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2021 ж. 3 желтоқсанында ҚР Сәулетшілер одағының
басшылығы мен «Астана Бас Жоспары» ҒЗЖИ» ЖШС
басшылығының кездесуі өтті. Кездесуге ҚР СО прези-

АСТАНА БАС ЖОСПАРЫНА САПАР

2022 жылғы 1 қаңтарда Одақтың Төралқа
мүшесі, Нұр-Сұлтан қ. филиалының басшысы
Рүстембеков Серік Исаұлы 75 жасқа толды.
Серік Исаұлы — ҚР еңбегі сіңген сәулетші,
ҚР Жобалаушыларының Ұлттық
қауымдастығының вице-президенті, «ОRTA»
жобалау компаниясының директоры,
Сәулетшілер Одақтарының Халықаралық
қауымдастығы Үйлестіру кеңесінің белсенді

2021 жылдың желтоқсан айында ҚР Сәулетшілер одағына
жаңадан 28 мүше қабылданды. Олардың алғышқы легін «Алматы
Бас Жоспары» ҒЗИ» ЖШС-нің 15 қызметкері құрады. 2021 жылғы

СӘУЛЕТШІЛЕРДІҢ ТАЛҚЫЛАУ КЛУБЫНЫҢ ҚҰРЫЛУЫ

ҚР СО ЖАҢА МҮШЕЛЕРІН ҚАБЫЛДАУ

РҮСТЕМБЕКОВ СЕРІК ИСАҰЛЫНЫҢ МЕРЕЙТОЙЫ

Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің 30-жылдығына орай 2021
жылдың 15 желтоқсанында ҚР Сәулетшілер одағының бірқатар
мүшелері мерейтойлық медальдармен марапатталды. Одақ
мүшесі Балтабек Қырбасұлы Әшірқұлов «Құрметті сәулетші»
төсбелгісіне ие болды. Дайджест редакциясы одақ мүшелерін
лайықты марапаттарымен құттықтайды!

ҚР СО МҮШЕЛЕРІНІҢ МАРАПАТТАЛУЫ

АЛМАТЫ ОБЛЫСЫНЫҢ БАС СӘУЛЕТШІСІМЕН КЕЗДЕСУ 
2021 жылдың 8 желтоқсанында KAZGOR Жобалау Академиясында
ҚР СО мүшелерінің Алматы облысының бас сәулетшісі Бектасов
Темірлан Амангелдіұлымен кездесуі өтті. Кездесу тақырыбы -
«Талдықорған қ. біртұтас сәулеттік келбетін қалыптастыру».

денті Айдар Тәтіғұлов, ҚР Сәулетшілер одағының вице-президенті
Болат Мұсылманбеков және «Астана Бас Жоспары» ҒЗЖИ» ЖШС
басшысы Жаңбыршы Алмас Мәлікұлы қатысты.

мүшесі, Халықаралық сәулет академиясының академигі. Серік
Исаұлы сол жағалауға бағдарлап жасалған ҚР келешек
астанасының алғашқы бас жоспары тұжырымдамасын жасаған
авторлардың бірі. Ол – қаланың бас су күре жолы – жағалауды
қайта қалпына келтіру және бірінші элиталық шағын ауданның
авторы.
ҚР Сәулетшілер одағы Серік Исаұлын мерейтойымен құттықтап,
мықты денсаулық, отбасында бақ-береке, істеріне сәттілік,
қажымас қайрат пен күш-жігер тілейді!

БЕРІК МОЛЖІГІТОВТІҢ КӨРМЕСІ

2021 ж. 21 желтоқсанында Сәтбаев Университетінде Халықаралық
сәулет академиясының Қазақстандағы академиялық орталығы, ҚР
Сәулетшілер одағы, ҚР Қалақұрылысшылар одағы, ҚР
Дизайнерлер одағы, Қ.Сәтбаев атындағы ҚазҰТУ, Алматы қ. сәулет
мектептері мен жобалау фирмаларының қатысуымен «ҚР сәулет,
қалақұрылысы және сәулет-қалақұрылысы білімінің мәселелері
мен келешегі» атты талқылау клубын құру жөнінде құрылтай
жиналысы өтті.

ҚР СӘУЛЕТШІЛЕР ОДАҒЫНЫҢ СЪЕЗІНЕ ДАЙЫНДЫҚ

2021 ж. 21 желтоқсанында Алматыдағы Ә.Қастеев атындағы өнер
мұражайында сәулетші-суретші Молжігітов Берік Ұзақбайұлының
"Ұшқан ұя"атты шығармашылық көрмесі ашылды. Автор әр түрлі
техникада орындалған бірқатар қызықты жұмыстарын көрсетті:
майлы бояу, графика, нобайлар, абстракция және басқалары.
Табиғат көріністері, автопортреттер, картиналар, инсталляциялар
және т. б. қызықты көркем суреттер ұсынылды. Сәулетші ретінде
Берік Ұзақбайұлы өзінің авторлығымен орындалған бірқатар
жобаларды көрсетті: Алматыдағы Халықаралық әуежай
терминалы, Алматы қ. Қажымұқан көшесіндегі әкімшілік-тұрғын үй
кешені, Астана қаласындағы «Бейбітшілік қабырғасы", Алматы
облысының Панфилов ауданындағы "Қорғас" ШЫХО-ның автожол
және жаяу жүргіншілер көпірі, «Тараз қаласындағы Спорт сарайы»
сияқты бірқатар жобалары мен басқа да қызықты шығармашылық
жобалар мен нобайларын көрсетті. 27 желтоқсанда автор 30
сәулетшіге жеке экскурсия өткізді. Келушілер Берік Ұзақбайұлының
шығармашылығымен қызыға танысып, оның таланты мен көркем
туындыларын жоғары бағалады. Көрме 2022 ж. 20 қаңтарына дейін
жалғасады.

ҚР Сәулетшілер одағының XVII съезі қарсаңында 2021 жылдың 29
желтоқсанында сәулетші Сұлтанғалиев Серік Сұлтанғалиұлының
«Nurtau» кеңсесінде "ҚР СО XVII съезіне дайындық" тақырыбында
сәулетшілердің дөңгелек үстелі өтті. Дөңгелек үстелге Одақ
басшылығы мен мүшелері: Мұсылманбеков Болат Аманжолұлы,
Баймұрзаев Ораз Жұбайұлы, Құспанғалиев Болат Орайханұлы,
Ералиев Тоқтар Ералыұлы, Сұлтанғалиев Серік Сұлтанғалиұлы,
Әбілов Алексей Жайылханұлы, Шепель Станислав Васильевич,
Фазылов Сайран Ахметжанұлы, Садырбаев Ғабит Сұлтанғалиұлы,
Мәметов Әркенжан Ахметжанұлы, Мусин Серікбай Бекбергенұлы
қатысты. Беделді сәулетшілердің бұл тобы ҚР Сәулетшілер
одағының президенті А.Ә.Тәтіғұлов бастаған қазіргі басшылықтың
белсенді қызметін қолдайды. Ағымдағы мәселелер мен Одақтың
стратегиялық даму мәселелері, сондай-ақ 2022 жылға белгіленген
ҚР СО XVII съезін дайындау және өткізу мәселесі талқыланды.
Съезді өткізу үшін Сәулетшілер одағының белсенді мүшелерінен
ұйымдастыру комитетін құру туралы шешім қабылданды.
Дөңгелек үстелдің әрбір қатысушысы ҚР СО XVII съезін
ұйымдастыруға және өткізуге көмек көрсетуге міндеттенді.

Қатысушылар қала сәулетін осы аймақтың тарихи, экономикалық,
әлеуметтік-мәдени ерекшеліктерін және ағымдағы жағдайларды
ескере отырып дамыту қажеттілігі жөніндегі мәселелерді
талқылады.

VELUX 2022 ХАЛЫҚАРАЛЫҚ СЫЙЛЫҒЫ
VELUX Award халықаралық сыйлығы әлемнің түкпір-түкпірідегі
сәулет өнері студенттерін күнделікті өміріміздегі күндізгі жарықтың
рөлін зерттейтін жобалар жасауға шақырады. Қатысушылар өз
жобаларын екі санаттың бірінде ұсына алады: ғимараттардағы
күндізгі жарық немесе күндізгі зерттеулер санаттарының біріне
ұсына алады. Сілтеме бойынша тіркелу 01.04.2022-ға дейін
жалғасады. Конкурс туралы толық ақпарат.

Құрметті Қазақстан Республикасы Сәулетшілер одағының мүшелері!
Сіздерді Жаңа 2022 жылмен құттықтай отырып, назарларыңызға Одақтың 2021 ж. желтоқсан айында болған жаңалықтарын қамтитын ҚР
Сәулетшілер одағы дайджесінің 16-санын ұсынамыз. Желтоқсан айында біз Одақтың 2021 жыл ішінде атқарған істерінің нәтижесі
көрсетілген қорытынды дайджесін жариялаған едік. Осыған орай дайджестің желтоқсандағы шығарылымын 2022 жылдың қаңтар айының
басында жариялауды ұйғардық.

Алматы қаласы мен Қазақстан Республикасында болған соңғы оқиғаларға байланысты Одақ орын алған жағдайларға қатысты өзінің ұстанымы жөнінде
бұқаралақ ақпарат өкілдеріне үндеу дайындады.
«Қазақстан Республикасы Сәулетшілер одағы бүлікшіл элементтер, тонаушылық және лаңкестік заңсыз әрекеттерді сынға алады. Қазақстан
сәулетшілері орын алған қайғылы оқиғалар кезінде марқұм болғандардың туыстары мен жақындарына қайғырып көңіл айтады. Біз мемлекет
басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың елдегі тәртіпті қалпына келтіріп, жағдайды тұрақтандыруға бағытталған шешімдері мен қабылдап жатқан
шараларын қолдаймыз».

ҚР СО президенті Айдар Тәтіғұлов

14 желтоқсанда аталған
мекеменің мәжіліс залында
салтанатты түрде мүшелік
билеттер мен төсбелгілері
табысталды. Куәліктерді
табыстауға Одақ президенті
Айдар Тәтіғұлов, вице-
президенті Болат Мұсылман-
беков, Төралқа мүшесі Тоқтар Ералиев пен Жас сәулетшілер
клубының жетекшісі Антон Федянин келді. Жаңа мүшелер
арасында жас мамандармен қатар тәжірибелі сәулетшілер де
болды. Содан кейін «Алматы Бас Жоспары» ҒЗИ директоры
Сыздық Шахмұратпен кездесу өтіп, онда институт басшылығы ҚР
Сәулетшілер одағымен етене қарым-қатынас жасауға ниетті екенін
білдірді. 2021 ж. 27 желтоқсанында екінші лекпен Нұр-Сұлтан
қаласынан «ВЛ» ЖШС-нің бірнеше жас практик сәулетшілері мен
Алматы қаласының бір топ жас сәулетшілері мүшелікке
қабылданды.

ҚР СО Хатшылығы өзінің барлық мүшелеріне 2022 жылға мүшелік жарнаны
төлеуді және 2019-2021 жж. берешектеріңізді өтеуді сұрайды. 

2019 жыл – 10 100 тг. 
2020 жыл– 10 604 тг.

2021 жыл– 11 668 тг.
2022 жыл– 12 252 тг.
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