
Ալավերդի 

ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ՈԼՈՐՏ 

1. Պետական մշակութային քաղաքականության իրականացումը համայնքի ղեկավարը համայնքի 

տարածքում ապահովում է հետևյալ մշակութային կառույցների միջոցով` 

 

Հ/Հ Հիմնարկության անվանումը 
Աշխ.թի

վը 

վարչ. 

աշխ. 

թիվը 

Հաճախ. 

թիվը 

անվճար 

սով. 

թիվը 

Հիմնադր

ման 

տարեթիվ

ը 

Միջոց

առումն

երի 

թիվը 

1. Ռ.Մելիքյանի անվան 

երաժշտական դպրոց ՀՈԱԿ 

24 7 112 10 1962թ. 7 

2. Արվեստի դպրոց ՀՈԱԿ 15 4 85 10 1981 7 

3. Ա.Պապոյանի անվ. գեղար-

վեստի դպրոց ՀՈԱԿ 

15 6 85 --------- 1975 4 

4. Միկոյան եղբայրների 

թանգարան ՀՈԱԿ 

3 3 ցուցա-

նմուշ 700 

 1980թ. 3 

5. Ազգ. պատկերաս. մասնաճյուղ  1 2 ց.նմուշ 29   2 

5. Ալավերդու մշակույթի կենտրոն 

ա/ Հ.Թումանյանի անվ.գրադ-ն 

բ/Հ.Մաթևոսյանի անվ. գրադ-ն 

գ/Ժող թատրոն 

դ/ժող.գործիքների անսամբլ 

ե/Սարահարթի մշակ.պալատ 

զ/<<Հրաշամանուկներ>> և 

<<Աստղիկներ>> մանկ. 

պարային խմբեր 

է/Ակների ակումբ-գրադարան 

զ/Երիտասարդական թատրոն 

52 
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գ/ֆ 40324  
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Համայնքի ղեկավարը կազմակերպում և կառավարում է վերոնշյալ մշակութային 

կազմակերպությունների գործունեությունը, իրականացնում շահագործման և նորոգման 

աշխատանքները: 

Պետության կողմից որպես  պատվիրակված լիազորությունների շրջանակում քաղաքապետարանը 

կազմակերպում է մասայական միջոցառումներ Հայաստանի Հանրապետության պետական տոների` 

Անկախության, Հանրապետության, Խաղաղության և հաղթանակի, Ազգային բանակի օրերի 

կապակցությամբ, ինչպես նաև Եղեռնի ու Երկրաշարժի զոհերի հիշատակության օրեր: Բացի վերը 

նշվածը, հաճախակի կազմակերպվում են մեծարման երեկոներ, նոր գրքերի քննարկումներ, հետաքրքիր 

հանդիպումներ անվանի մարդկանց հետ, ինչպես նաև ժամանցային միջոցառումներ: 

Քաղաքապետարանը մշտական ուշադրություն է դարձնում ժող. ստեղծագործունեության և 

գեղարվեստական ինքնագործունեության, ազգային արհեստների պահպանմանն ու զարգացմանը:  

Քաղաքի ստեղծագործողները հաշվառված են մշակույթի բաժնում: Հատկապես ուշադրության են 

արժանանում քիչ պահպանված արվեստ-արհեստները, ինչպիսիք են` գորգագործությունը, փայտի 

գեղարվեստական մշակումը, ազգագրական պարը, երաժշտական նվագարաններից` դուդուկը, քանոնը, 

սրինգը և այլ: Դրանց զարգացման ուղղությամբ նկատելի աշխատանք են կատարում Արվեստի և 

Երաժշտական դպրոցները,  Մշակույթի պալատը:  

 Քաղաքապետի կողմից մշտապես խրախուսվում են ցուցահանդեսի մասնակից վարպետները և 

ինքնուս ստեղծագործողները: 

Կրթության, մշակույթի, սպորտի, երիտասարդության և հասարակության հետ կապերի բաժնում 

յուրաքանչյուր կազմակերպության համար ստեղծված են առանձին թղթապանակներ (անձնագրեր), 

որտեղ հավաքագրված են նրանց գործառույթները բնութագրող փաստաթղթերը: Ձևաթղթերը մշակվել 

և նրանց հավաստիությունը ճշտվում է համապատասխան մասնագետների կողմից: 

Թղթապանակներում հավաքագրված են`  

  ուսումնական հաստատության դրույքային վարձաչափերի մատյանները   (տարիֆիկացիոն)  

 ամենամյա և ընթացիկ հաշվետվությունները 

 կանոնադրությունները 

 աշխատանքային ծրագրերը և այլ 

Նպատակասլաց աշխատանք է կատարվում համայնքի տարածքում գտնվող պատմամշակութային 

հուշարձանների պահպանության նպատակով: Համայնքում առկա է 200 հուշարձան, / Սանահին - 159, 

Մադան – 9, Ակներ – 24, Ալավերդի – 8 / որից Սանահինի վանական համալիրը, Գրգոր Նարեկացի 

եկեղեցին պատկանում է հայ առաքելական եկեղեցուն: Բազմաթիվ հուշարձաններ հանդիսանում են 

որպես հանրապետական նշանակության, իսկ տեղական նշանակություն ունեցող հուշարձանների թիվը 

ավել է հարյուրից:Հաղպատի վանքային համալիրը գտնվում է ՅՈՒՆԵՍԿՈՅԻ պահպանության ներքո: 

Մշտապես իրականացվում է նրանց տարածքների սանիտարական մաքրումներ և ընթացիկ 

բարեկարգումներ քաղաքի ուսումնական հաստատությունների և այլ կազմակերպությունների 



միջոցով, ցանկապատվել է Եղեռնի հուշարձանի շրջակայքը, բարեկարգվել Եղբայրական 

հուշարձանի շրջակայքը: Պետական միջոցներով հիմնանորոգվել է սանահին վանական համալիրի 

մի մասը: Համայնքում գործում է պատանի հնագետների խմբակը, որոնքհիմնականում զբաղվում են 

հուշարզանների մասին տեղեկատվություն հավաքելով: Տեղական Անկյուն գումարած երեք 

հեռուստաալիքով պարբերաբար լուսաբանվում են հուշարձանների վիճակի մասին և իրազեկվում 

պատկան մարմիններին: Անմխիթար վիճակում է Մանեսի 19-րդ դարի հունական եկեղեցին, 

Սանահինի վանական համալիչի տանիքը: 

Համայնքի վարչական տարածքում շինարարական, գույղատնտեսական և այլ աշխատանքների 

կատարման ժամանակ հուշարձաններ չեն հայտնաբերվել:  

Հուշարձանների պահպանության և օգտագործման բնագավառում «Տեղական 

ինքնակառավարման մարմին»-ը օգտագործման կամ վարձակալության հանձնված համայնքի 

սեփականություն համարվող հուշարձան շենքեր և շինություններ չունի:  

Ալավերդու քաղաքապետարանի կողմից հուշարձանի պահպանական գոտում  հողի, համայնքի 

սեփականություն համարվող հուշարձան-շենքերի և շինությունների վարձակալությամբ 

տրամադրելու կամ սեփականության կարգով վաճառքի դեպքեր չկան, ուստի օգտագործողների հետ 

հուշարձանների պահպանության պայմանագրերի կամ պարտավորագրերի կնքման 

անհրաժեշտություն չկա:    

 

Տեղեկույթը ` Մհեր Մելիքյանի 

30.07.2014թ. 


