
Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզպետարանը հայտարարում է 
Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզպետարանի աշխատակազմում քաղաքացիական ծառայության 

ժամանակավոր թափուր պաշտոն զբաղեցնելու մասին 
 
ՀՀ Լոռու մարզպետարանի կրթության, մշակույթի եւ սպորտի վարչության պետի (65-2.1-4) ժամանակավոր թափուր 
պաշտոն 
  Վարչության պետը ապահովում է `    
      կրթության բնագավառում մարզային ենթակայության պետական ուսումնական հաստատությունների 
գործունեությունը, պետական հանրակրթական ծրագրերի իրագործումը, մարզային  ենթակայության ուսումնական 
հաստատությունների, մշակութային  և սպորտային օբյեկտների կառուցման աշխատանքների կազմակերպումը, 
մարզային ենթակայության ուսումնական հաստատությունների շենքային պայմանների, գույքի, վարչական և 
տնտեսական ծախսերի վերաբերյալ տեղեկատվական բազայի ստեղծման, սպասարկման, ընթացիկ 
փոփոխությունների մուտքագրման և ամփոփման  աշխատանքները, մարզային ենթակայության ուսումնական 
հաստատությունների գույքային ապահովվածության և հագեցվածության վիճակի վերաբերյալ 
ուսումնասիրությունների ու վերլուծությունների անցկացումը, մարզի տարածքում պետական կրթական 
քաղաքականության իրականացումը, նախադպրոցական և հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների 
կողմից Հայաստանի Հանրապետության կրթության մասին օրենսդրության և կրթության պետական կառավարման 
լիազորված մարմնի ընդունած նորմատիվ ակտերի կատարումը, կրթական և դաստիարակչական ծրագրերի 
իրականացումը, դպրոցական տարիքի երեխաների հաշվառումը, նրանց ընդգրկումը ուսումնական 
հաստատություններում, հաջորդ տարվա բյուջեի հաշվին մարզային ենթակայության ուսումնական 
հաստատությունների պատվիրատվությամբ կատարվող ծախսերի բյուջետային հայտերի կազմումը, մարզային 
ենթակայության հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների տարիֆիկացիոն մատյանների ուսումնասիրման 
և հաստատման աշխատանքները, տարեկան նախահաշիվների և դրանցում կատարված փոփոխությունների 
ուսումնասիրության և վերլուծության,  մարզային ենթակայության ուսումնական հաստատություններում դասագրքերի, 
մեթոդական գրականության պահեստավորման, բաշխման, դրանց դիմաց ներդրումային գումարների հավաքագրման 
աշխատանքների վերաբերյալ տեղեկությունների ու հաշվետվությունների ընդունման, ամփոփման գործընթացը. 
ապահովում է մարզային ենթակայության մշակութային կազմակերպությունների գործունեությունը, ֆիզիկական 
կուլտուրայի պետական ծրագրերի իրագործումը, պետական մշակութային քաղաքականության իրականացումը  
մարզում, իրականացնում է սույն պաշտոնի անձնագրով սահմանված այլ լիազորություններ: 
 Նշված թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար պահանջվում է  
«կրթություն» կամ «հումանիտար-սոցիալական կամ մշակույթ և արվեստ»  մասնագիտությունների գծով բարձրագույն 
կրթություն, քաղաքացիական ծառայության առաջատար պաշտոնների առնվազն երկրորդ ենթախմբում առնվազն 
երկու տարվա ստաժ,կամ առնվազն երեք տարվա քաղաքացիական ծառայության ստաժ և քաղաքացիական 
ծառայության 2-րդ դասի առաջատար ծառայողի դասային աստիճան, կամ վերջին հինգ տարվա ընթացքում 
քաղաքական կամ հայեցողական, բացառությամբ Հայաստանի Հանրապետության համայնքների ղեկավարների 
տեղակալների, խորհրդականների,մամուլի քարտուղարների, օգնականների և ռեֆերենտների պաշտոնների, կամ 
քաղաքացիական պաշտոններում առնվազն երկու տարվա աշխատանքային ստաժ կամ համայնքային ծառայության 
գլխավոր պաշտոնի առնվազն երեք տարվա աշխատանքային ստաժ, կամ գիտական աստիճան և առնվազն երեք 
տարվա մասնագիտական աշխատանքային ստաժ, կամ վերջին տասը տարվա ընթացքում առնվազն երեք տարվա 
մասնագիտական աշխատանքային ստաժ, որից առնվազն մեկ տարին ստորաբաժանման ղեկավարի պաշտոնում, 
կամ մինչև 2020 թվականի հունվարի 1-ը պետական կառավարման ոլորտի առնվազն երեք տարվա աշխատանքային 
ստաժ, որից առնվազն մեկ տարին ստորաբաժանման ղեկավարի պաշտոնում 

 -սույն պաշտոնի հետ կապված իրավական ակտերի անհրաժեշտ իմացություն 
-համակարգչով եւ ժամանակակից այլ տեխնիկական միջոցներով աշխատելու ունակություն 
-անհրաժեշտ (պարտադիր) կառավարչական հմտությունների եւ  ունակությունների տիրապետում 
Դիմող ՀՀ քաղաքացիները Լոռու Մարզպետարան պետք է ներկայացնեն հետևյալ փաստաթղթերը`  
-գրավոր դիմում  
-կրթությունը հավաստող պետական նմուշի փաստաթղթի (փաստաթղթերի) պատճենները, 
-աշխատանքային գրքույկի պատճենը (ունենալու դեպքում), 
-արական սեռի անձինք՝ նաև զինգրքույկ կամ դրան փոխարինող ժամանակավոր  զորակոչային տեղամասին 

կցագրման վկայականի պատճենը` բնօրինակի հետ միասին կամ համապատասխան տեղեկանք 
-մեկ գունավոր լուսանկար` 3X4 սմ չափսի 
-անձնագրի պատճենը 

Պայմանագրի գործողության ժամկետն է` մինչեւ ժամանակավոր թափուր պաշտոնի հիմքի վերացումը 
Աշխատավարձի չափը՝ 310858 ՀՀ դրամ 
Փաստաթղթերն ընդունվում են՝  ս/թ նոյեմբերի 1-ից 
Դիմումների ընդունման վերջին ժամկետն է 03.11.2018թ. 
 ՀՀ Լոռու մարզպետարանի աշխատակազմում ժամանակավոր թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար կարող եք 
դիմել ՀՀ Լոռու մարզպետարան (ք. Վանաձոր, Հայքի հրապարակ, հեռ.2-10-24, էլ. հասցե՝lori.andznakazm@mta.gov.am) 


