
Кеше облыс әкімі Қырымбек 
Көшербаев пен “Қазатомөнеркәсібі” 
ҰАК АҚ Басқарма төрағасы Асқар 
Жұмағалиев жұмыс сапарымен 
Шиелі, Жаңақорған аудандарында 
болып, Ұлттық компанияға 
қарасты өндіріс орындарының 
жұмыстарымен танысты. Кен 
байлықтарын игеру барысындағы 
жаңа технологияларды қолдану 
және жұмысшы-қызметкерлердің 
әлеуметтік жағдайына назар 
аударылған сапарда саланың 
аймақ дамуына сүбелі үлес 
қосатыны ауқымдала түсті.  

Елімізде Елбасы тапсырмасына орай, 
баламалы қуат көздерінің үлесін арттыру 
қажеттілігі басты назарда тұрғандығы белгілі. 
Бұл орайда Қазақстан Үкіметі 2020 жылға 
дейінгі стратегиялық даму жоспарын бекітіп, 
осыған сәйкес, баламалы энергия көздерінің 
үлесін үстіміздегі жыл соңына дейін  1,5 
пайызға, ал 2020 жылы 3 пайызға жеткізудің 
жолдары іздестірілуде. Мұның шешімін 
жеделірек жүзеге асыру мақсатында елімізде 
жуық жылдары бес бірдей жел энергиясы 
орталығы құрылмақшы. Осы жетістіктің 
арқасында жел энергиясының үлесі сол 
кезде 1 пайызға жетсе, 2030 жылға дейін бұл 

көрсеткіш 4 пайызға көтеріледі деген болжам 
бар. Ал біздің облыста күн көзінен қуат алатын 
станцияларды қолданудың үрдісі байқалады. 
Мұны өзекті мәселені жергілікті жердің 
ыңғайына қарай тезірек шешуге кірісу деп 
түсінген жөн болар. Сондықтан да Астанадан 
келген мәртебелі меймандарды бастаған 
Қырымбек Елеуұлы әуелі Шиелі ауданының 
“Көкшоқы” мөлтек ауданына қоныстанған 
«Қазатомөнеркәсібі» ҰАК-ға қарасты 
«Уранэнерго» ЖШС-ның жұмыс алаңына 
табан тіреуден бастады. Мұнда былтырдан 
бері күн көзінен қуат алатын батереялар 
орналастырылып, пайдаланыла бастады. 
Кәсіпорынның жұмыс алаңында ұсынылып 
отырған үш баламалы қуат көздері – күн 
көзінен қуат алу және жел күшін пайдалану, 
жылу қуатын іске қосу тәжірибеде қолданыла 
бастады. Негізінен «Қазатомөнеркәсібі» ҰАК-
ның өз өнімдері іс жүзінде қолданылуына 
сүйсініс білдіре отырып, «жасыл экономика» 
саясатының жүзеге асырылуына компанияның 
белсенділік танытып отырған дығын айтқан 
жөн болар. Осы мақсатта мұнда  412кВт 
қуатты жылу беретін насос станциясы және 
Болотовтың роторлы жел қондырғысы (ВРТБ), 
ол7кВт баламалы электр қуатын бере алатын 
болса,   сонымен қатар 250кВт. қуат өндіретін 
фотоэлектрлі станцияны айтуға болады.  
Расын да, энергияның бала малы 
көздері мен «жасыл» эконо миканың 
алынуы да тегін емес. 
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ПРЕЗИДЕНТ

Өткен жылы Елбасы Н.Назарбаевтың тапсыр-
масына сәйкес ел Үкіметі «Мәңгілік Ел жаста-
ры – индустрияға» атты бастаманы қолға алған бо-
латын. «Серпін – 2050» деп аталған бұл жобаның ба-
сты мақсаты – елдің түрлі аумақтарындағы жұмыс 
күшін теңестіре отырып, кадр тапшылығы сезілетін 
аймақтарға жас мамандарды тарту. Жастарды қолдап, 
олардың білімін жетілдіруге мүмкіндік беретін атал-
мыш жоба  биыл да жалғасын таппақ. Бұл жайында 
Қорқыт Ата атындағы ҚМУ-дың Студенттер сарайын-
да өткен жиында сөз болды. Басқосуда облыс әкімінің 
орынбасары Рауан Кенжеханұлы, «Серпін – 2050» 
бағдарламасы республикалық үйлестіру кеңесінің 
төрағасы Мұрат Әбенов, Павлодар мемлекеттік 
педагогикалық институтының ректоры Нұрғали Арша-
беков пен жобаға қатысушы өзге де оқу орындарының 
өкілдері мектеп бітіруші түлектер мен ата-аналарға 
бағдарлама жайында кеңінен мағлұмат берді.

Жиынды облыс әкімінің орынбасары Р.Кенже-
ханұлы ашты. Алдымен ол аймақтың ҰБТ-дан респу-
блика бойынша 5-ші орынға көтерілгендігіне тоқталды. 
Мұнан соң алғашқы әлеуметтік жоба «Серпін – 2050» 
бағдарламасы негізінде өткен жылы Сыр өңірінен 
700-ден астам түлектің солтүстік аймақтарға оқуға 
түскендігін жеткізе келе, биыл да мемлекеттік 
грант есебінен берілетін мол мүмкіндіктерді өңір 
жастарының кеңінен пайдаланатынына сенім білдірді. 
Ал онан кейін сөз алған бағдарламаның республикалық 
үйлестіру кеңесінің төрағасы Мұрат Әбенов жоба ның 
маңыздылығы мен ерекшелігіне, сондай-ақ, бағдар-
лама дағы өзгерістерге тоқталды.

– Биылғы жылдың басты жаңалығы – бағдарламаның 
гранты 2,5 есеге көбеюде. Яғни, 5000 грант ЖОО-ға 
болса, 1200 орын колледждерге беріліп отыр. Соны-
мен қатар, өткен жылы педагогикалық мамандықтарға 
басымдықтар берілсе, биыл техникалық мамандықтарды 
да игеруге мүмкіндік бар. Бұл Елбасының жастарға жа-
сап жатқан үлкен қолдауы. Мұны дұрыс пайдалана 
білуіміз керек, –  деді М.Әбенов.

Шара барысында жобаға қатысатын жоғары оқу 
орындары мен колледж өкілдері де  сөз сөйлеп жастар-
ды дұрыс таңдау жасай білуге шақырды.  

Айта кету керек, жастар арасындағы жұмыссыз-
дықты шешіп, олардың жоғары білімді маман болып 

шығуына оң әсерін тигізуді көздейтін бағдарламаға 
былтыр 2050 грант бөлінген. Оның 1050 гранты ЖОО-
ға тиесілі болса, 1000 грант 35 мамандық бойынша 
білім алатын колледж түлектеріне берілген. Сондай-
ақ, бұл жобаға 7 жоғары оқу орны мен 23 колледж 
қатысқан. Ал биыл 19 ЖОО мен 25 арнаулы орта білім 
беру мекемесі қатысуға тілек білдіріп, 70-ке жуық 
мамандықтар бойынша жас мамандар дайындауға 
атсалыспақ. Ең бастысы бағдарлама бойынша грант 
иегері атанған түлек стипендия, жолақы, жатақхана 
және киіммен, әрі, жұмыс орнымен қамтамасыз етіледі. 
Бұл жобаға бұрынғы жылдары мектеп бітіргендер де 
қатыса алады. Осындай жан-жақты ақпар берген шара 
соңында мектеп бітірушілер көкейлеріндегі түрлі сау-
алдарын жолдап тұшымды жауаптар алса, бағдарлама 
бойынша білім алып жатқан «Серпіннің жастары» өз 
қатарластарын нақты қадам жасап, жақсы білім алуға 
шақырды.

Мейрамгүл ДАУЫЛБАЙҚЫЗЫ.

Жексенбі күні облыс әкімдігі мен 
«Қазатомөнеркәсіп» Ұлттық Атом Компания-
сы» акционерлік қоғамы арасында «Жергілікті 
қамтуды дамыту» туралы келісімге қол 
қойылды. 

Кездесу барысында аймақ басшысы Қырымбек Көшербаев 
«Қазатомөнеркәсіп» Ұлттық Атом Компаниясы» АҚ Басқарма 
төрағасы Асқар Жұмағалиевті жаңа қызметке тағайындалуымен 
құттықтап, кәсіпорынның өңірлік филиалдарының 
жұмыстарына қысқаша тоқталып өтті. Өз кезегінде, Асқар 
Жұмағалиев, Қызылорда облысы «Қазатомөнеркәсіп» Ұлттық 

Атом Компаниясының бастамаларын әрқашан қолдап келеді 
деп атап өтті. 

Қос тарап жергілікті өнім көлемін ұлғайту, еншілес 
компаниялардың кеңселерін Қызылорда облысына көшіру және 
«Самара-Шымкент» тас жолының Қызылорда облысындағы 
бөлігін «Қазатомөнеркәсіп» Ұлттық Атом Компаниясы» ба-
лансына беру сияқты бірқатар мәселелерді талқылады. Облыс 
әкімі Қырымбек Көшербаев пен «Қазатомөнеркәсіп» Ұлттық 
Атом Компаниясы» АҚ Басқарма төрағасы Асқар Жұмағалиев 
«Жергілікті қамтуды дамыту» туралы меморандумға қол 
қойды. 

Меморандум  өңірдің экономикасы мен әлеуметтік сала-

сын одан әрі дамытуға, азаматтардың әл-ауқаты мен тұрмыс-
тіршілігінің деңгейін көтеруге өз септігін тигізетін болады. 

«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ өңірдің әлеуметтік-
экономикалық тұрақтылығын, соның ішінде еншілес компания-
лар қызметкерлерінің еңбек құқықтарын қорғауға және жаңа 
жұмыс орындарын ашуға бағытталған іс-шараларға тұрақты 
қатысатын болады. 

Сапар аясында «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Басқарма 
төрағасы А.Жұмағалиев Жаңақорған, Шиелі аудандарындағы 
кәсіпорын филиалдарының жұмысымен танысты.

Нұрбек ДӘУРЕНБЕКОВ.

ҰЛТТЫҚ КОМПАНИЯНЫҢ ҰЛАҒАТТЫ ҚАДАМЫ

Қорқыт ата атындағы ҚМУ-дың Студенттер сарайында 
облыстық Ассамблея хатшылығының ұйым дастыруымен Ана-
лар кеңесінің мәселелеріне арналған семинар өтті.

Жиын барысында облыс әкімінің орынбасары Рауан Кенжеханұлы 
еліміздің қарыштап дамуы жолындағы ассамблеяның үлесі едәуір жоғары 
екенін айтты. Сондай-ақ, Қазақстан халқы Ассамблеясы хатшылығының 
сектор меңгерушісі Назипа Ыдырысқызы барлық қатысушыларға ар-
найы лекция оқыды.

Облыстық ассамблея жанындағы Аналар кеңесінің құрамында этно-
мәдени бірлестіктер, үкіметтік емес ұйымдардың өкілдері, мемлекеттік 
қызметшілер және зейнеткер аналар бар. Жас ұрпақтың бойына ұлттық 
құндылықтарды сіңіру, оларды отансүйгіштікке тәрбиелеуде аналардың 
алатын орны ерекше. Осы ретте ассамблея жанынан құрылған Аналар 
кеңесі ауқымды істер атқаруда.

Семинар барысында аналарымыздың қоғамдағы, отбасындағы ролі, 
жастары мыздың ақ жаулықты аналарымызға деген құрметі жоғары 
деңгейде  болуы керектігі сөз болды. 

Семинар соңында бірқатар азаматтар Қазақстан халқы Ассамблея-
сының 20 жылдығына арналған мерекелік медальмен марапатталды. 

Кенжетай БАЛҒАБАЙҰЛЫ.             

АНАЛАР КЕҢЕСІНІҢ ІСІ 
АУҚЫМДЫ

Облыстық мәдениет, мұрағаттар және құжаттама 
басқармасының басшысы Ержан Абдрахманов пен об-
лыстық филармонияның директоры Талғат Мақашов іс-
са пармен Грузияда болып, ондағы мемлекеттік филар-
монияның бас директоры Г.Д.Багашвили және мәдениет 
саласының білгір маманы «Иверия» ансамблінің көркемдік 
жетекшісі, Грузияның Халық артисі Джемаль Багашвили-
мен кездесті.

Кездесу барысында екі ел арасындағы мәдени байла-
нысты нығайту, достық пен өзара ынтымақтастықты одан 
әрі дамыту мақсатында біріккен концерттер ұйымдастыру 
мәселесі сөз болды. Сонымен қатар, режиссерлар, хорео-
графтар, дирижерлар, вокалистер, тағы басқа өнер жанр-
лары бойынша тәжірибелі мамандар шақырып шеберлік 
дәрістер өткізу, театрлар мен музейлердің өзара тәжірибе 
алмасу жұмыстары бойынша екіжақты меморандумға қол 
қойылды.

Әділжан ҮМБЕТ.

СЕМИНАР

ГРУЗИЯЛЫҚ 
ӘРІПТЕСТЕРІМЕН 
КЕЗДЕСТІ

ЖЕТЕКШІ ОҚУ ОРНЫНЫҢ 
ТҰҢҒЫШ ТҮЛЕКТЕРІ

Елбасы Назарбаев Университетінің алғашқы түлектеріне 
диплом беру рәсіміне қатысты.
Жиналғандарға сөз арнаған Мемлекет басшысы түлектерді, 

олардың ата-аналарын, Қамқоршылық кеңесінің мүшелерін, 
басшылықты, профессорлар мен университет қызметкерлерін 
алғашқы лектің бітіруімен құттықтады, сондай-ақ меценаттарға алғыс 
айтты.

Нұрсұлтан Назарбаев диплом тапсыру рәсімі университет қана 
емес, бүкіл республика үшін де маңызды оқиға екенін атап өтті.

– Тарихымыздағы алғашқы халықаралық деңгейдегі ғылыми 
және білім беру орталығының – жетекші жоғары білім беру орнының 
тұңғыш түлектері енді бүкіл Қазақстанның өміріне араласқалы отыр. 
Еліміз жас, жан-жақты даярланған, білікті мамандардың жаңа буын 
өкілдеріне ие болды. Бұл әсіресе, Ұлт жоспары негізінде мемлекетті 
жаңғырту жөніндегі терең өзгерістерге кірісіп жатқан қазіргідей кезде 
айрықша маңызды, – деді Қазақстан Президенті.

Мемлекет басшысы Астанада осындай университет ашу арқылы 
жаһандық білім берудің қуатты жаңа ошағы қалыптасқанын атап өтті.

Қазақстан Президенті түлектерге университеттің тарихи тізімінің 
басында тұру мәртебесі бұйырып отырғанына назар аударды, соны-
мен қатар еліміздің білім беру саласындағы бірқатар жетістіктеріне 
тоқталып өтті.

– Дүниежүзілік экономикалық форум жариялаған Адами капитал-
ды дамыту индексіне сәйкес, Қазақстан бір жылда бірден 8 орынға 
көтеріліп, 37-орынға шықты және Экономикалық ынтымақтастық 
және даму ұйымына мүше Португалия, Грекия, Испания, Чили, Мек-
сика, Түркия, сондай-ақ Малайзия, Қытай, Бразилия сияқты елдер-
ден озды. Елдің сауаттылық деңгейінің рейтингі бойынша Қазақстан 
33-орынды иеленді, ал білім беру жүйесінің сапасы жөнінен бірден 9 
тармаққа көтерілді. Бұл табыстарға сіздердің университет те зор үлес 
қосты, – деді Нұрсұлтан Назарбаев.

Қазақстан Президенті бұл күндері бүкіл еліміз бойынша мыңдаған 
қазақстандық студенттің диплом алып жатқанына назар аударды.

– Жоғары оқу орындарының барлық түлектерін құттықтаймын, 
оларға өмірден лайықты орындарын табуын, сәттілік және 
бақыт тілеймін. ЮНИСЕФ-тің бағалауы бойынша, Жастардың 
дамуының жаһандық индексінде Қазақстан 27-орын алып отыр. 
Бұл Франция, Түркия және Швеция сияқты елдердің көрсеткішінен 
жоғары. Біз қазіргі атқарып  жатқан істеріміздің бәрін сіздер 
үшін, сіздердің болашақтарыңыз үшін жасап жатырмыз. Бүгінде 
сіздердің алдарыңыздан бүкіл әлемге жол ашық. Сіздер қызықты 
кезеңде өмір сүріп, болашаққа қарай қарыштап қадам басқан ел-
мен бірге ержетіп келесіздер. Осының барлығы біздің қоғамдағы 
татулық пен тұрақтылықтың арқасында. Сондықтан сіздердің басты 
миссияларыңыз – елдегі бірлік пен келісімді нығайту. Баршаға бейбіт 
заман мен игілікті өмір жолын тілеймін, – деді Нұрсұлтан Назарбаев.

Студенттер мен оқытушылар университеттегі жасалған жағдай 
үшін Мемлекет басшысына алғыстарын айтып, күш-жігерлерін елдің 
бұдан әрі даму жолына жұмсайтындарын жеткізді.

«СЕРПІН – 2050»:
ӨРКЕНДЕУГЕ БАСТАЙТЫН ӨРІСТІ ЖОБА 

БАҒДАРЛАМА ЖӘНЕ ЖАСТАР

Қазіргі кезде солтүстік облыстарға 
“Серпін” бағдарламасымен қаракөздерді 
жіберудің себебін жете түсіну үшін 
тарихқа аздап бойлап көрелік.

Біздің ата-бабамыз ертеден көшпелі 
өмір сүргені белгілі. Көшпелі өмір сүру 
өз кезегінде көшпелі шаруашылық 
жүргізумен тығыз байланысты. Яғни, 
күн жылып, жер бусанғаннан бастап мал 
Сырдан солтүстікке қарай беттеген, ал 
қазақ сол малының қамымен, бар шаруа 
жайымен соңына еріп, көшіп-қонып 
отырған.

Көктемгі көктеумен қозғалған мал, 
Арқаны жайлау етіп, салқынға барып 
жығылып, майса шөптің ортасында қоң 
жинаған. Сол молшылықтың ортасында 
көшпелі қазақ тойын тойлап, болашағын 
болжап, тұрмыс-тіршілігін кешкен. Мүмкін 

содан болар, біз әліге дейін бірінші кезекте 
“Мал-жан аман ба?” – деп амандық-саулық 
сұрасып жататынымыз.

Күздің күзеуі басталғанда кері қарай 
жылжыған мал, Сырдың бойына келіп 
қыстаған. Жылы оңтүстікте тебіндікке 
көшкен.

Бірақ, қазақтың тарихындағы қасіретті 
кезеңдердің бірі 1929-1933 жылдардағы 
Советтердің ұжымдастыру мен тәркілеу 
саясатының салдарынан қазақ толықтай 
малынан айырылды. Осыдан да бағатын 
малы жоқ, егінге ебі жоқ қазақ ғасырлар 
бойы үйренген кәсібінен айырылып, 
қырылды. Қазір бұны кейбіреулер қазақ 
халқына жасаған геноцид деп жатыр. 
Бұның бағасын ғалымдар бере жатар.

Менің айтайын дегенім, мал қырылған 
соң, қазақтың көптеген жылдар бойы 
солтүстікке қарай көшуінің қажеттілігі 
тоқтап қалды. Солай қазақ жерінің 
солтүстік бөлігі, 1950-шi жылдарда тың 
көтерілгенге дейін, біраз уақыт бос тұрды. 
Ал қиын-қыстау заманда киелі Сыр бойын 
паналаған халыққа бұл өңір анасына 
айналғандай болды. Содан да болар “Сыр 
– Алаштың анасы” дейтіні.

Бірақ, қазір заман бөлек. Дәстүрлі 
соқпақты көптеген жылғы үзілістен кейін 
қайта таптық. Қазақстан тек Астананың 
төңірегі емес, ол Кереку, Қостанай, 
Торғай, Көкшетау, Қызылжар, Тарбағатай, 
тағысын-тағы. Сондықтан балаларымызды, 
жастарымызды солтүстік облыстарға 
жіберуден біз қорықпауымыз керек. Бөтен 
жерге жіберіп жатқан жоқпыз, өзіміздің 
ата-бабамыздың жеріне жіберіп жатырмыз. 
Сондықтан, мен “Қазақ ұлтының Ұлы көші 
енді басталды”, – деп айтар едім.

Нұрхан ЖӘЛИЕВ,
саясаттанушы.

ҰЛТҚА КЕРЕК ҰЛЫ КӨШ

МЕМОРАНДУМ

САПАР

КЕН БАЙЛЫҒЫ – ЕЛ БАЙЛЫҒЫ

«Қазатомөнеркәсібі» 
Қызылорданың өнімін пайдаланбақ
Сапар барысында «Қазатомөнеркәсібі» ҰАК» АҚ басқарма төрағасы Асқар 

Жұмағалиев журналистерге сұхбат берді. 
– Біз отандық тауар өндірушілерді қолдау аясында 2015-2016 жылдары 9,5 

млрд теңгеге жергілікті кәсіпорындардан химиялық реагент (күкірт қышқылы), 
полимер құбырлар және басқа да өнімдерді сатып алуды жоспарлап отырмыз. 
Бұған байланысты Қызылорда облысы әкімдігімен меморандумға қол қойдық. 
Қуаныштысы, бізге қажетті өнімнің барлығы Қызылорданың өзінде өндіріледі 
екен, – деді А.Жұмағалиев.



Себебі қазіргі таңда әлем елдерінде қуат 
көздерінің тапшылығы байқалуда, әлемнің 
озық елдері энергияны күн, жел сияқты табиғи 
көздерден алуға көше бастады. Елбасы атап 
өткендей, болашақта бүкіл әлем «жасыл» 
технологиямен алға жылжитын болады.  Міне, 
осы жоспардың орындалу барысын саралауға 
кідірген қонақтар кәсіпорынның техникалық 
директоры Ермек Тасжановтың мәлімдемесіне 
қанығып, жұмыс барысын саралады.

Облыс әкімі мен Ұлттық компания Басқарма 
басшысы осы сапары барысында «Сауда-
Көлік компаниясының» Шиелідегі филиалы 
жұмысына да назар аударды. Осындағы тасымал 
базасы арқылы уран өндіруге қажетті күкірт 
қышқылы мен басқа қажетті заттардың өнеркәсіп 
орындарына жөнелтілетіндігі және де өндірілген 
өнімдерінің өңдеу орындарына жолданып 
жататындығы оның маңыздылығымен бірге 
мұқият жұмыс атқару қажеттілігін туындатады. 
Мұндағы жұмыс процесімен танысқан әкім 
экологиялық жағдайдың қалыпты ұсталуына 
зейін аударып, нұсқаулықтардың орындалуын 
қадағалауды тиісті орын басшыларына тапсырды. 

    – Алты Алаштың анасы атанған Сыр өңірінің 
соңғы жылдардағы жетістіктерінен әрине жақсы 
хабардармын, осы үрдістің онан әрі жалғаса беруіне 
тілектеспін. Ежелгі мекенге ҰАК-ның Басқарма 
төрағасы ретіндегі жаңа лауазымымда алғаш 
келіп отырмын. Сондықтан да осындағы өндіріс 
орындарының жұмыстарымен танысу алғашқы 
кезектегі міндетім, – деген Асқар Жұмағалиев, 
аймақ басшысымен іскерлік байланыс жөніндегі 
келісімге қол қойылғандығын айта келіп, осы 
маңызды құжат аясында Мемлекет басшысының 
тапсырмасына орай отандық тауар өндіруге өз 
тараптарынан ықылас танытып отырғандықтарын 
айтты. Лауазымды тұлғаның мәлімдеуінше, 2015-
2016 жылдар аралығында Қызылорда облысы 
кәсіпкерлерінен 9,5 млрд теңгенің дүниесін сатып 
алу жоспарланып отырғандығын мәлімдеді:

– Бұл «Отандық өнімді» молайтудың 
жолы, сонымен бірге, жергілікті кәсіп-
керлерді қолдай отырып, олардың 
сенімділігі мен қызығушылығын арт-
ты руға үлес қосу деп түсініңіздер, 

– деді Басқарма Төрағасы. – Сатып алынатын 
тауарлар қатарында әрине, химиялық өнімдер, 
полимерлі құбырлар жатқызылады. Сондай-ақ, 
журналистердің сұрауы бойынша, «Қазатом-
өнеркәсібі» ҰАК-ға қарасты кәсіпорындардағы 
болатын өзгерістер барысында байырғы 
жұмысшы-қызметкерлердің жұмыс орындары 
сақталатындығы да айтылды. Бұл хабар жергілікті 
халықтың көкейіндегі түйткілді сауалдың бірі еді, 
оның оң шешім табатындығы әрине, көпшілікті 
қанағаттандырады деп ойлаймыз.  

Сапар барысында қонақтар «Көкшоқы» 
мөлтек ауданындағы «Айналайын» балалар 
бақшасына арнайы кіріп, жас жеткіншектерге 
жасалып жатқан қамқорлыққа, олардың 
тәрбиесіне назар аударды. Айтарлығы, осыдан 
бес жыл бұрын пайдалануға берілген мектепке 
дейінгі балаларды тәрбиелейтін мекеме 280 
орынға арналған. Түрлі залдары, бассейні, спорт 
алаңқайлары, құрал-жабдықтары толық. Мұнда 
балаларды кешенді сүйемелдеу, олардың жалпы 
адамгершілік қағидаларын ұстанатын азамат 
болып өсуіне кең ықпал жасалады.

Ал «Семізбай» ЖШС-ның Шиелі ауда-
нын дағы «Иіркөл» кенішінде оның Бас дирек-
торы Владимир Цой, кеніштің директоры Юрий 

Канаваловтар хабарлама жасап, уран өндіру-
дің қазіргі жай-күйімен жете таныстырды. 
«Қазатомөнеркәсібі» ҰАК-нің Басқарма Төрағасы 
өз сауалдарына тиянақты жауаптар алды. Сол 
секілді №6 кен басқармасының «Қарамұрын» 
кені шіндегі жағдайы туралы бас директор Тайыр 
Назаров толық хабарлама жасап, мәлім етті. 
Мерзімді жоспарлар уақытылы орындалып, жұ-
мысшы-қызметкерлерге әлеуметтік қолдау лар 
көрсетіліп отырылады. Кәсіпорын жаңа тех ноло-
гияларды қолдануда да қалыс қалып отырған жоқ, 
оның ілкімділігі өндірістік процес тер кезінде 
айқын аңғарылады. 

Елбасы ұсынған «Ұлт жоспары – нақты 100 
қадам» құжаты кәсіпорында кеңінен талқыланып, 
қолдауға ие. Оны жүзеге асыру барысында 
ұжымда ауызбірлік пен біліктілік жетеді, – деді 
Бас директор өз сөзінде. 

 Жаңақорған ауданындағы белгілі өндіріс 
ошақтарының бірі “Байкен-U” мекемесі. Мұнда 
400-ге тарта адам еңбек етеді. Жерасты байлығын 
игеруде өз мүмкіншіліктерін толық пайдаланумен 
қатар жергілікті жердегі елді мекендерге үнемі 
әлеуметтік көмектерін беріп отырады. Мәселен, 
өткен жылы 50 орындық балабақша салып берсе, 
басқалай да қамқорлықтарын танытудан қалыс 
қалған емес. Сол секілді осындағы «Қызылқұм» 
ЖШС уран өндіру барысында келешегі зор 
кәсіпорын ретінде белгілі. Аталмыш өнеркәсіп 
орындарының жұмысы аясында олардың басшы-
ла рының хабарламалары тыңдалды. 

Дүйсенбі күнгі сапар Жаңақорған ауданы 
орталығына таяу жердегі Кейден ауылдық 
округіндегі «СКЗ-U» Күкірт қышқылы зауы-
тының жұмысымен танысумен қорытын ды лан-
ды. Оның Бас директоры Мәдіхан Бек жанов 
мәлімдеме жасап, жұмыс процесінің жоспарға 
сай жүргізілгендігі және де жергілікті атқарушы 
орындармен түсіністікті байланыс орнатыл ған-
дығын айтты. Жиырма күн жоспарлы жөндеу 
жұмыстарына тоқтатылған кәсіпорын кешелі-
бүгін өнім өндіруге қайта кірісті. Жоспардағы 
500 мың тонна өнім алу жорығында жұмысшы-
қызметкерлердің сенімі нық, мақсаттары айқын. 

Иә, кен байлығы – ел байлығы. Осы күнгі 
сапар барысында Шиелі ауданының әкімі 
Қ.Сәрсенбаев пен Жаңақорған ауданының әкімі 
Р.Рүстемов және де облыстық салалық  басқарма 
басшылары бірге болды.

Нұрмахан ЕЛТАЙ. 
Шиелі, Жаңақорған аудандары. 

Сейсенбi, 16 маусым, 2015 жыл
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ҰЛТ ЖОСПАРЫ – БЕС РЕФОРМА. 100 НАҚТЫ ҚАДАМ

ӘСКЕРИ-ПАТРИОТТЫҚ ЖИЫН

Мемлекет басшысы Нұр-
сұлтан Назарбаевтың «100 нақты 
қадам» стратегиялық бағ дар-
ламасы сот жүйе сіндегі бірқатар 
олқылықтардың орнын тол тырып, 
одан әрі дамуына жол ашады.  
Елбасының сот сала сына қатысты 
жүргізіп отырған рефор  ма лары 
жоғары деңгейде дамы ған құ-
қықтық жүйесі бар нағыз консти-
туционалды мемлекет құруға 
септігін тигізері анық. Бағдар-
ламаның 3-ші бөліміндегі 16-26-
шы қадам соның айғағы. 

Заңның үстемдігі – нығайған 
мем ле кеттің кепілі. Сондықтан 
жаңа бағ дар ламаның құқықтық 
мемле кетті құрудағы маңызы зор. 
Бағдар ламадағы 18 қадам заңның 
үстемдігін қамтамасыз етуге ар налады. Оның 
жетеуі полицияның жұмысын жетіл діруге, қалғаны 
сот жүйесін реттеуге бағытталған. 

Бес институционалдық реформаның екіншісінде 
бес сатылы сот жүйесінен (бірінші, аппеляциялық, 
кассациялық, қадағалау және қайта қадағалау жасау) 
үш сатылы (бірінші, аппеляциялық, кассациялық) 
сот төрелігі жүйесіне өту қарастырылған. Судья 
лауа зымына кандидаттарды іріктеу тетіктері кө бей-
тіліп, біліктілік талаптары қатайтылады. Алқа билер 
соты қолданылатын салалар кеңейтіледі. Астанада 
AIFC халықаралық арбитраждық орталығы құрыл-
мақ. 

Еліміз тәуелсіздік алған жылдардан бері сот 
жүйесі сан қырлы реформаларды басынан өткеріп, 
өзіндік тұрғыда қазақстандық сот жүйесінің қалып-
тасуында оң жетістіктерге жетті. Судьяның тәуел-
сіздігі мен тұрақтылығы, материалдық қамсыз-
дандырылуы кепілдіктеріне ие болды. Ашықтық 
пен жариялылық, ақпаратқа қолжетімділік тетік-
терін жетілдіру бағытында сот жүйесінде түрлі 
электронды технологиялық жаңалықтар енгізіліп, 
қазіргі уақытта халық игілігіне жұмыс жасап 
жатыр. Мәселен, «Сот кабинеті» ақпараттық жүйесі 
арқылы сотқа келіп табан тоздырмай-ақ талап-арыз, 
шағым беру, сот отырысы хаттамасына ескертпе 
келтіру, сот отырысы хаттамасының көшірмесін 
сұрату және т.б. шағымдар беру жүйесі интернет 
желісінде қызмет жасайды. Сот отырыстары аудио-
бейне жазба құрылғысымен қамтамасыз етілген сот 
залдарында қаралып, сот про цесінің электронды 
жазбасы жүргізіледі. Сот процесіне қатысушы 
азаматтар бұл жазба көшірмесін алуға құ қылы. 
Сотқа шақыру СМС хабарламалармен және гиб-
ридті пошта байланысы арқылы жүргізіліп, сот 

процесіне шақыртудың жеделдігі 
бір жолға қойылған. Сот пен 
мемлекеттік органдар арасындағы 
құжат айналы мы бір ізге түскен 
электронды құжат айналымы 
жүйесіне енгізілген. Элект ронды 
құжат айналымын оңтай  ландыру 
бағытында жергілікті сот тарда 
«Төрелік» платформасы іске қо-
сылып, хат айналымының жаңа 
жүйе сінде іс жүргізу жұмыстары 
жүр гізіліп жатыр.

Президент «Дамыған елдің 
негізі – әділ сот» деп текке айтқан 
жоқ. Адал және әділ соттың 
қалыптасуына және дамуына 
тек мемлекет қана қамқорлық 
жасай алады. Сот жүйесінің 
даму жол дарын мемлекеттің 

даму жолдарынан бөлек, ажы ратып алып, бағалау 
мүмкін емес. Сот билігі – мем лекет тік саяси 
жүйенің құрамдас бөлігі, ажырамас бөлшегі. 
Еліміз егемендік алып, тәуел сіздікке қол жеткен 
алғашқы жылдардан бастап сот жүйесі қоғамдық 
заңдылықтарға негізделген іздену, қалыптасу, 
даму жолдарынан өтті. Өткен жылдар ішінде 
отандық сот жүйесін жалпы танылған стандарттар 
мен талаптарға жауап беретін жаңа дең гейге 
көтеруге ықпал еткен тұжырымды құжаттар мен 
құқықтық актілер дайындалды. Алқа билер мен 
ювеналдық, әкімшілік, мамандандырылған эко-
но микалық соттарды құруға, қа мауға соттардың 
санкция беруіне және соттардың қыз метін қамта-
масыз ету мен олардың шешімдерін орындауға бай-
ланысты бірқатар заң актілері дайын далып, тәжі-

рибеге енгізілді. Соттардың құқық қолдану тәжі-
рибесінде кездесетін өміршең мәселелер бойынша 
Жоғарғы Соттың бірқатар нормативтік қаулылары 
қабылданды. 

Сот құрылымы мен сот өндірісінде түбегейлі 
өзгерістер жүзеге асырылып, судьялардың мәртебесі 
мен соттардың тәуелсіздігі нығая түсті. Тәуелсіздік 
алған жылдар аясында Қазақстан судьяларының 
алты съезі өтсе, әрбір съезде республика сот 
жүйесінің бүгіні және болашағы туралы өзекті 
мәселелер талқыланып, мемлекеттік маңызы бар 
шешімдер қабылданды дей аламыз. 

Біздің адал еңбегіміз қоғамға өте қажет, біздің 
еңбегіміздің нәтижесі болашақ жаңғыруымыздың, 
кемелденуіміздің кепілі. Заң талаптары сақталған 
жерде тәртіп болады, ал тәртіп болған жерде 
еңбектің жемісі мол болары даусыз.

Азамат ЖҰМАМҰРАТОВ,
облыстық соттың кеңсе басшысы.

ДАМЫҒАН ЕЛДІҢ НЕГІЗІ – 
ӘДІЛ СОТ

Биылғы жыл  еліміздің саяси 
және тарихи  өміріндегі ерекше  
оқиғаның бірі – бес институттық 
реформа мен оны іске асырудың 
100 нақты  қадамы. Өркениетті 30 
елдің қатарына қосылу идеясымен 
үндесіп жатқан бұл нақты 
қадамдар не үшін қажет болмақшы. 
Бағдарламада  назар аударарлығы, 
бірлік және азаматтық біртектілікті 
қалыптастыру жолдары мен 
тетіктері айқын көрсетілген. 
Білім беру мекемелерінде тарихи 
сана қалыптастыру арқылы оқу 
бағдарламасына “Мәңгілік Ел” 
идеясының басты құндылықтары 
тереңдетіліп ендіріледі. Бұл идея 
өз қалпымен жүзеге асырылғанда 
біздің озық, әлемде өзіндік орны 
бар, өзгелерге ықпал ете алатындай 
мемлекетке айналатынымыз анық. 
Өйткені, қазір  қуатты мемлекет 
ғана әлемдік сын-қатерлерге төтеп 
бере алады. 

Ел ертеңі болар жастарға  
тәлім-тәрбие беру, білім саласын 
дамыту, жас мамандарды еңбекке 
орналастыру – бүгінгі күннің 
басты мәселесі. Осы орайда күн 
тәртібінде ел экономикасын дамы-
ту, жастардың білімін, кәсіби 
біліктілігін үнемі арттыру міндеті 
қойылғаны белгілі. Нақты қадамның 
77-ші қадамында он алдыңғы 
қатарлы колледж бен он жоғары оқу 
орында білікті кадрларды әзірлеу, 
кейіннен бұл тәжірибені  еліміздің 
басқа оқу орындарына тарату 
қамтылған. Демек, бұл білім беру 

мекемелеріне жүктелер міндеттің 
жоғары екендігін дәлелдейді. Сала 
ұстаздары жан-жақты дамы ған 
жас тарды дербес өмірге, баста ма-
шыл еңбекке бейімдеудің тиімді 
жолдары мен нақты жүйесін қа-
лып тастыруға күш салады. Мәсе-
лен, Қызылорда инженерлік-тех-
ни калық колледжі жастарды 4 
мамандыққа баулиды. Электр-
есеп машинасының операторын, 
электр мен жабдықтаушыны, 
электр-газбен пісірушіні,  бақылау-
өлшеу аспаптары және автоматика 
слесарын даярлайтын оқу орны 
жылу-электр стансасымен келісім-
шартқа отырып, оларға қажетті 
маман дықты дайындайды. Соны-
мен қатар өңірде құрама жем 
өндіретін, күріш салысын өңдейтін 
өндіріс орындары ашылды. Ал 
таяу жылдары Сыр бойында ұн, 
макарон фабрикаларымен қатар 
шыны өңдейтін, күкірт қышқылын 
өндіру зауыттары секілді түрлі 
өн діріс орындары салынбақшы. 
Олар дың барлығы да электр қуа-
тымен жұмыс істейді. Демек, біз-
дің колледж аймақтағы болашақ 
өндіріс орындарын жұмысшы кадр-
ларымен қамтамасыз ететін болады. 
Сондықтан да еліміздегі алдыңғы 
қатарлы он колледж құрамына кі-
ру біз үшін үлкен міндет әрі абы-
рой болары хақ. Содан да болар 
ұжым мүшелері  қашанда алдыңғы 
қатардан көрінуге ұмтылып келеді. 
Білім беру жүйесінің алдын дағы  
тағы бір өзекті мәселе – үштұ-

ғырлы білім беру жүйесіне бір-
тіндеп, кезең-кезеңімен көшу. Ол 
жастардың заман талабына сай, 
өркениетке бейім болып өсуіне 
мүм кіндік туғызады. Біздің оқу 
ор н ында да осы бастаманың алғы-
шарт тары жасалуда. 

Аймақта білім саласына жете 
көңіл бөлініп, түлектердің алыс 
және жақын шет елдердің жоғары 
оқу орындарында оқуы жыл сайын 
артып келеді.    Санкт-Петербург 
мем ле кеттік технологиялық универ-
си тетінің  аймақтағы  заңды өкілі 
ретінде көршілес мемлекетке оқуға 
бала жіберу ісімен айналысамын. 
Өткен жылы аймақтың 25 мектеп 
бітірушісі осы  университеттің сту-
денті атанса, биыл олардың саны 
65-ке жетті. Алдағы уақытта олар-
дың қатары одан әрі толығары сөз-
сіз. Олар келешекте Сыр өңірінің 
қат мамандықтарының орнын 
толты ратын болады. 

Ұйымдаса білгеннің ұтары мол. 
Елбасының бастамасын басшы-
лыққа алып, бір жеңнен қол, бір 
жағадан бас шығара білсек, алынбас 
асу, өту бермес өткел болмас. Ұлт 
жоспары саналатын жүз  нақты 
қа дамның бірлік пен берекенің, 
ын тымақ пен білімнің арқасында 
жүзеге  асырылатыны айқын.

Иса ЖЕТЕРБАЕВ,
Қызылорда инженерлік-

техникалық 
колледж директоры. 

ҚОҒАМНЫҢ БҮТІНДІГІ ЖОЛЫНДА
Жуырда Қарағанды облысындағы Спасск оқу 

орталығында елімізде алғаш рет  республикалық 
әскери-патриоттық «Айбын» жиыны өтті. Оған еліміздің 
әр түкпірінен жиналған патриоттық клубтар, әскери 
мамандандырылған мектептер оқушылары мен әскери 
кафедралардың студенттері қатысты.  

Аталмыш шараға Сыр өңірі атынан қаладағы орта мектептер оқушы-
ларынан құралған «Айбын» командасы қатысып келді. Әскери команданың 
жетекшілері болып алғашқы әскери даярлық пәнінің оқытушылары Роман 

Огай мен  Медетбай Нұрмағамбетов бекітілді. Бес күндік жиында  қаты-
сушылар белтемірге тартылу, 100 метрге жүгіру, арқан тарту, ұзындыққа 
секіру, «АК-74» автоматын шашып-жинау, пневматикалық қарудан ату, 
алғашқы медициналық жәрдем көрсету, жаралыны ұрыс алаңынан алып шығу 
секілді жарыс түрлерінен өзара бақ сынасты. 

Бірінші республикалық «Айбын» әскери-патриоттық жастар жиынының 
салтанатты ашылуында Қорғаныс министрінің бірінші орынбасары, ҚР 
Қарулы Күштері Бас штабының бастығы, генерал-полковник Сәкен Жасұзақов 
сөз алып, шараның маңыздылығына кеңінен тоқталды, барлық қатысушы 
командаларға сәттілік тіледі. 

Сонымен қызықты да тартысты өткен жарыста командалар намысты 
бермеуге тырысып бақты. Берілген тапсырмаларды жедел де дұрыс орындау 
алдыңғы орынға қойылды. Жастар бойына отансүйгіштік пен жігер беретін 
байқау әрбір қатысушыға оңай болған  жоқ. 

Байқау қорытындысы бойынша қызылордалықтар жақсы нәтиже көрсетті. 
Атап айтар болсақ, ұзындыққа  секіруден Н.Бейсенбайұлы үшінші, «АК-74»-
ті шашып жинаудан Руслан Алдажар екінші, газтұмылдырық киюден Уәлихан 
Аспандияров екінші орын алды. Ал арқан тартудан  Сыр бойы оқушыларының 
командасы екінші орын биігінен көрінсе, қоссырық сайысынан Нұрсұлтан 
Нартай бірінші орынды иеленді. Жалпыкомандалық есеп бойынша қызыл-
ордалық «Айбын» 7-орыннан көрінді. Алғаш рет ұйымдастырылып отырған 
сайыс үшін бұл да көңіл қуантарлық. 

Команданың дайындық жұмысына Қызылорда облысының әкімдігі, ҚР 
ҚМ «Әскери-техникалық мектебі» Республикалық мемлекеттік қазыналық 
кәсіпорнының филиалы мен облыстық ішкі саясат, дене тәрбиесі мен спорт 
басқармалары жан-жақты қолдау көрсетті. 

Жиынның қорытындылау шарасында Қазақстан Республикасының Қор-
ғаныс министрі Иманғали Тасмағамбетов қатысушы командаларды жеңісімен 
құттықтады. Және де алдағы уақытта әскери-патриоттық шара жыл сайын әр 
аймақта өткізіліп тұратынын  жеткізді.

Жастарды отаншылдыққа, патриоттыққа тәрбиелеудегі тағылымды шара 
– «Айбыннан» түлектеріміз үлкен әсермен оралды.

Сара ҚОРҒАНБАЙҚЫЗЫ.

“АЙБЫННЫҢ” АСҚАҚ МҰРАТЫ

Елбасымыз “100 нақты қадам” жоспарын 
жариялады. Ол аз ғана уақыт ішінде жұртшылықтың 
қолдауына ие болды. Халық еліміздің ертеңін 
жарқын етуге арналған маңызды жоспарды зор 
ықыласпен қабылдады. Жоспарда заңның үстемдігін 
қамтамасыз ету мәселесі негізгі тақырыптың 
біріне айналған. Бұл бағытта 19 қадам белгіленген. 
Осының нәтижесінде еліміздің заң, құқық қорғау 
салаларында жүйелі іс-шаралар жүзеге аспақшы. 

Бұл Қызылордада өткен жылы құрылған «Қа-
зақстан заңгерлер одағы» Республикалық қоғамдық 
бірлестігінің мүшелеріне де жауапкершілік жүк-
тейді. Қазіргі таңда қоғамдық бірлестіктің 421 
мүшесі бар. Құрамына мемлекеттік мекемелердің, 
шаруашылық субъектілердің заң қызметінде, жо-
ғары оқу орындарында, құқық қорғау орган да рында, 
сот актілерін орындау қызметінде, адво каттар 
алқасында, нотариустар және әділет орган дарында 
қызмет етіп жүрген жоғары білімді заңгер мамандар 
кірген. Осы уақытқа дейін барлық жоспарлы іс-
шаралар жиналыс-конференциялар, дөң гелек үстел, 
семинарлар облыстық филиал кеңесі мүшелерінің 
және қоғамдық бірлестік мүше лерінің қатысуымен 
жүргізіліп келеді. Атап айтқанда, Қорқыт ата 
атындағы Қызылорда мемле кеттік университетінде 
қоғамдық бірлестік орталық кеңесінің тапсырма-
сымен Қазақстан Республикасының Қылмыстық 
кодексінің және Қазақстан Республикасының Қыл-
мыстық іс-жүргізу кодексінің жобаларын талқылауға 
арналған «дөңгелек үстел» ұйымдастырылды. Бұл 
іс-шараға Қызылорда облыстық ішкі істер депар-
таментінің, облыстық, қалалық прокуратура, кеден 
органдарының қызметкерлері, Қызылорда облыстық 
сотының судьялары, жоғары оқу орындарының құ-
қықтану кафедрасының профессорларымен жоға-
ры санатты оқытушылары және басқа да облыстық 
ұйымдардың заңгерлері пікірлерін білдіріп, аталған 
іс-шара бұқаралық ақпарат құралдарында наси-
хатталды. 

Филиал мүшелері әділет органымен бірлесіп, 
Қармақшы, Жалағаш, Сырдария аудандарында ха-
лыққа заңды насихаттау жұмыстарын жүргізді. 
Дәл осындай іс-шара Шиелі, Жаңақорған аудан-
дарында өткізілді. Шара аясында барлығы 435 
жеке және заңды тұлғаға түсіндіру және кеңес 
беру жұмыстары жүргізіліп, кеңесшілер алдына әр 
түрлі сала бойынша қойылған сұрақтар өз шешімін 
тапты. 2014 жылдың желтоқсан айында Қазақстан 
Республикасының тәуелсіздік күніне арналған 
«Қазіргі Қазақстанның қалыптасуы мен дамуындағы 
құқықтық аспектілер» тақырыбында филиал 
мүше лерінің, әділет органдары басшыларының 
және басқа да жергілікті ұйымдардың заңгер ма-
ман дарының қатысуымен семинар өткізілді. Қа-
зақстан Республикасының Жоғарғы сотының 
ғима ратында аудио-бейне конференция арқылы 
облыстық филиал мүшелерінің, Қазақстан Рес-
пуб ли касының Адвокаттар алқасының және басқа 
заңгерлердің қатысуымен «Сот кабинеті» жо ба-
сымен таныстыруға арналған «дөңгелек үстел» өтіп, 
онда облыс заңгерлеріне ғаламтор арқылы азаматтық 
және қылмыстық істер бойынша процессуалдық 
әрекеттер жасау тәртібі түсіндірілді.

Заңгерлер одағына мүшелікке тарту, жергілікті 
халыққа заңды насихаттау және филиалдың ере-
жесімен көзделген тағы да басқа жұмыстарды жү-
зеге асыру үшін қала, аудандарда «Заңгерлер активі» 
құрылды. 

Қазіргі таңда филиал жұмысы өз деңгейінде 
жүр гізілуде. Орталық кеңестің филиалдар жұмы-
сын бағалау рейтингтері бойынша бүгінгі күні Қы-
зылорда облыстық филиалы алдыңғы қатардағы 
орында тұр.

Балайым КЕСЕБАЕВА, 
Қазақстан Заңгерлер Одағы  республикалық 

қоғамдық бірлестігінің Қызылорда 
облыстық филиалының төрайымы.

ЗАҢГЕРЛЕР АЗАМАТТАР ҚҰҚЫН 
ҚОРҒАЙДЫ

«Нұр Отан» партиясы Қызылорда 
облыстық филиалының мәжіліс 
залында «Облыс, аудан және 
ауылдық жерлердегі мәдениет 
ошақтарының жай-күйі және 
мәдени саясатты жүзеге асыру 
мәселелері» тақырыбында «дөңгелек 
үстел» өтті. Жиында облыстық 
мәдениет басқармасы басшысының 
орынбасары Жанат Ашанқызы 
мен облыстық тарихи-мәдени 
ескерткіштерді қорғау жөніндегі 
КММ директоры Сапар Әлиасқарұлы 
баяндама жасады.

Облысымызда шығармашылық бағыттағы 
393 мекеме халыққа қызмет көрсетеді. 2012-2015 

жылдары 150 орындық 15 мәдениет үйі мен 2 
музейдің құрылысы аяқталып пайдалануға берілді. 
Сондай-ақ, биыл 6 мәдениет ошағы салынып бітуі 
тиіс. Штат мәселесі былтыр аймақ басшысының 
қолдауымен оң шешімін тауып, нәтижесінде өнер 
саласына 410 штаттық бірлік бөлінді.  

Облыс бойынша халыққа қызмет көрсететін 
мәдениет ошақтарында өткен жылы 1 
халықаралық, 3 республикалық және 21 облыстық 
деңгейдегі іс-шара өткізілді. Ал биылғы жылға 
жоспарланған шаралардың басым көпшілігі Қазақ 
хандығының 550 жылдығы, Ұлы Жеңістің 70 
жылдығы және Қазақстан халқы Ассамблеясы мен 
Конституциямыздың 20 жылдығына арналуда. 

«Нұр Отан» партиясы елімізде өнер және 
мәдениет саласының дамуына, осы саладағы мәсе-
лелердің оң шешімін табуына бірқатар жұмыстар 
жасап келеді. Осы орайда аталмыш партия 
«Мирас» қоғамдық кеңесін құрған болатын. Бүгінгі 

«Мирас» қоғамдық кеңесінде қаралған әрбір 
мәселеге байланысты республикалық органдарға 
арнайы ұсыныстар жолданып, соған  сәйкес тиісті 
жұмыстар жүргізілетін болады.

Жиында сөз алған шығармашылық өкілдері 
мәдениет пен өнер саласына енді келген жастарға 
пәтер қарастырылса деген ойларын ортаға салды. 
Сондай-ақ, Қазақ хандығының 550 жылдығына 
байланысты Қарақұм құрылтайы жайында 
облыстық деңгейде іс-шаралар өткізілу жайында 
ұсыныс айтылды. 

«Нұр Отан» партиясы облыстық филиалы 
төрағасының орынбасары Наурызбай Байқадамов 
барлық ұсыныстар республикалық органдарға 
жолданып, оң шешімін табуына тиісті жұмыстар 
жүргізілетінін айтты.

      
Кенжетай БАЛҒАБАЙҰЛЫ.       

ӨНЕРГЕ ЖАНАШЫР ЖЕТЕКШІ 
ПАРТИЯ

МӘДЕНИЕТ
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«ПетроҚазақстан Құмкөл Ресорсиз» акционерлік қоғамының 
әкімшілігі мен кәсіподақ комитеті Құмкөл кенішіндегі химиялық 
жүйелер бөлімінің химиялық талдау жөніндегі 3-разрядты зертха-
нашысы Шара Мыхановаға анасы

Несібелі Смағұлованың
қайтыс болуына байланысты қайғысына ортақтасып, көңіл қосын 
білдіреді.

ЖАРАМСЫЗ ДЕП ЕСЕПТЕЛСІН
Ерболатова Айгерім Ерболатқызының атына Қызылорда облысы, 

Қазалы ауданы, Әйтеке би кентіндегі Ы.Алтынсарин атындағы №204 
орта мектепті 2011 жылы бітіргені жөнінде берілген ЖОБ №0146933 
аттестаты жоғалуына байланысты жарамсыз деп есептелсін.

***
Шәкиев Ерболат Кәдірханұлының атына Қызылорда қаласындағы 

№211 орта мектепті 2011 жылы бітіргені жөнінде берілген №0148458 
аттестаты жоғалуына байланысты жарамсыз деп есептелсін.

***
Куразбекова Гульмараштың атына Қызылорда облысы, Қазалы 

ауданы, Әйтеке би кентіндегі Ж.Жабаев атындағы №234 орта мектепті 
1987 жылы бітіргені жөнінде берілген №178392 аттестаты жоғалуына 
байланысты жарамсыз деп есептелсін.

*** 
Әбдікәрім Ақбота Сәкенқызының атына Қызылорда қаласындағы 

№6 орта мектептің 9 сыныбын 19.06.2010 жылы бітіргені жөнінде 
берілген НОБ №0446435 куәлігі жоғалуына байланысты жарамсыз деп 
есептелсін.

***
Сайлауов Мирамбектің атына Қызылорда облысы, Қармақшы 

ауданы, Т.Көмекбаев ауылындағы №185 орта мектепті 1986 жылы 
бітіргені жөнінде берілген КД 176834 аттестаты жоғалуына байланысты 
жарамсыз деп есептелсін.

***
Мешітбаева Айгерім Бекетқызының атына Қызылорда облысы, 

Қазалы қаласындағы №8 кәсіптік лицейдің 3701001 - «Компьютер 
құрылғыларына қызмет көрсетуші техник» мамандығы бойынша 
02.07.2012 жылы бітіргені жөнінде берілген ТКБ №0309285 дипломы, 
сертификат КБ 0209359 жоғалуына байланысты жарамсыз деп 
есептелсін.

***
Абишев Куаныш Смагуловичтің атына Қызылорда облысы, Қазалы 

ауданы, Ақтан батыр ауылындағы №190 орта мектепті 16.06.2006 
жылы бітіргені жөнінде берілген ОБ 1614122 аттестаты жоғалуына 
байланысты жарамсыз деп есептелсін.

ҚЫЗМЕТКЕ КОНКУРС
«Қызылорда облысының құрылыс, сәулет және қала құрылысы 

басқармасы» мемлекеттік мекемесі, 120003, Қызылорда қаласы, Сұлтан 
Бейбарыс көшесі, құрылыс-1, Облыстық мекемелер үйі, анықтама алу 
телефондары: 8(7242) 60-53-56, факс - 8(7242) 60-53-51, usko57@mail.ru «Б» 
корпусының бос мемлекеттік әкімшілік лауазымына орналасуға ашық 
конкурс жариялайды:

1. «Қызылорда облысының құрылыс, сәулет және қала құрылысы 
басқармасы» мемлекеттік мекемесінің экономика және жоспарлау бөлімінің 
бас маманы (D-O-4).

Қызмет атқарған жылдарына байланысты лауазымдық жалақысы 64 
063,00 теңгеден 86 485,00 теңгеге дейін (экологиялық коэффициентті есепке 
алмағанда).

Қызметтік міндеттері:
бөлімнің міндетіне жататын жұмыстарды жоспарлау, ұйымдастыру-

әдістемелік шараларды даярлайды және орындайды;
облыс әкімдігінің қаулыларының, шешімдерінің және өкімдерінің жобаларын 

даярлайды;
мердігер мекемелердің салып құрылыс объектілеріндегі құрылыс-монтаж 

жұмыстарына бөлінген бюджеттік орындауына есеп жүргізеді;
қажетті ақпараттарды бере отырып, Қызылорда облысы бойынша қаржы 

есептемелерінің халықаралық стандарттарын жедел өмірге енгізу бойынша іс-
шараларды орындайды;

бекітілген нысандар бойынша есептемелерді мезгілінде беріп отыруды іске 
асыруға;

басқарма бойынша бюджеттің орындалуы жөнінде айлық, тоқсандық, 
жартжылдық, жылдық есептер жүргізеді;

басқарма бойынша бюджеттік бағдарламалардың орындалу жиынтығын 
жасайды;

әлеуметтік нысандары құрылысының қаржылық-экономикалық мәселе лері 
бойынша қажетті талдау және анықтамалық ақпараттар даярлайды;

мердігер мекемелердің атқарған жобалау және құрылыс жұмыстарына 
тиісті заңдылықтарға сәйкес қаржы аудару жұмыстарын жүргізуге, бюджет 
қаржысының тиімді жұмсалуына бақылау жасауға, бюджеттің толық игерілуіне 
ықпал жасайды;

бөлім басшысы арқылы орындауға берілген жеке және заңды тұлғалардан 
келіп түскен өтініштерді дер кезінде қарап, оны орындайды;

басқармаға бөлінген бюджет қаржысын жыл көлемінде нақтылау, өзгеріс 
енгізу жұмыстарын ұйымдастырады;

республикалық бюджеттен бөлінген даму трансферттеріне тиісті ми-
нистрліктермен Келісім шарт (соглашение) жасау жұмыстарын ұйымдастырады;

облыстық экономика және қаржы басқармаларымен қаржы мәселесіне 
байланысты жұмыстарды үйлестіреді;

белгіленген мерзімде облыс әкімінің веб-сайтына құрылыс жұмыстарының 
жүргізілу барысы туралы материалдарды беріп отырады;

бөлім басшысы арқылы орындауға берілген бақылаудағы құжаттардың дер 
кезінде орындалуын ұйымдастырады;

сыбайлас жемқорлық көріністеріне бой алдырмау мақсатындағы жұмыстарды 
атқарады.

Конкурсқа қатысушыларға қойылатын талаптар:
Әлеуметтік ғылымдар, экономика және бизнес (экономика, қаржы, есеп 

және аудит, менеджмент, статистика, мемлекеттік және жергілікті басқару) 
мамандықтары бойынша жоғары білімі.

Мемлекеттік қызмет өтілі бір жылдан кем емес немесе осы санаттағы нақты 
лауазымның функционалдық бағытына сәйкес облыстарда екі жылдан кем емес 
жұмыс өтілі бар болған жағдайда ортадан кейінгі білімі қызмет көрсету, экономика 
және басқару (экономика, қаржы, есеп және аудит, статистика) барларға рұқсат 
етіледі.  

2. «Қызылорда облысының құрылыс, сәулет және қала құрылысы 
басқармасы» мемлекеттік мекемесінің құрылыс бөлімінің бас маманы            
(D-O-4).

Қызмет атқарған жылдарына байланысты лауазымдық жалақысы 64 
063,00 теңгеден 86 485,00 теңгеге дейін (экологиялық коэффициентті есепке 
алмағанда).

Қызметтік міндеттері:
бюджеттік бағдарламалар бойынша күрделі құрылысқа бөлінген бюджет 

қаржысын игерудің құқықтық және қаржылық рәсімдерін уақытында жүргізуге 
және өз мақсатына жұмсалуына, мердігер мекемелердің әлеуметтік объектілердің 
құрылыс-монтаж жұмыстарын тиісті дәрежеде орындауына есеп жүргізеді; 

өзіне бақылау жауапкершілігі жүктелген облыстағы құрылыс объектілерінің 
жұмыстарына бақылау жасап, ай сайын мониторинг жүргізу;

экономикалық жоспарлау бойынша өкілетті органдар анықтаған әлеу меттік 
объектілері құрылысындағы бюджеттік бағдарламаларды даярлауға және оны 
жүзеге асыруға ат салысу;

басқарма арқылы бөлінген бюджет қаржысын әлеуметтік объектілердің 
құрылысына мақсатты пайдалануының нақты есебін жүргізу;

құрылысы аяқталған әлеуметтік объектілерді пайдалануға беру жұмыстарын 

ұйымдастыру;
құрылысы аяқталған әлеуметтік объектілерді қабылдап алатын жұмысшы 

және мемлекеттік қабылдау комиссияларының жұмысына қатысуға және 
ұйымдастыру;

әлеуметтік объектілері бойынша орындаған құрылыс жұмыстары үшін 
мердігер мекемелер мен инжинирингтік компанияларға атқарған жұмыстарының 
ақыларын дер кезінде төлеуді қамтамасыз ету жөнінде тиісті жұмыстар атқару;

әлеуметтік объектілердегі атқарылған құрылыс жұмыстары бойынша ай 
сайынғы және тоқсан сайынғы есептер мен ақпараттарды, жиынтық мәліметтерді 
даярлау;

белгіленген мерзімде облыс әкімінің веб-сайтына құрылыс жұмыстарының 
жүргізілу барысы туралы материалдарды жариялау үшін әкімшілік бөліміне қазақ 
және орыс тілдерінде мәлімет беріп отыру;

облыс әкімінің веб-порталына жарияланатын метериалдарды қазақ және 
орыс тілідерінде әзірлеп беру; 

өзіне орындауға берілген бақылаудағы құжаттардың дер кезінде орындалуын 
қамтамасыз ету;

өзіне бақылауға бекітілген объектілердегі құрылыс жұмыстарын қамтамасыз 
ету, дер кезінде пайдалануға беру жұмыстарын үйымдастыру. 

сыбайлас жемқорлық көріністеріне бой алдырмау мақсатындағы жұмыстарды 
атқару;

орындауға берілген бақылаудағы құжаттардың дер кезінде орындалуын 
ұйым  

бөлім басшысы арқылы орындауға берілген жеке және заңды тұлғалардан 
келіп түскен өтініштерді заңдылықтарға сәйкес дер кезінде қарап, тиісті 
жауаптарды мезгілінде жолдау.  

Конкурсқа қатысушыларға қойылатын талаптар:
Техникалық ғылымдар және технологиялар (құрылыс немесе құрылыс 

материалдарын, бұйымдарын және құрастырылымдарын өндіру немесе инженер-
құрылысшы) немесе өнер (сәулетші) немесе құқық (құқықтану) заңгерлік немесе 
әлеуметтік ғылымдар, экономика және бизнес (экономика, мемлекеттік және 
жергілікті басқару) мамандықтары бойынша жоғары білімі.

Мемлекеттік қызмет өтілі бір жылдан кем емес немесе осы санаттағы 
нақты лауазымның функционалдық бағытына сәйкес облыстарда екі жылдан 
кем емес жұмыс өтілі бар болған жағдайда ортадан кейінгі білімі құрылыс және 
коммуналдық шарушылық (құрылыс бұйымдары мен құрастырылымдар өндірісі, 
ғимараттар мен құрылымдарды салу және пайдалану, сәулет өнері) немесе 
құқық (құқықтану, заңгерлік) немесе қызмет көрсету, экономика және басқару 
(экономика, қаржы, есеп және аудит) барларға рұқсат етіледі.

Қазақстан Республикасының Конституциясын, Қазақстан Республика сының  
«Қазақстан Республикасының Президенті туралы», «Қазақстан Рес пуб ликасының 
Парламенті және оның депутаттарының мәртебесі туралы», «Қазақстан 
Республикасының Үкіметі туралы» Конституциялық заңдарын, Қазақстан 
Республикасының «Мемлекеттік қызмет туралы», «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
күрес туралы», «Әкімшілік рәсімдер туралы», «Нормативтік құқықтық актілер 
туралы», «Жеке және заңды тұлғалардың өтініштерін қарау тәртібі туралы», 
«Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер туралы» Заңдарын, осы санаттағы нақты 
лауазымның мамандануына сәйкес облыстардағы қатынастарды реттейтін 
Қазақстан Республикасының нормативтік  құқықтық актілерін, «Қазақстан – 
2050» Стратегиясы: қалып тасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты стратегиясын 
білуі. 

Мемлекеттік және орыс тілдерін білу.  
Конкурс «Мемлекеттік әкімшілік лауазымдарға орналасуға конкурс өткізу 

және конкурс комиссиясын қалыптастыру қағидаларын бекіту туралы»  Қазақстан 
Республикасы Мемлекеттік қызмет істері агенттігі Төрағасының 2013 жылғы 19 
наурыздағы №06-7/32 бұйрығына сәйкес өткізіледі. (Қазақстан Республикасының 
Әділет министрлігінде 2013 жылдың 20 наурызында №8380 болып тіркелді).

Конкурсқа қатысуға ниет білдірген азаматтар келесі құжаттарды 
тапсырады:

1) нысанға сәйкес өтініш;
2) 3х4 үлгідегі суретпен нысанға сәйкес толтырылған сауалнама;
3) білімі туралы құжаттардың нотариалдық куәландырылған көшірмелері;
4) еңбек қызметін растайтын құжаттың нотариалдық куәландырылған 

көшірмесі;
5) Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің 2010 жылғы 

23 қарашадағы № 907 бұйрығымен бекітілген (Қазақстан Республикасының 
Нормативтік құқықтық актілерінің тізімінде 2010 жылы 21 желтоқсанда №6697 
болып тіркелген) нысандағы денсаулығы туралы анықтама;

6) Қазақстан Республикасы азаматының жеке куәлігінің көшірмесі;
7) құжаттарды тапсыру сәтінде уәкілетті органмен белгіленген шекті мәннен 

төмен емес нәтижемен тестілеуден өткені туралы қолданыстағы сертификат 
(немесе нотариалдық куәландырылған көшірмесі);

Егер азамат еңбек қызметін жүзеге асырмаған және конкурс жарияланған 
бос лауазым бойынша жұмыс өтілі талап етілмейтін жағдайда 4)-тармақшада 
көрсетілген құжатты ұсыну талап етілмейді.

Құжаттардың толық емес пакетін ұсыну конкурс комиссиясының оларды 
қараудан бас тартуы үшін негіз болып табылады.

Мемлекеттік қызметшілермен тапсырылатын осы тармақтың 3) және 4) 
тармақшаларында көрсетілген құжаттарды олар жұмыс істейтін мемлекеттік 
органдардың персоналды басқару қызметі (кадр қызметі) куәландыра алады.

Азаматтар біліміне, жұмыс тәжірибесіне, кәсіби шеберлігіне және беделіне 
қатысты (біліктілігін арттыру, ғылыми дәрежелер мен атақтар берілуі туралы 
құжаттардың көшірмелері, мінездемелер, ұсынымдар, ғылыми жарияланымдар 
және өзге де олардың кәсіби қызметін, біліктілігін сипаттайтын мәліметтер) 
қосымша ақпараттарды бере алады. Азаматтар жоғарыда аталған құжат тігілетін 
мұқабада орналастырылған құжаттарды қолма-қол тәртіпте немесе пошта арқылы 
құжаттарды қабылдау мерзімінде бере алады.

Азаматтар жоғарыда аталған құжаттарды хабарламада көрсетілген 
электрондық пошта мекен-жайына электронды түрде бере алады. Конкурсқа 
қатысу үшін жоғарыда көрсетілген құжаттарды электрондық пошта арқылы 
берген азаматтар құжаттардың түпнұсқасын әңгімелесу басталғанға дейін 
бір жұмыс күн бұрын кешіктірілмей береді. Жоғарыда аталған құжаттардың 
түпнұсқасы берілмеген жағдайда тұлға әңгімелесуден өтуге жіберілмейді.

Құжаттар конкурс өткізу туралы хабарландыру БАҚ-та («Сыр бойы» және 
«Кызылординские вести» газеттерінде) соңғы жарияланған күннен бастап 10 
жұмыс күні ішінде «Қызылорда облысының құрылыс, сәулет және қала құрылысы 
басқармасы» мемлекеттік мекемесіне, Қызылорда қаласы, Сұлтан Бейбарыс 
көшесі, құрылыс-1, «Б» блогы, 4 қабат, 412 кабинетке тапсырылады.

Әңгімелесуге жіберілген үміткерлер конкурс комиссиясы шешім қабылдаған 
күннен бастап екі жұмыс күні ішінде әңгімелесу өткізу күні туралы конкурс 
комиссиясының хатшысы арқылы хабарланады. Хабарландыру қатысушының 
электрондық мекен-жайларына және ұялы телефондарына ақпарат жіберу 
жолымен жүзеге асырылуы мүмкін.

Үміткерлермен әңгімелесу «Қызылорда облысының құрылыс басқармасы» 
мемлекеттік мекемесінде, Қызылорда қаласы, Сұлтан Бейбарыс көшесі, 
құрылыс-1, «Б» блогы, 4 қабат, 410 кабинетте әңгімелесуге шақырған күннен 
бастап бес жұмыс күн ішінде өтеді. 

Конкурс комиссиясының қорытынды мәжілісі әңгімелесу өткізілгеннен 
кейін екі жұмыс күні ішінде өткізіледі.

Конкурс комиссиясы жұмысының ашықтығы мен объективтілігін қамтамасыз 
ету үшін оның отырысына байқаушыларды қатыстыруға жол беріледі.

Конкурс комиссиясының отырысына байқаушылар ретінде Қазақстан 
Республикасы Парламентінің және барлық деңгейдегі мәслихат депутат тарының, 
Қазақстан Республикасы заңнамасында белгіленген тәртіпте ак кредиттелген 
бұқаралық ақпарат құралдарының, басқа мемлекеттік органдардың, қоғамдық 
бірлестіктердің (үкіметтік емес ұйымдардың), ком мерциялық ұйымдардың және 
саяси партиялардың өкілдері, уәкілетті органның қызметкерлері қатыса алады.

Байқаушы ретінде конкурс комиссиясының отырысына қатысу үшін 
тұлғалар әңгімелесу басталуына 1 жұмыс күні қалғанға дейін кешіктірілмей 
персоналды басқару қызметіне (кадр қызметіне) жеке басын куәландыратын 
құжаттың көшірмесін, ұйымдарға тиесілігін растайтын құжаттардың түпнұсқасын 
немесе көшірмелерін ұсынады.

Осы Қағидалардың мемлекеттік органның басшысымен (жауапты хатшы) 
конкурс комиссиясының отырысына сарапшылардың қатыстырылуына жол 
беріледі. Сарапшы ретінде конкурс жариялаған мемлекеттік органның қызметкері 
болып табылмайтын, бос лауазымның функционалдық бағыттарына сәйкес 
облыстарда жұмыс тәжірибесі бар тұлғалар, сондай-ақ персоналды іріктеу және 
жоғарылату бойынша мамандар, басқа мемлекеттік органдардың мемлекеттік 
қызметшілері, Қазақстан Республикасы Парламентінің және мәслихат 
депутаттары қатыса алады.

«Б» корпусының бос мемлекеттік әкімшілік лауазымына үміткерлер 
Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің Астана, Алматы, Атырау, Көкшетау, 
Павлодар, Тараз, Өскемен, Орал, Петропавл, Қостанай, Қызылорда, Қарағанды, 
Талдықорған, Ақтөбе, Ақтау және Шымкент қалаларындағы аймақтық тестілеу 
орталықтарында белгіленген тәртіппен өтеді.

D-O-4  санаттары үшін тестілеу бағдарламасы: мемлекеттік тілді білуге 
тест (20 тапсырма); логикалық тест (10 тапсырма); Қазақстан Респуб ликасының 
заңнамасын білуге арналған тестке Қазақстан Республикасының Конституциясы 
(15 сұрақ); «Қазақстан Республикасының Президенті туралы» (15 сұрақ); Қазақстан 
Республикасының конституциялық заңдары: «Мемлекеттік қызмет туралы» (15 
сұрақ), «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес туралы» (15 сұрақ), «Әкімшілік 
рәсімдер туралы» (15 сұрақ), «Жеке және заңды тұлғалардың өтініштерін қарау 
тәртібі туралы» (15 сұрақ), «Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер туралы» (15 
сұрақ), «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және 
өзін-өзі басқару туралы» (15 сұрақ) Қазақстан Республикасының заңдарын білуге 
арналған тест сұрақтары кіреді.

Азаматтар конкурсқа қатысу шығындарын (әңгімелесу өтетін жерге 
келу және қайту, тұратын жер жалдау, байланыс қызметінің барлық түрлерін 
пайдалану) өздерінің жеке қаражаттары есебінен жүргізеді. 

«Қызылорда облысының құрылыс, сәулет және қала құрылысы 
басқармасы» мемлекеттік мекемесінің конкурстық комиссиясы.

ХАБАРЛАНДЫРУ
Салмаева Зухра Уракбаевнаның арызы бойынша жұбайы Қызылорда 

қаласының тұрғыны, 1964 жылдың 14 қыркүйегінде туылған Мирзоян 
Алексей Арцвиковичтің 2012 жылдың 3 мамырынан бастап хабар-
ошарсыз кетуіне байланысты Қызылорда қалалық сотының 02 маусым 
2015 жылғы ұйғарымымен қайтыс болды деп жариялайды.

Жаңақорған ауданы, Төменарық ауыл ындағы №53 
мектептің алдына қойылатын А.Д.Романов мүсінінің ең 
үздік жобасына арналған конкурстың шарттары

Конкурсты «Жаңақорған аудандық мәде ниет және тілдерді 
дамыту бөлімі» мемле кеттік мекемесі ұйымдастырады. 

Конкурстың мақсаты - А.Д.Романов мүсінінің бейнесін 
ашатын, аса мәнерлі   мүсіндік көркемдік шешімді анықтау.

1.Конкурстың бағдарламасы
Конкурстық құжаттардың құрамы және оларды 

рәсімдеуге қойылатын талаптар:
1. Ескерткіштің жобасын іріктеу талаптары:
- көркемдік деңгейі жоғары, эстетикалық мәнерліліктің 

болуы;
- идеялық мазмұны, көркемдік тұтастығы мен бітімі ерекше 

болуы;
- мүсіннің алыстан көз тартуы;
- орналасатын жердегі көріністің (пано рама) басым 

композициясына айналу керек.
2. Конкурстық материалдар құрамында ұсынылатын 

құжаттар:
1. Орналасу сызбасы                             М1:500
2. Бас жоспар                                          М 1:500
3. Нұсқа (макет)                                      М 1:10
4. Мүсіннің қасбеттері                            М 1:10

5. Мүсіннің эскизі                                  Н-0,50-0,60 см.
6. Мүсіннің көркемдік шешімі мен кеңістікті ұйымдастыру 

қағидалары және негізгі идеясы мазмұндалған №14 өлшемді 
«TimesNew Roman» шрифтімен бірінші жол аралығымен 
басылған 2 беттен аспайтын мәтіннен тұратын, 2 дана қысқаша 
түсініктеме жазба.

7. Барлық графикалық жұмыстар 60 х 90 см планшетте 
беріледі. Графикалық орындау әдістер-макеттің түсі, 
техникасы, материалы және мүсін-автордың өз қалауы 
бойынша орындалады.

3. Көрнекі түрде назарға ұсыну үшін барлық материалдар 
электронды нұсқада қосымша ұсынылады.

2.Конкурстың шарттары
1. Конкурсқа қатысуға мүсіншілер және авторлық ұжымдар 

шақырылады.
2. Мүсіннің материалы-қола, Н-2,4-2,8 м, тұғырының биіктігі-

жергілікті көріністің үйлесімділігіне қарай шешімін табуы тиіс.
3. Мүсіннің орнатылатын жері: Жаңақорған ауданы, 

Төменарық ауылындағы №53 мектеп ауласы.
4. Конкурсқа ұсынылатын материалдар «Облыста  жаңа 

ескерткіштерді орнатуды реттеу және тарихи-мәдени мұра 
объектілерін тарих және мәдениет ескерткіштері деп тану, 
сондай-ақ оларды мәртебесінен айыру туралы» қорытынды 
әзірлейтін облыстық комиссияда қаралып, аталған комиссияның 

оң қорытындысымен ҚР-да орнатылатын ескерткіштер мен 
монументтер жөніндегі Мемлекеттік комиссияның (ҚР Үкіметінің 
2001 жылғы 1 наурыздағы №311 қаулысымен бекітілген) 
қарауына ұсынылатын болады.

5. Авторлар конкурс материалдарын «Қызылорда облыстық 
тарихи және мәдени ескерткіштерді қорғау жөніндегі» 
коммуналдық мемлекеттік мекемесіне 2015 жылдың 16 
маусым-13 шілдеге  дейін ұсынулары қажет.

6. Конкурс жобалары алты таңбалы сандармен белгіленген 
шифрмен ұсыны лады. Шифр конкурсқа ұсынылған жоба 
материалдарының, сондай-ақ конверттің оң жақ жоғарғы 
бұрышына жазылады (биіктігі 1 см). Жобаға қосымша 
желімделген конвертте авторлардың аты-жөні, тегі көрсетілген 
ақпараттық парақ тіркеледі. Конкурс шарттары сақталмаған 
жобалар байқауға жіберілмейді және комиссияда қаралмайды.

7. Бағдарлама және конкурс шарттары бойынша ақпарат 
үшін төмендегі мекен-жайға хабарласуға болады:

120001, Қызылода қаласы, ІІІ іріленді рілген квартал 
н/з (бұрынғы әскери комис сариаттың шақыру пункті 
ғимараты) Қызыл орда облысы мәдениет, мұрағаттар 
және құжаттама басқармасының «Қызыл орда об лыстық 
тарихи және мәдени ескерткіштерді қорғау жөніндегі» 
комму налдық мемлекеттік мекемесі, 25, 26 бөлмелер; тел.: 
8(7242)27-86-84; 276-41-93; e-mail:  ohranakzl@mail.ru.

ХАБАРЛАНДЫРУ

Қазақ хандығының 550 
жылдығына орай, «Ардагер 
мұнайшы» қоғамдық қоры 
салада ұзақ жылдар бойы 
абыроймен еңбек еткен ардагер 
мұнайшыларды «Көрікті Көкшетау» 
туристік саяхатына шығарып 
салды. Ардагер қызметкерлердің 
демалысы мен жол шығынын 
аталмыш қоғамдық қор төлейді. 
Бір апталық демалысқа 
аттанғандарға «ҚазГерМұнай» 
компаниясының әлеуметтік 
дамыту бөлімінің басшысы 
Алтынхан Орыншайқызы бірауыз 
жылы лебізін білдіріп, ақ жол 
тіледі. 

«Ардагер мұнайшы» қоғамдық қоры көптеген 
игі істердің бастамасы ретінде еліміздің өркендеуі 
жолында аянбай еңбек етіп келеді. Аталмыш қорды 
«ҚазГерМұнай» компаниясы қаржыландырып отыр. 
Биылдың өзінде Қазақ хандығының 550 жылдығына 
орай, қазақ елін әлемге танытатын өрелі істер мен 
мәдени іс-шараларды ұйымдастыруды жос пар лап 
отыр. Бүгінгі ардагерлер арасында ұйым дасты-
рылған саяхат сол игі істердің бастамасы болмақ.

– Қазақ хандығының 550 жылдығына орай, 
ардагер мұнайшыларымызды Көкшетаудағы дема-
лыс орнына шығарып салдық. Әзірге саяхатқа 
22 қызметкеріміз жолдама алды. Мұндай игі 
бастамалар алдағы уақытта өз жалғасын табатын 
болады. Барлық жұмысшыларымыз «қара алтынды» 
өндіруде аянбай еңбек етіп, еліміздің өркендеуіне 
өз үлестерін қосып жатыр. Қызметкерлердің  бұл 
еңбегі ескерусіз қалмасын деген ниетте осындай 
шаралар ұйымдастырып жатқан жайымыз бар, – деді 
“ҚазГерМұнай” компаниясының әлеуметтік дамыту 
бөлімінің басшысы Алтынхан Орыншайқызы. 

Кенжетай БАЛҒАБАЙҰЛЫ.   

АРДАГЕР МҰНАЙШЫЛАРҒА 
ҚҰРМЕТ КӨРСЕТІЛДІ

Ұлтаралық қарым-қатынасты нығайту мақсатында 
Қызылорда қалалық ішкі саясат бөлімі және «Самұрық» 
инновациялық идеяларды дамыту орталығы» қоғамдық 
қорының ұйымдастыруымен «Ұлтаралық қарым-
қатынас – татулық кепілі» тақырыбында Қызылорда 
қаласына қарасты Тасбөгет, Белкөл кенттерінде, 
Ақжарма, Ақсуат, Қызылжарма, Қызылөзек, Талсуат 
ауылдық округтерінде тұрғындармен кездесу өтті. 
Шараға «Самұрық» инновациялық идеяларды дамыту 
орталығы» қоғамдық қорының жоба үйлестірушісі 
Қайрат Жанұзақ және “Қоғамдық келісім орталығы-
ның” бөлім басшылары Ержан Уәйіс, Уәлихан Иб-
раев, өзбек этномәдени орталығының төрағасы Ашур 

Хамидов қатысты. Кездесу барысында Қазақстан 
халқы Ассамблеясының 20 жылдығы, ұлтаралық 
қарым-қатынас, елімізге қоныстанған халықтардың 
достық қарым-қатынасы, оларды біртұтас мақсатқа 
жетелейтін ұлттық мүдде туралы айтылды. Сонымен 
қатар мерейлі жылға арналған бейнебаян көпшілікке 
көрсетілді. 

Сондай-ақ, жиын кезінде тұрғындар өздерін 
толғандырып жүрген сауалдарымен бөлісіп, тұшымды 
жауап алды. 

Гүлжан БЕРІКҚЫЗЫ,
Қорқыт ата атындағы ҚМУ-дың студенті.

БЕРЕКЕМІЗ – БІРЛІКТЕ

Білікті маман, білімді кадр – елдің мықты тірегі. 
Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев «Қазақстан-2050» 
стра те гиясында кемел келешегімізді қазақстандық 
талантты жастардың әлемдік деңгейде білім алуымен 
байланыстырады. Қазіргі таңда өскелең ұрпақтың 
озық білім алуына барлық жағдай жасалған. Түрлі 
бағдарламалар қолға алынып, жемісті нәтиже беруде. 
Соның бірі – 20 жылдан астам уақыттан бері мыңдаған 
жастардың әлемдік деңгейде білімін жетілдіру үшін 
ашылған «Болашақ» бағдарламасы. Қазақстан-Британ 
техникалық университетінің түлегі Шакизат Нұрға-
лиев та осы жоба аясында алған білім-білігін ел 
игілігіне жұмсауды мақсат етеді. Шакизат 1992 жылы 
22 қарашада Қызылорда қаласында дүниеге келген. №2 
Мұрагер мектебінің түлегі. 2014 жылы Алматыдағы 
Қазақстан-Британ техникалық университетін автомат-
тандыру және басқару мамандығы бойынша үздік 
тәмамдаған. Бүгінде ол «Болашақ» бағдарламасының 
магистранты.

– Университетті тәмамдаған соң, өзімді шыңдау 

мақсатында «Болашақ» бағдарламасына құжаттар 
тапсырып, сынақтан сүрінбей өттім. Алдағы уақытта 
өзге елдің мамандарынан тәжірибе жинақтап, бар 
білгенімді, көкейге түйгенімді өз елімде жүзеге 
асырсам деймін. Бұл бағдарлама – зерделі жастың 
ертеңіне сара жол ашар баспалдақ. Сондықтан бола-
шағынан үміт күтетін қазақ жастары ештеңеден тай-
салмай бағын сынап, ел ертеңіне адал қызмет етуі тиіс. 
Білімді жастар біріксек, ертеңіміз жарқын, келешегіміз 
кемел болады, – дейді ол. Шетте оқып, жат жерде 
білі міңді шыңдау, ел асып, жер көру, Қазақ елін 
талантты да талапты азаматтардың елі екенін көрсету 
– екінің біріне бұйыра бермейтін бақ. Алайда мұның 
бәрін «Болашақ» бағдарламасының аясында жүзеге 
асыруға болады. «Бір күндігін ойлаған – күріш егеді, 
он жылдығын ойлаған – ағаш егеді, жүз жылдығын 
ойлаған – адам тәрбиелейді» деген халық даналығы 
бағдарламаның мән-маңызын айқындап тұр. 

Мөлдір ҚАЛЫМБЕТ.

БОЛАШАҒЫ ЗОР ШӘКИЗАТ

Облыстық ішкі саясат басқармасының ұйымдас-
тыруымен «Тіл мерейі» облыстық байқауы 
өткізілді. Бұл шара ересектерге мемлекеттік тілді 
оқытып жүрген педагогтар арасынан талантты, 
шығармашылықпен жұмыс жасайтын ұстаздарды 
анықтау, қолдау, олардың кәсіби әлеуетін дамыту, 
ынталандыру және озық тәжірибелерін тарату 
мақсатында қолға алынған. 

Байқауға  25-40 жас аралығындағы мекеме, 
кәсіпорын қызметкерлеріне қазақ тілінен сабақ беретін  
оқытушылар, мамандар қатысты. Талапкерлер байқау 
шарты бойынша өзін-өзі таныстыру, электрондық 
порт фолиосымен таныстыру және сабақ үлгісін көр-
сетуден сынға түсті.

Байқаудың қорытындысы бойынша Тілдерді оқы-
ту дың өңірлік орталығының оқытушысы Г.Сәдуова 
бірінші орынды жеңіп алды. Халыққа қызмет көр сету 
орталығының облыс бойынша филиалының мемле-
кеттік тілді дамыту маманы Б.Бәйтерекова, облыстық 
телекоммуникациялар дирекциясының мемлекеттік 
тілді енгізу жөніндегі маманы Ә.Балхожаева одан 
кейінгі орындарды өзара бөлісті. Облыстық бай-
қаудың жеңімпазы облыстық ішкі саясат басқар-
масының жолдамасымен қыркүйек айында өтетін 
республикалық байқауға қатысады.

Ә.ТҰРСЫНБЕКҰЛЫ.

«ТІЛ МЕРЕЙІ» ОБЛЫСТЫҚ БАЙҚАУЫ

ЖАС АҚЫНДАР 
МҮШӘЙРАСЫ
«Руханиятты жаңғырту» қоғамдық қоры 

мен әдеби-мәдени, тарихи-танымдық «Әлімсақ» 
журналы белгілі қаламгер Зейнолла Шүкіровті 
еске алуға арналған «Бір жұлдыз болып жанам 
мен» атты облыстық жас ақындар мүшәйрасын 
өткізді.

Биыл өзгеше тағдырлы таланттың туғанына 
88 жыл толып отыр. Осыған орай төртінші рет 
өткізіліп отырған мүшәйрада 88 жас ақын  бақ 
сынауға бел буған екен. Қазылар алқасы олардың 
арасынан 20-на байқаудың келесі кезеңіне жолдама 
берді. Іріктеуден өткен жас ақындар Зейнолла 
Шүкіровке арнау мен өз шығармашылықтарынан 
еркін тақырыптағы өлеңдерін оқып, бақ сынасты.

Жыр жүйріктерінің бағы мен бабы қатар 
шапқан мүшәйрада жүлделі үшінші орынға 
«Болашақ» университетінің студенті Рыскелді 
Жахман, Қазалы ауданы Қожабақы ауылындағы 
№25 орта мектебінің оқушысы Дина Бөкебай 
қол жеткізді. Екінші орын қазалылық Есет Та-
бынбаевқа бұйырды. М.Мәметова атындағы гума-
нитарлық колледждің студенті Нәбира Ешниязова  
жүзден жүйрік атанып, мүшәйраның бірінші 
орнына лайықты деп танылды. 

Бағжан АНУАШБЕКОВА,
Қорқыт ата атындағы ҚМУ студенті.
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СБШАҢЫРАҚ

«НҰР ЖАН» ЖУРНАЛЫ ТӨРІҢІЗДЕ ТҰРСЫН

БАСПАСӨЗ-2015

Жазғы каникулмен 
қатар аймақта дәстүрлі 
«Шаттық керуені» балалар 
қайырымдылық акциясы 
басталды. «ПетроҚазақстан 
Құмкөл Ресорсиз» АҚ 
бас тамасымен Құмкөл 
кенішін кәсіби игерудің 25 
жылдығында басталған ак-
ция барысында мұнайшылар 
жыл сайын облыстың 9 ба-
лалар лагерінің барлық ауы-
сымдарында сыйлықтармен 
барып, балаларды қуантады.

Қазалы ауданындағы жасыл же-
лекке көмкерілген «Шағала» лагері 
1957 жылы салынған. Ол Сырда-
рия өзені жағасының 34 гектар 
аумағында орналасқан. Лагерьдің 
директоры Берік Әбиевтің айтуы 
бойынша, жаз мезгілінде мұнда 
ауданның 700-ге жуық баласы де-
малады.

Мұнайшылар келген күні 
мұнда «Жаяу көкпар» деп 
аталатын спорттық жарыс 
ұйымдастырылды. Халық арасын-
да танымал ұлттық спорттың бұл 
түрі – балалардың ынта-жігермен 
ойнайтын ойындарының бірі. Сай-
ыста «Бірлік», «Жігер», «Тұлпар» 
және «Жеңімпаздар» деп аталатын 
төрт команда «Көлжан» мұнай ком-
паниясы тағайындаған жүлделерді 
сарапқа салды. Жеңімпаздарға 
– скейтбордтар, жүлдегерлерге 
радиоқабылдағышы бар МР-3 

плейерлері, үстел үстіне қоятын 
сағаттар мен шамдалдар сыйға 
берілді.

Жарыс қорытындысы бойын-
ша марапаттау рәсімінде компания 
менеджері Хұсейін Сәрсембаев ба-
лаларды каникулдың басталуы-
мен құттықтап, оларға денсаулық 
тіледі.

– Демалысымыз көңілді 
өтуде, – дейді Әйтеке би кентінің 
№204 орта мектебінің 6-сынып 
оқушылары Арайлым Ерланқызы 
мен Нұргүл Әділхан. – Біз мұнда 

жаңа достар таптық, үйірмелердегі 
сабақтар біз үшін қызық та пай-
далы.  «Көлжан»  компаниясына 
сыйлықтары үшін рахмет!

-«Шағалада» демалуды көптен 
армандап жүр едім, - деп әсерімен 
бөлісті Сарыбұлақ ауылының 
№78 мектебінен келген 6-сы-
нып оқушысы Әлихан Насреддин. 
– Мұнда тамаша, күнде әртүрлі 
үйірме сабақтарына қатысамыз, 
суға түсеміз, ән айтамыз, би 
билейміз, жарыс-ойындарға 
қатысамыз. Ал бүгін мен «Жаяу 
көкпар» эстафетасына қатысып,  
ерекше жүлде алдым,  сол үшін де 
«Көлжандағы» мұнайшы ағаларға 
рахмет!

***
«Шаттық керуенінің» 

келесі аялдамасы Арал 
аудандық білім бөліміне 
қарасты  «Қамбаш» балалар-

ды сауықтыру және қосымша 
білім беру орталығы» болды.
Қамыстыбас көлінің жаға-

сында орналасқан бұл бала-
лар мекемесінде балалардың 
оқуына, демалуына барлық жағдай 
жасалған. «Қамбаш» БСҚБО дирек-
торы Гүлмира Тәжедидің айтуын-
ша, орталық жаңа жабдықтармен, 
жиһазбен жарақтандырылған, бес 
мезгіл тамақтанумен қамтамасыз 
етілген, драма, комедия, бейне-
леу, сәндік өнер, би және басқа да 
үйірмелер жұмыс істейді. Балалар 
игілігіне жаттығу құрылғылары 
және фитнес залдары, жүзу 
бассейні, психологиялық орталық, 
дәрігерлік және стоматологиялық  
пункт, әрбір тұрғындар бөлмесінде 
дербес санитарлық торап пен душ 
бөлімі жабдықталған. Осы жаз-
да «Қамбаш» лагері қабылдауға 
жоспарлаған жеті ауысымның 
әрқайсысында бір мезгілде 150 
балаға дейін демалады.

Бұл жолы да құр қол келме-

ген «Көлжан» мұнай компаниясы 
тағайындаған жүлделер үшін төрт 
спорт ұжымы сайысты.  Құрама 
эстафетаның жеңімпаздары 
– «Олимп» командасының 
мүшелеріне скейтборд тапсы-
рылды. «Қайрат» құрамасына 
радиоқабылдағышы бар МР-3 

плейерлері, «Супер» ұжымының 
мүшелеріне – үстелге қоятын 
сағат, ал  «Желаяқ» командасына 
шамдалдар табыс етілді.

– Бұл Қазақстандағы ең жақсы 
лагерь, мұнда барлығы бар, - 
дейді Жақсықылыш ауылы №19 
мектебінің 9-сынып оқушысы 
Азамат Сайранов. Біз бүгін эста-
фетада жеңдік, енді менде скейт-
борд бар! Керемет! «Көлжанның» 
мұнайшыларына рахмет!

Оның сөзін қостаған Арал 
қаласындағы № 262 мектептің 
сегізінші сынып оқушысы Ай-
дарбек Қарсақбай. – Егер менің 
қалауыма салса, мен үш ай бойы 
демалысымды осында өткізер 
едім. Ал «Көлжан» компаниясына 
барлығымызға ұнаған сыйлықтары 
үшін алғыс айтамын!», - деді. 

Тәрбиеші Гүлдана Жұмағұлова 
Н.Крупская атындағы №14 мектеп-
лицейінде мұғалім болып қызмет 
атқарады. 

–  Біздің мектеп педагогтарының 
арасынан он тәрбиеші осы 
«Қамбашта» балалардың дема-
лысын тиімді өткізуге атсалы-
суда. Бүгін балалар үшін мере-
ке – сыйлықтарын алып біздің 
демеушілеріміз келді. Сондықтан 

да мұнайшылар – балалардың 
ынтыға күтетін қонақтары. 
Оқушыларымыздың бойынан жа-
рыс кезінде жеңіске жігерленген 
ерік байқалып тұрды, жалпы бала-
лар спорттық жарыстарға барынша 
ынталы. 

Дастан ДЕМЕСБАЙ.

ҚАЙЫРЫМДЫЛЫҚ

«ШАТТЫҚ КЕРУЕНІ»
ТАҒЫ ДА ЖОЛҒА ШЫҚТЫ

Қашаннан да өрендерді өміріміздің жалғасы деп са-
наймыз. Сондықтан дана халқымыз «Бала – қөңілдің 
гүлі, көздің нұры» деп ұққан. Елбасымыз балалардың 
болашағы жарқын болуына үлкен мән беріп келеді. 
Тәуелсіз елдің жарқын болашағы – бүгінгі жас ұрпақ. Сан 
ғасырдан бері жалғасып келе жатқан қазақ даналығына 
көз салып қарасақ, атадан қалған «Адамның бақыты – 
балада» деген тәмсіл бар. «Адам ұрпағымен мың жасай-
ды» деген сөз тегін айтылмаса керек. Олай болса адам 
өмірінің мәні – өз ұрпағы. Бала – отбасы айнасы. 

Қазіргі таңда елімізде балалардың жазғы демалы-
сын өткізуге көңіл бөлініп отыр. Бұл бағытта облыс 
басшылығы тарапынан тиісті іс-шаралар қолға алы-
нуда. Жас өрендердің басым бөлігі жазғы лагерьмен 
қамтылмақшы. Онда қызықты іс-шаралар өткізуге де на-
зар аударылған.   

Осы орайда Жаңақорған ауданы, Манап ауылы 
№160 орта мектебі жанындағы «Жас ұлан» күндізгі 
тынығу лагерінде «Қазақстан балалары – Нұрлы жол-
мен»  тақырыбында арнайы іс-шара өткізілді. Шара ба-
рысында демалушы балалар өнерлерін ортаға салды. 
Оқушылар «Бақытты балалық шақ», «Достарым», «Мен 
ауылға барамын»  әндерін шырқап, қазақ, өзбек және 
кәріс халықтарының  билерін мың бұрала биледі. 

Қазір лагерьде  30 балдырған уақыттарын қөңілді 
өткізуде. Олар сурет салып, тақпақ жаттап, ән сала-
ды. Күнде жоспар бойынша таңертеңгілік жаттығулар, 
ертеңгіліктер, сайыстар болады. Тәрбиешілер осы 

мақсатта көптеген жұмыстар жасап келеді.  Олар 
балғындардың демалысы қызықты әрі қуанышқа толы 
болуына күш жұмсауда.

Аталмыш шараның өткізілуіне Манап ауылдық 
мәдениет үйінің директоры У.Көкенов, ауыл әкімі 
Е.Әлменов, мектеп директоры Ж.Ибрагимов ұйтқы бо-
лып, демеушілік көрсетті. 

Р.КАМАЛОВА, 
№160 орта мектебінің мұғалімі.

Жаңақорған ауданы.

БАЛА – ӨМІРДІҢ НҰРЫ

ХАБАРЛАМА
ҚР Қоршаған ортаны қорғау министрінің 2007 ж. 28.06 №204-ө 

бұйрығымен бекітілген «Жоспарлау алдындағы, жоспарлау, жоба-
лау алдындағы және жобалау құжаттамасын әзірлеу кезінде көзделіп 
отырған шаруашылық және өзге де қызметтің қоршаған ортаға әсеріне 
бағалау жүргізу бойынша нұсқаулықтың» 53-тармағына сәйкес 
«Көлжан» ЖШС-ның «Солтүстік-Батыс Қызылқия кен орнындағы 
электр станциясы» жұмыс жобасы бойынша қоғамдық пікірді тіркеу 
үшін жазбаша ұсыныстар мен ескертулерді қабылдайды.

Жазбаша ұсыныстар мен ескертулер Қызылорда қаласы, Қазбек би 
к., 13 мекенжайында және Azhimurat.Orazbayev@petrokazakhstan.com 
электронды поштасы арқылы қабылданады.

Анықтама алу телефоны: (7242) 29-92-11.

   ***
«Көлжан» ЖШС 2007 жылғы 9 қаңтардағы №212-ІІІ Қазақстан 

Республикасының Экология кодексінің 57-бабының талаптарына сәйкес 
«Солтүстік-Батыс Қызылқия кен орнындағы электр станциясы» 
жұмыс жобасы жөніндегі құжаттаманың Қазақстан Республикасының 
Энергетика министрлігі Экологиялық реттеу, бақылау және мұнай-
газ кешеніндегі мемлекеттік инспекция комитетінің Қызылорда об-
лысы бойынша экология департаментіне мемлекеттік экологиялық 
сараптамаға жолданғандығы жайлы хабарлайды. 

Барлық мүдделі азаматтар мен қоғамдық бірлестіктерге мемлекеттік 
сараптамадан өткізу кезеңінде өздерінің ой-пікірлерін білдіру мүмкіндігі 
беріледі.

Анықтама алу телефоны (7242) 29-92-11.

1945 жыл. Жаңа жылдың жемісті таңы 
жеңісті жақындататындай, дүниеге келген 
сәбиіне отбасылар бақыттан бастау алатын 
есімдерді жаппай қойып жатқан шақ еді.

Қыстың қаһарлы, өкпек желді, боран-
ды, қаңтар айының басында Нұрманбет пен 
Ақылжайдың отбасында ер бала дүниеге келді. 
Көптен күткен баласының есімін соғысқа кет-
кен бауырларым аман оралып,бақытқа кенелер 
ме екенмін деп, Бақытбек қойды.

Көп ұзамай соғыс та аяқталып, жанына 
жақын тұтатын, келешегінен үміт күттіретін 
інісі Аяған Боханов майданнан аман-есен орал-
ды. Бауыры Аяған соғыс жағдайында әбден 
ысылып, қиындық пен халық басына келген 
зұлматтың қаншалықты ауыр екенін оның зар-
дабы мен жарасы онайлықпен жазылмайты-
нын жүрегімен сезініп, білімін күш-қуатын, 
қабілетін ел өміріне арнады. Соғыстан кейін 
Жалағаш ауданы экономикасын көтеруге ат-
салысып, “Ленин”, Қармақшы ауданындағы 
“Энгельс” колхоздарының тұралаған 
шаруашылықтарын жолға қойып, бір тәртіп, бір 
жүйеге түсіруге аса іскерлікпен басшылық жаса-
ды. Ағасы Нұрманбет пен жеңгесі Ақылжайды  
тікелей қамқорлығына алып, бір шаңырақтың 
жалғасы, бір отбасының қуанышы Бақытбектің 
тәрбиесіне, келешегіне, үлгі-өнегенің жолын 
сызды.

1961 жылы әкеміз Бақытбекті, 6 жылдан 
кейін дүниеге келген мені қолымыздан жетектеп 
нағашыларымыздың елі Қармақшы ауданы №22 
ауылдан (Ақай елді мекеніне қарасты) ата-баба 
қонысы, ағайын-туғандардың ортасы – Жалағаш 
ауданы, Мақпалкөл ауылына (сол кездегі “Ле-
нин” колхозына) көшіп келді. 

Ата-баба қонысы. Әкеміз бен анамызды 
ағайын-туғандары жылы шыраймен, ыстық 
көңілмен қарсы алды. Су мұрабы, кәнігі диқан 
Құрманбай Құлтабанов аға жаз жайлауға кет-
кен туысы Мұсылманбектің 4 бөлме үйін бо-
сатып берді. Кейін үйді босат деген сөзді 
ешкімнен естіген жоқпыз. Көңілдері жаз жай-
лауындай ағайын ағаларының жылы ұясын су-
ытпай, өздері басқа үйге қоныстанды. Не деген 
кеңпейілділік?!

Ата-ананың жауапкершілігін ерте сезінген 
15 жастағы Бақытбек 8 кластық мектепті 
бітіргеннен кейін, білімін кешкі мектепте 
жалғастырды. Техниканы жетік меңгерді. Сол 
кездегі ауыл шаруашылығының жетекші саласы 
– күріш өндіру еді. Осы бағыттағы үкіметтің сая-
саты – социалистік жарысты өрістетіп, жетекші-
ұстаз мамандар тобын қалыптастыру бола-
тын. Бақытбек осы жолдардың бәрінен абырой-
мен өтті. Қандай бір техника болмасын, жетік 
білетіндіктен совхозға келген жаңа техниканың 
көпшілігі Бәкеңнің қолынан өтетін. Социалистік 
жарыс жеңімпазы, облыстық, аудандық мара-
паттаулар, мадақтаулардың, чемпиондардың са-
пында жүру Бәкең үшін қалыпты құбылыс еді.

1968 жылы Қазақстан Комму нистік парти-
ясы Орталық Коми тетінің, Қазақ ССР Жоғарғы 
Советі Президиумынан және Қазақ ССР Ми-
нистрлер Советінің қаулысы бойынша ауыл 
шаруашылығы өнімдерін өндіруді арттырудағы 
табыстары үшін ҚазССР-нің Құрмет Алтын 
Кітабына есімі жазылғанда небәрі 23 жаста еді.

Халықтар достығы көрінісі бұл отбасына да 
өзінің бір белгісін қалдырды.

Қытай елінен 1963 жылы ата қонысқа 
көшіп келген бір отбасы біздің отбасына ете-
не жақын болды. Әкесі қытай ұлтынан, ана-
сы орыс, ұлдары Юра қазақтарға бауыр басқан. 
Бәкеңмен дос, жолдас, сырлас болатын. Үйлену 

ойында бар ол, Люба есімді орыс қызымен уәде 
байласты. Юра келінді біздің үйге түсіруге әке-
шешеміздің алдынан өтті. Шешем Ақылжай той 
қамына  кірісті. Көрші-көлем, ағайын-туған жи-
налды, кешке жастар тойына ұласты. Люба келін 
мен Юра көп уақытқа дейін біздің отбасымыз-
бен шынайы сыйластықта болды. Кейін аудан 
орталығына шығарып салдық.

1964 жылдың тамыз айында ағам Бақытбек 
ауылдағы Үмітай атты қызбен уәде байласып, 
бір кеште алып қашып келді. Кішкентаймыз, 
білетінім кәмелетке енді толатын үзіктей 
Үмітайдан шешем айырылғысы жоқ. Өйткені 
9-класты бітірген, санаулы күннен кейін оқу бас-
талады. Сол кездегі тәртіп – мектеп бітірмеген 
қыз бала ерте тұрмысқа кетсе – мектеп директо-
ры жауапқа тартылады, ар жағы белгілі. Шешем 
таң азанда аудандық оқу бөліміне аттанды. 

Түс мезгілінде анамыз оралды. Соншалықты 
жауапкершілікті қалай иығымен көтергенін 
қайдам, оқу бөлімінің де, партия комитеті 
бөлімдерінің де келісімін алып, жеңгемді кеш-
ке мектепке оқытуға рұқсат қағазын әкелді. 
“Ақ түйенің қарны жарылып” біздің үйде той 
үш күнге ұласты. Жастайынан мінезі ұяң, кісі 
бетіне қарап амандасудан именіп тұратын, би-
язы мінезді жеңгем кейіннен елге танымал 
тігінші, шебер, оң қолынан өнері тамған іскерлік 
қабілетке ие болды. Ата-енеге қызмет жасаудың 
үлкен мектебінен өтті.

Әкеміз 83 жасында, анамыз 67 жасында 
дүниеден озды. Ата-анамыздың бір ғұмырлық 
бітім- болмысын, тыныс-тіршілігін бір сөзбен 
жеткізсек, диқаншылық жасады – өнімді болды, 
мал өсірді – өсімді болды, бақ өсірді – бағбан 
болды, бірақ байып кеткен жоқ. Ата қоныс қара 
шаңырақта қалған бала-шағасына, немерелеріне 
осы үш қасиетін дарытып кетті.

Қытай халқында ертеден қалған мынадай сөз 
бар: “Көрмегіңді көргің келсе, өтпелі кезеңде 
өмір сүр”. Өтпелі кезеңнің өткір қайшысы ең ал-
дымен елдегі жұмысты да, кәсіпті де, табысты да 
өзегінен қиып тастады. Сол 7-8 жылда Бәкеңнің 
бес баласы мектеп бітіріп, жоғары оқу орны-
на талаптанды. Осы тұста мектепті алдыңғы 
қатарда бітірген тұңғышы Тамараны 1983 жылы 

Қарағанды сауда институтына, қызы Фариданы 
1985 жылы Ақтөбе мемлекеттік медицина ин-
ститутына, ұлы Ерболды 1988 жылы Алматы 
ауыл шаруашылығы институтына, ұлы Әлібиді 
1990 жылы Қызылорда гидромелиоративтік ин-
ститутына, қызы Гүлжанды 1993 жылы Қорқыт 
ата гуманитарлық университетіне оқытты. 
Бүгінде Бақытбек аға мен Үмітай жеңгей ұлды 
ұяға, қызды қияға қондырған 18 немере 2 шөбере 
сүйген қадірменді ата, әже. Балаларының 
бәрі Ақтөбе, Қызылорда қаласында өз 
мамандықтарымен абыройлы қызмет жасауда.

Бәкеңнің қолындағы ортаншы ұлы Әліби 
2000 жылдан бері “Мақпалкөл” ауылын-
да “Ерәлі” шаруа қожалығын ұйымдастырып, 
күріш егумен айналысады. Шаруа қожалығы 
мүшелерінің табысы жоғары, тұрмыс 
жағдайлары жөнделген. Әліби күріш егуден, 
өнім жинаудан 2005 жылы облыс чемпионы ата-
нып, алғыс хат пен марапаттауға ие болды. Ау-
данда алдыңғы қатарлы, жұмыстарын жүйелі 
жолға қойған табысты ұжым.

2014 жылдың қорытындысымен күріш 
өсірудегі, сапалы өнім өндірудегі үздік 
көрсеткіші үшін Әліби еліміздің жоғары награ-
дасы “Құрмет” орденімен наградталды.

Кәсіпкер Әлібидің берік ұстанымы – ел, 
ауыл тұрмысын жақсартып, жаңа дәуірдің, 
жаңа заманның ағымына ілесу. Ерен еңбектің 
жолын, толағай табыстың көзін ашу. Осы 
мақсатқа жетсең, қала мен даланың ешқандай 
айырмашылығы жоқ.

“Би бол, би болмасаң би түсетін үй бол” де-
ген бабалар қағидасын берік ұстанған бұл отба-
сынан қаншама ел басқарған белгілі азаматтар, 
қоғам қайраткерлері, қадірменді ақсақалдар дәм 
татып, батасын берді.

Жалағаш ауданы, Мақпалкөл ауылының 
қадірменді азаматы, Бақытбек аға 45 жыл 
еңбек өтілімімен зейнеткерлікке шық ты. Ба-
ласы Әлібидің жанында меха низатор-күрішші 
жастардың ақылшы кеңесшісі. Аға, іні, бауыр-
ларының, балаларының құрметтісі. Ылайымда 
ұзағынан болғай дейміз.

Райкүл НҰРМАНБЕТҚЫЗЫ.

БАҚЫТ ҚҰШАҒЫНДА Өткен жылдан бастап жарық көре бастаған 
«Нұр Жан» журналы қанатын кеңге сермеп 
қызылордалықтардың ай сайын  асыға күтіп оқитын 
сүйікті басылымына айналды. Өткен сандарында тарих 
ғұламалары мен заманымыздың танымал тұлғалары, 
«Ұлы Жеңіске 70 жыл», «Қазақ хандығына  550 жыл», 
«Қазақстан халқының Ассамблеясына 20 жыл» айдарла-
ры мен діни танымдық рухани қазынасынан тағылымы 
мол  көлемді мақалалар жарық көрді.

«Үш-ақ нәрсе адамның қасиеті – ыстық қайрат, 
нұрлы ақыл, жылы жүрек» атты Ұлы Абай атамыздың 
ұлағатын ұраны ғып ұстанған рухани басылымның келе-
шекке межелеген мақсаттары мардымды, бағыт-бағдары 
айқын.

 Елбасының  «Нұрлы жол – болашаққа бастар жол» 
Жолдауына сәйкес алдағы уақыттары Сыр өңіріндегі 
денсаулық, білім, тарих, мәдениет, спорт, дін, тіл өзекті 
мәселелері мен құқық қорғау, басқа да салалары, же-
келеген еңбек адамдары мен ұжымдардың озық іс-
тәжірибелері тұрақты түрде насихатталып тұрады. 

Ай сайын шығатын республикалық ғылыми-

көпшілік «Нұр Жан» журналын 
тұрақты жаздырып алушыға 
бәйге жарияланады. 

Ғылыми көпшілік «Нұр 
Жан» журналына үстіміз-
дегі жылдың екінші жарты-
жылдығына жазылу «Қазпошта» 
АҚ жергілікті бөлімшелерінде 
қызу жүргізілуде. Журналға 
бүгін жазылсаңыз, келесі ай-
дан бастап үйіңіздің төрінде 
тұрады. Индексі – 74215. Жа-
зылу құны алты айға небәрі 
1500 теңге. Әрбір отбасының 
рухани қазынасына айналған 
танымдық «Нұр Жан» журна-
лына жазылуға асығыңыз! 

А.СУХАНБЕРЛИЕВ,
Республикалық «Нұр Жан» журналының

бас редакторы.

АУЫР  САЛМАҚТЫ  АВТОКӨЛІКТЕР 
ЖҮРГІЗУШІЛЕРІНІҢ  НАЗАРЫНА!

2012 жылғы 7 маусымдағы Көлік және коммуникация 
министрлігінің «Қазақстан Республикасының республикалық маңызды 
жалпы пайдаланымдағы автомобиль жолдары бойынша автокөлік 
құралдарының жүруін ұйымдастыру» туралы № 315 бұйрығына сәйкес  
2015 жылғы 1 маусымнан бастап автокөлік құралдарының жүрісіне 
салмақтық параметрлер бойынша шектеулер енгізілген.

Осыған байланысты, салмақтық параметрлерді сақтамай 
бұзушылықпен жүретін жүк автокөліктеріне бақылауды күшейту 
мақсатында   2015 жылдың 15 маусымы - 15 тамыз  аралығында  
«Ауыр салмақты автокөліктердің назарына!» акциясы өткізілетінін 
хабарлаймыз.

 Қызылорда облысы бойынша Көліктік бақылау инспекциясы.

ЖУРНАЛИСТЕР АРАСЫНДА
ТУРНИРЛЕР ӨТКІЗІЛЕДІ

Үстіміздегі жылдың 20 маусымында шағын 
футбол мен бильярдтан белгілі қаламгерлер 
Әділхан Бәймен мен Оразбек Мақсұтұлын еске 
түсіруге арналған журналистер арасында тур-
нирлер өткізіледі. 

Турнирлерге қатысуға ниет білдірген 
командалар мен азаматтарға төмендегі 
телефондарға хабарласуына болады: 40-06-65, 
70-00-36.  

ХАБАРЛАНДЫРУ
Қазақстан Республикасының Экологиялық кодексінің 57-бабы 

3-тармағының талабы негізінде, «Дорстрой» ЖШС  Қызылорда 
қаласы Оңтүстік өндіріс аймағына орналасқан өндірістік базысының 
шаруашылық қызметі барысында қоршаған ортаға шығарылатын 
эмиссияларына 2015-2019 жылдарға  рұқсат алу мақсатында, 
қоршаған ортаны қорғау іс-шараларына қоғамдық пікірді тыңдау 
өткізілетінін хабарлаймыз.

Мекен-жайымыз: Қызылорда қаласы, Жібек жолы көшесі, 
нөмірсіз, серіктестіктің әкімшілік ғимараты.

Өткізілу уақыты: 2015 жылдың 17 маусымында,  сағат 9.00-де. 
Байланыс тел.: 21-51-59,  Ж.Шаянбеков.


