
 

 

ԿԱՅՈՒՆ ԷՆԵՐԳԵՏԻԿԱՅԻ ԱԿԱԴԵՄԻԱ 2017  
 

ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ ՕՐԱԿԱՐԳ 

Մարզային և տեղական ինքնակառավարման մարմինների ներկայացուցիչների համար 
 

 

9:30-10:00 Գրանցում 

Ժամ Թեմա 

Նիստ 1 

10:00-11:30 

Ողջույնի խոսք 

Հայաստանում շենքերի էներգաարդյունավետություն: Ի՞նչ է պետք իմանալ օրենքից օգտվելու 

համար. 

i. Հայաստանում գործող ջերմամեկուսացման նորմեր և չափանիշներ 

ii. Հայաստանում առկա նորմերի իրականացման և կիրառման մարտահրավերները 

iii. տեղական համայնքներում էներգաարդյունավետության միջոցառումների 

իրականացման փորձը, մարտահրավերները և դրանք հաղթահարելու ճանապարհները:  

11:30-11:45 Ընդմիջում 

Նիստ 2 

11:45-13:15 

էներգաարդյունավետության միջոցառումները ձեր համայնքներում. 

i. որո՞նք են ձեր տեղական համայնքներում կիրառելի էներգաարդյունավետության 

ռազմավարությունները,  

ii. փողոցների լուսավորության էներգախնայողություն: Հաջողության պատմություններ, 

iii. «Կանաչ գնումներ»  

13:15-14:45 ճաշի ընդմիջում  

Նիստ 3 

14:45-16:15 

Էներգիայի տեղաբաշխված արտադրություն։ Ինչպե՞ս տեղական համայնքները կարող են 

օգտվել ՀՀ օրենսդրությամբ նախատեսված հնարավորություններից. 

i. Հայաստանում ներկայումս գործող էլեկտրական ցանցի կողմից էներգիայի գնման 

սակագինը և մաքուր հաշվարկման օրենքները, 

ii. տեղական համայնքներում ջեռուցում և էլեկտրաէներգիա ստանալու վերականգնվող 

էներգիայի աղբյուրներ, 

iii. աջակցություն համայնքներին առկա հնարավորություններից օգտվելու հարցում` 

մասնավոր ներդրումներ, կոոպերատիվներ և այլն, 

iv. գյուղական տարածքներում էլեկտրաէներգիայի բաշխված արտադրության 

հնարավորությունները, 

v. էներգիայի տեղաբաշխված արտադրության ազդեցությունը էլեկտրական ցանցերի վրա։ 

16:15-16:30 Ընդմիջում 

Նիստ 4 

16:30-18:00 

Կլոր սեղան և քննարկում հետագա քայլերի վերաբերյալ. 

i. ներկայիս տարածաշրջանային և տեղական կառավարման մակարդակներում 

էներգաարդյունավետությունը բարելավելու և վերականգնվող էներգիայի նախագծերի 

մեջ ներդրումների ավելացմանն ուղղված ազգային և տարածաշրջանային ծրագրեր, 

ii. վերականգնվող էներգիայի և էներգաարդյունավետ նախագծերի մշակում, առաջիկա 

քայլեր. 

ա. նախագծերի ակնկալվող վերջնական արդյունքները, 

բ. նախագծերին դիմելու ձևերը և ձևաչափերը, 

գ. գնահատման չափանիշները։ 

 

Հարցերի դեպքում գրեք ace@aua.am հասցեյով։  

 

mailto:ace@aua.am


 

 
Sustainable Energy Academy 2017 

Workshop Agenda  
Marz and local-government officials 

 

9:30-10:00 Registration 

Time Topic 

Session 1 
10:00-11:30 

Welcome remarks 

Building Energy efficiency Norms in Armenia: What you need to know to implement the law 
i. Existing building thermal insulation norms and standards in Armenia. 

ii. Challenges in implementing & enforcing the existing norms in Armenia. 

iii. What are your experiences in implementing EE measures in their local communities? 

What were the challenges? How were they overcome? Are there any lessons learned? 

11:30-11:45 Coffee break 

Session 2 
11:45-13:15 

Energy efficiency measures for your communities 

i. What are the energy efficiency strategies which would appeal to your local 

communities? 

ii. Energy savings in street lighting. Success stories in Armenia. 

iii. Green procurement. 

13:15-14:45 Lunch break 

Session 3 
14:45-16:15 

Distributed Energy Generation: How local communities can take advantage of opportunities 
provided by Armenian legislation 

i. Existing feed-in tariff (FiT) and net metering laws in Armenia. 

ii. Identifying resources which could be used as renewable energy in local communities for 

heating and electricity. 

iii. How to organize communities to take advantage of opportunities: private investments, 
co-operatives, etc. 

iv. The opportunities for distributed energy generation in rural areas. 

v. The effect of distributed energy generation on the electrical grid. 

16:15-16:30 Coffee break 

Session 4 
16:30-18:00 

Round-table discussion of the next steps 

i. Existing national & regional programs for improving energy efficiency and increasing 

investments in renewable energy at the provincial and local government levels. 

ii. Break-down of the next steps concerning the post-workshop activities: 
a. The expected final deliverables. 
b. The template and formats to be used for the submissions. 
c. The deliverables evaluation criteria. 

 

If you have questions write to ace@aua.am.  

mailto:ace@aua.am

