ԱՐՏԱՔԻՆ ԿԱՊԵՐ, ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Արտաքին կապերի ոլորտում 2014թ-ի 1-ին կիսամյակի ընթացքում Լոռու մարզպետարանի աշխատակազմի կատարած
աշխատանքների վերաբերյալ
հ/
Աշխատանքի ուղղությունը
հ

Միջոցառման անվանումը
նախատեսված

1

2ա

Չնախատեսված,
Նախատեսսակայն փաստացի
ված
կատարված
2բ

Հայ-Գերմանական համագործակցության շրջանակներում
KFW գերմանական վարկային
ծրագիր

«Ասիական բանկ» վարկային
ծրագիր

1.

Հայաստանի Հանրապետության
Քաունթերփարթ ինթերնեշնլ
միջազգային պայմանագրերով
Հայաստան (USAID)
կամ օտարերկրյա
պետությունների և միջազգային
կազմակերպությունների հետ
համատեղ իրականացվող
ծրագրերով՝ մարզպետարանի
իրավասության
ոլորտներին
վերաբերող դրույթների
և/կամ
այլ փաստաթղթերի կատարում

«Վորլդ Վիժն Ինթերնեշնլ» ՄԲԿ
Հայաստանյան մասնաճյուղ

Միջոցառումների
ժամկետները

Աշխատանքի կատարման արդյունքները

փաստացի

3ա

3բ

2014թ

2014թ 1-ին
կիսամյակ

«Լոռի-ջրմուղկոյուղի» ՓԲԸ-ի կողմից սպասարկվող համայնքներում
ջրամատակարարման համակարգերի բարելավման համար ծրագրի
կողմից նախատեսվել էր 1մլրդ 442մլն 423հազ.դրամ, որից իրականացվել է
310.7մլն դրամի աշխատանքներ:

2014թ

2014թ. 1-ին
կիսամյակ

«Հայջրմուղկոյուղի» ՓԲԸ-ի սպասարկման տարածքում գտնվող 38
համայնքներում խմելու ջրի մատակարարման եւ ջրահեռացման
համակարգերի բարելավման համար նախատեսվել էր 2 810.0մլն դրամ,
իրականացվել են 1 219.6 մլն դրամի աշխատանքներ

20132014թթ

2014թ 1-ին
կիսամյակ

Ծրագիրը ավարտման շեմին է, նոր նախաձեռնություններով հանդես չեն
եկել, սակայն Լոռու մարզի 7 քաղաքային եւ գյուղական համայնքներում
շարունակվել և ավարտին են հասցվել դեռ նախորդ տարի սկսած
աշխատանքները:

2014թ 1-ին
կիսամյակ

UNIDO-ն (ՄԱԿ-ի արդյունաբերական զարգացման կազմակերպություն)՝
Ավստրիայի կառավարության ֆինանսական աջակցությամբ, Լոռու և
Շիրակի մարզերում իրականացնում է «Աջակցություն Հայաստանի
երիտասարդության ձեռնարկատիրության զարգացմանը»
պիլոտային
ծրագիրը: Այն նպատակ ունի խթանելու նոր աշխատատեղերի ստեղծման եւ
երիտասարդ ձեռներեցներին աջակցմանը: Ծրագիրը շարունակվելու է
2015թ-ին:

2014թ 1-ին
կիսամյակ

Մարզում գործող երկու գրասենյակների միջոցով իրականացվել են ավելի
քան 34.984մլն դրամի աշխատանքներ, որից՝
• Ալավերդու գրասենյակի միջոցով Թումանյանի տարածաշրջանի 10
քաղաքային եւ գյուղական համայնքներում իրականացվել են՝ 17.914մլն
դրամ
• Ստեփանավանի գրասենյակի միջոցով՝ Ստեփանավանի եւ Տաշիրի
տարածաշրջանների 20 համայնքներում ՝ 17.07մլն դրամ
Մարզպետարանի եւ կազմակերպության համագործակցությամբ
կազմակերպվել են երկու համաժողովներ, նվիրված Լոռու մարզում
զբոսաշրջության զարգացմանը:

ՄԱԿ-ի
արդյունաբերական
զարգացման
կազմակերպություն

2014 թ

4

Հայ -Շվեցարական
Դիակոնիա
հիմնադրամ

ԵՄ ECORYS կազմակերպության
տեխնիկական
աջակցությամբ
«Տարածաշրջանային
կարողությունների կառուցման»
ծրագրի
ներկայացուցիչների
այց Լոռի

2.

Համագործակցություն Լոռու
Օտարերկրյա պետությունների
մարզպետարանի եւ
տարածքային միավորների
Ֆրանսիայի Պրովանս Ալպ Կոտ
հետ համաձայնագրի կամ այլ դ’Ազյուր մարզի Զինվորական եւ
փաստաթղթերի /ծրագրերի
Հյուրընկալ Երուսաղեմի Սուրբ
կնքում և կատարում
Ղազար Միաբանության միջեւ
Պրովանս կոտ Դ’Ազյուր
առաջնորդական
կարգադրություն N09-01
ՀՀ ԿԳ նախարարության,
Հայաստանում Ֆրանսիայի
դեսպանության և «ԳՐԵՖ»
կազմակերպության միջև 2008
թվականին ստորագրված
եռակողմ համագործակցության
պայմանագրի շրջանակներում

2014թ

20142018թթ

2013թ

2008-2012

2014թ 1-ին
կիսամյակ

2014թ 1-ին
կիսամյակ

2014թ 1-ին
կիսամյակ

2014թ 1-ին
կիսամյակ

Կազմակերպությունը իրականացրել է բարեգործական եւ տնտեսության
զարգացմանն ուղղված ծրագրեր ավելի քան 30մլն 805հազ դրամ
արժողությամբ, այդ թվում՝
• Մարզի
մի
շարք
համայնքներում
սոցիալապես
անապահով
ընտանիքներին հունվարին տրվել է սնունդ, Վանաձորից թվով 41
երեխաներ հանգստացել են ՙԳուգարք՚ ճամբարում
• Արջուտ համայնքում շարունակվել եւ Լորուտ համայնքում ներդրվել է
մեղվաբուծության ծրագիր
• Թումանյան համայնքում նախաձեռնվել է կարի արտադրամաս 12
աշխատատեղով
• Լուսաղբյուրում՝ 10ընտանիքի համար ծառատունկ, Արծնիում՝ 3 ընտանիքի
համար կարտոֆիլի, Սարամեջում՝ գարու ծրագրեր
Ապրիլի
4-ին
հերթական
հանդիպումը
տեղի
ունեցավ
Լոռու
մարզպետարանում,
որին
մասնակցում
էին
մարզպետարանի
վարչությունների
և
բաժինների
ներկայացուցիչներ:
Հանդիպման
նպատակն
էր
ներկայացնելու
Եվրամիության
առաջարկվող
դրամաշնորհային ծրագրերի ներկայացումը, որը նպատակ ունի
թուլացնելու մարզերի անհամաչափ զարգացումը ի տարբերություն
մայրաքաղաքի:
Մարզերին
տրվող
դրամաշնորհների
չափը
պայմնավորված են լինելու բնակչության թվով և մարզի զարգացման
մակարդակով: Ծրագրային սահմանափակումներ չեն լինելու և
մարզպետարանը մարզի համայնքների հետ համագործակցությամբ՝
ազատ է ներկայացնելու տարաբնույթ ծրագրային առաջարկներ, որոնք,
սակայն, պետք է խթանեն տնտեսության զարգացմանը մարզում և լինեն
հեռանկարային:

Սպիտակ քաղաքում 2009թ-ից ստեղծված է «Երուսաղեմի բժշկական Սուրբ
Ղազարի օրդենը Հայաստանում» կոմիտեի աջակցությամբ մարզի
առողջապահական հիմնարկների հետ շարունակվել են իրականացվել
բարեգործական ծրագրեր, մատակարարելով՝ դեղորայք եւ բժշկական
պարագաներ և գույք է հատկացրել մարզի մի շարք
բուժհաստատությունների:

Շարունակվել է «ԳՐԵՖ» թոշակառու մանկավարժների ֆրանսիական
կազմակերպության առաքելությունը Լոռու մարզում, որի ներկայացուցիչն
իրականացնում է 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

Համագործակցություն
Բելառուսի Հանրապետության
Վիտեբսկի շրջանի և
Հայաստանի
Հանրապետության Լոռու
մարզի միջև

2012թ

2014թ 1-ին
կիսամյակ

Շարունակվել են Վիտեբսկի մարզի հետ բարեկամական կապերը: 2012թ-ին
կնքված «Բելառուսի Հանրապետության Վիտեբսկ քաղաքի և ՀՀ Լոռու
մարզի Վանաձոր քաղաքի միջև համագործակցության Համաձայնագրի
շրջանակներում հուլիսին բելառուսական կողմի հրավերով Վանաձորի
քաղաքապետարանի ներկայացուցիչներն այցելեցին Վիտեբսկ, քաղաքի
տոնին մասնակցելու առիթով:

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

2011թ

2014թ.1-ին
կիսամյակ

Հուշագրի շրջանակներում անց են կացվում մարզի բնապահպանական
կարևոր խնդիրների քննարկումներ, հասարակական լսումներ
մարզպետարանում և մարզում գործող երեք բնապահպանական
տեղեկատվական Օրհուս կենտրոններում (Վանաձոր, Ալավերդի,
Ստեփանավան):

Լոռու մարզը որպես
Եվրոպական Ռեգիոնների
Ասամբլեայի լիիրավ անդամ

2011թ

2014թ 1-ին
կիսամյակ

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

Ֆրանկոֆոն Ռեգիոնների
Ասոցիացիայի լիիրավ անդամ

2011թ
նոյեմբերի
13

2014թ 1-ին
կիսամյակ

Հայաստանում «Ֆրանկոֆոնիայի օրեր» ծրագրի երկամսյակի շրջանակներում, մարտ ամսից Լոռու մարզի դպրոցներում, բարձրագույն
ուսումնական հաստատություններում (Եվրոպական տարածաշրջանային
ակադեմիայի Վանաձորի մասնաճյուղ, Վանաձորի մանկավարժական
ինստիտուտ) կազմակերպվել են Հայաստանում ֆրանկոֆոնիայի օրերին
նվիրված միջոցառումներ:
Մայիսին նախատեսվում էր մարզային ԳԱԼԱ միջոցառում, որը հետաձգվեց
մյուս կիսամյակ:

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

ՀՀ-ում
Մեծ
Բրիտանիայի
Միացյալ
թագավորության
համատեղ դեսպան Քեթրին
Ջեյն Լիչի այցը Լոռու մարզ

2008թ

2014թ.

2014թ-1-ին
կիսամյակ

1. Հունիսին Լոռու մարզում էին ՊԱԿԱ-ի ռեգիոնալ խորհդրի
ներկայացուցիչները Միջազգային կապերի եւ Միջեւրկրական
համագործակցության տան պատասխանատու Փոլին Մուլի
գլխավորությամբ։ Հերթական այցը նպատակ ուներ համատեղ քննարկելու
2012-2014թթ համագործակցության համաձայնագրով նախատեսված
ծրագրերի իրականացման ընթացքի, ինչպես նաեւ 2015-2017թթ. նոր
համաձայնագրի վերաբերյալ պայմանավորվածությունների ձեռք բերման
առումով։
2. Մայիսին Օտ Տեղ դը Պրովանս ֆրանսիական կազմակերպության
կողմից իրականացվեց գիդերի վերպատրաստում Թումանյանի
տարածաշրջանի ընտրդած 7 համայնքների ներկայացուցիչների
մասնակցուցյամբ
3.Ապրիլին տեղի ունեցավ ֆրանսիական ԿՐԻՊՏ մասնագիտացված
կազմակերպության փորձագետների այց Լոռի, որոնք տեղի
մասնագետների հետ եղան Սպիտակի , Ստեփանավանի եւ Տաշիրի
տարածաշրջաններում, խումբ է մեկնել ՊԱԿԱ, ագրոտուրիզմի ոլորտում
փորձի փոխանակման, ինչպես նաեւ ծանոթանալու ինչպես է
կազմակերպվում Ֆրանսիայում ագրոտուրիզմը, հետագայում Լոռու
մարզում նմանատիպ մոդել տեղայնացնելու նպատակով։
4. Մարտին Մարսել քաղաքում ՊԱԿԱ-ի անասնաբուծական ռեգիոնալ
տան կողմից կազմակերպվել էր Լոռու մարզի մասնագետների համար
նախատեսված փորձի փոխանակման եւ վերապատրաստման դասընթաց,
որն ուղղված էր Լոռու մարզի Լուսաղբյուր համայնքում փորձարարական
ոչխարաբուծական ֆերմա ստեղծելուն։
5.Շարունակվել է Ֆրանսիայի Պրովանս-Ալպ Կոտ դ’Ազյուրի մարզի և
Բանյո քաղաքի համատեղ ֆինանսավորմամբ «Նռենի» ՀԿ-ի կողմից
իրականացվում է Վանաձորի քաղաքի 4 պոլիկլինիկաներում, Վանաձորի
մանկատանը և երեխաների խնամքի կենտրոնում և ADBB մայրերի
ինքնաջակցման խմբերի, խորհրդատվությունների,
հոգեշարժողականության խմբերի կազմակերպում, «Փոքրիկ նապաստակ»
ծրագրի իրականացում, մանկապարտեզներում հոգեշարժողականության
և այլ տիպի աշխատանքների իրականացումը

Հունիսի 5-ի դեսպանի հերթական այցը աշխատանքային էր: Մարզպետ
Ա.Նալբանդյանի հետ հանդիպման ժամանակ քննարկվեցին առաջիկա
տարիներին մարզում իրականացվելիք ծրագրերի ու հատկապես մարզի
զարգացման համար գերակա ուղղություններ համարվող
2014թ-ի 1-ին հանքարդյունաբերության, գյուղատնտեսության և տուրիզմի
կիսամյակ
բնագավառներում կատարվող ձեռնարկումների մասին: Դեսպանին
հետաքրքրված էր հանքարդյունաբերության ուղեկցմամբ ընթացող
բնապահպանական խնդիրների լուծման պրոցեսը եւ ավարտին նշեց, որ
դեսպանությունը պատրաստ է աջակցելու հանքարդյունաբերողների և հկների միջև համագործակցությանը:

Գերմանիայի
դաշնային
կառավարության
աջակցությամբ
«Գերմանական
ծրագիր Կովկասում»
ծրագրի
պատասխանատունե
րի այցը Լոռի

3.

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

«Ռոսհամագործակցո
ւթյան»
հայաստանյան
ներկայացուցչության
ղեկավար
Մարկ
Կալինինի այցը Լոռի

Մայիսի 20-ին Լոռու մարզպետ Ա.Նալբանդյանն ընդունեց Գերմանիայի
դաշնային կառավարության աջակցությամբ «Գերմանական ծրագիր
2014թ
1-ին Կովկասում» ծրագրի պատասխանատու Բետտա Մյուլլերին եւ Հայաստանի
կիսամյակ
գործատուների միության ներկայացուցիչներին: Հանդիպման նպատակն էր
ներկայացնելու այդ ծրագրի շրջանակենրում ստեղծված միության առաջին
մասնաճյուղի աշխատանքների ներկայացումը, որն ի դեպ ստեղծվել է Լոռու
մարզում անցյալ տարի :

Մայիսի 6-ին Լոռու մարզպետն հետ հանդիպման ժամանակ Մ. Կալինինը
տեղեկացրեց, որ «Ռոսհամագործակցությունը» համատեքստ (կոնցեպցիա)
է մշակում ՌԴ և Հայաստանի մարզերի միջև համագործակցությունն
առավել արդյունավետ և փոխշահավետ դարձնելու համար: Այդ նպատակով
2014թ
1-ին նախատեսվում
է
կնքել
միջռեգիոնալ
համագործակցության
կիսամյակ
համաձայնագրեր: Համաձայնագրով նախատեսվում է պայմանագրի կնքում
Լոռու
մարզպետի
և «Ռոսհամագործակցության» հայաստանյան
ներկայացուցչության ղեկավարի միջև, որի արդյունքում փոխշահավետ
գործակցություն կծավալվի Լոռու մարզի և ՌԴ որևէ մարզի միջև:

ՀՀ-ում
Ղազախստանի
Հանրապետության
արտակարգ և լիազոր
դեսպան Այիմդոս
Բոզժիգիտովի այց
Լոռու մարզ

Լոռու
մարզի
եւ
Վրաստանի
Աջարիայի
Ինքնավար
Հանրապետության
համագործակցություն

Ապրիլի 10-ին Լոռու մարզպետ Ա. Նալբանդյանն ընդունեց ՀՀ-ում
Ղազախստանի Հանրապետության արտակարգ և լիազոր դեսպան Այիմդոս
2014թ
1-ին Բոզժիգիտովի գլխավորած պատվիրակությանը: Դեսպանի այցը
ճանաչողական էր, այն նպատակ ուներ բարեկամական կապերի
կիսամյակ
հաստատման եւ առաջիկայում փոխհամագործակցության հնարավոր
ծրագրերի իրագործման նպատակով:

Աջարիայի հայ համայնքի ու նրա «Աղբյուր» պարբերաթերթի 20-ամյակին
նվիրված
միջոցառումների
շրջանակներում
Վանաձորի
քաղաքապետարանի հրավերով ապրիլի 10-ին Լոռու մարզկենտրոնում էր
բաթումահայերի
պատվիրակությունը՝
Գրիգորի
Վարդանյանի
գլխավորությամբ, նպատակը՝ Բաթումիի հայ համայնքի և Վանաձորի
ֆուտբոլային թիմերի միջև ընկերական ֆուտբոլային հանդիպման
2014թ
1-ին անցկացումն էր, ինչպես նաև այցելություն մշակութային օջախներ:
կիսամյակ
Օգտվելով այցի առիթից՝ Գրիգորի Վարդանյանը և Աջարիայի հայ
համայնքի մամլո քարտուղար, «Աղբյուր» թերթի խմբագիր Արթուր
Հովհաննիսյանը հյուրընկալվեցին Լոռու մարզպետ Ա. Նալբանդյանի մոտ:
Երկու կողմերի միջև բարեկամական կապերի ամրապնդման գործում
ունեցած ակնառու ներդրման և Աջարիայի հայկական համայնքի 20-ամյակի
կապակցությամբ Գ. Վարդանյանը մարզպետին պարգևատրեց Աջարիայի
հայ համայնքի պատվոգրով:

Փետրվարի 27-ին ճանաչողական այցով Լոռու մարզում էր Հայաստանում
Իրանի Իսլամական հանրապետության արտակարգ և լիազոր դեսպան
Նորին գերազանցություն Մուհամմադ Ռեյիսին, դեսպանության առևտրի

Հայաստանում
Իրանի Իսլամական
հանրապետության
արտակարգ և լիազոր
դեսպան Նորին
գերազանցություն
Մուհամմադ Ռեյիսին

Ֆրանսիայկան
քայլարշավորդների
դեպարտամենտի
ներկայացուցիչների
այց Լոռու մարզ

Արևելյան գործընկերության
տարածաշրջանային
համագործակցության
ամրապնդմանն ուղղված քայլեր
Հայասատան-Վրաստան
տարածաշրջանային
համագործակցության ծրագիր»

2014թ
փետրվար
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2014թ

2014թ 1-ին
կիսամյակ

2014թ 1-ին
կիսամյակ

Բազմակողմ այլ միջոցառումներ

ԵՄ ֆինանսավորմամբ
«Կանանց սոցիալ-տնտեսական
հզորացում Հայաստանում»
ծրագիր

2014թ.

2014թ 1-ին
կիսամյակ

կցորդ Համայակ Ավետիսյանսի ուղեկցությամբ: Ա յցը ճանաչողական բնույթ
էր կրում, դեսպանը ցանկություն հայտնեց ծանոթանալու Լոռու մարզի
տնտեսական պոտենցիալին՝ առաջիկայում փոխհամագործակցության
հնարավոր ծրագրեր իրագործելու նպատակով:

Աշխատանքային այցով Լոռու մարզում էին ֆրանսիայկան
քայլարշավորդների դեպարտամենտի ներկայացուցիչները: Ստեփանավան
քաղաքից մինչեւ Օձուն ընկած հատվածում 15կմ շառավղով էկոտուրիզմի
զարգացման նպատակով իրականացվել են քարտեզագրման եւ նշագծման
աշխատանքներ: Մինչւ տարեվերջ աշխատանքների ծավալներն
կընդլայնվեն եւ կընդգկրգի ողջ մարզի տարածքը:

Մայիսի 3-ին Վրաստանի Հարանպետության Թբիլիսի քաղաքում
տեղի
ունեցավ
«Արևելյան
գործընկերության
տարածաշրջանային
համագործակցության ամրապնդմանն ուղղված քայլեր ՀայասատանՎրաստան
տարածաշրջանային
համագործակցության
ծրագիր»-ով
նախատեսված գործառնական ծրագրի ներկայացումը։ Հայկական
պատվիրակությունը ղեկավարում էր ՀՀ ՏԿ 1-ին փոխնախարար
Վ.ՏԵրտերյանը։ Համաձայն ծրագրի ընթացակարգի կազմվեց ծրագրերի
ընդունման հանձնաժողով, որտեղ ընդգրկված են երկու երկրների 9-ական
ներկայացուցիչներ,
այդ
թվում
Լոռու,
Շիրակի
եւ
Տավուշի
մարզպետարանների ներկայացուցիչներ։
Հունիսի 20-ին Դիլիջան քաղաքում տեղի ունեցավ ծրագրերի
ընդունման հանձնաժողովի 2-րդ նիստը, որտեղ ներկայացվեց ծրագրային
փաթեթների ընդունման կարգը եւ ծրագրերի ընդունող հանձնաժողովի
գործառույթները։

«Հայաստանի երիտասարդ կանանց ասոցիացիա» ՀԿ-ն Լոռու մարզում
իրականացնում է ԵՄ ֆինանսավորմամբ «Կանանց սոցիալ-տնտեսական
հզորացում Հայաստանում» պիլոտային ծրագիրը, որի շրջանակներում
իրականացվել են Տեղական Տնտեսական Զարգացման (ՏՏԶ) 4 մոդելների
ստեղծում (Շնող, Ախթալա, Ստեփանավան, Ալավերդի) եւ ձեռներեցության
դասընթացների կազմակերպում, որի արդյունքում 6 կին շահառուներ
լավագույն բիզնես ծրագրերի համար ստացել են դրամաշնորհներ:

ԵՄ ֆինանսավորմամբ
«Տուրիզմի ներդրումը ՀՀ
մարզերում աղքատության
նվազեցման գործում» ծրագիր
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կիսամյակ

«Սոսե» բարեգործական հասարակական կազմակերպությունը դեռ 2013թին Լոռու եւ Տավուշի մարզերում իրականացրել է հայկական տուրիստական
կազմակերպությունների կողմից հայկական մշակույթի, արվեստի եւ
խոհարարական ոլորտում պահանջարկված ապրանքների ու
ծառայությունների պահանջարկի ուսումնասիրություններ, որոնք կարող են
տրամադրվել տեղի բնակիչների կողմից: Արդյունքում Լոռու մարզի
Փամբակ համայնքում հունիսի ամսին հիմնվել է «Լոռվա Օրրան» հայկական
մշակույթի, արվեստի եւ խոհարարության ժամանցային տունը:

