ԱՐՏԱՔԻՆ ԿԱՊԵՐ, ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Արտաքին կապերի ոլորտում 2013թ-ի 1- ին կիսամյակում Լոռու մարզպետարանի աշխատակազմի կատարած
աշխատանքների վերաբերյալ
հ/ հ

Աշխատանքի ուղղությունը

1

նախատեսված

Չնախատեսված , սակայն
փաստացի կատարված

Նախատեսված

փաստացի

2ա

2բ

3ա

3բ

Հայ-Գերմանական համագործակցության շրջանակներում KFW
գերմանական վարկային ծրագիր

1.

Միջոցառումների
ժամկետները

Միջոցառման անվանումը

Հայաստանի Հանրապետության
միջազգային պայմանագրերով կամ
օտարերկրյա պետությունների և
միջազգային կազմակերպությունների հետ
համատեղ իրականացվող ծրագրերով՝
մարզպետարանի
իրավասության
«Թափոնների կառավարում –ԵՀԳԳ
ոլորտներին վերաբերող դրույթների
և/կամ այլ փաստաթղթերի կատարում Արեւելք» տարածաշրջանային ծրագիր

Աշխատանքի կատարման արդյունքները

4
«Լոռի -ջրմուղկոյուղի » ՓԲԸ -ի կողմից սպասարկվող համայնքներում

2013թ

2013թ 1-ին
կիսամյակ

ջրամատակարարման համակարգերի բարելավման համար ծրագրի կողմից
նախատեսվել են 1մլրդ 529.4 մլն դրամ , որոնցից իրականացվել են 285.760 մլն դրամի
աշխատանքներ

Ծրագրի շրջանակներում և այլ շահագրգիռ կառույցների համագործակցությամբ
իրականացման ընթացքում են.

 Ռեկուլտիվացվել և ծառատունկ է կատարվել Ախթալայի ԼՀԿ-ի «Նազիկ»
պոչամբարի 1 հա վրա : 2013թ. գարնանը անցկացված մոնիտորինգի արդյունքները
փաստել են ծառերի և թփերի 97%-անոց կպչողականություն:

 Ռեկուլտիվացվել և կանաչապատվել է Ալավերդու նախկին, ափամերձ աղբավայրը՝
2009-2013թթ

2013թ

2 հա: Ռեկուլտիվածված տարածքը այլևս որպես աղբավայր չի ծառայում, իսկ
կանաչապատումը տվել է իր դրական արդյունքները:

 Ընթացքի մեջ է մարզում առկա պոչամբարների գույքագրման գործընթացը, որի
արդյունքում կկատարվի նրանցից առաջացող հնարավոր բնապահպանական ու
առողջապահական ռիսկերի գնահատում, որտեղ կտրվեն նաև տվյալ ռիսկերի
վերացմանն ու մեղմացմանն ուղղված համապատասխան առաջարկություններ:

Լոռու մարզի 6 քաղաքային եւ գյուղական համայնքներում նախատեսվել և ընթացքի մեջ
են՝

 Դեբեդ համայնքի մարզամշակութային կյանքի ակտիվացում 12մլն

դրամ

(կինոթատրոնի ստեղծում, գրադարանի վերազինում)

 Դսեղ համայնքի մշակութային կյանքի, մանկապարտեզի ստեղծում եւ կահավորում,
երիտասարդության իրազեկվածության բարձրացմանն ուղղված միջոցառումներ՝
13մլն դրամ

 Ծաթեր համայնքի հանդիսությունների սրահի եւ գրադարանի ստեղծում ՝ 12մլն
 Վանաձոր համայնքի թիվ 5 ՆՈՒՀ-ի կարողությունների զարգացում, ավագանու
Քաունթերփարթ ինթերնեշնլ
Հայաստան (USAID)

2013թ

2013թ 1-ին
կիսամյակ

նիստերի դահլիճի արդիականացում, կենտրոնական փողոցներում եւ
հասարակական վայրերում նստարանների տեղադրում, ՝ 22մլն դրամ

 Ալավերդում «Իմ հնամյա Ալավերդի» փառատոնի կազմակերպում, գեղագիտական
կրթության զարգացում՝ 22 մլն դրամ

 Ախթալա համայնքի բնապահպանական և երիտասարդության իրազեկվացության
բարձրացմանն ուղղված միջոցառումներ 1.3 մլն դրամ, Բարիտ թաղամասի
մարզահրապարակի կառուցում՝ 7մլն դրամ, արվեստի դպրոցին գույքի,
երաժշտական գործիքների տրամադրում ևմշակութային կյանքի ակտիվացում՝ 2
մլն դրամ

 Մարգահովիտ համայնքի երիտասարդների բնապահպանական գիտելիքների եւ
տեղեկատվության հասանելիությանն ուղղված միջոցառումներ ՝ 1.0 մլն դրամ:

«Հայջրմուղկոյուղի» ՓԲԸ-ի սպասարկման տարածքում գտնվող 38 համայնքներում
«Ասիական բանկ» վարկային ծրագիր

2013թ

2013թ.1-ին

խմելու ջրի մատակարարման եւ ջրահեռացման համակարգերի բարելավման համար
նախատեսվել է 607.5 մլն դրամ, իրականացվել են 9.950մլն դրամի աշխատանքներ

կիսամյակ

Մարզում գործող երկու գրասենյակների միջոցով իրականացվել են ավելի քան 30.18
մլն դրամի աշխատանքներ, որից՝

«Վորլդ Վիժն Ինթերնեշնլ» ՄԲԿ

2013 թ

Հայաստանյան մասնաճյուղ

2013թ 1-ին
կիսամյակ

 Ալավերդու

գրասենյակի միջոցով Թումանյանի տարածաշրջանի 10 քաղաքային եւ

գյուղական համայնքներում իրականացվել են՝ 11.68 մլն դրամ

 Ստեփանավանի գրասենյակի միջոցով՝ Ստեփանավանի եւ Տաշիրի
տարածաշրջանների 20 համայնքներում ՝ 18.5 մլն դրամ

 Մարզի

Վանաձոր, Սպիտակ, Ստեփանավան, Թումանյան , Ջիլիզա, Գոգարան
համայնքներում սոցիալապես անապահով ընտանիքներին տրվել է բարեգործական
օգնություն, ադ թվում տաք հագուստ եւ սնունդ՝ 21.342 մլն դրամ,

Հայ - Շվեցարական Դիակոնիա
հիմնադրամ

2013թ

2013թ 1-ին
կիսամյակ

 Թումանյան համայնքի
դրամ

մանկապարտեզի կահավորման համար հազկացվել է 0.5մլն

2.

Օտարերկրյա պետությունների
տարածքային միավորների հետ
համաձայնագրի կամ այլ
փաստաթղթերի /ծրագրերի կնքում և
կատարում

Համագործակցություն Լոռու
մարզպետարանի եւ Ֆրանսիայի
Պրովանս Ալպ Կոտ դ’Ազյուր մարզի
Զինվորական եւ Հյուրընկալ
Երուսաղեմի Սուրբ Ղազար
Միաբանության միջեւ
Պրովանս կոտ Դ’Ազյուր
առաջնորդական կարգադրություն

2013թ

2013թ. 1-ին
կիսամյակ

Սպիտակ քաղաքում 2009թ -ից ստեղծված է «Երուսաղեմի բժշկական Սուրբ Ղազարի
օրդենը Հայաստանում» կոմիտեի աջակցությամբ 2010-12թ-ին «Սպիտակ» ծրագրի
շրջանակներում, Լոռու մարզի Սպիտակ քաղաքի եւ մարզի մյուս առողջապահական
հիմնարկների հետ շարունակվել են իրականացվել բարեգործական ծրագրեր,
մատակա-րարելով՝ դեղորայք եւ բժշկական պարագաներ և գույք է հատկացրել մարզի
մի շարք բուժհաստատությունների:

N09-01

ՀՀ ԿԳ նախարարության,
Հայաստանում Ֆրանսիայի
դեսպանության և «ԳՐԵՖ»
կազմակերպության միջև 2008
թվականին ստորագրված եռակողմ
համագործակցության պայմանագրի
շրջանակներում

2008-2012

2013թ –ի
ընթացքում

Շարունակվել է «ԳՐԵՖ» թոշակառու մանկավարժների ֆրանսիական
կազմակերպության առաքելությունը Լոռու մարզում, որի ներկայացուցիչն
իրականացնում է ՎՊՄԻ-ի, ԵԿՏԱ-ի Վանաձորի մասնաճյուղի եւ «Մխիթար Գոշ» հայռուսական համալսարանի ֆրանսերեն դասավանդող դասախոսների, ինչպես նաեւ,
Վանաձոր, Ստեփանավան եւ Ալավերդի քաղաքների դպրոցներում ֆրանսերեն լեզու
դասավանդող ուսուցիչների վերապատրաստման դասընթացներ

1. Հունիսի 17-ից 21-ը Լոռու մարպետ Ա.Նալբանդյանի գլխավորած

Լոռու մարզպետարանի եւ Ֆրանսիայի
Պրովանս-Ալպ Կոտ դ’Ազյուրի մարզի
միջեւ Համագործակցության
շրջանակային պայմանագիր

2008թ

2013թ -ի

1-

ին կիսամյակ

պատվիրակությունը պաշտոնական այցով մեկնել էր Ֆրանիսայի ՊԱԿԱ ռեգիոն,
մասնակցելու «Մարսելը Եվրոպայի մշակութային քաղաք ֆրանկո -հայկական
շաբաթին: Այցի ընթացքում տեղի է ունեցել նաեւ հանդիպում ՊԱԿԱ -ի ռեգիոնալ
խորհրդի նախագահի տեղակալ Պատրիկ Ալմանդի հետ: Քննարկվել են ՊԱԿԱ -ի
կողմից իրականացվելիք ծրագրերի մանրամասնություններ:

2. Հունիսի 3-7-ը Լոռու մարզ էր այցելել ՊԱԿԱ-ի Միջազգային կապերի եւ
Միջեւրկրական համագործակցության Հայաստանյան ծրագրերի պատասխանատու
Լոռա Կառլոն: Այցելության նպատակը՝ Լոռու մարզում անասնաբուծության,
տուրիզմի և ագրոտուրիզմի բնագավառներում 2012-2014թթ մարզում
իրականացվելիք ծրագրերի գործողությունների պլանի իրականացման
աշխատանքների մանրամասն կազմակերպումը

3. Մարտի 6-ին Ֆրանսիական DSF (Ցավեր առանց սահմանների) ծրագրի

2013թ -1-ին
կիսամյակ

պատասխանատու, մանկահոգեբույժ Ժերար Ռոբենի այցը Վանաձոր: DSF
կազմակերպության ներքո ստեղծված «Նռենի» ՀԿ-ի միջոցով կազմակերպվել է
«Աուտիզմը եւ դրա հնարավոր խնամքը » կոնֆերանս – քննարկում Վանաձոր
քաղաքի բուժհաստատություն-ների, մանկատան և խնամքի կենտրոնի հոգեբան մասնագետների և շահագրգիռ այլ հաստատությունների մասնագետների
մասնակցությամբ

4. Շարունակվել է Ֆրանսիայի Պրովանս-Ալպ Կոտ դ’Ազյուրի մարզի և Բանյո քաղաքի
համատեղ ֆինանսավորմամբ «Նռենի» ՀԿ-ի կողմից իրականացվում է Վանաձորի
քաղաքի 4 պոլիկլինիկաներում , Վանաձորի մանկատանը և երեխաների խնամքի
կենտրոնում և Ամրակից համայնքում ADBB մայրերի ինքնաջակցման խմբերի ,
խորհրդատվությունների, հոգեշարժողականության խմբերի կազմակերպում,
«Փոքրիկ նապաստակ» ծրագրի իրականացում, մանկապարտեզներում
հոգեշարժողականության և այլ տիպի աշխատանքների իրականացումը

Համագործակցություն Բելառուսի
Հանրապետության Վիտեբսկի շրջանի
և Հայաստանի Հանրապետության
Լոռու մարզի միջև

Լոռու մարզը որպես Եվրոպական
Ռեգիոնների Ասամբլեայի լիիրավ
անդամ

Ֆրանկոֆոն Ռեգիոնների
Ասոցիացիայի լիիրավ անդամ

ԵԱՀԿ երեւանյան գրասենյակի, ՀՀ
բնապահպանության նախարարության
եւ Լոռու մարզպետարանի միջեւ
կնքված փոխըմբռնման հուշագիր

2012թ

2013թ

2011թ
նոյեմբերի 13

2011թ

2013թ 1-ին
կիսամյակ

2013թ 1 –ին
կիսամյակ

Շարունակվել են Վիտեբսկի մարզի հետ բարեկամական կապերը: Մարզպետի անունով
հրավերք էր ստացվել «Սլովյանսկի Բազար» երգի փառատոնին մասնակցության
համար:

Էլեկտրոնային փոստի միջոցով շարունակվել է Եվրոպական Ռեգիոնների Ասամբլեայի
գրասենյակի հետ կապը, իրականացվել են անհրաժեշտ տեղեկատվության
փոխանակումներ

Հայաստանում «Ֆրանկոֆոնիայի օրեր» ծրագրի մեկամսյակի շրջանակ-ներում, մարտ
ամսից Լոռու մարզի դպրոցներում , բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում
2013թ մարտ - (Եվրոպական տարածաշրջանային ակադեմիայի Վանաձորի մասնաճյուղ, Վանաձորի
մայիս
մանկավարժական ինստիտուտ ) կազմակերպվել են Հայաստանում ֆրանկոֆոնիայի
օրերին նվիրված միջոցառումներ:

2013թ.

Հուշագրի շրջանակներում անց են կացվում մարզի բնապահպանական կարևոր
խնդիրների քննարկումներ , հասարակական լսումներ մարզպետարանում 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, բնապահպանական ՀԿ-ների, ԶԼՄ-ների և
հասարակության ակտիվ ներկայացուցիչներ

ՀՀ -ում Արգենտինայի
արտակարգ և լիազոր
դեսպան Դիեգո Էռնեստո
Ալվարես Ռիվերան այցը
Լոռու մարզ

Մայիսի 17-ին ճանաչողական այցով Լոռու մարզում էր ՀՀ-ում Արգենտինայի
1-ին արտակարգ և լիազոր համատեղ դեսպան Արգենտինայի հանրապետության
կիսամյակ
արտակարգ և լիազոր դեսպան, նորին գերազանցություն Դիեգո Էռնեստո Ալվարես
Ռիվերան՝ տիկնոջ հետ :

2013թ

G2iA ֆրանսիական
2011թ

կազմակերպության
ներկայացուցիչների այց Լոռու մարզ

3.

Աշխատանքային , ուսուցողական,
ճանաչողական այցեր օտարերկրյա
պետությունների տարածքային
միավորներ և միջազգային
կազմակերպություններ , մարզ այցելող
օտարերկրյա պետությունների
տարածքային միավորների, միջազգային
կազմակերպությունների պաշտոնատար
անձանց ընդունում և ձեռք բերված
պայմանավորվածությունների
իրականացում

Ֆրանսիական «ԱՖՐԱԴ»
ասոցիացիայի
ներկայացուցիչների այցը
Լոռու մարզ

Մայիսի 9-ին տեղի ունեցավ մարզպետ Ա.Նալբանդյանի հանդիպումը G2iA
ֆրանսիական կազմակերպության և նույն կազմակերպության հայաստանյան
ներկայացուցիչների հետ : Այցի նպատակն էր Օձուն համայնքում ֆրանսիական Ռհոն
Ալպեր ռեգիոնի ֆինանսավորած թեյաբույսերի կոոպերատիվի ստեղծման, չորանոցի
կառուցման և փաթեթավորման սարքավորումների հետագա գնման որոշ
2013թ 1-ին
կազմակերպչական հարցերն քննարկում:
կիսամյակ
Հունիսի 2-ին օձունում տեղի ունեցավ միջհամայնքային հանդիպում
«ստեղծագործական հոսքերի համագործակցություն» ծրագրով: Քննարկվեցին հուլիսի
վերջին Օձունում անցկացվելիք «Օձունի գանձեր» խորագրով փառատոնի անցկացման
և կազմակերպչական հարցեր տարածաշրջանի 8 համայնքների ղեկավարների
մասնակցությամբ:

2013թ 1-ին
կիսամյակ

«Հույս Հայաստանի»
կազմակերպության
ներկայացուցիչների այցը
Լոռու մարզ

2012թ.

2013թ 1-ին
կիսամյակ

Ֆրանսիայկան
քայլարշավորդների
2013թ 1-ին
դեպարտամենտի
2013-2014թթ
կիսամյակ
ներկայացուցիչների այց Լոռու
մարզ

Ապրիլի 8-ին կազմակերպության ներկայացուցիչները հանդիպեցին Լոռու մարզպետին:
Այցի նպատակը Լոռու մարզում էկոտուրիզմի զարգացման ծրագրերի իրականացման
համար նախնական պայմանավորվածությունների ձեռք բերում:

Մարզպետարանում հանդիպման ժամանակ քննարկվեց դեռ 2012թ-ին նախատեսված,
բայց չիրականացված Ստեփանավան քաղաքում սոցիալակն օգնության կենտրոն
ստեղծելու հարցը՝ ֆրանսիական Հույս Հայաստանի և Առաքելություն Հայաստանի
համագործակցությամբ, Ռհոն Ալպի աջակցությամբ: Ֆրանսիական Ռհոն Ալպեր
ռեգիոնը ֆինանսավորում է այս ծրագրում մրցույթով անցած մասնագետների
վերապատրաստումը և համագործակցող կառույցների մասնագետների մեկշաբաթյա
այցը Ֆրանսիայի Դեսին քաղաք, նմանատիպ կենտրոնների աշխատանքները
ուսումնասիրելու համար:

Մարտի 21-ին տեղի ունեցավ Լոռու մարզպետի մոտ ֆրանսիայկան քայլարշավորդների
դեպարտամենտի ներկայացուցիչների հանդիպում: Այցի նպատակն էր Ստեփանավան
քաղաքում և հարակից համայնքներում էկոտուրիզմի զարգացում

