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Սույն թվականի փետրվարի 11-ին տեղի ունեցավ ՀՀ Վայոց ձորի մարզպետին առընթեր 

երիտասարդական խորհրդի այս տարվա առաջին նիստը:  

 

Նիստին ներկա էին՝  

Մարզպետին առընթեր երիտասարդական խորհրդի բոլոր անդամները՝ 

 

Հարություն Սարգսյան-նախագահ, Հայաստանի Հանրապետության Վայոց ձորի մարզպետ 

Վարդան Ավագյան-Եղեգնաձորի փոխքաղաքապետ 

Գագիկ Մարգարյանը-Եղեգնաձորի ավագանու անդամ 

Հասմիկ Մարգարյան-ՀԵՀ Վայոց ձորի մարզային կենտրոնի համակարգող 

Վասիլ Ասլանյան-Վայքի փոխքաղաքապետ 

Արգիշտի Միքայելյանը - <<Թայմ Տուր>> ՍՊԸ տնօրեն 

Հովիկ Մնացականյան-Մալիշկայի գյուղապետարանի աշխատակազմի քարտուղար 

Անուշավան Մովսիսյան -Վայոց ձորի տարածաշրջանային պետ. քոլեջի դասախոս 

Գոհար Թադևոսյանը- Ջերմուկի քաղաքապետարանի աշխատակազմի քարտուղար 

Սյուզաննա Ավետիսյանը-Ջերմուկի Երիտասարդական կենտրոնի տնօրեն 

 

ՕՐԱԿԱՐԳ 

1. Վայոց Ձորի մարզպետին առընթեր Երիտասարդական խորհրդի 2015 թվականի 

ծրագրի քննարկում և հաստատում: 

     (Վայոց ձորի մարզպետ Հարություն Սարգսյան) 

 

2. Խորհրդին առընթեր աշխատանքային խմբերի ձևավորում:   

     (զեկուցող Հասմիկ Մարգարյան) 

  

3. ա)Մարզի երիտասարդության մարզական և սպորտային կյանքի ակտիվացման 

խնդիրների քննարկում: 

      (Վայոց ձորի մարզպետ Հարություն Սարգսյան) 

 

բ) Նախապատրաստական աշխատանքների քննարկում` օգոստոս ամսին 6-րդ 

համահայկական խաղերին պատշաճ մակարդակով մասնակցելու նպատակով: 

     (զեկուցող՝ Աղասի Հովհաննիսյան) 

 

4. Հայոց ցեղասպանության 100-ամյա տարելիցին նվիրված միջոցառումների 

քննարկում: 

              (զեկուցող՝ Աղասի Հովհաննիսյան) 

 



5. Նիստի ամփոփում 

     (Վայոց Ձորի մարզպետ Հարություն Սարգսյան) 

 

 

 

ՔՆՆԱՐԿՎԵՑԻՆ 

 

1. ՀՀ Վայոց ձորի մարզպետին կից երիտասարդական խորհրդի 2015 թվականի 

տարեկան աշխատանքային ծրագիրը: 

2. Առաջին եռամսյակի գործողությունների պլանը: 

3. ՀՀ Վայոց ձորի մարզպետին կից երիտասարդական խորհրդին առընթեր 

աշխատանքային 3 խմբեր ստեղծելու և խմբերում մարզի ակտիվ երիտասարդների 

ընդգրկելու մասին առաջարկություններ: 

4. Մարզի երիտասարդության սպորտային և մարզական կյանքի ակտիվացմանն 

ուղղված հարցեր: 

5. Հայոց ցեղասպանության 100-ամյա տարելիցին նվիրված միջոցառումները և մարզի 

երիտասարդության մասնակցության ապահովումը: 

 

Վայոց ձորի մարզպետին կից երիտասարդական խորհրդի քարտուղար Հասմիկ 

Մարգարյանի կողմից առաջարկվեց ստեղծել մարզամշակութային հարցերի, 

սոցիալական ուղղվածության, ռազմահայրենասիրական և հոգևոր հարցերի 

աշխատանքային խմբեր: 

Ներկաները միաձայն կողմ քվեարկեցին առաջարկին: 

 

 

ՈՐՈՇՎԵՑ՝ 

 

1. Հաստատել Վայոց Ձորի մարզպետին առընթեր Երիտասարդական խորհրդի 2015 

թվականի ծրագիրը: 

2. Վայոց ձորի մարզպետին առընթեր երիտասարդական խորհրդին  կից ստեղծել 

մարզամշակութային հարցերի, սոցիալական ուղղվածության, 

ռազմահայրենասիրական և հոգևոր հարցերի աշխատանքային խմբեր` 

յուրաքանչյուր խմբում ներգրավելով մարզի ակտիվ 5 երիտասարդների: 

3. Կազմակերպել նախապատրստական աշխատանքներ մարզի երեք քաղաքներում 

օգոստոս ամսին կայանալիք  6-րդ համահայկական խաղերին պատշաճ 

մասնակցություն ցուցաբերելու նպատակով: 

4.  Մշակել Հայոց ցեղասպանության 100-ամյա տարելիցին նվիրված միջոցառումների 

պլան:   

   

 

 

                       ԽՈՐՀՐԴԻ  ՆԱԽԱԳԱՀ՝      Հ. ՍԱՐԳՍՅԱՆ 

 

 

 

                       ԽՈՐՀՐԴԻ  ՔԱՐՏՈՒՂԱՐ՝      Հ. ՄԱՐԳԱՐՅԱՆ 


