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ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶՊԵՏԱՐԱՆԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ 

Լոռու մարզպետ Արթուր Նալբանդյանի  2013թ.11 ամիսների 

հաշվետվությունը ԶԼՄ-ներին 

 

Համայնքներում սեփական եկամուտների հավաքագրում և համայնքային 

հիմնարկներում աշխատավարձերի պարտքերի մարում 

 

2013 թվականի տասնմեկ ամիսների ընթացքում համայնքային բյուջեների 

եկամուտների հավաքագրման ցուցանիշները նախորդ  տարվա նույն ժամանակահատվածի 

համեմատությամբ գերազանցվել  են 6.5 տոկոսով: 2013թ. հունվար-դեկտեմբեր ամիսների 

եկամուտների հավաքագրումը մարզի կտրվածքով ապահովվել է 97 տոկոսով , կամ պակաս 

է հավաքագրվել   149.9 մլն. դրամ:  

 Համայնքների սեփական եկամուտների տասը ամսվա հավաքագրումը կատարվել է 

93.4 տոկոսով, իսկ 2012թ-ի նկատմամբ ավել է հավաքագրվել 91.5 մլն. դրամ:  Վարչական 

բյուջեի եկամուտների պլանը մարզում կատարվել է 97.9 տոկոսով՝  նախորդ տարվա  94.2 

տոկոսի դիմաց: 

 2013թ.դեկտեմբերի 1-ի դրությամբ գույքահարկի հավաքագրումը թերակատարվել է 

25.3 մլն դրամով, կամ 94 տոկոս: 2012թ.-ի համեմատությամբ հավաքագրումը ավելին է եղել  

26 մլն. դրամով:  

Նույն ժամանակահատվածում հողի հարկի պլանը թերակատարվել է 40.9 մլն դրամով, 

կամ 88.4 տոկոս, մինչդեռ 2012թ.ի համեմատությամբ հավաքագրումը գերազանցվել է  38.6 

մլն. դրամով: 

Տեղական տուրքերի հավաքագրման մակարդակը կազմել է 101.8տոկոս, նախորդ 

տարվա նույն ժամանակահատվածի նկատմամբ այդ  ցուցանիշն  աճել է 7.3 մլն. դրամով:  

Պետական տուրքի դեպքում գանձումը կազմել է 102 տոկոս, փաստացի 

հավաքագրումը նվազել է 686.2  հազ. դրամով: 

Անցած 11 ամիսների ընթացքում համայնքների հողի և գույքի վարձակալության վճարների 

195.6  մլն. դրամ պլանի դիմաց հավաքագրվել է  201.7 մլն. դրամ ( 103.1 տոկոս), նախորդ 

տարվանից 2.6 մլն. դրամով ավելի:    
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2013թ. պետական բյուջեից մարզի համայքներին նախատեսվել է շուրջ 3 միլիարդ 

478.5 միլիոն դրամ ֆինանսական համահարթեցման դոտացիա,  որը հաշվետու 

ժամանակաշրջանի կտրվածքով ֆինանսավորվել է ամբողջությամբ: 2013թ. ընթացքում 

պետական բյուջեից համայնքների բյուջեներին հատկացվել են նաև  սուբվենցիաներ: 

Նվազագույն աշխատավարձի փոփոխության հետ կապված ծախսերի փոխհատուցման 

սուբվենցիան թվով 100 համայնքների համար կազմել է 117 միլիոն 209.5 հազար դրամ, 

էլեկտրաէներգիայի և գազի գծով 2013 թվականի 2-րդ կիսամյակում առաջացող լրացուցիչ 

ծախսերի ֆինանսավորմանը 102 համայնքների հատկացվել է 16 միլիոն 359 հազար դրամ 

սուբվենցիա: Դեկտեմբերի 1-ի դրությամբ մարզի համայնքներում բյուջետային 

աշխատավարձի և պարտադիր սոցապահովության վճարների գծով  պարտքեր չկան:  

                   

 

               ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ, ՏԵՂԱԿԱՆ ԻՆՔՆԱԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ ԵՎ              

ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ  ՀԱՍԱՐԱԿՈՒԹՅՈՒՆ 

     

    Տարվա ընթացքում տարածքային կառավարման հիմնական գերակայություններից է 

հանդիսացել  մարզային և տեղական իշխանությունների փոխհարաբերությունների 

բարելավումը, որը հնարավորություն է տվել մարզպետարանին իրականացնելու իրավական 

և մասնագիտական վերահսկողություն ինքնակառավարման մարմինների, համայնքների 

ղեկավարների, ինչպես նաև ավագանիների կողմից իրականացվող գործառույթների ու 

կայացվող որոշումների նկատմամբ: Միջոցներ են ձեռնարկվել մարզպետարանի և 

համայնքների միջև միասնական տեղեկատվական ցանց ստեղծելու ուղղությամբ, որը կլինի 

արագ, հասանելի և կբարձրացնի համայնքների իրազեկությունը, ինչպես նաև հիմք 

կհանդիսանա հետագայում էլեկտրոնային խորհրդակցությունների անցկացման համար:  

Տեղական ինքնակառավարման մարմինների կարողությունների և համայնքային 

ծառայության համակարգի զարգացումն  ապահովելու համար  իրականացվել են մի շարք 

միջոցառումներ` համայնքային ծառայողների վերապատրաստումներ և ատեստավորումներ, 

համայնքային ծառայողների վերաբերյալ տվյալների մշտապես հավաքագրում և 

մուտքագրում միասնական հանրապետական շտեմարանում: 

 Համագործակցելով  «Հայաստանի համայնքների հանրապետական ասոցիացիաի»   

հետ 2013 թվականին կազմակերպվել է մարզի քաղաքապետարանների և 

գյուղապետարանների  աշխատակազմերի 114 պաշտոններ զբաղեցնող 

համայնքային ծառայողների վերապատրաստումը: 

 Կազմակերպվել է մարզի խորհրդի  նիստերի նախապատրաստումը և անցկացումը: 
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 Մշտական մեթոդական օգնություն է ցուցաբերվել մարզի տեղական 

ինքնակառավարման մարմիններին «Տեղական ինքնակառավարման մասին» և 

«Համայնքային ծառայության մասին» ՀՀ օրենքների կիրարկման գործում:  

 Կազմակերպվել են մարզի  քաղաքապետարանների և գյուղապետարանների 

աշխատակազմերի   համայնքային ծառայողների   ատեստավորման  և  թափուր 

պաշտոններ զբաղեցնելու համար  մրցույթներ: 

 Կազմակերպվել է տեղական ինքնակառավարման մարմինների կողմից ընդունված 

որոշումների օրինականության վերահսկումը, թերի կամ գործող օրենսդրության 

պահանջներին չհամապատասխանող որոշումների մասին տեղյակ է պահվել դրանք 

ընդունող ՏԻՄ-երին և առաջարկվել է դրանք լրամշակել և համապատասխանեցնել 

գործող օրենսդրությանը: 

 Մարզի բոլոր համայնքների ղեկավարներին, քաղաքապետարանների և 

գյուղապետարանների աշխատակազմերին մշտական խորհրդատվական, 

մեթոդական, գործնական օգնություն է ցուցաբերվել համայնքների բյուջեների 

սեփական եկամուտների հավաքագրման և գործավարության կազմակերպման 

հարցերում: 

 Աջակցություն է ցուցաբերվել մարզի զինկոմիսարիատներին՝ կցագրման,  

գարնանային և աշնանային զորակոչի, ինչտես նաև վարժական հավաքների  

աշխատանքների կազմակերպման հարցերում: 

 շուրջ 700 համայնքային ծառայողների վերաբերյալ տվյալները մշտապես 

հավաքագրվել, մուտքագրվել և ներկայացվել են ՀՀ տարածքային կառավարման 

նախարարություն: 

 պարբերաբար և համակարգված ձևով կազմակերպել են մարզպետի, նրա 

տեղակալների և մարզպետարանի ղեկավարների այցելությունները համայնքներ, 

ինչպես նաև տարածաշրջանային կենտրոններում կազմակերպվել են փնջային 

խորհրդակցություններ և քաղաքացիների ընդունելություններ: 

 հանրային իրազեկման նպատակով մարզպետարանի  կայքում տեղադրվել են 

համայնքային ծառայության թափուր պաշտոններ զբաղեցնելու համար 

հայտարարված մրցույթների վերաբերյալ տեղեկատվությունները:   

 մարզպետի կողմից ստեղծված վարչական վերահսկողություն իրականացնող 

հանձնաժողովը ՀՀ փոխվարչապետ, տարածքային կառավարման նախարարի 

կողմից հաստատված աշխատանքային ծրագրի համաձայն իրականացրել է 

վարչական և ֆինանսական հսկողություն մարզի  համայնքների ղեկավարների և 

ավագանիների կողմից իրականացվող գործառույթների նկատմամբ: 
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 աջակցություն է ցուցաբերվել ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովներին 

ՀՀ Նախագահի և համայնքների ՏԻՄ-երի հերթական ընտրությունների 

կազմակերպման և անցկացման գործում: 

Համագործակցելով մարզի հանրապետական գործադիր մարմինների հետ 

իրականացվել են հետևյալ աշխատանքները՝ 

 ՀՀ Լոռու մարզպետի որոշմամբ հաստատվել է տեղական զորակոչային 

հանձնաժողովների կազմերը, համապատասխան մարմիններին տրվել են 

աշնանային և գարնանային զորակոչերի կազմակերպման հետ կապված 

հանձնարարականներ: 

 Մշակվել և հաստատվել է Լոռու մարզի բնակչության տարահանման պլանը: 

 Համակարգվել է մարզի բոլոր համայնքների կողմից համայնքների տարահանման 

հանձնաժողովների ստեղծման և նրանց կանոնադրությունների հաստատման 

գործընթացը: Մեթոդական աջակցություն է ցուցաբերվել համայնքների 

տարահանման պլանների կազման աշխատանքներում: 

 Համայնքների մասնակցությամբ անց են կացվել շտաբային 

ուսումնավարժություններ: 

 Համակարգվել է 1000-ից ավելի բնակչություն ունեցող համայնքների կողմից ՀԿՏՀ-ի 

ներդրման գործընթացը: Ավելացվել է էլեկտրոնային փաստաթղթաշարժ 

իրականացնող համայնքների թիվը: 

 

          Հողաշինություն և հողօգտագործում 

Մարզի համայնքների վարչական սահմաններից դուրս գտնվող բոլոր հողերը` այդ 

թվում նաև պետական սեփականության հողերը, «Հայաստանի Հանրապետության 

վարչատարածքային բաժանման մասին ՀՀ օրենքում լրացումներ և փոփոխություններ 

կատարելու մասին» 2010թ. հուլիսի 14-ի ՀՕ  114-ն ՀՀ օրենքի համաձայն ընդգրկվել են 

սահմանակից համայնքների վարչական սահմանների մեջ: Համայնքներին տրամադրվել են 

կադաստրային նոր քարտեզների էլեկտրոնային տարբերակները և օժանդակություն է 

ցուցաբերվել  միջհամայնքային սահմանանիշերի տեղադրման աշխատանքներին: 

Լոռու մարզի 2013թ. հողային հաշվեկշռի համաձայն  համայնքների վարչական 

սահմաններում գտնվող պետական սեփականություն հանդիսացող հողամասերը կազմում 

են 190528.2 հա, որից գյուղատնտեսական նշանակության՝ 82384.9 հա, բնակավայրերի՝ 

259.8 հա, Արդյունաբերության ընդերքօգտագործման և այլ արտադրական նշանակության 

օբյեկտների հողեր՝ 967.8 հա, էներգետիկայի կապի տրանսպորտի, կոմունալ 

ենթակառուցվածքների օբյեկտների հողեր՝ 1334.5 հա, հատուկ պահպանվող տարածքների 

հողեր՝ 1865.9 հա, հատուկ նշանակության՝ 1197.8 հա, անտառային՝ 100277.9 հա, ջրային՝ 
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2239.5 հա: 100277.9 հա պետական սեփականություն հանդիսացող անտառային 

հողամասերը անհատույց, մշտական օգտագործման իրավունքով տրամադրված են 

“Հայանտառ”ՊՈԱԿ-ին: Պետական սեփականություն հանդիսացող հողերից 1133 հեկտար 

անհատույց, մշտական օգտագործման է տրամադրված պետական հիմնարկներին և 

կազմակերպություններին, 2666.7 հա տրված է վարձակալության իրավունքով և բոլոր 

պայմանագրերը օրենքով սահմանված կարգով ստացել են պետական գրանցում: 

Ի կատարումն Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 14 հունվարի 

2010թ. թիվ 16-Ն որոշմամբ սահմանված կարգի, տեղեկացվել է բոլոր համայնքների 

ղեկավարներին, որ համայնքների վարչական սահմաններում ընդգրկված պետական 

սեփականություն հանդիսացող հողամասերի օտարումը, օգտագործման և 

կառուցապատման իրավունքով տրամադրումը իրականացվում է համայնքների 

ավագանիների կողմից օտարման և օգտագործման տրամադրման հողամասերի չափերի, 

օգտագործման սահմանափակումների և պայմանների վերաբերյալ համաձայնեցման 

որոշում կայացնելով, որից հետո սահմանված կարգով համայնքի ղեկավարի կողմից 

կազմված հողաշինարարական գործը ներկայացվում է համաձայնեցման: 

Օրենքով սահմանված կարգով` ապահովելով հրապարակայնությունը և մրցույթների 

անցկացման ընթացակարգը մարզի հինգ համայնքներում իրականացվել է 

գյուղատնտեսական նշանակության հողամասերի տրամադրում վարձակալության 

իրավունքով` Շամլուղ համայնքում՝ 39.64 հա, Կաթնառատ համայնքում՝ 415.8 հա, 

Ծաղկաշատ համայնքում՝ 134.1 հա, Հալավար համայնքում՝ 92 հա և Դեբետ համայնքում՝ 2.9 

հա, որը իրականացվել է մարզպետարանի աշխատակազմի հողաշինության և 

հողօգտագործման բաժնի աջակցությամբ և անմիջական գործուն մասնակցությամբ: 

ՀՀ Լոռու մարզպետարանի աշխատակազմի հողաշինության և հողօգտագործման 

/մարզային հողային պետական տեսչություն/ բաժնի կողմից ՀՀ կառավարության 2010թ. 

Հոկտեմբերի 28-ի <<Արոտավայրերից և խոտհարքներից օգտվելու կարգը սահմանելու 

մասին>> թիվ 1477-Ն որոշման 1-ին կետի համաձայն հսկողություն է սահմանվել, 

համայնքների վարչական սահմաններում ընդգրկված պետական սեփականություն 

հանդիսացող արոտավայրերից և խոտհարքերից օգտվելու պայմանագրերի պարզ գրավոր 

մինչև 3 տարի ժամկետով տրամադրման և վարձավճարների գանձման նկատմամբ: 

Պետական և համայնքային սեփականություն համարվող հողերի օտարման և 

օգտագործման տրամադրման հրապարակային սակարկությունների մեխանիզմների 

կատարելագործման, պայմանագրերի պետական գրանցման աշխատանքների 

նկատմամբ վերահսկողության նպատակով մասնակցել ենք մարզի 20 համայնքներում 

անցկացված մրցույթներին և աճուրդներին: 
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Ի կատարումն փոխվարչապետի 17.11.2010թ. թիվ 01/16/6718-10 հանձնարարականի  

կազմվել է տեղեկատվություն մարզում իրականացված  հողերի աճուրդային վաճառքի 

վերաբերյալ:  

2013 թ.  մարզի 16 համայնքներում օտարվել է 115 միավոր հողամաս 6.25 հեկտար 

մակերեսով: Աճուրդների մեկնարկային գները սահմանվել է կադաստրային արժեքներով 

կամ գերազանցել է այն: 2013թ. հողամասերի աճուրդներից համայնքների բյուջե է 

մուտքագրվել 65.4 միլիոն ՀՀ դրամ: 

2013թ. կազմվել և ժամանակավոր սխեմաների միջգերատեսչական հանձնաժողովի  

քննարկմանն է ներկայացվել 30 համայնքների հողերի օգտագործման ժամանակավոր 

սխեմա: 2013թ. միջգերատեսչական հանձնաժողովի  կողմից դրական եզրակացություն է 

ստացել 15 հողերի օգտագործման ժամանակավոր սխեմա: 1.3 հա հողամաս 

փոխադրվել է էներգետիկայի, կապի, տրանսպորտի, կոմունալ ենթակառուցվածքների 

օբյեկտների հողերի կատեգորիա,  1.1 հա ՙՙՀԱՅՋՐՄՈՒՂԿՈՅՈՒՂԻ՚՚ ՓԲԸ-ի կողմից 

սպասարկվող կոմունալ օբյեկտների կառուցման և սպասարկման նպատակով, 0.2 հա 

էներգետիկայի՝ փոքր հիդրոէլեկտրակայանների շինարարության նպատակով, 0,02 հա 

բջջային կապի կայան կառուցելու նպատակով, 0.13 հա փոխադրվել է 

արդյունաբերության, ընդերքօգտագործման և այլ արտադրական օբյեկտների հողերի 

կատեգորիա՝ արդյունաբերական օբյեկտներ կառուցելու նպատակով, 1,05 հա 

բնակավայրերի հողերի կատեգորիա, որից 0.72 հասարակական կառուցապատման, 

0.33 հա բնակելի կառուցապատման, 0.15 ջրային օբյեկտների հողերի կատեգորիա՝ 

քարտեզագրման սխալի ուղղման նպատակով, 2 հա հատուկ պահպանվող հողերի 

կատեգորիա՝ մանկական ճամբար կառուցելու նպատակով:  

ՀՀ ԿԱ անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի տարածքային 

ստորաբաժանման հետ աշխատանքներ են իրականացվել սեփականաշնորհված 

գյուղատնտեսական նշանակության հողերի նկատմամբ առաջին պետական գրանցման 

ժամանակ տեղ գտած անճշտությունների վերացման և 2002 թվականի դեկտեմբերի 26-

ի <<Ինքնակամ կառուցված շենքերի և շինությունների և ինքնակամ զբաղեցված 

հողամասերի իրավական կարգավիճակի մասին>> ՀՕ-510-Ն օրենքի 7-րդ հոդվածի 1-ին 

մասի պահանջների համաձայն, տարբեր պատճառներով չգրանցված գույքերի 

նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման կազմակերպման համար: 

Պատրաստվել է տեղեկատվություն և Տարածքային կառավարման նախարարություն 

ներկայացվել համայնքների կողմից գյուղատնտեսական նշանակության հողամասերի 

վարձակալության տրամադրման վերաբերյալ:                                                       

Համայնքների կողմից փաստացի վարձակալության տրամադրված հողերի և 

վարձավճարների համաձայն նախապատրաստվել են համապատասխան 
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տեղեկանքներ, համայնքների բյուջեներում համապատասխան փոփոխություններ 

կատարելու համար: 

Սեփական եկամուտների հավաքագրման նպատակով կատարվել են այցելություններ 

համայնքներ և տարվել բացատրական աշխատանքներ, որը կրում է շարունակական 

բնույթ: 

ՀՀ կառավարության 17.09.2009թ. թիվ 1066-Ն որոշմամբ հաստատված կարգի 2-րդ 

կետի համաձայն, գյուղատնտեսական նշանակության հողերի հողատեսքերի 

փոփոխման նպատակով  ստեղծված մարզային հանձնաժողովի կողմից քննարկվել է 

Լերմոնտովո և Արջուտ համայնքների գյուղատնտեսական նշանակության հողատեսքերի 

փոփոխությունների առաջարկությունները: 

Համաձայնություներ է տրվել Կաճաճկուտ, Ալավերդի, Լեռնապատ, Օձուն, 

Մարգահովիտ, Շիրակամուտ, Սարամեջ, Սպիտակ համայնքներում հողամասերի 

գործառնական նշանակության փոփոխություններ կատարելու առաջարկություններին: 

Օժանդակվել է համայնքներում ինքնակամ կառույցների համայնքային 

սեփականության ճանաչման և օրինականացման աշխատանքներին: 

Լոռու մարզպետարանի աշխատակազմի հողաշինության և հողօգտագործման բաժնի 

/մարզային հողային պետական տեսչություն/ կողմից 2013թ. ընթացքում հողերի 

արդյունավետ օգտագործման և պահպանման, հողային օրենսդրության պահանջների 

կատարման նկատմամբ ՀՀ տարածքային կառավարման նախարար փոխվարչապետի 

28.12.2012թ. թիվ 190-Ա հրամանով հաստատված ժամանակացույցի համաձայն ընթացիկ 

ստուգումներ է անցկացվել մարզի 38 համայնքներում: ՀՀ կառավարությանն առընթեր 

անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի գեոդեզիայի և հողային պետական 

տեսչության մասնագետների հետ օգոստոսի 20-ից 30-ը տեսչական ստուգումներ է 

անցկացվել մարզի 5 համայնքներում:  

ՀՀ կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի 

«Գեոդեզիայի և հողային պետական տեսչության» 04.11.2013թ. թիվ 16 որոշման համաձայն 

մարզպետի կողմից կայացված որոշումների համաձայն վարչական տույժ է նշանակվել 5 

համայնքների ղեկավարների նկատմամբ: 

Համայնքի ղեկավարներին տրվել են ցուցումներ կասեցնել  առանց պետական 

գրանցման, առանց մրցույթի  հողօգտագործումները, հայտարարել  մրցույթներ և օրենքով 

սահմանված կարգով կնքել հողամասի վարձակալության պայամանգրեր: 

Նախկինում տրված պարտադիր կատարման ցուցումների ընթացքը գտնվում է 

մարզպետարանի աշխատակազմի հողաշինության և հողօգտագործման բաժնի /մարզային 

հողային պետական տեսչություն/ հսկողության տակ և հետևողական աշխատանք է 
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տարվում հայտնաբերված խախտումները վերացնելու և այդպիսիք հետագայում բացառելու 

ուղղությամբ: 

Չնայած վերը նշված աշխատանքներին դեռևս կան չլուծված հարցեր, որոնք 

խոչընդոտում են հողերի արդյունավետ  օգտագործմանը: Դրանցից են` 

- հողերի կարգերի վերանայումը և վերագնահատումը 

-սեփականաշնորհված մանր հողակտորների միավորումը` կոնսոլիդացիա: 

-կադաստրային քարտեզներում տեղ գտած վրիպումների և անճշտությունների ուղղումը: 

Համայնքների վարչական սահմաններում ընդգրկված պետական սեփականություն 

հանդիսացող հողամասերը վարձակալության կառուցապատման իրավունքով 

տրամադրումը և օտարումը Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2010թ. 

հունվարի 14-ի թիվ 16-ն որոշմամբ սահմանված կարգով իրականացման 

լիարժեքությունը: ՀՀ կառավարության 2010թ. Հոկտեմբերի 28-ի <<Արոտավայրերից և 

խոտհարքներից օգտվելու կարգը սահմանելու մասին>> թիվ 1477-Ն որոշման 1-ին կետի 

համաձայն համայնքների վարչական սահմաններում ընդգրկված պետական 

սեփականություն հանդիսացող արոտավայրերից և խոտհարքերից օգտվելու 

պայմանագրերի պարզ գրավոր մինչև 3 տարի ժամկետով տւամադրման գործընթացի 

ապահովումը: 

 

 

 

 

 

 

ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ  ԵՎ ԲՆԱՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 

 

 

Բուսաբուծություն 

 <<Անասնաբուժասանիտարիայի, սննդամթերքի անվտանգության և 

բուսասանիտարիայի ծառայությունների կենտրոն>> ՊՈԱԿ-ի մարզային 

ստորաբաժանման ներկայացուցիչների հետ մշտական ուշադրության և 
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հսկողության տակ է պահվել թունաքիմիկատների, կենսապատրաստուկների 

վաճառքի և պահպանման պայմանների, բույսերի մշակության ագրոտեխնիկական 

կանոնների պահպանման ու կիրառման, սերմերի և տնկանյութերի ցանքային 

պիտանելիության և որակի պահպանման աշխատանքների կազմակերպումը։ 

Բույսերի կարանտին հիվանդությունների և վնասատուների հայտնաբերման 

նպատակով կատարվել են  համատեղ ուսումնասիրություններ: 

 
 2013թ. ընթացքում գյուղատնտեսական աշխատանքների համար մատչելի գներով 

ազոտական պարարտանյութի և դիզելային վառելանյութի ձեռքբերման նպատակով 

պետական աջակցության ծրագրի շրջանակներում ՀՀ կառավարության կողմից գարնանը  

մարզին հատկացվել է.  

 2545 տ ազոտական պարարտանյութ, որը բաշխվել է մարզի 66 համայնքների 

  933.328 լիտր դիզելային վառելանյութ՝ բաշխվել է 84 համայնքների:  

Աշնանը հատկացվել է . 

 1000 տ ազոտական պարարտանյութ՝ բաշխվել է 42 համայնքների   

 510.181  լիտր դիզելային վառելանյութ՝ բաշխվել է 50 համայնքների: 

 <<2010-2014թթ. Հայաստանի Հանրապետությունում հացահատիկային 

մշակաբույսերի սերմնաբուծության և սերմարտադրության զարգացման ծրագրի>> 

շրջանակներում մարզին հատկացվել է  

 42,3 տոննա աշնանացան ցորենի էլիտային սերմացու, որը բաշխվել է 11 

սերմարտադրող ֆերմերների,  

 335 տոննա աշնանացան ցորենի առաջին վերարտադրության սերմացու` բաշխվել է 

46 համայնքների,  

 50 տոննա գարնանացան գարու սերմացու՝ բաշխվել է 20 համայնքների,  

 5 տոննա առվույտի սերմացու՝ բաշխվել է 28 համայնքների,  

 6,5 տոննա կորնգանի սերմացու՝ բաշխվել է 12 համայնքների  

 4  տոննա եգիպտացորենի սերմացու՝ բաշխվել է 10 համայնքների: 

 Մկնանման կրծողների դեմ պայքարի միջոցառումները կազմակերպելու համար ՀՀ 

գյուղատնտեսության նախարարության կողմից մարզին հատկացվել է 1692  կգ ցինկի 

ֆոսֆիդ, որը բաշխվել է գյուղնախարարության կողմից անցկացված մոնիտորինգի հիման 

վրա հաստատված 68 համայնքներին: Պայքարի միջոցառումներ են  իրականացվել  14101 

հա-ի վրա: 

 Մարզի համայնքների հացահատիկային մշակաբույսերի և կարտոֆիլի 

սերմադաշտերի վիճակի ուսումնասիրման նպատակով պարբերաբար կատարվել են 

սերմադաշտերի ապրոբացիաներ: 

 Լոռու մարզային փրկարարական վարչության մասնագետների հետ համատեղ 

ուսումնասիրվել է տարերային աղետներից առավել տուժած համայնքների ցանքերի 

վիճակը, կազմվել է մասնագիտական ակտ պատճառված վնասների չափի վերաբերյալ և 
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ներկայացվել մարզպետի հաստատմանը: 2013թ. ընթացքում կարկտահարվել են մարզի 3 

համայնքների ցանքատարածությունները, վնասվել է 548 հա ցանքատարածություն:  Վնասի 

չափը կազմել է 227 մլն դրամ: 

Մարզի Հաղպատ, Լեռնանցք, Սվերդլով, Դսեղ, Կուրթան, Մարգահովիտ, Ազնվաձոր և 

Շնող համայնքները  հայտ են ներկայացրել գյուղատնտեսական տեխնիկա և գործիքներ 

ձեռք բերելու համար:  Դրանց վերաբերյալ գրություններ է ուղարկվել ՀՀ տարածքային 

կառավարման և գյուղատնտեսության նախարարություններ:     

Հոկտեմբեր ամսին անց է կացվել <<Բերքի տոն 2013>> ավանդական 

տոնակատարությունը: 

 Լոռու մարզային վիճակագրական գործակալության հետ համատեղ ամփոփվել է 

գարնանացանի և բերքահավաքի տարվա տվյալները, որը  ներկայացվել ՀՀ 

գյուղատնտեսության նախարարություն: 

2013թ. կատարված ցանքերի ցուցանիշների համեմատականները  2012թ. հետ բերված 

են ստորև աղյուսակում . 

 

Համեմատական 

 

 

հ/

հ 

 

Մշակաբույսի անվանումը 

2013թ. 

 

հա 

2012թ 

 

հա. հա % 

1 Հացահատիկային մշակաբույսեր 11042,0 9520,7 +1521,3 +16,0 

2 Հատիկաընդեղենային մշակաբույսեր 184,3 169,1 +15,2 +9,0 

3 Կարտոֆիլ 3952,9 3712,3 +240,6 +6,5 

4 Բանջարանոցաբոստանային 

մշակաբույսեր 

1458,5 1369,0 +89,5 +6,5 

5 Տեխնիկական մշակաբույսեր 

(արևածաղիկ) 

417,5 529,5 -112,0 -21,1 

6 Կերի արմատապտուղ 236,7 164,3 +72,4 +44,1 

7 Կատարվել է աշնանացան 9315,0 8682,0 +633,0 +7,3 
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2013թ. արտադրված գյուղատնտեսական մթերքների ինչպես նաև կուտակված 

անասնակերերի ծավալների համամատականները 2012թ. հետ բերված են ստորև 

աղյուսակում 

 

Համեմատական 

 

 

հ/հ 

 

Մշակաբույսի անվանումը 

2013թ. 

 

տ 

2012թ 

 

տ տ % 

1 Հացահատիկային մշակաբույսեր 35215,4 20886,2 +14349.2 +68,8 

2 Հատիկաընդեղենային մշակաբույսեր 391,0 358,5 +32,5 +9,1 

3 Կարտոֆիլ 70120,8 54451,7 +15669,1 +28,8 

4 Բանջարանոցաբոստանային 

մշակաբույսեր 

24262,0 18033,8 +6228,2 +34,5 

5 Տեխնիկական մշակաբույսեր 

(արևածաղիկ) 

417,5 498,6 -81,1 -16,3 

6 Պտուղ և հատապտուղ 6010,5 6341,0 -330,5 -5,2 

7 Խաղող 217,4 165,1 +52,3 +31,7 

8 Կերի արմատապտուղ 7028,6 5544,0 +1484,6 +26,8 

9 Կուտակվել է խոտ 108402,7 80453,8 +27948,9 +34,7 

10 Կուտակվել է սիլոս 9486,2 9772,4 -286,2 -2,9 

11 Պատրաստվել է սիլոս 7481,0 2490,0 +4991,0 +200,4 

                                                                                                                                                 
Ոռոգում 

Հիմնանորոգվել է Խնկոյան համայնքի ոռոգման ջրամբարը; Աշխատանքների 

իրականացման համար  պետական բյուջեից կատարվել է 9 մլն 167 հազար դրամ ներդրում: 

Պարբերաբար ուսումնասիրություններ են կատարվել  <<Գետիկ>> և <<Լոռու 

ջրանցք>> ՋՕԸ-ների գործունեությունների վերաբերյալ, վերահսկվել է ոռոգման 

համակարգերի նպատակային շահագործման և ոռոգման ջրի վարձավճարների 

հավաքագրման գործընթացը: 
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Ոռոգման, ջրարբիացման և համակարգերի շահագործման նպատակներով ՋՕԸ-երի 

գործունեության ցուցանիշնեները 16.12.2013թ. դրությամբ բերված են ստորև աղյուսակում. 

 

Ոռոգված տարածքը  (հա) 

որից 

հ/հ ՋՕԸ-ի 

անվանումը Ընդա-

մենը 
մեխանի

-կական 

ինքնա-

հոս 

Ջրտուքը 

 

 

հազ. խմ 

Հասույթը 

 

 

hազ. 

դրամ 

Գանձումը 

 

 

հազ. 

դրամ 

Գանձմա

ն 

մակար-

դակը 

% 

1 Գետիկ 883.7 389.0 494.7 1346.3 14809.2 14587.6 98.5 

Լոռու ջրանցք 971.8 682.0 289.8 700.4 7410.9 6650.7 86.3 

ջրարբիացում    12.8 770.4 895.1 114.9 

 

2 

շահագործում    72761.8 9568.1 9062.0 94.7 

 Ընդամենը 1855.5 1071.0 784.5 74821.3 32858.5 31195.4 94.9 

 

Հաշվետու տարում մարզպետարանի աշխատակազմի գյուղատնտեսության և 

բնապահպանության վարչության գյուղատնտեսության բաժինը խորհրդատվական 

աջակցություն է ցույց տվել համայնքներին՝ համայնքային սեփականություն հանդիսացող 

ոռոգման ցանցերի վերանորոգման, վերակառուցման և դրանց շահագործման ուղղությամբ:  

Կատարվել է գարնանային հնարավոր ջրհեղեղներից, հեղեղումներից և սելավներից 

գյուղատնտեսական ցանքատարածությունները պաշտպանելու նպատակով մարզի գետերի, 

հեղեղատարների և սելավատարների առավել վտանգավոր տեղամասերի ուսումնասիրում: 

Կազմվել է կանխարգելիչ միջոցառումների պլան և ուղարկվել ՀՀ գյուղատնտեսության 

նախարարություն: 

Պետական բյուջեի պահուստային ֆոնդի միջոցներով կատարվել են Ձորագյուղ 

համայնքի <<Ուռուտ>> կոչվող տարածքով անցնող Ձորագետ գետի հունի ուղղման, աջ 

ափի ամրացման և հենապատի կառուցման աշխատանքները: Շինարարական 

աշխատանքների իրականացման արժեքը կազմել է ավելի քան  31 մլն 641 հազար  դրամ:          

 

Անասնապահություն 
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  Լոռու մարզի համայնքներում և բոլոր կարգի տնտեսություններում 2013թ. 

հունվարի 1-17-ը անց է կացվել և  անասնագլխանակի համատարած հաշվառում: 

 

ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ 2013թ.  ԱՆԱՍՆԱԳԼԽԱՔԱՆԱԿԸ (հունվարի 1-ի 

դրությամբ) 

ԱՆՎԱՆՈՒՄ  

խոշոր եղջ. կենդ.ընդամենը 

որից կովեր 

78 891 

38 525 

մանր եղջ. կենդ.ընդամենը 

որից մայր 

30 109 

22 715 

խոզեր՝ ընդամենը 

որից մայր 

13 551 

3 231 

թռչուններ՝ ընդամենը 135 250 

մեղվաընտանիք  ընդամենը 23 245 

ձիեր՝ ընդամենը  2 587 

գոմեշներ՝ ընդամենը 11 

 Համաձայն վիճակագրական ծառայության տվյալների, Լոռու մարզի 2013թ. 

հունվար-նոյեմբեր ամիսների անասնաբուծական մթերքիների արտադրության ծավալներ 

կազմում են. 

 

անվանումը 2013թ. (11 ամիս) 

միս (հազ.տ) 11.9 

կաթ (հազ.տ) 82.8 

ձու (միլ.հատ) 43.7 

 Լոռու մարզում 2011-2015թթ. իրականացվող «Համայնքների 

գյուղատնտեսական ռեսուրսների կառավարման և մրցակցության»  ծրագրի 

շրջանակներում, 2013թ-ին  Լորուտ, Դսեղ, Շամուտ, Ահնիձոր, Քարինջ, Մարց 

համայնքների արոտներում ավարտվել են  արոտների ջրարբիացման ու 

ճանապարհների  վերանորոգման  աշխատանքները: Տեխնիկական միջոցներ 

են տրամադրվել Մարց համայնքին՝ հակավորող մեքենա, Ահնիձորին՝ 
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տրակտոր և հակավորող մեքենա, Քարինջին՝ հակավորող մեքենա, Դսեղին՝ 

տրակտոր և հակավորող մեքենա: Տեխնիկայի տրամադրման ծրագիրը 

ընթացքի մեջ է: 

 2012թ. հունիսին  Ֆրանսիայի MRE-ի (Անասնաբուծության շրջանային տուն) 

կողմից Լոռու մարզում կատարած փորձագիտական այցի և Լոռու մարզպետի 

2012թ. տարեվերջին Պրովանս Ալպ Կոտ դԱզյուր(ՊԱԿԱ) այցելություն 

արդյունքում սահմանվեց «Լոռու մարզում անասնաբուծության զարգացման 

համագործակցություն» ծրագիրը: Այս  ծրագրի նպատակն է ֆրանսիայի 

ՊԱԿԱ շրջանի  Կարմեժանի լիցեյի ոչխարաբուծական ֆերմայի օրինակով  

Լոռու մարզի Սպիտակի տարածաշրջանում հիմնել տնտեսություն՝ մսատու 

ոչխարաբուծությունը զարգացնելու, անասնապահների մասնագիտական 

գիտելիքները կատարելագործելու և այն արտադրության մեջ ներդնելու 

նպատակով: 2013թ.-ին այդ ծրագրի իրականացման համար 

անասնաբուծության գծով 4 մասնագետներ  կգործուղվեն Ֆրանսիա՝ 

ուսումնասիրելու  ֆրանսիական փորձը:  

 
Բնապահպանություն 

 Լոռու մարզային փրկարարական վարչության հետ համատեղ մշակվում և 

պարբերաբար անց են կացվում «Անտառների հրդեհների հրդեհաշիջման կազմակերպում» 

թեմայով շտաբային ուսումնավարժություններ: Ըստ ՀՀ Լոռու մարզպետի կողմից 

հաստատված ժամանակացույցի՝ Լոռու մարզի ԱԻ հանձնաժողովի,  «Հայանտառ» ՊՈԱԿ-ի, 

շահագրգիռ կազմակերպությունների և համայնքների մասնագիտացված խմբերի ու արձա-

գանքող ուժերի մասնակցությամբ անց է կացվել հրամանատարական շտաբային 

ուսումնավարժություն: 

 Համայնքային անտառների ստեղծման գործում իր խոշոր ներդրումն ունի «Էյ-Թի-

Փի» բարեգործական հիմնադրամը: 2013թ. ընթացքում հիմնադրամի կողմից  Լոռու 

մարզում իրականացված աշխատանքներ. 

 Սպիտակ, Կաթնաջուր, Արջուտ, Ֆիոլետովո,  Ծաղկաբեր, Ջրաշեն, Ղուսալի, 

Սվերդլով և Կողես համայնքներում շուրջ 416 հա տարածքի վրա նախորդ 

տարիներին հիմնադրված անտառմշակույթների խնամքի և լրացման 

աշխատանքներ.  

 Ծաղկաբեր և Ղուրսալի համայնքներում շուրջ 3 կմ ցանկապատի վերանորոգում.  

 Կողես համայնքում 5 հա անտառտնկում և սերմերով 27 860 հատ կաղնու ցանքս. 

 Ծաղկաբեր համայնքում 171.8 հա-ի վրա՝ լրացման աշխատանքներ: 

 

Անտառտնկարքների խնամքի և լրացման աշխատանքները կրում են 

շարունակական բնույթ:  

 Թեղուտի հանքավայրի շահագործման ծրագրով նախատեսված է մինչև 

2020թ. հատել 158  հա անտառ, իսկ մնացած 199 հա-ը՝ 2020թ. և հետագա 

տարիներին: Թեղուտի պղինձ-մոլիբդենային հանքավայրի շահագործման հետ 

կապված, ըստ հաստատված բնապահպանական ծրագրի, «Թեղուտ» ՓԲԸ-ն 



15 
 

պարտավորվել է կատարել 714 հա անտառտնկման աշխատանքներ, որից 2009-

12թթ. ընթացքում մասնագիտացված ձեռնարկությունների միջոցով արդեն իսկ 220 

հա համայնքային (73 հա՝ Լեռնահովիտ, 50 հա՝ Թեղուտ, 50 հա՝ Արջուտ, 30 հա՝ 

Օձուն, 17 հա՝ Շնող) և 80 հա անտառային ֆոնդի տարածքների վրա կատարվել են 

անտառտնկման, ցանկապատման և խնամքի աշխատանքներ: 2013թ. նույն ծրագրի 

շրջանակներում «Գուգարքի անտառտնտեսություն» և «Լալվարի 

անտառտնտեսություն» մասնաճյուղերի տարածքներում իրականացվել է շուրջ 78.5 

հա տարածքի անտառտնկում և նախորդ տարիներին տնկված անտառմշակույթների 

լրացում 114.1 հա-ի վրա: 

 «Գուգարքի անտառտնտեսություն» և «Տաշիրի անտառտնտեսություն» 

մասնաճյուղերի  200 հա  տարածքում իրականացվել են նախորդ տարիներին 

հիմնադրված անտառկուլտուրաների լրացման աշխատանքներ: 

 WWF ծրագրով.  

 «Թռչկան» ջրվեժի` բնության հուշարձանի հարևանությամբ, 20 հա 

տարածքի վրա իրականացվել են ցանկապատման և անտառպատման 

աշխատանքներ: 2014-15թթ. կիրականացվի տնկված անտառային 

մշակույթների խնամքի և լրացման աշխատանքներ: 

 «Գուգարքի անտառտնտեսություն» մասնաճյուղի 59.8 հա  տարածքում 

իրականացվել և անտառտնկում, իսկ աշնանը լրացման 

աշխատանքներ: 
  2013թ. 11 ամիսների ընթացքում Ոստիկանության Լոռու մարզային վարչության և 

ոստիկանության բաժինների կողմից  կատարվել է 779 ստուգայց, հայտնաբերվել են 

ապօրինի անտառտահումների, փայտանյութի տեղափոխման և իրացման 56 և 

որսագողության 2 դեպք, պետությանը հասցված վնասի չափը կազմել է 2 մլն. 280 հազ. 

դրամ, որն ամբողջովին վերականգնվել է: Հարուցվել է 6 քրեական գործ: Վարչական 

պատասխանատվության է  ենթարկվել 19 անձ: 

 «Հայանտառ» ՊՈԱԿ-ի, մարզում գործող անտառտնտեսությունների հետ 

պարբերաբար ամփոփվել է մարզի տարածքում փայտանյութի մթերման պետական 

առաջադրանքի և անտառվերականգնման աշխատանքների վերաբերյալ  տվյալները: 

 2013թ. մարզի անտառհատումների տարեկան առաջադրանքը 8513 մ3 է, 11 

ամիսների ընթացքում օրինական (պլանային) հատումները կազմել են 10754 մ3: 

 2012թ. 11 ամիսների ընթացքում մթերվել է 4480 մ3 թափուկ վառելափայտ: 
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 Լոռու մարզի «Անտառտնտեսություն» մասնաճյուղերում 2013թ. 11 ամիսների 

ընթացքում հայտնաբերված ապօրինի հատումները կազմել են 164 ծառ – 74.68 խտացված 

մ3 ընդհանուր ծավալով:  

 Մարզպետարանի կողմից առաջարկվել է, որպեսզի Լոռու մարզի Բազում, 

Ազնվաձոր, Քարաձոր, Ղուրսալ, Նոր Խաչակապ և Արջուտ համայնքները նույնպես 

ընդգրկվեն անվճար թափուկ վառելափայտ ձեռք բերելու արտոնություն ստացող 

համայնքների ցանկում: 

 Մարզպետարանի հանձնարարությամբ համայնքներում ծառերի էտը 

կազմակերպվում է ուշ աշնանը և էտից առաջացած վառելափայտը տրամադրում են 

սոցիալապես անապահով ընտանիքներին: 

 Աջակցություն է ցուցաբերվել մարզի համայնքներին, դպրոցներին և 

կազմակերպություններին ծառատունկ կատարելու գործում: 

 

Ընդերքօգտագործում և շրջակա միջավայր 

 Գործող օրենքի համաձայն Ալավերդու պղնձաձուլական գործարանի և Ախթալայի 

լեռնահարստացուցիչ կոմբինատի կողմից վնասակար ազդեցության ենթարկվող 

համայնքներին պետական բյուջեից կատարվում են մասնահանումներ` բնապահպանական 

և առողջապահական ծրագրեր իրականացնելու համար:   

     ՀՀ պետական բյուջեի կողմից 2010-2013թթ. բնապահպանական և առողջապահական 

ծրագրեր իրականացնելու համար տրամադրված գումարների վերաբերյալ տվյալները 

հետևյալն են. 

                                           հազ. դրամ 
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Տարիները Համայնքներ 

2010 2011 2012 2013 

Ալավերդի 37 292.2 55 155.9 94 411.5 110 000.0 

Հաղպատ 9 197.3 18 600.0 23 602.8 25 000.0 

Օձուն 9 006.0 18 600.0 23 602.9 58 664.8 

Աքորի 18 994.2 11 712.0 23 602.8 28 000.0 

Հագվի  800.0 8 000.0 50 000.0 

Ախթալա 2 540.0 1 000.0 1  500.0 3 500.0 

Ընդամենը 77 029.7 113 067.9 174 720.0 275 164.8 

      

Ըստ ՄԺԾ ծրագրին ներկայացված հայտի՝  2014թ. համար նախատեսվում է.  

 Ալավերդի համայնքին – 120 000.0 հազ. դրամ; 

 Օձուն համայնքին       – 12 498.4 հազ. դրամ; 

 Հաղպատ համայնքին  – 27 000.0 հազ. դրամ; 

 Աքորի համայնքին       – 30 000.0 հազ. դրամ; 

 Հագվի համայնքին      – 30 000.0 հազ. դրամ; 

 Ախթալա համայնքին   –  4 500.0 հազ. դրամ: 

     Ելնելով <<Ընկերությունների կողմից վճարվող բնապահպանական վճարների 

նպատակային օգտագործման մասին>> ՀՀ օրենքով ընձեռնված հնարավորությունից, 

միջնորդություն է ներկայացվել ՀՀ բնապահպանության նախարարություն, ոպեսզի Լոռու 

մարզի Ստեփանավան, Ուրասար («Սագամար» ՓԲԸ՝ շահագործում է Արմանիսի ոսկու-

բազմամետաղային հանքավայրը) և Մղարթ, Կողես, Կարմիր Աղեկի համայնքները («Մուլտի 

Գրուպ Կոնցեռն» ՍՊԸ՝  շահագործում է Մղարթի ոսկու-բազմամետաղային հանքավայրը) 

նույնպես ընդգրկվեն վնասակար ազդեցության ենթարկվող համայնքների ցանկում ու 

բնապահպանական ծրագրեր իրականացնելու համար պետական բյուջեից սահմանված 

կարգով ստանան մասնահանումներ: 

Ակնկալվող բնապահպանական նպատակային գումարները էապես կնպաստեն 

նշված համայնքների ազգաբնակչության առողջության և շրջակա միջավայրի պահպանման 

գործին: 

 Հանքավայրերի շահագործման և օգտակար հանածոների վերամշակման 

արդյունավետության բարձրացման համար կազմակերպություններին տրվել է 

մասնագիտական և խորհրդատվական օգնություն: 
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 Ալավերդու պղնձաձուլական գործարանի նոր ծխատարի կառուցման արդյունքում 

էապես նվազել է արտանետվող գազերի ազդեցությունը:  

 Մարզի բնապահպանական կարևոր խնդիրների քննարկումները, հասարակական 

լսումները հիմնականում անց են կացվում մարզպետարանի նիստերի դահլիճում 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: 

 Բնապահպանության բաժինը կազմակերպել և ակտիվ մասնակցություն է ունեցել 

բնապահպանության ոլորտին առնչվող մի շարք սեմինարների, գիտաժողովների և  

կոնֆերանսների աշխատանքներին: 

 Ուսումնասիրվել և համապատասխան առաջարկություններ ու դիտողություններ են 

արվել բնապահպանական ոլորտին վերաբերվող իրավական ակտերի մի շարք նախագծերի 

վերաբերյալ: 

 2012թ. նոյեմբերին «Ախթալա ԼՀԿ» ՓԲԸ-ի կոնսերվացված «Նազիկ» 

պոչամբարի 1 հա տարածքում իրականացվել են ռեկուլտիվացիոն և 

կանաչապատման աշխատանքներ: 2013թ. գարնան և աշնան մոնիտորինգի 

արդյունքներով ապահովվել է ծառերի և թփերի 95%-անոց կպչողականություն: 
 Հայ–Գերմանական Ֆինանսական Համագործակցության շրջանակներում 

իրականացվում է «Կոշտ կենցաղային աղբի համակողմանի կառավարման հայեցակարգ, ք. 

Վանաձոր» ծրագիրը: Փորձագետների կողմից նոր աղբավայր կառուցելու համար 

հավանության է արժանացել Քարաձոր համայնքի հարակից տարածքը: Եվրոպական 

չափանիշներին համապատասխան աղբավայրի կառուցման դեպքում, ենթադրվում է, որ 

աղբավայրից կօգտվեն ոչ միայն Վանաձոր և Սպիտակ քաղաքները, այլև Գուգարքի և 

Սպիտակի տարածաշրջանի գրեթե բոլոր գյուղական համայնքները: ՀՀ տարածքային 

կառավարման նախարարության կողմից ծրագրին առաջարկվել է դիտարկել ոչ միայն վերը 

նշված տարածաշրջանները, այլ ամբողջ մարզը և Դիլիջան քաղաքը: Նոր աղբավայրը 

կլուծի նաև համայնքներում տարերայնորեն առաջացած ապօրինի աղբավայրերի 

լիկվիդացման հարցը: 

 Մարզպետարանի կողմից տարվող հետևողական աշխատանքի շնորհիվ, մարզի մի 

քանի գյուղական համայնքներ ևս ձեռք են բերել աղբարկղեր և սկսել են կատարել 

կանոնակարգված աղբահանության աշխատանքներ:  

                                  

 

       

                                        ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ՀՀ կառավարության 07.02.2013թ. թիվ 130-Ն, 11.04.2013թ. թիվ 365-ն և 

19.09.2013թ. թիվ 1105-Ն որոշումներով Լոռու մարզի հրատապ լուծում պահանջվող 



19 
 

հիմնախնդիրների լուծման համար մարզպետարանին հատկացվել է     1 337 933 400 ՀՀ 

դրամ: 

Նշված միջոցներով  իրականացվել է ՝ 

 1.Բազմաբնակարան շենքերի տանիքների հիմնանորոգում - 8 համայնքում, 219.53 մլն  

          դրամի՝  36 շենքեր: 

2. ք.Վանաձորի բազմաբնակարան շենքերի բակերի բարեկարգում - 10 բակ, 90.35մլն. 

դրամի: 

3. Հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների հիմնանորոգում- 10 դպրոց, 122.72 

մլն. դրամի: 

4. Նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունների  հիմնանորոգում և կառուցում– 3 

մանկապարտեզ, 37.82 մլն. դրամի, այդ թվում՝ նորի կառուցում՝ 1 մանկապարտեզ՝ 

32.86 մլն. դրամի: 

5. Մշակութային օբյեկտների հիմնանորոգում և  կառուցում - 6 համայնքում, 110.55 մլն.  

         դրամի, այդ թվում նորի կառուցում 2 համայնքում՝  34.83 մլն. դրամի: 

6. Համայնքային կենտրոններ հիմնանորոգում և  կառուցում -3 համայնքում, 52.93 մլն. 

         դրամի, այդ թվում նորի կառուցում ՝ 1 համայնքում 31.99 մլն. դրամի: 

7. Խմելու ջրագծերի և կոյուղագծերի հիմնանորոգում -5 համայնքում, 57.23 մլն. դրամի: 

8. Գազամատակարարման համակարգի կառուցում - 3 համայնքում, 44.84 մլն. դրամի: 

9. Փողոցի լուսավորություն կառուցում -2 համայնքում, 14.29 մլն. դրամի: 

10. Ճանապարհների վերանորոգում - 6 համայնքում, 419.56 մլն. դրամի:   

11. Առողջապահական օբյեկտներ հիմնանորոգում և կառուցում - 9 օբյեկտ, 87.49 մլն.  

          դրամի, այդ թվում նորի կառուցում՝ 1 օբյեկտ  25.26մլն. դրամի: 

12. Այլ օբյեկտների հիմնանորոգում - 4 օբյեկտ՝ 29.67 մլն. դրամի, 

13. Նախագծանախահաշվային աշխատանքներ՝ 7.85 մլն. դրամի: 

14. Այլ հոդվածներով ծախսեր. 

1) Համայնքների բյուջեների կորուստների փոխհատուցում՝ 6 640.0 հազ.դրամ: 

2 )Այլ կապիտալ դրամաշնորհներ՝ 6 000.0 հազ. դրամ: 
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3)Կապիտալ սուբվենցիաներ համայնքներին՝ 13 500.0 հազ. դրամ: 

4)Ընթացիկ դրամաշնորհներ պետական և համայնքային ոչ առևտրային 

կազմակերպություններին՝ 10 926.4 հազ. դրամ: 

 

Նախատեսված օբյեկտների շինարարական աշխատանքներն իրականացրել են 39 

շինարարական կազմակերպություններ: 

Օբյեկտների շինարարական աշխատանքների տեխնիկական հսկողությունն  

իրականացրել են 6 կազմակերպություններ: 

Օբյեկտների նախագծանախահաշվային աշխատանքներն իրականացրել են 8 

նախագծային կազմակերպություններ: 

Օբյեկտների շինարարական աշխատանքներում ներգրավվել են շուրջ 985 

աշխատողներ: 

 

 15.11.2013թ.  դրությամբ ծրագրով նախատեսված բոլոր աշխատանքներն 

ավարտված են, բացառությամբ 

1. Ալավերդու համայնքի գեղարվեստի դպրոցի հիմնանորոգման/համաֆինանսավորում/: 

2. Հաղպատ համայնքի դպրոցի հիմնանորոգման/համաֆինանսավորում/: 

 

 

 

 

 

ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆ 

 

Մարզի ավտոմոբիլային ճանապարհների ցանցը կազմում է  928.1 կմ, այդ թվում՝ ըստ 

նշանակության՝ 

 Միջպետական      218.9 կմ 

 Հանրապետական     486.1 կմ 

 Մարզային      223.1 կմ 
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Ճանապարհաշինական ոլորտի աշխատանքների գերակա խնդիրներից է համայնքների 

ճանապարհների  հիմնանորոգումը: Այդ նպատակով 4-րդ և 5-րդ փուլերով նախատեսվել էր 

կատարել 411.380 մլն դրամի աշխատանքներ՝ մարզի 5 քաղաքներում և մեկ գյուղական 

համայնքում: 

Առաջնահերթ հիմնանորոգվել է 18 փողոց՝ 6.5կմ երկարությամբ: (Տես՝ ցանկ 1) Ցանկ-1 

2013թ. 

/հազ.դրամ/  
II, III և IV հրատապ ծրագրերի իրականացման 

ընթացքը 

նախատեսված կատարված 

1 
ք.Վանաձորի փողոցների և մայթերի 

ասֆալտապատում 
328203.2 328203.2 

2 ք.Սպիտակի փողոցների ասֆալտապատում 18372.9 18372.9 

3 ք.Ստեփանավանի փողոցների ասֆալտապատում 27821.2 27821.2 

5 ք.Տաշիրի փողոցների ասֆալտապատում 15380.4 15380.4 

8 
գ.Լեջանի գյուղամիջյան ճանապարհի նորոգում 

խճապատումով 
15420.4 15420.4 

14 
Գուգարք համայնքի ճանապարհների 

վերանորոգում 
6182.5 6182.5 

 Ընդամենը 411380.6 411380.6 

 

ՀՀ տրանսպորտի եւ կապի նախարարության կողմից պետբյուջեի հաշվին վերանորոգվել է  

222 մլն. դրամ գումարի աշխատանքներ (տես ցանկ 2): 

 

Ցանկ-2 

Հ/հ 
ՀՀ տրանսպորտի եւ կապի նախարարություն, 

պետբյուջե 

2013թ. 

/հազ. դրամ/ 

1 Վանաձորի Նարեկացու փողոցի ասֆալտապատում 19000,0 

2 Օձունի փողոցների ասֆալտապատում 49000,0 
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3 Հագվու փողոցների ասֆալտապատում  29000,0 

4 Արևաշող համայնքի փողոցների վերանորոգում 300000,0 

5 Գարգառ համայնքի կամրջի վերանորոգում 27000,0 

6 Մարզային ա/ճ պահպանում և շահագործում 67000,0 

 Ընդամենը 222000.0 

   

 

 

Համայնքների բյուջեների հաշվին կատարված աշխատանքներից հարկ է նշել Վանաձոր 

քաղաքի շուրջ 40 փողոցների վերանորոգումը՝ 145մլն դրամ գումար արժողությամբ: 

 

 

 

 

 

ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ԵՎ ԳԱԶԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌՆԵՐՈՒՄ  ԿԱՏԱՐՎԱԾ 

ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ 

Ջրամատակարարում և ջրահեռացում 

2013թ. մարզի տարբեր համայնքների խմելու ջրի մատակարարման բարելավման 

նպատակով կատարվել է շուրջ 6578.99 մլն դրամի համապատասխան աշխատանքներ 

(այդ թվում՝ պետ բյուջեից 49.59 մլն դրամ, որոնք ներկայացված են ստորև՝ 

 

Ջրամատակարարման ոլորտում 2013 թ. Լոռու մարզում իրականացված  

աշխատանքները՝ ըստ ֆինանսավորման  աղբյուրների: 
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Հ/Հ 
Շինարարարական աշխատանքների անվանումը ըստ 

պատասխանատուների 

Կատարվել է 

առ 30.12.11թ. 

(մլն դրամ) 

  Ընդամենը մարզում՝  6578.99 

I ՀՀ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵ  49.59 

1.  ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶՊԵՏԱՐԱՆ (Հրատապ ծրագրով)  

1.1 

Ալավերդի համայնքի Սանահին թաղամասի 

ջրամատակարարման ներքին ցանցի վերանորոգում 

(հրատապ ծրագրով) 

19.96 

1.2 

Ջիլիզա համայնքի ջրամատակարարման համակարգի 

վերանորոգում (հրատապ ծրագրով) 

15.00 

1.3 

Եղեգնուտ համայնքի ջրամատակարարման համակարգի  

վերանորոգում (հրատապ ծրագրով) 

14.63 

1 

KFW-Գերմանական վարկային ծրագիր 

«Լոռի-ջրմուղկոյուղի» ՓԲԸ-ի կողմից սպասարկվող 

համայնքներում ջրամատակարարման համակարգերի 

բարելավում 3461.4 

2 

«Եվրոպական վերակառուցման» և «Ասիական բանկի» 

ծրագրեր «Հայջրմուղկոյուղի» ՓԲԸ-ի սպասարկման 

տարածքում գտնվող 38 համայնքների խմելու ջրի 

մատակարարում և ջրահեռացման համակարգերի 

աշխատանքների բարելավում 3117.59 

 

ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ԵՎ ՋՐԱՀԵՌԱՑՄԱՆ ՈԼՈՐՏՆԵՐՈՒՄ  ԻՐԱԿԱՆԱՑՎԱԾ 

ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ 

ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՈՒՄ.  

 

Հ

/

Համայնքի 

անվանումը 

Աշխատանքների 

անվանումը և 

ծավալը 

ֆինանսավորման 

աղբյուրը 

Գինը /մլն 

դրամ/ 

Նկարագիրը 

կատարման  

ընթացքի 
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Հ վերաբերյալ 

1 2 3 4 5  

«ԼՈՌԻ-ՋՐՄՈՒՂԿՈՅՈՒՂԻ» ՓԲԸ-Ի ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ՏԱՐԱԾՔ 

1 Վանաձոր Խմելու ջրի 

մատակարարման 

բարելավում 

KFW 

Գերմանական 

վարկային 

ծրագիր 

3461.4 Աշխատանքներ

ը շարունակվում 

է 

«ՀԱՅՋՐՄՈՒՂԿՈՅՈՒՂԻ» ՓԲԸ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ՏԱՐԱԾՔ 

2 Ստեփանավան 

Մեծ Պառնի 

Խմելու ջրի 

մատակարարման 

բարելավում 

«Ասիական  

զարգացման 

բանկ» 

479.0 

 

Աշխատանքներ

ը շարունակվում 

է 

3 Մեծավան, 

Սարչապետ, 

Լեռնահովիտ, 

Հովդարայի 

արտաքին 

ջրատար 

Խմելու ջրի 

մատակարարման 

բարելավում 

«Ասիական  

զարգացման 

բանկ» 

774.0 

 

Աշխատանքներ

ը շարունակվում 

է 

4 Ալավերդի, 

Արևածագ, 

Թեղուտ, Շնող, 

Օձուն 

Խմելու ջրի 

մատակարարման 

բարելավում 

«Ասիական  

զարգացման 

բանկ» 

820.0 

 

Աշխատանքներ

ը շարունակվում 

է 

5 Սպիտակ Խմելու ջրի 

մատակարարման 

բարելավում 

«Եվրոպական 

վերակառուցման 

բանկ» 

610.0 

 

Աշխատանքներ

ը շարունակվում 

է 

6 Ջրաշեն Խմելու ջրի 

մատակարարման 

բարելավում 

«Եվրոպական 

վերակառուցման 

բանկ» 

140.0 

 

Աշխատանքներ

ը շարունակվում 

է 

7 Ախթալա Խմելու ջրի 

մատակարարման 

բարելավում 

«Եվրոպական 

վերակառուցման 

բանկ» 

245.0 

 

Աշխատանքներ

ը շարունակվում 

է 
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 Ընդամենը   6529.4  

ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ԵՆԹԱԿԱՅՈՒԹՅԱՆ 

8 Ալավերդի  Սանահին 

թաղամասի 

ջրամատակարարմա

ն ներքին ցանցի 

վերանորոգում 

ՀՀ Պետբյուջե 19.96 Աշխատանքներ

ն ավարտված 

են. 

9 Ջիլիզա  ջրամատակարարմա

ն համակարգի 

վերանորոգում 

ՀՀ Պետբյուջե 15.0  Աշխատանքներ

ն ավարտված 

են. 

1

0 

Եղեգնուտ ջրամատակարարմա

ն համակարգի  

վերանորոգում 

ՀՀ Պետբյուջե 14.63  Աշխատանքներ

ն ավարտված 

են. 

ԸՆԴԱՄԵՆԸ 49.59  

 

 

Գազամատակարարում  

 

Համայնքներում գերակա խնդիր է համարվում գազամատակարարման ցանցի 

կառուցումը:  

Առ 01.11.2013թ. բաժանորդների թվաքանակը աճել է 510-ով, որից` 231 բնակարաններ 

և 279 առանձնատներ: 

2013թ. մարզի 3 համայնքներում ՀՀ պետական բյուջեով կատարել են 44.84 մլն 

դրամի գազաֆիկացման աշխատանքներ: 

     

     Գազամատակարարման ոլորտում 2013 թ. Լոռու մարզում նախատեսված և 

իրականացված  աշխատանքներ   
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Նախատեսվող աշխատանքներ 

Նախատեսված 

գումարը 2013թ  

/մլն. դրամ/ 

Առ 

01.11.2013թ.կատար

վել է 

 ՀՀ ՊԵՏԱԿԱՆ 

ԲՅՈՒՋԵ 

 

Արջուտ համայնքի գազաֆիկացման ներքին ցանցի կառուցում  8.34 8.34 

Ստեփանավան համայնքի Աշոտաբերդ թաղամասի 

գազաֆիկացման ներքին ցանցի կառուցում 

16.78 16.78 

Պետրովկա համայնքի գազաֆիկացման ներքին ցանցի 

կառուցում 

19.72 19.72 

Ընդամենը՝ 44.84 44.84 

 

2013թ-ին «Միացյալ Ազգերի Զարգացման Ծրագրի» կողմից ֆինանսավորվող 

«Համայնքային զարգացման ծրագրի կառավարում և վերահսկողություն»  ծրագրի  

շրջանակներում շուրջ 8. 889 հազար դրամ գումարով կատարվել է Եղեգնուտ համայնքի 

գազաֆիկացման ներքին ցանցի  բարելավում (որից 888 900 դրամը համայնքային 

ներդրում):   

 

ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԱՊԱՀՈՎՈՒԹՅՈՒՆ 

 

Սոցիալական պաշտպանության ենթաբնագավառ (ընտանեկան նպաստ)  

Տարեցտարի բարձրանում է նպաստառու ընտանիքների հասցեականությունը: 

Եթե 2008թ.-ին նպաստառու էին 20 հազ. 840, ապա 2013թ. 11 ամիսների 

ընթացքում միջինացված թվով նպաստառու է 19 հազ. 357 ընտանիք:  

Ընտանեկան նպաստի վճարումներն իրականացվում են սահմանված 

ժամկետներում:  

Մարզում 11 ամսվա տվյալներով վճարվել է շուրջ 5 մլրդ 622 մլն դրամ ընտանե-

կան նպաստ, 2.649 երեխայի ծննդյան կապակցությամբ 142 մլն 550 հազար դրամ 

 (ի դեպ, նպաստառու ընտանիքի 991 երեխայի համար վճարվել է կրկնակի 

չափով ծննդյան նպաստ՝ 48 մլն 850 հազար դրամ), երրորդ և հաջորդ 459 երեխայի 

ծննդյան կապակցությամբ՝ 197 մլն 650 հազար դրամ, 925 երեխայի խնամքի 

համար՝ 228 մլն 204 հազար դրամ,  մարտական խաչի շքանշանակիր զոհված 2 
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զինծառայողի ընտանիքի՝ 2.2 մլն դրամ: Նպաստառու ընտանիքի առաջին 

դասարան հաճախող 1.409 երեխայի համար վճարվել է միանվագ օգնություն՝ 35 մլն 

225 հազար դրամ, 23 ընտանիքում մահացած անդամի համար՝ 1 մլն 150 հազար 

դրամ, հրատապ օգնություն է վճարվել 287 մլն 696 հազար դրամ: 

11 ամիսների ընթացքում մարզի սոցիալական ծառայությունները սխալ 

տեղեկություններ ներկայացրած  քաղաքացիներից ետ են գանձել ավելի քան 16 մլն 

542 հազար դրամ, որից ավելի քան 6.5 մլն բաժին է ընկնում Վանաձորի 

սոցծառայությանը: 

2013թ. նոյեմբերի 24-ին  Գուգարք համայնքում երկհարկանի փայտե կացարանի 

հրդեհվելու պատճառով անօթևան մնացել 6 ընտանիք: Պետական մարմինների, 

կազմակերպությունների և անհատների կողմից նշյալ ընտանիքներին ցուցաբերվել է 

աջակցություն (դրամական օգնություն, սնունդ, հագուստ, կենցաղային իրեր և այլն): 

Լոռու մարզպետարանը ևս անմասն չի մնացել. ամբողջությամբ վերականգնել են 

կորցրած փաստաթղթերը, դպրոցահասակ երեխա ունեցող ընտանիքներին 

տրամադրվել է 20.000-ական դրամ, պատրաստակամություն է հայտնել 25.000-

ական դրամով ամսավարձով փոխհատուցել 5 ընտանիքների 4 ամսվա բնակարանի 

վարձավճարը:  

 

Կենսաթոշակային ապահովության ենթաբնագավառ 

 

Լոռու մարզում բնակվում է 50.618 կենսաթոշակառու, հաշմանդամ են 17.061-ը 

(որից` առաջին խումբ` 947, երկրորդ խումբ՝ 8.718, երրորդ խումբ՝ 6.666), մինչև 18 

տարեկան մանկուց հաշմանդամ են 730 երեխա, ծնողազուրկ են 2.666 երեխա, 

որից` 55-ը երկկողմանի:  

Սահմանված ժամկետում իրականացվում  են կենսաթոշակների վճարումները: 

 

Աշխատաշուկա և զբաղվածություն 

 

Մարզում զբաղված քաղաքացիների թիվը 01.10.2013թ. կազմում է 85.027 մարդ, 

որից՝ պետական հատվածում՝ 20.820, ոչ պետականում՝ 63.976, հասարակական 

հատվածում՝ 231 քաղաքացի:   

 Ներկայումս Լոռու մարզում գործազուրկի կարգավիճակ ունի  6.810 մարդ: 

Սահմանված ժամկետում իրականացվում են գործազրկության նպաստների 

վճարումները: 

2013թ. մայիսի 8-ին Վանաձորում իրականացվել է «Աշխատանքի տոնավաճառ» 

ամենամյա պետական ծրագիրը, որին մասնակցություն  է ունեցել  32 գործատու:  
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Լոռու մարզում գործում է Զբաղվածության մարզային Ֆորում, որը 

գործունեության համար՝ որպես թիրախային ուղղություն, ընտրել է տուրիզմի 

զարգացումը: 

 

Հաշմանդամության հիմնահարցեր 

 

Մարզի թվով 3 բժշկասոցիալական փորձաքննական հանձնաժողովների կողմից 

հաշվառվել է  114 հաշմանդամություն ունեցող անձ, որոնք ընդգրկվել են 

վերականգնողական անհատական ծրագրում: Նրանց տրվել է  17  նստասայլակ, 16 

լսողական սարք, 36 քաղաքացիների տրվել է պրոթեզ (ստորին և վերին 

վերջույթների` 12, կրծքագեղձի` 24), 19 պրոթեզաօրթոպեդիկ առարկաներ և օրթեզ: 

Կարիքավորներին հատկացվել է 8 ձեռնափայտ, 8 հենակ-արմնկահենակ և 4 

քայլակ:  

 Լոռու մարզում գործում է հաշմանդամություն ունեցող անձանց հարցերով 

զբաղվող Լոռու մարզային հանձնաժողովը: «Լիարժեք կյանք» ԲՀԿ-ի կողմից լույս է 

ընծայվում համանուն պարբերականը, որը լուսաբանում է հաշմանդամների 

խնդիրները: 

Գոհունակությամբ պետք է նշել, որ այս բնագավառում ակտիվ են 

հասարակական կազմակերպությունները, որոնց ներկայացուցիչները մարզային 

հանձնաժողովի անդամներ են: Բուժհիմնարկներին և ՀԿ-ներին մեծապես օգնում է 

Երուսաղեմի «Սուրբ Ղազարի օրդենը Հայաստանում» հիմնադրամը: 

Մեծածավալ աշխատանքներ են իրականացվում հաշմանդամություն  ունեցող 

անձանց  շրջանում: Ես կանդրադառնամ մարզական հաջողություններին. 

 «Խուլերի կրթամշակութային կենտրոն» ՀԿ-ի շահառու վանաձորցի, ՀՀ նախ-

կին չեմպիոն Գևորգ Սերոբյանը 2013թ. ապրիլին Թեհրանում մասնակցեց ըմբշա-

մարտի միջազգային վարկանիշային մրցաշարին, որտեղ ձեռք բերած նվաճումը (5-

րդ տեղ) հնարավորություն ընձեռնեց նրան մասնակցելու նաև Բուլղարիայում 

հուլիսին անցկացված 22-րդ ամառային սուրդոօլիմպիադային արձանագրելով՝ 

ըմբշամարտ՝ 10-րդ, իսկ ձյուդո՝ 8-րդ տեղ: 

 2013թ. հունիս ամսին  ՀՀ Լոռու մարզպետի մրցանակի համար մրցակցեցին 

խուլ-համր և կույր շախմատիստները: Մարզային առաջնության մասնակիցներն 

արժանացան մարզպետի շնորհալակագրերին, իսկ թիմերը նաև դրամական 

մրցանակի: 

 Կույրերի ձեռնարկությունում կազմակերպված շախմատի անհատական 

առաջնությունում Համլետ Մեջլումյանը գրավեց առաջին, ապա Երևանում 

անցկացված հանրապետական մրցաշարում՝ երկրորդ տեղը:  
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 Երևանում կայացած շախմատի և շաշկու հանրապետական մրցումներին 

մասնակցած կույր, չտեսնող անձինք պարգևատրվեցին Հայաստանի կույրերի 

միավորման կենտրոնական վարչության կողմից: 

 «Լիարժեք կյանք» ԲՀԿ-ի թիմը 2013թ. հոկտեմբերին Ստեփանակերտում 

մասնակցեց հաշմանդամություն ունեցող անձանց միջև անցկացվող ԼՂՀ բոչիայի 

երրորդ  բաց առաջնությանը: Թիմային պայքարում «Լիարժեք կյանք-2» թիմը 

գրավեց երրորդ տեղը: Անհատական մրցապայքարում երրորդ տեղը գրավեց նաև 

ՀԿ նախագահ, առաջին խմբի հաշմանդամ Սուրեն Մաղաքյանը: Մրցանակակիրներ 

թիմերն ու մարզիկները ԼՂՀ կառավարությանն առընթեր սպորտի պետական 

կոմիտեի կողմից ստացան պատվոգրեր և դրամական պարգևներ: 

 «Լուսաստղ» ԲՀԿ-ի շահառու Հարություն Մխիթարյանը Երևանում կայացած 

համաշխարհային սպորտի 11-րդ հանրապետական փառատոնում հաղթեց ինչպես 

ծանրամարտի, այնպես էլ բազկամարտի առաջնություններում և Պարօլիմպիկ 

կոմիտեի կողմից արժանացավ մրցանակի: Հ.Մխիթարյանը առաջին մրցանակային 

տեղը գրավեց նաև Երիտասարդական ասոցիացիայի կողմից  կազմակերպված ՀՀ 

անկախության օրվան նվիրված ուսանողական բազկամարտի մրցաշարում:   

 «Լուսաստղ» ԲՀԿ-ն նաև աջակցեց Հաշմանդամային սպորտի զարգացման 

«Ամառային ճամբար» ՀԿ-ին՝ Վանաձորի լողավազանում ՀՈՒԱ շրջանում լողի 

ուսուցողական միջոցառմանը: Շահառու ընտրված 8 անձինք ունեն մանկական 

ուղեղային կաթված, որոնք լողի ուսուցողական եռամսյա դասընթացից հետո 

կմասնակցեն շահառու համայնքների միջև կայանալիք առաջնությանը,որը 

կկայանա առաջիկա մեկ ամսվա ընթացքում: 

 

Հիմնախնդիր է մնում շարժողական խնդիրներ ունեցող հաշմանդամների 

մուտքի մատչելիության ապահովումը՝ դեպի պետական, տեղական 

ինքնակառավարման հիմնարկներ, հասարակական, մշակութային, մարզական 

կառույցներ, ընտրատեղամասեր և այլն: Այս հարցում  անելիք դեռևս կան: 

Մարզի համայնքներում (քաղաքապետարան, գյուղապետարան) կառուցվել են 

29 թեքահարթակներ (որից՝ 3-ը կառուցվել է 2013թ.), շինարարական տեսակետից 

անվասայլակ օգտագործող մարդկանց համար մատչելի են 30-ը, իսկ դեռևս 54 

համայնքներում մատչելիության ապահովման խնդիր կա: Մարզի 163 կրթական 

հաստատություններից 88-ում առկա է թեքահարթակ (որից  12-ը կառուցվել է 

2013թ), շինարարական տեսակետից մատչելի են 33-ը, իսկ 42 դպրոցում դեռևս 

թեքահարթակ չկա: Մարզի իրավաբանական անձի կարգավիճակ ունեցող 36 

առողջապահական ընկերություններից 33-ում առկա են թեքահարթակներ, շինա-

րարական տեսակետից մատչելի են 8-ը,  2-ում կառուցվել է 2013թ., 5-ում դեռևս 
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կառուցված չէ: Նույն ընկերությունների կազմում գործող շուրջ 90 բուժակ-

մանկաբարձական կետերից 9-ում կառուցված են թեքահարթակներ, իսկ մնացածը 

կարելի է մատչելի համարել, քանի որ տեղակայված են հիմնականում միահարկ 

շինություններում: 

 

Տարեցների ենթաբնագավառ 

2013թ. հոկտեմբերի 1-ին, Տարեցների միջազգային օրվա առթիվ Լոռու 

մարզպետն այցելել է երկու տարեցների՝ 100-ամյա Թ.Շահվերդյանին (գ.Այգեհատ) և 

«Հայկական Կարիտաս» ՄԲԿ-ի շահառու, տնային խնամքի տակ գտնվող 

Ս.Վարդումյանին՝  ցուցաբերելով 40.000-ական դրամ դրամական աջակցություն: 

Տարեցների միջազգային օրվա տոնական սեղանների պատրաստման համար 

մարզպետը  դրամական աջակցություն է ցուցաբերել Վանաձորի ծերանոցին 

(100.000 դրամ) և «Հույսի տուն» ծերերի տանը (50.000 դրամ): Այդ 

հաստատություններ այցելություններ կատարել է մարզպետի տեղակալ Տիգրան 

Բադոյանը: 

«Հայկական Կարիտաս» միջազգային բարեգործական կազմակերպության 

Վանաձորի և Տաշիրի մասնաճյուղերը սպասարկում են 160 շահառուների, 

«Առաքելություն Հայաստան» ԲՀԿ-ի 373 շահառուները անվճար սնվում են 

Վանաձորի, Սպիտակի և Ալավերդու ճաշարաններում, մարզկենտրոնում ևս 130 

անձ սպասարկվում է տնային պայմաններում: 

 

Փախստականների ենթաբնագավառ 

Լոռու մարզում փաստացի բնակվում է 7.773 փախստական, որից 

քաղաքացիություն են ստացել շուրջ 6.000-ը: Բնակարանի կարիք ունեն 195  

ընտանիքներ:  

«1988-1992 թվականներին Ադրբեջանի Հանրապետությունից բռնագաղթված 

փախստականների համար կառուցված բնակարանները սեփականության 

իրավունքով փախստականներին հատկացնելու մասին» ՀՀ օրենքի պահանջների 

համաձայն իրականացվել են փախստականների համար միջազգային դոնոր 

կազմակերպությունների ֆինանսավորմամբ կառուցված առանձնատների և 

բնակարանների սեփականաշնորհման աշխատանքներ: 

 

Զոհված և հաշմանդամ զինծառայողների հիմնահարցեր 

ՀՀ կառավարության որոշմամբ հավաքագրվել են մարզի զոհված (մահացած) և 

հաշմանդամ (վիրավոր) զինծառայողների (ազատամարտիկների) բնակարանային 
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հիմնախնդիր ունեցող ընտանիքների փաստաթղթերը: Բնակարանի կարիք ունեն 87 

ընտանիքներ, որից՝ անօթևան են 46-ը: 

 

 

 

ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅՈՒՆ 

Լոռու մարզում աշխատում են շուրջ 440 բժիշկներ, 945 միջին օղակի 

բուժաշխատողներ: 

2013թ. առողջապահության բնագավառի բազային ծավալը կազմել է  2 մլդ. 921 

117.3 հազ.դրամ, այդ թվում՝ հիվանդանոցային ծրագրով 1 մլրդ. 943 176 հազ. դրամ, 

պոլիկլինիկական, դիսպանսերային, ամբուլատոր  ծրագրերով 977 մլն. 941.3 

հազ.դրամ: 

01.11.2013թ. դրությամբ վճարովի ծառայությունների մուտքերը կազմել են 370 

139  հազար դրամ, իսկ 2012թ. նույն ժամանակահատվածում՝ 364 մլն. 170.3 հազ. 

դրամ, որը 2012թ.-ի համեմատությամբ աճել են շուրջ 6 մլն դրամով:  01.11.2012թ. 

դրությամբ մարզի առողջապահական ընկերությունների համավճարի գումարը 

կազմել է շուրջ 29.5 մլն, իսկ 01.11.2013թ. 29.7մլն դրամ: 

 Մարզպետարանի ենթակայության բաժնետիրական ընկերությունների 

ծախսերի վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ պետական պատվերի ֆինանսավորումն 

ստանալուց և վճարումները կատարելուց հետո յուրաքանչյուր ամսվա 1-ի դրությամբ 

կրեդիտորական պարտքերը չեն գերազանցում տվյալ եռամսյակի համար 

մարզպետարանի կողմից հաստատված նախահաշվային գումարի մեկ երրորդը: 

 

Իրականացվել են առողջապահական ընկերությունների վերանորոգման և 

կառուցման աշխատանքներ, մասնավորապես՝ 

 Սկսվել են «Վանաձորի բժշկական կենտրոն» ՓԲԸ-ի կառուցման աշխատանքները: 

Կառուցվող բժշկական կենտրոնը հագեցած կլինի ժամանակակից 

սարքավորումներով և համապատասխան կադրերով: 

-Իրականացվում են «Ալավերդու բժշկական կենտրոն» ՓԲԸ-ի տարածքի 

բարեկարգման աշխատանքներ: Համաշխարհային բանկի կողմից ներդրվել է շուրջ 

50 մլն դրամ: 
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-«Ալավերդու բժշկական կենտրոն» ՓԲԸ-ի կենտրոնական մասնաշենքի 

հիմնանորոգման 3-րդ փուլի աշխատանքներն են իրականացվում: Այդ մպատակով 

Համաշխարհային բանկի կողմից ներդրվել է շուրջ 340 մլն դրամ: 

 -Կառուցվում է «Ալավերդու բժշկական կենտրոնի» դիահերձարանը, 

Համաշխարհային բանկի կողմից ներ է դրվել 80 մլն դրամ, իսկ 8  մլն դրամ ներ 

դրել է «Ալավերդու բժշկական կենտրոն» ՓԲԸ-ն: 

-Սկսվել են «Լեռնապատի առողջության կենտրոն» ՊՓԲԸ-ի շենքի կառուցման 

աշխատանքները: Նոր շենքի կառուցման նպատակով կատարվել է 

հողահատկացում: 

Ավարտվել են՝  

-«Սպիտակի բժշկական կենտրոն» ՓԲԸ-ի հիվանդանոցային մասի վերանորոգման 

և թթվածնի մատակարարման կենտրոնացված համակարգի մոնտաժման 

աշխատանքները (Լոռու մարզի հրատապ լուծում պահանջող հիմնախնդիրների 

ծրագրի 4-րդ փուլ, ներդրվել է 55 մլն դրամ),  

 «Գուգարքի ԱԱՊԿ» ՓԲԸ-ի շենքի կառուցումը (Լոռու մարզի հրատապ լուծում 

պահանջող հիմնախնդիրների ծրագրի 4-րդ փուլ, ներ է դրվել 29 մլն դրամ), 

«Ախթալայի առողջության կենտրոն» ՊՓԲԸ-ի շենքի կառուցումը, ՀՀ 

առողջապահության նախարարության ԱԾԻԳ-ի կողմից կենտրոնին տրամադրվել են 

բժշկական սարքավորումներ և գույք,  

-«Ալավերդու բժշկական կենտրոն» ՓԲԸ-ի հակատուբերկուլյոզային բաժանմունքի 

տանիքի վերանորոգման և պատուհանների փոփոխման աշխատանքները (Լոռու 

մարզի հրատապ լուծում պահանջող հիմնախնդիրների ծրագրի 4-րդ փուլ, ներ դրվել  

է 7 մլն դրամ), «Մեծ Պարնիի առողջության կենտրոն» ՊՓԲԸ-ի կազմում գործող 

Ծաղկաբերի ԲՄԿ-ի հիմնանորոգման աշխատանքները՝ (Լոռու մարզի հրատապ 

լուծում պահանջող հիմնախնդիրների ծրագրի 3-րդ փուլ, ներդրվե էլ 3 մլն դրամ),  

«Վանաձորի թիվ 5 պոլիկլինիկա» ՊՓԲԸ-ի տանիքի վերանորոգման 

աշխատանքները (Լոռու մարզի հրատապ լուծում պահանջող հիմնախնդիրների 

ծրագրի 3-րդ փուլ, ներ է դրվել 7 մլն դրամ), 

 «Վանաձորի թիվ 4 պոլիկլինիկա» ՊՓԲԸ-ի հյուրանոցային մասաշենքի 

վերանորոգման աշխատանքները (Լոռու մարզի հրատապ լուծում պահանջող 

հիմնախնդիրների ծրագրի 4-րդ փուլ, ներ է դրվել 7 մլն դրամ),  
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«Մեծավանի առողջության կենտրոն» ՊՓԲԸ-ի ամբուլատոր մասի վերանորոգումը 

(Լոռու մարզի հրատապ լուծում պահանջող հիմնախնդիրների ծրագրի 3-րդ փուլ, 

ներդրվել է 10 մլն դրամ), 

 «Մեծավանի առողջության կենտրոն» ՊՓԲԸ-ում ջեռուցման համակարգի 

անցկացումը (Լոռու մարզի հրատապ լուծում պահանջող հիմնախնդիրների ծրագրի 

4-րդ փուլ, ներդրվել է 2.5 մլն դրամ), 

 «Վահագնիի առողջության կենտրոն» ՊՓԲԸ-ի վերանորոգումը և տարածքի 

ցանկապատումը՝ Ավետարանչական եկեղեցու հովանավորությամբ,  

«Գուգարք» կենտրոնական պոլիկլինիկա» ՊՓԲԸ-ում ֆլյուորոգրաֆիայի կաբինետի 

համար սանիտարական նորմերին համապատասխան առանձնացված տարածքի  

հիմնանորոգումը (Լոռու մարզի հրատապ լուծում պահանջող հիմնախնդիրների 

ծրագրի 4-րդ փուլ, ներ է դրվել 1.8 մլն դրամ): 

Մարզում առողջապահական ծրագրեր իրականացնող միջազգային 

կազմակերպությունների հետ համագործակցությամբ իրականացվել են  հետևյալ 

ծրագրերը՝ 

 ա/«Հայկական ակնաբուժական նախագիծ» բարեգործական հիմնադրամի 

կողմից հուլիս-սեպտեմբեր ամիսներին մարզի բնակչությունը, ըստ 

տարածաշրջանների, ենթարկվել է անվճար ակնաբուժական զննության, 

սոցիալապես անապահով և հատուկ խմբերում ընդգրկված 471 անձինք ենթարկվել 

են անվճար  վիրահատությունների, որոնցից 145-ը լազերային բուժում է ստացել: 

Մարզպետի կողմից տրամադրվել է 28 միջնորդագիր սոցիալապես անապահով և 

հատուկ խմբերում չընդգրկված անձանց անվճար վիրահատություն կատարելու 

համար: 

բ/ ՄՕԶ- մարզի  մի շարք առողջապահական ընկերություններին հատկացվել 

է դեղորայք, բժշկական նշանակության ապրանքներ, 

գ/«Երուսաղեմի սուրբ Ղազարի օրդենը Հայաստանում» բարեգործական 

հիմնադրամը, որը գործում է Սպիտակ քաղաքում, բժշկական պարագաներ և գույք է 

հատկացրել մարզի մի շարք բուժհաստատությունների: 

 դ/«Հիպոկրատ» հունական հիմնադրամի կողմից մարզի առողջապահական 

ընկերություններին հատկացվել է դեղորայք, հիմնադրամին կից գործում է 

շարժական բժշկական խումբ, որը սպասարկում է Թումանյանի տարածաշրջանի 

գյուղական համայնքների բնակչությանը: 
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ե/«Վորլդ Վիժն Ինթերնեյշնլ» միջազգային բարեգործական 

կազմակերպության կողմից որոշ առողջապահական ընկերությունների հատկացվել 

է դեղորայք : 

զ/ «Ամքոր» կազմակերպության կողմից մարզի մի շարք առողջապահական 

ընկերությունների  հատկացվել է դեղորայք, բժշկական նշանակության 

պարագաներ. 

է/ «Գեդեոն Ռիխտեր», «Լե լաբողատուաղ Սերվիե», «Դենկ Ֆարմա» և 

«Ալպեն Ֆարմա Գրուպ» դեղագործական ֆիրմաները մարզում կազմակերպել են 

սեմինարներ, որոնց մասնակցել են մարզի բժիշկները: 

Ընթացիկ տարում Վանաձոր և Սպիտակ քաղաքներում գործող  «Արաբկիր 

Բժշկական Համալիրի» երկու վերականգնողական կենտրոններն իրենց ողջ գույքով, 

ինչպես նաև մասնագիտական որակավորում ունեցող անձնակազմով, հանձնվել են 

մարզպետարանին` կցելով համապատասխան պոլիկլինիկաներին (Արաբկիր ԲՀ-

ԵԴԱԻ երեխաների զարգացման վերականգնողական կենտրոն Սպիտակի 

մասնաճյուղը` Սպիտակի բժշկական կենտրոն ՓԲԸ-ին և Արաբկիր ԲՀ-ԵԴԱԻ 

երեխաների զարգացման վերականգնողական կենտրոն Վանաձորի մասնաճյուղը` 

«Գուգարք» կենտրոնական պոլիկլինիկա ՊՓԲԸ-ին): 

Ֆրանսահայ բժիշկների միության Փարիզի մասնաճյուղի կողմից Լոռու 

մարզին  2011թ. տրամադրվել է շարժական ստոմատոլոգիական կլինիկա, որի 

միջոցով անվճար ստոմատոլոգիական բուժօգնություն և սպասարկում է ստանում 

մարզի մինչև 18  և 60-ից բարձր տարիքի ողջ ազգաբնակչությունը: Շարժական 

կլինիկան կայանում է մարզի պոլիկլինիկաներում, առողջության առաջնային 

պահպանման կենտրոններում և ամբուլատորիաներում՝ սպասարկելով նաև նրանց 

կազմում գտնվող բուժակ-մանկաբարձական կետերի սպասարկման տարածքի 

ազգաբնակչությանը: Ներկայումս շարժական կլինիկան, ավարտելով Մարգահովիտ 

և Գուգարք համայնքների ազգաբնակչության ստոմատոլոգիական սպասարկումը, 

տեղակայվել է Դսեղ համայնքում՝ միաժամանակ սպասարկելով հարակից 

համայնքների ազգաբնակչությանը: Շարժական կլինիկան մինչ օրս սպասարկել է 

շուրջ 970 քաղաքացու: 

Լոռու մարզ գործուղղված, ինչպես նաև ոչ տեղաբնակ նոր նշանակված բժիշկ-

մասնագետների բնակարանային կարիքները լուծելու հարցում ցուցաբերվում է 

նյութական և կենցաղային հետևողական աջակցություն («Ստեփանավանի 

բժշկական կենտրոն» ՓԲԸ-ում աշխատանքի է ընդունվել՝ 2, «Ալավերդու բժշկական 
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կենտրոն», «Սպիտակի բժշկական կենտրոն» և «Վանաձորի բժշկական կենտրոն» 

ՓԲԸ-ներում՝ 1-ական սիրիահայ բժիշկ: Շարունակական բնույթ է կրել բժշկական 

անձնակազմի վերապատրաստումը: 

-Մոսկվայում և Սանկտ Պետերբուրգում մարզից վերապատրաստում են անցել 1-ական 

անեսթեզիոլոգ-ռեանիմատոլոգ: 

-ՀՀ առողջապահության նախարարության ակադեմիկոս Ս.Խ.Ավդալբեկյանի 

անվան առողջապահության ազգային ինստիտուտի կողմից «ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի դեմ 

պայքարի ազգային ծրագրին աջակցություն» դրամաշնորհային համաձայնագրով 

ՀՀ առողջապահության նախարարության ՁԻԱՀ-ի կանխարգելման 

հանրապետական կենտրոնում  և Ծաղկաձորում կազմակերպված 

վերապատրաստման դասընթացներին 2013թ. Լոռու մարզից մասնակցել է 19  

բժիշկ և 2 բուժքույր: 

Ներկայումս առողջապահական բնագավառի բժշկական անձնակազմի  

ընտրությունը կատարվում է մրցութային եղանակով: Մրցույթի անցկացման համար 

կիրառության մեջ է համակարգչային ծրագիր: Անցկացված 6 մրցույթներին 

մասնակցել են առողջապահության և սոցիալական ապահովության վարչության 

ներկայացուցիչները: 

Մարզի առողջապահական ընկերություններում սահմանված կարգով 

ազգաբնակչությունը անվճար բուժօգնությունն է ստացել,  իրագործվել են 

պետական առողջապահական ծրագրեր: Մարզպետարանի ներքին աուդիտի և 

առողջապահության բաժինների կողմից իրականացվել են ֆինանսատնտեսական և 

մասնագիտական ուսումնասիրություններ: 

Զորակոչային և նախազորակոչային  տարիքի պատանիների բուժզննությունը 

մարզում ապահովում են 5 տարածաշրջանային և 1 ստացիոնար  բժշկական 

հանձնաժողովները: 

Առողջապահության և սոցիալական ապահովության վարչության կողմից 

ուսումնասիրության և վերլուծության են ենթարկվել տարբեր հիվանդությունների 

ցուցանիշերը (շաքարային դիաբետ, նորագոյացություններ, պարբերական  

հիվանդություն, հոգեկան հիվանդություններ, սեռավարակներ, տուբերկուլոզ և 

այլն): 
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Մարզպետարանը վերահսկել է հատուկ և սոցիալական անապահով խմբերում 

ընդգրկված, ինչպես նաև իրականացրել է նշյալ խմբերում չընդգրկված 

սոցիալապես անպահով բնակչության հիվանդանոցային բուժման աշխատանքները: 

 Հանրապետության առողջարաններ ՝«Ջերմուկ», «Արզնի», «Գանձաղբյուր», են 

ուղեգրվել համապատասխանաբար՝ 11,  15,  և 30, իսկ «Արարատ» մոր և մանկան 

առողջարան՝ միչև 18 տարեկան 3  երեխա: 

Լոռու մարզում հաշվառված են և  հեմոդիալիզական բուժում են ստանում 40 

հիվանդներ: 

Մարզում ծագած հակահամաճարակային լուծում պահանջող խնդիրներին 

լուճում տալու նպատակով օպերատիվ կարգով հրավիրվում են 

խորհրդակցություններ՝ շահագրգիռ կողմերի, ոլորտի պատասխանատուների 

մասնակցությամբ: Ցուցաբերվել է աջակցություն մարզում  հակահամաճարակային և 

կարանտինային միջոցառումների իրականացմանը՝ վարակիչ և ոչ վարակիչ 

հիվանդությունների ու թունավորումների կանխարգելման նպատակով. 

Սպիտակի տարածաշրջանի Հարթագյուղ համայնքում գրանցված «Սիբիրյան 

խոց» հիվանդության դեպքի առնչությամբ,  համաճարակային իրավիճակներից 

խուսափելու համար  Առողջապահության և սոցիալական ապահովության 

վարչությունը ՀՀ ԱՆ ՊՀՀՀ տեսչության և Լոռու մարզային ՊՀՀՀ տեսչության 

աշխատակիցների համատեղ ուժերով կազմակերպել և իրականացրել են մի շարք 

միջոցառումներ. բնակչության իրազեկում, օջախների ախտահանում, վերցված 

անալիզների տեղափոխում Երևան՝ ՀՀ ԱՆ ՀՎԿԿ, հայտնաբերված հիվանդների 

հոսպիտալացում   «Մեծ Պարնիի առողջության կենտրոն»  և «Վանաձորի 

ինֆեկցիոն հիվանդանոց» ՊՓԲԸ-ներում (12 հիվանդ):  

2013թ ապահովվել է մարզի ՔՊ բժշկական ծառայության մասնակցությունը 

մարզային փրկարարական վարչության կողմից կազմակերպված հրամանատարա-

շտաբային, շտաբային ուսումնավարժություններին՝ տարածաշրջանների բժշկական 

ծառայության պետերի, մարզի բժշկական ծառայության ղեկավար կազմի 

պատրաստականությունը ստուգելու և կատարելագործելու նպատակով: 

Մարզում  կայացել է ծննդօգնության հավաստագրերի ներդրումը, 

պարբերաբար կատարվում է մոնիթորինգ՝ ծննդօգնություն իրականացնող 

բուժհաստատություններում և տարվա ընթացքում չի արձանագրվել ստվերային 

դրամաշրջանառության որևէ դեպք: 
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Լոռու մարզպետարանի աշխատակազմի առողջապահության և սոցիալական 

ապահովության վարչությունում արդյունավետ գործում է /0322/ 2-33-99 

հեռախոսահամարով թեժ գիծը՝ ազգաբնակչության կողմից բարձրացված հարցերին 

արագ արձագանքելու նպատակով: 

 Մի շարք առողջապահական ընկերություններ բացել են ինտերնետային 

կայքէջեր, որտեղ արտացոլված են ընկերությունների գործունեությունն ու 

աշխատանքի ծավալը: 

2013թ. բուժաշխատողի օրվա կապակցությամբ կազմակերպվել և 

հանդիսավորությամբ նշվել է մարզային նշանակության ամենամյա միջոցառումը, 

որի ընթացքում մրցանակներ են շնորհվել մի շարք անվանակարգերում՝ 

պարգևատրվել են վեց լավագույն մասնագետներ, բազմաթիվ բուժաշխատողներ 

արժանացել են պատվոգրերի և շնորհակալագրերի: 

 

 
 

 

Կրթություն, մշակույթ, սպորտ 

 ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ 

 Մարզի տարածքում ներկա դրությամբ գործում է 163 դպրոց, որից 1-ը 

հատուկ, 11-ը ավագ, 151-ը՝ մարզային ենթակայության միջնակարգ և 

հիմնական կրթությամբ: 

 1. ՀՀ օրենքների, ՀՀ Նախագահի հրամանագրերի, 

կարգադրությունների, կառավարության և վարչապետի որոշումների և 

այլ նորմատիվ ակտերի կատարման ապահովում, ինչպես նաև 

օրենսդրության կատարելագործման վերաբերյալ առաջարկությունների 

ներկայացում: 

 1.1 Խորհրդատվական օգնություն է ցուցաբերվել մարզի 151 

հանրակրթական դպրոցների խորհուրդներին՝ դպրոցների 

տարիֆիկացիաների կազմման, հաստիքացուցակների ձևավորման, 

ֆինանսատնտեսական և ուսումնադաստիարակչական հարցերի 

քննարկումների կազմակերպման, տնօրենների ու ուսուցիչների 
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ընտրությունների և այլ հարցերում: Հիմք ընդունելով «Հանրակրթության 

մասին» ՀՀ օրենքը՝ կատարվել են փոփոխություններ թվով 37 

հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների կառավարման 

խորհուրդների կազմերում: 

 1.2 Հուլիս- օգոստոս ամիսների ընթացքում համակարգվել և վերահսկվել 

են մարզի դպրոցական տարիքի երեխաների հաշվառումը և նրանց 

ընդգրկումը հանրակրթական դպրոցներ: Արդյունքում 2013թ. սեպտեմբերին 

1-ին դասարան է ընդունվել 2848 երեխա: Սա  14-ով պակաս է նախորդ 

տարվա ցուցանիշից: Սեպտեմբեր ամսվա ընթացքում մարզի տարածքում 

ուսումնասիրվել և հայտնաբերվել են  տարբեր պատճառներով  պարտուսից 

դուրս մնացած 7 երեխաներ: Պարտուսի տարիքի երեխաների 

ընդգրկվածությունը հանրակրթական համակարգ հասցվել է 99,97 տոկոսի: 

 Կրթության առաձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող աշակերտների 

համար 2013-2014 ուստարվա 1-ին կիսամյակում ներառական կրթություն է 

իրականացվում Վանաձորի թիվ 18 դպրոցում /33 երեխա/,  Ստեփանավանի 

թիվ 1 դպրոցում /34 երեխա/, Ստեփանավանի թիվ 6 դպրոցում /50 երեխա/, 

Ստեփանավանի թիվ 2 դպրոցում /29 երեխա/, Ախթալայի թիվ 1 դպրոցում 

/5 երեխա/: 2014 թ. հունվար ամսից  ներառական կրթություն 

կիրականացնեն նաև Վանաձորի թիվ 6 , թիվ 25 և Կուրթանի դպրոցները: 

 Վանաձորի թիվ 5, Ալավերդու թիվ 2, 4, 6 և Ստեփանավանի թիվ 3 

նախադպրոցական ուսումնական հաստատություններում կրթության 

առաձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող 27 երեխաների համար 

կազմակերպվում է ներառական կրթություն: 

 1.3  Ընթացիկ տարում ամրացման աշխատանքներ են իրականացվում 

Հաղպատի դպրոցի  շենքում, ամրացվում է Մարցի դպրոցի նախկին 

մասնաշենքը, կառուցվելու է նաև նոր մասնաշենք: Նորոգման 

աշխատանքներ են իրականացվել Ահնիձորի, Միխայլովկայի, Վանաձորի 

թիվ 6, Լուսաղբյուրի և Արջուտի դպրոցներում: Լոկալ ջեռուցման 

համակարգեր են մոնտաժվել Լեռնավանի, Սարչապետի, Ծաղկաբերի և 

Լուսաղբյուրի դպրոցներում: 

 Թվով ութ դպրոցների թույլատրվել է վարձակալությամբ տարածքներ 

հատկացնել սննդի ընդունման  կետ կազմակերպելու  համար: 
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 8 նախադպրոցական ուսումնական հաստատության (Վանաձորի թ.3, 4, 7, 

8, Եղեգնուտի, Լեռնապատի, Սպիտակի թիվ 2՝ ավստրիական, 

Ստեփանավանի թիվ 6՝ իտալական տիպի) գործունեությունը 

կազմակերպում է տնակային պայմաններում:  Դեռևս ունենք 

մանկապարտեզներ, որոնց աշխատանքը սեզոնային բնույթ է կրում` 

կապված  ջեռուցման կազմակերպման հետ: 

 Նախադպրոցական հաստատություններում ջեռուցումն իրականացվում է. 

 Կենտրոնացված  - 5  հաստատություն 

 Լոկալ                        - 30 հաստատություն 

 Գազի վառարաններով - 5 հաստատություն 

 Փայտով                         -         16 հաստատություն 

 Մնացած հաստատություններում ջեռուցումն իրականացվում է էլ. 

էներգիայով կամ այլ վառելիքով: 

 Ակտուալ է մնում որոշ համայնքների` նախադպրոցական հաստատություն 

չունենալու հարցը: Կան համայնքներ, որոնք ունեն համայնքային 

սեփականություն հանդիսացող նախադպրոցական հաստատության  

շենքեր,  բայց դրանք գտնվում են բարձիթողի վիճակում և անգործության են 

մատնված: Ֆինանսական սուղ պայմաններից ելնելով,  առայժմ հնարավոր 

չէ իրականացնել դրանց շահագործումը՝ որպես մանկապարտեզ:   

 2013թ-ին Լոռու մարզում գործել է  68 նախադպրոցական ուսումնական  

հաստատություն, 1-ով ավելի, քան նախորդ տարի: 

Ուսումնադաստիարակչական աշխատանքները կազմակերպվել են 149 

խմբով, որտեղ ընդգրկվել է 4346 երեխա՝ 276-ով ավելի է, քան նախորդ 

տարի:   

 Վերջին տարիներին նկատվում է  երեխաների հոսք այն 

մանկապարտեզներ, որտեղ իրականացվում է հիմնանորոգում, ստեղծվում 

են ժամանակակից պահանջներին համապատասխան պայմաններ: Դրա 

հետևանքով հատկապես մարզի քաղաքներում կան գերբեռնված 

նախադպրոցական հաստատություններ: 
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  Ներկայումս համայնքները գնում են ավելի դյուրին ճանապարհով՝ 

նախադպրոցական ծրագիրը իրականացնում են դպրոցական շենքերում, 

որոնք ավելի բարվոք վիճակում են և մեծ ներդրումների կարիք չունեն 

(Վարդաբլուր, Սարչապետ, Արևածագ  և այլն): 

 Մարզի հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների տնօրենների  

աշխատանքային պայմանագրերի ժամկետի լրացման, ինչպես նաև 

տնօրենների 65 տարին լրանալու հիմքով անց են կացվել  տնօրենի թափուր 

տեղի համար  17 մրցույթներ: 

 Խորհրդատվական օգնություն է ցուցաբերվել և համակարգվել է 80 ուսուցչի 

թափուր տեղերի մրցույթների կազմակերպումը: 

 2013թ. համակարգվել է մարզի 689 ուսուցիչների՝ պարզ ընթացակարգով 

ատեստավորման նախապատրաստական աշխատանքների գործընթացը, 

մարզում պարզ ընթացակարգով ատեստավորվել են   645 ուսուցիչներ:  

Տարբեր պատճառներով 44 ուսուցիչներ չեն ատեստավորվել: 

 Նախապատրաստվել և կազմակերպվել են առարկայական օլիմպիադաների 

տարածքային, մարզային փուլերը և մասնակցությունը հանրապետական 

փուլին: ՀՀ Լոռու մարզպետի 2013թ. հունվարի 23-ի թիվ 18 

կարգադրությամբ Լոռու մարզի 2012-2013 ուստարվա դպրոցականների 

առարկայական օլիմպիադաների տարածքային և մարզային փուլերը 

կազմակերպելու և անցկացնելու համար ստեղծվել են  մարզային 

առարկայական հանձնաժողովներ և կազմկոմիտե: 

 Փետրվարի 5-ից մարտի 14-ը կազմակերպվել և անց են կացվել 

օլիմպիադանների տարածքային և մարզային փուլերը, որոնց մասնակցել են 

450-ից ավելի աշակերտներ: Մարզային փուլի արդյունքում 141 աշակերտներ 

իրավունք են ստացել  մասնակցելու օլիմպիադայի հանրապետական 

փուլին: 

 Վերջնական արդյունքում մարզը ունեցել է հանրապետական փուլի  41 / 

նախորդ տարում `  71/   մրցանակակիր, որոնցից. 

  1-ին կարգի դիպլոմ – 3 / նախորդ տարում` 5/ 

  2-րդ կարգի դիպլոմ –4 /նախորդ տարում` 7/ 

   3-րդ կարգի դիպլոմ –6/ նախորդ տարում` 9/ 



41 
 

   գովասանագիր- 28/ նախորդ տարում` 29/: 

 2013թ. հուլիսին Մոսկվայում քիմիայի համաշխարհային օլիմպիադային 

մասնակցել է ՀՀ Լոռու մարզի Վանաձորի մաթեմատիկայի և բնագիտական 

առարկաների խորացված ուսուցմամբ հատուկ դպրոցի 12-րդ դասարանի 

աշակերտ Օլգերտ Դալլաքյանը: 

 Ստեփանավանի թիվ  2  հիմնական  դպրոցի  9-րդ  դասարանի  

աշակերտուհի   Նինա  Կիրակոսյանը    2013թ.   հունիսին  Մոսկվայում   

մասնակցել է  ՌԴ  կրթության  նախարարության  և  Մոսկվայի   Մ. Վ.  

Լոմոնոսովի  անվան  պետական  համալսարանի  կողմից  կազմակերպած  

հեռավոր  տեխնոլոգիաների  կիրառմամբ  ռուսերեն  լեզվի  

դպրոցականների  միջազգային  13-րդ  օլիմպիադային, ստացել   առաջին  

կարգի  դիպլոմ: 

 ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի հրամանով հաստատված «Տարվա 

լավագույն ուսուցիչ, դաստիարակ, տնօրեն մրցույթների անցկացման 

մասին» կարգի պահանջներին համապատասխան ՀՀ Լոռու մարզպետի 

2013թ. համապատասխան  կարգադրություններով ստեղծվել են «Տարվա 

լավագույն տնօրեն», «Տարվա լավագույն դաստիարակ» և «Տարվա 

լավագույն ուսուցիչ» մրցույթների անցկացման հանձնաժողովներ: 2012-2013 

ուսումնական տարվա Լոռու մարզի տարվա լավագույն ուսուցիչ է ճանաչվել 

Վանաձորի թիվ 1 միջնակարգ դպրոցի ռուսաց լեզվի ուսուցչուհի Մարինե 

Գալստյանը, լավագույն տնօրեն՝ Վանաձորի թիվ 15 դպրոցի տնօրեն  

Տիգրան Հախինյանը, լավագույն դաստիարակ՝ Վանաձորի թիվ  8 

նախադպրոցական ուսումնական հաստատության  դաստիարակ Հասմիկ 

Պողոսյանը: 

 «Հայոց լեզու և գրականություն», «Հայոց պատմություն», «Հայոց եկեղեցու 

պատմություն», բնագիտական /ֆիզիկա, քիմիա, կենսաբանություն/ 

առարկաների ուսուցիչների և դասվարների «Լավագույն ուսուցիչ» 

անվանակարգում մրցույթի հանրապետական փուլին մասնակցել են 

Շահումյանի միջնակարգ դպրոցի հայոց եկեղեցու պատմություն առարկայի 

ուսուցչուհի Աննա Դալլաքյանը, Վանաձորի թիվ 1 հիմնական դպրոցի 

դասվար Գայանե Թամազյանը, Լեռնանցքի միջնակարգ դպրոցի  հայոց 

լեզվի և գրականության ուսուցչուհի Թամարա Սահակյանը, որոնք  մրցույթի 

հանրապետական փուլում նվաճել են 1-ին և 2-րդ կարգի մրցանակներ և 

արժանացել դրամական պարգևի: 
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 Նախադպրոցական ուսումնական հաստատություններում փորձարարական 

և նորարական գործունեություն կազմակերպելու նպատակով 

մարզպետարանի կրթության, մշակույթի և սպորտի վարչությունը 

համագործակցել է Կրթության ազգային ինստիտուտի  Լոռու մասնաճյուղի 

հետ: 

 1.6  Վերահսկվել, իրականացվել և համակարգվել են դպրոցների 

լիցենզավորմանն ուղղված նախապատրաստական և խորհրդատվական 

աշխատանքները: ՀՀ Լոռու մարզի հանրակրթական դպրոցներից 

կրթական ծրագրերի իրականացման լիցենզավորման գործընթացը 

ավարտել են թվով 149 դպրոց: Մարզի թվով 17 միջնակարգ դպրոց 

վերակազմակերպվել է հիմնականի: 

 2. Հանրապետական գործադիր մարմիների հետ համագործակցության 

ապահովում և դրանց քննարկմանը վերջիններիս իրավասությանը 

վերաբերող մարզին առընչվող հարցերի ներկայացում: 

 2.1 Մարզում գործում են 9 միջին մասնագիտական և 3 արհեստագործական 

պետական ուսումնական հաստատություններ, որոնց հետ 

համագործակցելով և համապատասխան ուսումնասիրություններ 

իրականացնելով, մարզի սոցիալ-տնտեսական զարգացումների վերաբերյալ 

առաջարկություններ են ներկայացվել ՀՀ համապատասխան 

նախարարություններ` մասնագիտությունների ընտրության հետ կապված: 

Այս գործընթացն իրականացվում է յուրաքանչյուր տարի: 

 ՀՀ կառավարության թվով յոթ որոշման նախագծերի վերաբերյալ 

ներկայացվել է կարծիք: 

  

 ՄՇԱԿՈՒՅԹ ԵՎ ՍՊՈՐՏ 

 2.2 Մարզի տարածքում հանրապետական մասշտաբով կազմակերպվել են 

հետևյալ մշակութային, գեղագիտական,  ստեղծագործական և սպորտային  

միջոցառումները: 

 Լոռու մարզային գրադարանում կազմակերպվեցին «Կոմիտասի կյանքը և 

գործը», և «Արամ Խաչատրյան 110» մուլտիմեդիա էլեկտրոնային 

հանրագիտարան– ձայնասկավառակների շնորհանդեսներ: 
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 Վանաձորի թեթև աթլետիկայի մարզադպրոցում մեծ շուքով կազմակերպվել 

է «Art Eqxpo» միջհամայնքային 2-րդ մշակութային մրցույթ-փառատոնը: 

 «Պետական աջակցություն մշակութային միջոցառումներին» ծրագրի 

շրջանակներում կազմակերպվել են ծրագրին համապատասխան հետևյալ 

միջոցառումները. 

 Կանանց միջազգային օրվան նվիրված հանդիսություն, 

 Հայոց Մեծ եղեռնի  զոհերի հիշատակին նվիրված գրական - երաժշտական 

ցերեկույթ, 

 Առաջին Հանրապետության անկախության և Ղարաքիլիսայի 

հերոսամարտին նվիրված հանդիսություն, 

 «Լոռի – Արցախ» մշակութային օրեր, 

 ՀՀ Անկախության օրվան նվիրված հանդիսություն: 

 «Երգը բարեկամության կամուրջ է» խորագրով Ռուսական երգի 

հանրապետական երկրորդ մրցույթ-փառատոնում Ստեփանավանի թիվ 1 

հանրակրթական և երաժշտական դպրոցների 8-ամյա աշակերտ Նարեկ 

Սահակյանը արժանացել է դափնեկրի կոչմանը: Նարեկը մասնակցել է 

Բելոռուսում կայացած «Սլավյանսկի բազար» երգի մանկապատանեկան 

մրցույթ-փառատոնին: 

 Լոռու մարզի Թումանյան երկաթուղային կայարանում կազմակերպվել է 

Հովհ.Թումանյանի կիսանդրու բացման պաշտոնական արարողությունը:  

 Կազմակերպվել են «Երգող Հայաստան» երգչախմբային արվեստին 

նվիրված վարպետության դասընթացները Վանաձորի, Ալավերդու, 

Ստեփանավանի, Սպիտակի երաժշտական և արվեստի դպրոցներում՝ 

ղեկավարությամբ Կոմիտասի անվան պետական կոնսերվատորիայի 

պրոֆեսոր Տիգրան Հեքեքյանի: 

 Միքայել Թավրիզյանի անվան Արվեստի պետական քոլեջի դահլիճում 

«Հայուհի Գեղեցիկ» խորագրով գրական – երաժշտական հանդիսություն է 

կայացել, նվիրված Մայրության և Գեղեցկության տոնին: Մենահամերգով 

հանդես է եկել Մհեր Մելիքյանը: 



44 
 

 «Ազգային Գրադարանային Շաբաթ» ծրագրի շրջանակներում մարզի 

գործող գրադարաններում կազմակերպվել են բազմաթիվ միջոցառումներ: 

 Կազմակերպվել  և «Մշակույթ Սպորտ Երիտասարդություն» հիմնադրամի 

կողմից աջակցվել է ՀՀ Ազգային ժողովի նախագահ Հ. Աբրահամյանի 

հովանու ներքո անցկացվող հանրապետական մանկապատանեկան 

ասմունքի մրցույթ-փառատոնի Լոռու մարզային փուլի կազմակերպումը: 

 Լոռի-Մարտակերտ, բարեկամության կամուրջներ Լոռու մարզի և 

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Մարտակերտի շրջանի միջև 

բարեկամական կապերի ընդլայման և ամրապնդման առիթով, 

կազմակերպվել է հերթական այցելությունը: 

 Դսեղ համայնքում, Տիկնիկային արվեստի գործիչների միջազգային 

միության հայկական կենտրոնի հետ համատեղ կազմակերպվել է 

«Տիկնիկները հանուն բարեկամության և մշակույթների մերձեցման» 

խորագրի ներքո տիկնիկային թատրոնների ամենամյա «Թումանյանական 

Հեքիաթի օր» միջազգային փառատոնը: 

 Ախթալա համայնքում կազմակերպվել է ավանդույթ դարձած «Խորովածի 

մրցույթ-փառատոնը»: 

 Կազմակերպվել է ՀՀ Անկախության 22-ամյա հոբելյանին նվիրված 

հանդիսություն և տոնական համերգ Վանաձորի Շ.Ազնավուրի անվան 

մշակույթի պալատում: 

 ՀՀ մշակույթի նախարարության նախաձեռնությամբ, կազմակերպվել են 

Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր կոլեկտիվ Պարի պետական 

անսամբլի համերգները մարզի Վանաձոր, Ստեփանավան և Ալավերդի 

համայնքներում: 

 Գրադարանավարի օրվան նվիրված բազմաթիվ միջոցառումներ են 

կազմակերպվել Լոռու մարզային գրադարանում, Ալավերդի, Սպիտակ, 

Ստեփանավան, Տաշիր և այլ համայնքային գրադարաններում: 

 Կազմակերպվել է ամենամյա «Բերքի տոն 2013» հանդիսությունը: 

 Վանաձոր և Վահագնի համայնքներում տեղի են ունեցել հանդիսավոր 

միջոցառումներ նվիրված՝ Անտոն Քոչինյանի ծննդյան- 100, Գուսան 

Զաքարյանի  ծննդյան 90-ամյակին: 
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 Կազմակերպվել է ավանդական «Թումանյանական օր» հանդիսությունը 

Դսեղ համայնքում: 

 Շառլ Ազնավուրի մշակույթի պալատում կազմակերպվել է ազգային 

նվագարանների, երգի-պարի մարզային փառատոն: 

 Սբ. Գր. Նարեկացի եկեղեցու դահլիճում կազմակերպվել է երկրաշարժի 

զոհերի հիշատակը հավերժացնող գրական-երաժշտական ցերեկույթ: 

 «Թեժ Լեռան» ստորոտում կազմակերպվել և անց է կացվել 43-րդ 

ավանդական «Լոռվա ձմեռ» մարզատոնահանդեսը: 

 2013թ.-ի ապրիլին Վանաձորում անցկացվեց «ՀՀ Լոռու մարզպետի 

գավաթ» մրցաշարը` ֆուտզալ մարզաձևից: Հաղթողներն ու մրցանակային 

տեղեր զբաղեցրած թիմերը պարգևատրվել են մարզպետի պատվոգրով, 

մարզպետի գավաթով, մեդալներով, դրամական պարգևներով:  

 Հուլիս ամսին կայացան ՀՀ անկախության 22-րդ տարելիցին նվիրված 

ամենամյա դպրոցականների մարզական խաղերի հանրապետական 

եզրափակիչ փուլի մրցումները: Մեր մարզը ներկայացնող թիմերը 

գրավեցին 5՝ առաջին (թեթև աթլետիկա տղաներ, թեթև աթլետիկա 

աղջիկներ, սեղանի թենիս աղջիկներ, ձեռքի գնդակ աղջիկներ ձեռքի 

գնդակ տղաներ) և 3՝ երկրորդ (սեղանի թենիս տղաներ, ֆուտզալ, վոլեյբոլ 

տղաներ) տեղ: 

 Մարզպետարանի մշակույթի և սպորտի բաժնի և Վանաձորի 

քաղաքապետարանի ենթակայության տակ գործող շախմատի դպրոցի 

ջանքերով անց են կացվել դպրոցականների շախմատի օլիմպիադայի 

ներդպրոցական, համայնքային և մարզային փուլերը: 

 Մարզի հանրակրթական դպրոցների 1-6-րդ դասարանի աշակերտների 

շրջանում կազմակերպվել է ՀՀ «Ազգային Ժողովի Գավաթ» մրցումների 

ներդպրոցական, տարածաշրջանային, մարզային փուլերը: 3-6-րդ 

դասարանի 1-ին տեղ գրավված թիմերը «Լոռու մշակույթ, սպորտ 

երիտասարդություն» հիմնադրամի կողմից ստացել են մարզահագուստ և 

մարզակոշիկ հանրապետական փուլին մասնակցելու համար (թվով 16 

աշակերտ): 
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 Սեպտեմբերին  մարզի թվով 7 քաղաքներում և Գուգարք գյուղում  

կազմակերպվել են մարզական փառատոներ, որոնց ընդհանուր թվով 

մասնակցել են շուրջ 10.000 մարդ: 

 Կազմակերպվել է ՀՀ Նախագահի մրցանակի համար «Լավագույն 

մարզական ընտանիք» 2013թ. տարածաշրջանային, մարզային փուլերը: 

Չորս տարիքային խմբերում 1-3-րդ տեղեր գրավված թիմերը (36 հոգի) 

ստացել են մարզահագուստ և մարզակոշիկ, խաղային հագուստ 

հանրապետական փուլին մասնակցելու համար: 

 Ազգային մարզական ձևերի ամենամյա «Լոռվա ժողովրդական խաղեր»  

մարզային փառատոնը («Հորիզոն» ԲՀԿ-ի հետ համատեղ) իր շուրջն է 

համախմբում մարզի  համայնքների սպորտդպրոցների սաներին, ինչպես 

նաև քաղաքային և գյուղական համայնքների մասնակիցներին: Արդեն 

ավանդական դարձած փառատոնին ամեն տարի իրենց մասնակցությունն 

են բերում մինչև 600 մասնակիցներ կոխ, ճղլախտի, կտի կտափետ, 

աքլորակռիվ, չլիկ դաստա և այլ ազգային ձևերից: Փառատոնը տեղի է 

ունենում մեծ հանդիսությամբ Վանաձորի մարզադաշտում, այլ սպորտային 

հասատատություններում: Հաղթողներին տրվում են մրցանակներ և 

շնորհակալագրեր: 

 Հոկտեմբերին կազմակերպվել է ավագ տարիքի դպրոցականների 

ամենամյա ռազմամարզական խաղերի դպրոցական, տարածքային և 

մարզային փուլերը: 

 Ամենամյա է դարձել նաև անվանի մարզիկ օլիմպիական փոխչեմպիոն 

Ստեփան Սարգսյանի անվան ըմբշամարտի միջազգային մրցաշարի 

կազմակերպումը և անցկացումը Վանաձորի մարզապալատում: 2013թ-ին 

նույնպես ՀՀ Սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարարության, 

Վանաձորի քաղաքապետարանի, Լոռու մարզպետարանի և անձամբ 

մարզիկի ջանքերով  կայացավ ըմբշամարտի միջազգային մրցաշար, որին 

մասնակցեցին Հայաստանի, Ռուսաստանի, Ուկրաինայի, Վրաստանի, 

Ղրղզստանի, Ղազախստանի, ԱՄՆ-ի Իրանի ուժեղագույն ըմբիշները: 

Հաղթողները և մրցանակակիրները պարգևատրվեցին խոշոր դրամական 

պարգևներով: 

 Օգոստոսին Հայաստանի երիտասարդական հիմնադրամի Լոռու մարզային 

կենտրոնի հետ համատեղ կազմավորվել է «Բազե-2013թ»  Լոռու մարզային 
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ջոկատը, որը օգոստոսի 13-19-ը Ծաղկաձորում մասնակցել է 

հանրապետական փուլին: Լոռու ջոկատը փայլուն մասնակցություն ունեցել՝ 

3 տարբեր մցաձևերում գրավելով առաջին տեղ և ճանաչվելով հավաքի 

լավագույն ջոկատ: 

 Դեկտեմբերի 4-8-ը Վանաձորում կազմակերպվել է (Լոռու մարզի 

բասկետբոլի ֆեդերացիայի և Կենտրոն համալիր մարզադպրոցի հետ 

համատեղ)  պատանիների և աղջիկների բասկետբոլի Լոռու մարզի 

առաջնությունը՝ նվիրված երկրաշարժի զոհերի հիշատակին:  

 Մատաղ սերնդի դաստիարակության գործում կարևոր դեր է խաղում 

ռազմահայրենասիրական աշխատանքների կազմակերպումը 

հանրակրթական դպրոցում: Այդ խնդիրների լուծման ուղղությամբ էական 

աշխատանք է կատարվել Լոռու մարզի հանրակրթական դպրոցներում: 

Ակնհայտ է, որ հանրակրթության բնագավառում  առանձնահատուկ 

նշանակություն ունի ՆԶՊ առարկայի դասավանդման գործընթացի 

կազմակերպումը: Վերջինիս նպատակն է պատրաստել 

ռազմահայրենասիրական ոգով դաստիարակված ռազմագիտական 

անհրաժեշտ գիտելիքներ և բարոյակամային բարձր հատկություններ 

ունեցող պատանիներ: Այս գործում մեծ դեր ունի զինղեկ ուսուցիչը: Մարզի 

163 դպրոցներում աշխատում են 142 զինղեկներ: Նրանցից 110-ը ունի 

բարձրագույն, 32-ը՝ միջին մասնագիտական կրթություն: Սպայական կոչում 

ունի 124 զինղեկ: Միջնակարգ և հիմնական դպրոցներում կա 247 միավոր 

ուսումնական զենք: 2013 թվականի ընթացքում 11 դպրոցներում 

առանձնացվել են զենքի պահասենյակներ, որոնք ստացել են ուսումնական 

ինքնաձիգ զենքեր: 2013թ. ընթացքում մարզի տարածքում գործող 163 

ավագ, միջնակարգ և հիմնական դպրոցների ռազմագիտության 

դասասենյակները և լսարանները ամբողջությամբ փոխվել և նորացվել են 

համապատասխան դիդակտիկ պարագաներով, ցուցադրական նյութերով, 

ստենդներով և տեսաֆիլմերով: 

 ՆԶՊ առարկայից 2013թ. դպրոցականների առարկայական 

օլիմպիադաների հանրապետական փուլին Լոռու մարզից մասնակցել է  7 

աշակերտ: Նրանցից 3-ը ստացել են 2-րդ և 3-րդ կարգի դիպլոմներ: 

  Սովորողների ռազմահայրենասիրական դաստիարակության գործում 

կարևոր նշանակություն ունի շրջանավարտների կողմից ռազմական 

ուսումնական հաստատություններ ընդունվելու աշխատանքների 
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կազմակերպումը: 2013թ. մարզի 14 շրջանավարտներ ընդունվել  են 

Հայաստանի Հանրապետության և ԱՊՀ երկրների ռազմական 

ուսումնական հաստատություններ: 

  2013թ. ապրիլ-մայիս ամիսներին հաջողությամբ կազմակերպվեցին 

մեկօրյա ռազմադաշտային պարապմունքները: Դրանց մասնակցեցին 11-րդ 

դասարաններում սովորող 1697 պատանիներ: 2013թ. կազմակերպվել է 

«Տարվա լավագույն զինղեկ» և «Լավագույն  քաղպաշտպանության շտաբի 

պետ» մրցույթը, որի մարզային փուլին մասնակցել են 6 զինղեկներ: 

Մարզային փուլի արդյունքներով հաղթող են ճանաչվել Վանաձորի թիվ 3 և 

Ալավերդու թիվ 2 դպրոցների զինղեկները:  Նրանց անունները ներկայացվել 

են ԿԳ նախարարություն՝ հանրապետական փուլին մասնակցելու համար:  

 Համագործակցված աշխատանք է կատարվել Լոռու մարզի Փրկարարական 

վարչության հետ: Քաղպաշտպանության միջազգային օրվա 

կապակցությամբ մարզի հանրակրթական դպրոցներում անցկացվեցին 

«Հրդեհի առաջացման դեպքում հրդեհաշիջման և տարածման 

միջոցառումների իրականացումը» թեմայով օբյեկտային վարժանքներ և 

«Քաղպաշտպանության միջազգային կազմակերպությունը» թեմայով 

տարհանման և փրկարարական միջոցառումներ: Համատեղ միջոցառումներ 

են կազմակերպվել աղետների ռիսկի նվազեցման և Լոռու մարզի 

բնակչության պաշտպանության համակարգի 2013թ. նախապատրաստման 

աշխատանքների կազմակերպման ուղղությամբ: 

 Տարածքային զինկոմիսարիատների հետ համագործակցված աշխատանք է 

տարվում  շրջանավարտների կողմից ՀՀ, ԱՊՀ և արտասահմանյան 

երկրների բուհեր ընդունվելու համար: 2013թ. գարնանը մարզի բոլոր 

տարածաշրջաններում և քաղաքներում կազմակերպվել են հանդիպումներ 

շրջանավարտների, ՀՀ ՊՆ և ռազմական բուհերի դասախոսների հետ: 

 Սովորողների  ռազմահայրենասիրական դաստիարակության 

կազմակերպման գործում կարևոր է դպրոցների հետ ռազմաշեֆական 

աշխատանքների կազմակերպումը: Ներկա դրությամբ մարզի բոլոր 

դպրոցները կապված են շեֆ-զորամասերի հետ և արդյունավետ 

աշխատանք են տանում սովորողների ՀՀ ազգային բանակում ծառայության 

նախապատրաստելու և հայրենիքի նկատմամբ իրենց պարտքը բարձր 

մակարդակով կատարելու  ուղղությամբ: 
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 2.3  Դասագրքերի շրջանառու համակարգով 2013-2014 ուստարվա 

ընթացքում բաշխվել է 28 անուն 52 776 դասագիրք, 22 անուն 2 086 ուսուցչի 

ձեռնարկ:  

 2.4 Կարևորելով ուսուցիչների մասնագիտական կարողությունների և 

հմտությունների կատարելագործման գործընթացը, 2013թ. հունվարից 

սկսած նախապատրաստական աշխատանքներ են իրականացվել մարզի 

689 ուսուցիչների պարզ ընթացակարգով ատեստավորելու ուղղությամբ:  

 2.5 «Կրթության մատչելիության ապահովում» ծրագրի շրջանակներում 

դրամաշնորհային ծրագրով նախադպրոցական կրթական միկրոծրագրեր 

են  ներդրվել մարզի 22 դպրոցներում, որոնցից 17-ը (372 երեխա/թվով) 

արդեն  ֆինանսավորվում են  պետության կողմից: Հաջորդ տարի 

պետական ֆինանսավորում կստանան  եւս 4-ը: Ծրագիրը շարունակական 

է: 

 3. Ոչ պետական միջոցներով կրթական օբյեկների և նախադպրոցական 

հաստատությունների մասով իրականացրած ներդրումներ: 

 3.1 Պարենի Համաշխարհային Ծրագրի Հայաստանյան գրասենյակի 

կողմից  մարզի 144 դպրոցներում իրականացվում է «Դպրոցական սնունդ»  

ծրագիրը, որի շրջանակներում տարրական դասարանների և 

նախակրթարանների 10.700 երեխաների համար  մեկանգամյա սնունդ է 

տրամադրվում:  

 Ծրագրում ընդգրկված չեն այն դպրոցները, որոնք չունեն սննդի 

պահեստավորման, պատրաստման, երեխաների սնունդը կազմակերպելու 

համար համապատասխան պայմաններ: 

 ՄԱԿ-ի հայաստանյան գրասենյակի կողմից «Դպրոցական սնունդ» 

ծրագրով Լոռու մարզի նախադպրոցական հաստատություններին ևս 

հատկացվել է ալյուր, բուսական յուղ և ընդեղեն: 

 Ծրագրում ընդգրկված են նաև դպրոցներում գործող 22 

նախակրթարանները: 

 ՀՀ Վարչապետի 2012 թ. Թիվ 538-Ա որոշման համաձայն մարզի 

սոցիալապես անապահով, ծնողազուրկ 7-13 տարեկան  300 աշակերտներ 

իրենց ամառային հանգստը 20 օր տևողությամբ անց են կացրել 

Հանքավանի «Լուսաբաց»  մանկական առողջարարական ճամբարում: 



50 
 

Պատշաճ մակարդակով կազմակերպվել է երեխաների մեկնումը և 

վերադարձը: 

 Գերազանց առաջադիմություն ունեցող, սոցիալապես անապահով 

ընտանիքների 35 աշակերտների և սովորողների նշանակվել է «Լոռու 

դպրոց» հիմնադրամի անվանական կրթաթոշակ 3.000-10.000 դրամի 

չափով: 14 շնորհալի երեխաների «Լոռու մշակույթ և սպորտ» հիմնադրամի 

կողմից նշանակվել է  10.000-20.000 դրամի չափով կրթաթոշակ: 

 Նոր ուսումնական տարվա կապակցությամբ օգոստոս-սեպտեմբեր 

ամիսներին «Լոռու դպրոց»  հիմնադրամի կողմից մարզի շուրջ 1520 

անապահով ընտանիքների դպրոցական երեխաների հատկացվել են 11 

անուն գրենական պիտույքներ, գրքերի վարձավճարներ և զանազան կարգի 

այլ օգնություններ: 

 4. Դպրոցներում և արհեստագործական ուսումնարաններում 

ինտերնետ կապով ապահովվածության ուղղությամբ ձեռնարկած 

միջոցները 

 4.1 Մարզի հանրակրթություն իրականացնող բոլոր  դպրոցները ունեն 

համակարգիչներ, համակարգչային դասարաններ` ապահովված 

համացանցով, էլեկտրոնային կապ, կամ վերջինիս բացակայության 

դեպքում՝  էլեկտրոնային  հասցեներ: Համագործակցության արդյունքում 

մարզի բոլոր դպրոցներին որպես այլընտրանքային կապի միջոց «Օրանժ 

Արմենիա» կազմակերպության կողմից տրամադրվել է համացանցին 

միանալու մոդեմ: 

 5. Կրթական հաստատություններում աշխատավարձի ժամանակին 

վճարում: 

 5.1 2013 թվականի ընթացքում մարզի դպրոցների աշխատավարձերի 

վճարումները յուրաքանչյուր ամսվա համար կատարվել է ժամանակին՝ 

մինչև հաջորդ ամսվա 5-6-ը, իսկ դպրոցների մեծամասնությունը 

դեկտեմբեր ամսվա համար՝ մինչև դեկտեմբերի 30-ը: 
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Լոռու մարզպետարանի աշխատակազմի ընտանիքի, կանաց և երեխաների 

իրավունքների պաշտպանության բաժնի 2013 թվականի 

 

Հաշվետվություն 

 

ՀՀ Լոռու մարզպետի 2 սեպտեմբերի 2010թ. թիվ 182-Ա որոշմամբ հաստատված Լոռու 

մարզպետարանի աշխատակազմի ընտանիքի կանանց և երեխաների իրավունքների 

պաշտպանության բաժնի կանոնադրության համաձայն Լոռու մարզպետարանի աշխատակազմի 

ընտանիքի, կանաց և երեխաների իրավունքների պաշտպանության բաժինը 2013թ-ի ընթացքում 

մշակել  և իրականացրել է ընտանիքի, կանանց և երեխաների պաշտպանությանն ուղղված 

բազմաթիվ ծրագրեր` 

1. Ուսումնասիրվել  են մարզում գենդերային հիմնահարցերը, իրականացվել է  գենդերային 

քաղաքականության և ընդդեմ գենդերային բռնության 2013թ-ի ծրագրերը, մշակվել է 

գենդերային քաղաքականության և ընդդեմ գենդերային բռնության 2014թ-ի ծրագիրը: 

 Կազմակերպվել է «Ընդդեմ գենդերային բռնության ակտիվության 16-օրյակ» մարզային 

քարոզարշավ, կազմակերպվել են քառօրյա սեմինար-պարապմունքներ Ստեփանավանի և 

Տաշիրի տարածաշրջանի համայնքի կին ղեկավարների, ավագանանիների համար, 

կազմակերպվել է «Գենդերային հավասարությունը որպես տեղական ժողովրդավարության 

նախադրյալ և համայնքների կառավարման արդյունավետության բարձրացման միջոց» կլոր-

սեղան քննարկում Ալավերդի քաղաքում և «ՀՀ գենդերային քաղաքականության հայեցակարգի 

և ռազմավարության իրականացումը համայնքների մակարդակում» թեմայով կլոր-սեղան 

քննարկումներ մարզի 7 քաղաքներում: Ստեղծվել են գենդերային հարցերով հանձնաժողովներ 

մարզի 8 քաղաքաներում: Բաժնի մասնագետները մասնակցել են գենդերային թեմայով 

դասընթացների և  գիտաժողովների: 

2. Ոստիկանության համապատասխան ծառայությունների և ԽՀՀ-երի հետ համատեղ 

քննարկվել են մուրացիկ, թափառաշրջիկ, իրավախախտ, հանցագործություն կատարած 

անչափահասների խնդիրները, անհրաժեշտության դեպքում արվել են ուղղորդումներ 

համապատասխան հաստատություններ: Պրոֆիլակտիկ աշխատանքներ են իրականացնվել 

իրենց երեխաների վրա բացասական ներգործություն ունեցող, հակասոցիալական վարքագիծ 

դրսևորող ծնողների հետ: Իրականացվել է հանրակրթությունից դուրս մնացած, այդ թվում 

կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաների կրթական իրավունքի 

պաշտպանությունը` նրանց ներգրավելով հանրակրթական /հատուկ հանրակրթական/ 

ուսումնական հաստատություններում: 
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ամփոփ պատկերն է` 

 

 

 

3. Ուսումնասիրվել են կյանքի դժվարին իրավիճակում գտնվող թվով 310  երեխաներ,  

կատարվել է նրանց կարիքների գնահատում, ուսումնասիրման և գնահատման 

արդյունքների հիման վրա մշակվել  են կյանքի դժվարին իրավիճակում գտնվող երեխաների 

սոցիալ-հոգեբանական վերականգնման անհատական ծրագրեր և ապահովվել դրանց 

իրականացումը համապատասխան հաստատություններում:  

 

ամփոփ պատկերն է` 

 

 Մանկատներ են տեղավորվել 36 երեխա, որից 5-ը` մասնագիտացված մանկատուն: 

 Մանկատնից դուրս է գրվել 20 երեխա, որից 1-ը` մասնագիտացված մանկատնից: 

 Կանխարգելվել է 15 երեխայի մուտքը մանկատուն 

 

 

Տեղավորում 

 

Դուրս գրում 

 

Կանխարգելում 

 

36 20 15 

 

 Վանաձորի  երեխաների խնամքի և պաշտպանության թիվ 1 գիշերօթիկ 

հաստատության ընդունելութան նպատակով կատարվել է երեխաների և ընտանիքների 

ուսումնասիրություն, որի արդյունքում 35 երեխա ընդունվել և 26 երեխա դուրս է գրվել 

նշված հաստատությունից: Համապատասխան աշխատանքի և խորհրդատվության 

արդյունքում կանխարգելվել է 17 երեխայի տեղավորումը խնամքի հաստատություն: 

Տեղավորում Դուրս գրում 

 

Կանխարգելում 

 

35 26 17 

իրավախախտ 
մուրացիկ / 

թափառաշրջիկ 

կրթությունից 

դուրս մնացած 

հանցագործություն 

կատարած 

 

15 4 6 6 
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4. <<Նորք>> ավտոմատացված տեղեկատվական համակարգ են մուտքագրվել 

կյանքի դժվարին իրավիճակներում գտնվող թվով 100  երեխաների անձնական տվյալներ՝  

դրանում հաշվառելով՝ 

ա)  առանց ծնողական խնամքի մնացած 19 երեխաների և առանց ծնողական 

խնամքի մնացած երեխաների թվին պատկանող անձնանց ու օրենքով 

սահմանված կարգով ներկայացվել են  Հայաստանի Հանրապետության  

աշխատանքի և  սոցիալական  հարցերի նախարարություն՝ կենտրոնացված 

հաշվառման: 

բ)  որդեգրել ցանկացող 7 անձանց՝ (դրական եզրակացության հիման վրա) 

որպես որդեգրողի թեկնածու, տվյալները գրանցվել են  հաշվառման մատյանում, 

լրացվել է որդեգրողի թեկնածուի անձնական քարտը և պատճենը փոխանցվել 

Հայաստանի Հանրապետության  աշխատանքի և սոցիալական  հարցերի 

նախարարություն, 

գ)  որդեգրման ենթակա 13 երեխաների տվյալները և անձնական քարտի 

պատճեները ներկայացվել են Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և 

սոցիալական հարցերի նախարարություն՝ կենտրոնացված հաշվառման 

վերցնելու համար: 

դ)  մանկուց հաշմանդամ 5 երեխա,  

ե)  երեխաներ խնամքի եւ պաշտպանության գիշերօթիկ հաստատությունում 

գտնվող՝ 35, 

զ) մանկատանը գտնվող՝ 31 երեխա: 

Ամփոփ պատկերն է` 

 

Որդեգրված 

երեխաների թիվը 

Հաշվառված 

քաղաքացի 

Հաշվառված 

երեխա 
Մերժում 

1 7 13 0 

 

 

ԱԾԽՄ մարզային հաշվառում 
ԱԾԽՄ կենտրոնացված 

հաշվառում 
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 Կատարվել  է կրթության առանձնահատուկ պայմաների կարիք ունեցող 276 

երեխայի գնահատում և վերագնահատում: 

 

Ներառական դպրոցներ 

 

 

 

Հատուկ դպրոցներ 

 

Վանաձորի թիվ 1 հատուկ 

դպրոց 

Ստեփանավանի 

ԲՀՄ 

Սպիտակի թիվ 1 

հատուկ դպրոց 

Քաղաքացի 

19 19 

Վանաձորի 

N18 դպրոց  

Վանաձորի N6 

դպրոց  

Վանաձորի 

N25 դպրոց 

Ալավերդու  

N2 դպրոց  

 

Ալավերդու  N12 

դպրոց  

 

Կուրթանի 

դպրոց 

29 /7գ+22վ/ 3գ 

 

19գ 

 

22գ 7գ 8գ 

Ստեփանավանի N1 

դպրոց  

Ստեփանավանի N2 

դպրոց  

Ստեփանավանի N3 

դպրոց 

Ստեփանավանի N5 

դպրոց 

Ստեփանավանի N6 

դպրոց 

16 

 /11գ+5վ/ 

26 

18գ+8վ 

10 

7գ+3վ 

22գ 

 

36 

21վ+15գ 
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21 

 /10գ+11վ/ 

1գ 51 

/12գ+39վ/ 

5գ 

    

 6. Բաժնի մասնագետները մասնակցել են խնամակալության և հոգաբարձության 

հանձնաժողովների  նիստերին, որտեղ քննարկվում են երեխայի հետ կապված հատուկ 

դեպքեր: Լուծվել են  առկա տարաձայնությունները՝ ծնողական իրավունքի իրականացման 

ընթացքում ծնողների կողմից փոխադարձ համաձայնության բացակայության դեպքերում՝ 

հաշվի առնելով երեխայի շահերը:  

7. Իրականացվել է երեխայի կյանքի պայմանների ուսումնասիրություն հատուկ 

հաստատություններում և  ներառական դպրոցներում:  

8. Ուսումնասիրվել են թվով 18 ԽՀՀ-երի գործունեություններ, կազմվել է 

եզրակացություն կատարած աշխատանքների վերաբերյալ:   

9. Բաժնում կատարվել է մոտ 450 քաղաքացիների ընդունելություն, որի ընթացքում 

տրվել են համապատասխան ցուցումներ և խորհրդատվություններ տարբեր հարցերի շուրջ` 

սոցիալական, հոգեբանական, բժշկական, մանկավարժական,  իրավաբանական: 

10.  Երեխաների իրավունքների պաշտպանության օրվա կապակցությամբ կազմակերպվել 

են այցելություններ  

ա) Վանաձորի մանկատուն՝ կյանքի դժվարին իրավիճակում հայտնված երեխաների 

համար տոնական մթնոլորտի ապահովում, հյուրասիրություն, 

բ) այցելություն խնամատար ընտանիք, տոնական մթնոլորտի ապահովում, 

հյուրասիրություն և նվիրատվություն, 

գ) այցելություն թիվ 5 մանկապարտեզ, տոնական մթնոլորտի ապահովում, նվերներ 

երեխաներին: 

11. 2013 թվականի ընթացքում ԸԿԵԻՊ բաժնի մասնագետները մասնակցել են  պետական 

կառույցների և միջազգային կազմակերպությունների կողմից իրականացվող գենդերային 

քաղաքականության և երեխաների իրավունքների պաշտպանությանն ուղղված 

գիտաժողովների, սեմինարների և կլոր սեղանների: 

12. Թումանյանի տարածաշրջանի 10 համայնքներում <<Վորլդ Վիժն>> ՄԲԿ-ի հետ 

համատեղ կազմակերպվել է ԽՀՀ-ի անդամների վերապատրաստում: 

Հասարակայնության հետ կապեր 

Մարզպետարանի գործունեության մասին հրապարակումները, ոլորտներին 

վերաբերող տեղեկությունները, պարզաբանումները պարբերաբար տրամադրվել և 

հրապարակայնացվել են մարզային տպագիր և հեռուստատեսային լրատվամիջոցներով: 
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Այս գործառույթում առանձնակի  մեծ դերակատարություն  ունի դեռևս 2012թ. ապրիլ 

ամսից գործող, յուրաքանչյուր շաբաթվա երկուշաբթի օրը (կրկնությունը՝ երեքշաբթի և 

կիրակի) հեռարձակվող «,Մարզպետարանի ժամ,, հաղորդաշարը: Այն լավ ըդունելություն է 

գտել հանրության շրջանում, և ներկայում հաղորդաշարի ստեղծագործական կազմի  հետ 

աշխատանքներ  են տարվում լսարանի  հետ  ակտիվ փոխադարձ կապ ապահովելու  

ուղղությամբ: 

Անցած ժամանակաշրջանում,մարզպետարանի  վարչությունների և բաժինների 

գործունեության լուսաբանումը տեղի և հանրապետական  հեռուստահաղորդումներով 

կազմել է ավելի քան 200 եթերաժամ: Հաղորդումներում պարբերաբար և  ըստ  անհրա-

ժեշտության հանդես  են  եկել  մարզպետը, վարչությունների  ու  բաժինների պետերը, 

համայնքների  ղեկավարներ, առողջապահության, գյուղատնտեսության, կրթության  ոլորտի 

պատասխանատուներ:  

Մեր ուշադրության շրջանում են եղել նաև մարզի կրոնական իրավիճակն ու 

հասարակական, այդ թվում՝ ազգային փոքրամասնությունների կազմակերպությունները: 

Վերջիններիս հետ կազմակերպվել են միջոցառումներ ընդլայնված հանդիպումներ: 

 

Ներքին աուդիտի բաժնի  գործառույթներ 

   

ՀՀ Լոռու մարզպետարանի աշխատակազմի ներքին աուդիտի բաժնի կողմից 

2013թ. թվով 44  մարզային ենթակայության ՊՈԱԿ-ներում իրականացվել է համակարգի 

գնահատման աուդիտ: 

Դրանցում իրականացվել են ֆինանսական  հաշվետվությունների, ֆինանսական 

բնույթի տեղեկություններում արտահայտված տվյալների արժանահավատության 

գնահատում, ֆինանսական գործառույթների օրինականության ստուգում, հաշվապահական 

հաշվառման գրանցումներում տվյալների արժանահավատության  գնահատում: Աուդիտի են 

ենթարկվել ֆինանսական կառավարմանը, ներքին հսկողությանը առնչվող բոլոր 

գործառույթները: 

Հրավիրվել է մարզպետարանի նորաստեղծ Ներքին աուդիտի կոմիտեի հինգ նիստ, 

քննարկվել են աուդիտի հաշվետվությունները, որի արդյունքում կայացվել են 

համապատասխան որոշումներ, որոնց հիման վրա որոշ ՊՈԱԿ-ների տնօրեններ ստացել են 

կարգապահական տույժեր: Արձանագրվել է ավելի քան 53 մլն դրամի տարաբնույթ 

խախտումներ, որից շուրջ 11 մլն դրամը վերականգնման կամ վերաձևակերպման գումար է, 

որից ավելի քան 3 մլն դրամը ենթակա է վերադարձման պետբյուջե: 

Աուդիտի ընթացքում արձանագրվել են հետևյալ խախտումները՝ 
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1. Տնօրենների հրամաններում բացակայում են իրավական հիմքերը կամ ՀՀ 

օրենքներին և ՀՀ կառավարության որոշումներին համապատասխան հոդվածներին 

հղումները:  

2. Դպրոցի կառավարման խորհրդի գործունեությունը  ձևական բնույթ է  կրել. 

3. Դպրոցներում ոչ պատշաճ ձևով են իրականացվում դասաժամերի 

հաշվառումները. 

 4.  Խախտվել են աշխատողների վարձատրության, արձակուրդի, ինչպես նաև 

տոնական և հիշատակի օրերի հաշվարկման ու վճարումների կարգն ու չափերը. 

5. Խախտումներ են հայտնաբերվել նախահաշիվների, ծախսային և հաշվա-

պահական հաշիվների, դրամարկղային գործառնությունների վարման, եկամտա-

հարկի, ժամանակավոր անաշխատունակության  նպաստների հաշվարկման 

հարցում. 

6.  Խախտումներ են արձանագրվել գույքի դուրս գրման, տարբեր միջոցների 

անհարկի վատնման, շինարարական աշխատանքների ծախսային մասերում և 

այլն: 

7. Առանձին դեպքերում գնումները կատարվել են Գնումների մասին ՀՀ օրենքին 

անհամապատասխան կամ խախտվել են Շահութահարկի մասին ՀՀ օրենքի 

պահանջները:  

 

ՄԱՐԶՊԵՏԻ ԿՈՂՄԻՑ ԸՆԴՈՒՆՎԱԾ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ ԵՎ ԿԱՐԳԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

 

2013թ. նոյեմբերի 15-ի դրությամբ մարզպետի կողմից   

• ընդունվել է 292 որոշում, 

• արձակվել է 624 կարգադրություն: 

 

Մարզպետի որոշումները վերաբերում են հետևյալ հարցերին. 

• ՏԻՄ               3 

• քաղաքաշինություն           27 

• առողջապահություն և սոց. ապահովություն       48 

• կադրային հարցեր           86 
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• կրթություն, մշակույթ և սպորտ         49 

• բնակարանի մասնավորեցում         10 

• հողօգտագործում             1 

• ֆինանսական հարցեր          27 

• տրանսպորտ             1 

• ԱԻ և ՔՊ                     16 

• զորակոչ                      2 

• գաղտնի              1 

• այլ             21 

 

Մարզպետի կարգադրությունները վերաբերում են հետևյալ խնդիրներին. 

• կադրային հարցեր          206 

•  ֆինանսական հարցեր                 348 

• առողջապահություն և սոց. ապահովություն         4 

• կրթություն             12 

• մշակույթ և սպորտ             1 

• քաղաքաշինություն             1 

• զորակոչի հետ կապված հարցեր, ՔՊ և ԱԻ         2 

• գյուղատնտեսություն և բնապահպանություն         3 

• վարչական վերահսկողություն         34 

• հողաշինություն և հողօգտագործում          4 

• այլ               9 

 

Մարզպետարանի աշխատակազմի ղեկավարի կողմից 15.11.2013թ. դրությամբ 

արձակվել է 289 հրաման` հիմնականում կադրային հարցերի վերաբերյալ: 
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Մինչև 15.11.2013թ. կազմվել է վարչական վարույթի 11 գործ, բոլորը` անձի դիմումի 

հիման: 

 

Երկրաշարժի հետևանքով անօթևան մնացած ընտանիքների բնակարանային 

պայմանների բարելավման հերթացուցակներում ընդգրկվելու պահանջով Լոռու մարզի 

վարչական դատարան դիմած քաղաքացիների հայցերի հիման վրա հարուցված վարչական 

գործերով, բաժնի պետը ներկայացրել է մարզպետարանի շահերը մոտ 40 դատական 

գործերով:  

Մարզի համայնքներում, համաձայն մարզպետարանի 2013թ. աշխատանքային 

ծրագրի,  վարչական վերահսկողություն իրականացնող հանձնաժողովի կազմում 34 

համայնքում կատարվել է վարչական հսկողություն, որի արդյունքում կազմվել են ակտեր: 

Ակտերը քննարկվել են փոխմարզպետների մոտ և հայտնաբերված թերությունների ու 

խախտումների վերացման նպատակով համայնքների ղեկավարներին տրվել են 

մեթոդական ցուցումներ: Հայտնաբերված թերությունների վերացման ուղղությամբ 

ձեռնարկված միջոցառումների մասին պարբերաբար ՀՀ տարածքային կառավարման 

նախարարություն է ներկայացվել ամփոփ տեղեկատվություն: 

Ողջ ժամանակահատվածում իրականացվել է քաղաքացիների ընդունելություն, 

անհրաժեշտության դեպքում` իրավական խորհրդատվություն:  

Բաժնի կողմից կատարվել է նաև մարզի համայնքներից մարզպետարան 

ներկայացված իրավական ակտերի` համայնքի ղեկավարի որոշումների, 

կարգադրությունների, ավագանիների որոշումների և համայնքի ղեկավարի 

աշխատակազմի քարտուղարի հրամանների` ՀՀ օրենսդրությանը համապատասխանության 

ստուգում:  

ՀՀ կառավարության 2001թ. ապրիլի 12-ի N 286 որոշմամբ հաստատված կարգի 

պահանջները խախտելու համար գումարի բռնագանձման վերաբերյալ Արևածագ Լեջան 

Այգեհատ և Արջուտ համայնքների ղեկավարների նկատմամբ վճարման կարգադրություն 

արձակելու պահանջով (ընդամենը` 500000 դրամ) դիմվել է վարչական դատարան: 

ՀՀ կառավարության 2011թ. օգոստոսի 4-ի «Սերմերի ձեռքբերումն ու ՀՀ ներկրումը 

թույլատրելու մասին» N 1062-Ն որոշման համաձայն պայմանագրերի դրույթները խախտելու 

համար Այգեհատ, Ճոճկան և Միխայելովկա համայնքների ղեկավարների վերաբերյալ 

առկա են Լոռու մարզի ընդհանուր իրավասության դատարանի վճիռներ, համաձայն որոնց 

նշված համայնքների ղեկավարներից պետք է բռնագանձվի շուրջ 5.280.440 դրամ գումար: 
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Արդյունաբերության ոլորտի 2013թ. 1-ին կիսամյակի 

(հունվար-հունիս) ամիսների աշխատանքների մասին 

 

Արդյունաբերության ոլորտ  

Ներկա դրությամբ մարզում գործում են ավելի քան 180 արդյունաբերական խոշոր, 

միջին և մանր ձեռնարկություններ, որոնցից ավելի քան 120-ի մասին ստացվում է 

ամենամսյա տեղեկատվություն: Գործող 180 ձեռնարկությունները ներկայացնում են 

Էներգետիկայի (հիմնականում ՓՀԷԿ-եր, և հողմակայան), լեռնահանքային, քիմիական, 

թեթև  ու սննդի արդյունաբերության, մեքենաշինության, սարքաշինության, 

փայտամշակման և կահուքի արտադրության, ինչպես նաև քարամշակման, շինանյութերի 

արտադրության ճյուղերն ու ենթաճյուղերը: 2013թ.  արդյունաբերության բնագավառում 

աշխատել է շուրջ  6025 մարդ:  

2013 թվականի առաջին կիսամյակում մարզի արդյունաբերական 

ձեռնարկությունները ընթացիկ (գործող) գներով թողարկել են ավելի քան  31 մլն 146 հազար 

դրամի արդյունաբերական արտադրանք 2012 թվականի 1-ին կիսամյակի նկատմամբ աճի 

տեմպը կազմել է 100.7 տոկոս, բացարձակ աճը` ընդամենը 208.86 մլն դրամ: 

2013թ. 1-ին կիսամյակի ցուցանիշներով մարզի արդյունաբերության հիմնական 

տեսակների ծավալները, աճը և դրանց տեսակարար կշիռները  այսպիսին են. 

 մշակող արդյունաբերություն 24 մլն 671.հազար  դրամ, ծավալի աճի ինդեքսը` 

98.5 տոկոս և տեսակարար կշիռը` 79.2 տոկոս  

 հանքարդյունահանումը համապատասխանաբար` 4 մլն 415 հազար դրամ, 

100.2 և 14.2 տոկոս,  

 էլ. էներգիայի արտադրությունը` 2մլն 60 հազար  դրամ, 138.1 և 6.6 տոկոս: 

2013 թվականի 1-ին կիսամյակի արդյունքները վկայում են, որ մարզի 

արդյունաբերության, հատկապես մշակող արդյունաբերության ցուցանիշները մեծապես 

պայմանավորված են մետաղների համաշխարհային գներով: 

Արդյունքում մշակող արդյունաբերության տեսակարար կշիռը նախորդ տարվա 1-ին 

կիսամյակի նկատմամբ նվազել է մոտ 2 տոկոսով: 



61 
 

Թեև մարզի առաջատար ենթաճյուղի` «Մետալուրգիա»-ի ցուցանիշները 2013թ. 

հունվար-հունիս ամիսներին փոքր ինչ նվազել են, այնուամենայնիվ «Էյ-Սի-Փի» ՓԲԸ-ն այս 

տարվա անցած 6 ամիսներին բնեղեն արտահայտությամբ արտադրել է 800 տոննայով 

ավելի կոնվերտորային պղինձ, քան նախորդ տարվա համապատասխան 

ժամանակաշրջանում: 

2013 թվականի 1-ին կիսամյակի արդյունքներով ևս արտադրության ծավալի նվազում 

արձանագրվեց,  Ստեփանավանում՝ 7.3%-ով («Սագամար» ՓԲԸ-ի արտադրության 

ծավալների նվազում) և Վանաձորում՝ 19%-ով (քաղաքի մեքենաշինության ու 

սարքաշինության 3 ընկերությունների արտադրության ծավալների անկում, քիմիական 

ձեռնարկությունների ծավալի աճի տեմպի նվազում): Ընդ որում Վանաձորի 

արդյունաբերական ձեռնարկությունների արտադրության ծավալի նվազման տենդենցը 

շարունակվում է, որը մտահոգիչ հանգամանք է:  

Նախորդ տարվա նկատմամբ մշակող արդյունաբերության տեսակարար կշռի  

նվազման կողքին, զգալի աճ է արձանագրվել Էներգետիկայի ճյուղում: 38%-ով աճել է ոչ 

միայն ճյուղի ձեռնարկությունների կողմից թողարկած էլեկտրաէներգիայի ծավալը 

դրամային արտահայտությամբ, այլև 24.7%-ով կամ շուրջ 21.5 մլն կՎտ-ով աճել է 

էլեկտրաէներգիայի արտադրության ծավալը: Տաշիրի տարածաշրջանի 

ձեռնարկություններն արտադրության 56.8% աճ են գրանցել, որը պայմանավորված է 

ինչպես հայաստանյան ներքին շուկայում պանրի պահանջարկի, այնպես էլ ԱՊՀ երկրներ 

արտահանման աճով: 

 

Աջակցություն փոքր ու միջին ձեռնարկատիրությանը 

Սեպտեմբերից ՄԱԿ-ի արդյունաբերության զարգացման գործակալության 

կազմակերպությունը (ՄԱԱԶԿ)՝ Ավստրիայի կառավարության ֆինանսական աջակցությամբ 

Լոռու և Շիրակի մարզերում սկսել է պիլոտային ծրագիր «Աջակցություն Հայաստանի 

երիտասարդության ձեռնարկատիրության զարգացմանը»։ Ծրագիրը մոնտորինգային 

փուլում է, իրականացման ընթացքում նախատեսվում են վերապատրաստման, 

խորհրդատվական և վարկավորման  աջակցություններ երիտասարդ գործարարներին։  

Հայաստանի փոքր և միջին ձեռնարկատիրության զարգացման ազգային կենտրոնի 

Վանաձորի մասնաճյուղը հաջողությամբ շարունակում է իր աշխատանքը մարզում: 

Հայաստանի ՓՄՁ ԶԱԿ-ի աջակցության հիմնական ուղղություններն են` գործարար 

տեղեկատվություն, գործարար խորհրդատվություն, գործարար ուսուցում, 

վերապատրաստում, վարկային երաշխավորության տրամադրում: 2013թ-ի ընթացքում 

իրականացվել են  բազմաթիվ տեղեկատվական և խորհրդատվական աջակցության, 

միջազգային համագործակցության  ծրագրեր, ինչպես նաև` 
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Ֆինանսական աջակցության ծրագրեր (տարեկան թիրախներ) 

 Վարկային երաշխավորությունների տրամադրում 

 Սկսնակ գործարարներին ֆինանսական աջակցություն (թվով  3, որից մեկը 

սփյուրքահայ) 

 

 

 Տեղական տնտեսական զարգացում (տարեկան թիրախներ) 

 Համայնքների տնտեսական քարտեզագրում – 12 

 Գյուղտեխնիկայի տրամադրում - 6 հոգու` տրակտոր, 9 հոգու` գյուղատնտեսական 

այլ սարքավորումներ 

 

 

2014-2017թթ Լոռու մարզի զարգացման ծրագրի կազմում 

Մշակվել և կազմվել է Լոռու մարզի 2014-2017թթ Լոռու մարզի զարգացման ծրագիրը:  

ՄԶԾ առանցքը մարզի բոլոր համայնքների հիմնախնդիրներն են: ՄԶԾ կազմման 

աշխատանքներին բացի  մարզպետարանի աշխատակազմից, ակտիվ  մասնակցությունն են 

ունեցել նաև հանրապետական գործադիր մարմինների տարածքային ծառայությունները, 

տեղական ինքնակառավարման մարմինները, մարզում գործող հասարակական 

կազմակերպությունների որոշակի մասը, մասնագիտացված որոշ կազմակերպություններ ու 

անհատ փորձագետներ: Աշխատանքային խմբերի գործունեության արդյունքում մշակված 

ոլորտային ռազմավարությունները քննարկվել են Մարզային զարգացման հանձնաժողովի 

կողմից և, արժանանալով վերջինիս հավանությանը, ընդգրկվել են ՄԶԾ-ում: ՄԶԾ-ի 

վերջնական տարբերակը հաստատվել է ՄԶՀ նախագահի` ՀՀ Լոռու մարզպետի կողմից և 

ներկայացվել ՀՀ փոխվարչապետ, տարածքային կառավարման նախարարին: Այն 

ներկայացվել է ՀՀ կառավարության քննարկմանը և առաջիկայում կդառնա որոշում: 

Ծրագրի իրականացման համար պահանջվող ընդհանուր գումարը կազմում է մոտ 

162,741.71 մլն դրամ: Տարածաշրջանների (առանց մարզկենտրոնի) համայնքների քառամյա 

ծրագրերով ոլորտային կապիտալ ծրագրերի ֆինանսավորման համար պահանջվող 

ընդհանուր գումարը կազմում է 29,972.86 մլն դրամ, իսկ Վանաձոր քաղաքինը` 8,226.39 

մլն դրամ: 

 

2013թ. Տարեկան աշխատանքային պլանով նախատեսված միջոցառումների 1-

ին կիսամյակի մոնիտորինգի և գնահատման հաշվետվություն 
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Սույն հաշվետվությունը պատրաստվել է Լոռու 2010-2013թթ. Մարզային 

Զարգացման Ծրագրի  շրջանակում ստեղծված մարզպետարանի մոնիտորինգի և 

գնահատման խմբի կողմից Լոռու մարզային զարգացման ծրագրի 2013թ. Տարեկան 

աշխատանքային պլանով նախատեսված միջոցառումների և I կիսամյակում  

իրականացված աշխատանքների վերլուծության հիման վրա:  

Ըստ Լոռու մարզի 2010-2013թթ. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման ծրագրի 2013թ. 

կարիքների գնահատման` անհրաժեշտ գումարը եղել է 9,913,721 մլն դրամ, սակայն, 

ինչպես երևում է ստորև բերված  աղյուսակից, 2013թ. փաստացի պլանավորվել է կատարել 

54,745,462.6 մլն դրամ ծավալի աշխատանքներ, այդ թվում 2,167,597 մլն դրամ 

պետբյուջեից, որից 989.39 մլն-ը` հրատապ աշխատանքների  պլանով: 

2013թ. առաջին կիսամյակում իրականացվել են  19,808.519 մլն դրամի 

աշխատանքներ, որից 1,193.265 մլն-ը պետբյուջեից, այդ թվում 925.546 մլն դրամի 

աշխատանքներ 4-րդ հրատապ ծրագրի շրջանակներում: 
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Արտաքին կապերի բնագավառ 

1. Շարունակվում են Լոռու մարզի Ֆրանսիայի Ալպ Կոտ դ՛Ազյուր ռեգիոնի հետ 16-ամյա 

համագործակցությունը: Այն թևակոխել է նոր՝ համագործակցային փուլ։   

2012թ. դեկտեմբերին ստորագրված «2012-2014թթ համագործակցության 

համաձայնագրի» շրջանակներում նախատեսվեց 175.000 եվրո արժողությամբ տուրիզմի, 

ագրոտուրիզմի և  անասնաբուծության ծրագերի իրականացում Լոռու մարզում: Եվ առաջին 

անգամ Լոռու մարզը հանդես է գալիս որպես հավասար ֆինանսական գործընկեր՝ 

տուրիզմի և անասնաբուծության ծրագրերում։  

Համագործակցության շրջանակներում իրականացվել են ծրագրեր նաև սոցիալ-

հոգեբանական բնույթի: Կատարվել են բազմաթիվ պաշտոնական և մասնագետների 

փոխայցեր, հանդիպումներ: Հոկտեմբերին իրականացվել է Թումանյանի տարածաշրջանի 7 

համայնքների (Ալավերդի, Ախթալա, Թումանյան, Օձուն, Արդվի Հաղպատ, Դսեղ) 

ղեկավարների հետ սեմինար-վերապատրաստումներ զբոսաշրջության թեմայով։  

Համագործակցության շրջանակներում նախաձեռնվել է Ալավերդի քաղաքում հիմնել 

«Թումանյան աշխարհ» միջհամայնքային զբոսաշրջության կենտրոն, որը կլինի ոլորտի 

միակ մասնագիտացված կառույցը տարածաշրջանում՝ իր տեսակով և բնույթով։  Կենտրոնն 

իր աշխատանքները կսկսի հաջորդ տարեսկզբին: Սկզբում այն կհամախմբի Թումանյանի 

տարածաշրջանի վերը նշված 7 համայնքները, հետագայում դրանց շրջանակը  կընդլայնվի: 

Ալավերդու քաղաքապետարանն արդեն տարածք է տրամադրել   Կենտրոնի 

գործունեության  համար: 
 
2. Լոռի-ՊԱԿԱ համագործակցության շրջանակներում Մարսելի փոխքաղաքապետի 

հրավերով հունիսին Լոռու մարզպետ Արթուր Նալբանդյանի գլխավորած 

պատվիրակությունը աշխատանքային այց է կատարել Ֆրանսիայի Հանրապետության 

Մարսել քաղաք, մասնակցելու  Հայ-ֆրանսիական առևտրաարդյունաբերական պալատի 

նախաձեռնությամբ կազմակերպված «Հայկական առևտրային ցանց» եռօրյա գլխավոր 

համաժողովին։ Այցի ընթացքում մարզի պատվիրակությունը մասնակից է դարձել մի շարք 

կարևոր հանդիպումների, միջոցառումների: Տեղի է ունեցել հանդիպում Ա. Նալբանդյանի և 

ՊԱԿԱ ռեգիոնալ խորհրդի նախագահի առաջին տեղակալ Պատրիկ Ալմանի հետ, ով 

համակագում է արտաքին կապերը: Հանդիպման ընթացքում հստակեցվել են 2012թ. 

դեկտեմբերին ստորագրված ՀՀ Լոռու մարզի և ՊԱԿԱ ռեգիոնի միջև «2012-2014 

համագործակցության համաձայնագրի» շրջանակներում իրականացվելիք ծրագրերի 

հետագա աշխատանքները: 

 Հանդիպում է տեղի ունեցել նաև ՊԱԿԱ-ի «Արհեստների և արհեստավորների 

պալատի» նախագահի հետ: Նախաձեռնվել է նաև Ֆրանսիական «ԿՐԵԱՍՈԼ» 

միկրովարկավորումների մասնագիտացված ինստիտուտի հետ իրականացնել  

«Միկրոկրեդիտների (փոխառությունների) տրամադրում Սպիտակի արհեստների պալատի 

արհեստագործներին» ծրագիրը, որի հաջող ընթացքը հետագայում  կնպաստի նույն 

ծրագիրի ընդլայնմանը մարզի ողջ տարածքում: 

 

3. 2012թ-ին կնքված Բելառուսի Հանրապետության Վիտեբսկի շրջանի և Հայաստանի 

Հանրապետության Լոռու մարզի միջև համագործակցության Համաձայնագրի 

շրջանակներում այս տարվա օգոստոսին Լոռու մարզից մարզպետի տեղակալ Տ.Բադոյանի 

գլխավորությամբ պատվիրակություն  է այցելել Վիտեբսկ: Այցի հիմնական նպատակը 
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համագործակցության համաձայնագրի կնքումն էր Վիտեբսկի մարզի Գլուբոկսկոյեի շրջանի 

Ուդելովսկի պատգամավորների գյուղական խորհրդի և Լոռու մարզի Հաղպատ համայնքի 

միջև: 

 

4. Մարզում բազմաթիվ ծրագրեր են արվել և դեռ շարունակվելու են Ֆրանսիայի Ռհոն 

Ալպեր ռեգիոնի ֆինանսավորմամբ: Իրականացվել են Ստեփանավան քաղաքում և 

հարակից համայնքներում էկոտուրիզմի զարգացմանն ուղղված միջոցառումներ. քայլքային 

տուրիզմի երթուղիների մշակում, քարտեզագրում: Այդ աշխատանքները 2014թ-ին 

կշարունակվեն մարզի ողջ տարածքում:  

 Կարմիր Աղեկ համայնքում «Օրանժ» հիմնադրամի և «Ջի 2 Այ Էյ» ֆրանսիական 

կազմակերպության հայաստանյան գրասենյակի հետ համատեղ վերանորոգվել է 

համայնքային կենտրոնի մասնաշենքի նկուղային հարկը, որպես պահածոնների 

արտադրամաս և կառուցվել է թեյաբույսերի չորանոց Օձուն համայնքի օրինակով: Օձուն 

համայնքում «Ջի 2 Այ Էյ»-ի և «Լույս» հիմնադրամի ուսանողների օգնությամբ հուլիսին այդ 

հարթակի 8 համայնքների մասնկացությամբ կազմակերպվել է «Օձունի գանձեր» 

խորագրով փառատոն:  

Ռհոն Ալպի և Ֆրանսիայի «Առաքելություն Հայաստան» կազմակերպության աջակցությամբ, 

Ստեփանավան քաղաքում ծերերի համար սոցիալ-առողջապահական կենտրոն ստեղծելու 

նպատակով, մասնագետների խումբ գործուղվեց Ֆրանսիա, ֆրանսիական նմանատիպ 

կենտրոնների աշխատանքներին ծանոթանալու նպատակով: 

 

5. 2013թ-ի սեպտեմբերին տեղի է ունեցել Լոռու մարզպետ Արթուր Նալբանդյանի 

գլխավորած պատվիրակության այցը Վրաստանի Աջարիայի Ինքնավար 

Հանրապետություն։ Այցի նպատակն էր Լոռու և Աջարիայի միջև բարեկամական կապերի 

ամրապնդումը։ Այցի ընթացքում ստորագրվել է «Փոխըմբռնման հուշագիր ՀՀ Լոռու մարզի 

և Վրաստանի Աջարիայի Ինքնավար Հանրապետության միջև», որով մասնակիցները 

մտադրություն են հայտնել  կնքելու «Առևտրի, տնտեսական, գիտատեխնիկական և 

մշակութային համագործակցության մասին» շրջանակային պայմանագրի։  

Այս համագործակցության առաջին քայլը եղավ՝ մարզի պատվիրակության 

մասնակցությունը Աջարիայի հայկական համայնքի գրանցման և «Աղբյուր» թերթի 20-

ամյակի առիթով կազմակերպված միջոցառմանը: Լոռու մարզի պատվիրակությունը՝ 

մարզպետի տեղակալ Տ.Բադոյանի գլխավորությամբ, այցելեց Բաթումի քաղաք։ 

6. Հոկտեմբերին Հայաստանի և Ֆրանսիայի ավելի քան 30 քաղաքների և մարզերի 

մասնակցությամբ ՖՀ Ռհոն Ալպ ռեգիոնի Վալանս քաղաքում տեղի ունեցավ Հայ-

Ֆրանսիական ապակենտրոնացված 2-րդ համաժողովը։ Հայաստանյան պատվիրակության 

ղեկավարն էր ՀՀ փոխվարչապետ, ՏԿՆ Արմեն Գևորգյանը:  

Հայկական պատվիրակության կազմում ընդգրկված էր նաև Լոռու մարզի 

պատվիրակությունը, մարզպետ Արթուր Նալբանդյանի գլխավորությամբ։  
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Համաժողովի աշխատանքներն իրականացվում էին չորս աշխատախմբերում: Հաշվի 

առնելով Լոռի-ՊԱԿԱ ակտիվ համագործակցությունը, Լոռին ընդգրկված էր դրանցից 

երեքում՝ տուրիզմի, տեղական տնտեսության և գյուղատնտեսության զարգացմանը խթանող 

աշխատախմբերի աշխատանքներում։ 

Տեղական տնտեսության աշխատաժողովում Մարսելի փոխքաղաքապետ Դիդիե 

Պարակյանի հետ համանախագահող էր Լոռու մարզպետ Նալբանդյանը, իսկ հայկական 

կողմից պատասխանատուներ էին Լոռու մարզպետարանը և Արթիկի, Երևանի, Գյումրիի, 

Արտաշատի ու Արմավիրի քաղաքապետարանները:  

Համաժողովի ընթացքում կատարվել են բավականին ծավալուն աշխատանքներ:  

7. Հայաստանի Հանրապետության և ՌԴ միջև տնտեսական համագործակցության 

հարցերով միջկառավարական հանձնաժողովի շրջանակներում դեկտեմբերին Լոռու 

մարզպետ Ա.Նալբանդյանը հյուրընկալեց ՌԴ-ի Ստավրապոլի տարածարշրջանի 

պատվիրակությանը։ Բանավոր համաձայնություն ձեռք բերվեց հաջորդ տարեսկզբին կրկին 

հանդիպել՝ երկկողմ համագործակցության  կոնկրետ առաջարկություններով: Հայ-

ռուսական միջտարածաշրջանային համագործակցության երրորդ համաժողովի համատեղ 

աշխատանքային խմբերին ակտիվ մասնակցություն ունեցան Լոռու մարզպետարանի 

պաշտոնատար անձինք, համայնքների ղեկավարներ։ 

  8.  Ճանաչողական և գործնական այցերով Լոռու մարզ են ժամանել ՀՀ-ում 

Ռուսաստանի, Լիտվայի, Ուկրաինայի, Ղազախստանի, Արգենիտինայի արտակարգ և 

լիազոր դեսպանները, միջազգային կառույցների ներկայացուցիչներ, այդ թվում՝ 

Հայաստանի Հանրապետությունում Եվրոպական պատվիրակության ղեկավար, դեսպան 

Տրայան Հրիսթեան: Դեսպանը ներկայացրել է Լոռիում ԵՄ-ի ֆինանսավորմամբ 

իրականացման ընթացքում գտնվող 12 խոշոր ծրագրերը, որոնք կշարունակվեն մինչև 

դրանց  լիակատար ավարտը։  

2014թ-ին Եվրամիության ֆիրնանսավորմամբ մեկնարկվելու է մասնավոր բիզնեսի 

զարգացման մեծածավալ ծրագիր, որին կարող է մասնակցել նաև Լոռու մարզը:  

Լոռու մարզպետարանի պաշտոնական կայքը՝ լավագույն տասնյակում է 

 2013 թվականի ընթացքում Խոսքի ազատության պաշտպանության կոմիտեն 

(ԽԱՊԿ) իրականացրել է Հայաստանի պետական մարմինների կայքերի մոնիտորինգ EXMO 

համակարգով (ինտերնետային կայքերի փորձագիտական մոնիտորինգի համակարգ, 

մշակված Սանկտ-Պետերբուրգում գործող «Տեղեկատվության ազատության զարգացման 

ինստիտուտ» հիմնադրամի կողմից),  դրանց տեղեկատվության թափանցիկության 

մակարդակը գնահատելու նպատակով: Հետազոտությունը կատարվել է 2 փուլով՝ 

նախնականը՝ փետրվար–ապրիլ և վերջնականը սեպտեմբեր -նոյեմբեր ամիսներին:  
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 ԽԱՊԿ-ը նախորդ տարի միասնական մեթոդաբանությամբ հետազոտել էր  52, այս 

տարի՝ 50 պետական մարմինների պաշտոնական կայքեր, որոնց թվում 10 մարզերի 

պաշտոնական կայքեր:  

 Կայքերի գնահատման համար որպես չափանիշներ վերցված են հրապարակածված 

տեղեկությունների քանակական և որակական բնութագրիչները, ինտերնետ 

հասանելիությունն ու մատչելիությունը:  

 ՀՀ պետական մարմինների պաշտոնական կայքերի վարկանիշների մոնիտորինգի 

արդյունքներով Լոռու մարզպետարանի պաշտոնական կայքի տեղեկատվական 

մատչելիության վերջնական գործակիցը, հանրապետության մարզերի կայքերի 

մոնիտորինգի վարկանիշային աղյուսակում, 2-րդն է, իսկ հանրապետության 50 պետական 

մարմինների վարկանիշային աղյուսակում՝ 4-րդը։ 

 

 

 

 

 

 


