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«Լիդիան Արմենիա» ընկերությունը շա- 

րունակում է Ամուլսարի շինարարական 

աշխատանքները: Ինչպես հայտնի է, շի- 

նարարությունը տևելու է մինչև 2018 թ., այս 

ընթացքում աշխատանքներում ներգրավ-

ված կլինի ավելի քան 1300 մարդ, արդյու-

նահանման առնվազն 10 տարիների ընթաց-

քում կստեղծվի մինչև 700 մշտական աշխա-

տատեղ: 

Այս պահին շինարարական աշխատանք- 

ների ակտիվացմանը զուգահեռ Լիդիան 

Արմենիան և կապալառու ընկերություն- 

ները համալրում են աշխատատեղերը։ 

Ընտրությունը կատարվում է մրցութային 

կարգով, առաջնային նախապատվությունը 

տալով Ամուլսարի շրջակա համայնքների՝ 

Սարավանի, Գնդեվազի, Գորայքի և Ջերմու-

կի բնակիչներին։ 

Աշխատատեղերի լրացման համար հայ- 

տարարվում են բաց մրցույթներ, որոնց 

մասին հայտարարություններ են տեղա- 

դրվում աշխատանքի տեղավորման կայ- 

քերում, համայնքներում գործող Ամուլսարի 

ինֆորնացիոն կենտրոններում, ինչպես նաև 

«Լիդիան Արմենիայի» պաշտոնական կայք-

էջում (www.lydianarmenia.am)։ 

2017 թ. մարտին ընկերության ու Ամուլսարի 

ծրագրի կապալառուների մոտ աշխատել են 

457 մարդ, որոնցից 235-ը, կամ 51%-ը 

Ամու լսարի հարակից համայնքներից 

(Ջերմուկ, Գնդեվազ, Գորայք, Սարավան՝ 

նվազող հերթականությամբ): Այս տվյալները 

ներառում է նաև ծառայությունների մա-

տուցման կարճաժամկետ աշխատատեղեր – 

մի քանի օրից մինչև մեկ կամ երկու շաբաթ։ 

Եթե ազդակիր համայնքների աշխատակից-

ների թվին ավելացնենք նաև հարակից հա-

մայնքերի աշխատողներին (Վայք, Եղեգ-

նաձոր, Հերհեր, այլ), ապա ս.թ. մարտի դրու-

թյամբ նրանց հարաբերակցությունը այլ 

համայնքների հետ (Երևան, այլ մարզեր) 

կլինի 56 և 44% համապատասխանաբար, ինչ-

պես պատկերված է ներքևի գրաֆիկում:

Վերջապես, մի կարևոր ցուցանիշ ևս. 

Լիդիանը միջոցներ է ձեռք առնում խը- 

թանելու տեղից կատարվող գնում-

ները, որպես տարածքի տնտեսության 

զարգացման ցուցանիշ և միջոց. աշ-

խատում է կապալառուների հետ, ծա-

նոթացնում համայնքների փոքր և մի-

ջին բիզնեսներին, ինչպես օրինակ՝ մսի 

վաճառքի կետ, հացի և խմորեղենի 

փռեր, տրանսպորտային ծառայու-

թյուններ, տան վարձ, սննդամթերք, 

այդ թվում նաև Լիդիանի կողմից 

աջակցություն ստացած բիզնեսները: 

Օրինակ, միայն մարտ ամսին կապա-

լառուները հարակից համայնքներից, 

առավելապես Գնդեվազ, Ջերմուկ, 

կատարել են մոտ $ 54,000 դոլարի 

գնումներ, ներառյալ ամենատարբեր 

փոքր բիզնեսներ - սպիտակեղենի 

ձեռք բերում, մսեղեն, սննդամթերք, 

շինանյութ, ծառայություններ: 

Անցած տարվա հոկտեմբերից մինչ oրս Լի-

դիանի և կապալառուների մոտ ամսեկան մի-

ջին հաշվով 350 աշխատատեղ է ստեղծվել: 

Ընկերությունը նաև հատուկ կարևորություն 

է տալիս կանանց զբաղվածությանը: Վերջին 

մի քանի ամսում աշխատողների ընդհանուր 

թվի մոտ 20%-ը կանայք են, 80%-ը` տղա-

մարդիկ: 

Մենք հետևում ենք ազդակիր հողատերերի 

(Ծրագրին հող վաճառած հողատերեր Գնդե-

վազում) զբաղվածությանը Ծրագրի շրջա-

նակներում՝ որպես աշխատանքի միջոցով 

կենսակերպի կարևոր ինդիկատոր: Այսպես, 

անցած տարվա հոկտեմբերից մինչև ս.թ. 

մարտ, Գնդեվազի աշխատողների մոտ 50%-ը 

ազդակիր հողատեր են: 
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Սյունիքի Գորայք համայնքի "Զանգեր» պարային համույթն 

ընդամենը մեկ տարեկան է. այն հիմնվել է Լիդիան Արմենիա 

Ընկերության կողմից, որպես պատանիների և երեխաների 

կրթական նախաձեռնություն: Սա հաջողված համագոր-

ծակցություն է Լիդիանի և Գնդեվազի պարուսույց Արարատ Հա-

կոբյանի միջև, որի ջանքերով երկու պարային համույթներ են 

գործում Գնդեվազում և Գորայքում: 

Այս անգամ ևս, պարուսույցի և երեխաների ջանքերը զուր 

չանցան. «Զանգեր» համույթի անունը հնչեց «Նազանք 2017» 

պարի հանրապետական մրցույթ-փառատոնի բեմից: 

Միշտ չի, որ հաջողության համար մեծ միջոցներ են հարկավոր. 

բավականին համեստ ռեսուրսների և մասնակիցների նվիրումի 

շնորհիվ համայնքի մշակութային կյանքը վերածնվում է, 

պատանիները սովորում և դաստիարակվում են ազգագրական 

ոգով և իրենց ժամանակը լցնում իմաստալից ու հաճելի 

զբաղմունքով: 

Լիդիանը կարևորում է երե-

խաների և պատանիների կըր-

թությունը և տարեկան ներ-

դրումներ կատարում Ամուլ-

սարի հարակից համայնքնե-

րում. 

àՍպորտային և կրթական

ամառային ճամբարներ 

à Պարի համույթներ 
 à Պատանեկան երգչախումբ

à Կարատեյի խմբակ 

à Ուսանողների ուսուցում 

àՇախմատի միջազգային 
մրցաշարերի աջակցում

àՊատանեկան ֆուտբոլի զար-
գացում

Սա Ընկերության կրթական 
ծրագրերի ոչ լրիվ ցանկն է, 
որտեղ  վերջին  մի  քանի 
տարում ներդրվել է ավելի 
քան 100 մլն դրամ ($205,000 
դոլար):

Համույթի խանդավառ ելույթը տվեց իր արդյունքը. մրցանա-

կային պատվավոր առաջին տեղը հայկական ազգագրական 

պարային համարում, և երրորդ տեղը` ժողովրդական պարային 

համարներում:  

Մրցույթից հետո համայնքի բնակիչները ջերմ ընդունելություն 

էին կազմակերպել. գորայքեցիք գիտեն շնորհակալություն հայտ-

նել և գնահատել համայնքի, մանավանդ երեխաների համար 

ներդրված միջոցառումներն ու ծրագրերը: Գյուղում փառատոնի 

մասնակիցներին և պարուսույցին դիմիավորեցին գեղեցիկ տոր-

թով, ծափահարություններով, հնչեցին երախտագիտության 

խոսքեր:

Դպրոցի 8-րդ դասարանցի Արմինե Կարապետյան. «Շատ ուրախ 

եմ, որ բարձր հորիզոնական գրավեցինք. առաջին անգամ դուրս 

գալ բեմ և գրավել առաջին տեղ - մեծ հաղթանակ է մեր համար. 

համոզված եմ, որ սա միայն սկիզբն է ու մենք դեռ կբարձրանանք 

մեծ բեմեր և էլի մրցանակներ կբերենք: Շնորհակալություն եմ 

հայտնում մեր պարուսույցին և Լիդիան Ընկերությանը՝  նման 

հնարավորության համար:» 
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