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Кітап өзінің қалтқысыз қызметі арқылы мемлекеттік шекараны күзету ісіне
өлшеусіз үлес қосқан жасыл күнқағарлы жауынгерлерге арналады.
«Мемлекеттік шекара» кітабындағы әңгімелер мен очерктер қатарына тәуелсіз
Қазақстанның Шекара қызметінің даңқты шежіресіндегі кейбір ғана айтулы деген
оқиғалар кіре алды. Мұнда шекараның алдамшы тыныштығы, жасыл күнқағар-
лылардың тынымсыз күндері, әрбір қазақстандық үшін қасиетті саналатын ел
шебін күзету кезіндегі бастарынан кешірген шиеленіске толы оқиғаларымен
ерекшеленеді. Кітапты қолына алып, беттерін ашқан сәттен бастап, оқырман
өзін кейіпкерлермен бірге ел шебінде жүргендей, біресе жаяу, бірде атпен, тағы
бірде итпен бірге қаруын серт ұстап, тау асып, тас басқандай, су кешіп, теңіздің
толқындарына қарсы жүзгендей әсерге бөленеді.
Шекарадан өткізуге қатаң тыйым салынған есірткі затын тасымалдаушыны

құрықтап, таудың ішінде мал бағып бұйығы тіршілік кешіп жатқан шопанның
жанұясын кепілге алған қылмыскерден тайсалмаған шекарашыны су да, өрт
те алған бетінен қайтара алмайтынын «Мемлекетті шекара» сыр қылып айтып
береді. Кітапты қолына алған шекарашы ардагер өзімен бірге қызмет атқарған
қаруласымен қауышады, ал кіші буын шекарашыны жаңа ерлікке жетелейді.Бұл
кітап–қоғам дамуына үлес қоса алатын үлгілі еңбек. Әсіресе, өсіп келе жатқан
жастарға тәуелсіз еліміздің тыныштығы шекарадан басталатынын үйрететін
тамаша дүние. Өйткені шекара – Отанымыздың айнасы. «Мемлекеттік шекара»
- шекарашылар үшін ғана емес, әскери өмірден тысқары қарапайым адамдар
үшін де оқылымды. Сол себепті жалпы оқырманға арналған.

-  «Еңбек» бағдарламасы туралы
тоқталып өтсеңіз.
Нәтижелі жұмыспен қамтуды және

жаппай кәсіпкерлікті дамытудың 2017
– 2021 жылдарға арналған «Еңбек»
мемлекеттік бағдарламасы еңбек
нарығында сұранысқа ие кәсіптік дағ-
дылар мен біліктілікті меңгерудің тиім-
ді жүйесін құруға, жаппай кәсіпкерлікті
дамытуға, халықтың әлеуметтік тұрғы-
дан осал топтарын қолдауды қоса ал-
ғанда, еңбек делдалдығының тиімді
моделін құруға бағдарланған. Және
бағдарлама үш бағыттан тұрады.
Бірінші бағыт - «Бағдарламаға қатысу-
шыларды техникалық және кәсіптік
біліммен және қысқа мерзімді кәсіптік
оқумен қамтамасыз ету». Екінші
бағыты - «Жаппай кәсіпкерлікті дамы-
ту». Үшінші бағыт - «Халықты жұмыс-
пен қамтуға жәрдемдесу және еңбек
ресустарының ұтқырлығы арқылы
еңбек нарығын дамыту».

- Өткен жылмен салыстырғанда
айырмашылықтар бар ма?

   Алдыңғы жылы кешенді жоспарға
сәйкес 1518 адам жоспарланса, биыл-
ғы жылы 2123 адамды жұмыспен қам-
туға жәрдемдесу шаралары  жоспар-
ланып отыр. 2020 жылы 1 шілдеде
1052 адам жұмыспен қамтылса, 2021
жылдың 1 қарашаға 2352 адам жұ-
мыспен қамту шаралармен қамтыл-
ды. Мемлекеттік қолдау шараларын
қолданбастан жұмысқа орналастыру
(бос жұмыс орындарына) алдыңғы
жылы 657 адам жоспарланып, 324
адам жұмысқа орналастырылса, биыл
1040 адамды жұмысқа орналастыру
жоспарланып, 968 адам жұмысқа
орналастырылды.

- Бағдарламаның үш бағыты
бойынша іске асырылған жоспар-
ларды айтып өтсеңіз.
Жоғарыда атап өткендей 2021 жы-

лы бірінші бағыт бойынша қысқа мер-

зімді  кәсіптік оқытуға 45 адам, техни-
калық және кәсіптік оқытуға 52 адам
жоспарланып отыр. Қазіргі күнде қыс-
қа мерзімді кәсіптік оқытуға 52 адам,
кәсіптік оқытуға 42 адам оқуға жіберіл-
ді. 45 адам оқуды толық аяқтап, жұ-
мысқа орналастырылды. Екінші бағыт
бойынша «Бастау-Бизнес» жобасы
бойынша кәсіпкерлік негіздерін оқы-
туға 62 адам жоспарланып, қазіргі күні
84 адам кәсіпкерлік негіздерін оқуға
жолданды.
Ауылдық елді мекендерде 20 адам-

ға шағын несие беру жоспарланып
отыр. Қазіргі кезде 35 адам 126,0 мың
теңге көлемінде шағын несие алды.
Сонымен қатар жаңа бизнес идея-
ларды жүзеге асыру үшін 69 адамға
200 АЕК көлемінде 40,2 млн теңгеге
мемлекеттік гранттар беру жоспар-
ланды. Қазіргі күні 71 адамға өз ісін
ашу үшін 585600 теңге көлемінде
мемлекеттік грант берілді. Оның
ішінде көпбалала аналар да бар.
Үшінші бағытқа тоқталатын болсақ,

мүмкіндігіне қарай 92 адамды әлеу-
меттік жұмыс орындарына жұмысқа
орналастыру жоспарланып, 16247,0
мың теңге қарастырылды. Қазіргі таң-
да 98 адам әлеуметтік жұмыс орын-
дарына жолданды. Шаруа қожалық-
тарында, жеке  кәсіпкерлікте жұмыс
жасауда. Ал, жастар тәжірибесіне
бағыттауға 101 адам жоспарланды.
Осы бағытта, 39379,5,0 мың теңге
қаржы қарастырылды. 2021 жылдың
1 қарашасына 895 адам ақылы
қоғамдық жұмыспен қамтылып отыр.
Сол сияқты жазасын өтеп келген-

Қазақтың қара өлеңінің қасиетін
ұғынған, ақиық ақын Мұқағали Мақа-
таевтың 90 жылдығына орай ҚР Мәде-
ниет және спорт министрлігінің тапсы-
рысы бойынша Шәкен Айманов атын-
дағы «Қазақфильм» АҚ жарыққа шы-
ғарған «Мұқағали» көркем фильмі
отандық кинотеатрларда 21 қазаннан
бастап көрерменге жол тартты.
Фильмнің режиссері ҚР еңбек сіңірген
әртісі, «Парасат» және «Құрмет»
орденінің иегері Болат Қалымбетов.
Режиссер Мұқағали көркем фильмі-
нен бөлек «Талан», «Сардар», «Соңғы
суық», «Айналайын» туындыларын
жарыққа шығарған.

 «2019 жылы «Мұқағали» фильмінің
түсірілімі басталғаны туралы хабар-
ланған болатын. Режиссер киноға
қажетті Алматының сол кездегі қал-
пын табу оңайға соқпағанын айтады.
Түсірілім тобы бүкіл Қазақстанды
аралап, ақыр соңында Ескі Алматыны
бейнелейтін, көшелер мен үйлері
жақсы сақталған Өскемен қаласына
тоқтаған. Одан бөлек түсірілім Алма-
ты, Петербор қаласы мен Алматы
облысында өткен. Басты рөлді жас
актер Асланбек Жанбалаев сомдаған.
Жалпы фильм Мұқағали Мақатаев-

тың өмірінің соңғы 4-5 жылдарындағы
кезеңдері туралы баяндайды. Фильм-
де кадрлар тез ауыспайды, шиеленіс-
кен оқиға жоқ және диалог көп емес.
Бұл жағынан түрлі-түсті, диалогы мен
эмоцияға толы оқиғасы көп фильм-
дерге үйреніп қалған көрерменге то-
сын көрінуі мүмкін. Бірақ, ақынның мұ-
ңы, сол кездегі атмосфера, Мұқағали
тағдыры арқылы шебер жеткізілген.
Фильмде Мұқағали ақынның Айбар

атты баласының рөлін сомдаған
Мейрамбек Сағынов Ойыл ауданының
тумасы. Т.Жүргенов атындағы қазақ
ұлттық өнер академиясының «Көркем
фильм режиссурасы», Аманжол Ай-
туаров шеберханасы 5 курс студенті.

Ол бұл рөлге аяқ астынан келген жоқ.
Мейрамбек бұл кино алдында басқа
да рөлдерді сомдап жүріп режиссер
көзіне түскен. Сомдап жүрген рөлдері-
нің басым бөлігі қиындау, тағдыр тәл-
кегіне түскен жандардың образдары
екенін тілге тиек етті.

«Мұқағалидың екінші ұлы Айбарды
сомдадым. Ол арбаға таңылғаннан
кейін рөлді сомдау қиынға соқты. Күз
мезгілінде түсіргесін дала салқын,
тоңғаннан аяғым дірілдеді. «Сен өзің-
ді алдағанмен, үлкен экранды алдай
алмайсың» - деген режиссердан сөз
естіп те үлгердім» - дейді кейіпкер.

 «Түсірілім барысында жұмыста
болғам. Жұмыстан сұрануға мүмкін-
дік болмаған соң орныма адам ізде-
дім. Не дегенмен «Қазақфильм»күнде
шақырып жатқан жоқ қой. Содан
жұмыста бірге жасайтын адамдар-
дың көбісіне өтіндім, келіспеді.
Ақниет Шаймаданов деген жұмыста-
сым көмектесіп, мен болмаған күн-
дері орыныма шығып берді. Ақниет
болмаған да бұл фильмге түспеуші
едім, үлкен көмегі тиді, осы орайды
пайдаланып рахметімді білдіргім
келеді».
Мейрамбек осыған дейін «Shymkent

film festival-інде Мадияр Мұратұлы
режиссерлік еткен «Шалаш» қысқа-
метражды фильмінде басты рөл,
дүниежүзілік фестивальдардан Jaiyq
film festival-да режиссері Дарина
Манапованың «Бегство» фильмінде
де басты рөлдерді сомдап, кинофес-
тивальдарға қатысқан.
Мұқағали көркем фильмі Эстония

астанасы Таллиндегі халықаралық
кинофестивалде көрсетілетіні туралы
қуанышты жаңалықпен де бөлісті.
Және Мейрамбек ҚР Дарын жастар
сыйлығының лауреаты болуға ұсы-
нылған. Алдағы уақытта жерлесімізге
алар асулары мен жетер жетістіктері
көп болсын! - дейміз.

Дүбірлі додаға Ақтөбе облысының
грек-рим, еркін күрес федерация-
сының вице-президенті Даурен Жаба-
сов, еркін күрестен бірнеше дүркін
әлем чемпионы, ардагерлерге арнал-
ған күрес бөлімі (еркін күрес, грек-рим,
дзюдо, самбо, грэппленгтен) жаттық-
тырушы, Қазақ спорт және туризм ака-
демиясының құрметті профессоры
Қуаныш Мырза, Ақтөбе облысы әкім-
дігінің қоғамдық кеңесінің төрағасы
Марат Қойлыбаев, еркін күрестен
КСРО спорт шебері, Қазақстан чем-
пионы, ардагерлер арасында 2021
жылғы ашық Ресей чемпионатының
жеңімпазы Сабыржан Жолдаев, МК
UWW төрешісі, ардагер-шеберлер
арасындағы еркін күрестен әлем
чемпионатының қола жүлдегері, ТМД
және Балтық елдерінің чемпионы
Тағыберген Сейітбекұлы, еркін күрес-
тен және грэппленгтен 6 дүркін әлем
чемпионы, Әнуар Уксумбаев, гір көте-
руден еңбек сіңірген спорт шебері, 12
дүркін әлем чемпионы, 21 дүркін
Қазақстан чемпионы, 2 дүркін Еуропа
чемпионы, әлем рекордшысы, абсо-
люттік рекордшы Евгений Гончаров
пен 2015 жылы Қазақстан Президенті
кубогының қола жүлдегері, 2018 жылы
Азия чемпионы атанды. 2018 жылғы
Будапешт қаласында өткен әлем
чемпионатының күміс жүлдегері, 2019
жылы Нұр-Сұлтан қаласында өткен
Әлем чемпионатында қола жүлдегері,
Токио Олимпиадасының қола жүлде-
гері Нұрислам Санаевтар келді.
Облыстық жарысты салтанатты

ашқан аудан әкімі Асқар Қазыбаев
жұртшылықты спорт мерекесімен құт-
тықтап, аудан әкімдігінің атынан

еліміздің мақтанышы, еркін күрестен
әлем чемпионатының күміс жүлдегері,
Азия чемпионы, Токио Олимпиа-
дасының қола жүлдегері Нұрислам
Санаевқа ат мінгізіп, иығына шапан
жапты. Салтанатты сәттен соң еркін
күрестен әлем чемпионатының күміс
жүлдегері, Азия чемпионы, Токио
Олимпиадасының қола жүлдегері
Нұрислам Валентинұлы Санаевтың
қатысуымен шеберлік сағатын өткізді.
Еркін күрестен байрақты бәсеке-

лерге енді-енді қадам басқан балғын
палуандарымыз Нұрисламның бағын-
дырған белестеріне қызығушылық
танытып, шеберлік сағаттарына үлкен
белсенділікпен ат салысты. Сондай-
ақ, Олимпиада жүлдегерін «тірілей»

көріп, тікелей тілдескен балғын па-
луандар жолын берсін деген тілекпен
естелік суретке түсіп, жетістікке
жетудің жолы еселеп төгілген маңдай
тердің арқасында екенін ұғынды.
Аталған спорттық додаға Ойыл,

Ақтөбе, Мәртук, Қобда, Байғанин,
Қандағаш, Темір, Алға, Мұғалжар
және Батыс Қазақстан облысының
командалары қатысып, боз кілемде
246 балғын палуан бақтарын сынады.
Бірін-біріне есе жібермеуге тырысқан
жас тұйғындар боз кілемде бар білген-
дерін көрсетіп, жарысты әп-сәттен
қыздыра түсті. Жерлестеріміз кілемге
шыққанда «Ағайынның аты озғанша,
ауылдастың тайы озсын!» - деген ті-
леулес жанкүйерлердің жас палуан-

БАЛҒЫН ПАЛУАНДАРДЫҢ БАЙРАҚТЫ БӘСЕКЕСІ
ӨТКЕН АПТАНЫҢ ЖҰМА, СЕНБІ КҮНДЕРІ ОЙЫЛ СЕЛОСЫНДАҒЫ ДЕНЕ ШЫНЫҚТЫРУ-САУЫҚТЫРУ

КЕШЕНІНДЕ ҚАЖЫМҰҚАН МҰҢАЙТПАСҰЛЫНЫҢ 150 ЖЫЛДЫҒЫНА ОРАЙ ЖӘНЕ ОЙЫЛ АУДАНЫНЫҢ
100 ЖЫЛДЫҒЫНА АРНАЛҒАН ЕРКІН КҮРЕСТЕН 2009 – 2010, 2011 – 2013 ЖЫЛЫ ТУЫЛҒАН
ЖАСӨСПІРІМДЕР АРАСЫНДАҒЫ ОБЛЫСТЫҚ ТУРНИР ӨТТІ.

дарға жігер берген қиқуынан құлақ
тұнды.
Әлбетте «Бақ шаба ма, бап шаба

ма?», демекші, палуандардың бұл
спорт түрін жетік меңгергенімен,
баптан гөрі бақтың да жанған шақ-
тарына куә болдық. Десе де біздің
ойылдық палуандарымыз барлық
салмақ дәрежесі бойынша жүлделі
орындарды қанжығамызға байлап
берді. Нақтырақ айтсақ, 2009-2010
жылы туылған жасөспірімдер арасын-
дағы сында 26 килограмм салмақ
дәрежесі бойынша С.Болатұлы ІІІ
орын, 29 килограмм салмақ дәрежесі
бойынша Д.Бітімбаев І орын, Е.Әділ-
ұлы ІІІ орын, 32 килограмм салмақ
дәрежесі бойынша М.Ұланұлы І орын,
Д.Айғалиұлы ІІ орын, 35 килограмм
салмақ дәрежесі бойынша Е.Бауыр-
жанұлы мен Д.Мұханбетов ІІІ орын, 38
килограмм салмақ дәрежесі бойынша
А.Шыңғу І орын, Ә.Ықылас ІІІ орынды
жеңіп алды.

2011-2013 жылы туылған жасөспі-
рімдер арасында 20 килограмм сал-
мақ дәрежесі бойынша М.Рысқалиев
І орын, 23 килограмм салмақ дәрежесі
бойынша Ғ.Алтаев І орын, 26 кило-
грамм салмақ дәрежесі бойынша
М.Алпысбай ІІ орын, Ә.Аманжанов ІІІ
орын, 29 килограмм салмақ дәрежесі
бойынша А.Нығыметов ІІІ орын, 32
килограмм салмақ дәрежесі бойынша
Н.Өтегұлов ІІІ орын, 35 килограмм
салмақ дәрежесі бойынша М.Берекет
ІІ орын, 38 килограмм салмақ дәре-
жесі бойынша О.Жолдығалиев ІІІ
орын, 48 килограмм салмақ дәрежесі
бойынша А.Алтай І орын, Ә.Қанат пен
А.Балтабев ІІІ орынды еншіледі.

P.S.
Айта кетсек, облыстық тур-

нирдің өткізілуіне аудан әкімдігі,
аудандық дене шынықтыру және
спорт бөлімі, 1992 жылы туыл-
ған азаматтар және бірқатар
жеке кәсіпкерлер қаржылай
демеушілік көрсетті.

Серікбай ҚОЙБАҒАРОВ,
Муса ӘДІЛБАЙҰЛЫ,

«Ойыл» газеті.

«ЕҢБЕК» БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ ЖЕМІСІ ҚАНДАЙ?
дер де біздің көмегімізге жүгініп, өзде-
рін бір қоғам мүшесі ретінде санауына
толық жағдай жасалуда.

- Ауданымызда «Еңбек» бағдарла-
масы арқылы грант алып, қызмет
етіп жатқан нақты үлгі қылып ай-
тар кәсіпкерлер бар ма?
Әрине, ауданымызда кәсіппен айна-

ласушылар арасында үлгі көрсетіп
отырған кәсіпкерлер жетерлік. Солар-
дың бірі өткен жылы Күншашқан
Жауынбаев ашқан «Barber shop»
ерлерге арналған шаштаразын айтуға
болады. «Нәтижелі жұмыспен қамту
және жаппай кәсіпкерлікті дамыту-
дың» 2017-2021 жылдарға арналған
«Еңбек» бағдарламасының шеңберін-
де кәсібін дөңгелетіп отыр. Одан соң,
«FoodPoint» жылдам тамақ желісі.
Қалаушысы Алмагүл Мырзағалиева
қазіргі таңда 8 адамды жұмыспен
қамтып отыр. Және де наубайхана ісі
бойынша Марал Николаева мен Сая
Жұмашқалиеваларды айтуға болады.

- Қаражатты мақсатсыз жұмса-
ғандарға қандай іс-шаралар қолда-
нылып жатыр?

 Бүгінгі таңда ондай жағдайлар көп
орын ала бермейді. Ауданда 2 жағдай
тіркеліп, қазір сот арқылы шешілуде.
Қаражатты мақсатсыз жұмсағандар
несие бойынша қарызды мерзімінен
бұрын қайтару міндеттеледі және 25%
мөлшерінде айыппұл төленеді.

- Сұхбатыңызға рахмет!

Сұхбаттасқан:
Гаухар АЛЕКСЕЕВА,

Ойыл селосы.

ОТБАСЫЛЫҚ НЕМЕСЕ ШАҒЫН КӘСІПКЕРЛІКТІ БАСТАУҒА «ЕҢБЕК»
МЕМЛЕКЕТТІК БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ ТИГІЗГЕН СЕПТІГІ КӨП. «НӘТИЖЕЛІ
ЖҰМЫСПЕН ҚАМТУДЫ ЖӘНЕ ЖАППАЙ КӘСІПКЕРЛІКТІ ДАМЫТУДЫҢ 2017-
2021 ЖЫЛДАРҒА АРНАЛҒАН БАҒДАРЛАМАСЫ» ХАЛЫҚТЫ ЖҰМЫСПЕН
ҚАМТУҒА ЖӘРДЕМДЕСУГЕ ЖӘНЕ АЗАМАТТАРДЫ КӘСІПКЕРЛІККЕ ТАРТУҒА
БАҒЫТТАЛҒАН. МЕМЛЕКЕТТІК БАҒДАРЛАМА ЕҢБЕК НАРЫҒЫНЫҢ
ҚАЖЕТТІЛІГІН ЕСКЕРЕ ОТЫРЫП, ТЕХНИКАЛЫҚ ЖӘНЕ КӘСІПТІК БІЛІМІ БАР
КАДРЛАРДЫ ДАЯРЛАУ, ҚЫСҚА МЕРЗІМДІ КӘСІПТІК ОҚЫТУ, ЕҢБЕК РЕСУС-
ТАРЫН ҚАЙТА ДАЯРЛАУ, «БАСТАУ-БИЗНЕС» ЖОБАСЫ БОЙЫНША КӘСІП-
КЕРЛІК НЕГІЗДЕРІН ОҚЫТУ, АУЫЛДЫҚ ЕЛДІ МЕКЕНДЕРДЕ ШАҒЫН КРЕ-
ДИТ БЕРУДІ КЕҢЕЙТУ, ЖАҢА БИЗНЕС ИДЕЯЛАРДЫ ІСКЕ АСЫРУҒА МЕМ-
ЛЕКЕТТІК ГРАНТТАР БЕРУ СИЯҚТЫ БІРҚАТАР МІНДЕТТЕРДІ ҚАМТИДЫ.
ОСЫ КЕЗЕКТЕ ОЙЫЛ АУДАНЫ ӘКІМДІГІНІҢ ХАЛЫҚТЫ ЖҰМЫСПЕН ҚАМТУ
ОРТАЛЫҒЫНЫҢ ДИРЕКТОРЫ АРАЛБАЙ ЖОЛДЫБАЕВ МЫРЗАМЕН АУДА-
НЫМЫЗДА «ЕҢБЕК» БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ ҚАЛАЙ ІСКЕ АСЫРЫЛЫП ЖАТ-
ҚАНЫ ТУРАЛЫ ТІЛДЕСКЕН БОЛАТЫНБЫЗ.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ТӘУЕЛСІЗДІГІНІҢ
30 ЖЫЛДЫҒЫ ҚАРСАҢЫНДА ҰЛТТЫҚ ҚАУІПСІЗДІК КОМИТЕТІ

«МЕМЛЕКЕТТІК ШЕКАРА» КІТАБЫН ШЫҒАРДЫ

Изданиепосвящено воинам в зеленых фуражках, которые своей беззаветной
службой внесли достойный вклад в дело охраны Государственной границы.
Рассказы и очерки, собранные в книге «Государственная граница», - лишь

некоторые эпизоды славной летописи Пограничной службы суверенного
Казахстана. Но они дают возможность проследить жизнь границы на различных
этапах. Своеобразной хроникой подвигов проходят через всю книгу короткие
рассказы о тех, кто оберегает в бессменном дозоре передний край Отечества.
Пресечение провоза наркотических средств в особо крупных размерах,

ликвидация каналов нелегальной миграции, погони и перестрелки с
браконьерами, оказание помощи гражданам в период чрезвычайных
происшествий – легли в ее основу.
Старшее поколение читателей найдет на страницах книги знакомые имена,

в свое время опубликованные в печати, в указах о награждении. Это будет
встреча с добрыми старыми друзьями. Молодой читатель обретет друзей, новых
героев, которым захочет подражать, ибо примеры мужества, стойкости,
бдительности всегда помогают формированию человеческого характера.
Думается, рассказы будут интересны как человеку военному, так и далекому

от армии. Потому адресуется широкому кругу читателей.

КОМИТЕТОМ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ПРЕДДВЕРИИ
30-ЛЕТИЯ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
ВЫПУЩЕНА КНИГА «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА»

МҰҚАҒАЛИДЫҢ «ҰЛЫ» -
ОЙЫЛДЫҢ ЖІГІТІ



2 23 қараша 2021 жыл

1992 ЖЫЛ
Тәуелсіздік жарияланғаннан екі

аптаға жуық уақытта келіп кірген 1992
жыл Қазақстан Республикасы үшін
жемісті болды. Жалпы алғанда 1992
жыл - жоспарлы экономикадан нарық-
тық қатынастарға көшу басталып,
дағдарысқа қарсы шаралар қолға
алынып жатқан ауыспалы кезең бол-
ды. Мемлекет басшысы бұл тұрғысын-
да: «Бұл кезең бізге өнегелі сабақ
болды, олардың ең бастысы - тұрақты
әрі мықты экономикасыз саяси даму
күйзеліспен және баяу жүретінін,
жалпыхалықтық наразылық пен елдің
тұрақсыздығына әкелуі мүмкін екенін
сезіну болды», - деп атап көрсеткен
екен. Бірақ халқымыздың бірлігі мен
берекесі арқасында елде тыныштық
салтанат құрды. 1992 жыл ел өмірінде
болып өткен мынадай-мынадай елеу-
лі оқиғаларымен есте қалды.
15 қаңтар. Осы күні «Діни сенім

бостандығы және діни бірлестіктер
туралы» Қазақстан Республикасының
Заңы қабылданды. Кеңес Одағы
тұсында атеизмді тікелей насихаттай
отырып, 1926 жылдан бері қарай діни
рәсімдер өткізуге, мұсылмандардың
қасиетті қаласы Меккеге қажылыққа
баруға тыйым салынып келген үрдіс
аяқталды. Қазақстан діни сенім
бостандығы тұрғысындағы зайыр-
лылық жолын таңдады.

2 наурыз. Біріккен Ұлттар Ұйымы-
ның 46-сессиясы шешімімен Қазақ-
стан Республикасы Біріккен Ұлттар
Ұйымына мүше болды. БҰҰ-на мүше-
лік – кез келген мемлекеттің тәуелсіз-
дігін дүниежүзі мойындауының кепілі.
Қазіргі күні Қазақстанда БҰҰ-ның
ЮНЕСКО, ЮНИСЕФ қатарлы 18 ұйы-
мы жұмыс істейді.

22 наурыз. 1992 жылы Қазақстанда
Наурыз мерекесі тұңғыш рет ресми
түрде демалыс күні ретінде атап өтіл-
ді. 1926 жылы Кеңес Одағы билігі
тарапынан тыйым салғаннан кейін
1988 жылы қайта жаңғыртылған Нау-
рыз мерекесі осылайша ресми мәр-
тебеге ие болды.

7 мамыр. Қазақстан Республика-
сының Мемлекеттік қорғаныс комитеті
Қазақстан Республикасы Қарулы
Күштері болып қайта құрылды.
Генерал-полковник С.Қ. Нұрмағам-
бетов ҚР Қорғаныс министрі болып
тағайындалды.

4 маусым. Қазақстан Республика-
сы Жоғарғы Кеңесінің он екінші шақы-
рылымы VІІІ сессиясының пленарлық
отырысында Қазақстан Республика-
сының мемлекеттік рәміздері – Мем-
лекеттік Ту мен Мемлекеттік елтаңба
қаралып, бекітілді. ҚР Мемлекеттік
туының авторы – Шәкен Ниязбеков.
ҚР Мемлекеттік елтаңбасының автор-
лары – Жандарбек Мәлібеков пен
Шот-Аман Уәлиханов.
15 мамыр. ҚР Президенті Н.Ә.На-

зарбаевтың жарлығымен ғалым,
жазушы Нығмет Ғабдуллинге «Қазақ-
стан Республикасы халықтық білім
беру саласының еңбек сіңірген қыз-
меткері», ҚР Ғылым академиясының
М.О.Әуезов атындағы Әдебиет және
өнер институтының бөлім меңгерушісі
Шәмшиябану Сәтбаеваға, ҚР Ғылым
академиясының А.Байтұрсынов атын-
дағы Тіл білімі институтының кеңес-
шісі Ғұбайдолла Айдаровқа «Қазақ-
станның еңбек сіңірген ғылым қайрат-
кері» құрметті атағы берілді.

2-шілде. «Қазақстан Республика-
сының Конституциялық сотын сайлау
туралы» ҚР Жоғары Кеңесінің қау-
лысы шықты. Сөйтіп Қазақстанда үш
тармақты билік пен басқару жүйесінің
негізі қаланды.

8-шілде. Қазақстан Республикасы
ЕҚЫҰ-ына (Еуропадағы Қауіпсіздік
және Ынтымақтастық Ұйымы) мүше
болып, ЕҚЫҰ қорытынды актісіне қол
қойды.
10 шілде. Қазақстан Республикасы

Мемлекеттік қауіпсіздік Комитеті
Қазақстан Республикасы Ұлттық
қауіпсіздік комитеті етіп қайта құрыл-
ды.

30 қыркүйек. Алматы қаласында
Дүниежүзі қазақтарының 1 құрылтайы
өтті. Әлемнің әр түкпірінен және
Қазақстанның өз ішінен жиналған
делегаттар қатысты.

24 қараша. Қазақ әдебиетінің клас-
сигі Ғабит Мүсіреповтің 90 жылдығына
арналған салтанатты жиын өтті.
Мерекелік салтанатқа ҚР Президенті
Н.Ә.Назарбаев қатысты.
11 желтоқсан. Қазақстан Респуб-

ликасы Мемлекеттік Әнұранның мәтіні
бекітілді. Ақын Мұзафар Әлімбаев,
Қадыр Мырза Әлі, Тұманбай Молда-
ғалиев, Жадыра Дәрібаевалар жазған
мәтін конкурс жеңімпазы болып
танылды. Әнінің алғашқы авторлары
Мұқан Төлебаев, Евгений Брусиловс-
кий, Латиф Хамиди өзгеріссіз қал-
дырылды.
15 желтоқсан. Академик Мехлис

Сүлейменов, Қазақстанның халық
жазушысы Дмитрий Снегин, жазушы
Герольд Бельгерлерге Президенттің
Бейбітшілік пен рухани татулық сый-
лығы тапсырылды.
16 желтоқсан. Қазақстан Респуб-

ликасы тәуелсіздігінің 1 жылдық мере-
кесі сән-салтанатпен атап өтілді.
Азаттықтың бір жылында ондаған

жылға татитын айтулы да ұлы өзге-
рістерді жүзеге асыра отырып, сын-
дарлы жолдарды жүріп өткен жас
тәуелсіз мемлекет татулық пен бірлік-
келісімді ту ете отырып 1993 жылға
қадам басты.

1993 жыл
Осы жылы Қазақстан Республика-

сының өмірінде мынадай тарихи оқи-
ғалар болып өтті және шешімдер
қабылданды.
15 қаңтар. «Атамұра» баспасынан

тарихи ақтаңдақтардан арылған, ұлт
тарихына арналған тұңғыш тарих
оқулығы жарық көрді. Белгілі тарихшы
ғалым, академик Манаш Қозыбаев
жазған «Қазақстан тарихы» оқулығы
10-сынып оқушыларына арналған.
Қулық, хрестоматия және энциклопе-
диялық анықтамалықта ХХ ғасырдың
алғашқы жартысындағы Қазақстан
тарихы қамтылды.

28 қаңтар. Қазақстан
Республикасы Жоғарғы Кеңесінің он
екінші шақы-рылымы Х сессиясында
Қазақстан Республикасының Негізгі

заңын қа-былдауды күн тәртібіне
енгізіп, 312 депутаттың 309-ы қолдап
дауыс берді. Осылайша тәуелсіз
Қазақстанның тұңғыш Конституциясы
қабылданды.

25 ақпан. Мемлекет басшысы аса
көрнекті мемлекет және қоғам қай-
раткері Дінмұхамед Қонаевты, дін-
танушы ғалым Халифа Алтайды,
жазушы Әбдіжәміл Нұрпейісовті
қабылдады.
10 сәуір. Қазақстанда ресми сапар-

мен жүрген Түркия Республикасының
Президенті Тұрғыт Өзал мен Қазақ-
стан Республикасының Президенті
Нұрсұлтан Назарбаев Оңтүстік Қазақ-
стан облысының Түркістан қаласын-
да болып, Қожа Ахмет Яссауи кесене-
сінде болды. «Ахмет Яссауи есімі Түр-
кияда танымал әрі құрметке ие. 1993
жыл осы ұлы жазушы, философ әрі
ғалымның жылы болып белгіленді», -
деп атап көрсетті Түркия Президенті.
Тараптар Қожа Ахмет Яссауи кесене-
сіне реставрация жасауға келіскен.

4 мамыр. ҚР Президенті Н.Ә.На-
зарбаев Абай атындағы Алматы қала-
лық қорының салтанатты ашылуына
қатысты. Президент Абай Құнанбай-
ұлының туғанына 150 жыл толуына
орай өтетін меркелік шаралардың
маңызы туралы айта келіп: «Қазақ-
стан ЮНЕСКО-ға 1995 жылы Абай
жылын өткізу туралы ұсыныс жаса-
ды», - деп мәлімдеді.

28 мамыр. ХVІІІ ғасырдағы қазақ-
тың аса көрнекті мемлекет қайраткер-
лері Төле би Әлібекұлы, Қазыбек би
Келдібекұлы, Әйтеке би Баубекұлы-
ның есімдерін еске алуға арналған
күндер басталды.
14 шілде. Мемлекет басшысы

Н.Ә.Назарбаев «Мұхтар Шахановқа
Төтенше және Өкілетті Өкіл диплома-
тиялық дәрежесін беру туралы»
№1295, сонымен қатар «М.Шаханов-
ты Қазақстан Республикасының Қыр-
ғыз Республикасындағы Төтенші және
Өкілетті Елшісі қызметіне тағайындау
туралы» №1296 жарлықтарға қол
қойды.

20 шілде. Алматының Орталық
концерт залында «Азия дауысы» ІV
халықаралық саз байқауы салтанатты
түрде ашылды.

20 шілде. Қазақстан Республикасы
Министрлер Кабинетінің арнайы қау-
лысы бойынша 1993 жылы қыркүйек
айында қазақтың ұлы сазгер-күйшісі
Құрманғазы Сағырбайұлының туғаны-
на 175 жыл толуына арналған мерей-
той шараларын өткізу туралы шешім
қабылданды.

29 шілде. Қазақтың атақты ақыны,
әнші әрі сазгер Ақансері Қорамса-
ұлының туғанына 150 жыл толуына
арналған салтанатты жиналыс Абай
атындағы Қазақ мемлекеттік опера
және балет театрында өтті. Оған мем-
лекет басшысы қатысты. Той серінің
туған жерінде жалғасты.
12 тамыз. Алматыда Абай атын-

дағы Қазақ мемлекетітк академиялық
опера және балет театрында қазақ-
тың ұлы ақыны Мағжан Жұмабаевтың
туғанына жүз жыл толуына орай
салтанатты кеш өтті.
Мағжан Жұмабаевтың туғанына жүз

жыл толуына орай ақынның туған жері
Солтүстік Қазақстан облысының
орталығы Петропавл қаласы орталы-
ғындағы алаңда ақынның ескерткіші
ашылды.
14 тамыз. Қазақстан Республикасы

Министрлер Кабинеті Алматыда ұлы
ғалым, ұлт ұстазы Ахмет Байтұрсын-
ұлының туғанына 120 жыл толуына
байланысты оның шығармашылық
қызметіне арналған ғылыми теория-
лық конференция өткізуге шешім
қабылдады.
15 тамыз. Швейцарияның Локарно

қаласында өткен халықаралық кино-
форумда отандық режиссер Ермек
Шынарбаевтың «Сұрғылт үш бұрыш-
ты орын» фильмі «Алтын Қабылан»
жүлдесін жеңіп алды.

26 тамыз. Торғай облысында
қазақ-жоңғар соғысы дәуірінің атақты
қолбасшысы Шақшақ Жәнібек батыр-
дың туғанына үш жүз жыл толуына ар-
налған үлкен мерейтой өтті.

30 тамыз. Мәскеудің «Дружба
народов» баспасы «Әлемсистем» кор-
порациясының қаржысымен қазақтың
белгілі жазушысы Ілияс Есенберлин-
нің «Жанталас» және «Хан Кене» ро-
мандарын елу мың дана таралыммен
басып шығарды. Бұл романдардың
аудармасын белгілі қазақстандық
қаламгер Морис Симашко жасаған.
1 қыркүйек. Шығыс Қазақстан

облысында халық депутаттары Катон-
қарағай аудандық Кеңесінің шешімі
бойынша аудан орталығындағы Қазан
төңкерісі көшесінің аты өзгертіліп, оған
әйгілі жазушы Оралхан Бөкеевтің есімі
берілді.

3 қыркүйек. Атырау облысында
ақын Мұрат Мөңкеұлының туғанына
150 жыл толуы салтанатты түрде атап
өтілді.

7 қыркүйек. Қызылорда облысы,
Жалағаш ауданында Бұқарбай батыр-
дың туғанына 180 жыл толуына арнал-
ған мерейтой өтті.

8 қыркүйек. Алматыдағы «Мұрат-
тас» ғылыми-зерттеу баспа орталығы-
нан ғұлама ақын, ойшыл Қожа Ахмет
Яссауидің «Ақыл кітабы» («Диуани
хикмет») қазақ тілінде басылып шық-
ты.
10 қыркүйек. Алматыда әйгілі ак-

тер Қалибек Қуанышбаевтың туғаны-
на 100 жыл толуына арналған салта-
натты жиын өтті.
Жамбыл облысы, Талас ауданы

Үшарал аулында Саңырақ батырдың
туғанына 300 жыл толуына арналған
мерейтой өтті.

29 қыркүйек. Қазақтың көрнекті
қаламгері Ілияс Есенберлиннің 80
жылдығына орай «Атамұра» баспасы-
нан «Жазушы». Тұлға. Азамат» деген
атпен шыққан кітап 25 мың данамен
оқырмандарына жол тартты.

7 қазан. Алматыда жазушы Ілияс
Есенберлиннің мұражайы ашылды.

8 қазан. Жамбыл облысының
Сарысу ауданында қазақтың ұлы
қобызшысы Ықылас Дүкенұлының
туғанына 150 жыл толуына орай
мерейтойлық жиын өтті.

21 қазан. Ақтөбе облысы Шалқар
ауданында әйгілі батыр Есет Көтібар-

ұлының 190 жылдық мерейтойы атап
өтілді.

4 қараша. Павлодар облысында
ақын Мұзафар Әлімбаевтың 70 жасқа
толуы аталып өтілді.

5 қараша. Алматыдағы М.Әуезов
атындағы Қазақ драма театрында
Қазақстанның халық әртісі Бикен
Римованың 70 жасқа толуына және
шығармашылығының 50 жылдығына
арналған салтанатты кеш өтті.

5 қараша. Ғалым, түркітанушы,
профессор Сәрсен Аманжоловтың
туғанына 90 жыл толуы аталып өтті.
13 қараша. ҚР Президентінің ұлт-

тық валюта – теңгені енгізу туралы
шешімі жөнінде ҚР Жоғарғы Кеңесінің
төралқасы мен ҚР Министрлер Каби-
нетінің Қаулысы шықты.
19 қараша. Қазақтың ұлы ақыны,

ойшыл кемеңгері Абай Құнанбайұлы-
ның туғанына 150 жыл толуы халық-
аралық деңгейде атап өтілетіндігі
туралы қаулы ЮНЕСКО Бас конфе-
ренциясының 27 сессиясында қабыл-
данды.

26 қараша. Алматыда, Қазақ драма
театрында Қазақстанның халық жазу-
шысы Тахауи Ахтановтың 70 жылдық
мерейтойы салтанатпен атап өтілді.
10 желтоқсан. Қазақстан Респуб-

ликасының Министрлер Кабинеті
ақын Сырбай Мәуленовті мәңгі есте
қалдыру туралы қаулы қабылдады.
11 желтоқсан. Алматыда, орталық

концерт залында «Желтоқсан жұл-
дызы» атты әдеби-өнер кеші өтті.

1994 жыл
Қазақстан Республикасының 1994

жылы жүріп өткен тарихи жолындағы
рухани, мәдени, әдеби жаңалықтар
іріктеліп ұсынылды.
1 қаңтар. Мемлекет басшысы жа-

қындап келе жатқан айтулы мереке:
қазақтың ұлы ақыны, ойшылы Абай
Құнанбайұлының 150 жылдық мерей-
тойына орай баспасөзде «Абай тура-
лы сөз» деген тақырыпта үн қату жа-
сады. «Мен үшін, менің отандастарым
үшін Абай – ұзақ жылдар жүзінде ғана
ойларының мән-мағынасы ашылатын
терең ойлы тұлға», - деп атап көрсетті.
1 наурыз. Көкшетау қаласында

орналасқан «Науан Хазірет» баспасы
Қазақстан Журналистер одағы сый-
лығының лауреаты, республикалық
баспасөз жариялаған байқаулардың
жүлдегері, журналист, жазушы
Қайыммұнар Тәбейдің «Мұзда жанған
алау» атты кітабын 17 баспа табақ
көлемінде 30000 данамен басып
шығарды. Кітапта әйгілі 1986 жылғы
желтоқсан оқиғасы жан-жақты зерт-
теліп жазылған.
12-27 ақпан. Қазақстан Республи-

касы өзінің тәуелсіздік тарихындағы
тұңғыш дербес қысқы олимпиадалық
ойындарға қатысты. Бұған дейін
Қазақстан КСРО құрамасы мен ТМД
біріккен құрамасының құрамында
қатысып келген. Норвегияның Лилле-
хаммер қаласында өткен олимпиа-
дада қазақстандық даңқты спортшы
Владимир Смирнов бір алтын, бір
күміс, бір қола медальге ие болды.
10 наурыз. Профессор Рәбиға Сыз-

дықтың «Қазақ әдеби тілінің тарихы»
атты еңбегі «Ана тілі» баспасынан
жарық көрді. Жеті тараудан тұратын
академиялық еңбекте қазақ халқының
ауызекі сөйлеу тілі мен ауыз әдебиеті
тілінен бастап, ХХ ғасырға дейінгі тіл
байлығына қосылған жаңалықтар мен
дәстүр сабақтастығы, тілдік құбылыс-
тар жан-жақты талданған.

22 наурыз. Қазақстан Журналис-
тер одағы мен «Атамұра» баспасы
бірігіп журналистер үшін Әлихан
Бөкейханов, Әлімхан Ермеков, Жақып
Ақбаев атындағы сыйлықтар тағайын-
дады. Оған Қазақстандағы қазақ,
орыс, неміс, кәріс, ұйғыр және басқа
тілдерде жазатын журналистер қаты-
са алады. Бәйгеге тек Қазақстан Жур-
налистер одағының мүшелері қаты-
сады. Бәйгеге әр автордан газетте
немесе журналда жарияланған үш
материал қабылданады.

6 сәуір. Құрманғазы атындағы
Алматы мемлекеттік консерватория-
сында Орталық Азия елдері, Әзер-
байжан, Татарстан, Башқұртстанның
кернейлі және дабылды аспаптарда
орындаушылардың І халықаралық
конкурсы өз мәресіне жетті.
12 сәуір. Қазақстанның Ресейдегі

мәдениет күндері басталды.
14 сәуір. Алматыда Қазақстан

Жазушылар одағында «Қазақ әде-
биеті» газетінің шыға бастауына 60
жыл толуына арналған мерекелік
жиын өтті.

9 мамыр. Алматы қаласы әкімшілігі
басқармасы мен Қазақ телерадиосы
әдеби көркем студиясының ұйымдас-
тыруымен Халықаралық отбасы жы-
лына арналған республикалық ақын-
дар айтысы болып өтті. Айтысқа об-
лыстардағы танымал ақын-жыршы-
лар, термешілермен бірге көрші
бауырлас елдер Қырғызстан мен
Өзбекстан республикаларынан бір топ
ақындар мен әншілер келіп қатысты.

21 мамыр. Оңтүстік Қазақстан
облысында «Түркістан» халықаралық
апталық газетінің күндері өтті. Газеттің
бас редакторы, Қазақстанның Халық
жазушысы Қалтай Мұхамеджан, бірін-
ші орынбасары Дидахмет Әшімхан-
ұлы, жауапты хатшысы Абзал Бөкен,
Республика Президенті Баспасөз
орталығының кеңесшісі, белгілі пуб-
лицист Шәкизада Құттаяқовтар оқыр-
мандармен жүздесті.

31 мамыр. ҚР Ұлттық ғылым ака-
демиясының Тарих және этнология
институты мен Археология институты
бірлесіп, ежелгі дәуірден бүгінгі күнге
дейінгі «Қазақстан тарихын» даярлап
шықты. Қалың оқырманға ұсынылған
бұл кітапты «Дәуір» баспасы басып
шығарды. Орыс тілінде жүз мың дана-
мен жарық көрді.

9 шілде. Қазақстан Республикасы
Президенті Н.Ә.Назарбаевтың Жар-
лығымен әдебиет, театр және кино
өнерін дамытуға қосқан зор үлесі үшін
жазушы Мұзафар Әлімбаевқа Қазақ-
станның халық жазушысы құрметті
атағы берілді.
10 қазан. Дүниежүзі қазақтары

қауымдастығы төрағасының бірінші
орынбасары Қалдарбек Найманбаев
бастаған ақын-жазушылар, белгілі
өнер қайраткерлері бар делегация

Түркияға барды. Олар қазақтар көп
шоғырланған Стамбұл, Измир, Салих-
лы қалаларында кездесу өткізіп, өнер
көрсетіп, кітап көрсемін өткізді. Өзде-
рімен ала барған киіз үйді түркиялық
ағайындарға тартау етті.
12 қазан. «Рауан» баспасынан

«Абай қара сөздері», «Ескендір» және
«Масғұт» поэмалары француз тілінде
жарық көрді.

2 қараша. «Атамұра» баспасы та-
рихшы ғалым Көшім Лекерұлы Есма-
ғамбетовтың «Қазақтар шетел әде-
биетінде» атты кітабын басып шығар-
ды. Кітаптың көлемі – 12,6 баспа
табақ. Батыстағы қоғамдық пікірлер
мен ғылыми зерттеулерді, «темір
шымылдықпен тұмшаланып келген
еңбектерді қазақ оқырмандарына
жеткізген автордың бұл еңбегі
бағалауға тұрарлық.
19 қараша. Абай атындағы Жам-

был қазақ театрында Шерхан Мұр-
тазаның «Жалғыз үйлік зілзала» дра-
масы қойылды. Бұл қойылым маман-
дар мен көрермендер тарапынан
жоғары баға алады.
13 желтоқсан. Алматыда Абай

атындағы Қазақ мемлекеттік акаде-
миялық опера және балет театрында
аса көрнекті азтанушы, этнограф, ком-
позитор, Қазақстанның тұңғыш халық
әртісі Александр Затаевичтің туғаны-
на 125 жыл толуына арналған салта-
натты жиын өтті. А.Затаевич әлемге
көшпенділердің қайталанбас өнерін
танытқаны туралы Қазақстанның
халық жазушысы Әбдіжәміл Нұр-
пейісов, ақсақал сазтанушы Борис Ер-
закович, өзбекстандық ғалым Фай-
золла Караматов айтып өтті. Кешке
ҚР Жоғарғы Кеңесінің Төрағасы Әбіш
Кекілбаев қатысты.

22 желтоқсан. Алматыда Абай
атындағы Қазақ мемлекеттік акаде-
миялық опера және балет театрында
қазақ баспасөзінің қара шаңырағы
«Егемен Қазақстан» газетінің 75
жылдық мерейтойы болып өтті.

29 желтоқсан. Мемлекет басшысы
«Дарын» мемлекеттік жастар сыйлы-
ғының 1994 жылғы иегерлеріне сал-
танатты түрде марапаттау жасады.
Аталған мәртебелі сыйлыққа Ғабит
Мүсірепов атындағы Қазақ мемле-
кеттік академиялық балалар мен жас-
өспірімдер театрының актрисасы
Әсел Мәмбетова, М.Ю. Лермонтов
атындағы орыс драма театрының
актрисас актрисасы М.Ю.Ганцева,
әнші, домбырашы, Қазақ ұлттық
консерваториясының оқытушысы
Ержан Қосбармақов, Ақмола облыс-
тық филармониясының солисі Айман
Мұздахановалар ие болды.

30 желтоқсан. Қазақстан Жазушы-
лар одағы әдеби шығармашылық
жұмысты жандандыру, қаламгерлерді
бүгінгі күн талабына сай үздік шығар-
малар жазуға ынталандыру мақса-
тында екі жылда бір рет беріліп тұра-
тын «Алаш» сыйлығын тағайындаған
болатын. 1994 жылы ұсынылған 23
кітапты тиісті алқа сұрыптап, саралай
келе 6 автордың шығармасын жүлде
алуға лайық деп тапты. Оразбек Сәр-
сенбаевтың «Шамшырақ», Рамазан
Тоқтаровтың «Таңбалы жарғақтың
құпиясы» романдарына, Зейнолла
Серікқалиевтің «Дүниетану даналы-
ғы», Бақыт Сарбалаевтың «Өткірдің
жүзі» атты сын-зерттеу кітаптарына,
Ескен Елубаевтың «Кім күшті» атты
өлеңдер жинағына «Алаш» сыйлығы
берілді. Шетелде тұратын қаламдас
бауырымыз Хасен Оралтайға «Абы-
лай» дастаны, «Алаш», «Желтоқсан»
атты шығармалары мен Қабдеш
Жұмаділовтің «Соңғы көш» романын
түркі тіліне тәржімалағаны үшін
«Алаш» сыйлығы берілсін деген
шешім бірауыздан қабылданған.

1995 жыл
Осы жыл – Хакім Абай Құнанбай-

ұлының 150 жылдық мерейтойына
орай Абай жылы болып жарияланды.
Абай жылында Қазақстан Респуб-
ликасының рухани өмірінде мынандай
үлкенді-кішілі жаңалықтар болып өтті.

9 қаңтар. Қазақстан Жазушылар
одағында қазақтың тұңғыш романист
қызы – Сара Мыңжасарованың туға-
нына 70 жыл толуын атап өтті. Жаңа
жыл қарсаңында жазушы әріптестері
– жазушылар мен журналистер, шы-
ғармашыл жастар мен оқырмандары
мерейтойымен құттықтады. Сара
Мыңжасарова қазақ, орыс тілдерінде
бірдей жазатын талантты жазушы.
Қаламгердің «Қар қыздары», «Әйел
бақыты», «Төзім шеңбері» сынды
романдары өз уақытында қалың жұрт-
шылықтың ыстық ықыласына бөлен-
ген шығармалар.
10 қаңтар. Абай Құнанбайұлының

туғанына 150 жыл толуына байланыс-
ты дайындық және өткізілу бойынша
мерейтой комиссиясының кеңейтілген
мәжілісі өткізілді. Оны Қазақстан Рес-
публикасының Президенті Н.Ә.Назар-
баев жүргізді.
13 қаңтар. Алматыда аса көрнекті

мемлекет қайраткері, академик Дін-
мұхамед Ахметұлы Қонаев тұрған үй-
ге ескерткіш тақта орнатылды. Халық-
аралық Қонаев атындағы қор үйінде
Д.Қонаевтың «Ақиқаттан аттауға
болмайды» және «От Сталина до Гор-
бачева» атты кітаптарының тұсауке-
сер рәсімі болып өтті.

20 қаңтар. Қазақстан Жазушылар
одағының Мәжіліс залында Алматы
қалалық әкімшілік пен Республикалық
Бауыржан Момышұлы қорының ұйым-
дастыруымен Ұлы Жеңістің 50 жыл-
дығына және Кеңес Одағының Баты-
ры, Қазақстан Мемлекеттік сыйлығы-
ның иегері, даңқты қолбасшы, май-
дангер жазушы Бауыржан Момыш-
ұлының әскери-теориялық мұрасы
және қазіргі заман тақырыбындағы
ғылыми-практикалық конференция
болып өтті.

23 ақпан. Әлемнің рухани орталық-
тарының бірі болып саналатын Лон-
дон қаласында, жазушы Роллан Сей-
сембаевтың бастамасымен, ақынның
150 жылдық мерейтойына орай Абай
үйі ашылды.

5 сәуір. КСРО Халық әртісі, Қазақ-
стан Республикасы мемлекеттік сый-
лығының лауреаты, композитор,
«Отырар сазы» фольклорлық-этно-
графиялық оркестрінің жетекшісі және
бас дирижері Нұрғиса Тілендиевтің 70

жасқа толуына арналған салтанатты
кеш Абай атындағы Қазақ мемлекеттік
академиялық опера және балет
театрында өтті.

24 сәуір. Атақты партизан, белгілі
майдангер жазушы Қасым Қайсенов-
ке Халық Қаһарманы – Ұлттық батыр
атағы берілді.

9 мамыр. Республика сарайында
Ұлы Отан соғысындағы Жеңістің жар-
ты ғасырлық торқалы тойына арнал-
ған салтанатты жиналыс болды. Жи-
налыста Қазақстан Республикасының
Президенті «Ұлы Отан соғысындағы
Жеңіс – халықтың өшпес ерлігі» деген
тақырыпта баяндама жасады.
10 маусым. Халықаралық «Дидар

Қазақстан» журналының бірінші
номері жарыққа шықты.
19 маусым. Қазақстан Республика-

сының Қытай Халық Республикасын-
дағы мәдениет күндері аясында Бей-
жіңде Абай күндері өтті. Осы күні
Парижде ЮНЕСКО штаб-пәтерінде
Абай Құнанбайұлының 150 жылдық
мерейтойын атап өту аясында кешен-
ді мерекелік шаралар жалғасын тап-
ты.

26 маусым. Алматыда Ұлы Абай-
дың 150 жылдық мерейтойына арнал-
ған республикалық ақындар айтысы
өтті.

28 шілде. Алматыдағы Абай атын-
дағы Қазақ мемлекеттік опера және
балет театрында қырғыздың әйгілі
Манас эпосының 1000 жылдығына
арналған салтанатты кеш болып, оған
Қазақстан және Қырғызстан респуб-
ликаларының айтулы өнер шеберлері
қатысты. Заманында ғалым Шоқан
Уәлиханов зерттеген, Кеңес уақытын-
да эпостың басына күн туғанда ака-
демик Мұхтар Әуезов араша түскен
«Манас» дастаны бауырлас қырғыз-
қазақ достығының мәңгілік ескерт-
кішіндей киелі қазына. Екі ел арасын-
дағы осындай мәдени ауыс-күйіс күні
бүгінге дейін тарқаған емес. Ғасырлар
бойына жалғаса беретіні анық.

9 тамыз. Абай Құнанбайұлының
150 жылдық мерейтойының ресми
басталғанына орай, Алматыда салта-
натты жиналыс өтті. Осы жиналыста
Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы «Абай
туралы сөз» атты тарихи баянда-
масын жасады. Елбасы баяндамасын
«Бүгін – ұлы мереке. Халқымыз ең
аяулы перзенті мен ең дана ұстазына
мәңгі өшпес махаббатын білдіруге
жиналып отыр»,- деген ақжарма
көңілмен бастады. Елбасының Абай
жолы – бізді жеті қараңғы түнде
адастырмас темір қазығымыздай
даңғыл жолымыз, жарық жұлдызымыз
деген қанатты сөзі де осы баяндамада
айтылып, ел ішіне кеңінен тарап кетті.
Президент Нұрсұлтан Әбішұлы
Назарбаевтың бұл баяндамасы сол
жылы «Рауан» баспасынан «Абай
туралы сөз» деген атпен қазақ, орыс,
ағылшын тілдеріне аударылып, жеке
кітап болып шықты.
Осыдан соң Хакім Абайдың мерей-

тойы ақынның туған жері Семейде
жалғасын тапты. Жидебай шатқалын-
да Абай мен Шәкерім кесенелерінің
ашылу салтанаты болды. Салтанатты
іс-шараға ЮНЕСКО Бас директоры Ф.
Майор, Елбасы Н.Ә.Назарбаев бас-
таған қазақтың барша зиялылар мен
өнер жұлдыздары, мемлекет және
қоғам қайраткерлері қатысты. Салта-
натты бас қосудың соңы аламан ай-
тысқа, ат бәйгесіне, ұлттық ойындар
мен балуандар күресі сияқты неше
алуан мәдени іс-шараларға ұласып
мерейтойдың көрігін онан сайын
қыздырды.
Абай Құнанбайұлының 150 жылдық

мерейтой құрметіне орай «Абай» атты
екі сериалды көркем фильм түсірілді.
Фильм Мұхтар Әуезовтың «Абай жо-
лы» эпопеясының желісіне құрылған.
Абайдың жастық шағы мен есею
жылдары арқау болған. Фильмнің
қоюшы режиссері - Ардақ Әмірқұлов,
сценарий авторлары: А.Әмірқұлов,
Л.Ақынжанова, А.Баранов, С.Апры-
мов. Әдеби кеңесшісі - Әбіш Кекіл-
баев, бас оператор - Ә.Сүлеев, компо-
зиторлары Қуат Шілдебаев пен Бек-
болат Тілеухан. Бас суретшісі Ө.Шма-
нов болып бекітіледі. «Абай» филь-
мінің басты рөлдерін Тұңғышбай
Жаманқұлов, Ғ.Тұрықбаев, Б.Римова
сынды еліміздің хас шебер әктерлері
сомдайды. «Абай» фильмі күні бүгінге
дейін көрерменнің ыстық ықыласына
бөленген, қазақ кино тарихында өз
орыны бар, абайтануға қосылған айту-
лы көркем туынды ретінде ұлт руха-
ниятының қазығына айналып отыр.
10 тамыз. Қарағанды облысының

Егіндібұлақ ауданы орталығында осы
өңірдің от ауыз, орақ тілді перезенті,
Тәуке ханның кемеңгер ақылшысы,
қазақ халқының жоңғар шапқыншы-
лығына қарсы күрестегі жетекші-
лерінің бірі Қаз дауысты Қазыбек биге
қоладан ескерткіш қойылды.

3 қараша. Республика күніне орай
Көкшетау қаласында жаңа облыстық
қазақ драма театры тұңғыш маусы-
мын ұлы Абай туралы спектакльмен
ашты. Әсем безендірілген сахнада
Алматы театр-көркемөнер институты-
ның түлектері режиссер Бақытжан
Шормановтың жетекшілік етуімен ұлы
Абай бейнесін, оның өмір сүрген
ортасының белді кейіпкерлерін сом-
дап шықты.

24 қараша. Қазақстан Республика-
сының Президенті Н.Ә. Назарбаев
түркі тілді әлемдегі белгілі қоғам және
дін қайраткері Халифа Алтайды
қабылдады. Халифа Алтай мемлекет
басшысына өзі қазақ тіліне аударып,
бастырып шығарған мұсылмандар-
дың қасиетті кітабы Құранның бір
данасын тарту етті. Осы күні, Шым-
кент қаласында осыдан мың жыл бұ-
рын ғұмыр кешкен ұлы ойшыл, кемең-
гер, адамзаттың екінші ойшылы Әбу-
насыр Әл-Фарабиге жаңа ескерткіш
тұрғызылды. Ескерткіш авторы –
Республикамыздың еңбек сіңірген
мүсіншісі, мемлекеттік сыйлықтың
лауреаты Ескен Сіргебаев. Қара гра-
ниттен жасалған ескерткіштің биіктігі
– 4 м 20 см, салмағы – 4,5 тонна.
12 желтоқсан. Қазақтың айтулы

аймаңдай ақындары Тұманбай Мол-
дағалиев пен Қадыр Мырзалиевке
«Қазақстанның халық жазушысы»
деген құрметті атақ берілді.

18 желтоқсан. Алматы қаласының
Абай алаңындағы «Арман» кинотеа-
трында «Қазақкинофест» акционерлік
қоғамының ұйымдастыруымен «Қыз
Жібек» көркем фильмінің 25 жылды-
ғына арналған кеш өтті.

23 желтоқсан. «Қазақфильм» кино-
студиясы ұлы ақын Жамбыл Жабай-
ұлының туғанына 150 жыл толуына
орай «Жамбылдың жастық шағы» ат-
ты көркемсуретті картина түсірді.
Басты рөлде белгілі айтыс ақыны, жас
түлек Мұхаметжан Тазабеков ойнады.
Қойылымның режиссері – Қ.Қасым-
беков болды.

1996 жыл
Егеменді елдің бесінші жылдығына

аттаған бұл жыл – Жамбыл Жабаев-
тың 150 жылдық мерейтой құрметіне
Жамбыл жылы атанды. Бұл жылдың
ел руханиятындағы орыны айрықша.
Елімізде үлкенді-кішілі көптеген жаңа-
лықтар болды, солардың бірқатарын
назарларыңызға ұсынамыз.

26 қаңтар. Бұл жыл ең әуелі ел
руханиятында Жамбыл Жабаевтың
150 жылдық мерей тойымен есте қал-
ды. Осы күні Елбасы Алматы облы-
сына арнайы жұмыс сапарымен ба-
рып, Жамбыл ауданындағы Ж.Жа-
баев атындағы мемлекеттік мұражай
кешенін аралап шықты. Мұражайдың
мәжіліс залын салатын құрылыс орын-
ымен танысып алғашқы ірге тасын
қалау салтанатты рәсіміне қатысты.
Онан соң ұлы ақынның мұражайы мен
кесенесінде болып, алдағы уақытта
өтетін Жамбылдың мерейтойлық
шараларын тыңғылықты істеуді тап-
сырды.

5 наурыз. Мәдениет министрлігінің
ұйымдастыруымен Алматы қаласын-
да көркем экспозиция болып өтті. Көр-
меге елімізге танымал суретшілермен
қатар өнер жолына енді қадам басқан
жас талапкерлер болып жалпы 43
суретшінің туындысы қатысты. Экс-
курсия аяқталған соң белгілі суретші
Е.С. Айтуаров мемлекет басшысына
өзінің Абай Құнанбайұлын бейнелеген
«Халық ақыны» туындысын сыйға
тартты.
18 мамыр. Белгілі ақын, мемлекет

және қоғам қайраткері Олжас Сүлей-
менов мерейлі 60 жасқа толды. Осы
орайда ақынға «Қазақстанның Халық
жазушысы» құрметті атағы берілді.

7 маусым. Қазақстан Республи-
касы Ұлттық ғылым академиясының
50 жылдығына арналған мерейтойлық
сессия өтті. Сессияға арнаулы қаты-
насқан мемлекет басшысы ғылым
ордасын жартығасырлық торқалы
тойымен құттықтады.
13 маусым. Қазақстан Республи-

касы Ғылым академиясының бұрынғы
президенті, академик Ш.Ш. Шокин
«Халық қаһарманы» құрметті атағы
мен алтын жұлдызды «Отан» орде-
німен марапатталды.
14 тамыз. АҚШ-тың Атланта қала-

сында өткен ХХVІ жазғы Олимпияда
ойындарында, еліміздің спортшылары
3 алтын, 4 күміс және 4 қола медаль
алып ел мерейін асырып қайтты. Же-
тістікке жеткен спортшылар «Пара-
сат», «Отан» ордендерімен марапат-
талды.

21 тамыз. Алматы қаласында ХХ
ғасырдың Гомері атанған Жамбыл
Жабаевтың туғанына 150 жыл то-
луына орай, Қазақстан Республика-
сының Ұлттық Ғылым академиясы –
Ғылым министрлігінің мерейтойлық
ғылыми сессиясы ашылды. Ұлы ақын-
ның 150 жылдық тойы ЮНЕСКО дең-
гейінде аталып өтті.

23 тамыз. Мемлекет басшысы Ал-
маты қаласында Қырғыз Республика-
сының президенті А.Ақаевпен және
Өзбекстан Республикасының прези-
денті И.Каримовпен бірге Ж.Жабаев-
тың 150 жылдығына арналған мере-
келік шараға қатысты. Бауырлас үш
елдің мемлекет басшылары Алматы
қаласында Ж.Жабаевтың ескерткішін
ашу рәсіміне және Республика са-
райында өткен салтанатты мерекелік
шараға қатысты.

21 қараша. Алматы қаласында
«Қазақ тілі» халқаралық қоғамының
ІІІ құрылтайы өтті. «Қазақ тілі» қоғамы
сол жылдардан тартып, күні бүгінге
дейін ел іші-сыртындағы тілдік, елдік,
мәдени, рухани мәселелердің бас-
аяғында жүрген бірегей халқаралық
ұйым екенін дәлелдеп келе жатқан
ұйым.
15 желтоқсан. Мемлекет басшысы

өзінің Алматыдағы резиденциясында
Қазақстан Республикасы тәуелсіз-
дігінің 5 жылдығына орай бір топ мем-
лекет және өнер қайраткерлерін мара-
паттады. Халқымыздың бұлбұл көмей
әншісі Роза Бағланова мен желтоқсан
оқиғасында шейіт болған Қайрат
Рысқұлбековке «Халық Қаһарманы»
құрметті атағын берілді. Сонымен
қатар желтоқсаншы Қайрат Рысқұл-
бековтың анас Д.Асанбаеваға алтын
жұлдызды «Отан» ордені табыс
етілді. Сондай-ақ «Отан» орденімен
Ш.Бекболатов, Б.Досымжанов, Ә.Қай-
даров марапатталды. «Парасат»
ордені Ә.Дінішев, К.Кенжетаев, Қ.То-
қаев сынды тұлғаларымызға табыс
етілді.
16 желтоқсан. Мемлекет басшысы

Н.Ә. Назарбаев Түркия Республика-
сының Президенті Сүлейман Деми-
релмен бірге Алматы қаласында өт-
кен Тәуелсіздіктің 5 жылдығына
арналған салтанатты жиналысқа
қатысты. Осы күні еліміз Тәуелсізді-
гінің бес жылдық құрметіне орай
Алматыдағы Республика алаңында
Тәуелсіздік монументі ескерткіші
ашылды.

1997 жыл
1997 жыл – еліміз тарихындағы ең

жемісті жылдардың бірі. Бұл жыл
әсіресе отанымыздың астанасын
Алматы қаласынан Ақмолаға көшіруі-
мен және ұлы суреткер Мұхтар Омар-
ханұлы Әуезовтің дүниеге келгеніне
100 жыл толу мерейтойымен ерекше-
ленеді. Ең бстысы бұл жыл – Прези-
дент жарлығымен «Жалпы Ұлттық
татулық пен саяси қуғын-сүргін құр-
бандарын еске алу жылы» болып бекі-
тілді. Бұл күнде тәуелсіз елдің терең
тарихына айналған осы жылдың
елеулі жаңалықтарын сіздермен бірге
сараптап көрелік.

6 қаңтар. Мемлекет басшысы Үкі-
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мет мүшелерінің қатысуымен кеңес
өткізді. Онда қаралған негізгі екі мәсе-
ле: мемлекеттік басқарудың жоғарғы
органдарын Ақмола қаласына көшіру
және Жалпы ұлттық келісім мен саяси
репрессия құрбандарын еске алу
жылы аясында атқарылатын негізгі
жұмыстарды пысықтап, жауапты
мамандарға тапсырма берді.

8 қаңтар. Бұл күн еліміз тарихында
Тараз қаласына өзінің тарихи атауын
қайтарып беруімен есте қалды. Мем-
лекет басшысы Жамбыл облысына
барған сапарында «Жамбыл облысы-
ның орталығы – Жамбыл қаласының
атын өзгерту туралы» жарлығын
мәлім етті.

21 қаңтар. Қазақстан Республика-
сының Ғылым министрлігі – Ұлттық
ғылым академиясының академиктері
М.Қ. Қозыбаев, Ж.С. Тәкібаев, Ө.А.
Жолдасбеков Мемлекет басшысының
арнайы қабылдауында болды.
10 ақпан. Қазақстан Жазушылар

одағының бірінші хатшысы ақын,
драматург Нұрлан Оразалин Мем-
лекет басшысының қабылдауында
болды. Кездесу барысында қазіргі
қазақ әдебиетінің жай-күйі, өткен-
кеткені мен болашағы туралы мәсе-
лелер сөз болды.

5 сәуір. Мемлекет басшысы «Саяси
қуғын-сүргін құрбандарын еске алу
күнін белгілеу туралы» №3443 жарлы-
ғына қол қойды. Қуғын-сүргін құрбан-
дарын еске алу күні 31 мамырға бекі-
тілді. Бұндай атаулы күннің еліміз
тарихында болуы заңды құбылыс еді.
Қуғын-сүргін жылдары елімізде са-
лынған лагерлерде бес милионнан
астам адам зардап шеккен. Ресми
емес деректерге сүйенсек жиырма
мыңнан астам қазақ зиялылары аты-
лып кеткен. Оның ішінде ұлт рухания-
тының бірегей тұлғалары Ахмет
Байтұрсынұлы, Әлихан Бөкейханұлы,
Міржақып Дулатұлы, Мағжан Бекен-
ұлы, Мұқаметжан Тынышбаев, Тұрар
Рысқұлов сынды жүздеген тұлғалар
болған.

9 сәуір. Қырғыз Республикасының
Президенті Асқар Ақаев елімізге келіп
Ақмола облысында іс-сапарда болды.
Сапар барысында А.Ақаев Ақмола
қаласындағы Л.Н.Гумилев атындағы
Еуразия ұлттық университетінің оқы-
тушыларымен, студенттерімен кез-
десті. Кездесу барысында А.А. Ақаев-
қа «Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия
ұлттық университетінің құрметті
докторы» атағы берілді.
17 сәуір. Мемлекет басшысы елі-

міздің бұқаралық ақпараттар өкіл-
дерін қабылдады. Екі тарап кездесу
барысында журналистика саласының
негізгі мәселелерін тілге тиек етіп, оны
шешудің жолдарын қарастырды.
Экономика мен әлеуметтік саланы
реформалау туралы талқылай келіп,
елімізде салалық журналистиканы
дамытудың қажеттілігін атап өтті.

29 сәуір. Елімізге белгілі ғылым
қайраткерлері, әдебиет пен өнердің
танымал тұлғалары – Ә.Әбішев, Ә.К.
Нұрпейісов, Р.Т. Бағланова, К.Н.
Нәрікбаев, А.Қ. Жағанова мемлекет
басшысы Нұрсұлтан Әбішұлы Назар-
баевтың арнайы қабылдауында бол-
ды.

9 мамыр. Жеңіс күніне орай Алма-
ты қаласында мерекелік шара өтті.
Мерекелік шараға арнайы қатысқан
президент 28 гвардияшыл-панфилов-
шылар атындағы саябақта Даңық
мемориалының алдындағы Мәңгілік
алауға гүлтәжін қойып, соғыста қаза
тапқан жауынгерлерді бір минут үнсіз-
дікпен еске ала отырып, олардың
асыл рухына бас иді. Барша қазақ-
стандықтар мен соғыс ардагерлерін
жеңіс күнімен құттықтады.

30 мамыр. Елімізде «Дала мен
мәдениет. Заманның ұлы жолы» атты
халқаралық симпозиум болып өтті.
Оған танымал ғалым, белгілі түрколог,
«Қыпшақ даласының жусаны» атты
кітаптардың авторы Мұрат Аджи қаты-
насты. Мемлекет басшысы Мұрат Ад-
жиді арнаулы қабылдап, екеуара әңгі-
меде, Еуразияға қоныстанған тарихи
халықтардың өткені мен тағдырлы
мәселелері сөз болды.

31 мамыр. Сталиндік дәуірдің сая-
си қуғын-сүргініне ұшырап, құрбан-
дардың Алматы маңында жерленген
орнына орнатылғын мемориялдық
тастың алдында Елбасының қатысуы-
мен қаралы митингі өтті. Жиналған
жұрт тас тұғырға гүлшоқтарын қойып,
құрбандарды еске алып, аза сөзін
сөйледі. Бұндай қаралы митинг еліміз
тарихында алғаш рет өтті.

9 маусым. Мемлекет басшысы
әлемнің ең биік шыңына шығып, өзде-
рінің спорттық жетістігін еліміз Тәуел-
сіздігінің 5 жылдығына арнаған «Эве-
рест-97» экспедициясының қатысу-
шыларын қабылдады. Осы шыңға
шығуда үлкен еңбек сіңірген бірқатар
спортшыларға мемлекеттік «Отан»
орденін және ІІ-ші дәрежелі «Айбын»
орденін табыс етті.

3 шілде. Бір топ шығармашыл қай-
раткерлерге Президент стипендиясы
табыс етілді. Президенттік мәдениет
пен өнерді қолдау қорынан Қазақ-
станның өнер қайраткерлеріне 38 сти-
пендия, елдегі дарынды жастар өкі-
ліне 70 стипендия табыс етілді.

20 тамыз. Белгілі майдангер жазу-
шы, Ұлы Отан соғысы жылдарындағы
партизандық қозғалыстың қатысу-
шысы, «Халық қаһарманы» Қасым
Қайсенов мемлекет басшысының
қабылдауында болды.
19 қыркүйек. Мемлекет басшысы

Ордабасы төбесінде 1726 жылдың
көктемінде қазақ халқының жоңғар-
лармен болған шайқасында жеңіске
жеткен төбеге орнатылған монумент-

орталығында Төле би, Қазыбек би,
Әйтеке биге арналған ескерткіш
ашылды.
10 маусым. Жазушы Әбіш

Кекілбайұлының тарихи драмасының
желісінде режиссер Болат Манасұлы
Атабаевтың қоюымен «Абылай хан»
спектаклінің премьерасы өтті.

28 маусым. «Жас Алаш» газетінің
бас редакторы Нұртөре Жүсіп пен
«Труд» газетінің Қазақстандағы тіл-
шісі Олег Квятовскийге бұқаралық
ақпарат құралдары саласындағы
сыйлықтар мен гранттар табыс етілді.
11 тамыз. Қазақ және орыс тілде-

рінде тоғыз томдық «Қазақтар»
(«Казахи») энциклопедиясы, «Қазақ
тілі» кітабы, үш томдық «Қазақ мәде-
ниеті», он томдық «Қазақ халқының
материалдық мәдениетінің ескерткіш-
тері» атты көлемді еңбектер жарық
көрді.

24 тамыз. Әйгілі сазгер Нұрғиса
Тілендиевке «Халық қаһарманы» ата-
ғы сонымен бірге, Елбасы өз қолымен
«Алтын жұлдыз», және «Отан» орде-
нін табыс етті.

25 тамыз. Жезқазған қаласының
әуежайына «Мир» станциясының
ғарыштық экипажы аман-сау қонды.
Экипаж құрамында ғарышкерлер
Т.Мұсабаевпен бірге Н.М.Бударин
және Ю.М.Батурин болды. Экипаж
командирі Т.А.Мұсабаев Елбасына
ғарышқа апарып әкелген бір уыс туған
жердің топырағын, қасиетті кітап «Құ-
ран» мен Мемлекеттік туды сыйлады.

26 тамыз. Жамбыл облысы, Тараз
қаласында ғұлама ғалым, сұңғыла ой-
шыл Мұхаммед Хайдар Дулати ес-
керткішінің салтанатты ашылу рәсімі
өтті.
14 қазан. Алматы қаласындағы

Республика сарайында алаш қайрат-
кері, ғалым, ағартушы Ахмет Бай-
тұрсынұлының 125 жылдығына ар-
налған жиын өтті.

27 қараша. Алматы шаһарындағы
Республика сарайында ғасырда бір-
туар күйші, атақты сазгер Құрманғазы
Сағырбайұлының 175 жылдығына
арналған салтанатты мереке ұйым-
дастырылды. Ұрпағы ұлықтайтын ұлы
тұлғаның күй тарихында қалдырған
өзіндік сүрлеуі һәм ерекшелігі бар.
Құрманғазы Сағырбайұлының 175
жылдық мерейтойында сөз сөйлеген
Елбасымыз өнерпаздың қазақ дала-
сында туып, қазақ халқының перзенті
болуы мақтанышымыз екенін айтты.
1998 жылы әдебиеттанушы Зейнол-

ла Қабдоловтың «Менің Әуезовым»
романы үшін, және әдебиет зерт-
теушісі, ғалым Шерияздан Елеукенов-
тің көлемді еңбегі «Мағжан» моно-
графиясы үшін «Мемлекеттік сыйлық»
тағайындалды.

1999 жыл
26 ақпан. Алматы қаласында

ашылған ядролық сынаққа қарсы
«Невада-Семей» қозғалысына 10 жыл
толды. Ядролық сынаққа қарсы
«Невада-Семей» қозғалысы өзінің
гуманистік ұмтылыстарын ашық жа-
рия еткен, және еліміздің тәуелсіздік
алғаннан кейінгі тарихында шынайы
дипломатиялық жолды таңдап, пат-
риоттық қозғалыстың бейнесін көр-
сеткен қоғамдық-саяси бірлестік
болатын. Қазақстан халқы өзінің
қауіпсіздігін бірінші орынға қоя оты-
рып, егемен ел ретінде қуаты жойқын
арсеналдан өз еркімен бас тартты.

8 наурыз. Елбасы 8 наурыз –
халықаралық әйелдер мерекесіне
орай баспасөз бетінде үндеу жария-
лады.
12 сәуір. Алматы қаласында акаде-

мик Қаныш Имантайұлы Сәтбаевтың
100 жылдығына орай салтанатты
түрде ғалымның ескерткіші ашылып,
мерекелік шара ұйымдастырылды.
Мерейтой қарсаңында сөз алған
Елбасы: «Ғылым мен қоғам дамуы-
ның «Сәтпаевтық кезеңі» бізден
алыстаған сайын, оның атақты ғалым,
мемлекет және қоғам қайраткері, өз
елінің азаматы әрі патриот тұлғасы-
ның Отанымыздың дамуы мен гүлде-
нуіне қосқан үлесе даралана түседі.
Оның есімі халқымыздың жадында
мәңгі сақталып, тарих тақтасында
алтын әріптермен жазылады», - деген
екен.

7 мамыр. Ұлы Отан соғысы қарса-
ңында ерекше ерлігімен көзге түсіп,
«Берлин» операциясына қатысып,
Рейхстагқа жеңіс туын тіккен батыр
Рақымжан Қошқарбаевқа «Халық
қаһарманы» атағы берілді.

9 мамыр. Астана қаласында «Ұлы
жеңіс және Отан қорғаушылар» күнін-
де салтанатты шара болып, дәл осы
күні Қазақстан Республикасының Қор-
ғаныс министрлігінің жаңа ғимараты
ашылды. Қарулы күштер мұражайын-
дағы экспонаттарды тамашалап
шыққан соң, Елбасы Кеңес Одағының
батыры, Ұлы Отан соғысының арда-
герлерімен кездесті. Олардың ішінде
«Халық қаһарманы», армия генералы
Сағадат Қожахметұлы Нұрмағам-
бетов, және екі мәрте Кеңес одағының
батыры атағын алған Талғат Жақып-
бекұлы Бигелденов, Флоренс Найтин-
гейл атындағы медаль кавалері В.
Широкая болды.

3 маусым. «Қазақ тілі» халық-
аралық қоғамының тең төрағасы,
академик Әбдуәли Қайдаров «Ана
тілінің айбары» алтын белгісімен
марапатталса, Ұлттық ғылым акаде-
миясының корреспондент-мүшесі
Өмірзақ Айтбаевқа «Қазақ тілі»
қоғамының нөмірі бірінші құрметті
мүшесінің билеті табысталды.
10 маусым. Максим Горький атын-

дағы Мемлекеттік орыс драма театры-
ның ғимараты жөндеуден өтіп, қайта
қалпына келтірілді.

17 маусым. Ұлы Отан соғысының
ардагері, Рейхстагқа алғашқылардың
бірі болып ту тіккен «Халық қаһар-
маны» Рақымжан Қошқарбаевтың
отбасы мүшелеріне «Алтын жұлдыз»
және «Отан» ордені табыс етілді.

22 маусым. Петропавл қаласының
орталық алаңында Қарасай және
Ағынтай батырларға арналып ескерт-
кіш тұрғызылды. Ерен ерліктің хас
үлгісі болған батырлар Қарасай мен
Ағынтай – аумалы-төкпелі XVII ғасыр-
да, Есім хан билік еткен тұста ақтық
демі таусылғанша ел мен жерді ойрат
шапқыншылығынан қорғаған. Қос
баһадүр бабамыз Солтүстік Қазақстан
облысының Айыртау ауданындағы
Құлшынбай төбесінде жерленген.

26 шілде. Егемен Қазақстан газе-
тінің редакторы Еркін Қыдыр мен
«Панорама» газетінің шолушысы
Николай Дрозд бұқаралық ақпарат
құралдары саласында атқарған
еңбектері үшін Президент сыйлығына
ие болды. Және «Ктк» теларнасының
шолушысы Геннадий Бендицкий мен
«Хабар» агенттігінің тележурналисі
Мақат Садыққа грант тағайындалды.

3 қыркүйек. Жайық өзенінің саға-
сындағы ежелгі Алтын Ордадағы хан
ордасының орнында орналасқан
Махамбет ауданында «Сарайшық»
мемориалдық кешенінің салтанатты
ашуылу рәсімі болып өтті
1 қараша. Алматы қаласының орта-

лық алаңында орыстың ұлы ақыны,
орыс әдебиетінің іргетасын қалаушы
Александр Сергеевич Пушкиннің ес-
керткіші ашылды.

2 қараша. Елбасы Нұрсұлтан Әбіш-
ұлы Назарбаев өзінің Алматы қала-
сындағы резиденциясында танымал
қазақ жазушысы, әйгілі «Қан мен Тер»
трилогиясының авторы Әбдіжәміл
Нұрпейісовты қабылдады. Әңгіме
барысында қазақ әдебиетінің жай-
күйі, және оның даму қарқыны туралы
пікірлер айтылды.

5 қараша. Ақмола облысының құ-
рылғанына 60 жыл, Көкшетау қала-
сының 175 жылдығына орай Абылай
хан ескерткішінің салтанатты түрдегі
ашылу рәсімі өтті. Абылай хан ескерт-
кішінің авторы атақты мүсінші Шот-
Аман Ыдырысұлы Уәлиханов.

23 желтоқсан. «Егемен Қазақстан»
және «Казахстанская правда» газет-
терінің ұжымына 80 жыл толды. Оқыр-
мандардың шынайы әрі жеткілікті
ақпарат алуына жұмыстанған газет
қызметкерлерінің мерейтойы ел
көлемінде аталып өтті.

28 желтоқсан. Астана қаласын-
дағы Қалибек Қуанышбаев атындағы
Қазақ музыкалық-драма театрының
сахнасында Әзірбайжан Мәмбетов-
тың «Қыз жібек» спектаклі қойылды.

2000 жыл
6 наурыз. Мемлекетіміздің елорда-

сы Астана қаласында «Қазақ ұлттық
музыка академиясы» жаңа заманға
заманға лайық жөндеу жұмыстарынан
өтті. Ғимараттардың қасбеті жаңар-
тылып, оқу сыныптарымен, сондай-ақ
жаңа академиялық концерт залымен
жасақталды. 2009 жылы 12 қазанда
ҚР Үкіметінің қаулысымен «Қазақ ұлт-
тық музыка академиясы» жаңа мәрте-
беге ие болып, «Қазақ ұлттық өнер
университеті» атауын алды

29 сәуір. Абай атындағы қазақ
мемлекеттік академиялық опера және
балет театрының, «Қазақконцерт»
және «Арман» кинотеатры бірлестік-
тері қалпына келтіру жұмыстарынан
өтті.

2 мамыр. Мемлекет басшысы
Алматы қаласындағы Жеңістің 55
жылдығына орай ұйымдастырылған
салтанатты жиынға қатысып, былай
деген екен: «Гитлерлік фашизмді жеңу
жолында алматылықтардың қосқан
елеулі үлесін ерекше атап өткен жөн.
Алматы қаласынан майданға жетпіс
мың адам жіберілген, ал Алматыда
құрылған дивизияның Мәскеуді қорғау
кезінде әлемге аты шықты». 
12 мамыр. Елбасы физика сала-

сындағы «Нобель» сыйлығының лау-
реаттары К. Клитцингті, Ж.Т. Хуфтты
және Қазақстанға «Үшінші мыңжыл-
дық ғылымы» халықаралық конфе-
ренциясына қатысу үшін келген М.В.
Ломоносов атындағы Мәскеу мемле-
кеттік университетінің ректоры В. А.
Садовничийді қабылдады. Ғалым-
дарға «Астана» медальдарын ұсын-
ды.

30 мамыр. Сталиндік репрессия
жылдарында Қазақстан аумағында
Гулаг жүйесінің тоқсан үш лагері орна-
ластырылған. Лагерлерде әлемнің он
бес еліне бір миллионнан астам қа-
мауда ұсталған. Еліміз тәуелсіздік
алғаннан кейін саяси қуғын-сүргін құр-
бандарын ақтап алуға «Әділет» тари-
хи-ағарту ұйымы бірқатар елеулі
жұмыстарды атқарды.
10 маусым. Астана қаласында Лев

Гумилев атындағы Еуразия ұлттық
университетінің жаңа оқу ғимарат-
тарының салтанатты ашылу рәсімі
өтті.
15 маусым. Қазақ әдебиетінің көр-

некті өкілі, әйгілі жазушы Сәбит Мұқа-
новтың 100 жылдық мерейтойы туған
өлкесі Солтүстік Қазақстан облысы,
Преснов ауданында аталып өтті.
Жазушының үй-мұражайы жаңар-
тылып, Петропавл қаласындағы Қа-
зақ драма театрына Сәбит Мұқанов-
тың аты берілді.

6 шілде. Күләш Байсейітова атын-
дағы ұлттық опера және балет театры
жөндеу жұмыстарынан өтіп, қалпына
келтіріліп, қайта қолданысқа берілді.

30 тамыз. Қазақстан Республикасы
Конституциясының 5 жылдығына бай-
ланысты астаналық Конгресс-холда
өткен салтанатты жиналысқа қатыс-

қан Елбасы: «Біз, Қазақстан халқы
деп басталатын тіркесте мемлекеттің
қайта жандануына, жаңа әділетті
қоғамның құрылуына ұмтылған көпте-
ген ұрпақтың тарихи сабақтасты-
ғының барлық тереңдігі айтылған.
16 желтоқсан. Осы күні бірқатар

азаматтарға мемлекеттік наградалар
табыс етілді.
Әртіс Юрий Померанцев «Отан»

орденін, көрнекті мемлекет қайраткері
Асанбай Ерік Мағзұмұлы «Барыс»
орденін, дирижер Қажығалиев Шам-
ғон Сағаддинұлы, әнші Роза Қуаныш-
қызы Рымбаева, әртіс Өмірсерік Қа-
лиевтер «Парасат» орденіне ие бол-
ды.

2000 жылы жазушы Рамазан Тоқта-
ровқа қазақ жазба әдебиетінің түп
бастауында тұрған ойшыл, ұлт ұстазы
һакім Абай болмысының тұңғиығын
шолып, құпиясын ашуға талпынған,
жұмбағының жауабын тапқысы кел-
ген, ақын тағдыры арқылы бүкіл ұлт-
тың мінездемесін көрсеткен «Абай-
дың жұмбағы» романы үшін, жиырма-
сыншы ғасырдың аяғындағы ыдырау-
ға жақын Кеңес Одағының қоғамдық-
саяси, әлеуметтік, тұрмыстық, тарихи
оқиғаларын жеке тұлғаның тағдыры
арқылы терең сипаттаған Баққожа
Мұқайдың «Өмірзая» романы үшін,
адам мен табиғаттың ғажап үйлесімін
баяндаған Оразбек Сәрсенбаевтың
«Шеңбер» романы үшін, ақын Темір-
хан Медетбектің «Тағдырлы жылдар
жырлары» жинағы үшін, және жазушы,
театр сыншысы Әшірбек Сығайдың
«Сахна саңлақтары» еңбегі үшін
Мемлекеттік сыйлық табысталды.
2001 жыл тәуелсіз ел дамуының 10
жылдығында қол жеткізілген нәтиже-
лерді талдау мен ұғынудың жылы
болды. 2001 жыл – халықаралық жағ-
дай біршама шиеленіскен, АҚШ пен
өзге мемлекеттерде лаңкестік пен со-
ғыс өрті тұтанған жыл болуымен есте
қалғанымен, Қазақстан үшін мамыра-
жай бейбіт өмір салтанат құрған, же-
тістіктер жылы болып тарихта қалды.

2001 жыл
2001 жылы Қазақстан Республика-

сы өз тәуелсіздігінің оныншы жылы
жүріп өткен тарихи жолындағы рухани,
мәдени, әдеби жаңалықтар іріктеліп
ұсынылды.
ҚР Президенті Н.Ә.Назарбаевтың

«2001 жылды Қазақстан Республика-
сы тәуелсіздігінің 10 жылдығы деп
жариялау туралы» 2000 жылғы 25
желтоқсандағы №529 жарлығы шық-
қан болатын. Онда Қазақстан Респуб-
ликасының тәуелсіздігі мен мемлекет-
тілігін одан әрі нығайтуды, Қазақстан
халқының рухани-мәдени топтасуын,
қазақстандық патриотизмді артты-
руды, сабақтаса және ілгерілей даму-
ды қамтамасыз ету мақсатында 2001
жылды Қазақстан Республикасы
тәуелсіздігінің 10 жылдығы жылы деп
жариялай келе аталған жылды «Бей-
бітшілік пен достықтың 10 жылы»
ұранымен өткізу туралы шешім шыға-
рылғаны туралы атап көрсетілген.

31 қаңтар. ҚР үкіметінің 2001жылғы
31 қаңтардағы №157 қаулысы бойын-
ша 2001-2002 жылдары «Қозы Көр-
пеш-Баян сұлу» эпосының 1500, Кене-
сары ханның 200, Ғани Мұратбаевтың
100 жылдық даталы мерейтойы мем-
лекет көлемінде атап өткізілетін
болып шешім қабылданды.
15 сәуір. Белгілі ақын, жазушы,

аудармашы Қалмақан Әбдіқадыров-
тың туғанына 100 жыл толды. Ақын
қазіргі Қызылорда облысы, Шиелі
ауданы Шиелі кентінде дүниеге кел-
ген. 1925 жылы алғашқы өлеңі
«Еңбекші қазақ» газетінде жариялан-
ған. «Сәтбаев», «Еділ-Дон», «Келес
қызы» қатарлы көптеген поэмалар
жазған.
10 мамыр. Қазақтың көрнекті

жақыны Жақан Сыздықұлының туға-
нына 100 жыл толды. 1901 жылы
бұрынғы Ақмола облысы, Көкшетау
уезінің Қарағаш аулында дүниеге кел-
ген жақан Сыздықұлы шығармашы-
лықпен қатар журналистика, аударма
салаларында жемісті еңбек еткен.
11 мамыр. Мемлекет қайраткері,

әскери қолбасшы, қазақ халқының
1837-1847 жылдарды қамтыған ұлт-
азаттық күресінің көшбасшысы, Қазақ
хандығының соңғы ханы Кенесары
Қасымұлының қоладан құйылған салт
атты ескерткіші Есілдің оң жағалауына
қойылды. Ескерткіш авторлары –
танымал мүсінші Нұрлан Далбай,
белгілі сәулетші Шота Уәлиханов.
Ескерткіштің жалпы биіктігі – 11 метр.
Мәрмар тұғырдың биіктігі – 5 метр,
салт атты мүсіннің биіктігі – 6 метр).
18 мамыр. Түркі халықтарының

көне дәуірдегі мәдени мұраларының
бірі Күлтегін ескерткішінің ғылыми
көшірмесі Астана қаласындағы
Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық
университетінде орнатылды. Ескерт-
кіштің ғылыми көшірмесін жасатуға
тікелей атсалысқан түркі мәдениетін
зерттеуші, қоғам қайраткері Иманғали
Тасмағамбетов бұл жөнінде былай
деп атап көрсеткен екен: «Төл тарихы-
мыздың ең көне ескерткiштерiнiң бiрi,
түркi жұртының ортақ мақтанышы,
ұлы қолбасшы Күлтегiннiң құрметiне
орнатылған ескерткiштiң туған топы-
раққа оралуы, өшкенiмiз жанып, өлге-
нiмiз тiрiлгендей, зор қуаныш».

5 маусым. Мемлекет басшысы
Н.Ә.Назарбаев ресейлік кинодра-
матург Рустам Ибрагимбековті қабыл-
дады. Қабылдау барысында қазақ
халқының тарихындағы ірі оқиғаларға
байланысты эпикалық кинотуынды
жасау жөнінде жоба талқыланды.

8 маусым. Астана қаласында Анка-
ра қаласының мәдениет күндері өтті.
Конгресс-холлда өткен түркі өнер жұл-

дыздарының гала-концертіне мемле-
кет басшысы қатысты.

9 маусым. Мәскеу қаласының
Астанадағы мәдениет күндері салта-
натты түрде ашылды. Оған Қазақстан
Республикасының Президенті Н.Ә.На-
зарбаев пен Мәскеу қаласының мэрі
Ю.М.Лужков қатысты. Мәскеу Мемле-
кеттік академиялық халық биі ансам-
блі, К.С.Станиславский және В.И.Не-
мирович-Данченко атындағы театр-
дың, «Русская песня» ансамблінің
әртістері қатысқан мәдени іс-шаралар
ел астанасының мәдени орында-
рында өтті.
1-4 тамыз. Алматыда халықаралық

«Азия дауысы» байқауы жүріліп өтті.
Байқауға 43 мемлекеттен 80 өтініш
келіп түсіп, ақтық сынға 14 мемлекет-
тен келген 16 әнші қатысып бақ сына-
ды. Грузиялық әнші Dato (Давид худ-
жадзе) «көрермендер көзайымы»
атанса, филиппиндік Ладин Роксас
Сейдолла Бәйтерековтің «Әлия» әнін
нәшіне келтіре орындап фестивальдің
Гран-Приіне ие болды.

8 қыркүйек. Ел астанасында
«Қазақстан картасы «Атамекен» этно-
мемориалды кешені ашылды. Қазақ-
станның 2,7 миллион шаршы шақы-
рымдық алып аумағы 1,7 гектарлық
кешен аумағына «сыйғызылған».
Қазақстанның 14 облысы мен респуб-
ликалық қалаларының табиғи ерекше-
ліктері, ауа райы, зоналары мен ланд-
шафтары, сәулет өнері, қала салу
топтамасы аса кішірейтіліп көрсетіл-
ген бұл кешенді аралаған адам Қазақ-
стан туралы жан-жақты мәліметке ие
бола алады. Уақытпен үндесіп, үнемі
толықтырылып отыратын кешеннің
авторлары: Т.Сүлейменов, А.Орда-
баев, С.Баиров, Н.Анарқұлов, А.Кен-
жетаев.

23 қыркүйек. Рим Папасы Иоан Па-
вел ІІ Қазақстанға мемлекеттік сапар-
мен келді.

7-14 қазан. Отандық «Ұлытау»
этно-рок стиліндегі музыкалық тобы
АҚШ-тағы Голливудта өткен «Бүкіл-
әлемдік музыка орындаушылар сайы-
сында 86 мемлекеттен келген үміт-
керлер арасынан суырылып шығып
жалғыз Гран-Приді олжалап қазақтың
ұлттық өнері қара домбыраның үнін
күллі әлемге танытқан болатын.
«Ұлытау» тобы бұл сайыста Құрман-
ғазының «Адай» күйін орындаған
болатын. Осы жылы 1 наурызда АҚШ-
тың Лос-Анджелес қаласында өткен
«DJOOCY MUSIC AWARDS» онлайн
байқауында Махамбеттің «Жұмыр-
Қылыш» күйін орындап тағы да бас
жүлде Гран-Приге ие болды. Бұл –
ұлттық музыка өнеріндегі тамаша
жетістік ретінде тарихта таңбаланып
қалды.
19 қазан. Қазақтың көрнекті ақыны

Тоқаш Бердияровтың туғанына 75
жыл толды. Оңтүстік Қазақстан облы-
сының Келес ауданында дүниеге
келген ақын Ұлы Отан соғысына
қатысқан. 1950 жылға дейін Кеңес
Армиясы қатарында болған ақынның
алғашқы өлеңдері 1952 жылы жарық
көреді. Шығармашылық ғұмырында
көптеген өлеңдер мен поэмалар,
әңгімелер мен повестер жазған қалам-
гер 1988 жылы өмірден өткен.
11 желтоқсан. Астана қаласындағы

Конгрес-холлда «Тәуелсіздіктің авто-
портреті және «Астана – үшінші
мыңжылдықтың қаласы» атты сурет
көрмесі және «Жаңғыру. Тәуелсіздік
жылдарындағы Қазақстан кітабы»
атты кітап көрме-жәрмеңкесі ашылды.
13 желтоқсан. Мемлекет басшысы

өзінің астаналық резиденциясында
Қазақстанның танымал жазушылары,
ғалымдары және қоғам қайраткерлері
Әбдіжәміл Нұрпейісов, Зейнолла
Қабдолов, Шерхан Мұртаза, Манаш
Қозыбаев және Мырзатай Жолдас-
бековтерді қабылдап, әдебиет, мәде-
ниет, ғылым жөнінде сұхбат құрды.

2001 жыл әдебиет пен мәдениет
тарихында із қалдырған көптеген
айтулы тұлғалардың мерейлі жасы-
мен есте қалды.

2001 жылы әйгілі әнші, композитор,
ақын Жарылғапберді Жұмабайұлы-
ның туғанына 150 жыл толды. Қазіргі
Павлодар облысы Баянауыл ауданы
жерінде дүниеге келген Жарылғап-
берді ауыл мектебінен сауатын аш-
қан. Шығыс поэзиясын жақсы білген
ақын ел арасында жыр, қисса-дастан-
дарды жатқа айтумен қатар, саятшы-
лықпен шұғылданған. Жаурыны жер
иіскемеген паулан болған. Аспандағы
аққуға әнін қосқан биік дауысты әнші
болған Жарылғапбердінің «Шама»
әнін шамасы жеткен ғана орындайды
деген ұғым қалыптасқан. «Шұбартау»,
«қаракөз», «Ардақ» т.б. әндері қазақ
музыкасының алтын қорына енген.
1914 жылы туған өлкесінде өмірден
өткен.

2001 жылы Бөкей ордасының соңғы
ханы Жиһангер (Жәңгір) Бөкейұлының
туғанына 200 жыл толды. Еіропаша
білім алған Жәңгір хан 1823 жылдан
бастап хандық тізгініне ие болады.
1824 жылы Орынбор мүфтиі Мұхамед-
жан Құсайыновтың қызы Фатимаға
үйленеді. Жәңгір хан мен Фатима
ханым елді отырықшылыққа көшіру,
мектеп ашу, түрлі шаруашылықтар-
мен шұғылдану қатарлы игі істердің
бастамашылары болады. Хан 1845
жылы өмірден өткен.

2001 жыл – отандық қаламгерлер
үшін өнімді жыл болды. Осы жылы
жазушылар Кәдірбек Сегізбайдың
«Беласқан», Тілеуқар Қосуақтың
«Әйел айтқан хикая», Нұржан Қуан-
тайдың «Қараөзек» романдары жарық
көрді.
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тің салтанатты ашылу рәсіміне қатыс-
ты.

26 қыркүйек. Қазақтың ұлы сурет-
кер жазушысы Мұхтар Омарханұлы
Әуезовтің 100 жылдық мерейтойына
орай ЮНЕСКО қамқорлығымен өткен
«Мұхтар Әуезов және Еуразия
мәдениеті» халқаралық әдебиет сим-
позимуы ашылды.

27 қыркүйек. Алматы қаласында
Мұхтар Әуезовтің 100 жылдық мерей-
тойының құрметіне орай, М.О.
Әуезовтің мұражай-үйінің салтанатты
ашылу рәсімі болды.
16 қазан. Қазақстан Республика-

сының Халық әртісі, танымал театр
және кино қайраткері Асанәлі Әшімов
60 жасқа толды. Осыған орай А.Әші-
мов Мемлекет басшысының қабыл-
дауында болды. Президент мерейтой
иесін шын жүрекпен құттықтап,
шығармашылық табыстар тіледі.

8 қараша. Мемлекет басшысы Ал-
маты қаласында өткен Қазақстанның
жаңа астанасы – Ақмола қаласына
Мемлекеттік рәміздерді тапсырып
беру салтанатты рәсіміне қатысты.
Президент Республикалық ұланның
қолбасшысы, генарал-лайтенант С.Б.
Тоқпақбаевқа мемлекеттік рәміздер
эталонын және Президент штан-
дартын Ақмола қаласына өзі әкелуді
тапсырды. Сол күні мемлекет бас-
шысы Қазақстан Республикасының
мемлекеттік рәміздерін жаңа астанада
қабылдау үшін Ақмола қаласына
кетті.

3 желтоқсан. Белгілі жазушы, әде-
биеттанушы ғалым, Қазақстан Рес-
публикасы Ұлттық Ғылым академия-
сының академигі Зейнолла Қабдолов
Президент қабылдауында болды.
Әңгіме елдің әлеуметтік, экономи-
калық мәселелерімен қатар, рухани,
мәдени құндылықтарымыз туралы да
өрбіді.

1998 жыл
5 қаңтар. Елбасы Нұрсұлтан Әбіш-

ұлы Назарбаев Әбу Насыр әл-Фараби
атындағы Қазақ мемлекеттік ұлттық
университетінің қара шаңырағында
аға профессор ұстаздар және сту-
денттермен кездесті. Президент оқу
орнында сөйлеген сөзінде Қазақстан-
ның 2030 жылға дейінгі дамып, өсіп-
өркендеуіне білім реформаларымен
қатар жастардың қажыр-қарымы
маңызды екенін айрықша атап өтті.
Әрі жан-жақты атқарылып жатқан
стратегияның ең әуелі жастарға
қарата бағдарланып арналғанын
жеткізді.
13 қаңтар. Лев Гумилев атындағы

Еуразия ұлттық университеті ғимара-
тының кешенді құрылысы басталды.
16 қаңтар. «Казахстанская правда»

газетінде Елбасының «Жадыны сақ-
тап, келісімді нығайтайық» атты мақа-
ласы жарияланды.

27 ақпан. Үкімет тарапынан «Жібек
жолының тарихи орталықтарын қайта
өркендетіп, түркітілдес мемлекеттер-
дің мәдени мұрасын сабақтастыра
отырып сақтау, осы арқылы туризм
инфрақұрылымын дамыту» туралы
бағдарлама жасақталып, бағдар-
ламаға қатысты Елбасының жарлығы
шықты.
18 наурыз. Мұхтар Әуезов атын-

дағы Қазақ Мемлекеттік академиялық
драма театрының әртісі Хадиша
Бөкееваға «Отан» ордені, сонымен
қатар, Ұлттық ғылым академиясының
Мұхтар Әуезов атындағы әдебиет
және өнер институтының жетекші
ғылыми қызметкері Рахманқұл Бер-
дібаевқа, және Әл-Фараби атындағы
Қазақ мемлекеттік ұлттық универ-
ситетінің кафедра меңгерушісі Тұр-
сынбек Кәкішевке «Парасат» ордені
табыс етілді.

21 наурыз. Елбасы ұлтымыздың
жаңа жылы Наурыз мейрамы мереке-
сіне орай Қазақстан азаматтарына
үндеу тастады. Үндеуде: «...Халық
бірлігі және ұлттық тарих жылы болып
жарияланған 1998 жылдан бастап
қайта құрылу міндетін жалғастыру
тұр. Бұл жол – жеңіл емес. Есесіне,
мен бір нәрсені анық білемін: рефор-
ма іргетасы қаланған әрбір кірпіш бізді
алға қойған мақсатымызға жақындата
түседі. Орталықта болсын, шалғай-
дағы облыс ауылдары болсын, астық
өсіріп, мұнай кәсібіндегі қызметкерлер
үшін жұмысымыз діттеген жеріне
дейін жаппай жүргізілуі тиіс. Нұры мен
жылуы толы 21 наурыз күні, барша-
ңызға денсаулық, бақыт, арман-тілек-
теріңіздің орындалуын тілеймін. Әрбір
шаңырақта шаттық, махаббат пен
өзара түсіністік болғай», - делінген.

27 наурыз. Ойшыл ғұлама, ақын,
әулиелігімен танылған түркістандық
Қожа Ахмет Яссауи бабамыздың 1500
жылдық мерекесі ел көлемінде ата-
лып өтті және де Түркістандағы сан
жылдар бойы сақталған кесенесінің
өңі қашып, бұзылған тұстарын қайта
жөндеу жұмыстары қолға алынды.

23 сәуір. Абай атындағы опера
және балет театрының солисі Майра
Мұхаммедқызына «Қазақстанның
еңбек сіңірген әртісі» атағы берілді.

6 мамыр. Екінші дүниежүзілік со-
ғыста жанкештілігімен, айрықша ерлі-
гімен көзге түскен, Ұлы отан соғысы-
ның ардагері Бақтыораз Бейсекбаев-
қа «Халық қаһарманы» атағы берілді.
Және де дәл осы күні Ақмола қала-
сының атауы Астана деп өзгертілді.

30 мамыр. Саяси қуғын-сүргін құр-
бандарын еске алу күніне орай ұлттық
телеарналар арқылы Елбасы Нұр-
сұлтан Әбішұлы Назарбаев сөз сөй-
леп, үндеу тастады.

2 маусым. Астана қаласында
Қазақ Ұлттық музыка академиясының
ашылу салтанаты болды.

8 маусым. Астана қаласының
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«Өмірдің көбі кетіп, азы қалды,
Құстар кетіп, қараша қазы

қалды…».
Бұл қазақтың қара өлеңі. Осындағы

«қараша қазы қалды» дегенге назар
салайықшы. Мұнда адам өмірінің
соңы айтылған. Қартайған шағы. Күзге
теңеуі бекер емес. Ал оған қараша
қаздың қандай қатысы бар? Соны
айтайын.
Аң-құс аулап, аз да болса, табиғат-

тың сырын білдік. Талай құсты ныса-
наға алдық, дәмін таттық. Соның ішін-
дегі ең сағы, ең айлакері, ең төзімдісі
- қараша қаз.
Қазақтың жыл мезгілдерінің ішінде
«Қараша қаздың қайтуы» деген

амалы бар. Қараша қаз – жылы жаққа
қайтатын құстардың ең соңғысы. Әлгі
амал осы құстың қайтуымен тікелей
байланысты. Қараша айы –қыстың

Ұрпақ тәрбиесі қашанда қоғамның
өзекті мәселесі. Баланың ес біліп жан-
жағын тани бастағаннан бастап, жас
ерекшелігіне сай білім мен тәрбиені
жас ұрпақ бойына қатар сіңіретін ол -
балабақша. Еліміздің тәуелсіздік
жылдары білім саласында тың
өзгерістер көп болды.
Соның бірі - 2011 жылы Ойыл

селосында «Балапан» бағдарламасы
аясында «Асанәлі» бөбекжай-бақша-
сы» ашылды. Ғимарат кең, жарық,
заманауи үлгіде жабдықталды.
Алғашқы жылдары 75 тәрбиеленуші,
11 педагог, 26 кіші қызметкерлермен
қамтылып, 2011-2014 жылдар аралы-
ғында Бағила Базарбаева басшылық
етті. 2014 жылдан бастап бөбекжай-
балабақшаға жетекшілік етіп келемін.
2015 жылы қазан айында «Ертөстік
санатория үлгісіндегі балалар бақ-
шасы» «Асанәлі» балабақшасына
қосылып, 21 педагог, 115 тәрбиеле-
нушімен толықты. Болашақта өрке-
ниетті дамыған елдің қатарына ену
үшін заман талабына сай білім қажет.
Халық даналығы «Жаста берген
тәрбие – жас шыбықты игендей» -
дейді. Бүлдіршіндерді жан-жақты
тәрбиелеу мақсатында балабақшада
«Бала қиялы» атты шығармашылық
бұрыш, «Рухани жаңғыру» бағдарла-
масын жүзеге асыру мақсатында
ұлттық тәрбие бұрыштары жасақ-
талды. Педагогтар жыл сайын білік-
тіліктерін арттырып, білімдерін жетіл-
діруде. Егеменді еліміздің тәуелсіз-
дігінің арқасында, тәрбиеленуші-
лермен, тәрбиешілер облыстық,
республикалық жетістіктерге қол
жеткізуде. Балабақша ән-би үйірме-
сімен жетіліп, әртүрлі жеңістерді
бағындыруда. «Балалықтың қанына
ойын азық», - дегендей, ойната жүріп,
оқыту, білім беру мен тәрбиелеуді
заман талабына сай ұйымдастыру
арқылы ашық оқу қызметі мен ертең-
гілік іс-шаралар өз деңгейінде өткі-
зіледі. Педагогтар өз тәжірибелерін
республика көлемінде таратып білік-
тіліктерін арттырды. Мәселен, өзім

2015 жылы Сочи қаласында өткен ІІ
Халықаралық Мектепке дейінгі ұйым
педагогтарының слетінде, 2014 жылы
Көкшетеу қаласындағы І Қазақстан-
дық «Жүрек жылуын балаларға бере-
міз» атты слетте балабақшаның
жұмыстарын кеңінен тараттым. 2017
жылы Нұрсұлтан қаласында тәрбиеші
А.Ерішева ҚР Тәуелсіздігінің 25 жыл-
дығына арналған Халықаралық кон-
ференцияда «Жаңа технологиялық
әдіс - балабақшада» атты баяндама
жасап, өз тәжірибесімен бөлісіп,
республикалық жинаққа енсе, 2019
жылы ҚР Білім және Ғылым минис-
трлігінің Алғыс хатымен марапаттал-
ды. 2018 жылы тәрбиеші А.Асылжа-
нова Көкшетау қаласында өткен
Республикалық семинарда ашық оқу
қызметін жоғары деңгейде көрсетіп,
«Үздік шығармашыл педагог» номи-
нациясымен марапатталып, 2018
жылы ҚР Білім және Ғылым мектепке
дейінгі және орта білім департамен-
тінің Грамотасын иеленді. 2019 жылы
Ақтау қаласында Мектепке дейінгі
тәрбие мен оқыту жүйесі педагог-
тарының «Жүрек жылуын балаларға
береміз» V Республикалық слеті
аясында «Педагогикалық шығарма-
шылықтың құпиялары» тақырыбы
бойынша тәрбиеші А. Үсенғалиева I
орынды иеленіп, марапатталды. 2020
жылы  «Самғау» әдістемелік Респуб-
ликалық ғылыми-әдістемелік ұйымы-
ның ұйымдастыруымен «Асыл ұстаз»
төсбелгісін Ж.Жолдаева, Н.Бермұқа-

шева, А.Үсенғалиева, А.Қабиева,
А.Баймурзиналар иеленді. 2020 жылы
Музыка жетекшісі С.Таңатаровтың
тәрбиеленушілері  «Ақтөбе дауысы»
атты І облыстық сайыста топ жарып,
тәрбиеленушілер А.Сағынтаев ІІ
орынды, хореограф А.Медетованың
жетекшілігімен Н.Нұрболұлы І
орынды, Ә.Қанатбаев облыстық Абай
оқуларында «Көркем сөз оқу» сайы-
сында I орынды иеленіп, «Самғау»
Республикалық журналына шықты.

«Мектеп жасына дейінгі балалар-
дың тілінің дамуы, өзіне-өзі қызмет
көрсетуі және жазуға дайындық
дағдысын қалыптастыру» мақса-
тында емдеу-сауықтыру тобы «Су-
джок әдісін» қолға алып жұмыстануда.
2019 жылы балабақша «Үздік
балабақша-2019» номинациясына ие
болды. 2020 жылы ҚР білім, ғылым,
мәдениет, өнер, тәрбие, әлеуметтану,
экономика, әлеуметтік қызмет көрсету
саласындағы үздік қызметкерлердің
«Таңдаулы тұлға» энциклопедиясына
А.Ерішева, А.Үсенғалиева, Ж.Жол-
даева, Ж.Ибағұлқызы енді. «Қазақ-
стандық салалық білім және ғылым
қызметкерлері кәсіптік одағының
Ақтөбе облыстық ұйымы» қоғамдық
бірлестігінің Құрмет грамотасымен
С.Таңатаров, Д.Мергенова, А.Үсен-
ғалиева, Ж.Жеделова марапатталса,
2020-2021 жылы Ақтөбе облысының
білім басқармасының Құрмет грамо-
тасымен Г.Медина, А.Асылжанова,
С.Таңатаровтар марапатталды.

Өткен аптада ауданда салауатты
өмір салтын насихаттау және жамағат
арасындағы ауызбіршілікті нығайту
мақсатында Ойыл аудандық ішкі
саясат, мәдениет және тілдерді дамы-
ту бөлімінің мемлекеттік әлеуметтік
тапсырысы негізінде ««Аңсар» кеңес
беру-оңалту орталығы» қоғамдық бір-
лестігі мен Ойыл аудандық орталық
мешітінің ұйымдастыруымен Қазақ-
стан Республикасы Тәуелсіздігінің 30
жылдығы аясында «Тәуелсіздік бәрі-
нен қымбат!» - атты жүгіру марафоны
өтті. Марафонға аудандық пробация
қызметі есебіндегі азаматтар, аудан

жастары, студенттер, спортшы жас-
тар және мешіт жамағатынан қатына-
сып 3 км шақырымға жүгіріп өтті. Нәти-
жесінде Наурызбек Аленов 1 орын,
Бексұлтан Сәлменұлы 2 орын, Самғат
Аманжол 3 орынды иеленді. Жарыс
соңынан марафонға қатынасушы-
ларға арналып мерекелік дастархан
жайылды. Пробация қызметі есебін-
дегі азаматтарды қоғамдық шаралар-
ға тартып, олардың да осы қоғамның
толыққанды азаматы екенін сезінуіне
септігін тигізетін осындай шаралар
алдағы уақытта да жалғасын табатын
болады.

Ойыл аудандық білім қызметкерлері кәсіподақ ұйымы, Ойыл қазақ орта
мектебінің ұжымы және бастауыш кәсіподақ ұйымы Құбышевтар отбасына,
Ойыл қазақ орта мектебінің мұғалімі Үмбетова Камшатқа

анасы Алмаштың
қайтыс болуына байланысты ағайын тума-туыстарына қайғысына
ортақтасып, қөңіл айтады.

СҰРАҚ: Саламатсыз ба! Құжат-
тарды электронды түрде апостил-
деуге бола ма?
Жауап: Саламатсыз ба! Иә, мүмкін.
ҚР әділет органдарынан және өзге

мемлекеттік органдарынан, сондай-ақ
нотариустардан шығатын ресми
құжаттарға апостиль қою Қағидасына
сәйкес, «электрондық үкімет» веб-
порталы (бұдан әрі - портал) арқы-
лы электрондық түрде өтініш бері-
леді.
Көрсетілетін қызметті алушы элек-

трондық цифрлық қолтаңбасы (бұдан
әрі - ЭЦҚ) болған жағдайда мемле-
кеттік көрсетілетін қызметті электрон-
дық нысанда портал арқылы алуға
мүмкіндігі бар.
Электрондық апостиль ЭҮП арқы-

лы уәкілетті мемлекеттік орган өтініш
берген кезде берген қорғау кодын
(қауіпсіздік коды және өтінім коды)
қолдана отырып, апостильді жүктеу

Өткен аптада студенттер күніне
орай Ойыл аудандық жастар ресурс-
тық орталығы Ойыл аграрлық коллед-
жінің жатақханасында жатқан сту-
денттерді мерекесімен құттықтап,
қызықты кеш ұйымдастырды.Бүгінгі
күні студенттер тек білім алып қана
қоймай, қоғамдық жұмыстарға бел-
сене араласып, өз үлестерін қосып
жүр. Оның ішінде аудан, облыс көле-
мінде ұйымдастырылатын қайырым-
дылық шаралар мен акцияларға,
форумдар мен басқосуларға ерекше
белсенділікпен қатысады. Жатақ-
ханада Ойыл ауданы ауылдарының
жастары емес, іргелес аудандардан,
тіпті көршілес облыстардан да келіп,
білім алып жатқан студенттер бар.
Кеш барысында орталық басшысы
Жангүл Ізғарина студенттерді мереке-

Көрсетілетін қызметті алушылар-
дың мемлекеттік қызметтер көрсету
тәртібі туралы хабардар болуын
қамтамасыз ету және қызмет алушы
қажетті ақпаратты мүлтіксіз алуына
мүмкіндіктер жасау біздің басты
міндетіміз. Осы мақсатта Қазақстан
Ресубликасы Ауылшаруашылығы
Министрлігі ветеринариялық бақылау
және қадағалау комитетінің  Ойыл
аудандық аумақтық инспекциясы
арқылы 3 (үш) мемлекеттік қызмет
көрсетіледі.

 1. «Экспорттау кезінде орны
ауыстырылатын (тасымалдана-тын)
объектілерге  ветеринариялық
сертификат беру».
Экспорттау кезінде орны ауыстыры-

латын (тасымалданатын) объекті-
лерге  ветеринариялық сертификатты
Кеден Одағы мемлекеттеріне және
үшінші елдерге ауыл шаруашылық
жануарларынын, олардың өнімдерін
және т.б ауыл шаруашылық өнімдерге
№1,2,3 формалы сертификат береді.
Мемлекеттік қызмет көрсету элек-
тронды веб-портал (www.egov.kz,
www.elicense.kz) арқылы және қағаз
түрінде жүргізіледі. Қызмет алушы
құжаттар топтамасын тапсырған
күннен бастап ветеринариялық сер-
тификат 3(үш) жұмыс күн ішінде
беріледі.
Осы аталған қызметті көрсету

үшін құжаттардың тізбесі:
1) Нысан бойынша өтініш:
2) Жеке басын куәландыратын

құжат (сәйкестендіру үшін):
3) Жануарлардан алынатын өнім

мен шикізатты тасымалдау кезінде
сараптама актісінің көшірмесі:

4) Иттер мен мысықтардың орнын

ауыстыру кезінде ветеринариялық
паспорт көшірмесі:

5) Бланк үшін төлем жасағаны
туралы түбіртек көшірмесі:
Көрсеткен қызметті алушының

құжаттар топтамасын тапсыруы 30
минут, көрсетілетін қызметті алушыға
қызмет көрсету 30 минут ішінде
жүргізіледі.

 2. «Мемлекеттік ветеринариялық-
санитариялық бақылау және қадаға-
лау объектілеріне ветеринариялық-
санитариялық қорытынды беру»
Мемлекеттік қызмет  «электрондық

үкіметтің» www.egov.kz, www.elіcense.
kz веб-порталы (бұдан әрі – портал)
арқылы және қағаз түрінде жүзеге
асырылады.
Мемлекеттік қызметті көрсету

нәтижесін беру нысаны: қағаз түрінде.
Көрсетілетін қызметті алушы (не

оның өкілі) жүгінген кезде мемле-
кеттік қызметті көрсету үшін
қажетті құжаттардың тізбесі:
1) өтініш;
2) жеке басын куәландыратын

құжат және өкілдің өкілеттігін растай-
тын құжат (сәйкестендіру үшін);

3) меншік құқығында тиісті үй-жай-
лардың бар екенін немесе жалдау
шарты құқығында тиісті үй-жайлардың
бар екенін растайтын құқық белгілей-
тін құжаттың көшірмесі;

4) ветеринариялық-санитариялық
қорытынды бланкісіне ақы төленгенін
растайтын құжат;

3. «Жануарлар өсіруді, жануар-
ларды, жануарлардан алынатын өнім
мен шикізатты дайындауды (союды),
сақтауды, қайта өңдеуді және өткізуді
жүзеге асыратын өндіріс объекті-
леріне, сондай-ақ ветеринариялық

препараттарды, жемшөп пен жемшөп
қоспаларын өндіру, сақтау және өткізу
жөніндегі ұйымдарға есептік нөмірлер
беру» Мемлекеттік қызмет  «электрон-
дық үкіметтің» www.egov.kz,
www.elіcense.kz веб-порталы (бұдан
әрі – портал) арқылы  көрсетіледі.
Өндіріс объектісіне есепке алу

нөмірін беру үшін Қазақстан Респуб-
ликасы Ауыл шаруашылығы минис-
трінің 2015 жылғы 21 мамырдағы №
7-1/453 бұйрығымен (Қазақстан
Республикасының Нормативтік құқық-
тық актілерді мемлекеттік тіркеу
тізілімінде № 11898 болып тіркелген)
бекітілген Ветеринариялық құжаттар-
ды беру қағидаларына және олардың
бланкілеріне қойылатын талаптарға
сәйкес өтініш берілген күнге дейін
күнтізбелік 30 (отыз) күннен асырмай
берілген өндіріс объектісінің ветери-
нариялық (ветеринариялық-санита-
риялық) талаптарға сәйкестігі туралы
ветеринариялық-санитариялық қоры-
тынды болуы қажет. Мемлекеттік қыз-
метті көрсету және нәтижесін беру
мерзімі өтініш тіркелген сәттен бастап
2 (екі) жұмыс күнін құрайды. Көрсе-
тілетін қызметті беруші кеңсесінің
жұмыскері өтінішті келіп түскен күні
тіркейді және оны жауапты қызмет-
керді тағайындайтын көрсетілетін
қызметті берушінің басшысына жібе-
реді.

 Көрсетілетін қызметті алушы
құжаттардың толық топтамасын және
(немесе) мәліметтерді ұсынған жағ-
дайда, көрсетілетін қызметті беру-
шінің жауапты қызметкері өтінім
тіркелген сәттен бастап 2 (екі) жұмыс
күні ішінде өндіріс объектісіне есепке
алу нөмірін береді және өндіріс

объектісіне есепке алу нөмірінің
берілгені туралы растауды ресім-
дейді. Есепке алу нөмірі мал сою
алаңдарын қоспағанда, өндіріс объек-
тісі қызметінің барлық кезеңіне
беріледі.  Мал сою алаңдарына есеп-
ке алу нөмірлері 1 (бір) жыл мерзімге
беріледі және сол өңірде ет өңдеу
кәсіпорындары немесе мал сою пункт-
тері салынғанға дейін жыл сайын
расталуы тиіс. Бар есепке алу нөмірін
растау үшін сою алаңдары берілген
есепке алу нөмірлерін сақтай отырып,
осы Қағидаларға сәйкес есепке алу
нөмірлерін беруді қайта рәсімдейді.
Көрсетілетін қызметті берушінің

жұмыс кестесі – дүйсенбіден бастап
жұманы қоса алғанда, сағат 13.00-ден
14.30-ға дейінгі түскі үзіліспен, сағат
9.00-ден 18.30-ға дейін, демалыс және
мереке күндері – Қазақстан Респуб-
ликасының еңбек заңнамасына және
«Қазақстан Республикасындағы
мерекелер туралы» 2001 жылғы 13
желтоқсандағы Қазақстан Респуб-
ликасы Заңының (бұдан әрі – «Мере-
келер туралы» Заң) 5-бабына сәйкес
көрсетілетін қызметті беруші белгі-
леген жұмыс уақыты кестесіне сай,
өтінішті қабылдау және мемлекеттік
қызмет көрсету нәтижесін беру сағат
13.00-ден 14.30-ға дейінгі түскі
үзіліспен сағат 9.00-ден 17.30-ға дейін
жүзеге асырылады.
Ойыл аудандық аумақтық инспек-

циясы бойынша мемлекеттік қызмет
көрсету орнының мекен-жайы :Ойыл
ауылы, Жолмырзаев көшесі № 18.
Сенім телефоны 2-18-49.

Ө. ҚОЖАҒАЛИЕВ,
ҚР АШМ ВБжҚК Ойыл аудандық
аумақтық инспекция басшысы.

сімен құттықтады. Әртүрлі ойындар
ойнатылып, белсенді қатысқан сту-
денттерге бағалы сыйлықтар үлес-
тірілді. Жігіттер жағы кір тасын көтеріп,
күш сынасты. Басқа студенттер де
шараға белсенді қатысып отырды.
Студенттер жан-жақты екенін

танытты. Ән де айтылды, би де
биледі. Бар өнерлерін ортаға салды.
Жалындап тұрған жастар кеш соңын-
да алғыс хат пен бағалы сыйлық-
тармен марапатталды. Шара би кеші-
мен жалғасын тапты. Қызықты сту-
денттік шақтары жылы жатақханада,
жақсы ортада болғанына студенттер
дән риза.

Нұрсұлтан ЖУМИН,
 Жастар ресурстық

орталығының маманы.

МАРАФОННЫҢ МАҚСАТЫ –
ТЕҢ ҚҰҚЫҚТЫҚ ТӘРБИЕ

ҚҰЖАТТАРДЫ ЭЛЕКТРОНДЫ ТҮРДЕ
АПОСТИЛДЕУГЕ БОЛАДЫ

ВОПРОС: Здравствуйте! Можно
ли документы апостилировать
электронно?
ОТВЕТ: Здравствуйте! Да, возмож-

но.
Согласно Правил апостилирования

официальных документов, исходящих
из органов юстиции и иных государс-
твенных органов, а также нотариусов
РК заявление подается посредством
веб-портала «электронного прави-
тельства» (далее-портал)  в элек-
тронном виде.
Услугополучатель имеет возмож-

ность получения государственной
услуги в электронной форме через
портал при условии наличия элек-
тронной цифровой подписи (далее -
ЭЦП).
Электронный апостиль выдается

через ПЭП путем скачивания апос-
тиля с применением защитного кода
(код безопасности и код заявки),
переданного уполномоченным госу-
дарственным органом при подаче
заявления.

арқылы беріледі.
Электрондық апостиль мөртабаны-

ның астында электрондық беттің
мекенжайына сілтеме көрсетіледі
https://egov.kz/cms/ru/services/
apostil/apostil.
Шет мемлекеттің уәкілетті органы

көрсетілген электрондық мекенжайда
екі қорғау кодын (қауіпсіздік коды және
өтінім) енгізу арқылы электрондық
апостиль мөртабаны бар ресми
құжатты тексеруді жүзеге асырады.
Осыған байланысты апостиль қою-

дың осы автоматтандырылған рәсімі
азаматтарға мемлекеттік қызметті
онлайн режимінде алуға мүмкіндік
береді. Осылайша, электрондық апос-
тиль - апостильді қою, жазу және тек-
серу үшін жылдам, қауіпсіз және қағаз-
сыз процедураны енгізеді.
ҚР-да жасалған әрбір ресми құжат-

қа апостиль қойғаны үшін - 0,5 АЕК
мемлекеттік баж салығы өндіріледі.

Ақтөбе облысының Әділет департаменті

Под штампом электронного апос-
тиля указывается ссылка на адрес
электронной страницы https://egov.kz/
cms / ru / se r v i ces /apos t i l / apos t i l
государственного органа.
Уполномоченный орган иностран-

ного государства в указанном элек-
тронном адресе осуществляет про-
верку официального документа со
штампом электронного апостиля
путем введения двух защитных кодов
(код безопасности и заявки).
Данная автоматизированная проце-

дура апостилирования дает возмож-
ность гражданам получать государс-
твенную услугу полностью в онлайн
режиме.
Таким образом, электронный апос-

тиль вводит быструю, безопасную и
безбумажную процедуру для выдачи,
записи и проверки апостиля.
За проставление апостиля на

официальных документах, совершен-
ных в РК взимается государственная
пошлина в размере 0,5 МРП за
каждый документ.

ЭЛЕКТРОННЫЙ АПОСТИЛЬ
ВЫДАЕТСЯ ЧЕРЕЗ ПЭП

Департамент  юстиции  Актюбинской области

МЕМЛЕКЕТТІК  ҚЫЗМЕТ – АБЫРОЙЛЫ МІНДЕТ

БҮГІНГІ ЖАС ҰРПАҚ - ЕРТЕҢГІ ЖАҢА ӘЛЕМ

Балабақшада  Республикалық
«Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру»
бағдарламасын жүзеге асыру мақ-
сатында балабақшаішілік жобалар
ұйымдастырылды. Жоба аудандық
балалар кітапханасының әдіскері
Г.Каплиевамен, аудандық мұражай-
дың ғылыми қызметкері Д.Исабаев-
пен, облыстық ұлттық нақыштағы
әшекей бұйым зергершісі  Қ.Таханов-
пен, биші Н.Тапалованың шәкірті
Г.Сағыновамен және тәрбиелену-
шілердің ата-аналарымен бірлесе
отырып  ұйымдастырылып жоғары
деңгейде өтіп, өз мақсатына жетті.
Тұңғыш балерина Н.Тапалованың
өмірін, шығармашылығын зерттеу
барысында «Сыр тұнған сиқырлы
саусақтар» атты жоба қорғалды.
Бүлдіршіндерге насихаттауда жасал-
ған жұмыстардың куәсі болған «Жор-
ға» би мектебінің директоры С.Сариев
Ақтау қаласындағы республикалық
«Заманмен заңғарланған Нұрсұлу»
жобаға бізді кеш қонағы етіп шақыр-
ды. Жоба жоғары деңгейде ұйымдас-
тырылып, кеш қонақтары Алғыс хат-
пен марапатталды.
Бала дегеніміз - жан-жағына сәуле

шашатын гаухар тас секілді. Біз оның
ерекше қырын тауып, дамыта білуіміз
керек. Сонда ғана ол жарқырап,
жалынмен әлемді шарпитын алмас
қылышқа айналады.

Әсел БИСЕБАЕВА,
«Асанәлі» бөбекжай-

бақшасының» меңгерушісі.

ТОО «Tabys Operating», в соответствии с требованиями Экологического
кодекса РК, сообщает, что в 14 час 15 мин. 10.01.2022 года по адресу Уилский
район с Коптогай, ул. Достык 9 (здание акимата) состоятся общественные
слушания в форме открытого собрания по проекту ОВОС к рабочему проекту
«Обустройство скважин м/р Тамдыколь»
С пакетом проектной документации можно ознакомиться на Едином

экологическом портале https://ecoportal.kz .
Все замечания и/или предложения принимаются в срок не позднее 3 рабочих

дней до даты проведения общественных слушаний на Едином экологическом
портале https://ecoportal.kz .
В случае введения чрезвычайного положения и (или) ограничительных

мероприятий, в том числе карантина, чрезвычайных ситуаций социального,
природного и техногенного характера, общественные слушания проводятся в
онлайн-режиме. Активная ссылка будет предоставлена на Едином
экологическом портале https://ecoportal.kz
Дополнительную информацию можно получить по адресу:  г.Актау, 13 мкр,

здание №55, офис №302 и по телефонам: 87292203223, 87718270876.

босағасы. Қараша құс - жылы жаққа
ауған құстардың соңғысы. Осы уақыт-
ты қазақ «Қараша қаздың қайту»
амалы деген.
Яғни, қараша қаз – күздің нүктесі

десек те болады. Қараша қаз қазанда
да, қарашада да қайтса да күздің
біткенін білдіреді. Қайбір жылдары
қазан айының орта тұсында қараша
қаз қайтқан еді. Бірақ көбіне осы
мезгілде жылы жаққа ауады.
Қар аралас жаңбыр, үскірік, өткір

жел болады. «Қара суық» дейтіні со-
дан. Осыны бәрін бұзып, жарып қара-
ша қаз жылы жаққа қайтады. Төзімді
дегенім осы. Кез келген құсың мұндай
салқынға шыдамайды.
Бұл уақытта суық тиген адамның

оңалуы өте қиын.
Қанат ӨТЕНОВ,
Ақтөбе қаласы.

«ҚАРАША ҚАЗДЫҢ ҚАЙТУЫ»
АМАЛЫ ДЕГЕНІМІЗ НЕ?

ХАБАРЛАНДЫРУ
«Tabys Operating» ЖШС, ҚР Экологиялық кодексіне сәйкес 2022 жылғы 10

қаңтарда сағат 14:15-де «Тамдыкөл кен орнын ұңғымаларын жайластыру»
жобасы бойынша Ойыл ауданы, Көптоғай ауылы, Достық көшесі 9 үй (округ
әкімдігі ғимаратында) ашық жиналыс түрінде қоғамдық тыңдаулар өтетіндігін
хабарлайды.
Жобалық құжаттама пакетімен Бірыңғай экологиялық порталында https://

ecoportal.kz  танысуға болады.
Барлық ескертулер және / немесе ұсыныстар Бірыңғай экологиялық

порталында, сондай-ақ https://ecoportal.kz қоғамдық тыңдаулар өткізілетін күнге
дейін 3 жұмыс күнінен кешіктірілмейтін мерзімде қабылданады.
Төтенше жағдай және (немесе) шектеу іс-шаралары, оның ішінде карантин

енгізілген жағдайда әлеуметтік, табиғи және техногендік сипаттағы төтенше
жағдайлар, қоғамдық тыңдаулар онлайн режимде өткізіледі. Белсенді сілтеме
Бірыңғай экологиялық порталда https://ecoportal.kz ұсынылады.
Қосымша ақпаратты мына мекенжай бойынша алуға болады: Актау қ, 13 ша,

№55 ғ, №302 қ. және 87292203223, 87718270876 телефондары бойынша алуға
болады.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

КОЛЛЕДЖДЕГІ СТУДЕНТТЕР КҮНІ
ҚЫЗЫҚТЫ КЕШТІҢ КУӘСІ


