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лайықты қорғалуға тиіс
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––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Қазақстан кәсіпкерлерінің құқықтарын қорғау жніндегі уәкіл Рустам Жүрсіновті
қабылдады, деп хабарлады Президенттің баспасз қызметі.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Кездесу барысында Прези- өтініш кəсіпкерлердің пайдасына
дент ке биылғы атқарылған шешілген. Негізінен сатып алулар,
жұмыстардың қорытындылары, жер, салық, құрылысқа қатысты
коро на ви рус пандемиясының мəселе жиі көтерілген.
отандық бизнеске тигізген əсері
Қасым-Жомарт Тоқаевқа «батуралы баяндалды.
сынан бастап» реттеу тетігін енгізу
Рустам Жүрсіновтің айтуынша, жөніндегі тапсырмасының орындаосы жылы бизнес-омбудсменнің лу барысы туралы мəлімет берілді.
кеңсесіне 3912 өтініш түскен. Жаңа реттеу саясатының базалық
Бұл былтырғы осы кезеңмен тəсілдерін белгілейтін тиісті заң
салыстырғанда 15 пайызға аз. 1463 жобасы Парламент Сенатының

қарауында жатыр. 2024 жылдың
1 қаңтарына дейін бизнеске қатысты міндетті бұрынғы талаптардың
бəрі тексеріледі. Аталған іс-шаралардың түпкі мақсаты – мемлекет
пен бизнес арасындағы қатынастарды толықтай цифрландыру.
Мемлекет басшысы Қазақстан кəсіпкерлерінің құқықтарын қорғау жөніндегі уəкіл жұмысының қорытындыларын оң
бағалап, бизнеске қатысты əкімшілік құқық бұзушылықтардың
көбею себептерін анықтау жəне
оларды жою үшін шаралар əзірлеу
жөнінде бірқатар тапсырма берді.

РЕСМИ

Қасым-Жомарт Тоқаевқа
«Самұрық-Қазына» акционерлік қоғамының биылғы
атқарған қызметінің негізгі
өндірістік көрсеткіштері мен
қаржылық қорытындылары
туралы есеп берілді.
Алмасадам Сəтқалиевтің
айтуынша, Қордың биылғы
табысы 10,5 триллион теңге

болады деп болжанып отыр.
Бұл жоспарлы көрсеткіштен
22 пайыз жоғары. Бұған мұнай
бағасының көтерілуі, жүк тасымалы мен транзит көлемінің ұлғаюы, сондай-ақ электр
қуатын өндіру жəне тарату
көрсеткіштерінің артуы негізгі
фактор болды.
Сонымен қатар Мемлекет

басшысына əлеуметтік жəне
инфрақұрылымдық нысандарды қаржыландыруға қатысты
тапсырмаларының орындалуы
жөнінде мəлімет берілді. Атап
айтқанда, газбен жəне сумен
қамту, көлік жəне энергетика салаларындағы 11 басым
жобаның іске асырылу барысы туралы баяндалды. Қорды
басқару кеңесі жобаларды мақұлдап, Мемлекет басшысының Жолдауын жүзеге асыру
жөніндегі Жалпыұлттық іс-шаралар жоспарына енгізді.

ӘЛЕМ ЖӘНЕ ҚАЗАҚСТАН

Астана процесі:

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ПРЕЗИДЕНТІНІҢ КІМІ
2021 жылы Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті – Елбасының
мәдениет саласындағы мемлекеттік стипендиясын беру туралы
1. Осы өкімге қосымшаға сəйкес 2021 жылы Қазақстан Республикасының Тұңғыш
Президенті – Елбасының мəдениет саласындағы мемлекеттік стипендиясы берілсін.
2. Осы өкім бұқаралық ақпарат құралдарында жариялансын.

Қазақстан Республикасының Президенті
Қ.ТОҚАЕВ

Нұр-Сұлтан, Ақорда, 2021 жылғы 22 желтоқсан
№ 219

Өкімнің қосымшасын 2-беттен оқисыздар

Президент
Санкт-Петербургке барады
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Бұл туралы Президенттің баспасз хатшысы Берік Уәли зінің
Facebook-тегі парақшасына жазды.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
«28 желтоқсанда Қазақстан Президенті Қасым-Жомарт Тоқаев ТМД-ға
мүше мемлекеттер басшыларының бейресми кездесуіне қатысу үшін СанктПетербургке жұмыс сапарымен барады.
ТМД басшыларының Жаңа жыл
қарсаңында өткізетін осындай форматтағы кездесуі дəстүрге айналды.
Жиын барысында Достастық аясында

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Мемлекет басшысы «Самұрық-Қазына» АҚ басқарма
трағасы Алмасадам Сәтқалиевті қабылдады, деп хабарлады
Президенттің баспасз қызметі.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

атқарылған бірлескен жұмыстардың
қорытындылары, көпжақты ықпалдастықты дамытудың перспективалары
жəне Ұйым қызметінің тиімділігін арттыру мəселелері талқыланбақ. Сонымен
қатар халықаралық жəне аймақтық
күн тəртібінің өзекті мəселелері қарастырылады деп жоспарлануда» делінген
хабарламада.

Кезекті раунд табысты аяқталды
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Нұр-Сұлтанда Сирия жніндегі жоғары деңгейлі халықаралық
кездесудің 17-нші раунды тті. Екі күнге созылған іс-шара қорытындысы бойынша бірлескен мәлімдеме қабылданды. «Астана процесі» атымен танылған бұл келіссздер Тұңғыш Президент – Елбасы
Нұрсұлтан Назарбаевтың бастамасымен ұйымдастырылғанын атап
ткен жн.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Абай АСАНКЕЛДІҰЛЫ,
орынбасары Айман Сусан бастаған де«Egemen Qazaqstan»
легация жəне оппозиция өкілі Ахмад
Тума серіктерімен келді. Келіссөздерге
Елордада кепілгер мемлекеттер БҰҰ-ның Сирия бойынша арнайы
– Түркия, Иран, Ресейден келген де- өкілінің орынбасары Хавла Маттар да
легациялар бас қосты. Түркия деле- үлес қосты. Сондай-ақ Ирак, Иордания
гациясын осы елдің Сыртқы істер жəне Ливан елдерінен бақылаушылар
министрлігінің Сирия бойынша бас қатысты.
директоры Селчук Үнал бастап келді.
Екі күнге созылған келіс сөздер
Сондай-ақ Ресейдің Сириядағы ар- негізінен жабық есік жағдайында өтті.
найы өкілі Александр Лав рентьев, Жиын аяқталғаннан кейін Қазақстан
Иранның Сыртқы істер министрінің Сыртқы істер министрлігі Таяу, Орта
арнайы саяси мəселелер жөніндегі аға Шығыс жəне Африка департаментінің
кеңесшісі Али Асгар Хаджи Сарыарқа директоры Оңталап Оңалбаев кездесутөріне ат басын бұрды.
ді қорытындылап, брифинг өткізді.
«Бүгін «Астана процесі» аясынКездесуге Сирия тарапынан аталған
елдің Сыртқы істер министрінің да Сирия жөніндегі жоғары деңгейлі

17-халықаралық кездесуі нəтижелі
аяқталды. Бəріңізге мəлім «Астана
процесі» 2017 жыл дан бастап,
Қазақстанның Тұң ғыш Президенті
– Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың
тікелей қолдауымен жүзеге асып келе
жатыр. Бұл процесс барысында Сирия
Араб Республикасының аумағындағы
бейбітшілік пен тұрақтылықты орнату
жолында айтарлықтай табыстарға қол
жеткізілді.
Сонымен қатар Қазақстан Президенті Қасым-Жомарт Тоқаев «Астана
процесінің» қару лы-қақ тығыстың
тоқтауы мен босқындардың өз еліне
қайтып оралуына қолайлы жағдай жасауда, тараптардың уағдаластықты
сақтауда маңызды екенін атап өтті.
Нəтижесінде, Нұр-Сұлтанда өт кен
келіссөздердің 17-раунды осы жүйелі
əрі тиімді жұмыстың жалғасы болды
деп нық сеніммен айтуға болады», деді
Оңталап Оңалбаев.
(Соңы 3-бетте)

ҒЫЛЫМ ЖӘНЕ ТАҒЫЛЫМ

Іргелі ғылымның ізі бар, іздеушісі жоқ
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Маңғыстауда мал қырылды. Астанада аяздан газ құбырлары қатып қалды.
Қостанайда егіс алқаптарының 20 пайызы күйіп кетті, содан бидайдың
қауызы дәнсіз. Не себепті? Енді қайтпек керек? Барлық сұрақтың жауабын, мәселенің мәнісін іргелі ғылымнан ғана біле аламыз. Ал бүгінгі іргелі
ғылымның ізі бар да, іздеушісі жоқ секілді...
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Айдана ШОТБАЙҚЫЗЫ,
«Egemen Qazaqstan»

Грант ғылыми зерттеуге
бөлінсе...
Лəтипа Қожамжарова биология ғылымымен айналысады. Іргелі
ғылымның маңызын қарапайым
тілмен түсіндірген ол қазіргі таңда
өсімдіктердің, малдың түрін танитын
биолог жоқ екенін айтады.
«Шыны керек, балықтың түрін

танитын ихтиологтер де жоқ. Осыдан
келіп іргелі ғылымды қалыптастыратын
пəндер бойынша маман таппай келеміз.
Өсімдіктің, малдың, балықтың түрін
танымай, биологиялық ерекшелігін
білмей, қалай зерттеу жүргізуге болады? Қолданбалы зерттеулерге көңіл
бөлінді де, іргелі зерттеулер назардан
тыс қалып қоя берді. Бұл дегеніңіз –
əріп танымайтын балаға мəтін оқытып
қойғандай əрекет. Жасанды жаңбыр
жаудырып жатырмыз дейді, мұны

қолданбалы ғылымның нəтижесі
дейік. Ал сол жаңбырдың құрамын
зерттейтін іргелі ғылым дамымаған
кезде қолданбалы ғылымның қандай
нəтиже көрсеткенін қайдан білеміз?
Мысалы, Маңғыстау облысында
қуаңшылықтың алдын алу үшін жасанды жаңбыр жауғызбақ. Жаңағы
жаңбыр қышқыл ма, өлі жаңбыр ма,
шын мəнінде бізге қажет жаңбыр ма,
жоқ па? Іргелі зерттеу болмаса, осы
салмақты сұраққа жауап та жоқ»,
дейді Ш.Есенов атындағы Каспий
мемлекеттік технологиялар жəне инжиниринг университетінің профессоры, биология ғылымдарының кандидаты Л.Қожамжарова.

ВАЛЮТАЛАРДЫҢ РЕСМИ (НАРЫҚТЫҚ) БАҒАМДАРЫ:

(Соңы 6-бетте)

EUR/KZT 490.58

USD/KZT 434.87

RUB/KZT 5.89

CNY/KZT 68.26

САЯСАТ
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Әскери ынтымақтастық күшейеді
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Мәжіліс Спикері Нұрлан Нығматулиннің т рағалығымен ткен жалпы отырыста Палата депутаттары бірқатар жаңа заң жобаларын жұмысқа алып,
Қазақстан мен Ресей арасындағы әскери ынтымақтастық туралы шартты
ратификациялау туралы заң жобасын мақұлдады.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Абай АСАНКЕЛДІҰЛЫ,
«Egemen Qazaqstan»
Мəжіліс Төрағасы Нұрлан Нығматулин атап өткендей, Шартты ратификациялау мемлекеттердің қауіпсіздігін қамтамасыз ету жəне сыртқы қауіп-қатерлерге қарсы тұру мүддесінде Қазақстан
мен Ресейдің əскери ведомстволары
арасындағы ынтымақтастықты дамытуға
мүмкіндік береді.
Жаңа құжат 1994 жылғы 28 наурыздағы Қазақстан Республикасы мен
Ресей Федерациясы арасындағы əскери
ынтымақтастық туралы қолданыстағы
шартты алмастырады. Аталған заң жобасы бойынша Қорғаныс министрінің
орынбасары Дарын Тұяқов баяндама
жасады. Оның айтуынша, Шартқа екі
мемлекет арасындағы əскери ынтымақтастықты жандандырып, оны одан əрі
дамыту мақсатында қол қойылған. «Бұл
ретте 1994 жылғы жасалған шарттың
ережелері уақыт болмысына қарай
ескірген, сондай-ақ олар іске асырылған.
Шартты ратификациялау қауіпсіздікті
қамтамасыз ету мүддесінде əскерлерді
(күштерді) қолдануды бірлесіп жоспарлау жəне өңірлік қауіпсіздікке төнетін
сын-қатерге бірлесіп қарсы əрекет ету,
сондай-ақ халықаралық ұйым, мəдениет,
спорт аясында өзара əрекеттесу жəне
басқа бағыттарда əскери ынтымақтастық
жасауға мүмкіндік береді.
Ресей – Қазақстанның стратегиялық
əріптесі. Сонымен қатар Ұжымдық
қауіпсіздік шарт ұйымы, ТМД, Шанхай
ынтымақтастық ұйымы шеңберіндегі
əріптесі саналатынын атап өткен жөн»,
деді Қорғаныс министрінің орынбасары
Дарын Тұяқов.
Вице-министрдің сөзіне сүйенсек,
Шартты ратификациялау мемлекеттердің

қорғаныс қабілетін нығайтуға жол ашады. Сондай-ақ қазіргі заманғы сынқатерлерге қарсы іс-қимыл жасау бойынша үйлесімді əрекет етуді ұйымдастыру
бағытында бірлесіп жұмыс істеуге
қосымша серпін береді.
Аталған Шарттың нормалары мемлекеттердің қауіпсіздігін қамтамасыз ету
мүддесінде əскерлерді қолдануды бірлесіп жоспарлауға жəне өңірлік қауіпсіздікке
төнетін сын-қатерлер мен қауіптерге
қарсы іс-қимыл бойынша əскери ынтымақтастықты жүзеге асыруға, сондай-ақ екі
ел арасындағы əскери ынтымақтастықтың
басқа бағыттары бойынша өзара іс-қимыл
жасауға бағытталған.
Шарт жедел жəне жауынгерлік даярлық, бітімгершілік қызмет, əскери білім
жəне ғылым, əскерлердің қызметі жəне
оларды жан-жақты қамтамасыз ету, екіжақты нормативтік-құқықтық базаны жетілдіру, мəдениет, спорт сияқты салаларда жəне əскери ынтымақтастықтың басқа
да бағыттарында əскери ынтымақтастықты жүзеге асыруға мүмкіндік береді.
Сонымен қатар жалпы отырыста
Палата комитеттері Əкімшілік құқық
бұзушылық туралы кодекске байланыс
мəселелері бойынша өзгерістер мен
толықтырулар енгізу туралы, Атқарушылық іс жүргізуді жетілдіру мəселелері бойынша түзетулер енгізу туралы жəне инновацияларды ынталандыру, цифрландыруды жəне ақпараттық
қауіпсіздікті дамыту мəселелері туралы
заң жобаларын жұмысқа алды.
Отырыс барысында Адам құқықтары
жөніндегі уəкіл туралы заң жобасына
Сенат енгізген өзгерістермен келісті.
Түзетулер Адам құқықтары жөніндегі
уəкіл қызметі кепілдігіне жəне баяндамалар даярлау мəселелеріне байланысты. «Мəжілістің Заңнама жəне

Ұлттық
комиссия
отырысы
–––––––––––––––––––––––––––
Премьер-Министр Асқар Маминнің т рағалығымен, Парламент Мәжілісінің Т рағасы Нұрлан Нығматулиннің қатысуымен
Жаңғырту ж ніндегі ұлттық комиссия отырысы тті, деп хабарлады Үкіметтің баспас з қызметі.
–––––––––––––––––––––––––––
Отырыс барысында «Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті – Елбасы
Н.Назарбаевтың «Бес институционалдық
реформасын іске асыру жөніндегі 100 нақты
қадам» Ұлт жоспарын орындау бойынша 2021 жылғы жұмыс қорытындылары
шығарылды. Атқарылып жатқан жұмыстар
туралы Ұлттық экономика министрі
Əсет Ерғалиев, Ауыл шаруашылығы
министрі Ербол Қарашөкеев, Индустрия
жəне инфрақұрылымдық даму министрі
Бей біт Атамқұлов, Экология, геология жəне табиғи ресурстар министрі
Серікқали Брекешев, Денсаулық сақтау
министрінің міндетін атқарушы Жандос
Бүркітбаев, Нұр-Сұлтан қаласының əкімі
Алтай Көлгінов жəне т.б. баяндады.
Қазіргі уақытта Ұлт жоспарының
100 қадамының 76 қадамы іске асырылды: «Кəсіби мемлекеттік аппаратты қалыптастыру» бағыты бойынша
15 қадамның 13-і, «Заң үстемдігін қамтамасыз ету» бағыты бойынша 19 қадамның барлығы, «Индустрияландыру жəне
экономикалық өсу» бағыты бойынша 50
қадамның 31-і, «Бірегейлік жəне бірлік»
бағыты бойынша 6 қадамның 3-еуі, «Есеп
беретін мемлекетті қалыптастыру» бағыты
бойынша барлығы 10 қадам орындалды.
«Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт
Кемелұлы Тоқаев Ұлт жоспары мен Бес
институционалдық реформа аясында
Тұңғыш Президент – Елбасы Нұрсұлтан
Əбішұлы Назарбаевтың реформаларын
толыққанды əрі сапалы жүзеге асыруға
ерекше көңіл бөледі. Биыл едəуір жұмыс
жүргізіліп, жақсы нəтижелерге қол
жеткізілді», деді А.Мамин.
Премьер-Министр Ұлт жоспарын
жүзеге асыру бойынша одан əрі белсенді
жұмыс жүргізуді тапсырды. Денсаулық
сақтау жəне білім беру жүйелерін жетілдіру, сондай-ақ, бірінші кезекте, экономиканың басым секторларындағы жаңа ірі
жобаларға инвестиция тарту көлемін арттыру жөніндегі тармақтарға ерекше назар аударылды. Отырыста геология жəне
жер қойнауын пайдалану, медицина жəне
фармацевтика, энергетика, цифрландыру
жəне т.б. салалардағы Ұлт жоспарының
қадамдарын келесі жылы іске асыруды
көздейтін Ұлттық комиссияның 2022
жылға арналған жұмыс жоспары бекітілді.

сот-құқықтық реформа комитеті «Қазақстан Республикасындағы Адам құқықтары жөніндегі уəкіл туралы» заң жобасына Парламент Сенатының енгізген
өзгерістерін қарастыра отырып, бұл өзгерістер заң жобасының нормаларын нақтылауға бағытталғанын жəне оның тұжырымдамасын өзгертпейтінін атап өтеді»,
деді Мəжіліс депутаты Дмитрий Колода.
Жиын соңында Мəжіліс депутаттары мемлекеттік органдар басшыларына
депутаттық сауалдар жолдады. «Ақ жол»
фракциясы Премьер-Министрдің орынбасары Ералы Тоғжановқа ұлт ұстазы,
Алаш көсемі Ахмет Байтұрсынұлының
150 жылдығына байланысты сұрақ
қойды. Сауалды оқыған Қазыбек Иса
Ахмет Байтұрсынұлының 150 жылдығы
ЮНЕСКО деңгейінде аталып өтетініне
тоқталды. «Ұлт ұстазын ұлықтау мақсатында жасалуы тиіс шаралар да жеткілікті. Əлихан, Ахмет, Міржақыптар
бастаған Алаш арыстары Қазақ елінің
тəуелсіздігі жолында өлшеусіз қайрат
көрсетті жəне ұлт азаттығы үшін саналы
түрде құрбандыққа бара білді. Қазақ тіл
ғылымының қазығын қағып, шаңырағын
көтеріп, керегесін кеңейткен, бір өзі бір
академияның жұмысын істеген, феномен,

дарынды Ахаң – Қазаққа құдай бере
салған асыл қазына», деген депутат
одан əрі А.Байтұрсыновтың тойын кең
көлемде атап өтудің маңызына тоқталды.
«Қостанай қаласындағы əуежайға
Ахмет Байтұрсынұлының атын беру керек. Ұлттың ұлы ұстазының елін көруге
келгендерді қала қақпасы əуежайдан
Ахаңның өзі қарсы алып жатқаны жарасымды емес пе», деді Қ.Иса.
Депутат Ахмет Байтұрсынұлының
туған ауданы мен ауылын жандандыру
үшін туған жерінде мемориалдық кешен салуды, ондағы жолды жөндеуді
ұсынды. Сондай-ақ Алматыдағы Ахмет
Байтұрсынұлы музей-үйін мемлекет
қамқорлығына алып, ұлттық мəртебе
беруді сұрады. Қ.Иса 2022 жылды мемлекеттік тіл жылы деп жариялап, Ахмет
Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі институтына айрықша мəртебе, қаржылық
қолдау қажеттігіне назар аударды.
Ғалым Əміреев Премьер-Министрдің
орынбасары Роман Склярға депутаттық
сауал жолдады. Онда депутат əлеуметтік
маңызы бар өнімдердің бағасының
көтерілуіне алаңдаушылық білдірді.
«Бүгінде қажетті инфрақұрылым бар,
қаржыландыру мəселесі шешіліп жатыр,

жылдан-жылға тұрақтандыру қорларын
қаржыландыру ұлғайып келеді. Алайда
басқару мен болжаудың бірыңғай
орталығы, нақты жұмыс жоспары жоқ.
Бағаның əрбір күрт өсуінен кейінгі салдармен ғана күрес жүргізіледі. Бағаны
тежеу жөніндегі жұмыстағы сəтсіздіктер
үшін жауаптылық көзделмеген, проблемаларды қалай шешу керек екені туралы
нақты сигнал беретін елде ешкім жоқ»,
деді Ғ.Əміреев.
Осыған байланысты депутат агроөнеркəсіптік кешеннің орталықтандырылған болжамдық-талдамалық орталығын құрудың қажеттігіне тоқталды.
Мұндай орталық елдің агроөнеркəсіптік
кешені туралы барлық мемлекеттік
ақпараттық ресурстарды интеграциялау,
ауыл шаруашылығының салалары мен
инфрақұрылымының жай-күйі туралы
деректерді жинау мен талдаудың бірыңғай автоматтандырылған жүйесін құру,
аграрлық азық-түлік нарықтарының дамуын болжаумен айналысуға тиіс.
Депутат Құдайберген Ержан
Премьер-Министрдің орынбасары Роман
Склярға жолдаған сауалында көктемгі
дала жұмыстарына қатысты мəселелерді
көтерді. Оның айтуынша, аталған салада түйткілдер жетерлік. Мəселен,
былтыр дер кезінде су жеткізіліп берілмеді. Тыңайтқыштар көлемі мен агротехникалық əдістер талапқа сай келмеді. Осыған байланысты депутат бірқатар ұсыныс жасады. «Көктемгі дала
жұмыстарын қаржыландыру мерзімін
қаңтар-ақпан айында бастау қажет. ҚазСу
шаруашылығы келісімшартта көрсеткен
өз міндеттерін кесте бойынша орындауға
жəне жауапкершілік алуға тиіс. Кесте бойынша жанар-жағармаймен қамтамасыз
етілуі керек. Тыңайтқыштардың қорын
құрып, қауіпсіз сақталуын қамтамасыз
етіп, кестеге сəйкес таратып берілгені
жөн», деді Қ.Ержан.
Жалпы отырыс кезінде, сондай-ақ,
Серік Ерубаев, Гүлдара Нұрымова,
Юрий Ли, Айқын Қоңыров депутаттық
сауал жолдады.
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2021 жылы Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті – Елбасының мәдениет
саласындағы мемлекеттік стипендиясы берілген адамдардың дербес құрамы
Əдебиет қайраткерлері
Айтқожа Марфуға

Алдияр Бақытжан
Əбдікұлы Төлен
Əшімов Əкім
(Əкім Тарази)
Əшіров Ахмет

Бақтыгереева Ақұштап
Гарькавец Александр
Досанов Сəбит

Жағанова Алтыншаш

Жайлыбай Ғалым

Жолдасбеков Мырзатай

Исабаев Нұртас
Исабеков Дулат

Қосылбеков Дидар
Қыдырханұлы Уахап
Медетбек Темірхан

Мырзахметұлы Мекемтас
Нұрпейісов Əбдіжəміл

Оразбаев Иранбек

Өтеулиев Бауыржан
Салғараұлы Қойшығара

Сарыбаев Бейбіт
Сегізбай Кəдірбек

– 1936 жылы туған, ақын,
Мемлекеттік сыйлықтың
лауреаты, «Парасат»
орденінің иегері
– 1974 жылы туған, ақын,
«Серпер» жастар сыйлығының
лауреаты
– 1942 жылы туған, жазушы,
Мемлекеттік сыйлықтың
лауреаты
– 1933 жылы туған, жазушы,
Мемлекеттік сыйлықтың
лауреаты, Қазақстанның еңбек
сіңірген қайраткері
– 1938 жылы туған, жазушыдраматург, Қазақстанның
еңбек сіңірген қайраткері,
«Құрмет» орденінің иегері
– 1944 жылы туған, ақын, Мемлекеттік сыйлықтың лауреаты,
«Құрмет» орденінің иегері
– 1947 жылы туған, түркітанушы-ғалым, қоғам қайраткері
– 1940 жылы туған, жазушы,
Мемлекеттік сыйлықтың
лауреаты, «Парасат» жəне
«Барыс» ордендерінің иегері
– 1943 жылы туған, жазушы,
Қазақстанның еңбек сіңірген
қайраткері, «Құрмет»
орденінің иегері
– 1958 жылы туған, ақын,
халықаралық «Алаш» əдеби
сыйлығының лауреаты,
«Құрмет» орденінің иегері
– 1937 жылы туған, мемлекет
жəне қоғам қайраткері,
«Құрмет» жəне «Парасат»
ордендерінің иегері
– 1954 жылы туған, ақын,
«Құрмет» орденінің иегері
– 1942 жылы туған, жазушы,
Мемлекеттік сыйлықтың
лауреаты, ІІ дəрежелі
«Достық» орденінің иегері
– 1969 жылы туған, жазушы,
Қазақстанның еңбек сіңірген
қайраткері
– 1932 жылы туған, жазушы,
Қазақ КСР-інің еңбек сіңірген
мəдениет қызметкері
– 1945 жылы туған, жазушы,
Мемлекеттік сыйлықтың
лауреаты, «Құрмет» жəне
«Парасат» ордендерінің иегері
– 1930 жылы туған,
əдебиеттанушы, Мемлекеттік
сыйлықтың лауреаты
– 1924 жылы туған,
Қазақстанның Еңбек Ері,
Қазақстанның халық
жазушысы, Мемлекеттік
сыйлықтың лауреаты
– 1947 жылы туған, ақын,
Мемлекеттік сыйлықтың
лауреаты, Қазақстанның еңбек
сіңірген қайраткері, «Парасат»
орденінің иегері
– 1969 жылы туған,
халықаралық «Алаш» əдеби
сыйлығының лауреаты
– 1939 жылы туған, жазушы,
ғалым, Мемлекеттік сыйлықтың лауреаты, Қазақстанның
еңбек сіңірген қайраткері
– 1983 жылы туған, жазушы
– 1941 жылы туған, жазушы,
Қазақстанның еңбек сіңірген
қайраткері

Сматаев Софы

Сүлейменов Олжас

Тұрғынбекұлы Серік

Шапай Тұрсынжан

Əбдіреев Марат
Андриасян Рубен

Өнер қайраткерлері

Асылханов Ермек
Ахметова Мəрия
Əшімов Асанəлі

Əшірбекова Роза
Байдүкенова Рухия

Байсейітова Раушан
Бекназар-Ханинга Лейло
Бекқұлова Айжан
Джалилов Самат
Жаманбаев Базарғали

Жақанов Ілия

Жанботаев Досжан
Жолжақсынов Досхан

Ерманов Жүрсін

Зайберт Виктор
Имаханов Бекен
Қалықова Саида
Кəден Лидия

Клушкин Юрий

– 1941 жылы туған, жазушы,
халықаралық «Алаш» əдеби
сыйлығының лауреаты,
«Құрмет» жəне «Парасат»
ордендерінің иегері
– 1936 жылы туған, ақын,
Қазақ КСР-інің халық жазушысы, Қазақстанның Еңбек
Ері, Қазақстан Республикасы
Тұңғыш Президентінің –
Елбасының Мемлекеттік
бейбітшілік жəне прогресс
сыйлығының лауреаты
– 1946 жылы туған, ақын,
Қазақстанның еңбек сіңірген
қайраткері, «Парасат»
орденінің иегері
– 1957 жылы туған, жазушы,
халықаралық «Алаш» əдеби
сыйлығының лауреаты,
Қазақстанның еңбек сіңірген
қайраткері
– 1965 жылы туған, суретші
– 1938 жылы туған, театр
режиссері, Қазақстанның
халық əртісі
– 1951 жылы туған, дизайнер,
Қазақстанның еңбек сіңірген
қайраткері
– 1921 жылы туған,
музыкатанушы
– 1937 жылы туған, КСРО
халық əртісі, Қазақстанның
Еңбек Ері, Мемлекеттік
сыйлықтың лауреаты
– 1938 жылы туған, актриса,
Қазақ КСР-інің халық əртісі
– 1998 жылы туған, əнші,
«Славянский базар-2021»
халықаралық конкурсының
жеңімпазы
– 1947 жылы туған, Қазақ
КСР-інің халық əртісі, Мемлекеттік сыйлықтың лауреаты
– 1960 жылы туған, актриса
– 1954 жылы туған, қолөнерші
– 1990 жылы туған,
кинорежиссер
– 1942 жылы туған, дирижер,
Қазақ КСР-інің халық əртісі,
Мемлекеттік сыйлықтың
лауреаты
– 1936 жылы туған, композитор,
ақын, өнертанушы, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері,
«Отан» орденінің иегері
– 1949 жылы туған,
Қазақстанның халық əртісі
– 1951 жылы туған, Қазақстанның халық əртісі, Мемлекеттік сыйлықтың лауреаты,
«Отан» орденінің иегері
– 1951 жылы туған,
Қазақстанның еңбек сіңірген
қайраткері, «Құрмет»
орденінің иегері
– 1947 жылы туған, археолог
– 1936 жылы туған, Қазақ
КСР-інің халық əртісі
– 1985 жылы туған, пианист
– 1952 жылы туған, актриса,
Қазақ КСР-інің еңбек
сіңірген əртісі, «Құрмет» жəне
«Парасат» ордендерінің иегері
– 1937 жылы туған, музыкант,
Қазақ КСР-інің халық əртісі,
«Парасат» орденінің иегері

Қазығұлов Алпысбай

Қастеева Зарема
Қосыбаева Тамара
Қосымбаев Мэлс
Максим Ержан
Мəлібекұлы Жандарбек

Мышбаева Нүкетай
Наурыз Ернат

Нүсіпжан Нұрғали

Обаев Есмұқан
Олжабай Темірлан
Оразбаев Сəбит
Орымбаева Гүлсəуле

Өтекешева Меруерт

Померанцев Юрий

Разиева Гульвер
Сұлтанов Сүндет
Сіргебаев Ескен
Тасыбекова Торғын
Төлегенова Бибігүл
Тұрдығұлов Жолаушы
Тұрысбек Секен

Тыныштығұлова Сара

Тілеубаев Қуат
Шəкірат Сержан
Шынарбаев Ермек

– 1958 жылы туған,
Қазақстанның еңбек сіңірген
қайраткері, «Парасат»
орденінің иегері
– 1947 жылы туған, балерина,
Қазақ КСР-інің халық əртісі
– 1928 жылы туған, актриса,
Қазақстанның еңбек сіңірген
əртісі
– 1970 жылы туған, айтыскер
– 2007 жылы туған, əнші, республикалық жəне халықаралық
конкурстардың лауреаты
– 1942 жылы туған, сəулетші,
Қазақстан Республикасы
Мемлекеттік Елтаңбасының
авторы
– 1936 жылы туған, Қазақ
КСР-інің халық əртісі,
«Парасат» орденінің иегері
– 1995 жылы туған,
домбырашы, республикалық
жəне халықаралық
конкурстардың лауреаты
– 1937 жылы туған, əнші, Қазақстанның халық əртісі, Мемлекеттік сыйлықтың лауреаты,
«Парасат» жəне ІІ дəрежелі
«Барыс» ордендерінің иегері
– 1941 жылы туған, Қазақ
КСР-інің халық əртісі,
«Парасат» орденінің иегері
– 1996 жылы туған, күйші, республикалық жəне халықаралық конкурстардың лауреаты
– 1936 жылы туған, Қазақ
КСР-інің халық əртісі, Мемлекеттік сыйлықтың лауреаты
– 1952 жылы туған, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері,
«Құрмет» жəне «Парасат»
ордендерінің иегері
– 1951 жылы туған, Қазақ
КСР-інің еңбек сіңірген əртісі,
«Құрмет» жəне «Парасат»
ордендерінің иегері
– 1923 жылы туған, Қазақ
КСР-інің халық əртісі,
Қазақстанның Еңбек Ері, Мемлекеттік сыйлықтың лауреаты
– 1936 жылы туған, Қазақ
КСР-інің халық əртісі,
«Парасат» орденінің иегері
– 1992 жылы туған, балет солисі
– 1940 жылы туған, суретші,
мүсінші, Қазақстанның еңбек
сіңірген қайраткері
– 1938 жылы туған, Қазақ
КСР-інің халық əртісі
– 1929 жылы туған, КСРО-ның
халық əртісі, Мемлекеттік
сыйлықтың лауреаты
– 1950 жылы туған, суретші
– 1961 жылы туған, Қазақстанның еңбек сіңірген əртісі,
«Құрмет» жəне «Парасат»
ордендерінің иегері
– 1942 жылы туған, Қазақ
КСР-інің халық əртісі,
«Құрмет» жəне «Парасат»
ордендерінің иегері
– 1972 жылы туған,
киносуретші, Қазақстанның
еңбек сіңірген қайраткері
– 1939 жылы туған, күйші,
«Құрмет» орденінің иегері
– 1953 жылы туған,
кинорежиссер, Қазақстанның
еңбек сіңірген өнер
қайраткері.

