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ՀՀ Լոռու մարզի և Շվեդիայի Ուփսալա նահանգի միջև համագործակցության 
հեռանկարները քննարկելու նպատակով մայիսի 24-25-ին Հայաստան էր այցելել 
Շվեդիայի Թագավորության Ուփսալայի նահանգապետ Փիթեր Էդգարդտը տիկնոջ՝ 
Լենա Էդգարդտի հետ: Մայիսի 25-ին պարոն Փիթեր Էդգարդտին, նրա տիկնոջը և 
արտաքին քաղաքականության գծով խորհրդական Մարտին Բրոզեկին Լոռու 
մարզպետարանում ընդունեց մարզպետ Արթուր Նալբանդյանը: Հանդիպմանը ներկա 
էին նաև Շվեդիայի Թագավորությունում ՀՀ դեսպան Արտակ Ապիտոնյանը, 
մարզպետի տեղակալներ Արսեն Դարբինյանը, Տիգրան Բադոյանը, Վանիկ 
Ասատրյանը, Վանաձորի քաղաքապետ Սամվել Դարբինյանը, մարզպետի 
խորհրդական Լևոն Ասլանյանը, մարզպետարանի զարգացման ծրագրերի և 
վերլուծության բաժնի պետ Հասմիկ Մկրտչյանը: Ողջունելով հյուրերին՝ մարզի 
ղեկավարը շնորհակալություն հայտնեց այցելության և համագործակցության 
պատրաստակամության համար, քանի որ մարզերը համաչափ են թե՛ տարածքով, թե՛ 
բնակչության քանակով և ունեն ընդհանուր հետաքրքրություններ: Նա համառոտ 
ներկայացեց Լոռու մարզը՝ արդյունաբերական, գիտական պոտենցիալը, 
գյուղատնտեսության ոլորտը, որպես մարզի զարգացման այլընտրանքային ճյուղ՝ 
կարևորելով նաև տուրիզմի զարգացումը: Ներկայացնելով մարզի կառուցվածքը և 
այստեղ իրականացվող համայնքների խոշորացման պիլոտային ծրագիրը՝ 
մարզպետն իր խոսքում նշեց, որ վարչատարածքային բարեփոխումների 
իրականացման հարցում շվեդական փորձը Հայաստանի համար կարող է օգտակար 
լինել, քանի որ Շվեդիայում այդ ոլորտում երկու անգամ՝ անցյալ դարի 50-ական և 70-
ական թ.թ.-ներին արմատական ռեֆորմներ են իրականացվել: 
Շնորհակալություն հայտնելով ընդունելության համար՝ նահանգապետը նշեց, որ 
առաջին անգամ է այցելել Հայաստան և տպավորված է հայ ժողովրդի 
հյուրընկալությամբ: Հայաստանի հետ արդեն առկա համագործակցությունը բուհերի 
մակարդակում է, ուստի այն ընդլայնելու շրջանակում կարելի է համագործակցել նաև 
գիտական մակարդակում՝ մասնավորապես՝ գյուղատնտեսության և 
բնապահպանության գիտական ճյուղերում: 
Զրուցակիցները մտքեր փոխանակեցին տարբեր ուղղություններով 
համագործակցության ծավալման և ծրագրերի իրականացման վերաբերյալ: 
Քննարկվեցին, մասնավորապես, կրթության, գյուղատնտեսության, 
արդյունաբերության, բիզնես ոլորտներին, այլընտրանքային էներգետիկային, 
ինովացիոն տեխնոլոգիաներին, առողջապահության, տուրիզմի բնագավառներում 
հնարավոր համագործակցությանն առնչվող հարցեր: Կողմերի համաձայնությամբ 
առաջիկայում կստեղծվեն աշխատանքային խմբեր, որոնք առավել գործնական 
քննարկումներ կիրականացնեն նշված ուղղություններով: Հանդիպման ավարտին 



Լոռու մարզպետը և Ուփսալայի նահանգապետը հուշանվերներ փոխանակեցին: 
Օրվա ավարտին մարզի ղեկավարի ընկերակցությամբ հյուրերն այցելեցին նաև 
Հաղպատի վանական համալիր:  
*** 

Այցի շրջանակներում մայիսի 24-ին պարոն Փիթեր Էդգարդտը Լոռու մարզպետի 
տեղակալ Արսեն Դարբինյանի ուղեկցությամբ եղել է Գառնու հեթանոսական 
տաճարում, Գեղարդի վանական համալիրում, մայիսի 25-ին՝ Հայոց 
ցեղասպանության զոհերի Ծիծեռնակաբերդի հուշահամալիրում: Այսօր Ուփսալայի 
նահանգապետին, ՀՀ-ում Շվեդիայի գործերի ժամանակավոր հավատարմատար 
Մորթեն Էհնբերգին և արտաքին քաղաքականության գծով խորհրդական Մարտին 
Բրոզեկին ընդունել է ՀՀ ՏԿԱԻ նախարարի առաջին տեղակալ Վաչե Տերտերյանը: 
Հանդիպմանը ներկա են եղել նաև՝ Լոռու մարզպետ Արթուր Նալբանդյանը և 
Շվեդիայի Թագավորությունում ՀՀ դեսպան Արտակ Ապիտոնյանը:  
ՀՀ ՏԿԱԻ նախարարի և նախարարության անունից ողջունելով հյուրերին՝ Վ. 
Տերտերյանը համոզմունք է հայտնել, որ սա լավ առիթ է հայ-շվեդական 
համագործակցությունը որակական նոր մակարդակի բարձրացնելու համար: Խոսվել 
է նաև արտակարգ իրավիճակների կառավարման ոլորտի շուրջ 
համագործակցության մասին: Հանդիպման ավարտին ՏԿԱԻ նախարարի առաջին 
տեղակալ Վ. Տերտերյանը հյուրերին ուղեկցել է ՏԿԱԻՆ Ճգնաժամային կառավարման 
կենտրոն՝ ծանոթացնելու վերջիններիս կենտրոնի տեխնիկական հագեցվածությանն 
ու կառավարման գործընթացի իրականացման մեթոդներին: 
Այսօր Փիթեր Էգարդտին ընդունել է նաև ՀՀ վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը: 
Վարչապետը ողջունել է Շվեդիայի նահանգապետի այցը Հայաստան և կարևորել 
երկու երկրների տարածաշրջանների միջև համագործակցության զարգացումը, ինչը 
կնպաստի հայ-շվեդական առևտրատնտեսական կապերի ակտիվացմանը և առկա 
ներուժի լիարժեք իրացմանը: 
Կառավարության ղեկավարը նշել է, որ ՀՀ-ն կարևորում է Եվրոպական միության 
երկրների հետ փոխգործակցության ընդլայնումը, և այս առումով Շվեդիան կարևոր 
գործընկեր է Հայաստանի համար: 
Հանդիպման ընթացքում Լոռու մարզպետ Արթուր Նալբանդյանը վարչապետ Հովիկ 
Աբրահամյանին է ներկայացրել Շվեդիայի Ուփսալայի նահանգապետի հետ 
քննարկման արդյունքները և ձեռք բերված պայմանավորվածությունները, որոնք 
հնարավորություն կտան նոր թափ հաղորդելու երկկողմ կապերին: 

 


