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Алақай қар еріді,
Қуанышты кез келді!
Төрт түлік мал төлдеді,
Сүт пен айран көбейді.
Наурыз тойы берекесі,
Анашымның мерекесі,
Тойланатын кез келді.

Азамат Алинев,
волгодонов орта 

мектебінің 1 сынып 
оқушысы.

КөКтем

Кеңеске құқыққорғау органының 
өкілдері, КМК, ШЖҚ КМК, білім 
ұйымдары, мекемелердің бухгалтерлері 

мемлекет басшысының қазақстан халқына 
үндеуі

құрметті қазақстандықтар!
Ел ішінде биыл кезек-

тен тыс Президент сай-
лауын өткізу мәселесі қызу 
талқылануда. Қазақстан халқы 
Ассамблеясының Кеңесі 
көтерген бастамаға қоғам 
өкілдері жан-жақты пікір 
білдіруде. Парламент депу-
таттары мен саяси партиялар, 
қоғамдық ұйымдар, еңбек 
ұжымдары өз пікірлерін айт-
ты. Маған күн сайын еліміздің 
түкпір-түкпірінен жүздеген 
хаттар келуде. Барша жұрт ке-
зектен тыс Президент сайлауын 
өткізу бастамасына қызу қолдау 
білдіруде.

құрметті қазақстандықтар!
Кезектен тыс Президент сайлауын 

өткізуге Демократиялық күштердің 
«Қазақстан-2050» жалпыұлттық коали-
циясы бірауыздан қолдау білдірді. Ол 
6 саяси партияның, 18 республикалық 
қоғамдық бірлестіктің, 500 өңірлік 
үкіметтік емес ұйымдардың басын 
біріктіреді. Аталған мәселе бойынша 
Қазақстан халқы Ассамблеясының 
Кеңесі бастамашылық жасады.

Б ұ л  к ү н д е р і  м е н і ң  ат ы ма 
кәсіпорындардың еңбек ұжымдарынан, 
ардагерлерден, студенттерден, жасы 
және кәсібі әртүрлі адамдардан көптеген 
хаттар мен жеделхаттар түсіп жатыр. 
Мұның өзі біздің азаматтарымыздың өсе 
түскен саяси белсенділігі мен олардың 
ел тағдырына шынайы қамқорлығын 
білдіреді. Барлықтарыңызға осы үшін 
зор рахмет.

Біздің азаматтарымыз үшін бүгін не 
нәрсе аса маңызды?

Біріншіден, маған арналған барлық 
үндеулерде ешқандай ішкі кикілжіңдер 
мен сыртқы жанжалдар біздің елімізге 
кесірін тигізбесін деген бүкілхалықтық 
алаңдаушылық  байқалады. Адамдар бұл 
үшін тұрақтылық пен қоғамымыздың 
бірлігін нығайту қажет екенін түсінеді.

Екіншіден, әлемдік экономикалық 
дағдарыс белең ала түскен кезеңде 
халыққа ертеңгі күніне деген 
сенімділік керек. Бұл, ең алдымен, 
жұмыс орындарымен қамтамасыз ету, 
әлеуметтік төлемдердің, жалақының, 
стипендиялардың тұрақтылығы.

Үшіншіден, жаһандық геосаяси 
қарама-қайшылықтар ушыға түскен 
жағдайда, біздің азаматтарымызды 
ұлттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету 
мәселесі алаңдатады. Сондықтан 
қазақстандықтар теңдестірілген ішкі 
және сыртқы саясаттың әрі қарай 
жалғастырылғанын қалайды.

Бұлар оңай мәселелер емес. Олар-
ды шешу барлық азаматтар мен 
барлық деңгейдегі атқарушы биліктен 
дағдарыстан шығу жөніндегі белгіленген 
бағдарламаларды орындау үшін күш 
біріктіруді талап етеді. Осылайша, 
барлығымыздың алдымызда аса ауыр 
жұмыс тұр.

Маған Қарағандыдан Нина Алексеев-
на Мисоченко былай деп жазады:

«Күн сайын балаларымның амандығы 
үшін, жеріміздегі бейбітшілік пен 
тыныштық үшін мінәжат етемін. 
Күн сайын Құдайдың алдында біздің 
үйлерімізге ешқашан ешқандай 
алауыздық пен ешқандай соғыс қатер 
төндірмесін, біз қашанда бейбіт және 
бақытты өмір сүрейік деп жалбары-
намын. Қазақстанда барлық адамдар 
татулық пен бір-біріне сеніммен өмір 
сүріп жатса, бұл Сіздің ерен еңбегіңіздің 
арқасы. Қазақстандықтар бірге еңбек 
етіп, бір-біріне қолұштарын береді, бала-
лары мен немерелерін алаңсыз оқытып, 
өсіріп жатыр. Әрқашан және мәңгілік 
осылай бола берсін!».

Рахмет, Нина Алексеевна! Бұл 
тек менің ғана емес, біздің бүкіл 
халқымыздың еңбегі. Тәуелсіздік 
жылдарында қазақстандықтардың 
бойында бейбітшілік пен келісім – ба-

сты жалпыхалықтық игілігіміз деген 
даналық ұғым мықтап орнықты. Және 
оны әр күн сайынғы еңбекпен қорғау 
және нығайту қажет. Бүгінгі біздің 
қазақстандық мінез бітіміміз осын-
дай! Бірлік пен Тұрақтылық – бұл 
біздің жауапты таңдауымыз! Бұл біздің 
Отанымыздың табысты дамуының 
басты формуласы.

қымбатты отандастар! 
Өткен 23 жыл – біз үшін ғасырға бергісіз 

жылдар. Кезең-кезеңімен жүргізілген 
тұрақты саясаттың арқасында біз бүгінгі 
белеске көтерілдік. Қазақ қазақ болғалы 
қазіргідей төрт құбыласы түгел, қуатты 
елге айналып көрген емес. Біз бүгін 
қариясы қамсыз, азаматы алаңсыз, 
ұрпағы уайымсыз елдердің қатарына 
ұмтылдық. Біз үшін көк аспанымыз 
ашық, көк байрағымыз асқақ болғаннан 
артық мәртебе жоқ.

Жер бетінде саны қанша миллион 
болса да туын тігер ұлтарақтай жерді, 
ұрпағына мирас етер елді арман еткен 
ұлттар қаншама! Елі болғанмен бағдары 
жоқ, бағдары болғанмен берекесі жоқ 
халықтар да көз алдымызда. Қазақстан 
даму көшіне ілескен елдерден суы-
рылып шығып, көш тізгінін ұстаған 
елдердің  санатына бет алды. Бірақ, біз 
өткенді ешқашан ұмытпауға тиіспіз. 

Қазақ – тарихи жады мықты, соңына 
қарап тәубесін айтқан, жолына қарап 
тәуекел еткен халық. Әсіресе, осы 
күндері маған жүздеген хаттар келіп 
түсуде. Солтүстік Қазақстан облысының 
жасы тоқсаннан асқан тұрғыны 
Байқуаныш Сәрсембин ақсақал былай 
деп жазыпты:

«Өткен ғасырдағы түрлі тарихи 
оқиғалардың бәрі менің көз алдымда 
өтті. Бірде құлдырап, бірде өрлеген 
қилы замандарды көрдік. Бірақ, дәл 
қазіргідей Алтын Ғасыр халқымыздың 
басында ешқашан болған емес. Елінің 
шекарасын бекітіп, барлық елдермен 
достық қатынас орнатып, барша адамзат 
тағдырын шешуге араласып отырған 
қазақ баласы ешқашан болмаған», – 
дейді Байқуаныш қария.

Мен жеткен абырой, мәртебе – бар-
ша Қазақстанның мерейі. Әрбір хат 
иесінің бүгінгі Қазақстанды мақтан етіп, 
марқаятынын көремін.

Біз өресі биік, рухы берік, отаншыл 
елміз. Біз үшін туған елдің бір уыс 
топырағынан қасиетті жер жоқ, бір түп 
жусанынан жұпар иіс жоқ. Елдің бірлігін 
нығайтып, Отанымызды көркейтуге 
бағытталған кез келген ұсыныс мен үшін 
құнды. Қоғамда талқыланып жатқан 
кезектен тыс Президент сайлауын өткізу 
жайын мен осы тұрғыдан сараладым.

құрметті отандастар!
Бұрынғы Президент сайлауынан бері 

4 жыл өтті. Бұл Қазақстан үшін жаңа 
мүмкіндіктер ашқан күрделі уақыт еді. 
Біз 2011 жылғы сайлауалды науқаны 
барысында менің тарапымнан айтылған 
барлық мақсаттарға қол жеткіздік. 
Біз әлемдегі аса дамыған 30 елдің 
қатарына ену жөніндегіұзақ мерзімді 
2050 Стратегиясын жүзеге асырудамыз. 
Бүгінде мен жаһандық экономикалық 
және геосаяси тәуекелдерді есепке 

ала отырып айқындап берген 
мемлекеттік бағдарламаларда 
дамудың барлық стратегиялық 
мәселелері белгіленген.

Дағдарыс пен біздің экспорттық 
тауарларымызға бағаның күрт 
төмендеуінен бізге бюджет сая-
сатын жедел оңтайландыруға 
тура келді. Дағдарысқа қарсы 
шаралар кешені жүзеге асыры-
луда. Біз жаһандық дамудың 
ауыртпалықтарын абыроймен 
еңсеретінімізге сенімдімін. Бізде 
бұл үшін барлық жағдай – іс-
қимылдың нақты жоспарлары, 
халықтың бірлігі мен қажетті 
ресурстар бар.

Енді сайлау туралы айтай-
ын. Бүгін мен Парламент Се-

наты мен Мәжілісі басшылығымен, 
Премьер-Министрмен және республика 
Конституциялық Кеңесінің Төрағасымен 
консультациялар өткіздім. Оның алдын-
да Сенат Төрағасының сауалы бойынша 
Конституциялық Кеңес кезектен тыс 
Президент сайлауын өткізу бойынша 
жан-жақты түсініктеме берді. Президент 
және Парламент сайлауларын өткізудің 
күнтізбелік мерзімі 2016 жылға дөп 
келіп, іс жүзінде қосақталып тұр. Кон-
ституция бұған жол бермейді.

Менің  Мемлекет  басшысы 
лауазымындағы конституциялық 
өкілеттілігімнің мерзімі 2016 жылы 
аяқталады. Осыған байланысты 
екі ұсыныс айтылуда. Бірінші – ел 
Президентінің сайлауын мерзімінен 
бұрын өткізу. Екінші – Мемлекет 
басшысының өкілеттілігін ұзарту тура-
лы референдум өткізу. Екі ұсынысты да 
жүзеге асыруға болады.

Көңілге қонымдысы, Конституция та-
лаптарына жауап беретіні сайлау өткізу 
болып табылады. Сондықтан халықтың 
мүддесіне орай, оның өтінішін, жалпыға 
ортақ ерік-жігерін есепке ала отырып, 
Негізгі Заңды бұлжытпай сақтау үшін 
мен Конституцияның 41-бабының 3.1 
тармағына сәйкес шешім қабылдап, 
2015 жылдың 26 сәуірінде кезектен тыс 
Президент сайлауын белгілеу туралы 
Жарлыққа қол қойдым. Қазақстан үшін 
сайлау қашанда қоғамдағы бірлік пен 
келісімнің жоғары тетігі болды. Қазір 
де және әрқашанда солай болатынына 
сенімдімін!

Сайлау – аса маңызды конституциялық 
және патриоттық акт. Оны заңнамаға 
қатаң сәйкес, ашық және адал, отандық 
және халықаралық байқаушыларды 
кеңінен қатыстыра отырып өткізу қажет. 
Алдағы сайлауға өзімнің қатысатыныма 
орай шешімді мен кейінірек, еліміздің 
Конституциясы мен заңдарына толық 
сәйкес қабылдайтын боламын. 

қымбатты қазақстандықтар!
Қайта қаһарына мінген әлемдік 

дағдарыс жағдайында бірлік бізге 
бұрынғысынан бетер құнды. 
Мемлекеттің тыныштығы мен елдің 
бірлігін сақтап, дамыту Президенті 
бастап, елі қостаған кезде ғана баянды 
болмақ. Жауапкершілік бүкіл халыққа да 
жүктеледі. Осыны ұмытпайық. Алдағы 
биік белестер мен асқар асулар үшін біз 
барлық кедергілерді бағындырып, алға 
басуға тиіспіз.

Құзырлы органдар Қазақстан халқы 
Ассамблеясының бастамасы еліміздің  
Конституциясына және Сайлау ту-
ралы Заңға сай деген қорытынды 
шығарды. Мен сайлауға қатысты 
«иә» мен «жоқты» мұқият ой тара-
зысына салдым. Сөйтіп, «кезектен 
тыс Президент сайлауын өткізген 
жөн» деген пайымға келдім. Сай-
лау елімізді ұлы істерге ұйыстырып, 
баянды болашақ жолында біріктіре 
түсеріне сенемін. Қазақстандықтарды 
ел тарихындағы тағы бір тағдырлы 
оқиғаға жауапкершілікпен қарап, бел-
сене қатысуға шақырамын.

Баршаңызға бірлік пен береке, 
шаңырақтарыңызға шаттық тілеймін!

Екі жұлдыз

Бос орын болмағанының өзі 
халықтың мерекеге асыға 

келетінін білдірді. Аудан әкімі 
Ж.Ж.Нұркенов  жиналған нәзік 
жанды қауымды мерекелерімен 
құттықтап, зор денсаулық, қажымас 
қайрат, жігер, жаңа бастамалар 
мен шаңырақтың 
шаттығын тіледі. 
Әкімнің атынан 
залдағы барлық 
әйелдерге гүл 
шоғы тапсырыл-
ды. Сахна төрінде 
республикалық 
« А л т ы н  д ау -
ыс» байқауының 
жүлдегері Олжас 
С ә б и ж а н н ы ң 
әндері  ду қол 
ш а п а л а қ п е н 
қарсы алынып, 
тыңдарманның 
көңілінен шықты. 

Ал бұл салтанатты кештің тағы 
бір керемет сәті – ол алты жұптың 
сайысқа түсер кезі еді. Алты 
жұпты хабарлағанда залдағылар 
қошеметпен қарсы алып, қай жұп 
қашан сайысқа шығары анықталған 
соң қазылар алқасымен бірге сайысқа 

Әсерлі байқау
көктем күнімен төрімізге өтетін әдемі мереке бар. Ол 8 

наурыздағы халықаралық әйелдер күні. Азаматтардың барлығы 
да дәл осы күні аналарына, сүйіктілеріне, асыл жарларына, 
қарындастарына, әріптестеріне сыйлық жасауға асығып, жақсы 
тілектерін арнайтыны да сөзсіз. Аршалы ауданының Мәдениет 
Үйінде ұйымдастырылған шоу барша көрерменнің есінде қалды. 
Уақыт қас-қағым сәтте өтіп кеткендей болды. Әдемі ән, керемет 
көріністер, би мерекелік шашу болды.

шығушыларға елеңдеп отырды 
Жұптар:  «Агрофирма Поиск» ЖШС 
директоры, аудандық мәслихаттың 
депутаты Александр Гусев пен 
Түрген ауылдық округінің бас мама-
ны Бағдат Рыспаева, Аршалы кентінің 
әкімі Қайрат Шалов пен орталық 
кітапхананың кітапханашысы На-
талья Косарева, Сараба селолық 
округінің әкімі Махаббат Мұратова 
мен кәсіпкер Аян Кемалов, Аршалы 
ауданының әділет басқармасының 
басшысы Күлпаш Оспанова мен 
Ақтан Жанабергенов, Анар орта 
мектебінің директоры Гүлнәр Тыш-
тыбаева мен музыка мектебінің ди-
ректоры Ержан Қорғанбек, «Аршалы 

айнасы» газетінің редакторы Маулен 
Ажықанова мен №3 АОМ ұстазы 
Руслан Маханов.

Әрбір жұп өздерінің реттік номерлері 
бойынша өнерлерін ортаға салды. 
Жұптардың арасында концерттік 
бағдарламалар да қызықты өтті. Әділ 

қазылар алқасынан Айна Ермекқызы 
Мысырәлімова әділ алқа шешімімен 
таныстырды. «Чумачечая весна» әзіл 
әнін керемет орындаған Қ. Шалов 
пен Н.Косарева қызықты, тартымды 
жұп атанды. Көңілге шуақ шашқан 
жұп Г. Тыштыбаева мен Е. Қорғанбек 
«Букет из белых роз» әнін орындады. 

«Көктемгі дуэт» 
номинациясын 
жеңіп алған жұп 
М.Мұратова мен 
А.Кемалов, «Жем-
чужина востока» 
номинациясын 
К.Оспанова мен 
А.Жанабергенов 
иеленсе, «Дәстүр» 
номинациясын 
М.Ажықанова мен 
Р.Маханов иеленді. 
Әрбір жұп өздерінің 
сахна төріндегі 
қимылдарын, ән 

салу өнерлерін, би билеу әдістерін 
әдемі келтіріп, көрермендердің 
ықыласына бөленді. 

ЕЦ-166/5 офицерлерінің ән ша-
шуы, А.Цуп пен С.Тулесованың биі 
де сый үстіне сый болды. Барлық 
көрермендер билеп те, қызықты 
сәттерде жүздері күлкіге толып, 
көңілдері көтеріліп, жақсы лебіздерін 
білдіріп, үйлеріне тарасты. 

«Ақ әжелер» клубының тобы шашу-
ын шашып, көрермендерге тәттілерін 
ұсынса, № 3 Аршалы орта мектебінің 
оқушылары билерімен мереке көрігін 
қыздырды. 

е. ернырқызы.
суретті түсірген м. Антонов.   

жемқорлыққа қарсы стратегия – ұстаным!

Күреспейік, еске салайық
Аршалы ауданы әкімінің орынбасары А.Е. Мысырәлімованың басшылығымен 

және аудандық «Нұр Отан» партиясы филиалымен бірлескен кеңейтілген кеңес 
жемқорлыққақарсы стратегия төңірегінде аудандық Мәдениет Үйінде өткізілді.

мен кадрлық қызметкерлері, ұйымдар 
мен кәсіпорынның, БАҚ өкілдері 
қатысты. 

Кеңесті бастаған Айна Ермекқызы 
Елбасының 2014 жылы 11 қарашада 
«Нұрлы жол – болашаққа жол» 
Жолдауындағы және Қазақстан 
Республикасының жемқорлыққа қарсы 
2015-2025 жылдарға стратегиясындағы 
қарсы әрекет жасау, алдын алу, ескерту 
жұмыстарының маңызына тоқталды.

(Соңы 2 бетте)



13 наурыз 2015 жыл 2 бет Аршалы айнасы

Назарыңызда болсын

1. Өткен жылғы Бжзқ қызметінің 
нәтижесі қандай?

2014 жылдың наурыз айында 
жинақтаушы зейнетақы қорларының 
(ЖЗҚ) зейнетақымен қамсыздандыру 
туралы шарттар бойынша зейнетақы 
активтері мен міндеттемелерін БЖЗҚ-
ға қабылдау-өткізу рәсімдері аяқталды, 
ол ҚР Ұлттық банкі бекіткен Кестеге 
сәйкес 2013 жылдың қазан айында 
басталған болатын.

2015 жылғы 1 қаңтарда БЖЗҚ 
салымшыларының (алушыларының) 
жеке зейнетақы шоттарының (ЖЗШ) 
саны барлық шарт түрі бойынша 
9 959 267 бірлікті құрады. Зейнетақы 
жинақтарының жалпы сомасы 4,5 
трлн. теңгеден асып түсті. 2014 
жылдың 12 айында БЖЗҚ жасаған 
зейнетақы төлемдерінің сомасы 
– 93,04 млрд. теңге, оның ішінде 
сақтандыру ұйымдарына аударылған 
сома – 13,6 млрд. теңге. 

2 0 1 4  ж ы л ы  Б Ж З Қ  а л ы п , 
салымшылардың (алушылардың) 
ЖЗШ-ына бөлінген инвестициялық 
табыс – 183,96 млрд. теңге.

2014 жылғы БЖЗҚ зейнетақы 
активтерінің табыстылығы – жылдық 
мәнде 6,31% құрады, бұл 2013 жылы 
жылдық мәнде 2,2 % болған ЖЗШ 
бойынша табыстылықтан елеулі түрде 
жоғары. 

2. салымшылар (алушылар) 
зейнетақы жинақтарының жағдайы 
туралы ақпаратты бұрынғыдай по-
шта арқылы алады ма?

Қазақстан Республикасының 
«Қазақстан Республикасындағы 
зейнетақымен қамсыздандыру ту-
ралы» заңына (бұдан әрі – Заң) 
сәйкес БЖЗҚ салымшыға (алушыға) 
зейнетақы жинақтарының жағдайы 
туралы ақпаратты кемінде жылы-
на бір рет беруге міндетті.  Жеке 
зейнетақы шотының (ЖЗШ) жағдайы 
туралы жыл сайынғы ақпаратты алу 
тәсілін салымшы (алушы) өз бетінше 
анықтап, ЖЗШ ашу туралы өтініште, 
зейнетақымен қамсыздандыру тура-
лы шартта немесе хабарлау тәсілін 
өзгерту (анықтау) туралы келісімде 
көрсетеді.

Зейнетақы шотының жағдайы 
туралы ақпаратты пошта арқылы 
хабарлаудың осы тәсілін бұрын 
таңдаған салымшылар (алушы-
лар) ғана алады. Сондықтан салым-
шылар (алушылар) зейнетақымен 
қамсыздандыру туралы шартта/ЖЗШ 
ашу туралы өтініште/хабарлау тәсілін 
өзгерту (анықтау) туралы келісімде 
қандай хабарлау тәсілі таңдалғанын 
қарауы керек. Пошта арқылы үзінді 
көшірме алып жүрген салымшының 
(алушының) мекенжайы өзгеріп, 
бұл туралы БЖЗҚ-ға хабарламаған 
жағдайларда кездеседі. Мұндайда 
оған жіберілген үзінді көшірме 
Қорға қайтып келеді, ал БЖЗҚ 
зейнетақы заңнамасына сай келесі 
жылы үзінді көшірмені жібермеуге 
құқылы. Пошталық мекенжайының 
өзгергені туралы салымшы (алушы) 
БЖЗҚ кеңсесіне өзі келіп немесе 
пошталық байланыс не электрондық 
пошта арқылы хабарлай алады. 
Тегін, атын, әкесінің атын, туған 
күнін, жеке сәйкестендіру нөмірін 
(ЖСН) көрсетіп, міндетті түрде 
жеке басын куәландыратын құжат 
көшірмесін тіркейді. 

Одан ары қарай салымшы (алушы) 
хабар алу тәсілін өзгерткісі келсе, оған 
«БЖЗҚ» АҚ-мен хабарлау тәсілін 
өзгерту/анықтау туралы келісім жасау 
керек. 

Салымшы (алушы) зейнетақы 
жинақтары туралы хабарлаудың 
төмендегі тәсілдерінің бірін таңдай 
алады:

1) электрондық – салымшының 
(алушының) электрондық мекенжай-
ына (e-mail) хабарлама жіберу;

2) салымшының (алушының) өзінің 
«БЖЗҚ» АҚ-ға келуі;

3) салымшының (алушының) 
берілген логин мен парольді пайда-
ланып, интернет қызметі (www.enpf.
kz) арқылы алуы;

4) халыққа қызмет көрсету 
орталықтары арқылы алу.

3. зейнетақы жинақтарын жыл-
жымайтын мүлік сатып алуға, 
шетелде емделу, немерелердің оқу 
ақысын төлеуге пайдалануға бола 
ма?

БЖЗҚ-дан зейнетақы төлемдерін 
зейнет жасына толған кезде не Заңда 
көзделген басқа жағдайларда ғана 
алуға болады. 

Б Ж З Қ - д а ғ ы  з е й н е т а қ ы 
жинақтарының есебінен несиені 
өтеу, жылжымайтын мүлік са-
тып алу, емделу ақысын төлеу 
және т.б. қолданыстағы заңнамада 
көзделмеген. 

4. мен басқа елге тұрақты тұруға 
кеттім. зейнетақы жинақтарымды 
қалай ала аламын?

БЖЗҚ-дан зейнетақы төлемдеріне 
құқық Қазақстан Республикасының 
аумағынан тысқары жерге тұрақты 

«Бжзқ» Ақ өзінің «Бжзқ туралы 5 сауал» атты тұрақты айдарын 
жүргізуде, онда сіздер өздеріңізді қызықтыратын сұрақтардың 
жауабын таба аласыздар.

тұруға кететін немесе кеткен 
шетелдіктерге және азаматтығы 
жоқ тұлғаларға беріледі, олар 
кету ниетін немесе дерегін растай-
тын Қазақстан Республикасының 
заңнамасында анықталған (Заңның 
31-33 баптары) құжаттарды беруі 
тиіс.

Қ а з а қ с т а н  Р е с п у б л и к а с ы 
Үкіметінің 02.10.2013ж. №1042 
қаулысымен бекітілген Бірыңғай 
жинақтаушы зейнетақы қорынан 
міндетті зейнетақы жарналары, 
міндетті кәсіптік зейнетақы жарна-
лары есебінен құралған зейнетақы 
жинақтарынан зейнетақы төлемдерін 
жасау қағидасының (бұдан әрі – 
Қағида) 8-тармағында Қазақстан 
Республикасының аумағынан 
тысқары жерге тұрақты тұруға кететін 
шетелдіктер және азаматтығы жоқ 
тұлғалар БЖЗҚ-ға өзі келіп, төмендегі 
құжаттарды береді деп белгіленген:

1) белгіленген нысандағы зейнетақы 
төлемдерін тағайындау туралы өтініш 
(бұдан әрі – өтініш);

2) Қазақстан Республикасының 
аумағынан тысқары жерге тұрақты 
тұруға кетуге рұқсаты бар азаматтығы 
жоқ тұлға куәлігінің не шетелдік 
паспортының көшірмесі және салы-
стыру үшін түпнұсқасы.

Қағиданың 9-тармағына сәйкес 
Қазақстан Ре спубликасының 
аумағынан тысқары жерге тұрақты 
тұруға кеткен зейнетақы жинақтарын 
алушылар болып табылатын 
шетелдіктер және азаматтығы жоқ 
тұлғалар БЖЗҚ-ға өзі келіп, төмендегі 
құжаттарды береді: 

1) өтініш;
2) Қазақстан Республикасының 

аумағынан тысқары жерге тұрақты 
тұруға кетуге рұқсат туралы белгісімен 
азаматтығы жоқ тұлға куәлігінің не 
шетелдік паспортының көшірмесі 
және қарап шығу үшін түпнұсқасы;

3) көші-қон карточкасының 
көшірмесі және бар болса, қарап 
шығу үшін түпнұсқасы.

Зейнетақы төлемдерін БЖЗҚ 
деректемелері өтініште көрсетілген 
алушының банктік шотына Қазақстан 
Республикасындағы екінші деңгейдегі 
банктерге де, шетелдік банктерге де 
аударады. Алушының шоты БЖЗҚ-
мен тиісті шарттар жасаған екінші 
деңгейдегі қазақстандық банктердің 
бірінде ашылған болса, зейнетақы 
жинақтарын аударуға және төлеуге 
байланысты банктік қызметтер ақысы 
БЖЗҚ меншікті қаражаты есебінен 
төленеді, бұған оларды айырбастау 
сомасы қосылмайды.

Зейнетақы жинақтарын төлеуге 
құжаттарды БЖЗҚ-ға төменде 
көрсетілген тәсілдердің бірімен бе-
руге болады:

- алушының БЖЗҚ бөлімшесіне 
өзінің келуі,

- пошталық байланыс арқылы беру,
- сенім жүктелген тұлға арқылы 

беру.
БЖЗҚ-ға берілетін құжаттар топта-

масы оларды беру тәсіліне байланы-
сты болады. 

БЖЗҚ-дан зейнетақы төлемдері 
мемлекеттік бюджетке аударылуы 
тиіс 10 пайыз мөлшерлеме бойынша 
жеке табыс салығын төлеу көзіне 
салық салынатын табысқа жатады 
(Қазақстан Республикасының «Салық 
және бюджетке төленетін басқа да 
міндетті төлемдер туралы» кодексінің 
ережелеріне сай). 

5. Адам қайтыс болған жағдайда, 
оның шотындағы ақша қайда 
жіберіледі?

Алушы, сондай-ақ «БЖЗҚ» АҚ-
да зейнетақы жинақтары бар және 
Заңның 11-бабының 1-3 тармақтарына 
сәйкес зейнет жасына жетпеген 
тұлғалар қайтыс болған жағдайда, 
оның отбасына не оны жерлеген 
тұлғаға «БЖЗҚ» АҚ республикалық 
бюджет туралы заңда тиісті қаржы 
жылына белгіленген айлық есептік 
көрсеткіштің 52,4 еселік көлемінің 
шегінде, бірақ ЖЗШ-дағы қаражаттан 
артық емес бір реттік жерлеуге төлем 
жасайды.

Жерлеуге бір  реттік  төлем 
жасалған соң алушы ЖЗШ-ындағы 
зейнетақы жинақтарының қалдығы 
республикалық бюджет туралы заңда 
тиісті қаржы жылына белгіленген 
ең төменгі зейнетақы көлемінен 
аспайтын соманы құраса, бұл қалдық 
жерлеуге бір реттік төлем сомасына 
қосылады.

Заңның 31-33 баптарына сәйкес 
БЖЗҚ-да зейнетақы жинақтары 
бар тұлға қайтыс болған жағдайда, 
оларды Қазақстан Республикасының 
заңнамасында белгіленген тәртіппен 
мұраға қалады. 

Анықтамалық ақпаратты 8 800 
080 11 77 нөмірі арқылы қордың 
байланыс орталығынан немесе 
1414 телефоны арқылы ортақ бай-
ланыс орталығынан алуға болады. 
қазақстан аумағында қоңырау 
шалу тегін. 

(Соңы. Басы 1 бетте)
- «Қазақстан-2050 стратегиясы» 

қалыптасқан мемлекеттің жаңа 
саяси бағыты, - деп сөзін жалғаған 
А.Е.Мысырәлімова қоғамда қашан 
да теріс әрекеттерге қарсы дер 
кезінде жұмыстарды жүргізіп, 
әрбір кері қайшылықтың алдын 
алу керектігіне тоқталды. 

Жемқорлықтың әсері әлеуметтік-
экономикалық жағдайға кері әсерін 
тигізеді, мемлекеттік басқарудың 
т и і м д і л і г і н  т ө м е н д е т е д і , 
еліміздің инвестициялық тар-
туына да қайшылық туғызатыны 
сөзсіз деп қорытты сөзін.Ау-
дан прокурорының орынбаса-
ры Қ.Тоқсанбаев тәуелсіздік 
алғаннан бері қойылған талаптың 
барысында жұмыстың жасалы-
нып келе жатқанына тоқталды. 
«Жемқорлықпен күрес» және 
«Мемлекеттік қызмет туралы» 

Күреспейік, еске салайық
Заңдардың бары-
сында ешқандай 
да кері әрекетке 
жол салынбауы 
к е р е к т і г і н  д е 
айтты.  Ақмола 
облысының тексе-
ру комиссиясының 
А р ш а л ы  ауд а -
нында өткізген 
т е к с е р і с і н і ң 
қорытындысымен 
қаржы және эко-
номика бөлімінің 
б а с ш ы с ы  Е . А . 
А н д р у х  б а я н -

дама жасады.  Аршалы ішкі 
істер бөлімінің «Қылмысқа 
тоқтам» жобасының шеңберінде 
бөлім бастығының орынбаса-
ры Р.К.Садуов есеп берді. «Нұр 
Отан» партиясының аудандық 
ф и л и а л ы н ы ң 
ж ұ м ы с ы м е н 
Р. Ш .  Ф е д о р о -
ва таныстырды. 
«Северная» пар-
тия ұйымының 
төрайымы Е.А. 
Клименко сөз алса, 
« М е м л е к е т т і к 
қызмет  жасау -
шы  органдардың 
жұмысына сарап-
тама» мәселесі 
бойынша ХҚКО 
б а с ш ы с ы н ы ң 
орынбасары Д.Б. Молдашев 
сөз алды. «Жеке және заңды 

тұлғалардың 
арыздарын 
қарастыру 
б о й ы н -
ша тәртібі 
т у р а л ы » 
Жібек жолы 
ауылдық округінің жетекші ма-
маны М.К. Мадиева баяндады. 
Ақмола облысының  қаржылық  
комиссиясының нәтижесі бой-
ынша жасалған шаралары ту-
ралы білім бөлімінің басшысы 
К.Досмоғамбетова сөйледі.

Кеңесті А.Е. Мысырәлімова 
қорытты.

- Осы қаралып отырған страте-
гия қоғамда кеңінен орын алуы 
шарт. Жемқорлыққа төзбеушілік 
әрбір азаматтың көзқарасы болып, 
әрбір қазақстандықтың ұстанымы 
болуы керек.

суретті түсірген
м. Антонов.

Арқауы ерен 
ерлік дастанының, 

Қайраты елге 
әйгі жастарының.

желбіреп көк байрағы 
тұрған шақта, 

жұлдызы жарқырайды 
аспанының.

Қазақстан Республикасының 
П р е з и ден т і  ж ән е  ж ас т а р 
саясатына тоқталсақ,  біз , 
тәуелсіздік бесігінде тербеліп 
өскен бақытты қазақ елінің 
ұландары, мемлекетіміздің 
қазіргі  жетістіктері – бұл 
партиямыздың басшысы, әлем 
таныған ірі саяси қайраткер, 
Қазақстан Республикасының 
П р е з и д е н т і  Н ұ р с ұ л т а н 
Назарбаевтың басшылығымен 
жүргізіліп жатқан сан алуан 
реформалардың заңды нәтижесі 
екенін мақтан тұтамыз. Себебі, 
елімізде қазіргі таңда әр жас 
азаматтың толыққанды дамуына 
арналған жан-жақты тетіктер 
жасақталғандығы айқын көрініс 
табуда.Мәселен, әлеуметтік-
экономикалық тұрғыдан, мемле-
кет жастар мен жас отбасылардың 
экономикалық ахуалын жақсарту 
мен табыс деңгейін көтеру, 
ұзақ мерзімді несие берудің 
кезеңдік жүйесін енгізу, басқа 
да экономикалық көмек түрлері 
арқылы білім алу мүмкіндігін 
кеңейту, іскерлік белсенділігін 
арттыру, тұрғын жайы мен үй 
шаруашылығын толыққанды 
жабдықтау үшін құқықтық, 
ұйымдастырушылық жағдай 
жасаудың барлық шараларын 
қолдануда. Мысалы, студенттер-
ге жол ақысының жеңілдігінің 

Қазақстан – динамикалық және жас толқын: 
республиканың әрбір екінші тұрғыны 30 
жастағы азамат деуге болады. жастар 
болашақтың мәңгілік маторы. Сондықтан да 
Қазақстанның жолы жастардың экономикалық, 
саяси, қоғамдық өмірдегі белсенділіктерімен 
сапалы жарқын болары анық. 

Жастарға қолдау бұл дегеніміз ертеңгі күнге, 
елдің ертеңіне инвестиция жасау дегеніміз.   Елбасы 
Н.Ә. Назарбаев еліміздің алғаш рет тәуелсіздік 
алуының басынан бастап жастарға деген назары 
бөлек болды. Олардың патриоттығын, әлеуметтік 
тұрғыдағы жақсы дамуын, кәсібиліктері мен 
білімдерінің артуын, денсаулықтарының жақсы 
болуын нықтады.  Осы басымдылықтар ҚР 
осы жаңа заңында анық көрсетілді. Жастар – 
олар Қазақстанның тәуелсіздігімен бірге өсіп 
келе жатқан толқын. Осы жылдар арасында 

аға буын жастардың жарқын болашағына жол 
ашты, бәсекегеқабілетті болсын деп оқытты, 
болашаққа деген әдемі арманның жетегінде 
өсірді, армандар орындалып та жатыр. Аға 
буын мықты іргетас қалады. Енді жастар сол 
бастаған істерді нақты бағытта алға жылжытулары 
керек. Талай қиындықтардан өткен аға буынның 
қайсарлығы мен шыдамдылығы қазіргі жастардың 
бойынан табылатынына сенеміз. Осылайша 
жастарға үлкен жауапкершілік артып отыр. Ал 
бұл жауапкершілікті көтеріп жүру, нақты жүзеге 
асыру тек қана нағыз патриоттардың, кәсіби білікті 
мамандардың, дені сау ұрпақтың парызы. Жастар 
туралы заңның өзгерістегі нұсқасы жастардың өзін 
өзі ашып, қаншалықты талаптары бар екендігіне 
бағыт-бағдар, Қазақстанның мықты бөлшегі 
екендіктеріне сенім, ертеңгі күндеріне деген 
жарқын нанымды қалыптастырады. 

Ф. нАКоХовА,
ішкі саясат бөлімінің басшысы.

Жастар-алып күш, болашақтың иесі
қолданылуы, еліміздегі жас аза-
маттар мен жас отбасыларды 
жеңілдікті ипотекалық несиелеу, 
жас мамандарды еңбек нарығында 
қамтамасыз ету жолындағы 
мемлекеттік ықпалдасу тетіктері, 
ауыл  жаст арына  бер ілет ін 
көпсалалы квота, ауылға барған 
жастарға көтерме көмектер, жетім 
балаларға және мүгедек жандарға 
көсетілетін көмек түрлерін атап 
өтуге болады. Жастар еліміздің 
әлеуметтік, эканомикалық және 
қоғамдық өмірдің барлық сала-
ларына қатыстылығы жағынан 
алғанда, болашағы зор қоғамның 
маңызды бөлшегі. Қазіргі таңда 
жаңа көзқараспен қарайтын 
жалынды жастардың еліміздің 
жаңару үдерістеріне белсене 
қатысып келеді. Еліміздің бүгінгі 
жастары жаңа жағдайда заманауи 
мемлекеттің жасап жатқан сын-
дарлы саясатының арқасында 
алысқа қол сермеп, әлемдік 
деңгейдегі ұстанымды игеріп, 
келешектің кілтін өз қолдарына 
алуда. «Жастар-болашаққа апа-
ратын алтын көпір»,- дейді 
дана халқымыз. Әрбір өскелең 
ұрпақ жеке қабілетіне және 
кәсіби біліміне сай қоғамымызда 
өз орнын табуы қажет. Біздің 
әлеуметт ік -  эканомика лық 
даму жолындағы қарқынымыз, 
жастардың қоғамдық – саяси 
өмірдегі ұстанымына олардың 
ертеңгі күнге деген сенімі мен 
белсенділігіне тікелей байланыс-
ты. Ғылым-білім, мәдениет пен 
өнер саласындағы талантты жас-
тарды қолдауда Қазақстан Респуб-
ликасы Тұңғыш Президенті қоры 
орасан зор жұмысты атқарып 

отыр. Өйткені, Қазақ елінің 
атын үшінші мыңжылдық тари-
хына жазатын, аға толқынның 
ғылым мен мәдениеттегі өрелі 
жолын лайықты жалғастыратын 
да осы бүгінгі толқын — жас-
тар болмақ. Жастар саяса-
ты - ел ертеңін айқындайтын 
басым бағыт. Мәселен, жас 
ағашты баптағанда ғана, оның 
жайқалып, түзу өсетіні айдан 
анық. Сол сияқты қанатын енді 
қаққан жастарға да ақылгөй ел 
алыптары жол сілтеп, ел саяса-
тына араласуға мүмкіндіктер 
жасауы қажет. Сол себепті, 
халқымыздың арайлы таңын 
тек белсенді жастардың талапты 
талпынысына жол ашып, бойына 
патриоттық сезімін ұялатып, 
салауатты өмір салтын үгіттеп, 
насихаттап, саяси көзқарасын 
дамыту арқылы көруге бола-
ды. Түйіндей келе, біз, Жастар 
Қазақстан Республикасының 
т ә уе л с і зд і г і н і ң  т а м ы р ы н 
тереңдететін, халық мүддесін 
бірінші орынға қоятын, қазақ 
елінің атын күллі әлемге паш 
ететін, болашақ, алып ұландары 
болуға бар күшімізді саламыз! 
Әрбір қазақ жастары өздерін 
ұлтжандымын деп ұғынып,өн 
бойларында ұлттық намысын 
жоғары қою керек. Еліміздің 
бейбітшілік аспанында қазақ 
жастары тәуелсіз елдің айқын 
мақсаттарымен жігерленіп, тек 
қана алға ұмтылуға жұмыс жа-
саймыз. Ел сенімін, үмітін ақтау-
жастардың қолында.

р. мАХАнов,
№3 Аршалы орта мектебінің 
география пәнінің мұғалімі.

ҚұрМЕтті жЕрлЕСтЕр! 
2015 жылға жазылу жалғасуда. Сіздің төл газетімізге жазылуыңыз маңызды. Қазақ тіліндегі газеттің 

санын арттыруға үлес қосыңыз! Хабарласыңыз. Бірге алға жылжиық!

маңызды мӘлімет

жастарға сенім артылды

Талап, жігір, ақыл – ой...
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«Анашым бар 
жайқалтқан жапырағын,

Бір рудың гүл 
еткен шаңырағын.

Қамқорына тойдырып 
бар әлемді,

Бауырына басуға шақыратын».
Қыз бала – 

болашақ аяу-
лы жар, ибалы 
келін, болашақ 
ана, үйренгенің 
өзіңе жақсы, 
е р т е ң  м е н 
сенің жаныңда 
үнемі үйретіп 
ж ү р м е й м і н 
қызым - дейтін 
анамның ылғи 
әр күн сайын 

еңбекке, үй шаруа-
сына, қонақ күтуге, 
іс тігуге, білім алуға, 
үлкенге құрметпен 
қарап, кішілерге 
к ө м е к т е с у г е , 
а д а м г е р ш і л і к ке 
баулыған тәрбиесі менің өмір 
мектебіме айналды. «Анаға қарап 
– қыз өсер» деген ұлы мақалдың 
да өз шындығы мен дәлелі де бар 
шығар сірә. Анам Зинагүл Ещжи-
гитова 1957 жылы 4 желтоқсанда 
туған. Қызылорда облысы Арал ау-
даны, Бекбауыл бекетінде тұрады. 
№65 қазақ орта мектебінде 1976 
жылдан бері орыс тілі мен әдебиеті 
пәнінің мұғалімі болып қызмет 
жасап келеді. 39 жылдай ұстаздық 
етіп, әкем екеуі 3 ұл, 4 қыз баланы 
жеткізіп өсірді, 19 немересі бар. 
2010 жылы алтын алқа алды. 

Отбасымызда үлкен қыз басқа 
мамандық жолында болса, ал 3 
қыз өз анамыз салған ұстаздық жо-
лын таңдап, барлығымыз тұрмыс 
құрып, ұл – қыз өсірудеміз. Алла 
берген 3 ағам да отбасын құрып, 
үлкен ағам дәрігерлік қызметте 
болса 2 ағам әкеміз салған жеке 
кәсіптерімен айналысады. Ол 
ғана емес, менің анам үлкен әулет 
шаңырағының іргетасын берік 
ұстап, үлкендер салған жолдың 
ізімен әулеттің, қазақтың салт – 
дәстүрін қаймағын бұзбай, елба-
сы тағайындаған алтын алқасын 
кеудесіне тағып, ұл – қызынан 19 
немере сүйіп отырған жан. Енесі 
өмірден ерте кетіп, шаңырақтың 
бар ауыртпашылығын қажымай 
арқалап, Сембиевтер әулетінің 
келіні де, жеңгесі де, анасы да, 
әкеміздің аяулы жары да болып, өз 
міндеттерін орынды жасай білген 
анамның қандай бейнет көрсе де, 
күш-қайраты қажымай Алла тек 
зор денсаулық берсін деп тілеймін. 
Әжемді көрмесем де, анамның 
нұрлы сөздерінен әжемнің қандай 
жан екенін көз алдыма елестетіп 
отырамын. Себебі анам сенің 
әжелерің немесе менің енем деп 
емес: «Апам шіркін осылай ететін 
еді, апам дәл осылай жасайтын 
еді, апам секілді солай жаса-
дым немесе апам барда күн сай-
ын қонақтар арылмайтын, апам 
араласқан кісілер еді қонақ асына 
шақырайын» деген сөздері бала 
күнімнен құлағымда жатталып 
қалған. Құдды әжеміз жанымызда 
жүргендей әрбір ісін «апам, апам», 

Шаңырақ бақыты

алТын алқа Тағынған алТын анам

«Ана сенің бүгін 
туған күнің» - деп,

Тұрдым таңнан қуанып 
жарқын күлімдеп.

Болғанымда сәби еркелеген бала шақ,
Оятушы ең, 

мені ұйқыдан «күнім»- деп.
Құлағымнан ана үнің кетпейді,
Сағынғанда 

тәтті иісің жетпейді.
Бой жетіп қызың, 

тұрмысқа алыс кетсе де,
Еркетайыңмын! 

«өстің ғой» - деп сөк мейлі.
Өмірдің шыдап, 

қиындығын өткеріп, 
Көзіңді ілмей ұл – 

қызыңды жеткізіп.
Сенің кешкен осы 

бір өткен сәтіңді,

деп бастайтын. Анасынан бала 
күнінде үйренгендерін, келін боп 
босаға аттап, енесінен көргендерін 
іс жасаған сайын бізге айтып, 
қайталап көрсетіп түсіндіретін. 
Сонда, бала болсам да намысқа 
тырысып анамнан көрген дүниені 

дұрыс болсын бол-
масын қайталап, 
жасауға тырыса-
тынмын. Әрине 
балалықпен тілін 
а л м а й  о й ы н ғ а 
ж ү г і р і п  ке т і п , 
а н а м ы з д ы  б і р 
а й қ а й л а т ы п , 
керегімізді алдыр-
тып, (мүмкін ата-
анамызда ол кезде 
бәріне бірдей ша-
масы жетпейтін де 
шығар), ер жетіп, 
бой жеттік. Бала 
көңілі тоқ болса, 
ана көңілінің де тоқ 
болатыны рас екен. 
Жетеуіміздің мінез- 

құлқымыз жеті түрлі болса да, 
әрқайсымыздың көңілімізді теңдей 
тауып, бір нанды теңдей бөлетін. 
Және де үйге үлкен кісілер келсе 
ең алдымен ағаларыма қолдарына 
су құйғызып, бәрімізді батасын 
алуға шақыратын. Қонақтармен 
бірге отырмасақ та қалыптасқан 
әдетпен, қонақтар ас ішіп болды-ау 
дегенде бір-бірімізге «кеттік бата 
береді қазір»- деп жүгіретінбіз. 
Алған батамызға, «мына балалар 
қандай жақсы балалар» деген-
ге шаттанатынбыз. Ана туралы 
қаншама жырласақ та «Ана» деген 
үш әріптің ұғымы сарқылмайтын 
тәтті ертегі ғой. Баланы дүниеге 
әкеліп, оған өнегелі тәрбие бе-
руге тырысатын, барын беріп, 
жоғын түгендеп, қаншама ащы, 
тәтті сәттерге уақыт сарп ет-
кен барлық жанның анасына 
деген махаббатының шексіз екені 
әрбіріміздің ішіміздегі сезім. Осы 
күні өзім де ұл –қызды болып, 
балапандарымды өсіріп жатыр-
мын. «Әкеңдей қамқор болар ау 
деумен, тапсырдым сені құдама 
қызым!» - деп ата-анам тапсырған 
әкем де анам да бар. Ұстаздық 
жолында еңбек ететін, жолда-
сымды дүниеге әкеліп, өсіріп, 
тәрбиелеген балаларымның әжесі. 
Тағы да «Барған жерің, енді сенің 
отбасың, өмірлік ошағың» деген 
анамның сөзі үнемі ата-енеңді өз 
ата-анаңдай қабылда, сонда реніш 
аз болатынын айтып отырады. 
Бір күні, анашымның туылған 
күні алыстан аяғым жетпей бара 
алмасам да ұялы байланыспен 
құттықтағым келді. Қоңырау 
шалғанымда барлық туған –туыс 
келіп, тойлап жатыр екен, бала 
жүрегім шымырлап жүрегімнен 
анама деген сағыныш ұшқындады. 
Жеті баланың кенжесі болып өскен 
мен үшін анашыма деген еркелігім 
әлі де басылмапты. Бұл дүниедегі 
барлық аналар, жеңгелер, ина-
батты қыздар! Көктем мерекесі 
8-наурыз халықаралық әйелдер 
мерекесі баршаңызға құтты бол-
сын! Өнегелі аналардың жолын 
беріп, отбасыларыңыз бақыт пен 
шаттыққа толсын!

АнА сенің...
Ана боп мен де басымнан 

келем өткізіп.
Өз баламды еркелетсем дауыстап,
Анашым бұл – 

сен екен деп қаламын.
Шыр-пыр болып, 

жүгіргенде балама,
Деймін әттең, 

алмаппын тілін анамның 
«Отбасым»,

- деп түн ұйқымды бөлгенде,
Есіме алам,

анам сенің бейнеңді.
Ибалылық, тәлім 

үйреткен ана тәрбиеңді, 
Сабақтап жүрмін 

түзу ұстап инеңді.
А. семБиевА,

№ 3 Аршалы орта мектебінің 
мұғалімі.

ұлт тАриХы
Бізге жеткен тарихта бар бір дерек , 
Өз тұсында әр ханның орны бөлек.
Төле бидей данадан тәлім алған,
Танылған Хан Абылай батырлықпен.
Даналардың данасы Махамбеттей,
Қазағымның тарихы жатқан аңыз,
Ел болдық егеменді мақтанамыз.
Жарқын да, болашаққа бастамамыз.,
Әлемнің тыныштығын ойлап жүрген,
Ел тізгіні Елбасы қолдаған із.
Қызығы мол бейбіт күнді аңсадық,
Келешекке кемелдікпен жол салып,
Елбасының елдігімен асқақтап.
Нұрлы жолмен болашаққа бастадық. 

Абилева мәншүк,
7 сынып оқушысы

***
қАзАқ ХАндығының 550 жылдығынА
Казағымның хандығына,
Бес жүз елу жыл өткен.
Ұрпақтарың талай ғасыр,
Ұмытпастан жыр еткен.
Кенесары аяқтаған,
Керей бастап хандықты.
Еркіндікті Ата-бабам,
Талай ғасыр таң күтті.
Өзім қазақ болғаным соң,
Қан тулайды жүректен.
Қазақ үшін бәрін берем,
Күшім барда білектен.

Аманкелді Бердібек,
8 сынып оқушысы.

***
қАзАқ ХАндығы

Тағдыры сырлы хандығым.
Бес жүз елу жыл ішінде,
Талай қиындық көріпсің.
Қанша қиындық көрсеңде.
Мойымапсың ешқашан.
Бес жүз елу жылда талай.
Айтылмаған сыр ұқтым
Қазақ деген еліміздің.
Мекеніне құнықтым
Бізге жеткен бабалардан
Тау қопарар жыр ұқтым
Жауларынан қорғай білген
Абылай ханның асқары
Көтерген биік ту етіп,
Нұрлы жолдың бастауы

роза Базархан,
11 сынып оқушысы.

***
жұмАБеК АтАмА

Ұлы атам Тәшенев,
Қазағы үшін, жері үшін.
Қилы-қыстау заманда,
Тілегін-тілеп халқының
Жаутаңдатпай ұрпағын,
Жерінде аман қалдырған

Бекбаулова Балжан,
2 сынып оқушысы.

***
тәшеневКе АрнАу

Тәшенев атам ардақты,
Қазақтың дархан жері үшін.
Мінбелерде сағы сынбай салмақты
Сөйледі сөзді, ұрпағы үшін, ел үшін.
Тар жол тайғақ кешсеңде ,
Белдестің қара күшке қарсы тұрып
Ұрандап ,үн тастадың ұрпағыңа,
Бүгінде сен аңсаған тәуелсіздік.

татымтаев Алма,
2 сынып оқушысы.

***
ЭКсПо-2017

Біз, Қазақстан қазақтың алты алашы.
Астанам қазағымның бас қаласы.
Бүгінгі өтіп жатқан ЭКСПО-2017.
Бұл көрме әр қазақтың мақтанышы.
Жастарымның ЭКСПО-ға бар санасы,
Үлес қосқан елімнің бар данасы.
Елімді ЭКСПО-мен көркейтем деп,
Өнерін салып жатыр бар баласы.
Қазақстан – ЭКСПО-мен жаңарасың.
Дүниеде кереметтің бірі болып,
Шетелдер ЭКСПО-ға таң қаласың
Әлі талай ғимараттар саласың.
ЭКСПО-дай көрмелерді жеңіп алып,
Қазақстанды жарқырату басты арманым.

советханов мадихан,
9 сынып оқушысы.

***
тіл

Ата-баба қалдырған асыл мұра,
Қадірлейік қастерлейік біздер мына.
Тіл тартады бәрімізді болашаққа 
Сол болашақ 2050 алдымызда.
Болашақтың кілті деген тіл деген 
Сыйла оны қадірлеші сен деген 
Қазақ тілі жоғарыда биік қой
Соны білде ,мәңгі сақта ,біліп қой.
Тілім барда батылмында батырмын 
Тілің болса керегі не батырдың
Тіліңменен сөйлейсіңде сөйлерсің
Тілің менен өлгеніңді білмейсің 
Әлем сырын ашасың сен тіліңмен
Тілсіз болсаң түңілесің өмірден
Қысқа өмір өте шығады алдыңнан 
Айтқан сөздер өшпес мәңгі жадыңнан.

шевелева Ақерке,
8 сынып оқушысы.

тоқтАр АғАғА
Талаптанып биікке шыңға шығып,
Ғарыштың ғаламатын меңгереміз
Тоқтар аға сіздерден үлгі алып,
Ғарыш атты кемеде біз келеміз.
Елімнің ғарыш атты белесінде,
Біз келеміз ғарыш атты кемесінде.
Көп жасаңыз үлгі боп болашаққа
Тоқтар ағам бар қазақтың әлі есінде.
Қазақ жері әрқашан, жер тұғырым,
Қазақ елі әрқашан,ел тұғырым.
Қазақтың алты алашы аман болып.
Аман болсын әрқашан «Байқоңырым»!

советханов мадихан,
9 сынып оқушысы.

***АнА тілің...
Ана тілің – ұлтыңның ол айғағы,
Ана тілің – адам-заттың байлығы.
Егер сенде ана тілі жоқ болса ,
Қалай ғана бұл дүниеге сыясың.
Ана тілің – қамқоршың мен тірегің ,
Ана тілің – жұбанышың бар қайғың.
Егер сенде ана тілі жоқ болса ,
Деп білерсің анаңнан да қол үздің .
Бар байлықты ішіне ол жиып ап,
Тереңіне жатыр тығып ол ұстап .
Егер сенде ана тілі жоқ болса ,
Байлықсыз қалар едің сен жұтап.
Ар мен ұят намыстың ол бір ұшын,
Мықтап ұстап біріктірді тізгінін 
Егер сенде ана тілі жоқ болса ,
Ар мен ұят қалғанын сен білмессің .
Қорытындылап айтар болсақ біз егер ,
Ана тілсіз өмірді сен кешпессің...!

нуракова Аяжан,
9 сынып оқушысы.

***тіл
Тілдің туын ұстайық биіктетіп,
Жырын жырлап ,әнін сап сүйікті етіп,
Оқ қағар боп қорғайын қауіп төнсе,
От шарпысы өтінде күйіп кетіп.
Қорынайын несіне қорғанайын!?
Туған заман бұл нағыз оңнан айын 
Тілім-ұлтым қорғаны,
Тілім үшін 
Ақыл, қайрат тең тұтып толғанайын .
Қазақ тілі, құдіретті ғажап қой 
Әрқашанда тәуелсіз ғой,азат қой.
Өз тіліммен мақтанамын бәріне 
Өзге тілге бағыну деген азап қой.

мамыров шохан,
8 сынып оқушысы. 

***қАзАқ тілі
Қазақ тілі – қазақтың ана тілі 
Бірақ оған адам аз бас иетін .
Қазақ тілі – қазақтың дара тілі,
Кейбіреулер түсінбес қасиетін.
Кейбіреулер өз тілін шұбарлайды,
Орыс тілі сіңген ғой санамызға.
Неге олар «тілім» деп қуанбайды,
Шынымен-ақ басқа боп барамыз ба!?
Бұл менің ұлтты сүйген өздік ойым ,
Өз тілімде керемет ақыл ойым .
Қасиетті қазақ тіл-бабам тілі,
Ол тарих,сенің,менің абыройым!

Ануарбек елугүл,
8 сынып оқушысы.

***АнАм тілім
Ана тілім – ақ сүтісің анамның
Сен арқылы ұқтым сырын ғаламның
Ана тілім-бойымдағы қуатым
Ана тілім мендегі бар дарыным.
Менің тілім – Қазақ тілім,бай тілім
Шаңырағы шайқалмасын халқымның
Президентім – Нұрсылтан ат тұрғанда 
Қазақ тілі – төресі ғой жалпының.
Әрбір тілде сөйле әлемді таң қылып,
Қазақ тілін білмеу қандай заңдылық
Өсер болсаң, байтақ далаң тұрғанда
Қазақ тілі жасау керек мәңгілік.

сүйіндікова гүлнұр
8 сынып оқушысы.

***
АнА тілі

Ана тілің-арың менен ұятың,
Болу керек тілің үшін өміріңді қиятын.
Ана тілің-сен үшін міндетің мен парызың
Өтеу керек тіл алдында адамдықтың қарызын.
Тіліңді сен құрметтегін, бағала,
Сан ғасырлық мұра ғой ол түспес арзан бағаға.
Тіл болмаса не болар ең ойлап көр,
Тіл бағасын көтерейік, мынау жаңа заманда.
Көп адам бар өзге тілде күбірлескен,
Өз тілін білмей жүріп, сезбей өскен.
Ана тілін білмейтін жанның бәрі,
Шындығында, мәңгүрттің күйін кешкен!

ешимова ләззат
8 сынып оқушысы.

***
тіл тАғдыры

Қазақ тілі-болашақтың бастауы,
Өткен, кеткен, болашаққа бастады.
Армандаған талай ақын-жазушы,
Бүгін міне, мерейтойын жасады.
Қазақ емес бүкіл әлем мақтанады тіліменен,
Тілсіз-адам, дінсіз-ислам бұл фәниде көрмегем.
Сайрағанша өзге тілмен сусындап,
Қазақ тілін жетелей бер, мәңгүрттерге қол бұлғап!

тлеубердинова Айгерим,
9 сынып оқушысы.

Қыл қалам

Асқары биік, қаламы қарымды, самғар шыңы асқақ, ұлт өлеңдері. Біздің 
Қазақстанымыздың жарқын да болашақ жастары, құрметті оқырман қауым! «жас 
қалам» газет басылымында, жас өрендердің өлеңдері мен мақалалары, шығармалары 
мен әңгімелері жазылатын болады. Өскелең ұрпақтың да, жас та болса айтар ойымен 
шырқалар жырлары бар. келешегіміз кемел, болашағымыз жарқын болсын десек, ел 
ертеңін бүгіннен бастап ойлайық. Қаламы қарымды жастардың ой-пікірін білгіңіз келсе, 
тіліміз бен дініміз, ұлтымыз бен ұранымыз үлгі тұтар өнегелі істерімізді жастардың 
ойымен бір көрелік. Өз ұландарыңыздың ұлтшыл болуына, қыздарыңыздың қылықты 
болуына «жас қалам» газет басылымы бірден- бір себепкер болуына сеніммен қарайық. 
№3 Аршалы орта мектебінің ұстаздардың бастамасы, оқушылардың қолдауымен 
жарыққа шығып отырған «жас қалам» газет басылымы кішіге ой салатын, қарымдыға 

қанат бітіретін «Аршалы айнасы» газетіне жазыла отырып, сөздік қорымызды байытып, жас ұрпақтың 
қаламымен ұштала түссін деген ниетпен «Аршалы айнасы» газетіне жазылыңыздар. жас өрендердің қаламы 
кеңінен самғаса, бұл сіздердің жеткен жетістіктеріңіз.

№3 АОМ

“жас қалам”

білім  ордасынан
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дейінгі бағдарламасы
«қазақстан-Көкшетау»

№ 
р/с мемлекеттік органдар атауы

сенім 
телефоны/

факс/
1. «Аршалы ауданы әкімі аппараты» ММ 2-21-44, 

ф.2-13-52
2. «Аршалы кенті әкімі аппараты» ММ 2-15-64
3. «Арнасай ауылдық округінің әкімі аппараты» ММ 2-54-27
4. «Бұлақсай ауылдық округінің әкімі аппараты» ММ 2-57-34
5. «Жібек жолы ауылдық округінің әкімі аппараты» ММ 2-32-34
6. «Түрген ауылдық округінің әкімі аппараты» ММ 2-52-34
7. «Ақбұлақ селолық округінің әкімі аппараты» ММ 2-43-34
8. «Анар селолық округінің әкімі аппараты» ММ 6-02-68
9. «Бірсуатселолық округінің әкімі аппараты» ММ 2-55-34
10. «Волгодонов селолық округінің әкімі аппараты» ММ 2-34-89
11. «Ижев селолық округінің әкімі аппараты» ММ 2-42-34
12. «Константинов селолық округінің әкімі аппараты» ММ 2-31-34
13. «Михайлов селолық округінің әкімі аппараты» ММ 2-65-70
14. «Сараба селолық округінің әкімі аппараты» ММ 2-46-10
15. «Сәулет және қала құрылысы бөлімі» ММ 2-25-83
16. «Ішкі саясат бөлімі» ММ 2-18-30
17. «ТҮКШ, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» ММ 2-25-85
18. «Жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарлама бөлімі» ММ 2-13-76
19. «Мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі» ММ 2-28-73
20. «Білім бөлімі» ММ 2-25-14
21. «Кәсіпкерлік бөлімі» ММ 2-20-00
22. «Ауыл шаруашылық бөлімі» ММ 2-16-42
23. «Жер қатынастары бөлімі» ММ 2-13-56
24. «Құрылыс бөлімі» ММ 2-22-91
25. «Дене шынықтыру және спорт  бөлімі» ММ 2-24-91
26. «Экономика және қаржы бөлімі» ММ 2-13-65
27. «Ветеринария бөлімі» ММ 2-20-63

Сенім телефондар

Сонымен қатар, тасқыннан 
құтылу үшін тұрғын үйлер мен 
ғимараттарды кеміргіштер мен 
басқа да ұсақ жәндіктер паналай 
бастайды. Бұлар көптеген жұқпа 
аурулардың көзі болып табыла-
ды.

Сәйке сінше,  бұл мезгілде 
а д а м д а р ғ а  ж ұ қ п а л ы  ж ә н е 
паразиттік ауруларға шалдығу 
қаупі төнеді – ол қауіп ауызсу, 
жертөледе сақталуы мүмкін азық-
түліктер арқылы қалай болса, 
кеміргіштер арқылы да солай 
төнеді. 

Қауіпті аурулардан аман қалуға 
болады.

Ол үшін тасқын басталғанға 
дейін ауланы қоқыстан тазар-
тып, қазылған шұңқырлар мен 
әжетхананы тазалап, зарарсыздан-
дыру қажет. Тазалықты қорғаныс 
қолғаптарымен жасаған, тазалық 
барысында темекі тартудан, тамақ 
ішуден тартынған жөн. Жұқпа 
жұқтырған қол арқылы жұқпалар 
адам ағзасына оңайлықпен 
түседі.

Шаруашылық құрылыстардан, 
жертөле жайлардан, қоймалардан 
– азық-түліктерді алып тастау 
керек!

Барлық жайлардағы кеміргіштер 
кіріп кетуі мүмкін қуыс-тесіктерді 
бітеп тастаңыз.Бөтелкеге құйылған 
ауызсу мен азық-түліктердің 
босалқы қорын кеміргіштер мен 
тасқын суы кіріп кетпейтін жабық 
ыдыстарда сақтаңыз(жарамдылық 
мерзімін қадағалау керек)!

Су ТаСқыны кезіндегі жұқпа аурулар 
мен Тағамдық уланулардың алдын алу

Есте ұстаңыз

көктемгі су тасқыны нәтижесінде құдықтар мен ұңғымалардағы 
сулар жаппай ластанады, сутартқыштардағы судың сапасы 
төмендейді. Өзен тасыған кезде малшаруашылық фермалары-
нан, қоқтөбелерден, қазылған шұңқырлардан, әжетханалардан 
неше түрлі нәжістер құдықтар мен ұңғымаларға түседі.

Тасқын кезінде ішу және ас 
әзірлеу үшін бөтелкеге құйылған 
не қайнатылған суды ғана пайда-
лану қажет.

Та с қ ы н  су ы  т и ге н  а з ы қ -
түліктерді асқа қабылдауға тыйым 
салынған!!!

Көкөністер мен жемістерді 
шикі түрінде тұтынар алдын 
оларды бөтелкеге құйылған 
не қайнатылған сумен мұқият 
шайыңыз. Медициналық тексеріп-
қараудан өтпеген адамдардың 
азық-түліктер мен ауызсуды тасы-
малдауларына және таратуларына 
жол бермеңіз.

Суды асқа және шаруашылық-
тұрмыстық мақсатта пайдалануға 
т е к  з е р т х а н а л ы қ  з е р т т е у 
жүргізіліп, судың қауіпсіздігі ту-
ралы қорытынды алынғаннан соң 
ғана болады.

Су алып кеткен жерлердегі 
бұлақ суы ішуге жарамайды. 
Қолдан жасалған суқоймалардан 
суды шаруашылық-тұрмыстық 
мақсатта пайдалануды да тоқтата 
тұрған жөн.

К ө к т е м  м е з г і л і н д е  т е к 
қайнатылған  не  бөтелкеге 
құйылған суды ғана ішуге көбірек 
кеңес береміз!

Осы аталғандарды орындай 
отырып Сіз денсаулығыңызды 
сақтап қаласыз.

А. сидоренКо,
Аршалы аудандық 
тұтынушылардың 

құқықтарын қорғау 
басқармасының бас маманы.

сАлық тӨлеушілер нАзАрынА!
Аршалы ауданы бойынша Салық басқармасында қызмет этикасын сақтау 

және жемқорлықпен күрес сұрағы бойынша комиссия жұмыс істейді. 
Салық органының мемлекеттік қызметшілері қызмет этикасын және /не-
месе/ заңнаманы бұзушылық деректерін хабарлау үшін, Сіз осы «сенім 
телефонына» хабарласа аласыз: 8(71644)2-20-32, 8(71644)2-12-87.

Осы аурумен ауыратын адам 
бірінші таратушы. Жөтелген 
кезінде ауаға тарқаған микробак-
териялары сау адамның ағзасына 
өтеді. Сау адамның қасындағы 
ауру адамнан таралған жұқпалы 
бактерия орамал, сүлгі арқылы, 
заттарын пайдаланғанда да 
жұғады. Адамнан ғана емес үй 
жануарларының осы аурумен 
ауырғанынан да жұғады. Мысалы 
қайнатылмаған сүттен, немесе 
әбден жақсы піспеген еттен де 

Аса қауіпті! СақТана біл, Сақ бол
туберкулез – тыныс органдарының инфекциялық ауруының түрі, 

ұзақ уақытқа созылған аурудың өкпенің 80-90 пайызына, содан кейін 
өзге ішкі органдардың да 5-10 пайызына таралатындығы белгілі.

жұғады. 
Туберкулезбен ауырған адамның 

имунитеті төмен болуынан да 
болады. Себебі имунитеті төмен 
кезде қандай болмасын жұқпалы 
ауруға қарсылық жасай алмай-
тыны белгілі. Ішімдікке жақын 
болу, жиі темекі тартудың да, 
уақытында  тамақты дұрыс 
ішпеудің де кесірінен туберкулез 
ауруының асқынуына жол жақсы 
ашылады. 

Бұл аурудың бір жаман жері 

ауырған адам онша мән бермейді 
де әбден асқынып кеткен соң 
емдеудің де мәні болмай жатады. 

Қалай білуге болады? Алғашында 
әлсіздік, тершеңдік, білінер-
білінбес жөтел, дем жетпей қалуы, 
кешке қарай 37,2-37,4 градусқа 
дене қызуының көтерілуі пайда 
болады. 

Бұл дертке душар болған 
жағдайда басылып кетеді деп жүре 
емделуге болмайды, тұмаудың 
бір түрі деп елемеушіліктің арты 
қиынға соғады;

• уақытында дәруменді ас 
қабылдау;

• туберкулезге қарсы алдын алу 
екпелерін салдырту;

• ж ы л ы н а  б і р  р е т 

флюорографиялық тексеруден 
өту қажет;

• туберкулезбен ауырған малдың 
сүтін, етін пайдалануға болмай-
ды;

• адам салауатты өмір салтын 
ұстанып, дер кезінде тамақтанып, 
спортпен айналысып, бөлмесін, 
жұмыс орнын таза ұстап, жеке 
басының да тазалығына мұқият 
болғанда ғана қандай да болма-
сын жұқпалы аурудың алдын ала 
алады. Тіпті туберкулез дертіне 
қарсы тұра алады;

Ал егер де туберкулезбен ауырған 
адам болса ше?

Ол адамды жедел түрде арнайы 
туберкулезге қарсы диспансер-
ге уақытылы және тиімді емін 

қабылдауы үшін орналастыру 
керек.

Отбасында болмаса бірге жұмыс 
жасайтын орында ондай дертке 
шалдыққан жан анықталған кезде 
сол жерде арнайы медициналық 
тазартулар жүргізіледі. Бұл ауруды 
тарататын микроптарды құртып, 
жұғу процессін азайтады. 

Міне бұл қауіпті ауру тура-
лы шамалы мәлімет ұсындым. 
Ауырғаннан гөрі ауырмайтын 
жолды ұстанған дұрыс. Қашан 
да сақ болыңыз, сақтық аурудың 
алдын алудың маңыздысы. 

о. КәКімБеКов,
Аршалы филиалының сЭс 
орталығының бактериолог 

дәрігері.

16 НАУрыз, дҮйСЕНБі
07.55 Қазақстан Республикасының 

Мемлекеттік Әнұраны
08.00 «таңғы жаттығу»
08.15 М/ф «Кішкентай от сөндіруші 

Финли». 13 бөлім
08.30 «Арқа таңы». танымдық таңғы 

бағдарлама
09.00 «Өңір өрнегі» - «Картина недели».
10.00 «Арқа таңы». танымдық таңғы 

бағдарлама
10.35 «Актуальная тема». Передача 
11.00 «Кеңдерек». Кеңейтілген 

репортаж
11.10 «елі бірдің – тілі бір». Хабар
11.30 Д/ф «Әлемді өзгерткен күндер» 3 

бөлім
12.00 «ел межесі-2050». тележурнал
12.05 «Балапаннан базарлық. Әдемі-ай. 

2сезон 15 бөлім»
12.30 Т/х «Туған елдің түтіні» 12 серия
13.20 М/ф «Данышпан қарға». 15 серия
13.30 «Аймақ ақпарат». 
16.50 Аңдатпа
16.55 «ел межесі-2050». тележурнал
17.00 «Аймақ ақпарат». 
17.25 М/ф «Данышпан қарға». 16 серия
17.30 «Кеңдерек». Кеңейтілген 

репортаж
17.40 Т/с «Маруся. Испытание». 54 серия
18.25 «ел межесі-2050». тележурнал
18.30 «Өзекті әңгіме». тікелей эфир
19.00 «Аймақ ақпарат». 
19.30 «салауат». Хабар 
19.40 «Кеңдерек». Кеңейтілген 

репортаж
19.50 Д/ф «Әлемді өзгерткен күндер» 4 

бөлім
20.15 «Пәрменді пікір». Хабар 
20.25 «ел межесі-2050». тележурнал
20.30 Т/х «Тәуекел» 1 бөлім 
21.20 «Кеңдерек». Кеңейтілген 

репортаж
21.30 «Аймақ ақпарат». 
22.20 К/ф «Көксерек»
00.00 «Аймақ ақпарат». 
00.40 Т/с «Маруся. Испытание». 55 серия
01.25 Д/ф «Магия природы» 33 серия
01.45 Қазақстан Республикасының 

Мемлекеттік Әнұраны

17 НАУрыз, СЕйСЕНБі
07.55 Қазақстан Республикасының 

Мемлекеттік Әнұраны
08.00 «таңғы жаттығу» 
08.15 М/ф «Кішкентай от сөндіруші 

Финли». 14 бөлім
08.30 «наше утро».утренняя 

позновательная программа 
09.00 «Аймақ ақпарат». 
09.45 М/ф «Щенячий патруль». 25 серия
10.00 «наше утро».утренняя 

позновательная программа
10.35 «Өзекті әңгіме». Хабар 
11.00 «Кеңдерек». Кеңейтілген 

репортаж
11.10 «салауат». Хабар 
11.20 «Пәрменді пікір». Хабар
11.30 Д/ф «Әлемді өзгерткен күндер» 4 

бөлім
12.00 «ел межесі-2050». тележурнал
12.05 «Балапаннан базарлық. Әдемі-ай. 2 

сезон. 16 бөлім»
12.30 Т/х «Тәуекел» 1 бөлім 
13.20 «Данышпан қарға». 17 серия
13.30 «Аймақ ақпарат». 
16.50 Аңдатпа
16.55 «ел межесі-2050». тележурнал
17.00 «Аймақ ақпарат». 
17.25 «Данышпан қарға». 18 серия
17.30 «Кеңдерек» Арнайы репортаж
17.40 Т/с «Маруся. Испытание». 55 серия
18.25 «ел межесі-2050». тележурнал
18.30 «Актуальная тема». Прямой 

эфир
19.00 «Аймақ ақпарат». 
19.30 «ел межесі-2050». тележурнал
19.40 «Кеңдерек». Кеңейтілген 

репортаж
19.50 Д/ф «Әлемді өзгерткен күндер» 5 

бөлім
20.15 «қызмет жолында...» Хабар. 
20.25 «ел межесі-2050». тележурнал
20.30 Т/х «Тәуекел» 2 бөлім 
21.20 «Кеңдерек». Кеңейтілген 

репортаж
21.30 «Аймақ ақпарат». 
22.20 Д/ф «Леонардо да Винчи»
00.00 «Аймақ ақпарат». 
00.40 Т/с «Маруся. Испытание». 56 серия
01.25 Д/ф «Магия природы» 34 серия
01.45 Қазақстан Республикасының 

Мемлекеттік Әнұраны

18 НАУрыз, СӘрСЕНБі
07.55 Қазақстан Республикасының 

Мемлекеттік Әнұраны 
08.00 «таңғы жаттығу»
08.15 М/ф «Кішкентай от сөндіруші 

Финли». 15 бөлім
08.30 «Арқа таңы». танымдық таңғы 

бағдарлама
09.00 «Аймақ ақпарат». 
09.45 М/ф «Щенячий патруль». 26 серия 
10.00 «Арқа таңы». танымдық таңғы 

бағдарлама
10.35 «Актуальная тема». Передача 
11.00 «Кеңдерек». Кеңейтілген репортаж
11.10 «қызмет жолында...» Хабар. 
11.20 «ел межесі-2050». тележурнал
11.30 Д/ф «Әлемді өзгерткен күндер» 5 

бөлім
12.00 «ел межесі-2050». тележурнал
12.05 «Балапаннан базарлық. Әдемі-ай. 2 

сезон. 17 бөлім»
12.30 Т/х «Тәуекел» 2 бөлім
13.20 М/ф «Данышпан қарға». 19 серия
13.30 «Аймақ ақпарат». Ақпараттық 

топтама
16.50 Аңдатпа
16.55 «ел межесі-2050». тележурнал
17.00 «Аймақ ақпарат». 
17.25 м/ф «Данышпан қарға». 20 серия
17.30 «Кеңдерек». Кеңейтілген репортаж
17.40 Т/с «Маруся. Испытание». 56 серия
18.25 «ел межесі-2050». тележурнал
18.30 «точка зрения». Прямой эфир
19.00 «Аймақ ақпарат». 
19.30 «Business Idea». Передача
19.40 «Кеңдерек». Кеңейтілген репортаж 
19.50 Д/ф «Өнегелі ойын. Үздік 

стадиондар» 1 бөлім
20.15 «Экспертное мнение». Передача 
20.25 «ел межесі-2050». тележурнал
20.30 Т/х «Тәуекел» 3 бөлім
21.20 «Кеңдерек». Кеңейтілген репортаж
21.30 «Аймақ ақпарат». 
22.20 Х/ф «Право на ошибку»
00.00 «Аймақ ақпарат». 
00.40 Т/с «Маруся. Испытание». 57 серия
01.25 Д/ф «Магия природы» 35 серия
01.45 Қазақстан Республикасының 

Мемлекеттік Әнұраны

19 НАУрыз, БЕйСЕНБі
07.55 Қазақстан Республикасының 

Мемлекеттік Әнұраны
08.00 «таңғы жаттығу»
08.15 М/ф «Кішкентай от сөндіруші 

Финли». 16 бөлім
08.30 «наше утро».утренняя 

позновательная программа
09.00 «Аймақ ақпарат».
09.45 М/ф «Щенячий патруль». 27 серия
10.00 «наше утро».утренняя 

позновательная программа
10.35 «точка зрения». Передача
11.00 «Кеңдерек». Кеңейтілген репортаж
11.10 «Business Idea». Передача 
11.25 «Экспертное мнение». Передача 
11.35 Д/ф «Өнегелі ойын. Үздік стадиондар» 

1 бөлім
 12.00 «ел межесі-2050». тележурнал
12.05 «Балапаннан базарлық.Әдемі-ай. 2 

сезон. 18 бөлім»
12.30 Т/х «Тәуекел» 3 бөлім
13.20 М/ф «Данышпан қарға». 21 бөлім
13.30 «Аймақ ақпарат». 
16.50 Аңдатпа
16.55 «ел межесі-2050». тележурнал
17.00 «Аймақ». 
17.25 М/ф «Данышпан қарға». 22 бөлім
17.30 «Кеңдерек». Кеңейтілген репортаж
17.40 Т/с «Маруся. Испытание». 57 серия
18.25 «ел межесі-2050». тележурнал
18.30 «Өзекті әңгіме». тікелей эфир 
19.00 «Аймақ ақпарат». 
19.30 «Media panarama». Передача 
19.40 «Кеңдерек». Кеңейтілген репортаж
19.50 Д/ф «Өнегелі ойын. Үздік 

стадиондар» 2 бөлім
20.15 «Ақмола KZ». Хабар 
20.25 «ел межесі-2050». тележурнал
20.30 Т/х «Тәуекел» 4 бөлім 
21.20 «Кеңдерек». Кеңейтілген репортаж
21.30 «Аймақ ақпарат». 
22.20 К/ф «Аңыздар кітабы: Жұмбақ орман»
00.00 «Аймақ ақпарат». 
00.40 Т/с «Маруся. Испытание». 58 серия
01.25 Д/ф «Магия природы» 36 серия
 01.45 Қазақстан Республикасының 

Мемлекеттік Әнұраны

20 НАУрыз, жұМА
07.55 Қазақстан Республикасының 

Мемлекеттік Әнұраны
08.00 «таңғы жаттығу»
08.15 М/ф «Кішкентай от сөндіруші 

Финли». 17 бөлім
08.30 «Арқа таңы». танымдық таңғы 

бағдарлама
09.00 «Аймақ ақпарат». 

09.45 М/ф «Щенячий патруль». 28 серия
10.00 «Арқа таңы». танымдық таңғы 

бағдарлама
10.35 «Өзекті әңгіме». Хабар 
11.00 «Кеңдерек». Кеңейтілген 

репортаж
11.10 «Media panarama». Передача 
 11.20 «ел межесі-2050». тележурнал
11.30 Д/ф «Өнегелі ойын. Үздік 

стадиондар» 2 бөлім
12.00 «ел межесі-2050». тележурнал
12.05 «Балапаннан базарлық. Әдемі-ай. 2 

сезон. 19 бөлім»
12.30 Т/х «Тәуекел» 4 бөлім
13.20 М /ф «Данышпан қарға». 23 бөлім
13.30 «Аймақ ақпарат». 
16.50 Аңдатпа
16.55 «ел межесі-2050». тележурнал
17.00 «Аймақ ақпарат». 
17.25 М/ф «Данышпан қарға». 24 бөлім
17.30 «Кеңдерек». Кеңейтілген 

репортаж
17.40 Т/с «Маруся. Испытание». 58 серия
18.25 «ел межесі-2050». тележурнал
18.30 «Актуальная тема». Прямой 

эфир
19.00 «Аймақ ақпарат». 
19.30 «спорт Life». Хабар 
19.40 «Кеңдерек». Кеңейтілген 

репортаж
19.50 Д/ф «Өнегелі ойын. Үздік 

стадиондар» 3 бөлім
20.15 «елі бірдің – тілі бір». Хабар 
20.25 «ел межесі-2050». тележурнал
20.30 Т/х «Тәуекел» 5 бөлім
21.20 «Кеңдерек». Кеңейтілген 

репортаж
21.30 «Аймақ ақпарат». 
22.20 К/ф «Жансебіл»
00.00 «Аймақ ақпарат». 
00.40 Т/с «Маруся. Испытание». 59 серия
01.25 Д/ф «Магия природы» 37 серия
01.45 Қазақстан Республикасының 

Мемлекеттік Әнұраны

21 НАУрыз, СЕНБі
09.00 Қазақстан Республикасының 

Мемлекеттік Әнұраны
09.05 «Аймақ ақпарат». 
09.45 М/ф «Финес пен Ферб» 28 серии 
10.10 «Жүзден жүйрік». 3 бөлім
10.45 «Ақмола KZ». Хабар
10.55 «спорт Life». Хабар
11.10 Т/с «Гордость и предубеждение» 

3серия
12.00 «Балапаннан базарлық» /Білгіштер 

бекеті 2 сезон
 4 бөлім/
12.20 «салауат». Хабар 
12.30 «Аймақ ақпарат». 
13.10 Т/с «Десантники» 8 серии
13.50 М/ф «Ерден ата ертегілері». 9 бөлім
16.00 Аңдатпа
16.05 М/ф «Финес пен Ферб» 29,30 серии
17.00 «Айгөлек» концерт. 
18.20 «Пәрменді пікір». Хабар
18.30 Т/с «Десантники» 8 серии
19.10 М/ф «Өнер күші», «Мамай батыр» 
19.35 «танымал». Передача
20.00 «Өңір өрнегі» - «Картина 

недели». 
21.00 «сөзге шешен». Хабар
21.20 «личные встречи с 

г.Ашкеновой». Передача
21.45 «қызмет жолында...» Хабар. 
21.55 «елі бірдің – тілі бір». Хабар
22.05 Т/х «Тюдорлар» 8 бөлім
23.00 К/ф «Құлагер» 
00.35 Д/ф «Культурное наследие» 3 серия
01.05 Т/с «Гордость и предубеждение» 

3 серия
02.00 Қазақстан Республикасының 

Мемлекеттік Әнұраны

22 НАУрыз, жЕкСЕНБі
09.00 Қазақстан Республикасының 

Мемлекеттік Әнұраны
09.05 «Қош келдің, Наурыз!». Концерт 
10.25 М/ф «Финес пен Ферб» 31 серии 
11.00 «Media panarama». Передача
11.10 Т/с «Гордость и предубеждение» 

4 серия
12.00 «Балапаннан базарлық» / Білгіштер 

бекеті 2 сезон
 5 бөлім/
12.30 «Өңір өрнегі» - «Картина 

недели».
13.25 Т/с «Десантники» 9 серии
16.00 Аңдатпа
16.05 М/ф «Финес пен Ферб» 32 серии
16.30 «Көктем шуағы». Концерт 
18.20 «Экспертное мнение». Передача 
18.30 Т/с «Десантники» 9 серии
19.10 «сөзге шешен». Хабар
19.30 «личные встречи с 

г.Ашкеновой». Передача
20.00 «Өңір өрнегі» - «Картина 

недели». 
21.00 «танымал». Передача 
21.25 Х/ф «Поздняя весна Астаны» 
22.30 «Арман дейтін арғымақ». Концерт 
23.25 К/ф «Шал»
01.05 Т/с «Гордость и предубеждение» 

4 серия
02.00 Қазақстан Республикасының 

Мемлекеттік Әнұраны


