
ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ 

ՀՀ Շիրակի մարզի ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի ոլորտում  

2019 թվականին կատարված աշխատանքների վերաբերյալ 

 

ՀՀ ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶՊԵՏԱՐԱՆԻ ԿԱՏԱՐԱԾ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԿՈՒԼՏՈՒՐԱՅԻ 

ԵՎ ՍՊՈՐՏԻ ՈՒՂՂՈՒԹՅԱՄԲ 

     - Ապահովվել է  սպորտային պետական քաղաքականության իրականացումը մարզում, 

   - Մարզի բնակչության ֆիզիկական դաստիարակության անընդհատությունը և ֆիզիկական 

կուլտուրայով ու սպորտով զբաղվելու մատչելիությունը ապահովելու նպատակով կազմակերպվել են 

ֆիզկուլտուրային-առողջարարական, մարզական-զանգվածային միջոցառումներ ու 

մարզամշակութային տոնահանդեսներ,   

-  Հսկողություն է սահմանվել պետական ծրագրերով կազմակերպված միջոցառումների 

տարածաշրջանային ու մարզային փուլերի անցկացման,  հանրակրթական ուսումնական 

հաստատություններում «Ֆիզիկական կուլտուրա» առարկայի դասավանդման վիճակի վրա,  

-  Համակարգվել է մարզում գործող մարզական կազմակերպությունների գործունեությունը,         

- Մարզաձևերի զարգացման և մարզական հերթափոխի պատրաստման նպատակով մարզական 

կազմակերպություններին են տրամադրվել նաև հանրակրթական ուսումնական 

հաստատությունների մարզակառույցները,  

 - Ապահովվել է մանկապատանեկան սպորտի բնագավառում պետական իրավասու մարմինների և 

տեղական ինքնակառավարման մարմինների համապատասխան կառուցվածքային 

ստորաբաժանումների համատեղ գործունեությունը,  

- Ապահովվել է համայնքների և մարզի հավաքական թիմերի մասնակցությունը մարզական 

միջոցառումների միջմարզային ու հանրապետական եզրափակիչ փուլերի մրցումներին, 

 

ՄԱՐԶԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

Շիրակի մարզում գործել են մարզական պարապմունքներ կազմակերպող 1 քոլեջ, 31 մարզադպրոց, 1 

ակումբ, մարզական պետական և հասարակական կազմակերպությունների ու հիմնադրամի 4 

մասնաճյուղ, ինչպես նաև համայնքային  կենտրոնների 2 մարզական բաժանմունք:  Մարզական  

կազմակերպությունները ըստ ենթակայության. 

 

 

 



 

հ/հ Ենթակայությունը  Մարզական կազմակերպությունները 

քոլեջ մարզա-

դպրոց 

ակումբ մասնա-

ճյուղ 

բաժան-

մունք 

ընդ 

1. ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և 

սպորտի նախարարության 
1 5 - 1 - 7 

2. ՀՀ Շիրակի մարզպետարանի - 1 - - - 1 

3. ՀՀ Շիրակի մարզի 

համայնքապետարանների 
- 21 - - 2 23 

4. Մարզական պետական և հասարակական 

կազմակերպությունների ու 

հիմնադրամների 

- 4 1 3 - 8 

ԸՆԴԱՄԵՆԸ 1 31 1 4 2 39 

  

 

 

Նշված 39 կազմակերպություններում 27 մարզաձևերից գործող 813 խմբերում հաշվառված են եղել 

7407 պարապողներ: Կազմակերպություններում աշխատողների ընդհանուր թիվը՝ 887 մարդ, որից 

մարզիչ՝ 474-ը: 

 

Մարզական կազմակերպությունների տեղաբաշխվածությունը ըստ տարածաշրջանների. 

հ/հ Տարածա- 

շրջանը 

Մարզական կազմակերպությունները Ծանոթություն 

քոլեջ մարզա-

դպրոց 

ակումբ մասնա-

ճյուղ 

բաժան-

մունք 

1. Գյումրի 1 24 1 2 - Մարզական կազմակերպությունների մաս-

նաճյուղ խմբակներ են գործում նաև  16 

գյուղական  համայնքներում՝ Ախուրյան, 

Մարմաշեն, Մեծ Սարիար, Քեթի, Հացիկ, 

Հովիտ, Ղարիբջանյան, Սառնաղբյուր, 

Շիրակավան, Աշոցք, Ղազանչի, Մեծ 

Սեպասար, Ցողամարգ, Ամասիա, 

Բանդիվան, Հովտուն 

2. Արթիկ - 3 - 0,2 - 

3. Անի - 1 - 1,2 - 

4. Ախուրյան - 2 - 0,2 1 

5. Աշոցք - - - 0,2 1 

6. Ամասիա - 1 - 0,2 - 

ԸՆԴԱՄԵՆԸ 1 31 1 4 2 

 



Մարզի  12 գյուղական համայնքներում գործել են ՀՖՖ-ի Շիրակի մարզային ներկայացուցչության 

ֆուտբոլի խմբակներ: Համայնքներում գործել են նաև արևելյան մարտարվեստի ֆեդերացիաների 

տարատեսակ խմբեր, որոնց գործունեությունը պետական կարգով մինչ օրս չի համակարգվում: 

 

ՄԱՐԶԱԿԱՆ ՁԵՌՔԲԵՐՈՒՄՆԵՐԸ 

     Շիրակի մարզի մարզիկների և թիմերի մրցելույթների որակական ընդհանուր պատկերը՝ 

     ՀՀ պաշտոնական առաջնություններում 

Միջոցառման անվանումը 

 

մեդալների քանակ ընդամենը 

 մեդալ ոսկի արծաթ բրոնզ 

Մեծահասակների առաջնություն 31 31 41 103 

Երիտասարդների առաջնություն 37 30 31 98 

Պատանիների առաջնություն 38 32 62 132 

ԸՆԴԱՄԵՆԸ 106 93 134 333 

 

     Համահայկական ամառային 7-րդ խաղերին Շիրակի մարզի համայնքների թիմերի  

     մասնակցության  ընդհանուր պատկերը՝ 

      

Համայնքը 

 

Մասնակից 

մարզիկ 

թիվ 

նվաճած մեդալների 

քանակ 

ընդամենը 

 մեդալ 

ոսկի արծաթ բրոնզ 

Գյումրի 120 18 13 13 44 

Արթիկ 12 - - - - 

Անի 8 - - - - 

Ախուրյան 1 - - - - 

ԸՆԴԱՄԵՆԸ 141 18 13 13 44 

 

 

 

 

Շիրակի մարզի մարզիկների  մրցելույթների ընդհանուր պատկերըաշխարհի և Եվրոպայի 

պաշտոնական առաջնություններում՝  Օլիմպիական խաղերի ծրագրում ընդգրկված, ինչպես նաև 

սամբո և շախմատ մարզաձևերից 



 

N Միջոցառման  

անվանումը 

Տարիքային  

խումբը 

Մասնակից 

թիվ 

մեդալների քանակ ընդ. 

մեդալ 
ոսկի արծաթ բրոնզ 

Աշխարհի  առաջնություն 

մեծահասակ 17 1 2 1 4 

մինչև 23 տ. 2 - - - - 

երիտասարդ 6 1 - - 1 

պատանի 10 - 2 2 4 

դպրոցական 3 2 1 - 3 

Ընդամենը 38 4 5 3 12 

Եվրոպական 2-րդ խաղեր Ընդամենը 8 3 1 - 4 

Եվրոպայի առաջնություն 

մեծահասակ 10 3 3 2 8 

մինչև 23 տ. 9 2 - 2 4 

երիտասարդ 12 1 2 2 5 

ավ. պատանի 15 3 2 3 8 

կրտ. պատանի 15 - 7 - 7 

Ընդամենը 61 9 14 9 32 

Ընդամենը մեծ մեդալ - 16 20 12 48 

Ընդամենը փոքր մեդալ  - 10 17 10 37 

ԸՆԴԱՄԵՆԸ ՄԵԴԱԼ - 26 37 22 85 

 

      

2019 թվականի Հայաստանի 10 լավագույն մարզիկների կազմում ընդգրկվեցին մարզի 4 

ներկայացուցիչներ՝ ծանրամարտի աշխարհի և Եվրոպայի չեմպիոն, Եվրոպայի մինչև 23 

տարեկանների չեմպիոն Հակոբ Մկրտչյանը, հունահռոմեական ըմբիշ Եվրոպական մարզական 2-րդ 

խաղերի չեմպիոն, աշխարհի փոխչեմպիոն Արթուր Ալեքսանյանը, բռնցքամարտիկ Եվրոպական 

մարզական 2-րդ խաղերի և Եվրոպայի չեմպիոն, աշխարհի առաջնության բրոնզե մեդալակիր 

Հովհաննես Բաչկովը և ծանրամարտի աշխարհի փոխչեմպիոն Գոռ Մինասյանը:  

 

 

ՀՀ Շիրակի մարզպետարանի կողմից կազմակերպված տարածաշրջանային 



 և մարզային մարզական միջոցառումների,   միջմարզային և հանրապետական մրցումներին  

մարզի հավաքական թիմերի մասնակցության ապահովման և ձեռքբերումների ընդհանուր պատկերը  

 

 

 

 

 

Միջոցառման բովանդակություն Միջոցառում. 

քանակ 

Մասնակից 

թիվ 

Տարածաշրջանային մրցումներ 61 5181 

Մարզային մրցումներ 22 1263 

ԸՆԴԱՄԵՆԸ 83 6444 

 

Միջոցառման բովանդակություն Միջոցառում. 

քանակ 

Մասնակից. 

թիվ 

Մրցանակային տեղեր 

1-ին 2-րդ 3-րդ Ընդ. 

Միջմարզային մրցումներ 12 125 6 5 1 12 

Հանրապետական մրցումներ 36 355 8 10 6 24 

ԸՆԴԱՄԵՆԸ 48 480 14 15 7 36 

 

Միջոցառման բովանդակությունը Միջոցառում 

քանակը 

Մասնակից 

թիվը 

Տարածաշրջանային մրցումներ 61 5181 

Մարզային մրցումներ 22 1263 

Միջմարզային մրցումներ 12 125 

Հանրապետական մրցումներ 36 355 

ԸՆԴԱՄԵՆԸ 131 6924 

 

 

ՄԱՐԶԱԿԱՌՈՒՅՑՆԵՐԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ ԵՎ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՈՒՄ 

---- ՀՀ պետական բյուջեի միջոցներով իրականացված աշխատանքները՝ 

1.Գյումրու մարզական բարձրագույն վարպետության դպրոցի վերանորոգում, 

2.Անուշավան համայնքի ֆուտբոլի դաշտի կառուցում, 

3.Փոքր Մանթաշի միջնակարգ դպրոցի մարզադահլիճի վերանորոգում, 



4.Փանիկի միջնակարգ դպրոցի մարզադահլիճի վերանորոգում, 

5.Սարագյուղի հիմնական դպրոցի մարզադահլիճի վերանորոգում, 

6.Կառնուտի միջնակարգ դպրոցի մարզադահլիճի վերանորոգում, 

 

--- ՈԵՖԱ-ի, ՀՖՖ-ի միջոցներով և համայնքների համաֆինանսավորմամբ 42 մ x 22 մ չափերով 

արհեստական խոտածածկով ֆուտբոլի դաշտեր կառուցվեցին մարզի 12 համայնք-բնակավայրերում՝ 

 

       1. Արթիկ                     5.Ախուրյան             9. Մարալիկ 

       2.Պեմզաշեն                6.Արևիկ                 10.Սառնաղբյուր 

       3.Փանիկ                     7.Ազատան              11.Մարմաշեն 

       4.Փոքր Մանթաշ         8.Երազգավորս       12.Աշոցք 

 

--- Գյումրու համայնքապետարանի միջոցներով շինարարական և վերանորոգման աշխատանքներ են 

իրականացվել 8-ը մարզադպրոցներում՝ 

 

     1.Ազատ ըմբշամարտի մարզադպրոց      5. Համալիր  մարզադպրոց 

     2.Բռնցքամարտի մարզադպրոց             6. Հունահռոմեական ըմբշամարտի մարզադպրոց 

     3.Խաղերի մարզադպրոց                       7. Մարմնամարզության մարզադպրոց                

     4.Ծանրամարտի մարզադպրոց              8. Տ.Պետրոսյանի անվ. շախմատի մարզադպրոց 

 

 

ՄԱՐԶԱԳՈՒՅՔ 

Մարզում գործող 13 մարզադպրոցների և 37 հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների 

պետական գույքային ծրագրով հատկացվել է   մարզագույք: 

 

 

ՖԻԶԿՈՒԼՏՈՒՐԱՆ ՀԱՆՐԱԿՐԹԱԿԱՆ ԴՊՐՈՑՆԵՐՈՒՄ 

Մարզի բոլոր հանրակրթական ուսումնական հաստատություններում  ուսումնառության ամբողջ 

ընթացքում իրականացվել է «Ֆիզիկական կուլտուրա» առարկայի պարտադիր դասավանդում: 

Ապահովվել է առարկայի դասավանդման իրականացումը միայն մասնագիտական կրթություն 

ունեցող մանկավարժների կողմից: Հսկողություն է սահմանվել հանրակրթական ուսումնական 

հաստատություններում «Ֆիզիկական կուլտուրա»  առարկայի դասավանդումը հնարավորինս 



պետական սահմանված ծրագրային չափորոշիչներին համապատասխան կազմակերպելու 

ուղղությամբ: ՀՀ Շիրակի մարզպետի 2019 թվականի հոկտեմբերի 8-ի թիվ 01/08318-19 

հանձնարարականով ստեղծվել է աշխատանքային խումբ՝ մարզպետարանի ենթակայությամբ գործող 

հանրակրթական ուսումնական հաստատություններում «Ֆիզիկական կուլտուրա» առարկայի 

դասավանդման վիճակը ուսումնասիրելու համար: 

 

ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐ 

1. Գյումրիում   մարզական ժամանակակից մարզահամալիրի կառուցումը, 

2.Սպորտային բժշկության և հակադոպինգային ծառայության հանրապետական կենտրոնի  Շիրակի 

մարզային   մասնաճյուղի կամ Սպորտային բժշկության կաբինետի ստեղծումը, 

3.Դպրոցներում ուսումնական գործընթացի ավարտից հետո մարզադահլիճները մարզադպրցների 

պարապմունքներին տրամադրումը, 

4.Մարզադպրոցներում մարզչական դրույքաչափերի խիստ տարբերությունը, 

5. Հանրակրթական 61 ուսումնական հաստատություններում մարզադահլիճի բացակայությունը: 

 

 

Հաշվետվություն 
/2019 թվականի կատարված աշխատանքների/ 

 
Ուղղությունը մշակույթ  

 

ՀՀ Շիրակի մարզի մշակույթի ոլորտում 2019 թվականի առաջին կիսամյակին իրականացված 

ծրագրերը նպատակ են ունեցել բարձրացնելու մշակույթի դերն ու պահպանելու ազգային 

մշակութային արժեքները: 

Հաշվետու ժամանակահատվածում /01.01.2019-17.12.2019/ իրականացվել է պետական 

մշակութային քաղաքականությունը ՀՀ Շիրակի մարզում, մարզպետի որոշումների, 

կարգադրությունների նախագծերի նախապատրաստումը, դրանց կատարման նկատմամբ 

վերահսկողությունը: 

Համակարգվել է ՀՀ Շիրակի մարզպետարանի ենթակայությամբ գործող 5 /«Գյումրու ժող. 

գործիքների նվագախումբ», «Գյումրու սիմֆոնիկ նվագախումբ», «Գյումրու ժողովրդական 

ճարտարապետության և քաղաքային կենցաղի թանգարան», «Շիրակի երկրագիտական թանգարան» և 

«Ամասիայի մանկական արվեստի դպրոց»/ մշակութային հաստատությունների գործունեությունը, 



ինչպես նաև իրականացվել են պետական, ազգային և այլ տոների հետ կապված զանգվածային 

միջոցառումներ:  

Իրականացվել են մարզի տարածքում գտնվող պատմամշակութային հուշարձանների 

պահպանության և օգտագործման նկատմամբ օրենքով սահմանված լիազորություններ, մշակույթի 

բնագավառում վարչական հսկողություն է իրականացվել ՀՀ Շիրակի մարզի Գեղանիստ, 

Սպանդարյան և Հայրենյաց համայնքներում:  

Վերահսկողություն է իրականացվել՝ 

 Մարզի տարածքում հուշարձանների պահպանության և օգտագործման մասին ՀՀ 

օրենսդրության պահանջների կատարման նկատմամբ, միջոցներ ձեռնարկվել մարզի 

տարածքում հուշարձանների պահպանության և օգտագործման ուղղությամբ:  

 Գեղարվեստական կրթության որակի բարձրացմանը, ազգային, լարային, փողային 

նվագարանների ուսուցման գծով վարձավճարների փոխհատուցման աշխատանքների 

վերահսկմանը /«Երաժշտական և արվեստի դպրոցների ազգային, լարային, փողային 

նվագարանների գծով ուսման վարձավճարների փոխհատուցման» պետական ծրագրում 

ընդգրկված 19 երաժշտական և արվեստի դպրոցներում սովորող թվով 377 աշակերտներ 

ստացել են ուսման վարձավճարի փոխհատուցում:  

2019 թվականի ընթացքում մարզում առանձնահատուկ հանդիսավորությամբ նշվել են ամենայն 

հայոց բանաստեղծ Հովհաննես Թումանյանի և Կոմիտաս վարդապետի ծննդյան 150-ամյակները:  

 Տարվա ընթացքում պարբերաբար աջակցություն է ցուցաբերվել պետական ծրագրերով 

նախատեսված միջոցառումների տարածաշրջանային և մարզային փուլերի կազմակերպմանն ու 

անցկացմանը, հանրապետական եզրափակիչ փուլերին մարզի ներկայացուցիչների մասնակցության 

ապահովմանը: 

2019 թվականի մարտի 1-23-ը ՀՀ Շիրակի մարզում կազմակերպվել և անց են կացվել ամենայն 

հայոց բանաստեղծ Հովհաննես Թումանյանի 150-ամյակին նվիրված «Ասմունքի հանրապետական 

մանկապատանեկան 12-րդ մրցույթ-փառատոն»-ի տարածաշրջանային փուլերը, ընտրվել մարզային 

փուլի մասնակից 40 աշակերտ՝ 20-ը 11-14, 20-ը 15-17 տարիքային խմբերից:  

Գյումրու «Ժողովրդական ճարտարապետության և քաղաքային կենցաղի թանգարան» ՊՈԱԿ-ում 

ապրիլի 18-ին Հուշարձանների և տեսարժան վայրերի միջազգային օրվա շրջանակներում անց են 

կացվել «Գյուղական լանդշաֆտներ» խորագրին համահունչ միջոցառումներ:  

Ապրիլի 30-ին կազմակերպվել և անց է կացվել «Երգող Հայաստան» մանկապատանեկան 

երգչախմբերի հանրապետական 10-րդ հոբելյանական մրցույթի Շիրակի մարզային փուլը, որին 

մասնակցել են մազում գործող 8 երգչախումբ, որոնցից 4-ը ճանաչվել են հաղթող և մայիսի 4-5-ը 



մասնակցել փառատոնի հանրապետական փուլին, մայիսի 12-ին կայացել է փառատոնի գալա 

համաերգը, որտեղ էլ Գյումրու Հայորդյաց տան երգչախումբը ճանաչվել է հաղթող: 

Մայիսի 3-ին «Զվարթնոց» խորագրով «Հայ դասական, ժողովրդական, հոգևոր երգի պահպանում 

ու տարածում» ծրագրի Շիրակի մարզային փուլը, որին մասնակցել են մարզի գրեթե բոլոր 

համայնքների ներկայացուցիչները, հաղթողները մայիսի 18-ին մանսնակցեցին մարզային փուլին, 

որից հետո լավագույնը ճանաչված մասնակիցները մասնակցել են փառատոնի եզրափակիչ փուլին:  

Աջակցություն է ցուցաբերվել Ռուսաստանաբնակ հայ համայնքի ներկայացուցիչներին և 

«Հայկական աջակցության թիմի» մայիսի 11-ին Գյումրու Վ. Աճեմյանի անվան պետական 

դրամատիկական թատրոնի դահլիճում կայացած համերգի անցկացմանը:  

Մայիսի 18-ին ՀՀ Շիրակի մարզի թանգարաններում «Թանգարանների միջազգային օր» և 

«Թանգարանների գիշեր» ակցիայի շրջանակներում «Թանգարանները որպես մշակութային 

հանգույցներ. ավանդույթի ապագան» խորագրի ներքո կազմակերպվել և  անց են կացվել մի շարք 

միջոցառումներ:  

Մայիս-հունիս ամիսներին «Գյումրու Ն. Տիգրանյանի անվան արվեստի դպրոց»-ը մասնակցել է 

«Երևանի և ՀՀ մարզերի երաժշտական և արվեստի դպրոցների փոխգործակցության «Քույր-

դպրոցներ»  ծրագրին, որը մշակութային կրթության ոլորտում փոխգործակցության, համատեղ 

ստեղծագործական աշխատանքի, գործնական հմտությունների ձեռքբերման, ֆորմալ և ոչ ֆորմալ 

ուսուցման, փորձի փոխանակման կարևոր հարթակ ստեղծող և դրա գործունեությունն ապահովող 

նախագիծ է:  

Նախագծի շրջանակներում հունիս 12-ին Երևանի «Ս. Ջրբաշյանի անվան երաժշտական 

դպրոցը» համերգային ծրագրով հանդես է եկել «Գյումրու Ն. Տիգրանյանի անվան արվեստի 

դպրոցում», իսկ «Գյումրու Ն. Տիգրանյանի անվան արվեստի դպրոց»-ը՝   հունիսի 18-ին Երևանի «Ս. 

Ջրբաշյանի անվան երաժշտական դպրոցում»:  

 Հուլիսի 5-ին Գյումրիում ու Երևանում անց են կացվել ՀՀ սահմանադրության օրվան և 

պետական խորհրդանիշերի հանրահռչակմանը նվիրված միջոցառումներ՝ տոնական քայլերթ և 

համերգ, որին մասնակցել են մարզի ԲՈՒՀԵ-երի ուսանողները: 

Օգոստոսի 11-ին Դեպի Հայք հիմնադրամի շրջանավարտ Ալին Դեմիրճյանի կողմից 

Հայաստանի և Արցախի մարզերում անցկացված «Մեկ մարզ, մեկ երգ» ծրագրի միջոցով Հայաստան-

Արցախ-Սփյուռք մշակութային կապերի ընդլայնման և ամրապնդման նպատակով ՀՀ Շիրակի 

մարզպետարանը աջակցել է նկարահանող խմբի անդամների կեցությունն ապահովելուն, ինչպես 

նաև նկարահանումների համար տեխնիկական-կազմակերպչական հարցերում։  



Սեպտեմբերի 13-ին մարզի դպրոցականներն մասնակցել են «Սասնա ծռեր» կամ «Սասունցի 

Դավիթ» էպոսին նվիրված ամենամյա էպոսասացության մրցույթին, մարզային փուլում հաղթող 

ճամաչվածները  հոկտեմբերի 5-ին ՀՀ Արագածոտնի մարզի Օշական գյուղում մասնակցել են մրցույթի 

եզրափակիչ փուլին՝ էպոսից ներկայացնելով տարբեր հատվածներ: Լավագույն էպոսասացների 

համար սահմանվել են հատուկ մրցանակներ, մասնակիցներին տրվել պատվոգրեր: 

Սեպտեմբերի 17-ին Գյումրու Ստ. Ալիխանյանի անվան տիկնիկային թատրոնը Դսեղում Հովհ. 

Թումանյանի «Սուտլիկ որսկանը» ներկայացմամբ մասնակցել է Հովհ. Թումանյանի ծննդյան 150-

ամյակին նվիրված «Թումանյանական հեքիաթի օր» տիկնիկային թատրոնների 14-րդ միջազգային 

ամենամյա փառատոնին:  

Սեպտեմբերի 21-ին մարզում կազմակերպվել և մեծ շուքով անց են կացվել ՀՀ Անկախության 

տոնին նվիրված համապետական միջոցառումների շարքում ընդգրկված բազում միջոցառումներ:    

 2019 թվականին շարունակվել է դեռևս 2018 թվականի նոյեմբերին մեկնարկած դպրոցական 

բաժանորդային ծրագրը, որին մասնակցել և հավուր պատշաճի ծառայություններ է մատուցել ՀՀ 

Շիրակի մարզպետարանի ենթակայությամբ գործող «Գյումրու ժողովրդական ճարտարապետության 

և քաղաքային կենցաղի թանգարանը»,  ինչպես նաև 2019-ից ծրագրում ընդգրկվել են ՀՀ Շիրակի 

մարզպետարանի ենթակայությամբ գործող «Գյումրու ժող. գործիքների նվագախումբը» և «Գյումրու 

սիմֆոնիկ նվագախումբը»: 

Սեպտեմբերի 28-29-ը ՀՀ Շիրակի մարզի մշակութային օջախները միացել են «Արվեստ և 

ժամանց» համաեվրոպական խորագրի ներքո Հայաստանի Հանրապետությունում անցկացված 

Եվրոպական ժառանգության օրերի միջոցառումների շարքին: 

Մարզի տարբեր հաստատություններում գործող թատերախմբերը մասնակցել են «Նռան հատիկ-

2019» հանրապետական մանկապատանեկան թատերական 19-րդ փառատոնին: Փառատոնի 

նախընտրական փուլի արդյունքում եզրափակիչ փուլ են անցել Արթիկ համայնքի Տ.Մանսուրյանի 

անվան մշակույթի կենտրոնի «Մանկական օրինակելի թատրոն» և Գյումրու Հայորդյաց տան 

«Հովհաննես Զարիֆյան» թատրոն-ստուդիայի թատերախմբերը, որոնք հոկտեմբերի 28-ին Երևանի 

«Մետրո» թատրոնում մասնակցել են փառատոնի հանրապետական փուլին՝ գրավել մրցանակային 

տեղեր: 

Նոյեմբեր-դեկտեմբեր ամիսներին «Գյումրու Ա. Շիշյանի անվան երաժշտական դպրոց»-ը 

մասնակցել է «Երևանի և ՀՀ մարզերի երաժշտական և արվեստի դպրոցների փոխգործակցության 

«Քույր-դպրոցներ»  ծրագիրի երկրորդ փուլին: Նախագծի շրջանակներում նոյեմբերի 16-ին Երևանի «Հ. 

Դանիելյանի անվան արվեստի դպրոց»- ը համերգային ծրագրով հանդես է եկել «Գյումրու Ա. Շիշյանի 



անվան երաժշտական դպրոց»-ում, իսկ «Գյումրու Ա. Շիշյանի անվան երաժշտական դպրոց»-ը՝   

նոյեմբերի 30-ին Երևանի «Ս. Ջրբաշյանի անվան երաժշտական դպրոցում»:  

Ծրագրի մարզային այցելության ընթացքում անց են կացվել համատեղ դասեր, վարպետության 

դասեր, ինչպես նաև այցելություն մարզի որևէ տեսարժան կամ պատմամշակութային վայր:  

Ծրագրի երևանյան այցելության ընթացքում կազմակերպվել է համերգ, համատեղ դասեր և 

այցելություն երևանյան որևէ մշակութային օջախ:  

Հոկտեմբերի 21-ին մարզի երաժշտական և արվեստի դպրոցները մասնակցել են ՀՀ մարզերի 

երաժշտական և արվեստի դպրոցների շնորհալի երեխաների ստեղծագործական ներուժը 

զարգացնելուն միտված երաժշտական գործիքների տրամադրման «Երաժշտական և արվեստի 

դպրոցների համար երաժշտական գործիքների ձեռքբերում» ծրագրի մրցույթին: 

ՀՀ 2019 թվականի պետական բյուջեով նախատեսված ՀՀ Շիրակի մարզպետարանին հատկացված 

միջոցների հաշվին իրականացվել է 3 միջոցառում՝  

1. 2019 թվականի մայիսի 30-ին Հառիճի վանական համալիրի տարածքում 

կազմակերպվել և մեծ շուքով անց է կացվել «Հոգևոր երգերի մարզային 6-րդ փառատոն» 

մշակութային միջոցառումը՝ մասնակցությամբ մարզում գործող և հրավիրված 

երգչախմբերի: 

2. 2019 թվականի օգոստոսի 28-31-ը ՀՀ Շիրակի մարզի Թորոսգյուղ բնակավայրում 

կազմակերպվել և անց է կացվել «Մինասի գույներով» երիտասարդ նկարիչների 8-րդ 

պլեներ մշակութային միջոցառումը՝ մասնակցությամբ ՀՀ մարզերի, մայրաքաղաք 

Երևանի և Վրաստանի Սամցխե-Ջավախք մարզի Նինոծմինդայի շրջանի Գանձա գյուղի 

երիտասարդ նկարիչների:  

3.«Անկախության օր» միջոցառման անցկացման համար հայտարարված մրցույթին 

դիմող չլինելու պատճառով միջոցառում չի պատվիրվել:  

4. 2019 թվականի դեկտեմբերի 14-ին կազմակերպվել և անց է կացվել «Ազգային 

նվագարանների համերգ» մշակութային միջոցառումը՝ մասնակցությամբ Գյումրու ժող. 

գործիքների պետական նվագախմբի և Գյումրու երաժշտական և արվեստի դպրոցների 

ազգային նվագարանների բաժնում սովորող աշակերների:   

Գյումրու ժող. գործիքների նվագախմբի կողմից Գյումրիում մեծ շուքով իրականացվել են 

«Երգում է հայ կինոն», Գյումրի, Ազատան և Ամասիա համայնքներում՝ «Պահպանենք և փոխանցենք 

ազգային երաժշտությունը» ծրագրերը: 

Պարբերաբար կազմակերպվել են երիտասարդության ոլորտում առկա զարգացումներին ու 

նախաձեռնություններին նվիրված բազմաբնույթ միջոցառումներ և քննարկումներ՝ դրանց 



մասնակիցը դարձնելով երիտասարդության հարցերով զբաղվող պետական, տեղական 

ինքնակառավարման մարմինների ու հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչներին: 

  

 

 

 

 

ՀՀ ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶՊԵՏԱՐԱՆԻ 

ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ, ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ԵՎ ՍՊՈՐՏԻ ՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ 

 


