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Облыс Әкімі Бердібек САПАРБАЕВ Норвегия Корольдігінің Қазақстан Республикасындағы  
Төтенше және өкілетті елшісі Оле Йохан Бёрнойды қабылдады.

Кездесу барысында екіжақты еріптестік меселелері, кәсіби және 
техникалы қ білім берудегі тәжірибелер алмасу, түрлі салалар 
бойынша алдағы уақытқа жасалған жаңа жоспарлар барысы 
кеңінен әңгіме болды. Қазіргі кезде ағымдағы ж ы лды ң алты 
айындағы көрсеткіш  бойынша Норвегия мен Шығыс Қазақстан 
облысының арасындағы  тауар айналымы 257,9 мың АҚШ  
долларын құрайды. Бұл өткен ж ы лды ң сейкес мерзім імен 
салыстырғанда 2,1 есеге артық.

2003 ж ы лды ң сеуір інде облыс акім д ігі мен Н орвегияның Рогланд 
округін ің  курсты қ және кәсіби дайы ндау орталығы арасында өзара әріптестік туралы меморандумға 
қол қойылған.

А йм ақ басш ысы елші мырзаға Шығыс Қазақстан өңір ін ің қазіргі тандағы м үм кінд іктер ін, тамаша 
табиғат байлықтарын, келеш екке арналған жоспарларын таныстырып өтті. Сонымен қатар облыс Ә кім і 
елш іге екі ел арасындағы  әріптестік байланыстың онды қалыптасып келе жатқандығын жеткізіп, 
қарым-қатынасты одан әрі де нығайта түсуге  болатын салаларға тоқталды.

-  Норвегия мен Шығыс Қазақстанды алып қарайтын болсақ, көптеген үқсасты қтарды  байқауға 
болады. С іздерде таулы өзендер өте көп. Б іздерде олардың саны жеті ж үзден асып жығылады. 
С іздерде елдің басым бөлігін орманды алқап қурайтын болса, Шығыс Қазақстанда мындаған гектар 
аум ақ орманды болып келеді. С ізд ің ел мен б ізд ің аймақ білім саласында еріптестікті жалғастыруда. 
Ө скем ендегі Қ.Нұрғалиев атындағы колледждің базасында «Қазақстанды қ-нореегиялы қ орталық» 
ашылып отыр. Орталық мамандар даярлау бойынша ж ұм ы с беруш ілер мен мемлекеттік органдар 
арасындағы  қарым-қатынастарды нығайтудағы , түлектерді ж ұм ы сқа  орналастырудағы қанатқақгы 
жобаларды ж узеге  асырумен айналысады. Сонымен бірге, Ө скеменде «Техникалық және кәсіби 
білім» атты қазақстанды қ-норвегиялы қ корпоративті қор құрылған. Оның негізгі мақсаты -  жоғары 
біліктілікке ие мамандарды даярлауға атсалысу. Сонымен бірге Ш ығыс Қазақстан алдағы уақытга 
әріптестікгің жаңа да бағыггарын қарастыруға езір, -  дед і облыс басш ысы Бердібек С АП АРБАЕВ .

Сондай-ақ, аймақ басш ысы Норвегия су ресурстарын тиімді қолдана б ілуд ің нетижесінде злектр 
знергиясы н өндіруде өлем бойынша алдыңғы орынға ш ығып отырғандығын, елдегі 
гидрознергетикалы қ кәс іпоры ндарды ң мүмкінд іктері зор екенд ігін айтып, бұл бағытга бірлесе ж ұм ы с 
істеуді үсы нды . М ұнымен бірге елдегі А яз Ата резиденциясының (Норвегия бойынша Ю лениссен) 
ж үм ы сы  да ж ақсы  жолға қойылғанын, бізде де А яз Ата резиденциясы салынатынын жеткізд і.



Норвегия Корольд ігін ің  Қазақстан Р еспубликасы ндағы  Төтенше және өкілетті елш ісі Оле Йохан 
Бёрной ең алдымен Ш ығысқа табаны ти іс ім ен-ақ үлкен қонақжайлылық танытып, жылы кездесулер 
үйымдасты рған облыс басш ылығына үлкен ризашылығын білдіре келе, бұған дей інгі қол жеткізілген 
байланыстарды ары қарай да дамыта т ү с іп . ынтымақтастыкгың жаңа қырларын да аш у керектігін 
атады.

-  Норвегия мен осы облыстың арасында білім саласында үлкен байланыстар барлығын білемін. 
С іздерде «Рогланд курсты қ және кәсіби дайы ндау орталығы:» қорының филиалы табысты ж ұм ы с 
істеуде. М үндағы  ж ұм ы сты ң басты мақсаты -  кәсіби білім беруд ің деңгейін халықаралық 
стандарггарға дей ін көтеруді көздейді. Д егенм ен, бір ғана білім саласындағы  байланыс азды қ етері 
сөзсіз, сондықтан мен алдағы уақыттарда өзіңіз атап өткен салалар бойынша әріптестікті дамытуға 
қызмет етуге даярмын. М ысалы, мен өзім көргендей, сауда саласында үрд істер ж ақсы  журуде. 
С іздердің дүкендер ің ізден  норвегиялық сёмганы көргенімде танданысымды жасы ра алмағаным 
анық. Ал б ізд ің  ел С іздерден астық алады. Экспортгағы оның көлемі 10 пайызды құрайды. С ізд ің 
айтқан үсы ны сы ңы зды  б ізд ің  елдегі гидроэнергетика, пайдалы қазбалар саласындағы  кесіпкерлерге 
міндетгі турде жеткізетін боламын. Ал А яз Ата резиденциясын салмақ болсаңыздар, 
тежірибелерім ізбен белісуге өзірм із, -  дед і елші Оле Йохан Бёрной.

Кездесу соңында облыс Ә кім і Бердібек С А П А Р Б А Е В  елш іге Шығыс Қазақстан жайы ндағы  кітапты 
естел ік ретінде сыйға тартты.
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