Վանաձորի Օրհուս բնապահպանական տեղեկատվական կենտրոնի
2016 թ սեպտեմբեր ամսվա
գործունեության հաշվետվություն

ք․ Վանաձոր
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Վանաձորի Օրհուս կենտրոնի գործունեության նպատակն է բարձրացնել տեղական
կարողությունները բնապահպանական կառավարման հարցերի վերաբերյալ, ամրապնդել
քաղաքապետարանի Տարեկան ծրագիրը և իրականացնել տեղական քաղաքացիական
հասարակության և ոչ կառավարական շահագրգիռ կողմերի մասնակցությունըֈ
Վանաձորի Օրհուս կենտրոնի կողմից վերը նշված նպատակներին հասնելու
ուղղությամբ 2016թ սեպտեմբեր ամսվա ընթացքում իրականացվել է հետևյալ
գործունեությունըֈ
22.09.2016թ․ Կենտրոնի կողմից կազմակերպվել և իրականացվել է Վանաձոր
համայնքում բնապահպանական խնդիրների քննարկում, որին մասնակցել են ՔՀԿ
ներկայացուցիչներ և Կենտրոնի փորձագետների խորհրդի անդամներֈ Քննարկման
նպատակն է վեր հանել առկա հիմնախնդիրները և քննարկել դրանց լուծման մեթոդներըֈ
Բարձրացվեց համայնքում հատվա եղևնիների հարցը, քննարկվեցին առաջիկայում
իրականացվելիք քայլերը՝ կանաչապատ տարածքների պահպանության և ապագայում

հատումները բացառելու ուղղությամբֈ

23.09.2016թ․ կենտրոնի ներկայացուցիչը մասնակցել է Լոռու մարզի տարածքով
կառուցվելիք բարձրավոլ էլեկտական հաղորդալարերի անցկացման բնապահպանական և
սոցիալական ազդեցության
նախագծի նախնական գնահատման հանրային լսմանըֈ
Գնահատումն իրականացվել է Հայաստանի բարձրավոլտ էլեկտրական ցանցեր ՓԲԸ
պատվերովֈ Լսումների ընթացքում ներկայացվեցին ծրագրի բովանդակությունը,
նշանակությունը, 400Կվ էլեկտրահաղորդման օդային գծի այլընտրանքային ծրագրերի
վերլուծությունը, շրջակա միջավայրի վրա հիմնական ազդեցությունը և մեղմման
միջոցառումները, սոցիալական հիմնական ազդեցությունը և մեղմման միջոցառումները,
բնապահպանական և սոցիալական կառավարման պլանը, բողոքների լուծման մեխանիզմը,
եղան առաջարկներֈ

26.09.2016թ․ Վանաձոր համայնքի ավագանու ընտրություններին մասնակցող
կուսակցությունների ավագանու ցուցակներում թիվ 1 թեկնածուներին դիմել ենք
հայտարարությամբֈ
Հայկական սամանադրական իրավապաշտպան կենտրոնի և Վանաձորի Օրհուս կենտրոնի
այս նախաձեռնությունը, որին միացան նաև այլ ՔՀԿներ, ըստ էության 2 նպատակ է
հետապնդումֈ
Առաջին՝ կուսակցությունների արդեն ստացվող պատասխանների օգնությամբ ավելի լավ
կողմնորոշվել ընտրություն կատարելու հարցում և երկրորդ ու ամենակարևորը՝
հետագայում ավելի արդյունավետ համագործակցել արդեն ընտրված քաղաքապետի և
ավագանիների հետ և օգնել նրանց քաղաքի բարձրացված հիմնախնդիրները լուծելու
գործումֈ
Հայտարարությամբ հանդես գալուն նախորդել են քննարկումներ ՔՀԿների հետ, կազմվել է
հայտարարության նախնական տեքստը, այնուհետև էլեկտրոնային նամակագրության
միջոցով տեքսը բերվել է վերջնական տեսքի և հանձնվել է կուսակցություններինֈ Կազմվել է
նաև մամլո հաղորդագրություն, որտեղ նշվել է նպատակը և հայտարարությունըֈ
ՔՀԿների կողմից բարձրացվել են համայնքային կարևորագույն հարցեր, այդ թվում նաև
բնապահպանական և կանաչապատմանը վերաբերվողֈ Կից հավելված 1 ում ներկայացված
են հայտարարության և մամլո հաղորդագրության պատճեներըֈ
Կուսակցությունների պատասխանները ստանալուն պես դրանք կտեղադրվեն ֆեյսբուքյան
Էկո Լոռի խմբում, ինչպես նաև կտեղադրվեն Օրհուս կենտրոնների կայքոմ՝ Հարցումների
բաժնումֈ

Հավելված 1 Վանաձորի ՔՀԿ ների հայտարաությունը

