Պատրաստվել է սիլոս 8500.0 7481,0 +1019.0 +13.6

 
Ոռոգում 

Պարբերաբար կատարվել է ուսումնասիրություններ «Գետիկ» և «Լոռու 
ջրանցք» ՋՕԸ-ների գործունեության վերաբերյալ հետևելով ոռոգման համակարգերի 
նպատակային շահագործման և տրված ոռոգման ջրի վարձավճարների 
հավաքագրման գործընթացին: 

Ոռոգման շրջանը հիմնականում եղել է անձրևային, որը բացասաբար է 
անդրադարձել ՋՕԸ-ների գործունեության վրա:  

Ոռոգման, ջրարբիացման և համակարգերի շահագործման նպատակներով 
ՋՕԸ-ների գործունեությունների ցուցանիշնեները 31.12.2014թ. դրությամբ բերված են 
ստորև աղյուսակում 

հ/
հ 

ՋՕԸ-ի 
անվանումը 

Ոռոգված տարածքը  (հա)
Ջրտուքը 
հազ. խմ 

Հասույթը 
հազ. դրամ 

Գանձումը 
հազ. դրամ 

Գանձման 
մակար-
դակը 

% 

Ընդա-
մենը 

որից
մեխանի-

կական 
ինքնա-

հոս 
1 Գետիկ 818.9 393.0 425.9 1163.5 12798.2 12798.0 100.0
 
2 

Լոռու ջրանցք 1610.5 928.0 682.5 1150.5 12656.9 13144.3 103.9
ջրարբիացում  15.5 929.3 975.3 104.9
շահագործում  73770.8 9100.7 8743.2 96.1
Ընդամենը 2429.4 1321.0 1108.4 76100.3 35485.1 35660.8 100.5
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Պետական բյուջեի միջոցներով վերանորոգվել է Այրում-Ճոճկան, Շնող-1, 
Ճոճկան-1 և Ճոճկան-2 պոմպային կայանները: Վերանորոգման աշխատանքների 
իրականացման համար պետբյուջեից կատարվել է  շուրջ 12,0մլն դրամ ներդրում: 

ԱՄՆ-ի ՄԶԳ-ի ֆինանսավորմամբ և «Հայաստանի Ֆուլեր տնաշինական 
կենտրոն» ԲՀԿ-ի կողմից «Գյուղի զարգացման արդի նախաձեռնություն» ծրագրի 
շրջանակներում վերակառուցվել է.  

• Մեծ Այրում համայնքի ոռոգման ներքին ցանցից 2466մ երկարությամբ 
տեղամաս D=110մմ տրամաչափի պոլիէթիլենային խողովակներից: Կոռոգվի 
լրացուցիչ 41հա վարելահողեր և տնամերձեր՝ աջակցելով 187 շահառուի: 
Շինարարական աշխատանքների իրականացման համար կատարվել է շուրջ 
12.0մլն դրամ ներդրում: 

• Շնող համայնքի ոռոգման ներքին ցանցից կատարվել է «Շնող-1» ջրանցքի 
4150մ երկարությամբ տեղամասի ЛР-9 և ЛР-6 ե/բ կիսախողովակների 
վերանորոգում, տեղադրվել են հիդրանտներ և ջրթողներ: Կոռոգվի լրացուցիչ 
135հա վարելահողեր և այգիներ՝ աջակցելով 197 շահառուի: Շինարարական 
աշխատանքների իրականացման համար կատարվել է շուրջ 9մլն դրամ 
ներդրում: 
Կատարվել է գարնանային հնարավոր ջրհեղեղներից, հեղեղումներից և 

սելավներից գյուղատնտեսական ցանքատարածությունները պաշտպանելու 
նպատակով մարզի գետերի, հեղեղատարների և սելավատարների առավել 
վտանգավոր տեղամասերի ուսումնասիրման աշխատանքներ: Կազմվել է 
կանխարգելիչ միջոցառումների պլան և ուղարկվել ՀՀ գյուղատնտեսության 
նախարարություն: 

Հակահեղեղային աշխատանքների ծրագրի շրջանակներում «Գյուղատնտե-
սական ԾԻԳ» պետական հիմնարկի կողմից իրականացվող «Համայնքների 
գյուղատնտեսական ռեսուրսների կառավարում և մրցունակություն» ծրագրի շնորհիվ 
կատարվել են Աթանի ջրարբիացված արոտները համայնքի հետ կապող միակ 
հանգույց հանդիսացող «Քիլիսալու» կոչվող կամուրջի հիմնանորոգման նախագծման 
աշխատանքները: 

Համաձայն ՀՀ ՏԻՄ օրենքի 44-րդ հոդվածի 1 կետի հաշվետու տարում 
մարզպետարանի աշխատակազմի գյուղատնտեսության և բնապահպանության 
վարչության գյուղատնտեսության բաժինը խորհրդատվական կարգով աջակցություն 
է ցույց տվել համայնքներին, համայնքային սեփականություն հանդիսացող ոռոգման 
ցանցերի վերանորոգման, վերակառուցման և դրանց շահագործման ուղղությամբ:  
    Համայնքների ղեկավարներին առաջարկվել է համաձայն ՀՀ ՏԻՄ օրենքի  իրենց 
պատվիրակված լիազորությունների շրջանակներում ջրօգտագործողների շրջանում 
տանել համապատասխան բացատրական աշխատանք ոռոգման ջրի 
վարձավճարների վճարմանան գործընթացը ժամանակին կատարելու համար:   
       Շրջաբերական գրությունների միջոցով, մարզխորհրդի նիստերի, 
տարածաշրջաններում մարզպետի փնջային խորհրդակցությունների ժամանակ 
անընդհատ հանձնարարվել է համայնքների ղեկավարներին, որպեսզի աջակցեն 
ՋՕԸ-ների աշխատակիցների կողմից ոռոգման ջրի վարձավճարների գանձման 
գործընթացին: 

Կատարվել է գարնանային հնարավոր ջրհեղեղներից, հեղեղումներից և 
սելավներից գյուղատնտեսական ցանքատարածությունները պաշտպանելու 
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նպատակով մարզի գետերի, հեղեղատարների և սելավատարների առավել 
վտանգավոր տեղամասերի ուսումնասիրման աշխատանքներ: Կազմվել է 
կանխարգելիչ միջոցառումների պլան և ուղարկվել ՀՀ գյուղատնտեսության 
նախարարություն: 

2000Ã2001Ã2002Ã2003Ã2004Ã2005Ã2006Ã2007Ã2008Ã2009Ã2010Ã2011Ã2012Ã2013Ã2014Ã

Ð³ó³Ñ³ïÇÏ 11.4 36.7 28.8 15.4 25.0 24.6 12.6 27.5 21.4 16.1 14.0 21.7 21.7 36.2 41.1

Î³ñïáýÇÉ 65.3 80.0 47.3 75.0 54.2 63.9 43.5 56.9 54.5 55.0 31.8 38.9 54.4 72.7 73.2

´³Ýç³ñ»Õ»Ý 9.50 16.2 12.1 21.1 14.3 19.1 16.4 25.2 18.2 18.4 13.6 15.7 18.0 23.9 27.1

Ð³ó³Ñ³ïÇÏ 2.50 9.99 6.93 4.96 5.50 6.28 6.07 6.14 5.24 4.29 4.29 5.01 4.66

Î³ñïáýÇÉ 22.4 22.0 12.5 14.7 9.60 11.3 8.06 9.75 8.40 9.27 6.61 6.99 8.41

´³Ýç³ñ»Õ»Ý 1.50 3.60 2.20 3.70 2.50 2.87 2.10 2.39 2.20 2.25 1.93 2.13 2.12
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Մշակաբույսերի արտադրության դինամիկան և դրանց տեսակարար կշիռները
հանրապետության ընդհանուր ցուցանիշում

 
Անասնապահություն 

 
• Լոռու մարզպետի 2013թ. դեկտեմբերի 5-ի թիվ 663 կարգադրության համաձայն 
վերահսկվել է Լոռու մարզի համայնքներում և բոլոր կարգի տնտեսություններում 
2014թ. հունվարի 1-17-ը անցկացված անասնագլխաքանակի հաշվառման 
գործընթացը: 
• Աջակցություն է ցուցաբերվել 2014 թվականի հոկտեմբերի 11-ից 31-ը ընկած 
ժամանակահատվածում Լոռու մարզում վիճակագրական ծառայության կողմից 
իրականացված «Գյուղատնտեսական համատարած հաշվառման» աշխատանքներին: 
• Ազգային վիճակագրական մարզային վարչության և Լոռու ԳԱՄԿ-ի 
մասնագետների հետ կատարվել են գյուղատնտեսական մթերքների շուկայական 
գների դիտարկումներ: 
• Սննդամթերքի անվտանգության ծառայության մասնագետների հետ վերահսկվել 
է մարզի համայնքներում գյուղատնտեսական կենդանիների  հիվանդությունների 
նկատմամբ կանխարգելիչ պատվաստումների ընթացքը: 
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• Գյուղատնտեսական կենդանիների վրա գայլերի ոհմակների հարձակումների 
հետ կապված մարզի Հոբարձի, Վահագնի, Դարպաս համայնքների ղեկավարներից 
ստացված ահազանգի հիման վրա, տեղում կատարվել են ուսումանսիրություններ: 
•  Մարզում կաթի սպառման և շուկայական գների ուսումնասիրության հետ 
կապված այցելություններ են կատարվել մարզի համայնքներ: 
• Լոռու մարզի սննդամթերքի անվտանգության ծառայության և ԳԱՄԿ-ի 
աշխատակիցների հետ միասին համայնքների անասնաբույժների հետ իրականացվել 
է սեմինար խորհրդակցություն «խոզերի աֆրիկյան ժանտախտ» հիվանդություն 
թեմայով: 
• 2014թ. կառուցվել է «Սպիտակի թռչնաբուծական տնտեսություն» ՍՊԸ-ն 
(կատարվել է 10 միլիոն ԱՄՆ դոլար ներդրում), տարեկան արտադրական 
հզորությունը կազմում է 1,570,000 գլուխ բրոյլեր՝ 2,350.0 տոննա մսի 
արտադրությամբ: 
• ՀՀ Լոռու մարզի համայնքներում 2011-2014թթ. «Գյուղական ռեսուրսների 
կառավարման և մրցունակության» ծրագրի շրջանակներում 2014 թվականին 
շահագործման է հանձվել  մարզի Քարինջ համայնքում՝ արոտների ջրարբիացման 
համակարգ, Շամուտում՝ արոտավայրերի ջրընդունրչ կառույցներ և ջրարբիացման 
համակարգ: Դսեղ, Քարիջ, Ահնիձոր համայնքների «Արոտօգտագործողների 
միավորում» սպառողական կոոպերատիվներին հատկացվել է «Բելառուս ՄՏԶ-82,1» 
մակնիշի տրակտոր (յուրաքանչյուրին մեկ հատ): 
• Միավորված Ազգերի Կազմակերպության Պարենի և գյուղատնտեսության 
կազմակերպության կողմից իրականացվող «Հայաստանում սպանդանոցների 
զարգացման» ծրագրի շրջանակներում մարզի Օձուն համայնքում 2013-2014թթ. 
կառուցվել է սպանդանոց, որը գտնվում է սարքավորումների տեղադրման 
վերջնական փուլում:  

Լոռու մարզում վերջին վեց տարվա ընթացքում արտադրված կաթի, մսի, ձվի, 
մեղրի և բրդի քանակությունները բերված են ստորև աղյուսակում. 

 

 Չափի 
միավոր 2008թ. 2009թ. 

 
2010թ. 
 

 
2011թ. 2012թ. 2013թ. 2014թ. 

Կաթ տոննա 73850 85700 77100 76200 77700 81200 86000
Միս տոննա 9700 14800 14600 15000 15000 16300 17300

Բուրդ տոննա 64.5 59.3 64.3 65.5 65.7 67.0 67,5
Մեղր տոննա 300 260 310 310 310 330 340
Ձու մլն. հատ 21.0 34.4 39.7 47.3 47.2 43.6 45.8

 
2015թ. (հունվարի 1-ի դրությամբ) անասնագլխաքանակի վիճակագրական տվյալները 

ԱՆՎԱՆՈՒՄ ՔԱՆԱԿ 

Խոշոր եղջերավոր կենդանիներ, որից կովեր 78493  (38956 կով) 
Մանր եղջերավոր կենդանիներ 33504 
Խոզեր 9968 
Թռչուններ 155227 
Մեղվաընտանիք 24303 
Ձիեր ընդամենը  2452 
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2004թ. 2005թ. 2006թ. 2007թ. 2008թ. 2009թ. 2010թ. 2011թ. 2012թ. 2013թ. 2014թ.

խոշոր եղջերավոր 64140 68891 70423 73800 73360 66715 67840 72086 78891 79070 78493

խոզեր 10403 14656 15504 5600 5284 9525 8355 7091 13551 11164 9968

մանր եղջերավոր 43400 37781 35788 40300 36492 26886 27416 28287 30109 32883 33504
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ԲՆԱՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 

 
 ՀՀ Լոռու մարզի անտառային պետական ֆոնդը կազմում է 101,205.0հա, որից 
անտառածածկ է 85,799.6հա: Անտառային ֆոնդը կազմում է մարզի տարածքի մոտ 
27%-ը: Մարզի անտառները լեռնային են, ունեն ընդգծված հողապաշտպան, 
ջրապաշտպան և կլիմայակարգավորիչ նշանակություն, ինչպես նաև սոցիալ-
տնտեսական, գիտական բարձր արժեք և աչքի են ընկնում բուսական տեսակների 
բազմազանությամբ: Մարզի անտառկազմող հիմնական ծառատեսակներն են՝ 
հաճարենին, կաղնին, բոխին և սոճին, իսկ ոչ հիմնական տեսակներ են համարվում 
լորենին, կեչին, թեղին, հացենին:  
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 Մարզի անտառների կառավարումն իրականացնում են ՀՀ 
գյուղատնտեսության նախարարության կազմում գործող «Հայանտառ» ՊՈԱԿ-ի 7 
անտառտնտեսություններ՝ Գուգարքի, Եղեգնուտի, Լալվարի, Ջիլիզայի, Դսեղի, 
Ստեփանավանի և Տաշիրի:  
 «Հայանտառ» ՊՈԱԿ-ի, մարզում գործող անտառտնտեսությունների հետ 
պարբերաբար ամփոփվել է մարզի տարածքում փայտանյութի մթերման պետական 
առաջադրանքի և անտառվերականգնման աշխատանքների վերաբերյալ  տվյալները:  

 2014թ. մարզի անտառհատումների տարեկան առաջադրանքը 8690մ3 է, 
օրինական (պլանային) հատումները կազմել են 10704մ3, այդ թվում Թեղուտի 
հանքավայրի շահագործման նպատակով իրականացված հատումները՝ 
3389մ3:  

 2014թ. ընթացքում մթերվել է 8588մ3 թափուկ վառելափայտ:  
 «Հայանտառ» ՊՈԱԿ-ի, ՀՀ Ոստիկանության մարզային վարչության, 
բնապահպանության նախարարության ԲՊՏ Լոռու տարածքային բաժնի հետ 
պարբերաբար ամփոփվել է մարզի տարածքում ապօրինի ծառահատումների, 
փայտանյութի անօրինական տեղաշարժի և օրինախախտումների վերաբերյալ  
տվյալները:  

 2014թ. ընթացքում Ոստիկանության Լոռու մարզային վարչության և 
ոստիկանության բաժինների կողմից  կատարվել է 570 ստուգայց, հայտնաբերվել 
են ապօրինի անտառհատումների, փայտանյութի տեղափոխման և իրացման 40 
դեպք, պետությանը հասցված վնասի չափը կազմել է 3մլն. 148 հազ. դրամ, որից 
վերականգնվել է 1մլն. 741հազ. դրամը: Հարուցվել է 2 քրեական գործ: Վարչական 
պատասխանատվության են ենթարկվել 21-ը:  

 Լոռու մարզի «Անտառտնտեսություն» մասնաճյուղերում 2014թ. հունվար-
հոկտեմբեր ամիսների ընթացքում հայտնաբերված ապօրինի հատումները 
կազմել են 236 ծառ – 90.66 խտացված խոր. մ` ընդհանուր ծավալով:  
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 WWF ծրագրով 2014թ. ընթացքում  Լոռու մարզում իրականացվել է.  
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 «Թռչկան» ջրվեժի` բնության հուշարձանի հարևանությամբ, նախկինում 
անտառպատված 20 հա տարածքի վրա անտառային մշակույթների 
խնամքի և լրացման աշխատանքներ: 

 
 «Գուգարքի անտառտնտեսություն» մասնաճյուղի տարածքում. 

 բնական վերաճին օժանդակելու նպատակով 50 հա անտառային 
տարածքի ցանկապատման աշխատանքներ,  

 72 հա անտառտնկման, խնամքի և լրացման աշխատանքներ:  
 Ծրագրի իրականացման արդյունքում կվերականգնվի շուրջ 70հա լեռնային 
անտառ` Թռչկանի ջրվեժին հարող տարածքում: Ծրագիրն ավարտվելու է 2015թ.-ին: 
 «Էյ-Թի-Փի» բարեգործական հիմնադրամը 2014թ. ընթացքում Լոռու մարզում 
իրականացրել է.  

 Ստեփանավան համայնքում անտառտնկման աշխատանքների համար 
շուրջ 6.7 կմ ցանկապատման աշխատանքներ,  

 Ստեփանավան համայնքում շուրջ 72հա անտառտնկման աշխատանք-
ներ և խնամքի ու լրացման աշխատանքներ: Տնկվել են սոճենու, կաղնու, 
հացենու, արոսենու, թխկենու, վայրի տանձի և խնձորի շուրջ 210 հազ. 
տնկիներ,  

 Կողես, Կաթնաջուր, Ջրաշեն, Արջուտ և Սարատովկա համայնքներում 
շուրջ 2.8կմ ցանկապատի վերանորոգման աշխատանքներ,  

 Սպիտակ, Կաթնաջուր, Արջուտ, Ֆիոլետովո,  Ծաղկաբեր, Ջրաշեն, 
Ղուրսալի, Սարատովկա և Կողես համայնքներում շուրջ 450հա 
տարածքի վրա նախորդ տարիներին հիմնադրված անտառ-
մշակույթների խնամքի և լրացման աշխատանքներ:  

 Անտառտնկարկների խնամքի և լրացման աշխատանքները կրում են 
շարունակական բնույթ:  
     Ավանդական դարձած անտառտնկման աշխատանքներից բացի հիմնադրամը 
մարզում իրականացնում է նաև տարաբնույթ բնապահպանական ուսուցողական 
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դասընթացներ, անվճար հիմունքներով համայնքներին է տրամադրում պտղատու և 
դեկորատիվ տնկիներ:  
 

   
 

«Էյ Թի Փի» բարեգործական հիմնադրամին է պատկանում նաև Լոռու մարզի 
Մարգահովիտ գյուղում գտնվող «Միրաք» անտառային տնկարանը: Տնկարանում 500 
հազար տնկի է աճեցվում, հիմնականում` կաղնի, բարձր լեռնային թխկի, հացենի, 
սոճի: Տնկարանը ստեղծվել է 2007թ., տարածքը 5հա է: 

Լոռու մարզի Ֆիոլետովո գյուղում 2007թ.-ին տնկված, պոլսահայ լրագրող 
Հրանտ Դինքի անունը կրող անտառի տարածքը Հայաստանում առաջինն է, որտեղ 
հողի կատեգորիան փոխվել է և համայնքայինից դարձել անտառային: «Հրանտ 
Դինքը» բարեգործական հիմնադրամի տնկած առաջին անտառն է և արդեն 
տեսանելի է ճանապարհից: Անտառի մակերեսը 11հա է, տնկված է 50 հազար ծառ` 
հիմնականում սոճի: 

Թեղուտի պղինձ-մոլիբդենային հանքավայրի շահագործման հետ կապված, 
ըստ հաստատված բնապահպանական ծրագրի, «Թեղուտ» ՓԲԸ-ն պարտավորվել է 
կատարել 714հա անտառտնկման աշխատանքներ, որից 2009-13թթ. ընթացքում 
մասնագիտացված ձեռնարկությունների միջոցով արդեն իսկ 220հա համայնքային 
(73հա՝ Լեռնահովիտ, 50հա՝ Թեղուտ, 50հա՝ Արջուտ, 30հա՝ Օձուն, 17հա՝ Շնող) և 
158.5հա անտառային ֆոնդի տարածքների վրա կատարվել են անտառտնկման, 
ցանկապատման և խնամքի աշխատանքներ: 2014թ. նույն ծրագրի շրջանակներում 
Գուգարքի և Լալվարի անտառտնտեսություններում իրականացվել են 13հա 
անտառտնկման,  նախորդ տարիներին հիմնադրված 44.4հա անտառմշակույթների 
լրացման, 108հա ագրոտեխնիկական խնամքի և շուրջ 4կմ ցանկապատման 
աշխատանքներ: 

Ընդհանուր առմամբ ծրագրերով 2014թ. ընթացքում մարզում իրականացվել է 
շուրջ 85հա անտառտնկման, 13.5կմ ցանկապատման, բնական վերաճին 
օժանդակելու նպատակով շուրջ 50հա անտառային տարածքի ցանկապատման և 
նախորդ տարիներին հիմնադրված 750հա անտառմշակույթների խնամքի և լրացման 
աշխատանքներ: 

2013թ. Թեղուտում սկսված կենսաբազմազանության հետազոտությունները 
ավարտվել են և մոտ ժամանակներս կհրապարակվի կատարված աշխատանքների 
արդյունքների հաշվետվությունը:  
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Մարզպետարանի հանձնարարությամբ համայնքներում ծառերի էտը 
կազմակերպվում է ուշ աշնանը և էտից առաջացած վառելափայտը տրամադրվում են 
սոցիալապես անապահով ընտանիքներին: 

Աջակցություն է ցուցաբերվել մարզի համայնքներին, դպրոցներին և 
կազմակերպություններին` ծառատունկ կազմակերպելու համար:  

Լոռու մարզային փրկարարական վարչության հետ համատեղ մշակվում և 
պարբերաբար անց են կացվում «Անտառների հրդեհների հրդեհաշիջման 
կազմակերպում և իրականացում» թեմայով շտաբային ուսումնավարժություններ: Ըստ 
ՀՀ Լոռու մարզպետի կողմից հաստատված ժամանակացույցի՝ ս.թ. մայիսի    5-ից 
27-ը Լոռու մարզի 13 համայնքներում (Դսեղ, Քարինջ, Մարց, Շամուտ, Լորուտ, 
Աթան, Ահնիձոր, Չկալով, Դեբեդ, Եղեգնուտ, Վահագնի, Վահագնաձոր և 
Անտառամուտ) Լոռու մարզի փրկարարական վարչության, «Հայանտառ» ՊՈԱԿ-ի, 
շահագրգիռ կազմակերպությունների և համայնքների մասնագիտացված խմբերի ու 
արձագանքող ուժերի մասնակցությամբ անց է կացվել շտաբային 
ուսումնավարժություն:  
 2015թ. ՀՀ կառավարության, UNDP և GEF միջազգային կազմակեր-
պությունների նախաձեռնությամբ Լոռու և Տավուշի մարզերում կսկսվի իրականացվել 
«Հողերի և անտառների կայուն կառավարման ներդրումը Հյուսիս-արևելյան 
Հայաստանի չոր լեռնային լանդշաֆտներում» ծրագիրը: 

Ծրագրի նպատակն է ապահովել հյուսիս-արևելյան Հայաստանում հողերի և 
անտառների կայուն կառավարումը՝ երաշխավորելով բազմապիսի 
էկոհամակարգային ծառայությունների մատակարարման շարունակական ընթացքը և 
նպաստելով կարևոր նշանակություն ունեցող կենսաբազմազանության 
պահպանությանը։ Ծրագրի տևողությունը` 48 ամիս (2015-2018թթ): Ակնկալվող 
բյուջեն շուրջ 17մլն. ԱՄՆ դոլար:  

Մարզում իրականացվում է նաև ENPI FLEG երկրորդ ծրագիրը, որի հիմնական 
նպատակն է տարածաշրջանում ստեղծել կայուն և կատարելագործված, 
անտառկառավարման համակարգ, ինչպես նաև սատարել անտառպահպանության 
աշխատանքներին: Ծրագրի բյուջեն կազմում է 1.5մլն. եվրոձ այն կավարտվի 2016թ.-
ին: 
 

Ընդերքօգտագործում և շրջակա միջավայր 
 
Լոռու մարզը հարուստ է տարբեր տեսակի օգտակար հանածոներով և իր 

նշանակությամբ երկրորդն է հանրապետությունում: Օգտակար հանածոները 
ներկայացված են հիմնականում ինտրուզիվ ծագման երեսապատման քարերով, 
ավազակոպճային խառնուրդով, բազալտներով, իսկ մետաղական հանածոներից են 
պղինձը, մոլիբդենը, ոսկին (շահագործվում է Շամլուղի պղնձի հանքավայրը, Մղարթի 
և Արմանիսի ոսկի-բազմամետաղային հանքավայրերը:  

Մարզի ընդերքի օգտագործման և օրինականության վերաբերյալ պահանջվող 
ձևաչափով համապատասխան գերատեսչություններին պարբերաբար ներկայացվել 
են տեղեկանքներ:  

Գործող օրենքի համաձայն Ալավերդու պղնձաձուլական գործարանի և 
Ախթալայի լեռնահարստացուցիչ կոմբինատի կողմից վնասակար ազդեցության 
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ենթարկվող համայնքներին բնապահպանական և առողջապահական ծրագրեր 
իրականացնելու համար պետական բյուջեից կատարվում են մասնահանումներ:  

ՀՀ պետական բյուջեի կողմից 2011-2014թթ. բնապահպանական և 
առողջապահական ծրագրեր իրականացնելու համար տրամադրված գումարների 
վերաբերյալ տվյալները հետևյալն են. 

                                                         հազ. դրամ 

Համայնքներ 
Տարիները 

2011թ. 2012թ. 2013թ. 2014թ. 
Ալավերդի 55 155.9 94 411.5 110 000.0 120 000.0 
Հաղպատ 18 600.0 23 602.8 25 000.0 27 000.0 
Օձուն 18 600.0 23 602.9 58 664.8 12 498.4 
Աքորի 11 712.0 23 602.8 28 000.0 30 000.0 
Հագվի 800.0 8 000.0 50 000.0 30 000.0 
Ախթալա 1 000.0 1  500.0 3 500.0   4 500.0 
Ընդամենը 113 067.9 174 720.0 275 164.8 223 998.4 

      
«Ընկերությունների կողմից վճարվող բնապահպանական վճարների 

նպատակային օգտագործման մասին» ՀՀ օրենքին համապատասխան, Լոռու մարզի 
վնասակար ազդեցության ենթարկվող համայնքներին 2015թ. համար նախատեսվում է 
150մլն. 522.2հազ դրամ, համապատասխանաբար.  

• Ալավերդի համայնքին - 94 677.0 հազ. դրամ; 
• Օձուն համայնքին       – 7 511.4 հազ. դրամ; 
• Հաղպատ համայնքին  – 27 470.6 հազ. դրամ; 
• Աքորի համայնքին       – 20862.2 հազ. դրամ: 
 

  Վերը նշված ՀՀ օրենքով ընձեռնված հնարավորությունից ելնելով, 
միջնորդություն է ներկայացվել ՀՀ բնապահպանության նախարարություն, որպեսզի 
Լոռու մարզի Ստեփանավան և Ուրասար համայնքները («Սագամար» ՓԲԸ՝ 
շահագործում է Արմանիսի ոսկու-բազմամետաղային հանքավայրը) ընդգրկվեն 
վնասակար ազդեցության ենթարկվող համայնքների ցանկում ու բնապահպանական 
ծրագրեր իրականացնելու համար պետական բյուջեից սահմանված կարգով ստանան 
մասնահանումներ: Աշխատանքներ են տարվում, որպեսզի Թեղուտ և Շնող 
համայնքները («Թեղուտ» ՓԲԸ՝ շահագործում է Թեղուտի պղինձ-մոլիբդենային 
հանքավայրը) նույնպես ընդգրկվեն այդ ցանկում: 

Ակնկալվող բնապահպանական նպատակային գումարները էապես կնպաստեն 
նշված համայնքների ազգաբնակչության առողջության և շրջակա միջավայրի 
պահպանման գործում: 

Ախթալայի ԼՀԿ-ի «Նազիկ» պոչամբարի 1հա-ի վրա իրականացվել են 
ռեկուլտիվացիայի և ծառատունկի աշխատանքներ: Պարբերաբար իրականացվող 
մոնիտորինգի արդյունքները փաստում են կատարված աշխատանքի բարձր 
արդյունավետության մասին: Ախթալայի ԼՀԿ-ի ղեկավարությունը մեծ ոգևորությամբ 
է ընդունում կատարված աշխատանքը և խոստանում հնարավորության դեպքում 
իրականացնել նաև այլ կոնսերվացված պոչամբարների նմանատիպ 
ռեկուլտիվացման աշխատանքներ:  
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 ՄԱԿ-ի Զարգացման ծրագրի Գլոբալ Էկոլոգիական Հիմնադրամը փոքր 
դրամաշնորհային ծրագրի ֆինանսավորմամբ Լոռու մարզի Լեռնանցք համայնքում 
իրականացրել է «Վարելահողերի վերականգնում դրենաժային համակարգի 
կառուցման միջոցով» ծրագիրը, որը նպատակ էր հետապնդում վերականգնել 
Լեռնանցք համայնքի ճահճացած հողերը և պայքար տանել նաև հողերի հետագա 
ճահճացման դեմ: Ծրագրի շրջանակներում համայնքում կառուցվել է շուրջ 1500 մետր 
բաց դրենաժային համակարգ, որի միջոցով հավաքված ջրերը բնակչության 
կարիքների օգտագործման նպատակին ծառայելու համար կառուցվել է 2300 մետր 
ոռոգման համակարգ: Այդ ոռոգման գծով համայնքի բնակիչները կունենան մինչև 
14լ/վրկ ոռոգման ջուր: Ծրագրի իրականացման արդյունքում աստիճանաբար 
կվերականգնվի շուրջ 70հա ճահճացած տարածք, որտեղ հնարավոր կլինի աճեցնել 
բարձրարժեք գյուղատնտեսական կուլտուրաներ:  
 Հայ–Գերմանական Ֆինանսական Համագործակցության շրջանակներում 
իրականացվում է «Կոշտ կենցաղային աղբի համակողմանի կառավարման 
հայեցակարգ, ք. Վանաձոր» ծրագիրը: Ծրագիրը ենթադրում է Լոռու մարզում 
կառուցել եվրոպական չափանիշներին համապատասխան 3 աղբավայրեր, որոնք 
կսպասարկեն Լոռու մարզն ամբողջությամբ և Դիլիջան քաղաքը: Նոր աղբավայրերի 
շահագործմանը զուգընթաց կլուծվի նաև համայնքներում տարերայնորեն առաջացած 
ապօրինի աղբավայրերի լիկվիդացման և ռեկուլտիվացման հարցը:  
 Մարզպետարանի կողմից տարվող հետևողական աշխատանքի շնորհիվ, 
մարզի մի քանի գյուղական համայնքներ ևս ձեռք են բերել աղբարկղներ և սկսել են 
կատարել կանոնակարգված աղբահանության աշխատանքներ:  
 Մարզի բնապահպանական կարևոր խնդիրների քննարկումները, 
հասարակական լսումները հիմնականում անց են կացվում մարզպետարանի նիստերի 
դահլիճում և մարզում գործող երեք բնապահպանական տեղեկատվական Օրհուս 
կենտրոններում (Վանաձոր, Ալավերդի, Ստեփանավան): Հասարակական լսումներին 
մասնակցում են, ինչպես համապատասխան գերատեսչությունների և 
կազմակերպությունների փորձագետներ, այնպես էլ շահագրգիռ ՏԻՄ-երի, 
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բնապահպանական ՀԿ-ների, ԶԼՄ-ների և հասարակության ակտիվ 
ներկայացուցիչներ: 
 Մարզի առողջապահական և բնապահպանական կարևորագույն 
հիմնախնդիրներից է դեռևս խորհրդային տարիներին կառուցված Ալավերդու 
մկնդեղի պահեստը, որը գտնվում է խիստ անմխիթար վիճակում և կարող է 
էկոլոգիական աղետի աղբյուր հանդիսանալ: ԵԱՀԿ երևանյան գրասենյակի 
հրավերով Հայաստան են ժամանել միջազգային փորձագետներ, որոնք 
մասնագիտացած են հենց պոչամբարների ու թունաքիմիկատների գերեզմանոցների 
հետ աշխատանքներում: Հետազոտության արդյունքում փորձագետները 
կներկայացնեն խնդրի լուծման արդյունավետ տարբերակը:   

    

Ալավերդու մկնդեղի գերեզմանոցը

 
    

Ալավերդու քաղաքապետարանի և «Էյ-Սի-Փի» ՓԲԸ-ի համատեղ ուժերով 2015թ. 
նախատեսվում է իրականացնել մկնդեղի թափոնակուտակիչի ռիսկերի մեղմանն 
ուղղված և այն հետագայում անվտանգ վիճակի բերելու միջոցառումների նախագծա-
նախահաշվային աշխատանքներ: Արդյունքների հիման վրա կկազմվի 
գործողությունների ծրագիր, որը ոչ միայն կներակայացվի համապատասխան 
գերատեսչություններին և կառույցներին, այլ նաև միջազգային դոնոր 
կազմակերպություններին՝ տվյալ հիմնախնդրի լուծման համար լրացուցիչ 
ֆինանսական միջոցներ ներգրավելու համար: 
 Հանքավայրերի շահագործման և օգտակար հանածոների վերամշակման 
արդյունավետության բարձրացման համար կազմակերպություններին տրվել է 
մասնագիտական և խորհրդատվական օգնություն:  

Հիմք ընդունելով ՀՀ Նախագահի 1997 թվականի մայիսի 6-ի N ՆՀ-728 
հրամանագրի 1.37 կետը, բնապահպանության և ընդերքօգտագործման 
բնագավառներում  համաձայն տրված հարցաշարերի Լոռու մարզի 6 համայնքներում 
(Ալավերդի, Թեղուտ, Դսեղ, Սարատովկա, Լերմոնտովո և Ձորամուտ) իրականացվել 
է վարչական հսկողություն, որոնց արդյունքները ներկայացվել են տարածքային 
կառավարման նախարարություն:  
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Բնապահպանության բաժինը կազմակերպել և ակտիվ մասնակցություն է 
ունեցել բնապահպանության ոլորտին առնչվող մի շարք սեմինարների, 
գիտաժողովների և  կոնֆերանսների աշխատանքներին, մասնավորապես. 

 Մասնակցություն է եղել «Հարավային Կովկասում կլիմայի փոփոխությանը հարմարվելու 
և կենսաբազմազանությունը պահպանելու համար անհրաժեշտ տեղական 
հնարավորությունների և տարածաշրջանային համագործակցության զարգացում» 
ծրագրի շրջանակներում Հայաստանում և Վրաստանում անցկացված միջազգային 
կոնֆերանսի աշխատանքներին:  

 «Անտառների հասարակական մոնիթորինգ» ծրագրի շրջանակներում Վանաձորի և 
Ալավերդու Օրհուս կենտրոններում կազմակերպվել և անց են կացվել անտառի 
ապօրինի գործունեությունների վերաբերյալ դասընթացներ, որը ներառել է թրեյնինգ ու 
պրակտիկ դաշտային աշխատանք GPS և այլ գործիքների կիրառմամբ:  

 Ալավերդու Օրհուս կենտրոնում մասնակցություն է եղել «Համայնքի և տարածաշրջանի 
բնապահպանական խնդիրներ, համայնքներին հատկացվող բնապահպանական 
սուբվենցիաներ» թեմայով կազմակերպված հանդիպումներին:  

 Մարզի հանքարդյունաբերական կենտրոններում (Ալավերդի, Թեղուտ, Արմանիս, 
Ախթալա) պարբերաբար անց են կացվում լեռնաարդյունաբերական գործունեության 
հետևանքով առաջացող ռիսկերի գնահատման և դրանց մեղմացմանն ուղղված 
հանդիպում-քննարկումներ: Հանդիպումներին մասնակցում են թիրախային 
համայնքների ղեկավարներ, ակտիվ քաղաքացիներ, ՀԿ-ների, ԶԼՄ-ների, պետական 
կառույցների, ինպես նաև հիմնարկ-ձեռնակությունների և այլ շահառու կողմերի 
ներկայացուցիչներ: 

 «Աղետների ռիսկերի նվազման և Կլիմայի փոփոխության հարմարվողականությանն 
ուղղված պլանավորում Լոռու մարզում» թեմայով տեղեկատվական հանդիպումներ: 
Տվյալ թեմայի համար տպագրվել է 38 էջից բաղկացած վերլուծական ձեռնարկ, որի 
կազմմանը անմիջապես մասնակցել են Լոռու մարզպետարանի բնապահպանության 
բաժնի մասնագետները:  

 Արևելյան գործընկերության տարածքային համագործակցության ծրագրի 
շրջանակներում՝ «Հայաստան-Վրաստան համատեղ գործառնական ծրագիր» 
մեկնարկային գործընթացի մասնակցություն և օժանդակում:   

 Վանաձորի Տեխնոլոգիական կենտրոնի (տեխնոպարկի)  ստեղծման աշխատանքներին 
ակտիվ մասնակցություն և առաջարկությունների ներկայացում: 

 «Վրաստանում և Հարավային կովկասում կլիմայի փոփոխությանը հարմարվելու համար 
անհրաժեշտ տեղական հնարավորությունների և տարածաշրջանային 
համագործակցության զարգացում» ծրագրի շրջանակներում Հայաստանում և 
Վրաստանում կազմակերպվել են հաջողված բնապահպանական և գյուղատնտեսական 
ծրագրերի ցուցադրություն և փորձի փոխանակման սեմինարներ, որին մասնակցել են 
նաև Լոռու մարզպետարանի բնապահպանության բաժնի մասնագետները: 

Մարզի որոշ համայնքներում ներկայումս իրականացվում է «Տեղական 
մակարդակում աղետների ռիսկի կառավարում. «Խոցելիության և կարողությունների 
գնահատում» ուսումնամեթոդական ծրագիրը:  

Ուսումնասիրվել և համապատասխան առաջարկություններ ու դիտողու-
թյուններ են արվել ընդերքօգտագործման և բնապահպանության ոլորտներին 
առնչվող իրավական ակտերի մի շարք նախագծերի վերաբերյալ: 
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ՀՈՂԱՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՀՈՂՕԳՏԱԳՈՐԾՈՒՄ 
 

Մարզի համայնքների վարչական սահմաններից դուրս գտնվող բոլոր հողերը` 
այդ թվում նաև պետական սեփականության հողերը, «Հայաստանի 
Հանրապետության վարչատարածքային բաժանման մասին» ՀՀ օրենքում 
լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին» 2010թ. հուլիսի 14-ի ՀՕ  114-ն 
ՀՀ օրենքի համաձայն ընդգրկվել են սահմանակից համայնքների վարչական 
սահմանների մեջ: Համայնքներին տրամադրվել է կադաստրային նոր քարտեզների 
էլեկտրոնային տարբերակները և օժանդակվել է միջհամայնքային սահմանանիշերի 
տեղադրման աշխատանքներին: 

Մարզպետարանի կողմից` հողաշինության և հողօգտագործման բաժնի 
միջոցով իրականացվել է անհրաժեշտ համագործակցություն Հայաստանի 
Հանրապետության կառավարության 2005թ. հոկտեմբերի 27-ի թիվ 1873-Ն որոշման 
համաձայն համայնքների վարչական սահմաններից դուրս գտնվող հողերը 
սահմանակից համայնքների վարչական սահմաններում ընդգրկելու 
աշխատանքներում՝ օժանդակվել է միջհամայնքային սահմանանիշերի տեղադրման, 
համայնքներին սահմանանիշերի ամրացման, դիտարկման, հավասարակշռման, 
կոորդինատների հաշվարկման տեխնիկական հաշվետվությունների կազմման 
աշխատանքներին: 

Լոռու մարզի 2014թ. հողային հաշվեկշռի համաձայն  համայնքների վարչական 
սահմաններում գտնվող պետական սեփականություն հանդիսացող հողամասերը 
կազմում են 190536.6հա, որից գյուղատնտեսական նշանակության՝ 82384.9հա, 
բնակավայրերի՝ 259.8հա, Արդյունաբերության ընդերքօգտագործման և այլ 
արտադրական նշանակության օբյեկտների հողեր՝ 976.2հա, էներգետիկայի կապի 
տրանսպորտի, կոմունալ ենթակառուցվածքների օբյեկտների հողեր՝ 1334.5հա, 
հատուկ պահպանվող տարածքների հողեր՝ 1865.9հա, հատուկ նշանակության՝ 
1197.8հա, անտառային՝ 100277.9հա, ջրային՝ 2239.5հա: 100277.9հա պետական 
սեփականություն հանդիսացող անտառային հողամասերը անհատույց, մշտական 
օգտագործման իրավունքով տրամադրված են «Հայանտառ» ՊՈԱԿ-ին: Պետական 
սեփականություն հանդիսացող հողերից 1133 հեկտար անհատույց, մշտական 
օգտագործման է տրամադրված պետական հիմնարկներին և 
կազմակերպություններին, 2675.0հա տրված է վարձակալության իրավունքով և բոլոր 
պայմանագրերը օրենքով սահմանված կարգով ստացել են պետական գրանցում:  

«Համայնքների վարչական սահմաններում ընդգրկված պետական 
սեփականություն հանդիսացող հողամասերը վարձակալության կառուցապատման 
իարվունքով տրամադրումը և օտարման կարգի հաստատելու մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության կառավարության 2010թ. հունվարի 14-ի թիվ 16-ն որոշմամբ 
սահմանված կարգով համաձայնություն է տրվել մարզի հինգ համայնքներում 
գյուղատնտեսական նշանակության հողամասերի վարձակալության իրավունքով 
տրամադրման հողաշինարարական գործերին` Բլագադարնոյե համայնքում 179.0հա, 
Լոռի Բերդում` 0.9հա, Կաթնաղբյուրում` 435.3հա, Դաշտադեմում` 92.2 հա և 
Լեռնապատում` 113.0հա, իսկ երկու համայնքներում 112.93հա էներգետիկայի, կապի 
տրանսպորտի, կոմունալ ենթակառուցվածքների օբյեկտների կատեգորիայի 
հողամաս սահմանված կարգով հատկացվել է կառուցապատման նպատակով՝ 
Կաթնառատ համայնքում՝ 105.4հա, Մեղվահովիտ համայնքում՝ 7.53հա, որոնք 
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իրականացվել են մարզպետարանի աշխատակազմի հողաշինության և 
հողօգտագործման բաժնի անմիջական մասնակցությամբ:  

ՀՀ Լոռու մարզպետարանի աշխատակազմի հողաշինության և 
հողօգտագործման (մարզային հողային պետական տեսչություն) բաժնի կողմից ՀՀ 
կառավարության 2010թ. Հոկտեմբերի 28-ի «Արոտավայրերից և խոտհարքներից 
օգտվելու կարգը սահմանելու մասին» թիվ 1477-Ն որոշման 1-ին կետի համաձայն 
հսկողություն է սահմանվել, համայնքների վարչական սահմաններում ընդգրկված 
պետական սեփականություն հանդիսացող արոտավայրերից և խոտհարքներից 
օգտվելու պայմանագրերի պարզ գրավոր մինչև 3 տարի ժամկետով տրամադրման և 
վարձավճարների գանձման նկատմամբ: 

Պետական և համայնքային սեփականություն համարվող հողերի օտարման և 
օգտագործման տրամադրման հրապարակային սակարկությունների մեխանիզմների 
կատարելագործման, պայմանագրերի պետական գրանցման աշխատանքների 
նկատմամբ վերահսկողության նպատակով մասնակցել ենք մարզի 20 
համայնքներում անցկացված մրցույթներին և աճուրդներին: 

Ի կատարումն փոխվարչապետի 17.11.2010թ. թիվ 01/16/6718-10 հանձնարա-
րականի  կազմվել է տեղեկատվություն մարզում իրականացված  հողերի աճուրդ-
ային վաճառքի վերաբերյալ:  

2014թ. մարզի 29 համայնքներում օտարվել է 148 միավոր հողամաս 21.54 հեկտար 
մակերեսով: Աճուրդների մեկնարկային գները սահմանվել է կադաստրային 
արժեքներով կամ գերազանցել է այն: 2014թ. հողամասերի աճուրդներից 
համայնքների բյուջե է մուտքագրվել շուրջ 45.8 միլիոն ՀՀ դրամ: 

ՀՀ կառավարության 2000թ. հոկտեմբերի 23-ի «Հայաստանի 
Հանրապետությաան հողային հաշվեկշիռը կազմելու կարգը հաստատելու մասին» 
թիվ 656 որոշման համաձայն կազմվել և ժամանակին ՀՀ ԿԱ անշարժ գույքի 
կադաստրի պետական կոմիտե և ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարություն է 
ներկայացվել մարզի հողային հաշվեկշիռը 2014թ. հուլիսի 1-ի  դրությամբ: 

ՀՀ կառավարության 2011թ. դեկտեմբերի 29-ի թիվ 1918-Ն որոշմամբ սահմանված 
կարգով 2014թ. կազմվել և ժամանակավոր սխեմաների միջգերատեսչական 
հանձնաժողովի  քննարկմանն է ներկայացվել 24 համայնքների հողերի 
օգտագործման ժամանակավոր սխեմա: 2014թ. միջգերատեսչական հանձնաժողովի 
կողմից դրական եզրակացություն է ստացել 23 հողերի օգտագործման 
ժամանակավոր սխեմա 1 հողաշինարարական գործ վերադարձվել է լրամշակման և 
ընթացքի մեջ է:  

1.16հա հողամաս փոխադրվել է էներգետիկայի, կապի, տրանսպորտի, 
կոմունալ ենթակառուցվածքների օբյեկտների հողերի կատեգորիա, որից 0.22հա 
«ՀԱՅՋՐՄՈՒՂԿՈՅՈՒՂԻ» ՓԲԸ-ի կողմից սպասարկվող կոմունալ օբյեկտների 
կառուցման և սպասարկման նպատակով, 0.52հա էներգետիկայի՝ փոքր 
հիդրոէլեկտրակայանների շինարարության նպատակով, 0.917 կապի:  

105.3հա փոխադրվել է արդյունաբերության, ընդերքօգտագործման և այլ 
արտադրական օբյեկտների հողերի կատեգորիա, որից 44.56հա արդյունաբերական 
օբյեկտների կառուցելու նպատակով, 60.7հա ընդերքօգտագործման նպատակով:  
2.76հա բնակավայրերի հողերի կատեգորիա, հասարակական կառուցապատման:  

Հատուկ պահպանվող հողերի կատեգորիա 0.7հա, որից պատմամշակու-թային 
0.15հա, 0.55հա հանգստի՝ մարզադաշտի կառուցման:  
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2014թ. միջգերատեսչական հանձնաժողովի կողմից դրական եզրակացություն 
է ստացել Թեղուտի պղնձամոլիբդենային հանքավայրի շահագործման նպատակով 
հողամասերի նպատակային նշանակության փոփոխման առաջարկությունը՝ 207.24 
հա փոխադրվել է արդյունաբերության, ընդերքօգտագործման և այլ արտադրական 
օբյեկտների հողերի կատեգորիա: 

8.34հա հողամաս փոխադրվել է էներգետիկայի, կապի, տրանսպորտի, կոմունալ 
ենթակառուցվածքների օբյեկտների հողերի կատեգորիա: 

ՀՀ ԿԱ անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի տարածքային 
ստորաբաժանուման հետ աշխատանքներ են իրականացվել սեփականաշնորհված 
գյուղատնտեսական նշանակության հողերի նկատմամբ առաջին պետական 
գրանցման ժամանակ տեղ գտած անճշտությունների վերացման և 2002 թվականի 
դեկտեմբերի 26-ի «Ինքնակամ կառուցված շենքերի և շինությունների և ինքնակամ 
զբաղեցված հողամասերի իրավական կարգավիճակի մասին» ՀՕ-510-Ն օրենքի 7-րդ 
հոդվածի 1-ին մասի պահանջների համաձայն, տարբեր պատճառներով չգրանցված 
գույքերի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման կազմակերպման համար: 

Պատրաստվել է տեղեկատվություն և Տարածքային կառավարման 
նախարարություն ներկայացվել համայնքների կողմից գյուղատնտեսական 
նշանակության հողամասերի վարձակալության տրամադրման վերաբերյալ:                              

Համայնքների կողմից փաստացի վարձակալության տրամադրված հողերի և 
վարձավճարների համաձայն նախապատրաստվել է համապատասխան 
տեղեկանքներ, համայնքների բյուջեներում համապատասխան փոփոխություններ 
կատարելու համար: 

Սեփական եկամուտների հավաքագրման նպատակով կատարվել են 
այցելություններ համայնքներ և տարվել բացատրական աշխատանքներ, որը կրում է 
շարունակական բնույթ: 

Համաձայնություներ է տրվել Կաճաճկուտ, Ալավերդի, Լեռնապատ, Օձուն, 
Մարգահովիտ, Շիրակամուտ, Սարամեջ, Սպիտակ համայնքներում հողամասերի 
գործառնական նշանակության փոփոխություններ կատարելու առաջարկություն-
ներին: 

Օժանդակվել է համայնքներում ինքնակամ կառույցների համայնքային 
սեփականության ճանաչման և օրինականացման աշխատանքներին: 

Լոռու մարզպետարանի աշխատակազմի հողաշինության և հողօգտագործման 
բաժնի (մարզային հողային պետական տեսչություն) կողմից 2014թ. ընթացքում 
հողերի արդյունավետ օգտագործման և պահպանման, հողային օրենսդրության 
պահանջների կատարման նկատմամբ ՀՀ փոխվարչապետ, տարածքային 
կառավարման նախարարի 17.12.2013թ. թիվ 159-Ա հրամանով հաստատված 
ժամանակացույցի համաձայն ընթացիկ ստուգումներ է անցկացվել մարզի 37 
համայնքներում: ՀՀ կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի 
պետական կոմիտեի գեոդեզիայի և հողային պետական տեսչության մասնագետների 
հետ 2014թ. հուլիսի 21-ից օգոստոսի 20-ը տեսչական ստուգումներ է անցկացվել 
մարզի 14 համայնքներում:  

ՀՀ կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական 
կոմիտեի «Գեոդեզիայի և հողային պետական տեսչության» 17.10.2014թ. թիվ 05 
որոշման համաձայն մարզպետի կողմից կայացված որոշումների համաձայն 
վարչական տույժ է նշանակվել 11 համայնքների ղեկավարների նկատմամբ: 
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Համայնքի ղեկավարներին տրվել են ցուցումներ կասեցնել  առանց պետական 
գրանցման, առանց մրցույթի հողօգտագործումները, հայտարարել  մրցույթներ և 
օրենքով սահմանված կարգով կնքել հողամասի վարձակալության պայմանգրեր: 

Նախկինում տրված պարտադիր կատարման ցուցումների ընթացքը գտնվում է 
մարզպետարանի աշխատակազմի հողաշինության և հողօգտագործման բաժնի 
(մարզային հողային պետական տեսչություն) հսկողության տակ և հետևողական 
աշխատանք է տարվում հայտնաբերված խախտումները վերացնելու և այդպիսիք 
հետագայում բացառելու ուղղությամբ: 

Չնայած վերը նշված աշխատանքներին դեռևս կան չլուծված հարցեր, որոնք 
խոչընդոտում են հողերի արդյունավետ  օգտագործմանը: Դրանցից են` 

 հողերի կարգերի վերանայումն ու վերագնահատումը 
 սեփականաշնորհված մանր հողակտորների միավորումը` կոնսոլիդացիա: 
 կադաստրային քարտեզներում տեղ գտած վրիպումների և անճշտությունների 

ուղղումը: 
Համայնքների վարչական սահմաններում ընդգրկված պետական 

սեփականություն հանդիսացող հողամասերը վարձակալության կառուցապատման 
իրավունքով տրամադրումը և օտարումը ՀՀ կառավարության 2010թ. հունվարի 14-ի 
թիվ 16-ն որոշմամբ սահմանված կարգով իրականացման լիարժեքությունը: ՀՀ 
կառավարության 2010թ. Հոկտեմբերի 28-ի «Արոտավայրերից և խոտհարքներից 
օգտվելու կարգը սահմանելու մասին» թիվ 1477-Ն որոշման 1-ին կետի համաձայն 
համայնքների վարչական սահմաններում ընդգրկված պետական սեփականություն 
հանդիսացող արոտավայրերից և խոտհարքներից օգտվելու պայմանագրերի պարզ 
գրավոր մինչև 3 տարի ժամկետով տրամադրման գործընթացի ապահովումը: 

«Հայաստանի Հանրապետության վարչատարածքային բաժանման մասին» ՀՀ 
օրենքի համաձայն համայնքների վարչական սահմաններից դուրս գտնվող բոլոր 
հողերը ընդգրկվել են սահմանակից համայնքների վարչական սահմաններում, 
սակայն տեղական ինքնակառավարման մարմինների կողմից անհրաժեշտ 
հսկողություն չի սահմանվում հողօգտագործողների կողմից հողային օրենսդրության 
պահանջների կատարման, հողամասերն ըստ նպատակային և գործառնական 
նշանակությամբ օգտագործելու, հողօգտագործման սահմանների և սահմանանի-շերի 
պահպանման, հողերի պահպանմանն ուղղված միջոցառումների, հողերի խախտման 
հետ կապված աշխատանքներ կատարելիս հողի բերրի շերտի հանման, 
պահպանման և օգտագործման, ապօրինի հողօգտագործման կանխարգելման, 
կասեցման նկատմամբ: 

Համայնքներում անբավարար վիճակում է գտնվում համայնքային 
սեփականություն հանդիսացող արոտավայրերի և խոտհարքների և համայնքների 
վարչական սահմաններում ընդգրկված պետական սեփականություն հանդիսացող 
հողամասերի վարձակալության իրավուքով տրամադրման աշխատանքները: 

Համայնքները չեն վարում «Հողերի օգտագործման և պահպանման նկատմամբ 
վերահսկողության ստուգումների հաշվառման մատյան», օրենքով սահմանված 
դեպքերում ու կարգով հողային օրենսդրության պահանջները խախտողների 
նկատմամբ չեն կիրառում վարչական տույժեր, ինչպես նաև իրավասու մարմիններին 
չեն ներկայացնում հաղորդումներ` իրավախախտում թույլ տված անձանց` օրենքով 
սահմանված պատասխանատվության ենթարկելու վերաբերյալ:  
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Հողերի նպատակային նշանակության փոփոխման արդյունքում և 
հողամասերի օտարումներից առաջացող ֆինանսական միջոցները 
առաջնահերթությամբ չեն ուղղվում համայնքի քաղաքաշինական ծրագրային 
փաստաթղթերի, հողերի գոտևորման և օգտագործման սխեմաների և այլ 
անհրաժեշտ փաստաթղթերի կազմմանը: 

Անհրաժեշտ է ուժեղացնել վերահսկողությունը հողօգտագործողների կողմից 
հողային օրենսդրության պահանջների կատարման, հողամասերն ըստ նպատակային 
և գործառնական նշանակությամբ օգտագործելու, հողօգտագործման սահմանների և 
սահմանանիշերի պահպանման, հողերի պահպանմանն ուղղված միջոցառումների, 
հողերի խախտման հետ կապված աշխատանքներ կատարելիս հողի բերրի շերտի 
հանման, պահպանման և օգտագործման, ապօրինի հողօգտագործման 
կանխարգելման, կասեցման ուղղությամբ: 

 
 

ՏԵՂԱԿԱՆ   ԻՆՔՆԱԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ ԵՎ ՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ԳՈՐԾԱԴԻՐ 
ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ ՀԱՐՑԵՐ 

 
2014թ. տեղական ինքնակառավարման բնագավառում աշխատանքային 

գործունեության հիմնական ուղղություններն են հանդիսացել.     
• Տարածքային կառավարման և տեղական ինքնակառավարման համակարգերի 

արդյունավետության բարձրացումը: 
• Վարչական հսկողությունը համայնքի ղեկավարի սեփական և պետության 

պատվիրակած լիազորությունների և համայնքի ավագանու լիազորություն-ների 
իրականացման նկատմամբ: 

• Մարզի տեղական ինքնակառավարման մարմիններին մեթոդական  և 
խորհրդատվության օգնության կազմակերպումը: 

• Համայնքներում առկա խնդիրների լուծմանը քաղաքացիական հասարա-կության 
ներկայացուցիչների մասնակցության առավել ակտիվ ներգրավումը: 

 
Տարածքային կառավարման հիմնական միջոցներ են հանդիսացել՝ 

• Մարզի խորհրդի  նիստերը:                                
• Հանրապետական գործադիր մարմինների տարածքային ծառայությունների և 

համայնքների ղեկավարների մասնակցությամբ անցկացված 
խորհրդակցությունները: 

• Համայնքների ղեկավարների և համայնքապետարանների աշխատակազմերի 
աշխատակիցների մասնակցությամբ անցկացված օպերատիվ և 
տարածաշրջանային խորհրդակցությունները:  

• Մարզպետի և մարզպետարանի պաշտոնատար անձանց  աշխատանքային 
այցելությունները համայնքներ: 

•  Համայնքների ՏԻՄ-երի կողմից իրականացվող գործառույթների ու կայացվող 
որոշումների նկատմամբ վարչական վերահսկողությունը: 

• Համայնքներում առկա խնդիրների լուծմանը նաև քաղաքացիական 
հասարակության ներկայացուցիչների  կողմից ծրագրերի իրականացումը: 
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• Պետական մարմինների կողմից տեղական ինքնակառավարման զարգացմանը 
և համայնքների ՏԻՄ-երի կարողությունների հզորացմանն ուղղված քայլերի 
համակարգման  իրականացումը: 

                                
2014թ. ընթացքում կատարվել են հետևյալ աշխատանքները` 
 

Տարածքային կառավարման բնագավառ 
• Նախապատրաստվել և անցկացվել են մարզի խորհրդի 4 նիստեր: Նիստերի 

օրակարգերում ընդգրկված և քննարկված 20 հարցերից 10-ը ներկայացրել են 
հանրապետական գործադիր մարմինների (Ազգային վիճակագրական 
ծառայության, ՀՀ տրանսպորտի և կապի, բնապահպանության 
նախարարությունների, ՀՀ բնապահպանական պետական տեսչության Լոռու 
տարածքային բաժնի, արդյունաբերության զարգացման հիմնադրամի, ՀՀ 
ԱԻՆ փրկարար ծառայության Լոռու մարզային փրկարարական վարչության և 
«Սեյսմիկ պաշտպանության հյուսիսային ծառայություն» ՊՈԱԿ-ի) 
ներկայացուցիչները: 

• Իրականացվել է մարզի ՏԻՄ-երի 2013թ. գործունեության վերլուծություն, որը 
հնարավորություն է տվել կատարել կարիքների գնահատում և ըստ դրա 
մարզպետարանի կողմից կազմակերպել  և իրականացնել ՏԻՄ-երին 
անհրաժեշտ  մեթոդական  և գործնական օգնություն:  

• Մարզի համայնքների ՏԻՄ-երի գործունեության, համայնքների 
հիմնախնդիրների և  հրատապ լուծում պահանջող հարցերի վերաբերյալ 
մարզպետին պարբերաբար   ներկայացվել է տեղեկատվություն: 

• Ներկայացվել է մարզպետի 30 որոշումների նախագծեր և այդ որոշումներով 
ապահովվել են տեղական ինքնակառավարման և հանրապետական գործա-
դիր մարմինների տարածքային ստորաբաժանումների գործունեության 
համակարգման բնագավառում օրենսդրությամբ մարզպետին վերապահված 
լիազորությունների իրականացումը: 

• Իրականացվել է ՀՀ օրենսդիր, գործադիր, տարածքային և տեղական 
ինքնակառավարման մարմիններից ստացված 5435 գրությունների 
քննարկման աշխատանքների համակարգումը: 

• Ներկայացվել է պաշտոնական թղթակցության 1112 պատասխանների  
նախագծեր: 

• Ուսումնասիրվել է քաղաքացիներից ստացված 96 դիմումներ, բողոքներ և 
առաջարկություններ, ներկայացվել է դրանց պատասխանների նախագծերը: 

• Կազմակերպվել է ՀՀ օրենսդիր և գործադիր մարմիններից ստացված 
իրավական ակտերի նախագծերի քննարկումներ, ստացված առաջարկու-
թյունները և դիտողությունները ներկայացվել են այդ մարմիններին: 

• Ըստ անհրաժեշտության և ստացված հանձնարարականների կազմվել և 
համայնքների ՏԻՄ-երին է ուղարկվել 90 շրջաբերական գրություններ: 

• Վարչության աշխատակիցները մասնակցել են 37 համայնքներում Լոռու 
մարզպետի 06.03.2014թ. թիվ 73-Ա որոշմամբ ստեղծված հանձնաժողովի 
կողմից իրականացված վարչական վերահսկողության աշխատանքներին և 
դրանց  վերաբերյալ քննարկումներ են կազմակերպվել Լոռու մարզպետի 
տեղակալների մոտ:   
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• Ըստ Լոռու մարզպետի 05.10.2011թ. թիվ 285-Ա որոշմամբ սահմանված կարգի 
և ժամկետների մարզի տարածաշրջաններում կազմակերպվել է մարզպետի 
կողմից քաղաքացիների ընդունելություններ: 

• Պարբերաբար կազմակերպվել է մարզպետի, նրա տեղակալների և 
մարզպետարանի ղեկավարների այցելությունները համայնքներ, որոնք 
ուղեկցվել են տեղական ինքնակառավարման մարմինների և համայնքի 
բնակչության հետ հանդիպում-քննարկումներով, ինչը հնարավորություն է 
տվել ազգաբնակչությանը ստանալ անհրաժեշտ տեղեկատվություն և 
բացատրություններ իրենց հուզող հարցերի վերաբերյալ: 

• Համակարգվել է համայնքների 2013 թվականի բյուջեների կատարման 
տարեկան հաշվետվություններին մարզպետարանի ներկայացուցիչների 
մասնակցության աշխատանքները: 

• Համագործակցելով մարզպետարանի աշխատակազմի ստորաբաժանում-ների 
և համայնքապետարանների հետ հավաքագրվել և ՀՀ փոխվարչապետ, 
տարածքային կառավարման նախարարի 2013 թվականի մայիսի 2-ի «ՀՀ 
համայնքների տեղեկատվական բազայի արդիականացման նպատակով ՀՀ 
համայնքներից տվյալների հավաքագրման, ամփոփման և համայնքների 
տեղեկատվական բազա էլեկտրոնային ծրագիր մուտքագրման կարգը 
հաստատելու մասին» թիվ 54-Ա հրամանով հաստատված ձևաչափերին 
համապատասխան ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարություն է 
ներկայացվել 2014 թվականի հունվարի 1-ի դրությամբ մարզի համայնքների 
տեղեկատվական բազան: 

• Պարբերաբար հավաքագրվել և ըստ եռամսյակների ՀՀ տարածքային 
նախարարություն է ներկայացվել համայնքների ղեկավարների և 
ավագանիների կողմից կազմակերպված ընդունելություններին մասնակցած 
քաղաքացիների թվաքանակի վերաբերյալ տեղեկատվությունը, ինչպես նաև 
համայնքների բյուջեների հրապարակայնության (համայնքային բյուջեի 
եռամսյակային և տարեկան հաշվետվությունների, հաստատված բյուջեն և 
նրանում կատարվող փոփոխությունների)  և ավագանու դերակատարության 
ու պատասխանատվության բարձրացման մասին տվյալները: 

• Կազմակերպվել է տեղական ինքնակառավարման մարմինների կողմից 
ընդունված որոշումների օրինականության վերահսկումը, թերի կամ գործող 
օրենսդրության պահանջներին չհամապատասխանող որոշումների մասին 
տեղյակ է պահվել դրանք ընդունող ՏԻՄ-երին և առաջարկվել է դրանք 
լրամշակել, համապատասխանեցնել գործող օրենսդրությանը: 2014թ.-ին 
ստացվել են համայնքների ավագանիների 3771 որոշումներ: 

• Ըստ անհրաժեշտության աշխատանքներ են տարվել հանրապետական 
գործադիր մարմինների տարածքային ծառայությունների հետ (անշարժ գույքի 
և կադաստրի ստորաբաժանումներ, անձնագրային բաժիններ, 
զինկոմիսարիատներ, վիճակագրության ծառայություն, քաղաքաշինության 
տեսչության մարզային բաժիններ, ոստիկանության, ազգային 
անվտանգության, փրկարարական մարզային վարչություններ, «Ճանապար-
հային ոստիկանություն» ծառայության Վանաձորի հաշվառման քննական 
բաժանմունք և այլ ծառայություններ): 
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• Համակարգվել է մարզպետին առընթեր երիտասարդական խորհրդի կազմի 
ձևավորման  և  համայնքների  ներկայացուցիչների թեկնածուների 
ներկայացման աշխատանքները: 

• ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի կողմից` 24-ժամյա ծրագրով 
իրականացվել է մարզի 28 համայնքների տեղական ինքնակառավարման 
մարմինների վերապատրաստում: Վերապատրաստվել են 12 համայնքների 
ղեկավարներ և 28 համայնքների ավագանու  81 անդամներ: 
Վերապատրաստումը իրականացվել է  ՀՀ պետական կառավարման 
ակադեմիայի կողմից` համայնքների ղեկավարներից ստացված հայտերի 
հիման վրա:  

 
Տեղական ինքնակառավարման բնագավառ 

 
• 2014 թվականին մարզպետի որոշումներով նշանակվել և անցկացվել են ՏԻՄ-

երի հերթական ընտրություններ 18 համայնքներում, որից 6-ում համայնքի 
ղեկավարի և ավագանու անդամների, 7-ում՝ համայնքի ղեկավարի և 5-ում՝ 
ավագանու անդամների: Տարվա ընթացքում 3 համայնքներում տեղի են 
ունեցել  ՏԻՄ-երի արտահերթ ընտրություններ՝ Յաղդան, Անտառաշեն 
համայնքներում համայնքի ղեկավարի և ավագանու անդամների, 
Բլագոդարնոյե  համայնքում` համայնքի ղեկավարի: 
Ընտրությունների նախապատրաստման և անցկացման կազմակերպման 
աշխատանքներում աջակցություն է ցուցաբերվել  թիվ 29, 31 և 32 ԸԸՀ-երին և 
տեղամասային ընտրական հանձնաժողովներին: 

•  ՀՀ ոստիկանության անձնագրային և վիզաների վարչությունից ստացվել և 
համայնքապետարաններին է տրամադրվել 2014թ.-ի առաջին կիսամյակում 
բնակչության պետական ռեգիստրում հաշվառված և հաշվառումից հանված 
քաղաքացիների ցուցակները: 

• Աջակցություն է ցուցաբերվել համայնքապետարանների աշխատակազմերին 
գույքահարկի բազաների վարման աշխատանքները կազմակերպելու հարցում, 
ՀՀ ոստիկանության «Ճանապարհային ոստիկանություն» ծառայությունից 
ստացվել և աշխատակազմերին է տրամադրվել ֆիզիկական և 
իրավաբանական անձանց անվամբ հաշվառված տրանսպորտային միջոցների 
ցանկը: Ամիսը մեկ անգամ  «Ճանապարհային ոստիկանություն» ծառայության 
Վանաձորի հաշվառման քննական բաժանմունքից ստացվել, տեսակավորվել  
և ըստ համայնքների  աշխատակազմերին է տրամադրվել հաշվառված և 
հաշվառումից հանված ավտոմոբիլների ցուցակները: 

• 2014 թվականին բոլոր այն համայնքներում, որտեղ ըստ օրենքի պետք է 
հաստատվեր համայնքի զարգացման քառամյա ծրագրերը, դրանք կազմվել և 
հաստատվել են հաշվի առնելով ՀՀ տարածքային կառավարման 
նախարարության, «Վորլդ Վիժն Հայաստան» միջազգային կազմակեր-
պության, «Համայնքների Ֆինանսիստների Միավորում» ՀԿ կողմից համատեղ 
մշակված «Համայնքի զարգացման քառամյա ծրագրի մշակման և 
կառավարման» ուղեցույցի մեթոդաբանությամբ:  

• Տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչների առավել ակտիվ 
մասնակցությունը ապահովելու նպատակով մշակվել և 
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քաղաքապետարանների և գյուղապետարանների աշխատակազմերին  են 
տրամադրվել տեղական ինքնակառավարմանը բնակչության մասնակցու-թյան 
կարգը, հանրային բաց լսումների և (կամ) քննարկումների կազմակերպման և 
անցկացման, համայնքի ղեկավարին կից խորհրդակ-ցական մարմինների 
ձևավորման և գործունեության իրականացման վերամշակված կարգերը: 
Համայնքների մի մասում վարչության աշխատա-կիցները մասնակցել են 2015 
թվականի տարեկան բյուջեների հաստատման,  տեղական տուրքերի և 
վճարների սահմանման վերաբերյալ կազմակերպված հանրային բաց 
լսումներին: 

• Մշակվել և աշխատակազմերին  տրամադրվել է ՏԻՄ-երի կամավոր 
լիազորությունների իրականացման օրինակելի կարգի նախագիծը, որով 
կարգավորում կստանան տարիներ շարունակ այդ լիազորությունների 
իրականացման հարցում առկա խնդիրները: 

• Իրականացվել է աշխատանքներ Վայոց ձորի մարզի Ջերմուկ քաղաքում 
կայացած «Գյուղական համայնքների 4-րդ համաժողով»-ին մարզպետարանի 
և մարզի ՏԻՄ-երի ներկայացուցիչների մասնակցության ապահովման 
ուղղությամբ: 

 
Համայնքային ծառայութան բնագավառ 
 

• Համայնքապետարանների աշխատակազմերի համայնքային ծառայության 
թափուր պաշտոններ զբաղեցնելու համար հայտարարվել են 156 մրցույթներ, 
որից կայացել են 85-ը: Մրցույթներին  մասնակցելու համար դիմել են 130  
քաղաքացիներ,  մրցույթներին մասնակցել են 115-ը: Մրցույթների արդյուն-
քում հաղթող են ճանաչվել 80 մասնակիցներ, նրանցից 75-ը նշանակել են 
թափուր պաշտոններում:  

• Ապահովվել են համայնքային ծառայության թափուր պաշտոնները համալրելու 
համար հայտարարված մրցույթների հրապարակայնությունը` 
մարզպետարանի կայք էջում մշտապես տեղադրվել են հայտարարված 
մրցույթների վերաբերյալ տեղեկատվությունը, բացի այդ պատշաճ կերպով 
կազմվել և սահմանված ժամկետներում ՀՀ տարածքային կառավարման 
նախարարություն են ներկայացվել համայնքային ծառայության թափուր 
պաշտոնները համալրելու համար հայտարարված մրցույթների 
հայտարարությունները և ժամանակացույցերը, մրցույթների արդյունքների 
վերաբերյալ տեղեկատվությունը ամիսը մեկ անգամ ներկայացվել է ՀՀ 
տարածքային կառավարման նախարարություն և հանրային իրազեկման 
նպատակով դրանք տեղադրվել են մարզպետարանի  կայքում: 

• Կազմակերպվել են մարզի համայնքների քաղաքապետարանների և 
գյուղապետարանների աշխատակազմերի 268 համայնքային ծառայողների 
ատեստավորման աշխատանքները: 

•  «Հայաստանի համայնքների հանրապետական ասոցիացիա» ՀԿ-ի հետ 
կազմակերպվել է մարզի քաղաքապետարանների և գյուղապետարանների 
աշխատակազմերի 197 համայնքային ծառայության պաշտոններ զբաղեցնող 
համայնքային ծառայողների վերապատրաստումը: Նույն ՀԿ-ի հետ 
կազմակերպվել է նաև համայնքների աշխատակազմերի գնումների 
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գործընթացի կազմակերպման աշխատանքներով զբաղվող 85 համայնքային 
ծառայողների և վարչական հսկողություն իրականացնող մարզպետարանի 
աշխատակազմի 8 աշխատակից-ների վերապատրաստումը: 

•  ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարության կողմից իրականացվել են 
մարզի 8 համայնքների աշխատակազմերի կադրային գործի վարման 
նկատմամբ վերահսկողություն, հայտնաբերված թերությունների վերացման 
ուղղությամբ ձեռնարկվել են անհրաժեշտ միջոցներ և արդյունքների մասին 
տեղեկատվությունը  ներկայացվել է ՀՀ տարածքային կառավարման 
նախարարություն: 

• Սահմանված ժամկետներում մարզի բոլոր համայնքներից ստացվել և ՀՀ 
տարածքային կառավարման նախարարություն են ներկայացվել համայնքների 
աշխատակազմերի 2014թ. համար գործող հաստիքացուցակները, 
աշխատակից-ների թվաքանակները և պաշտոնային դրույքաչափերը: 
Քննարկվել են քաղաքապետարանների և գյուղապետարանների 
աշխատակազմերի համայնքային ծառայության անվանացանկերում 
փոփոխություններ կատարելու վերաբերյալ առաջարկությունները և դրանք 
ներկայացվել են ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարին: Տարվա 
ընթացքում աշխատակազմերի համայնքային ծառայության  6 պաշտոններ 
հանվել են, ավելացվել են 2-ը: 

•  Մարզի քաղաքապետարանների և գյուղապետարանների 
աշխատակազմերից մշտապես հավաքագրվել են համայնքային ծառայողների 
մասին անհրաժեշտ տեղեկությունները (գրանցամատյան Ձև 1, 2) և դրանք 
ներկայացվել են ՀՀ ՏԿՆ: Իրականացվել են գրանցա-մատյանային տվյալների 
տեղեկատվության ներբեռնման և ծրագիրը գործարկելու հետ կապված 
աշխատանքները: 

• Կարևորելով  ՏԻՄ-երի բյուջետային կարողությունների զարգացումը և 
տեղական եկամուտների հավաքագրման աճի ապահովումը՝ մարզի բոլոր 
համայնքների ղեկավարներին և համայնքապետարանների աշխատակազ-
մերին մշտական խորհրդատվական, մեթոդական, գործնական օգնություն է 
ցուցաբերվել համայնքների բյուջեների սեփական եկամուտների 
հավաքագրման կազմակերպման հարցում: Իրականացվել է բյուջեների 
սեփական եկամուտների ցածր հավաքագրում, աշխատավարձերի և 
սոցիալական ապահովագրության գումարների պարտքեր ունեցող 
համայնքների տեղական ինքնակառավարման մարմինների գործունեության 
վերլուծություններ և արդյունքները քննարկվել է մարզպետի տեղակալների 
կողմից անցկացված խորհրդակցությունների ժամանակ: Բյուջեների 
սեփական եկամուտների ցածր հավաքագրում ունեցող համայնքների 
ղեկավարներին ուղարկվել են գրություններ: Հանրային իրազեկման և ՏԻՄ–
երի գործունեության հրապարակայնության և թափանցիկության ապահով-
ման  նպատակով մարզպետարանի կայքում տեղադրվել են համայնքների 
բյուջեները: 

• 2014 թվականին մարզի համայնքների բյուջեների սեփական եկամուտները 
կատարվել են 100%-ով, որը նախորդ տարվա նույն ժամանակաշրջանի 
համեմատությամբ ավել է 7.2 %-ով: 
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• Մշտական մեթոդական և գործնական օգնություն է ցուցաբերվել մարզի 
տեղական ինքնակառավարման մարմիններին ՏԻՄ ոլորտի գործող 
օրենսդրության և հատկապես «Տեղական ինքնակառավարման մասին» և 
«Համայնքային ծառայության մասին» ՀՀ օրենքների կիրարկման և 
գործավարության կազմակերպման հարցերում: 
 

Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կիրառումը համայնքներում 
 

• Մարզի 113 համայնքներից 58-ը ապահովված են համայնքային կառավարման 
տեղեկատվական համակարգերով, որոնցից 10-ը այս համակարգը ձեռք են բերել 2014 
թվականին գերմանական GIZ ընկերության ծրագրի շրջանակում: Մարզի 1000-ից 
ավելի բնակչություն ունեցող բոլոր համայնքները, բացի Լեռնավան և Ծաղկաբեր 
համայնքներից, ապահովված են այս համակարգով, իսկ նշված 2 համայնքը ծրագրում 
չեն ներգրավվել համայնքում ինտերնետ կապի ցածր որակի պատճառով: 

• Մարզի 42 համայնքներ ունեն ինտերնետային կայքեր, սակայն այդ կայքերի 
շահագործման մակարդակը գոհացուցիչ չէ: Հետևողական աշխատանքներ են 
կատարվում համայնքների կողմից այդ կայքերում առկա նյութերի թարմացման 
ուղղությամբ, սակայն քիչ չեն դեպքերը, երբ սերվերների անջատած լինելու պատճառով 
կայքերը անհասանելի են լինում:  

• ՀԿՏՀ ներդրած 56 համայնքների համակարգերը միացված եմ Mullbery համակարգին` 
էլեկտրոնային փաստաթղթաշարժ իրականացնելու նպատակով: Այդ համայնքներից 
մեծ մասը փաստաթղթաշարժը մարզպետարանի հետ չեն իրականացնում այդ 
համակարգով տարաբնույթ տեխնիկական անսարքությունների 
պատճառաբանությամբ: Մարզի բոլոր համայնքների համար` բացառությամբ 
Անտառաշեն համայնքից, ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարության կողմից 
բացվել են պաշտոնական էլեկտրոնային փոստեր: Անտառաշենի գյուղապետարանին 
էլեկտրոնային փոստ չի տրամադրվել ինտերնետի բացակայության պատճառով: 

• Ըստ կատարված ուսումնասիրության մարզի բոլոր համայնքները ապահոված են 
համակարգիչներով, սակայն որոշ համայնքներում առկա է 1 համակարգիչ, որով 
վարվում են նաև համայնքի գույքահարկի և հողի հարկի բազաները, իսկ այդ 
համակարգիչներով այլ գործառույթներ կատարելը խորհուրդ չի տրվում: 105 գյուղական 
համայնքներից միայն 4 գյուղապետարանները չունեն ինտերնետ կապ` Անտառաշեն, 
Դաշտադեմ, Նովոսելցովո և Պաղաղբյուր:  

 
Տեղական  ինքնակառավարում և քաղաքացիական հասարակություն 

Քաղաքացիական հասարակության կայացման ու որոշումների ընդունման 
գործընթացում բնակչության և քաղաքացիական ակտիվ խմբերի մասնակցության 
ապահովման, կառավարման գործընթացներում  հասարակության տարբեր խավերի 
մասնակցությունը համայնքային և մարզային զարգացման ծրագրերի մշակման և 
իրականացման, համայնքների ղեկավարների մասնակցային գործընթացները 
արդյունավետ համակարգելու կառավարչական հմտությունները զարգացնելու, 
տարածքային և տեղական ինքնակառավարման մարմինների առավել թափանցիկ 
գործունեությունն ապահովելու նպատակով, մարզպետարանի աշխատակազմի, 
համայնքների ղեկավարների, մարզի հասարակական կազմակերպությունների 
ջանքերով 2014թ.-ի ընթացքում իրականցվել է հետևյալ միջոցառումները՝   

• Մարզի տարածքում գործող ԶԼՄ-ների միջոցով պարբերաբար հաղորդումներ են 
հեռարձակվել` ներկայացնելով մարզպետի, մարզպետարանի և մարզային 
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ենթակայության կազմակերպությունների, համայնքների ՏԻՄ-երի 
գործունեությունը,  գոյություն ունեցող հիմնախնդիրները և իրականացվող  
ծրագրերը: 

• Մարզի զարգացման ծրագրի իրականացնան ընթացքի, ինչպես նաև՝ մարզի 
տարածքում պետական բյուջեի և միջազգային տարբեր կազմակերպությունների 
կողմից իրականացվող ծրագրերի մասին տեղեկատվությունը առաքվել են բոլոր 
համայնքներին շրջաբերականների, ինտերնետային կայքէջի, մարզում գործող 
ԶԼՄ-ների միջոցով: 

• Հասարակական կազմակերպությունների և զանգվածային լրատվամիջոցների 
ներկայացուցիչները մասնակից են դարձել մարզխորհրդի նիստերին, 
մարզպետարանում հրավիրվող տարբեր քննարկումներին, հասարակական  
լսումներին, ինչպես նաև մարզպետարանում ձևավորվող ժամանակավոր 
հանձնաժողովների աշխատանքներին: 

• Պարբերաբար իրականացվել են մարզպետարանի ինտերնետային կայքէջի 
թարմացման աշխատանքներ, հանրային իրազեկման նպատակով կայքում 
տեղադրվել են մարզպետի որոշումներն ու կարգադրությունները, ՏԻՄ-երի 
որոշումները, առանձին բաժիններում տեղադրվել են մարզային բնույթի տարբեր 
խնդիրներին վերաբերող տեղեկատվություն:   

• ՈՒշադրություն է դարձվել համայնքապետարաններում և համայնքի 
բնակչության համար առավել տեսանելի վայրերում տեղեկատվական  
ցուցատախտակների առկայությանը, համայնքի ղեկավարի և համայնքի 
ավագանու որոշումների վերաբերյալ համայնքների բնակչությանը  իրազեկելու 
նպատակով դրանք տեղադրվել են մարզպետարանի կամ 
համայնքապետարանների  ինտերնետային կայք էջերում, մեկական օրինակ 
փակցվել են համայնքապետարաններում առկա տեղեկատվական 
տախտակներին և հանրության համար առավել մատչելի վայրերում: Հարկ է 
նշել, որ դեռևս համայնքների զգալի մասում ցածր է ՏԻՄ-երի գործունեության 
հրապարակայնության և թափանցիկության մակարդակը, որոշ համայնքներում 
տեղեկատվական ցուցատախտակներին չեն փակցվում ՏԻՄ-երի կողմից 
ընդունված որոշումները կամ դրանք ուշ են թարմացվում: 

• Անհրաժեշտությունից ելնելով հասարակական կազմակերպությունների 
ջանքերով կազմակերպվել են բնակչության իրազեկման ծրագրեր: 
Համագործակցելով «Վորլդ վիժն ինթերնեյշնլ» միջազգային բարեգործական 
կազմակերպության Ստեփանավանի և Ալավերդու տարածքային զարգացման 
ծրագրերի գրասենյակների և Համալսարանական կրթությամբ կանանց 
ասոցիացիայի հետ, իրականացվել են տեղական ինքնակառա-վարմանը 
քաղաքացիների մասնակցությունն ապահովող մեխանիզմների ներդրման և 
կիրառման խթանմանն ուղղված դասընթացներ: Ուշադրություն է դարձվել 
համայնքների զարգացման քառամյա ծրագրերի, համայնքային բյուջեների 
կազմման և բյուջեների կատարման տարեկան հաշվետվու-թյունների 
հաստատման հրապարակայնության գործընթացի վրա և կազմակերպվել են 
հանրային բաց լսումներ և (կամ) քննարկումներ: Համատեղ իրազեկման 
ծրագրեր են իրականացվել Հայաստանի երիտասարդ կանանց ասոցիացիայի և 
«Համայնքների համախմբման և աջակցման կենտրոն» ՀԿ-ի  հետ: 
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ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ 
 Լոռու մարզում 01.09.2014թ. դրությամբ գործում են` 

• 6 ԲՈՒՀ, 9 միջին մասնագիտական և 2 արհեստագործական պետական  ուսումնական 
հաստատություններ 

• 163 հանրակրթական դպրոց, որից 151-ը` մարզային ենթակայության, 12-ը` (11 ավագ և 1 
հատուկ` խորացված ուսուցմամբ)  ԿԳ նախարարության ենթակայության  

• մարզային ենթակայության 151 հանրակրթական հաստատություններ, այդ թվում. 
 միջնակարգ դպրոցներ               79 
 հիմնական դպրոց                71 (1-ը` հատուկ) 
 վարժարան                  1 

25,226 սովորողները կոմպլեկտավորված են 1581 դասարաններում: 
• 69 նախադպրոցական ուսումնական հաստատություն` 4575 երեխաներով, 2 ոչ 

պետական  և 23 նախակրթարանային խումբ (տեղակայված 21 դպրոցներում) 
Հանրակրթական դպրոցների հիմնական ցուցանիշներն ըստ տարիների բերված է հետևյալ 
աղյուսակում. 

Ցուցանիշներ 

ՈՒսումնական տարի 

2004- 
2005 

2005- 
2006 

2006- 
2007 

2007- 
2008 

2008-  
2009 

2009-
2010 

2010-
2011 

2011-
2012 

2012-
2013 

2013-
2014 

2014-
2015 

դպրոցների քանակը 165 165 165 164 163 163 163 158 152 151 151 

Աշակերտների 
քանակը, այդ թվում` 

44521 42574 41318 38077 35082 33431 31390 29615 25771 24861 25226 

 1-ին դասարան 3795 3527 4300 2919 2830 3061 3046 2916 2852 2848 3017 

 8-րդ (9-րդ) 
դասարան 

5599 5363 4853 4257 4441 3562 3285 2979 2701 2183 1132 

 10-րդ (12-րդ) 
դասարան 

4043 4106 4574 4305 3789 3421 3268 2708 1670 1135 1190 

Միջին հաշվով մեկ 
դպրոց հաճախում են 

269,8 258 250 232 217 206 192 187 170 160 160 

Դասարանների միջին 
քանակը մեկ 
դպրոցում 

13 12.6 12,9 12,2 11.9 11.1 10,4 10,9 10,7 10,3 10,4 

Միջին հաշվով մեկ 
դասարան հաճախում 
են 

20.6 20.3 19,3 18,8 18.1 18.3 18,3 17,1 15,8 15,9 15,9 

Մանկավարժների 
թվաքանակը, 
նրանցից`  

3785 3911 4107 4097 4042 4137 4117 3598 3616 3121 3118 

 բարձրագույն 
կրթությամբ 

3238 3362 3542 3552 3570 3649 3662 3310 3354 2865 2862 

 միջնակարգ 
մասնագիտական 
և միջնակարգ 
կրթութ. 

547 549 382 362 472 488 455 288 262 
256 

(225+
31) 

256 
(225+3

1) 

Մեկ մանկավարժին 
ընկնող աշակերտների 
միջին թիվը 

11,6 10.9 10 9,8 8.7 8.1 7,6 8,2 7,2 7,97 8,09 

Մեկ դպրոցում 
աշխատող 
մանկավարժների միջին 
թիվը 

23 23.7 24,8 24,9 24.7 25.3 25,2 22,7 23,8 20,66 20,65 

2010-2013 թվականներին ավագ դպրոցների համակարգի ներդրման 
պատճառով նվազել էր թե դպրոցների, թե աշակերտների թվաքանակը, որի 
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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:   

Ներկայումս աշխատող 3118 ուսուցիչներից`  
 բարձրագույն կրթություն ունեն   2862-ը (91.8%) 
 միջին մասնագիտական կրթություն`   225-ը  ( 7.2%) 
 միջնակարգ ընդհանուր կրթություն`    31-ը (հիմնականում հեռակա ուսուցմամբ 

ուսանողներ)   
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: 

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: 

2014թ կրթության ոլորտում կատարվել են ՏԱՊ-ով նախատեսված հետևյալ 
միջոցառումները. 

Նախադպրոցական և դպրոցական տարիքի երեխաների հաշվառում, 
դպրոցահասակ երեխաներին` հանրակրթական հաստատություններ ներգրավման 
աշխատանքներ: 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): 
• Խորհրդատվական օգնություն է ցուցաբերվել մարզի 151 հանրակրթական 

դպրոցների խորհուրդներին՝ դպրոցների տարիֆիկացիաների կազմման, 
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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 հաստատու-թյունների կառավարման 
խորհուրդների կազմերում: 

• Վերահսկվել, իրականացվել և համակարգվել են դպրոցների լիցենզավորմանն 
ուղղված նախապատրաստական և խորհրդատվական աշխատանքները: ՀՀ 
Լոռու մարզի հանրակրթական դպրոցներից կրթական ծրագրերի իրակա-
նացման 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: 

• 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: 2014թ կրթության ոլորտում 
իրականացվել է 1,511.16մլն դրամի շինարարական աշխատանքներ, այդ թվում 
պետ. բյուջեից 935.88մլն դրամ (214.6մլն-ը հրատապ աշխատանքների 
ծրագրով), 355.0մլն-ը՝ մասնավոր ներդրողների միջոցներով և 220.8 մլն-ը՝ այլ 
միջոցներով: 

         Մասնավորապես.  
 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: 

 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: 

 Դպրոցների պահպանման ծախսերի խնայված միջոցներով (ընդամենը` 43. 
62 մլն դրամ) վերանորոգման աշխատանքներ են իրականացվել մարզի 7 
դպրոցներում (Վանաձորի` թիվ 4, թիվ 19 և թիվ 25,   Ստեփանավանի թիվ 1, 
Ալավերդու թիվ 12, Շահումյան և  Ջրաշեն համայնքների դպրոցներում):   
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•  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 դասընթաց-
ներին, դուրս են եկել հաստատությունից և այլն) չեն ատեստավորվել 54 
ուսուցիչներ: Այսպիսով, մարզի 3118 ուսուցիչներից 2014թ. դեկտեմբերի 
դրությամբ պարզ ընթացակարգով ատեստավորվել է 2396 ուսուցիչ, որը 
կազմում է ընդհանուր թվի  77%-ը: 

• 2014թ-ի հունվար – մարտ ամիսների ընթացքում հաշվառվել են մարզի բոլոր  
դպրոցների 9-րդ դասարանի աշակերտները` ըստ «Հայոց լեզու և գրակա-
նություն», «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 
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8-րդ դասարաններում անց է կացրել ստուգատես բնագիտական 
առարկաներից: 

 
Առարկայական օլիմպիադաների կազմակերպում 
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 առարկայական 

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: 

• Մարզը ունեցել է հանրապետական փուլի  49 (նախորդ տարում` 41) 
մրցանակակիր, որոնցից. 

 1-ին կարգի դիպլոմ –  2 (նախորդ տարում`  3) 
 2-րդ կարգի դիպլոմ –12 (նախորդ տարում`  4) 
 3-րդ կարգի դիպլոմ –18 (նախորդ տարում`  6) 

• գովասանագիր        -17 (նախորդ տարում` 28): 
ՆԶՊ առարկայից օլիմպիադայի  հանրապետական փուլի մասնակիցները 

թիմային հաշվարկով գրավել են 3-րդ տեղը: ՀՀ Պաշտպանության նախարարի 
կողմից պարգևատրվել են նվերներով 4 մասնակիցներ, որոնք անհատական 
մարզաձևերում գրավել են առաջին տեղը:  

• 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 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 
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Վանաձորի թիվ 11 ավագ դպրոցի 12-րդ դասարանի աշակերտ Գևորգ 
Մնացականյանը, նվաճելով արծաթե մեդալ:   

• 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):  

 
Շախմատը Լոռու մարզի դպրոցներում 

    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 օլիմիադայի 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: 

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 



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ                                                       ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶՊԵՏԱՐԱՆ

 

ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶՊԵՏԻ 2014Թ. ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ 
ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ 

72 

 

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 շնորհվել)  
3. Խառատյան Լիլիթ դասվար (Ազնվաձորի միջն. դպրոց)  

3-րդ մրցանակային տեղ  (1-ին  մրցանակային տեղ չի եղել) 
4. Ափինյան Նառա «Քիմիա» (Արջուտի միջն. դպրոց) վկայական 

Նախադպրոցական կրթություն 
2008-2015 թվականների ռազմավարական դրույթներին համահունչ, մարզի 

նախադպրոցական հաստատությունների հիմնական 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: 
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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 թվին նախակրթարաններ գործել են մարզի 5 դպրոցներում (6 խումբ, 127 
երեխա), 2013 թվին` 22 դպրոցում (27 խումբ, 451 երեխա) և 2014թ-ին` 21 դպրոցում 
(23 խումբ, 400 երեխա): 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 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 հաստատու-
թյուններ: 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: 

Նախադպրոցական հաստատություններում ջեռուցումն իրականացվում է. 
 Կենտրոնացված    -  5  հաստատություն 
 Լոկալ                   -  33 հաստատություն 
 Այլ վառելիքով       - 31 հաստատություն 
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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: 

Աղյուսակ 1-ում ըստ տարիների բերված է նախադպրոցական 
հաստատությունների և դրանցում ընդգրկված երեխաների քանակի վերաբերյալ 
տեղեկատվությունը. 

Աղյուսակ 1. 

Տարեթիվը Մանկապար-
տեզների թիվը 

Խմբերի 
թիվը 

Հաճախող 
երեխաների 

թիվը 

5-6 տարեկան 
երեխաների 

թիվը 
2010 65 139 4061 1711 
2011 66 143 3983 1542 
2012 67 158 4077 1638 
2013 68 149 4346 1638 
2014 69 155 4575 1828 

 
    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: 
       Նախադպրոցական ուսումնական հաստատություններում փորձարարական և 
նորարական գործունեություն կազմակերպելու նպատակով մարզպետարանի 
կրթության, մշակույթի և սպորտի վարչությունը համագործակցել է  շարունակվել է 
համաործակցությունը Կրթության  ազգային ինստիտուտի Լոռու մասնաճյուղի հետ: 

 
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: 
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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): 

Ներառական կրթության  մեջ ընդգրկված սովորողների ընդհանուր թիվը  
(ավագ դպրոցների հետ միասին)  2014թ. սեպտեմբերի դրությամբ կազմում է – 319 
երեխա: 

Օգոստոսին Կրթության ազգային ինստիտուտի Վանաձորի մասնաճյուղի հետ 
համագործակցելով իրականացվել է 2014թ.-ից ներառական կրթություն 
իրականացնող դպրոցների ցանկում ներառված` Լոռու մարզի դպրոցների 
մանկավարժների վերապատրաստում: 
 
 Համագործակցություն հանրապետական գործադիր մարմիների հետ 

Մարզում գործում են 9 միջին մասնագիտական և 2 արհեստագործական 
պետական ուսումնական հաստատություններ: Յուրաքանչյուր տարի նրանց հետ 
համագործակցելով և համապատասխան ուսումնասիրություններ իրականացնելով, 
մարզի սոցիալ-տնտեսական զարգացումների վերաբերյալ առաջարկություններ են 
ներկայացվում ՀՀ համապատասխան նախարարություններ` նոր մասնագի-
տությունների ընտրության հետ կապված: 

Մարզի նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) և միջին 
մասնագիտական   կրթությամբ կադրերի  պահանջարկի վերաբերյալ առաջարկու-
թյուններ են ներկայացվում նաև կրթության և գիտության, քաղաքաշինության և 
գյուղատնտեսության նախարարություններ:  

 
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 
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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 
առանձնացրեց ամենահաջողված 10 լավագույն աշխատանքները, որոնցից էլ 
ընտրվեցին մրցանակային երեք շարադրությունները: Բոլոր 10 լավագույն 
աշխատանքների 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, որը վարում 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 
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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 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 ժամանակա-
հատվածում մարզպետը կատարեց իր խոստումը` աշակերտական խորհրդին 
տրամադրելով ֆինանսական աջակցություն: 

Ոչ պետական միջոցներով կրթական օբյեկտներում և նախադպրոցական 
հաստատություններում իրականացված ծրագրեր 
     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: 
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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 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:  

ՈՒսման գերազանց առաջադիմություն ունեցող, սոցիալապես անապահով 
ընտանիքների 31 աշակերտներին և սովորողներին նշանակվել է «Լոռու դպրոց» 
հիմնադրամի անվանական կրթաթոշակ` 3000-10000 դրամի չափով: 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: 

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: 
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ՄՇԱԿՈՒՅԹ, ՍՊՈՐՏ ԵՎ ԵՐԻՏԱՍԱՐԴՈՒԹՅԱՆ ՀԱՐՑԵՐ 
 

Մշակույթի ոլորտ 
2014թ. մարզի մշակույթի և սպորտի ոլորտում 2014թ. պետբյուջեով 

նախատեսված 72.5մլն դրամի դիմաց իրականացվել է 82.50մլն դրամի 
աշխատանքներ՝ 72.50մլն դրանը ՀՀ պետ բյուջեի միջոցներով (9.0մլն դրամը 
հրատապ աշխատանքների ծրագրով) և 10.0մլն դրամը՝ «Քաունթեր փարթ» 
կազմակերպության միջոցներով:  

2013թ Լոռու մարզի մշակույթի  ոլորտում իրականացվել են հետևյալ 
շինարարական աշխատանքները. 

•  Հիմնանորոգման աշխատանքներ են տարվել Քոբայրավանքում, Սանահինի 
վանքում,  «Լոռի Բերդ» ամրոցում և Աքորու Բգավոր եկեղեցում:  

•  «Քաունթեր փարթ» կազմակերպության կողմից հիմնանորոգվել է Դեբեդի 
համայնքային կենտրոնի շենքը:   

 Լոռու մարզի մշակույթի ոլորտում 2014թ. իրականացվել են հետևյալ 
միջոցառումները. 
 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» (պետական 

բյուջեից  հատկացվել է 3,542.3 հազար դրամ) ծրագրի շրջանակներում 2014թ. 
կազմակերպվել են հետևյալ միջոցառումները.` 

 Հայոց բանակի կազմավորման 22-րդ տարեդարձին նվիրված հանդիսություն. 
 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: 

 Կանանց միջազգային օրվան նվիրված հանդիսություն. 
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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. 
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: 

 Առաջին Հանրապետության Անկախության և Ղարաքիլիսայի 
հերոսամարտին նվիրված հանդիսություն. 
Համերգ-հանդիսությանը, որը տեղի է ունեցել Վանաձորի «Կոտրած եկեղեցու» 
շրջակա տարածքում, որին ներկա էին մարզային և քաղաքային 
իշխանությունների, հոգևորականության, ուժային կառույցների ներկայա-
ցուցիչներ, երկրապահ կամավորական միության անդամներ, արվեստա-
գետներ, մշակույթի գործիչներ, հարյուրավոր վանաձորցիներ: 

 «Լոռի – Արցախ` Մարտակերտ» մշակութային օրեր. 
Տարիների պատմություն ունի Լոռու մարզի և ԼՂՀ Մարտակերտի շրջանի 
բարեկամությունն ու համագործակցությունը, որի շրջանակներում ավանդույթ 
են դարձել փոխայցելությունները, «Լոռի – Արցախ` Մարտակերտ» բարեկա-
մության կամուրջներ խորագրով տարբեր միջոցառումները: Այցի շրջա-
նակներում Լոռու մարզպետի գլխավորությամբ պատվիրակության անդամները 
հանդիպում ունեցան ԼՂՀ Ազգային ժողովի նախագահ Աշոտ Ղուլյանի և 
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: 

 ՀՀ Անկախության օրվան նվիրված հանդիսություն. 
Վանաձորի Շ.Ազնավուրի անվան մշակույթի պալատում կազմակերպվել է 
հանդիսություն և տոնական համերգ: 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» հայրենակ-
ցական միության նախագահ Յուրա Ղուլյանը: 

 Ազգային Նվագարանների, երգի-պարի մարզային փառատոն. 
Փառատոնին մասնակցություն են ցուցաբերել պարային համույթներ և անհատ 
կատարողներ մարզի Վանաձոր, Սպիտակ, Ստեփանավան, Ալավերդի, Տաշիր, 
Շահումյան, Մեծ Պարնի, Հարթագյուղ, Մեծավան և այլ համայնքներից: Երեք 
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անվանակարգերում (պար, նվագարան, երգ) ՀՀ Լոռու մարզպետի կողմից 
կատարվել է պարգևատրություն: 

 Երկրաշարժի զոհերի հիշատակը հավերժացնող ոգեկոչման գրական-
երաժշտական ցերեկույթ. 

• 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: Վանաձորի թիվ 1,2 և 4 երաժշտական դպրոցների, 
Գուգարաց թեմի «Տիրամայր», Ստեփանավանի թիվ 2 հանրակրթական դպրոցի և 
Ալավերդու արվեստի դպրոցի 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, թատերականաց-
ված դրվագներ: 

 «Մեծ Եղեռնի 100-ամյակին ընդառաջ» խորագրով միջոցառումներ, որտեղ 
«Հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչման գործընթացը» 
դասախոսությամբ հանդես է եկել պատմական գիտությունների թեկնածու, 
դոցենտ Յուրա Ղուլյանը: 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, հանրակրթա-
կան 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): 
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• 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 թանգարա-
նում, Վանաձորի Մ.Թավրիզյանի անվան պետական քոլեջում: 

 «Լոռի Բերդ քաղաքատեղի» պատմամշակութային արգելանոցում կազմա-
կերպվել է արգելոցի տարածքում հայտնաբերված հուշարձանների բեկոր-
ների 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 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 «Հորովել», «Հայորդաց տուն», «Սուի» մանկապա-
տանեկան պարային համույթների հյուրախաղերը Լեռնային Ղարաբաղում և 
Սյունիքում: Համերգային շրջագայությանը աջակցել է «Հայարտ» հայ-
կանադական պրոդյուսերական կենտրոնը, տնօրեն Արսեն Ավետիսյանի 
գլխավորությամբ: 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: 
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Հյուրախաղերի եզրափակիչ փուլը կայացել է Սիսիանի Հ.Սահյանի անվան 
մշակույթի պալատում, որտեղ վանաձորցիները Սիսիանի, Երևանի, Մասիսի և 
հանրապետության այլ քաղաքների պարային համույթների հետ հանդես են եկել 
համատեղ համերգային ծրագրով: 

• Կազմակերպչական աշխատանքներին աջակցություն է ցուցաբերվել «Հնչի`ր 
շեփո`ր հաղթական» փողային նվագախմբերի հանրապետական փառատոնը` 
Ստեփանավանում, որն նվիրված է եղել Կոմիտասի ծննդյան 145-ամյակին: 
Փառատոնին մասնակցել են 17 փողային նվագախմբեր հայաստանի տարբեր 
քաղաքներից:  

• 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: 

 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 2 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: Ալեքսանդր 
Սպենդիարյանի անվան օպերայի և բալետի թատրոնի մեներգիչներ Ռուբեն 
Նուրիջանյանի և Նարինե Անանիկյանի «Իմ սիրտը քոնն է» խորագրով 
համերգը մեծ բավականություն պատճառեց հանդիսատեսին: 

 Վանաձորի Մ.Թավրիզյանի անվան արվեստի պետական քոլեջի 
նախասրահում կայացած երիտասարդ նկարիչների ստեղծագործություն-
ների «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 
նկարիչներ:  

 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:  
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 «Ես եմ Սասնա ծուռը» փառատոնին, որին 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, որին 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 համերգին, որը կազմակերպվել է 
Վանաձորի սբ.Գրիգոր Նարեկացի եկեղեցու համերգասրահում, որը 
նվիրված էր մեծն Կոմիտասի ծննդյան 145-ամյակին: Համույթի 
կատարումները արժանացել են ջերմ ընդունելության: 

 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: Վաստա-
կաշատ կոլեկտիվներին տրվել է Լոռու մարզպետի շնորհակալագրերը: 

 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 
համույթներ` անհատ կատարողներ: Հանգանակությանը մասնակցեցին 
նաև համերգին ներկա գտնվող բազմաթիվ Վանաձորցիներ: 

 Վանաձոր, Ալավերդի, Ստեփանավան, Սպիտակ և Տաշիր համայնքների 
քաղաքային զբոսայգիներում և համերգահսրահներում անցկացված 
«Երաժշտության տոն» խորագիրը կրող համերգ – հանդիսություններին: 
Միջոցառումներին մասնակցել են տեղի համերգային խմբերը և անհատ 
կատարողները: 

 Լոռու մարզային գրադարանի մանկական բաժանմունքին կից նորաբաց 
Երևանի «Էդիթ պրինտ» հրատարակչության «Թումանյան» գրատան բաց-
մանը: Գրատան նշանակությունը կարևորեցին մի շարք գրողներ, մշակույթի 
գործիչներ, մտավորականներ: Մանկագիր Լիպարիտ Սար-գսյանը 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 գրականության տարածման գործում: 
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 Վանաձորի Շ.Ազնավուր անվան մշակույթի պալատում կազմակերպված «Իմ 
Հայաստան» համահայկական փառատոնի շրջանակներում սփյուռքից 
ժամանած պարախմբերի և եգչախմբերի համերգային ելույթներին, 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: 

 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: 

 Վանաձորի Էդվարդ Կզարթմյանի անվան երաժշտական դպրոցի 
հիմնադրման 80-ամյակին նվիրված տոնական հանդիսության 
կազմակերպմանը: 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 է ունեցել համերգ-հանդիսություն: Լույս է տեսել 
դպրոցի 80-ամյա տարեգրությունն ամփոփող «Շարունակվող կենսա-
գրություն» գիրքը, որի հեղինակն է երաժիշտ Գ.Աղաբաբյանը: 

 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 պատվավոր 
քաղաքացի Հայկ Օհանյանը, նկարիչներ, ստեղծագործողներ: Կրթօջախը 
միշտապես նպաստել և նպաստում է երեխաների գեղագիտական 
դաստիարակության ճաշակի բարձրացմանը, գաղափարական գիտակցու-
թյան 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 
մարզպետի, Վանաձորի քաղաքապետի շնորհակալագրերով: 
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 «Թատերական Լոռի 2014» փառատոնի կազմակերպմանը, որն ավելի քան 
30 տարվա պատմություն ունի և որին 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 խումբ» ընկերությունը, ՌԴ «Ռուսական 
աշխարհ» մշակութային հիմնադրամը, ՀՀ մշակույթի նախարարությունը և 
Լոռու մարզպետարանը: 

 «Ոսկե Ծիրան» կինոփառատոնի շրջանակներում «Կինոէքսպրես» 
Հայաստան–Վրաստան կինոփառատոնի աշխատանքներին: Ցուցադրույթ-
ներ են կազմակերպվել Ալավերդու Սանահին–Սարահարթի մշակույթի 
պալատում, Վանաձորի «Արցախ» պուրակում «Թևանիկ» կինոֆիլի 
բացօթյա դիտում և «Մանդարիններ» ֆիլմի դիտումը Շ.Ազնավուրի անվան 
մշակույթի պալատում: 

 «Կինոաշուն 2014» հայկական կինոյի 5-րդ փառատոնին, որը նվիրված էր 
համաշխարհային կինեմատոգրաֆի դասական Սերգեյ Փարաջանովի 90-
ամյակին: Միջոցառման բացումը տեղի է ունեցել Շ.Ազնավուրի անվան 
մշակույթի պալատում` Փարաջանովին նվիրված կինոցուցադրությամբ:  

 Վանաձորում առաջին անգամ 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 
պարգևատրվել են պատվոգրերով և հուշանվերներով: 

 Վանաձորի Ուկրաինական համայնքի` «Վերբիչենկա» երգչախմբի 14 
անդամների մասնակցությանը Երևանի Ա.Բաբաջանյանի անվան 
համերգասրահում կազմակերպված համերգ-հանդիսությանը, որը նվիրված 
էր Ուկրաինայի անկախության օրվան: «Վերբիչենկա» երգչախումբը 
ավանդական «Բերքի տոն» ամենամյա հանդիսության մշտական 
մասնակիցներից է: 

• 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: Հանրապետության Երիտասարդական հիմնա-
դրամի կողմից կազմակերպված միջոցառմանը Լոռու մարզի 
պատվիրակությունը և գեղարվեստական խմբերը մասնակցել են Երևանում 
կայացած Հանրապետական «Բերքի տոն 2014» տոնակատարությանը: 
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 Տիկնիկային թատրոնների ամենամյա «Թումանյանական Հեքիաթի Օր» 
միջազգային 9-րդ փառատոնը (Տիկնիկային արվեստի գործիչների 
միջազգային միության հայկական կենտրոնի հետ համատեղ) մարզի 
քաղաքային և գյուղական համայնքներում, որտեղ իրենց մասնակցությունն 
են ունեցել հանրապետության և մի շարք արտասահմանյան երկրների 
տիկնիկային թատրոններ, այդ թվում` Երևանի Հ.Թումանյանի անվան 
ՊՏԹ, Բազմաբերդի ՏԹ, Սպիտակի ՏԹ, Էջմիածնի «Նուրի» ՏԹ, 
Գեղարքունիքի թեմի «Նուրի-նուրի» ՏԹ, Գյումրիի ՏԹ, ՌԴ-ի, Իրանի, 
Ֆրանսիայի, ԼՂՀ-ի, Թբիլիսիի Տիկնիկային թատրոնները: 

 «Թումանյանական օր» ավանդական 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, այլ բարձրաստիճան հյուրեր: Համերգային մասում մասնակցում 
էին ազգային օպերայի և բալետի ակադեմիական թատրոնի երգիչ-
երգչուհիներ, ժողովրդական երգիչներ, ասմունքողներ, համայնքի դպրոցի 
շնորհալի ասմունքող երեխաներ: 

 ՀՀ վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի հովանու ներքո անցկացվող 
«Ասմունքի հանրապետական մանկապատանեկան 8-րդ մրցույթ-
փառատոն»-ի նախնական փուլը, որին մասնակցել են ՀՀ Լոռու մարզում 
գործող շուրջ 162 կրթօջախների 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 այրեր, 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 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 որոշել է 
փառատոնի հանրապետական փուլին թույլատրել մասնակցել նաև 
Վանաձորի թիվ 11 ավագ դպրոցի աշակերտուհի Անի Ավագյանին 
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 «Երգը բարեկամության կամուրջ է» խորագրով Ռուսական երգի 
հանրապետական երրորդ մրցույթ-փառատոնը` 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 համայնքներից: 
Հաղթողներ են ճանաչվել 5 մասնակիցներ, ովքեր հանդես են եկել 
հանրապետական փուլին: Լոռու մարզից հաղթող է ճանաչվել Վանաձոր 
թիվ 11 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 

 «Խորովածի» ավանդույթ դարձաց մրցույթ-փառատոնը Ախթալա 
համայնքում: Հանդիսությանը մասնակցել են մարզի լավագույն համերգային 
 կոլեկտիվները և անհատ կատարողները: 

  «Դեպի Արցախ / Վարդենիս-Մարտակերտ ավտոմայրուղու կառուցում» 
խորագրով համահայկական դրամահավաքը, որը կայացել է Վանաձորի 
Շ.Ազնավուրի անվան մշակույթի պալատում: Ակտիվ մասնակցություն են 
ունեցել մարզի պաշտոնատար անձինք, կրթական համակարգը, բուժ-
հիմնարկները, անհատ մարդիկ: 
 

Սպորտի և երիտասարդութան հարցերի  ոլորտ 
 

Լոռու մարզի սպորտի ոլորտում 2014թ. իրականացվել են հետևյալ 
միջոցառումները. 

• 2014թ. փետրվարի 8-ին Թեժ լեռան հովտում կազմակերպվել և անց է կացվել 
«Լոռվա ձմեռ-2014» 44-րդ ավանդական մարզատոնահանդեսը: Համաձայն 
միջոցառման ծրագրի, Թեժ լեռան հովտում կազմակերպվել և անց  է կացվել 
տարբեր մարզաձևերից ու ազգային խաղերից ցուցադրական ելույթներ և 
մրցաշարեր, որոնց հաղթողները պարգևատրվել են  պատվոգրերով և  
նվերներով: Մարզատոնահանդեսին մասնակցել են ուսումնական 
հաստատությունների, մարզադպրոցների կոլեկտիվները, հարակից գյուղերի 
բնակիչները, ինչպես նաև այլ քաղաքներից հրավիրված մարզիկ-մարզուհիներ, 
թվով 10000 մարդ: 

• Վանաձորում անց է կացվել ավանդական դարձած «ՀՀ Լոռու մարզպետի 
գավաթ» մրցաշարը` ֆուտզալ մարզաձևից, որին մասնակցել են 
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տարածաշրջաններում վերոնշյալ մարզաձևից հաղթած թիմերը, ինչպես նաև 
Վանաձորից 15 թիմ (ընդհանուր 20 թիմ): Հաղթողներն ու մրցանակային 
տեղեր զբաղեցրած թիմերը պարգևատրվել են մարզպետի պատվոգրով, 
մարզպետի գավաթով, մեդալներով, դրամական պարգևներով: Սահմանված 
էին նաև լրացուցիչ մրցանակներ «Լավագույն դարպասապահ», «Lավագույն 
պաշտպան», «Lավագույն կիսապաշտպան», «Lավագույն հարձակվող», 
«Lավագույն ռմբարկու» անվանակարգերում: 

• Լոռու մարզի քաղաքային համայնքներում կազմակերպվել է ՀՀ նախագահի 
մրցանակի համար «Լավագույն մարզական ընտանիք» մրցույթի  
տարածաշրջանային և մարզային փուլերը: Մարզային փուլին չորս տարիքային 
խմբերում մասնակցել են  96 մարզական ընտանիքներ: Տարիքային խմբերում 
1-3-րդ տեղեր գրավված թիմերը (36 հոգի) և մեկ հաշմանդամ ունեցող 
ընտանիք ստացել են մարզահագուստ և մարզակոշիկ, խաղային հագուստ 
հանրապետական փուլին մասնակցելու համար: 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 տեղ: 

• ՀՀ անկախության 23-րդ տարեդարձին 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: 

• ՀՀ Սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարարության, Վանաձորի 
քաղաքապետարանի, Լոռու մարզպետարանի և անձամբ մարզիկի ջանքերով  
Ստեփան Սարգսյանի անվան Վանաձորի համալիր մարզադպրոցի դահլիճում 
կայացավ ըմբշամարտի օլիմպիական փոխչեմպիոն Ստեփան Սարգսյանի 
անվան միջազգային ամենամյա մրցաշարը, որին մասնակցեցին 120 
ուժեղագույն ըմբիշներ Հայաստանից, Ռուսաստանից, Ուկրաինայից, 
Վրաստանից, Ղրղզստանից, Ղազախստանից, Բուլղարիայից և Իրանից: 
Հաղթողները և մրցանակակիրները պարգևատրվել են խոշոր դրամական 
պարգևներով: 

• Մարզի հանրակրթական դպրոցների 1-6-րդ դասարանի աշակերտների 
շրջանում կազմակերպվել է ՀՀ «Ազգային Ժողովի Գավաթ» մրցումների 
ներդպրոցական, տարածաշրջանային, մարզային փուլերը: 3-6-րդ դասարանի 
1-ին տեղ գրավված թիմերը «Լոռու մշակույթ, սպորտ երիտասարդություն» 
հիմնադրամի կողմից ստացել են մարզահագուստ և մարզակոշիկ 
հանրապետական փուլին մասնակցելու համար (թվով 12 աշակերտ): 

• 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 (7 մարզաձև՝ ձգումներ 
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պտտաձողի վրա, նռնակի նետում, վազք-1000մ, ինքնաձիգի քանդում-
հավաքում, հրաձգություն և Էստաֆետա 8կգ-անոց պարկերով): 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: 

• 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՝ 3 տարբեր մրցաձևերում գրավելով 
առաջին տեղը և ճանաչվեց հավաքի լավագույն ջոկատ: 

• Նոյեմբերի 28-ից 30-ը Տաշիրում «Լոռու մշակույթ, սպորտ, երիտասար-
դություն» հիմնադրամի և Տաշիրի քաղաքապետարանի ֆինանսական 
աջակցությամբ Լոռու մարզի բասկետբոլի ֆեդերացիան Կենտրոն համալիր 
մարզադպրոցի հետ համատեղ կազմակերպել է 1998-2000թթ. ծնված 
պատանիների և աղջիկների բասկետբոլի Լոռու մարզի առաջնությունը՝ 
նվիրված երկրաշարժի զոհերի հիշատակին: Աղջիկների հավաքականներից 
հաղթող ճանաչվեց Վանաձորի «Կենտրոն» թիմը, իսկ տղաների 
հավաքականներից՝ Վանաձորի «Տարոն» թիմը: Ընտրվեցին նաև լավագույն 
խաղացողներ՝ հաղթող ճանաչված թիմերից: Հաղթող թիմերը պարգևա-
տրվեցին ՀՀ Լոռու մարզպետի կողմից, իսկ 2-րդ, 3-րդ տեղեր զբաղեցրած 
թիմերն ու լավագույն խաղացողները՝ Տաշիրի քաղաքապետի կողմից: 

• Մարզի 7 քաղաքներում և Գուգարք գյուղում  կազմակերպվել են մարզական 
փառատոններ (7 մրցակցային մարզաձևերից` կշռաքարերի բարձրացում,  
շախմատ, նարդի, ազգային ըմբշամարտ՝ կոխ, մինի ֆուտբոլ, և մասսայական 
վազքարշավ 1000մ (տղա, աղջիկ) և բազկամարտ), որոնց ընդհանուր թվով 
մասնակցել են շուրջ 8.000 մարդ: Փառատոներին մասնակցել են կոլեկտիվներ 
համայնքների մարզադպրոցներից, ուսումնական հաստատություններից, 
քոլեջներից,  մշակութային օջախներից: 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 «ՀՀ տարվա երիտասարդական 
մայրաքաղաք» մրցույթի կազմկոմիտեի ամփոփիչ բաց նիստը: Մրցույթին 
մասնակցելու հայտ են ներկայացրել Եղեգնաձոր, Ստեփանավան, 
Չարենցավան, Ծաղկաձոր, Քաջարան և Կապան քաղաքները: 
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 
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«Հայաստանի Հանրապետության տարվա երիտասարդական 
մայրաքաղաքում: 

• 2014թ. հոկտեմբերի 3-8-ը Երևանում անցկացվեց խուլերի երիտասարդների 
ըմբշամարտի 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, երիտասար-
դություն» 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: 

 
 



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ                                                       ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶՊԵՏԱՐԱՆ

 

ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶՊԵՏԻ 2014Թ. ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ 
ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ 

92 

 

ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅՈՒՆ 
 

2014թ. Լոռու մարզում գործել են հետևյալ պետական բուժհաստատությունները. 
 

 բուժհաստատության տեսակը քանակը 
մահճակալ-
ների թիվը 

1. հիվանդանոց 1 45 

2. բժշկական կենտրոններ  5 400 

3. դիսպանսեր 1 35 

4. առողջության կենտրոններ   1 10 

5. պոլիկլինիկաներ                  5  

6. Լոռու մարզային արյան փոխներարկման կայան 1  

7. առողջության առաջնային պահպանման կենտրոններ  
որից համայնքային ենթակայության՝

22 
          5  

 

8. բուժակմանկաբարձական կետեր 91  

ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶՈՒՄ 127 490 

 
Մարզի բուժհաստատություններում աշխատում են՝ 

 բժիշկներ    423,  
 միջին բուժաշխատողներ 1014,  
 այլ     545,  

Ընդամենը             1982 մարդ: 
 

2014թ. առողջապահության ոլորտում նախատեսված է եղել պետական 
պատվերի կատարողական աշխատանքների բազային ծավալ 3,577,565.5 հազար 
դրամ, ընդունվել է կատարողական` 3,434,323.4 հազար դրամ, որը ֆինանսավորվել է 
100 %-ով: 

Հիվանդանոցային ծրագրի նախահաշվով նախատեսված է եղել որպես 
պետական պատվերի կատարողական աշխատանքների բազային ծավալը 
1,691,250.9 հազար դրամ, որի դիմաց ընդունված կատարողականը կազմել է 
1,568,294.8 հազար դրամ, ֆինանսավորումը կատարվել է 1,568,370.2 հազար դրամ՝  
100%-ով: Պոլիկլինիկական, դիսպանսերային, ամբուլատորական ծրագրերով 
նախահաշվով նախատեսված բազային ծավալը կազմել է 1,886,314.6 հազար դրամ, 
ընդունվել է կատարողական 1,866,028.5 հազար դրամ, որն էլ ֆինանսավորվել է 
1,865,953.3 հազար դրամ՝ 100%-ով: 

Առ 01.01.2015թ. ընթացքում առողջապահության համակարգում ֆինանսա-
վորումը շարունակվել է իրականացվել սահմանափակված բյուջեի ֆինանսավորման 
սկզբունքով: 

2014թ. վճարովի ծառայության մուտքերը կազմել են ընդամենը` 543,309.7 
հազար դրամ, այն դեպքում, երբ 2013թ. նույն ժամանակահատվածում եղել է 
584,606.1 հազար դրամ:  

2014թ. պետության կողմից երաշխավորված անվճար բժշկական օգնության և 
սպասարկման շրջանականերում համավճարային հիմունքով իրականացված 
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ազգաբնակչությունից ստացված եկամուտները կազմել են 35,602.0  հազար դրամ, 
այն դեպքում, երբ 2013թ. նույն ժամանակահատվածում եղել է 36,776.3 հազար դրամ: 

2014թ. արդյունքներով աշխատավարձի և սոցիալական ապահովագրության 
պարտադիր վճարների գծով պարտքեր չկան: 

Լոռու Մարզպետարանի ենթակայության բաժնետիրական ընկերությունների 
ծախսերի վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ պետական պատվերի ֆինանսավորումն 
ստանալուց եւ վճարումները կատարելուց հետո յուրաքանչյուր ամսվա 1-ի դրությամբ 
կրեդիտորական պարտքերը չեն գերազանցում տվյալ եռամսյակի համար 
մարզպետարանի կողմից հաստատված նախահաշվային գումարի մեկ երրորդը: 

Մարզի 2014-2017թթ. սոցիալ-տնտեսական զարգացման ծրագրի 2014թ. ՏԱՊ-
ով առողջապահության ոլորտում պլանավորվել է կատարել 1,031.00մլն դրամ 
ծավալով աշխատանքներ, այդ թվում 31.00մլն դրամը ՀՍՆՀ–ի միջոցներով և 
1,000.0մլն դրամը՝ «Տաշիր» բարեգործական հիմնադրամի համաֆինանսավորմամբ: 

2014թ. մարզի առողջապահության ոլորտում իրականացվել է 777.60մլն դրամի 
աշխատանքներ, այդ թվում` 700.00մլն դրամը «Տաշիր» ԲՀ-ի միջոցներով, 46.60մլն 
դրամը` վարկային, իսկ 31.00մլն դրամը` ՀՍՆՀ-ի միջոցներով; 

 
Առողջապահության ոլորտում 2014թ. Լոռու մարզում նախատեսված և իրականացված  

աշխատանքները ըստ ֆինանսավորման  աղբյուրների  
 Աղյուսակ 2.2.1 

Հ/Հ Օբյեկտի և ծրագրի անվանումը 
2014թ. 

Ծրագիր 
(մլն դր.) 

Կատարվել է առ 
Ծանոթու-

թյուն 
  01.01.15թ.   

(մլն դրամ) 

այդ թվում 
հրատապ  
ծրագրով 

 Ընդամենը մարզում՝  1,031.00 777.60   
I ՀՀ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵ      

1       

II ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶՊԵՏԱՐԱՆ 
 (Հրատապ ծրագրով)    

 

     
III ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ     

1 Վանաձորի բժշկական կենտրոնի  
կառուցում   

 

2 «Լեռնապատ ԱԿ» ՓԲԸ-ի շենքի 
կառուցում 46.60  

 

IV ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ԲՅՈՒՋԵ    
     

V ՄԱՍՆԱՎՈՐ ՆԵՐԴՐՈՂՆԵՐ, 
ՀԻՄՆԱԴՐԱՄՆԵՐ  

   

      
VI ԱՅԼ ՄԻՋՈՑՆԵՐ 1,031.00 731.000   

1 Ալավերդու հիվանդանոցի 
դիահերձարանի կառուցում 31.00 31.00  ՀՍՆՀ 

2 Վանաձորի բժշկական կենտրոնի  
կառուցում (ծննդատուն) 1,000.00 700.00 

 
«Տաշիր» 

ԲՀ 
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2014թ. առողջապահության ոլորտում իրականացվել են հետևյալ 
աշխատանքները՝ 

• Ավարտվել է Ալավերդու հիվանդանոցի դիահերձարանի կառուցումը 31.00 մլն 
դրամ ՀՍՆՀ-ի միջոցներով:  

• Համաշխարհային բանկի ֆինանսավորմամբ ՀՀ առողջապահության 
նախարարության ԾԻԳ-ի պատվիրատվությամբ կառուցվել է «Լեռնապատի 
առողջության կենտրոն» ՊՓԲԸ-ի շենքը՝ 46.60 մլն. դրամ արժողությամբ: 

• Ամբողջությամբ կոսմետիկ վերանորոգվել է «Ստեփանավանի բժշկական 
կենտրոն» ՓԲԸ-ի հիվանդանոցային մասնաշենքը՝ ներկվել են բոլոր 
բաժանմունքները և հիվանդասենյակները վերանորոգվել են հատակի 
վնասված մասերը (մոտ 600 կգ ներկ բժշկական կենտրոնին է նվիրաբերել 
Ստեփանավանի քաղաքապետը): Պոլիկլինիկական մասնաշենքում հիմնովին 
վերանորոգվել են  մայրության դպրոցը, կանանց կոնսուլտացիայի բժիշկների 
սենյակները Վորլդ Վիժն  միջազգային  կազմակերպության աջակցությամբ:  

• Ընթացքի մեջ է Վանաձորի բժշկական կենտրոնի ծննդատան կառուցման 
աշխատանքները:  

• Ստեփանավանի բժշկական կենտրոն», «Վանաձորի թիվ  4 պոլիկլինիկա» 
ՊՓԲԸ-ների կանանց կոնսուլտացիաներում ստեղծվել են կոլպոսկոպիայի 
կաբինետներ, որը վերանորոգվել և հագեցվել է Վորլդ Վիժն միջազգային 
կազմակերպության  աջակցությամբ: 

• Ամբողջությամբ հիմնանորոգվել են «Ստեփանավանի բժշկական կենտրոն» 
ՓԲԸ-ի կազմում գործող Կաթնաղբյուրի և ՈՒրասարի բուժակ-
մանկաբարձական կետերը: 

• Մի շարք առողջապահական ընկերություններում («Ստեփանավանի բժշկական 
կենտրոն» «Սպիտակի բժշկական կենտրոն», «Ալավերդու բժշկական 
կենտրոն», «Տաշիրի բժշկական կենտրոն», «Վանաձորի թիվ 1 պոլիկլինիկա», 
«Վանաձորի թիվ 4 պոլիկլինիկա», «Վահագնիի առողջության կենտրոն», 
«Դսեղի առողջության կենտրոն», «Օձունի բժշկական ամբուլատորիա», 
«Մարգահովիտի առողջության կենտրոն», «Աքորու ԱԱՊԿ» ՓԲԸ-ներ) 
ստեղծվել են «ծնողական կրթության կենտրոն»-ներ,  որոնք ամբողջությամբ 
վերանորոգվել և կահավորվել են ՄԱԿ-ի մանկական հիմնադրամի 
Հայաստանյան գրասենյակի կողմից (ՅՈՒՆԻՍԵՖ) և «մայրության դպրոցներ»՝ 
որոնք ամբողջությամբ վերանորոգվել և կահավորվել են «Վորլդ Վիժն 
Ինթերնեշնլ» միջազգային բարեգործական կազմակերպության կողմից:   

• «Փարոս» հիմնադրամի կողմից «Կուրթանի ԱԱՊԿ» ՓԲԸում կատարվել է 
հիմնանորոգում՝ մոտ 6.500.000 դրամ արժողությամբ: Համայնքը կատարել է 
ներդրում 10 %-ի չափով: 

• «Լոռու մարզային հոգենյարդաբանական դիսպանսեր» ՊՓԲԸ-ում  սեփական 
միջոցներով կատարվել է տանիքի վերանորոգում` 120.000 դրամի չափով:   

• «Մեծ Պարնիի առողջության կենտրոն» ՓԲԸ-ի գլխավոր մասնաշենքում  
առողջության կենտրոնի միջոցներով անց է կացվել հակահրդեհային 
անվտանգության SOS համակարգ, որի արժեքը կազմում է  450.000 դրամ: 

• ՀՀ առողջապահության նախարարության ԾԻԳ-ի կողմից «Մեծ Պարնիի 
առողջության կենտրոն» և «Դսեղի առողջության կենտրոն» ՓԲԸ-ներին 
տրամադրվել են մեկական շտապ բուժօգնության մեքենաներ: 
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• Շնողի համայնքապետարանի և «Թեղուտ» ՓԲԸ-ի կողմից ձեռք է բերվել և 
անհատույց օգտագործման տրամադրվել «Շնողի բժշկական ամբուլատորիա» 
ՊՓԲԸ-ին շտապ բուժօգնության մեքենա: 

• Ընթացիկ տարում մարզի առողջապահական ընկերություններում սահմանված 
կարգով ապահովվել է բնակչության անվճար բուժօգնությունը, իրագործվել են 
պետական առողջապահական ծրագրեր: Մարզպետի կողմից տրամադրվել է 
շուրջ 108 միջնորդագիր՝ սոցիալապես անապահով և հատուկ խմբերում 
չընդգրկված, սակայն անապահով վիճակում գտնվող անձանց բուժօգնություն 
ցուցաբերելու նպատակով: Մարզից Երևան քաղաքի առողջապահական 
ընկերություններ են ուղեգրվել 18 հիվանդներ, որոնք հիմնականում այն 
հիվանդներն են, որոնց բուժօգնությունըը մարզում կազմակերպել հնարավոր 
չէր (տվյալ ծառայության բացակայություն կամ մասնագիտացված 
բուժօգնության կազմակերպում): 

Ոլորտում բնակչության առողջական վիճակը բնութագրող կարևորագույն 
ցուցանիշներ են հիվանդացությունը և մահացությունը: Վիճակագրությունը ցույց է 
տալիս, որ ինչպես հանրապետությունում, այնպես էլ մարզում դեռևս բարձր են 
հիվանդացության և մահացության մակարդակները: Վերջին տարիներին տարբեր 
հիվանդություններով հիվանդացությունը ենթարկվել է էական ներկառուցվածքային և 
քանակական փոփոխությունների: Հասարակության համար լրջագույն խնդիր է 
դարձել այնպիսի սոցիալական հիվանդությունների աճը, ինչպիսիք են տուբերկուլոզը, 
սեռական ճանապարհով փոխանցվող հիվանդությունները: 

 2010-2014թթ. տվյալները, որը բերվում են ստորև, ցույց են տալիս, որ մեր 
մարզում առկա է շաքարային դիաբետով, հոգեկան հիվանդություններով, 
նորագոյացություններով, պարբերական  հիվանդություններով հիվանդացության աճ:  

 2014թ. տվյալներով նկատվել է առաջնակի տուբերկուլոզով դիսպանսեր 
հիվանդների քանակի նվազեցում, որը պայմանավորված է MSF (Բժիշկներ առանց 
սահմանի) կազմակերպության վերջին տարիներին Լոռու մարզում կատարած 
աշպատանքով (դեղորայքակայուն տուբերկուլոզով հիվանդների քանակի 
նվազեցում):  

 
Հիվանդության 

տեսակը 2010 2011 2012 2013 2014 Ծանոթութ. 

Շաքարային դիաբետ 3414 3581 3902 4013 4312  
Նորագոյացություններ 2754 2814 3004 3136 3289  
Հոգեկան 
հիվանդություններ 4568 4126 4792 

(592 ՆԿ)* 
4500  

(596 ՆԿ)* 
4693  

(655 ՆԿ)* 

(ՆԿ)* - այդ
թվում` 

նարկոլոգիակա
ն կաբինետ 

Սեռավարակներ 1128 978 1312 1278 1197  
Պարբերական 
հիվանդություններ 355 395 420 442 491  

Տուբերկուլոզ 419 553 615 402 380  
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Լոռու մարզում հաշվառված և ծրագրային հեմոդիալիզական բուժում են ստանում 49 

հիվանդներ՝ 40 քվոտայի պայմաններում: 
2009թ. մարզում մանկական մահացությունը կազմել է 13.1 պրոմիլե, պերինատալ 

մահացությունը՝ 18.2  պրոմիլե: 
2010թ. մարզում մանկական մահացությունը կազմել է 10.9 պրոմիլե, պերինատալ 

մահացությունը՝ 14.9  պրոմիլե: 
2011թ. մարզում մանկական մահացությունը կազմել է 9.6 պրոմիլե, 

պերինատալ մահացությունը՝  13.1 պրոմիլե: 
2012թ. մարզում մանկական մահացությունը կազմել է 5.6 պրոմիլե, 

պերինատալ մահացությունը՝  14.4 պրոմիլե: 
2013թ. մարզում մանկական մահացությունը կազմել է 6.0 պրոմիլե, 

պերինատալ մահացությունը՝  11.3 պրոմիլե: 
2014թ. մարզում մանկական մահացությունը կազմել է 3.8 պրոմիլե, 

պերինատալ մահացությունը՝  9.3 պրոմիլե: 
2014թ. մարզում արձանագրվել է երեխայի 24 մեռելածին դեպք, 0-6 օրեկան երեխայի 
5 մահ, 0-1 տարեկան երեխայի 6 ստացիոնար և 5 տնային մահ, 1-5 տարեկան 
երեխայի 7 ստացիոնար և 1 տնային մահ: 

Ստորև բերվում է մարզում մանկական մահացության դինամիկան  2009-2014թթ. 
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Ինչպես երևում է գծապատկերից, նախորդ տարիների հետ համեմատած նվազել 

է մանկական մահացությունը: Ակնհայտ է միջազգային համագործակցությամբ 
իրականացված նպատակային ծրագրերի արդյունավետությունը: 

2010-2014թթ. Լոռու մարզում ծնելիության, մահացության եւ բնական աճի 
ցուցանիշները 

Լոռու մարզ Ծնելիություն Մահացություն Բնական աճ 
(պրոմիլե) 

2010 
բացարձակ թիվ 3483 2905 

2.0 
ըստ 1000 բնակչի 12.3 10.3 

2011 
բացարձակ թիվ 3123 2935 

0.7 
ըստ 1000 բնակչի 11.1 10.4 

2012 
բացարձակ թիվ 3049 2789 

0.9 
ըստ 1000 բնակչի 10.6 9.7 

2013 
բացարձակ թիվ 2919 2777 

0.6 
ըստ 1000 բնակչի 12.5 11.9 

2014 
բացարձակ թիվ 3211 2721 

1.8 
ըստ 1000 բնակչի 12.1 10.3 

2010-2014թթ. Լոռու մարզում ծնելիության, մահացության եւ բնական աճի 
 ցուցանիշների (պրոմիլեներով) դինամիկան 
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Լոռու մարզպետը մայրության և գեղեցկության տոնին այցելել և ֆինանսական 
խրախուսանքի է արժանացրել զույգ երեխայի ծննդյան կապակցությամբ սիրիահայ 
ընտանիքի և  եռյակի ծննդյան կապակցությամբ՝ մեկ այլ ընտանիքի: 

2014թ. մարզի առողջապահության ոլորտում իրականացվել են նաև հետևյալ 
գործառույթներն ու միջոցառումները՝ 
• Մարզային ենթակայության առողջապահական հաստատությունների 

տնօրենների մրցույթները (ատեստացիաները) իրականացվում են գործող 
կարգի համաձայն (ՀՀ կառավարության 7 հուլիսի 2011թ. թիվ 992-Ն որոշում): 
Ընթացիկ տարում 19 առողջապահական ընկերությունների տնօրենների 
թափուր պաշտոնների համար անց են կացվել մրցույթներ՝ տնօրենների 
ընտրություն, 18 տնօրեններ վերընտրվել են, «Վանաձորի բժշկական կենտրոն» 
ՓԲԸ-ում նշանակվել է նոր տնօրեն: Նրանց հետ կնքվել են աշխատանքային 
պայմանագրեր: 

• Ներկայումս առողջապահական բնագավառի բժշկական անձնակազմի (բժիշկ, 
բուժքույր) ընտրությունը կատարվում է մրցութային եղանակով: Մրցույթի 
անցկացման համար կիրառության մեջ է համակարգչային ծրագիրը, որոնց 
մասնակցել են առողջապահության և սոցիալական ապահովության վարչության 
ներկայացուցիչները (անց է կացվել 9 մրցույթ): մրցույթների թափանցիկությունը 
ապահովվում է լրատվության ակտիվ մասնակցությամբ: 

• Լոռու մարզում գործում են իրավաբանական անձի կարգավիճակ ունեցող 
համայնքային ենթակայության՝ 5 փակ բաժնետիրական ընկերությունները: 
Աշխատանքներ են տարվում համայնքային ենթակայության պետական փակ 
բաժնետիրական ընկերությունները համայնքային ոչ առևտրային 
կազմակերպությունների՝ ՀՈԱԿ-ների վերակազմավորման համար:  

• Պարբերաբար ՀՀ առողջապահության նախարարություն է ներկայացվել Լոռու 
մարզի առողջապահական ընկերություններին անհրաժեշտ մասնագետների 
պահանջարկը: ՀՀ ԱՆ-ի հետ համագործակցության արդյունքում ինչպես 
կարճաժամկետ, այնպես էլ երկարաժակետ գործուղումներով Լոռու մարզ են 
գործուղվել բժիշկներ: 

• Համաձայն ՀՀ առողջապահության նախարարի 14.12.2009թ. թիվ 2001-Ա 
հրամանի հավելվածների «Արգանդի վզիկի քաղցկեղի վաղ ախտորոշման, 
բուժման եւ կանխարգելման» ազգային ծրագրի շրջանակներում և 15 տարեկան 
հետազոտված աղջիկների թվի, հայտնաբերված ախտաբանությունների և 
իրականացված միջոցառումների մասին, հավաքագրվել և ՀՀ 
առողջապահության նախարարություն են ներկայացվել եռամսյակային և 
տարեկան հաշվետվություններ: 

• Լոռու մարզում առողջապահության բնագավառին տարաբնույթ աջակցություն 
ցուցաբերելու նպատակով 2013թ. ստեղծվել է «Լոռու առողջապահություն» 
հիմնադրամը: 2014թ. հիմնադրամը «Վանաձորի թիվ 3 պոլիկլինիկա» ՊՓԲԸ-ին 
տրամադրել է 300.0հազ դրամ՝ գույք և բժշկական սարքավորումներ ձեռք 
բերելու նպատակով, 2,253.0հազ դրամ՝ հիվանդ բուժաշխատողների 
բուժօգնության նպատակով և 668,0հազ դրամ՝ բուժաշխատողի օրը տոնական 
միջոցառումների անցկացման նպատակով: 

• Շարունակական բնույթ է կրել բժշկական անձնակազմի վերապատրաստման 
գործընթացը`  
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 Մարզից վերապատրաստում են անցել Մոսկվայում՝ 1 և Սանկտ 
Պետերբուրգում՝ 2 բժիշկներ: 

 2014թ. ընթացքում Ստեփանավանի և Վանաձորի բժշկական կենտրոններում 
Մ.Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարանի մասնագետների 
կողմից տեղում կազմակերպվել է բուժքույրական ողջ անձնակազմի 
վերապատրաստումը, վերապատրաստվել են նաև բոլոր մանկաբարձ-
գինեկոլոգները: 

 Տուբերկուլոզի ազգային ծրագրի շրջանակներում տարբեր թեմաներով 
վերապատրաստվել են 9 բժիշկներ և 33 բուժքույրեր: 

 «ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի դեմ պայքարի ազգային ծրագրին աջակցություն» 
դրամաշնորհային համաձայնագրով ՀՀ ԱՆ ՁԻԱՀ-ի կանխարգելման 
հանրապետական կենտրոնում և մարզի առողջապահական 
ընկերություններում կազմակերպված վերապատրաստման դասընթացներին 
2014թ մասնակցել են մոտ 60 բժիշկներ և բուժքույրեր: 

 ԱՀԿ-ի, ՄԱԿ-ի մանկական հիմնադրամի և «Վորլդ Վիժն Ինթերնեշնլ» 
միջազգային բարեգործական կազմակերպության կողմից մարզում 
կազմակերպվել են դասընթացներ «Վաղ տարիքի երեխաների սնուցման», 
«Առողջ երեխաների հսկողություն, երեխայի աճ և զարգացում», «Մանկական 
հիվանդությունների ինտեգրացված վարում» թեմաներով վերապատրաստման 
դասընթացներ բժիշկների, բուժքույրերի և համայնքի ակտիվ անդամների 
համար: 

 Կազմակերպվել և կանոնակարգվել են նաև մի շարք հանրապետական 
սեմինար-խորհրդակցություններին Լոռու մարզից համապատասխան 
մասնագետների մասնակցության գործընթացը: 

• ՀՀ առողջապահության նախարարը ընթացիկ տարում երկու անգամ այցելել է 
ՀՀ Լոռու մարզ, եղել առանձին առողջապահական կազմակերպություններում, 
ծանոթացել այդ ընկերությունների աշխատանքի հետ: Մարզկենտրոնում 
նախարարը հանդիպել է առողջապահական կազմակերպությունների 
տնօրենների հետ՝ բնագավառում լուծում պահանջող հարցերին ծանոթանալու և 
լուծում տալու նպատակով: 

• ՀՀ ԱՆ կողմից ուսումնասիրվում է անպտղության տարածվածությունը ՀՀ ում՝ 
մասնավորապես Լոռու մարզում: Այդ կապակցությամբ առաջին փուլով 
կազմակերպվել է Լոռու մարզում հաշվառված անպտուղ կանանց անվճար 
լաբորատոր հետազոտություններ՝ հորմոնների և ինֆեկցիաների որոշումով: 
Երկրորդ փուլով նախատեսվում է անցկացնել անվճար արտամարմնային 
բեղմնավորում: 

• Լոռու մարզ գործուղված, ինչպես նաև ոչ տեղաբնակ նոր նշանակված բժիշկ-
մասնագետների բնակարանային կարիքները լուծելու հարցում ցուցաբերվում է 
նյութական և կենցաղային հետևողական աջակցություն («Ստեփանավանի 
բժշկական կենտրոն» ՓԲԸ-ում աշխատանքի են ընդունվել 2, «Ալավերդու 
բժշկական կենտրոն», «Սպիտակի բժշկական կենտրոն» ՓԲԸ-ներում 1 ական 
սիրիահայ բժիշկներ): 

• «Հայ–ամերիկյան առողջության կենտրոն» հիմնադրամը «Տաշիրի բժշկական 
կենտրոն» ՓԲԸ-ին է նվիրաբերել մահճակալներ և բժշկական պարագաներ, իսկ 
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ՁԻԱՀ-ի կանխարգելման հանրապետական կենտրոնը՝ համակարգչային հավա-
քա-ծու: 

• ՀՀ ԱՆ ԾԻԳ-ի կողմից «Աջակցություն շտապ-բուժօգնության ծառայություններին» 
ծրագրով համակարգչային հավաքածուներ և պլանշետներ են տրամադրվել 
մարզի շտապ բուժօգնության ծառայություն իրականացնող առողջապահական 
կազմակերպություններին: 

• Մարզում կազմակերպվել են «Բաց դռների օր» միջոցառումներ հետևյալ 
առաջատար կլինիկաների և բժշկական կենտրոնների մասնագետների 
մասնակցությամբ՝ «Ֆանարջյանի անվան ուռուցքաբանության ազգային  
կենտրոն», «Վերարտադրողական առողջության պերինատոլոգիայի, մանկա-
բարձության և գինեկոլոգիայի հանրապետական ինստիտուտ», Մ.Հերացու 
անվան «Թիվ 1 համալսարանական կլինիկա»: 

• «Էրեբունի» բժշկական կենտրոնի և ՀՀ Լոռու մարզպետի կողմից 25.09.2014թ  
ստորագրվել է փոխըմբռնման հուշագիր: Այս հուշագրի շրջանակներում արդեն 
կազմակերպվել են ըստ մասնագիտությունների վերապատրաստման 
դասընթացներ «Էրեբունի» բժշկական կենտրոնում, ծանր հիվանդների 
կոնսուլտացիա և անվճար տեղափոխում: «Ալավերդու բժշկական կենտրոն» 
ՓԲԸ-ն արդեն կազմակերպել է «հեռուստաբժշկություն», որի շնորհիվ ևս 
հնարավորություն է ընձեռնվել տեղի բժիշկներին ծանր և հրատապ դեպքերում 
խորհրդակցել «Էրեբունի» բժշկական կենտրոնի առաջատար մասնագետների 
հետ՝ հիվանդի բուժման տակտիկայի, տեղափոխման անհրաժեշտության և այլ 
հարցերով: 

• «Էրեբունի» բժշկական կենտրոննի առաջատար մասնագետների կողմից մարզի 
բժիշկների համար կազմակերպվել են կոնֆերանսներ, իսկ բնակչության համար՝ 
անվճար բժշկախորհրդատվական ընդունելություն: 

• Համաձայն ՀՀ առողջապահության նախարարության 27.06.2008թ. 
«Ծննդօգնության պետական հավաստագրի ներդրման գործընթացի մոնիթո-
րինգի մասին» թիվ 927-Ա հրամանի ըստ պահանջվող ձևի յուրաքանչյուր ամիս 
ՀՀ առողջապահության նախարարություն է ներկայացվել Լոռու մարզի 
բուժհաստատություններից հավաքագրվող տվյալներ ծնունդների վերաբերյալ: 
«Ալավերդու բժշկական կենտրոն» ՓԲԸ-ի մանկաբարձագինեկոլոգիական 
բաժանմունքը ընթացիկ տարում ՀՀ առողջապահության նախարարի հրամանով 
ստացել է երկրորդ մակարդակ: 

• Կանոնակարգվել է Լոռու մարզի բուժկանխարգելիչ հաստատությունների 
տարեկան վիճակագրական հաշվետվությունների նախնական ստուգման և 
2015թ. մարզի պետական պատվեր հավակնող մարզային և համայնքային 
ենթակայության, ինչպես նաև մասնավոր առողջապահական ընկերությունների 
բժշկական օգնության և սպասարկման պետական  պատվերի տեղադրման 
հայտերի նախնական վերլուծություն, գործող  կարգին համապատասխա-
նություն, այնուհետեւ ՀՀ առողջապահության նախարարություն ներկայացնելու 
գործընթացը: 

• Մարզպետարանի ներքին աուդիտի և առողջապահության բաժինների կողմից 
ընկերություններում իրականացվել է ֆինանսատնտեսական և մասնագիտական 
ուսումնասիրություններ:  
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• Ուսումնասիրվել են Լոռու մարզի բուժկանխարգելիչ հաստատությունների 
հաստիքացուցակների և մատուցվող վճարովի ծառայությունների գները, 
կատարվել են համապատասխան փոփոխություններ և հաստատվել: 

• Համաձայն ՀՀ կառավարության 2011 թվականի հունիսի 23-ի թիվ 881-Ն 
որոշման և ՀՀ կառավարության 2010 թվականի դեկտեմբերի 30-ի թիվ 1769-Ա 
որոշմամբ հաստատված ՀՀ Կորպորատիվ կառավարման կանոնագրքի Լոռու 
մարզի 13 առողջապահական ընկերություններում արդյունավետ գործում է 
կորպորատիվ կառավարման համակարգը: 

• Զորակոչային և նախազորակոչային աշխատանքները մարզում ապահովում են 5 
տարածաշրջանային և 1 ստացիոնար (վիրաբուժական եւ թերապեւտիկ պրոֆիլ)  
բժշկական հանձնաժողովները, որոնք ապահովված են բժշկական անհրաժեշտ 
կադրերով, բուժհաստատությունները՝ անհրաժեշտ բժշկական սարքավորում-
ներով: 

• Համաձայն ՀՀ ԱՆ 28.03.2014թ. թիվ 617-Ա և ՀՀ ՊՆ 01.04.2014թ. թիվ 5-Ա 
համատեղ հրամանի և ՀՀ ԱՆ 13.05.2014թ. թիվ 1014-Ա հրամանի Լոռու մարզում 
նախազորակոչիկների, զորակոչիկների և զինծառայողների շրջանում 
կանխարգելիչ պատվաստումների գործընթացը իրականացվել է ըստ կցագրված 
բուժհաստատություննների ցանկի՝ Վանաձոր քաղաքի և Գուգարքի 
տարածաշրջանի համար՝  «Վանաձորի թիվ 1 պոլիկլինիկա» ՊՓԲԸ-ում, 
տարածաշրջանների համար՝ համապատասխան տարածաշրջանային 
բժշկական կենտրոններում: Մարզում նախազորակոչիկների, զորակոչիկների և 
զինծառայողների շրջանում կանխարգելիչ պատվաստումների իրականացման 
նպատակով մարզպետի որոշմանբ ստեղծվել են կանխարգելիչ պատվաստում-
ների միջոցառումները համակարգող մարզային և տարածաշրջանային 
հանձնաժողովներ և նշանակվել տարածաշրջանային պատասխանատու համա-
կարգողներ: Աշխատանքներն ավելի արդյունավետ կազմակերպելու նպատակով 
Վանաձոր քաղաքում և տարածաշրջանային պոլիկլինիկաներում ձևավորվել են 
աշխատանքային խմբեր: 

• Համաձայն «Այլընտրանքային ծառայության մասին» ՀՀ օրենքի, 
այլընտրանքային ծառայության հարցերով հանրապետական հանձնաժողովի 
որոշմամբ 2014թ.-ի հունվարի 13-ից «Լոռու մարզային հոգենյարդաբանական 
դիսպանսեր» ՊՓԲԸ-ում երեք անձինք իրականացնում են այլընտրանքային 
ծառայություն: 

• Երևան և Վանաձոր քաղաքներում ՀՀ ԱՆ ԾԻԳ-ի և Համաշխարհային բանկի 
ֆինանսավորմամբ «Հիվանդությունների կանխարգելում և վերահսկում», 
«Արգանդի պարանոցի քաղցկեղի կանխարգելում», «Սկրինինգային 
հետազոտություններ ԱԱՊ օղակում» և այլ թեմաներով մարզի բոլոր 
առողջապահական ընկերությունների բժիշկների (մանկաբարձ-գինեկոլոգ, 
թերապևտ, ընտանեկան բժիշկ, բժիշկ լաբորանտ, էնդոկրինոլոգ, մանկաբույժ) 
համար անցել են կացվել վերապատրաստման ուսուցողական դասընթացներ: 
Ամբուլատոր բուժօգնություն իրականացնող առողջապահական ընկերություն-
ներին ՀՀ ԱՆ ԾԻԳ-ի կողմից տրամադրվել են 71 գլյուկոմետրեր:  

• 2014թ ապահովվել է մարզի ՔՊ բժշկական ծառայության մասնակցությունը 
մարզային փրկարարական վարչության կողմից կազմակերպված հրամանատա-
րաշտաբային, շտաբային տարբեր թեմաներով կազմակերպված ուսումնավար-
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ժություններին՝ տարածաշրջանների բժշկական ծառայության պետերի, մարզի 
բժշկական ծառայության ղեկավար կազմի պատրաստականությունը ստուգելու և 
կատարելագործելու նպատակով: 

• ՀՀ ԱՆ մարդասիրական օգնության հանրապետական կենտրոնից մարզի 
համար ձեռք է բերվում մարդասիրական օգնության ճանապարհով մարզին 
հատկացված և կենտրոնացված գնումների միջոցով ձեռք բերված դեղորայքը: 

• Լոռու մարզպետարանի աշխատակազմի առողջապահության և սոցիալական 
ապահովության վարչությունում գործող /0322/2-33-99 հեռախոսահամարով թեժ 
գծի մասին իրազեկված են համայնքների ղեկավարները և ազգաբնակչությունը: 

• Մի շարք առողջապահական ընկերություններ բացել են ինտերնետային կայք-
էջեր, որտեղ արտացոլված են ընկերությունների ողջ գործունեությունն ու 
աշխատանքի ծավալը: 

• ՀՀ առողջապահության նախարարության հետ համատեղ իրականացվել է նաեւ 
հատուկ (առանձին) և սոցիալական անապահով խմբերի քաղաքացիներին 
հանրապետության առողջարաններ ուղեգրման գործընթացը: 2014թ. «Ջերմուկ», 
«Արզնի», «Գանձաղբյուր», «Ասար» առողջարաններ են ուղեգրվել 
համապատասխանաբար 14,  20,  և 60,  26  թվով  քաղաքացիներ, իսկ 
«Արարատ» մոր և մանկան առողջարան՝ մինչև 18 տարեկան 4 երեխա: 
Ուղեգրերը հիմնականում տրամադրվել են ՀՀ Լոռու մարզի երկրապահ 
կամավորականների միության անդամներին, մարզի հաշմանդամների տարբեր 
կազմակերպությունների անդամներին: 

• 2014թ. բուժաշխատողի օրվա կապակցությամբ կազմակերպվել և հանդիսա-
վորությամբ նշվել է մարզային նշանակության ամենամյա միջոցառումը՝ 
«Լավագույն բժիշկ» անվանակարգով: Մարզպետի կողմից ստեղծված 
հանձնաժողովի կողմից ընտրվել և պարգևատրվել են վեց լավագույն 
մասնագետներ, բազմաթիվ բուժաշխատողներ արժանացել են պատվոգրերի և 
շնորհակալագրերի: Երևան քաղաքում հանդիսավոր պայմաններում 
Համազգային վստահության խորհրդի կողմից «Ալավերդու բժշկական կենտրոն» 
ՓԲԸ-ն «Տարվա լավագույն հիվանդանոց» անվանակարգում ստացել է «Հուսո 
աստղ» մրցանակը: 

• Վերահսկվել է մարզի առողջապահական ընկերություններում սանիտարա-
հիգիենիկ, հակահամաճարակային և կարանտինային միջոցառումների 
իրականացումը, ինչպես նաև բնակչության սանիտարահամաճարակային 
անվտանգության ոլորտին առնչվող հարցերի լուծումը: 

• Մարզում ծագած հակահամաճարակային լուծում պահանջող խնդիրների 
վերաբերյալ օպերատիվ կարգով հրավիրվում են խորհրդակցություններ՝ 
շահագրգիռ կողմերի, ոլորտի պատասխանատուների մասնակցությամբ: 
Ցուցաբերվել է աջակցություն մարզում հակահամաճարակային և կարան-
տինային միջոցառումների իրականացմանը՝ վարակիչ և ոչ վարակիչ 
հիվանդությունների ու թունավորումների կանխարգելման նպատակով: 

• Հիմք ընդունելով Էբոլա վիրուսով հարուցված հիվանդությամբ համաճարակային 
լարված իրավիճակը և հանրապետության ազգաբնակչության շրջանում 
հիվանդության դեպքերի հետագա առաջացումը և տարածումը կանխարգելելու 
նպատակով` ՀՀ ԱՆ «Հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման 
ազգային կենտրոն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության Լոռու 
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մարզային կենտրոնում կազմակերպված խորհրդակցությանը և ուսումնական 
վարժանքին մասնակցել են մարզի գրեթե բոլոր մասնագիտությամբ բժիշկներ: 
Նրանք ստացել են համապատասխան մեթոդական ցուցումներ՝ 
անհրաժեշտության դեպքում իրենց վրա դրված պարտականությունները ճիշտ և 
պատշաճ կատարելու համար: 

• Մարզի գլխավոր մասնագետները կատարել են ուսումնասիրություններ՝ 
ցուցաբերելով մեթոդական աջակցություն, տարածաշրջանային առողջապա-
հական ընկերություններում, վեր են հանել առկա բացթողումները և 
թերությունները: Կազմակերպվել է խորհրդակցություն՝ հանձնարարվել է 
առողջապահական ընկերությունների տնօրեններին շտկել տեղ գտած 
թերությունները հետագայում դրանք բացառելու նպատակով: 

• Մարզպետի ուշադրության կենտրոնում է նաև դպրոցական և 
նախադպրոցական հաստատություններում ջերմային ռեժիմի և կանխարգելիչ 
միջոցառումների պահպանման գործընթացը: 

• Մարզում առողջապահական ծրագրեր իրականացնող միջազգային կազմակեր-
պությունների հետ ընթացել են սերտ համագործակցային աշխատանքներ, 
մասնավորապես՝ 

 «Վորլդ Վիժն Ինթերնեշնլ» միջազգային բարեգործական կազմակերպության, ԱՄՆ 
ՄԶԳ-ի Առողջության առաջնային  պահպանման բարեփոխումների /ԱԱՊԲ/ 
ծրագրերի,  

 ՄՕԶ, «Երուսաղեմի սուրբ Ղազարի օրդենը Հայաստանում» բարեգործական 
հիմնադրամի, «Հիպոկրատ» հունական հիմնադրամի, «Ամքոր» կազմակերպության, 
«Գեդեոն Ռիխտեր», «Լե լաբողատուաղ Սերվիե», «Դենկ Ֆարմա» և «Ալպեն Ֆարմա 
Գրուպ» դեղագործական ֆիրմաների հետ: 

 Լոռու մարզին  Ֆրանսահայ բժիշկների միության Փարիզի մասնաճյուղի կողմից 
2011թ. տրամադրվեց շարժական ստոմատոլոգիական կլինիկա, որի միջոցով 
անվճար ստոմատոլոգիական բուժօգնություն և սպասարկում կստանա մարզի 0-18 և 
60-ից բարձր տարիքի ողջ ազգաբնակչությունը: Շարժական կլինիկան 
հերթականությամբ կկայանվի մարզի բոլոր պոլիկլինիկաներում, առողջության 
առաջնային պահպանման կենտրոններում և ամբուլատորիաներում՝ սպասարկելով 
նաև նրանց կազմի մեջ գտնվող բուժակ մանկաբարձական կետերի սպասարկման 
տարածքի ազգաբնակ-չությանը: Ներկայումս շարժական կլինիկան վերջացնելով 
Մարգահովիտ, Գուգարք, Դսեղ, Լեռնապատ համայնքների ազգաբնակչության 
ստոմատոլոգիական սպասարկումը, տեղակայվել է Գարգառ համայնքում՝ միաժա-
մանակ սպասարկելով հարակից համայնքների ազգաբնակչությանը: Շարժական 
կլինիկան իր գործունեության սկզբից արդեն սպասարկել է շուրջ 1280 մարդ: 

Մարզի տարածքում գործում են բուժական տարբեր թեքումներով հետևյալ 
կենտրոնները՝ 
• «Հովարդ Կարագյոզյան» բարեգործական ատամնաբուժական եւ 

ակնաբուժական կենտրոնը (սպասարկում է մանկական ազգաբնակչությանը), 
տրամադրում ակնոցներ, լինզաներ, ատամի մածուկներ: 

• Սպիտակում ՝ Ավետարանչական եկեղեցու հովանավորությամբ գործող «Հույս 
Հայաստանին» և «Ֆրանսահայ միության» մանկական բժշկական 
կենտրոնները, (իրականացնում են մինչև 15 տարեկան երեխաների անվճար 
ստոմատոլոգիական օգնություն, հատկացվում է անվճար դեղորայք): 
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Ընտանիքների անապահովության գնահատման համակարգ 
Լոռու մարզում 2014թ իրականացված աշխատանքներն ընթացել են ՀՀ Լոռու 

մարզի 2014-2017թթ. սոցիալ-տնտեսական զարգացման ծրագրին համապատասխան, 
որում համալիր կերպով ներկայացվել են ենթաբնագավառները և առաջարկվել բարե-
լավման ենթածրագրեր, որոնք առնչվում են բնակչությանը մատուցվող սոցիալական 
ծառայությունների մատչելիությանը, իրազեկության բարձրացմանը, հաշմանդամու-
թյուն ունեցող անձանց, տարեցների և հատուկ կարիքներ ունեցող երեխաների 
հիմնախնդիրների լուծմանը:  

Ծրագրի սոցիալական օժանդակության հիմնական բաղադրամասերից մեկը 
ընտանիքների անապահովության գնահատման (ընտանեկան նպաստի) համակարգի 
բարելավումն է: 2014թ. համար պահպանվեց նպաստառության համար անապահո-
վության 30.00 սահմանային միավորը, ընտանեկան նպաստից տարանջատվեց 
սոցիալական նպաստը, օգոստոսից 1.000 դրամով ավելացվեց ամսական բազային 
չափը՝ կազմելով 17.000 դրամ: 

ՍԾՏՏՄ-ների կողմից յուրաքանչյուր ամիս թարմացվել են տեղեկատվական 
շտեմարանները, որը կարևոր հանգամանք է անապահով խմբերին ուղղված 
միջոցների հասցեականությունը առավել հստակեցման գործում: Մարզպետարանի 
կողմից իրականացվել են ընտանեկան նպաստի և միանվագ դրամական օգնության 
նշանակման և վճարման գործընթացի վերահսկողությունը, հաշվետվությունների 
հավաքումն ու ամփոփումը, ինչպես նաև այդ տվյալների ամենամսյա վերլուծությունը:  
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Փաստագրված ընտանիքների թիվը Նպաստառու ընտանիքների թիվը

 
 
2014թ. ընթացքում մարզի ՍԾՏՏՄ-ները փաստագրել են 25.316 ընտանիք 

(կանխատեսվել էր 24.417-ը), նպաստի իրավունքը պահպանել են 17.730-ը, իրավունքը 
կորցրել` 1.787 ընտանիք (որոնցից` 120-ը փաստագրման, 980-ը չփաստագրման, իսկ 
687-ը` ՍԾՏՏՄ-ների ուսումնասիրության արդյունքում): Նոր նպաստառու են դարձել 
3.287 ընտանիքներ: 01.01.2015թ. դրությամբ նպաստառու են ամսական միջինացված 
19.741 ընտանիք: 
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Մարզի ՍԾՏՏՄ-ները իրենց աշխատանքներն իրականացրել են պետության 
կողմից տրամադրված միջոցների սահմաններում: Ավելին՝ 2014թ. ընթացքում ընթաց-
քում մարզի սոցիալական ծառայությունները տնտեսել են ավելի քան 253.0մլն դրամ: 

Մարզում 2014թ. ընթացքում ՍԾՏՏՄ-ների կողմից վճարվել է ավելի քան 
6.6մլրդ դրամ պետական նպաստներ (ներառյալ՝ հրատապ օգնությունները):  

2014թ. հունվարից նպաստի որոշ տեսակների նշանակումը վերապահվեց ՀՀ 
սոցիալական ապահովության պետական ծառայությանը (2014թ. հունվարի 1-ից հետո 
ծնված երեխաների ծննդյան նպաստները): Մեր աղյուսակում բերված տվյալները 
վերաբերում են մինչև 2014թ. հունվարի 1-ը ծնված և ՍԾՏՏՄ-ների կողմից նշանակված 
ծննդյան նպաստներին: 

Վճարումների պատկերը հետևյալն է. 
 2014թ. տարվա ընթացքում վճարվել է շուրջ 5.9մլրդ դրամ ընտանեկան նպաստ 

(ներառյալ՝ սոցիալականը), 661 երեխայի ծննդյան կապակցությամբ 33.05մլն դրամ 
(յուրաքանչյուրին՝ 50.000 դրամ), իսկ երրորդ և հաջորդ 97 երեխայի ծննդյան 
կապակցությամբ՝ 41.56մլն դրամ (430.000-ական դրամ): Խնամքի նպաստ է տրվել 
միջին-ամասակնով 1052 երեխայի հաշվով՝ ավելի քան 234.5մլն դրամ: 

Նպաստառու ընտանիքի 1060 երեխայի համար վճարվել է կրկնակի չափով 
ծննդյան նպաստ՝ 53մլն դրամ, առաջին դասարան հաճախող 1.496 երեխայի համար 
վճարվել է միանվագ օգնություն՝ 37.4մլն դրամ, 23 ընտանիքներում մահացած 
անդամի համար՝ 1.15մլն դրամ, հրատապ օգնություն է վճարվել ավելի քան 321.8մլն 
դրամ (միջին հաշվով յուրաքանչյուր ամիս 1.614 ընտանիքների): 

 

2014թ. ամբողջական վճարումների պատկերը, ըստ տարածաշրջանների. 
Պետական նպաստների մասով՝                                                          (մլն. դրամ) 

Բնութագրիչներ 

Վանաձոր Սպիտակ Ստեփանավան Թումանյան Տաշիր 

Ընտ. 
Կամ 
անձ 

(միջ.) 

Գումար 

Ընտ. 
Կամ 
անձ 

(միջ.) 

Գումար 

Ընտ. 
Կամ 
անձ 

(միջ.) 

Գումար 

Ընտ. 
Կամ 
անձ 

(միջ.) 

Գումար 

Ընտ. 
Կամ 
անձ 

(միջ.) 

Գումար 

Ընտանեկան նպաստ 
(ներառյալ 

սոցիալականը) 
(միջին.) 

Ցուցա-
կային 

6946 2100.34 4817 1540.1 4813 1426.9 1700 527.4 1465 466.07 

Վճար-
ված 

6806 2040.95 4678 1482.4 4768 1411.25 1649 506.9 1423 451.9 

Երեխայի ծննդյան 
միանվագ նպաստ 

(50.000 դր.) 

Ցուցա-
կային 

282 14.1 115 5.75 60 3.0 141 7.05 106 5.3 

Վճար-
ված 

271 13.55 101 5.05 60 3.0 131 6.55 98 4.9 

Երեխայի ծննդյան 
միանվագ օգնություն 

(430.000դր.) 

Ցուցա-
կային 

36 15.43 16 6.88 11 4.68 24 10.32 11 4.68 

Վճար-
ված 

36 15.43 16 6.88 11 4.68 24 10.32 10 4.25 

Մինչև 2 տարեկան 
երեխայի խնամքի 

նպաստ (18.000 դր.) 

Ցուցա-
կային 

7063 143.35 1261 24.3 1147 22.46 1902 41.44 777 17.21 

Վճար-
ված 

6805 136.04 1194 23.76 1120 21.73 1760 37.82 693 15.21 

Ընդամենը 
վճարված 

  2205.97  1518.1  1440.6  561.53  476.3 
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Միանվագ օգնությունների մասով՝                                                            (մլն դրամ) 

Բնութագրիչներ 

Վանաձոր Սպիտակ Ստեփանավան Թումանյան Տաշիր 

Ընտ. 
Կամ 
անձ 

(միջ.) 

Գումար 

Ընտ. 
Կամ 
անձ 

(միջ.) 

Գումար 

Ընտ. 
Կամ 
անձ 

(միջ.) 

Գումար 

Ընտ. 
Կամ 
անձ 

(միջ.) 

Գումար 
Ընտ. 

Կամ անձ 
(միջ.) 

Գումար 

Երեխայի ծննդյան 
միանվագ օգնություն 

(50.000դր.) 

Ցուցա-
կային 269 13.45 522 26.1 162 8.1 51 2.55 61 3.05 

Վճար-
ված 265 13.25 522 26.1 162 8.1 50 2.5 61 3.05 

Երեխայի առաջին 
դասարան հաճախման 
միանվագ օգնություն 

(25.000դր.) 

Ցուցա-
կային 609 15.23 400 10.0 228 5.7 136 3.4 131 3.28 

Վճար-
ված 606 15.15 400 10.0 225 5.63 135 3.38 130 3.25 

Ընտանիքի անդամի 
մահված դեպքում 

(50.000դր.) 

Ցուցա-
կային 14 0.7 7 0.35 2 0.1 1 0.05 1 0.05 

Վճար-
ված 12 0.6 7 0.35 2 0.1 1 0.05 1 0.05 

Հրատապ օգնություն 
(16.000 դր.՝ 01.08.14թ .՝ 
17.000 դրամ) (միջին.) 

Ցուցա-
կային 579 114.97 417 83.8 400 80.14 139 28.5 112 22.56 

Վճար-
ված 570 112.8 408 81.55 392 78.2 135 27.46 109 21.79 

Ընդամենը վճարված   141.83  118.0  92.03  33.38  28.14 

2014թ. մարզում սահմանված ժամկետներում վճարվել են պետական նպաստները և 
միանվագ դրամական օգնությունները: 

ՀՀ նախարարություններից և գերատեսչություններից ստացված տվյալների 
(հարակից բազաներ) համադրումները համակարգված ձևով են իրականացվում, իսկ 
հաշվետվային գործընթացը իրականացվում է մարզպետարանի կողմից թվային, իսկ 
մարզի ՍԾՏՄՄ-ների կողմից՝ անհատական տվյալների ներկայացմամբ և 
տեղեկատվական շտեմարանների փոխանակմամբ (աշխատավարձ, մաքսային, 
անհատ ձեռնարկատիրական, անշարժ գույքի և անձնական ավտոմեքենայի 
առկայություն, էլեկտրաէներգիա, մինչև 2 տարեկան երեխայի խնամք և այլն): 
Նկատելի աշխատանքներ են տարվել համադրման արդյունքում քաղաքացիներին 
ավելի վճարված գումարների ետգանձման ուղղությամբ:  

2014թ. ընթացքում մարզի սոցիալական ծառայությունները սխալ տեղեկություններ 
ներկայացրած քաղաքացիներից ետ են գանձել շուրջ 23մլն դրամ, որից ավելի քան 
13.54մլն բաժին է ընկնում Վանաձորի սոցծառայությանը:  

Հաշվետու ժամանակաշրջանում` ըստ ՍԾՏՄՄ-ների ավելի վճարված 
նպաստների հետգանձման վերաբերյալ տեղեկատվություն (01.01.2015թ. դրությամբ, 
գործընթացը անընդհատ և շարունակական է)` 

                                                                                                             (մլն դրամ) 
 

Հետգանձման 
ենթակա 

Փաստացի ետ 
է գանձվել 

2014թ. 
ընթացքում 

Սոցիալական 
աջակցության 

խորհուրդների և 
դատական ատյանի 

կողմից մարված 

Մնացորդը` 
01.01.2015թ. 
դրությամբ 

Վանաձորի ՍԾՏԲ 31.34 13.54 4.55 13.24
Սպիտակի ՍԾՏԳ 4.63 2.19 0.033 2.41
Ստեփանավանի ՍԾՏԳ  4.43 3.04 1.383 0
Թումանյանի ՍԾՏԳ 3.88 2.55 0.73 0.6
Տաշիրի ՍԾՏԳ 2.15 1.61 0.054 0.5
ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶ  46.43 22.93 6.75 16.75
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ՀՀ Լոռու մարզպետի 13.10.2014թ. թիվ 185 կարգադրությամբ ստեղծված 
հանձնաժողովը ուսումնասիրել է ՀՀ Լոռու մարզի սոցիալական ծառայություններ 
տրամադրող տարածքային մարմինների կողմից քաղաքացիներին հանրապետության 
բժշկական հաստատություններ ներկայացվող տեղեկանքների հավաստիությունը: 

Մարզի ՍԾՏՏՄ-ների կողմից շարունակվել են ավանդի դիմաց տրվող փոխհա-
տուցման գործընթացը: 2014թ.՝ 1.182 անձ` 252մլն 639հազ 397 դրամ չափով (այդ 
թվում` Վանաձորում և Գուգարքի տարածաշրջանում` 694 մարդ՝ 149.041.263 դրամ, 
Ալավերդիում և Թումանյանի տարածաշրջանում` 156 մարդ` 30.048.739 դրամ, 
Սպիտակում` 128 մարդ` 33.653.487 դրամ, Ստեփանավանում` 145 մարդ` 28.019.256, 
Տաշիրում` 59 մարդ` 11.876.652 դրամ):   

2007թ. ընթացքում (գործընթացի առաջին տարում) փոխհատուցում են ստացել 
1609 անձ` 303.899.863 դրամ չափով, 2008թ.` 1047 քաղաքացի` 204.940.004 դրամ, 
2009թ.` 1041 անձ` 206.142.530 դրամ, 2010թ.` 1783 անձ` 332.844.712 դրամ, 2011թ.՝ 
1583 անձ` 229 մլն 169 հազար 631 դրամ, 2012թ.` 5.035 անձ` 814 մլն 436 հազար 371 
դրամ, 2013թ.՝ 1.546 անձ` 218 մլն 146 հազար 815 դրամ չափով:  

Մարզպետարանի կողմից համակարգվել են ընտանեկան նպաստի գործունեու-
թյունը կանոնակարգող անհրաժեշտ օրենսդրական և մեթոդական հրահանգների 
ՍԾՏՏՄ-ներին տրամադրման աշխատանքները: 

 
Կենսաթոշակային ապահովություն 

ՀՀ ԱՍՀՆ-ի սոցիալական ապահովության պետական ծառայության (ՍԱՊԾ) 
կողմից տրամադրվել է Լոռու մարզի կենսաթոշակառուների տեղեկատվական 
թվային բազան: 
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ՀՀ Լոռու մարզում կենսաթոշակ են ստանում 51.130 մարդ, հաշմանդամություն 

ունեն 17.234-ը (որից առաջին խումբ` 920, երկրորդ խումբ` 8.569, երրորդ խումբ` 
7.005, մանկուց հաշմանդամություն ունեն 740 երեխա), ծնողազուրկ են 2.524  երեխա 
/որից` 54 երկկողմանի/:  

01.01.2014թ. կենսաթոշակի հիմնական մասը կազմել է 14.000 դրամ, 
աշխատանքային uտաժի մեկ տարվա արժեքը` առաջին 10 տարվա համար (700 
դրամ), 10 տարին գերազանցող յուրաքանչյուր տարվա համար 450 դրամ: 

Մարզում սահմանված ժամկետներում վճարվել են 2014թ. կենսաթոշակները: 
 
Աշխատաշուկա և զբաղվածություն 
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2014թ. Լոռու մարզում  շարունակվել է ակտիվ աշխատաշուկայի ստեղծման և 
զբաղվածության խթանման քաղաքականությունը: Մարզի զբաղվածության տարած-
քային կենտրոններից ստացված տվյալների հիման վրա պատկերը հետևյալն է. 
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2014թ. ընթացքում գրանցվել են 8.503 աշխատանք փնտրողներ (նախորդ 

տարվա նույն ժամանակաշրջանում` 7334, աճը՝ 15.2 տոկոս), գործազուրկներ են 
8.329 (նախկինում` 6.822, աճը՝ 22.1 տոկոս): Տարվա ընթացքում մարզում 
աշխատանքի են տեղավորվել 1153 աշխատանք փնտրողներ, որոնցից՝ 738 կանայք: 
(2013թ.՝ 994, որից՝ 594 կին):  

2014թ. զբաղվածության ամենամյա պետական ծրագրերում ընդգրկվել են 467 
մարդ, որից՝ 346 կին: Նրանցից աշխատանքի են տեղավորվել 110 աշխատանք 
փնտրող, որից՝ 85 կին: 

2014թ. հունիսին անց է կացվել աշխատանքի տոնավաճառ, որտեղ մասնակցել 
են 29 գործատուներ և ներկայացվել է 180 թափուր աշխատատեղ: Աշխատուժի 
պահանջարկ են ներկայացրել 25 գործատուներ:  

Տարեվերջին պահանջարկը կազմել է 175 աշխատատեղ: Ներկայացված 65 
աշխատատեղերը ծառայողական են, որոնցից 18՝ բժիշկներ, 5՝ հաշվապահ, 23՝ այլ 
ծառայողներ, մնացածը՝ բանվորական տարբեր մասնագիտությունների աշխատա-
տեղեր են: 

Մարզում սահմանված ժամկետներում վճարվել են 2014թ. գործազրկության 
նպաստները: 
 
 Աջակցություն հաշմանդամություն ունեցող անձանց և տարեցներին 

Մարզի թվով 3 բժշկասոցիալական փորձաքննական հանձնաժողովների կողմից 
2014թ. հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար լրացվել են 173 ՎԱԾ 
(վերականգնողական անհատական ծրագրեր), բաշխվել են 47 սայլակ (որից՝ 7 
մանկական), 38 այլ պարագաներ (օրթոպեդիկ կոշիկ, գուլպա), ձեռնափայտ՝ 13 (որից 
2՝ կույրի), 15 հենակ, 12 քայլակ, 50 լսողական սարք, 8 ձայնաստեղծ սարք, 
պրոթեզավորվել է՝ 48 անձ (որից՝ 16 կրծքի): 

ՀՈՒԱ պարագաների բաշխում են իրականացրել «Պրոթեզաօրթոպեդիկ» ՍՊԸ-
ն, «Երուսաղեմի Սուրբ Ղազարի օրդենը Հայաստանում» բարեգործական 
հիմնադրամը, «Լիարժեք կյանք», «Մանկական կենտրոն», «Արան» ՀԿ-ները և այլն: 
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Նվազ արդյունավետությամբ է ընթացել հաշմանդամություն ունեցող անձանց 
համար մատչելի միջավայր ապահովելու ուղղությամբ (մասնավորապես՝ 
թեքահարթակների կառուցում) աշխատանքները: Թեև առկա է նպաստավոր 
օրենսդրական դաշտ, սակայն պետական ու տեղական ինքնակառավարման 
մարմիններ, հասարակական, մշակութային, մարզական կառույցներ, 
ընտրատեղամասեր և այլն, շարժողական խնդիրներ ունեցող անձանց համար մուտքի 
մատչելիության ապահովումը դեռևս հիմնախնդիր է մնում:  

 Մարզի համայնքներում (քաղաքապետարան, գյուղապետարան) կառուցվել են 
30 թեքահարթակներ (որից՝ 1-ը կառուցվել է 2014թ.), շինարարական տեսակետից 
անվասայլակ օգտագործող մարդկանց համար մատչելի են 32-ը, իսկ դեռևս 51 
համայնքներում մատչելիության ապահովման խնդիր կա: 

 Մարզի 163 կրթական հաստատություններից 103-ում առկա է թեքահարթակ 
(որից՝ 5-ը կառուցվել է 2014թ.), շինարարական տեսակետից մատչելի են 26-ը, իսկ 34 
դպրոցում դեռևս թեքահարթակ չկա: 

 Մարզի իրավաբանական անձի կարգավիճակ ունեցող 36 առողջապահական 
ընկերություններից 33-ում առկա են թեքահարթակներ, շինարարական տեսակետից 
մատչելի են 3-ը, 2-ում դեռևս չի կառուցված: Նույն ընկերությունների կազմում գործող 
շուրջ 90 բուժակ-մանկաբարձական կետերից 9-ում կառուցված են թեքահարթակներ, 
իսկ մնացածը կարելի է մատչելի համարել, քանի որ տեղակայված են հիմնականում 
միահարկ շինություններում: 

 

Հաշմանդամություն ունեցող անձանց հարցերով զբաղվող Լոռու մարզային 
հանձնաժողովը տարվա ընթացքում հրավիրել է 6 նիստ, որոնց ընթացքում 
ներկայացվել են կատարված և ընթացիկ աշխատանքների մասին թեմատիկ 
տեղեկատվություն: 

Հանձնաժողովի բոլոր նիստերը բաց են հասարակայնության առջև և 
լուսաբանվել են ԶԼՄ-ներով (մամուլ, հեռուստատաընկերություն, մարզպետարանի 
կայք-էջ): Բնագավառում կատարվող աշխատանքների լուսաբանումը իրականացնում 
է նաև Հանձնաժողովի խոսափող հանդիսացող «Լիարժեք կյանք» պարբերականը: 

Ձեռք բերած հաջողությունների հասած ՀՈՒ անձինք Լոռու մարզպետի 
կողմից արժանացել են դրամական պարգևների, իսկ ՀՈՒԱ աշխատանքի 
տեղավորմանը աջակից գործատուները՝ մարզպետի շնորհակալագրերի: 

Լոռու մարզային գրադարանի կողմից իրականացվող «Այլ խմբերի հետ 
աշխատանքներ և սպասարկում» և «Ընտանեկան գրադարանավար» ծրագրերում 
ընդգրկված են միայնակ տարեցներ, հաշմանդամություն ունեցող անձինք, իսկ 
համագործակցությունը ընթանում է հիմնականում ՀԿ-ների հետ: Խրախուսելի էր 
կույրերի համար կիրառվող «Արև» ծրագիրը, որում ընդգրկվել են 150-ից ավելի 
շահառուներ, նրանցից շատերն ավարտել են համապատասխան դասընթացներ: 
Տեսողական խնդիրներ ունեցող անձանց տրամադրված համակարգիչները միացված 
են նաև համացանցին:  

 «Փրկեք երեխաներին» ՄԲԿ-ի «Հաշմանդամություն ունեցող անձանց 
կենսամակարդակի բարելավում զբաղվածության խթանման միջոցով» (LIFE) ծրագրի 
միջոցով Վանաձորում ստեղծվեց «Նեցուկ» համայնքային սոցիալական ձեռնարկու-
թյունը, իսկ Սպիտակում առաջիկայում կբացվի ջերմոցային տնտեսությունը՝ 
աշխատանքներում ներգրավվելով ՀՈՒԱ մեծաթիվ անձանց:   
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2014թ. ստեղծվեցին ՀՈՒԱ իրավունքների պաշտպանությամբ զբաղվող 
«Սպիտակ բազե» և «Հավասար իրավունքներ, հավասար հնարավորություններ» ՀԿ-
ները:  

«Լիարժեք կյանք» ՀԿ-ն առանձնանում է իր բազմակի ծրագրերով, ամառային 
ամիսներին երեխաների համար ճամբարների կազմակերպման աշխատանքներով: 
ՀԿ-ի կողմից պարբերաբար իրականացվող թեմատիկ քննարկումներին, թեմատիկ 
ցերեկույթներին (հաշմանդամության հիմնահարցեր, մատչելության ապահովում, 
ներառական կրթության, ֆիզիկական դաստիարակության հարցեր և այլն) մշտապես 
մասնակից են շահառուներ, նրանց ծնողները և լրատվամիջոցներ: 

Շարունակել է ակտիվորեն գործել ՀԿ-ի Հատուկ կարիքներով անձանց 
կրթության և զարգացման Ստեփանավանի և Տաշիրի տարածաշրջանի համայնքային 
կենտրոնը, որն սպասարկում է Ստեփանավանի և Տաշիրի տարածաշրջանի ՀՈՒԱ 
երեխաներին, ինչպես նաև 160 ռիսկի գոտում գտնվող երեխաների և պատանիներին 
(ուսուցում, ազատ ժամանցի կազմակերպում): Կազմակերպությունը շարունակել է իր 
ակտիվ ծրագրերը, որոնք ընթանում են ՀՀ չորս մարզերում (Լոռի, Արագածոտն, 
Շիրակ և Գեղարքունիք): ՀԿ-ի կողմից հրատարակվող համանուն՝ «Լիարժեք կյանք» 
լրատուի կողմից անց է կացվում լրագրողական մրցույթ՝ «Հաջողության 
պատմություն» խորագրով: 

«Լիարժեք կյանք» ՍՀԿ-ի կողմից արդեն 5-րդ տարին անընդմեջ Ստեփանավան 
համայնքում գործող ամառային ճամբարի ընթացիկ աշխատանքները: «Էլեն» 
ամառային ճամբարում կազմակերպվել է 200 (որից՝ ավելի քան 120 ՀՈՒԱ) 
երեխաների ամառային հանգիստը՝ մի քանի հերթափոխով: 

«Խուլերի կրթամշակութային կենտրոն» ՀԿ-ն մարզում ապրող խուլ ու համրերին 
բաշխել է հիգիենիկ պարագաներ: 25 խուլ և համար օգոստոսին հանգստացել են 
Սևանում: 

Համաձայն պայմանավորվածության առաջիկայում ՀԿ-ն համագործակցության 
ծրագիր կիրականացնի Մոսկվայի խուլ-համրերի կազմակերպության հետ (նախա-
գահ Վ.Բազոև) առաջիկայում սկսվելիք համագործակցային ծրագրի համար 
(ծրագրային աշխատանքները կընթանան ակտիվ հանգստի, ճանաչողական 
էքսկուրսիաների, մրցույթների, փորձի փոխանակման ձևաչափով):  

6 խուլ ու համր աշխատանքի են տեղավորվել «Ռոզ-Ֆրուդ» ՍՊԸ-ում: 
7 Լոռու մարզի կույրերի կազմակերպությունը կարիքավոր ընտանիքներին 

հատկացվել է դրամական օգնություններ, կազմակերպվել են մշակութային 
միջոցառումներ: 

Վանաձորի «Մանկական կենտրոն» ՀԿ-ն ՀՈՒԱ համար ձեռք է բերել  
հենակներ, սայլակներ, քայլակներ, վիրակապական նյութեր, վիտամիններ և 
վերականգնողական սարք: Համագործակցել է Գերմանիայից ժամանած բժիշկների 
հետ և 120 հիվանդ երեխաների նշանակել են ուղղորդումներ և բուժումներ: 

Երիտասարդ ՀՈՒԱ շրջանում «Լուսաստղ» ԲՀԿ-ն իրականացրել է մի շարք 
աշխատանքներ, մասնավորապես՝ ՀԿ-ի կողմից իրականացվել են 
հետազոտություններ (ՀՈՒԱ կրթական մակարդակի բացահայտում, իրավաբանական 
խորհրդատվություն):  

ՀՈՒԱ հենաշարժողական հարցերով զբաղվող «ԱՐԱՆ» ՀԿ-ն Երևանի 
Պրոթեզա-օրթոպեդիկ ՍՊԸ-ի հետ համատեղ բաշխել է քայլակներ, գուլպաներ, 
պրոթեզի կոշիկներ, ձեռնափայտ, հենակներ:  
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«Երուսաղեմի բժշկական Սուրբ Ղազարի Օրդենը Հայաստանում» բարեգոր-
ծական հիմնադրամի կողմից Վանաձոր և Սպիտակ քաղաքներում ՀՈՒԱ 
իրականացվել է գույքի և պարագաների, ծածկոցների, հագուստի, կոշկեղենի, 
օպտիկական ակնոցների բաշխում:  

Անդրադառնանք ՀՈՒԱ կողմից 2014թ. ընթացքում կարևոր մարզական 
հաջողություններին՝ 
 Մարտին Հանձնաժողովի անդամ, միջազգային կարգի սպորտի վարպետ, 
ՀՈՒԱ 2004թ. բազկամարտի աշխարհի չեմպիոն, «Սիփան» մարզական կազմա-
կերպության ղեկավար Սերոբ Աբրահամյանի նախաձեռնությամբ անցկացվել է Լոռու 
մարզի բազկամարտի բաց առաջնություն (ավելի քան 120 մարզիկներ՝ 14 քաշային 
կարգերում): Բազկամարտի բաց առաջնությունում հաղթող է դարձել նաև առաջին 
խմբի հաշմանդամ Արթուր Հայրապետյանը: 
 Հուլիսին ՀՀ Նախագահի մրցանակի համար ՀՈՒԱ «Լավագույն մարզական 
ընտանիք-2014» մրցաշարի հանրապետական եզրափակիչ փուլում առանձին 
մարզաձևերում երկուական առաջին, երկրորդ և երրորդ մրցանակային տեղեր է 
գրավել Լոռու մարզի Սպիտակ համայնքից, առաջին խմբի հաշմանդամ Ստասիկ 
Նազարյանի ընտանիքը՝ դառնալով մրցաշարի բացարձակ հաղթող: 
 Մայիսին ՀՀ սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարարության և 
«Հայաստանի խուլերի միավորում» ՀԿ-ի կողմից կազմակերպված «Ուրախ 
մեկնարկներ» մրցույթում Սերոբյանների ընտանիքը կրկնեց իր 2 տարվա 
վաղեմությամբ հաղթանակը: 

 Հուլիսին շախմատի խուլերի օլիմպիադայում՝ արագ շախմատում Սարգիս 
Աթաբեկյանը 39-ը մասնակիցների մեջ գրավեց 10-րդ տեղը: 

 Հոկտեմբերին անցկացված խուլերի երիտասարդների ըմբշամարտի 
աշխարհի առաջնությունում (13 երկրների շուրջ 200 ըմբիշներ) Հայաստանի 
հավաքականից առաջին և միակ ոսկե մեդալը նվաճեց Եվրոպայի կրկնակի արծաթե 
մեդալակիր, Վանաձորի Հ.Թումանյանի անվան պետական համալսարանի ուսանող, 
սպորտի վարպետ Սենիկ Սերոբյանը՝ հաղթելով բոլոր մրցակիցներին: Վանաձորցի 
երիտասարդ մարզիկը հունա-հռոմեական ոճում զբաղեցրեց առաջին, իսկ ազատ 
ոճում՝ նաև երկրորդ տեղը: Սենիկի մարզիչները երկուսն են՝ հայրը՝ Գագիկ 
Սերոբյանը (հունա-հռոմեական ոճ) և աշխարհի 13-ակի չեմպիոն Ժորա 
Հովհաննիսյանը (ազատ ոճ): 

 Օգոստոսին Հարավային Կովկասի կույրերի հոբելյանական 50-րդ 
առաջնության հաղթող ճանաչվեց, երկրորդ խմբի հաշմանդամ Համլետ Մեջլումյանը: 

 Հոկտեմբերին Արտակարգ իրավիճակների նախարարության համակարգում 
ՀՈՒԱ շրջանում մրցումներում անհաղթելի էր Հարություն Մխիթարյանը, իսկ ամբողջ 
աշխատակազմի մրցաշարում (առանց սահմանափակումների) Հարությունը գրավեց 
3-րդ տեղը: 

ՀՈՒԱ շրջանում իրականացվող հարցերին են նվիրվել Հանձնաժողովի 
անդամների մասնակցությամբ կայացած հեռուստատեսային հաղորդումները, 
մասնավորապես՝ «Արմենիա» և երևանյան այլ հեռուստաընկերությունների հյուր է 
եղել «Լիարժեք կյանք» ՍՀԿ-ի նախագահ, ՀՈՒԱ ազգային հանձնաժողովի անդամ 
Սուրեն Մաղաքյանը, «Ֆորտունա» հեռուստաընկերության «Տեսադաշտ» 
հաղորդաշարի հյուրերն են եղել Հանձնաժողովի քարտուղարը, Լոռու մարզի 
ճգնաժամային կառավարման կենտրոնի աշխատակից Արթուր Կարապետյանը, 
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Հայաստանի խուլերի Լոռու մասնաճյուղի նախագահ Գագիկ Սերոբյանը (վերջինս 
նաև նույն հեռուստաընկերության «Բաց սենյակ» հաղորդաշարի հյուրն էր իր տղայի՝ 
աշխարհի չեմպիոն Սենիկ Սերոբյանի ու նրա մարզիչ Ժորա Հովհաննիսյանի հետ):  

ՀՀ Լոռու մարզպետարանի առողջապահության և սոցիալական 
ապահովության վարչությունում գործում է թեժ գիծ՝ 03222-33-99 
հեռախոսահամարով (առողջապահության և սոցիալական ապահովության հարցե-
րով), իսկ «Լիարժեք կյանք» ՀԿ-ի կողմից իրականացվող «Ամեն ինչ մեզ համար, 
մեզ հետ» ծրագրի շրջանակներում գործում է 080001311 անվճար թեժ գիծը: 
Հեռաձայնողների հարցերն առնչվում են առողջապահական, սոցիալական և շատ այլ 
ոլորտներում խախտված իրավունքներին, որոնց անմիջապես անդրադարձ է եղել: 
«Լիարժեք կյանք» ՀԿ-ի և գործընկեր կազմակերպությունների գրասենյակներում 
իրավաբանների կողմից մատուցվել է անվճար իրավաբանական խորհրդատվություն:  

Մարզպետարանի ուշադրության կենտրոնում են եղել նաև տարեց անապահով 
քաղաքացիների հիմնահարցերը: Լոռու մարզի բնակչության շուրջ 14%-ը (շուրջ 
33.000 մարդ) 63 տարեկանից բարձր են, որից՝ ծերության սոցիալական 
կենսաթոշակ են ստանում շուրջ 2%-ը, իսկ աշխատանքային կենսաթոշակառուների 
գերակշիռ մասը կանայք են: Տարեցները հիմնականում ունեն գրեթե նույն 
հիմնախնդիրները, ինչ ՀՈՒԱ:   

Վանաձորում գործում են բարեսիրական առաքելությամբ շուրջօրյա ինչպես 
«Վանաձորի տարեցների տունը» (ավելի քան 50 տարեցների խնամքով), այնպես էլ 
«Կյանքի հաց» ԲՀԿ-ի «Հույսի տուն» ծերերի հանգստավայրը (30-70 անօթևան, 
անժառանգ, անխնամ և անկողնային խնամքի տարեցների խնամք, ներառյալ՝ 
ՀՈՒԱ), իսկ մարզում տարեցների հարցով համակարգված գործունեություն են 
ծավալում վետերանների մարզային և տարածաշրջանային կառույցները:  

Զգալի աշխատանքներ է իրականացնում «Առաքելություն Հայաստան» ԲՀԿ-ն, 
որի շահառուները բարեգործական ճաշարաններից օգտվող, տնային կարիք ունեցող 
հարյուրավոր տարեցներն են (շահառուների թիվը Վանաձոր, Սպիտակ. Ալավերդի և 
Տաշիր քաղաքներում տաք սնունդ են ստանում 436 մարդ), իսկ շահառուների 
ընտրությունը և մասնակի ֆինանսավորումը կատարում են համայնքները: 
Մարզկենտրոնում ևս 112 անձ սպասարկվում է տնային պայմաններում: 
Կազմակերպության մասնակցությամբ իրականացվում է «Հայաստանի աղքատ և 
կարիքավոր անձանց կենսամիջոցների բարելավում» ծրագիրը: 

Գնահատելի է նաև «Հայկական Կարիտաս» ՄԲՀԿ-ի գործունեությունը 
Վանաձորում և Տաշիրում` «Տնային խնամք» ծրագրով (160 տարեցների 
ընդգրկումով): 

ՀՀ Լոռու մարզում հանդիսավորությամբ նշվեց Տարեցների միջազգային օրը: 
ՀՀ Լոռու մարզպետի տեղակալ Տիգրան Բադոյանի գլխավորությամբ աշխատա-
խումբը այցելեց Վանաձորում բնակվող 100-ն անց թվով չորս երկարակյացների 
(նրանց ցուցաբերելով յուրաքանչյուրին 20.000-ական դրամ օգնություն և 
քաղցրավենիք) և Վանաձորի տարեցների տուն: Տոնական միջոցառման 
հյուրասիրություն կազմակերպելու համար մարզպետարանը տրամադրել էր 100.000 
դրամ: Ի դեպ, տարեցների խնամքով զբաղվող հաստատություններ տարվա 
ընթացքում պարբերաբար համերգներով և նվերներով ուղեկցվող այցելություններ են 
կատարել նաև կրթական հիմնարկները: 
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100-ն անց անձանց համար միջոցառումներ են կազմակերպվել համայնքներում 
(Լեռնապատ, Այգեհատ, Ծաղկաբեր, Շնող, Շահումյան և այլն), իսկ մեկ դարը 
բոլորած Թազագյուլ Իսրայելյանի (Ծաղկաբեր) համար ծննդյան օրը դարձել է 
առավել տոնական և հիշարժան. ՀՀ ԱԺ պատգամավոր Արկադի Համբարձումյանը 
տատիկին փոխանցել է 100.000 դրամ, 45.000 դրամ օգնություն ցուցաբերել է 
Ծաղկաբեր համայնքը, իսկ Սպիտակի անձնագրային բաժանմունքի պետ 
Գ.Սիսակյանը տոնական տորթով և ծաղկեփնջով (20.000-ական դրամ) հանձնել է 
ՀՀ քաղաքացու նոր անձնագիրը Չեղել է լուսաբանում ոստիկանության «02» 
շաբաթաթերթում և հեռուստահաղորդումով): 

Մարզպետի առաջարկությամբ նաև համալիր վերլուծության են ենթարկվել 
երկարակյացների տվյալները և ՍԾՏՏՄ-ների միջոցով աջակցության ծրագիր է 
իրականացվել (նրանցից 4-ը նպաստառու են, նպաստառության իրավունք են ձեռք 
բերել 2 երկարակյաց, մի մասն էլ ընդգրկվել է եռամսյակային հրատապ օգնության 
ցուցակներում): 

 

 Փախստականների և միգրացիայի հիմնահարցեր 
01.01.2015թ. դրությամբ մարզում փաստացի բնակվում են 7773 փախստական, 

որից քաղաքացիություն են ստացել շուրջ 6000 անձ: Աշխատունակ են` 3.591 մարդ 
(46.2%),   նախկին քաղաքաբնակներ` 6.996 մարդ (90%):  

1999-2005թթ. բնակարանային խնդիր է լուծվել փախստականների 292 
ընտանիքների համար Փախստականների նորվեգական խորհրդի, ՄԱԿ-ի և ՀՀ 
պետբյուջեի միջոցներով (20` Արջուտում, 16` Տաշիրում, 54` Վանաձորում, 52` Սպի-
տակում, 56` Ստեփանավանում, 58` Նոր Խաչակապ, Ղուրսալի, Ջրաշեն, Սարամեջ 
համայնքներում): 

Դեռևս բնակարանի կարիքավոր ընտանիքների թիվը մարզում կազմում է 195:  
2014թ. Լոռու մարզում փախստական ընտանիքների բնակարանային 

ապահովման ծրագիր չի իրականացվել: 
 

 Զոհված և հաշմանդամ զինծառայողների հիմնահարցեր 
ՀՀ կառավարության 09.06.2005թ. թիվ 947-Ն որոշման պահանջներով է 

ընթանում զոհված (մահացած) և հաշմանդամ (վիրավոր) զինծառայողների 
(ազատամարտիկների) ունեցող ընտանիքների բնակարանային ապահովման 
աշխատանքները: 

Ներկայումս ՀՀ Լոռու մարզում բնակարանի կարիքավոր են 82 (27 զոհ-
վածի և 55 զինհաշմանդամություն ունեցողի) ընտանիքներ: Նախորդած 
տարիներին Լոռու մարզում բնակարան կամ բնակարան ձեռք բերելու համար 
ֆինանսական աջակցություն են ստացել զոհվածի և զինհաշմանդամի 223 
ընտանիքներ: 2002-2004թթ. Վանաձոր համայնքում մի քանի տասնյակ ընտանիք-
ների բնակարանային հիմնահարց լուծվել է ՀՀ ՊՆ-ի բնակֆոնդի համայնքին տրա-
մադրման հաշվին` համայնքային միջոցներով բնակարանները վերանորոգելով և 
դրանք շահառուներին հատկացնելով:  

2014թ. ՀՀ ՊՆ-ի կողմից բնակապահովման ծրագրով ֆինանսական 
աջակցություն է ստացել 1 հաշմանդամ զինծառայող (Արամ Ղարիբյան, Ձորագյուղ), 
իսկ ռուսաստանաբնակ բարերար Մովսես Զավարյանի կողմից Ալավերդի համայնքին 
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նվիրաբերած բնակարանը համայնքը հատկացրել է հաշմանդամ զինծառայող Լևոն 
Մխիթարյանին:  

29.06.2014թ. Վանաձորում նշվել է անհայտ կորած զինծառայողների 
հիշատակի օրը (միջոցառումներ խաչքարի մոտ, հուշ-ցերեկույթ Ս.Զորյանի անվան 
տուն-թանգարան). թվով 15 անհայտ կորած զինծառայողների ընտանիքների 
մարզպետի կողմից տրամադրվել է 20.000-ական դրամ, ամբողջը՝ 300.000 դրամ:  

 

Այնուհետև նախարարը Լոռու մարզպետարանում խորհրդակցություն 
անցկացրեց մարզի սոցիալական ծառայություններ մատուցող հիմնարկների 
ղեկավարների մասնակցությամբ, ապա մասնակցեց Հաշմանդամություն ունեցող 
անձանց հարցերով զբաղվող Լոռու մարզային հանձնաժողովի արտագնա նիստին, 
որն անցկացվեց Լոռու մարզի փրկարարական վարչության Ճգնաժամային 
կառավարման կենտրոնում:  

Նախարար Ասատրյանն իր գոհունակությունը հայտնեց հաշմանդամություն 
ունեցող անձանց խնդիրների լուծման ուղղությամբ Լոռու մարզում իրականացվող 
աշխատանքների վերաբերյալ՝ կարևորելով ՀՀ Լոռու մարզպետարանի մեծ 
դերակատարությունն այս հարցում:  

Օգտվելով ՀՀ Լոռու մարզ կատարած իր այցելությունից՝ պարոն Ասատրյանը 
ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության «Ոսկե մեդալ» հանձնեց 
պատմության մեջ առաջին անգամ անցկացված խուլերի աշխարհի երիտասարդների 
առաջնությունում Հայաստանի հավաքականից առաջին և միակ ոսկե մեդալը 
նվաճած Եվրոպայի կրկնակի փոխչեմպիոն, Վանաձորի Հ.Թումանյանի անվան 
պետական համալսարանի ուսանող, սպորտի վարպետ Սենիկ Սերոբյանին, ով 
նվաճեց երկու մեդալ. նախ հունա-հռոմեական ոճում զբաղեցրեց առաջին, ապա 
ազատ ոճում՝ երկրորդ տեղը:  

ՀՀ Լոռու մարզպետը դրամական պարգևներ և շնորհակալագրեր հանձնեց 
բնագավառում աչքի ընկած գործիչներին: 

Ապա նախարարը այցելեց Վանաձորի մանկատուն, եղավ սաների ուսուցման 
նպատակով մանկատան տարածքում գործող կարի և մեքենաշինական փոքրիկ 
արհեստանոցներում, Վանաձորի երեխաների խնամքի և պաշտպանության թիվ 1 
գիշերօթիկ հաստատությունում:  

 
ԸՆՏԱՆԻՔԻ, ԿԱՆԱՆՑ ԵՎ ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 
 
 

2014 թվականին ընտանիքի, կանաց և երեխաների իրավունքների 
պաշտպանության բնագավառում իրականացրել է հետևյալ աշխատանքները` 

• ՅՈՒՆԻՍԵՖ-ի Եվրոպական միության աջակցությամբ իրականացվել են 
«Աշխատանքային միգրացիայի սոցիալական հետևանքների մեղմացման և 
տեղական զարգացման գործընթացում միգրանտների  ներգրավվածության 
մեծացման» ծրագիր` Ալավերդի, Սպիտակ և Վանաձոր քաղաքներում 
միգրանտ ընտանիքների միգրացիան մեղմելու նպատակով:  

• CISP միջազգային կազմակերպության հետ համատեղ իրականացվում է 
«Միգրացիայի սոցիալ-տնտեսական դրական ազդեցության ուժեղացումը 
հայաստանում ավելի լավ ապագայի համար» ծրագիրը: 
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• Վանաձորում և Գուգարքի տարածաշրջանում ՄԱԿ-ի մանկական հիմնադրամի 
աջակցությամբ մայիսից - դեկտեմբեր ամիսներին իրականացվել է պիլոտային 
ծրագիր` հանրակրթությունից դուրս մնացած երեխաների հայտնաբերման և 
ուղղորդման մեխանիզմների մշակում, որի արդյունքում հայտնաբերվել են 
թվով 243 պարտուսից դուրս մնացած երեխա, որից 201-ը 7 տարին չլրացած 
երեխաներն են: 

• «Դիակոնիա» ԲԿ-ի աջակցությամբ 4 փուլով տրամադրվել է մարդասիրական 
օգնություն մարզի տարբեր համայնքներում (Վանաձոր, Սպիտակ, Ալավերդի, 
Թումանյան և այլն)  

• Լոռու  մարզի համայնքներում «Վորլդ Վիժն» միջազգային կազմակերպության  
հետ համատեղ թվով 32 համայնքներում, իսկ բաժնի աշխատանքների 
շրջանակներում թվով 40 համայնքներում կազմակերպվել են  հանդիպումներ, 
իրականացվել է մոնիտորինգ:  

• Ոստիկանության ԱԳԲ-ների և ԽՀՀ-ների հետ քննարկվել է մուրացիկ, 
թափառաշրջիկ. իրավախախտ, հանցանք կատարած երեխաների խնդիրներ: 

• Կանխարգելիչ աշխատանքներ են տարվել դպրոցներում, հատուկ տիպի 
հաստատություններում երեխաների նկատմամբ բռնության երևույթները 
կանխելու նպատակով: 

• 2014թ-ի ընթացքում «Նորք» ավտոմատացված տեղեկատվական համակարգ 
են մուտքագրվել թվով 112 կյանքի դժվարին իրավիճակում գտնվող երեխաներ: 

• Բաժնի կողմից ուսումնասիրվել են թվով 327 կյանքի դժվարին իրավիճակում 
գտնվող երեխաներ և ընտանիքներ, կատարվել է նրանց կարիքների 
գնահատում, վերագնահատում եւ տեղավորում հատուկ հաստատություններ 
(մանկատուն, խնամքի գիշերօթիկ հաստատություն, հատուկ դպրոց, 
ներառական դպրոց): 

• Հաշվետու տարվա ընթացքում հայտնաբերվել է 5 ծնունդը չգրանցված երեխա, 
որից 3-ի ծննդյան փաստը գրանցվել է 1-ը ընթացքի մեջ է և 1 երեխայի 
ծննունդը չի գրանցվում ծնողի անտարբերության պատճառով: 

• 2014թվականի ընթացքում ցուցումներ և խորհրդատվություններ է տրվել 
դպրոցներին առավել սերտ աշխատել ԽՀՀ-ների և գործող ՀԿ-ների հետ, 
քննարկել դպրոց չհաճախող երեխաների խնդիիները համայնքում:  

• Հաշվետու տարվա ընթացքում հատուկ հաստատություններից ընտանիք են 
վերադարձվել թվով 75 երեխա, որից 40 «Առավոտ» ՀԿ հետ համատեղ 
իրականացվող,  հատուկ հաստատությունների բեռնաթափման ծրագրի 
շրջանակներում:  

• Ներկայումս մարզում կա 5 խնամատար ընտանիք: 
• Մարզում գործող ցերեկային խնամք իրականացնող չորս կազմակերպու-

թյունների հետ տարվա ընթացքում եղել է սերտ համագործակցություն:  
• Երեխաների իրավունքների պաշտպանության օրվա կապակցությամբ 

կազմակերպվել են մի շարք միջոցառումներ, այցելություններ` «Խաչվող 
ուղիներ», ԱՀԱԸ Վանաձորի «Շող» սոցիալական հասարակական 
կազմակերպություններ, մանկատուն, մանկապարտեզ: 

Լոռու մարզպետարանում 2011թ-ից գործում է գենդերային հարցերով զբաղվող 
մշտական գործող հանձնաժողով, որը իր գործունեության ընթացքում, 
համագործակցելով մարզում գործող որոշ հասարակական կազմակերպու-թյունների 
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հետ մեծ ծավալի աշխատանքներ է կատարել գենդերային կարծրատիպերի 
վերացման ուղղությամբ: Ուսումնասիրվել  են մարզում գենդերային հիմնահարցերը, 
իրականացվել է  գենդերային քաղաքականության և ընդդեմ գենդերային բռնության 
2014թ-ի ծրագրերը, մշակվել է գենդերային քաղաքականության և ընդդեմ 
գենդերային բռնության 2015թ-ի ծրագիրը: 

Երեխաների իրավունքների և շահերի պաշտպանության բնագավառում 
բարեխիղճ աշխատանք կատարելու համար մարզպետի կողմից պարգևատրվել են 
համայնքների ԽՀՀ-երի նախագահներ, ոստիկանության ԱԳ բաժնի պետեր, հատուկ 
հաստատությունների ղեկավարներ: 

 

ԱՐՏԱՔԻՆ ԿԱՊԵՐ, ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, ՀԻՄՆԱԴՐԱՄՆԵՐ 
 

 Արտաքին կապերի բնագավառում 2014թ-ին Լոռու մարզում մի շարք կարևորագույն 
աշխատանքներ են տարվել, ուղղված մարզի սոցիալ-տնտեսական զարգացմանը:  

• Շարունակվել է համագործակցությունը Լոռու մարզի և Եվրոպական 
Տարածաշրջանային Ասամբլեայի (ԵվՏԱ/AER) հետ: 2010թ-ի նոյեմբերի 11-ից 
Լոռու մարզը հանդիսանում է ԵվՏԱ/AER-ի լիիրավ անդամ:  

• 2011թ-ի նոյեմբերի 24-ից Լոռու մարզը հանդիսանում է Ֆրանկոֆոն 
ռեգիոնների միջազգային ասոցիացիայի (AIER) լիիրավ անդամ:   
Հայաստանում «Ֆրանկոֆոնիայի օրեր» ծրագրի երկամսյակի 
շրջանակներում, մարտ ամսից մարզի դպրոցներում, բարձրագույն 
ուսումնական հաստատություններում (Եվրոպական տարածաշրջանային 
ակադեմիայի Վանաձորի մասնաճյուղ, Վանաձորի մանկավարժական 
ինստիտուտ, և այլն)  կազմակերպվել են Հայաստանում ֆրանկոֆոնիայի 
օրերին նվիրված միջոցառումներ: 

• Միջազգային համագործակցության ծրագրերի շարքում իր ուրույն տեղն է 
գրավում Լոռի-ՊԱԿԱ (Պրովանս Ալպեր Լազուրի Ափ Ռեգիոն) 
համագործակցությունը, որի 2012-2014թթ-ի համաձայնագրի շրջանակներում 
նախատեսված ծրագրերի իրականացման համար նախատեսվել էր 175.0 
հազ. եվրո ծավալով ներդրումներ կատարել Լոռու մարզում: Ներդրումներ էր 
նախատեսված նաև Լոռու մարզպետարանի կողմից: ՀՀ կառավարության 
աջակցությամբ կատարվեցին համաֆինանսավորումներ` 2013թ-ին 11մլն դրամ 
անասնաբուծության և տուրիզմի, իսկ 2014թ-ին՝ 3մլն դրամ տուրիզմի 
ծրագրերի իրականացման համար։ 

2014թ. համաձայնագրի շրջանակներում իրականացվել է. 
 Տուրիզմի բնագավառ -  Ֆրանսիական գործընկերն է Օտ Տեղ Դը  

                                                     Պրովանս կազմակերպությունը,  
 նախապես համաձայնեցված աշխատանքային պլաններով կազմակերպու-
թյան փորձագետների կողմից 2014թ.3 այց է իրականացվել Լոռու մարզ, 

 Լոռու մարզպետի գլխավորությամբ հիմնադրվել է Լոռու տուրիզմի 
զարգացման հիմնադրամը, մարզպետարանի շահագրգիռ 
ստորաբաժանումների և ծրագրի կրող՝ Թումանյանի տարածաշրջանի 7 
համայնքների (Ալավերդի, Ախթալա, Թումանյան, Հաղպատ, Դսեղ, Օձուն, 
Արդվի) ներկայացուցիչների մասնակցությամբ, 

 Հիմնանորոգվել է Ալավերդու «Թումանյան աշխարհ» զբոսաշրջության 
կենտրոնը, 
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 Ֆրանսիական գործընկերոջ փորձագետների կողմից շահառու 7 
համայնքների 11 ներկայացուցիչներ վերապատրաստվել են որպես գիդ-
ուղեկցողներ,  

 Պատրաստվել է http://www.toumanian-lori.com/ զբոսաշրջության կենտրոնի 
քառալեզու (հայերեն-ֆրանսերեն-անգլերեն-ռուսերեն) ինտերնետային կայքը, 
որը հասանելի է համացանցում,  

 Պատրաստվել է երկլեզու (հայերեն-ֆրանսերեն) տեղեկատվական գրքույկ-
ուղեցույց, որը տպագրվել է Ֆրանսիայում: 

 Անասնաբուծության բնագավառ - Ֆրանսիական գործընկերն է ՊԱԿԱ-ի 
Անասնաբուծության Ռեգիոնալ Պալատը։  

 նախապես համաձայնեցված աշխատանքային պլաններով կազմակերպու-
թյան փորձագետների կողմից 2014թ.2 այց է իրականացվել Լոռու մարզ, 

 Իրականացվել է Լոռու մարզի մասնագետների ճանաչողական այց 
Ֆրանսիա 

 կազմվել է Լուսաղբյուր համայնքում ոչխարաբուծության համար 
նախատեսված անասնագոմի հիմնանորգման նախագծա-նախահաշվային 
փասթաթղթերը, 

 աշխատանքային խումբն իրականացրել է փորձարկումներ նորածին 
գառների պահվածքի և կերակրման (զուգահեռաբար ավանդական և 
ֆրանսիական մեթոդներով) 

 Ագրոտուրիզմի բնագավառ - Ֆրանսիական գործընկերն է               
ԿՐԻՊՏ կազմակերպությունը։ 

 Մարզի տարածաշրջաններում ագրոտուրիզմի զարգացման հնարավորու-
թյունների ուսումնասիրման նպատակներով Ֆրանսիական 
փորձագետների կողմից իրականացվել են 2 այցեր Լոռու մարզ,  

 Մասնագետների վերապատրաստման կարիքների բացահայտման և 
համապատասխան դասընթացների մոդուլային ծրագրերի մշակման 
նպատակով  Ագրարային համալսարանի Վանաձորի մասնաճյուղի 
մասնագետների մասնակցությամբ իրականացվել է 
ուսումնասիրությունների արդյունքների համատեղ վերլուծություն: 

 Շարունակվել է համագործակցությունը, Ֆրանսիական «Ցավեր առանց 
սահմանի» կազմակերպության հետ, որի արդյունքում Վանաձորի թիվ 
25 դպրոցը «Նռենի» ՀԿ-ի կողմից ապահովվել է հոգեբան-
մասնագետով։ 

 Մշակվել է Լոռի-ՊԱԿԱ համագործակցության 2015-2017թթ.-ի 
համաձայնագրի նախագիծը, նախանշվել են բնագավառները և 
նախնական ներդրումների ծավալները (մոտ 451.0 հազ. եվրո): 2015թ-ի 
տարեսկզբին Ֆրանսիայի Հանրապետության օրենսդրության 
ընթացակարգի համաձայն համաձայնագրի նախագիծը կներկայացվի 
ՊԱԿԱ-ի ռեգիոնալ խորհրդի հաստատմանը, որին կհետևի 2015-
2017թթ. համաձայնագրի կնքումը Վանաձորում Պրովանս Ալպ Կոտ Դը 
Ազյուր ռեգիոնի խորհրդի նախագահի գլխավորած պատվիրակության 
Լոռու մարզ կատարվելիք այցի ընթացքում: 

•  2014թ. մարզում բազմաթիվ ծրագրեր են իրականացվել Ֆրանսիայի Ռհոն 
Ալպեր ռեգիոնի ֆինանսավորմամբ, մասնավորապես՝  

 «Քայլքային տուրիզմի մասնագետների վերապատրաստման կենտրոնի 
ստեղծում, Լոռու մարզի տոպոգրաֆիկ և ինֆոգրաֆիկ քարտեզագրում» 
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ծրագրի աշխատանքները, որի շրջանակներում Ստեփանավանի 
տարածաշրջանում կատարվել է քարտեզագրում, մշակվել են 15-17 կմ 
երկարությամբ 2 երթուղիներ, քննարկվել են գիդերի վերապատրաստման 
մոդուլների բովանդակության և դասընթացների կազմակերպչական որոշ 
հարցեր, աշխատանքներ են տարվել գիդ-ուղեկցողների 
վերապատրաստման ազգային կենտրոնի ստեղծման ուղղությամբ, որի 
հիմնական կրողները կլինեն Եվրոպական Տարածաշրջանային 
Ակադեմիայի Վանաձորի մասնաճյուղը և Ստեփանավանի ճգնաժամային 
կառավարման կենտրոնը;  

 «Օձունում և հարակից գյուղերում տեղական արտադրանքի և 
պատմամշակութային ժառանգոթյան արժևորում, ագրոտուրիզմի 
խթանում» ծրագիրը։ Ֆրանսիական G2IA կազմակերպության, «Լույս» 
հիմնադրամի և  ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարության համատեղ ջանքերով 
կազմակերպվեց «Օձունի գանձեր» ամենամյա միջհամայնքային 
հանդիպում- փառատոնը,   

 Ծրագրի շրջանակներում 3 գյուղական համայնքների ղեկավարներ 
ճանաչողական այցով մեկնեցին Ֆրանսիա։ 

 Հոկտեմբերին մարզպետ Ա.Նալբանդյանի մոտ տեղի ունեցավ հանդիպում 
Ռհոն Ալպ Ռեգիոնի ֆրանսիայի ներկայացուցիչներ Էդուարդ Սիմոնյանի, Աննա 
Ֆիորինի,  Հայաստանում Ռհոն ալպի ներկայացուցիչ Անահիտ Դավթյանի հետ և այլ 
պաշտոնատարների հետ, որի ընթացքում քննարկվել են հետագա համատեղ 
աշխատանքների պլանները։  
 Աջարիայի հետ համագործակցության շրջանակներում կայացավ Վրաստանի 
Աջարիայի Ինքնավար Հանրապետության կառավարության ղեկավար Արչիլ 
Խաբաձեի պաշտոնական այցը: Այցի ժամանակ կնքվեց Շրջանակային 
պայմանագիր՝ Լոռու մարզի և Աջարիայի միջև համագործակցության վերաբերյալ:   
 Հայաստանի Հանրապետության և ՌԴ միջև տնտեսական համագործակ-
ցության հարցերով միջկառավարական հանձնաժողովի շրջանակներում ՌԴ և 
Հայաստանի մարզերի միջև համագործակցությունն առավել արդյունավետ և 
փոխշահավետ դարձնելու նպատակով Ռոսհամագործակցությունը մշակում է նոր 
համատեքստ (կոնցեպցիա), որի համաձայն ՀՀ մարզպետների և 
«Ռոսհամագործակցության» հայաստանյան ներկայացուցչության ղեկավարի միջև 
կկնքվեն միջռեգիոնալ համագործակցության տնտեսապես փոխշահավետ 
համաձայնագրեր ՀՀ և ՌԴ մարզերի միջև:  
 Հայ-ռուսական Համագործակցության առաջարկ է ստացվել նաեւ Չեխիայի 
Հանրապետության Օլոմոուցի երկրամասի հետ, մոտ ապագայում կներկայացվի 
համագործակցության մասին տիպային փաստաթուղթ:  
 2014թ-ին ընթացքում Լոռու մարզ են այցելել ՀՀ-ում Մեծ Բրիտանիայի 
Միացյալ թագավորության, ՀՀ-ում Ղազախստանի Հանրապետության, 
Հայաստանում Իրանի Իսլամական հանրապետության արտակարգ և լիազոր 
դեսպանները, այլ երկրների, միջազգային  կառույցների  բարձրաստիճան 
պաշտոնյաներ՝ Եվրոպական խորհրդի դեսպան Տրայան Հրիսթեան, Եվրոպայի 
Խորհրդի մարդու իրավունքների հանձնակատար Նիլս Մուժնիեսկին: 
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Համագործակցություն միջազգային կազմակերպությունների հետ 
• Դիակոնիա հայ-հոլանդական բարեգործական կազմակերպությունը 2014թ-ին 

իրականացնել է շուրջ 73 մլն դրամ արժողությամբ ծրագրեր, այդ թվում՝ 
 Թումանյան համայնքում 11 նոր աշխատատեղերով կարի արտադրամասի 

հիմնման, Սպիտակի գիշերօթիկ դպրոցի 3 դասասենյակների վերանորոգման և 
կահավորվման, 

 Ախթալայի խմելու ջրի ջրագծի վերակառուցման (մոտ 2կմ երկարությամբ) 
աշխատանքներ, 

 Լորուտ և Արջուտ համայնքներում մեղվաբուծության,Արծնի գյուղում՝ 
կարտոֆիլագործության, Լուսաղբյուր համայնքում՝ ծառատունկ, Սարամեջ 
համայնքում՝ գարու աճեցման ծրագրեր 

 կազմակերպվել է մարզի 41 երեխաների ամառային հանգիստը Վահագնաձորի 
Գուգարք ճամբարում, մարզի անապահով ընտանիքների երեխաների հատկացվել 
է տաք հագուստ (2 փուլով), գրենական պիտույքներ, սնունդ, 

 Հանրապետության տարբեր ԲՈՒՀ-երում սովորող մարզի 5 ուսանողների 
փոխհատուցվել է ուսման վճարները,  

 Դսեղի բժշկական կենտրոնին տրամադրվել է բժշակական սարքավորումներ:  

• Վորլդ Վիժըն միջազգային կազմակերպությունը Ալավերդու և Ստեփանավանի իր 
մարզային գրասենյակների միջոցով 2014թ-ին իրականացվել են շուրջ  100.0 մլն 
դրամի աշխատանքներ, որից՝ 

 Թումանյանի տարածաշրջանի 10 համայնքներում իրականացվել են՝  35.107մլն 
դրամ ծավալով ծրագրեր, 

 Ստեփանավանի և Տաշիրի տարածաշրջանների 20 համայնքներում՝  40.792մլն 
դրամ ծավալով ծրագրեր, 

 Ֆինանսական աջակցություն տարաբնույթ միջոցառումների (ճամբարներ, 
էքսկուրսիաներ, արշավներ, սեմինարներ, դասընթացներ և այլն) կազմակերպման 
աշխատանքներին և  մարդասիրական օժանդակության բաշխում (միայնակ 
տարեցներ, կարիքավոր ընտանիքներ, դպրոցներ և մանկապարտեզներ)` 
23.685մլն: 

• Ակտիվ համագործակցություն է սկսվել Հայաստանի մանուկներ հիմնադրամ (ՀՄՀ-
COAF) բարեգործական կազմակերպության հետ: Վիվա Սել–ի աջակցությամբ 
Թումանյան և Դսեղ համայնքներում ՀՄՀ-ն իրականացրել է ստեղծագործական 
կենտրոների հիմնման ծրագրեր:         

• Մարզպետարանի զարգացման ծրագրերի եւ վերլուծության բաժինն աջակցել և 
ակտիվ մասնակցություն է ունեցել ԵՄ և այլ դոնոր կառույցների կողմից 
իրականացվող ծրագերի քննարկումներին, կազմակերպչական աշխատանք-ներին, 
հանդիպումներին, այդ թվում՝  

 ԵՄ-ի Արևելյան գործընկերության շրջանակներում «Հայաստան – Վրաստան 
գործառնական ծրագրի» նախապատրաստական փուլին: Ծրագիրը նախատեսված 
է ՀՀ հյուսիսային 3 մարզերի (այդ թվում նաև Լոռու մարզ ) համար և 
իրականացնող կառույցը  EaPTC-ն է: 

 ԵՄ «Աջակցություն ՀՀ ՏԿՆ տարածաշրջանային զարգացման 
գործընթացներում» ծրագիր (2 բաղադրիչով), իրականացնող 
կազմակերպությունը` ECORYS-Նիդերլանդ ԲՎ: 
1-ին բաղադրիչի վերաբերյալ մարզպետարանում կազմակերպվել են ծրագրի 
ոլորտային քննարկումներ, տարածքային կարողությունների զարգացման երկու 
վերապատրաստման դասընթացներ՝ ԵՄ դրամաշնորհային ծրագրերին դիմելու 
համար:  
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 ԵՄ-ի ֆիանասավորմամբ CISP կազմակերպության «Միգրացիայի սոցիալ-
տնտեսական դրական ազդեցության ուժեղացումը Հայաստանում ավելի լավ 
ապագայի համար» ծրագիրին:  

 «Կանանց սոցիալ-տնտեսական հզորացում Հայաստանում» ծրագիրը, որն 
իրականացվում է Հայաստանի երիտասարդ կանանց ասոցիացիայի կողմից: 
Ծրագրի նպատակն է խթանել Լոռու մարզի սոցիալ-տնտեսական 
կարողությունների զարգացումը՝ նպաստելով կանանց իրավիճակի բարելավմանը: 
Ծրագրի շրջանակներում մարզի Ախթալա, Ալավերդի, Թումանյան, Վանաձոր և 
Սպիտակ համայնքների համար մշակվել են տեղական տնտեսական զարգացման 
մոդելներ և կին ձեռներեցների լավագույն բիզնես առաջարկներին տրամադրվելու 
են դրամաշնորհներ՝ մինչև 2.5 մլն դրամի սահմաններում: 

 ԵՄ ֆինանսավորմամբ «ՍՈՍԵ» բարեգործական հասարակական 
կազմակերպությունը «Աղքատության նվազեցում տուրիզմի ներդրման միջոցով» 
ծրագրի շրջանակներում իրականացրել էր տուրիզմի զարգացման վերաբերյալ 
վերլուծություն Լոռու և Տավուշի մարզերում,  մարզի Վանաձոր, Ալավերդի, 
Գուգարք, Փամբակ և Վահագնաձոր համայնքների բնակիչների համար 
կազմակերպել է վերապատրաստման դասընթացներ,  Փամբակ համայնքում 
հանդիսավորությամբ բացվել է «Լոռվա oրրան» հայկական մշակույթի, արվեստի և 
խոհարարության ժամանցային տուն: 

• 2014թ-ի մարզպետարանում կազմակերպվել են բազմաթիվ հանդիպումներ և 
քննարկումներ Ասիական զարգացման բանկի (ԱԶԲ) ներկայացուցիչների հետ` 
Վանաձոր քաղաքի զարգացման ծրագրերի շուրջ։ Ելնելով Վանաձոր քաղաքի 
զարգացման առաջնահերթություններից,  քաղաքապետարանի ներկայացուցիչների 
հետ համատեղ մշակվել (ԱԶԲ-ի տեխնիկական ծրագրի ձևաչափին համապատասխան) 
են Վանաձոր քաղաքի զարգացման ծրագրեր և ներկայացվել ԱԶ բանկին՝ 
ուսումնասիրման և համաձայնեցման նպատակով: 

• Փրկեք երեխաներին միջազգային կազմակերպությունն 2014թ. սկսել է իրականացնել 
նախակրթարանների ծրագիր մարզի Շամլուղ, Ջրաշեն, Լեռնավան համայնքներում։ 
Տարեվերջին Լոռու մարզպետի և կազմակերպության հայաստանյան 
ներկայացուցչության ղեկավարի միջեւ կկնքվել է փոխըմբռնման հուշագիր 
«Նախաձեռնություն հանուն երեխայի առողջության և կրթության» ծրագրի երկրորդ 
փուլի իրականացման վերաբերյալ: 

• USAID - EDMC-Միլիենիում ՀԿ. USAID-ի ծրագրով 2014թ. ամբողջ հանրապետության 
տարածքում իրականացրել է տուրիզմի զարգացման ծրագիր, այդ թվում նաև Լոռու 
մարզում: Ծրագրի շրջանակներում կազմակերպվել են գիդերի 7-օրյա և հյուրանոցային 
տնտեսություններում ծառայությունների մատուցման 4-օրյա վերապատրաստումներ: 
Տպագրվել են անգլերեն լեզվով ուղեցույցներ եւ քարտեզներ զբոսաշրջիկների համար: 

• ՄԱԿ-ի արդյունաբերական զարգացման կազմակերպությունը (UNIDO), Ավստրիայի 
կառավարության ֆինանսական աջակցությամբ է 2013թ.-ի մարտից իրականացնում է 
«Ձեռնարկատիրական աշխատանք Հայաստանի երիտասարդության համար» ծրագիրը 
Լոռու և Շիրակի մարզերում, որի հիմնական նպատակն է աջակցել երիտասարդների 
կողմից ձեռնարկությունների ստեղծմանն ու ընդլայնմանը։ Ծրագիրն կընթանա մինչեւ 
2016թ.-ի հոկտեմբերը: Լոռում որպես ծրագրի թիրախային ոլորտներ են սահմանվել 
զբոսաշրջությունը, ոչխարաբուծությունը, պանրի և կաթնամթերքի արտադրությունը:  
2014թ.-ի ընթացքում Լոռու մարզում կազմակերպվել են CEFE մեթոդոլոգիայով 4 
դասընթացներ, որոնց արդյունքում լավագույն 16 բիզնես ծրագրեր վարկավորվել են, 
որոնցից 11-ը՝ ընթացքի մեջ են, իսկ 5 բիզնես ծրագրերի ղեկավարներ հրաժարվել են 
ֆինանսական աջակցությունից։ 
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ՓՈԽՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ  ՄԱՐԶՊԵՏԱՐԱՆԻ ԵՎ ՊԵՏԱԿԱՆ 
ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ ՄԻՋԵՎ 

 
2014թ-ին 2 անգամ Լոռու մարզ է այցելել ՀՀ նախագահը, որը մասնակցել է 

սպիտակի թռչնաբուծական ֆաբրիկայի և Թեղուտի լեռնահարստացուցիչ 
կոմբինատի շինարարության և պղինձ-մոլիբդենային հանքավայրի շահագործման  
բացման պաշտոնական արարողություններին:  

2014թ-ին երեք անգամ Լոռու մարզ է այցելել ՀՀ վարչապետը մասնակցել 
մարզային տարբեր միջոցառումների, այդ թվում՝ իր հովանու ներքո անց կացվող 
մանկապատանեական ասմունքի հանրապետական 8-րդ փառատոնի մարզային 
փուլի աշխատանքներին, հանդիպել բնակչության հետ։ 
  2014 թվականին 3 անգամ մարզ է այցելել ՀՀ փոխվարչապետ, ՀՀ 
տարածքային կառավարման նախարար Արմեն  Գևորգյանը, ունեցել հանդիպումներ 
մարզի ղեկավարների  և համայնքապետերի հետ, ինչպես նաև մասնակցել մարզում 
տեղի ունեցող տարբեր միջոցառումներին: 

Մարզ են այցելել նաև ՀՀ պաշտպանության, ՀՀ մշակույթի, ՀՀ 
առողջապահության (2 անգամ), ՀՀ գյուղատնտեսության (5 անգամ), ՀՀ 
քաղաքաշինության, ՀՀ սպորտի և երիտասարդության հարցերի, ՀՀ արտակարգ 
իրավիճակների, ՀՀ էկոնոմիկայի, ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի 
նախարարները, ՀՀ տարածքային կառավարման, ՀՀ կրթության և գիտության  
նախարարների տեղակալներ, ինչպես նաև տարբեր գերատեսչությունների 
ղեկավարներ, որոնց հետ քննարկվել են կոնկրետ ոլորտների հետ առնչվող հարցեր և 
մարզպետարանի հետ համագործակցության խնդիրներ:  

 
 

ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅԱՆ  ԵՎ ՀԱՍԱՐԱԿԱՅՆՈՒԹՅԱՆ ՀԵՏ ԿԱՊԵՐ 
 

Լրատվություն 
Լոռու մարզում  գործում են 6 հեռուստաընկերություն, 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 
և Մարգահովիտ գյուղը` 1 պարբերաթերթ: 

2014թ.-ի ընթացքում վերոհիշյալ լրատվամիջոցներով մարզպետարանի 
գործունեության մասին թողարկվել են բազմաժանր հաղորդումներ, պարբերաբար 
հրապարակվել են հոդվածներ, ոլորտներին վերաբերող տեղեկություններ, 
վերլուծություններ, պարզաբանումներ:  
 

Հեռահաղորդակցություն 
Մարզի տարածքում հեռուստաաշտարակային ցանցով հեռարձակվում են 

հանրապետական և օտարերկրյա թվով 8 հետևյալ հեռուստաընկերությունների 
հաղորդումները` 

• «Հ1» հանրային հեռուստաընկերություն 
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• «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 

մասնավոր 3 մալուխային ծառայություններ: 
Մարզի որոշ գյուղական համայնքներում որոշակի դժգոհություն կա 

հեռուստահաղորդումների հեռարձակման որակի վերաբերյալ, որի վերացման 
ուղղությամբ աշխատանքներ են տարվում Վանաձորի հեռահաղորդիչ կայանի  
ղեկավարության հետ: 

Հեռուստաընկերություն ունեն 4 համայնքներ` Վանաձորը` 3, մեկական 
հեռուստաընկերություն Ալավերդի, Սպիտակ և Տաշիր քաղաքները: Տեղական 
ռադիոցանց ունեն Վանաձոր և Սպիտակ քաղաքները:  

Տեղական ռադիոցանց ունեն Վանաձոր և Սպիտակ քաղաքները: 
Մարզային և հանրապետական զանգվածային  լրատվամիջոցներով մշտապես 

լուսաբանվել են մարզպետարանի աշխատակազմի գործունեությանը վերաբերող 
իրադարձությունները, մարզխորհրդի նիստերը, հանրային հնչեղության 
բանակցությունները, խորհրդակցությունները: 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:  

2014թ-ի ընթացքում մարզպետարանի աշխատակազմի գործունեության 
լուսաբանումը տեղական հեռուստահաղորդումներով կազմել է շուրջ 250 եթերաժամ: 

Մարզի բոլոր ԶԼՄ-ներին տրամադրվում է անհրաժեշտ տեղեկատվություն  
Լոռու մարզպետարանի և նրա կառուցվածքային ստորաբաժանումների 
գործունեության, ծրագրերի, կազմակերպվող միջոցառումների մասին: 
Հանրապետության բարձրաստիճան պաշտոնյաների մարզային աշխատանքային 
այցելությունների ժամանակ ԶԼՄ-ների ներկայացուցիչներին տրամադրվել է մամլո  
հաղորդագրություններ, սահմանված կարգով կատարվել լրագրողների  
հավատարմագրում: 

Հաշվետու տարվա ընթացքում սպասարկվել է նաև ՀՀ տարածքային  
կառավարման  նախարարության «Միասնական  տեղեկատվական հարթակ» 
կայքէջի 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 բնույթի՝ առավելապես բնապահպանական, սոցիալական, 
առողջապահական թեմաներով, որոնք օպերատիվ արձագանք են ստացել 
մարզպետի և մարզպետարանի  համապատասխան ստորաբաժանումների կողմից: 
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2014թ-ի ընթացքում պարբերաբար հարստացվել է տարածքային 
կառավարման միասնական համակարգում ընդգրկված մարզպետարանի  
պաշտոնական կայքը (www.lori.gov.am), որի «Տեղեկատվական հարթակ» բաժինը 
ընդգրկում է Լոռու  մարզպետի և մարզպետարանի աշխատակազմի գործունեության 
վերաբերյալ մշտապես նորացվող 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 34 համայնք, որից 24-ը գործել են:  
Էլեկտրոնային հասցեներ ունեն մարզի բոլոր 8 քաղաքային և  գյուղական   

համայնքները՝ բացառությամբ 4-ի (Անտառաշեն, Նովոսելցովո, Դաշտադեմ, 
Պաղաղբյուր: Հատկանշական է, որ նախորդ տարվա ընթացքում էլեկտրոնային 
հասցեներ են ձեռք բերել ևս 56 գյուղական համայնքներ Mullbery համակարգով 
միացած են մարզպետարանի սերվերին, ինչը հնարավորություն է տալիս 
կազմակերպել էլեկտրոնային փասթաթղթաշարժը համայնք-համայնք և համայնք-
մարզպետարան- նախարարություն-կառավարություն ուղղություններով: 

Աշխատանք Հասարակական կազմակերպությունների հետ 
  Մարզում գրանցում ունեն 50-ից ավելի հասարակական 
կազմակերպություններ, որոնցից ակտիվորեն գործում են շուրջ 30-ը: Դրանցից 
շատերը ակտիվ համագործակցում են մարզպետարանի աշխատակազմի գրեթե 
բոլոր ստորաբաժանումների հետ:  

Մարզպետարանի հետ առավել ակտիվ փոխհամագործակցում 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», «Հավասար  իրավունքներ, 
հավասար հնարավորություններ» «Խուլերի կրթամշակութային կենտրոն», 
«Լուսաստղ», «Մանկական կենտրոն»,  և այլ ՀԿ-ներ: 
 

Ազգային փոքրամասնություններ 
Լոռու մարզի ներկայիս տարածքը խորհրդային տարիներին ազգային 

փոքրամասնություններով ամենաբնակեցվածներից էր: Որոշակի տարիների  
հանրապետության մասշտաբով ազգային փոքրամասնությունների շուրջ 50 տոկոսը 
բնակվում էր Տաշիրի, Թումանյանի և Գուգարքի տարածաշրջաններում: Սակայն 
վերջին մեկուկես-երկու տասնամյակներում տարածաշրջանում սկիզբ առած 
էթնիկական տեղաշարժերի հետևանքով արտագաղթեցին նաև մեծ թվով այլազգի 
բնակիչներ:  

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: Ազգային փոքրամասնությունները բոլոր  պայմաններն ունեն 
ազգային մշակույթի ու կրթության պահպանման համար: Դրանց են 
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նպատակաուղղված ազգային հասարակական ու մշակութային 
կազմակերպությունները: 

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 միջոցառումներին: Տոնահանդեսներում կատարումներով հանդես է գալիս 
ուկրաինացիների երգչախումբը: 

2014թ. Լոռու մարզի զանգվածային լրատվամիջոցները բազմիցս 
անդրադարձել են ազգային փոքրամասնությունների առօրյայի ու խնդիրների 
լուսաբանմանը, կրոնական կազմակերպությունների գործունեությանը: 
 

Աշխատանք կրոնական կազմակերպությունների հետ 
 

2014թ. ընթացքում Լոռու մարզում գործող կրոնական կազմակերպությունների 
ղեկավարների և ներկայացուցիչների հետ մարզպետարանի առնչությունները եղել են 
համաձայն  աշխատանքային պլանի և պաշտոնեական գործառույթներից բխող 
հանգամանքներով:  

ՀՀ Լոռու մարզպետի և կրոնական կազմակերպությունների 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 
Սամվել Կիրակոսյանին և «Ավետարանական  հավատքի եկեղեցու» առաջնորդ 
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: 
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Լոռու մարզպետի և Գուգարաց թեմի առաջնորդի նախաձեռնությամբ 
անցկացվեց «Ձեռք մեկնիր եղբորդ» կարգախոսով համաքաղաքային դրամահավաք՝ 
Վանաձորի Սանկտ-Պետերբուրգյան տնակային ավանում ապրող խիստ կարիքավոր 
ընտանիքի համար բնակարան ձեռք բերելու համար:  

Հաշվետու ժամանակաշրջանում պետական, կառավարման  մարմինների և 
կրոնական կազմակերպությունների փոխհարաբերությունների, միջկրոնական 
հանդուրժողականության հարցերի շուրջ հանդիպումներ են  եղել մարզպետի, 
մարզպետարանի աշխատակազմի համապատասխան պաշտոնյաների և Գուգարաց 
թեմի, Հայ Ավետարանչական, Ավետարանական  հավատք, Եհովայի վկաներ, 
Մորմոնական եկեղեցիների ներկայացուցիչների միջև: 

Կրոնական կազմակերպությունների առաջնորդները, ներկայացուցիչները 
որևէ դժգոհություն չունեն մարզպետարանի, տեղական  ինքնակառավարման  
մարմինների  պատասխանատուներից, պետական իշխանության մարմնի  կողմից չի  
սահմանափակվել մարզի  բնակչության խղճի և կրոնի  ազատության 
սահմանադրական իրավունքը:  

Ֆիոլետովո և Լերմոնտովո համայնքներում բնակվող մոլոկանները, որոնք 
«Պրիգունական» դավանանքի հետևորդ են, իրենց կրոնական ծեսերն ու 
միջոցառումներն անց են կացնում խիստ ինքնամփոփ մթնոլորտում: Մեր ունեցած 
տեղեկություններով երիտասարդ սերունդը մոլեռանդություն չի դրսևորում, իսկ 
համանման միջոցառումները դիտվում են որպես ազգային սովորությամբ 
պահպանվող ժողովրդական միջոցառումներ: 
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Լոռու մարզային փրկարարական  վարչությունը ամբողջությամբ և ժամանակին 
է կատարել 2014 թվականի ընթացքում «Լոռու մարզի բնակչության պաշտպանության 
համակարգի նախապատրաստման 2014 թվականի հիմնական միջոցառումների 
պլան»-ով նախատեսված, վերադասի կողմից արձակված հրամանները, 
հրահանգները և հանձնարարականները, ինչպես նաև լրացուցիչ պահանջվող 
միջոցառումները: 
 Մշակվել և սահմանված կարգով մարզպետի հաստատմանն է ներկայացվել 
Լոռու մարզի տարածքում 2014 թ. ընթացքում հնարավոր ջրհեղեղների հեղեղումների, 
սելավների և սողանքների կանխարգելման, հետևանքների նվազեցման ու վերացման 
մասին, որոշման նախագիծը հավելվածների հետ միասին, որը հաստատվել է 17 
փետրվարի 2014 թ. թիվ 43-Ա որոշմամբ: 

2014թ. ընթացքում Լոռու մարզային փրկարարական վարչության կողմից 
սպասարկվել են արտակարգ իրավիճակների, դեպքերի, պատահարների առաջաց-
ման վերաբերյալ 648 ահազանգ, որոնցից` 353-ը – տեխնածին, 54-ը – տարերային, 
241-ը – սոցիալ - կենցաղային և այլ բնույթի դեպքեր: 

Արտակարգ դեպքերի ու պատահարների հետևանքով զոհվել են 37, 
վիրավորվել 309 մարդ: Նյութական վնասի չափը կազմել է 57,659.388 դրամ: 

2013թ. Լոռու մարզային փրկարարական վարչության կողմից սպասարկվել են 
արտակարգ իրավիճակների, դեպքերի, պատահարների առաջացման վերաբերյալ 
502 ահազանգ, որոնցից` 265-ը – տեխնածին, 52-ը – տարերային, 185-ը – սոցիալ-
կենցաղային և այլ բնույթի դեպքեր: 

Զոհվել են 43, վիրավորվել 277 մարդ: Նյութական վնասը կազմել է 261,570.549 
դրամ: 
2013 թ-ի համեմատությամբ ընդհանուր դեպքերը աճել են 146-ով, ընդ որում՝ 88-ով 
տեխնածին, 56-ով սոցիալ-կենցաղային, 2-ով տարերային բնույթի դեպքերը: 
Զոհվածների թիվը նվազել է 6-ով, իսկ վիրավորներինը աճել՝ 32-ով: 2013 թ-ի նույն 
ժամանակահատվածի համեմատությամբ 203.911.161 դրամով նվազել է արտակարգ 
դեպքերի հետևանքով առաջացած նյութական վնասի չափը: 

Վարչության ենթակա ստորաբաժանումները 2014թ-ի ընթացքում 
իրականացվել են ընդհանուր թվով 1458 մեկնումներ (2013թ.-1108), այդ թվում՝ հրդեհ-
ների –295 (2013թ. - 235), վթարների և պատահարների – 173 (2013թ. - 107), կեղծ 
կանչի – 28 (2013թ. – 8), կենցաղային օգնության – 131 (2013թ. - 48),  այլ մեկնումներ 
– 831 (2013թ. - 693): 

Հաշվետու ժամանակաշրջանում մարզի բնակչության պաշտպանության 
համակարգի օպերատիվ նախապատրաստման ուղղությամբ պլանավորվել և անց են 
կացվել՝ 

 
 Հրամանատարաշտաբային ուսումնավարժություն.  

 հունիսի 25-ին «ՈՒժեղ երկրաշարժի դեպքում բնակչության 
պաշտպանության կազմակերպում ու իրականացում» թեմայով, 

 Շտաբային ուսումնավարժություններ Լոռու մարզային փրկարարական 
վարչության ներքին կառուցվածքային բաժինների փրկարարական 
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ծառայողների և ենթակա տարածքային ստորաբաժանումների հրամանա-
տարների մասնակցությամբ: 
 հոկտեմբերի 22-ին «Մեծավանի ջրամբարի պատվարի փլուզման դեպքում 

բնակչության պաշտպանության կազմակերպումը և իրականացումը» թեմայով.  
 ապրիլի 10-ից 30-ը Լեռնապատ, Բազում, Դարպաս, Մեծ Պարնի, Ծաղկաբեր, 

Կաթնաջուր, Գեղասար, Ջրաշեն, Հարթագյուղ, Լեռնավան և Գոգարան հա-
մայնքներ՝ «Ջրհեղեղների, հեղեղումների և սելավների դեպքում բնակչության 
պաշտպանության կազմակերպում և հետևանքների վերացում» թեմայով. 

 մայիսի 5-ից 27-ը Դսեղ, Քարինջ, Մարց, Շամուտ, Աթան, Լորուտ, Ահնիձոր, 
Չկալով, Դեբեդ, Եղեգնուտ, Վահագնի, Վահագնաձոր և Անտառամուտ 
համայնքներում՝ «Անտառային հրդեհների հրդեհաշիջման կազմակերպում և 
իրականացում» թեմայով: 

 օգոստոսի 12-ից 20-ը Ալավերդի, Շնող, Թեղուտ, Ջիլիզա, Ծաղկաշատ, 
Հաղպատ համայնքներում՝ «Գյուղատնտեսական կենդանիների վարակիչ 
հիվանդությունների օջախի վերացում» թեմայով.  

 Շտաբային ուսումնավարժություններ. 
 մարտի 20-ին անցկացվեց շտաբային ուսումնավարժություն «Ջրհեղեղների, 

հեղեղումների և սելավների դեպքում բնակչության պաշտպանության կազմա-
կերպումը և իրականացումը» թեմայով, 

  սեպտեմբերի 25-ին անցկացվեց շտաբային ուսումնավարժություն՝ «Մեծավանի 
ջրամբարի պատվարի փլուզման դեպքում բնակչության պաշտպանության 
կազմակերպումը և իրականացումը» թեմայով: 

 մայիսի 17-ից 31-ը Շահումյան, Ձորագյուղ, Վահագնի, Հալավար, Օձուն, Նեղոց, 
Աքորի, Կաճաճկուտ և Սարամեջ համայնքներում՝ «Բնակչության 
պաշտպանության կազմակերպումը սողանքների և քարաթափումների ակտի-
վացման դեպքում» թեմայով. 

 օգոստոսի 12-ից 26-ը Շամլուղ, Մեծ Այրում, Արևածագ, Ճոճկան, Մղարթ, 
Ագարակ, Ամրակից, Կուրթան, Կողես, Հոբարձի և Սվերդլով համայնքներում՝ 
«Գյուղատնտեսական կենդանիների վարակիչ հիվանդությունների օջախի 
վերացում» թեմայով»: 

 Ցուցադրական հատուկ տակտիկական ուսումնավարժություն. 
 հուլիսի 24-ին Վանաձոր քաղաքում անց է կացվել «Հրդեհաշիջման 

կազմակերպումն ու իրականացումը մարզային գրադարանում» թեմայով ցու-
ցադրական հատուկ տակտիկական ուսումնավարժություն: 

 Հատուկ տակտիկական ուսումնավարժություններ՝ 
 Նոյեմբերի 18-ին Վանաձորի Շարլ Ազնավուրի անվան մշակույթի տան կողմից` 

«Հրդեհի դեպքում տարահանման կազմակերպումը ու իրականացումը 
մշակութահանդիսարանային օբյեկտում» թեմայով. 

 նոյեմբերի 19-ին «Վանաձորի բժշկական կենտրոն» ՓԲԸ-ի կողմից`  
«Հիվանդների պաշտպանության միջոցառումների կազմակերպումը հրդեհի 
դեպքում » թեմայով. 

 նոյեմբերի 20-ին «ՀԷՑ» ՓԲԸ «Դեբեդ» մասնաճյուղի Սպիտակի տարածքային 
տեղամասի կողմից`  «Էներգետիկ համակարգում վթարի հետևանքի վերացում» 
թեմայով. 

 նոյեմբերի 21-ին «Լոռի-ջրմուղկոյուղի» ՓԲԸ-ի կողմից «Ջրամատակարարման 
համակարգում առաջացած վթարի հետևանքների վերացում» թեմայով. 
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 նոյեմբերի 24-ին «Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ-ի Լոռու ԳԳՄ-ի Սպիտակի 
տարածքային տեղամասի կողմից «Միջին ճնշման գազատարում առաջացած 
վթարի հետևանքների վերացում» թեմայով: 

 Օբյեկտային  վարժանքներ.  
 ՔՊ միջազգային օրվա կապակցությամբ համաձայն Լոռու ՄՓՎ պետի կողմից 

06.02.2014 թ-ին հաստատված պլան-ժամանակացույցի ՄՓՎ անձնակազմի 
կողմից մարտի 3-5-ը Վանաձորի պետական մանկավարժական ինստի-
տուտում, Լոռու տարածաշրջանային պետական քոլեջում, Վանաձորի թիվ 1, 2 
և Գյուլագարակի միջնակարգ, Վանաձորի թիվ 5, Գուգարքի ավագ և 
Ալավերդու թիվ 2 հիմնական դպրոցներում անցկացվեցին «Օդային տագնապ» 
ազդանշանի դեպքում պատսպարման իրականացումը» թեմայով օբյեկտային 
վարժանքներ, իսկ Վանաձորի «Մխիթար Գոշ» հայ-ռուսական միջազգային 
համալսարանում, Վանաձորի պետական բժշկական քոլեջում, Վանաձորի թիվ 
15, Սպիտակի թիվ 3, Օձունի թիվ 2 և Տաշիրի թիվ 2 միջնակարգ, Վանաձորի 
թիվ 7 և 9 հիմնական դպրոցներում «Քաղաքացիական պաշտպանության 
միջազգային կազմակերպությունը» և «Հրդեհային անվտանգությունը ուսումնա-
կան հաստատություններում» թեմաներով դասախոսություններ: 

 Վանաձորի պետական մանկավարժական ինստիտուտում և Վանաձորի թիվ 1 
միջնակարգ դպրոցում անցկացված օբյեկտային վարժանքները նկարահանվե-
ցին և լուսաբանվեցին «Ֆորտունա» մարզային հեռուստաընկերության կողմից, 
իսկ ՄՓՎ-ի կողմից կատարվեցին լուսանկարահանումներ: 

  ՀՀ ԱԻ աշխատակցի օրվա կապակցությամբ սեպտեմբերի 10-12-ը 
Հայաստանի պետական ճարտարագիտական համալսարանի Վանաձորի 
մասնաճյուղում, Վանաձորի պետական պոլիտեխնիկական քոլեջում, ք. 
Վանաձորի թիվ 12 և 27  հիմնական և թիվ 19 միջնակարգ, Սպիտակի թիվ 8, 
Ստեփանավանի թիվ 3 և Տաշիրի թիվ 1 միջնակարգ դպրոցներում ՄՓՎ 
անձնակազմի կողմից անցկացվեցին օբյեկտային վարժանքներ «Հրդեհի 
առաջացման դեպքում հրդեհաշիջման և տարահանման միջոցառումների 
իրականացում» թեմայով, իսկ Վանաձորի պետական գյուղատնտեսական, 
Ալավերդու պետական տեխնոլոգիական քոլեջներում,  ք. Վանաձորի թիվ 6, 
20, 16, Վահագնիի, Արևաշողի և Գարգառի միջնակարգ դպրոցներում ՄՓՎ 
անձնակազմի կողմից անցկացվեցին «ՀՀ ԱԻ նախարարության 
գործունեությունը և հիմնական խնդիրները» թեմայով դասախոսություններ: 

 Վանաձորի թիվ 27 հիմնական և Սպիտակի թիվ 8 միջնակարգ դպրոցներում 
անցկացված օբյեկտային վարժանքները նկարահանվեցին և լուսաբանվեցին: 

«Արտակարգ իրավիճակների և քաղաքացիական պաշտպանության 
բնագավառներում ՀՀ պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմինների ու 
կազմակերպությունների պատրաստման և բնակչության ուսուցման կարգը 
սահմանելու մասին» ՀՀ կառավարության 30.01.2003թ-ի թիվ 134-Ն որոշման 
համաձայն, ՀՀ Լոռու մարզպետի կողմից 08.01.2014թ-ին հաստատված պլանի ՀՀ 
արտակարգ իրավիճակների նախարարության «Ճգնաժամային կառավարման պե-
տական ակադեմիա» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունում 2014 
ուսումնական տարում ՀՀ Լոռու մարզպետարանի աշխատակազմի, մարզի 
համայնքների և կազմակերպությունների ղեկավար աշխատողների և մասնագետնե-
րի պատրաստման դասընթացներին, 2014թ-ի ընթացքում ուսուցման ծրագրով նա-
խատեսված 36 ուսուցանվողներից փաստացի ուսուցում են անցել 28 մասնակիցներ: 
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Կապի և ազդարարման համակարգ 

 Մարզում բացակայում է կենտրոնացված ազդարարման համակարգը, քանի որ 
այն չի սպասարկվում «Արմենտել» ՓԲԸ-ի կողմից: Բնակչության ազդարարման 
համար պահանջվող 260 էլ. շչակներից առկա են 31-ը, որոնք անսարք են:  

Մեծավանի և Գետիկի ջրամբարների պատվարների փլուզման դեպքում 
հնարավոր ջրածածկման գոտում գտնվող թվով 6 համայնքների բնակչությանն  
ազդարարելու նպատակով, ՀՀ ԱԻՆ ՓԾ-ի կողմից մարզում տեղադրվել է վաղ ազդա-
րարման համակարգ, որի ղեկավարումն պետք է իրականացվի ԼՄՓ վարչության 
ճգնաժամային կառավարման կենտրոնից: Համակարգում ընդգրկված են 19 
էլեկտրաշչակներ` Տաշիր-7, Մեծավան-4, Միխայլովկա-2, Շիրակամուտ-3, 
Սարահարթ-2, Գեղասար-1: Ալավերդի, Ախթալա և Տավուշի մարզի Այրում համայնք-
ներում, Դեբեդ գետի ավազանի հնարավոր ջրածածկման գոտում գտնվող 
տեղամասերում, Գերմանական GTZ ծրագրով 2010թ-ին տեղադրվեցին ևս 7 շչակներ 
և միացվեցին նույն համակարգին: (Ալավերդի 5, Ախթալա 1, Այրում 1), սակայն 
համակարգը ներկա պահին չի գործում: 

Համաձայն ՀՀ ԱԻՆ ՓԾ տնօրենի 30.05.2014թ. թիվ ԱԻՆ/5249-14 
հանձնարարականի՝ 

 ստուգվել և հաշվառվել են բնակչության ազդարարման բոլոր շչակները, 
 մարզում առկա բնակչության ազդարարման բոլոր շչակները համապա-

տասխան տեղական ինքնակառավարման մարմինների և կազմակեր-
պությունների հաշվեկշռին դնելու աշխատանքները ընթացքի մեջ են, 

 տեղական ինքնակառավարման մարմիններում և կազմակերպու-
թյուններում բնակչության ազդարարման յուրաքանչյուր շչակի համար 
նշանակվել են պատասխանատուներ, 

 «ԱրմենՏել» ՓԲԸ հյուսիսային տարածքային կենտրոնի տարածքային 
ստորաբաժանումներում ճշտվել են բնակչության կենտրոնացված 
ազդարարման Պ-164 սարքերի առկայությունը: 
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ԶՈՐԱԿՈՉ 
 
Հաշվետու ժամանակաշրջանում մարզում զորակոչը կազմակերպելու և 

անցկացնելու նպատակով համակարգվել է մարզային ոստիկանության, 
դատախազության, տարածաշրջանային զինվորական կոմիսարիատների, մարզի 
տեղական ինքնակառավարման մարմինների և հիմնարկ-ձեռնարկությունների 
գործունեությունը, ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով զորակոչային տարիքի և 
16 տարեկանը լրացած պատանիների հաշվառման, կցագրման, զորակոչից 
խուսափող զինակոչիկների հայտնաբերման և նրանց զորակոչելու ուղղությամբ: 
2014թ. զորակոչի պետական առաջադրանքը կատարվել է 102.7 %-ով (2013թ. 
ձմեռային զորակոչը 104.5%, 2014թ. ամառային` 100.8%): 

Մարզի տարածքում տեղակայված զինվորական ստորաբաժանումներին 
ցուցաբերվել է տարաբնույթ օժանդակություն: Տարածաշրջանային 
զինկոմիսարիատներին աջակցություն է ցույց տրվել ուսումնավարժական 
զորահավաքների կազմակերպման աշխատանքում: Մարզպետարանի կողմից 
իրականացրած կազմակերպչական միջոցառումների շնորհիվ վերոնշյալ 
զորահավաքներիը կատարվել են բարձր մակարդակով և ժամանակին: 
          

2004Ã 2005Ã 2006Ã 2007Ã 2008Ã 2009Ã 2010Ã 2011Ã 2012Ã 2013թ 2014թ

·³ñáõÝ 99,7 108, 102, 99,1 109, 106, 108, 103, 107,

³ßáõÝ 98,7 100, 100, 100, 101, 100, 101, 108, 104,

Ամառ 111, 100,

Ձմեռ 104, 104,

60,0

80,0

100,0

120,0

%

¼áñ³Ïáã
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ՕՐԻՆԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՊԱՀՊԱՆՈՒՄ 
Լոռու մարզի ոստիկանության վարչության և ենթակա բաժինների կողմից 2014թ. 

ընթացքում գրանցվել է 1171 հանցագործություն, որը նախորդ տարվա համեմատ նվազել է 56 
դեպքով կամ կազմել է նախորդ տարվա 95.4%-ը: Բացահայտումը կազմել է 92.6% կամ 1.6%-
ով պակաս քան 2013թ.: 

ԿԱՏԱՐՎԱԾ ՀԱՆՑԱԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՆ ԸՍՏ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՏԵՍԱԿՆԵՐԻ 
Տնտեսական հանցագործություն– 26 հանցադեպ, 2013թ. համեմատ նվազել է 6-ով կամ 18.7%-
ով 
Այլ ծառայությունների գծով– 1145 հանցադեպ, 2013թ. համեմատ նվազել է 50-ով կամ 4.2%-ով: 

2004Ã. 2005Ã. 2006Ã. 2007Ã. 2008Ã. 2009Ã. 2010Ã. 2011Ã. 2012Ã. 2013Ã. 2014թ.

øñ»³Ï³Ý Ñ³Ýó³·áñÍáõÃÛáõÝÝ»ñ 504 580 590 519 587 720 715 669 584

îÝï»ë³Ï³Ý Ñ³Ýó³·áñÍáõÃÛáõÝÝ»ñ 27 16 29 23 26 41 44 41 31 32 26

²ÛÉ Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ·Íáí 258 261 310 196 189 561 569 474 554 1195 1145

ÀÝ¹³Ù»ÝÁ 789 857 929 738 802 1322 1328 1184 1169 1227 1171
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2004Ã. 2005Ã. 2006Ã. 2007Ã. 2008Ã. 2009Ã. 2010Ã. 2011Ã. 2012Ã. 2013Ã. 2014թ.

øñ»³Ï³Ý Ñ³Ýó³·áñÍáõÃÛáõÝÝ»ñ 89,7 85,4 87,8 82,7 83,1 90,5 93,0 93,4 89,9

îÝï»ë³Ï³Ý Ñ³Ýó³·áñÍáõÃÛáõÝÝ»ñ 98,7 100,0 100 76,5 95,5 78 85,4 90,2 96,8 90,6 76,9

²ÛÉ Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñ 95,5 77,6 85 81 58,7 93,1 90,8 98,5 50,0 94,3 92,9

ÀÝ¹³Ù»ÝÁ 94,6 86,0 87,6 83,2 77,5 87,5 94,8 95,4 71,2 94,2 92,6

0,0

25,0

50,0

75,0

100,0

125,0
Ð³Ýó³·áñÍáõÃÛáõÝÝ»ñÇ μ³ó³Ñ³ÛïáõÙÁ (%)

 

2014թ. նախորդ տարվա համեմատ փոփոխվել է հետևյալ հանցատեսակների քանակը. 
Սպանություններ          6 հանցադեպ` կայուն 
Անձնական գույքի հափշտակում`    294 հանցադեպ` աճել է 1-ով կամ 0.3%-ով 
Հասարակական վայրերում կատ. հանցագործութ.` 3 հանցադեպ, նվազել է 13-ով կամ 
530.0%-ով 
Անչափահասների կողմից կատ. հանցագործութ.` 43 հանցադեպ` աճել է 4 դեպքով կամ 
10.2%-ով: 
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ԱՇԽԱՏԱՆՔ  ԿԱԴՐԵՐԻ  ՀԵՏ  ԵՎ  ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ  ԿԱՐԳԱՊԱՀՈՒԹՅՈՒՆ 
 

2014 թվականի հունվարի 1-ի դրությամբ մարզպետարանում կա 149 հաստիք, 
որից 133 քաղաքացիական ծառայողների հաստիքներ են (27-ը առանձնացված 
ստորաբաժանումներում), որից  թափուր է 5-ը: 2 պաշտոններ ժամանակավոր 
(ֆիզ.արձակուրդ)  թափուր են:  

2014 թվականին ՀՀ Լոռու մարզպետարանի աշխատակազմում առաջատար 
պաշտոններ զբաղեցնելու համար անց են կացվել  և 8  մրցույթ, իսկ քաղաքացիական 
ծառայության խորհրդի կողմից Լոռու մարզպետարանի աշխատակազմում 
քաղաքացիական ծառայության գլխավոր պաշտոն զբաղեցնելու համար՝ 1 մրցույթ: 
Կատարվել է պաշտոնավարման ժամկետի 4 երկարացում:  

Վերապատրաստվել են 37 քաղաքացիական ծառայողներ, ատեստավորվել են` 
36-ը (18-ը գլխավոր, 12-ը առաջատար և 6-ը կրտսեր պաշտոններ): 

2014 թվականի ընթացքում աշխատանքից ազատվել են 5 մարդ (4-ը 
քաղծառայողներ), ընդունվել` 10-ը քաղծառայողներ: Խրախուսվել են 21 
աշխատակիցներ, կարգապահական տույժի է ենթարկվել 6-աշխատակից: 

2014թ-ին նախապատրաստվել են՝  
 Լոռու մարզպետի 114 որոշումների և 212 կարգադրությունների նախագծերը, 
 Լոռու մարզպետարանի աշխատակազմի ղեկավարի 268 հրամանների 

նախագծեր, 
 մրցույթով անցած 21 դպրոցի տնօրենների, 13 առողջապահական 

հիմնարկների ղեկավարների, ինչպես նաև տեխնիկական սպասարկում 
իրականացնող անձնակազմի 9 փոխարինողների աշխատանքային 
պայմանագրերի նախագծերը, 

 ՔԾԽ-ի  100 գրությունների պատասխանների նախագծեր, 
 7 քաղաքացիների դիմումների պատասխանների նախագծեր: 

Ամփոփվել է  աշխատակաիցների կիսամյակային և տարեկան 
կատարողականների գնահատման արդյունքները (բոլոր աշխատակիցները ունեցել 
են կատարողականի 75%-ից բարձր ցուցանիշ): 
 

ՄԱՐԶՊԵՏԻ ԿՈՂՄԻՑ 2014Թ. ԸՆԴՈՒՆՎԱԾ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ ԵՎ 
ԿԱՐԳԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

 
2014թ. ընթացքում մարզպետի կողմից   

• ընդունվել է 481 որոշում, 
• արձակվել է 316 կարգադրություն: 

Մարզպետի որոշումները վերաբերում են հետևյալ հարցերին. 
 ՏԻՄ         6 1.24% 
 քաղաքաշինություն       3 0.62% 
 առողջապահություն և սոց. Ապահովություն  54 11.22% 
 կադրային հարցեր      146 30.35% 
 կրթություն, մշակույթ և սպորտ    65 13.51% 
 բնակարանի մասնավորեցում    10 2.07% 
 հողօգտագործում      15 3.12% 
 ֆինանսական հարցեր              99 20.58% 
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 տրանսպորտ                 2 0.41% 
 ԱԻ և ՔՊ                 17 3.53% 
 զորակոչ                  2 0.41% 
 գաղտնի                  5 1.04% 
 այլ                  57 11.85% 

 
Ընդունված որոշումներից 2-ը նորմատիվ են և առնչվում են առողջապահական 

ոլորտին: Դրանցից 1 որոշումը առողջապահության նախարարի հետ համատեղ 
ընդունած որոշում է: Երկու որոշումներով էլ տարիքային սահմանափակում է դրվել 
առողջապահական ընկերությունների տնօրենների ընտրության մրցույթի 
մասնակիցների համար: Այդ որոշումներն են ՀՀ առողջապահության նախարարի 
14.05.2014թ. N 24-Ն հրամանը և ՀՀ Լոռու մարզպետի 04.06.2014թ. N 197-Ն 
համատեղ որոշումը, և ՀՀ Լոռու մարզպետի 17.06.2014թ. թիվ 221-Ն որոշումը: 

 
Մարզպետի կարգադրությունները վերաբերում են հետևյալ հարցերին. 
• կադրային հարցեր      245 77.53% 
•  ֆինանսական հարցեր     13 4.11% 
• առողջապահություն և սոց. ապահովություն  10 3.16% 
• կրթություն       10 3.16% 
• մշակույթ և սպորտ      1 0.32% 
• զորակոչի հետ կապված հարցեր, ՔՊ և ԱԻ  1 0.32% 
• գյուղատնտեսություն և բնապահպանություն  5 1.58% 
• վարչական հսկողություն     2 0.63% 
• այլ         27  9.17% 

 
Մարզպետարանի աշխատակազմի ղեկավարի կողմից 2014թ. ընթացքում 

արձակվել է 354 հրաման` հիմնականում կադրային հարցերի վերաբերյալ: 
2014թ. անձի դիմումի հիման վրա կազմվել է վարչական վարույթի 10 գործ՝ 

պետական ֆոնդի բնակարանների սեփականաշնորհման վերաբերյալ, 1 գործ՝ 
մարզպետի նախաձեռնությամբ՝ ներմարզային սպասարկման ժամկետը լրացած և 
թափուր երթուղիները փոխադրողներին հատկացնելու մրցույթի հաղթողներ 
ճանաչելու վերաբերյալ և 14 գործ՝ հողերի օգտագործման և օտարման կարգը 
խախտելու համար 11 համայնքների ղեկավարների վարչական պատասխանատ-
վության ենթարկելու վերաբերյալ (Ախթալա, Մեծ Պարնի, Նեղոց, Շենավան, Շնող, 
Վարդաբլուր, Բազում, Ալավերդի, Գյուլագարակ, Մեծավան, Տաշիր): 

Երկրաշարժի հետևանքով անօթևան մնացած ընտանիքների բնակարանային 
պայմանների բարելավման հերթացուցակներում ընդգրկվելու պահանջով Լոռու 
մարզի վարչական դատարան դիմած քաղաքացիների հայցերի հիման վրա 
հարուցված շուրջ 35 վարչական գործերով մարզպետարանը ներգրավված է որպես 3-
րդ անձ և մարզպետարանի դիրքորոշումը նշված գործերով հետևյալն է. 
շահառուներն իրավունք ունեն օգտվելու բնակարանային պայմանները բարելավելու 
իրավունքից, եթե իրենց կողմից ներկայացված փաստաթղթերը համապատաս-
խանում են ՀՀ կառավարության 13.11.2008թ. թիվ 1337-Ն որոշման պահանջներին:  

«ՀՀ Լոռու մարզի Վանաձորի թիվ 8 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի տնօրեն 
Կ.Ստեփանյանի դեմ Լոռու մարզպետարանը հայց է ներկայացրել գումարի 
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բռնագանձման պահանջի մասին: Լոռու մարզի ընդհանուր իրավասության 
դատարանում առկա են 3 քաղաքացիական գործեր, որտեղ Լոռու մարզպետարանը 
հանդիսանում է պատասխանող կողմ. 1 գործը բնակարանի վերաբերյալ է՝ ըստ հայցի 
Սիրանուշ Մխիթարյանի ընդդեմ Լոռու մարզպետարանի և ՀՀ քաղաքաշինության 
նախարարության «Անգործությունները ոչ իրավաչափ ճանաչելու և պայմանագիր 
կնքելուն պարտավորեցնելու պահանջների մասին», 2 գործը վերաբերում է 
առողջապահության ոլորտին, այսինքն՝ ներկայացվել է հայց Լոռու մարզպետի 
կողմից ընդունված 09.06.2014թ. թիվ 207-Ա և 17.06.2014թ. թիվ 222-Ա որոշումներն 
անվավեր ճանաչելու պահանջով: 

Մարզպետի 06.03.2014թ. թիվ 73-Ա որոշմամբ ստեղծված աշխատանքային 
խմբի կողմից Լոռու մարզի համայնքներում 2014թ. վարչական հսկողություն 
իրականացնելու աշխատանքային ծրագրով նախատեսված բոլոր 37 համայնքներում 
իրականացվել է վարչական հսկողություն, որի արդյունքում կազմվել են ակտեր: 
Կազմված ակտերը քննարկվել են փոխմարզպետների մոտ և հայտնաբերված 
թերությունների ու խախտումների վերացման նպատակով համայնքների 
ղեկավարներին տրվել են մեթոդական ցուցումներ: Հայտնաբերված թերությունների 
վերացման ուղղությամբ ձեռնարկված միջոցառումների մասին պարբերաբար ՀՀ 
տարածքային կառավարման նախարարություն է ներկայացվել ամփոփ 
տեղեկատվություն: 

Հաշվետու ողջ ժամանակահատվածում պարբերաբար իրականացվել է շուրջ 
100 քաղաքացիների ընդունելություն, անհրաժեշտության դեպքում` իրավական 
խորհրդատվություն:  

Բաժնի կողմից կատարվել է նաև մարզի համայնքներից մարզպետարան 
ներկայացված իրավական ակտերի` համայնքի ղեկավարի որոշումների, 
կարգադրությունների, ավագանիների որոշումների և համայնքի ղեկավարի աշխա-
տակազմի քարտուղարի հրամանների` ՀՀ օրենսդրությանը համապատաս-
խանության ստուգում:  

 
2014թ. ՄԱՐԶՊԵՏԱՐԱՆ ՄՈՒՏՔ ԳՈՐԾԱԾ ԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ, ԴԻՄՈՒՄ-

ԲՈՂՈՔՆԵՐԻ ԵՎ ՔԱՂԱՔԱՑԻՆԵՐԻ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ  
ԸՆԹԱՑՔԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ 

 
 2014  թվականին մարզպետարան մուտք է գործել քաղաքացիների 2480 
դիմում, գանգատ ու առաջարկություն: Ստացված դիմումներից 30-ը կոլեկտիվ են 20-
ը՝ կրկնակի: 
 Վերադասից ստացվել է 145 դիմում, որից 42-ը` հատուկ հսկողությամբ:  
    Մարզպետարան հասցեագրված դիմումներն  

 ստացվել են՝  
թվաքանակը 

 
% հարաբերությամբ 

 Վանաձորից 1250  49.06  
 Ստեփանավանից 96  3.77  
 Տաշիրից 69  2.7  
 Սպիտակից 141  5.53  
 Ալավերդուց 163  6.40  
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 Թումանյան 102  4.01  
 Ախթալայից 83  3.26  
 Երևանից 12  0.47  
 Սպիտակի տարածաշրջանից 131  5.14  
 Գուգարքի տարածաշրջանից           175  6.86  
 Թումանյանի տարածաշրջանից       153  6.01  
 Ստեփանավանի արածաշրջանից     97  3.81  
 Տաշիրի տարածաշրջանից               76  2.98  

   
            Ըստ բովանդակության դիմումներն  

 դասակարգվում են՝ թվաքանակը % հարաբերությամբ 
     տնակի և բնակարանային                    188  7.58  

կոմունալ-կենցաղային                         45  1.81  
 շինարարական 38  1.53  
 գյուղատնտեսական 48  1.93  
 առողջապահության 411  16.57  
 կրթական և մանկ. հիմն. 344  13.87  
 օրինականության 30  1.21  
 քաղ. և որդեգրման հաշվառման          65  2.62  
 աշխ. և աշխատավարձի                     71  2.86  
 ապարատային 293  11.82  
 այլ հարցեր                                          88  3.55  
 սեփականաշնորհում 221  8.91  
 սոցիալական և նպաստ 450  18.15  
 տարածքի 33  1.33  
 բողոքներ 63  2.54  
 մշակույթի 56  2.26  
 տեղեկատվություն ստանալու մասին    34  1.37  
 ավանդների փոխհատուցում                2  0.08  

 2014թ. ընթացքում մարզպետի կողմից կատարվել է 261 քաղաքացիների 
ընդունելություն: 

Համաձայն մարզպետի որոշմամբ հաստատված ժամանակացույցի, մարզպետի 
կողմից քաղաքացիների ընդունելությունը մարզի տարածաշրջաններում տեղի է 
ունեցել ամեն ամսվա չորրորդ հինգշաբթի օրը, իսկ ամեն ամսվա երկրորդ 
հինգշաբթի օրը՝ մարզկենտրոն Վանաձորում, ինչի մասին ամեն ամիս 
տեղեկատվությունն է ներկայացվել ՀՀ տարածքային կառավարման 
նախարարություն, նախարարի  15.07.2009թ. թիվ 03/17/3885-09 հանձնարականի 
համապատասխան: 

Քաղաքացիների ընդունելություններ են կազմակերպվել նաև մարզի 
Թումանյանի, Տաշիրի, Ստեփանավանի և Սպիտակի տարածաշրջաններում: 
Քաղաքացիների բարձրացրած հարցերից 95-ը սոցիալական օգնության վերաբերյալ 
էր, 35-ը՝ բժշկական օգնության, 48-ը՝ աշխատանքի ընդունման, 26-ը՝ բնակարային և 
57-ը՝ այլ հարցեր: Բարձրացված հարցերից 121-ը դրական լուծում են ստացել, 79-ին 
տրվել է սպսռիչ պատասխան, 61-ին տրվել է համապատասխան ընթացք, որից 
ուսումնասիրությունների արդյունքում դրական լուծում են ստացել ևս 35 հարց: 
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Բարձրացված հարցերի գերակշիռ մասը մարզպետի իրավասության շրջանակներից 
դուրս են:   
          2014թ-ի ընթացքում Լոռու մարզպետարան տարբեր եղանակներով (Mulberri 
համակարգ, առձեռն, Էլեկտրոնային փոստ) մարզային ենթակայության ձեռնարկու-
թյուններից, հանրապետապետական գործադիր մարմինների տարածքային 
ստորաբաժանումներից, անհատ ձեռներեցներից, հասարակական և այլ 
կազմակերպություններից, ինչպես նաև տեղական ինքնակառավարման մարմին-
ներից մուտքագրվել է 9980 գրություն, որոնց տրվել է համապատասխան ընթացք՝ 
սահմանված կարգի պահպանմամբ, կատարման նկատմամբ վերահսկողությունը 
իրականացվել է, ժամկետների կամ ընթացքի կարգի կոպիտ խախտման դեպքեր չեն 
արձանագրվել: 
  2014թ. ընթացքում Լոռու մարզպետարանի գաղտնի գործավարությունը 
իրականացվել է համաձայն «Պետական և ծառայողական գաղտնիքի մասին» ՀՀ 
օրենքի, ՀՀ Կառավարության համապատասխան որոշումների և այլ իրավական 
ակտերի պահանջների: Այս ուղղությամբ նույնպես ուշացումներ կամ չկատարված 
հանձնարարականներ չկան, վերահսկողությունը իրականացվել է սահմանված 
կարգով: 
       Ընթացիկ տարում «Արխիվային գործի մասին» օրենքի և ՀՀ Լոռու 
մարզպետարանի ներքին գործավարության կարգին համաձայն՝ իրականացվել է 
փաստաթղթերի և անձնական գործերի պատճենահանում և առաքումների 
կազմակերպում, ինչպես նաև  մրցույթների և ատեստավորումների փաստաթղթերի 
արխիվացում, սուրհանդակային և հատուկ կապի ծառայության սպասարկում: 

 

ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶՊԵՏ         Ա. ՆԱԼԲԱՆԴՅԱՆ 

 
 


