
Б і з  а у д а н ы -
м ы з д а  т ұ р а т ы н 
қарт әжеміз  Ау -
к е н о в а  Қ а й ш а 
С м а ғ ұ л қ ы з ы н ы ң 
үйіне барып 1 қазан  

Қарттар күнімен құттықтап, 
өзі жайлы тілдестік. Қайша әже 
қонақжайлылығын көрсетіп 
бізді жылы лебізбен, дастархан 
жайып қарсы алды. 

Қайша әже 1936 жылы 10 
қазанда Ақмола облысы, Астра-
хан ауданы, Өндіріс ауылында 
дүниеге келген. Жуырда әжеміз 
сексеннің сеңгіріне шықпақ.  
Әжеміз әлі де болса тың, әрі 
қуатты.   Қайша әже 1956 жылы 
тұрмысқа шығып, алты баланы 
дүниеге әкелген көпбалалы ана. 
2012 жылы аудан әкімі болған 
Ермек Боранбайұлы апамызға 
көпбала өсіріп тәрбиелегені үшін 
«Күміс алқа» медалін табыс 
еткен болатын. Үш ұл мен үш 
қызды тәрбиелеп, барлығын 
а я қ т а н д ы р ғ а н .  Ү л ке н  ұ л ы 
Хамза  Ғаббасұлы Аукенов 
ауданымыздың милиция бөлімінің 
басшысы болған. Екінші ұлы 
Ел ордамыз Астанада проку-
ратурада қызметін  атқарады. 
Үшінші ұлы Мейрам аудандағы 
өрт сөндіру бөлімінде жұмыс 
істеп, зейнеткерлікке шыққан.  

Аршалы айнасыАршалы айнасы
2007 жылдың қаңтар айынан бастап шығады
АршАлы  АудАнының  қоғАмдық-сАяси  гАзеті 30 қыркүйек, жұмА.
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Құрамында он әже бар. 
Клубтың құрылудағы 

мақсаты - халық өнерін, қазақи 
салт-дәстүрімізді дәріптеп, 
кейінгі жас ұрпаққа насихаттау. 
Клубтың атқарған іс-шаралары 
аудан жұртшылығына мәлім. 
Құрылғаннан бері аудандық, 
облыстық, республикалық іс-
шараларға қатысып, алдыңғы 
қатарлы орындарды иеленіп 

Қазыналы қарттарым

АудАнымыздың Ақ әжелері

келеді. Ауданымызда екі рет 
есеп- беру концертін халық 
алдына қойып, жұртшылықты 
қуанышқа бөледі. 

Сондай-ақ, 2014 жылы елор-
дамыз Астанада қаласындағы 
Тәуелсіздік алаңында өткен 
наурыз мерекесінде Елбасы-
мыз Нұрсұлтан Назарбаевтың 
қ ат ы с у ы м е н  ә с е м  ә н н е н 
шашу шашып, дәм ұсынған. 

Ағымдағы жылдың тамыз айын-
да Бурабайда өткізілген Шанхай 
ынтымақтастығы ұйымының 
басшыларының бас қосқан жиы-
нында ұйымдастырылған «Қазақ 
этноауылы» көрмесінде шетелдік 
меймандар алдында түс киіз тігу 
шеберлігін көрсеткен. 

Бұл күнде «Ақ әжелер» клубы 
мүшелері өздеріне сыйлыққа 
берілген тіг ін машинасы -
мен ою, құрақ көрпешелер 
тігумен айналысуда. Жуырда 
өткен Отбасы күні мерекесіне 
арналған «Келіні жақсының 
керегесі алтын» атты енелер 
мен келіндер байқауына «Ақ 
әжелер» ұжымының да үлесі 
болды. Он әженің әрбірінің 
шаңырағында екі-үштен тіпті 
мүмкін төрттен немерелері 
бары сөзсіз. Ауданның белсенді 
өмірімен қатар бала мен немере 
тәрбиесіне үлкен зор еңбегі 
сіңіп жүрген «Ақ әжелер» 
клубының әжелерін бізде өз 
кезегімізде алда келе жатқан 
қарттар күнімен шын жүректен 
құттықтап, шығармашылық 
табыс тілейміз. 

қ. жексеновА. 

«Ақ әжелер» клубы 2011 жылы құралған. Клуб жетекшісі 
Шырынкүл Маханбетярқызы Ұзақбаева.

Қы м б а т т ы  а қ ы л д ы ң 
кенін арқалаған айбын-

ды аталар! Ақ жаулықты 
аналар! Барлықтарыңызды 
қ а з а н  а й ы н ы ң  а л ғ а ш қ ы 
мерекелері қарттар күнімен 
құттықтаймын.

Үлкенді сыйлау, оларға құрмет 
көрсету – ата-бабадан келе 
жатқан салтымыз. Сіздердің 
өмірлік тәжірибелеріңіз бен 
ақыл-кеңестеріңіз, тәлім-
тағылымдарыңыздың біз 
үшін орны бөлек.  Себебі, 
ә р қ а й с ы л а р ы ң ы з д ы ң 
облыстың өсіп-өркендеуіне 

Қарттарын Қадірлеген ел ардаҚты
қ о с қ а н  ү л е с т е р і ң і з  б е н 
е ң б е к т е р і ң і з  е р е н .  Т а -
л а й  ж а с т ы  т ә р б и е л е п , 
ізбасарларыңызды өсірдіңіздер. 
Бүгін, еңбектеріңіздің зейнетін 
көріп отырған шақта да Сіздер 
ұрпақтарыңызға игілік пен 
ізгіліктің, пайым-парасаттың 
үлгісін танытудан жалыққан 
е м е с с і з д е р .  Қ а р т т а р ғ а 
қамқорлық – біздің халқымыздың 
санасына терең сіңген қасиет. 
Ел  презид енті  Нұрсұлт ан 
Ә б і ш ұ л ы  Н а з а р б а е в т ы ң 
салиқалы саясатының арқасында 
қазақст анда  ардагерл ерге 

Сіздерді кәсіби мерекелеріңізбен шын жүректен құттықтаймын!
Сіздердің мамандықтарыңыз елдегі ең жауапты мамандық. Себебі, 

Қазақстанның болашағы сіздердің қолдарыңызда. Баланың болашағы, 
оқуда қандай жетістікке жететіні, өмірде қаншалықты табысты, іскер бо-
латыны тікелей тәлімгерге байланысты. “Ұяда не көрсең, ұшқанда соны 
ілерсің” дегендей өнегелі ұстаздан жақсы шәкірт шығатыны сөзсіз.

Ұстаз – ұлағатты есім. Шәкірттерін білім нәрімен сусындатып, тәлім-
тәрбие беру, жақсы қасиеттерді бойына дарытып, адамгершілік рухта 
бағыт-бағдар беруде ұстаздың еңбегі зор. Сондықтан да ол әрдайым 
қасиетті тұлға ретінде ерекшеленеді.

Халқымыздың ұлы батыры Бауыржан Момышұлы “Ұстаздық – ұлы 
құрмет. Себебі, ұрпақтарды ұстаз тәрбиелейді. Болашақтың басшысын 
да, данасын да, ғалымын да, еңбекқор егіншісін де, кеншісін де ұстаз 
өсіреді… Өмірге ұрпақ берген аналарды қандай ардақтасақ, сол ұрпақты 
тәрбиелейтін ұстаздарды да сондай ардақтауға міндеттіміз” деген. Бала 
бойына ата-анадан кейінгі ақыл-ой, адамгершілік, әдептілік, ар-ұят, 
ұлттық сана-сезімді сіңіруші мұғалімдерге құрмет арта бермек.

Мемлекетіміз білім саласына айрықша көңіл бөлуі нәтижесінде білім 
мекемелерін көбейту және олардың материалдық-техникалық базасын 
замануи қондырғылармен жабдықтау арқылы білім саласын дамытуға 
барлық жағдай жасалып келеді. Оның барлығы білім сапасын арттыруға, 
кәсіби шеберлікті нығайтуға, мұғалімдердің әлеуметтік мәртебесін 
жоғарылатуға ықпал ететіні сөзсіз.

Өз ісіне берілген, жаңалықты жатсынбай қабылдайтын, шәкіртінің 
жанына нұр құйып, өмірге өзі де бақытты болып, өзгелерді де бақытқа 
жеткізсем деп жүретін ұстаздардың жөні де, жолы да бөлек.

Құрметі ұстаздар мен білім саласының ардагерлері, Сіздерді мерейлі 
мерекелеріңізбен құттықтай отырып, денсаулық, ізгі махаббат пен 
мейірім, шыдамдылық пен шығармашылық табыстар тілейміз!

                                                                                     А.ТАйжАнов, 
                                                                  Аршалы ауданының әкімі.

Ұстаздар күнімен 
құттықтауқамқорлық жасауда ауқымды 

шаралар іске асырылуда. Қарт 
кісіні құт – береке деп танысақ 
ол ұрпақ көрегендігі. Ұрпағы 
құрметтеген ата – ана әр кез-
де де бақытты.

Құрметті ауданымыздың 
қазыналы қарттары сіздердің 
әрқашанда дендеріңіз сау бо-
лып, бала-шағаларыңыз бен 
немере шөбелеріңіздің қызығын 
т а м а ш а л а п  о р т а м ы з д а 
ақылшыларымыз болып жүре 
беріңіздер демекпін.

А.ТАйжАнов,
 Аршалы ауданының әкімі.

М е н  с і з д е р д і 
ке л е  ж ат қ а н  т ө л 
мерекелер ің і збен 
қ ұ т т ы қ т а й м ы н ! 
Б і л і м н і ң  к ү ш і 
құдіретті.  Ол бар 
жерде үздіксіз даму 
үрдісі жүреді. Білім 
мен ғылым арқылы 
өркениет  дамып , 
мәдениет гүлденеді. 
Білім арқылы адам ба-
ласы өмірдегі өз орнын табады.

Ұстаз - келер күннің ұстасы. 
Балалардың қалыптасып келе 
жатқан дүниетанымының, 
өмірге деген көзқарасының иесі. 
Біздердің бүгінгі болмысымыз 
әліппені жаттатқызып, қолға қалам 
ұстатқан кешегі ұстаздарымыздың 
еңбегі. Ендеше, ұрпағымыздың 
ертең қандай адам болып өсетіні 
- мұғалімдердің бүгінгі еңбегінің 
жемісі болмақ.

«Ұлттың ұлағаты - мәдениетте, 
мәдениеттің ұлағаты – оқу мен 
әдебиетте», - деген екен Ахмет 
Байтұрсынұлы. 

Ұстаз – осы білімге, мәдениет 
пен әдебиетке жетелейтін бірден 
бір тұлға. Ұрпақ тәрбиесінде 
мұғалімнің таланты, біліктілігі 
және жауапкершілігі, адами 
қасиеттері өте маңызды рөл ой-
найды, өйткені ол – шәкірт үшін 
айна сияқты. Ұстазы жақсының 
шәкірті үздік. Бұл – айнымас 
аксиома. Бала білімді өз бетінше 
кітаптан оқып та үйрене алады, 

Қадірлі ұстаздар мен 
білім саласының ардагерлері! 

ал бірақ тәрбиені өз 
бетінше ала алмайды, 
өнеге мен үлгі, құрмет 
сияқты ізгі қасиеттер – 
ата-анадан қан арқылы 
дарыса, ұстаздан тәлім 
арқылы жұғады. 

Ұстаздар – мемлекет 
пен қоғам арасындағы 
алтын көпір тәріздес. 
Мемлекеттің идеологи-
ясы, қоғамның дәстүрі 

мен құндылықтары, адамзаттың 
асыл қасиеттері, ғылым мен 
өнердің мұралары ұстаздар 
арқылы ұрпақтан-ұрпаққа жол 
тартады. Ертеңгі мемлекеттің бол-
мысы – ұстаздың бүгінгі тәлімінде. 
Сіздердің бала көңілдеріңіз 
әр оқушының жандүниесін 
нұрландырып, жүрегіне шапағат 
нұрын төгуде. Мұғалімнен өнеге-
білім алып, өмір теңізіне құлаш 
ұрған кез келген шәкірт ұстазымен 
мақтанады. «Мектептің жүрегі», 
«Бала жанының бағбаны»… Иә, 
бұл мектеп мұғалімі – ұстазға 
арналған теңеулер. Мұндай 
мадақтауларды жалғастыра 
берсек, даналық сөздер тізбегі 
шексіздікке ұласады.Ендеше, 
еліміздің барлық ұстаздар кауымы 
мен ардагер ұстаздарына мерейлі 
мерекеде дендеріңізге саулық, 
отбасыларыңызға амандық, 
істеріңізге сәттілік тілеймін.

н. тілеубАев,
Аршалы ауданының білім 

бөлімінің басшысы.

Немерелерін әлдилеген асыл әже

Әжеміз Қарағанды облысында 
педогогика саласы бойынша 
жоғарғы оқу орнын бітірген. 
Ақмола облысы, Ерейментау ау-
данына қарасты Торғай ауылында 
40-жыл ұлағатты ұстаз болған. 
Әжеміздің үш қызы да анасының 
жолын куған ұлағатты ұстаздар.
Ол кісі 1986 жылы зейнеткерлікке 
шыққан. 1998 жылы Аршалы ау-
данына қоныс аударып, содан бері 
Қайша әже ауданда кіші баласы 
Мейраммен тұрады. Қайша әженің 

13 немересі, 5 шөбересі бар. 
Немерелерін еркелетіп, ақылын 
айтып отырады. Қайша әже осы 
күндері мал өсіріп, құрт, қаймақ, 
сары май барлығын өзі қолдан 
жасайды екен. Бізде өз кезегімізде 
Қайша әжемізді қарттар күнімен 
құттықтап, мықты денсаулық, не-
мере мен шөберелеріңіздің орта-
сында ешқашанда қарттықтың 
келгенін сезінбей отыра беріңіз  
демекпіз.

қ. дАстАнқызы.   

жергілікті атқарушы билік өкілдерінің алдында  тоғыз айлықты 
лайықты аяқтап,  нан алқаптарындағы астықты ұйымдасқан 
түрде жинап алуды және қысқы дайындыққа кірісу сынды тапсырма 
қойды аймақ басшысы Азамат Тайжанов. 

Барлық көрсеткіштер  
Бақылауда Болу керек

Аудан әкімі Азамат Тайжановтың 
төрағалығымен  ауылдық округтер 
мен Аршалы кенті әкімдерінің 
және  дербес бөлім басшылары 
мен мемлекеттік кәсіпорындар 
өкілдерінің қатысуымен  кезекті 
аппараттық кеңес отырысы 
өткізілді. Онда ағымдағы жылдың 
бірқатар мәселелері қаралды.

Азамат Айтбайұлы  ауылдық округ 

әкімдері мен дербес бөлімдер бас-
шылары алдына мемлекет бөлген 
барлық қаражат толық игеріліуі 
керек деген тапсырма жүктеді.

Тоғыз айлықтың қорытындысы 
бұл негізінен бір жылдықтың 
көрсеткіші және ол  лайықты бо-
луы тиіс, – деп атап өтті Азамат 
Айтбайұлы.

(Жалғасы 2- бетте).

Әкімдік жаңалықтары
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Қа з а қ с т а н  Р е с п у б л и -
касы Дін істері  және 

азаматтық қоғам министрлігі 
Дін істері комитеті бірқатар 
БАҚ беттерінде еліміздегі 
мешіттерде ресми уағыздардан 
кейін қосымша түрде оның орыс 
тілінде түсініктемесі айтылуы 
қажет деген мәселе төңірегінде 
туындаған талқылауларға 
қатысты түсіндірме беруді 
қажет деп есептейді.

Қ а з а қ с т а н  Ре с п убл и ка с ы 
Парламенті Мәжілісінде өткен экс-
тремизм мен терроризмнің алдын 
алу мәселелеріне арналған дөңгелек 
үстелде жекелеген мешіттерде 
уағыздардан кейін имамдардың 
орыс тілін пайдалануы туралы 
мәселе Министрлік тарапынан 
емес, осы шараға қатысушылардың 
бірімен көтерілген болатын. 
Сәйкесінше, ҚР Дін істері және 
азаматтық қоғам министрі аталған 
іс-шара барысында осы мәселе 
төңірегінде журналистер тара-
пынан сұрақтар қойылғаннан 
соң біршама түсініктеме берген 
болатын.

М и н и с т р л і к к е  и с л а м ғ а 
қызығушылық танытып жүрген 

ТYСІНІКТЕМЕ
бірқатар діндарлардың мешіт 
имамдарының уағыздарын толық 
түсінбейтіні туралы ел азаматта-
рынан өтініштер түсіп отырады. 
Өтініштерде сондай діндарлардың 
осы себепті ислам туралы ақпаратты 
Қ а з а қ с т а н  м ұ с ы л м а н д а р ы 
діни басқармасының ресми 
көздерінен тыс жерлерден, оның 
ішінде теріс діни ағымдардың 
ұстанушыларынан алуға мәжбүрлік 
танытатыны туралы айтылады. 
Сәйкесінше, өтініш жасаушы аза-
маттар халықаралық тәжірибені 
ескере отырып мешіт имамдары 
ресми уағыздардан кейін қазақ тілін 
айтарлықтай меңгермеген азамат-
тар үшін орыс тілінде түсіндірме 
беруді ұсынады.

Осы ретте, аталған мәселе 
т ұ р ғ ы н д а р ы н ы ң  қ ұ р а м ы 
көптеген ұлттардан тұратын елді-
мекендердегі жекелеген мешіттерге 
ғана қатысты екендігін айта 
кетуіміз керек.

Министрлік, өз кезегінде, азамат-
тардан түсіп отырған кез-келген 
өтініштерді қарастыруға және 

оларды талдап отыруға міндетті. 
Осы орайда Министрлік құзіретіне 
Қазақстан мұсылмандары діни 
басқармасының ішкі мәселелерінің 
шешімін табу кірмейтінін айта 
кеткіміз келеді.  Сондықтан 
жоғарыда аталып отырған мәселе 
бойынша мешіттерге келушілердің 
пікірлерін ескере отырып шешім 
қабылдауы тиіс  Қазақстан 
мұсылмандары діни басқармасына 
хабарласуды ұсынамыз.

ҚР Дін істері және азаматтық 
қоғам министрлігі Дін істері 
комитеті еліміздің Конститу-
циясында кепілдік берілген сөз 
бостандығына құрметпен қарай от-
ырып, отандық бұқаралық ақпарат 
құралдарын дін тәрізді өткір салада 
туындап отыратын мәселелер ту-
ралы екіұдай ақпарат беруге жол 
бермеуге және тұрғындарға шы-
найы ақпаратты дұрыс жеткізуге 
шақырады. 

қр дін істері және азаматтық 
қоғам министрлігі,

дін істері комитетінің 
баспасөз қызметі.

Әкімдік жаңалықтары

Барлық көрсеткіштер  
Бақылауда Болу керек

(Басы 1- бетте.)
Мемлекеттік бағдарламаларды іске 

асыру бойынша мал шаруашылығын 
дамыту, үш жақты меморандум 
көрсеткіштерін орындау сынды 
жұмыстарды үнемі назарда ұстау 
керек.Ұйымдасқан түрде егін жи-
нау науқанын аяқтау мен  жылу 
беру маусымына дайындықты да 
назардан тыс қалдырмау керектігі 
айтылды.

Жалпы 25 қыркүйектен бастап  
қажеттілігі бар болса барлық 
әлеуметтік-мәдени-тұрмыстық 
объектілерінде  жылыту маусымын 
бастауға болады.

2016 жылғы егін науқанын аяқтай 

Барлық көрсеткіштер  
Бақылауда Болу керек

келе  азық-түлік корпорациясы үшін 
алынған несиелермен уақтылы 
есептесуді бастау керек екені де 
айтылды.

1 қазан – Халықаралық қарттар 
күні де жақындап келеді. Аудан 
әкімі Азамат Тайжанов  жергілікті 
билік  өкілдеріне осыған байланы-
сты бірқатар тапсырмалар берді:  
бірде-бір қарт адам назардан тыс 
қалмай, бірін азық-түлікпен, енді 
біреуге  шөп, көмір, ағаш, отын 
сияқты көмектер көрсету керек бол-
са оны орындауға тырысу керектігін 
ескертті.

Аппараттық кеңесте басқада 
сұрақтар қаралды.

Қайырымды 
бола білу үлкен 
іс, қолдан кел-
с е  жақсылық 
ж а с а у ғ а 
асығатын дана 
х а л қ ы м ы з 
биылғы жылы 
да сол үрдісті 
қ а й т а л а д ы . 
Жаңа оқу жылы 
барысында №3 
Аршалы орта 
м е к т е б і н д е 
«Мектепке жол» 
акциясы аясын-
да өткіз ілген 
і с  – ш а р а л а р 
нәтиже с інде , 
Жұмаева Ботагөз, Дошанова 
Махаббат, Дошанова Наргиз, 
Амангелді Ақерке, Елеусізов 
Темірбек, Сансызбай Сарқыт, Ше-
велев Тілек, Ақберді Бағдаулет, 
Ақберді Бағдат- бірі мектеп фор-
малары мен қамтамасыз етілсе, 
енді бірі оқу жабдықтарымен 
қамтамасыз етілді.

Ат а п  ө т к е н  о қ у ш ы л а р ғ а 
көмек көрсеткен :  №3 Ар -
ша лы орт а  мектеб ін ің  ди -
р е к т о р ы  Г. М . Б а й д и л д и н а , 
Аршалы ауруханасының бас 
дәргері С.Қ.Сембиев, Арша-
лы мешітінің бас имамы Хаз-
тай Ерболат, «Алас» кафесінің 
иесі  Р.А.Құлтаева ,  «Алма -

   Қайырымдылық

«Мектепке жол»

ты» дүкенінің иесі Құсайнова 
Назымгүл, «Арзан» дүкенінің 
иесі  Құсайнова Ляззат,  ЖК 
«Идыбо», «Алтын» дүкенінің 
иесі Кагбат Жанаргул, №3 Ар-
шалы орта мектебінің ұстазы 
Құрманәлі Гүлдана, ата-ана 
Уразова Салтанат демеушілік 
көрсетіп, Аршалы мешітінің 
бас имамы Хазтай Ерболат 
мектебімізге 10 кілем тарту етті. 
«Жақсының жақсылығын айт 
нұры тассын» -деп халқымыз бе-
кер айтпаған. Осындай жомарт 
жандарға шексіз алғысымызды 
білдіреміз! 

А. құрАлхАн, 
әлеуметтік педагог.

Анаға тағзым

АнА – біз сүйетін өмірдегі АлғАшқы АдАм

Аналар мерекесі! Бұл ме-
реке әр мемлекетте әр 

түрлі тойланады. Ал біздің 
Қазақстан Республикасында әр 
жылы қыркүйек айының үшінші 
жексенбісінде атап өтілсін деген 

Армысың ақ 
жаулықты аналарым,

Қамқоршым, 
тілеуқорым, паналарым.

Секілді 
бұтақ жайған жапырағы, 

Сендерді 
бәйтерекке бағаладым.

Күлімдеп қарайды 
ол жақын келіп,

Баулыған жолға салып,
 ақыл беріп.

Тілеймін ақ 
жаулықты аналарға,

Құрыштай 
денсаулық батыл берік.

Елбасымыздың 
ж а р л ы ғ ы  б а р . 
О с ы ғ а н  о р а й 
о н  с е г і з і н ш і 
қ ы р к ү й е к 
к ү н і  б і з д і ң 
ауданымыздың 
орталық кітапха-
насында 6636-
ә с к е р и  б ө л і м 
әскерлерімен іс-
шара ұйымдастырылды. Бұл 
әскери бөлімге командир орын-
басары Қуаныш Бейсеналиев 

басшылық етіп келді.
Бұл іс-шараға «Ақ әжелер» 

және «Берегиня» ұйымдарының 
мүшелері қатысты. Аудандық 
ардагерлер кеңесінің төрайымы 
Ш.Ұзақбаева өзінің әскерлерге: 

Күш жігері бойында,
 Отан қорғау жолында.
 Сақтаған ант пен ұранын, 
 Қырағы бол ұланым - деген бір 

шумақ өлеңін арнады.
 Қ. Ахатова әскерлерге өз 

тілегін ақыл- кеңесін айтты. Т. 
Купина ән шырқап, «Ана» де-
ген өлеңді оқыды. В. Бычкова 
келген жастарға өзінің ақ тілегін 
білдірсе, В. Бердник ән шырқап 
берді.

 Әскерлер аналарын скайп 
арқылы құттықтап, аналары-
мен телефон арқылы сөйлесіп 
бір қуанып қалды. Әскерлер 
гитарамен, домбырамен ана 
туралы әндерден шашу ша-
шып, ұйымдастырушыларға 
алғыстарын білдірді. 

Іс-шара соңында Қ. Бейсенәлиев 
біздің кітапханамызға «Бүркіт» 
журналының бірнеше санын 
тарту етті. 

І с - ш а р а н ы  а у д а н д ы қ 
орт а лық  к і т апханасының 
кітапханашылары С.Пурлис пен 
Р. Әлібекова ұйымдастырды. 

 р. ӘлібековА, 
кітапханашы. 

2016 жылдың 19 қыркүйегі күні ауданымыздың 
орталық кітапханасында Тәуелсіздіктің – 25 
жылдығына орай «Тәуелсіздік – ұлттық өрлеудің 
ұлы күші» тақырыбында ашық микрафон 
ұйымдастырылды. Бұл мерекеге 6636 –әскери 
бөлімінің әскерлері, жоғары сынып оқушылары 
және ұстаздар қатысты.Тәуелсіздік туралы 
әскерлер өз пікірлерін айтты. 

Несіпбек Сәбит өзінің шығармашылығынан 
«Тәуелсіздік» деген өлеңін оқыды. Оқытушы 
Г.Тұрланова тәуелсіздік, мемлекеттігіміз туралы 
ауқымды пікірін айтты. Жоғары сынып оқушылары 
.Ю. Шпинева , М. Кладько М, Б. Амангелді, Н. 
Жолпат, Қ. Асановалар тәуелсіздікке баяндама 
жасап, өз пікірлерін айқын жеткізіп, белсене 
қатысты. Оқушылар және әскерлер тәуелсіздікке 
байланысты қойылған сұрақтарға микрафон арқылы 
өз пікірлерін жеткізді. Бұл мерекеге тіл бөлімінен 
Т. Бибіт апай қатысып, тіл туралы пікірін айтты. 
Оқушылар тілді қалай меңгеріп жатқандықтарын 
айтып, тіл туралы да бір қанша пікір таластар 
талқыланды. Әскери жігіт В. Кизатов ұлтының 
орыс екеніне қарамастан қазақ тілінде сайрап тұр. 

       Тәуелсіздіктің – 25 жылдығына

Тәуелсіздік – ұлТТық өрлеудің ұлы күші

Бұны көріп жан - жақтан сұрақтар бере бастады. Ол 
барлық сұрақтарға қазақша жауап берді. Қазақшаны 
қайдан үйрендің? – деген сұраққа әскерге келіп осы 
жолдастарымнан үйрендім – дейді. Міне, осындай 
тілді құрметтейтін жастарымыз көбейе берсе нұр 
үстіне нұр болары сөзсіз.

р. ӘлібековА, 
кітапханашы. 

Оны  аудан әкімі Аза-
мат Тайжанов ашып, 
жүргізді. Дөңгелек үстелге 
аудандағы мемлекеттік 
қ ы з м е т ш і л е р ,  Ү Е Ұ 
өкілдері, еңбек ұжымдары, 
д іни  б ірле ст іктерд ің 
ө к і л д е р і  қ а т ы с т ы .  
Ақмола облысы бойынша   
мемлекеттік қызмет істері 
жөніндегі министрлік 
Департаментінің басшысы–
Қуаныш Жапақов «Қоғамдағы 
сыбайлас жемқорлыққа қарсы  
мәдениетті қалыптастырудың 
негізгі аспектілері», Ақмола 
облыстық филиалының «Нұр 
Отан» партиясы «Жас Отан» ЖҚ 
төрайымы – Жанаргүл Жүнісова 
«Жас  От ан»  ЖҚ бойынша 
«Жастар арасында сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы мәдениетті 
қалыптастыру», «Жергілікті 
православиелік діни бірлестігі 
Приход Пресвятой Богороди-
цы шіркеуінің Көкшетау және 
Ақмола Епархиясының» –діни 
қызметкері  Марк: «Сыбайлас 
жемқорлық дінге  қарсы», «Ар-
шалы арайы» қоғамдық қорының 
жетекшісі Лаура Смағұлова 
«Жемқорлыққа қарсы күрес – 
ұзақ мерзімді саясат», Жастар 

Жемқорлықпен күрес 
баршаға ортақ 

Аудандық әкімдіктің мәжіліс залында "Сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы мінез-құлық – қоғам мен мемлекет тарапынан ерекше сенім 
білдіруге негізделген маңызды кәсіби стандарт" тақырыбы аясында 
диалогтық  дөңгелек үстел өткізілді.

ресурстық орталығының директо-
ры Айнұр Арықпаева  "Сыбайлас 
жемқорлыққа жастар қарсы» 
тақырыптарында жарыссөге 
шығып,  баяндама  жас ады. 
Әңгімелесу барысында Аршалы 
аудандық  "Нұр Отан" партиясы 
филиалы төрағасының орын-
басары Роза Федорова бірқатар 
сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
саясатты қалыптастыру бой-
ынша нақты ұсыныстар айтты. 
Дөңгелек үстелге қатысушыларға 
жемқорлыққа қарсы мінез-
құлықты қалыптастыру бойынша 
материалдар таратылды. Дөңгелек 
үстелдің соңында өңір  басшысы 
барлық қатысушыларға алғысын 
білдірді, сондай-ақ сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы белсенділік  
танытуға шақырды. Расында, 
қоғамның ауыр дерітне айналған 
сыбайлас жемқорлықтың түбіріне 
балта шабу үшін барша ел азамат-
тары болып күресу қажет деген 
ой түйіндедік.

м. мырзАтхАнқызы.
суретті түсірген: 
к. бАлАндинА

Ақпарат арнасы



30 қыркүйек 2016 жыл  3 бетАршалы айнасы

"Қазақстан Республикасының аумағында жыл-
жымайтын мүлік объектілерінің мекенжайын 
айқындау жөнінде анықтама беру", "Сәулет-
жоспарлау тапсырмасын беру" және "Тіреу және 
қоршау конструкцияларын, инженерлік жүйелер 
мен жабдықтарды өзгертуге байланысты емес 
қолданыстағы ғимараттардың үй-жайларын (же-
келеген бөліктерін) реконструкциялауға (қайта 
жоспарлауға, қайта жабдықтауға) шешім беру» 
мемлекеттік көрсетілетін қызметтер стандарттарын 
бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық 
экономика министрінің міндетін атқарушының 2015 
жылғы 27 наурыздағы № 257 бұйрығына өзгерiстер 
енгізу туралы. Қазақстан Республикасы Ұлттық 
экономика министрінің 2016 жылғы 19 шілдедегі № 
325 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет 
министрлігінде 2016 жылы 18 тамызда № 14118 
болып тіркелді

бұйырАмын:
1. «Қазақстан Республикасының аумағында 

жылжымайтын мүлік объектілерінің мекенжайын 
айқындау жөнінде анықтама беру», «Сәулет-
жоспарлау тапсырмасын беру» және «Тіреу және 
қоршау конструкцияларын, инженерлік жүйелер 
мен жабдықтарды өзгертуге байланысты емес 
қолданыстағы ғимараттардың үй-жайларын (же-
келеген бөліктерін) реконструкциялауға (қайта 
жоспарлауға, қайта жабдықтауға) шешім беру» 
мемлекеттік көрсетілетін қызметтер стандарттарын 
бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық 
экономика министрінің міндетін атқарушының 
2015 жылғы 27 наурыздағы № 257 бұйрығына 
(Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу 
тізілімінде № 11018 болып тіркелген, «Әділет» 
ақпараттық-құқықтық жүйесінде 2015 жылы 
5 маусымда жарияланған) мынадай өзгерiстер 
енгізілсін:тақырыбы мынадай редакцияда жазыл-
сын, орыс тіліндегі мәтіні өзгермейді: «Қазақстан 
Республикасының аумағында жылжымайтын мүлік 
объектілерінің мекенжайын айқындау бойынша 
анықтама беру» «Сәулет-жоспарлау тапсырмасын 
беру» және «Тіреу және қоршау конструкцияларын, 
инженерлік жүйелер мен жабдықтарды өзгертпей 
қолданыстағы ғимараттардағы үй-жайларды 
(жекелеген бөліктерін) реконструкциялауға (қайта 
жоспарлауға, қайта жабдықтауға) шешім беру» 
мемлекеттік көрсетілетін қызметтер стандартта-
рын бекіту туралы»; 1-тармақтың 1) тармақшасы 
мынадай редакцияда жазылсын, орыс тіліндегі 
мәтіні өзгермейді: «осы бұйрыққа 1-қосымшаға 
сәйкес «Қазақстан Республикасының аумағында 
жылжымайтын мүлік объектілерінің мекен-
жайын айқындау бойынша анықтама беру» 
мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты;»;  
1-тармақтың 

3) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын, 
орыс тіліндегі мәтіні өзгермейді: «осы бұйрыққа 
3-қосымшаға сәйкес «Тіреу және қоршау конструк-

цияларын, инженерлік жүйелер мен жабдықтарды 
өзгертпей қолданыстағы ғимараттардағы үй-
жайларды (жекелеген бөліктерін) реконструкциялауға 
(қайта жоспарлауға, қайта жабдықтауға) шешім 
беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты 
бекітілсін.»;көрсетілген бұйрықпен бекітілген 
«Қазақстан Республикасының аумағында жыл-
жымайтын мүлік объектілерінің мекенжайын 
айқындау жөнінде анықтама беру» мемлекеттік 
көрсетілетін қызмет стандартының тақырыбы 
мынадай редакцияда жазылсын, орыс тіліндегі 
мәтіні өзгермейді:«Қазақстан Республикасының 
аумағында жылжымайтын мүлік объектілерінің 
мекенжайын айқындау бойынша анықтама 
беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет 
стандарты»;көрсетілген бұйрықпен бекітілген 
«Сәулет-жоспарлау тапсырмасын беру» мемлекеттік 
көрсетілетін қызмет стандартының 4-тармағы 
м ы н а д а й  р е д а к ц и я д а  ж а з ы л с ы н : 
«4. Мемлекеттік қызметті көрсету мерзімдері: 
1) Техникалық және (немесе) технологиялық 
жағынан күрделі емес объектілерді жобалауға 
арналған өтінішті қарау мерзімі:Сәулет-жоспарлау 
тапсырмасын және техникалық шарттарды 
беруге – 6 (алты) жұмыс күні;бастапқы мате-
риалдарды (сәулет-жоспарлау тапсырмасы, 
техникалық шарттар, егжей-тегжейлі жоспарлау 
жобасының көшірмесі, тік жоспарлау белгілері, 
жолдар мен көшелердің көлденең қималары, 
сыртқы инженерлік желілер трассаларының 
схемалары) алу – 15 (он бес) жұмыс күні. 
Техникалық және (немесе) технологиялық жағынан 
күрделі объектілерді жобалауға арналған өтінішті 
қарау мерзімі:Сәулет-жоспарлау тапсырмасын 
және техникалық шарттарды беруге – 15 (он бес) 
жұмыс күні;бастапқы материалдарды (сәулет-
жоспарлау тапсырмасы, техникалық шарттар, 
егжей-тегжейлі жоспарлау жобасының көшірмесі, 
тік жоспарлау белгілері, жолдар мен көшелердің 
көлденең қималары, сыртқы инженерлік желілер 
трассаларының схемалары) алу – 17 (он жеті) жұмыс 
күні. Көрсетілетін қызметті беруші көрсетілетін 
қызметті алушының құжаттарын алған сәттен бастап 
екі жұмыс күні ішінде ұсынылған құжаттардың 
толықтығын тексереді.

Ұсынылған құжаттардың толық болмау фактісі 
анықталған жағдайда көрсетілетін қызметті беруші 
көрсетілген мерзімде өтінішті қарауды тоқтату тура-
лы дәлелді жауап береді. Мемлекеттік орпорацияға 
өтініш берген кезде құжаттарды қабылдау күні 
мемлекеттік қызметті көрсету мерзіміне кірмейді. 
2) көрсетілетін қызметті алушының көрсетілетін 
қызметті берушіге құжаттар пакетін тапсыру 
үшін күтудің ең ұзақ жол берілетін уақыт – 15 
минут, Мемлекеттік корпорацияға – 15 минут; 
3) көрсетілетін қызметті берушінің көрсетілетін 
қызметті алушыға қызмет көрсетудің 
ең ұзақжол берілетін уақыт – 30 минут, 

Мемлекеттік корпорацияға – 20 минут.»;9-
тармағы мынадай редакцияда жазылсын: 
«9. Көрсетілетін қызметті алушыға (не уәкілетті 
өкілі:құзыретін растайтын құжат бойын-
ша заңды тұлға;нотариалды куәландырылған 
сенімхат бойынша жеке тұлға) өтініші бой-
ынша көрсетілетін мемлекеттік қызметті 
көрсету үшін қажетті құжаттардың тізбесі: 
1) көрсетілетін қызметті берушіге:Сәулет-жоспарлау 
тапсырмасын және техникалық шарттарды алу 
үшін:осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандар-
тына 2-қосымшаға сәйкес нысан бойынша бастапқы 
материалдарды/сәулет-жоспарлау тапсырмасын 
және техникалық шарттарды ұсыну туралы өтініш; 
жеке басын куәландыратын құжат (көрсетілетін 
қызметті алушының жеке басын сәйкестендіру үшін); 
жобалауға арналған тапсырманың көшірмесі;жер 
учаскесіне құқық беретін құжатнемесе жергілікті 
атқарушы органның реконструкциялау (қайта 
жоспарлау, қайта жабдықтау) туралы шешімінің 
көшірмесі;осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет 
стандартына 3-қосымшаға сәйкес инженерлік 
және коммуналдық қамтамасыз ету көздеріне 
қосылуүшін техникалық шарттарға арналған сауал-
нама парағы;бастапқы материалдарды алу үшін:осы 
мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 
2-қосымшаға сәйкес нысан бойынша бастапқы ма-
териалдарды/сәулет-жоспарлау тапсырмасын және 
техникалық шарттарды ұсыну туралы өтініш;жеке 
басын куәландыратын құжат (көрсетілетін 
қызметті алушының жеке басын сәйкестендіру 
үшін);жобалауға арналған тапсырманың көшірмесі; 
жер учаскесіне құқық беретін құжаттың көшірмесі 
немесе жергілікті атқарушы органның реконструк-
циялау (қайта жоспарлау, қайта жабдықтау) туралы 
шешімінің көшірмесі; осы мемлекеттік көрсетілетін 
қызмет стандартына 3-қосымшаға сәйкес инженерлік 
және коммуналдық қамтамасыз ету көздеріне 
қосылу үшін техникалық шарттарға арналған 
сауалнама парағы; топографиялық түсірілім. 
2 )  М е м л е к е т т і к  к о р п о р а ц и я ғ а : 
Сәулет-жоспарлау тапсырмасын және техникалық 
шарттарды алу үшін: осы мемлекеттік көрсетілетін 
қызмет стандартына 2-қосымшаға сәйкес ны-
сан бойынша бастапқы материалдарды/сәулет-
жоспарлау тапсырмасын және техникалық шарттар-
ды ұсыну туралы өтініш; жеке басын куәландыратын 
құжат (көрсетілетін қызметті алушының жеке 
басын сәйкестендіру үшін); жобалауға арналған 
тапсырма; жер учаскесіне құқық беретін құжат 
немесе жергілікті атқарушы органның реконструк-
циялау (қайта жоспарлау, қайта жабдықтау) туралы 
шешімі; осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет 
стандартына 3-қосымшаға сәйкес инженерлік және 
коммуналдық қамтамасыз ету көздеріне қосылу 
үшін техникалық шарттарға арналған сауалнама 
парағы; бастапқы материалдарды алу үшін осы 
мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты-

на 2-қосымшаға сәйкес нысан бойынша бастапқы 
материалдарды/сәулет-жоспарлау тапсырмасын 
және техникалық шарттарды ұсыну туралы өтініш; 
жеке басын куәландыратын құжат (көрсетілетін 
қызметті алушының жеке басын сәйкестендіру 
үшін); жобалауға арналған тапсырма; жер учаскесіне 
құқық беретін құжат немесе жергілікті атқарушы 
органның реконструкциялау (қайта жоспарлау, 
қайта жабдықтау) туралы шешімі; осы мемлекеттік 
көрсетілетін қызмет стандартына 3-қосымшаға 
сәйкес инженерлік және коммуналдық қамтамасыз 
ету көздеріне қосылу үшін техникалық шарттарға 
арналған сауалнама парағы; топографиялық 
түсірілім. порталға: Сәулет-жоспарлау тапсыр-
масын және техникалық шарттарды алу үшін: 
осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты-
на 2-қосымшаға сәйкес нысан бойынша бастапқы 
материалдарды/сәулет-жоспарлау тапсырмасын 
және техникалық шарттарды ұсыну туралы 
өтініш; жер учаскесіне құқық беретін құжат не-
месе жергілікті атқарушы органның реконструк-
циялау (қайта жоспарлау, қайта жабдықтау) 
туралы шешімінің электрондық көшірмесі; 
жобалауға арналған тапсырманың электрондық 
көшірмесі; осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет 
стандартына 3-қосымшаға сәйкес инженерлік 
және коммуналдық қамтамасыз ету көздеріне 
қосылу үшін техникалық шарттарға арналған 

сауалнама парағының электрондық көшірмесі; 
бастапқы материалдарды алу үшін:осы мемлекеттік 
көрсетілетін қызмет стандартына 2-қосымшаға 
сәйкес нысан бойынша бастапқы материалдарды/
сәулет-жоспарлау тапсырмасын және техникалық 
шарттарды ұсыну туралы өтініш; жер учаскесіне 
құқық беретін құжат немесе жергілікті атқарушы 
органның реконструкциялау (қайта жоспарлау, 
қайта жабдықтау) туралы шешімінің электрондық 
көшірмесі; жобалауға арналған тапсырманың 
электрондық көшірмесі; осы мемлекеттік 
көрсетілетін қызмет стандартына 3-қосымшаға 
сәйкес инженерлік және коммуналдық қамтамасыз 
ету көздеріне қосылу үшін техникалық шарттарға 
арналған сауалнама парағының электрондық 
көшірмесі; топографиялық түсірілімнің электрондық 
көшірмесі беріледі. Қызмет алушыдан ақпараттық 
жүйелер арқылы алынуы мүмкін құжаттарды талап 
етуге жол берілмейді. Жеке басын куәландыратын, 
заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) 
туралы, жеке кәсіпкер ретінде тіркеу туралы 
құжаттар туралы мәліметтерді, жылжымайтын 
мүлікке тіркелген құқықтар (ауыртпалықтар) және 
оның техникалық сипаттамалары туралы анықтама 
көрсетілетін қызметті беруші және Мемлекеттік 
корпорацияның қызметкері «электрондық үкімет» 
шлюзі арқылы тиесті мемлекеттік ақпараттық 
жүйелерден алады.

 Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика министрінің 2016 жылғы 2016 жылғы 19 шілдедегі  
 № 325 бұйрығына  қосымша 

«Сәулет-жоспарлау тапсырмасын беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына  
2-қосымша  нысан

_____________________ 
_____________________ 

_________
 Бастапқы материалдарды/сәулет-жоспарлау тапсырмасын және техникалық шарттарды ұсыну туралы 

өтініш
Өтініш берушінің аты: __________________________________________________________________ 

(Жеке тұлғаның Т.А.Ә. (болған жағдайда) немесе заңды тұлғаның атауы) 
Мекенжайы: ____________________________________________________________________________ 
Телефоны:______________________________________________________________________________ 
Тапсырыс беруші: _______________________________________________________________________ 
Жобалаушы № ГСЛ, санаты: ______________________________________________________________ 
Атауы _________________________________________________________________________________ 
Жобаланатын объектінің атауы: ____________________________________________________________ 
Жобаланатын объектінің мекенжайы: _______________________________________________________ 
Сізден

□ 1- пакет (сәулет-жоспарлау тапсырмасын, техникалық шарттарды)
□ 2 - пакет (сәулет-жоспарлау тапсырмасын, тік жоспарлау белгілерін, түбегейлі жоспарлау жобасынан 

алынған көшірмені, жолдар мен көшелердің көлденең 
қималарын, техникалық шарттарды, сыртқы инженерлік желілер трассасының схемаларын) 
 беруіңізді сұраймын.

Ақпараттық жүйелерде қамтылған заңмен қорғалатын құпияны құрайтын мәліметтерді пайдалануға 
келісемін. 

күні: 20__ ж. «_____»________
Тапсырды: _________________ 

қолы

МеМлекеТТік сТАНдАрТ қызМеТі

Басында шығарған өнімдерім 
жақсы өте бастағанмен, кейіннен 
сұраныстың тым кеміп кетуіне 
байланысты шығынғы бата ба-
стадым,- дейді «Нұрлан М» жеке 
кәсіпорынның иесі Мырзабек 
Нұрлан.

Содан өткен жылы «Жұмыспен 
қамтудың жол картасы -2020» 
бағдарламасы бойынша 3 милли-
он теңге несие алып, құрылысқа 
қажетті  газоблок,  құмблок 
шығаруды қолға алдым. Шүкір 

шағын несиеден несібесін тапқан! 
  жұмыспен қамтудың жол картасы-2020

Алғашқыда шағын бизнесін жиһаз жасаудан бастаған 
Мырзабек нұрлан уақыт өте келе сұранысқа сай жұмыс 
бағытын өзгертуге бел байлаған екен.

әзірге жағдайым жаман емес, 
шығарған өнімдерім тез өтіп 
жатыр.

Ш ы н ы н  д а ,  б ү г і н д е 
Мырзабектің жұмысы жан-
дана бастады деуге негіз бар. 
Оның айғағы ретінде 2019 
жылға дейін алған несиесін 
биылғы жылдың аяғына дейін 
өтеуге бел байлағандығынан 
байқауға болады. Яғни, өзі 
айтып отырғандай шығарған 
өнімдерінің сапасы жоғары, 
бағасы да тұрғындар үшін 
тиімді болғандықтан тез 
өтіп жатыр. Бұл әрине, өз 
кезегінде жұмыс ауқымын 
молайта түсуді қажет етеді. 

Өкінішке орай, міне осы 
арада біршама қиындықтар 
т у ы н д а ғ а н   с ы ң а й л ы . 
Мәселен, алғашқыда үйінің 
жанындағы мың шаршы метр 
жерде жұмысын «дөңгелетіп» 
о т ы р ғ а н  к ә с і п к е р г е 

ш ы ғ а р ат ы н  ө н і м  к ө л е м і н 
молайтуға, шығарған өнімдерін 
сақтауға, басқа да кәсіп үшін 
қажет ғимарат салуға жер керек. 
Ал, Мырзабек Нұрланның айту-
ынша  үйінің іргесінде жер телімі 
бар (бізге де көрсетті). Бәлкім ол 
жердің иесі бар болар. Дегенмен, 
ешкімге алақан жаймай, шағын 
несие алып, кәсіпкерлікпен ай-
налысып отырған азаматқа тағы 
бір он сотық жер тауып беру 
аудан басшылары үшін қиын ша-

руа болмаса керек. Бұл тұрғыда 
кәсіпкерлікті қолдау бөлімі, басқа 
да шағын және орта бизнестің 
дамуына мүдделі органдар көмек 
қолын созса игі.

Әзірге күніне он текше метр 
кірпіш шығаратын кәсіпкер 
қазірдің өзінде үш адамды 
жұмыспен қамтып, оларға орта 
есеппен 70-80 мың теңгеден 
еңбекақы төлейді. Сондай-ақ, 
ауылды тұрған соң мал асырай-
ды, құс өсіреді дегендей, шама-
шарқынша аудан экономикасының 
а лға  басуына  үле с  қо сып, 
мүмкіндігінше салық төлеп 
отырған осындай азаматтарға 
қолдау қажет-ақ. Сайып келген-
де, жұмыссыздықпен күресудің 
төте жолы емес пе? «Шағын 
бизнес неге дамымайды?» деп бас 
ауырқанша өздері белсенділік та-
нытып, көңілі қалаған іспен айна-
лысуды жөн санаған кәсіпкерлерді 
қолтығынан демеген оларға да, 
әкімдікке де тиімд екендігі дау 
тудырмайды.

Шағымданғым келмейді,- дейді ол 
одан әрі. Тек мүмкіндігінше он сотық 
жер берсе  жұмыс ауқымы да кеңейіп,  
тағы да қосымша жұмыс ашуға 
мүмкіндік туар еді дегенім ғой.

Шынында да алған несиесін 
уақытынан ерте жаба алатын, 
ісі алға баса бастаған осындай 
шағын бизнес өкілдері көп болса 
аудандағы жұмыссыздар да азай-
ып, біріз әлеуметтік мәселелерді 
оң шешуге олар өз үлестерін 
қомақты етіп қосар еді.

т. қАсен.
суретті түсірген с. ветров.

12 қыркүйек күні 
о рт а л ы қ  м е ш і т т е 
Құрбан айт мерекесі 
к ү н і н е  а р н а л ғ а н 
спорттық шаралар 
өтті. Қазақ күресінен 
Түйе балуан атанған 
Жақсыбай Алмазға 
мешіттің атынан бір 
қой берілді. Арқан тар-
тыс ойынында жүлделі 
бірінші орын алған 
аудандақ балалар мен 
жасөспірімдер спорт 
мектебінің командасы жеңімпаз 
атанды. Қол күрес жарысында 
І-орынды Абилов Рахым иелен-
се, гір тасын көтеру жарысында 
І-орынды Омаров Мұхан алды.

13 қыркүйек күні Степногорск 
қаласында да Бестөбе ауылын-
да да  Құрбан айт мерекесіне 
арналған ұлттық спорт түрлерінен 
жарс өтті. Ауданымыздан қазақ 

Спорт

Ағымдағы жылдың 11 қыркүйегі №3 Аршалы орта мектебінің 
футбол алаңында Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің -25 
жылдығына арналған шағын футболдан аудандық турнир 
өтті. Турнирге 9 команда қатысып, Константин ауылының 
командасы І - орын, жібек жолы командасы ІІ - орын, аудандық 
балалар мен жасөспірімдер спорт мектебінің командасы ІІІ - 
орынды иеленді. жеңімпаз командаларға Аршалы ауданының 
дене шынықтыру және спорт бөлімі тағайындаған грамота, 
кубоктар табыс етілді.

Жетістіктеріміз аз емес

к ү р е с і н е н  б а л уа н д а р ы м ы з 
қатысып, 75 кг салмақта Ибраев 
Жанай І-орынды иеленді. Жүлде 
қоры жылқы болды. Ғайып 
Темірхан ІІІ-орын иеленді. Жүлде 
қоры қой.

к. князов, 
Аршалы ауданының дене-

шынықтыру және спорт 
бөлімі басшысының м.а.

Қарттар күні – біздің ақ жаулықты әжелеріміз бен ақ сақалды 
аталарымыздың мөлдір және жарқын мерекесі. Бұл күнде біз 
оларды жақсы көретінімізді, құрмет тұтатынымызды білдіреміз.
Олардың жетістіктерін мақтаныш етеміз. Қарттар күнінде қоғам 
назары осы топқа жататын адамдардың проблемаларына, қарт 
адамдарға деген көзқарасымызды өзгерту керектігіне, оларға 
қажет күтім жасауды қамтамасыз етуіне, оларға керекті бар 
әлеуетті жүзеге асыруға аударылады. 

Осы мереке күнінде аз қамтамасыз етілген егде жасқа келген 
адамдарға, жалғызбасты зейнеткерлер мен мүгедектерге ерекше назар 
аударылады, оларға материалдық, әлеуметтік-тұрмыстық және өзге 
де көмектің түрлері көрсетіледі. 

Осы мереке күні ұзақ өмір сүрген адамдар, көп жыл некеде тұрған 
ерлі-зайыптылар, еңбек ардагерлері құттықтауларды қабылдап жата-
ды. Қарттар күніне орай концерттер өткізіліп, мерекелік түскі астар 
беріледі және көрмелер мен спорттық сайыстар өткізіледі. 

Сіздерге, күш-қуат пен үміттің сарқылмас көзі болып табылатын  
баға жетпес денсаулық, еңбектеріңіз бен қажырлылықтарыңызға және 
жомарт жүректеріңіз үшін алғыс айтуға рұқсат етіңіздер.

г. жекебАевА,
Аршалы ауданының жұмыспен қамту және әлеуметтік  

бағдарламалар бөлімінің басшысы.

Мерекелеріңізбен!



30 қыркүйек 2016 жыл 4 бет АршАлы АйнАсы

Меншік иесі: «Аршалы – инфо» ЖШС
газет аудан әкімінің қолдауымен шығады

редАктор
м. мырзАтхАнқызы

Апталық таралымы 271 дана. Көлемі 2 баспа табақ. 
Тапсырыс № 1Индексі: 65815. Газет  Астана қаласы, 

Брусиловский көшесі, 87, 
«Астана Полиграфия» АҚ теріліп, басылады.

біздің мекенжайымыз және телефонымыз: 020200, Аршалы кенті, 
аудандық әкімдік, 1 қабат. Байланыс телефоны: жарнама  бөлімі – 2-13-57. Ха-
барландыру және жарнама мазмұнына жарнамашы жауап береді. Жарияланған 
мақалалардағы автор көзқарасы редакцияның ой-ұстанымын, пікірін білдірмейді.

Газетті есепке қою туралы мемлекеттік  №7841-Г куәлікті 2006 жылы 16 қарашада Қазақстан Республикасының Мәдениет және ақпарат Министрлігі берген.

Жастарды  ерлікке  баулуда

Ұстазым – Ұлағатым, үлгі-өнегем!

Біздің суретте  Иманжүсіп 
Қ ұ т п а н ұ л ы    О М 

мұғалімі Ғайша Қабайқызы 
Нұрмағамбетова. Ол мектеп-
те 26 жылдан астам жұмыс 
істеп келеді.  Оқушылардың 
қызығушылығы жоғары кәсіби 
білімін арттыру мақсатында ол  
инновациялық технологиялар-
ды ұштастыра отырып, халық 
педагогикасының элементтері 
ж ә н е  с ы н и  о й л ау  с ы н д ы 
тәсілдерді қолданады.

Педагогта сабақтың әр түрлі 
кезеңінде және  пән бойынша 
жинақталған бай дидактикалық 
материа лдар  мен  әр  түрл і 
ойындар  жүрг ізед і .   Оның 
оқушыларының  жоғары білім 
сапасын көрсетіп келе жатқаны 
кездей соқтық емес екені анық.

суретті түсірген с. ветров.

Волгодон ОМ Татьяна Ми-
хайловна Колибаба педин-

ститутты  аяқтағаннан кейін 
келген. Міне, ол мұнда ағылшын 
тілі пәнінен 30 жылдан бері дәріс 
беріп келеді.

 Татьяна Михайловнаның  
оқушылары – облыстық, аудандық 
олимпиаданың жүлдегерлері 
мен қатысушылары. Олардың 
көпшілігі жоғары оқу орында-
рында  «Аудармашы мамандығы 
бойынша» «шет тілі мұғалімі» 
болып білім алуда.

Еңбектегі жетістіктері үшін 
Т. М. Колибаба бірнеше рет 
аудандық және  облыстық 
басшылықтардың қолдарынан 
мадақтама қағаздарымен мара-
патталды .

суретті түсірген с. ветров.

Кешегі өткен ұстаздардың тамыз кеңесінде  №2 АОМ   алғашқы 
әскери дайындық пен дене шынықтыру мұғалімі Ерлан 

Мағзұмұлы Нақыпбеков "Армия Генералы С. Қ. Нұрмағамбетов" 
төс белгісімен марапатталған болатын. 2013-2014 жылы аудандық 
«Үздік ұстаз» байқауында 1-орынды иеленген. 2013 жылы 
облыстық «Жас-ұлан» әскери-спорттық ойында 3-орынды, 2014 
жылы облыстық «Жас-ұлан» әскери-спорттық ойында 1-орынды 
иеленеді. 2014 жылы аудандық көрмеде аудандандық мектепаралық 
сапта ән айтудан 2-орын иеленген. Ерлан Мағзұмұлы – керемет 
маман, шығармашылықпен жұмыс істейтін жеке тұлға. Өте көпшіл 
жәнеоқушылармен тез тіл табысып кететін ашық жарқын адам. 
Оның сабағы әрқашан да қызықты өтеді. Сондықтан да балалар оны 
жақсы көріп, құрметтейді.

Мерекелеріңізбен, құрметті Ерлан Мағзұмұлы. Сізге отбасылық 
бақыт пен жұмысыңызға толағай табыстар тілейміз.

суретте: №2 АОМ АӘД пәні мен  дене шынықтыру 
мұғалімі Е. М. Нақыпбеков.

Біздің суретте   №3 АОМ 
д и р е к т о р ы  –  Г ү л н а р 

Мырзахметқызы Байдилдина. 
Оның мектепке келгеннен бері  
білім беру сапасы арттып, ҰБТ 
балалар жақсы көрсеткіштерге  
жетуде. Өткен тамыз кеңесінде  
ағымдағы жылдың ұстазы Гүлнар 
Мырзахметқызы  балалардың жазғы 
демалысын ұйымдастырудағы үздік 
әдістемелік құралдары бойынша  
мадақтама қағазымен марапаттал-
ды. Ол тек білікті маман ғана емес,  
сондай ақ керемет шахматшы. 
Шахматтан облыстық, аудандық 
сайыстардың жеңімпазы десек 
артық айтпаған болармыз. Ендеше,  
құрметті Гүлнар Мырзахметқызы 
сізді айтулы мерекеңізбен шын 
жүректен құттықтаймыз.

суретті түсірген с. ветров.

Қазақстан Республикасының 
өскелең ұрпақтарын оқыту 

мен тәрбиелеуге  және  білім 
беру жүйесін-дегі жетістіктері 
мен шығармашылық еңбегі 
үшін  Сары- Оба ОМ баста-
уыш сынып мұғалімі Татья-
на Леонидовна Нугмановаға  
аудан әкімі Азамат Тайжанов 
мадақтама қағазын  тапсырған 
болатын. Оның оқушылары 
«Ақбота- 2014» республикалық 
интеллектуалдық марафонда, 
аудандық Абай оқулары мен 
математика, қазақ-тілі пәндері 
бойынша олимпиадаларының 
жеңімпаздары. Ұстаз – ұлағатты 
есім. Шәкірттерін білім нәрімен 
сусындатып, тәлім-тәрбие беру, 
жақсы қасиеттерді бойына дары-
тып, адамгершілік рухта бағыт-
бағдар беруде ұстаздың еңбегі 
зор.  Құттықтаймыз!

суретті түсірген с. ветров.

Дәметкен Бағытқызы Сабырбаева 36 жылдан астам өмірін  
өскелең ұрпақты тәрбиелеуге арнаған  біздің жерлесіміз. Бүгін 
ол – аудандық білім беру бөлімінде жетекші әдіскер. Дамет-
кен Бағытқызы  бастауыш буынға жетекшілік етіп, Аршалы 
ауданының бастауыш сынып әдістемеліктері бірлестіктерінің 
жұмыстарын жүргізуде. жұмыс қиын, бірақ қызықты. 

Д. Б. Сабырбаева жаңа тәсілдер мен технологияларды дамытуда үнемі 
ізденісте. Әріптестері  ол туралы  әрқашан да  әр мұғалімге құрмет 
көрсетіп, жол сілтейтінін айтты.   Дәметкен Бағытқызы жаңадан кел-
ген  жас мұғалімдерге тамаша тәлімгер, ол өзінің көп жыл жинақтаған 
тәжірибесі мен  білімін жастармен  бөлісіп отырады. Жиі қайталайды: 
"Өз өмірлеріңді мектепке арнаған екенсіңдер –  ендеше ешқашан өзінің 
таңдауларың жайында өкінбеңдер, әрі өз жұмыстарыңды жақсы көріп, 
балалармен өткізген әр күндеріңід бағалай біліңдер деп отырады».

Жұмыстағы жетістіктері үшін Дәметкен Бағытқызы бірнеше рет 
облыстық және аудандық басшылықтың, сондай-ақ Халықаралық 
маңызы бар Алғыс хаттармен марапатталған.   Ресейде өткен 
педагогикалық конференцияға белсенді қатысқаны үшін сол елдің Алғыс 
хатымен де марапатталған. 

мерекеңізбен, құрметті дәметкен бағытқызы!

Бар ғұмырын жұмысқа арнаған жанБар ғұмырын жұмысқа арнаған жан

 Ұстазым менің аяулы
 Білім берді саялы.
 Қалам беріп қолыма,
 Жазғызды санды бағалы.
 Оқытып кітап біздерге
 Қояды баға саналы, 
 Үйретіп бізді білімге
 Қондырды ұяға жоғары

ж. ерғАли,
Анар орта мектебінің 

4 «А»сынып оқушысы.

Эльвира Ивановна Котомкина 
Ижев орта мектебінде 1982 

жылдан бастап  математика мұғалімі 
болып жұмыс істеп келеді.

Оның сабақтары әрқашан мұқият 
ойластырылған және өте жоғары 
де ң ге й де  да й ы н да л ғ а н ы ме н 
ерекшеленеді.  Эльвира Ивановна 
өз жұмысында ол қазақстандық және 
ресейлік новатор-падагогтардың 
тәжірибесін қолданады. Жоғары 
сыныптардағы  әрбір оқушының 
қабілетіне қарай   сараланған тап-
сырмаларды таңдайды. Осыдан төрт 
жыл бұрын оның бір оқушысы  "Ал-
тын белгі" иегері атанды.Олай болса, 
мұғалім бақыты – шәкірт құрметі.

Ұрпақ тәрбиесі – ұстазға байланы-
сты. “Ұяда не көрсең, ұшқанда соны 
ілерсің” дегендей өнегелі ұстаздан 
жақсы шәкірт шығатыны сөзсіз.

суретті түсірген с. ветров.

Ұстазым 
менің аяулы 

серке Қожамқұлов «Ұстаз де-
ген ұлағатты атауды естігенде, 

күні бүгінге дейін өзімді шәкірттей 
сезінемін» деп айтып кеткендей, 
жастарға ғылым негізін үйретіп, 
адамгершілікке тәрбилейтін мек-
теп ішіндегі негізгі тұлға- ұстаз. 
Өйткені ол мектеп есігін ашқан 
жеткіншекті мәдинетті, идея-
лы, қажырлы және табанды етіп 

Ұстаз  –  Ұлағатты  есім
қалыптастырады.Ұстаз сынып 
оқушыларының толық үлгерімі 
жолында күш-жігерін салып еңбек 
еткенде ғана, бұл міндеттерді 
орындай алады.

Мұндай ұстаз өзінің барлық 
білігі мен білімін бүкіл оқу-тәрбие 
ісін дұрыс ұйымдастырып, тиімді 

жүргізуге жұмсайды.Ұстаз алдынан 
тәрбие алмайтын жан жоқ.Ұстаз бер-
ген тәрбие – әрбір жанның өміріне 
жол сілтер шырақ тәрізді.

Жолында кездескен таудай 
қиындықпен балалардың тәрбие 
майданында күш жігерін сарып 
еткен жан.

Өзінің барлық жігерін, білімін 
бойындағы  бағалы қасиетін, өзінің 
оқушыларына беріп отырады.

 Соның бірі менің ұстазым, 
өмірдегі ақылшы анам-  Шон-
дай Юран. Ол- шәкірт санасына 
білім нәрін құюға даяр тұратын, 
ұстаздық пен ана міндетін қатар 

атқарып жүрген жан.
құрметті ұстаздар!!!

 Сіздерді төл мерелеріңізбен 
қ ұ т т ы қ т а й м ы н .  С і з д е р г е 
шығармашылық табыс, еңбек-
теріңізге  жеміс,  отбастарыңызға 
бақыт тілеймін!!

ж. сАлдАтхАн,
Анар орта мектебінің 

бастауыш сынып мұғалімі.

Мектептің жаны – мұғалім. 
Мұғалім қандай болса, мек-
теп сондай болмақшы. Яғни, 
мұғалім білімді болса, ол 
мектептен балалар көбірек 
білім алып шықпақшы. Солай 
болған соң, ең әуелі мектеп-
ке керегі – білімді, педаго-
гика, методикадан хабар-
дар, жақсы оқыта білетін 
мұғалім.

Ахмет бАйтұрсынов.


