Հավելված 1
Տեղեկատվություն 2011թ հունվար-հունիս ամիսներին
ՀՀ Լոռու մարզի և ԱՊՀ անդամ պետությունների վարչատարածքային միավորների միջև
համագործակցության վերաբերյալ
Թիվ
1.

Համագործակցություն
ՀՀ փոխվարչապետ, տարածքային կառավարման
նախարար Ա. Գևորգյանի մոտ կայացած
խորհրդակցության թիվ N 01/03 արձանագրության
3-րդ կետի համաձայն, 2011թ ապրիլի 17-19-ին
Երեւանում կայանալիք Ռուս-Հայկական
միջտարածաշրջանային համագործակցության
Առաջին ֆորումին եւ Արդյունաբերական
ինովացիայի ցուցահանդեսին Լոռու մարզի
մասնակցությունն ապահովելու վերաբերյալ

Տարեթիվ
10 մարտի
2011թ

Ընթացիկ վիճակ
Ս,թ, ապրիլի 19-21-ին Լոռու մարզի
պատվիրակությունը մասնակցել է Ռուս-Հայկական
միջտարածաշրջանային համագործակցության
Առաջին համաժողովին: Արդյունաբերական
ինովացիայի ցուցահանդեսին մարզից մասնակցել
են 6 տնտսավարող սուբյեկներ («Բազում-Ֆիրմա»
ԱԿ, «Սարտոն» ՍՊԸ, “ԻՆՍԻ-ՆՏԿ”ՓԲԸ,
«Դարբինյան ստիլիսա» ՓԲԸ, «Ախթալա ԼՀԿ»
ՓԲԸ, «Գեմս դե Լյուքս» ՍՊԸ), որոնք ներկացարել
են իրանց արտադրանքը:

Հավելված 2
Տեղեկատվություն 2011թ հունվար-հունիս ամիսներին
ՀՀ Լոռու մարզի և այլ երկրների վարչատարածքային միավորների միջև
համագործակցության վերաբերյալ

Թիվ

Համագործակցություն

Տարեթիվ

1

Լոռու մարզը որպես Եվրոպական
Ռեգիոնների Ասամբլեայի լիիրավ անդամ
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ՀՀ կրթության և գիտության
նախարարության, Հայաստանում
Ֆրանսիայի դեսպանության և «ԳՐԵՖ»
կազմակերպության միջև 2008
թվականին ստորագրված եռակողմ
համագործակցության պայմանագրի
շրջանակներում

2008թ

Ընթացիկ վիճակ
Լոռու մարզպետը մասնակցել է Աջարիայի Ինքնավար
Հանրապետության Բաթումի քաղաքում տեղի ունեցած
Եվրոպական Ռեգիոնների ասամբլեայի Սեւ ծովյան
տարածաշրջանի
քաղաքականության
«Ընդհանուր
սահմաններ, ընդհանուր լուծումներ» 2-րդ կոնֆերանսին:
Արդյունքում ապրիլի 6-ին ստորագրվել է «Բաթումիի
հռչակագիրը»,
որի
համաձայն
մասնակիցները
պարտավորություն են ստանձնել համատեղ աշխատելու
Սևծովյան տարածաշրջանի համագործակցության և կայուն
զարգացման համար
Լոռու մարզպետարանում մարտի 22-ին կայացավ
հանդիպում
«ԳՐԵՖ»
թոշակառու
մանկավարժների
ֆրանսիական կազմակերպության ներկայացուցիչ պ. Ժան
Միշել Պինշեդեսի հետ, որի առաքելությունն էր 2011
թվականի մարտի 5-ից ապրիլի 14-ը Լոռու մարզում,
ՎՊՄԻ-ի, ԵԿՏԱ-ի Վանաձորի մասնաճյուղի եւ «Մխիթար
Գոշ»
հայ-ռուսական
համալսարանի
ֆրանսերեն
դասավանդող դասախոսների, ինչպես նաեւ, Վանաձոր,
Ստեփանավան եւ Ալավերդի քաղաքների դպրոցներում
ֆրանսերեն
լեզու
դասավանդող
ուսուցիչների
վերապատրաստման դասընթացներ իրականացնելը
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Լոռու մարզպետարանի եւ Ֆրանսիայի
Պրովանս-Ալպ Կոտ դ’Ազյուրի մարզի
միջեւ Համագործակցության
շրջանակային պայմանագիր

Լոռու մարզպետարանի եւ
Բրիտանական խորհրդի միջեւ բանավոր
պայմանավորվածություն

Ֆրանսիայի հանրապետության Մարսել քաղաքում
ստորագրված
Համագործակցության
շրջանակային
պայմանագրի շրջանակներում այս տարվա փետրվար եւ
ապրիլ ամիսներին Վանաձոր էին այցելել Մարսելի
Առեւտրա-արդյունաբերական պալատից փորձագետներ,
որոնք
իրականացնում
են
Լոռու
մարզի
բոլոր
տարածաշրջանների համար տնտեսական ինտերակտիվ
քարտեզի աշխատանքները: Հանդիպման ընթացքում քայլ
առա քայլ ներկայացվեց կատարված աշխատանքները,
որոնք տարվա ընթացքում շարունակական բնույթ
կունենան:
2008թ հունիսի
18

2011թ Մարտի
10-12

Մայիսի 23-ին Լոռու մարզ էին այցելել Ֆրանսիայի
Հանրապետության Պրովանս-Ալպ Կոտ դ’Ազյուրի ռեգիոնալ
ներկայացուցիչները, ռեգիոնալ նախագահի խորհրդական
Միշել Բոդինյեն եւ Միջազգային կապերի եւ Եվրոպական
համագործակցության
պատասխանատու
Ֆիլիպ
Կիչովլազը: Այցելության նպատակն էր մարզ-ռեգիոն
հարաբերությունների խորացումն ու բարեկամական
կապերի ամրապնդումը, ինչպես նաեւ Ֆրանկոֆոնիայի
զարգացումը
մարզում:
Հանդիպման
ընթացքում
պայմանավորվածություններ
ձեռք
բերվեց
հետագա
համատեղ աշխատանքների համար առաջարկություններ
ներկայացնել
ֆրանիսական
կողմին,
կազմվել
է
մտադրությունների արձանագրություն
Լոռու
մարզպետարանում
կազմակերպվեց
վավերագրական ֆիլմերի նկարահանմանը վերաբերվող
սեմինար, որը վարում էր բրիտանացի փորձագետ Սառա
Ռոսը: Նա ներկայացրեց վավերագրական ֆիլմերի դերը եւ
ազդեցությունը առօրյա կյանքին: Ակցիան կազմակերպված
էր Բրիտանական խորհուրդի
կողմից «Բրիտանական
ֆիլմերի 9-րդ փառատոն»-ի շրջանակներում: Այս տարի
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Համագործակցություն Լոռու մարզպետարանի եւ Ֆրանսիայի Պրովանս Ալպ
Կոտ դ’Ազյուր մարզի Զինվորական եւ
Հյուրընկալ Երուսաղեմի Սուրբ Ղազար
Միաբանության միջեւ
Պրովանս կոտ Դ’Ազյուր առաջնորդական կարգադրություն N09-01

ՀՀ Լոռու մարզի և ՉԺՀ Շանսի
նահանգի միջև համագործակցության
կապերի հաստատում և զարգացում

2009թ
հոկտեմբերի 1

2011թ

փառատոնը
նվիրված
էր
մարդու
իրավունքների
պաշտպանությանը եւ կանանց դերի բարձրացմանը
հասարակության մեջ:
Վանաձոր քաղաքում այս ակցիայի շրջանակներում
մարտի
10-ից
12-ը
ցուցադրվեցին
բրիտանական
արտադրության
«Արբոր»,
«Վարդագույն
սարիներ»,
«ժողովրդի թշնամիներ» 3 ֆիլմերը (հայերեն ենթագրերով):
Սպիտակ քաղաքում 2009թ-ից ստեղծված է «Երուսաղեմի
բժշկական Սուրբ Ղազարի օրդենը Հայաստանում»
կոմիտեն, որի կազմում ընդգրկված են՝ ՀՀ Սփյուռքի
նախարարը, Լոռու մարզպետարանի եւ Սպիտակի
քաղաքապետարանի
ներկայացուցիչներ
եւ
ՀՀ-ում
Երուսաղեմի Սուրբ Ղազար Միաբանության դեսպան Օհան
Հեքիմյանը:
Կոմիտեի
աջակցությամբ
2010թ-ին
«Սպիտակ» ծրագրի շրջանակներում, Լոռու մարզի
Սպիտակ քաղաքի առողջապահական հիմնարկների հետ
իրականացվել
են
բարեգործական
ծրագրեր,
մատակարարելով՝ դեղորայք եւ բժշկական պարագաներ:
Այս համագործակցությունն հետագայում ավելի
արդյունավետ
դարձնելու
նպատակով,
նախապատրաստական աշխատանք է տարվել ՀՀ
վարչապետի անունից Ֆրանսիայի Ավագ Առաջնորդ
Դքսոււհի Տիկին Դ’ը Բրիսակին այս տարվա սեպտեմբեր
ամսին Հայաստան հրավիրելու կապակցությամբ:
Համաձայն
Չինաստանի
Ժողովրդական
Հանրապետության Շանսի նահանգի կառավարությունից
ստացված գրության` Շանսի նահանգի ղեկավարությունը
ս.թ. ապրիլին պատրաստակամություն էր հայտնել
հաստատել
փոխշահավետ
և
երկարաժամկետ
հարաբերություններ ՀՀ Լոռու մարզի և այդ նպատակով
Լոռու մարզից հրավիրել պատվիրակություն` այցելելու
Շանսի նահանգ:
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Բանավոր պայմանավորվածություն
Եվրոմիության պատվիրակության հետ
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ՀՀ Լոռու մարզի և ՉԺՀ Շանսի նահանգի միջև
համագործակցության հաստատման շուրջ քննարկումներ
իրականացնելու,
ինչպես
նաև
համապատասխան
փաստաթուղթ ստորագրելու նպատակով կատարվել են
նախապատրաստական աշխատանքներ: ՀՀ ՏԿՆ է
ուղարկվել
համագործակցություն
իրականացնելու
պարագայում առաջնային հետաքրքրություն ներկայացնող
տնտեսության
զարգացման
բնագավառների
մասին
գրությունը,
մտադրությունների
արձանագրության
նախագիծը
եւ
պատվիրակության
կազմը:
Այցը
նախատեսվում է ս.թ. սեպտեմբեր ամսին:
Ս.թ.ապրիլի
11-ին
Լոռու
մարզ
էին
ժամանել
Եվրոմիության փորձագետներ Մարի Դոնովանը եւ Էնթոնի
Վարմինգթոնը:
Հայաստանում
Եվրոմիության
պատվիրակության
հետ
համատեղ
աշխատանքի
արդյունքում փորձագետների մոտ ստեղծվել էր նոր
գաղափար՝ Հայաստանում մեծացնելու Եվրոմիության
մասին ճանաչողությունը: Աշխարհագրական դիրքից
կախված ընտրվել էր Լոռին, որտեղ 2011-ի վերջում եւ 2012ի սկզբին կստեղծվի 2-րդ տեղեկավտական կենտրոնը
Եվրոմիության մասին:

