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Курулуштар Көлдөн 
100 метрден кем эмес 
аралыкта болушу керек

Көл жээгине эң аз дегенде 100 метрге чейин 
аралыкта капиталдык курулуштар түшпөөсү 
керек. Бирок иш жүзүндө ага жетпеген аралык- 
тарда курулуштар түшүп кеткен. Депутат Мак- 
сат Сабировдун айтымында Көл жээгиндеги 100 
метрге чейинки аралыкка курулган курулуш- 
тар 30%ды түзөт. Демек, жээктеги жаратылыш 
фильтрлери болгон чычырканак сыяктуу өсүм- 
дүктөр жок кылынып кеткен. “Эми жок дегенде 
калган 70 пайыз көл жээгин табигый түрдө та- 
залоочу касиетке ээ жаратылышты сактап ка- 
лалы”, -  дейт депутат. Илимий негизде көлдүн 
ажырагыс бөлүгү болуп саналган флора, фау- 
наны сактап калуу үчүн эң аз дегенде 300 метр, 
болбосо 100 метрге чейин жер тилкеси сакталы- 
шы керек. Бул туурасында демилгеленип жаткан 
“Экологиялык коопсуздук жаатындагы КР ай- 
рым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү кирги- 
зүү жөнүндө” мыйзам долбоорунун концепция- 
сы Жогорку Кеңештин Агрардык саясат, суу ре- 
сурстары, экология жана регионалдык өнүктү- 
рүү боюнча комитетинин кечээ, 30-майда өткөн 
отурумунда каралып, жалпы жыйынга 1-окуу- 
га жиберилди.

3 миң үй-бүлө 
мунапыс күтүп жатат

Аталган комитетте мындан тышкары 
2012-жылдын август айына чейин уруксаты 
жок жер тикелеринде курулган үйлөрдү мый- 
замдаштырууну караган мыйзам долбоору ка- 
ралды. Мыйзам долбоору уруксатсыз курул- 
ган үйлөргө мунапыс берүү маселесин карайт. 
Белгилей кетсек, Бишкек жана Ош шаарында- 
гы жаңы конуштарда мындай уруксатсыз ку- 
рулган үйлөрдүн саны 3 миңге жетет. Мый- 
зам долбоору үй ээлеринин социалдык укугун 
коргоо максатында демилгеленип жатат. Жы- 
йында мыйзам долбоору комитет мүчөлөрүнүн 
колдоосун тапты.

Комитеттин көчмө 
жыйыны алыскы 
Алайда өттү

30-майда Бюджет жана финансы боюнча ко- 
митети Ош облусунун Алай районундагы Гүл- 
чө айылында Алай жана Чоң-Алай райондо- 
рунун социалдык-экономикалык абалын тал- 
куулоого арналган көчмө жыйын өткөрдү. Ага 
аткаруу бийлигинин өкүлдөрү менен катар эле 
жергиликтүү бийлик жетекчилери менен жер- 
гиликтүү кеңештердин депутаттары катышты.

Депутаттар Ленин айыл аймагынын Согон- 
ду айылындагы курулушу көп жылдап бүтпөй 
келген спорттук залды, Күн-Элек айылындагы 
Карыев атындагы мектепти, Гүлчө айыл айма- 
гынын Гүлчө айылындагы №2 балдар бакчасы- 
нын жана жаңы балдар бакчаньш имараты ме- 
нен таанышып чыгышып, Өкмөт менен бирге- 
ликте керектүү каражатты табууга жардам бе- 
рерин айтышты. .

Бегим ТУРДАЛИЕВА

Тарых: табылгалар жана фактылар

БАИЫРКЫ 
ТҮРК
ЖАЗМА 
ЭСТЕЛ ИКТЕРИН
изилдөө
УЛАНУУДА

А талган иш-чаранын 
ачылышына КР 
П р е зи д е н ти н и н  
аппаратынын өкү- 

лү Мира Карыбаева, Түркия- 
нын Кыргызстандагы толук 
жана ыйгарым укуктуу элчиси 
Метин Кылыч, “Түрк тили коо- 
мунун” жетекчиси Мустафа С. 
Качалин, КР Президентине ка- 
раштуу Мамлекеттик тил боюн- 
ча улуттук комиссиясынын тө- 
рагасы Э.Эрматов, ошондой эле 
айрым ЖОЖдордун окутуучу- 
лары катышты. Бул эл аралык 
конгрессте “Байыркы түрк жаз- 
ма эстеликтери жана аларды 
изилдөөдөгү актуалдуу масе-

Үстүбүздөгү жылдын 25-29-май 
күндөрү Кыргыз-Түрк "Манас" 
университетинде Түркиянын 
Өкмөтүнүн алдындагы "Түрк тили 
коому" тарабынан "Байыркы 
түрк жазма эстеликтери 
жана аларды изилдөөдөгү 
актуалдуу маселелер" аттуу 
эл аралык конгресс Кыргыз 
Республикасынын Президенти 
Алмазбек Атамбаевдин колдоосу 
менен болуп өттү.

лелер” темасында Түркия, Рос- 
сия, Казакстан өңдүү мамлекет- 
тердин белгилүү түрколог оку- 
муштуулары өз баяндамала- 
рын жасашты. Тарых жана ма- 
даният жылына төп келген бул 
иш-чарада түрк элдери жарат- 
кан байыркы түрк мамлекетте- 
ри, алар колдонгон алфавит жа- 
на жазуу тили, ошол эле учур- 
да байыркы жазма тилдин эс- 
теликтери жана аларга кыргыз- 
дардын да болгон салымы, тие- 
шеси туурасында маалыматтар

кеңири берилди. Университет- 
тин ректору профессор Себахат- 
тин Балжы өз сөзүндө: “ Буга 
чейин биздин тарыхыбызды ар 
ким өз билгениндей бурмалап 
жазып келишкен, ал эми бүгүн- 
кү күндө байыркы тарыхыбыз- 
ды, тилибизди, маданиятыбыз- 
ды билүүгө мезгилкелип жет- 
ти. Негизинен биздин бай тары- 
хыбыз көп тармактуу изилдөө- 
нү талап кылат. Ошого байла- 
ныштуу окумуштуулар бирдик- 
те изилдөөнү максат кылышып, 
атайын чогулушуп отурушат”, - 
деди. Аталган окуу ?кайдын би- 
ринчи проректору; профессор 
Асылбек Кулмырзаёвдин айты- 
мында, "Манас" унйверситети- 
нин тарыхчы, окумуштуула- 
ры жана студенттери байыркы 
түрктөр жашаган жайларда бо- 
луп, экспедициялык иштерди 
жүргүзүп жатышат] Өлкө баш- 
чысы Алмазбек Атамбаевдин 
куттуктоосун аппараттын өкү- 
лү М. Карыбаева окуп берип, 
Президенттин колдоосу менен 
жаңы басылып чы с̂кан Жусуп 
Баласагындын 1000 жылды- 
гына арналган китебин ка- 
тышуучуларга таратып берди. 
Чындыгында, түрк ^үйнөсүнүн 
тарыхы бүтүндөй дүйнөлүк та- 
рыхтын башатында турары та- 
лашсыз. Байыркы тарыхыбызды 
изилдеп, кыргыздын жазуулары 
экенин далилдешибиз керекти- 
гин КР Президентине караштуу 
мамлекеттик тил боюнча улут- 
тук комиссиясынын төрагасы 
Эгемберди Эрматов кеп кезе- 
гинде белгилеп өт4ү.

Аталган эл аралык конгресс 
кадырман конокторду тарыхый 
жайлар жана Ыср1к-Көлдүн 
эпиграфикалык экспедиция 
иштери менен тааныштырып, 
өз ишин жыйынть(ктады.

Д аярдаган  
А йзада ДҮЙШӨНБАЕВА

Билим берүү - көңүл борборунда

Аксы райондук билим 
берүу бөлумунун башчысы 
Уулай ЗЫЯБЕКОВА:

"11 мектеп БУУнун 
азык-түлүк 
программасына 
киргизилди"

Аксы райондук билим берүү 
бөлүмү өзүнүн жалпы түзүлгөн 
иш планынын негизинде иш 
жүргүзүп, педагогикалык 
кызматкерлердин 
чеберчилигин жогорулатуу, 
алардын өз иштерине болгон 
жоопкерчилигин көтөрүү, 
окуучулардын билим сапатынын 
абалын аныктоо максатында 
ар бир ай сайын өзүнүн 
коллегиясын өткөрүп турат.

Райондогу билим алып жат- 
кан окуучулардын билим са- 
патынын дагы бир көрсөткү- 
чү болуп алардын предметтик 
олимпиадага катышуусу болуп 
саналат. 2016-жылдын фев- 
раль айында жалпы предмет- 
тер боюнча окуучулардын об- 
лустук олимпиадасы өткөрүлүп, 
ага 29 окуучу катышып, жы- 
йынтыгында 3 окуучу 1-орун- 
ду, 3 окуучу 2-орунду, 4 окуу- 
чу 4-орунду ээлешип диплом- 
дор менен сыйланышты. Облус- 
та өткөн олимпиададан 1-орун- 
ду ээлеген 3 окуучу республи- 
калык олимпиадага катышы- 
шып, география предмети боюн- 
ча А.Жаныбеков атындагы жал- 
пы билим берүүчү мектебинин 
10-классынын окуучусу Ниязбе- 
кова Нуржан республикада би- 
ринчи орунду ээледи.

Үстүбүздөгү жылдын
20-21-февралында Кочкор-Ата 
шаарчасында Тарых жана мада- 
ният жылына карата окуучулар 
арасында улуттук “Алыш” күрө- 
шү боюнча мелдеш өтүп, Аксы 
районунун балдар курама ко- 
мандасы 1-орунду ээлешти.

2016-жылдын март айында 
өткөрүлгөн “Ден соолук - 2016” 
облустук спартакиадада ра- 
йондун мугалимдер команда- 
сы 3-орунду камсыз кылышты.

Бириккен Улуттар Уюму та- 
рабынан өткөрүлгөн “Мир без 
голода” деген темадагы сү- 
рөт конкурсунда Ж.Бөкөнбаев

атындагы орто ! мектебинин 
4-классынын окуучусу Нур 
Назаров республикада 2-орун- 
ду ээлеп, Италиянын борбору 
Рим шаарында өтө турган кон- 
курска иши жөнөтүлдү.

2016-жыл Тарых жана мада- 
ният жылына карата райондук 
билим берүү бөлүмү тарабынан 
Президентибиз А.Атамбаевдин 
жарлыгын турмушка ашыруу 
боюнча бир катар иш-чараларды 
иштеп чыгып, аны аткаруунун 
үстүндө иштеп жатабыз.

2015-2016-окуу жылынын 
башталышында 11 мектеп Би- 
риккен Улуттар Уюмунун азык- 
түлүк программасынын окуу- 
чуларга ысык тамак берүү дол- 
бооруна киргизилди. Району- 
буздагы авариялык абалда- 
гы Ы.Акылбеков, Ж.Султанов, 
Ж.Кожобеков атындагы орто 
мектептеринин курулуштары 
Республикалык бюджетке кир- 
гизилип, 60%дан ашыгы оңдо- 
луп бүттү. Ал эми Ж.Султанов, 
Ж.Кожобеков, Э.Арстанбаев 
атындагы мектептердин эски 
имараттарынын ордуна жаңы 
типтеги бүгүнкү заманга ыла- 
йыкташтырылган типтүү мек- 
тептердин курулуштары баш- 
талып, жаңы окуу жылына ка- 
рата пайдаланууга берилмекчи.

Жалпысынан алганда Ак£ы 
райондук билим берүү бөлү- 
мү быйылкы окуу жылын мы- 
на ушундай жакшы ийгиликтер 
менен аяктоонун алдында турат.

ПАРЛАМЕНТТЕ 4%
ЭМНЕ КЕП ■


