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Газет 1993 жылдың қаңтарынан шығады

Қарашаның 12 күні 
Айыртау ауданының 

Қорғаныс істері жөніндегі 
бөлімінде ашық есік күніне 
арналған дөңгелек үстел 
болып өтті. 
Отырысты  Солтү с т і к 

Қазақстан облысы Айыртау 
ауданының Қорғаныс істері 
жөніндегі бөлімінің бастығы, 
майор  Нұрлан  Әубәкіров 
ашты. 

2015 жылдың 2 қарашасынан 
бастап әскери прокуратураның 
Петропавлдағы горнизонында 
Қазақстан Республикасының 
мемлекеттік қызмет Агенттінің және Солтүстік Қазақстан 
облысы бойынша жемқорлыққа қарсы іс-әрекет 
Департементінің қатысуымен «Әскерде жемқорлыққа 
жол жоқ!» атты акция бастау алған болатын. 
Акцияға Қазақстан Республикасының Ұлттық Гвардия 

Әскери институты, Солтүстік Қазақстан облысының 
Қорғаныс істері жөніндегі Департаменті қатысты. Сондай-
ақ, акция аясында Қорғаныс істері жөніндегі бөлімінде 
Ашық есік күні өткізілді.

«Аталмыш іс-шараның мақсаты –  азаматтарды 
толғандырған сұрақтарына жауап беріп, әскери есептегі 
мәселелері бойынша олардың құқықтары мен міндеттерін 
түсіндіріп, әскери қызметке келуге үндеу тастау болды.
Қорғаныс  і стер і  жөн індег і  бөл імн ің  ес і г і 

ауданымыздың кез келген азаматы үшін ашық. 
Мұнда түрлі мәселелер қарастырылады: әскерге 
шақырылушылармен, әскери міндеттілермен, түрлі 
жеңілдік санаттары бойынша тұрғындармен жұмыс 
жасау, бұл жағдайда біз жарнамалықты, ашықтықты, 
шынайылықты, уақтылықты қатаң тәртіпте ұстауға ты-
рысамыз. Қызметтік міндеттемелерді орындау кезінде 
Қазақстан Республикасының Заңдарын, нормативтік-
құқықтық актілерді қатаң түрде басшылыққа ала 
отырып, қызметімізді жүргіземіз. Әскери басқарманың 
жергілікті органдарында жемқорлық құқық бұзушылық 
әрекеттерге жол берілмеуі мақсатында осындай акция-
лар ұйымдастырылады», – дейді Нұрлан Әлібекұлы өз 
сөзінде.
Шараға «Нұр Отан» партиясы Айыртау аудандық 

Акция
ӘСКЕРДЕ ЖЕМҚОРЛЫҚҚА ЖОЛ ЖОҚ!ӘСКЕРДЕ ЖЕМҚОРЛЫҚҚА ЖОЛ ЖОҚ!

филиалы төрағасының бірінші орынбасары Болат Ахмет-
жанов, Володар ауылдық округі әкімі аппаратының өкілі 
А.М. Ерсайынов, Айыртау ауданының Қорғаныс істері 
жөніндегі бөлімінің жеке құрамы қатысты. 
Сондай-ақ, өздерін толғандырған мәселелері 

мен сұрақтарын ортаға салып, тұщымды жауап алу 
мақсатында әр түрлі жастағы ауданымыздың азаматта-
ры да қатысты. Негізінен сұрақтардың дені келісім-шарт 
есебіндегі әскери қызметке, әскери міндетті жастан 
өткеннен кейін қандай жағдайда әскери билет алуға 
болатындығы жайлы, жоғалған әскери билетті қайта 
қалпына келтіру үшін қандай құжаттар өткізу керектігі 
жайында болды. Әскери борышын өтеуге толық жарам-
ды бола тұра, жемқорлық құқықбұзушылық әрекеттерге 
және қылмыстық әрекеттерге жол бергені үшін әскер 
сапында тұрудың да мүмкіндігі жоқ екендігі баяндалды.
Өз кезегінде сөз алған Болат Қадырұлы жастарға, 

әсіресе ер-азаматтарға адамгершілік-құқықтық нормала-
рын сақтай отырып, дені сау, шыныққан, жігерлі азамат 
болып, ешқандай жемқорлыққа бармай-ақ кез келген 
белесті бағындыруға болатындығын әңгімеледі.
Ашық есік күнін қорытындылай келе, Нұрлан Әлібекұлы 

азаматтарға аталмыш әскери міндеттемелерге қатысты 
қандай да бір сұрақтар туындай қалған жағдайда 
Қорғаныс істері бөліміне, басқармасына хабарласып, 
лауазымды тұлғадан өзіне қажетті барлық жауапты ала 
алатындығын тағы бір мәрте еске салып өтті. 

Мақпал ӘЛМАҒАНБЕТОВА.
Суретті түсірген Елена НЕДОРОСТКОВА.

 Қазақстан халқы 1 желтоқсан күні еліміз үшін елеулі оқиға - Тұңғыш 
Президент күнін атап өтеді. Тәуелсіз Қазақстанның іргетасын қалап, ше-
карасын шегелеп, болашаққа бағыт-бағдар берген Тұңғыш Президенттің 
халық алдындағы еңбегі ұшан-теңіз.

1991 жылғы 1 желтоқсанда, алғаш рет жалпыхалықтық сайлау өтіп, егемен 
Қазақстанның негізін салушы - Н.Ә. Назарбаев тұңғыш рет Президент болып 
сайланды. Сайлауға қатысқандардың 98,78%-ы жақтап дауыс берді. Бұл 
жаңа мемлекет қалыптасуының өтпелі кезеңінде сенімді басшыға өз тағдырын 
тапсырған Қазақстан халқының жауапты таңдауы еді. Шын мәнінде, Елбасы 
Нұрсұлтан Назарбаевтың салиқалы саясатының арқасында тәуелсіз Қазақ елі 
қалыптасып, тарихымыз түгенделіп, тіліміз, дініміз және діліміз қайта оралып, 
мемлекетіміздің ұлттық рәміздері қабылданды. 
Содан берігі 24 жылда елдің іргесі сөгілген жоқ. Ұлтаралық та-

тулыққа селкеу түспеді. Яғни Конс титуциялық заңның дер кезінде қа-
былдануы Қытай, Ресей, Қырғызстан, Түрікменстан және Өзбекстанмен 
шекараны  реттеуге  ықпал  етті .  Заң  Еуразиялық  кеңістікте 
тұрақтылық пен серіктестік, сенім саясаты не гіздерін қалыптастырды. 
Шындығы сол, «Қазақстан Рес пуб ликасының мемлекеттік тәуелсіздігі туралы» 
Конституциялық заңды қабылдау жаңа тәуелсіз мемлеке ті міздің шынайы 
егемендігінің бастауы болды. Тыңнан түрен салған Қазақстан халқы, оның 
Көшбасшысы тәуелсіз мемлекеттің басым бағыттарын нығайтты. Ең алдымен 
шынайы егемендікті жария етіп, сыртқы әлемге танылуға қол жеткізілді.

ЕЛ ТАРИХЫ ҮШІН ЕЛЕУЛІ КҮНЕЛ ТАРИХЫ ҮШІН ЕЛЕУЛІ КҮН

2012 жылдан бастап бұл күн мен үшін ерекше мақтан 
тұтатын күннің бірі. Отбасым да бұл күнді еліміздің 
мерекесі деп біледі. Себебі: 1-желтоқсан Қазақстан 
Республикасының Тұңғыш Президент күні. Біздің 
елімізді Н.Ә. Назарбаевтың басшылығымен тәуелсіздік 
алғалы көптеген ел таныды. Отанымыз өркендеп, да-
мыды. Басекеге қабілетті 50 елдің қатарынан көрініп, 
алдағы уақытта30 елдің қатарында болу мақсат 
етілді. Осындай Ұлт көшбасшысы бар елде өмір сүріп 
жатканымыз үшін өте қуаныштымын. Балаларымның  
болашағы нұрлы боларына сенімдімін. 

Жанар БАЙМҰҚАНОВА,
Саумалкөл қазақ ОМ-і директорының 
оқу тәрбие ісі жөніндегі орынбасары.
 *   *   *

1 желтоқсан Тұңғыш Президент күні. Бұл мереке 
барлық қазақстандықтар үшін аса маңызды мереке. 
Себебі Президентіміз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев 
біз үшін қаһарман, батыл адам. Нұрсұлтан атамыз 
барлық Қазақстан мемлекеті үшін көп еңбек сіңіруде. 
Отанымызды көркейтуге, жандандыруға көп үлес қосып 
келе жатыр. Бұл күн мен үшін де  маңызды, қуанышты 
күн. Мен де Президентімізді көзбе-көз құттықтағым  
келеді. 

Назерке КӨЗТАЙ,
Саумалкөл қазақ  ОМ-нің 7 сынып оқушысы.

*   *    *
Желтоқсан айының бірінші күні мен үшін -Тұңғыш 

Президент күні. Бұл күні Қазақстан халқы Тұңғыш 
Президент күнін атап өтеді. Біздің президентіміз өте 
жақсы адам. Ол өзінің жасына қарай әлі де өз елінің, 
халқының қамын ойлап жүр. Мен өз Отанымды, 
жерімді, елімді сүйемін. Өскенде мен де Отанымның 
көркеюіне өз үлесімді қосамын. 1 желтоқсаннан 
қыстың алғашқы айы басталады. 1 желтоқсан менің 
отбасым үшін керемет күн. Менің арманым -  Пре-
зидент атамыздың атындағы мектепте оқып, елімнің 
үмітін ақтау. 

Меруерт ТҰРСЫН,
Саумалкөл қазақ ОМ-нің  5 сынып оқушысы.

 *   *    *
Бірінші желтоқсан -Тұңғыш Президент күні болып 

аталып өтіледі. Біз, төршінші сынып оқушылары, осы 
күнді қарсы алуға үлкен дайындық үстіндеміз. Біз, 
Қазақстанның болашағы, қазіргі мектеп оқушылары 
Елбасы Нұрсұлтан атамыз осы құрметке лайық деп 
айта аламыз, себебі атамыз балаларға да үлкен көңіл 
бөлуде. Біздің облысымызда Тұңғыш Президент күніне 
қарсы Назарбаев зияткерлік мектебі ашылды. Қай 
оқушы осы мектепте оқуды армандамайды десеңізші! 
Бұл мектептің оқушысы атану - біздің де арманымыз. 
Президентіміз бізге: «Еліңнің патриоты бол!» дейді.  
Біз елімізді  Нұрсұлтан  атамыздай  сүйеміз, еліміздің  
патриоты боламыз, еліміздің өркендеуіне, гүлденуіне 
өз үлесімізді қосамыз. Біз елімізді  Нұрсұлтан атамыздай  Президенттің 
басқарғанына қуанамыз, біз Президентпен бірге бақыттымыз.

Рахат ТӨЛЕТАЙ, 
Саумалкөл қазақ ОМ-нің 4 «Б» сынып оқушысы. 

1 желтоқсан мен үшін қандай күн?1 желтоқсан мен үшін қандай күн?

Өткен аптада, 13 қараша 
күн і  облыс  орталығы 

Пе т р о п а в л  қ а л а сынд а 
Қазақстан Республикасының 
Тұңғыш  Президенті  күніне 
орайластырылған облыстың құқық 
қорғау органдары қызметкерлерінің 
арасында самбо күресінен сайыс 
болып өтті.
Аталмыш спорттық додада Пе-

тропавл қаласы мен облыстың 
барлық аудандарының құқық қорғау 
органдарының қызметкерлері «Дина-
мо» спорт кешенінде күш сынасты. Осы 
жарысқа біздің ауданның полицейлері 
де қатысып, жалпыкомандалық есепте 
жүлделі ІІІ орынды иеленді. 
Жекелей белдесулерде 90 кг. салмақ 

дәрежесінде  жерлесіміз, полиция сер-
жанты Сәбит Әбілқайыров үшінші 
орынды қанжығасына байласа, 100 
келі салмақта полиция майоры Шоқан 
Асқаров жүлделі ІІ орынды еншіледі, ал 
82 кг. салмақта полиция аға лейтенанты 
Аян Кәрімов қарсыластарынан басым 

Жағымды жаңалық
ПОЛИЦЕЙЛЕР ЖҮЛДЕМЕН ОРАЛДЫПОЛИЦЕЙЛЕР ЖҮЛДЕМЕН ОРАЛДЫ

түсіп, жүлделі І орынға қол жеткізді. 
Сонымен қатар Аян аталмыш турнир-
де самбо күресінің «Ең үздік техника» 
номинациясын да жеңіп алды. 
Барлық жеңімпаздар арнайы диплом-

дармен және ауданның ішкі істер бөлімі 
жүлделі үшінші орын иеленгені үшін гра-
мотамен, кубокпен марапатталды.

 Бағлан ҚОЖАҚОВ.
Суретті түсірген автор.

Ауыл шаруашылығы қызметкерлері күні 
қарсаңында Петропавл қаласында өткен сал-

танатты жиында Дулат Құсайынов басшылық 
ететін «Республикалық фитосанитарлық сараптама 
мен болжау әдістемелік орталығы» ММ Айыртау 
аудандық филиалының ұжымы СҚО аудандық 
филиалдары арасынан 3 орынмен марапатталды. 
Осы мекеменің герболог маманы Әлібек Сәкеновке 
«Республикалық фитосанитарлық сараптама мен 
болжау әдістемелік орталығы» ММ директоры Ержан 
Айнабековтің құрмет грамотасы табыс етілді.
Ауыл шаруашылығы қызметкерлерінің еңбегі оңай емес, 

бірақ барлық уақытта ерекше құрметке лайықты. Бұл сала-
да Жер-Ана өзіне адал жандарға қашанда қайырымды.
Ауыл шаруашылығы тұтастай көптеген салаларды 

қамтиды: дәнді дақылдар егіп, оны ору, құс шаруашылығын 
өркендету, ірі және шағын мал шаруашылығы, түрлі ауыл 
шаруашылығы өнімдерін өндіру. 

2006 жылы  ауданымызда  «Республикалық 
фитосанитарлық сараптама мен болжау әдістемелік 

Ауыл шаруашылығы қызметкерлері күніне орай
ЖЕР ТАЗА БОЛУЫ ҮШІНЖЕР ТАЗА БОЛУЫ ҮШІН

орталығы» ММ құрылды. Ұйымның штатында 6 адам 
жұмыс жасайды. Филиал құрамында агроном-энтомолог 
Любовь Колесник, фитопатолог Кенжебек Сәтиев, герболог 
Әлібек Сәкенов, лаборонт Бибігүл Шалахаевалар қызмет 
атқарады. 

«Республикалық фитосанитарлық сараптама мен болжау 
әдістемелік орталығы» ММ Айыртау аудандық филиалының 
гербологы Әлібек Сәкеновтің еңбегі жоғары бағаланғандығы 
көңілге қуаныш ұялатады. 2007 жылы А. Мырзахметов 
атындағы Көкшетау университетін тәмамдағаннан кейін, осы 
мекемеге қызметке орналасады. Жастығына қарамастан, 
өзінің 8 жылдық еңбек жолында бірнеше рет құрмет 
грамоталарымен марапатталған. Ауыл шаруашылығы 
қызметкерлері күні қарсаңында алған аталмыш марапаты 
жас маманның қызметіне қойылған үздік баға және алдағы 
еңбек жолындағы айрықша бағдар болмақ. 
Айыртау филиалының ұжымын кәсіби мерекелерімен 

құттықтай отырып, Айыртау жерінің игілігі жолында жаңа 
табыстар тілейміз.

Өз хабарымыз.
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Міне, күзгі демалыс күндері де келіп жетті. 
Оқушыларды қуантқан күздің жақсы ауа райы 

ғана емес, қызықты спорттық іс шаралар, топтық 
саяхаттар, волейбол, мини футбол жарыстары бол-
ды. Ең  есте қаларлығы – біздің мектептегі аймақтық 
жасөспірімдер арасындағы «Мен – чемпионмын – 
2016» атты спорттық ойындарының өткізілгендігі.
Балалар мен жасөспірімдердің денсаулығын артты-

ру мақсатында Солтүстік Қазақстан облысының әкімі 
Ерік Сұлтановтың бастамасымен спорттық ойындар 
ұйымдастырылып келеді, бұл ойындарға облыстың барлық 
мектеп оқушыларын тарту көзделіп отыр. Жобаның 
негізгі мақсаты республика деңгейінде жасөспірімдер 
денсаулығын дамытуға себеп болу және жастар арасында 
салауатты өмір салтын насихаттау.

9 қарашада мектебімізде оқушылардың ептілік, икемділік 
шеберліктерін байқауда аймақтық спорттық сайыс 
ұйымдастырылып, оған Константиновка, Ақан, Новосвет-
ловка, Гусаковка орта мектептерінен 4 команда қатысып, 
шапшаң қимылды спорттық ойын түрлерінің 13 түрінен 
сынға түсті.
Бұл күні ойыншыларға икемділік, шапшаңдылық, 

мергендік, ептілік, күштілік ауадай қажет болды.
Жарыс өте тартымды, белсенді өтті. Әр командаға  

жанкүйерлер қызу қолдау білдіріп, алақандарын аямады. 
Сайыскерлерге дем беріп, демеп отырды.
Ал сайыс барысында 3 сыныптың «Ғажайып» би 

тобы акробатикалық би этюдін қойып, сайыскерлерге 
үзіліс берсе, осы үзілісте қазылар алқасына сайыстың 
қорытындысын жасауға мүмкіндік туғызды. Қазылардың 
шешімі бойынша екі 3 орынды Новосветловка орта 
мектебінің «Орлы» командасы мен Ақан орта мектебінің 
«Улыбка» командалары еншілесе, 2 орынды Константинов-
ка орта мектебінің «Прометей» командасы жеңіп алды. Ал 
Гусаковка орта мектебінің «Қарақшы» командасы жеңімпаз 

Спорт

«Мен – чемпионмын» - спорт 
пен достыќтыѕ жолы

деп танылып, спорттық ойындардан аудандық бәсекеде 
аймақ намысын аталмыш команда қорғайтын болады.

«Гусаковка» ЖШС ұйымының атынан ойыншыларға тегін 
мерекелік дастархан жайылды. Мектеп өміріндегі әр түрлі 
іс-шараларда көмек көрсетіп, қолдап жүргені үшін  мектеп 
ұстаздары мен ата-аналар, оқушылар атынан «Гусаковка» 
ЖШС-нің директоры Сердалин Навои Мақатайұлына 
алғыс білдіреміз.

«Мен – чемпионмын»  жобасы өсіп келе жатқан 
ұрпақтарға спорттың құдіреттілігін, салауатты өмір 
салтының маңыздылығын түсіндіретін жасампаз жоба.  

Ж. СҰҢҒАТОВА,
қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі.

О қ у ш ы л а р д ы ң  к ү з г і 
демалысының соңғы күні, яғни 

қарашаның 11 күні Имантау орта 
мектебінде Республикалық «Мен – чем-
пионмын» балалар мен жасөспірімдердің 
спорттық ойынының аймақтық кезеңі 
өтті. Сайысқа Имантау, Әлжан және Ло-
баново орта мектептері қатысты. Шалқар 
орта мектебі жарысқа қатынаса алмады. 
Қазақстан Республикасы ның Әнұраны 
салтанатты орындалуынан кейін жарыс 
жалауы көтерілді. Қатысушы команда-
ларды аудандық білім бөлімінің әдіскері 
Т.Н. Цихач құттықтап, сәттілік пен жеңіс 
тіледі. Өзара бірлігі жарасқан, тыңғылықты 
дайындалған, нағыз мықты команданың 
бұл жарыста сөзсіз жеңетіндігін және 
барлық команданың осындай болуларына 
тілектестігін жеткізді.
Т.М. Курочкинаның жетекшілігіндегі кіші 

би тобы өз орындауларындағы «Зарядка» 
және «Нежность» композицияларымен өнер көрсетіп, 
сайысқа қатысушыларға дем берді.
Жарыс бағдарламасында таяқшалы эстафета жүгіруі, 

допты таяқпен басқару, капитандар сайысы, қаппен 
жүгіру және түрлі эстафеталық  сайыстар қамтылған.
Бірінші ойын Әлжан мен Лобаново мектептері арасын-

да өтіп, 3:5 есебімен Лобаново орта мектебінің пайда-
сына шешілді. Екінші ойында тартысты ойын көрсеткен 
Имантау ОМ  6:4 есебімен Лобаново мектебінен басым 
түсті. Нәтижесінде 3 орынды Әлжан ОМ, 2 орынды 

Лобаново ОМ, 1 орынды Имантау ОМ иеленді. Барлық 
қатысушылар дипломдармен, бағалы сыйлықтармен  
марапатталды. Жеңімпаз команданы дене шынықтыру 
пәнінің мұғалімдері Б.Н. Бекжанов, Д.А. Шамрай, П.М. 
Миняйловтар дайындаған болатын.
Біз өз командамыздың «Мен – чемпионмын» ойынының 

аудандық кезеңінде  де жеңіске жетуін тілейміз.
Б. БАЙЗАҚОВА,

Имантау ОМ -нің қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің 
мұғалімі.

I. Мақсаты-міндеті
 - Қазақстан халқын Қазақстан Республикасының 

халық әндеріне насихаттау;
- қазақтың мәдениетін насихаттау;
- дарындарды таңдау.
II. Жалпы шарттары мен талаптары
- аудандық байқау 2015 жылдың 4 желтоқсан күні 

сағат 15.00-де Ақан сері атындағы аудандық Мәдениет 
үйінде өтеді;

- байқауға 18 жастан 30 жасқа дейінгі орындаушылар 
қатыса алады;

-  бағдарлама  колледждерің ,  клубтардың , 
кітапханалардың, медициналық мекемелердің, 
жауапкершілігі шектеулі серіктестік қызметкерлерінің, 
ұлттық мәдени және қоғамдық орталықтардың орын-
даушыларын қамтиды;

- орындаушылардың репертуары патриоттық әуендегі, 
Қазақстан Республикасының халықтарының әндерін 

Байқау
Қазақ хандығының 550 жылдығына; Қазақстан халқы 

Ассамблеясының 20 жылдығына; Қазақстан Республикасының 
Конституциясының 20 жылдығына арналған

 «Айыртаудың алтын дауысы» атты аудандық ән байқауының 
ЕРЕЖЕСІ

қамтиды.
III. Бағалау өлшемі
- тақырыпты таңдау, көркемдік және кәсіби деңгейде 

орындауы, әртістік, сахналық мәдениетін бағалау;
- костюмін, музыкалық ресімдеуін бағалау;
- қатысушылар әнді (-) фонограмма немесе түрлі 

аспаптардың сүйемелдеуімен орындай алады;
- (+) фонограмма тыйым салынады.
Марапаттау
Байқау жеңімпаздарына төмендегідей жүлделер 

тағайындалады:
- бас жүлде, І орын,  ІІ орын, ІІ орын, қазылар алқасы 

сыйлығы және көрермендер көзайымы сыйлығы;
- Диплом және бағалы сыйлықтармен марапатталатын 

болады.
4 желтоқсан күні сағат 10.00-де  дайындық.
Анықтама телефоны: 21-872

Ақан сері атындағы аудандық Мәдениет үйі.

Әйелдерге қатысты әртүрлі дискримина-
ция түрлерін жою туралы  конвенцияға сәйкес 

25 қарашада «Әйелдерге қатысты зорлық-
зомбылықсыз 16 күн»  акциясын өткізумен қатар 
Халықаралық әйелдерге қатысты зорлық-зомбылық 
көрсетуді жою күні аталады. 
Акцияны өткізудің негізгі мақсаты көпшілік халықты 

әйелдерге қатысты зорлық-зомбылық жасауға қатысты 
ескерту, алдын алу жұмысымен таныстыру, әйелдерге 
қатысты зорлық-зомбылық жасауға бейім адамдар-
мен жеке-профилактикалық жұмысты жүзеге асыруға 

Акция

Зорлық-зомбылықсыз 16 күн
бағытталған жүйені қалыптастыру болып табылады.
Солтүстік Қазақстан облысы аумағында мүдделі 

мемлекеттік органдардың, үкіметтік емес ұйымдардың, 
қоғамдастықтар мен бұқаралық ақпарат құралдарын тар-
ту арқылы ағымдағы жылдың 25 қараша – 10 желтоқсаны 
аралығында «Бақытты отбасы – бақытты ел» ұранымен 
«Әйелдерге қатысты зорлық-зомбылықсыз 16 күн» 
акциясы өткізіледі. 
Айыртау аудандық ІІБ сенім телефоны / тұрмыстық 

зорлық-зомбылық жағдайында / 21-806, 20-321.
Айыртау ауданының ІІБ ӘҚЗҚТ.

* * * 

Өмірдің иесі сен, Ғазиз Ана,
 Келтірген дүниеге нелер дана. 

Анасыз батыр да жоқ, ақын да жоқ, 
Өмірдің алтын кілті сонда ғана, - дегендей көктем табиғатымен 

жымдасқан жылылық, шексіз мейірімділік, дүниеге жаңа келген тіршілік 
иесіне нұрын шашып, келешекке ақ жол, адал ниет нұсқап өмір себуші 
асқақ құдірет иесі, адам сәулетшісі  ол – Ана. 
Менің анам Әлібекова Жібек Шәріпқызы 12 баланы дүниеге әкеліп, 30 

немере және 9 шөберe сүйіп отырған  ақ жаулықты әже қарашаның жиырма-
сыншы жұлдызында жетпіс жеті жасқа толып отыр. Ұлын ұяға, қызын қияға 
қондырған бақытты ана балапандарын қанаттыға қақтырмай, тұмсықтыға 
шоқтырмай ел қатарлы ер жеткізу үшін талмай-тынбай еңбек етті. Анам сауын-
шы да болды, әкеммен бірге мал да бақты, дүкенде сатушы да болып қызмет 
атқарды. Сонымен қатар, анам он саусағынан өнер тамған шебер адам. Ол 
кісінің қолынан шыққан құрақ, төр көрпе, тұскиіздерді әлі күнге дейін әр үйден 

көруге болады. Ал анамның қой терісін өзі илеп, өзі жаратып тіккен тондарына 
ауыл тұрғындарынан сұраныс  көп түсетін. Анам кейде түні бойы отырып ескі 
әжемнен қалған  тігін машинасымен тігетін. Көктем келісімен анам  бақшаға 
көкөніс егіп, оны біз баптап суаратынбыз. Ел-жұрттан бұрын дастарқанымызда өз 
бақшамыздың қияр-қызанағы табылатын.  Ал анамның бізбен бірге теріп әкелген 
жидектен пісірілген жидек құртының дәмі әлі күнге шейін аузымнан кетер емес. 
Ауыл адамдары анамның таза қайыңнан пісірген қара сағызын  әдейі қолқа 
салып іздеп келетін. Асқазанынан ауыратын адамдарға ас қорыту үшін таптыр-
мас ем.  Жаз мезгілінде анаммен бірге қырқылған қой жүнін  жуып, оны әр түрлі 
түске бояп текемет тоқудың қыр-сырын үйренетінбіз. Кешқұрым мал қораға енген 
соң,  бос уақытымызда анам бізге арнап жаздырған балаларға арналған газет-
журналдарынан ертегі, әңгімелерді оқып, кейіннен мақал-мәтелдерді  жарысып 
айтатынбыз. Балалық шаққа бойлап ене берсең , бақытты шағым көз алдымнан 
кетпей, жүрегім қуанышқа толып, сол балалық шақта қалып қойғым келеді.
Ата-анамның берген  тәрбиесінің, берген білімінің арқасында, бәріміз Абай 

Құнанбаев айтқандай: «Сен де бір кіпіш дүниенің,  кетігін тап та бар, қалан!» 
-  осы өмірден өз кетігімізді тауып Қазақстанымыздың өркендеп өсуі мен 
демографиялық та жағынан дамуына өз үлесімімізді қосып, бір-бір шаңырақтың 
түтінін түтетіп отырған отбасы иелеріміз. Біздің отбасымыздан құрлысшыдан ба-
стап инженер, мектеп директоры, мұғалім, сатушы, дәрігер, заңгер, теміржолшы, 
аспаз, биотехнолог, есепші, дизайнер, мейірбике, психолог сияқты  әртүрлі 
мамандық иелерін табуға болады. 
Адамзат қуат алар ақ сүтіңнен, 
Мәпелеп, әлдилеген пейілің кең. 
Аналық махаббатың кәусар бұлақ,
Сөнбейтін ақ жүрегің мәңгі шырақ. 
Адам «адам» болғысы келсе, алдымен Ананы қастерлей білуі керек. Өмірде 

Ана алақанының қызуы мен әке-шеше мейірімін тоя жеген тамақ та, шипасы 
күшті дәрі де алмастыра алмайды. Осыдан жарты ғасыр бұрын ғалымдар 
жүргізген бір қарапайым тәжірибе осыған дәләл болса керек. Ғалымдар адам 
Аналарынан айрылған маймыл балалар үшін екі қуыршақ маймыл Ана жасап, 
бірінің омырауынан сүт шығатын, денесі қатты да суық етіп, екіншісінің омырауы-
нан сүт шықпайтын, бірақ денесін жылы да жұмсақ етіп, жасаған екен. Маймыл 
балалары сүті бар денесі қатты қуыршақты емес, сүті жоқ болса да, денесі 
жұмсақ қуыршақты Ана ретінде қабылдап, соның бауырына тығылған. Міне, 
сонда кімге болса да бәрінен бұрын керегі мейірім, Ана құшағы ғана. Мұхаммед 
пайғамбарымыздың хадистерінде де ең алдымен Ананы құрметтеу парыз екені 
айтылады. «Әуелі Анаңа, тағы да Анаңа, содан соң әкеңе жақсылық жаса» 
делінген онда. «Егер атаң мен Анаң бір мезгілде үн қатып қалса, әуелі Анаңа 
жауап бер» деген ұлағатты сөз бар. Пайғамбарымыздың тағы бір хадисінде 
«Анаңды Меккеге үш рет арқалап барсаң да, парызыңды өтей алмайсың»; 
«Ата-ананың ризалығы, Алланың ризалығы» делінген. Ана – үйдің берекесі, қыз 
баланың өнегесі, шаруаның несібесі. Ананың көзінен нұр төгіліп, жан-жағына 
шуағы шашылады. Осы шуақпен жылынып, асыл Ананың құшағында мейір 
алып жүрген біз – алтын Ананы мәңгі қастерлеп, еңбегін бағалап өтейікші! Ананы 
аспандағы ай мен күнге, жарық жұлдызға, баға жетпес асыл заттарға теңеу дәстүрі 
де өз тілімізде берік қалыптасқан. Олай болса сөз – сөздің ең төресі: Анаңды 
қалай сыйласаң, өз балаңның Анасын да солай сыйла, барлық әйел затына, 
тіпті жас нәресте қызыңа да құрмет көрсет, оларға қолдан келгенше қамқорлық 
жаса «Ана» – әрбір адамның жарық дүниедегі ең жақыны, жанашыры, қадірлісі, 
қамқоршысы ақ сүтін беріп аялаған жанын да аямаған ардақтысы. 
Ана – жүрек, жүректі құдірет де, 
Ана – тірек, тіректі құрметте. 
Ана – шыңың, шыңыңа сағынып жет,
Ана – күнің, күніңе табынып өт, – деп жырлағым келеді. Кез келген 

адамның әдептілігі мен жан дүниенің сұлулығы, ең алдымен балаға ақ сүтін 
беріп, әлпештеп өсірген Ана жүрегінің жылуынан басталады. Бала бойындағы 
ең жақсы қасиеттер бізге алдымен Анадан тарайды. Ананың нәзік үні, жұмсақ 
аялы алақаны, жан жылуымен аялауы бізді әлдилеп жұбатады. Баласы үшін 
Анасы бармайтын құрбандық бар ма? Ана болу – бүкіл өміріне кететін ұлы 
рухани күш пен ерен еңбек. Өз баласын бағып қағуда, ол Ана өзін-өзі ұмытып 
барлық күш жігерін сарқа жұмсайды, бұдан оның жаны байи, нәрлене түседі. Ал 
баланың Анаға деген махаббаты жеткіліксіз. Оны барынша құрметтеп, сыйлау 
әрбір баланың парызы.    Ылайым балалардың тәрбиесі адам қызығарлықтай 
болып өсе берсін дегім келеді.Сөз соңында анама тілерім:
Абырой амандығың арта берсін!
Бақ-дәулет қызығымен қатар берсін. 
Ұрпағың жақсы көрген жиі келіп, 
Таусылмас дәм-тұзыңды тата берсін. 
Тыныштық елімізге бере берсін,
 Молшылық жерімізге ене берсін.
Соғыстан ел жұртымыз аман болып,
Қызығын бейбіт өмір көре берсін.
Барлық сенің үлгіңді қайталадым,
Өнегеңді өсиет деп айта аламын.
Өзің берген өрнекті ойларыңды,
Жақсы іске басшы болып  айтарамын.
Казыналы кенішсің байқағаным,
Таңданумен басымды шайқағаным.
Жақсы тілектер легі таусылмайды,
Жазып, сірә, бітер ме екен жай қаламым  – демекпін.

Ұлы Еркін, қызы Марал, 
балалары, немерелері.

Ана бақыты

АЛТЫН ҚҰРСАҚТЫ АРДАҚТЫ АНААЛТЫН ҚҰРСАҚТЫ АРДАҚТЫ АНА
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«Жақсының жақсылығын айт – нұры 
тасысын» - дейді халық даналығы. Айнала-

сына, жүрген ортасына шарапаты тиген үлкен 
жүректі жандарға қаратып айтылған болса 
әрине, ол жерлесіміз  Қожахметов Асылбек 
Базарбайұлына арналса керек. Сауапты істердің 
басы-қасында жүрген ұлтжанды, абзал, жаны 
жайсаң, бар жақсыны балаға арнаған кеңпейіл, 
атымтай жомарт азаматтың арқасында Алматыға 

білім жетілдіруге жол түсті. 
Алматы менеджмент университет аясында құрылған 

жобаның  ХІV бағдарламасына үстіміздегі жылдың 
қараша айының 4-і мен 11-і  аралығында ауданымыздың 
ауыл мектептерінің бастауыш сынып мұғалімдеріне 
қолдау көрсету мақсаттарында қазіргі заманға сай 
жақсы семинар өткізілді. Осы семинар барысында 
ауданымыздың бір топ мұғалімдері бастауыш мектеп-
те осы заманғы  қөзқарастарды, әдістерді, техноло-
гияларды оқыту және ауылдық шағын мектептерде оқу 
үрдісін  ұйымдастыруда, жаңа инновацияны қолдана 
отырып, жоғарыда аталған унивеситетпен жоғары 
оқу орындарының  шағын жинақталған мектептер 
арасындағы  байланыстардың қаншалықты тығыз 
екеніне көзіміз жетті. Осы айтылған сөзімізге дәлел 
болатын  семинарға қатысқан мұғалімдермен біраз күн 
жұмыс жасаған тренерлер, кафедра доценттері, профес-
сорларды атап айтуды жөн көрдік.  Кездесуді салтанатты 
түрде ашқан Білім беруді дамыту институтының жоба  
жетекшісі Жұлдыз Тоқанқызы  жиналған ұстаздарды 
қарсы алып, құттықтап, университеттің  осы уақыт 
аралығында атқарған игілікті істерін айта келіп, алдағы 
жұмыс барысымен таныстырып өтті. 
Университет жанындағы «Alma U»  мұражай 

қызметкері Мәдина Байбурина жалпы университеттің 
өткен өмір жолы жайлы 1988 жылдан алғаш Алматы 
менеджмент мектебі болып ашылған кезден осы уақытқа 
дейінгі өсу сатыларын, яғни Халықаралық бизнес акаде-
миясына дейінгі жетістіктерін залдағы  жиналған қауымға 
өте әсерлі тілмен  баяндауы, музейдің  заман талабына 
сай жабдықталғаны қызықтырды.
Мұғалімдердің барлығы «Педагогикалық шеберлік 

орталығы» филиалы мен Кембридж университеті 
бағдарламасынан   тәлім алғандықтан деңгейлік 
бағдарламалар орталығының тренері И.В.Коломыцева 
«Қазақстанның білім беру жүйесін жаңғырту, оқыту 
мен оқудың жаңа жолдары» атты тақырыпта  алғашқы 
дәрісін оқушылардың оқу жетістіктерін бағалаудың жаңа 
тәсілдері, сын тұрғысынан ойлауды дамыту үшін стра-
тегиялар мен әдістерді қолдана отырып жұмыс жасауға 
бағыт-бағдар берді. Осы әдіс-тәсілдерді сабақ барысын-
да, яғни тәжірибеде қолдануға көп жұмыс жасадық.
Қазақ мемлекеттік қыздар педогогикалық универси-

тет ұжымымен де, атап айтсақ зертхана меңгерушісі 
Б.С.Қылышпаева «Қазақ мектептерінің даму мәселелері», 
аға ғылыми қызметкер Қ.Т.Медеубаева «ШЖБМ де ана 
тілі сабағын кіріктірілген тақырыптар арқылы оқушының 
өзіндік жұмысын ұйымдастыру әдістері», профессор  
С.С.Қоңырбаева «Заманауи тәрбие құралдары», про-
фессор Г.А.Мұратбаева «Білім берудегі менеджмент 
негіздері»  атты тақырыптарды сабақ барысында берген 
дәрістерді көптеген әдіс-тәсілдерді меңгеруде жұмыс 
жасап, кіріктірілген тақырыптардың ұйымдастыруды сол 
арада корғап, сабақтың құрылымының тиімді тәсілдерін 
өз бойымызда ой-елегінен өткізу керек екенін, заманауи  
тәрбие құралдарының он екі бағытын түсіндіре отырып, 
іс-тәжірибеде ассосация жасап, әр тақырыптың мән-
мағынасын ашуға бағыт-бағдар беріп отырдық. 
Қаладағы  №48 мектеп  лицейінде  Бибігүл 

Казбекқызының математика сабағынан «БИС» техно-
логиясын пайдаланып,  оқушыларды бағалаудағы тиімді 
тәсілдің бірі екенін осы сабақ барысында дәлелдеп 
көрсетті. Осы сабақта ұстаздар қауымы технологияның 
тиімді екеніне көздері жетіп, өз сабақтарында қолдануға 

Білім беру

ЖАҚСЫНЫҢ ШАРАПАТЫ
Адамзат өмірінің қорғаушысы, 

алдына келген науқастың тәнімен 
бірге жан саулығы үшін күресетін, 
қызығынан қиындығы көп дәрігерлікті 
таңдаған адам – алыптардың алыбы 
дерсіз. Осындай мамандықты таңдау 
да оңай емес шығар...  «Ақ халатты 
абзал жандар» – деп оларды халық 
бекер атамаған. Кімнің болмасын өмірін 
алыңызшы, адамзат өмірінің арашасы 
болып келген ақ халатты дәрігерлермен 
тығыз байланысты. Денсаулықтың қадірін, 
әдетте, адам ауырғанда ғана білетіні 
өкінішті-ақ. Қай жеріңіз ауырса, жаныңыз 
сол жерде сияқты. Сондай сәттерде 
жақыныңызға емес, дәрігерге жүгіретініңіз 
де рас.  Не дегенмен де табиғаттың ең 
қымбат жемісі ол – дені сау адам ғой. 
Дәрігер болуды арман ететіндер өте 

көп. Алайда, екінің бірі дәрігер бола ал-
майтыны анық. Ол үшін осы мамандыққа 
деген қызығушылық пен мамандық алу 
ғана жеткіліксіз. Ең маңыздысы – олардың адам өміріне жауапкершілігі, 
құлшынысы мен адалдығы, адамдығы. Нағыз дәрігер үлкен жүрек иесі болады.  
Қанша сын айтылса да, халық дәрігерлер қауымын ерекше құрмет тұтатыны 
ақиқат.  Негізінде, әр адам өз ісінің маманы болу керек деп ойлаймын.  Ал 
денсаулық сақтау саласында  «Әй, мейлі...» – деп, жүрдім-бардым жұмыс 
істеуге тіпті болмайды. Себебі дәрігер – тәулігіне 24 сағат дәрігер болып қала 
беретін маман.  
Бүгінгі әңгімеміміздің арқауы – Саумалкөл қазақ орта мектебінің медбикесі 

Рахметова Бақтыгүл Құрмашқызы, міне,  осындай үлкен жүректі жан, 
оқушылардың сүйікті қамқоршысы, ұжымның ең қадірлі де сыйлы азаматша-
сы. 1965 жылы Айыртау ауданының Всеволодовка ауылында Құрмаш ата мен 
Көпей апамыздың шаңырағында дүниеге келген Бақтыгүл Құрмашқызы мектеп 
бітіре салысымен Көкшетау қаласындағы медициналық училищеге түсіп, бұл 
оқу орнын ойдағыдай аяқтап, алғашқы еңбек жолын ауданымыздың орталық 
ауруханасының хирургия бөлімінен бастаған. 1986 жылы Шүкірлік ауылының 
перзенті, милиция қызметкері  Мәмбетпен  отау құрып, дүниеге Марал, Самал,  
Аян есімді сәбилер келген. Бұл фәниден ерте озған  жұбайының шаңырағын 
шайқалтпай,  үш сәбиін аялап өсірген, олардың Отаны мен халқының асыл 
да ардақты азаматтары болып қалыптасуына ерен еңбек сіңірген Бақтыгүл 
Құрмашқызының өмірі талай жастарға өнеге дер едім. Бала тәрбиесі мен 
дәрігерлік қызметті ұштастыра білген ол – аяулы Ана, бесаспап Маман, 
адал Дос, жанашыр Бауыр.  Өзі өскен отбасы түрлі мамандық иелерінен 
тұрады: Құнанбай ағасы мен Бақытжан жеңгесі – ауданымыздың құрметті 
азаматтары, аудандық аурухананың медицина саласына еңбегі сіңген білікті 
дәрігерлері болса, Қалиасқар мен Уәлихан бауырлары  Ішкі Істер органанаң 
қызметкерлері, Құрмаш ата мен Көпей апаның сүт кенжесі, қара шаңырақ 
иесі Шоқан – аудандық өрт сөндіру бөлімінде қызмет атқарса, оның жұбайы 
Гүлдана – Саумалкөл  қазақ орта мектебінің биология пәні мұғалімі. Міне, 
татулығы мен ынтымағы жарасқан үлкен ұядан  өнегелі тәрбие алып ұшқан 
Бақтыгүл өзінің  бойындағы  бар білімін, өнерін, адами мықты қасиеттерін өз 
перзенттеріне бере білген жан. Тұңғышы Марал – Құнанбай  нағашысының 
жолын қуған стоматолог,  ал әке қызметін жалғастырушы Самал–заң 
қызметкері–тергеуші, кішкетай Аянымыз – Саумалкөл  қазақ орта мектебінің 
8-сынып оқушысы, оқу озаты, күміс көмей әнші, талай аудандық, облыстық ән 
және спорт сайыстарының жеңімпазы, «сегіз қырлы, бір сырлы» деп айтуға 
тұратын жас өрен. 

«Жерлестеріңізге, мектебіміздің шәкірттеріне ақ халатты абзал жан ретінде 
не тілейсіз? Жақсы маман болуды қалай түсіндірер едіңіз?» – деген сауалдарға  
Бақтыгүл Құрмашқызы: 

– Менің мамандығым дәрігер болғандықтан өзім қызмет көрсетіп жүрген 
мектебімнің оқушыларына, ұстаздар мен ата-аналарға, жалпы газет 
оқырмандары – айыртаулық жерлестеріме  «Тазалық – саулық негізі, саулық 
– байлық негізі» деп айтқым келеді.  Дені саудың қашанда жаны сау екенін 
есте ұстайық. Еліміздің болашағы денсаулығы мықты салауатты да саламатты 
ұрпақ қолында екені баршамызға аян.  Тұңғыш Президентіміз Н.Ә.Назарбаев 
өзінің кезекті Жолдауында 2030 жылға дейін экономикалық-әлеуметтік 
биіктерге көтерілу үшін рухани байлықтың, денсаулықтың қажеттігін атап 
көрсетіп отыр. Себебі еліміздің экономикасын тек қана дені сау, саналы аза-
маттар жасайды. Ал жас ұрпақтың бойына тазалық пен сергектікті  орнықтыру 
– дәрігер ретінде  біздің ең басты міндетіміз.
Жақсы, білімді де білікті маман – әр маманның  атқарып отырған қызметіне, 

жеке өзіне деген адалдығы.  Меніңше, адал маманның бойы қашан да ізгілікке, 
мейірімділікке, ізденімпаздыққа  толы болатын сияқты, –деп жауап берді.
Кәсіби шеберлік пен ізгілікке толы еңбек жолыңыз әрқашан жемісті болсын, 

мектебіміздің ақ халатты абзал жаны Бақтыгүл Құрмашқызы!
Зүбайраш СЕЙІТҚАСЫМ,

Саумалкөл  қазақ орта мектебі.

Жаныңда жүр жақсылар
ҮЛКЕН ЖҮРЕК ИЕСІ

қуана шешім қабылдады. 
Келесі бағдарлама жалғасы бізді «Арыстан» 

мамандандырылған лицейіне апарды. Әскери 
адамдардың тік тұрып, қарсы алып, оқу ісі жөніндегі  
меңгеруші күнделікті мектеп өмірімен та-ныстырды. 
Бұл оқу орнында алыстан, ауыл мектептерінен дені сау, 
оқу үлгерімі жақсы, көп балалы отбасы, жағдайы төмен 
отбасының балаларын қабылдайтынын және де қазақ 
ауылында туып өскен  балалардың  сол оқу орнында 

орысша білімдерін жетілдіруде. Сабаққа қатысу бары-
сында осыларға куә болдық. Математика сабағында 
қысқа уақыт ішінде осы қазақша оқып келген оқушылар 
орысша еркін сөйлеп, өздерін жақсы жағынан көрсетті.

 «Ақпаратты технологиялар және жалпы білім беру» 
кафедрасының  доценті Э.Қ Саудабекова: «Бастауыш 
сынып сабақтарында ақпараттық және комуникациялық 
технологиялар»  тақырыбында  сол аудиторияда 
отырып осы тақырыпта желіге тіркелу арқылы біраз 
мағлұматтарды алдық. Сабақ             -тан соң күнде 
демалыс орындарына, мәдени орталықтарға барып 
отырдық, М.Әуезов театрына «Қорқыттың көрі» атты 
спектакльді көріп, рухани бай әсер алып, дем алдық, 
мәдени іс-шаралар біз үшін пайдалы болды. 
Деңгейлік бағдарламалар орталығының тренері, 

профессор А.Т. Арзиева «Мұғалімдердің кәсіби 
құзыреттілігін қалыптастырудың ғылыми – әдістемелік 
негіздері», «Мұғалім неліктен өзгерту керек?», мұғалімнің 
іс-тәжірибесіндегі жаңа әдіс-тәсілдерді сын тұрғысынан 
қолдану жолдары бейне фильмдер арқылы өрбіте 
дағдылану жолдарын меңгертіп, қызықтыра білді. 
Қазіргі заманауи  сабақтарға қойылатын талаптарға 
да  тоқталып кетті.  Абай атындағы Қазақ ұлттык 
педагогикалық университетінде де болып,  кафедарның 
аға оқытушысы Ж.Қ. Астамбаева «ШЖБМ математи-
каны оқытудағы иновациялық тәсілдемелер»,«ШЖБМ 
жағдайында математиканың мазмұндық- әдістемелік 
желілерін оқыту әдістемесі» деген қызықты да пайдалы 
және олардың әдіс-тәсілдерінен нені үйрету керек екенін 
жіп тізгендей баяндай отырып, тақтада көрнекті түрде 
түсіндіре білді. Осы оқу онындағы  аталған ұстаздардың 
ауыл мұғалімдеріне берген дәрістеріне осы топ атынан 
шексіз алғысымызды білдіреміз.
Семинар аяқталуына байланысты Алматы Менед-

жмент Университетінің Президенті Асылбек Қожахметов 
семинар қатысушыларын құттықтап, марапаттау 
рәсіміне қатысты. Міне,  осындай азаматтың атқарған 
игі істері, бүгінгі таңдағы халық қалаулысы ретінде 
белсенділігі, өнегелі өмір жолы, азаматтық ұстанымы 
жастарға, әріптестеріне тамаша үлгі. «Алаған қолым 
береген»  демекші халықтың қалаулысы әрдайым 
ауылдардағы шағын жинақты мектептерде істейтін 
ұстаздарға әрқашан көмек қолын созып, қолдау көрсетіп 
отыратынын көпшілікке игі тілектерін арнап, жүрекжарды 
лебізін білдірді. Әр ұстаз осы жобы жайында алған 
әсерлерін университет басшысына үлкен алғыстарын 
айтып, ой бөлісті. Атымтай жомарт атанып, туған өлкенің 
дамуына сүбелі үлесін қосып жүрген азаматтарымыздың 
қатары көбейе берсін. Адал азаматтардың игі істері 
өзгелерге үлгі  боларына күмәніміз жоқ. Жоба жетекшісі 
Жұлдыз Тоқанқызы  өзі осы жобаны алдағы уақытта 
ауыл мектептерін жандандыруға үлестерін қосса деп 
ауыл мұғалімдерін бірлесіп , жұмыс жасауға ұсыныс 
білдірді. Жақсы  әсерлі көңіл күйде келген ұстаздар 
қауымы ЖОО-дағы ұстаздарға өмірдегі бар жақсылықты 
тілеп, алдағы уақытта шығармашылық табыстарға жетіп, 
бұл ізгілікті іс-шара алдағы уақытта да жалғасын табады 
деген сенімдеміз.

Сәуле ЖАҚЫПОВА,
Саумалкөл қазақ ОМ-нің 

бастауыш сыныбының мұғалімі.
Баршын СЕЙІТОВА,

Бірлестік ОМ-нің 
бастауыш сыныбының мұғалімі.                            

 Мен өзім Тереңкөл ауылында туып-өстім, 2009 жылы бағым жа-
нып, Комаровка ауылынан серігімді тауып, үйлендім. Дүниеге Жансая 

есімді қызым келді. 2010 жылы Лавровка ауылына көштік,  онда да жаман 
болмадық. Дүнииеге Әйгерім есімді қызым келді. Менен бұрын әйеліме 
жұмыс табылып, жұмысқа орналасты. Екеумізге бірдей жұмыс жасауға 
мүмкіндік болмады. Біреуіміз балаларға бас-көз болуымыз керек болды. 
Қыздарымның үлкені алтыда, кішісі төртте. Бала бағатындай әке-шешем 
жас емес, бірде ауырып калады, бірде баратын жерлері болады. Әйелім 
жұмысқа орналасқан соң 1 айдан кейін арамыздан қара мысық жүгіріп 
өткендей болды, шаңырағымыз шайқалды. Содан мен ішкілікке салына 
жаздап, өзімді-өзім қолыма алдым, бұл – шындық. Өзімді мақтап отырғам 
жоқ, менен де қателіктер кеткен болар. 
Жанұяңнан және қос құлыныңнан тірідей айырылған өте қиын екен. Алла 

Тағала айырмаған, әкесі және бауырына басқан анасының есімін жазбаймын, 
мән-жайды білмей, қателіктің қай тараптан кеткенін түсінбей алып кеткені 
– қыздарымды маған қарсы қойғандай болды. Сегіз күннен соң әйелім мен 
қыздарымды үйге әкелу үшін барғанымда, қыздарым мені танымайтындай 
жүрді. Сәбилердің кінәсі жоқ  деп ойлаймын, себебі баланы неге үйретсең 
соны істейді. 

 Жас келіндер мен қарындастарға екі жаман нарседен аулақ болыңыздаршы 
демекпін. Ол - өтірік пен өсек. Жүректеріңізге иман ұялатып, отбасының 
жақсысын асырып, жаманын жасырсаңыздар, сонда жақсы отбасы бола 
аласыздар. Барлық отбасында ыдыс-аяқ сылдырламай тұрмайтыны анық, 
бірақ үлкендер, ата-аналары отбасын сақтау үшін ақылдарын айта білсе 
деп ойлаймын, жетім балалардың санын көбейтпей! Ерігіп емес, жаным 
қиналғандықтан, күйініп жазып отырмын. 
Құрметті ата-аналар! Енді ғана шаңырақ көтерген жас отбасыларға менің 

басымдағы жағдайды бермесін деп тілеймін. Елімізде ынтымағы жарасқан 
жанұялар көбейе берсін. Шаңырақтарыңызға береке-бірлік, қуаныш пен 
бақыт тілеймін. 
Төменде мен өзімнің қыздарыма және әйеліме арнаған шағын өлең жол-

дарымды жолдаймын.

Редакцияға хат
ШАЙҚАЛМАСЫН 

ШАҢЫРАҚ

Қыздарыма тілегім
Жансая мен Әйгерім –   

  құлындарым,
Білгейсіңдер, сендерге 
  жырым барын.
Сендер үшін тілекші әкелерің,
Уақыты кеп, ұғарсың, 
            бұның бәрін. 

    Көл-көсір шалқыған
   көңілдердей,
Екеуің егіз лақтай көрінгендей.
Тілегімді Тәңірім қабыл алып,
Екеуіңе бақытты 

  өмір бергей.
Күнәсіз періште, шырақтарым,
Дәл қазір өздеріңнен   

  жырақтамын.
Алладан сұрайтыным 
  сендер үшін,
Бақыт болсын өмірдегі   

  тұрақтарың.

Айсұлу 
Ақылбайқызына
Айсұлу, саған айтарым,
Екі қызды байқағын.
Өзіңе ұқсап жүрмесін,

Өзгелер енліп күлмесін.
Қыздарыма жасырмай,
Әкең бар деп айтарсың.
Тірі жетім қылдырмай,
Кездестіріп тұрарсың.
Күнә кімнен екенін,
Білмейді ғой қыздарым.
Алла қалап, өскен соң,
Өзім бірақ, айтармын.
Жансая мен Әйгерім
Жыламасын ешқашан.
Осы саған өтініш,
Әлі талай жыр жазам.

Жомарт НАУРЫЗБАЙҰЛЫ,
Лавровка ауылы.
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1. Жалпы ережелер
1. Солтүстік Қазақстан облысы Айыртау 

ауданының шалғай елдi мекендерінде тұратын 
балаларды жалпы бiлiм беретiн мектептер-
ге тасымалдаудың осы Тәртібі (бұдан әрі – 
Тәртіп) «Автомобиль көлiгi туралы» Қазақстан 
Республикасының 2003 жылғы 4 шілдедегі 
Заңының 14-бабы 3-тармағының 3-1) 
тармақшасына, Қазақстан Республикасының 
Әділет министрлігінде 2015 жылы 3 шілдеде № 
11550 тіркелген «Автомобиль көлігімен жолау-
шылар мен багажды тасымалдау қағидаларын 
бекіту туралы» Қазақстан Республикасы инве-
стиция және даму министрінің м.а. 2015 жылғы 26 
наурыздағы № 349 бұйрығына сәйкес әзірленген 
және келесі негізгі ұғымдар пайдаланылады:

тасымалдаушы – меншiк құқығымен немесе 
өзге де заңды негiздерде автокөлiк құралдарына 
иелiк етуші, жолаушыларды, багажды, жүктердi 
немесе поштаны тасымалдауда ақыға немесе 
жалға қызметтер көрсететiн заңды немесе жеке 
тұлға; 

балаларды тасымалдау бойынша қызмет 
көрсетуге тапсырыс берушi (бұдан әрi - тапсырыс 
берушi) - балаларды арнайы тасымалдауды 
ұйымдастыруға жауапты жеке немесе заңды 
тұлғалар.

2. Тасымалдаушыларға және автокөлік 
құралдарына қойылатын талаптар

2. Балаларды тасымалдау осы Тәртіптің 
талаптарына сәйкес жабдықталған автобустар-
мен, шағын автобустармен және әрбір балаға 
отыратын жеке орын беріле отырып жүзеге 
асырылады.

3. Балаларды тасымалдау мына жағдайда 
ұйымдастырылады, егер:

aвтомобиль жолдарының өткiзу қабiлетi 
автобустардың тұрақты қозғалысын жүзеге 
асыруға мүмкiндiк берсе;

автомобиль жолдарының жай-күйi және 
оларды жайластыру жол қозғалысы қауiпсiздiгiнiң 
талаптарына сәйкес келсе.

  4. Балаларды тасымалдауға мына тасымал-
даушылар жiберiледi:

1) Қазақстан Республикасының автомобиль 
көлiгi туралы заңнамасына сәйкес бiлiктiлiгiн және 
кәсiби жарамдылығын растайтын құжаттары;

2) тасымалдаудың тиісті түрін жүзеге асыруға 
жарамды және техникалық регламенттердің та-
лаптарына сай келетін автокөлік құралдары бар 
тасымалдаушылар жіберіледі.

5. Балаларды тасымалдау үшiн мынадай 
жүргiзушiлерге рұқсат етiледi:

1) жасы жиырма бес жастан кем емес, тиiстi 
санаттағы жүргiзушi куәлiгi және жүргiзушiнiң бес 
жылдан кем емес жұмыс өтiлi бар;

2) автобустың жүргiзушiсi ретiнде кемiнде 
соңғы үш жыл үздiксiз жұмыс өтiлi бар;

3) соңғы жыл ішінде еңбек тәртібін және 
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2014 жылғы 
13 қарашадағы «Жол жүрісі қағидаларын, Көлік 
құралдарын пайдалануға рұқсат беру жөніндегі 
негізгі ережелерді, көлігі арнайы жарық және ды-
быс сигналдарымен жабдықталуға және арнайы 
түстіграфикалық схемалар бойынша боялуға тиіс 
жедел және арнайы қызметтер тізбесін бекіту 
туралы» № 1196 Қаулысымен бекітілген Жол 
жүрісі қағидаларын өрескел бұзбаған. 

6. Балаларды тасымалдау үшiн бөлiнген 
автобустардың техникалық жай-күйi, техникалық 
қызмет көрсету өткiзудiң көлемдерi мен 
мерзiмдерi, жабдықтары «Автомобиль көлігі 
туралы» 2003 жылғы 4 шілдедегі Қазақстан 
Республикасы Заңының 13-бабының 23-10)- 
тармақшасына сәйкес автомобиль көлігі сала-
сында басшылықты жүзеге асыратын уәкілетті 
органменбекітілетін Автокөлік құралдарын 
техникалық пайдалану ережесімен белгіленген 
талаптарға жауап беруi тиiс.

Балаларды тасымалдауға арналған 
автобустардың кемiнде екi есiгiнiң және 
мемлекеттік санитариялық-эпидемиологиялық 
қадағалау объектілерінің халықтың санитариялық-
эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы 
нормативтік құқықтық актілерге, гигиеналық 
нормативтерге және (немесе) техникалық 
регламенттерге сәйкестігін (сәйкес еместігін) 
куәландыратын құжатының болуы, сондай-ақ 
мыналармен жабдықталуы тиіс:

1) автобустың алдында және артында орна-
тылуы тиiс «Балаларды тасымалдау» деген төрт 
бұрыш айыратын белгiмен;

2) сары түстi жылтыр шағын маягымен;
3) әрқайсысының сыйымдылығы кемiнде екi 

литр болатын оңай алынатын өрт сөндiргiштермен 
(бiреуi - жүргiзушiнiң кабинасында, басқасы - 
автобустың жолаушылар салонында);

4) екi алғашқы көмек дәрi қобдишаларымен 
(автомобильдi);

5) екi жылжуға қарсы тiректермен;
6) авариялық тоқтау белгiсiмен.
7. Балаларды тасымалдау кезiнде пайдала-

нылатын автобустарда, шағын автобустарда 
мыналар болуы тиiс:

1) ешқандай кедергiсiз ашылып, жабылатын 
жолаушылар салонының есiктерi мен авариялық 
люктер. Есiктерде өткiр немесе олардың бетiнен 
алыс тұрған шығыңқы жерлер болмауы тиiс;

2) жабық жай-күйде жүргiзушiнiң кабинасы мен 
жолаушы салонына жауын-шашынның түсуiн 
толық болдырмайтын төбе, авариялық люктер 
және терезелер;

3) бер iк  бек iт iлген  тұтқалар  және 
отырғыштар;

4) жолаушыларға арналған креслолардың 
отырғыштары мен арқалықтарының таза және 
жыртықсыз тыстары;

5) тегiс, шығыңқы жерлерi немесе бекiтiлмеген 
бөлшектерi жоқ баспалдақтары мен салонның 
еденi.

ЖОБА
Солтүстік Қазақстан облысы  Айыртау ауданының 

шалғай елді мекендерінде тұратын балаларды 
жалпы білім беретін мектептерге тасымалдаудың 

сұлбасы мен тәртібін бекіту туралы
«Автомобиль көлігі туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 4 шілдедегі  

Заңының 14-бабы 3-тармағының 3-1) тармақшасына сәйкес, Солтүстік Қазақстан облысы  
Айыртау ауданының әкімдігі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

1. Қосымшаға сәйкес Солтүстік Қазақстан облысы Айыртау ауданының шалғай елді 
мекендерінде тұратын балаларды жалпы білім беретін мектептерге  тасымалдаудың 
сұлбасы бекітілсін.

2. Солтүстік Қазақстан облысы Айыртау ауданының шалғай елді мекендерінде тұратын ба-
лаларды жалпы білім беретін мектептерге  тасымалдаудың қоса берілген тәртібі бекітілсін.

3. Осы қаулының орындалуын бақылау Солтүстік Қазақстан облысы Айыртау ауданы 
әкімінің орынбасары М. Т. Науановаға жүктелсін.

4. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін он күнтізбелік күн өткен соң 
қолданысқа енгізіледі.

А.ТАСТЕМІРОВ, аудан әкімі.

Солтүстік Қазақстан облысы Айыртау ауданы әкімдігінің 
2015 жылғы «    »________ №_____қаулысымен бекітілді

Солтүстік Қазақстан облысы Айыртау ауданының 
шалғай елді мекендерінде тұратын балаларды 

жалпы білім беретін мектептерге тасымалдау тәртібі
Салон еденiнiң жамылғысы жыртықсыз 

материалдан жасалуы тиiс;
6) шаңнан, кiрден, бояудан және олар 

арқылы көрудi төмендететiн өзге де зат-
тардан тазартылған терезелердiң мөлдiр 
шынылары;

7) жылдың суық мезгiлiнде жылытылатын 
және ыстық мезгiлiнде желдетiлетiн, құрал-
сайман және қосалқы бөлшектер тиелмеген 
жолаушылар салоны.

8. Қазақстан Республикасының аумағында 
автокөлiк құралдарын пайдалануға олардың 
иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершiлiгi 
міндетті сақтандырылған жағдайда ғана жол 
беріледі. Жолаушылар мен багаж тасымал-
дауды жүзеге асыру үшін пайдаланылатын 
автокөлік құралдарымен жол жүрген кезде 
жолаушылардың өміріне, денсаулығына 
және мүлкіне келтірілген зиян үшін 
тасымалдаушының жолаушылар алдындағы 
азаматтық-құқықтық жауапкершілігі де 
міндетті сақтандырылуға жатады.

3. Балаларды тасымалдау тәртібі
9. Оқу орындарына тасымалдау-

ды ұйымдастыру кезiнде тасымалдаушы 
жергiлiктi атқарушы органдармен және оқу 
орындарының әкiмшiлiгiмен бiрлесiп марш-
руттарды және балаларды отырғызудың және 
түсiрудiң ұтымды орындарын белгiлейдi. 

10. Автобусты күтiп тұрған балаларға 
арналған алаңшалар, олардың жүрiс бөлiгiне 
шығуын болдырмайтындай жеткiлiктi үлкен 
болуы тиiс.

11. Балаларды  оқу  орындарына 
тасымалдауға тапсырыс беруші балаларды 
отырғызу және түсіру орындарының жай-
күйін тұрақты түрде (айына кемінде бір рет) 
тексереді.

12. Егер балаларды тасымалдау тәуліктің 
қараңғы мезгілінде жүзеге асырылса, онда 
алаңшалардың жасанды жарығы болуы тиіс.

13. Күзгі-қысқы кезеңде алаңдар қардан, 
мұздан, кірден тазартылуы тиіс.

14. Балаларды тасымалдау кезiнде 
автобустың жүргiзушiсiне рұқсат етілмейді:

1) сағатына  60 километр  артық 
жылдамдықпен жүруге;

2) жүру маршрутын өзгертуге;
3) балалар бар автобус салонында қол жүгi 

мен балалардың жеке заттарынан басқа кез 
келген жүктi, багажды немесе мүкәммалды 
тасымалдауға;

4) автобуста балалар болған кезiнде, 
соның iшiнде балаларды отырғызу және түсiру 
кезiнде автобус салонынан шығуға;

5) автобуспен артқа қарай қозғалысты 
жүзеге асыруға;

6) егер ол көлiк құралының өздiгiнен 
қозғалуын немесе оны жүргiзушi жоқ болғанда 
пайдалануын болдырмау шараларын 
қолданбаса, өз орнын тастап кетуге немесе 
көлiк құралын қалдыруға.

15. Тапсырыс беруші балаларды тасы-
малдайтын әрбір автобусқа балалармен 
оларды жеткізу орнына дейін алып жүретін, 
тапсырыс беруші-ұйым қызметкерлерінің 
немесе ата-аналарының ішінен жауапты-
ларды белгілейді (мектепке, өзге білім беру 
ұйымдарына балаларды тұрақты тасымал-
дауды жүзеге асырған кезде жауапты ретінде 
еріп жүрушілер үшін арнайы нұсқама алған 
жоғары сынып оқушыларын белгілеуге жол 
беріледі).

16. Балаларды алып жүруі үшін тапсырыс 
беруші белгілеген адамдар балаларды авто-
буспен тасымалдау қауіпсіздігін қамтамасыз 
ету бойынша арнайы нұсқама алады.

17. Нұсқаманы жол қозғалысы қауіпсіздігін 
қамтамасыз етуге немесе тасымалдаушыға 
тиесілі көлік құралдарын пайдалануға жауап-
ты адам жүргізеді.

Нұсқаманың өткізілуі туралы белгі және 
нұсқама алған тұлғаның қолы нұсқаманы есеп-
ке алу туралы арнайы журналға қойылады. 
Ілесіп жүрушілер нұсқаманы өтпесе, автобу-
стар тапсырыс берушіге ұсынылмайды.

18. Нұсқаманы өту кезінде мынадай тәртіп 
егжей-тегжейлі жазылады:

1) автобустардың отырғызу орындарына 
берілуі, балаларды отырғызу және түсіру 
ережелері;

2) автобуста қол жүгін орналастыру және 
багажды тасымалдау;

3) автобус салонында болғанда, 
балалардың жиналу, отырғызу және түсіру 
орындарында өздерін ұстауы;

4) ілесіп жүрушілердің жүргізушімен өзара 
іс-қимылы;

5) салондағы жабдықтарды: желдеткіш 
люктерді, аялдауды талап ету сигналдарын, 
желдеткіштерді пайдалану;

6) автобустың аялдауы кезінде балаларды 
бақылау.

19. Нұсқаманы өткізу кезінде төтенше 
жағдайлармен байланысты мәселелер 
қосымша көрініс табады (мәжбүрлі аялдау, 
автобустың сынуы, ЖКО, терроршылардың 
автобусты басып алуы), соның ішінде:

1) жолаушыларды эвакуациялау тәртібі;
2) автобустан апаттық шығуларды пайда-

лану және құрылғыларды қолдану, оларды 
іске келтіру тәртібі;

3) өрт сөндіргіштерді, алғашқы көмек 
көрсету дәрі қобдишасын пайдалану 
ережелері.

20. Балаларды жаппай тасымалдау кезінде 
тапсырыс беруші ілесіп  жүрушілерге алғашқы 
медициналық көмек көрсету мәселері бойын-
ша нұсқаманы медициналық қызметкердің 
жүргізуін қамтамасыз етеді.

Солтүстік Қазақстан облысы Айыртау ауданы әкімдігінің 2015 жылғы «    »________ №_____
қаулысымен бекітілді

Балаларды Карсаковка ауылының 
«Гусаковка орта мектебі» коммуналдық 
мемлекеттік мекемесіне тасымалдау 

кестесі
Корсаковка а.

 Гусаковка а.

«Гусаковка 
орта мектебі» 
коммуналдық 
мемлекеттік 
мекемесі

15 км

Балаларды Сарсай, Карловка, Петро-
павловка ауылдарынан «Каменоброд 

орта мектебі» коммуналдық мемлекеттік 
мекемесіне тасымалдау кестесі

 Каменный Брод а.

«Каменноброд 
орта мектебі» 
коммуналдық 
мемлекеттік 
мекемесі

 Сарсай а.

Карловка а.

Петропавловка а.

3 км

10 км

7 км

Балаларды Береславка ауылы-
нан «Новосветловка орта мектебі» 

коммуналдық мемлекеттік мекемесіне 
тасымалдау кестесі 

 Новосветловка а.

«Новосветлов-
ка орта мектебі» 
коммуналдық 
мемлекеттік 
мекемесі

 Береславка а.

Балаларды Красново, Ақ-Шоқ, 
Аканборлық «Ақан орта мектебі» 

коммуналдық мемлекеттік мекемесіне 
тасымалдау кестесі 

 Құспек а.

«Ақан орта мектебі» 
коммуналдық 
мемлекеттік 
мекемесі

Ақ-Шоқ а.

 Красново а.

  Ақанборлық а.

23 км

24 км

14 км

Балаларды Матвеевка ауылы-
нан «Константиновка орта мектебі» 

коммуналдық мемлекеттік мекемесіне 
тасымалдау кестесі 

 Константиновка а.

«Константинов-
ка орта мектебі» 
коммуналдық 
мемлекеттік 
мекемесі

7 км

Балаларды Алтынбұлақ, 
Жақсы-Жалғызтау ауылдары-

нан «Нижнеборлық орта мектебі» 
коммуналдық мемлекеттік мекемесіне 

тасымалдау кестесі 

 Нижнеборлық а.

«Нижнеборлық 
орта мектебі» 
коммуналдық 
мемлекеттік 
мекемесі  Алтынбұлақ а.

Жақсы-Жалғызтау а.

17 км

18 км

Балаларды Сартүбек ауылынан 
«Борлық негізгі мектебі» коммуналдық 
мемлекеттік мекемесіне тасымалдау 

кестесі 

 «Борлық 
негізгі мектебі» 
коммуналдық 
мемлекеттік 
мекемесі

 Сартүбек а.

4 км

Балаларды Наслединовка ауы-
лынан «Златогорка орта мектебі» 

коммуналдық мемлекеттік мекемесіне 
тасымалдау кестесі 

 Ағынтай батыр а.

«Златогорка 
орта мектебі» 
коммуналдық 
мемлекетті

 Наследниковка а.

15 км

Балаларды Целинное ауылынан, 
Горное кентінен «Арықбалық орта 
мектебі» коммуналдық мемлекеттік 
мекемесіне тасымалдау кестесі 

  Арықбалық а.

«Арықбалық 
орта мектебі» 
коммуналдық 
мемлекеттік 
мекемесі

 Целинное а.

6,5 км

 Горный кенті

20 км

15 км

Балаларды Заря ауылынан «Ло-
баново орта мектебі» коммуналдық 
мемлекеттік мекемесіне тасымалдау 

кестесі 
  Лобаново а.

«Лобаново 
орта мектебі» 
коммуналдық 
мемлекеттік 
мекемесі

20 км

 Заря а.

Балаларды Профкомбинаттан 
«Имантау орта мектебі» коммуналдық 
мемлекеттік мекемесіне тасымалдау 

кестесі 

 Имантау а.

«Имантау 
орта мектебі» 
коммуналдық 
мемлекеттік 
мекемесі

16 км

Промкомбинат

Балаларды Никольское, Николо-
Борлық ауылдарынан, Янко бекетінен 

«Аксеновка орта мектебі» коммуналдық 
мемлекеттік мекемесіне тасымалдау 

кестесі

 Аксеновка а.

«Аксеновка 
орта мектебі» 
коммуналдық 
мемлекеттік 
мекемесі

12 км

 Никольское а.

 Янко бекеті

 Николо-
Борлық а.6 км

Балаларды Шоққарағай, Айыртау 
орман шаруашылығы, Колесниковка, 
Междуозерное ауылдарынан «Елецкий 
орта мектебі» коммуналдық мемлекеттік 

мекемесіне тасымалдау кестесі

 Елецкий а.

«Елецкий 
орта мектебі» 
коммуналдық 
мемлекеттік 
мекемесі

30 км

 Междуозерное а.  Шоққарағай а.

7 км

Айыртау а.
 Колесниковка а.

15 км
7 км

Балаларды Шолақөзек, Сарыбұлақ, 
Шоққарағай ауылдарынан «Сырымбет 
орта мектебі» коммуналдық мемлекеттік 

мекемесіне тасымалдау кестесі

 Сырымбет а.

«Сырымбет 
орта мектебі» 
коммуналдық 
мемлекеттік 
мекемесі

7 км

 Сулыкөл а.  Шолақөзек а.

26 км

 Сарыбұлақ а.

 Шоққарағай а.

7 км

15 км

Балаларды Прекрасное, Борлық лесхозы, Высокое, Ботай, Николо-Борлық, 
Аксеновка ауылдарынан, Янко бекетінен «Казанка орта мектебі» коммуналдық 

мемлекеттік мекемесіне тасымалдау кестесі 

  Казанка а.

«Казанка 
орта мектебі» 
коммуналдық 
мемлекеттік 
мекемесі

Прекрасное а.  Борлық лесхозы

 Высокое а.

  Ботай а.
 Аксеновка а.

Янко бекеті

Николо-
Борлық а.

18 км

11 км

3 км

18 км

5 км

7 км

Балаларды Светлое, Қарақамыс, Сырымбет, Дәуқара, Елецкое, Айыртау орман 
шаруашылығы, Қоскөл, Шүкірлік, Воскресеновка, Лавровка, Антоновка, Ақан сері, 

Комаровка, Галицино ауылдарынан, Уголки бекетінен «Саумалкөл қазақ орта 
мектебі» коммуналдық мемлекеттік мекемесіне тасымалдау кестесі

 Саумалкөл а.

«Саумалкөл 
қазақ орта мектебі» 

коммуналдық 
мемлекеттік мекемесі

Светлое а

 Қарақамыс а.

Дəуқара а.
Сырымбет а.

Елецкое а.

Айыртау о.ш.

Лавровка а. Уголки бекеті

Антоновка а.
Ақан сері а.

Комаровка а.

Галицино а.

Қоскөл а. Воскресеновка а.

Шүкірлік а.

11 км

4 км18 км

3 км
30 км

11 км

22 км 12 км

25 км

12 км

3 км

4 км

10 км

3 км22 км

20км

16 км

 Матвеевка а.

САТЫЛАДЫСАТЫЛАДЫ
* ТЕЗ АРАДА! Жекеменшік үй, еурожөндеу, үйде дәретхана, су, пеш және электрлі жылыту жүйесі, жазғы ас бөлме, монша, 
құдық, су тарту жүйесі, қосалқы бөлмелер, 2 гараж, 10 сотық бақша. МКР шағын ауданында 2 бөлмелі пәтер, 4 қабат, 
жөндеусіз, 3 бөлмелі пәтер, 3 қабат, гаражымен. Бұзауларымен 3 сауын сиыр.  «Хонда CRV» А/к, 2003 ж.ш. Боқанова 
көшесі бойынан 10 сотық жер телімі. Тел.: 8 (715 33) 52-6-50, 8 707 6322525, 8 707 9056507, 8 778 9056507.
* «Шағын асханасымен монша кешені» қолданыстағы бизнесі, бағасы келісім бойынша. Айырбастау. Ғимарат (бұрынғы 
Жетікөл селолық округі) тұрғынжайға, бизнеске ыңғайлы немесе ЖАЛҒА БЕРЕМІН. Тел.: 8 (715 33) 52-6-50, 8 707 
6322525, 8 707 9056507, 8 778 9056507.
* «Гольф» автомашиасы, 1993 ж.ш., жағдайы жақсы. Тел. 87011054495, 87029309079. (2-1)

ЖҰМЫСҚА ШАҚЫРЫЛАДЫЖҰМЫСҚА ШАҚЫРЫЛАДЫ
* Тұрақты жұмыс – Көкшетау қаласына нан тасу үшін «ГАЗель» автокөлігіне жоғары жалақыға сәйкес тәжірибелі 

жүргізушілер қажет. Жеке әңгімелесу. Тел. 8 701 4615504.                                                                 (4-2).
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ТЕЛЕБАҒДАРЛАМА

ХАБАРЛАНДЫРУ
Сарысай ауылы, Степная көшесі, 15 үйде орналасқан бұрынғы ауылдық 

клуб ғимараты 2014 жылдың 27 қарашасынан бастап Солтүстік Қазақстан 
облысы әділет Департаменті Айыртау ауданының әділет басқармасында 
иесіз тұрған жылжымайтын мүліктер қатарында тіркеліп тұрғаны жайлы 
және осы жылжымайтын мүліктің иелері болса, мына мекенжай бойынша 
хабарласуды сұраймыз: 
Саумалкөл селосы, Ш. Уәлиханов көшесі, 44 үй. Телефоны 8(71533) 

22751.

Қашанда талаптының 
  құшқаны нұр.
Көрінер ағиықтың ұшқаны бір.
Сәулелі шұғыласын 
  шашып кетті,
Найзағайдай жарқ еткен 
  қысқа ғұмыр.
Танымас Шоқандайын 
  дананы кім?!
Сырымбетте өткен 
  соң балалығың.
Ізіңді басқаннан соң міндеттіміз,
Даралығын тануға даралығын.
Ойнап өсіп Сырымбет   

  жағасында.

Оқушы бұрышы
Шоқан ағамызға арнау

С.Киров атындағы зауыт «Отау 
ТВ» (106 канал) ұлттық сандық 
теледидардың жабдықтарының 
толық жиынтығын 17000 теңге 
бағасы бойынша жүзеге асырады.
Бұл – аймақ бойынша «Отау ТВ»  
құрылғысына ең төменгі баға. 
Жеке және ұжымдық өтінімдер 

қабылданады. 
Өтінішті Айыртау ауданының 

Құрметті айыртаулықтар!Құрметті айыртаулықтар!

ішкі саясат бөліміне 21-9-21 нөмірі 
бойынша бере аласыздар. 

Шоқан аға, жанғаны ма   
  бағыңның.
Сен арқылы барша әлемге 
  танылдым.
Қазақ үшін тақтасынан   

  тарихтың,
Аты өшпейді Шоқандайын  

  ғалымның.
Ұлы ағамның ғұмыры да 
  сан қилы.
Ғылым десе Шоқан аты аңқиды.
Болар бала он бесінде 

  баспын дер,
Я болмаса, қырандайын қалқиды.
Шоқан аға сегіз қырлы 
  ер данасы,
Тұлғаның қойылып тұр 
  дәл бағасы.
Шоқандай ұлы адам 
  болса деймін,
Осынау қазағымның әр баласы.

Аружан ЕСМАТОВА,
Саумалкөл қазақ ОМ-нің 
10 «Б» сынып оқушысы.

  *   *   *

Дала жұлдызы
Із қалдырды қазақтың 
  даласында.
Шоқанның көрінеді еңбектері,
Ғылымның қай-қай болсын 
  саласында.
Біз – жастар болашақ боп  

  аталғанда,
Көрсету керекпіз ғой 
  Отанды алда.
Расында да шоқтығы биік елміз,
Қазақтың арасында 
  Шоқан барда.

Нұрсұлтанбек ЖІГЕРОВ,
Саумалкөл қазақ ОМ-нің 
9 «А» сынып оқушысы. 

ДҮЙСЕНБІ, 23 ҚАРАША 
ҚАЗАҚСТАН 

7:00 «ТАҢШОЛПАН». 9:55 «Апта.kz» 
11:00 «Серпіліс». 11:50 «Дауа» 12:25 
«Ақсауыт». 13:00 «БІРГЕ ТАҢДАЙМЫЗ!». 
14:10 «Келін». Т \х .  15:00 «ӘЙЕЛ 
БАҚЫТЫ». 16:05 «ЖҮРЕГІМ СІЗГЕ АМА-
НАТ». Т\х. 17:00 «Менің Қазақстаным!». 
17:30 KAZNEWS 17:55 «Әуежай». М\х. 
18:10 «Аюлар». М\х. 18:35 «Жүзден 
жүйрік» 19:05 «Батыр арулар». 19:30 
KAZNEWS 20:20 «АЙТУҒА ОҢАЙ...» 
21:05 «ТАҢДАУ». Т\х. 22:00 «КЕЛІН». 
Т\х. 22:55 «ТҮНГІ СТУДИЯДА НҰРЛАН 
ҚОЯНБАЕВ» 23:30 «КӨҢІЛАШАР» 0:05 
KAZNEWS 0:55 «Жүрегім сізге аманат». 
Т\х. 1:50 «SPORT.KZ» 2:20 «Түнгі сту-
дияда Нұрлан Қоянбаев» 2:55 «Еңбек 
түбі - береке» 3:00 KAZNEWS 

ХАБАР 
07:02 «Білгенге маржан» 08:00 

«Жаңа күн» 10:00 «Жеті күн» 11:00 
«Экономкласс» 11:10 «Сотқа жеткізбей» 
Д\ф 11:45 «Магия кухни» 12:20 М\с. 
«Жюль Верннің саяхаттары» 12:50 М\ф. 
«Как обезьянки обедали» 13:00 Түскі 
жаңалықтар 13:15 Д\ф. «Семейные ме-
лодрамы» 14:05 «Подари детям жизнь» 
14:10 Т\с. «Улыбка пересмешника» 15:00 
Новости 15:15 «Бармысың, бауырым?» 
16:00 «Орталық Хабар» 17:00 Кешкі 
жаңалықтар 17:15 Т\с. «След» 18:00 
Новости 18:15 «Біздің үй» 19:00 «ТВ 
Бинго» 20:00 Қорытынды жаңалықтар 
20:30 «Арнайы хабар» 21:00 Итоги дня 
21:30 Т\с «Осколки» 22:30 Т\с. «След» 
23:15 «Жекпе-жек» 00:00 «Көзқарас» 
00:30 Қорытынды жаңалықтар 01:00 
Итоги дня 01:30 «Сотқа жеткізбей» Д\ф 
02:00 Жаңалықтар 

ЕВРАЗИЯ 
6:00 «ЖИТЬ  ЗДОРОВО» 6:50 

ЖАҢАЛЫҚТАР СУБТИТРЛЕРМЕН 7:00 
«ДОБРОЕ УТРО» 11:00 «ПЯТНИЦКИЙ. 
ГЛАВА ТРЕТЬЯ». Детектив12:00 «X 
FACTOR». 12:10 «СҮЙГЕН ЖАР». 13:05 
«ӘЙЕЛ СЫРЫ…» 14:10 Комедия «СВА-
ТЫ 5» 15:20 «ПЕРВЫЕ НОВОСТИ» 15:30 
«СУДЕБНЫЕ ИСТОРИИ» 16:30 «ДАВАЙ 
ПОЖЕНИМСЯ» 17:45 «ПУСТЬ ГОВО-
РЯТ» 18:55 Фильм «ПЕРЕЕЗД» 20:00 
«ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ» 20:40 «СҮЙГЕН 
ЖАР». 21:40 «БАСТЫ ЖАҢАЛЫҚТАР» 
22:20 «ДЖОДХА ЖӘНЕ АКБАР». 23:25 
«П@УТINA» 23:50 «X FACTOR». 0:00 
«ВРЕМЯ» 0:40 Кино«ПАРФЮМЕРША» 
2:00 «П@УТINA» 2:25 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ 7» 3:10 «МОДНЫЙ ПРИГО-
ВОР» 

РОССИЯ 1 
05.00, 09.15 «Утро России» 09.00, 

11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 Вести 
09.55 «О самом главном» 11.35, 14.30, 
17.30, 19.35 Местное время. Вести - 
Москва 11.55 Т/с «Тайны следствия» 
14.50 Вести. Дежурная часть 15.00 «Наш 
человек» 16.00 Т/с «Земский доктор» 
18.15 «Прямой эфир» 20.50 «Спокойной 
ночи, малыши!» 21.00 Т/с «Анка с Молда-
ванки» 23.55 «Честный детектив» 00.50 
«Россия без террора. Завербованные 
смертью». «Следственный эксперимент. 
Немые свидетели» 02.25 Т/с «Сын за 
отца» 04.20 «Комната смеха» 

СЕЙСЕНБІ, 24 ҚАРАША 
ҚАЗАҚСТАН

7:00 «ТАҢШОЛПАН». 10:00 «Таңдау». 
Т\х. 10:50 «Cырғалым». Т\х. 11:45 «Айтуға 
оңай...» 12:30 «Көңілашар» 13:00 «БІРГЕ 
ТАҢДАЙМЫЗ!». 14:10 «Келін». Т\х. 15:00 
«ӘЙЕЛ БАҚЫТЫ». 16:05 «ЖҮРЕГІМ 
СІЗГЕ АМАНАТ». Т\х. 17:05 «Sport.kz» 
17:30 KAZNEWS 17:55 «Әуежай». М\х. 
20-бөлім 18:10 «Аюлар». М\х. 18:35 
«Мен көрген Елбасы: ұядан ұшқандар». 
19:05 «ҚЫЛМЫС ПЕН ЖАЗА» 19:30 
KAZNEWS 20:20 «АЙТУҒА ОҢАЙ...» 
21:05 «ТАҢДАУ». Т\х. 22:00 «КЕЛІН». 
Т\х. 22:55 «ТҮНГІ СТУДИЯДА НҰРЛАН 
ҚОЯНБАЕВ» 23:30 «КӨҢІЛАШАР» 0:05 
KAZNEWS 0:55 «Жүрегім сізге аманат». 
Т\х. 1:50 «Дауа» 2:20 «Түнгі студияда 
Нұрлан Қоянбаев» 2:55 «Еңбек түбі - 
береке» 3:00 KAZNEWS 

ХАБАР 
07:02 «Білгенге маржан» 08:00 «Жаңа 

күн» 10:00 Таңғы жаңалықтар 10:10 Т\с. 
«Осколки» 11:00 Новости 11:10 «Сотқа 
жеткізбей» Д\ф 11:45 «Магия кухни» 12:20 
Т\х «Көршілер» 13:00 Түскі жаңалықтар 
13:15 Д\ф. «Семейные мелодрамы» 
14:05 «Подари детям жизнь» 14:10 Т\с. 
«Улыбка пересмешника» 15:00 Новости 
15:15 «Жігіт сұлтаны» 16:30 «Өмір 
сабақтары» Д\ф 17:00 Кешкі жаңалықтар 
17:15 Т\с. «След» 18:00 Новости 18:10 
«Линия судьбы» 18:40 Т\х. «Болашағым 
өз қолымда» 19:30 Т\х «Көршілер» 20:00 
Қорытынды жаңалықтар 20:30 «Бюро 
расследований» 21:00 Итоги дня 21:30 
Т\с. «Осколки» 22:30 Т\с. «След» 23:15 
«Көзқарас» 23:45 «Арнайы хабар» 00:15 
Қорытынды жаңалықтар 00:45 Итоги 
дня 01:15 «Сотқа жеткізбей» Д\ф 01:45 
Жаңалықтар 

ЕВРАЗИЯ 
6:00 «ЖИТЬ  ЗДОРОВО» 6:50 

ЖАҢАЛЫҚТАР СУБТИТРЛЕРМЕН 7:00 
«ДОБРОЕ УТРО» 11:00 «ПЯТНИЦКИЙ. 
ГЛАВА ТРЕТЬЯ». Детектив12:00 «X 
FACTOR». 12:10 «СҮЙГЕН ЖАР». 13:10 
«АШЫҒЫН АЙТҚАНДА» ТОК-ШОУЫ 
14:10 Комедия «СВАТЫ 5» 15:20 «ПЕР-
ВЫЕ НОВОСТИ» 15:30 «СУДЕБНЫЕ 
ИСТОРИИ» 16:30 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМ-
СЯ» 17:45 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 18:55 
Фильм «ПЕРЕЕЗД». Заключительная 
серия 20:00 «ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ» 

20:40 «СҮЙГЕН ЖАР». 21:40 «БАСТЫ 
ЖАҢАЛЫҚТАР» 22:20 «ДЖОДХА 
ЖӘНЕ АКБАР». 23:25 «П@УТINA» 
23:50 «X FACTOR». 0:00 «ВРЕМЯ» 0:40 
Кино«ПАРФЮМЕРША» 2:00 «П@УТINA» 
2:25 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ 7» 3:10 
«МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 

РОССИЯ 1 
05.00, 09.15 «Утро России» 09.00, 

11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 Вести 
09.55 «О самом главном» 11.35, 14.30, 
17.30, 19.35 Местное время. Вести - Мо-
сква 11.55 Т/с «Тайны следствия» 14.50 
Вести. Дежурная часть 15.00 «Наш че-
ловек» 16.00 Т/с «Земский доктор» 18.15 
«Прямой эфир» 20.50 «Спокойной ночи, 
малыши!» 21.00 Т/с «Анка с Молдаванки» 
23.55 Вести.doc 01.35 «Нонна Мордю-
кова. Простая история». «За гранью. 
Обратная реакция» 03.15 Т/с «Сын за 
отца» 04.10 «Комната смеха» 

СӘРСЕНБІ, 25 ҚАРАША 
ҚАЗАҚСТАН

7:00 «ТАҢШОЛПАН». 10:00 «Таңдау». 
Т\х. 10:50 «Cырғалым». Т\х. 11:45 «Айтуға 
оңай...» 12:30 «Көңілашар» 13:00 «БІРГЕ 
ТАҢДАЙМЫЗ!». 14:10 «Келін». Т\х. 15:00 
«ӘЙЕЛ БАҚЫТЫ». 16:05 «ЖҮРЕГІМ 
СІЗГЕ АМАНАТ». Т\х. 17:05 «Жарқын 
бейне» 17:30 KAZNEWS 17:55 «Әуежай». 
М\х. 18:10 «Аюлар». М\х. 18:35 «Мен 
көрген Елбасы: қиядан шалғандар». 
19:05 «Мың бала - татулық тірегі». 19:30 
KAZNEWS 20:20 «АЙТУҒА ОҢАЙ...» 
21:05 «ТАҢДАУ». Т\х. 22:00 «КЕЛІН». 
Т\х. 22:55 «ТҮНГІ СТУДИЯДА НҰРЛАН 
ҚОЯНБАЕВ» 23:30 «КӨҢІЛАШАР» 0:05 
KAZNEWS 0:55 «Жүрегім сізге аманат». 
Т\х. 1:50 «Мың бала - татулық тірегі». 
2:10 «Агробизнес» 2:30 «Түнгі студияда 
Нұрлан Қоянбаев» 3:00 KAZNEWS 

ХАБАР 
07:02 «Білгенге маржан» 08:00 «Жаңа 

күн» 10:00 Таңғы жаңалықтар 10:10 Т\с. 
«Осколки» 11:00 Новости 11:10 «Сотқа 
жеткізбей» Д\ф 11:45 «Магия кухни» 12:20 
Т\х «Көршілер» 13:00 Түскі жаңалықтар 
13:15 Д\ф. «Семейные мелодрамы» 
14:05 «Подари детям жизнь» 14:10 
Т\с. «Улыбка пересмешника» 15:00 
Новости 15:15 «Ойжүйрік» 16:05 «Біздің 
үй» 17:00 Кешкі жаңалықтар 17:15 
Т\с. «След» 18:00 Новости 18:15 «100 
бизнес-тарихы» 18:40 Т\х. «Болашағым 
өз қолымда» 19:30 Т\х «Көршілер» 
20:00 Қорытынды жаңалықтар 20:30 
«Қайсар жандар» 21:00 Итоги дня 21:30 
Т\с. «Осколки» 22:30 Т\с. «След» 23:15 
«Көзқарас» 23:45 «Арман қанатында» 
00:15 Қорытынды жаңалықтар 00:45 
Итоги дня 01:15 «Сотқа жеткізбей» Д\ф 
01:45 Жаңалықтар 

ЕВРАЗИЯ 
6:00 «ЖИТЬ  ЗДОРОВО» 6:50 

ЖАҢАЛЫҚТАР СУБТИТРЛЕРМЕН 7:00 
«ДОБРОЕ УТРО» 11:00 «ПЯТНИЦКИЙ. 
ГЛАВА ТРЕТЬЯ». Заключительная серия 
12:00 «X FACTOR». 12:10 «СҮЙГЕН 
ЖАР». 13:10 «АШЫҒЫН АЙТҚАНДА» 
ТОК-ШОУЫ 14:10 Комедия «СВАТЫ 
5» 15:20 «ПЕРВЫЕ НОВОСТИ» 15:30 
«СУДЕБНЫЕ ИСТОРИИ» 16:30 «ДА-
ВАЙ ПОЖЕНИМСЯ» 17:40 «ПУСТЬ 
ГОВОРЯТ» 18:50 Кино «ВЛЮБЛЕННЫЕ 
ЖЕНЩИНЫ» 20:00 «ГЛАВНЫЕ НОВО-
СТИ» 20:40 «СҮЙГЕН ЖАР». 21:40 
«БАСТЫ ЖАҢАЛЫҚТАР» 22:20 «ДЖОД-
ХА ЖӘНЕ АКБАР». 23:25 «П@УТINA» 
23:50 «X FACTOR». 0:00 «ВРЕМЯ» 0:40 
Кино«ПАРФЮМЕРША» 2:00 «П@УТINA» 
2:25 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ 7» 3:10 
«МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 

РОССИЯ 1 
05.00, 09.15 «Утро России» 09.00, 

11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 Вести 
09.55 «О самом главном» 11.35, 14.30, 
17.30, 19.35 Местное время. Вести - Мо-
сква 11.55 Т/с «Тайны следствия» 14.50, 
04.45 Вести. Дежурная часть 15.00 «Наш 
человек» 16.00 Т/с «Земский доктор» 
18.15 «Прямой эфир» 20.50 «Спокой-
ной ночи, малыши!» 21.00 Т/с «Анка 
с Молдаванки» 23.00 «Специальный 
корреспондент» 00.40 «Исторические 
хроники» с Н. Сванидзе. «1993. Борис 
Ельцин» 02.45 Т/с «Сын за отца» 03.40 
«Комната смеха» 

БЕЙСЕНБІ, 26 ҚАРАША 
ҚАЗАҚСТАН

7 : 0 0  «ТАҢШОЛПАН» .  1 0 : 0 0 
«Таңдау». Т\х. 10:50 «Cырғалым». Т\х. 
11:45 «Айтуға оңай...» 12:30 «Көңілашар» 
13:00 «БІРГЕ ТАҢДАЙМЫЗ!». 14:10 
«Келін». Т\х. 15:00 «ӘЙЕЛ БАҚЫТЫ». 
16:05 «ЖҮРЕГІМ СІЗГЕ АМАНАТ». Т\х. 
17:05 «Қазақ даласының құпиялары». 
Д\ф 17:30 KAZNEWS 17:55 «Әуежай». 
М\х. 18:10 «Аюлар». М\х. 18:35 «Мен 
көрген Елбасы: қиырдан қайтқандар». 
19:00 «ИНДУСТРИЛАНДЫРУ: ҰЛТТЫҚ 
ӨНДІРІС» 19:30 KAZNEWS 20:20 
«АЙТУҒА ОҢАЙ...» 21:05 «ТАҢДАУ». 
Т\х. 22:00 «КЕЛІН». Т\х. 22:55 «ТҮНГІ 
СТУДИЯДА НҰРЛАН ҚОЯНБАЕВ» 23:30 
«КӨҢІЛАШАР» 0:05 KAZNEWS 1:00 
АУЫР АТЛЕТИКА. ӘЛЕМ ЧЕМПИОНА-
ТЫ. Хьюстон-2015. 3:00 KAZNEWS 3:30 
АУЫР АТЛЕТИКА. ӘЛЕМ ЧЕМПИОНАТЫ. 
Хьюстон-2015. 

ХАБАР 
07:02 «Бұйымтай» 08:00 «Жаңа 

күн» 10:00 Таңғы жаңалықтар 10:10 Т\с. 
«Осколки» 11:00 Новости 11:10 «Сотқа 
жеткізбей» Д\ф 11:45 «Магия кухни» 
12:15 «Подари детям жизнь» 12:20 Т\х 
«Көршілер» 13:00 Түскі жаңалықтар 
13:15 Д\ф. «Семейные мелодрамы» 
14:05 «Подари детям жизнь» 14:10 

Т\с. «Улыбка пересмешника» 15:00 
Новости 15:15 «Аймақтар аламаны» 
16:30 «Өмір сабақтары» Д\ф 17:00 
Кешкі жаңалықтар 17:10 Т\с. «След» 
18:00 Новости 18:15 «Тур де Хабар» 
18:40 Т\х. «Болашағым өз қолымда» 
19:30 Т\х «Көршілер» 20:00 Қорытынды 
жаңалықтар 20:30 Д\ф «Астана - Лондон: 
экономика будущего» из цикла «Взгляд 
на мир». 21:00 Итоги дня 21:30 Т\с. 
«Осколки» 22:30 Т\с. «След» 23:15 
«Көзқарас» 23:45 «100 бизнес-тарихы» 
00:15 Қорытынды жаңалықтар 00:45 
Итоги дня 01:15 «Сотқа жеткізбей» Д\ф 
01:45 Жаңалықтар 

ЕВРАЗИЯ 
6:00 «ЖИТЬ  ЗДОРОВО» 6:50 

ЖАҢАЛЫҚТАР СУБТИТРЛЕРМЕН 7:00 
«ДОБРОЕ УТРО» 11:00 «ЛЕГАВЫЙ». 
Детектив 12:00 «X FACTOR». 12:10 
«СҮЙГЕН ЖАР». 13:10 «АШЫҒЫН 
АЙТҚАНДА» 14:10 Комедия «СВАТЫ 
5» 15:20 «ПЕРВЫЕ НОВОСТИ» 15:30 
«СУДЕБНЫЕ ИСТОРИИ» 16:30 «ДАВАЙ 
ПОЖЕНИМСЯ» 17:40 «ПУСТЬ ГОВО-
РЯТ» 18:50 Кино «ВЛЮБЛЕННЫЕ ЖЕН-
ЩИНЫ» 20:00 «ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ» 
20:40 «СҮЙГЕН ЖАР». 21:40 «БАСТЫ 
ЖАҢАЛЫҚТАР» 22:20 «ДЖОДХА ЖӘНЕ 
АКБАР». 23:25 «П@УТINA» 23:50 «X 
FACTOR». 0:00 «ВРЕМЯ» 0:40 Кино 
«ПАРФЮМЕРША» 2:00 «П@УТINA» 
2:25 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ 7» 3:10 
«МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 

РОССИЯ 1 
05.00, 09.15 «Утро России» 09.00, 

11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 Вести 
09.55 «О самом главном» 11.35, 14.30, 
17.30, 19.35 Местное время. Вести - 
Москва 11.55 Т/с «Тайны следствия» 
14.50 Вести. Дежурная часть 15.00 «Наш 
человек» 16.00 Т/с «Земский доктор» 
18.15 «Прямой эфир» 20.50 «Спокой-
ной ночи, малыши!» 21.00 Т/с «Анка с 
Молдаванки» 23.00 «Поединок» 00.40 
«Сельский доктор. На пороге перемен». 
«Шифры нашего тела. Сердце» 02.40 Т/с 
«Сын за отца» 03.40 «По следам Ивана 
Сусанина» 04.35 «Комната смеха» 

ЖҰМА, 27 ҚАРАША 
ҚАЗАҚСТАН 

7 : 0 0  «ТАҢШОЛПАН» .  1 0 : 0 0 
«Таңдау». Т\х. 10:50 «Cырғалым». Т\х. 
11:45 «Айтуға оңай...» 12:30 «Көңілашар» 
13:00 «БІРГЕ ТАҢДАЙМЫЗ!». 14:10 
«Келін». Т\х. 15:00 «ӘЙЕЛ БАҚЫТЫ». 
16:05 «ЖҮРЕГІМ СІЗГЕ АМАНАТ». Т\х. 
17:05 «ЖАН ЖЫЛУЫ». 17:30 KAZNEWS 
17:55 Шоқан Уәлихановқа 180 жыл. 
«Еуразияның ұлы тұлғалары: Шоқан 
Уәлиханов». Д\ф 18:35 «ИМАН АЙНА-
СЫ» 18:55 «МЕНІҢ ҚАЗАҚСТАНЫМ!». 
19:30 KAZNEWS 20:00 ПАРЛАМЕНТ 
20:15 «СЕРПІЛІС» 21:05 «НАМЫС 
ДОДА». 22:15 «КЕЛІН». Т\х. 23:15 «СІЗ 
НЕ ДЕЙСІЗ?» 23:45 «Жайдарман». 0:10 
KAZNEWS 0:40 Парламент 0:55 «Жүрегім 
сізге аманат». Т\х. 1:50 «Иман айнасы» 
2:15 «Серпіліс» 3:00 АУЫР АТЛЕТИКА. 
ӘЛЕМ ЧЕМПИОНАТЫ. Хьюстон-2015. 
5:00 KAZNEWS 5:30 АУЫР АТЛЕТИКА. 
ӘЛЕМ ЧЕМПИОНАТЫ. Хьюстон-2015. 

ХАБАР 
07:02 «Бұйымтай» 08:00 «Жаңа 

күн» 10:00 Таңғы жаңалықтар 10:10 
Т\с. «Осколки» 11:00 Новости 11:10 
«Сотқа жеткізбей» Д\ф 11:45 «Магия 
кухни» 12:20 Т\х «Көршілер» 13:00 Түскі 
жаңалықтар 13:15 Д\ф. «Семейные ме-
лодрамы» 14:05 «Подари детям жизнь» 
14:10 Т\с. «Улыбка пересмешника» 15:00 
Новости 15:15 «Махаббатқа 10 қадам» 
16:10 «Қызық times» 17:00 Жаңалықтар 
17:15 «Сол бір кеш» 18:00 Кешкі 
жаңалықтар 18:15 «Арман қанатында» 
18:40 Т\х. «Болашағым өз қолымда» 
19:30 Т\х «Көршілер» 20:00 Қорытынды 
жаңалықтар 20:30 «Тағдыр жолы» 21:00 
Итоги дня 21:30 «Жанды дауы» 23:40 
Мегахит. «Английский пациент» 02:40 
«Сотқа жеткізбей» Д\ф 

ЕВРАЗИЯ
 6:00 «ЖИТЬ ЗДОРОВО» 6:50 

ЖАҢАЛЫҚТАР СУБТИТРЛЕРМЕН 7:00 
«ДОБРОЕ УТРО» 11:00 ЛЕГАВЫЙ». 
Детектив 12:05 «СҮЙГЕН ЖАР». 13:00 
«АШЫҒЫН АЙТҚАНДА» 14:00 «ЖҰМА 
УАҒЫЗЫ» 14:15 «СЛЕДСТВИЕ ПО-
КАЖЕТ» 15:20 «ПЕРВЫЕ НОВОСТИ» 
15:30 Комедия «ОПТОМ ДЕШЕВЛЕ» 
17:15 «ЖДИ МЕНЯ». КАЗАХСТАН 
18:30 Премьера. Лотерея «АВТОКУШ». 
18:40 «ПОЛЕ ЧУДЕС» 20:00 «ГЛАВНЫЕ 
НОВОСТИ» 20:40 «СҮЙГЕН ЖАР». 
21:40 «БАСТЫ ЖАҢАЛЫҚТАР» 22:20 
«ДЖОДХА ЖӘНЕ АКБАР». 23:25 «ДИС-
КОТЕКА 80-Х» 3:00 «П@УТINA» 3:20 
«АШЫҒЫН АЙТҚАНДА» 4:05 «МОДНЫЙ 
ПРИГОВОР» 

РОССИЯ 1 
05.00, 09.15 «Утро России» 09.00, 

11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 Вести 
09.55 «О самом главном» 11.35, 14.30, 
17.30, 19.35 Местное время. Вести - 
Москва 11.55 Т/с «Тайны следствия» 
14.50 Вести. Дежурная часть 15.00 
«Наш человек» 16.00 Т/с «Земский 
доктор» 18.15 «Прямой эфир» 21.00 
«Юморина» 23.00 Х/ф «Барби и мед-
ведь» 03.00 «Горячая десятка» 04.05 
«Комната смеха» 

СЕНБІ, 28 ҚАРАША 
ҚАЗАҚСТАН

7 : 3 0  Қ а з а қ с т а н  э с т р а д а 
жұлдыздарының қатысуымен концерт 
8:00 «Қымызхана» 8:35 «АГРОБИЗНЕС» 
9:00 «СЕНБІЛІК ТАҢ». 10:05 «Қазақстан 
дауысы» 11:50 «ДАУА» 12:25 «АС 

БОЛСЫН!». 13:10 «ЖАНЫМ». Айнұр 
Баймолдинованың шығармашылық 
кеші 14:35 «ЖАҢА ҚОНЫС». Т\х. 
15:45 Кино «Сезім мен қадам» 17:50 
«Қара шаңырақ». Т\х. 19:30 KAZNEWS 
20:05 «Үздік әндер» 21:00 «СЕНБІЛІК 
КЕЗДЕСУ» 22:35 «ЖАЙДАРМАН». 
Республикалық Премьер-лига. Финал 
0:20 KAZNEWS 0:55 «Жаңа қоныс». Т\х. 
1:55 Қазақстан эстрада жұлдыздарының 
қатысуымен концерт 3:00 KAZNEWS 
3:35 «Дауа» 

ХАБАР 
07:02 «Күлкі әлемі» 08:30 «Бармысың, 

бауырым?» 09:15 «Продвопрос» 09:40 
Д\ф «Женщины-воины» 10:05 «Мен – 
чемпион» 10:35 М\ф. «Болт и Блип 
спешат на помощь» 11:45 Сказка 
Братьев Гримм «Шестеро весь свет 
обойдут» 12:55 «Орталық Хабар» 14:05 
«Жанды дауыс» 16:20 «Тур де Хабар» 
16:50 Мировое кино. «Дети шпионов» 
18:35 «Ду-думан» 19:45 «Бенефис-
шоу» 21:00 «Жеті күн» 22:00 Мировое 
кино. «Призрачный гонщик» 00:10 Т\х 
«Жаным»- 2 

ЕВРАЗИЯ 
6:00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ 7» 7:50 

«ТАҢҒЫ ПОШТА» 8:25 «П@УТINA» 8:50 
ЖАҢАЛЫҚТАР СУБТИТРЛЕРМЕН 9:00 
«СМАК» 9:40 Кино «КОММУНАЛЬНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ» 11:45 «ФАБРИКА ГРЕЗ» 
12:10 «ӘЙЕЛ СЫРЫ…» 13:20 «101 
КЕҢЕС» 13:45 «КАРАОКЕ ТАКСИ» 
14:25 «П@УТINA+» 15:25 Кино «СКАЗКИ 
МАЧЕХИ» 20:00 «ПЕРВАЯ ПРОГРАМ-
МА» 20:30 «X FACTOR». 22:00 «КЕШКІ 
КЕЗДЕСУ» 23:30 «X FACTOR». 0:00 
Только для взрослых. «МЕТОД». 2:25 
«КАРАОКЕ ТАКСИ» 2:55 «101 КЕҢЕС» 
3:20 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ 7» 

РОССИЯ 1 
04.45 Х/ф «Он, она и я» 04.50 

«Комната смеха» 06.35 «Сельское утро» 
07.05 «Диалоги о животных» 08.00, 
11.00, 14.00 Вести 08.10, 11.10, 14.20 
Местное время. Вести - Москва 08.20 
Мульт утро 09.30 «Правила движения» 
10.25 «Личное. Элина Быстрицкая» 
11.20 «Две жены» 12.20, 14.30 Х/ф 
«Его любовь» 16.45 «Знание - сила» 
17.35 «Главная сцена» 20.00 Вести в 
субботу 21.00 Х/ф «Под знаком луны» 
00.45 Х/ф «Звезды светят всем» 02.55 
Х/ф «Свой-чужой» 

ЖЕКСЕНБІ, 29 ҚАРАША 
ҚАЗАҚСТАН 

7 : 0 0  Қ а з а қ с т а н  э с т р а д а 
жұлдыздарының қатысуымен концерт 

8:25 «Қымызхана» 9:00 «АҚСАУЫТ» 
9:30 «БҮГІН ЖЕКСЕНБІ» 11:05 «БА-
ЛАМЕН БЕТПЕ-БЕТ» 11:25 «Саяхатшы 
Випо». М/ф 12:30 М/ф 13:00 «Әли 
мен Айя». М/ф. 13:20 «АЙГӨЛЕК». 
14:25 «КЕЛБЕТ» 14:55 «Намыс дода». 
16:05 «ЖЕТІСУ САЗЫ». Әбдімомын 
Желдібаевтың шығармашылық кеші 
17:50 «Қара шаңырақ». Т\х. 19:25 
«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ 
КОНСТИТУЦИЯСЫ. 20 ЖЫЛ». Д\ф 
20:00 «АПТА. КZ» 21:00 «ҚАЗАҚСТАН 
ДАУЫСЫ». 23:05 Кино «Елбасы жолы: 
От-өзен» 0:50 «КӨКПАР». 1:30 «Апта. 
Кz» 2:35 «Келбет

ХАБАР 
07:02 «Күлкі әлемі» 08:20 «Әсем 

әуен» 08:30 «Айбын» 09:00 «Жеті күн» 
10:00 «Ас арқау» 10:20 ! «Я – чемпион» 
10:50 М\ф. «Планета 51» 12:20 Сказка 
Братьев Гримм «Три пёрышка» 13:30 
«Бенефис-шоу» 14:30 «МузАрт» тобы 
концерті 16:10 Е. Турсуновпен «Ашық 
көрсетілім» 16:30 Фильм Е.Турсунова 
«Шал» 18:30 «Қызық times» 19:45 «Ду-
думан» 21:00 «Жеті күн» 22:00 Кино. 
Путь Лидера: «Огненная река» 23:45 
Т\х «Жаным»-2 01:45 «Мәңгілік бала 
бейне» спектаклі 

ЕВРАЗИЯ 
6:00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ 7» 

8:30 ЖАҢАЛЫҚТАР СУБТИТРЛЕРМЕН 
8:45 «ВОСКРЕСНЫЕ БЕСЕДЫ» 9:00 
«ЗДОРОВЬЕ» 10:10 «КАЗЛОТО». 10:50 
К 100-летию Константина Симонова. 
«ЖДИ МЕНЯ, И Я ВЕРНУСЬ» 12:00 «ӘН 
ДАРИЯ» 13:05 «КЕШКІ КЕЗДЕСУ» 14:35 
«X FACTOR». 16:30 Кино «И ШАРИК 
ВЕРНЕТСЯ» 21:00 «АНАЛИТИКА» 22:00 
«П@УТINA+» 23:05 «ӘН ДАРИЯ» 0:10 
Премьера. «ВСЕ ХИТЫ «ЮМОР FM» 
2:15 «П@УТINA+» 3:15 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ 7»

РОССИЯ 1 
05.35 Комедия «Спортлото-82» 

07.30 «Сам себе режиссер» 08.20, 
03.15 «Смехопанорама» 08.50 «Утрен-
няя почта» 09.30 «Сто к одному» 
10.20 Местное время. Вести - Москва. 
Неделя в городе 11.00, 14.00 Вести 
11.10 «Смеяться разрешается» 12.10, 
14.20 Х/ф «Княжна из хрущевки» 16.00 
«Всероссийский открытый телевизион-
ный конкурс юных талантов «Синяя 
Птица» 18.00 Х/ф «Чужие дети» 20.00 
Вести Недели 21.30 Т/с «Тихий Дон» 
00.15 Х/ф «Я подарю себе чудо» 02.15 
«Фокус-покус. Волшебные тайны» 03.45 
«Комната смеха». 
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Ескерту: бес жєне одан артыќ тєулікке мєліметтердіњ наќтылыѓы тμмен болып табылады.

«Жас Ұлан» деп аты айтып 
тұрғандай болашақтың жас  ұландары 

қандай болу керек?  Оларды тәрбиелеу 
неден басталу қажет? Ненің болса да, 
басынан дұрыс бағыт алған жөн.
Республикалық Бірыңғай «Жас Ұлан» 

қоғамдық ұйымы тәрбиелік, танымдық, 
әлеуметтік, ақпараттық, шығармашылық 
функциялары мен ұстанымдарын орын-
дайды.  Ал мұндай ұстанымдарды 
өміріне серік еткен жастардың қайсысы 
болса да, болашағынан үміт күтуге бо-
латын жастар болып табылады.  Міне, 
сондықтан да әрбір мектепте осындай 
жан-жақты тәрбиелейтін бірлестіктің 
болғаны дұрыс. 

«Жас Ұлан» ұйымы Елбасымыз Н.Ә. 
Назарбаевтың бастамасымен қалыптасқан 
болатын. Осыған байланысты Дәуқара орта 
мектебінде «Жас Ұлан»ұйымы бар. Біздің 
ұйымда өзінің ұйым президенті Құрмаш Мар-
хаба, мәдениет министрі Қалымова Асылзат, 
мәдениет вице министрі Асығатова Айғаным, 
ақпарат  министрі Қайыржанова Данагүл, 
ақпарат вице министрі Қайырова Гүлназ, білім министрі 
Дүйсенова Жазира, спорт министрі Ақжігітова Айым және 
жетекшіміз Мәжікеева Қымбат Арапқызы. 
Біз ұйыммен бірлесіп көптеген шаралар өткіземіз. 

Мысалға: «Сыр сұхбат» 11-сынып оқушысы Әділхан Әлихан 
және 9- сынып оқушысы Құрмаш Дәулетпен өткіздік. Мұнда 
10-сынып оқушысы Сарсекова Махаббат екеуміз оларға 
бірнеше қызықты сұрақтар қойдық. Әлихан мен Дәулет екеуі 
өз ойларымен бөлісті. Сыр сұхбат қызықты өтті. 

23 қазан күні 6 және 10 сыныптар арасында саптық 
жаттығулар өтті. Әр сынып өз топтарының атын, ұранын 
және әндерін сапта тұрып айтты. Әділ-қазылар  алқасы 

Мектеп өмірінен 
ЖАС ЎЛАНДАР САПТАЖАС ЎЛАНДАР САПТА

әр сыныптың өнерін бағалап, әділ шешімдерін айтты. 1 
орынды 10-сынып оқушылары иеленсе, 2 орынды 8-сынып, 
ал 3 орынды 6-сынып оқушылары иеленді. Алдағы уақытта 
да осындай мектепішілік іс-шараларды өткіземіз деп ойлай-
мыз.
Осы шараның мақсаты –өскелең ұрпақтың бойында 

патриоттық сезімін ояту, білімге ұмтылысы мен өзін-өзі 
жетілдіруін қадағалау, қоғамдық жұмыстарға белсенділігін 
арттыру болып табылыды.

Айғаным АСЫҒАТОВА,
Дәуқара ОМ-нің 10 сынып оқушысы, 

«Жас Ұлан» ұйымының мүшесі.

«Қамқоршы күні» мерекесін 
өткізу Қазақстан тарихында  

қамқоршылар мен олардың от-
басында ата-ана жылуын тапқан 
жетім балалар үшін Лобаново орта 
мектебінде қайырымдылық шара 
болып табылады. 
Бұл іс-шараның басты мақсаты - жетім ба-

лалар мен ата-анасының қамқорлығынсыз 
қалған балаларды тәрбиелеп жатқан  
қамқоршыларды қолдау, өздерінің отба-
сыларына балаларды алуға ниет  білдіретін 
азаматтардың санын көбейту. Лобаново 
орта мектебінде сондай адамдар бар: Аз-
бергенов Талғат Құрақбайұлы, Азбергенова 
Айдын Абайқызы, Синюгина Елена Иванов-
на, Давыдова Любовь Федоровна.
Мектеп директоры Орымбаева Дана 

Шыңғысқызы жетім балаларға қамқоршы 
болып жүрген ата-аналарды  мерекелерімен 
құттықтап, жауапты істі қолға алған оларға алғыс айтып, 
мықты денсаулық тіледі. 
Біздің мектебімізде сондай он бала бар. Олар өз ата-

аналарына концерт қойып, жүрегінің жылуын жеткізді. 
Мектепте «Баларға жыллық сыйла» деген сурет байқауы 

Қамқоршылар күні

Балаларға жылылық сыйлаБалаларға жылылық сыйла

ұйымдастырылды. Балалар өз өнерлерін көрсетті: би өнері, 
өлең оқу, әң өнері.Мереке соңы естелік суретке түсумен 
аяқталды.

А.КӘРІМОВА,
мектептің ұйымдастырушысы.

Қараша айының 20-шы жұлдызында 
Сарыөзек ауылының тумасы, қазіргі кезде 
Саумалкөл ауылында тұратын елге қадірменді, 
көпке сыйлы Құдай қосқан қосағым, ардақты 
әкеміз, жаны жомарт атамыз Кенжебай 
Қожақов адам өмірінің айшықты бір белесі 
– 85 жасқа толып, шаңырағымыз үлкен 
қуанышқа бөленуде. 
Отбасымыздың алтын діңгегі болып 

отырған қадірлімізді туған күнімен құттықтап, 
сарқылмас қуаныш, мұқалмас мықты 
денсаулық, мамыражай қариялық бақытты 
өмір, мол бақыт пен өмір шаттығын және бала 
шаға мен немере-шөберенің қызығын көрер 
ұзақ ғұмыр тілейміз! Ортамызда бәйтеректей 

жайқалып, көркімізді келтіріп, берекемізді тасытып жүре беріңіз дей отыра 
перзенттік ыстық ықыласымызды арнаймыз:
Ардақты сексен бес деген жасыңызда, 
Жүріңіз аман-сау боп қасымызда!
Тоймаңыз балалардың қызығына,
Тілейміз бар бақытты басыңызға!
Ақ тілекпен: зайыбы Ақлима, ұлдары-келіндері, қыздары, күйеу 

баласы, немерелері мен шөберелері, жиендері.
*  *  *

Құттықтаймыз!Құттықтаймыз!

*  *  *
Сулыкөл ауылының медбикесі Омарова Актамақ Кабдөшеваны 22 

қараша күні зейнеткерлік жасқа толуымен құттықтаймыз!
Бойыңызға күш-қуат, деніңізге саулық тілеп, бала-шағаңыздың қызығын 

көріп, жаныңыз жабырқамай, көңіліңіз ортаймай, əрбір күніңіз сəн-
салтанатқа толы болсын!
Игі тілекпен: Сулыкөл бастауыш мектебінің ұжымы.

*  *  * 
Қоқанов Қалымтайды 25 қараша күні туған
күнімен құттықтаймыз!
Отбасының берекесі, сәні өзің,
Шаңырақтың шаттығының мәні өзің!
Мерейтойың құтты болып әманда,
Жазғы күндей жайнай берсін нұр жүзің!
Ақ тілекпен: Базарбаевтар және Шаяхметов-

тар отбасы.

НАЗАР АУДАРЫЅЫЗДАР!НАЗАР АУДАРЫЅЫЗДАР!
Құрметті Володар ауылдық округінің тұрғындары!
2015 жылғы 21 қарашада сағат 11.00-де Володар ауылдық округі 

әкімдігінің ғимаратында Володар ауылдық округіне қызмет көрсететін 
учаскелік полиция инспекторының бос лауазымына үміткерді ашық 
талқылау жөніндегі жиын өтеді.Анықтама телефондары: 21-806, 102.

Айыртау ауданының ішкі істер бөлімі. 

Көп балалы ана Сыздықова Күлбаршынды 80 жасқа толу мерей-
тойымен құттықтаймыз!

Құтты болсын 80 деген жасыңыз,
Тоқсанның да толқынынан асыңыз!
Қуат алып денсаулықтың нәрінен,
Жүзіп өтіп жүзге аяқ басыңыз!
Игі тілекпен: Елецкий ауылдық округі.

*  *  *
Елецкий ауылдық округінің ардагерлер кеңесінің төрағасы Мұқатаев 

Сапар Құбашұлын 70 жасқа толу мерейтойымен құттықтаймыз! 
Құтты болсын 70 деген жасыңыз,
Қуат беріп жүзден-дағы асыңыз!
Отбасының қызығына кенеліп,
Бұл шаттықтан көл-көсір боп тасыңыз!
Игі тілекпен: Елецкий ауылдық округі

    «Солтүстік Қазақстан облысы Айыртау ауданының жер қатыныстары 
бөлімі» ММ-ң бөлім басшысы Нұрлан Мейрамұлы Төребеков - әр 
аптаның жұма күндері сағат 10.00-ден 12.00-ге дейін қабылдайды.
Мекен жайы: Саумалкөл с., Ш.Уәлиханов көшесі, 42.  Байланыс теле-

фондары: 22-805, 21-723.
СЕНІМ ТЕЛЕФОНЫ

«Солтүстік Қазақстан облысы Айыртау ауданының жер қатыныстары 
бөлімі» ММ-де 8(715-33) 22-085 сенім телефоны қызмет етеді.
Осы телефон арқылы Сіз аудан тұрғындары, ауданның мемлекеттік 

қызметкерлерімен қылмыс жасау фактілерін, құқықбұзушылықтарын және 
Ар-намыс Кодексінің талаптарын сақтамаулары туралы қоңырау шалып 
хабарлай аласыз.  Ақпарат құпиялы сақталады.

***

2015 жылдың  IV тоқсанына «Солтүстік 
Қазақстан облысы Айыртау ауданының жер 
қатыныстары бөлімі» ММ-де азаматтарды
жеке мәселелері бойынша қабылдау кестесі

«Нижнеборлық ауылдық округі əкімінің аппараты» мемлекеттік 
мекемесінің əкімі Жүсіпов Мұратбек Ақжігітұлы əр аптаның жұма 
күндері сағат 15.00-ден 17.00-ге дейін азаматтарды жеке мəселелері 
бойынша қабылдайды.

СЕНІМ ТЕЛЕФОНЫ
Нижнеборлық ауылдық округі əкімі аппаратының мемлекеттік 

қызметкерлері мен лауазымды тұлғалардың тарапынан жіберілген құқық 
бұзушылықтарды, Ар-намыс кодексін жəне сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
заңнамаларды бұзу фактілерін хабарлай аласыздар. 

«Нижнеборлық ауылдық округі əкімінің аппараты» мемлекеттік 
мекемесінде 8 (71533) 48-444 сенім телефоны қызмет етеді.

«Нижнеборлық ауылдық округі әкімінің
 аппараты» ММ-нің азаматтарды 

жеке мәселелері бойынша қабылдау кестесі


