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МЕЗГІЛ МӘСЕЛЕСІ ТАРИХ ЖӘНЕ ТАНЫМ

АПЫРАЙ-Ә!

ПРЕЗИДЕНТ «ОТАН - АНА»

6-бет

2-бет

4-бет

6-бет

БАСПАСӨЗ – 2022

Құрметті оқырман

2022 жылдың екінші 
жартыжылдығына
«Сыр медиа» ЖШС 

қарасты 
газеттерге жазылу 

жүргізілуде.

 «Сыр бойы» газетіне 
жазылу бағасы: 
жекелер үшін: 

6 айға – 3500 теңге.
Мекемелер үшін:

6 айға – 4500 теңге.
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Sb
Әділжан ҮМБЕТ,
«Сыр бойы»

Sb Ғазиза ӘБІЛДА,
«Сыр бойы»

https://twitter.com/syrboyi

Тарихи-танымдық теле экспе-
дицияның алғашқы нысанасы – 
Сырдария ауданының аумағында 
орналасқан Қожжан қожа 
кесенесі. Бұл – ХVІІІ ғасырдың 
аяғында салынған, мәдени 
ескерткіш ре тін де мемлекет 
қамқорлығына алынған нысан. 
Кесенеге қойыл ған тақтадағы 
жазуға зер салсақ, мұнда сол 
ХVІІІ ғасырда өмір сүрген 
Мәдіқожа (Дуана) балалары 

Қожжан қожа, Қылыш, Пірзада 
және Қожжан қожаұлы Полат 
жатыр. Сондай-ақ, кезінде 
Абылайханның оң қолы болып, 
туын ұстаған Сейіт батыр да осы 
жерден мәңгілік қоныс тапқан.

Бізді қызықтырған тағы бір 
дерек, Қожжан қожа кесенесінің 
қасында орналасқан Сүнбейбі 
ана кесенесінде Кенесары 
ханның анасы жатыр екен.

«Ұлттық рухани жаңғыру» жобасы аясында 
Кенесары Қасымұлының 220 жылдығы, Бұқарбай батыр 
Естекбайұлының 210 жылдығына орай «Азаттық жолы» 
атты музейлік тарихи-танымдық телеэкспедициялық жоба 
ұйымдастырылды.

Иесіз ит 
қаптап 
барады

Биыл қаңғыбас иттерді 
аулауға байланысты жаңа заң 
қабылданды. Бұрынғыдай 
емес, енді оларды атуға 
рұқсат жоқ. Осыған қатысты 
көптеген проблема туындап 
отыр. Алдымен адам 
қауіпсіздігі. Екіншіден, иесіз 
иттің инфекциялық аурулар 
тасымалдауы да ғажап емес. 
Ендігі амал не? Шын мәнінде, 
қабылданған өзгерістер 
көпшілікті алаңдатып 
қойғаны рас.

Сыр елінде талантты әнші, 
композитор, әлемге әйгілі 
музыкант, Қазақстанның еңбек 
сіңірген қайраткері Батырхан 
Шөкеновтің 60 жылдығына 
арналған «Отан-Ана» атты 
республикалық әншілер 
конкурсы өтті. 

Ән байқауын облыс 
әкімі Нұрлыбек Нәлібаев 
ашып, Сыр еліне арнайы 
келген қонақтарға, конкурс 
қатысушыларына сәттілік 
тіледі. 

– Топырағында талай дарын 
түлеген, Сыр елі – жыр елінде 
Қазақстанда ғана емес, шет елдерді 
мойындатқан тума таланттар аз 
болмаған. 

Батырхан Камалұлы – отандық 
және ресейлік эстрадада қатар 
танылған біртуар талант, әнші, 
музыкант. Қазіргі қазақ эстрадасын 
халықаралық деңгейге шығарған 
биік өнер иесі, бірегей жұлдыз. Ол 
өркениетті елдің әуенін ұлттық 
бояуымен көркемдей білген дарын, 
шын мәнінде халықтың сүйіктісі 
болды. Батырхан Камалұлының 
алғашқы ән жинағы «Отан-Ана» деп 
аталған. Бұл кездейсоқ атау емес, әнші 
сырт жерде өнері үшін жүргенмен, өз 
Отанының перзенті екенін ешқашан 
естен шығарған жоқ. 

Бүгінгі күні Қызылорда қаласында 
Батырхан Шөкенов атында саябақ 

аталып, ескерткіші орнатылды. Ән-
шінің туған күнінде жастар ән-
дерін шырқап, сағынышпен еске 
алады. Сондай-ақ, «Отан-Ана» 
республикалық әншілер кон-
курсы да көктемде туған жеріне са-
ғынышпен келген  жыл құсындай 
барша өнерсүйер қауымды әдемі 
әсерге бөлейді. Талантқа көрсетілер 

құрмет оның мерейтойы аясында 
ғана атқарылып қоймайды. Алдағы 
уақытта Б.Шөкенов шығармаларын 
орындаушылар конкурсы, джаз айту-
шылар және саксофоншылар сайысы 
секілді түрлі мәдени іс-шаралармен 
толығатын болады.  Жарқ етіп өткен 
жұлдыздың ән-ғұмыры елі барда 
ешқашан үзілмек емес, – деді облыс 

әкімі. Сонымен бірге, аймақ басшысы  
талантты тұлғаны өмірге әкелген 
аяулы анасы Дилара Ибрагимқызын 
сахна төріне шақырып, сый-құрмет 
көрсетті. Әншінің анасына көрермен 
қауым да орнынан тұрып, ерекше 
ықылас білдірді.  

Қазіргі сұрақ:
«Қаншадан 
жинаймыз?»

Жыл сайын осы мезгіл туғанда 
ақша жинау мәселесі қоғамды жік-
жікке бөліп, бір шулап басыламыз. 
Иә, ақша жинау... Жылда осы... 
Балабақшаны, бастауыш сыныпты, 
мектепті, яғни 9-11 сыныптарды 
бітірушілердің бір-бірін жыға 
танымайтын ата-аналары бір чатта 
отырып, бар мәселені талқылап 
жатқанына күмәніңіз болмасын. 
Талқыға түскен мәселелердің түбінде 
барып тірелетін бір ғана  шешімі бар, 
ол  – ақша жинау!  

БҰЙРЫҚ НЕ ДЕЙДІ?
Өңірлік комму ни кациялар қызметіндегі 

бри финг те «Соңғы қоңырау» мерекесі 
25 мамыр, «Аттестат тапсыру» рәсімі 16-
17 маусым күндері өткі зілетіні айтылды.  
Мектеп бітіру кеш  терін ұйымшылдықпен 
өткізу, бітірушілердің өмірі мен денсау лығын 
қорғау, құқық бұзушылықты болдырмау 
және сыбайлас жемқорлық тәуе келдерін 
жою үшін басқарманың бұйрығы шыққан. 
Ол білім беру ұйымдарына жолданған. 

ЖАРҚ ЕТКЕН ҒҰМЫР – 
ЖАҢҒЫРҒАН ӘН

Sb Ғазиза ӘБІЛДА,
«Сыр бойы»

ТЕЛЕФОН АРҚЫЛЫ 
СӨЙЛЕСТІ

Мемлекет басшысы 
Қасым-Жомарт Тоқаев 
Қырғызстан Президенті 
Садыр Жапаровпен 
телефон арқылы 
сөйлесті.

Қырғызстан Президенті 
Мем лекет басшысы Қасым-
Жомарт Тоқаевты туған кү-
німен құттықтап, оған зор 
денсаулық және Қазақстан 
хал қының игілігі жолындағы 
аса жауапты мем лекеттік қыз-
метіне табыс тіледі.

Әңгімелесу барысында 
қазақ-қырғыз стратегиялық 
серік тестігінің даму перспек-
тивалары талқыланды. Осы 
ретте Қазақстан Президентінің 
Қырғызстанға жоспарланған 
ресми сапарына ерекше назар 
аударылды.

Президенттер алдағы уа-
қытта өтетін жоғары дең гей-
дегі келіс сөздердің екі жақты 
ынтымақ тастықты ны ғайтуға 
тың серпін бере тініне сенім 
білдірді.

АЛМАТЫ ӘКІМІН 
ҚАБЫЛДАДЫ

Президент Қасым-
Жомарт Тоқаев Алматы 
қаласының әкімі 
Ерболат Досаевты 
қабылдады.

Мемлекет басшысына 
Алма  тының биылғы қаң тар-
сәуір айларындағы эконо ми-
калық жағ дайы туралы есеп 
берілді. Осы кезеңде қысқа 
мерзімді экономикалық ин-
дикатор 107,6 пайызға дейін 
көтерілген. Негізгі капиталға 
салынған инвес тицияның өсімі 
21,3 пайызға жеткен. Қаң-
тар оқиғасынан кейінгі қала 
экономикасының өсу қар қыны 
екінші жарты жыл дықтың 
басында толық қалпына келеді 
деп болжанып отыр.

Президентке Алматының 
2030 жылға дейінгі дамуы-
ның негізгі бағыттарын 
айқын дайтын басымдықтар 
ұсынылды.

Қасым-Жомарт Тоқаевқа 
әлеуметтік маңызы бар азық-
түлік тауарларының бағасын 
тұрақтандыру шаралары 
туралы мәлімет берілді. Атап 
айтқанда, маусым ара лығында 
ерте пісетін көк өністер жет-
кізіледі. Ал тұрақ тандыру 
қоры 11-ден 15 миллиард тең-
геге дейін көбейген.

Мемлекет басшысына 
зардап шеккен шағын және 
ор та бизнес субъектілерінің 
шығынын өтеу жөнінде бер-
ген тапсырмаларының орын-
далу барысы баяндалды. 
Бү гінге дейін құны 13,9 мил-
лиард теңге болатын 1556 
өтініш мақұлданған. Зардап 
шеккен ШОБ субъектілерінің 
97 пайызы қаңтар оқиғасынан 
кейін жұмысына қайта 
кіріскен.

Президент жекеменшік 
ин вес тицияларды тарту үшін 
Алматының индустриалды 
аймағын кеңейту жөніндегі 
жос пармен танысты.

Ерболат Досаев Қасым-
Жомарт Тоқаевтың қала да 
құрылыстың тығыз болуына 
жол бермеу және әлеуметтік 
инфра құрылымды дамыту 
жө нінде берген тапсыр масы-
ның орындалу барысы туралы 
айтты. Сондай-ақ Мемлекет 
бас шысына Алматыдағы нө-
сер жауынға арналған кәріз 
жүйесін жаңғыртудың 2025 
жылға дейінгі бағ дар ла-
масының негізгі ережелері 
таныстырылды.

Кездесу соңында Қасым-
Жомарт Тоқаев бірқатар нақты 
тапсырма берді.

akorda.kz

Азаттық
тарихының 
Сырдағы 
сипаты
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Аймақ

1-бет

Аймақ басшысы Сейілбек 
Шаухаманұлының дара еңбек жолы 
мен өңір дамуына қосқан елеулі 
үлесін атап өтіп, тау тұлғаның 
аты халық жадында мәңгілік 
жаңғыратынын жет кізді.

− «Тау алыстаған сайын биік
тейді» деген тағылымы мол тәмсіл 
бар. Бар өмірін Сыр бойының 
өркендеуіне арнап, әділеттіліктің, 
адалдық пен туралықтың, кемел
діктің, кемең герліктің үлгісін 
көрсет кен үлкен парасат иесі − 
Сейілбек Шаухаманұлы. Ол  туған 
жері Сыр өңірінің дамуы, гүлденіп, 
көркеюі үшін барын салды. 
Сейілбек ағамыздың елге сіңірген 
қажырлы еңбе гін, еселі қызметін 
көріп, қалың Сыр жұртшылығы 
«Шаршамайтын Шаухаманов» атап 
кеткен еді. Бұл – халықтың берген 
шынайы бағасы. Ұлт жанашыры, 
Сырдың абыз ақсақалы атанған 
Сейілбек Шаухамановтың рухына 
қан дай құрмет көрсетсек те бәрі 
жарасымды, − деді облыс әкімі.

Қайраткердің үзеңгілес жол дасы 
болған медицина сала  сы ның құрметті 
ардагері Тұрғанбай Маханов пен 
Сейіл бек Шаухаманұлының жұ  байы 
Жұпаркүл Сматова оның жоғары 
адами қасиеттері мен өнегелі 
өмірінен естеліктер айтты. 

Сыр жұртшылығы аты нан 
мемлекет және қоғам қайрат керінің 
ескерткішмүсініне облыс әкімінің 
тағзым гүлі қойылды. Ісшара 
соңында жинал ған жұрт ардақты 
аза мат тың еңбек жолы мен өмір
лік ұстанымын дәріптейтін тарихи 
қоғамдық музей жұ мы сымен та
нысты. Музейде ар дагердің жеке 
құжаттары мен жазбалары, жинақ 
ретінде шы ғарған кітаптары мен 
өзге де құнды жәдігерлер сақтаулы 
тұр.

«СБ» ақпарат

Қайраткер есімі ұлықталды

«Отан  Ана» атты республикалық 
әншілер конкурсына еліміздің әр 
аймағынан 20 үміткер қатысып, бақ 
сынады. Конкурс шарты бойынша 
олар бірінші кезеңде Батырхан 
Шөкеновтің репертуарындағы 
әндерді “Saz & Soul” бэндінің 
сүйе мелдеуімен орындаса, екінші 
кезеңде өз таңдауымен отандық және 
шетелдік композиторлардың әндерін  
шырқады. 

Нәтижесінде, бас жүлдені 
қызыл ордалық Ақбота Құснадин 
жеңіп алды. І орынды алматылық 
Алмагүл Батталиева, ІІ орынды Нұр
Сұлтаннан келген Айдын Жұмабаев 
иеленді. Жүлделі ІІІ орынды Аягөз 
Аралбайқызы, Аза мат Бекбергенов, 
Жанасыл Елу баев, Айдана Риза өзара 
бөлісті. 

Конкурс жеңімпаздарын облыс
тық мәслихат хатшысы Наурызбай 
Байқадамов құттық тап, әлемді 
мойындатқан Б.Шөке нов тей бірегей 
талант иесі нің жолын жалғаған жас 
әншілерге Сыр халқының атынан 
ыстық ықыласын білдірді.

Айта кетейік, конкурс қатысу
шы лары ның өнерін композитор, 
музы кант, оранжировшик, халық
аралық конкурс тардың лауреа ты 

(қазылар алқасының төрағасы) Ринат 
Гайсин, әнші, композитор, Мәдениет 
саласы ның үздігі Қайрат Баекенов, 
әнші, Қазақстанның еңбек сіңірген 
қайраткері Мәдина Сәдуақасова, 
Динара Каирова және композитор 
Сәбит Ұлықпанұлы бағалады. 

Әнші Б.Шөкеновтің 60 жыл
дығына арналған ісшара екі күнге 

ұласты. Айталық, 18 мамыр – 
Батырхан Шөкеновтің туған күнінде 
өңірдің зиялы қауымы, өнер өкілдері 
қала орталығындағы әнші атын дағы 
саябақта орналасқан ескерт кішіне гүл 
шоқтарын қойды. Ал, жас әншілер 
талант иесіне тағзым ретінде оның 
әндерін шырқады. 

Жиынға қатысқан облыс тық 

мәдениет және спорт басқармасының 
басшысы Руслан Рүстемов қасиетті 
Сыр өңірінде дүниеге келіп, өнер 
жолындағы өзгеше дарынымен 
әлемге танылған талантты әншінің 
тағылымды өмірінен естелік айтты. 
Жасындай жарқ еткен қысқа ғана 
ғұмырында туған халқының, жалпы 
өнерсүйер қауымның жүрегінде 
өшпестей із қалдырған өнер иесінің 
болмысын биік бағалады.

Батырхан Шөкенов қаладағы 
№233 орта мектептің түлегі. 
Жастайынан музыкаға жаны құмар 
ол, мектеп қабырғасында жүргенде 
Оқушылар сарайын дағы «Балдырған» 
бала лар ансамблінің мүшесі болды. 
Мектеп бітірген соң Ленин градтағы 
Н.Крупская атындағы Мәдениет 
инсти тутына оқуға түсті. Оқу орнының 
саксо фондық, оркестрлік бөлімінде 
әлемге белгілі музыканттардан білім 
алды. Ал 1981 жылы Алматыдағы, 
қазіргі Құрманғазы атындағы қазақ 
ұлттық консерваториясына ауысады. 

1982 жылы «Арай» тобында саксо
фоншы болса, 1987 жылы «Алма
Ата» деген атаумен музыкалық топ 
құрады. Жеке шығармашылық топтың 
аты кейіннен «Астудио» болып 
өзгерді. Ал, 1989 жылы «АСтудио»   
тобы   «Джулия» деп аталатын 
өзінің алғашқы бүкілодақтық хит 

туындысын таныстырып, Ресейдің 
эстрада жұлдызы Алла Пугачеваның 
ән театрына шақырту алады. 
Осылайша «Рождественские встречи» 
ән кешіне қатысқаннан кейін 
«АСтудио» тобының атағы әлемге 
танылды. 

Әнші 2002 жылы «ОтанАна» атты 
алғашқы әнжинағын қазақ тілінде 
шығарды. Бұл – өнер иесінің Отанына 
деген терең сүйіс пеншілігінің айғағы 
еді. Сондайақ, талантты музыкант 
2009 жылы Біріккен Ұлттар Ұйымы 
Балалар қорының (ЮНИСЕФ) 
Қазақстандағы ал ғаш  қы Ұлттық 
елшісі деп танылды. 

Әкесі Камал баласына «Артист 
болсаң ең бірінші болуың керек, жәй 
артист болғаның керек емес» деп 
өмірлік сабақ берген екен. Осынау әке 
сөзін тұмар етіп тағынған әнші өнер 
жолында тек үздік болуға ұмтылды. 
Әлбетте, арманына жетті.

Батырхан Шөкеновтің шы ғар
машылығын насихаттауға арналған 
ісшаралар   орталық алаңда 
өткен гала концертпен жалғасты. 
Концертте Рүстем Нұржігіт, Мәдина 
Сәдуақасова сияқты танымал 
әншілер және «ОтанАна» әншілер 
конкурсының жеңімпаздары өнер 
көрсетіп, көпшілікке керемет көңіл
күй сыйлады.

Жолдауда айтылған баста малардың негізгі мақсаты – 
саяси жүйемізді құрылымдық тұр ғыдан  жаңарту және ол 
жұртшылықтың сұранысына сәйкес келді. Өз кезегінде 
азамат тарымыз мемлекетті басқару ісіне қатысуға кең мүм
кіндік берілгенін қажет деп санайды. Осының барлығын 
ескере келе, Президент консти туциялық реформа жасау 
жөнін де шешім қабылдап, ел тағдыры үшін айрықша мәні 
мен маңызы бар  референдум өткізу туралы бастама көтерді. 
Әрине, мұндай ауқымды өзгеріс бүкіл халықтың шешімімен 
жүзеге асырылуы тиіс. Тарихқа көз жүгіртсек, алғашқы 
конституциялық өз геріс бойынша референдум осы дан 27 
жыл бұрын өткізіліп, онда қазіргі Ата Заңымыз қабыл
данды. Одан кейінгі барлық конституциялық рефор ма лар 
Парламентте мақұл данды. Негізінде, бұл заңды қалып тасқан 
тәжірибе. Бірақ дамудың жаңа кезеңінде, Жаңа Қазақстанды 
құру жолында еліміз үшін осындай аса маңыз ды шешімнің 
бүкіл халық болып қабылдануы – маңызды. 

Осы орайда Мемлекет бас шысының Жаңа Қазақстан құру 
бағытын қолдаушы саяси күш ретінде «AMANAT» партиясы 
Конституцияға өзгерістер мен толықтырулар енгізу жөніндегі 
референдумды қолдап, өз Үндеуін жасады. Маңызды баста
маны халыққа кеңінен насихаттап, оны талқылау мен 
түсіндіру мақсатында партия жаны нан республикалық және 
өңірлік деңгейлерде құра мында ҚР Парламенті депутаттары, 
мәслихат хатшы лары, мәслихаттардағы партия фракциясы 
мүшелері мен қоғам белсенділері, зиялы қауым өкілдері 
мен партия белсенділері және партияның жастар қанаты 
өкілдері мен жақтастары бар арнайы штабтар құрылды. 
Аталған міндеттерді іске асыру үшін біздің аймақта да 1 
облыстық, 1 қалалық және 7 аудандық партия филиалдары 
жанынан арнайы штабтар жұмы сын бастады. Қазіргі кезде 
штаб мүшелерімен облыс бойынша кең көлемде қажетті 
ақпараттық жұмыстар жүргізілуде.

Жалпы Конституцияға енгі зілетін өзгерістер Мемлекет 
басшысының бұған дейінгі жаңа реформалар топтамасының 
заңды жалғасы іспеттес. Себебі бұрынғы жылдары да 
Президентпен бейбіт жина лыс тарды ұйымдастыру тәртібін 
өзгерту, сайлауда партиялық тізімдерге әйелдер мен жастар 
үшін 30% квота енгізу, 2021 жылдан бастап, ауыл әкім
дерінің тікелей сайлауын өт кізу, сайлау бюллетендерінде 
«барлығына қарсы» бағанын енгізу, ауыл әкімдерінің сай
лауын өткізгеннен кейін алдағы жылдары аудан әкімдерінің 
сай лануы секілді көптеген заман сұранысына сай жаңа 
бас тамалар көтеріліп, олар кезеңкезеңімен нәтижелі түр
де жүзеге асырылып келеді. Сон дықтан конституциялық 
реформаның шешуші кезеңіне қадам баса отырып, негізгі 
заңға өзгерістер мен толықтырулар енгізілуі де жоғарыда 
аталған жүйелі жұмыстың жемісі болып есептеледі. 
Осы орайда Конституцияға енгізілетін өзгерістер мен 
толықтырулардың негізгісін атап өтсек, түзетулер бірінші 
кезекте «суперпрезиденттік» басқару үлгісінен ықпалды 
Парламенті мен есеп беретін Үкіметі бар президенттік 
республикаға түбегейлі көшуді көздейді. Соның ішінде 
биліктің өкілді тармағы айтарлықтай күшейтіліп, үйлесімді 
және теңгерімді жүйе нығайтылады. Мәслихаттардың ықпалы 
артады. Мәжіліс пен облыстық мәслихаттардың депутаттарын 
сайлаудың аралас мажоритарлыпропорционалды моделінің 
енгізілуі сайлаушылардың көзқарастары мен пікірлерін 
барынша толық  қамтуға мүмкіндік береді. Сонымен қатар 
аудандық және қалалық мәслихат депутаттарын сайлау
дың мажоритарлық жүйесінің толықтай енгізілуі өңірлердің 
тыныстіршілігіне азаматтардың ықпал ету мүмкіндігін 
арттыруға жол ашады.

Мұнан бөлек, Консти туция ның жаңарған нұсқасында 
Президенттің барлық саяси күштер мен партиялардан 
дербестігін бекіту көзделген.  Мемлекет басшысының жақын 
туыстарына саяси лауазым иеленуге және квазимемлекеттік 
секторда басшылық қызмет атқаруға тыйым салынады.

Сондайақ құқық қорғау саласы бойынша да маңыз ды 
өзгерістер енгізіліп, Конс титуциялық сот құрылады. Адам 
құқықтары жөніндегі уәкілдің, яғни омбудсменнің мәртебесі 
Ата Заңмен айқындалады. Елімізде өлім жазасы мүлде 
жойылады. Мұның барлығы азаматтардың құқықтары мен 
бостандықтарын қорғау үшін жасалып отырған игі істер және 
бұл ел дамуының жаңа бағытын айқындайтын өзгерістердің 
бір бөлігі ғана.  

Мемлекет басшысы ұсынған реформа – Қазақстанның 
стра тегиялық болашағын айқын дайтын бастама. Біз ашық, 
өркендеген, заң үстемдік ететін, теңдік орнаған қоғам 
құруды көздеп отырмыз. Президент пен халықтың мақсаты 
– ортақ, көздегені – бір. Сол себепті референдумға қатысу – 
барлығымызға маңызды міндет. Осыған орай жерлестеріміз 
5 маусым күні референдумға белсенді қатысып, ел тағдырын 
айқындауда дұрыс таңдау жасайды деп сенім білдіремін.  

Ләйлә ТӨРЕШОВА,
«AMANAT» партиясы Қызылорда облыстық 

филиалының Атқарушы хатшысы 

Референдум – 
өзгерістерге 
бастайтын 
маңызды қадам

Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт 
Кемелұлы Тоқаевтың биылғы Қазақстан 
халқына Жолдауында ұсынған саяси жаңғыру 
туралы ауқымды бағдарламасы қоғамда жан-
жақты талқыланып, көпшіліктің қолдауына ие 
болуда.

Тапсырыс беруші: «АБАС» ЖК

ЖАРҚ ЕТКЕН ҒҰМЫР – ЖАҢҒЫРҒАН ӘН

Жұртшылық алдында депутат 
еліміздің басты құжатына өзгер
тулер мен толықтыру енгізуге 
байланысты ойпікірін білдірді. 
Мұндай жаңашылдық мемлекет 
басқарудың жаңа үлгісіне жол 
ашады. Елдегі саяси ахуалға зор 
мүмкіндік жасайды. Бұл Мем 
лекет басшысы ҚасымЖомарт 
Тоқаев айтқан «Халық үніне 
құлақ асатын мемлекет» тұжы
рымдамасының нақты көрінісі. 

–  Бұл өзгерістің еліміз үшін 
маңызы ерекше болмақ. Атап 
өтерлігі,  Конституциялық 
референдум мемлекеттік модельді 
кешенді түрде өзгертуге жол 
ашады. Оны Әділетті Қазақстан 
ұстанымының негізгі бастамасы 
ретінде қарастыруға толық 
негіз бар. Осы арқылы алдағы 
уақытта Парламент, мәслихат 
секілді биліктің өкілді тармағын 
күшейтеді. Жаңартылған Заң 
аясында Президенттің барлық 
саяси күштер мен партиялардан 
дербестігін бекітуі – елдегі саяси 
партиялардың тең дәрежеде 

бәсекеге түсуіне оң ықпалын 
тигізеді. Бұл демократиялық 
үдерісті жоғарылатады, – деді 
А.Паяев.

Осылайша халық мемлекеттің 
ісін барлық өлшем бойынша 
өзі айқындайды. Осы мақсатта 
өткізгелі отырған референдум 
оған толықтай мүмкіндік жа
сайды. Қазірге дейін Конс ти
туцияға бірнеше мәрте өзгеріс 
ен гізілген еді. Дегенмен олар
дың барлығы Парламент ар
қылы шешілді. Енді үлкен өз
герістерге сәйкес референдум 
өткізу маңыздылығы туындады. 
Атап өтерлігі, еліміз үшін басты 
заңның 33 бабына өзгерістер мен 
толықтырулар енгізіледі. Яғни, 
ол үштен бір бөлігін құрайды. 
Бастысы, «суперпрезиденттік» 
басқару үлгісінен мықты парла
ментке сүйенетін президенттік 
басқару үлгісі енгізілгелі отыр.

Мәжіліс депутаты «Электр 
желі лерін тарату компаниясы» 
АҚда да кездесу өткізді.

Жалпыұлттық 
референдум 
өткізу мәселесі 
таразыланды

Штаб мүшелері референ
думның мәнмағынасын  ашып 
айтты. Саяси шараға жастар 
қалай қатысады, ол қандай 
өзгеріс әкелетіні кеңінен сөз 
болды. 

− Референдум – халықтың 
нақты бір мәселеге байланысты 
пікірі, көзқарасы, таңдауы. 
Тәуелсіз Қазақстан тарихында 
алғашқы конституциялық 
өзгеріс бойынша референдум 
1995 жылы өтіп, халық бір
ауыздан Ата Заңды қабылдады. 
Уақыт алға жылжып, қоғам 
талабы өзгерген соң заң да 
өзгерісті талап етуде. Белсенді 
пікір білдіру – әрбір азаматтың 
борышы. Себебі бұл – бүгінгі 
Қазақстанның ғана емес, 
келешек ұрпақтың тағдырына 
тікелей әсер ететін маңызды 
сәт,  − деді М.Байдәулетов.

«Сайлауға барып, депу
таттарға дауыс бергендей, 
заңға енетін өзгерістерді 
таңдаймыз ба?» деген сауалға 
Назира Аймаханова жауап 
берді. 

− Әрине, сайлаудағыдай 
таңдау жасаймыз. Бұл жолы 
өз құқықтарымыз бен бос
тан дықтарымызды ойлап, 
бел гілеуіміз қажет. Мем
лекет болашағы үшін конс
ти туциялық референдум ның 
маңызы ерекше. Ол тұ тас 
мемлекеттің жарқын келе
шегінің іргетасын қалайды. 
Қоғамда күрмеуі шешілмей 
жатқан өзекті  мәселелер көп. 
Оның орындалуына сіздер 
де атсалыса аласыздар. Ол 
үшін саяси науқанға белсенді 
қатысу керек. Ата Заңға сәйкес 
елімізде барлық азаматы үшін 
тең мүмкіндіктер қажет. Кейін 
неге өз пікірімді білдірмедім 
дегенше,  5 маусымда өте
тін референдумға қаты
суға шақырамын, − деді 
Н.Аймаханова. 

Қатысушылар өз сауал
да рын қойып, жауап алды. 
Жастар бірауыздан саяси ша
раға қаты сатындарын айтты. 

«СБ» ақпарат

Жастар 
белсенді 
қатысады

Жастар ресурстық орталығында облыстық қоғамдық 
штаб мүшелері Назира Аймаханова мен Мамыр 
Байдәулетов «Жасыл ел» еңбек жасағының өкілдерімен, 
белсенді жастармен кездесті. Басқосудың мақсаты − 
референдум жайлы түсіндіру.

№9 дарынды балаларға арналған облыстық «Білім-инновация» лицей-интернатында 
мемлекет және қоғам қайраткері Сейілбек Шаухамановты еске алу іс-шарасы өтті. Жиынға 
облыс әкімі Нұрлыбек Нәлібаев, облыстық мәслихат хатшысы Наурызбай Байқадамов, 
облыстық ардагерлер кеңесінің төрағасы Серік Дүйсенбаев, медицина саласының құрметті 
ардагері Тұрғанбай Маханов, Сейілбек Шаухамановтың жұбайы Жұпаркүл Сматова мен 
зиялы қауым өкілдері қатысты.

Осы аптаның сейсенбісінде ҚР Парламенті Мәжілісінің 
депутаты Айбек Паяев Қорқыт ата атындағы Қызылорда 
университетінде оқыту шылар және студенттермен жүз десті. 
Кездесу барысында ҚР Конс ти туциясына өзгертулер мен 
толық тырулар енгізу бойынша жалпы  ұлттық референдум 
өткізу мәселесі жан-жақты таразы ланды.
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Кадр саясаты – Үлкен сая
саттың бастауы. Оны тәп сірлеп, 
таратып, тергеп, терлемейақ 
қояйын. Бәріміз білеміз. «Аза
матына қарап, ауылын таны» 
деген бұрынғылар. «Кадры 
бар елдің – қадірі бар» дейтін 
шығар бүгінгілер. Жалпы, кад
рларды таңдау, орайына қарай 
орнықтыру – әкімдер үшін үлкен 
сын. Менің аяулы інім Бауыр
жан Омарұлының «жақсылы
жаманды, жинап алдым коман
да» деп әзілдеген уақыты уыстан 
шығып кетті. Су қолда тұрушы 
ма еді? Академик бауырым да сол 
сөзді бір гәппен сыздықтаттыау, 
сірә. 

Жаңа жолдың (жылдың емес) 
қаңтардан басталатыны рас 
екен: жүйе жаңғырды, ақиқат 
сән құрды, сана сілкінді, қоғам 
бұлқынды, перде сырылды, 
билік бұрылды... мүмкін, сәл ер
теректеу қуанатын шығармыз, 
алайда, үміт пен сенім уақытпен 
санаспайды! Сондықтан біз дің 
үмітіміз бен сенімімізді ақтау 
үшін мықты, мығым, жұғымды, 
шығымды, кәсіби сауатты, 
ісіне жауапты, ұзыын үстел 
ұшында керіліп отырмайтын, 
бұқараның аманаттілегін беріліп 
орындайтын, басқарудың жаңа 
қағидаттарын ұстанған кадр лар 
қажет! 

Соншалықты ындыным кеуіп 
тұрмаса да, андасанда әлеуметтік 
желіге көзімнің қиығын салып 
қоятыным бар. 

– Патшаға да, пақырға да 
ыңғайлы:

Ғалам мынау: – гаджеттерге 
үңіліп,

Гаремдердің әңгімесін 
тың дайды, – деп, жапонның 
хай ку қалыбымен ұста ны
мым ды білдірсем де, қымқи
ғаш, қонымдықонымсыз жаз
балардың жұртынан жыл тыраған 
бірдеңе тауып алам ба деген 
дәмегөйлік. Фейсбуктың фон
таны шаншылып, атқылап, кадр 
саясатын көздеп тұр! Жоғарғы 
жақты қойшы, жергілікті 
ауыстүйістер, тағайындаулар, 
бағы жанған бастықтардың 
биографиялықжағырапиялық 
тегін түгендеу, т.с.с. алуан са
рынды пікірлер, көзқарастар, 
шындығы бар, қылтығы бар 
әңгімелер қайшыласып соқ қанда, 
жаның ыршып, өткірдің жүзінен 
амансау аунап түскеніңе тәубе 
дейсің. «Басты тақырыпқа» бас
көзге қарамай кіріп кеткеніме тап 
осы қазір өкініп отырмын! Кірдік 
екен, қипақтапқипақтап, шығып 
кетпей, біреуге ұнар, біреуге 
ұнамас, бірекі ауыз сөзімізді 
айтайық. Ағалық атымызға ұят...

Бірінші, облыс әкімі 
Нұрлыбек Нәлібаев – мемле
кет тік қызметтің, басқарудың 
түрлі баспалдақтарында шың  
далған, оқығаны мен то қы
ғаны тоғысқан, іскер де ілкімді, 
ұйымдастырушылық әбжілдігі 
«тас қайнатқан», алымды аза
мат. Көзіміздің ауласында өсті, 
өрістенді. Қаланы сірісінен бас
пай сегіз жыл басқарғанда, кім 
екенін білдік қой деймін. 

– Күнім жоқ өзің үшін қан 
қызбаған,

Қызылорда – маңдайдағы 
жалғыз қалам! – деп, күн тұрып, 
түн түріп шауып жүрді! Істің 
оябын тауып жүрді. Алып
қосарыңыз бар ма? Жоқ! Әрі 
қарай кеттік. Былтыр әкімдік 
қызметтегі мерзімді уақыты 
(бір орындағы) бітіп, астанаға, 

Үкіметке ауысқанда, жөн
жоралғымен шығарып салып, 
тілек қосқанбыз. Оң болсын! 
Сонда жолжөнекей өзім куә 
болған бір жағдаятты айта 
кетейін, құрметті достар! 

Былтыр, қала акти вімен 
жылыжұмсақ шырай ласқан 
соң, Нұрлыбек Машбекұлы 
кешкілік Қызылорданың өн 
бойын аралап, жылон екі 
айдың тұтас тәулігінде қаланың 
қойнықонышын тазалап, шып
шырғасын қа ғып, етекжеңін 
жайнатып жүрген «қызғылт 
желеңді» жұмысшылармен 
жүздесті. Әрқайсысының қо лын 
алып, жылы сөздерін арнап, шын 
жүректен алғысын айтты. Құдая 
тоба, көзімізбен көрмесек те, 
баяғыда қаланы ертеденкешке 
дейін жаяу аралайтын Алисовтың 
жан кештілігін үлкендерден 
естуші едік, мынау бір көңіл 
толқытар мезет болдыау!

Сол Нұрлыбек, міне, ай мақ 
басшысы ретінде кадр ларды 
сұрыптап, басқару сөрелеріне 
қатарластырып қоя бастады. 
Облыс активімен кез десуінде: 
«Кадр саясаты қоғамның қызу 
талқылайтын тақырыптарының 
бірі екені жасырын емес. Біз 
осы әреке тіміз арқылы ел ара
сында басы артық әңгіме туды
руды көздемейміз. Мақсатымыз 
– ел игілігі, халықтың қамы үшін 
барын салып жұмыс істейтін 
азаматтарды ортақ мүддеге 
жұмылдыру, өңірдің әлеуетін 
арттыру» деген болатын. 

Шынында да солай болып 
шықты. Ол Самарқаннан сарт, 
Марғұланнан мәрт алдырған жоқ. 
Осы елдің қазанында қайнаған, 
жұрттың жайын ойлаған, басқару 
жүйесінің өл шеміне бойлаған, 
жазда арбасын, қыста шанасын 
сай ла ған азаматтарды, сондай
ақ, сырт өңірлерде қызмет істе
ген жерлестерімізді ша қы рып, 
«орындарын тауып беріп» жатыр.

Әлқисса, Қаратаудың бау
райына, Жаңақорған ауданы
на Мұрат Тілеуімбетов әкім 
болып барды. Жау қайда, 
кешіріңіз, жұмыс қайда деп ба
сымен алысқан жігіт. Іскер, 
қызу қанды. Асыптөгілген 
идея ларынан қарызға сұрап 
алуға болады. Ол аз десеңіз, 
облыстық деңгейдегі бірнеше 
басқармаларды  кермешедей сүзіп 
шыққан. Балықшы ауыл дың ба
ласы ғой. Әкімдік тәжі рибесі 
ме?... Қала әкімінің орын басары 
ретінде құрылыс, өндірістік, т.б. 
салаларға же текшілік жасаған.

Шиеліден әзір ши шыққан 
жоқ. Бұрынғы прокурор 
пәрменді жұмыс істеуі керек 
енді... Аймақ басшысы өңірлерді 
аралап жүргенінде, бірқатар ау
дан басшыларын әзір орында
рынан қозға  май  тынын, олардың 

жұ   мы сын жарты жылдың мөл 
шері мен баға лайтынын қа  дап 
айт қан. Қазіргі тілмен айт  қанда, 
Шие ліден бөлек, Қазалы, Арал 
аудандарының әкім деріне карт
бланш берілді. Қос тізгінді 
көлденең тістеп, қам шы басатын 
кез.

Жалағаштан жалы жығыл
май, ата дәстүрдің жолынан 
бұрылмай, алдынан тосқан 
ауыртпалықтан ығынбай Шә
менов жетті шаһардың тө ріне! 
Асылбек Өмірбекұлы. Әкесі 
Өмірбек өңірдегі біраз қызметтің 
қыр манын суыр ған, Жалағаш 
ауда нын бас қарған. Биязы, бай
ыпты, өте мәдениетті. Қара
па йым ды лы ғынан қырық кісі 
жолында жығылып жат қан дай. 
А.Шәменов кезінде қала әкімінің 
орынбасары болып, ең күрделі 
салаларға жетек шілік жасап, 
жинақтаған мол тәжірибесі бар.

Ал енді Ұлы Судың екі езуін 
ернеулей қоныстанған Сыр
дария ауданына қарай тізгін 
қағайық. Бұл – бір, қонысы 
жайлы, қазаны майлы, сайманы 
сайлы кенен жұрт. Қырық ру
дан құралса да, «у ішіп» жатқан 
ешкім жоқ. («У ішсең, руыңмен» 
– мәтел). Тірлігі түзу, қарекеті 
қызу. Кешегі күнге дейін ау
дан аумағында тіркелген мұнай 
кеніштерінен түсетін рента, тағы 
басқа салық төлемдерін науа
сына құйып алып, қалағанынша 
жұмсап, орталықтан бөлінетін 
трансферттердің мөлшеріне 
мөлимей, маңғазданып отыру
шы еді, түсімі түскірдің арнасы 
облысқа аунап кеткелі, «қатарға 
қосылып» қалды. Қазаққа Аб
зал Ералиевтей Еңбек Ерін бер
ген елге қазір Мұрат Ергешбаев 
егелік етуде. Онон бес жылдың 
ора йында Қызылорда қаласынан 
бастап, Шиелі, Қармақшы, 
Қазалы аудандарын басқарып, 
абыроймен апталған азамат. Істің 
көзін біледі, көптің тілін табады. 
Әріптестері арасында беделді. 

Әкесінің әдібінен айнымаса, 
ауыстүйіс талқысына түскен 
күннің өзінде әрі қарай әуірлеп 
әуелейтін шығар?        Тереңөзектен  
шыға бере шамдағай бойлы, шы
мыр жігіттің қарасын көзіміз 
шалды. Әкімнің орынтағы адам
ды үлкейтіп көрсетедіау, сірә? 
Шырқай шапқан Шәменовтің 
шаңы басылмайақ, ерге Ес
жанов қона кетті. Кіндік қаны 
тамған жер, өрісі кең, орманды 
ел. Қайдан келдің, неге келдің 
деп оқшырайып қарайтын пен
де табылмас, су жаңа әкімнің 
өмірбаянын жерлестері жақ
сы біледі: облыс әкімдігі аппа
ра тының жауапты қыз меткері, 
қалалық білім, мәдениет және 
тілдерді дамыту бөлімінің бас
шысы, қалалық мәслихат аппа
ратының же текшісі, қала әкімінің 

орынбасары, облыс тық мәдениет, 
архивтер және құжаттама бас
қармасының  басшысы қыз
меттерін атқар ған. Пы сық, іс 
барысында өктем де, «көктем»  
де бола алады. Менің білетінім, 
әжеп тәуір ақындығы бар. Өлең 
жазған адамды қай уақытта адал
дығы мен намысы жеңіп тұрады. 
Тағы да аңғарғаным, Асқарды, 
«атқа мінгенің – ажалға мін
генің» деп қорқыта алмайсың, ол 
бәрібір, атқа мінгенің – абыройға 
мінгенің деп түсінеді. Жалағашты 
«алып» кететіні кәміл.

Бұрнағы аптада аймақ бас
шысы Нұрлыбек Нәлібаевпен 
Қармақшы ауданында бірге 
болдық. Шаруа жайын шама
лаған соң, әкім мәдениет үйінде 
активпен кездесіп, жа лын датып 
сөз сөйледі, қалың датып ой 
қозғады.

– Біраз жағдаятқа қанық
тым, зәруліктер жет кілікті. Бірақ 
өзім де, Әділбек Бөрі байұлы да 
жаңадан та ғайын далғандықтан, 
бү гін өздеріңіз білетін өзек
ті мәселелерді басып айтуға 
қысылып отырмын. Қанаттасып 
жұмыс істейміз. Әкімдеріңіздің 
қызметін алты айдың ауқымымен 
бағалайтын боламыз, – деді.

Облыстық деңгейдегі бір
неше саланы шылбырынан 
ұстаған, арасында Қар мақшы 
ауданы әкімінің орынбасары бо
лып үлгерген, туған жеріне об
лыс әкімі аппараты жетекшісінің 
орынбасары лауазымынан келген 
Әділбек Ерсұлтанов Нұрлыбек 
Машбекұлының «балапанды 
күзде санаймыз» деген ләмін 
түсінбеді дейсіз бе, түсінді. 
Жыл сайын күріштен Қап тау
ын орнатқан өңірде әлгі бір... 
«Ахиллестің өкшесіндей» бо
лып, кәсіпкерліктің кежегесі 
кейін тартып тұрғаны болмаса... 
Тәуекел, қала көрген аты бар, бір 
иласы табылар! 

Ойсапарларымыздың ора
мында батыстың екі әкімінің 
есімсойын ұшқындатып атап 
өткенбіз. Енді ұлпадай елеп, ек
шеп көрелік. 

Қазалы ауданының әкімі 
Мұхтар Ораз баев Ұлы теңіздің 
тумасы, Арал дағы көрнекі 
қызметтің бір шамасына са
тылап кө терілген. Инфра
құры лым дардың тетік терін 
ғана емес, әлеуметтің де көңіл 
күйін тамыршыдай таниды: 
үндесті, үйлесті. Кезінде Аралға 
тағайындалып келген талай 
әкімдердің қайсысымен бол
са да ынтымақтасып, ынтасы
мен еңбек етті. Тапсырмалар
ды тиянақтап орындай жүріп, 
өзінің толысқанын сезді. Өзі ғана 
емес, оны жоғары жақтағылар 
да сезіпті. Сәтін салып, қаласы 
бар ауданға әкім болып, бірнеше 
жылдың жүзін аудара бергенде... 

тағы да қаласы бар Қазалының 
қазығына ат байлады. Ұсынақты, 
ұстамды. Ешкімнің бетіне жел 
боп тигісі келмейтін ұяң мінезді 
азамат. Шатыраштың тасын
дай қағыстырып, кадр ауыстыра 
беруді қаламайды. Командалық 
есепке жүгінеді. Енді жаңа 
Қазақстанның жа ңаруы жолында 
жанын тор сыққа құйып жұмыс 
істеуі керек!

Телегей теңіздің сағасын
дағы кемедей қоныстың боса
ғасын баққан Серік Серма
ғамбетов «көлденең көк атты» 
емес. «Елуден асқан шағымда 
еліме қызмет етуге мүмкіндік 
берілгеніне қуанамын, – деген 
бізбен кездескенде. – Қазалы 
топырағында дүниеге келсем 
де, Арал – қара жұртым, абы
ройды осы жерден алып кет
сем, тілегімнің оңғарылғаны»... 
Ұлы судың ұлтанын қадамдап 
өлшеген Серіктің өмірбаянында 
орта лықтағы үлкендікішілі 
қыз меттердің ізі сайрап жатыр. 
Әкімдік дебютін Жалағашта 
бастаған. Кезінде жұмылдыру 
басқармасына жетекшілік ет
кен. Кәсіподақтардың об лыс
тық кеңесінің төрінде отырған. 
Басқару саласындағы тәжірибесі 
мол. Арал ауда нын дағы кезекті 
сапарында аймақ басшысы талап
тар «планкасын» жоғары көтеріп 
кетті. Серіппедей серпін керек 
Серікке! 

Қой, көктемнің қара жаң
бырының астында қалмай, 
Қызылордаға жетіп алайық...

Мұнда бәрі тыныш. Аймақ 
басшысының орынбасар
лары орнында отыр. Соңғы 
тағайындалған Жайымбетовтен 
кейінгі жаңалық:  облыс әкімінің 
аппарат басшысы қызметіне 
Шаһмардан Байманов білегін 
сыбанып кірісіп кетіпті. «Жас 
келсе, іске»  деген. Нұрлыбек 
Машбекұлы кезінде жауапты 
жұмыстар істеген, қала әкімінің 
орынбасары болған Асқарұлын 
дұрыс таңдапты. Ебінің желіндей 
есіп қимылдайтын Шаһмардан 
қайбір жылы арманын алды
на салып, астанаға кетіп еді, 
Ақпарат және қоғамдық даму 
министрлігінің комитет төрағасы 
деңгейіне дейін көтерілді. Вице
министрге сүйем қарыс жақын 
қызмет. Қалай көнді екен? Ша
масы, еліме еңбегімді сіңірейін 
деген ерен тілектің жетегінде 
жеткенау. Аузыбір, аласы жоқ, 
тұтас команданың намысын 
жыртқанға не жетсін!

Сәуірдің самаладай күн
дерінде оңтайландыру шар
тымен бірнеше басқармалар 
кірігіп, етекжеңі жинақталды. 
Қабатында аппараттағы ке
ңесшілік институты да қыс
қарды. 24 басқармадан «жұп
жұмыр, тегіс болып айналасы» 
16сы қалды. Мәдениет пен спорт 
қосылды қос өзен секілденіп. 
Әрине, олим пиа даның чемпи
оны болсаң да, бұл мекемені 
басқаруың қиын, өйткені, 
спорттың өзі мәдениеттен баста
лады. Мә де ниеттіден спорт шы 
шы ғару қиын емес. Бірақ бая
ғыда керісінше жағдаяттар бо
лып тұрған. Мәдениет министрі 
лауа зымын дағы  бір ағамыз 
М.Әуез ов атындағы әкемтеатр 
труппасының кезекті спектакльге 
дайындығын көріп: «Қалай, тре
нировка жақсы өтіп жатыр ма?» 
деген екен. Сонымен, облыстың 
мәдениспорт шараларымен 
айналысуға Руслан Рүстемов 
бел байлапты. Жалпы, Рүстемов 
туралы буындап, біраз айтуға 
болар. Қаланың ішкі саясаты 
мен мәдени өмірін қадағалады. 
Шиелі ауданы, Қызылорда 
қаласы әкімдерінің орынба
сары, облыстық ішкі саясат 
басқармасының басшысы. Жаңа
қорған ауданындағы әкім дік жо
лын облыс әкімі орын басарының 
кабинетіне әкеп тіреді. Сосын 
Тереңөзек кентіндегі бас кеңсеге 
қарай бет түзеді. Қалай десе де, 
Қаратаудың ақ самалы, аруақ
ты өңірдің рухани реңі кеуілді 
қозғап тұрады екен, шипалы 
жайға желдіртіп тағы жетті. 
Әулиелер елі әуектеп қарсы алды: 
«өзіміздің баламыз». Сабыр
лы, салмақты. Сауысқаннан сақ. 
Абайды көп оқыған: «ақырын 
жүріп, анық басады». Кейде 
Русланның аз уақыттың ішінде 

ғарыштық жылдамдықпен самғап 
ұш қанына таңғаламыз да. Міне, 
«ат айналып, қазығын тапты». 

Сонымен, ауыстүйіс және 
оңтайландыру үдерісінде құ
рылыс, сәулет және қала 
құрылысы (Ерлан Төрәлиев), 
жұмыспен қамтуды үйлестіру 
және әлеуметтік бағдарламалар 
(Ғабит Жаңабаев), энергетика 
және тұрғын үйкоммуналдық 
шаруашылық (Айдос Дәрібаев), 
жолаушылар көлігі және ав
томобиль жолдары (Пакуадин 
Шамұратов), кәсіпкерлік және 
өнеркәсіп (Мұса Қалдарбеков) 
басқармаларының басшы
лы ғына тағайындалған шен
ділердің біразы – Сыр бойының 
әлеуметтікэкономикалық да
м уына үлес қосып жүрген 
май талман мамандар. Арала
рында жыға танымайтын шек
пенділердің болуы әбден мүмкін, 
бірақ жүре келе кімнің кім екенін 
жұрт жазбай танып алады. Облыс 
әкімі оларға жауапты қызметтерді 
аванс ретінде ұсынып отыр, 
сенім депозитін толықтыру – өз 
қолдарында. 

Айтпақшы, «Байқоңыр» 
әлеу  меттіккәсіпкерлік корпо
рациясы» акционерлік қо ға 
мының басқарма төра ғалы ғын 
Нұржан Ахатов иеленді. Іске сәт! 
Қызылорда электр тарату компа
ниясы (КРЭК) бас шылығына Ба
тыржан Кө мек  байұлы Қаракөзов 
кел ді. Көзіңе оттай басылатын 
таныс тұлға! Қаланың, облыс тың 
бірқатар жауапты орындарын
да жапыра жұмыс істеп, ауызға 
ілінген. Ғылым кан дидаты. 
Соңғы қызметі – республикалық 
ядролық фи зика ғылымизерттеу 
инс титутының бас директоры.

Аймақтан қалыспай, шаһар 
да «шахмат тақтасының жүріс
терін» жасап жатыр. Жанмұрат 
Сейілов, Ақзира Қасымова қала 
әкімінің  орынбасарлары бо
лып, ортақ мақсатқа орай ласуда. 
Соңғысы жайлы со зың қырап 
айтқан жөн. Ұстаз  дықтан мектеп 
директоры, аудандық, қалалық 
білім бө лім дерінің, облыстық 
білім бас қар масының басшысы 
лауазымдарына сатылап жеткен 
Ақзира қарындасымыздың мек
тепке дейінгі және мектеп ісін 
жандандыруға сіңір ген еңбегі 
ересен. Білім саласының іші
тысын терең біледі. Заң мен 
тәртіптің құлы, сонысымен ірі. 
Басқару тәсілінде педагогикалық 
сти льді сындарлы қолданады. 
Құдай қаласа, Қызылорданың 
әлеуметтікрухани, мәдени өмі
ріне өрелі өзгерістер енгі зетін 
шығар.

Мемлекет басшысы Қасым
Жомарт Тоқаев «Мем лекет тің 
мүддесі бәрінен жоғары тұруы 
керек» деген мақаласында: 
«Бұл жерде лайықтыларды 
іздеу керек. Көшеден әкеліп 
тағайындай салуға болады. Он
дай жағдай әлем тарихында да 
бар. Бірақ бұл тұрақсыздыққа 
әкелуі, жүйені шатқаяқтатып 
жіберуі мүмкін. Сондықтан кадр 
мәселесіне мұқият болған жөн. 
Алдағы уақытта жанжақты 
ойластырылған, пысықталған 
өзгерістер жасалатыны анық» де
ген болатын.

Сол өзгерістерге сай, Сыр 
өңірінде жаңа қоғамның жай
жапсарының тігісін жатқыза ала
тын, ойөлшемі бұлтқа ұя салған, 
креативті, әрбір ісі әлеуметтің 
көңіл күйімен үйлесетін, басқару 
біліктілігі бекем азаматтардың 
таңдалуы үмітімізді үкілеп, 
сенімімізді шыңдағандай. Әрине, 
кадр тапшылығы еліміздің түпкір
түпкірінде қылаң беріп тұр. Бірақ 
барды бағалау – елдігіміздің 
үлгісі. Осы ретте тағайындау 
сая сатын сансаққа жүгіртіп, 
бөстекі болжамды құбылтып, 
берекемізге сызат түсіретін 
әдеттен аулақ болғанымыз жөн. 
Әлі жүріп үлгермеген жолдың 
ауыртпалығына алаң дамай, 
азаматтарымыздың қа дамдарына 
сәттілік тілейік. «Болар елдің 
баласы бірінбірі батыр дер» де
ген. «Болмас елдің» баласы емес 
екеніміз айдан анық!

Шаһизада ӘБДІКӘРІМОВ,
облыстық мәслихат 

депутаты, халықаралық 
«Түркі дүниесі ақындары» 

сыйлығының лауреаты 

«БОЛАР ЕЛДІҢ 
БАЛАСЫ...»

(ой-сапар)

Саясат дегеніңіз – 
құбылған күндей дүние 
ғой... ауанын аңғармай, 
райын бақпай, рабайсыз 
аралассаңыз, жігін, 
тілін, жүгін түсінбесеңіз, 
жарқабақтан асырып жі
береді. Жалғыз жығылып, 
жам басы ңызды сипап 
жатса ңыз ештеңе етпес, 
«жер көтереді», бірақ сіздің 
бітеулей айтқан бірауыз 
сөзіңіз қоғамдық ортаның 
оқшау бөлігін от тигендей 
ұйтқытып, мағынасы 
мәлімсіздеу көңілкүйге 
жетелесе ше? Асылы, 
талайдан тезге түскен, сөзге 
піскен Қазақты аяу керек, 
егер оны сүйсеңіз! 
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ТҰРҒЫНДАРМЕН КЕЗДЕСТІ

Қызылорда. Қала әкімі А. Шаменов 
Қосшыңырау ауылдық округінің 
тұрғындарымен кездесті.

Тұрғындар  көшелерді жөндеу, ауызсу қысы
мын күшейту, аяқсу айдауға насос орнату, пай 
үлескерлеріне тиесілі жерлерді қайтарып беру 
жөнінде  сауалдарын жолдап, ұсыныстарын жеткізді. 

Қала әкімі қалаға қарасты елді мекендерге мем
лекет тарапынан барынша қолдау жасала тынын, 
әрбір ұсыныстың ескерусіз қалмайтынын айтты.

«КӨКТЕМНІҢ» ТЫНЫС-ТІРШІЛІГІ

Арал.  Аудан басшысы С. Сермағамбетов 
Сапақ ауылдық округіне қарасты «Көктем» 
елді мекенінде болып, жергілікті халықтың 
мәселелері мен талаптілектерін тыңдады.

Көктемдіктер жергілікті жердегі шешімін табуды 
қажет ететін өзекті мәселелерді ортаға салды. 
Алдымен күнделікті тұрмысқа қажетті ауызсу 
мәселесі айтылды. Мұнан соң ауылдық округтегі 
медициналық бекет ғимаратының  ескіргенін 
жеткізіп, жаңа бекет салып беруін сұрады. 

Жиын барысында аудан басшысы респуб ликалық 
референдумның саяси маңызын түсіндірді. 

ҚОЖАБАҚЫДА САЯБАҚ САЛЫНУДА

Қазалы.  Қожабақы ауылының орталығы 
абаттандырылып, саябақ салу жұмыстары 
қарқынды жүргізілуде.

Мемлекеттік сатып алу конкурсының жеңімпазы 
атанған «Намыс құрылыс» ЖШС құрылысшылары 
брусчатка төсеу, жаздық сахна салу, саябақ айналасын 
қоршау сияқты жұмыстарды атқаруда.

Аудан әкімі М. Оразбаев ауылға арнайы барып, 
құрылыс жұмыстарын көрді. Өз ойларын айтып, бірқатар 
сынескертпелер жасады, тиісті сала басшылары мен 
мердігер мекеменің директоры Ә. Өтеулиевке құрылыс 
жұмысын сапалы әрі мерзімінде аяқтауды тапсырды.

ЖАҢА ДӘРІГЕРЛІК АМБУЛАТОРИЯ 
БОЙ КӨТЕРЕДІ

Қармақшы. Аудан әкімі Ә. Ерсұлтанов  Ақжар 
ауылында болып, тұрғындармен жүздесті. 

Ауыл халқымен кездесу барысында аудан басшысы 
атқарылған жұмыстарға тоқталып, алдағы жұмыс 
жоспарымен бөлісті. Тұрғындар  игілігіне жаңа дәрігерлік 
амбулатория салу және ауылішілік көше лерге жөндеу 
жұмыстарын жүргізу үшін тиісті жоба лық құжаттамалар 
дайындалып, салалық министрлікке өтінім жолданғанын 
айтты. Тұрғындар өз кезегінде  көшелерді жарықтандыру,  
басқа да мәселелер бойынша сұрақтарын қойды. 

МАМАН ДАЯРЛАУ – УАҚЫТ ТАЛАБЫ

Жалағаш. Аудан әкімі А. Есжанов  
Жалағаш индустриалдыаграрлы колледжінің 
жұмысымен танысты. 

Колледж директоры Ғ.Серікбаев оқу орнының ауыл 
шаруашылығы мамандарын даярлау  жұмыстарының 
барысы жайлы әңгімеледі. Сондайақ, жылыжай 
кешені, ауыл шаруашылығы техникаларының жай
күйі, оқу орнының қосалқы шаруашылығы жанжақты 
таныстырылды. 

АУДАНДЫҚ АУРУХАНА  
МҮМКІНДІГІН КЕҢЕЙТУДЕ

Сырдария. Аудандық аурухана 
дәрігерлерінің кәсіби шеберлігі туралы  облыс 
көлемінде аз айтылып жүрген жоқ. Ақ халатты 
жандар талай науқасты аяғына тұрғызды.

– Патологияның нақты орнын анықтау үшін 
науқастың денесін тексеруге мүмкіндік беретін «Сдуга» 
рентген аппаратын сатып алдық. Науқастар көбінесе 
артроз, артрит, қант диабетімен ауырады. Бұған дейін 
жоғары технологиялық ота қажет болған кезде, науқас 
облыс орталығына жіберілетін. Енді басқа аудандардан 
да тұрғындар келіп жатыр, – дейді хирургия бөлімінің 
меңгерушісі Дәурхан Тағыбергенов.

Жыл басынан бері Сырдария аудандық ауруха
насында 60қа жуық ота жасалған.

РЕФЕРЕНДУМНЫҢ МАҢЫЗЫ ТҮСІНДІРІЛДІ

Жаңақорған. Республика бойынша 
өткізілетін референдум төңірегіндегі сұрақтарға 
жауап берілуде. 

Оның маңызын түсіндіру үшін облыстық штаб 
мүшелері ҚР Президенті жанындағы Мемлекеттік 
басқару академиясы облыс бойынша филиалының 
директоры Мұрат Әйтімов, облыстық кәсіпкерлер 
палатасының директоры Пірмұхамед Сыздықов 
ауданаралық аурухана қызметкерлерімен кездесті.

Кездесу барысында Конституцияның өзгеріс 
енгізілетін 33 бабын атап өтіп, өзгерістердің қалай 
болатыны түсіндірді.

ТАЛАП-ТІЛЕКТЕР ТЫҢДАЛДЫ

Шиелі. Аудан әкімі Нариман Мақұлбеков 
Сұлутөбе, Майлытоғай, Тартоғай және Қоғалы 
ауылдық округтерінің тұрғындарымен кездесті.

Кездесуде әрбір ауылдың әлеуметтік мәселелері, 
яғни, газ, егін жайы, ауызсу, елді мекендерді абаттандыру 
жайы талқыланды.

Аудан әкімі алдағы жылы «Мұстафа Шоқай» АГРС, 
яғни, автоматтандырылған газ реттеуіш станциясын салу 
жоспар ланғанын, нәтижесінде Сұлутөбе, Майлытоғай, 
Тартоғай, Бала би мен Бәйгеқұм ауылдарына да газ 
тартыла бастайтынын жеткізді.

Дайындаған Айнұр БАТТАЛОВА
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– Жыл сайын осы жерге зиярат 
етіп келеміз. Кезінде Абылайхан 
бабамыз Қожжан қожаны пір тұтқан 
екен. Сонымен бірге бұл жерде  Омар, 
Тайшық, Ахмет аталарымыз жатыр. 
Ата-бабамыздан бізге жет кен ауызша 
дерек бойынша Сүнбейбі ана кесенесі 
– Кенесары ханның анасының 
жерленген жері. Кезекті бір сапарында 
атамыз Қасым сұлтан осы жерден 
өтіп бара жатқанда Сүнбейбі анамыз 
ауырып, Қожжан қожа әулиенің 
басына әкеледі дейді. Сонымен, ол кісі 
осы жерде қайтыс болып, жерленген 
екен. Сонымен қатар, осы маңайда 
Қасым көлі және Қасым түбегі деп 
аталатын жер бар. Өңірдің ғалымдары 
мен өлкетанушылары сол жерлердің 
тарихын зерттесе құба-құп болар 
еді, – дейді  әулет ұрпағы Әуесхан 
Тайшықов.

Кенесары хан әулетінің шежі-
ресінде (Әзімхан Кенесариннің 
от басылық архивінен алынған) 
бәйбішесі Күнімжан ханымнан Жапар, 
Тайшық, Ахмет есімді үш ұл туғаны 
айтылады. Ал екінші әйелі Жаңыл 
ханымнан бес ұл туады: Құмар (кейбір 
деректерде Омар), Әбубәкір, Құсман 
(Осман), Сыдық, Жақшы (Жегей). 
Үлкен ұлы Жапар Ресей империясы 
әс керлерімен болған соғыста тұт-
қын ға түсіп, көп жыл айдауда 
болып, ақырында Бекет батырмен 
бірге тұтқыннан қашып келген екен. 
Елге келген соң көп кешікпей қай-
тыс болады. Кенесарының ұлы 
Сы дық (кейде Сыздық) сұлтан 
(1839-1910) әке жолын қуып, Ре сей 
империясына қарсы күресті. Тайшық 
пен Ахмет сұлтандар амалсыз патша 
үкіметіне барып қызметке тұрады. 
Қоқандықтармен болған бір соғыста 
Тайшық сұлтан қатты жарақаттанып, 
қайтыс бо лады. Демек әлгі бізге 
сұхбат бер ген Әуесхан есімді жігіт – 
осы Тайшықтан тараған ұрпақ.

Осы сапар барысында бізді елең 
еткізген тағы бір жаңалық, Кенесары 
ханның жиен шөбересі, Қызылорда 
қаласының тұрғыны Халифа Әмір қы-
зымен таныстық. Ол шежіре бы лайша 
тарқатылады: Кенесары хан ның 7 
әйелінен 12 ұлы, бір қызы бо лады. 
Сол Мәмила есімді қызын Еле кей 
сұлтанға ұзатады. Осылайша Әбіл-
хайыр хан мен Абылай хан әулеті 
құда-жекжат болып байланысады. 
Бі луімізше, Халифа Әмірқызы осы 
Елекей сұлтаннан тараған, Кенесары 
хан ның жиен шөбересі. Ата жолын 
ұстанған  ұрпақтары Қожжан қожа-
ның басына зиярат етіп, ата-баба ла-
рына құран бағыштады. 

Өзіміз куә болғандай, Қасым көлі 
сол маңайдан алыс емес. Сырдың баяу 
желімен толқи ағып жатқан көлдің 
суы тұп-тұнық, те реңінде талай сыр 
бар тәрізді. Осы тұста өлкетанушы, 
Сырдария ауданы Бесарық ауылының 
тумасы Жұмабай Байзақұлы ағамыз 
әңгіме иінін былайша тарқатты:

– «Азаттық жолымен» телеэкс-
пе дициясы арқылы ел тәуелсіздігі 
жолында күрескен Кенесары хан-
ның тарихы мен оның Сыр өңі ріне 
сапарын зерттеп, сондай-ақ, атақты 
Қожжан қожа мен Төре ұрпақтарының 
арасындағы байла нысты тереңірек 

танып, білуге ар қау болып отыр. 
Мысалы, Ай дарлы мен Аманкелді 
ауылының ортасында орналасқан 
Қожжан қожа кесенесінің терең 
тарихы бар. Ол – Мұхаммед (с.ғ.с) 
ұрпақтарынан тарайтын, софылық 
ілімнің негізін салушы, Қожа Ахмет 
Ясауиден кейінгі Сыр өңіріндегі 
соңғы  ғы лыми дін таратушы Мәді 
қожаның ұрпағы.

Қожжан қожаның Төре тұқымы-
мен байланысын айтар болсақ, 
осы кесененің алдында Сейіт қожа 
батыр жерленген. Сейіт қожа – сол 
заманда қалмақ басқыншылығына 
қарсы соғыста атағы шыққан ай-
тулы батырдың бірі. Ол бір жо рықта 
қалмақтарға тұтқиылдан ша буыл 
жасап, олжалы болып қай тады. Сонда 
қалмақ батыры Қалдан Сереннің 
туысы әрі оң қолы Хошу мергеннің 
екі қызын елге алып келеді де, бір 
қызы Топшыны Абылай ханға, екінші 
қызын Мү сірәлі Софы Әзизге сыйға 
тар тады. Сол Топшыдан Қасым төре 
туса, Мүсірәліден Қосым қожа дү-
ниеге келген екен. Демек қожа мен 
төре тұқымының арасын бай ла-
ныстырған басты себеп осы. Енді 
екінші байланысын айтсақ, Қожжан 
қожаның тоғыз баласы болған, 
екінші баласы Заман терең білімді 
діндарлығымен қатар, ау зымен құс 
тістеген дүлдүл ақын,  жырау, әділ 
би әрі атақты ұста болған екен. Ол 
хан ордасының ар найы шақыртуымен 
барып, Абы лай ханның арба үстіндегі 
көш пелі ордасын жасап береді. Сол 
уақытта Заман ақынның бойынан 
білімдарлықты, басқа да көптеген 
жақсы қасиетті байқаған Абылай хан 
оны Қасым сұлтанның тәлімгері етіп 
алады, яғни, Қасым төре оның тікелей 
шәкірті деуге болады. 

Кешегі ұлт-азаттық көтеріліс 
кезінде Кенесары хан Сыр еліне 
келген бір сапарында Қожжан қо-
жаның шөбересі Нарбай батырдың 
білек күшін, бел күшін, жүрек күшін 
сынап, батырлығына тәнті болған 
екен. Бұл – үшінші байланысы. Ал, 
Сыр бойында Қасым көлі, Қасым 
түбегінің аталып қалуы халықтың хан 
әулетіне деген құрметі болса керек. 
Келешекте бұл тарихи орын дарды 
қайта жаңғыртып, туристік мақсатта 
пайдаланса ғанибет болар еді, – дейді 
ол.

Айта кетейік, Қожжан қожа кесе-
несінің шырақшысы Ғарифолла Әбі-
асанов киелі орынды күтімге алып, 
саялы баққа айналдырған. 

Экспедиция тобы Жалағаш ау-
даны орталығындағы тарихи-өлке-
тану музейінде болып, Бұқарбай 
батырға қатысты деректермен та-
нысты. Айта кетейік, музейде Бұ-
қар бай батырдың мөрі сақталған. 
Құн ды жәдігерді батырдың 200 
жылдық тойында ұрпақтары әкеліп 
табыс еткен. Бұл жерде Бұқарбай 
батыр ауылының тұрғыны, ауылдық 
ардагерлер кеңесінің төрағасы, Жа-
лағаш ауданының құрметті азаматы 
Қабланбек Нұрмағанбетов батыр ту-
ралы әңгімелеп берді.

– Бұқарбай батыр жас кезінен 
қажыр-қайратымен көзге түскен. 
Қиян-кескі соғыс кезінде ат үстінде 
және жерде тұрып қолданатын он бес 

түрлі тәсілді меңгерген екен. Сол 1820 
жылдардың тұсын да Сырдарияның 
төменгі жағын дағы Қарабөгетті  хи-
уалық билеу шілер басып алып, жер-
гілікті ха лыққа көп азар берген. 
Сонда Бұ қарбай батыр Хиуаға қа-
тысты Қожанияз қамалының ма ңына 
екі жүздей үйді көшіріп әкеледі. Сол 
үйлерден бас көтерер адам дарды 
жинап, Қарабөгетті бұза ды. Бұл – 
батырдың алғашқы ерлігі еді. Осыдан 
кейін Бұқарбай батыр Ақтөбедегі 
Табынның аға сұлтаны Жанболатқа 
барып қосылады. Сол тұста Наурызбай 
төре Жанбо латтың ордасын шауып, 
шайқаста Наурызбайдың 90 адамы 
мерт болады. Ашулы Наурызбай төре 
Жан болаттың туған бауырын өлті-
реді. Жағдай ушыға түседі. Кене-
сары ханға хабар жетеді. Наурызбай 
төре мен Бұқарбай батыр осы кезде 
танысқан. Өз бетімен кетіп, әскерін 
қырғынға ұшыратқан Наурызбай Ке-
несары ханның қаһарына ұшы рауы 
мүмкін еді. Осы арада Бұ қарбай батыр 
дәнекер болған деседі. Ханның ашуы 
басылған тұста  Наурызбай төре «90 
адамға татитын бір адам әкелдім» 
деген екен Бұқарбай батырды 
меңзеп. Осыдан әрі қарай Бұқарбай 
ба тыр он шақты жылға созылған 
жо рықтарда Кенесары ханға адал 
қызмет етеді. Соның алғашқысы – 
1840 жылы Наурызбай, Ағыбай, Бұ-
қарбай батырлар орыстардың 500 
адамнан құралған отрядын тал қан-
дап, жеңіске жеткен екен, – дейді 
Қ.Нұр мағанбетов. Осы са парда өлке-
танушылар Бұқарбай ба тырдың ба-
сына барып, зиярат етті. 

«Азаттық жолы» атты музей-
лік тарихи-танымдық телеэкспеди-
циялық топтың келесі күні Қар-
мақшы ауданындағы Марал ишан 
Құрманұлы (1780-1847 жж.) және 
Қазалы ауданындағы Жанқожа ба-
тыр Нұрмұхаммедұлының (1774-
1860 жж.) ұлт-азаттық көтерілістегі 
ба тырлығы мен қайраткерлігін дә-
ріптеуге  бағытталды.

– Марал ишанның ерекше қа сиеті 
туралы жастайымыздан ес тіп, біліп  
өстік. Ол – тек діншіл адам емес, қоғам 
қайраткері, азат тық үшін күрескер, 
ұлт-азаттық қоз   ғалыстың рухани кө-
семі. Ол ту ралы Сейтжан ақын, Балқы 
Ба зар, Тұр мағамбет шайыр жырла-
рына арқау еткен. Марал ишан – ді-
ни білім дарлығымен үш жүзге пір 
болған екі адамның бірі. Оның бірі – 
Мүсірәлі Софы Әзиз бол са, екіншісі 
– осы Марал ишан баба мыз.

XIX ғасырдың 30-жылдары Ма-
рал ишан қазақ халқын «Ғазауат» 
соғысына шақырған. Бұл қозғалыс 
елдің солтүстік өңірінің біраз жерін 
қамтыған деседі. Оның себебі, 
орыс патшалығы шекаралық ай мақ-
тарға бекіністер салып, сол жер-
дегі тұрғылықты халықты еріксіз 
шоқындыра бастайды. Осы әділет-
сіздікке жан-тәнімен қарсы болған 
Марал баба патша үкіметіне қайта-
қайта адам жіберіп, хат жазып, қазақ 
жерінде орыс бекіністерін салуға 
қарсылық білдіреді. Тіпті еш жауап 
ала алмаған соң әскер жинап, қарулы 
қарсылық білдіруге дейін барады.

Абылай хан өмірден өткен соң 
оның үлкен ұлы Ғұбайдолла таққа 

отырады. Осы кезде Ресей империясы 
Көкшетау айма ғына бе кініс салуға 
келісім сұрай ды. Бірақ ешқандай 
келісім ала ал май ды. Кейіннен інісі 
Уәли хан тақ қа отырғанда орыс 
патша лығы мен кей бір келісімдер 
жасалып, бай ланыс орнай бастады. 
Бұл уақытта яғни, 1822 жылы 
хандық жүйе жойылып, аға сұлтан 
дәрежесіне ауысқан еді. Бірақ Қасым 
төренің ұлы Кенесары батыр бастаған 
ұрпақтары бұған қарсы болады. Елдің 
тәуелсіздігін сақтап қалғысы келіп, 
бірнеше мәрте ұлт-азаттық көтерілісін 
ұйым дастырады. Осындай жауапты 
кезеңде Марал ишан Кенесары 
батырдың рухани қолдаушысы 
болып, халықты соңынан ерте біл ген. 
Сонымен қатар, соғыс жағ да йында 
халықтың күнкөрісін қам тамасыз 
ету үшін егіншілікпен ай налысып, 
отырықшы тұрмысқа үйрету керектігі 
жөнінде де Марал ишан  Кенесарыға 
ақыл-кеңес беріп отырған, – дейді 
қаламгер Шегебай Құндақбаев. 

Сонау XVIII ғасырдың соңғы 
жылдарында өткен ұлт-азаттық қақ-
тығыстар тұсында Хиуаның бел-
гілі батырын жекпе-жекте өл тірген 
Жанқожа батырдың есімі ел аузына 
ерте ілінеді. Ел іргесіне жау шапқан 
бірнеше қақтығыстарда ай быны асып, 
атағы алысқа жеткен қазақ батыры 
аттан түспей, сол ХІХ ғасырдың 
бас кезінде Қоқан, Хиуа, Ресей 
басқыншыларына қарсы сұ рапыл 
шайқастарда қол бастаған. 

Тақырыпқа қарай ойыссақ, Жан-
қожа батыр 1841 жылдың шама сында 
Кенесары ханмен тізе қосып, атақты 
Созақ қамалын қо қан дықтардың 
қолынан азат ету ге қа тысқан. Хан 
әскеріне он се гіз күн бойы алдырмаған 
бекі ністі Кенесарының соңғы үміті – 
Жан қожа бастаған Шекті батыр лары  
шеп бұзып алған дейді.

– Биылғы Кенесары Қасымұлы-
ның 220 жылдығы, Бұқарбай батыр 
Ес текбайұлының 210 жылдығына 
орай облыстық тарихи-өлкетану 
му  зейі ұйым дастырған «Азаттық 
жо лы» телеэкспедициясының ма-
ңызы – осынау тарихи тұлғалардың 
ұлт-азаттық көтерілісі кезіндегі бай -
ланысын зерттей келіп, Сыр бойына 
қатысты тарихи деректерді нақ-
ты  лауға назар аударылып отыр.  
Сондай-ақ, олар жайлы тікелей ұр-
пақ тарының айтқан естеліктері де 
біз үшін өте қажет, себебі, ауыз екі 
айтылғанмен көзіміз жетпей жүр-
ген кейбір мәліметтерді айғақтай 
түседі. Қорыта айтқанда, Кенесары 
ханның 220 жылдығы аясында хан 
әулеті пір тұтқан Қожжан қожа, Сүн-
бейбі ананың кесенелерін, Қасым 
көлі аумағын жаңғыртып, туристік 
бағытта дамытуға көңіл бөлінсе деген 
ойымыз бар, – дей ді облыстық музей 
директоры С.Кө зейбаев.

Осылайша екі күнге созыл-
ған «Азаттық жолы» атты музей лік 
тарихи-танымдық телеэкспеди ция лық 
жобасының аясында ұлт азаттығы 
жолында аянбай күрескен тарихи 
тұлғалардың батырлығын дәріптеп, 
жүріп өткен жолын, ұрпақтан-
ұрпаққа сабақтасып отыр ған қарым-
қатынасын тереңірек тануға көңіл 
бөлінді. 

АЗАТТЫҚ ТАРИХЫНЫҢ 
СЫРДАҒЫ СИПАТЫ

1-бет

– Рахымжан Жұ  ба тырұлы, ал ды  мен сот-меди-
ци на сарапта ма  сы, ме  дицина сала   сын да заң гер лік  
жұ   мыс тармен  ай налысу қа жет ті гі  неден туын дап 
отыр ғанына тоқ тал саңыз...

– Жасымнан әр нәрсеге қызы ғу  шы    лық таны-
туым өмір лік қажетті лік ке ай нал ды. 1980 жы лы 
Ақтөбе ме ди цина инс титу  тын бі тіргеннен ке йін осы 
сала бойынша облыстық сот-меди цина бю ро сында 
интернатурадан өттім. Ке йін Украи наның Харьков 
қаласында білі мімді жетілдірдім. Еңбек жолым Те рең-
өзек-Жалағаш ауданаралық сот-ме дицина сарапшысы 
қызметінен бас талды. Аудандық ауруханада дәрі-
герлік жұ мыстарды қатар атқардым. 1996-2003 жыл-
дары Жамбыл об лы сында сот-медицина бөлімінің 
мең герушісі, 2003 жылдан сот-меди цина орталығы 
Қызылорда облыстық филиалы директоры болдым. 
Кейінгі жұмыстарым осы саламен байланысты бо-
лып, зейнетке шыққанға дейін басшылық қызметте 
болдым. Қызметте жүрген кезімде қосымша заң герлік 
мамандықты меңгеріп, заңтану бакалавры маман-
дығын игердім. 

Иә, өзіңіз айтқандай, қазір өмір жыл дам өзгеруде. 
Жақсылықпен бірге келеңсіз көріністер өріс алып 
барады. Адам денсаулығына әдейі болмаса да 
біліксіздіктен залал келтіру, оның сал дарынан қайғылы 
оқиғалардың бо луы жиілеп кетті. Салада жұмыс 
істеу өте күрделі. Медициналық сараптама қыз  метін 
сауатты жүргізу үшін үлкен бі лік тілік керек. Жоғарыда 
айтқандай қай ғылы оқиғалар көптеп кездесті. Әлі 
есімде, сонау 1985 жылы біздің облыста дәрігер-
хирург өз жұмысында өрескел қателікке жол берді. Ота 
жасау кезінде науқастың жағдайы асқыну салдарынан 
қайтыс болды. Бұл облыстық денсау лық сақтау 
басқармасының алқа жина лысында қаралып, дәрігер-
хирургтің қателігі дәлелденді. Ол тиісті жазасын алды. 
Осыдан біршама уақыт бұрын бір жақынымыз жол-
көлік оқиғасы салдарынан мүгедек болып қалды. Ол 
Шымкенттегі “Ақ әулие” деген тәуіпке барып, емін алу 
барысында жүрек-қан тамырлары жетіспеушілігінен 
қайтыс болды. Тағы бір мысал келтірейін, осы дан 4 
жыл бұрын Қызылорда қаласының бір емханасында 
ағзасын тазалап, сал мақ тастау үшін ем алуға барған 
келіншектің асқазан жарасы ашылып, қан кетіп, 
қайтыс болды. Артында аңы рап балалары, ата-аналары 
қалды. Мұндай оқиғаларды сұлулық салонында 
жүргізілетін емдеу шараларынан көптеп кездестіруге 
болады. Массажистің бір әжеміздің ұршық сүйегін 
сындырып алғанын да көрдік. Айта берсе мысал көп. 
Әсіресе, кейінгі жылдары мұндай қайғылы оқиғалар 
Қазақстанның өзге өңірлерінде, сондай-ақ Ресейде 
жиілеп кетті. Ол жерде зардап шеккендер заңға 
жүгініп, кінәлілер жазасын алып жатыр.

Біздегі жағдай басқаша. Ешкім заңға жүгінбейді. 
Шарасыздық танытады. Әншейін “Құдайдың ісі, 
қайтеміз енді” деп қоя салады. Ал заңға жү гін ген адам 
кінәлілерді қылмыстық жауап кершілікке тартады, 
кінәліден немесе клиникадан моральдық өтемақы 
алуға болатынын біле бермейді.

Міне, сот медицинасы және меди циналық мәсе-
лелер  бойынша  заңгерлік қызмет осындай жағдай-
лардан сақтан дырады. Кінәлілерді жазаға тартуға кө-
мектеседі. Сонымен бірге ол басқаларға сабақ болу 
үшін барынша маңызды.

– Мәселенің байыбына енді келген сыңайлымыз. 
Бұл орайда сіздің сот-медицинасы саласының білік-
ті ма маны ретінде және медициналық мәсе лелер  
бо йынша заңгер ретінде қа лың жұртшылыққа 
көрсететін қыз метіңіз қандай? 

– Жағдайды байыптап, тәуелсіз сот-медициналық 
сарапшы ретінде және заңгерлік мамандығымды іске 
асыру мақсатында Түркістан, Қызыл орда облыстары 
бо йынша өңіраралық заң-кеңесші палатасына тіркеліп, 
ме дициналық мәселелер бойынша заң герлік қызмет 
көр сетуді бастадым. Әри не, жұмыс күрделі, бірақ бұл 
өмірлік қа жеттіліктен туындаған.

Қазір жеке клиника көп. Халық солардың 
жарнамасына күмәнсіз сенеді. Жеке зертханалар, халық 
емшілері, сүлік салушылар өз бизнесін тоқтаусыз 
ашып жатыр. Сырттан келіп біреудің ғимаратын жалға 
алады. Бизнес жа сайды, пайда табады. Олардың тиісті 
құжаттары болуы мүмкін. Алайда ем қаншалықты 
тиімді жүргізілді? Бұл сауалдың жауабы күмәнді. 

Әрине, өмір біз ойлағаннан біршама күрделі. 
Көп нәрсені іс жүзінде дәлелдеу қиынға түседі. Ол 
үшін табандылық, сонымен бірге біліктілік қажет. 
Осыдан екі жыл бұрын Атырау қаласының “Ана мен 
бала” орталығындағы шала туған нәрестенің өліміне 
байланысты бірнеше дәрігер бас бостандығынан 
айырылды. Бұл тартысты іс болды. Бірақ іске араласқан 
қорғаушылардың менің білуімше бірде-біреуінің 
медици налық жоғары білімі болмады. Осы саланың 
маманы ретінде нәресте өлі мінің себебін, оның тірі 
немесе өлі, шала туу және ішкі ағзаларындағы же-
тіспеушіліктерді анықтауда көптеген факторлар нақты 
шешілмей қалды-ау деген күмәнді ойлар мазалайды 
да тұрады. Осындай істе медициналық білімі бар  
заңгерге сұраныс  туып тұр ғандай.

Міне, осындай фактілерді ескере отырып, өмірлік 
тәжірибемді ізгілікті іске пайдалануға болатынын 
тү сіндім. Заңгерлік кеңес беремін. Бірнеше сот про-
цестеріне қатысып үлгердім. Алға қойған мақсаттарым 
үлкен. 

Әңгімелескен 
Жолдасбек АҚСАҚАЛОВ

СҰРАНЫСТЫ СҰХБАТ

Өмір болмысы жылдам өзгеруде. Сол 
өзгеріске сай жаңа қажеттіліктер туындап 
жатыр. Біз қазір сот-медицина қызметі, 
медицина саласындағы заңгерлік 
қызметтің қажеттілігі туралы жиі айта 
бастадық. Қажеттілік неден туындап 
отыр? Осы және басқа да сауалдарға 
жауап алу үшін біз жоғары санатты 
тәжірибелі, тәуелсіз сот-медициналық 
сарапшы, білімді заңгер Рахымжан 
Жұбатырұлы Әліппен кездескен едік.

Медицина 
саласындағы 
заңгерлік қызмет 
өмірлік қажеттілікке айналды

Мен өз өмірімде алға 
бастайтын аға, жолға 
тастамайтын дос тапқанымды 
бақыт санадым. Айналамызда 
жақсы адамдар жетеді, тек көре 
білу керек. Олар бізге әрқашан 
демеу, әмәнда тілекші.

1999-2004 жылдары маған Сыр-
дария ауданын басқару міндеті жүк-
телді. Осы уақытта ерек ойлы, ерен 
бейнелі, жырғап сөз, құрғақ ақыл 
айтудан ада, дұрысыңды құп тап, 
бұрысыңды нықтап жүретін Се йіт-
мұрат Ембергенов, Үрістем Са дықов, 
Абызбай Маханбетов, Мыр забек Ора-
заев, Ыбырай Сейфуллаев, Зи наб -
дин Лекеров, Уәлибек Әбдуов, т.б. 
тамаша ағалар шоғырын жо лық тыр-
дым. Солардың бірі де, бірегейі, күллі 
өмірін туған жерін түлетуге сарп 
еткен еңбек ардагері Ширек Ыс қақов 
болды.

Әңгімеміз осы бір асыл адам 
жайлы болғандықтан оның өмір жо-
лына бір шолу жасап өткеніміз жөн 
шығар. 

Ширек ағамыз 1937 жылы дү-
ниеге келген. Әкесі атын кітап ашып, 
Шериаздан деп қойыпты. Пай ғам-
барымыз «Перзенттеріңді көркем 
есім мен атаңдар» деген екен. Себебі, 
адамның тағдыры да сол есіміне 
қатысты өрбісе керек. «Шер» деген 
сөз – «арыстан», ал, оның екінші 
буыны «құдірет» мағынасын береді 
дейді, білімділер. Ағамыз өз өмірінде 
арыстандай азамат дәрежесіне көте-
ріліп, еңбеккер құдіретін танытқан 
адам бола білді. Кішкентай баланың 
атын қысқартып айтатын дәстүрмен 
жасынан Ширек болып аталып кеткен. 

Әкесі соғыстан оралмайды, анасы 
жетектеп жүріп, ер жеткізеді. Бала 
Ширек ерте есейіп, ересектермен қатар 
еңбек қамытына жегіледі. Мектепте 
жақсы оқығандықтан «Ақжарма» кол-
хозының кітапханашысы болады. 

Кітапханашылық қызметін атқара 
жүріп, колхоздың қоғамдық жұмысы-
на белсене араласады. Ұйымдастыру 
қа білеті, ақиқатшылдығы тұрғысында 
көзге түсіп, ауыл комсомолдарының 
жетекшісі болып сайланады.

1964 жылы жастар жетекшісі 

Ши рек Ысқақов атақты диқан Ыбы-
рай Жақаевтың баспасөз бетінде жа-
рияланған «Жас ұрпаққа сәлем хат» 
деп аталатын шақыруына үн қо сып, 
күрішші болуға бел буады.

Өзін қандай іске салса да, бо-
йындағы күш-жігерін сарқа төгетін 
жас күрішші алғашқы жылы-ақ жа-
уап кершілігіне бекітілген 25 гектар 
күріштікті күтіп-баптап, әр гектардан 
39 центнерден өнім түсіреді. Сөйтіп, 
облыс бойынша жас күрішшілердің 
ара сында чемпион болады.

Ал, келесі жылы егіс тәсілін ал-
ған күрішші табысын еселей түседі. 
Ол орындаған көтеріңкі көрсет кіш-
тер баршаға еңбек үлгісін таны та-
ды. Осылайша, өзара күріш өсіру бә-
секесінде алдына орақ оздырмай,  1966 
жылы жастар арасында рекордтық 
көрсеткішке қол жеткізеді. Күріштің 
әр гектарынан 67 центнерден ақ мар-
жан жинайды. Жақаевтың ең жүйрік 
ізбасары атанған Ширек Ысқақов осы 
еңбегі үшін кеңестік дәуірдің жоғары 
марапаты «Ленин» орденін омырауға 
тағады. Бұл Қызылорда облысында 
ғана емес, сол кезде Қазақстан бо-
йынша үлкен жаңалық саналған.
Өйт кені, кеудесінде көсем бейнесі 
жар қыраған күрішшінің жасы бұл 
уақыт та отызға да толмаған еді.

Осыдан соң Ширек Ысқақов кү-

ріш шілер бригадирі болып, осы қыз-
метін 1994 жылы зейнеткерлікке 
шық қанға дейін 27 жыл атқарады.

Жоспарлы экономика жолымен 
жүрген кеңестік кезеңнің жақсы дәс-
түрінің бірі еңбек адамының мәр-
тебесін бірінші орынға қоятын.  Сон-
дықтан егіс шаруашылығындағы 
ше   шуші тұлға саналған бригадир 
Ширек Ысқақов ағамыз «Ленин» 
ор де ні нен басқа «Құрмет белгісі», 
«Ең бек Қызыл Ту» ордендерімен 
мара пат тал ды. «Қазақ ССР-нің ауыл 
шаруа шы лығына еңбек сіңірген қыз-
меткері» атанды.

Көп жыл партком, партбюро мү-
шесі, жергілікті кеңес депутаты, ау-
дан дық, облыстық партия комитеті нің 
пленум мүшесі болды.

Кейінірек Сырдария ауданының 
Құрметті азаматы атағы берілді.

Ағамыз зейнеткерлікке шыққан 
соң ауылдық ардагерлер кеңесінің 
төрағасы болып сайланады. Ол осы 
қоғамдық жұмыста он үш жыл бойы 
белсене еңбек етеді.

Менің ағаны, ағаның мені жақсы 
танып, жақын тартқан кезеңдер – осы 
уақыт. 

Ширек ағаға ауылдық ақсақалдар-
дың жетекшісі деген атты қомсына-
тыным да шын еді. Ол кісіні «төбе 
би» десе жарасатындай. Жұрт ағаның 
сөзін ұйып тыңдайды. Дауысын кө-
тер мейді, сөзінің мән-мазмұнын кө-
тереді. Елдің ауызбірлігіне ұйытқы, 
жоғына жанашыр, барына баташыл.

Қыдыр атаның табаны тиген та-
қыр жерге де көк шөп шығады екен. 
«Жүрген жеріне шөп шықпайды» 
деген назалы сөздің төркіні сол жақ-
тан. Ширек аға бір топ ақсақалды 
бастап келе жатса, онда ол жердегі 
шиеленісіп қалған жіп шешілетін, 
жұрт арқасын кеңге салатын.

Біздің де әкімшіліктегі бастама-
ларымызды қолдап, жол тілеп отырды. 
Біз содан қуат алдық, бағытымызды 
айқындадық. Сондай саналы, келелі 
кеңестерімен ауыл жастарына тәрбие 
көрсетті, өнеге үйретті.

Менің әкем Битілеу ақсақал – со-
ңына өмірден көрген-түйгенін, көп 
ғибратты сөздерін жазып қалдырған 
кісі.

Әкем сол жазуының бірінде: 

«Өз гелерге өкпе арта бергенше, өт-
кен-кеткен тарихымыздың өнегелі 
жақ тарын жастарға жеткізіп, асыл 
қа сиеттерін саналарына сіңіру жол-
дарын қарастырсақ – бізге лайығы 
сол болмақ» депті. Дәл осы сөз-
дің көрінісі Ширек ағаның бо йын -
да атойлап тұратын. Ол бі реуді дат-
тамайды, сыртынан сөз жүгірт пейді, 
тірлікті түзеп, бірлікті бекемдеп жү-
реді. Бұл ағамыздың кейінгі жастарға 
бұрынғылардың қасиеттерін бұзбай 
жеткізіп, болмысымен ұстаз болғаны 
анық.

2004 жылы Сырдария ауданы 
әкімі қызметінен Қызылордаға ауыс-
тым. Қалалық жер қатынастары бас-
қармасында басшы болдым. Сол 
уақытта, бір күні Ширек аға жанына 
Оразбай деген ауыл ақсақалын ертіп, 
менің жұмыс орныма келді. Тосын 
келіске қуандым, таңғалысым да бар 
еді. Бәлкім, бір бұйымтайы бар шығар 
дегенмін. Сонда аға тек сәлем беруге, 
бір жүздесіп кетуге келгенін айтты. 

Мұнан кейін одан жоғарырақ 
қызметке бардым. Аға тағы да келді. 
Тағы да сол, сәлем беруден басқа 
жұмысы жоқ екенін айтты.

Ширек ағаның мені іздеп келуі 
жаңа бастаған қызметтегі көңіл-кү-
йіме серпін берді. Ел ағасы болсаң 
осындай бол деп, көп уақыт алғаусыз 
сезімнен арыла алмай жүрдім. Ау-
данға жасаған азғантай еңбегімді 
ұмытпай, азаматтығыма берген ба-
ғасы деп білдім. Бүкіл ел сыйлаған 
ардақты адамның ойында одан басқа 
есеп жоқ екені де анық болатын.

Жақында Ширек ағаға сәлем 
берейік деп Сейітқали Алшынбаев 
ініміз екеуміз Ақжармаға арнайы 
бардық. Жолымызды екі жыл күллі 
елге келген кеселдің кесірі кес-кестеді. 
Енді ағаларымызды іздеп, сәлем бе-
рудің сәті түсті. Басқа жұмысымыз 
жоқ деп, ақсақалдың ризашылығын 
алдық.

Үйден ұзап шыға алмай қалыпты. 
Өң-жүзіндегі өнеге өрнегі қалыңдай 
түсіпті. Алайда көзіндегі мейірім мен 
қолының ыстық табы сол баяғы күйі.

Әріп ҚОЖБАНОВ,
Сырдария ауданының 

құрметті азаматы

ЖАНЫҢДА ЖҮР ЖАҚСЫ АДАМ

 ТУҒАН ЖЕРДІҢ ТӨБЕ БИІ
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Тәуелсіз Қазақстанның оқу-
ағарту саласында Қазақстанның 
Еңбек сіңірген қайраткері, 
Қазақстан Білім беру ісінің 
Құрметті қызметкері, педагогика 
ғылымдарының кандидаты 
Әлима Әбдіхалықованың есімі 
құрметпен аталады. Ұстаздардың 
ұстазы деп қадір тұтатын 
сырбойылықтар оның әсіресе 
қоғамдық іске  жанашырлығын 
жақсы біледі.

Қоғамдық іске жан-тәнімен беріліп, 
айналасындағы жұрт тың, қаймана 
қазақтың игілігі үшін күн-түн демей, 
өзіне де, өзгеге де дамыл бермей жұмыс 
істейтін адамның бірі осы – Әлима 
Жақыпқызы. Оның «Бө бек» қорының 
Қызылорда об  лысындағы жұмысын 
сәтті үй  лестіруі соның айқын дәлелі. 
«Хар рикейн-Құмкөлмұнай» ААҚ-мен 
бірлесіп, Қазалыда «Шапағат» сауықтыру 
меке месін, Жаңақорғанда «Балғын» 
балалар бақшасын, Қызыл ордада 
Жасөспірімдер үйін, әй елдерге арналған 
«Рухани сауықтыру» («Адаптация») 
ме кемесін ұйымдастыруы, 1999-2003 
жылдары және 2007 жылы Қызылорда 
облыстық «Нұр Отан» партиясынан 
мәслихат депутаты болып сайлануы ке-
зіндегі, т.б. шешімін тапқан мың сан 
шаруа мыңнан бір мысалдар ғана. 

Қызылордадағы М.Мә ме то ва атын-
дағы қыздар педагоги калық учили ще-
сіне директор болып тағайын далғанда 
Әлима Жақыпқызының жасы 28-де еді. 

– Әлі есімде, ол кезде учи лище жа-
бық зона болып есеп телінетін. Респуб-
ликалық ста тус қа ие еді, Қазақ ССР 
ағарту министрлігіне тікелей қарай-
тын. Мұнда бөгде адамдар бей сауат бас 
сұқ пайтын. 1952 жылы Алматы қазақ 
қыздар пе да гогикалық училищесі мен 
Қы  зылорда педагогикалық училищесі бі-
ріктіріліп, Мәншүк Мәметова атында ғы 
қыздар педагогикалық училищесі бо  лып 
қайта құрылған еді. 1980 жылы дирек-
тор болып кел дім. Мен қабылдап алған 
сол жылдары училище үш ма ман дық 
бойынша мамандар да ярлайтын. Араға 
37 жыл са лып, мамандықтың 30 түрін 
даяр лайтын жоғары колледж деңгейінде 
тапсырдым. Уақыт сұранысына сай қо-
ғам игілі гіне жұмыс істейтін бола шақ 
мамандарды даярлау менің мін детім 
бол ды, жауапкер шілігім де сол деңгейде 
көрінді, – дейді ол.

Пединститутты бітірген соң аудан-
дық, облыстық комсо мол ұйымдарында 
шыңдалып, іс керлігімен көзге түсті, 
пед учи лищеге директор болып кел-
генде ол өзінің білім беру саласындағы 
тәжірибесін байы туға, педагогикалық 
шеберлігін арттыруға күш салды. Сөй-

тіп ең алдымен сәтті қадамын оқы-
тушылардың сабағына қаты судан бас-
тады. 

– Мен сіздерді тексерейін не бол-
маса сынайын деп жат қан жоқпын. 
Сіз дердің сабақ та рыңызға қатысу ар-
қы лы өзіме тәжірибе жинаймын. Осы-
ған түсіністік танытсаңыздар, – деп ай-
туды да ұмытпады. Өйткені мұндағы 
мамандардың көбінің жасы үлкен еді 
және әрбірінің жеке амбициясы мен 
авторитеті жетіп-артылатын. Ұжымды 
қан дай да бір іске жұдырықтай жұмыл-
дырып, ауызбіршілікпен, берекелі 
бас  қаруда жас маман ның ақылшысы, 
кеңесшісі әкесі Жақып ақсақал болды. 

– Ең бірінші сабақ беретін барлық 
оқытушылардың саба ғы на қатысып шық, 
– деді әкесі. – Бұл сенің әрі қарайғы жұ-

мыс бағдарын айқындауыңа сеп болады. 
Жақып Әбдіхалықов – Қазақ ССР 

білім беру ісінің үздігі, Қазақ ССР-інің 
Еңбек сіңірген қызметкері, ауыр атле-
тикадан спорт шебері, соғыс ардагері. 
Кәсіптік-техникалық мектеп тер ді бас-
қару ісінде тәжірибесі мол әке қы-
зына жай ғана ақыл айтып қойған жоқ, 
оның әрбір ісін сыртынан бақылап, 
шаруашылықты жүргізу ісіне теңдессіз 
ақылшы болды. 

– Қызым, осы анау жатақ ханаңның 
жағдайына қарашы. Соның бір жақ қа-
бырғасының жарылып тұрғаны маған 
ұна майды. Құлайын деп тұрған сияқты 
ма, қалай өзі. Әрине са бағыңды қадаға-
лаған дұрыс, бірақ директор ретінде 
осын дағы бүкіл шаруашылыққа жа уапты 
адам екеніңді ұмытпа, – деді әкем. – 
Сөйтсем әкем бір мезгіл педучилищенің 
айна ла сын көзбен шолып кетеді екен 
ғой.      

Расында да жатақхана құ лаудың 
аз-ақ алдында тұрған. Бұл сондай ескі 
ғимарат емес, салынғанына он жыл-
дай ғана уақыт болған, бірақ дәрет ха на 
ылғалының әсерінен ғимарат тың тұ-
тас тай бір қабырғасы қақырап тұрған 
еді. Осы құры лысты тапсырған мекеме 
ести  тіндей деңгейде мәселені кө терді, 
төтенше жағдай қаупі мен жатақханадағы 
600 оқу шы ның жағдайына алаңда ған 
бас шылар артық сөзге кел мес тен ғима-
раттың тұтас бір қа бырғасын қабаттап 
қайта өргізіп берді.

Ол барлық істе әкесімен ақылдасып 
отырды. Кейін ара ға жылдар салып 
Астанаға ми нистрлікке жұмысқа ша-
қырту келгенде төсек тартып жатқан 
әкесіне деген қимастық сезім мен басқа 
қалаға кете алмады. 

– Әкем екеуміздің рухани жақын-
дығымыз керемет еді. Ол мен үшін 
сөзімен де, ісімен де үлгі болған, есімі 
үлкен әріппен жазылатын ақылшы 
ұстаз еді... Әлі есімде, біздің бала күні-
мізде әкем үйге өзі басқаратын кә-
сіптік-техникалық мектептің кө ңіл 
күйі болмай жүрген немесе әлдебір ой 
мазалап жүрген оқушыларын жиі алып 
келетін. Олармен дастарқан басында 
ашық-жарқын сөйлесетін. Біз бұған 
әбден үйреніп кеткеніміз сонша, бұл 
кім деп таңырқап қарамайтынбыз. 
Олардың қай-қайсысы да біздің үйдің 
бір адамындай еді. Әкем техни каның 
тілін өте жақсы білетін. Кәдімгі сөзбен 
айтқанда, ма шинаны шашып тастап, 
қайта жинайтын. Мамандығы – ин же-
нер-техник, техниканың ті  лін білетін хас 
шебер еді. Бау-бақша, жеміс ағаштарын 
күтіп-баптау әкемнің ең жақсы көретін 
ғадеттерінің бірі еді. Сосын ерекше бір 
ықыласпен күздігүні бөшке-бөшке етіп 
капуста, қияр, помидор басуды жақсы 
көретін. Соның бәрін үйге әкелген 
балаларға көрсетіп жүріп үйрететін. Бұл 
бөшкеге басылған капуста, қияр СПТУ 
балаларының қыс бойғы тамағы болатын. 
Әкем оқушыларының тамағына, оның 
құнарына қатты көңіл бөлетін. Адам ең 

алдымен жақсы тамақтану керек, содан 
кейін одан қандай да бір нәр сені талап 
етуге болады деп есептейтін. Бәрі де 
кезінде оқи алмайды деп мектептен шы-
ғарылған балалар ғой, қандай адам болып 
кетті солар, еш қайсысы ұрлық-қарлық, 
төбе лес сияқты қандай да бір қыл мысқа 
барған жоқ. Әкемнің көңілін толтыратын 
да осы балалардың жақсы адам болуы 
еді, – деді әкеге сағынышпен әң гімесін 
қайта жалғаған Әлима Жақыпқызы. 

– Біреуді жазалайтын бол саң, ол жаза 
оның жасаған қа телігінен әлденеше есе 
жеңіл болсын. Ал егер біреуді мақ тайтын 
болсаң, ол мақтау оның қылығынан, 
жақсы мінезінен асып кетпесін, мақтау 
сөз адам ның өзіне  шақ болу керек, – 
дейтін әкем. 

Әлима Жақыпқызы дегенде ойға 
оралатын бір оқиға бар.

– Мен сіздердің ешбір жұ мыста ры-
ңыз ға кедергі болмай мын. Бұрын қалай 
жұмыс іс тедіңіздер, солай жалғастыра 
бересіздер. Бірақ іс-қағаздарына мұқият 
болыңыздар. Енді сіз дерді бұрынғыдай 
музыкалық колледж емес, гуманитарлық 
колледждің оқытушылары деп тексереді. 
Сондықтан бізде бұл жағынан талап 
сәл басқарақ, – деді Әлима Жақыпқызы 
ұжым мен өткізген бірінші жина лы-
сында. 

Бұл 1997 жылдың күзі еді. Үкіметтің 
қаулысымен М.Мә метова атындағы 
пе даго  ги ка  лық колледж бен музы ка  -
лық колледж біріктіріліп, гу ма  нитар-
лық колледж деген жаңа статусқа ие 
болған. Му зыкалық колледж ұжы-
мының ауызбіршілігіне, сыйлас тығы-
на, жаңа басшыны жылы қа былдауына 
іштей риза болға нымен, оны алаңдатқан 
екі мәселе бар еді. Оның бірі кол ледж 
ғимаратының ескі ба зар жақта орна-
ласуы және он дағы жағдайдың мүлдем 
сын көтермейтіні. Базардағы шу мен 
арбакештердің айқайынан те резенің 
желдеткішін ашудың өзі мүмкін емес, 
әрі ғимарат ішінде антисанитариялық 
жағдайда тұ  рып жатқан студенттерге көз 
жұмып қарау да Әлима Жа қыпқызының 
та би ғатына жат еді. Одан ке йінгі мәселе 
– осында оқып жат қан студенттердің 
перспек ти валық әлеуеті. Әдетте музы -
ка лық колледж түлектері Ал маты дағы 
консерваторияға оқуға түсуге талап-
танады. Егер түлектер бітіретін колледж 
«гуманитарлық» деген статус алатын 
болса, консерваторияға қабылдау-
қабылдамауы екіта лай еді. Онда балалар 
не үшін оқиды мұнда, әрі бұл Сыр 
өңірінің ғасырлар бойғы желісін үзбей 
келе жатқан өнеріне, кәсіби музыканттар 
даярлайтын маңдайға біткен жалғыз оқу 
орнына қиянат екенін іштей түйсінді. 
Осы мәселемен облыс әкімі Бердібек 
Сапарбаевтың қабылдауында болды.

– Бердібек Машбекұлы, му зыкалық 
колледж ғимаратының қазіргі тұрған 
орны, ондағы жағдай адам төзгісіз. Ол 
жерде не жоқ дейсіз, балаларға обал. 
Меніңше, ең әуелі жаңа ғи марат керек. 
Ол, бір жағынан, оқу орны, әрі жатақхана 
да соның ішінде болуы тиіс. Өйткені 
балалардың сабаққа күні-түні демей да-
йын далуға мүмкіндігі болу керек. Ол ғи-
марат театрға, алаңға жақын тұрса, тіпті 
жақсы болар еді. Өйткені музыканттарды, 
он да оқитын студенттерді білесіз, әдетте 
барлық мәдени іс-ша ралар солардың 
күшімен өте ді. Дайындықтың өзіне қан-
шама уақыт кетеді, меніңше, орта лықта 
театрға жақын болғаны дұрыс. Әрі-бері 
таситын меке менің көлігі де жоқ. 

– Өте орынды мәселе, Әлима 
Жақыпқызы. 

Директорды мұқият тыңда ған әкім 
екі сөзге келген жоқ, қоңырауын басып, 
Әбеновті шақыртты. 

– Мына кісінің мәселесі ше шілетін 
болсын. Жаңа ғимарат таптық, бізге 
осы керек деп маған қайта кіретін 
болыңыздар, – деді аймақ басшысы.

Екі орнын біріктіру тура лы Үкіметтің 
қаулысы қабыл дануын қабылданып 
қойды, де генмен екінші мәселені де құ-
лағдар етіп, оның шеші луін әкімнің өз 
беделіне қалдыр ған ды жөн көрді. 

Қаланы шыр айналып, іздеп жүріп, 
осы қазіргі Желтоқсан көшесіндегі 
ғимаратқа тоқтады. Бұл өзі университет 
меншігіне алуы мүмкін деген сыбыс 
та рап үлгерген агротехникалық 
колледждің балансындағы ғи марат еді. 
Театр тиіп тұр, ал театрдың өзі алаңда 
емес пе?! «Тілегенің алдыңнан іздемей-
ақ табылар» деген нағыз осы ғой. 
Орталықта орналасқан, әрі оқу орны, 
әрі жатақханаға да орын жеткілікті еді. 
Әлима Жа қыпқызының қуанышында 
шек болмады. Сөйтіп бір мәселе шешілді. 
Өнер өлкесіндегі шоқ тығы биік оқу 
орнының өз алдына дербес болуы, ең ал-
дымен, ондағы студенттердің болашағы 
үшін маңызды екенін жан-тәнімен 
түсінген әкім бір жылға жетер-жетпес 
уақытта келесі мәселені де шешіп берді. 

Желтоқсан көшесіндегі (аял дама да 
музыкалық колледж деп аталады – авт.) 
Қазанғап атындағы музыкалық колледж 
ғимаратының алдынан өткен сайын 
Әлима Жақыпқызының азаматтығына 
тәнті болмау мүм кін емес. 

***
Адам өз жұмысын, өз ісін жақсы 

көрсе, міндетті түрде табысқа жетеді 
және ол сол істі өте жақсы білетін адам 
ретінде әрдайым қоғам сұранысында  
болады. Осы өмір қағидасы Әлима 
Жақыпқызының жан сарайымен үндес. 

Айжан ЖҰМАБЕКҚЫЗЫ

МЕРЕЙ

ҰСТАЗДАРДЫҢ 
ҰСТАЗЫ

Қызылорда облысының ауыл 
шаруашылығы басқармасы 
облыстық бюджеттің №019  

бағдарламасына сәйкес 
агроөнеркәсiптiк кешен саласында 
инновациялық жобаларды iрiктеу 

жөнiнде 2022 жылға арналған 
конкурс өткізеді

Хабарландыру: Қызылорда облысының ауыл шаруа шылығы 
басқармасы облыстық бюджеттің №019 бағдар ламасына сәйкес 
агроөнеркәсiптiк кешен саласында инно вациялық жобаларды iрiктеу 
жөнiнде 2022 жылға арналған конкурс өткізеді.

Конкурстық құжаттар мына мекен-жайда қабылданады:  
Қызылорда облысы, Қызылорда қаласы, Бейбарыс сұлтан көшесі н/з, 
№ 212 кабинет.

Анықтама телефоны: 8(7242) 60-54-50.
Конкурс құжаттарын қабылдау және конкурс өткізілетін мерзімі:
- конкурс құжаттарын қабылдау мерзімі жергілікті басылымдарға 

жарияланған күннен бастап 1 ай мерзімде.
Конкурс құжаттарының Қағидасын http://www.e-kyzylorda.gov.kz 

сайтынан немесе жоғарыда көрсетілген мекен-жайдан алуға болады.

Қызылорда облысы әкімдігінің
 2013 жылғы «11»  қыркүйек  №275 қаулысымен 

бекітілген

Қызылорда облысының 
агроөнеркәсiптiк кешен саласында 
инновациялық жобаларды iрiктеуді 

ұйымдастыру қағидасы
 

1. Жалпы ережелер

1. Қызылорда облысының агроөнеркәсiптiк кешен саласында 
инновациялық жобаларды iрiктеуді ұйымдастыру қағидасы (бұдан 
әрi – Қағида) «Агроөнеркәсiптiк кешендi және ауылдық аумақтарды 
дамытуды мемлекеттiк реттеу туралы»  Қазақстан Республикасының 
2005 жылғы 8 шiлдедегi Заңына (бұдан әрi – Заң) сәйкес әзiрлендi және 
оларды облыстық бюджет қаражаты есебiнен енгiзу мен тарату үшiн 
Қызылорда облысының агроөнеркәсiп кешенi (бұдан әрi – облыс АӨК) 
саласындағы инновациялық жобаларды iрiктеуді ұйымдастырудың 
тәртiбiн белгiлейдi.

2. Осы Қағидада мынадай негiзгi ұғымдар қолданылады:
1) агроөнеркәсiптiк кешен – ауыл шаруашылығы, балық шаруа-

шылығы өнiмдерiн өндiрудi, дайындауды, сақтауды, тасымалдауды, 
қайта өңдеудi және өткiзудi, сондай-ақ тамақ өнеркәсiбiн, оларды 
қазiргi заманғы техникамен, технологиялық жабдықпен, ақшамен, 
ақпараттық және басқа да ресурстармен қамтамасыз ететiн iлеспе 
өндiрiстер мен қызмет салаларын, ветеринариялық-санитариялық 
және фитосанитариялық қауiпсiздiктi, ғылыми қамтамасыз ету мен 
кадрлар даярлауды қамтитын экономика салаларының жиынтығы;

2) агроөнеркәсiптiк кешен субъектiлерi – агроөнеркәсiптiк ке-
шенде қызметiн жүзеге асыратын жеке және заңды тұлғалар;

3) бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi – Қазақстан Республи-
касының заңнамасымен белгiленген тәртiпте облыстың АӨК инно-
вациялық тәжiрибенi тарату және енгiзу бойынша бюджеттiк бағ-
дарламаға әкiмшiлiк ету жөнiндегi функциялар жүктелген жергiлiктi 
атқарушы орган «Қызылорда облысының ауыл шаруашылығы бас-
қармасы» мемлекеттік мекемесі; 

4) инновация – экономикалық тиiмдiлiктi арттыру мақсатында, 
экологиялық қауiпсiздiктi ескере отырып, жаңа немесе жетiлдiрiлген 
өндiрiстер, технологиялар, тауарлар, жұмыстар мен қызметтер тех-
никалық, өндiрiстiк, әкiмшiлiк, коммерциялық сипаттағы ұйым-
дастырушылық шешiмдер, сондай-ақ өзге де қоғамдық пайдасы бар 
нәтиже түрiнде iс жүзінде асырылған  жеке және (немесе) заңды 
тұлғалар қызметiнiң нәтижесi;

5) өтінім – инвестициялық жобаларды іріктеп алу жөніндегі 
конкурсқа қатысуға берілетін  белгіленген үлгідегі құжаттар пакеті;

6) өтініш беруші – инвестициялық жобаларды іріктеу жөніндегі 
конкурсқа қатысуға өтінім берген жеке немесе заңды тұлғалар.

2. Инновациялық жобаларды iрiктеу шарттары

3. Инновациялық жобаларды iрiктеу өтiнiш бергендер арасында 
жүзеге асырылады және агроөнеркәсiптiк кешеннiң мынадай салалық 
бағыттары бойынша жүргiзiледi:

өсiмдiк шаруашылығы және егiншiлiк (оның iшiнде өсiмдiктердi 
қорғау және өсiмдiктер карантинi);

мал шаруашылығы және ветеринария;
ауыл шаруашылығын механикаландыру;
ауылшаруашылық өнiмiн қайта өңдеу.
4. Қызылорда облысының жағдайында қолданылатын АӨК са-

ласында қолданбалы сипаттағы ғылыми жетістіктерді (әзірлемелерді) 
енгізу мен таратуға өзіне төмендегіні қамтиды:

1) осы өңірдің табиғи-климаттық, әлеуметтік-экономи калық 
жағдайына қолданбалы АӨК субъектілерінде инно вациялық агротех-
нологияларды енгізу мен таратуға беріледі;

2) ауыл шаруашылығын жүргізудің технологиялық әдістерін 
енгізу және тарату, ауылшаруашылық өнімін өндіру үдерістерін 
жетілдіру;

3) су ресурстарын тиімді жүргізудің технологиялық әдістерін 
енгізу және тарату;

4) облыстың АӨК жаңа машиналарды және механизмдерді енгізу 
және пайдалану, инженерлік нысандардың немесе техникалық жүйенің 
конструкцияларын көбейту (конструк торлық жұмыстар);

5) ғылыми және инновациялық технологиялардың тәжірибелік 
үлгілерін (жаңадан жасалған қағидаттық өзгешеліктері бар бірегей 
моделдерді) енгізу және тарату;

6) Қызылорда облысының табиғи-климаттық, топырақ жағдайына 
бейімделген ауыл шаруашылығы дақылдарының жаңа сорттарын 

әзірлеу, енгізу және тарату.
5. Жұмысты бағалау келесi iс-шараларды орындау бойынша 

жүзеге асырылады:
1) ғылыми-зерттеу және тәжiрибелiк-конструкторлық 

жұмыстардың (бұдан әрi – ҒЗТКЖ) нәтижелерiн өндiрiске енгiзудi, 
оның iшiнде зерттеулер үшiн ғылыми шығын материалдарын сатып 
алуды ғылыми-әдiстемелiк сүйемелдеу жөнiнде кеңес беру қызметтерi;

2) облыстың АӨК субъектiлерiнiң немесе ғылыми, тәжiрибелiк 
және өзге де аграрлық сала ұйымдарының өндiрiстiк базасында 
«егiстiк күндерi» ғылыми-практикалық семинар-кеңестерін өткiзу;

3) ҒЗКТЖ тәжiрибесiн және алынған нәтижелерiн тарату (тұсау 
кесер, брошюралар, буклеттер әзiрлеу және шығару бейнематериалда-
рын дайындау).

3. Инновациялық жобаларды iрiктеу тәртiбi

6. Инновациялық жобаларды iрiктеудi бюджеттiк бағдарламаның 
әкiмшiсi конкурстық негiзде жүргiзедi.

7. Құрамына ауыл шаруашылығына жетекшiлiк ететiн облыс 
әкiмiнiң орынбасары, облыстық бюджеттен қаржыландырылатын 
мемлекеттік органдарының өкiлдерi, жергiлiктi өкілді органдар, 
ғылым  және қоғамдық бiрлестiктері енгізілген инновациялық жоба-
ларды iрiктеу жөнiндегi конкурстық комиссия (бұдан әрi – Комиссия) 
облыс әкімінің өкімімен құрылады.  

Комиссияның жұмыс органы бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi 
болып табылады.

Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi мерзімдік басылымда және 
облыс әкімдігінің интернет-ресурсында қазақ және орыс тiлдерiнде 
конкурс өткiзуге дейiн 30 (отыз) күнтiзбелiк күннен кешiктiрмей 
конкурс өтетiнi туралы хабарландыруды орналастырады.

8. Алдағы конкурс туралы хабарландыруда мынадай мәлiметтер 
болуы тиiс:

1)   конкурсқа қатысуға өтiнiмдi қабылдау мерзiмi және орны;
2) конкурсқа қатысуға берiлетiн өтiнiмге қоса ұсынылатын 

қажеттi құжаттардың тiзбесi, оларды рәсiмдеу талаптары;
3) іріктеу жүргізілетін инновациялық жобалардың басым 

бағыттарының атаулары.
9. Өтiнiш берушi инновациялық жобаны енгізу жөніндегі өтiнiмдi 

бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсiне жарияланған хабарландыруда 
белгiленген мерзiмде және осы Қағиданың 1-қосымшасына сәйкес 
нысанда бередi.

10. Өтiнiш берушi өтiнiмге, оның ажыратылмайтын бөлiгi ретiнде 
мынадай құжаттарды қоса бередi:

1) осы Қағиданың 2-қосымшасына сәйкес инновациялық жобаны 
енгiзу жөнiндегi iс-шаралар жоспары;

2) осы Қағиданың 3-қосымшасына сәйкес инновациялық жобаны 
енгiзу жөнiндегi iс-шаралар жоспарына түсiндiрме жазба;

3) осы Қағиданың 4-қосымшасына сәйкес өтініш берушімен 
әзірленген инновациялық жобаны енгiзу жөнiндегi iс-шаралардың 
шығыс сметасы;

4) аграрлық сипаттағы инновациялық технологияларды енгiзу 
және тарату үшiн қажеттi ғылыми-техникалық және материалдық-
өндiрiстiк базаға құқық белгiлейтiн құжаттардың нотариалды 
куәландырылған көшірмесі;

5) конкурсқа қатысуға өтінімдерді қабылдау уақытының аяқ та-
луының алдындағы бір айдан бұрын емес берілген үш айдан астам 
(төлем мерзімі Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес 
ұзартылған жағдайларды қоспағанда) салық берешегінің және 
міндетті зейнетақы жарналары, міндетті кәсіптік зейнетақы жарнала-
ры мен әлеуметтік аударымдары бойынша берешегінің жоқ екені ту-
ралы не бір теңгеден кем салық берешегінің және міндетті зейнетақы 
жарналары, міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары мен әлеуметтік 
аударымдары бойынша берешегінің бар екені туралы тиісті салық 
органының белгіленген нысандағы анықтамасының түпнұсқасы;

6) өтінім берушіге қызмет көрсетілетін банктің немесе банк 
филиалының қолы және мөрі бар өтінім берушінің Қазақстан Рес-
публикасы Ұлттық Банкі басқармасының қаулысымен бекітілген 
Екінші деңгейдегі банктердегі және ипотекалық компаниялардағы 
бухгалтерлік есеп шоттарының Үлгі жоспарына сәйкес банктің немесе 
банк филиалының алдындағы міндеттемелерінің барлық түрлері бо-
йынша анықтама берілген күннің алдындағы үш айдан астам созылған 
мерзімі өткен берешектің жоқтығы туралы анықтаманың түпнұсқасы 
(егер өтінім беруші екінші деңгейдегі бірнеше банктің немесе фи-
лиалдарын, сондай-ақ шетелдік банктің клиенті болып табылса, осы 
анықтама осындай банктердің әрқайсысынан ұсынылады). Анықтама 
конкурсқа қатысуға өтінімдерді қабылдау уақытының аяқталуының 
алдындағы бір айдың ішінде берілуі тиіс;

7) лицензиялардың не электрондық құжаттық қағаз көшірмесі 
түріндегі лицензияның және (немесе) патенттердiң, куәлiктердiң, 
сертификаттардың, рұқсаттардың, өтініш берушінің аграрлық бе-
йіндегі ғылыми, ғылыми-техникалық және инновациялық салалар-
да жұмыстар орындауға біліктілік талаптарын растайтын басқа да 
құжаттардың нотариалды куәландырылған көшiрмелерi;

8) заңды тұлғалар үшiн қосымша:
заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) ту ралы куәліктің* 

немесе анықтаманың нотариалды куәлан дырылған көшірмесін. Егер 
заңды тұлға қызметін Қазақстан Республикасының заңнамасында 
белгіленген тәртіппен бекітілген Үлгілік жарғының негізінде жүзеге 
асырған жағдайда, онда мемлекеттік тіркеу туралы өтініштің нота-
риалды куәландырылған көшірмесін.

Ескертпе: *«Қазақстан Республикасының кейбір заңна малық ак-
тілеріне заңды тұлғаларды мемлекеттік тіркеу және филиалдар мен 
өкілдіктерді есептік тіркеу мәселелері бойынша өзгерістер мен то-
лықтырулар енгізу туралы» 2012 жылғы 24 желтоқсандағы Қазақстан 
Республикасының Заңы қолданысқа енгізілгенге дейін берілген заңды 
тұлғаны (филиалды, өкілдікті) мемлекеттік (есептік) тіркеу (қайта 
тіркеу) туралы куәлік заңды тұлғаның қызметі тоқтатылғанға дейін 
жарамды болып табылады.

9) жеке тұлғалар үшiн қосымша:
жеке куәлiгiнiң нотариалды куәландырылған көшiрмесi.
11. Өтiнiм және қоса берiлген құжаттардың тiзбесi көрсетіле оты-

рып, барлық құжаттар бiр папкаға жинақталады, парақтары нөмiрленіп, 
тігіліп, мөр басылып, осы Қағида мен оның қосымшаларының талап-
тарына сәйкес ресiмделген болуы тиiс.

12. Өтiнiш берушi берiлген құжаттардың, бастапқы мәлiметтердiң, 
есептеулердiң, негiздемелердiң толықтығы мен дұрыстығын қам-
тамасыз етедi.

13. Өтінімдерді қабылдау мерзімі өткен соң бюджеттiк бағдар-
ламаның әкiмшiсi 5 (бес) жұмыс күні ішінде өтініштерді алдын ала 
іріктеу жұмысын жүргізеді.

Алдын ала іріктеу мына критерий бойынша жүргізіледі: 

1) өтініш беруші материалдарының осы Қағидалардың талапта-
рына сәйкестігі;

2) өзектілігі және облыстағы АӨК дамуының басым бағыттарына 
сәйкестігі.

14. Өтiнiмдерi алдын ала iрiктеуден өткен өтiнiш иелерiне, 3 (үш) 
жұмыс күнi iшiнде алдын ала iрiктеу қорытындысы немесе көрсетiлген 
себепке байланысты өтiнiмнiң керi қайтарылуы туралы жазбаша түрде 
хабарланады.

15. Өтiнiм мына жағдайда керi қайтарылады:
1) өтiнiш берушi ақпараттарды толық  ұсынбаса немесе өтiнiм 

құжаттары осы Қағидалардың талаптарына сай жасалмаса;
2) жоба iске асырылатын орын тиiстi облыстан тыс жерге 

орналасқан жағдайда;
3) өтiнiш жасалған бюджеттiк бағдарлама шаралары осы өңiрдiң 

АӨК дамытудың басым бағытына қатысы болмаса;
4) өтiнiш беруші бұрын бюджеттiк бағдарлама шеңберiнде қаржы 

алып, бiрақ бюджеттiк бағдарламаның шараларын iске асыру барысы 
қанағаттанарлық емес деп танылса.

16. Осы Қағидалардың талаптарына сәйкес келетін өтінімдер 
бойынша бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi кешенді қорытынды 
шығарады, сосын ол Комиссияның қарауына беріледі. Комиссия 
өтiнiмдердi алдын ала iрiктеуден өткен жобалар бойынша өтiнiмдердi 
кешендi бағалау жүргiзудi қамтамасыз етедi.

Комиссия кешендi бағалауды мына өлшемдері бойынша жүргiзедi:
1) жобаның инновациялық бағытталғандығы, техникалық жүзеге 

асырылу және оның облыстың АӨК-ге енгізу мен таратуға дайындық 
деңгейі;

2) инновациялық жоба қаражаттарының игерілуіне егжей-
тегжейлі құрылған көрінісінің болуы және инновациялық жобаның 
облыс АӨК-де әрі қарай келешегі;

3) инновациялық жобаны орындау үшін жабдықтың, 
инфрақұрылымның және ресурстардың болуы;

4) инновациялық жобаның бәсекеге қабілеттілігі;
5) инновациялық жобаның экономикалық мақсатқа лайықтығы.
17. Өтiнiмдi кешендi бағалау жүргiзу барысында комиссия өтiнiш 

берушiлерден түсiнiктеме беретiн ақпарат сұратуға, бағалауды сапалы 
жүргiзудi қамтамасыз ету мақсатында қажет болған кезде тиiстi 
бiлiктiлiктегi басқа мамандарды тартуға құқылы. Өтiнiмдердi кешендi 
бағалау және iрiктеу 10 (он) жұмыс күнi iшiнде жүргiзiледi.

18. Өтінімдерді қарау қорытындысы бойынша Комиссия 
инновациялық жобаны жергілікті бюджет қаражаты есебінен 
қаржыландыру немесе оны қаржыландырудан бас тарту туралы 
ұсынымдар шығарады. Комиссия ұсынымдары комиссия отырысының 
хаттамасымен рәсімделеді.

19. Комиссия отырыстары оның құрамының жалпы санының 
екiден үш бөлiгi қатысқанда заңды деп есептеледi. Комиссияның 
шешiмi ашық дауыс берумен қабылданады және егер оған Комиссия 
мүшелерiнiң жалпы санының көпшiлiгi дауыс берсе, қабылданды деп 
есептеледi. Дауыстар тең түскен жағдайда Комиссия төрағасының дау-
ысы шешушi болып табылады.

Егер Комиссия мүшелерiнiң бiрi қабылданған шешiммен 
келiспесе және хаттамаға қол қоймаса, ол өзiнiң келiспеу себептерiн 
жазбаша түрде баяндайды, ол Комиссия отырысының хаттамасына 
қоса берiледi.

20. Комиссияның ұсынымы негізінде бюджеттік бағдарламаның 
әкімшісі оның отырысының хаттамасына қол қойылған күнінен ба-
стап 10 (он) жұмыс күні ішінде бюджеттік бағдарлама шеңберінде 
инновациялық жобаны жергілікті бюджет қаражаты есебінен 
қаржыландыру немесе оны қаржыландырудан бас тарту туралы шешім 
қабылдайды.

21.  Инновациялық жобаны қаржыландыру туралы шешім 
қабылданған сәттен бастап бюджеттік бағдарламаның әкімшісі 7 
(жеті) жұмыс күні ішінде конкурс қорытындысы бойынша жеңімпаз 
деп анықталған өтінім берушімен инновациялық жобаны енгізу және 
тарату бойынша шарт жасайды.

22. Инновациялық жобаны қаржыландыруға берілген бюд-
жет қаражаты бекітілген шығындар сметасында қарастырылмаған 
мақсаттарға пайдаланылған жағдайда жергілікті бюджетке толық 
қайтаруға жатады.

Қызылорда облысының агроөнеркәсiптік кешен саласындағы 
инновациялық жобаларды  iрiктеуді ұйымдастыру қағидасына 

1-қосымша
Нысан

Инновациялық жобаны енгiзу жөнiндегi өтiнiм 

1. Тiркеу нөмiрi және күнi
 (бюджеттiк бағдарлама әкiмшiсiнiң қызметкерлерi 
толтырады)

2. Инновациялық жобаның атауы

3. Өңiрдiң агроөнеркәсiптiк кешенiнде инновациялық 
тәжiрибенi енгiзу және тарату саласы (кiшi саласы)

4. Инновациялық жобаны енгiзу жөнiндегi iс-
шаралардың қысқаша сипаттамасы
 (жобаның негiзгi мақсаттарын және мәнiн, жоба 
нәтижелерiнiң нақты қолданылуын, осыған ұқсас 
жобаларды iске асыруға қатысу тәжiрибесiн 
көрсету)

5. Жобаның ұзақтығы (айлармен есептегенде)
6. Жобаның басталу және аяқталу күнi
7. Сұратылған қаражат сомасы (теңге)
8. Өтiнiш берушiнiң Т.А.Ә. немесе  (атауы), мекен-

жайы, телефоны/факсы, электрондық поштасының 
мекен-жайы)

9. Инновациялық жобаны енгiзу жөнiндегi iс-
шараларды iске асыруға қатысатын агроөнеркәсiп 
кешенi субъектiлерiнiң атауы, мекен-жайы, 
телефоны/факсы, электрондық поштасының мекен-
жайы

Қызылорда облысының агроөнеркәсiптік кешен саласындағы 
инновациялық жобаларды  iрiктеуді ұйымдастыру қағидасына 

2-қосымша
          

Инновациялық жобаны енгiзу жөнiндегi 
iс-шаралар жоспары

Қызмет 
түрлерi

Күтiлетiн нәтижелер 

1- тоқсан 2 - тоқсан 3 - тоқсан 4 - тоқсан

1
2
3

 
Қызылорда облысының агроөнеркәсiптік кешен саласындағы 

инновациялық жобаларды  iрiктеуді ұйымдастыру қағидасына 
3-қосымша

Инновациялық жобаны енгiзу жөнiндегi 
iс-шаралар жоспарына түсiндiрме жазба

1. Инновациялық жобаны енгiзу жөнiндегi iс-шаралардың атау-
лары.

2. Iс-шараларды iске асыру орны: елдi мекен.
3. Инновациялық жобаны енгiзу жөнiндегi iс-шаралардың 

мақсаты және мiндеттерi.
4. Өтiнiш берушiнің қысқаша сипаттамасы:
өтiнiш берушiнiң толық атауы;
өтiнiш берушiнің негізгі қызметiнiң сипаттамасы;
басты мамандар, олардың орындайтын қызметтерінің түрлерi 

(түйiндемесi және бiлiктiлiгiн растайтын құжаттары қоса берiле 
отырып).

5. Өндiрiстiң осы буынындағы проблемаларды, осы проблемаға 
бағытталған iс-шараларды көрсете отырып, инновациялық жобаны 
енгiзу жөнiндегi iс-шараларды негiздеу. Iс-шараларды iске асырудың 
маңыздылығы мен қажеттiлiгiн, олардың өңiр агроөнеркәсiп кешенiнiң 
технологиялық даму деңгейiне және еңбек өнiмдiлiгiне ықпалын си-
паттау.

6. Инновациялық жобаны енгiзу жөнiндегi iс-шараларды iске 
асыру аясында көрсетiлетiн негiзгi тауарлар, жұмыс, қызметтер 
тiзбесi, олардың сипаттамасы, өндiрiсте қолдану үшiн, жобаны орын-
дау барысында сынақтан өткiзiп, көрсету үшiн ұсынылатын нақты 
шешiмдер және технологиялар, нақты шаруашылық, аудан және 
облыс экономикасы үшiн практикалық мәнiн бағалау. Мазмұнын, 
ұзақтығын, күтiлетiн нәтижелерiн, ресурстардың қажеттiлiгiн, оның 
iшiнде инновациялық жобаны енгiзу жөнiндегi iс-шаралар жоспарын 
iске асыруға қатысушы агроөнеркәсiп кешенi субъектiсiнiң базасында 
ғылыми әзiрленiмдердi (технологияларды) енгiзу және тарату бойын-
ша ғылыми-зерттеу әдiснамасын көрсету қажет.

7. Нәтижелiлiк: инновациялық жобаны енгiзу жөнiндегi iс-
шараларды iске асыру нәтижелерiнiң сан мен сапа көрсеткiштерi. 
Көрсеткiштерде агроөнеркәсiптiк кешен субъектiлерi мен об-
лыс экономикасының еңбек өнiмдiлiгiн және өндiрiс тиiмдiлiгiн 
жақсартуға ықпалын бағалай отырып, жоспарланған нәтижелер тура-
лы ақпарат қамтылуы тиiс.

Инновациялық жобаны енгiзу жөнiндегi iс-шаралар жоспарын 
iске асырудың экономикалық тиімділігін бұрын қолданылған 
технологиялармен салыстырып көрсету, облыстың аграрлық өнеркәсiп 
кешенiн дамыту, аграрлық нарықтағы ахуал тұрғысынан iс-шараның 
мақсаттылығын негiздеу қажет.

8. Экологиялық бағалауда ұсынылып отырған технологиялардың 
қоршаған ортаға және облыстың табиғат ресурстарына ықпалын 
бағалау болуы тиiс (оң ықпал, ықпалсыз немесе керi ықпал). Керi 
ықпал болған жағдайда, мұндай ықпалдың зардабын азайту үшiн 
қандай әрекеттер қолданылатынын көрсету қажет.

9. Тәуекелдер: инновациялық жобаны енгiзу жөнiндегi іс-
шараларды табыспен аяқтау үшiн негiзгi тәуекелдер және сол 
тәуекелдерден өту бойынша шаралар.

10. Жобаның тiршiлiкке қабiлеттiлiгi: инновациялық жоба-
ны енгiзу жөнiндегi iс-шараларға қатысушы агроөнеркәсiп кешенi 
субъектiлерiнің өндiрiсiн қаржыландыру аяқталғаннан кейiнгi 
тұрақтылығын қамтамасыз ету үшiн қабылданатын шараларды сипат-
тау қажет.

Қызылорда облысының агроөнеркәсiптік кешен саласындағы 
инновациялық жобаларды  iрiктеуді ұйымдастыру қағидасына 

4-қосымша

Инновациялық жобаны енгiзу жөнiндегi 
iс-шаралардың  шығыс сметасы
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1. Еңбекақы

1.1.

1.2.

2. Iс-сапар 
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2.1.
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4. Үстеме 
шығыстар
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Тіркелмеген 10 қару
Республика аумағында тұрғындардан заңсыз сақтаудағы атыс 

қаруын, оқ-дәрілер мен жарылғыш заттарды сатып алу бойынша 
кезекті акция өтуде. 

Акцияда қала тұрғындары өз еркімен тегіс ұң ғылы, тіркелмеген 
10 аңшы қаруын поли ция басқармасына өткізді. Қазіргі уақытта аңшы 
мыл тықтарына бал листикалық сараптама тағайын далып, оның нәти-
желері бойынша ақшалай қаражат төлеу туралы шешім қабылдануда.

Мұнай компаниясында жұмыс бар ма?
Бірнеше облыстың 16 тұрғыны  алаяқтың құрбаны болғаны 

туралы Байқоңыр қаласындағы ҚР ІІМ өкілдігіне арызданған. 
Наурыз-сәуір айларында екі азаматша WhatsApp месенджері арқылы 
топ құрып, ақшалай сыйақымен «Атырау қаласындағы Тенгиз мұнай 
компаниясына жұмысқа тұрғызып береміз» деп сенімге кіру жолымен 
әрқайсысынан 150-200 мың теңге көлеміндегі қаржыны kaspi gold 
есеп шоттарына аудартып алған. Алайда, олар осы күнге дейін уәдесін 
орындамаған, ақшаларын да қайтармаған. 

Жедел іздестіру шаралары барысында екі азаматша анықталып 
ұсталды. Олардың екеуі де облыс тумасы болып шықты. Нақты 
кезеңде Қылмыстық кодекстің 190-бабы 3-бөлігі 4-тармағымен сотқа 
дейінгі тергеп-тексеру жүргізілуде.   

Жол ережесін бұзған
Облыс көлемінде 10-30 мамыр аралығында «Заңсыз жолаушы 

тасымалдаушы» жедел профилактикалық іс-шарасы өтуде. 
Екі күнде жол қозғалысы ережесін бұзған 38 дерек тіркелген. 

Оның ішінде тиiстi тiркеусiз, рұқсатсыз немесе хабарлама жібермей 
кәсіпкерлік немесе өзге де қызметпен айналысудың 4,  жолаушыларды, 
багажды және жүктерді тасымалдау қағидаларын бұзудың 33 дерегі 
анықталды.

Ауласына 5 түп сора еккен
Облыстық полиция департаменті патрульдік по лиция ротасының 

қызметкерлері «Батыс Еуропа – Батыс Қытай» халықаралық  тас 
жолының Тасбөгет кенті тұсында қызмет атқару барысында Арал 
ауда нының 57 жастағы тұрғынының басқаруындағы «Lada-Kalina» 
автокөлігін жол ережесін бұзғаны үшін тоқтатқан.

Тексеру барысында жолаушыдан газет қиын дысына оралған 
шөп ұнтақтары тәркіленіп, сарап тамаға жолданды. Сараптама 
қорытындысына сәйкес тәркіленген зат кептірілген марихуана екені 
белгілі болды.

Сонымен қатар күдіктінің үйінің ауласында 5 түп сораны егіп 
баптағаны анықталды. Қазір Қылмыстық кодекстің 296-бабы 
2-бөлігімен  және 300-бабы 1-бөлігімен сотқа дейінгі тергеп-тексеру 
жүргізілуде. 

«СБ» ақпарат

ҚҰҚЫҚ ҚҰРЫҒЫ

Бұйрықта не делінгеніне 
тоқталайық. Оқу жылын аяқ тау 
шараларын ұйым дас ты руға және 
мектепке жөндеу жұмыстарын 
жүргізуге оқу шылар мен ата-
аналардан, педа гогтардан ақша 
жинауға қатаң тыйым салынған. 
Бар лық білім бөлімдерінің 
басшылары мен мектеп ди-
ректорларына мектеп бітіру 
кештері кезінде бітірушілер 
мен қызметкерлердің өмірі 
мен денсаулығына қауіпсіз 
жағдай жасалуын қамтамасыз 
ету, бітіру кештерін міндетті 
түрде мектеп қабырғасында 
және ауласында өткізу, шараға 
бітірушілердің мектеп форма-
сымен қатысуы және барынша 
қарапайым өткізу тапсырылған. 
Үйде, рес торандарда, басқа 
да ойын-сауық орындарын-
да мектеп бітіру кештерін 
өт кізуге, автокөліктермен 
кор тежге шығуға жол беріл-
мейді. Бітірушілердің өмір 
қауіпсіздігі, құқық бұзу-
шылықты болдырмау және ал-
дын алу үшін  медициналық, 
өрт қызметтері, ішкі істер ор-
гандарымен бірлесіп шара-
лар қабылдау керек. Мектеп 
бітіру кештерін ұйымдастыру 
үшін ана-аналардан ақша 
жинауға, мектеп әкімшілігі 
мен мұғалімдерге сыйлықтар 
ұсы нуға жол берілмейді. Іс-
шараларды мектептің қолда 
бар мүмкіндігімен ұйым дас-
тыру керек. Сондай-ақ, таби-
ғат аясына серуендеу ге, өзен-
көлдерге, шағын су алаптарына 
суға түсуге ты йым салынған. 
Төтенше жағдай бөлімдерімен 
бірлесіп кезекшілік ұйым-
дастыру, бітірушілер, ата-
аналар және педагогтар ара-
сында ақпа рат тық-түсіндірме 
жұ  мыс тарын қамқоршылық 
кеңес мүшелерімен бірлесіп 
жүргізу тапсырылды.

Есесіне «Соңғы қоңырау» 
мерекесі аясында мектеп 
бітіруші түлектердің қайы-
рым дылық іс теріне қолдау 
көрсетіледі. Мәсе лен, «Мек-
тепке кітап сыйла», ағаш егу, 
әлеуметтік әлсіз отбасы мен 
балаларға «Шын жүректен 
балаларға!», «Туған жерге тағ-
зым», «Алғашқы ұстазыма алғы-
сымды біл діремін» акцияларын 
ұйымдастыруға рұқсат.

Мұғалім мен 
ата-ана не дейді?
Мұғалім бұйрыққа ба ғынады. 

Басшылық тарапынан қаржы 
жинауға ты йым салынғанын ай-
тады. Бірақ жылдағы бітпейтін 
дау басылды ма? Жоқ, қайта 
өршіп кетті, арыз-шағым көп. 
1200 орындық үлкен мектептерді 
кем дегенде 100 бала бітіретінін 
ескерсек, осынша ата-ананың 
ара сынан қалтасынан шығатын 
шығын есебін сұрайтындар, 
келіс пеушілер міндетті түрде 
шығады. 

Өзіме етене жақын, ба ласы 
мектеп бітіретін бір ді-екілі 
кісінің чаттарын қарап шықтым. 

Әрине, рұқ сатымен... Дегенмен, 
мұн дай жазбалардың көшір-
мелері әлеуметтік желілерді де 
кезіп жүр емес пе?  Ешкімнің 
атын атап, түсін түстемеймін. 
Өйткені мұның артында сол ата-
аналардың балаларының көңіл-
күйіне, ана мен бала арасындағы 
қарым-қаты на сына кері әсер 
ететін нәзік түйткіл тұр. 

Чатта бәрі алақандағыдай 
айқын. Мұғалімге сыйлыққа, 
емтихан сайын қабылдаушы 
мұғалім дердің ас-суына, бе-
зендіруге, мектепке ескерт-
кіш сыйлыққа дегенді көр-
дім. Мұның барлығының 
ұйым   дастырушысы, яғни бас та-
ма  шысы ата-ана делінеді. 

Әр сыныпта ата-аналар 
комитеті немесе бел сенді ана-
лар тобы бар. «Бала мыз дың 
өмірінде бір рет бола тын, есінде 
мәңгі қала тын кезі ғой, дұрыстап 
ұйымдастырайық, жақсы рес-
торан, тапқыр тамада немесе 
шоумен жалдайық...» . Чаттағы 
әңгіменің басы осылай бастала-
ды. «Апа йына сыйлық алайық, 
мектепке естелік ретінде бір 
нәрсе қалдыруымыз керек. 
Мемлекеттік емтихан алған 
мұғалімдерге дастархан жаса-
уымыз керек. Балалар «Соңғы 
қоңырауда», аттестат алу 
рәсімінде әдемі фонда тұруы ке-
рек». Керектердің тізімі осылай 
жалғаса береді. 

Мұнымен тоқтаса ше? 
Негізсіз шығындарға қарсы бас 
көтеріп бір-екі ата-ана шықса, 
қалғаны түтіп жейді. «Балаңыз 
қатарынан кем болады деп ой-
ламайсыз ба? Бәріміз бала үшін 
деп жүрген жоқпыз ба?» деген 
жазуы бар, дауыс хабарламасы 
бар – бәрін оқып-тыңдап оты-
рып қарсы шыққан ата-ананы 
қайдам, айдалада қатысы жоқ 
менің өзім ойланып қалдым. 

Чаттағылар Білім және 
ғылым министрінің айтқа-
нынан да, білім басқар ма-
сының бұйрығынан да хабар-
дар сияқты. Бірақ «жылда осы, 
бірақ мектеп бітіру кештері 
тойланбай қалғанын көрмедік» 
деген пікір басым. Айтпақшы 
тойланбай қалды емес пе?! Екі 
жыл қатарынан коронавирус 
қыспаққа ал ғанда, түлектерді 
ың-шыңсыз ұясынан ұшырдық. 
Ақша да жиналмады, астатөк 
дастархан да жасалмады, сый да 
алынбады.  

P.S Мен не дейін? Біздің 
қоғамның сыйластықты, құр мет 
көрсетуді тек қомақты сый жасау 
деп түсінетінінен арыла алмай 
отырғанына қапаланамын. «Ере-
желер оны бұзу үшін жазылады» 
деген түсінік әлі де салтанат 
құрып тұрғанына қынжыламын. 
Бас қасын қоя тұрыңызшы, мем -
лекеттік емтихан қа был даған 
мұғалімдердің ас-суын әзірлеу 
туралы ұсы ныс қайдан түсті 
екен деп ой ланамын. Ең аяғында 
«бәрі бала үшін» деп жүрген 
ата-аналар іс-шараларды ысы-
рып шылдықпен, дарақы лық пен 
атқару арқылы баланы жақсы 
көретінімізді, олардан ештеңе 
аямайтынымызды байқатамыз 
деп ойлайтынына қарным аша-
ды.

Қазіргі сұрақ: 
«Қаншадан жинаймыз?»

«Автогаз Трэйд» ЖШС 
«Қы зылорда облысы, Жаңа-
қорған ауданы, Жаңақорған 
кенті, Хорасан-Ата көшесі, 
186 мекенжайы бойынша 
орналасқан, СКГ авто көлік-
теріне май құюға арналған газ 
толтыру модулін орналастыру» 
жұмыс жобасына Қоршаған ор-
таны қорғау бөлімі бойынша 
қоғамдық тыңдау өткізу тура-
лы хабарлайды.

Қоғамдық талқылаулар 
31.05.2022 ж. бастап өтеді.

Қоғамдық тыңдауларды 
үйлестіруге жауапты ор-
ган «Қызылорда облысының 
табиғи ресурстар және 
табиғат пайдалануды рет-
теу басқармасы». Жобалық 
құжаттама пакетімен ескер-
тулер мен ұсыныстар беру 
үшін бірыңғай экологиялық 
порталда танысуға болады 
-https://ecoportal.kz/Disscusion/
DisPublic.

Жобалық құжаттамаға тап-
сырыс беруші: «Автогаз Трэйд» 
ЖШС, БСН 141140004759.

ҚОҚБ әзірлеуші: «Nomad 
Eco» ЖШС, тел.: 8(7172)79-
25-75, 8(701)339-21-21,info@
nomadeco.kz.

***
«Автогаз Трэйд» ЖШС 

«Қызылорда облысы, Қар-
мақшы ауданы, Самара-Шым-
кент автожолы мекенжайы 
бойынша орналасқан, СКГ 
автокөліктеріне май құюға 
арналған газ толтыру модулін 
орналастыру» жұмыс жобасы-
на Қоршаған ортаны қорғау 
бөлімі бойынша қоғамдық 
тыңдау өткізу туралы хабар-
лайды.

Қоғамдық талқылаулар 
31.05.2022 ж. бастап өтеді.

Қоғамдық тыңдауларды 
үйлестіруге жауапты ор-
ган «Қызылорда облысының 
табиғи ресурстар және 
табиғат пайдалануды рет-
теу басқармасы». Жобалық 
құжаттама пакетімен ескер-
тулер мен ұсыныстар беру 
үшін бірыңғай экологиялық 
порталда танысуға болады 
-https://ecoportal.kz/Disscusion/
DisPublic.

Жобалық құжаттамаға тап-
сырыс беруші: «Автогаз Трэйд» 
ЖШС, БСН 141140004759.

ҚОҚБ әзірлеуші: «Nomad 
Eco» ЖШС, тел.: 8(7172)79-
25-75, 8(701)339-21-21,info@
nomadeco.kz.

ХАБАРЛАНДЫРУЛАР

ХАБАРЛАНДЫРУ
«Қызылорда облысының энергетика және тұрғын үй-коммуналдық 

шаруашылық басқармасы» КММ ҚР Экологиялық кодексінің 58-бабы 
2-тармағының және 73-бабы 1-тармағының талаптарына сәйкес, 2022 
жылғы 26 мамырдан бастап бірыңғай экологиялық порталда (бұдан 
әрі – портал) Ecoportal.kz) «Қоршаған ортаны қорғау бөлімі» жоба-
сы бойынша жария талқылау нысанында «Қызылорда облысы Шиелі 
кентіндегі «Шиелі» ҚС-220/35/10 кВ қайта жаңарту» жұмыс жобасы-
на қоғамдық тыңдаулар өткізілетін болады.

Жобалық құжаттама пакетімен ескертулер мен ұсыныстар беру 
үшін бірыңғай экологиялық порталда танысуға болады.

Мұралық істің ашылғанын хабарлайды
Қызылорда қаласының жеке нотариусы Косбергенов Мурат 

 Каирбекович (лицензия №14002321, 24.02.2014 ж.) 2021 жылдың  
8 қыркүйегінде қайтыс болған азамат Карменов Избасханның аты-
нан мұралық істің ашылғанын хабарлайды. Мұрагерлері болса, мына 
мекен-жайға хабарласуын сұраймыз: Қызылорда қаласы, Көшербаев 
көшесі 203, тел.: 8 778 235 08 08, 8 777 067 92 37.

Іс-шараға облыстық мә де-
ниет және спорт басқар масының 
басшысы Руслан Рүстемов 
қатысты. Мақсаты – қолөнер 
шеберлерінің бұ йым дарын көп-
шілікке кеңі нен таныстыру, 
шығар ма шы лық дам уына қол-
дау көрсетіп, өскелең ұрпақты 
қолөнер кәсібіне баулу.

Белгілі қолөнерші, дизай-
нер Қарлығаш Ілиясованың 
қанына сіңген қасиеті балала-
рына дарыған. Қазіргі заманғы 
зергерлік өнер жұмыстарының 
көпшілігі әртүрлі техни-
ка көмегімен жасалып жүр. 
Шеберлердің қолынан шық-
қан бұйымдар – зергерлік 
өнердің құнды ескерткіштері. 
Төл өнермен айналысып жүр-
ген дизайнердің ұлы Та-
биғат Бақытбекұлы Қы-

зыл ор дадағы бизнес және 
құры лыс колледжінің дизай-
нер мамандығын тәмамдаған 
соң, анасының жанында тігін-
шілікпен айналысқан. 2014 
жылы Алматы қаласына ба-
рып, атақты зергер Серікқали 
Көкеновтен сабақ алып, бір-
неше рет облыстық мара-
паттарға ие болған. Ал, қызы 
Альбина бас киімдер мен беш-
пенттерге әшекей тастарды жап-
сырып, бұйым жасайды. Негізгі 
ойы – жарасымды дәстүрді 
жалғастыру.

– Халық қолөнері – көне-
нің көзі. Бұл саланы дамы-
ту арқылы ескі технология-
ны сақтай отырып, жаңа 
үлгіде бұйымдар жасау – за-
ман талабы. Өскелең ұрпақты 
адамгершілікке, па т риоттыққа,  

биік тік ке тәрбиелеп жүрген 
Қар лы  ғаш Серікбайқызының 
бұ  йымдары ерекше мәнге ие. 
Мұндай өнер туындылары шы-
дамдылықты талап етіп, адам-
ды шығармашылыққа, қиял 
әлеміне жетелейді. Осы орайда, 
қазақтың төл өнерін жаңартып, 
жаңғыртып жүрген дизайнер-
ге сәттілік тілеймін, – деді 
облыстық мәдениет және спорт 
басқармасының басшысы Рус-
лан Рүстемов.

Мұнан соң басқарма бас-
шысы облыс әкімінің орынба-
сары Қайрат Нұртайдың Алғыс 
хатын табыс етті. Сондай-ақ, 

автордың қолынан шыққан 
ұлттық киімдер топтамасы 
көрсетіліп, әнші Үміт Медеуо-
ва әннен шашу шашты. Айтулы 
іс-шараға республикамыздың 
түкпір-түкпірінен келген қо-
лөнер шеберлері қатысып, ой 
бөлісті. Жергілікті қолөнер 
шебері Б.Жақыпов дизайнерге 
Қазақстан Қолөнершілер ода-
ғының төрағасы А.Бек құло-
ваның құттықтауын табыстады.

Дизайнер Қарлығаш 
 Ілия с  ова тағылымды іс-шараны 
ұйым  дас тырған ұжымға алғыс 
айт ты.

Қазыналы өнердің 
қамқоршысы

Облыстық С.Айтбаев атын дағы көркемсурет гале рея 
сында қолөнерші, дизайнер, Қазақстан Қолөнершілер ода
ғының мүшесі Қарлығаш Ілиясованың «Қазақ тың қолөнері 
–  Қарлығаштың төл өнері» атты шығармашылық кеші өтті.

Аружан ЕРАЛЫ,
«Сыр бойы»Sb
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Қорғауға алу әлем 
елдерінде қандай?
Әлемнің кейбір елдерінде 

иттерді қорғау мәселесіне 
басқаша көзқараспен қа рай ды. 
Олардың көзін жою қатыгездік 
деп баға лана ды. Әлеуметтік 
желіде жария ланған кейбір бей-
нема териал дарға дүние жүзін-
дегі жан-жануарларды қорғау 
ұйымдары қарсы шыққанын 
білеміз. Мамандар қаңғыбас 
иттерді жою барысында 
мұндай өрескел қадамдарға 
бармау қажеттігін еске сала-
ды. Шетелдік ұйым дар осыған 
қатысты біздің елімізге тиісті 
ұсыныс-пікірін білдірді. Осын-
дай өтініштер негізінде елімізде 
тиісті шешімдер қабылданды. 
Ендігі кезекте тұрғындар өтініші 
бойынша көше бойында егесіз 
жүрген иттер арнайы орындарға 
жеткізіледі. Онда ауруға бай-
ланысты тазалығы тексеріледі. 
Егер ауру белгілері болса, көзі 
жойылады. Ал аурудан аманда-
ры мамандар бақылауына өтіп, 
қайта жіберіледі.

Кейбір дамыған елдерде 
олармен күресу бағытында ар-
найы ережелер қабылданған. 
Мәселен, 1822 жылдың өзінде 
Ұлыбританияда жануарлар-
ды қатыгездік және қысым 
көрсетуден сақтау мақсатында 
арнайы заң шығарылған. 
Мұндай жағдай Австрияда да 
қолға алынған.  

Мысалы, АҚШ-та қаңғыбас 
иттерді қадағалау қағидасы 
1976 жылы жасалып қойған. 
Бұл ереже барлық штатқа ортақ. 
Қараусыз қал ған кез келген итті 
мамандар ұстап алып, арнайы 
белгіленген орынға жібереді. 
Тіпті, полиция офицерлері де 
көмекке келеді. Өйткені Аме-
рикада итті, жалпы жануарды 
қорлаған адам тергеу ге алына-
ды. Арнайы орынға жет кізілген 
итке қожайын қарастырылады.  
Ит асырау мәселесі де маңызды 
болып есептеледі.

Жан-жануарларға мұндай 
қамқорлық әлемнің көптеген 
елдерінде бар. Жапонияда 
1965 жылы иттерге арналған 
орындар дайындалған. Ал-
ғашқы жылдардың өзінде онда 
50 мыңнан астам ит күтімге 
алынған көрінеді.

Жаңа заң не дейді?
Рас, бізде адамдар тарапы-

нан ит пен өзге де жануаларға 
шектен тыс қатыгездік жағ-
дайы кездеседі. Мәселен, олар-
ды көпе-көрінеу өртеп жіберу, 
көшеде көлікпен сүйреу секілді 
жағдайлар бар. Оны ешкім ақтап 
ала алмайды.  

– Өткен жылдың 30 жел-
тоқсанында ҚР «Жан уарларға 
жауапкер шілікпен қарау ту-
ралы» заңына қол қойылды. 
Осыған байланыс ты еліміздің 
Экология, геология және табиғи 
ресурстар министрлігі тарапы-
нан тиісті қағида бекітілуі қажет. 
Осының негізінде облыста «Үй 
жануарларын ұстау және серу-
ендету», «Жануарларды аулау, 
уақытша ұстау және жансыз-
дандыру» қағидалары бекітіледі. 
Биыл қала тұрғындарының 
өтініштері негізінде 1300-ге 
жуық қаңғыбас ит  ауланды.  
Заң күшіне енгеннен кейін 
мұндай әдіспен қаңғыбас 
иттерді аулауға тыйым салынды. 
Заңдылық бойынша еліміздің 
әрбір қаласында оған арналған 
арнайы орындар болуы қажет. 
Қазіргі таңда оған қатысты 
тиісті жұмыстар жүргізілуде. 
Дегенмен әзірге бізде осындай 
орындар мүлдем жоқ. Алдағы 
уақытта өз шешімін табады де-
ген үміттеміз. Аталған орында 
иттер жан-жақты бақылаудан 
өткізіледі. Мамандар әрбірінің 
адам өміріне қауіпсіз емес 
екендігіне көзін жеткізеді. 

Тіпті, ауру деп саналғанының 
өзі барынша қауіпсіз әдіспен 
көзі жойылады. Айта кетсек, 
қазір біздің қолымызда оған 
қатысты тиісті ережелер жоқ. 
Алдағы уақытта осы мақсатта 
барлығы 11 ереже қабылдануы 
қажет, – деді облыстық ветери-
нария басқармасының басшысы 
 Шахмардан Қойшыбаев. 

Қандай жағдайда да тұр-
ғындардың қауіпсіздігі бас-
ты орында болғаны дұрыс. 
Әрине, осы орайда мамандар 
қол қусырып қарап отырған 
жоқ. Қауіп тудырған жағдайда 
оның алдын алуға көңіл 
бөлініп отыр. Десе де, бізде заң 
қабылданғаннан кейін тиісті ере-
же мен талаптардың кеш шығып 
жататыны өкінішті. Адамдар 
арасында иттерге қатысты түрлі 
жағдайлар кездесіп жатса, оған 
кім жауап береді? 

Кім жауап береді?
Қазір қаңғырып жүрген  

иесіз ит көп. Топ-тобымен өріп 
жүргенін көргенде қорқыныш 
билейтіні сөзсіз. Әсіресе, бала-
лардың қауіпсіздігіне алаң-
дайсың. Әдетте, мұндай жағ-
дайда мамандар оны егесінің 
жауап сыздығынан көреді. 

Мамандардың айтуынша, 
көп жағдайда оған қатысты 
тиісті ескертулер беріледі. Ве-
теринария саласының маман-
дары мұндай азаматтарға қатаң 
шара қолдана алмайды. Өйткені, 
олардың құзырына кірмейді.

– Рас, бұған дейін мұндай 
жауап сыздыққа жол берген аза-
маттарды көзіміз көрді. Кейбір 
қабаған иттерді өзінің үй-жа-
йында ұстамай, көшеге ешбір 
қауіпсіздік ережесін сақта мас тан 
шығарып жіберген тұр ғындар 
кездесті. Бұрыннан иттерді кө-
шеде алып жүрудің тиісті ере-
желері бар. Оны тұмыл  дырық-
сыз қыдыртуға тыйым салынған. 
Өкініштісі, барлы ғы бірдей оған 
назар аудара қоймайды. Бұл 
жөнінде талай мәрте ескертілді. 
Сондай-ақ, қаланың жаңадан 
салынып жатқан аймақтарында 
үй-жайдың қоршауынсыз үш-
төрт ит асырайтын отбасылар 
бар. Сондықтан әрбір азаматтың 
жауапкершілік мәселесін естен 
шығармауын сұраймыз, – деді 
қалалық ветеринария стан-
ция сының директоры Нұрлан 
Төлегенов. 

Иттің қауып алуынан кей-
де адамдар арасында құтырма 
ауруы тіркелетіні рас.  Об-
лыс тық санитариялық-эпи де-
мио  логиялық бақылау депар-
таментінің мәліметіне сүйен сек, 
биылғы жылдың ал ғашқы тоқ-
санында облыс тұр ғындары 
мен жануарларда аса қауіпті 
құтырма ауруы тіркелмеген. 
Дегенмен, облыста әртүрлі жан-
уар лардың тістеуінен, тырнап, 
сілекей ленуінен зардап шек-
кендер бар. Осы орайда 349 
адам медициналық көмекке 
жүгінген. Зардап шеккендер 
саны былтырғыдан 12,3 про-
центке төмен. Алайда жарақат 
алғандардың 31,2%-і 14 жасқа 
дейінгі балалар. Облыстық көр-
сеткіш Жаңа қорған ауданы мен  
Қызылорда қаласында тір келген.

– Аталған азаматтардың 
 306-сы (87,6%) иттен жарақат 
алған. Біз тұрғындардан ба-
рынша қауіп сіздік ережесін 
сақтауды сұрай мыз. Әрбір 
оқыс қадам адам өміріне зия-
нын тигізеді. Оны естен 
шығармауымыз қа жет, – деді де-
партамент мамандары. 

Қысқасы, иесіз иттерден 
келе тін қауіп тұрғындарды 
алаң датып отыр. Министрлік 
тарапынан тиісті ережелердің 
уақытылы шықпауы кім-кімді 
де ойлантады. Бұл жайбасарлық 
па әлде бір себе бі бар ма? Оған 
кім жауап береді? Бұған әзірге 
жауап жоқ. Ал көше бойында 
қаң ғыбас иттің қарасы күннен-
күнге көбейіп барады.

Иесіз ит 
қаптап барады
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