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Ամուլսարի ոսկու հանքի 
հարակից համայնքնե- 
րում ճանապարհային 
անվտանգության ծրագ- 
րի այս փուլում Լիդիան 
Արմենիան ներդրել է 7 
մլն դրամ: 

 

Ընկերությունը Ջերմուկ քաղաքի մուտքի և 

առաջին դպրոցի մոտ տեղադրեց թվային և 

թարթիչ լուսացույցներ, և մինչ այդ նշված 

տարածքներից բացակայող երթևեկության 

նշաններ:

 

Լիտվական USB Safe Reflector ընկերությու-

նից ձեռք բերվեցին անվտանգության անդրա-

դարձիչներով դպրոցական պայուսակներ: 

Սեպտեմբերի 1-2-ին Լիդիան Արմենիան ու 

Լիտվայի դեսպանությունը շուրջ 600 պայու-

սակներ նվիրեցին Ջերմուկի, Գնդեվազի և 

Կեչուտի դպրոցականներին: Իսկ Լիտվայի 

ճանապարհային վարչության փորձագետ-

ները ներկայացրեցին ճանապարհային ան-

վտանգության կարճ դասընթաց՝ բացատրե- 

 Լիդիան Արմենիա ընկերությունը՝ Հայաստա-

նում Լիտվայի դեսպանության աջակցու-

թյամբ, Ամուլսարի հարակից համայնքներում 

սեպտեմբերի 1-ին հաճելի անակնկալ մատու-

ցեց՝ իրականացնելով Եվրոպական ճանա-

պարհային անվտանգության ծրագիր, հաշվի 

առնելով այն հանգամանքը, որ հանքի շինա-

րարության ժամանակ հարակից համայնք-

ներում ակտիվությունը կբերի նաև երթևե-

կության ակտիվացման:  

լով անվտանգ պայուսակների և անդրա-

դարձիչների օգտագործման կարգը: 

Հայաստանում Լիտվայի դեսպան Էրի- 

կաս Պետրիկասը նշեց. «Այս ծրագիրը 

բավական կարևոր է երեխաների ան- 

վտանգության համար: Այս նախագծի 

շնորհիվ Լիտվայում էապես նվազել է 

վրաերթի հետևանքով մահացություն- 

ների թիվը: Ուրախ կլինեմ, որ Հայաս- 

տանում էլ գա այն օրը, երբ ոստիկանը 

քաղաքացուն փողոցում կանգնեցնի ոչ 

թե նկատողության կամ տուգանքի հա-

մար, այլ՝ անվտանգության անդրա- 

դարձիչ նվիրելու»: 

«Հասարակության անվտանգությունը 

առաջնային խնդիր է մեր ընկերության 

համար: Ամուլսարի ոսկու հանքի աշ- 

խատակիցները գիտեն, թե որքան կա- 

րևոր է մեզ համար յուրաքանչյուրի 

առողջությունն ու անվտանգությունը: 

Այսօր մենք փորձում ենք անվտանգու- 

թյան չափանիշներ ներդնել նաև մեր 

առօրյա կյանքում: Այս ծրագիրը ևս 

արտացոլում է Լիդիանի սոցիալական 

պատասխանատվության քաղաքակա- 

նությունը: Վստահ ենք, որ ծրագիրը 

կնպաստի երեխաների անվտանգու- 

թյանը, կսովորեցնի ճանապարհային 

անվտանգության տարրական քայլերը, 

հիմք կդնի ճանապարհային անվտան- 

գության նոր մշակույթին»,- Լիդիան 

Արմենիայի գործադիր տնօրեն Հայկ 

Ալոյան: 

Իսկ Ջերմուկի քաղաքապետ Վարդան 

Հովհաննիսյանը և դպրոցների տնօ- 

րենները շնորհակալություն հայտնե- 

ցին ծրագրի նախաձեռնողներին և հույս 

հայտնեցին, որ համայնքների կրթական 

հաստատությունները կշարունակեն 

մնալ Ընկերության ուշադրության 

կենտրոնում: 

«Վայոց Ձորում շատ կազմակերպու- 

թյուններ են աշխատում, բայց դպրոցի 

հանդեպ նման վերաբերմունք և ուշա- 

դրություն միայն Լիդիան Արմենիայի 

կողմից ենք տեսնում»,- նկատեց Ջեր- 

մուկի կրթահամալիրի տնօրեն Արմինե 

Արսենյանը: 
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Եվ ընկերության աշխատակիցները, և շահառու գյուղա-

բնակները համոզված են, որ ճիշտ կառավարման դեպքում 

հանքարդյունաբերական ծրագիրը կարող է արդյունավետ 

գործել գյուղատնտեսական ծրագրերի հետ միասին՝ ստեղ-

ծելով այլընտրանքային եկամուտի աղբյուրներ: 

Միջոցառմանը մասնակցեց նաև «Նոր կյանք թափոններին» 
Ծրագիրը, որն իրականացվում է Զանգակատուն ՀԿ-ի կողմից 
արդեն 2-րդ տարին: Ջերմուկի դպրոցականները, ծնողներն ու 
ուսուցիչները սովորում են արվեստի տարբեր գործեր պատ-

րաստել աղբի ամենատարբեր կտորներից. պլաստիկ շշեր, 
տոպրակներ, անձեռոցիկ, և վաճառել դրանք Ջերմուկի գա-
լերեայում, տարբեր ցուցահանդես-վաճառքների և եկամուտ 
ստանալ: 

2007 թվականից Ըն-

կերությունը Ամուլ-

սարի շրջակա Գնդե-

վազ,Գորայք ,Սա-

րավան, Ջերմուկ հա-

մայնքներում իրա-

կանացրած սոցիա-

լական և զարգաց-

ման ծրագրերում 

ներդրել է ավելի քան 

2.5 մլն ԱՄՆ դոլար։ 

ºñµ ï»ÕÇ Ï³ñÇùÝ»ñÁ Ñ³Ù³ÉñíáõÙ »Ý É³í³·áõÛÝ ÷áñÓáí  

Սեպտեմբերի 24-ին Երևանի Անգլիական այգում մեկնարկեց 
«Կայուն գյուղատնտեսություն՝ կանաչ ապագա» գյուղատըն-
տեսական մթերքի ցուցահանդես-վաճառքը: Այն կազմակերպ-
վել էր «Կանաչ Արահետ» ՀԿ-ի, ՀՀ գյուղատնտեսության նա-
խարարության, Երևանի քաղաքապետարանի աջակցությամբ: 

Միջոցառմանը մասնակցեցին «Լիդիան Արմենիա» ընկերու-
թյան ֆինանսավորմամբ իրականացվող երեք ծրագիր. Գնդե-
վազի չրանոցը և կոոպերատիվը, երեք ազդակիր համայնքների 
ջերմոցային և բաց դաշտի ծրագիրը, Ջերմուկում իրականաց-
վող բնապահպանական և աշխատանքային հմտությունների 
«Նոր կյանք թափոնների» ծրագիրը: 

Գնդեվազի կոոպերատիվի անդամ Արտակ Համբարձումյանը 
նշեց.«Նախորդ տարի էլ ընկերության աջակցությամբ մասնակ-
ցեցինք այս ցուցահանդեսին ու լավ արդյունք ունեցանք. վաճա-
ռեցինք շատ ապրանք, նաև նոր կապեր ու ծանոթություններ 
ստեղծվեցին, ինչը թույլ տվեց հետագայում ապահովել չրի ողջ 
ծավալի իրացումը: Կարծում ենք, այս տարի ևս նման արդյունք 
կապահովենք»: 

Իսկ Գնդեվազի կոոպերատիվի անդամ Մեսրոպ Հարություն-
յանը հավելեց. «Գնդեվազ համայնքը շատ ծիրանի այգիներ 
ունի, սպառման առումով միշտ խնդիր է լինում: Դրա համար 
որոշվեց այդ չրանոցի ծրագիրն իրականացնել: Անցյալ տարվա 
համեմատ բավականին տնտեսություններ մասնակցեցին՝ 
վաճառելով իրենց ծիրանը: 1 կգ ծիրան չորացնելու համար 170 
դրամ է անհրաժեշտ: Մոտ 20-25 տնտեսություն, ովքեր ծիրանի 
տնտեսություններ ունեն ու դժվարանում են բերքը իրացնել, 
օգտվել են չրանոցից։ Մոտ 30 տնտեսությունից մենք ենք ծիրան 
գնել՝ 300 դրամով, ու իրենք շատ գոհ էին: Անցյալ տարի ստացել 
ենք 600 կգ չիր, իսկ այս տարի այդ արդյունքը կրկնապատկելու 
ենք, արդեն ունենք մոտ 250 հազար դրամի եկամուտ, տեղի 
հինգ կանայք սեզոնին աշխատում են, որոնց արդեն վճարել ենք 
մոտ 1 միլիոն դրամ աշխատավարձ»: 

«Չրանոցի գործարկումը մեկնարկելուց ի վեր ավելի քան 70 
հազար դոլար ենք ներդրել դրա ստեղծման, կոոպերատիվի 
ուսուցման, գործարկման և մարկետինգի վրա: Իսկ Ամուլսարի 
ազդակիր 2 համայնքներում ջեռուցվող ջերմոցների և բարձր 
բերքատվությամբ այգիների համար միայն այս տարի ներդրել 
ենք մոտ 45 հազար դոլար` 9 ջեռուցվող, կաթիլային ոռոգմամբ 
ջերմոցների և 12 նոր տեխնոլոգիաներով այգիների համար: 
Քայլեր ենք անում հողի, արոտավայրի կառավարման նոր մե-
թոդներ և լավագույն փորձ ներդնել, ստեղծել կառույցներ տե-
ղում՝ որպես մասնագիտացված և կայուն ռեսուրս և տնտեսա-
կան զարգացման միջոց: Նման ծրագրերով ստեղծում ենք այլ-
ընտրանքային եկամուտի աղբյուր, փորձում ցույց տալ, որ հան-
քագործությունն ու գյուղատնտեսությունը կարող են հա-
մատեղ, կողք կողքի գոյատևել՝ ստեղծելով նոր աշխատատե-
ղեր, ապահովել կայուն եկամուտների հոսք: Իրականացնում 
ենք նաև անասնապահական ծրագրեր՝ խթանելու կաթի ար-
տադրությունը: Այս ծարգրերից օգտվում են տասնյակ ընտա-
նիքներ, ստանում եկամուտների հոսքի հնարավորություններ:
Այս ծրագրերն ուղղված են տեղի ներուժի հզորացմանը, որն 
իրականացվում է դասընթացների, դաշտային միջոցառումնե-
րի, ուսումնական այցերի և լավագույն մասնագետների ընդ-
գրկման միջոցով: Իսկ մեր հիմնած տեղի կառույցները, ինչպես 
օրինակ կոոպերատիվները, մեզ համար կարևոր երաշխիք են՝ 
Ընկերության ֆինանսավորումից հետո այս ծրագրերի և 
օգուտների հարատևության համար», - նշեց Լիդիանի սոցիա-
լական զարգացման մենեջեր Նառա Ղազարյանը: 
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