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ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ԾՐԱԳԻՐ  

ՀԱՅՐԵՆԱԿԱՆ ՄԵԾ ՊԱՏԵՐԱԶՄԻ ՀԱՂԹԱՆԱԿԻ ԵՎ ԽԱՂԱՂՈՒԹՅԱՆ 

70-ԱՄՅԱԿԻՆ ՆՎԻՐՎԱԾ   

/ՀՀ  ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶ/ 

Հ/Հ Միջոցառման անվանումը 
Անցկացման ժամանակը, 

վայրը 
Պատասխանատուն Ծանոթություն 

1. 

 Հայրենական Մեծ պատերազմին 

նվիրված հուշարձանների, 

հուշահամալիրների տարածքներում 

մաքրման, բարեկարգման և 

կանաչապատման աշխատանքներ  

 Ծառատունկ հուշարձանների տարածքում 

ՀՀ Լոռու մարզի   

գյուղական և քաղաքային 

համայնքներ 

 

2015թ. ապրիլ 

ՀՀ Լոռու 

մարզպետարանի 

աշխատակազմի 

կրթության,մշակույթի և 

սպորտի վարչության 

կրթության բաժին, 

կրթական 

հաստատություններ  

  Թվով 151 

հանրակրթական  

ուսումնական 

հաստատությունների 

մասնակցությամբ 

 

2. 

 Քայլերթ դեպի Հայրենական Մեծ 

Պատերազմի մասնակցած 

վանաձորցիների հուշակոթող 

 

 

Վանաձոր  

9 մայիսի 2015թ., ժամը 10.00  

Տոնական երաժշտություն 

ժամը 11.00 

/Լռության րոպե , 

ելույթներ,ծաղկեպսակների և 

ծաղիկների դրման/ 

ՀՀ Լոռու 

մարզպետարան, 

Գուգարաց թեմ, 

 Վանաձորի 

քաղաքապետարան 

Մասնակցությամբ` 

պետական և հոգևոր 

այրերի, հյուրերի, 

մտավորականների, 

կրթական 

հաստատությունների 
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արարողություն , տոնական 

համերգ 

 

3. 

 Աջակցել Հայրենական Մեծ 

Պատերազմի վետերանների 

խորհրդին (նոր ստենդների 

պատրաստում, միջոցառումների 

կազմակերպում , այցելություններ) 

 Վետերաններին նվիրված 

հեռուստատեսային հաղորդաշարի 

պատրաստում 

 

Վանաձոր  

2015թ. հունվար - մայիս 

Վանաձորի 

քաղաքապետարան 
 

4. 

Մայիսյան հերոսամարտերին նվիրված 

տոնական համերգ 

Վանաձոր 

 Շառլ Ազնավուրի անվան 

մշակույթի պալատ 

 9 մայիսի 2015թ., ժամը` 

17.00 

 

«Հորովել» երգի-պարի 

համույթ 

Մասնակցությամբ` 

Վանաձորի «Հորովել» 

երգի-պարի համույթի 

նվագախմբի, անհատ 

կատարողների 
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5. 
Տոնական համերգ  

Վանաձոր 

Ս. Գրիգոր Նարեկացի 

եկեղեցու դահլիճ 

5 մայիսի 2015թ., ժամը` 17.00 

Կամերային 

երգչախումբ 

Տոնական համերգ Ս. 

Գրիգոր Նարեկացի 

եկեղեցու դահլիճում 

 

6. 
Տոնական համերգ 

Վանաձոր 

Էդ. Կզարթմայանի անվ. 

երաժշտական դպրոցի 

դահլիճ 

8 մայիսի 2015թ., ժամը` 17.00 

Կամերային 

նվագախումբ 

Տոնական համերգ  Էդ. 

Կզարթմայանի անվ. 

երաժշտական դպրոցի 

դահլիճում 

 

7. 

Տոմաս Բրանդոնի «Չառլիի մորաքույրը» 

անվճար ցուցադրությունը Վանաձորի և 

Գուգարքի տարածաշրջանների 

վետերանների համար 

Վանաձոր 

Շառլ Ազնավուրի անվան 

մշակույթի պալատ 

7 մայիսի 2015թ., ժամը` 17.00 

«Բոհեմ» կամերային 

թատրոն 

Տոմաս Բրանդոնի 

«Չառլիի մորաքույրը» 

ներկայացումը Շառլ 

Ազնավուրի անվան 

մշակույթի պալատում 
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8 

 «Սերունդների երկխոսություն»՝ դաս 

հանդիպումներ աշակերտների, 

ուսանողների և վետերանների հետ 

 «Երբ հաղթանակը մեզ է սպասում»՝ 

թեմատիկ ցուցահանդես թանգարանի   

ֆոնդային հավաքածուից 

 «Ժամանակի ճեպընթաց»՝ 

դպրոցական ցերեկույթ 

 «Շնորհակալ ենք, վետերաններ»՝ 

կամավորական ծրագիր 

 «Օգնենք միայնակ վետերաններին 

սոցիալական խնդիրների լուծման 

հարցում » 

Վանաձոր  

Կ.Աբովյանի անվան 

կերպարվեստի թանգարան 

29,30 ապրիլի,ժամը՝ 

15:00  

7 մայիսի. ժամը՝ 14:00   

15 մայիսի, 14:00 

 Տարվա ընթացքում 

2015թ. 

Վանաձոր Կ.Աբովյանի 

անվան կերպարվեստի 

թանգարան 

 

Տեղի գեղանկարիչների 

ստեղծագործական 

աշխատանքներ 

9. 

 Գիտական զեկուցումներ՝ 

«Պատերազմի արձագանքները 

Զորյանի գործերում», «Մարդկային 

ճակատագրերը Զորյանի 

ստեղծագործություններում», 

«Հայրենական Մեծ պատերազմը և 

հայերը» 

 «Ջրհորի մոտ» ֆիլմի ցուցադրություն 

 «Ջրհորի մոտ» ֆիլմի ցուցադրությամբ 

Վանաձոր  

Ստ. Զորյանի տուն-

թանգարան 

 

2 - 9 մայիսի 2015թ. 

Վանաձոր  

Ստ. Զորյանի տուն-

թանգարան 

 

Միջոցառումների շաբաթ 
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տուն թանգարանը կայցելի ծերանոց և 

վետերանների ակումբ 

 

10. 

 Մեծ Հայրենականին նվիրված անկյուն  

 Հանդիպումներ կենդանի լեգենդների 

հետ (այց վետերանների խորհուդ) 

 Գրական-երաժշտական միջոցառում 

«Սերմնացանները չվերադարձան 

տուն» 

Վանաձոր  

թիվ 1 մշակույթի տուն 

ապրիլ-մայիս 2015թ. 

Վանաձորի 

քաղաքապետարան 

թիվ 1 մշակույթի տուն 

 

 

11. 

 Տոնական միջոցառում-համերգ 

ազատամարտիկների և վետերանների 

մասնակցությամբ  

 Հանդիպում երկրապահ ջոկատի անդամ 

Տիգրան Բույնարգյանի հետ 

Վանաձոր  

թիվ 2 մշակույթի տուն 

8 մայիս, 20 մայիսի 2015թ. 

Վանաձորի 

քաղաքապետարան 

թիվ 2 մշակույթի տուն 
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12. 

Տոնական համերգ մշակույթի տան 

խմբակների մասնակցությամբ և թեմատիկ 

նկարների ցուցադրություն 

Վանաձոր  

«Գուսան Զաքարյանի» 

անվան մշակույթի տուն 

 

9 մայիսի 2015թ. 

Վանաձորի 

քաղաքապետարան 

«Գուսան Զաքարյանի» 

անվան մշակույթի տուն 

 

 

13. 

Գրքային ցուցադրություններ՝ 

 «Ավարայրից մինջև Սարդարապատ» - 

թիվ 3 մանկ. գրադարան 

 «Հաղթանակների մայիս» թիվ 1 

մասսայական գրադարան 

 «Իմացյալ մահն անմահություն է» թիվ 5 

մասսայական գրադարան 

 «Հայեր, իմացեք...Արցախն է կանչում» 

թիվ 2 մասսայական գրադարան 

 «Հաղթանակած Շուշին» թիվ 4 

մասսայական գրադարան 

 «Մայիսյան հերոսամարտեր» թիվ 2 մանկ. 

գրադարան 

 

Վանաձոր 

Գրադարանների 

կենտրոնացված համակարգ 

ապրիլ-մայիս  2015թ.  

Վանաձորի 

քաղաքապետարան, 

գրադարանների 

կենտրոնացված 

համակարգ 

Գրքային 

ցուցադրություններ 

 

14. «Հաղթանակի երգեր» 

Վանաձոր  

Էդ. Կզարթմայանի անվան 

երաժշտական դպրոց 

20մայիսի, ժամը՝ 16:00 

Վանաձորի 

քաղաքապետարան 

Էդ. Կզարթմայանի 

անվան երաժշտական 

դպրոց 
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2015թ. 

 

 

15. 

«Հաղթանակների մայիս» խորագրով 

ցերեկույթ պատերազմի վետերանների 

մասնակցությամբ 

Վանաձոր  

Շ. Տալյանի անվան 

երաժշտական դպրոց 

8 մայիսի, ժամը՝ 15:00 

2015թ. 

Վանաձորի 

քաղաքապետարան 

Շ. Տալյանի անվան 

երաժշտական դպրոց 

 

 

16. 
Պատերազմի խաղաղության  երգերի 

երեկո 

Վանաձոր  

Գր. Հախինյանի  անվան 

երաժշտական դպրոց 

15 մայիսի, ժամը՝ 16:00 

2015թ. 

Վանաձորի 

քաղաքապետարան 

Գր. Հախինյանի  

անվան երաժշտական 

դպրոց 

 

 

17. Գրական-երաժշտական միջոցառում 

Վանաձոր  

Արվեստի դպրոց 

8 մայիսի, ժամը՝ 15:00 

2015թ. 

Վանաձորի 

քաղաքապետարան 

Արվեստի դպրոց 
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18.. 

Թեմատիկ ցուցահանդես՝ նվիրված 

Շուշիի ազատագրմանը, հաղթանակի 

և խաղաղության օրվան  

Վանաձոր  

Ստ.Աղաջանյանի 

գեղարվեստի դպրոց 

 

8մայիսի, ժամը՝ 15:00 2015թ. 

Վանաձորի 

քաղաքապետարան 

Գեղարվեստի դպրոց 

Գեղարվեստի դպրոցի 

սաների 

գեղանկարչական 

աշխատանքներ 

19. 

 Գրական-գեղարվեստական երեկո 

 Երեկո՝  նվիրված հայկական 

ավանդական պարերին 

 

 

Վանաձոր  

Պարարվեսի դպրոց 

 

 5 մայիսի, ժամը՝ 15:00  

 6 մայիսի, ժամը՝ 15:00 

2015թ. 

Վանաձորի 

քաղաքապետարան 

Պարարվեսի դպրոց 
 

20. 

Պսակադրության արարողություն. 

 Հայրենական Մեծ Պատերազմում 

զոհվածների հիշատակը 

հավերժացնող հուշարձանին 

/քաղաքապետարան, հիմնարկ-

ձեռնարկություններ, ուսումնական 

հաստատություններ, հ/կ-ներ անհատ 

քաղաքացիներ/ 

 Հանդիսավոր մաս /ելույթներ/ 

 Պարգևտրումներ Հայրենական Մեծ 

պատերազմի, Շուշիի ազատամարտի 

և Աֆղանստանի պատերազմի 

Սպիտակ  

«Հաղթանակի» զբոսայգի 

 9 մայիսի, ժամը՝ 11:00  

 9 մայիսի, ժամը՝ 11:30 

 9 մայիսի, ժամը՝ 12:00 

 9 մայիսի, ժամը՝ 12:30-

14:00   2015թ.  

Սպիտակ 

քաղաքապետարան 

Սոցիալական, 

մշակույթի, սպորտի, 

երիտասարդության և 

լրատվության բաժին 

 ԱԺ պատգամավոր Ա. 

Համբարձումյանի 

օգնական 

 



9 

 

մասնակիցներին 

 Համերգային ծրագիր մշակույթի տան 

գեղարվեստական խմբերի 

մասնակցությամբ 

21. 

Զրույց –դասախոսություններ, Հայրենական 

Մեծ պատերազմում հայ ժողովրդի 

մասնակցության և նրանց կատարած 

սխրանքների վերաբերյալ 

Սպիտակ  

Քաղաքի ուսումնական 

հաստատություններ 

ապրիլ-մայիս  2015թ. 

Սպիտակ           

քաղաքի ուսումնական 

հաստատություններ 
 

22. 

Կազմակերպել այցելություններ Հայրենական 

Մեծ պատերազմի մասնակից սպիտակցի 

վետերաններին, ձեռնարկել 

համապատասխան միջոցներ նրանց սոցիալ-

կենցաղային վիճակի բարելավման 

ուղղությամբ 

Սպիտակ  

Հայրենական Մեծ 

պատերազմի վետերանների 

բնակարաններ 

Պարբերաբար 

Սպիտակ 

քաղաքապետարան  

23. 

«Ոչ ոք չի մոռացվել, ոչինչ չի մոռացվել» 

խորագրի ներքո Հայրենական Մեծ 

պատերազմի վետերանների մասին 

հոդվածների, ակնարկների շարքի 

հրապարակում տեղական ԶԼՄ-ներով 

Սպիտակ  

Տեղական ինտերնետային 

կայքէջ  

Տարվա ընթացքում 

Սպիտակի 

քաղաքապետարան, 

Սոցիալական., 

մշակույթի, սպորտի, 

երիտասարդության և 

լրատվության բաժին 
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2015թ. 

24. 

Գեղարվեստական և 

փաստավավերագրական կինոֆիլմերի 

ցուցադրություններ Հայրենական Մեծ 

պատերազմի թեմաներով 

Սպիտակ  

Մշակույթի տուն  

Տարվա ընթացքում 

2015թ. 

Սպիտակի 

քաղաքապետարան, 

Սոցիալական, 

մշակույթի, սպորտի, 

երիտասարդության և 

լրատվության բաժին 

 

25. 

 Գրքային ցուցահանդես «Հայ 

զորավարներ և 

զորահրամանատարներ» խորագրով  

 Սպորտային բազմաբնույթ 

միջոցառումներ՝ նվիրված 

Հայրենական Մեծ պատերազմի 

հաղթանակի 70-ամյակին 

 «Պանծալի հայ զինվոր» խորագրով 

համերգ-միջոցառում մշակույթի տան 

ազգագրական և ժողովրդական երգի, 

պարի համույթների 

մասնակցությաամբ 

Սպիտակի  

 քաղաքային 

գրադարան 

 գեղարվեստի դպրոց  

        ապրիլ-մայիս,  2015թ 

Մշակույթի տուն  

 

Սպիտակի 

քաղաքապետարան, 

Սոցիալական., 

մշակույթի, սպորտի, 

երիտասարդության և 

լրատվության բաժին 
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24. 

Միջոցառում «Սերնդից սերունդ» խորգրով, 

նվիրված և Հայրենական Մեծ պատերազմի 

ու թիկունքի վետերաններին, և Արցախյան 

պատերազմի ազատամարտիկներին   

Ստեփանավան   

Մշակույթի և ժամանցի 

կենտրոն 

7 մայիսի, 2015թ 

 

Ստեփանավանի 

քաղաքապետարան, 

մշակույթի և ժամանցի 

կենտրոն 

 

 

25. 

«Նրանք ընկան, որ դու ապրես» գրական 

երեկո 

Ստեփանավան 

Կենտրոնական գրադարան 

8 մայիսի, 2015թ 

 

Ստեփանավանի 

քաղաքապետարան, 

կենտրոնական 

գրադարան  

 

 

26. 

«Կադրեր Հայրենական Մեծ պատերազմից և 

Արցախյան ազատամարտերից» 

ցուցահանդես 

Ստեփանավան 

 Ա. Մարգարյանի անվան 

մշակույթի պալատ 

8 մայիսի, 2015թ 

 

Ստեփանավանի 

քաղաքապետարան, Ա. 

Մարգարյանի անվան 

մշակույթի պալատ 

 

 

27. 

Միջոցառում նվիրված հաղթանակի օրվան, 

տոնական շքերթ 

Ստեփանավան 

Կենտրոնական հրապարակ 

9 մայիսի, 2015թ 

Ստեփանավանի 

քաղաքապետարան, 

մշակութային 

օջախներ, 

հանրակրթական 
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 դպրոց 

28. 

«Ձեռք բերված խաղաղություն» թեմատիկ 

կավճանկար  

Ալավերդի                       

 6 ՆՈՒՀ-եր 

4-8 մայիսի, 2015թ.  

Ալավերդու 

քաղաքապետարան  

29. 

Թեմատիկ ցուցահանդես 

 

 

Ալավերդի 

  գեղագիտական դպրոց 

4-8 մայիսի 2015թ. 

Ալավերդու 

քաղաքապետարան 

գեղագիտական դպրոց 

 

 

30. 
Ցերեկույթ, պոեզիա և երաժշտություն 

Ալավերդի 

 մշակույթի կենտրոն 

4-8 մայիսի 2015թ. 

Ալավերդու 

քաղաքապետարան 

մշակույթի կենտրոն 
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31. 

 

Մեծ տոնախմբություն նվիրված հաղթանակի 

70-ամյակին մշակույթի բոլոր կոլեկտիվների 

մասնակցությամբ 

 

Ալավերդի      

   հաղթանակի հուշարձան 

9 մայիսի, ժամը՝ 11:00 2015թ.  

Ալավերդու 

քաղաքապետարան 
 

32. 
Վետերանների հանդիսավոր ընդունելություն 

համայնքի ղեկավարի մասնակցությամբ  

Տաշիր 

քաղաքապետարան 

9 մայիսի, 2015թ. 

Տաշիրի 

քաղաքապետարան  
 

33. 
Ծաղիկների և ծաղկեպսակների դրման 

արարողություն 

Տաշիր 

հուշարձանի մոտ 

9 մայիսի, 2015թ. 

Տաշիրի 

քաղաքապետարան, 

կազմակերպություններ, 

հիմնարկ 

ձեռնարկություններ 

 

34. Տոնական համերգ «Մեծ հաղթանակ 70» 

Տաշիր 

մշակույթի տուն  

9 մայիսի, 2015թ. 

Տաշիրի 

քաղաքապետարան, 

մշակույթի տուն , 

արվեստի դպրոց, 

արտադպրոցական 

կենրոն 

 

 

35. Ցերեկույթ՝ «Հաղթանակ 70» խորագրով  

Թումանյան 

նախադպրոցական 

ուսումնական 

հաստատություն 

Թումանյանի 

քաղաքապետարան  
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7 մայիսի, ժամը՝ 11:00 2015թ. 

36. 

Գրական-երաժշտական երեկո հանրակրթական 

դպրոցի հետ համատեղ՝  «Մեր սուրը փառքով 

դրեցինք պատյան»  

Թումանյան 

 հանրակրթական դպրոց և 

մանկական արվեստի դպրոց 

 

8 մայիսի, ժամը՝ 14:00 2015թ. 

Թումանյանի 

քաղաքապետարան  

37. 

Միջոցառում՝ նվիրված Հայրենական Մեծ 

պատերազմի 70-ամյակի և Շուշիի 

ազատագրման օրվան 

Թումանյան 

 քաղաքապետարան 

 

7 մայիսի, ժամը՝ 12:00 2015թ. 

Թումանյանի 

քաղաքապետարան 
 

38. 

Միջոցառում նվիրված Սովետական Միության 

հերոս՝  Աշխարհաբեկ Ղազարյանի հիշատակը 

հավերժացնող հուշատախտակի բացմանը 

Թումանյան 

 քաղաքապետարան 

 

8 մայիսի, ժամը՝ 15:00 2015թ. 

Թումանյանի 

քաղաքապետարան 
 

39. 

«Հաղթանակի էստաֆետը» 

 Հանդիպում Արցախյան ազտամարտիկների 

հետ 

Ախթալա  

քաղաքապետարան                     

8 մայիսի,2015թ. 

 

Ախթալայի 

քաղաքապետարան, 

համայնքի ղեկավար 

Ներգրավված անձինք՝ 

Ազատամարտիկներ 

համայնքի բնակիչներ 
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40. 

«Մեր սուրը փառքով դրեցինք պատյան» 

խորագրով ֆիլմի ցուցադրություն  

Ախթալա  

քաղաքապետարան 

1 ապրիլի – 1 մայիսի, 2015թ. 

Ախթալայի 

քաղաքապետարան, 

համայնքի ղեկավար 

Ներգրավված անձինք՝ 

համայնքի բնակիչներ 

41. 

Դասախոսություններ «Հայրենական Մեծ 

պատերազմի դասերը»  թեմայով 

Ախթալա 

 քաղաքապետարան 

25 մարտի - 15 ապրիլի 

2015թ. 

 

Ախթալայի 

քաղաքապետարան, 

համայնքի ղեկավար 

Ներգրավված անձինք՝ 

համայնքի բնակիչներ 

42. 

 Երթ դեպի Հայրենական Մեծ 

պատերազմում զոհված օձունեցիներին 

նվիրված հուշարձան 

 Գրական -երաժշտական ցերեկույթ 

Օձուն       

      Հայրենական Մեծ 

պատերազմում զոհված 

օձունեցիներին նվիրված 

հուշարձանի տարածքում 

 9 մայիսի, ժամը՝ 10:00 

 9 մայիսի, ժամը՝ 12:00  

2015թ. 

 

Օձուն գյուղական 

համայնք 
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43. 

 Երթ ծաղիկներով Դսեղի հրապարակից 

Հայրենական Մեծ պատերազմի զոհերի 

հիշատակի հուշարձանի տարածք 

 Միջոցառում նվիրված Հայրենական Մեծ 

պատերազմում տարած հաղթանակի 70-

րդ տարեդարձին 

Դսեղ             

Հայրենական Մեծ 

պատերազմի զոհերի 

հիշատակի հուշարձանի 

տարածք 

 9 մայիսի, ժամը՝ 11:00 

 9 մայիսի, ժամը՝ 11:30  

2015թ. 

 

Դսեղի 

գյուղապետարան 
 

44. 

 ՀՄՊ վետերանների հանդիպում 

երիտասարդների հետ 

 Այցելություն ՀՄՊ-ում զոհվածների 

հուշարձան, վետերանների մեծարում և 

պարգևատրում 

Մարգահովիտ                

Գյուղապետարան,           

ՀՄՊ-ում զոհվածների 

հուշարձան 

 7 մայիսի, ժամը՝ 15:00  

 9 մայիսի, ժամը՝ 15:00 

2015թ. 

Մարգահովիտի 

գյուղապետարան 
 

45. 

 «Ազատամարտիկների պուրակում» 

աղբյուր-հուշարձանի մոտ պսակների 

խոնարհում      

 Հայրենական Մեծ  և Ղարաբաղյան 

պատերազմների մասնակիցների 

ընտանիքներին, ինչպես նաև 

ազատամարտիկներին դրամական 

Շահումյան 

«Ազատամարտիկների 

պուրակ  

Երթ դեպի Ս. Հակոբ   

եկեղեցի, մոմավառություն: 

 9 մայիսի, ժամը՝ 12:00 

2015թ. 

Շահումյանի 

գյուղապետարան 
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օգնության տրամադրում:  

 «Մայրասար»   համույթի ելույթ:                  

46. 

 Տոնակատարություն Հայրենական Մեծ 

պատերազմում տարած հաղթանակի 70-

րդ տարելիցի առթիվ  

 Լեռնապատ համայնքից Արցախի 

ազատամարտի մասնակիցների 

պարգևատրում 

Լեռնապատ 

 

9 մայիսի 

2015թ. 

 Լեռնապատի 

գյուղապետարնի 

աշխատակզմ, 

Լեռնապատի 

միջնակարգ 

դպրոցի 

աշակերտներ 

 Լեռնապատ 

համայնքի 

ղեկավար 

 

 


