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Газет 1993 жылдың қаңтарынан шығады

Қазақстан жаңа жаһандық кезеңге аяқ басты. 
Бірақ елімізде экономикалық дағдарыс орын 
алып, соған байланысты қиындық туындауда. 
Дағдарыстан аман-есен өту мақсатында Елбасы-
мыз Қазақстан халқына «Қазақстан жаңа жаһандық 
нақты ахуалда: өсім, реформалар, даму»  атты 
Жолдауын арнап, сындарлы стратегиясымен сара 
жол көрсетті.
Биыл біздің ата-бабамыз аңсаған азаттық туын 

желбіретіп, Тәуелсіздігімізді алғанымызға 25 жыл 
толады. Бұл – барша қазақстандықтар үшін мерейлі белес. Екі мүшел 
жасаған еліміз нағыз даму сатысына көтеріліп, әлемдік көш бастап тұрған 
елдермен иық түйістіру үшін қолда бар мүмкіндіктерді пайдалануда. Осы 
уақыт аралығында не істедік деген заңды сауал әр адамға ой салары анық. 
Жеткен жетістігіміз аз емес, алайда атқарылуы тиіс шаруа көп. Дағдарыс 
мәңгілік емес. Сондықтан оны табиғи құбылыс ретінде түсінуіміз керек.
Біз қазір күрделі әрі қиын кезеңге аяқ бастық. Қол қусырып отырудың реті 

жоқ. Жұмыс істеуге қабілеті барлар өздерін көрсетуге тырысулары қажет. 
Қазіргі таңда қандай салада жұмыс істесек те, ешқандай шектеу қойылмаған. 
Ал жұмыс істейтін адамға әрқашан қолдау бар. Кәсіпкерлерге мемлекет 
тарапынан ерекше көмек көрсетілетінін баса айтып өткім келеді.
Ауданымызда 1624 кәсіпкерлік субъектісі бар. Оның ішінде 168 шаруа 

қожалығы болса, 1213 адам жеке кәсіпкерлікпен айналысады. Барлығы 
да өздерінің шама-шарқынша жұмыс істеуде. Былтыр аудан бойынша 
«Бизнестің жол картасы – 2020» бағдарламасы аясында жалпы құны 94 
миллион теңге тұратын 8 жоба жүзеге асырылып, бірнеше адам жұмыспен 
қамтылды. Елбасымыз айтқандай, бүгінде шағын және орта бизнес саласына 
ерекше басымдық берілуі керек. Экономиканың дамуына үлес қосатын да 
солар. Ал біздің осы заманға сай өмір сүруге бейімделгеніміз жөн. Кәсіпкерлер 
де заманға сай бейімделіп, қоғамға қажетті іспен шұғылданса, құба-құп.
Бүгінде нарық тұрақсыз. Ал нарықта өз орнын тауып, бәсекелестікпен 

жұмыс істеу оңай шаруа емес. Бәсекелестік демекші, бәсекеге қабілеттілік 
– өзекті мәселе. Бұрынғыдай қазір арқаны кеңге салатын кез емес. Бәрі де 
уақыт лебімен тыныстауда. Егер заманға сай уақыт көшіне ілесе алмасаң, 
болашағың да жарқын болмасы анық. Сол себепті өткенімізді саралап, 
ертеңіміз үшін жоспар құрып, нақты жұмыс істеу керек деп ойлаймын. Бүгінде 
біздің кәсіпкерлердің ұмтылысы да жаман емес. Елбасымыз биылғы Жол-
дауында да шағын және орта кәсіпкерлік үшін әкімшілік кедергілерді жою 
керектігін тағы бір еске салып, өңдеуші салаларға басымдық берілуі қажет 
екенін айтты. Дүниежүзілік банк пен Азия даму банкі Қазақстан үшін 2016 
жылға жоғары экономикалық өсу қарқынын болжағанын Президентіміз ерек-
ше атап өтті. Еңбек өнімділігі артып, қазақстандықтардың жаңа қарқынмен 
жұмысқа кіріскені де қуанышты хабар. Біз қазір Дүниежүзілік сауда ұйымына 
мүшеміз. Бұл – жас мемлекет тарихындағы маңызды кезең әрі үлкен жетістік. 
ДСҰ-ға өтуіміздің арқасында енді кәсіпкерлер үшін жаңа мүмкіндіктерге жол 
ашылады. Экспорттық әлеуетіміз артып, өнім көлемі ұлғаяды. Бұл халықтың 
табысты еңбек етуін қамтамасыз етеді. Елімізде шығарылатын өнімдерді 
енді шетелдіктер де кең ауқымда тұтынуға мүмкіндік алмақ.
Біздің дағдарысқа қарсы басты стратегиямыз өсімге, реформаларға және 

дамуға байланысты. Егер осы үш бағыт бойынша жұмыс істейтін болсақ, 
табысқа жететініміз анық. Осы орайда Нұрсұлтан Назарбаевтың «Қазақстан 
– 2030» Стратегиясы ойға оралып отыр. Бұл маңызды құжат жарияланғанда 
белгіленген межелер қол жетпес сағымдай болып көрінетін. Қазақстанның 
экономикалық өрлеуіне сенімсіздік бар еді. Бірақ біз 100 пайыз нәтижелі 
жұмысқа қол жеткізіп, жобалар табысты жүзеге асырылды. Сондықтан 
Президенттің әрбір Жолдауы терең мағынаға толы саяси маңызды құжат 
деп білемін. Ал оны табысты жүзеге асыру – барша қазақстандықтардың 
міндеті.

Гүлмира ӘБІЛҚАЙЫРОВА,
ауданның кәсіпкерлік бөлімінің басшысы.

Қазақстан Тәуелсіздігіне – 25 жыл
БОЛАШАҒЫМЫЗ – ӨЗ ҚОЛЫМЫЗДБОЛАШАҒЫМЫЗ – ӨЗ ҚОЛЫМЫЗДАА

27 қаңтар күні Аудан әкімі Ағзам Тастеміров 
Константиновка және Гусаковка ауылдық округ 

тұрғындарының алдында 2015 жылы атқарылған 
жұмыстар жөнінде есеп берді.
Есепті кездесуге Солтүстік Қазақстан облыстық 

ішкі саясат басқармасы басшысының орынбасары 
Марат Шынтеміров қатысты.

Әрбір осындай кездесу – атқарушы билік өкілдерінің 
тұрғындар алдындағы үлкен жауапкершілігі, жасалынған 
жұмыстардың қорытындысы және алдағы уақытқа 
жүктелген тапсырмалар. Атқарылып жатқан қызметтерде 
ашық әңгімелесу мен мәселелердің 
шешімін бірге қарастыру арқылы 
жақсы нәтижеге қол жеткізуге бо-
лады.
Аудан әкімімен есепті кездесу Кон-

стантиновка орта мектебінің акт 
залында өткізілді. Ауылдық округ 
әкімі Самат Оспанов та жасалған 
жұмыстар жөнінде есеп берді. 
Содан  кейін  аудан  басшы -

сы Ағзам Тастеміров ауданның 
әлеуметтік-экономикалық дамуын 
қорытындылап, 2016 жылға арналған 
маңызды міндеттерді ортаға салды. 
Сондай-ақ, Ағзам Ахметжанұлы 

тұрғындарға өздерін толғандырып 
жүрген мәселелері мен сұрақтары 
болса, қашан да тыңдап, шешімін 
табуға дайын екендігін жеткізді. Округ 
тұрғындары тарапынан Құспек ауы-
лында жаңадан үйлер салу, елді-
мекенді абаттандыру сынды сұрақтар 
мен өтініштер келіп түсті.
Тікелей жүздесудің арқасында 

бірқатар сұрақтар сол сәтте өз 
шешімін тауып отырды. Ағзам Ахметжанұлы өз сөзінде 
әр деңгейде қызмет атқарып жүрген мемлекеттік 
қызметкерлердің барлығының ұраны халыққа қызмет 
ету және халық игілігі үшін қызмет ету. Сонымен қатар, 
аудан басшысы ауылдық округ әкіміне жаңа маусым-
да жайылымды жүйелі ұйымдастырып, оны үнемі 
бақылауда ұстап отыруды тапсырды. «Константиновка-
2004» ЖШС (жетекшісі И.И. Захаров), «Исағали» ЖШС 
(А.С.Усманов) жетекшілеріне қысқа мерзім ішінде 
кешіктірілген еңбекақы мен үлестерді тарату жөніндегі 
мәселені шешуге тапсырма берілді. Құспек ауылы 
тұрғындары ауылдарындағы медицина қызметкерлерінің 
жұмыстарына деген алғыстарын жеткізді. 
Кездесуді қорытындылай келе, Ағзам Ахметжанұлы 

тұрғындар тарапынан келіп түскен барлық ұсыныстар 
мен ескертулер өз уақытында айтылған және қажетті, 
көтерілген әрбір мәселе мен қойылған сұрақтың 
әрқайсысы бақылауда болады деді.
Гусаковка ауылдық округінде атқарылған жұмыстар 

жөнінде ауылдық округ әкімі Есімжан Таласов есеп 
берді. Есімжан Исмағзамұлы өткен жыл ауылдық 
округ үшін барлық салада тұрақтылық пен даму жылы 
болғандығын, әлеуметтік-экономикалық жағдай оң үрдісте 
екендігін атап өтті. Мұнда «Гусаковка» ЖШС (жетекшісі 
Н.М. Сердалин), «Новосветловка-Әліби» ЖШС (Ф.И. 
Мусиенко), «Луч» ФҚ және 11 шаруа қожалығы өз 
жұмыстарын жүргізеді. 2015 жылы «Жұмыспен қамтудың 
жол картасы-2020», «Сыбаға», «Экспортқа шығарлатын 
еттің әлеуеті» бағдарламалары жүзеге асырылды. Дәнді-
дақылдар қолданысын арттыру мақсатында «Гусаковка» 
ЖШС ІҚМ өсірумен айналысады, бұл шаруашылық өзге 
шаруашылықтардан табыстылығымен ерекшеленеді. 
Шаруашылық иелерінің күші ауыл ішіндегі жолдарға 
құм себу, қысқы уақыттарда жолдарды қардан тазалау 
болып табылады. Екі наубайхана округ тұрғындарын 
нанмен қамтамасыз етеді. «Гусаковка» ЖШС 1 бөлке 

Әкім – әлеумет алдында
Мәселелерді бірлесе шешкен тиімдіМәселелерді бірлесе шешкен тиімді

нанның құны – 45 теңге, ал «Новосветловка-Әліби» 
ЖШС-де – 40 теңге. 
Ауданның 2015 жылғы әлеуметтік-экономикалық 

дамуына тереңінен тоқтала келе, аудан әкімі ауыл 
шарушылығы мен кәсіпкерлікті, білім беру мен денаулық 
сақтау, мәдениет және спорт салаларындағы дамуға 
қадам жасаған бірнеше мәселелерді атап өтті және 

2016 жылға арналған 
кезек  күттірмейтін 
басым  бағыттағы 
міндеттерді атап өтті. 
Тұрғындар тарапы-
нан тек бір ғана өтініш 
келіп түсті, ол – Гуса-
ковка ауылынан ау-
дан орталығына дейін 
жүретін автобустың 
мәселесін шешу. Ағзам 
Ахметжанұлы аталған 
мәселенің  шешімі 
жеке  бастаманың 
арқасында шешімін 
тауып қалуы әбден 
мүмкін екендігін айт-
ты. Ал осы бағыттағы 
автотбустың жүргізілуін 
ұ й ы м д а с т ы р у ғ а 
шешім қабылдаған 
к ә с і п к е р л е р г е 
м е м л е к е т т і к 
бағдарламалар аясын-

да көмек көрсетілетін болады. 
Жалпы айтқанда, округтегі есеп беру кездесуі оң 

жағдайда өткізілді, басты нәрсе округ әкімі мен ірі шаруа 
қожалықтарының иелері Навои Сердалин мен Федор 

Мусиенко сынды азаматтардың арқасында округтегі 
барлық мәселелер оң шешімін тауып, жақсы жұмыстар 
атқарылғандығын көрсетті.

Өз тілшімізден.
*   *   *

28 қаңтарда аудан әкімінің есепті кездесуі Анто-
новка және Қамсақты ауылдық округтерінде болып 
өтті. Есепті кездесуге Солтүстік Қазақстан облысы 
экономика және бюджетті жоспарлау басқармасы 
басшысының орынбасары Зиядден Молдағанапов 
қатысты.
Антоновка ауылындағы кездесу басталмай тұрып ау-

дан басшысы Ағзам Тастеміров мектеп асханасындағы 
балаларды тамақтандырудың ұйымдастырылуымен 
танысып, мектеп жасына дейінгі балалардың толық 
жұмыс уақытын біткенше болуын қамтамасыз ететін 
шағын орталыққа бас сұқты. 2015 жылы атқарылған 
жұмыстар жөніндегі есебін Антоновка ауылдық округі 
әкімінің міндетін атқарушы Светлана Қасенова, аудан 
әкімі Ағзам Тастеміров жасады.  
Сындарлы сұхбат барысында атқарушы билік пен 

округ тұрғындары тілектері мен шағымдарын айтты, 
олардың қатарында жолдардың сапасы, ауылды абат-
тандыру жұмыстары, үлестерді тарату секілді сұрақтар 
қойылды. Уголки станциясының тұрғындары ауылда 
сауда нүктесін ашуды сұрады. Барлық мәселелер мен 
сұрақтар бойынша аудан басшысы түсініктеме беріп, 
барлығы бақылауда болатындығын жеткізді.
Қамсақты ауылдық округінде ауылдық округ әкімі 

Жақсылық Беркімбай атқарылған істер жөнінде есеп 
берді. Жалпы алғанда, есепті кездесу оң бағытта өрбіді, 
тұрғындар тарапынан сұрақтар аз болды, солардың 
бірі сүт саудасы болды (1 литр сүттің бағасы – 45 
теңге, округ тұрғындары осы мәселені қарастыруды 
сұрады).

(Жалғасы 2-бетте.).

Астана төріндегі Тәуелсіздік сарайында ел 
Президенті, «Нұр Отан» партиясының Төрағасы 
Нұрсұлтан Назарбаевтың төрағалығымен 
Көшбасшы партияның кезектен тыс XVII съезі 
өтті. 
Съезге екі мыңнан астам адам қатысты, олардың 

қатарында республиканың барлық өңірінде 
өткен конференцияларда сайланған делегаттар, 

мемлекеттік басқару органдарының, ұлттық холдингтердің басшыла-
ры, мәдениет және спорт қайраткерлері, дипломатиялық корпустың, 
үкіметтік емес ұйымдар мен жастар ұйымдарының, бастауыш пар-
тия ұйымдарының, бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдері бар.
Іс-шара барысында «Қазақстан – 2021. Бірлік. Тұрақтылық. 
Жасампаздық» сайлауалды бағдарламасы қабылданды, Пар-
ламент Мәжілісінің депутаттығына кандидаттардың партиялық тізімі 
бекітіліп, партияның Саяси кеңесі құрамына өзгеріс енгізілді.
Мемлекет басшысы өз сөзінде елді дамытудың негізгі мәселелеріне 
тоқталып, «Нұр Отан» партиясының алдына жаңа сайлауал-
ды  бағдарламасына  қатысты  бірқатар  нақты  міндет  қойды .
Қазақстан Президенті былтыр басталған Бес институционалдық ре-
форманы заңнамалық тұрғыдан қамтамасыз ету үшін 59 жаңа заң 
қабылданғанын айтты. Бүгінде барлық мемлекеттік органдар оған 
қатысты белсене жұмыс жүргізуде, қазірдің өзінде нақты нәтижелер бар.
– Бес реформаны тиімді жүзеге асыру – біздің ХХI ғасырда табысты 
болуымыздың кілті. 100 қадам – шын мәнінде елді әрі қарай дамытудың 
жүйелі мәселелеріне арналған менің 100 нақты шешімім. Ұлт жоспары орын-
далу үшін Ұлттық комиссия жұмысына қоса барлық деңгейдегі мемлекеттік 
қызметтердің кәсіби іс-қимылы қажет. Сондықтан әкімдер және «Нұр Отан» 
партиясының бүкіл жүйесі мұны ең басты міндеттің бірі санағаны жөн. Ұлт 
жоспары біздің алдағы бесжылдық кезеңге арналған жаңа сайлауалды 
бағдарламамыздың өзегі болып табылады, – деді Мемлекет басшысы.
Елбасы сайлау алдындағы бағдарламаның негізгі бағыттары туралы да 
егжей-тегжейлі айтып берді.

Baq.kz.

«Нұр Отан» партиясының «Нұр Отан» партиясының 
миссиясы: Бірлік. Тұрақтылық. миссиясы: Бірлік. Тұрақтылық. 

ЖасампаздықЖасампаздық
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 «Қазақстан Республикасының азаматтарына, оралмандарға және 
Қазақстан Республикасында тұруға ықтиярхаты бар адамдарға олардың 

мүлікті жария етуіне байланысты рақымшылық жасау туралы  мәселелер бой-
ынша Қазақстан Республикасының  кейбір заңнамалық  актілеріне өзгерістер мен 
толықтырулар енгізу туралы» 2015 жылғы 13 қарашадағы   № 400-V Қазақстан 
Республикасының   Заңы  бес институтты реформаны  орындау бойынша 100 нақты 
қадам Ұлттық жоспарды іске асыруға, сонымен қатар жария  ету үрдісін жетілдіруге, 
заңдастыру мерзімін ұзартуға жолданды.   Мүлікті жария ету жүргізу процессінде 
мемлекеттік кірістер органдарымен алынған, салық төлеуші туралы ақпаратты және 
мәліметтерді ұсынуға тыйым салу туралы нормаларды салық заңнамасына енгізуді  
құжат  көздейді  және жария етілген мүлікті тәркілеуге тыйым салу туралы нормалар 
қолданысқа енгізеді. 

  Бірқатар нормативті-құқықтарға, сонымен қатар  «Қазақстан Республикасының 
азаматтарына, оралмандарға және Қазақстан Республикасында тұруға ықтиярхаты 
бар адамдарға олардың мүлікті жария етуіне байланысты рақымшылық жасау тура-
лы» 2014 жылғы 30 маусымдағы Қазақстан республикасының Заңына  өзгерістер 
енгізілген. 

       Заңның 8 бабына ақшаны жария ету жүргізу тәртібі мен ұйымдастыру бойынша 
өзгерістер енгізілді.  

   Шектеулерсіз өз бетінше заңдастыру субъектісінің өкімімен, 60 ай бойына жинақ 
шотында ақшаны міндетті  сақтау бойынша талап жойылды. 

  Осы баптың 2 тармағына келісілген келесі тәртіпте ақша жария етуге жатады:   
  1) ұлттық және (немесе) шетел валютасында екiншi деңгейдегi банкте, ұлттық по-

шта операторында ашылған ағымдағы шотқа салу (аудару) және тұрғылықты жері 
бойынша мемлекеттік кіріс органына арнайы декларацияны тапсыру арқылы жария 
етілуге жатады.

   Шетел валютасының тізбесін Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Басқармасы 
айқындайды;

   2) екiншi деңгейдегi банкте, ұлттық пошта операторында ағымдағы 
шотқа ақшаны салмай (аудармай) – жария етілетін ақшаның сомасы-
нан алымды төлеу және тұрұылықты жері бойынша мемлекеттік кіріс орга-
нына арнайы декларацияны тапсыру арқылы жария етілуге жатады.
       Бұл ретте алым мемлекеттік кіріс органына арнайы декларацияны тапсырғанға 
дейін төленуге тиіс.

 Ағымдағы шотқа ақшаның енгізілгенін  (аудару) растау туралы анықтама көшірмесін   
сондай-ақ осы баптың 2 тармағы 2) тармақшасымен белгіленген жағдайда – алымды 
төлеу туралы түбіртектің көшірмесін ұсынумен, тұрғылықты жері бойынша мемлекеттік 
кіріс органының  арнайы декларацияны қабылдаған күннен бастап ақша жария етілді 
деп саналады.   

 жария ету субъектісі  ағымдағы шоттағы  жария етілген ақшалармен   өз  ойынша  
иелік ете алады, сонымен қатар оны инвистициялау жолымен:

   1) Қазақстан биржа  қорында орналастырылатын, құнды қағаздар;  
 2) «Астана» халықаралық қаржы орталығының аумағында орналастырылатын,   

қаржы құралдары;   
3)   Республика  аумағында  орналасқан, өзге активтер.

Алма ҚАЗБЕКОВА,
салық төлеушілермен жұмыс жөніндегі бөлімнің бас маманы. 

Қоғам және заң
Ақшаны жария ету

Айыртау ауданында мемлекеттік қызметті 10 жергілікті атқарушы орган, 
14 ауылдық округ әкімі аппараттары көрсетеді. 

2015 жылы Айыртау ауданының жергілікті атқарушы органдарымен               
21 183 мемлекеттік қызмет көрсетілді, оның ішінде 3 165 мемлекеттік қызмет 
халыққа қызмет көрсету орталығы арқылы көрсетілді.
Электрондық нысанда 495 мемлекеттік қызмет көрсетілді. Мемлекеттік 

қызметтердің «ХҚКО» арқылы баламалы түрде көрсетілуге жататын 
мемлекеттік қызметтердің мемлекеттік органда (ведомстволық бағыныстағы 
мекемеде) көрсетілген саны –  16 894.
Аса көп талап етілетін мемлекеттік қызметтер:
Ауылдық округ әкімі аппараттарында:
- Қосалқы шаруашылығының бар болуы туралы анықтаманы беру;
Ауыл шаруашылығы бөлімінде: 
- Тракторларды, олардың негізінде жасалған өздері жүретін шасси, 

механизмдерді, арнайы жасалған жабдығы бар тіркеулерді қоса ала отырып, 
олардың тіркеулерін, өздері жүретін ауыл шаруышылық, мелиоративтік және жол-
құрылыс машиналарды, механизмдерді, сондай-ақ өту қабілеті жоғары арнайы 
машиналардың жыл сайынғы мемлекеттік техникалық қарауын жүргізу;

- Тракторларды, олардың негізінде жасалған өздері жүретін шасси, 
механизмдерді, арнайы жасалған жабдығы бар тіркеулерді қоса ала отырып, 
олардың тіркеулерін, өздері жүретін ауыл шаруышылық, мелиоративтік және жол-
құрылыс машиналарды, механизмдерді, сондай-ақ өту қабілеті жоғары арнайы 
машиналарды жүргізу құқығына куәлік беру;
Жер қатынастары бөлімінде:
- Жер телімдерін қалыптастыру бойынша жерге орналастыру жобаларын 

бекіту;
Жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімінде:
- Он сегіз жасқа дейінгі балаларға мемлекеттік жәрдемақыны тағайындау;
- Ауылды елді мекендерде жұмыс істейтін және тұратын әлеуметтік сала ма-

мандарына отын сатып алуға әлеуметтік көмек тағайындау;
Құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімінде:
- Қазақстан Республикасы аумағында жылжымайтын мүлік объектілерінің 

мекенжайын анықтау жөніндегі анықтамаларды беру;
Тұрғын үй коммуналдық-шаруашылық, жолаушылар көлігі және 

автомобильдік жолдар бөлімінде:
Мемлекеттік тұрғын үй қорынан немесе  жергілікті атқарушы органдарымен 

жекеменшік тұрғын үй қорынан жалға алынған тұрғын үйге мұқтаж азаматтарды 
есепке қою және кезектілік, сондай-ақ  тұрғын үй ұсыну туралы жергілікті атқарушы 
органдармен  шешім қабылдау; 
Білім беру бөлімінде:
- Жалпы білім беру мектептерінің оқушылары мен тәрбиенушілерінің жеке 

санаттарына тегін және жеңілдетілген тамақтануды ұсыну;
- Мектепке дейінгі жастағы балаларды (7 жасқа дейін) мектепке дейінгі 

ұйымдарға жіберу үшін кезекке қою.
Ветеринария бөлімінде:
- Ауыл шаруашылық жануарларын бірдейлендіруді  жүргізу, ветеринарлық 

құжат берумен;
- Ветеринарлық анықтама беру.
Мемлекеттік қызметтерді ұсыну туралы ақпарат мемлекеттік мекемелердің рес-

ми интернет-ресурстарында орналастырылған. Айыртау ауданының мемлекеттік 
органдарының ғимараттарында мемлекеттік қызметтер тізілімі, негізгі түсініктері, 
жалпы ережелері, мемлекеттік қызметті көрсету үрдісінде әрекет етудің тәртібі 
мен сипаттамасы көрсетілген жаңартылған қалқандар бар. Мемлекеттік және орыс 
тілдерінде бланктер мен өтініштер үлгілерімен ақпараттық үстелдер жалпыға 
шолу үшін қол жетімді жерлерде орналастырылған. 
Жергілікті атқарушы органдар мынадай жоспарлы жұмысты жүргізеді: 
жеке және заңды тұлғаларға сапалы мемлекеттік қызметтердің көрсетілуін 

түсіндіру, оларды Халыққа қызмет көрсету орталықтары арқылы алу мүмкіндігі 
туралы семинарларды, мәжілістерді, мемлекеттік қызмет көрсету үрдісінің 
ашықтығын қамтамасыз етуге бағытталған мемлекеттік қызметтердің барлық 
түрлері бойынша сауалнаманы өткізеді. 
Халыққа мемлекеттік қызметтерді көрсетудің сапасын жоғарылату мәселесі 

қазіргі уақытта мемлекеттік органдар қызметінің басты басымдылықтары болып 
табылады. 
Осы мақсатты іске асыру мақсатында мемлекеттік қызметтерді көрсету 
аясында біліктілікті жоғарылатуға бағытталған оқу семинарлары өткізіледі, 

оларға бөлім қызметкерлері уақтылы қатысады.
Мемлекеттік қызметтерді көрсету мәселелері жөнінде қызмет алушылардан 

шағымдар түскен жоқ. 
Айыртау ауданында мемлекеттік қызметтердің сапалы және уақтылы 
көрсетілуіне бақылау жүргізіледі. Ауданның жергілікті атқарушы органдарының 

мемлекеттік қызметтерді көрсетудің сапасына ішкі бақылау жөніндегі есебі ай 
сайын Солтүстік Қазақстан облысының әкімдігіне тапсырылады. 

Бибінұр ТИЫШТЫҚБАЕВА,
аудан әкімі аппаратының ұйымдастыру-бақылау жұмысы

бойынша құрылымдық бөлімшесінің бас маманы.                                                                         

2015 жылдағы мемлекеттік қызмет 
көрсету туралы
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(Жалғасы. Басы 1-бетте.)
Аптаның соңғы жұмыс күні Кирилловка ауылдық 

округі тұрғындары жергілікті атқарушы билік өкілдеріне, 
аудандық бөлім және ведомства басшыларына тікелей 
байланыс жасау құқығына ие болды.
Украин ауылдық округі әкімі Жеңіс Мұқашев жасалынға 

жұмыстар жөнінде есеп бере отырып, өз қызметіндегі 
өткен жылы ұстанған негізгі кезеңдерңне тоқталып өтті. 
Аудан әкімі Ағзам Тастеміров 2015 жылдың әлеуметтік-
экономикалық қорытындысын жасай келе, 2016 жылға 
бағытталған жұмыстарды да атап өтті. Ағзам Ахметжанұлы 
2015 жылы еліміз үшін басты оқиға болған Мемлекет 
басшысының «Қазақстан жаңа жаһандық нақты ахуалда: 
өсім, реформалар, даму» Жолдауында алға қойылған 
міндеттер мен олардың шешімі көрсетілген. Ал келген жыл 
Қазақстан Республикасының Тәуелсіздігіне 25 жыл толуын 
атап өтуімізге сәйкес бәрімізге үлкен жауапкершілік артып 
отырғаны мәлім. 
Біз тек біріксек қана алға жылжу мүмкіндігіміз артып, 

жаңа табыстар мен жеңістерге жетеміз.
 *   *  *

Аудан әкімі Ағзам Тастеміровтің тұрғындар 
алдындағы есепті кездесуі ақпанның 1-і күні Елецкий 
ауылдық округінде жалғасты. Аталмыш кездесуге 
Солтүстік Қазақстан облысы кәсіпкерлік және ту-
ризм басқармасы басшысының орынбасары Ерлан 
Ықыласов, аудандық мәслихаттың хатшысы Раушан 
Тлеубаева, ауданның жекелеген мемлекеттік мекеме-
лер мен ұйымдарының басшылары және бұқаралық 
ақпарат құралдарының өкілдері қатысты. 
Есепті кездесу ең алдымен округ әкімі Серік Қасеновтің 

тұрғындар алдындағы есебінен басталдыОкруг әкімінің 
баяндамасында өткен жылдағы аталмыш округтегі 
атқарылған жұмыстар және алдағы жылдағы негізгі 
басымдықтар баса айтылды. 
Келесіде Елецкий селолық округі тұрғындарының ал-

дында аудан басшысының Айыртау ауданының 2015 
жылдың әлеуметтік-экономикалық дамуының негізгі 

Əкім - əлеумет алдында
Мәселелерді бірлесе шешкен тиімдіМәселелерді бірлесе шешкен тиімді

қорытындылары және 2016 жылға арналған басымды 
бағыттары туралы баяндамасы тыңдалып,  алдағы 
жылдың жоспарлары да талқыланды. 
Кездесу барысында халық тарапынан жазбаша түрде 

жолданған Саумалкөл-Светлый бағытындағы жолға сапа-
лы жөндеудің қашан жүргізілетіндігі тілге тиек етіліп, атал-
мыш мәселе жөнінде аудан басшысы арнайы жобалық-
сметалық құжаттың дайын екендігін және қаржы көздерінің 
кейін қайтарылып алуыны байланысты келешекте бұл 
бағыттағы жолдың жөнделетінін өз бақылауына алды.  
Кездесуде тұрғындар тарапынан көтерілген басқа да 

мәселелер бірден шешімін тапты. 
Кездесуді қорытындылаған аудан басшысы округтің 

әлеуметтік-экономикалық дамуындағы игі істеріне сәттілік 
тіледі.
Осы күні түстен кейін Сырымбет ауылдық округінде өткен 

есепті кездесуде ауылдық округтің әкімі Дулат Сүлейменов 
өткен жылда округ бойынша атқарылған жұмыстарға 
қорытынды жасаса, сырымбеттіктер алдында есеп берген 
аудан басшысы Ағзам Ахметжанұлы былтырғы жылдың 
қорытындысы бойынша аудандағы атқарылған істерді 
саралап өтті. Сонымен қатар тұрғындар назарына 2016 
жылдың басты жоспарларымен де таныстырды. 
Кездесу барысында ауыл тұрғындары тарапынан жазба-

ша түрде ауылға қоғамдық моншаның қажет екені жөнінде 
мәселе көтерілді. Осы сауал бойынша аудан әкімі округтің 
ірі ауыл шаруашылық құрылымдарының басшыларына 
биылғы жылдың күзіне дейін ауылда қоғамдық монша 
ашуды тапсырды.
Сырымбет ауылына су құбырын тарту және интернеттің 

жоқтығы да сөз етілді. Аталмыш мәселелер алдағы 
уақытта өз шешімін табытын болады.
Ауылдық округтерде тұрғындармен кездесу барысында 

аудан басшысы биылғы жыл Қазақстан Республикасы 
Тәуелсіздігінің 25 жылдығына орай барлық игі шаралардың 
өтетінін айта келе, барлық мекеме мен ұйымдардың бас-
шыларын халық игілігі үшін 25 игі іс істеуге шақырды.   

Бағлан ҚОЖАҚОВ.

Ақпанның 2-і күні Солтүстік Қазақстан облысы ішкі 
істер департаментінің бастығы, полиция генерал-майоры 
Берік Біләлов Айыртау ауданының ішкі істер бөлімінің 

Тағайындау
Жаңа басшы тағайындалды

жеке құрамы алдында ауданның ішкі істер 
бөлімінің бастығы лауазымына Қазақстан 
Республикасы Ішкі істер министрлігінің 
бұйрығымен тағайындалған полиция 
подполковнигі Әбілғазы Ғабдуллинді та-
ныстырды. 
Әбілғазы Советұлы еңбек жолын 1995 жылы 

Айыртау аудандық ішкі істер бөлімінде инспек-
тор қызметінен бастаған. Осы жылдар ішінде 
ауданның құқық қорғау органында түрлі лауа-
зымдарда қызмет атқарған. 2013 жылдан осы 
тағайындауға дейін Айыртау аудандық ішкі 
істер бөлімі бастығының орынбасары болып 
қызмет етті. 
Жеке құрам алдында сөз сөйлеген облыстық 

ішкі істер департаментінің бастығы, поли-
ция генерал-майоры Берік Біләлов  пен  ау-
дан әкімі Ағзам Тастеміровтер 2011 жылдан 
ауданның ішкі істер бөлімін басқарған полиция 
подполковнигі Айдос Ідірісовке алғыстарын 
айтып, жаңа тағайындалған басшыға сәттілік 

тіледі.
Бағлан ҚОЖАҚОВ.

Суретті түсірген автор.

2016 жылдың 1 қаңтарынан бастап «100 
Нақты қадамды жүзеге асырудағы 5 инсти-
туционалды реформа» Ұлт жоспары этап-
тарын орындау басталды. Мемлекеттің, 
экономика мен қоғамның дамуы үшін 
жаңа құқықтық саланы құрайтын 59 заң 
өз кұшіне енді.
Сот жүйесі реформаларының аясында 

институционалды шешімдер қатары да 
бар. Институттың алдағы дамуының айғағы 
ретінде жеке сот орындаушыларының 
қатысуы мемлекеттік сот орындаушыла-
рын этапты түрде қысқартуға жіберетіндігін 
айтуға болады.
Қазақстан  Республикасының 

«Орындаушылықты жүргізу және сот 
орындаушыларның статусы» Заңына 
өзгерістер мен толықтырулар енгізілді.
Мемлекеттік сот орындаушыларымен 

қатар жеке сот орындаушыларының 
қызметі Заңда қарастырылған.
Жеке сот орындаушысының қызметі 

100 Нақты қадам
Ұлт жоспарын жүзеге асыру

Қазақстан Республикасының заңнамасына 
сәйкес орындаушылықты жүргізу және сот 
орындаушысының статусын қамтамасыз 
етіп, адамдар мен азаматтардың 
құқықтарын, бостандықтарын және 
заңды қызығушылықтарын қорғап, 
орындаушылық және басқа да қызметтерді 
ұйымдастыруға бағытталған.
Жеке  сот  орындаушысының 

орындаушылық қызметі өтеулі негізде 
жүргізіледі. Жеке сот орындаушылары 
орындаушылық қызметтерді атқарған 
жағдайда оларға төлемақы сәйкесінше істің 
көлеміне, қазіргі уақытта қолданыстағы 
Заңымен және Қазақстан Республикасы 
Үкіметінің қаулысына сәйкес төленеді.
Жеке сот орындаушысы өз қызметінде 

тәуелсіз және өзге мақсатқа тартылмай-
ды, Қазақстан Республикасы Консти-
туциясын, қолданыстағы Заңды, басқа 
да заңдарды, Қазақстан Республика-
сы орындаушылықты жүргізуді реттеуді, 
халықаралық келісім-шарттарды 
басшылыққа ала отырып жұмысын 
жүргізеді.
Қазақстан Республикасының жеке сот 

орындаушысы болып жасы 25 толған, 
жоғары білімді заңгер мамандығы бар, 
Республикалық палатаға өткен және жеке 
сот орындаушысы лицензиясын алған кез 
келген азамат қызмет атқара алады.

Бүгінгі таңда Солтүстік Қаазақстан об-
лысында 26 жеке сот орындаушысы бар, 
олырдың 6-уы облыс аудандарында 
(Қызылжар, Аққайың, Есіл, Айыртау, Ғ. 
Мүсірепов) бекітілген.
Талап етуші өз қалауы бойынша кез 

келген жеке сот орындаушысына барып, өз 
жұмысын тапсыра алады. Ол үшін өзімен 
бірге орындаушылық құжаты, сот актісі, 
өтініш берушінің өкілеттілігін нақтылайтын 
құжаттар, т.б. болуы керек.
Жұмыс  сот  орындаушысымен 

қолданыстағы Қазақстан Республикасының 
заңнамасына сәйкес талап етушімен 
келісімге келген орындаушылық 
құжаттардың шарттарына сәйкес 
беекітілген негізде жүргізіледі.
Қазақстан  Республикасының 

Президенті Н.Ә. Назарбаев барлық 
қазақстандықтарды Ұлт жоспарын жүзеге 
асыруға белсенді түрде қатысуға және 
реформаларды өткізуге, олардың жол 
ашатын мүмкіндіктерін пайдалануға 
шақырады.
Біз сенімді түрде Қазақстанның 

гүлденуі мен қазақстандық арманға қол 
жеткіземіз!

Жеке сот орындаушылары 
Республикалық палатасының 

СҚО филиалы. 

2016 жыл – еліміз үшін аса құнды, 
бағалы жыл болмақ. Бұл жылы ел 
Тәуелсіздігінің ширек ғасырлық мерей-
тойы аталып өтілмек. Айтулы мереке-
ге орай, түрлі салаларда іс-шаралар 
өткізіліп, елдік тойымыз өте жоғары 
деңгейде тойланбақ.
Соның бір дәлелі, 1 ақпан күні №1 

Саумалкөл орта мектебі жанындағы 
хоккей алаңында 1998 – 2000 жылы туған 
жасөспірімдер арасындағы шайбалы 
хоккейден өткізілген сайыс. 

Спорт
Тəуелсіздікке тарту

Ұйымдастырушылар аудандық білім 
бөлімі және балалар мен жасөспірімдер 
клубы.
Аталмыш сайысқа 5 команда қатысты. 

Олар: Всеволодовка командасы 
(жаттықтырушысы Вернигоров В.О.), 
Кирилловка командасы (Зосько С.Н.), 
Златогорка командасы (Тынықұлов 
Қ.О.), Айыртау аудандық мектеп-
интернаты командасы (Кузьмин А.Г.), 
№1 Саумалкөл орта мектебі командасы 
(Пасько А.В.).

Сайыстың төрешілері А.Г. Кузьмин 
және А.В. Пасько. 
Сайыстың ойын шымылдығын ашқан 

командалар – №1 Саумалкөл орта 
мектебі командасы мен Всеволодовка 
командасы. Сайыстың алғашқы шайба-
сын соққан №1 Саумалкөл орта мектебі 
командасынан Олег Шайтанов болды.
Сайыс қорытындысында 1 орын алған 

№1 Саумалкөл орта мектебі командасы, 
2 орынды Айыртау аудандық мектеп-
интернаты командасы еншілесе, 3 орын 
Златогорка командасына бұйырды, 
ал 4 орынды Кирилловка командасы 
қанағат тұтса, 5 орын Всеволодовка 
командасының пайдасына шешілді.

Мақпал ӘЛМАҒАНБЕТОВА.
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«Баланың тентек болатыны – үйінен,
Ердің тентек болатыны – биінен».

Ұстаз өз шәкіртінен көш бойы озық, алда болуы, 
әлдеқайда биік тұруы шарт. Өзі үйренбеген өзгені 
де үйрете алмайды, үйренгеннің ғана үйретуге 
қақысы бар. Міне сондықтан да қазақ «Шәкірт 
болмаған,  ұстаз болмас» демей ме! Алғыр ойлы 
халық ақиқат шындықты айта білген.
Оқудың, білім өсірудің түпкі пайдасын қазақ халқы 

да жіті білген, жете бағалаған: «Оқу – шала естіні бүтін, 
бүтін естіні данышпан қылады».
Ендеше  шалағайлықтан,  дәрменсіздіктен, 

орашолақтықтан неге арылмасқа. Наданның азабы 
– нардың жүгі. Одан неге құтылмасқа. Ендеше неге 
оқымасқа, неге үйренбеске! «Ынталыға оқу жолы 
әрдайым ашық».
Бірақ оқушы – шәкіртке жан құштарлығы ғана емес, 

табандылық та керек. Ал үйретушіге ше? Оған да 
талант, икем, ыңғай қажет.
Ұстаздарға, үйретуші үлкендерге қазақ халқы: 

«Тоқытпасаң, оқытпа» деп тура айтады. Мұғалімнің 
бірінші қасиеті – ұғындыра білуі, өз көкейіндегісін 
оқушыға оңай жолмен жеткізе білуі, терең білім 
беруі болса керек. Бұл кім көрінгеннің қолынан келе 
бермейді де! Оқыту мен тәрбие беру қос өрім – қатар 
жүргізілуі тиіс.
Аяншақ ана мен атаға өз баласының жамандығы 

да жақсылық болып көрінуі ықтимал. Осы жалған 
түйін, негізсіз жұбаныш ақыр аяғында «әттеген-айға» 
соқтыруы кәдік дегенді арғы ата-бабаларымыз 
мәтелмен, мақалмен айтып кеткен. Түсіне білсек, 

Ұрпақ тәрбиесі

Баланың тентектігі
Мен бүгінгі ұрпақтың 

үш тіл білуін қолдаймын. 
Мемлекеттік тіл – мемле-
кет құрушы ұлттық тілі, ал 
орыс тілін білу ұлы байлық. 
Ағылшын тілі ілгерілеушілік 
пен технологиялардың тілі 
болғандықтан біз оны үйренуге 
тиіспіз.

Н.Ә.Назарбаев.
Қазіргі кезеңде білім берудің сапасын 

жақсарту, әдістемелік негізін өзгерту за-
ман талабына сәйкес туындап отырған 
қажеттілік. Өйткені, мектептің әр күні 
көптеген ғылыми жаңалықтарға, терең 
әлеуметтік өзгерістерге толы. Бұрын оқу 
үрдісінде мұғалім басты рөл атқарған 
болса, қазір оқушының белсенділік 
көрсететін кезі туды. Сабақ мұғалімнің 
емес, оқушының іс-әрекетімен 
бағаланады. 
Қазіргі заманда нені оқыту емес, қалай 

оқыту маңыздырақ болып отыр. Сабақ 
барысында оқушының ізденуі мен 
зерттеу дағдыларын қалыптастыра от-
ырып, пәнге деген қызығушылықтарын 
арттыру мақсатында қолданылатын 
технологиялар баршылық. Солардың 
бірі сын тұрғысынан ойлау техноло-
гиясы. Ағылшын тілі сабақтарында бұл 
технологияны пайдалану өте тиімді 
болып отыр. 
Назарбаев Зияткерлік мектебімен Кем-

бридж университетінің бірлесіп жасаған 
бағдарламасы бойынша 3 айлық кур-
стан өтіп жаңа әдіс-тәсіл негізінде 
білім алдым. Осы кезеңде жеті модуль 
аясында білім алып, уйренгенімді өз 
тәжірибемде байқап көрдім. Мектепте 
оқытуға өзгеріс енгізу барысында осы 
идеялардың тиімділігін байқадым. Мен 
сабақ беруде жеті модульді қолдана 
отырып, терең түсінуге тырыстым. 
Әр мұғалімнің балалармен жұмыс 
жасаудағы өзіндік жолдары бар. Алайда 
осы жаңа әдіс-тәсілдерді қолдана оты-
рып өткізген сабақтарым өзгеше болды. 
Себебі, тапсырмалар сабақ барысында 

Білім беру
Ағылшын тілі сабағында топтық 
жұмыс жүргізудің тиімділігі

оқушыларды сыни тұрғыдан ойлауға 
үйрету, білім беруде ақпараттық – 
коммуникациялық технологияны пай-
далана отырып сабақ жүргізу, талантты 
және дарынды балалардың қабілеттерін 
ашу, оқушылардың басқару және 
көшбасшылық қабілеттерін жетілдіру, 
оқу мен оқытудағы жаңа тәсілдерді 
қолдану, сыни тұрғыдан ойлауға үйрету 
бойынша ұйымдастырылды. Оқыту 
үдерісі кезінде оқушылар жеті мо-
дуль аясында ұйымдастырылған іс-
әрекеттерге қатысып отырды. Әр түрлі 
тапсырма орындау кезінде оқушылар 
сыни тұрғыдан ойлау қабілеттерін, 
өз бойларындағы дарындылық және 
көшбасшылық қасиеттерін көрсете 
білді.
Сабақ үнемі топ ережесін еске түсірумен 

басталып отырды. Оқушылардың 
топтық жұмысқа толық тартылу-
ын бақылап отырдым. Жаңа әдіс-
тәсілдерді қолдана отырып, оқушыға 
бағытталған тәуелсіз оқуға тәуекел ету 
оқытуға біраз өзгеріс енгізді. Жалпы 
сыни тұрғыдан ойлау технологиясын 
ағылшын тілі сабақтарында қолдану 
өте тиімді болып табылады.Сабақ 
барысында оқушының қызығушылығы 
жоғарылайды, топтық жұмыс кезінде 
сабаққа қатыспайтын оқушы бол-
майды. Оқушылар өз бетінше жұмыс 
жүргізуге үйренеді. Сыни ойлаудың 
ең басты мәселесінің бірі оқушының 
өз бетімен жұмыс істей алу қабілеті. 
Оқушылар еркін түрде ойларын ортаға 
салады. Айтылған пікірлері үшін алғыс 
айтқан дұрыс болып табылады. Оқушы 
оқу процесінің басты өзегі, сондықтан 
назардың барлығы оқушының да-
муына, оның ойлау қабілетіне ауда-
рылады. Мұғалім оқушыға білім беріп 
қана қоймай, оқушыны ізденіске, сыни 
ойлауға, зерттеуге, өз бетінше білім 
алуға тартып, тұлға тәрбиелеу керек.

Қымбат МӘЖІКЕЕВА,
Дәуқара ОМ-нің 

ағылшын тілі мұғалімі.

Ұстаздық жолында адамгершілігі мен ақылын, даналығы мен 
даралығын ұштастыра білген  Саумалкөл қазақ орта мектебінің  

алғашқы ұстазымыз  Баймұқанова Жанар Таужанқызына ата – ана 
ретінде алғысым шексіз.
 «Ұстаздық еткен жалықпас, үйретуден балаға» - дегендей, әр 

шаңырақтың үміт күткен ұл-қыздарын, әр үйдің еркесін, сіздердің 
білімдеріңіз бен біліктеріңізге  жүгініп, алдарыңызға әкеп бердік. 
Бүгінгі мұғалімдердің мұраты мен жауапкершілігі тіпті бөлек. Ғарыш 

дәуірінің балаларын біліммен сусындатып, олардың бойларына ізгілік нұрын 
себу, оңай емес. Бұл бағытта орасан зор жұмыстар істеп жатқан ұстаздар 
да аз емес. 
Осындай   ұстаздардың бірі, бастауыш сынып мұғалімі  Баймұқанова 

Жанар Таужанқызы .  Ел ертеңі болып табылатын ұландардың бойына 
білім мен өнерді, адамгершілік пен адалдықты, туралық пен шыншылдықты, 
рухани байлық пен ұлттық қасиеттерді сіңіріп, оларды тұлғалы азамат 
етіп қалыптастыруда алғашқы ұстаздың еңбегі,  орасан мол. Мектеп 
табалдырығын аттағаннан бастап Жанар Таужанқызы оқушыларының   
барлық жетістіктерінің де, қиыншылықтарының да куәгері болды.  Біздің 
қызымыз Айгүл  Жанар ұстазының жетелеуімен талай сайыстарға қатысып  
мектеп, аудан, облыс, республика көлемінде үлкен жетістіктерге жетті.  Ата-
ана ретінде Айгүлдің жетістіктерін мақтан етеміз.  Қазіргі таңда қызымыз 
Көкшетау қаласындағы Ш.Уәлиханов атындағы универистеттің  I курс 
студенті. Алғашқы ұстазы Жанар Таужанқызының үлкен еңбегіне, берген 
білімі мен тәрбиесіне ата-ана ретінде ризашылығымызды білдіреміз. 
Шәкірттерінің, ата-аналарының  мұншалықты шексіз ықыласына бөлену - 

әрбір ұстаздың қолынан келе бермейтін іс. 
Байман Айгүлдің ата-анасы.

Ата-ана пікірі
Алғашқы ұстазға алғысымыз 

шексіз!

Қайырымдылыққа  мұқтаж  жандарға 
көмектесіп, қамқорлық жасау әрбір Қазақстан 

азаматының қанына біткен қасиеті және парызы де-
сек артық  айтқандық емес. Міне осы қайырымдылық 
іс -шара аясында  Лобанов орта  мектебіндегі 
мұғалімдер мен ата-аналар да  шет қалған  жоқ. 
Қайырымдылық  іс- шараға  белсенділік танытып 
қолдау көрсеткен  отбасылар:   Қалымжанова Назгүл 
Амантайқызы, Жүкүшева  Гүлнар  Амантайқызы. 
Көмекке зәру жеткіншектердің өмір сүруге деген 
құлшыныстарын арттырып, салауатты өмір салтын 
сақтауға, мүмкіндіктерін молайтып, қоғамның белсенді  

Қайырымдылық 
Қайырымды жанға мың алғыс…

Ұстаз - ең алдымен, оқушы 
үшін білім нәрін құюшы ізгілік 

иесі, өмірлік тәжірибелерді 
үйретуші тәлімгер, адамгершілікке 
баулитын тәрбиеші психолог екені 
сөзсіз. Ұстаз әрқашан шәкірттеріне 
бүгінгі алған білімінің ертеңгі күні 
қажеттілігін сездіре алатындай 
қасиеті бар, әрбір жас өреннің 
болашақтағы көздеген мақсаттарына 
қол жеткізуіне бағыт бере алатын 
үлкен тұлға. 
Зердесіне білімнің кені, талап 

пен тәртіпті, тиянақтылық пен 
табандылықты, инабаттылық пен 
ізгілікті бойына сіңіре білген сүйікті 
ұстазымның бірі – Нұрмұқанова 
Әсия Кеңесқызы. Ол бүгінде менің 
алтын ұя Өскен негізгі мектебімде 
орыс тілі мен әдебиеті пәнінен сабақ 
береді. Әрі ұстаз, оқу-тәрбие ісі 
меңгерушісі болғандықтан мектеп 
өмірі, оқу-тәрбие жұмысына үлкен 
мән береді. Өзінің ісіне жан – тәнімен 

ЖАДЫМДА ҚАЛАР МӘҢГІЛІК
берілген жан десем қателеспеймін. 
Әсия Кеңесқызы бізді орыс ақын-
жазушылары Пушкин, Лермонтов, 
Толстой шығармаларымен қатар 
батыс классиктерінің туындыла-
рын таныстырды. Орыс тілі пәнінің 
өзгеше өзіндік ерекшелігін танытып, 
еркін тақырыптарда өлең шығаруға 
және шығарма жаздыртуға тілімізді 
шыңдады. Ұстазымның үйреткен 
білімі мен ақылы, өнегелі тәрбиесі 
мәңгі жадымда  жүреді.  
Аяулы жан, ұстазсыз
Сізді құрмет тұтамыз
Шәкірттерің дән риза
Ақ жүректен мың алғыс – дей 

отырып, ұлағатты ұстазға мықты 
денсаулық, ұзақ ғұмыр тілеп, абы-
ройлы еңбекте әр кез биіктен көріне 
беруіне тілектеспін. 

Гүлназ ЖАҚСЫЛЫҚОВА, 
шәкірті, Т.Жүргенов атындағы 
өнер академиясы колледжінің 

І курс студенті.

балаңның барша қылығын кешіре бер деп отырған 
жоқ. Ұрпағыңның міні бір керемет қасиет болып 
көрінуі ықтимал дегеннен еске түсіп жатыр: жапон 
халқының бір мақалы бар. Мекіренбе махаббаттың 
көзі көреген емес, түптің түбінде жер соқтырады де-
ген, пікірді өте-мөте айқын өрнектеген: «Онында кере-
мет, жиырмасында кемеңгер, отызында жай пенде». 
Балам өзі болады, өзі толады деп тоқмейілсімеуіңіз 
керек, баланың бойындағы ізгі қасиеттерді дамытып, 
талант жемісін теруіне көмектесуге тиіссіз. 
Әрқашанда халық құнды қағидаларын іркілмей 

ұсынған. Мысалы, «Өзін –өзі міней алмаған, басқаны 
түзей алмайды». Тәлім-тәрбие ісіне араласушыларға 
тікелей қатысты сөз. 
Баланың аты – бала. Ол шалдуарлыққа, білместікке 

ұрынбай тұрмайды. Бала мінезінде байып жоқ, әр 
кезде  әрқилы құбылады. Әрбір қылықтың өз сыры, 
өз себебі бар болар. «Туа тентек болмайды» – бұл, 
міне, тәрбие мәселесіне байланысты қалыптасады.

«Ата – балаға сыншы» немесе «Баланың 
балалығына әкенің даналығы бар» дейді. Баланың 
мінезінің  байыбына бар, байбалам салма. Са-
раптап ал. Әр жағдайға сай ақылды шешім табу, 
қорытынды шығару, төрелігін айту өз қолыңда, ата-
ана! Өмір сенен жауап сұрамай қоймайды. Егер денені 
шымырландырудың, ерік-қайратты шыңдаудың, 
ақылды  алғырландырудың, ойды салмақтандырудың 
жолын білсең, демек сен тәрбиешісің.

Үмітжан  КАЗКЕНОВА,
Лавровка ОМ-нің бастауыш 

сынып мұғалімі.

Жастардың  бойына 
жоғары патриоттық сезімді 

және Отанына деген адалдықты 
қалыптастыру қажет. Ол үшін 
әр адам өз Отанының мүддесін 
қорғауда азаматтық борыштары 
мен конституциялық міндеттерін 
атқаруға әрқашан дайын болуы 
тиіс.   Әрине, ешкімге де елін, 
жерін, Отанын зорлықпен неме-
се жалынып-жалбарынып сүйгізе 
алмайсың. Елжандылық, туған жер-
ге деген құрмет – әркімнің  парызы, 
ар-ұятының ісі. Ол санаға біртіндеп 
қалыптасып, тынымсыз тәрбиенің 
нәтижесінде орнығатын ұлы сезім. 
Отанын адамның өзі тануы тиіс. Оны 
жете біліп, қадір- қасиетін ұққанда, 
тарихын, өткен жолын көз алдынан 
өткізіп, жанымен сезе білгенде ғана 
соған деген мақтаныш сезімі ояна-
ды.
Әскери-патриоттық тәрбие – 

азаматтардың, әсіресе, жоғарғы сы-

Тәрбие
Жас ұрпақтың бойына патриоттық сезімді 

қалыптастыру

нып оқушыларының, студенттердің, 
әскерге шақырылғанға дейінгі 
және әскердегі жастардың бойын-
да жоғары патриоттық сезімді, өз 
Отанына деген адалдық сезімдерін 
тәрбиелеуд і  қалыптастыру 
жөніндегі маңызды бағыттардың 
бірі. Оқушыларға патриоттық 
тәрбие  беру  тек   Алғашқы 
әскери дайындық пәнінің ғана 
үлесі емес  барлық пәндердің  
де  үлесіне жатады. Сондықтан 
оқушылардың пәнге деген ынта-
ықыласын, қызығушылығын артты-
ру  мақсатында  түрлі  әдістемелік 
технология элементтерін  қолдана 
отырып сабақ өткізу тиімді. Білім 
беру мекемелерінде оқушыларға 
әс ке ри-патриоттық тәрбие беру тек 
қана 10-11 – сыныптарда өткізілетін 
алғашқы әскери дайындық саба ғын-
да ғана емес, сонымен қатар бар лық 
сынып оқушыларына сы ныпта және 
сыныптан тыс өтілетін іс-шаралар 

арқылы берілуі тиіс. 
Егемен ел атанып, Тәуелсіздіктің 

арайлы ақ таңы атқан күннен бастап, 
өскелең ұрпақты отансүйгіштікке, 
елжандылыққа баулу ісі күн тәртібіне 
қойылды. Жас ұрпақтың бойында  
Қазақстандық патриотизмді дарыту 
өте-мөте маңызды дүние.
Кеудесіне “бұл менің елім, менің 

жерім” дейтін сенім ұялата білген 
жас қана өз елінің шынайы патрио-
ты бола білмек.
Ол  үшін  «баланы  жастан» 

дейт і н  халық  даналығын 
естен шығармасақ болғаны. 
Жас ұрпақтың көкейіне, жоғарыда 
айтқандай, іс-әрекеттермен ой 
сала білсек, үлгі көрсетсек, заманға 
сай, қоғамға қажет отансүйгіш па-
триот, елге қызмет ететін қайраткер 
тәрбиелейміз.

Амантай СЕРДАЛИН,
Дәуқара ОМ-нің АӘД 

оқытушы-ұйымдастырушысы.

Ғалым да, шахтер де бас 
иетін,

Ұстазым бар сенің қасиетің.
Білім берген, ой берген, ақыл  

  берген,
Көз алдымнан кетпейді асыл  
  бейнең.
Осы  тақырыпты  ал ғанда 

көп ойландым. Шындығында, 
мұғалім барлық мамандық иесін 
тәрбиелейтін, оқытып үйрететін аб-
зал жандар. «Мұғалім мамандығы 
– барлық мамандықтың анасы» 
деп қалай дәл тауып айтқан. Ұстаз 
алдынан тәрбие алмайтын жан жоқ. 
Ұстаз берген тәрбие әрбір жанның 
өміріне жол сілтер шамшырақ бо-
лары анық. Менің түсінігімдегі ұстаз 
– рухы таза, ой-өрісі биік, ұлты мен 

Ўстаз-ўлы тўлєа
Отанының болашағы үшін тер төгіп, 
шыдымдылық пен табандылықтың 
үлгісін көрсетуші, өз бойындағы 
асыл қасиеттері мен білімін болашақ 
ұрпақтың бақыты мен кәдесіне жа-
ратып, қоғамды өрге өркендетуші, 
жаңашылдықтың бастаушысы, жүрегі 
– жылы, көңілі – дарқан адам. Сол 
ұстаздардың бірі, ұстазым, биология 
пәнінің мұғалімі – Әбдөшева Айтжан 
Боскенқызы. Айтжан Боскенқызының 
әр сабағы қызықты, тартымды, жаңа 
технологияларға толы өтеді. Әр 
сабағын түрлі әдіс-тәсілдерді, жаңа 
идеяларды қолданып өткізуге ты-
рысады. Айтжан Боскенқызы үнемі 
ізденіс үстінде жүреді. Ол өзінің 
білімін көтеру мақсатында Кембридж 
университетінің III деңгейін оқып, 

сертификатпен оралды. Осы оқуды 
оқып келгеннен кейін, ол кісі сабақ 
арасында топпен жұмыс істеуді, 
кластер, постермен жұмыс жасауды 
оқушыларға талмай үйретуде. Өзінің 
білімінің, ізденісінің арқасында онлайн 
сабақтар, жат сабақтар өткізіп, аудан 
көлемінде танымал ұстаз. Сонымен 
қатар оқушыларды ҰБТ-ға дайындау 
барысында жетістіктерге жетуде. Ал-
дынан ұшып кеткен түлектері биоло-
гия пәнін таңдап, ұстаздарының жо-
лын қууда. Мақаламды аяқтай келе 
Айтжан Боскенқызына еңбекте жеміс 
тілеп, шәкірттерінің жетістіктерін көре 
беруіне тілектеспін.       

Айғаным АСЫҒАТОВА,
Дәуқара ОМ-нің 

10-сынып оқушысы.
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«Өз бойымызда және балаларымыздың бойында  жаңа қазақстандық патриотизмді тәрбиелеуіміз 
керек. Бұл ең алдымен елге және оның игіліктеріне деген мақтаныш сезімін ұялатады. Біз бұл мәселеге 
прагматикалық тұрғыдан қарауымыз керек. Біздің балаларымыз бен немерелеріміз сырт елден гөрі 
Отанында өмір сүргенді артық көретіндей, өйткені өз жерінде өзін жақсы сезінетіндей болуға тиіс. 
Біздің еліміздің әрбір азаматы өзін өз жерінің қожасы ретінде сезінуге тиіс»

Н.Ә.Назарбаев.

мүшесіне айналдыру біздің басты мақсатымыз бо-
лып табылады.  Осы бағытта мектебімізде іс-шара 
ұйымдастырылып, ұстаздар қауымы  үйде оқытылатын 
және аз қамтылған  балаларды сабаққа қажетті оқу 
құралдары және  жылы киімдермен  қамтамасыз етті. 
Сонымен қатар аз қамтылған отбасы балалары және 
қамқорлықта тәрбиеленіп отырған оқушыларымыз 
тегін ыстық тамақпен қамтамасыз етілді.Мектебімізде 
осындай игі іс-шаралар үзіліссіз жүргізіліп отырады 
деген сенімдеміз.   

Күлзира БАЖАЙ,
Лобаново ОМ-нің әлеуметтік ұстазы. 
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«Бабамның да арма-
ны, осы еді ғой аңсаған, 

Тәуелсіздік таңдары бақ береді 
баршаға...» деген сөздерді 
бақшамыздың үш жасқа жаңа 
ғана толған бүлдіршіндеріміздің 
айтып тұрғандарын естігенде, 
ішкі жан тәніміз толқып, жүрегіміз 
елжірейді. Міне, сол азаттық 
таңына қол жеткізіп, Тәуелсіздіктің 
25 жылдығына қадам басқан жас 
әрі қуатты мемлекеттердің біріне 
айналдық.
Қантар айының екінші онкүндігінде 

біздің ясли-бақшамызда Қазақстан 
Республикасы Тәуелсіздігінің 25 
жылдығына орай, «Біз күштіміз 
және рухтымыз!» атты өткізілген 
сайыс жылдың бастамасы болды. 
Мерекелік шараға қатысқан ере-
сектер «Көбелектер» мен «Юнга» 
топтарының тәрбиеленушілері, 
тәрбиешілері, ата-аналары өз 
білімдерін, өнерлерін ортаға 
салды. Қатысушылар сайысқа 
жауапкершілікпен, үлкен 
дайындықпен келгендері 
«Сәлемдесу» тапсырмасынан-
ақ байқалды. Ел Тәуелсіздігі 
тақырыбына ойын түрінде құрылған 
викториналық сұрақтарға жау-
ап беруде балалар пікірталасып, 
ақылдасып, өз ойларын жеткізе 
алды. Керекті түрлі-түсті 
қарындаштарды таңдап алып, 
Қазақстан Республикасының туын 
бояу; ұсынған көп киімнің ішінен 
қазақ ұлттық киімін тауып, киіп 
көрсету, сайыстың шығармашылық 
тапсырмаларын орындауға, коман-
далар үлкен құлшыныспен атсалы-
сты. 
В.В. Воскобович әдістемесі бойын-

ша құрылған «Данышпан шаршының 
айналдыруы» тапсырмасында, 

Қазақстан Тәуелсіздігіне – 25 жыл
«Колосок» Тәуелсіздік 

стартын бастады!

балалардың өздері сайлап алған 
жетекшілері Мұхаммедкерім 
Хуанышұлы және Даниил Бо-
бырь жылдамдыққа аттың пішінін 
құрастырды. Топ басшылары 
өздеріне берілген тапсырманы 
бірдей жылдамдықта бір мезетте 
орындап үлгерді.
Тәрбиенушілердің әжелері, ата-

аналары, інілері мен сіңлілері, 
тәрбиешілері театрландырылған 
қойылымына балалармен 
бірге қатысып, көрермендердің 
көзайымына айналды.«Тұсау 
кесу» және «Бесікке салу» қазақ 
ұлттық салт-дәстүрлерімен 
қатынасушылардың кейбірі 
алғаш  рет танысса, көпшілігі 
бұл дәстүрлер жайында біраз 
мағлұмат білетіндігі байқалды.    
Тапсырмалар аралығындағы 

үзілісте, бақшамыздың жұлдызы 
Ерсін Тамырлан «Тұлпарым» 
әнімен сайыскерлерге дем 
берді, ал ясли-бақшасының 
меңгерушісі Жанна Ахметова 
кішкентай патриоттарға бағалы 
сыйлықтарды табыс етті.
Қазақстан Республикасы 

Тәуелсіздігінің 25 жылдығына орай, 
келесі айда балаларды сүйікті 
кейіпкерлерімен спорттық мерекесі 
күтіп тұр, ал бақша қызметкерлері 
«Қысқы тимбилдинг» спорттық іс-
шарасына қызу дайындық үстінде.
Алдағы уақытта мерейтой 

жылының аясында ай сайын біздің 
ясли-бақшамызда Тәуелсіздік жыл-
дарында жеткен жетістіктеріміз бен 
«Мәңгілік Ел» құндылықтарына 
арналған ерекше, ұмытылмастай 
іс-шаралар легі өткізіледі. 

Меруерт КЕНЖЕБОЛАТОВА,
«Колосок» ясли-бақшасының 

әдіскері.

Отбасылық зорлық-
зомбылық әр түрлі отбасын-

да орын алады, дүние жүзінің 
барлық елдерінде отбасының 
кез келген мүшесіне жасалады. 
Бірақ отбасылық зорлық-зомбылық 
жинақтық санат сияқтыжәбірлеуші 
және жәбірленуші арасындағы табиғи 
қарым-қатынас арқылы анықталатын  
арнайы санат бар екендігін атап 
өту қажет. Оларға, мысалы балаға, 
күйеуіне немесе әйеліне, сондай-ақ 
ата-анаға немесе басқа да туыстық 
байланыстағы немесе бірге тұратын 
тұлғаларға бағытталған зорлық-
зомбылықтарды жатқызуға болады.
Отбасы өмірінде зорлық-

зомбылықтың кең таралуы 
отбасының бұзылуы және отбасылық 
тәрбие деңгейінің бұзылуы және ба-
лалар қараусыздығын тудырады 
және кәмелеттік жасқа толмағандар 
жасаған құқық бұзушылық санының 
өсуіне әсер етеді, олар қоғамға қарсы 
қызметке, маскүнемдік, нашақорлық, 
жезөкшелікпен айналысуына алып 
келеді.
Зорлық-зомбылықтың әйелдерге 

қарсы қоғамдық қауіпті түрі, тіпті оның 
қылмыстық жазаланбайтын көріністері 
қылмыстың кең етек жаюына 
(ажырасуға, қолайсыз отбасылардың 
көбеюіне, ата-аналық құқықтарынан 
айыруға) алып келетінін көрсетеді.
Отбасындағы әйелдерге қарсы 

зорлық-зомбылықтың айқын зар-
даптарын айта келе, осындай 
зорлық-зомбылықтың зиянды зар-
даптарын атамай өтуге болмайды 
және әжесіне, анасына, әпкесіне 
жасалған зорлық-зомбылыққа еріксіз 
куә болған баланың физикалық 
және психикалық (эмоционалдық) 
денсаулығы үшін әсіресе осындай ба-

Мен және менің отбасым
Отбасылық зорлық-зомбылық

лалар мен жасөспірімдер арасында 
құқықбұзушылық, жастай спирттік 
ішімдік, есірткіні қолдану пайызы 
жоғары болады.
Жарақаттайтын жағдайдың көп 

уақыт бойы әсер етуі физикалық 
өзгерістерімен қатар жеке 
тұлға өзгерістеріне алып келуі 
мүмкін. Бала психикасы әр түрлі 
құбылыстарға ерекше сезімтал. 
Зорлық-зомбылықтың куәсі неме-
се құрбаны болған баланың қауіп-
қатер, әр түрлі қорқу, тұйықталу 
немесе қозып кетуінің артуы, 
ұйқысының бұзылуы, аллергия, ней-
родермиттер, тұтығып қалужәне т.б. 
сезімдері дамуы мүмкін. Сондай-ақ, 
бала отбасында өзінің отбасының, 
әке және ана рөліндегі мінез-құлқы 
моделдерін қалыптастырады. 
Өзінің ересек өмірінде ұл бала-
лар жәбірлеуші, қыз балалар – 
агрессивті ер адамдардың құрбаны 
болуы көптеп кездеседі.
Сондықтан, көптеген жағдайларда 

әйелдерге қатысты зорлық-
зомбылық «отбасылық зорлық-
зомбылық» сипатында болатынын 
және қазіргі және бұрынғы ерлі-
зайыптылар немесе жақын қарым-
қатынастағы тұлғалар арасында 
кез келген жағдайда жасалған 
зорлық-зомбылық ретінде 
түсіндірілетіні туралы қорытынды 
жасауға болады. Отбасы – тұрмыс 
саласындағы әйелдерге қатысты 
зорлық-зомбылық әр түрлі – бұл 
қорқыту және тіл тигізуден бастап 
денсаулыққа ауыр зиян келтіру 
немесе тіпті кісі өлтіруге дейінгі 
зорлық-зомбылық әрекеттері.

Олжас ОСПАНОВ,
КТІ жөніндегі полиция 

учаскелік аға инспекторы.

Бақытты боп жүргенім
Сенің арқаң, Ұлы Отан.
Елім менің –тірегім,
Құшағында гүл атам.
Биыл Тәуелсіздігіміздің таңы атқанына жиырма бес жыл 

толғалы отыр. Тәуелсіздігіміз еліміздің қуатты құралы, 
асыл ой мен парасат белгісі, елдігіміз бен бірлігіміздің туы. 
Елімізде 11 қаңтарда бастау алған тәуелсіздікке арналған 
іс-шаралар легі біздің «Родничок» ясли-бақшасында да 
жалғасын тапты. 
Салауатты өмір салтын насихаттау тұрғысында және 

Тәуелсіздіктің 25-жылдығына орай жас балғындар ара-
сында спорттық жарыстарды өрістету мақсатында дене 
шынықтыру жетекшілері Золотов Сергей Сергеевичтың 
ұйымдастыруымен «Қыс қызықтары» атты сайыс 
өткізілді. Ортаңғы топтардың тәрбиленушілері «Сұңқар», 
«Еркемай», «Апельсин», «Созвездие»  атты төрт 
командаға бөлініп, өзара сынға түсті.    

Қазақстан Тәуелсіздігіне – 25 жыл
Тəуелсіздік - ел тірегі

Сайыс үш бөлімнен тұрды. Алғашқы бөлімде әр топ 
өздерін таныстырып, ұрандарын айтты. Әділ – қазылар 
алқасы сайланды.  Екінші бөлім «Биатлон», «Тау 
шаңғылары», «Жентек қар», «Бобслей», «Мұз кесектері 
арқылы жаңғаға шығу» сияқты жарыс кезеңдерінен 
тұрды. Сайыс барысында әр қатысушы өздерінің 
алғырлықтарын, шапшаңдықтарын, байқампаздықтарын 
байқатып уақыттарын ұтымды пайдалана білді. Әр кезең 
сайын балалардың жеңіске жетуге деген құлшыныстары 
арта түсті. Ал жарыстың соңғы кезеңінде судың үстіндегі 
мұздармен қырағылық, шапшаңдық танытып мәреге 
жету қажет болатын. Әр нәрсеге зор ықылас білдіріп, 
аса ыждаһаттылықпен әр нәрсеге сенетін пәк сезімді 
бүлдіршіндеріміз сайыстың бұл кезеңінде тіпті рас 
судың үстіндегі мұздармен жүргендей сезініп, барынша 
абайлық танытуға тырысып жатты. Ал көрермендер 
қауымыалақандарын шапалақтап, қолпаштап, 
демеушілік танытты. 
Әрине сйыстың қорытындысы бойынша «Сұңқар» ко-

мандасы бірінші орынға қол жеткізіп, «Апельсиндар» 
командасы екінші орынды қанағат тұтты. Ал үшінші 
орынды «Еркемай»командасы иеленсе, «Көрермендер 
көзайымы» аталымымен «Созвездие» командасы мара-
патталды. 
Әрдайым дені сау, рухы таза ұрпақ өсіру ең маңызды 

мәселенің бірі болып саналады.  Бұл мәселені шешу 
біздің бақшамызда дұрыс жолға қойылған. Дене 
шынықтыру сабағында ертеңгілік жаттығу кезеңінде, 
ойын элементтерін жиі қолданады, ал серуен кезінде 
тәрбиешілер тікелей тапсырма беру арқылы балалар-
ды әр-түрлі қимыл-қозғалыстарды сапалы жасауға 
ұмтылдырады.  «Ел болам десең, бесігіңді түзе» демекші, 
тәуелсіз еліміздің болашағы бүгінгі бүлдіршіндер. 
Денсаулық - ол шыныққан
Барлық денең мүшесі.
Денсаулық - ол тыныққан
Жүйке тамыр жүйесі, - дегендей болашағымыз 

жарқын болу үшін дені сау ұрпақ тәрбиелеу аға буынның 
қолында. 

Әсемгүл ШЕКЕШҚЫЗЫ,
«Родничок» ясли-бақшасы 

«Жұлдыздар» тобының тәрбиешісі.

Пробация қызметі 
бүгінгі күнде Қазақстан 

Республикасының жаңа 
қылмыстық заңнамасында, про-
бация қызметін ұйымдастыру 
бөлігінде өзгерістердің енгізілуі 
бойынша құқықтық түсіндіру, 
пробациялық бақылау қойылған 
сотталғандарды оңалту және 
бейімдеу бойынша жұмыстарын 
жетілдіреді.
Пробациялық бақылаудың ба-

сты мақсаты сотталғандарды 
еңбекпен қамтамасыз ету болып 
табылады. Еңбек арқылы олардың 

Қоғам және заң
Пробация қызметі

алдағы күндерге деген сенімін 
арттырып, түзу жолға түсуіне 
ықпал етеді. Пробация есебінде 
тұрған сотталғандар арасында 
қылмыстың алдын-алу, ескер-
ту және жолын кесудің бірден-бір 
жолы – сотталғандарды жұмысқа 
орналастыруға көмек көрсету 
және тұрмыстық жағдайларын 
ұйымдастыру, әлеуметтік құқықтық 
және өзге де көмек көрсету 
жұмыстарын жандандыру.
Солтүстік Қазақстан облы-

сы бойынша Қылмыстық-атқару 
жүйесі департаментінің Айыр-

тау аудандық пробация қызметі 
әлеуметтік құқықтық көмек қөрсету 
мақсатында жергілікті атқарушы 
органдармен және кәсіптік оқыту 
орындарымен бірлесіп пробация 
есебіндегі сотталғандарға білімдерін 
толықтырып, кәсіптік мамандықтар 
алуына, көптеген сотталғандарды 
мамандықтары бойынша одан әрі 
жұмысқа орналастыру барысында 
нақты әлеуметтік құқықтық көмек 
көрсетіп отыр.

С. ЖАРМАҒАМБЕТОВА,
Айыртау аудандық пробация 
қызметінің аға инспекторы.

Еңбек жолымды  2006 жылдың тамыз айынан 
бастап, Саумалкөл қазақ орта мектебінде дене 

шынықтыру пәні мұғалімі қызметін атқарудан ба-
стадым. Оқушы кезімде өзім оқып бітірген Бірлестік 
ауылының Бірлестік орта мектебінде оқығанда 
дене шынықтыру сабағында футбол, волейбол, 
шахмат ойындарын ерекше ойнататын. Менің дене 
шынықтыру пәнінен сабақ беретін мұғалімім Мұқашев 
Жанат Болатбекұлы мені әр түрлі жарыс ойындары-
на қатыстыратын. Таң ата ерте тұрғызып, денемізді 
шынықтыра жүгіретінбіз. Осылай көптеген жарыстарға 
қатыстырып жүрді. Қатысып жүріп, жүлделі орындарға 
ие болдым. Осы кезден дене шынықтыру пәні 
мұғалімі болу арманым болатын. Азды-көпті тәжірибе 
жинағандай болдым. Қуанышқа толы күндерім зу-
лап өтіп бара жатыр. Маған өз сабағымның жоғары 
деңгейде өткізілгенінен асқан бақыт жоқ. Менің ең ба-
сты мақсатым - оқушыларымды салауатты өмір сал-
тын ұстауға баулу. Денсаулық - адам өміріндегі басты 
құндылық. «Бірінші байлық - денсаулық» деп халық 
тегін айтпаған. Адам мықты денсаулықтың арқасында 
өмірде кездесетін ауыртпалықтарды жеңуге, қабілет - 

САЛАУАТТЫ ӨМІР САЛТЫН НАСИХАТТАУ
дарынын дамытып, шығармашылық деңгейге көтеріле 
алады. Сондықтан денсаулыққа саналы қарап, 
спортпен шұғылданып, уақытында тамақтанып, дене 
ахуалының бабында болуына жағдай жасау керек. 
Спортпен шұғылданбайтын адам аурушаң болып 
келеді. Аурушаң адам толыққанды жұмыс істей алмай-
ды, өзінің сүйікті кәсібімен айналыса алмайды. Ал дені 
сау адам еңбекке қабілетті болады. Жастар, болашақ 
мамандар әлсіз, денсаулығы нашар, білімсіз, зиянды 
әдеттерге әуес, жалқау, тәрбиесіз болса, мемлекет 
қашан да әлсіз, қорғансыз. Еліміздің президенті Н. Ә. 
Назарбаев: «Халықтың денсаулығы – ел дамуының 
аса маңызды тұтқасы, болашағымыздың кепілі» деп 
айрықша атап өтті. Сондықтан біздің бақытымыздың 
оннан тоғызы денсаулыққа байланысты. Дені сау адам 
-  өмірдегі ең бақытты адам. Ендеше, денсаулықты 
нығайту, ширақ, жігерлі, сымбатты өсу әрбір адамның 
өз қолында. Біздің мектеп оқушылары салауатты өмір 
салтын барынша ұстануда. 

Арман ЖАРЫЛҒАСОВ,
Саумалкөл қазақ ОМ-нің

 дене шынықтыру пәні мұғалімі.

ҰСТАЗЫМА  АЛҒЫСЫМ ШЕКСІЗ
Жас ұрпақты білім нәрімен 

сусындатар, шәкірт жүрегіне гүл 
егер, бала жанының бағбаны ая-
улы ұстаздар емес пе? Иә, ғылым 
иесі ғалым да, ел қорғаған батыр 
да, тілінен бал тамған ақындар 
да, мал бағып терін төккен шопан 
да бәрі-бәрі ұстаздан білім алған. 
Сондықтан ұлағатты ұстаздарға  
бүкіл адам баласы құрметпен бас 
иеді.

«Бала жүрегі- кішкентай күй 
сандық. Сол сандықтың кілтін тапсаң 
ғана ашылады. Мұғалімнің қолында 
әр кезде сол кілт тұру керек» - деп, 
М.Шаханов ағамыз айтқандай,  әр 
баланың жүрегіне жол табу, бала 
бойындағы дарынды ашу мұғалімнің 
ең басты міндеті деп ойлаймын.
Бастауыш сыныпта жылап оқыған 

әліппем, бүгінгі күні маған «Әдебиет» 
деген үлкен әлемнің есігін ашты. Осы 
үлкен есікке барар жолды ұстазым 
Акипова Сәния Қазезтайқызынан 
тапқан болдым. Акипова Сәния 
Қазезтайқызы – жауапкершілікті 
жете сезінетін ерекше еңбекқор жан. 

Ұстаздық жолында адамгершілігі 
мен ақылын, даналығы мен 
даралығын ұштастыра білген, оқу 
үрдісінде оқушылармен қарым-
қатынас үйлесімділік құрған ұстаз.  
Алғашқы күннен бастап сабаққа 
деген қызығушылығым оянған бола-
тын. Сания мұғалім – өз ісінің шебері. 
Себебі, бізге қиын кезеңдерде қол 
ұшын созудан шаршаған емес. 
Шәкірттері - аудандық, облыстық 
оқушылар арасындағы ғылыми жоба 
байқауының, пәндік олимпиаданың, 
Абай және Мағжан оқуларының 
жеңімпаздары. Шәкірттерін білім 
нәрімен сусындатып, тәлім-тәрбие 
беру, жақсы қасиеттерді бойы-
на дарытып, адамгершілік рухта 
бағыт-бағдар беруде ұстазымның 
еңбегі зор. Ол кісі - алтыннан да 
бағалы ойларын, ақыл-кеңесін 
беруге әрдайым дайын жан. Сы-
нып жұмысынан тыс тапсырмалар 
беріп, шығармашылығымызды 
шыңдатады.  Ұстазымның 
келбетінен өз мамандығын сүйетін 
мұғалім екендігін бірден түсінуге 

болады.Жан-жақты, мектептегі 
оқыту мен тәрбие жұмыстарын асқан 
шеберлікпен ұштастырып, әр баланың 
ішкі жан дүниесінің тұңғиығына сүңги 
алатын, жүрегін баурай алатын асыл 
тұлға. Егер аспандағы жарық жұлдыз 
күн болса, жердегі жарық жұлдыз 
– ұстаз дер едім. Өйткені, күн өзінің 
нұрлы шуағымен бүкіл әлемге  тіршілік 
нәрін сепсе, ұстаз бар адамзатқа білім 
нәрін себеді. Тіршіліктің  күнге берер 
сыйы - өз жемісі болса, ал адамзаттың 
жеңісі – ол ұстаз еңбегінің  жемісі. Сол 
кісінің нұсқауымен Жанайдар Мусин 
атындағы педагогикалық колледжіне 
қазақ тілі мен қазақ әдебиеті бөліміне 
грантқа түстім. Биыл үшінші курс 
студентімін. Бұл әрине, ең алдымен осы 
ұстазызым Сәния Қазезтайқызының 
еңбегінің  арқасы. Еңбекқорлықты 
жаны сүйетін ұстаз қазіргі таңда мектеп 
қабырғасында еңбек етіп, шәкірттерін 
тәрбиелеп келеді.

Толғанай НҰРЛАНОВА, 
шәкірті, Ж.Мусин атындағы 
педагогикалық колледжінің 

3 курс студенті.
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ТЕЛЕБАҒДАРЛАМА

2016 жылдың ақпан айында «Нұр Отан» партиясы 
Айыртау аудандық филиалының Қоғамдық қабылдау 

бөлмесінде азаматтарды қабылдау кестесі
Реттік 
№

Күні Қабылдау-
шының Т.А.Ә.

Негізгі жұмыс орны бойынша
 лауазымы

1 03.02. 2016 ж. Әбілқайырова 
Гүлмира 

Армияқызы

Ауданның кәсіпкерлік бөлімінің басшысы 
(келісім бойынша)

2 05.02. 2016 ж. Авксентьева 
Ирина Виальевна

Айыртау ауданының Әділет 
басқармасының басшысы 
(келісім бойынша)

3 10.02. 2016 ж. Гладкий 
Александр 

Владимирович

«Гладкий» ЖК басшысы, депутаттық фрак-
ция басшысының орынбасары, аудандық 
мәслихаттың депутаты (келісім бойынша)

4 12.02. 2016 ж. Махметов 
Сейілбек 
Ғазизұлы

«Бабық-Борлық» ЖШС директоры, №2 
сайлау округінен облыстық мәслихаттың 
депутаты (келісім бойынша)

5 17.02. 2016 ж. Тастеміров 
Ағзам

 Ахметжанұлы

Аудан әкімі, «Нұр Отан» партиясы Ай-
ыртау аудандық филиалының төрағасы 
(келісім бойынша)

6 19.02. 2016 ж. Ахметжанов 
Болат 

Қадырұлы

«Нұр Отан» партиясы АФ-ның сыбайлас 
жемқорлықпен күрес жөніндегі Қоғамдық 
Кеңесінің мүшесі, «Нұр Отан» партиясы 
АФ-ы төрағасының  бірінші орынбасары 
(келісім бойынша)

7 24.02. 2016 ж. Денебаев Ержігіт 
Хожабекұлы 

 «Халыққа қызмет көрсету орталығы» 
РММ Айыртау аудандық филиалының 
басшысы (келісім бойынша)

8 26.02. 2016 ж. Мырзалина
Альбина 

Қалауқызы

ЗТМО Айыртау аудандық бөлімшесінің 
басшысы (келісім бойынша)  

Ескерту: Азаматтарды қабылдау апта сайын  сәрсенбі және жұма күндері 
15.00-19.00 сағатта филиалдың кеңсесінде мына мекен-жайда жүргізіледі: 
Саумалкөл селосы, Ш. Уәлиханов көшесі, 42-А (2 қабат). 
Қабылдауға алдын ала жазылу мына телефондар арқылы: 22-722, 79-062. 

2016 жылдың ақпан айында «Нұр Отан» партиясы 
Айыртау аумақтық филиалының сыбайлас 

жемқорлықпен күрес жөніндегі Қоғамдық Кеңесінің 
мүшелерімен азаматтарды қабылдау кестесі

Реттік 
№

Күні Қабылдаушының 
Т.А.Ә.

Негізгі жұмыс орны бойынша лауазымы

1 03. 02. 2016 ж. Молдахметов
 Саят

 Ғазизұлы 

Аудандық орталық аураханның бас 
дәрігері, «Нұр Отан» партиясы Айыртау 
АФ-ның сыбайлас жемқорлықпен күрес 
жөніндегі Қоғамдық Кеңесі төрағасының 
орынбасары (келісім бойынша) 

2 10.02. 2016 ж. Ахметжанов 
Болат 

Қадырұлы

«Нұр Отан» партиясы АФ-ның сыбай-
лас жемқорлықпен күрес жөніндегі 
Қоғамдық Кеңесінің мүшесі, «Нұр 
Отан» партиясының АФ төрағасының  
бірінші орынбасары

3 17.02. 2016 ж. Тұралинов 
Мырзабай 
Шәріпұлы 

№1 Саумалкөл ОМ-нің директоры, 
партиялық бақылау комиссиясының 
төрағасы, «Нұр Отан» партиясы Айыр-
тау АФ Саяси кеңесінің Бюро мүшесі 
(келісім бойынша)  

4 24.02. 2016 ж. Гладкий 
Александр 

Владимирович

«Гладкий» ЖК басшысы, депутаттық 
фракция басшысының орынбасары, №5 
сайлау округінен аудандық мәслихаттың 
депутаты (келісім бойынша)

Ескерту: Азаматтарды қабылдау апта сайын сәрсенбі күндері 15.00-19.00 
сағатта филиалдың кеңсесінде мына мекен-жайда жүргізіледі: Саумалкөл селосы, 
Ш. Уәлиханов көшесі, 42-А (2 қабат).
Қабылдауға алдын ала жазылу мына телефондар арқылы: 22-722, 79-062. 

Тілеубаева Раушан Райымжанқызы, №8 сайлау округі, аудандық мәслихат, 
8 ақпан
Олжабаева Мендігүл Олжабайқызы, № 3 сайлау округі, аудандық мәслихат, 
11 ақпан.
Есенғалиев Сырымбет Қайрошұлы, № 1 сайлау округі, аудандық мәслихат,                     
15 ақпан.
Сәлімжанов Кенжеболат Халелұлы, № 2 сайлау округі, аудандық мәслихат,              
17 ақпан.
Жанахметов Берік Темешұлы, № 4 сайлау округі, аудандық мәслихат,               
19 ақпан.
Еременко Наталия Николаевна, № 11 сайлау округі, аудандық мәслихат,                
22 ақпан.
Гладкий Александр Владимирович, № 5 сайлау округі, аудандық мәслихат,              
26 ақпан.
Байғарин Алмас Манасұлы, № 13 сайлау округі, аудандық мәслихат, 
29 ақпан.
Саумалкөл с. Ш.Уәлиханов көшесі, 44 
Анықтама телефоны: 21-902.

СЕНІМ ТЕЛЕФОНЫ
Ауданда мемлекеттік қызметкерлердің қызмет аясында жемқорлыққа қарсы 

күрес мақсатында және ҚР «Жемқорлыққа қарсы күрес» туралы Заңынын 
нәтижелі орындалуына байланысты Айыртау ауданы мәслихат аппаратында   
21-9-02 сенім телефоны орнатылған.
Қоңырау шалыңыздар, сіздердің хабарландыруларыңыз бей жай қалмайды.  

Ақпан айына аудандық мәслихат хатшысының және 
депутаттарының азаматтарды қабылдау кестесі

(сағат 15-00 сағат 17-00  дейін)

2016 жылғы 6 ақпанда сағат 11.00-де Володар ауылдық округі әкімі 
аппаратының ғимаратында Володар ауылдық округіне қызмет көрсететін 
учаскелік полиция инспекторының бос лауазымына кандидатураны ашық 
талқылау жөніндегі жиын өтеді.

*   *   *
2016 жылғы 6 ақпанда сағат 11.00-де Гусаковка ауылдық округі әкімі 

аппаратының ғимаратында Гусаковка ауылдық округіне қызмет көрсететін 
учаскелік полиция инспекторының бос лауазымына кандидатураны ашық 
талқылау жөніндегі жиын өтеді.

ХАБАРЛАНДЫРУЛАРХАБАРЛАНДЫРУЛАР

ДҮЙСЕНБІ, 8 АҚПАН
ҚАЗАҚСТАН

7:00 «ТАҢШОЛПАН» 10:00 «Апта.
kz» 11:05 «Дара жол» 12:30 «Ақсауыт» 
13:00 «БІРГЕ  ТАҢДАЙМЫЗ !» 14:10 
«Келін» Т\х 15:00 «ӘЙЕЛ БАҚЫТЫ» 16:05 
«Жүрегім сізге аманат» Т\х 17:00 «МЕНІҢ 
ҚАЗАҚСТАНЫМ!» 17:30 KAZNEWS 17:50 
«ХАЛЫҚТЫҚ ЭКОНОМИКА» 18:05 «БҮГІНГІ 
КҮННІҢ БАТЫРЛАРЫ» 18:15 «ӨЗГЕРГЕН 
ӨҢІР» 18:35 «ЖҮРЕГІМ СІЗГЕ АМАНАТ» Т\х 
19:30 KAZNEWS 20:20 «СЕРПІЛІС» 21:05 
«ШЫРҒАЛАҢ» Т\х 22:00 «КЕЛІН» Т\х 22:50 
«ТҮНГІ СТУДИЯДА НҰРЛАН ҚОЯНБАЕВ» 
23:20 ФУТЗАЛ EURO-2016 Ширек финал 
1-ші ойын 1:20 «SPORT.KZ» 1:40 «Бүгінгі 
күннің батырлары» 1:50 ФУТЗАЛ EURO-
2016 Ширек финал 2-ші ойын

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

күн» 10:00 «Жеті күн» 11:00 «Экономкласс» 
11:10 М\ф «Белка и Стрелка: озорная се-
мейка» 11:35 М\с «Фархат» 12:25 «Сотқа 
жеткізбей» Д\ф13:00 Түскі жаңалықтар 
13:15 Т\с «Условия контракта» 14:10 Т\с 
«Гречанка» 15:00 Новости 15:15 «Бармысың, 
бауырым?» 16:00 Кешкі жаңалықтар 16:15 
«Өмір сабақтары» Д\ф17:00 Новости 17:15 
Т\с «След» 17:55 «Орталық Хабар» 19:00 
«ТВ Бинго» 19:55 «Негізінде...» 20:00 
Қорытынды жаңалықтар 20:30 «Арнайы 
хабар» 20:55 «По сути» 21:00 Итоги дня 
21:30 Т\с «Осколки» 22:30 «Жекпе-жек» 
23:15 «Бетпе-бет» 23:45 «Негізінде...» 23:50 
Қорытынды жаңалықтар 00:20 «По сут» 
00:25 Итоги дня 00:55 «Сотқа жеткізбей» 
Д\ф 01:25 Жаңалықтар

ЕВРАЗИЯ 
6:00 ЖАҢАЛЫҚТАР СУБТИТРЛЕР-

МЕН  6:05 «ЖИТЬ  ЗДОРОВО» 7:00 
ЖАҢАЛЫҚТАР СУБТИТРЛЕРМЕН 7:15 
«САПА БАҚЫЛАУДА» 7:55 ЖАҢАЛЫҚТАР 
СУБТИТРЛЕРМЕН 8:00 «ДОБРОЕ УТРО» 
11:00 «ЖДИ МЕНЯ» 11:55 «БAСТЫ ПА-
ТРУЛЬ» 12:05 «СҮЙГЕН ЖАР» Т/Х 13:00 
«ӘЙЕЛ СЫРЫ…» 13:55 «П@УТINA» 
14:20 «СТАНИЦА» Т/с 15:15 «ПЕРВЫЕ 
НОВОСТИ» 15:40 «СУДЕБНЫЕ ИСТО-
РИИ» 16:45 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ» 17:50 
«ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 18:55 Т/с «ЗОЛОТАЯ 
КЛЕТКА» 20:00 «ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ» 
21:00 «СҮЙГЕН ЖАР» Т/Х 22:00 «БАСТЫ 
ЖАҢАЛЫҚТАР» 22:45 «ДЖОДХА ЖӘНЕ 
АКБАР» Т/Х 23:35 «П@УТINA» 0:00 «ВРЕ-
МЯ» (Орбита 2) 0:30 Т/с «МАЖОР» 1:40 
«П@УТINA+» 2:30 «Я ПРИДУ САМА» 3:15 
«САПА БАҚЫЛАУДА» 3:40 «КОНТРОЛЬНАЯ 
ЗАКУПКА» 

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 Т/с «Земский доктор» 18.15 
«Прямой эфир» 21.00 Т/с «Солнце в по-
дарок» 23.50 «Честный детектив» 00.45 
«Покушение на Данаю». «Прототипы. Шрек» 
02.20 Т/с «Срочно в номер!» 03.20 «Правила 
самой обаятельной. Ирина Муравьева» 
04.15 «Комната смеха» 

СЕЙСЕНБІ, 9 АҚПАН
ҚАЗАҚСТАН

7:00 «ТАҢШОЛПАН» 10:00 «Шырғалаң» 
Т\х 10:50 «Cұңқар» Т\х 11:45 «Айтуға 
оңай...» 12:30 «Ғасырлар үні» Д\ф 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 «Қылмыс пен жаза» 18:15 
«Аюлар» М\х 18:35 «ЖҮРЕГІМ СІЗГЕ АМА-
НАТ» Т\х 19:30 KAZNEWS 20:20 «АЙТУҒА 
ОҢАЙ...» 21:05 «ШЫРҒАЛАҢ» Т\х 22:00 
«КЕЛІН» Т\х 22:50 «ТҮНГІ СТУДИЯДА 
НҰРЛАН ҚОЯНБАЕВ» 23:20 ФУТЗАЛ 
EURO-2016 Ширек финал 3-ші ойын 1:20 
KAZNEWS 1:50 ФУТЗАЛ EURO-2016 Ширек 
финал 4-ші ойын

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

күн» 10:00 Таңғы жаңалықтар 10:10 Т\с 
«Осколки» 11:00 Новости 11:10 М\ф «Белка 
и Стрелка: озорная семейка» 11:20 М\ф 
«Дибидогс» 11:45 «Сотқа жеткізбей» Д\
ф12:15 Т\х «Тракторшының махаббаты» 
13:00 Түскі жаңалықтар 13:15 Т\с «Условия 
контракта» 14:10 Т\с «Гречанка» 15:00 
Новости 15:10 Т\х «Сүйген жарым» 16:00 
Кешкі жаңалықтар 16:15 «Біздің үй» 17:00 
Новости 17:15 Т\с «След» 17:55 «Тағдыр 
жолы» 18:25 Т\х «Бауыржан Момышұлы» 
19:15 Т\х «Тракторшының махаббаты» 19:55 
«Негізінде...» 20:00 Қорытынды жаңалықтар 
20:30 «Бюро расследований» 20:55 «По 
сути» 21:00 Итоги дня 21:30 Т\с «Осколки» 
22:30 Т\с «След» 23:15 «Бетпе-бет» 23:45 
«Арнайы хабар» 00:15 «Негізінде...» 00:20 
Қорытынды жаңалықтар 00:50 «По сути» 
00:55 Итоги дня 01:25 «Сотқа жеткізбей» 
Д\ф 01:55 Жаңалықтар

ЕВРАЗИЯ 
6:00 ЖАҢАЛЫҚТАР СУБТИТРЛЕР-

МЕН  6:05 «ЖИТЬ  ЗДОРОВО» 7:00 
ЖАҢАЛЫҚТАР СУБТИТРЛЕРМЕН 7:15 
«САПА БАҚЫЛАУДА» 7:55 ЖАҢАЛЫҚТАР 
СУБТИТРЛЕРМЕН 8:00 «ДОБРОЕ УТРО» 
11:00 «ОДИНОКИЙ ВОЛК» Т/с 11:55 
«БAСТЫ ПАТРУЛЬ» 12:05 «СҮЙГЕН ЖАР» 
Т/Х 13:00 «АШЫҒЫН АЙТҚАНДА» 13:55 
«П@УТINA» 14:20 «СТАНИЦА» Т/с 15:15 
«ПЕРВЫЕ НОВОСТИ» 15:40 «СУДЕБНЫЕ 
ИСТОРИИ» 16:45 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМ-
СЯ» 17:50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 18:55 Т/с 
«ЗОЛОТАЯ КЛЕТКА» 20:00 «ГЛАВНЫЕ 
НОВОСТИ» 21:00 «СҮЙГЕН ЖАР» Т/Х 
22:00 «БАСТЫ ЖАҢАЛЫҚТАР» 22:45 
«ДЖОДХА ЖӘНЕ АКБАР» Т/Х 23:35 «П@
УТINA» 0:00 «ВРЕМЯ» 0:30 Т/с «МАЖОР» 
1:40 «П@УТINA+» 2:30 «Я ПРИДУ САМА» 
3:15 «АШЫҒЫН АЙТҚАНДА» 

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 Т/с «Земский доктор» 18.15 
«Прямой эфир» 21.00 Т/с «Солнце в по-
дарок» 23.50 Вести.doc 01.30 «Шифры 
нашего тела. Неизвестные органы». 1 ф. 
«Смертельные опыты. Генетика» 03.05 
Т/с «Срочно в номер!» 04.05 «Комната 

смеха» 
СӘРСЕНБІ, 10 АҚПАН

ҚАЗАҚСТАН
7:00 «ТАҢШОЛПАН» 10:00 «Шырғалаң» 

Т\х 10:50 «Cұңқар» Т\х 11:45 «Айтуға 
оңай...» 12:30 «Ғасырлар үні» Д\ф 13:00 
«БІРГЕ ТАҢДАЙМЫЗ!» 14:10 «Келін» Т\х 
15:00 «ӘЙЕЛ БАҚЫТЫ» 16:05 «Жүрегім 
сізге аманат» Т\х 17:00 «Жарқын бейне» 
17:30 KAZNEWS 17:55 «Табыс сыры» 
Арнайы жоба 18:15 «Аюлар» М\х 18:35 
«ЖҮРЕГІМ СІЗГЕ АМАНАТ» Т\х 19:30 
KAZNEWS 20:20 «АЙТУҒА ОҢАЙ...» 21:05 
«ШЫРҒАЛАҢ» Т\х 22:00 «КЕЛІН» Т\х 22:55 
«ТҮНГІ СТУДИЯДА НҰРЛАН ҚОЯНБАЕВ» 
23:30 «Астана - қаржы орталығы» 0:00 
KAZNEWS 0:50 «Cұңқар» Т\х 1:35 «Әйел 
бақыты» 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 М\ф «Белка 
и Стрелка: озорная семейка» 11:20 М\ф 
«Дибидогс» 11:45 «Сотқа жеткізбей» Д\
ф12:15 Т\х «Тракторшының махаббаты» 
13:00 Түскі жаңалықтар 13:15 Т\с «Условия 
контракта» 14:10 Т\с «Гречанка» 15:00 
Новости 15:10 Т\х «Сүйген жарым» 16:00 
Кешкі жаңалықтар 16:15 «Біздің үй» 17:00 
Новости 17:15 Т\с «След» 17:55 «Тур де 
Хабар» 18:25 Т\х «Бауыржан Момышұлы» 
19:10 Т\х «Тракторшының махаббаты» 19:55 
«Негізінде...» 20:00 Қорытынды жаңалықтар 
20:30 «Қайсар жандар» 20:55 «По сути» 
21:00 Итоги дня 21:30 Т\с «Осколки» 
22:30 Т\с «След» 23:30 «Бетпе-бет» 00:00 
«Негізінде...» 00:05 Қорытынды жаңалықтар 
00:35 «По сути» 00:40 Итоги дня 01:10 «Ар-
ман қанатында» 01:40 «Сотқа жеткізбей» 
Д\ф 02:10 Жаңалықтар

ЕВРАЗИЯ 
6:00 ЖАҢАЛЫҚТАР СУБТИТРЛЕР-

МЕН  6:05 «ЖИТЬ  ЗДОРОВО» 7:00 
ЖАҢАЛЫҚТАР СУБТИТРЛЕРМЕН 7:15 
«САПА БАҚЫЛАУДА» 7:55 ЖАҢАЛЫҚТАР 
СУБТИТРЛЕРМЕН 8:00 «ДОБРОЕ УТРО» 
11:00 «ОДИНОКИЙ ВОЛК» Т/с 11:55 
«БAСТЫ ПАТРУЛЬ» 12:05 «СҮЙГЕН ЖАР» 
Т/Х 13:00 «АШЫҒЫН АЙТҚАНДА» 13:55 
«П@УТINA» 14:20 «СТАНИЦА» Т/с 15:15 
«ПЕРВЫЕ НОВОСТИ» 15:40 «СУДЕБНЫЕ 
ИСТОРИИ» 16:45 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМ-
СЯ» 17:50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 18:55 Т/с 
«ЗОЛОТАЯ КЛЕТКА» 20:00 «ГЛАВНЫЕ 
НОВОСТИ» 21:00 «СҮЙГЕН ЖАР» Т/Х 
22:00 «БАСТЫ ЖАҢАЛЫҚТАР» 22:45 
«ДЖОДХА ЖӘНЕ АКБАР» Т/Х 23:35 «П@
УТINA» 0:00 «ВРЕМЯ» 0:30 Т/с «МАЖОР» 
1:40 «П@УТINA+» 2:30 «Я ПРИДУ САМА» 
3:15 «АШЫҒЫН АЙТҚАНДА» 

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, 04.45 
Вести. Дежурная часть 15.00 Т/с «Земский 
доктор» 18.15 «Прямой эфир» 21.00 Т/с 
«Солнце в подарок» 22.55 «Специальный 
корреспондент» 00.35 «Потерянный рай. 
Ностальгия по Союзу». «Как оно есть. 
Молоко» 02.40 Т/с «Срочно в номер!» 
03.40 «Комната смеха» 

БЕЙСЕНБІ, 11 АҚПАН
ҚАЗАҚСТАН

7:00 «ТАҢШОЛПАН» 10:00 «Шырғалаң» 
Т\х 10:50 «Cұңқар» Т\х 11:45 «Айтуға 
оңай...» 12:30 «Ғасырлар үні» Д\ф 13:00 
«БІРГЕ ТАҢДАЙМЫЗ!» 14:10 «Келін» Т\х 
15:00 «ӘЙЕЛ БАҚЫТЫ» 16:05 «Жүрегім 
сізге аманат» Т\х 17:00 «ҮШ ТҰҒЫРЛЫ 
ТІЛ» 17:30 KAZNEWS 17:55 «ҚОРҒАНЫС 
ҚУАТЫ» Д\ф 18:15 «Аюлар» М\х 18:35 
«ЖҮРЕГІМ СІЗГЕ АМАНАТ» Т\х 19:30 
KAZNEWS 20:20 «АЙТУҒА ОҢАЙ...» 21:05 
«ШЫРҒАЛАҢ» Т\х 22:00 «КЕЛІН» Т\х 22:50 
«ТҮНГІ СТУДИЯДА НҰРЛАН ҚОЯНБАЕВ» 
23:20 ФУТЗАЛ EURO-2016 Жартылай финал 
1-ші ойын 1:20 KAZNEWS 1:50 ФУТЗАЛ 
EURO-2016 Жартылай финал 2-ші ойын

ХАБАР
07:02 «Бұйымтай» 08:00 «Жаңа күн» 

10:00 Таңғы жаңалықтар 10:10 Т\с «Оскол-
ки» 11:00 Новости 11:10 М\ф «Белка и 
Стрелка: озорная семейка» 11:20 М\ф 
«Дибидогс» 11:45 «Сотқа жеткізбей» Д\
ф12:15 Т\х «Тракторшының махаббаты» 
13:00 Түскі жаңалықтар 13:15 Т\с «Условия 
контракта» 14:10 Т\с «Гречанка» 15:00 
Новости 15:10 Т\х «Сүйген жарым» 16:00 
Кешкі жаңалықтар 16:15 «Біздің үй» 17:00 
Новости 17:15 Т\с «След» 18:00 «Тур де 
Хабар» 18:25 Т\х «Бауыржан Момышұлы» 
19:10 Т\х «Тракторшының махаббаты» 19:55 
«Негізінде...» 20:00 Қорытынды жаңалықтар 
20:30 «Тағдыр жолы» 20:55 «По сути» 
21:00 Итоги дня 21:30 Т\с «Осколки» 
22:30 Т\с «След» 23:20 «Бетпе-бет» 23:50 
«Негізінде...» 23:55 Қорытынды жаңалықтар 
00:25 «По сути» 00:30 Итоги дня 01:00 «100 
бизнес-тарихы» 01:30 «Сотқа жеткізбей» 
Д\ф 02:00 Жаңалықтар

ЕВРАЗИЯ 
6:00 ЖАҢАЛЫҚТАР СУБТИТРЛЕР-

МЕН  6:05 «ЖИТЬ  ЗДОРОВО» 7:00 
ЖАҢАЛЫҚТАР СУБТИТРЛЕРМЕН 7:15 
«САПА БАҚЫЛАУДА» 7:55 ЖАҢАЛЫҚТАР 
СУБТИТРЛЕРМЕН 8:00 «ДОБРОЕ УТРО» 
11:00 «ОДИНОКИЙ ВОЛК» Т/с 11:55 
«БAСТЫ ПАТРУЛЬ» 12:05 «СҮЙГЕН ЖАР» 
Т/Х 13:00 «АШЫҒЫН АЙТҚАНДА» 13:55 
«П@УТINA» 14:20 «СТАНИЦА» Т/с 15:15 
«ПЕРВЫЕ НОВОСТИ» 15:40 «СУДЕБНЫЕ 
ИСТОРИИ» 16:45 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМ-
СЯ» 17:50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 18:55 Т/с 
«ЗОЛОТАЯ КЛЕТКА» 20:00 «ГЛАВНЫЕ 
НОВОСТИ» 21:00 «СҮЙГЕН ЖАР» Т/Х 22:00 
«БАСТЫ ЖАҢАЛЫҚТАР» 22:45 «ДЖОДХА 
ЖӘНЕ АКБАР» Т/Х 23:35 «П@УТINA» 0:00 
«ВРЕМЯ» 0:30 Т/с «МАЖОР» 1:40 «П@
УТINA+» 2:30 «МАРЬИНА РОЩА» 3:15 
«АШЫҒЫН АЙТҚАНДА» 

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, 04.45 Вести. 
Дежурная часть 15.00 Т/с «Самара» 18.15 
«Прямой эфир» 21.00 Т/с «Солнце в по-
дарок» 22.55 «Поединок» 00.35 «Русский 

корпус. Затерянные во времени». «Крымская 
легенда» 02.30 Т/с «Срочно в номер!» 03.30 
«Комната смеха» 

ЖҰМА, 12 АҚПАН
ҚАЗАҚСТАН

7:00 «ТАҢШОЛПАН» 10:00 «Шырғалаң» 
Т\х 10:50 «Cұңқар» Т\х 11:45 «Айтуға 
оңай...» 12:30 «Ғасырлар үні» Д\ф 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 «Иман айнасы» 18:15 
«БАЛАМЕН БЕТПЕ-БЕТ» 18:35 «ЖҮРЕГІМ 
СІЗГЕ АМАНАТ» Т\х 19:30 KAZNEWS 20:15 
«АЙТУҒА ОҢАЙ...» 21:00 «Ұлттық шоу: 
Роза шақырады» 22:10 «КЕЛІН» Т\х 23:05 
«Жайдарман» 23:30 «Сіз не дейсіз?» 0:00 
KAZNEWS 0:45 «Cұңқар» Т\х 1:25 «Әйел 
бақыты» 2:15 «Серпіліс» 3:00 KAZNEWS

ХАБАР
07:02 «Бұйымтай» 08:00 «Жаңа күн» 

10:00 Таңғы жаңалықтар 10:10 Т\с «Оскол-
ки» 11:00 Новости 11:10 М\ф «Белка и 
Стрелка: озорная семейка» 11:20 М\ф 
«Дибидогс» 11:45 «Сотқа жеткізбей» Д\
ф12:15 Т\х «Тракторшының махаббаты» 
13:00 Түскі жаңалықтар 13:15 Т\с «Условия 
контракта» 14:05 Т\с «Гречанка» 15:00 
Новости 15:10 Т\х «Сүйген жарым» 16:00 
Кешкі жаңалықтар 16:15 «Өмір сабақтары» 
Д\ф16:50 «Экономкласс» 17:00 Новости 
17:15 Т\с «След» 18:00 «Арман қанатында» 
18:25 Т\х «Бауыржан Момышұлы» 19:20 
Т\х «Тракторшының махаббаты» 20:00 
Қорытынды жаңалықтар 20:30 Startup 
Bolashak 21:00 Итоги дня 21:30 Мегахит 
«Умница Уилл Хантинг» 23:50 Т\с «Пере-
кресток в Астане» 01:20 «Сотқа жеткізбей» 
Д\ф 01:50 Жаңалықтар

ЕВРАЗИЯ 
6:00 ЖАҢАЛЫҚТАР СУБТИТРЛЕР-

МЕН  6:05 «ЖИТЬ  ЗДОРОВО» 7:00 
ЖАҢАЛЫҚТАР СУБТИТРЛЕРМЕН 7:15 
«САПА БАҚЫЛАУДА» 7:55 ЖАҢАЛЫҚТАР 
СУБТИТРЛЕРМЕН 8:00 «ДОБРОЕ УТРО» 
11:00 «ОДИНОКИЙ ВОЛК» 11:55 «БAСТЫ 
ПАТРУЛЬ» 12:05 «СҮЙГЕН ЖАР» Т/Х 
13:00 «АШЫҒЫН АЙТҚАНДА» 13:55 
«ЖҰМА УАҒЫЗЫ» 14:10 «П@УТINA» 
14:35 «ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ» 15:15 «ПЕР-
ВЫЕ НОВОСТИ» 15:40 Кино «СРЕДНИЙ 
РОД, ЕДИНСТВЕННОЕ ЧИСЛО» 17:40 
«ЖДИ МЕНЯ» КАЗАХСТАН 18:40 Лотерея 
«АВТОКУШ» 18:50 «ПОЛЕ ЧУДЕС» 20:00 
«ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ» 21:00 «СҮЙГЕН 
ЖАР» Т/Х 22:00 «БАСТЫ ЖАҢАЛЫҚТАР» 
22:45 «ДЖОДХА ЖӘНЕ АКБАР» Т/Х 23:35 
ЦЕРЕМОНИЯ ВРУЧЕНИЯ НАРОДНОЙ 
ПРЕМИИ «ЗОЛОТОЙ ГРАММОФОН» Часть 
3 1:30 «П@УТINA» 1:55 «МОДНЫЙ ПРИ-
ГОВОР» 2:45 «АШЫҒЫН АЙТҚАНДА» 3:30 
«МАРЬИНА РОЩА» 

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 Т/с «Самара» 18.15 «Прямой 
эфир» 21.00 «Петросян-шоу» 23.00 Х/ф 
«Папа для Софии» 03.00 «Мир невы-
спавшихся людей» 

СЕНБІ, 13 АҚПАН
ҚАЗАҚСТАН

7:00 Қазақстан эстрада жұлдыздарының 
қатысуымен концерт 8:00 «Айналайын» Т\х 
8:35 «Агробизнес» 9:00 «СЕНБІЛІК ТАҢ» 
10:05 «Дауа» 10:35 «Әзіл әлемі» 12:30 
«Ас болсын!» 13:15 «ТАБЫС СЫРЫ 13:30 
«ҚОҢЫР ӘУЕН» Р.Стамғазиевтың концерті 
14:20 «Құтқарушы» Т\х 18:40 «ӨМІРДІҢ 
ӨЗІ НОВЕЛЛА» Т\х 19:30 KAZNEWS 20:05 
«Үздік әндер» 21:00 «ДАРА ЖОЛ» 22:35 
«Өнер қырандары» 23:20 ФУТЗАЛ EURO-
2016 3-ші ойын үшін матч 1:20 KAZNEWS 
1:50 ФУТЗАЛ EURO-2016 Финал

ХАБАР
07:02 «Тамаша» 08:15 «Әсем әуен» 

08:40 «Бармысың, бауырым?» 09:25 «Про-
двопрос» 09:45 «Тур де Хабар» 10:15 М\ф 
«Побег с планеты Земля» 11:40 М\с «Диноф-
роз» 13:00 Сказки Братьев Гримм «Король 
Дроздобород» 14:00 «Орталық Хабар» 15:10 
«Жеті ән» 16:30 Кино «Қара шаңырақ» 18:05 
Ақбота Керімбекованың «Күзгі әуен» атты 
ән кеші 19:45 «Бенефис-шоу» 21:00 «Жеті 
күн» 22:00 Мегахит «Охотник на лис» 00:20 
Т\с «Перекресток в Астане» 01:50 «Қамар 
сұлу» спектаклі.

ЕВРАЗИЯ 
6:00 ЖАҢАЛЫҚТАР СУБТИТРЛЕРМЕН 

6:05 «МАРЬИНА РОЩА» 8:00 «ТАҢҒЫ 
ПОШТА» 8:35 «П@УТINA» 9:00 «СМАК» 
9:40 Кино «ЛЮБОВНИК ДЛЯ ЛЮСИ» 11:35 
«ФАБРИКА ГРЕЗ» 12:00 «ӘЙЕЛ СЫРЫ…» 
13:00 «101 КЕҢЕС» 13:25 «П@УТINA+» 
14:25 «ЗОЛОТОЙ ГРАММОФОН» Часть 
3 16:15 «ДОБРЫЙ ВЕЧЕР, КАЗАХСТАН!» 
17:20 Кино «ВРАЧИХА» 20:00 «ПЕРВАЯ 
ПРОГРАММА» 21:00 «ВРАЧИХА» 22:00 
«КЕШКІ КЕЗДЕСУ» 23:10 «СЕНБІЛІК 
ЖАҢАЛЫҚТАР» 23:50 Т/с «КЛИМ» 1:50 
«ӘЙЕЛ СЫРЫ…» 2:40 «101 КЕҢЕС» 
3:00 «МАРЬИНА РОЩА» 4:30 «ТАҢҒЫ 
ПОШТА» 

РОССИЯ 1 
04.20 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи». 

«До третьего выстрела» 05.00 «Комната 
смеха» 06.15 «Сельское утро» 06.45 
«Диалоги о животных» 07.40, 11.10, 14.20 
Местное время. Вести - Москва 08.00, 
11.00, 14.00 Вести 08.10 Местное время 
09.15 «Правила движения» 10.10 «Личное. 
Лев Лещенко» 11.20 Х/ф «Жених» 13.05, 
14.30 Х/ф «Незабудки» 17.00 «Один в один. 
Битва сезонов» 20.00 Вести в субботу 
21.00 Х/ф «Приговор идеальной пары» 
01.00 Х/ф «Простить за все» 03.05 Т/с 
«Марш Турецкого» 

ЖЕКСЕНБІ, 14 АҚПАН
ҚАЗАҚСТАН

7:00 Қазақстан эстрада жұлдыздарының 
қатысуымен концерт 8:30 «Айналайын» Т\х 
9:00 «Ақсауыт» 9:30 «БҮГІН ЖЕКСЕНБІ» 
11:05 «САЯХАТШЫ ДАРА» М/ф 12:40 
«Өмірдің өзі новелла» Т\х 13:30 «КЕЛБЕТ» 
14:00 «СӨЗДІҢ ПІРІ - СҮЙІНБАЙ» 14:20 
«Құтқарушы» Т\х 18:40 «Әзіл әлемі» 20:00 
«АПТА КZ» 21:00 «Әндер мен жылдар» 
Концерт 23:30 Драма «Жерұйық» 1:20 
«Апта Кz» 2:20 «Өмірдің өзі новелла» Т\х 
3:10 «Айналайын» Т\х

ХАБАР
07:02 «Тамаша» 08:30 «Жеті күн» 09:30 

«Айбын» 10:00 «Ас арқау» 10:25 «Тур де 
Хабар» 10:55 М\фы «Каникулы в Просток-
вашино» 11:15 М\ф «Марко-Макако» 12:30 
Сказки Братьев Гримм «Румпельштильцхен» 
13:30 «Бенефис-шоу» 14:45 Кино «Лотерея» 
16:25 Қайрат Нұртастың «Мен ғашықпын» 
концерті 18:30 «Қызық times» 19:45 «Ду-
думан» 21:00 «Жеті күн» 22:00 Мегахит 
«Прощай, детка, прощай!» В ролях: Кейси 
Аффлек, Мишель Монахэн, Морган Фриман, 
Эд Харрис 00:00 Т\с «Перекресток в Астане» 
01:30 «Күзгі романс» спектаклі.

ЕВРАЗИЯ 
6:00 ЖАҢАЛЫҚТАР СУБТИТРЛЕРМЕН 

6:05 «МАРЬИНА РОЩА» 7:50 «СЕНБІЛІК 
ЖАҢАЛЫҚТАР» 8:25 «П@УТINA» 8:45 
«ВОСКРЕСНЫЕ БЕСЕДЫ» 9:00 «ЗДО-
РОВЬЕ» 10:10 «КАЗЛОТО» 10:50 «АННА 
ГЕРМАН ДОМ ЛЮБВИ И СОЛНЦА» 12:00 
«ӘЙЕЛ СЫРЫ…» 13:00 «101 КЕҢЕС» 13:25 

«КЕШКІ КЕЗДЕСУ» 14:30 ЮБИЛЕЙНЫЙ 
ВЕЧЕР ВЯЧЕСЛАВА ДОБРЫНИНА 16:15 
«ДОБРЫЙ ВЕЧЕР, КАЗАХСТАН!» 17:20 
Кино «ВРАЧИХА» 21:00 «АНАЛИТИКА» 
22:00 «П@УТINA+» 22:55 «ӘН ДАРИЯ» 
23:45 «БЕЗ СТРАХОВКИ» 2:30 «П@УТINA+» 
3:15 «101 КЕҢЕС» 3:35 «ӘН ДАРИЯ» 4:20 
«МАРЬИНА РОЩА» 

РОССИЯ 1 
05.35 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи». 

«До третьего выстрела» 07.30 «Сам себе 
режиссер» 08.20, 03.25 «Смехопанора-
ма» 08.50 «Утренняя почта» 09.30 «Сто 
к одному» 10.20 Местное время. Вести 
- Москва. Неделя в городе 11.00, 14.00 
Вести 11.10 «Смеяться разрешается» 
12.25, 14.20 Т/с «Оплачено любовью» 20.00 
Вести Недели 22.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым» 00.30 Т/с «По 
горячим следам» 02.30 «Шерлок Холмс и 
доктор Ватсон». Рождение легенды» 03.55 
«Комната смеха» 
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Ескерту: бес жєне одан артыќ тєулікке мєліметтердіњ наќтылыѓы тμмен болып табылады.

САТЫЛАДЫСАТЫЛАДЫ
* Семіртулі тұрған құнан сатамын.
Қаратал ауылы. тел: 52-509.                                                                    (2-1).

Құттықтаймыз!Құттықтаймыз!

2016 жылғы 17 қаңтарда Ре-
спубликада өнертапқыштықты 
насихаттауға және қолдауға 
бағытталған, өнертапқыштық 
саласындағы жетістіктердің 
«Шапағат» «еспубли»алық кон-
курсына іріктеу басталды.
Конкурсқа қатысуға өтінімдерді 
қабылдау қаңтар айының екінші 
аптасынан басталды. Өтінімдерді 
іріктеуді конкурстық комиссия 
жүзеге асырады, оның құрамына 
ғылыми мекемелердің, мемлекеттік 
органдардың, ұлттық кәсіпкерлер 
палатасының және патенттік сенім 
білдірген өкілдері кіреді.
Ғылым мен техниканың әр 
түрлі салаларына жататын, 

БАЙҚАУ!
өнертабыстарға патенттері бар 
ұлттық өтінім иелері конкурсқа 
қатысушылар бола алады.
Конкурс келесі аталымдар бойын-
ша өткізіледі:
«Жыл өнертабысы»;
«Өнертапқыш әйел»;
«Ең жас өнертапқыш»;
«Ең белсенді өнертапқыш»;
«Жас дарын».
Осы конкурстағы «Жас дарын» 
және «Ең жас өнертапқыш» ата-
лымдарына оқушылар және 
студенттер арасынан үміткер 
іріктеледі.

А. ЖАМАЛИДЕНОВА,
Айыртау ауданы Әділет 

басқармасының бас маманы.

«Елецкий ауылдық округі әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесінің 
әкімі Қасенов Серік Оралбекұлы әр аптаның сәрсенбі күндері сағат 
14.00-ден 17.00-ге дейін азаматтарды жеке мәселелері бойынша 
қабылдайды.

СЕНІМ ТЕЛЕФОНЫ
Елецкий ауылдық округі әкімі аппаратының мемлекеттік қызметкерлері мен 
лауазымды тұлғалардың тарапынан жіберілген құқықбұзушылықтарды, 
Ар-намыс кодексін және сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнамаларды 
бұзу фактілерін хабарлай аласыздар. 
«Елецкий ауылдық округі әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесінде 
8 (71533) 29-634 сенім телефоны қызмет етеді.

*  *  *

«Елецкий ауылдық округі әкімінің аппараты» 
ММ-і азаматтардың жеке мәселелері бойынша 

қабылдау кестесі

«Қамсақты ауылдық округі әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесінің 
әкімі Беркімбай Жақсылық Әбдірұлы әр аптаның дүйсенбі күндері сағат 
15.00-ден 17.00-ге дейін мына мекен-жайда: Карасевка ауылы, Мира 
көшесі, 13 үйде азаматтарды жеке мәселелері бойынша қабылдайды.

СЕНІМ ТЕЛЕФОНЫ
Қамсақты ауылдық округі әкімі аппаратының мемлекеттік 

қызметкерлері мен лауазымды тұлғалардың тарапынан жіберілген құқық 
бұзушылықтарды, Ар-намыс кодексі талаптарын сақтамаулары және 
сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнамаларды бұзу фактілерін хабарлай 
аласыздар. 

«Қамсақты ауылдық округі әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесінде 
25-322 сенім телефоны қызмет етеді.

*   *   *

Қамсақты ауылдық округі әкімінің 
азаматтарды қабылдау кестесі

«Қаратал ауылдық округі әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесінің 
әкімі Дауылбаев Ардақ Айтмағанбетұлы әр аптаның сәрсенбі және 
жұма күндері сағат 10.00-ден 12.00-ге дейін азаматтарды жеке мәселелері 
бойынша қабылдайды.

СЕНІМ ТЕЛЕФОНЫ
Қаратал ауылдық округі әкімі аппаратының мемлекеттік қызметкерлері мен 

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

«Қаратал ауылдық округі әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесінде 
8 (71533) 51-628 сенім телефоны қызмет етеді.

«Қаратал ауылдық округі әкімінің аппараты» 
ММ-нің азаматтарды жеке мәселелері 

бойынша қабылдау кестесі

Тәлімгер ұстаз Әскербек Сәлімбекұлы Мақсұтовтың
мерейтойына жыр шашу

АЗАМАТСЫҢ АЖАРЛЫАЗАМАТСЫҢ АЖАРЛЫ
Жасыңнан өскен жігерлі,
Жиенімсің киелі.
Нағашыңның қашанда,
Саған адал тілегі.
Ұлы Абай айтқандай,
Талаптың міндің тұлпарын.
Қатарыңнан қалмадың,
Алдыңа жан салмадың!
Адалдықты ту етіп,
Ұстаздық жолды таңдадың.
Орындалып арманың,
Білім көгіне самғадың.
Азаматсың ажарлы,
Сенім артуға тұратын.
Жайнатқан ой-сананы,
Игі ісің көп бағалы.
Әскербек деп атыңды   

  қойған,
Күлшат әжең - апайым.
Ертеңіңе жасанған,
Нұрлы күн төксін арайын.
Алпыс жастың асыуын  
  алған,
Нар жігітсің, Әскербек.
Айың туып алдыңнан,
Таймасын бағың тағыңнан.
Асқақ арман қиясында,
Сырымбет тау саласында.
Еңбегің елмен еленсін,
Айыртаудың аясында.

Тайлақ ЖАЛМҰРЗЕНОВ,
Айыртау ауданының 

Құрметті азаматы.

Эпидемиялық маусымға байланысты 2016 жылы Айыртау ОАА жедел 
телефон желісі ашылды:  Жедел телефон желісі: 51-509

АқпаратАқпарат

Қаңтардың 25 жұлдызында 
Айыртау аудандық сотының 

төрағасы Нұрлан Нұралиннің 
төрағалысымен  2015 жылдың 
12 айын қорытындылайтын 
сот төрелігін жүзеге асырудың 
нәтижелеріне арналған баспасөз 
мәслихаты болып өтті.
Нұрлан Қайырбекұлының айту-

ынша: «2015 жыл сот ісін жүргізуде 
негізгі өзгеріс енгізілуімен отандық 
құқық тарихына енді. 2015 жылдың 
1 қаңтарында жаңа Қылмыстық, 
Қылмыстық-процессуалдық, 
Қылмыстық-орындаушылық, 
Әкімшілік-құқықбұзушылық кодекстері 
қолданысқа енгізілді. Қылмыстық 
құқықбұзушылық ,  әк імшіл ік -
құқықбұзушылық түсініктері түбегейлі 
өзгеріп, қорғаушының өкілеттілік 
аясы кеңейе түсті. Жалпы алғанда, 
Қазақстан заңнамасына халықаралық 
стандарттарға сай өзгерістер енгізілуде. 
Азаматтық сот ісін жүргізу айтарлықтай 
оңайлатылды.
Республикалық және облыстық сот-

тар жаңа қылмыстық, азаматтық және 
әкімшілік заңнамаларды қабылдауда 
бірдей қадам жасады, атап өтерлігі, бұл 
жұмыстардың нәтижесі көзге көрініп, 
олардың тиімділігі, ашықтығы, сот 
төрелігінің қолжетімділігі, бұзылған 

Аудандық сотта
Баспасөз мәслихатын өткізді

құқықтың тез арада қалпына келтірілуі 
және бастысы қабылданған сот 
шешімінің әділдігі мен заңдылығы 
болмақ.
Нақтырақ тоқталар болсақ, 2015 

жылдың 12 айында 82 тұлғаға қатысты 
77 қылмыстық іс қаралып, оның 26 
тұлғаға қатысты 25 ісі тараптардың 
татуласуымен тоқтатылды. Осы 
мерзім ішінде 531 азаматтық іс 
қозғалды, олардың басым көпшілігін 
некені бұзу ісі, мұраға таласу ісі, ком-
муналды төлемдерге борышкерлер-
ге қатысты істер құрады. Аталмыш 
уақыт аралығында 435 әкімшілік-
құқықбұзушылық ісі тіркелді, онда 
негізінен масаң күйде көлік жүргізу, 
отбасылық жанжал, сот актісін орын-
дамау секілді істер құрады».
Баспасөз мәслихатын қорытындалай 

келе Нұрлан Нұралин: «Біздің 
мемлекетіміздің сот жүйесі сот ісін 
жүргізудің оңайлатылған, жариялылық, 
ашықтық қалыптарын сақтай оты-
рып, сот төрелігін жүзеге асырады. 
Бұлардың айғағы ретінде процессуал-
ды заңнамадағы соңғы өзгерістерді, 
сот сатыларының қысқартылуын, ре-
спублика соттарының үздіксіз бақылау 
принциптері соттағы әуре-сарсаңдықты 
толығымен алып тастағанын айтуға 
болады. 

Қазіргі таңда Айыртау аудандық со-
тында болған әрбір сот отырысы ды-
быс-, бейнежазбаға жазылады, осы сот 
отырысына қатысқан әрбір қатысушы 
танысу үшін осы материалдарды алуға 
құқылы. Электронды процестер саны 
артуда. Сот та кез келген мемлекеттік 
органдар секілді Қазақстан халқының 
игілігі үшін қызмет атқарады, соны-
мен қоса азаматтардың құқықтарын 
қорғау және әділдікті қалпына келтіруде 
абсолютті ашық, тәуелсіз және қажетті 
құқықтық институт болып табылады», 
– деді.
Баспасөз мәслихатының соңында 

төраға журналистер тарапынан түскен 
бірқатар сұрақтарға жауап берді.
Сонымен қатар, аудандық сот 

төрағасы апта сайын дүйсенбі күндері 
азаматтарды жеке сұрақтары бой-
ынша қабылдайды. Ал алыс ауыл 
тұрғындары үшін сот төрағасының 
қабылдауы басқа да жұмыс күндері кез 
келген уақытта жүргізіледі.
Заңнаманың бұзылуы туралы не-

месе сот аппараты қызметкерлерінің 
қызметтік тәртіптеріне қатысты 
шағымдары болған жағдайда ха-
барлау үшін 2-19-42 сенім телефоны 
тұрақты жұмыс жасайтындығын да 
атап өтпекпіз.

Мақпал ӘЛМАҒАНБЕТОВА.

Өткен  2 0 1 5  жылы  Айыртау  ауда -
нында мемлекеттік өртке қарсы қызметі 

бөлімшелерімен 114 жедел шығулар шықты, оның 
ішінде 48 рет өртке, 49 рет жану оқиғаларына және 

17 рет авариялық-құтқару жұмыстарына. Ауданның 
ерікті өрт құрылымдары 27 рет өрттерді сөндіруге 
қатысты .  Өткен  жылдармен  салыстырғанда 
мемлекеттік өртке қарсы қызметі құрылмаған 
елді мекендерде ерікті өрт құрылымдарының өрт 

сөндірулерге қатысуларының өсуі серпіні байқалады. 
Ерікті өрт құрылымдары 8 рет өздігімен өрттерді 
сөндіріп, өздерінің жұмыстарының тиімділіктерін және 
жауынгерлік дайындықтарын көрсетті.     
Бүгінгі күні №7 Саумалколь селосы өрт сөндіру 

бөлімі заманауи тыныс алу органдарын жеке 
қорғау құралдарымен, дәлірек айтқанда, «Драгер»  
сығымдалған ауасы бар жеткілікті бөлімшеде толты-
рылатын резервті баллондарымен жабдықталған.

2015 жылы барлық болған өрттердің 17 %, тыныс 
алуға жарамсыз ортада  сығымдалған ауасы бар 
аппаратар 9 жағдайда қолданылып, от ошақтарына 
бастапқы уақытта тікелей жету мүмкіндігі арқасында 
жанудың азғана көлемінде  сөндірілді, материалдық 
залал азайтылды. 
Жалпы жұмыс істеу нетижесіне бөлімшенің жақсы 

тиімді көрсеткіштері себебін тигізді. 
Тек қана 7-іші өрт сөндіру бөлімшелері шыққан 21-

өрт бір қараулдыңғана күшімен оның бастапқы өршуі 
кезеңінде өшірілді, сол орайда қысқа мерзімде өрт 
нысандары қайта келтіріліп, пайдалануға жарамды 
болды.     
Сонымен басқа өткен 2015 жылы  авариялық-

құтқару жымыстары кезінде 8 адам құтқарылып, 
төтенше жағдай аумағынан 125 адам және 25 бірлік 
әр түрлі техника эвакуацияланды. 
Сонымен бірге өткен жылы түсіндірмелі-үйрету 

Сақтықта қорлық жоқ
Ґткен жылды ќорытындылады

сипатындағы үлкен алдын алу шаралары жасал-
ды (бұл нысандардағы дәрістер, сұхбаттасулар, 
нұсқаулықтар), бұқаралық ақпараттар құралдарында  
шығу.
Бірақ, шара қолдануға қарамастан аудан аумағында 

56 өрт оқиғасы тіркеліп, оның салдарынан 1 адам қаза 
тауып (2014 жылы - 2 адам), 3 адам әртүрлі дәрежедегі 
жарақат алды, ал өрттен болған материалдық залал 
6 млн. тенгеден асты.  2014 жылмен салыстырғанда  
өрттердің саны 55 пайызға көбейді. 

 7 млн. теңгеден асатын сомада  материалдық 
құндылықтар құтқарылды.
Апаттың «ең көп келетін»  нысны, ол барлық 

өртердің 80 пайызын құрайтын тұрғын-үй секторы, 
онда өткен жылы материалдық залал 3 мллион тен-
геден асатын  45 оқиға тіркелді.           
Т ұ р ғ ы н  ү й ле р д е  ж ә не  ш а р у а ш ы л ы қ 

құрылыстарындағы өрттер, әдетте тұрғындардың 
қарапайым өрт қауіпзіздік ережелерін сақтамауынан 
орын алады, тұратын жерлердің мүшкіл жағдайы 
азаматтардың өздерінің немқұрайлылығынан және 
бейқамдылығынан қиындатылады.

      Ең көп өрттердің саны  отпен абайламаудың 
салдарынан болды- 9 оқиға, пештерді орналасты-
ру және пайдаланудағы өрт қауіпсіздіге ережесін 
сақталмаудан- 14 оқиға,  электорқондырғыларын 
орнатудағы  және  техникалық  пайдаланудағы 
ережесін сақталмаудан-14 оқиға, жағып  жіберу-14 
оқиға тіркелді.

    Отпен 5 құрылыс жойылып, 31 құрылыс 
бүлінді, оның ішінде 16 тұрғын үй, 16 шаруашылық 
құрылыстары.
Экстремалды жағдайдағы аймақтардан 22 адам 

эвакуацияланды, оның ішінде  4-і балалар.
Негізгі жұмысты қорытындылай келе, барлық аудан 

тұрғындарын жаңа жылда барлық қолдан келетін 
амалдар қолдана отырып, өрттерді және адам 
шығынын болдырмау шараларын сақтау  керектігіне 
шақырамын,  тек бізбен  сіздің ортақ жұмысымызғана 
өртпен байланысты жағдайды тұрақтандыра ала-
ды.  
Осы жылға аймақтағы өрттердің алдын алуға, адам 

шығынын болдырмауға, өрттің болуына ықпал ететін 
өрт қауіпсіздігі ережесін бұзушылықтарды анықтау, 
өрт бөлімшелерінің жауынгерлік дайындықтарын 
арттыруға бағытталған жауапты мақсаттар мен 
міндеттер қойылды, басым бағыттардың есебінде 
әскерилендірілмеген ерікті өрт құрылымдарын, ерікті 
адамдарды  өрт сөндіруге мейліңше белсеңді тарту 
жұмысы болып табылады.      

Алмас ӘБІЛҚАЙЫРОВ,
ауданның №7-ӨСБ-нің бастығы, 

азаматтық қорғаныс подполковнигі.  


