HELVETAS Swiss Intercooperation Кыргызстанда
#9 ЧЫГАРЫЛЫШЫ
E-mail: water@helvetas.kg; ww.helvetas.kg
720044, Кыргызстан
Бишкек, 7ая Линия көч. 65
Тел. +996 312 21 45 72, 21 45 73;
Факс: +996 312 21 45 78

Январь-Февраль 2012

СЭП Жаңылыктар
Түрмөгү
Тандалган СПАлар менен СЭП долбоорунун 2012 - жылга пландары
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Сол Жээктеги
СПАлардын

2011-жылдын
күз
мезгилинде
долбоор стратегиясын кайра карап
чыгып, I фазанын акыркы жылында
кийлигишүү стратегиясын өзгөрттү.
Долбоор талаа деңгээлинде иштөө
менен бирге, «сугат суу жеткирүү
системасына» жаңы элементтерди
кошот. Төмөндөгү график СЭП
долбоору ар деңгээлде кандай
түрдө
иштей
тургандыгын
чагылдырат. 2012-жылга СЭП үчүн
Ош жана Жалалбад областында
эки
пилоттук
зона
тандалып
алынды.
• Жалалабад областынын КараҮңкүр дайрасынын Сол –Жээк
каналында үч СПА: «Тойчубек
Чек» СПАсы, «Мураб» СПАсы
жана «Оби Хает» СПАсы.
• Ош областынын Араван районундагы Араван-Сай дайрасында

үч СПА: «Сохил» СПАсы, «Сохи
Дария» СПАсы жана «Кара
Курган» СПАсы.
СЭП тандалган СПАларга алардын
суу
ресурстарын
башкарууда
потенциалын жогорулатуу үчүн
СПАлардын кызматкерлерин жана
дыйкандарды практикалык түрдө
окутуу аркылуу, көргөзмө жана
коучинг менен жардам көрсөтөт.
ЕС
тарабынан
каржыланган
«конфликттерди
жоюу
жана
тынчтыкты куруу» боюнча TASK
долбоору менен тыгыз иштейт.
TASK долбоору СПАларды суу
өлчөөчү жабдуулар менен камсыздап, СЭП долбоорун толуктайт.
Биз 2012-жылы СПАлар менен
болгон ийгиликтүү өнөктөшүүгө
жана суу жеткирүү потенциалын
жогорулатууга ишенебиз.

Тегерек Столдору
СЭП
долбоорунун
командасы 25 февралда
Базар-Коргон районунда
болуп өткөн Сол Жээк
СПАларынын Экинчи
Тегерек
Столуна
катышты. СПА директорлору болуп жаткан
иш-чаралары тууралуу
маалымат алмашып,
канал деңгээлиндеги
ички
көйгөйлөрдү
талкуу-лашты.
СЭП 2012 –жылы: Билимин жогорулатууда жана «суу жеткируу системасынын» баардык дең гээлинде катнашууну жакшыртуу

1-бет

СЭП Жаңылыктар Түрмөгү
Муктаждыктарды баалоо жана пландаштыруу боюнча семинарлар
Долбоордун 6 өнөктөш СПАларынын
муктаждыктарын
баалоо
боюнча
семинар 8 февралда Ошто, 9
февралдя Жалалабадда өттү. СПА
директорлору өз СПАлары менен
тааныштырып, күчтүү жана алсыз
жактарын анализдешип жана проблемаларды
чечүү
үчүн
өз
күч
аракеттерин жана долбоордон керек
болгон
жардамды
аныкташты.
Муктаждыктарды баалоонун негизинде
28 февралда Жалалабадда,
29
февралда
Ошто
пландаштыруу
семинарлары болуп өттү. СПАлардын
проблемалары
кайра
каралып,
кийлигишүү
пландары
семинар
учурунда белгиленди.

Жалалабадда семинар учуру

«Тойчубек Чек» СПАсы тууралуу
«Тойчубек Чек» СПАсы Жалалабад
областынын Базар-Коргон районунда
жайгашкан жана 689 мүчөсү бар. Ал
сууну 1000 га ашуун жерге жеткирип
берет.
СПА
кызматкерлери
директордон, эсепчиден, 5 мурабтан
турат.
2011-жылы
СПА
СЭП
долбоорунун
алкагында
АКК
Жалалабад
менен
тыгыз
кызматташып, дыйкандарды жана
мурабтарды
сууну
эффективдүү
башкарууга үйрөтүп,
суу өлчөөчү
каражаттарды
куруп,
суу
бөлүү
Соколок ыкмасын колдоно баштап,
көргөзмө талааларды жана талаа
күндөрүн уюштурду.1
СЭП башкаруусундагы өзгөрүүлөр
2012-жылдын 1-январынан баштап
Жылдыз Абдыллаева СЭП долбоорунун менеджери болду.
Лидия
Плюсс долбоордун техникалык кеңешчиси болду.

«Тойчубек-Чек» СПАсында суу өлчөөчү шайман

Жарнак
Тамчылатып сугаруу системалары сатылат. Ал сууну
үнөмдөгөнгө,
кайракы
жерлерде
бактарды
жана
теплицаларда жашылчаларды өстүрүп, мол түшүм алууга
мүмкүнчүлүк берет. Система жер кыртышын туздануудан
жана эрозиядан сактайт, колдонууга оңой, жогорку сапатта
жана кепилдиги бар, баасы кымбат эмес. Сатып алуу үчүн
төмөнкү телефондорго чалыңыз: 0550-912132, 0777-912132

1 1 Соколок ыкмасы (группаларга негизделген сууну кичи аянттарга таратуу) – бул сууну өлчөө жана жөөктөргө кеткен сууну эсептөөгө негизделген суу таратуу.
Жаң ылыктар Түрмөгүн СЭП долбоорунун адиси Венера Изабекова даярдады venera.izabekova@helvetas.kg
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