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Газет 1993 жылдың қаңтарынан шығады

Қазақстан Республикасы Президенттігіне кандидат 
Әбілғазы Құсайынов Қостанай қаласының жұртшылығымен 
кездесті.
Кездесу барысында Әбілғазы Құсайынов қостанайлықтарды 

сайлауалды бағдарламасының негізгі бағыттарымен таныстырды. 
Бағдарлама экологиялық мәселелерді көтереді. 
Ә.Құсайынов жиылған жұртқа тіршіліктің «жасыл» векторының 

ғылыми негіздемесі туралы, оның ішінде қоғамды кезең-кезеңмен 
экологияландырудың қандай күрделі әрі өзекті міндет болып 
табылатыны туралы әңгімелеп берді. Бұл – дамудың алдағы 
жоспарын мұқият зерттеу арқылы ғана қол жеткізуге болатын 
жаһандық мақсат.
Кандидаттың айтуынша, әлемдік экологиялық мәселелерге тиісті 

деңгейде назар бөлінбеуі, халықаралық пікір алмасуларда бұл 
тақырыптың тар шеңберде қозғалуы жаңа, абструктивті табиғи 
құбылыстар туындатуы мүмкін. 

«Экология – адамзат тіршілігінің маңызды факторы. Біздің 
айналамыздағының бәрі – табиғат, біздің өмір сүріп жатқан ортақ 
әлеміміз. Технология ілгері дамыған сайын, «жасыл» орта осал-
данып барады. Оған дәлел ретінде, топырағы құнарлы жерлердің 
тапшылығын атап өтуге болады. 
Бүгінде, бір адамды азық-түлікпен қамтамасыз етуге қажетті 

жердің көлемі, әлем бойынша, 21,9 гектарға тең. Ал Жер шарының 
биологиялық мүмкіндігі 15,7 гектарды ғана құрайды. Яғни, өздеріңіз 
байқағандай, Жерді мекендейтін 7 миллиард адамның әрбіреуін 
таза, ластанбаған, құнарлы жермен қамту үшін кем дегенде 6,2 
гектар жетіспейді. Бұл өте күрделі мәселе», - деді Ә.Құсайынов. 
Кездесу барысында кандидат, сондай-ақ, әлем бойынша бірегей 

табиғи кеңістіктердің күрт азайып бара жатқанын сөз етті. Мәселен, 
оның айтуынша, Жер шарындағы халқы көп аймақтарда жаһандық 
экожүйенің маңызды бөлшегі – батпақты жерлердің 90 пайызы 
мүлде жойылған. 

«Экология – біздің ортақ үйіміз, ғаламшарымыз туралы ғылым. 
Ғаламшарымыз жалғыз, сондықтан оны көзіміздің қарашығындай 
сақтауымыз керек. Бұл туралы мектеп қабырғасынан бері айты-
лып келеді, бірақ нақты іске келгенде мәселенің өзектілігі жойылар 
емес. 
Мысалға, жаһандық жылыну проблемасын алайық. 20 ғасырдан 

бері орташа ауа температурасы 0,74 градусқа өсті. Мұның үштен 
екі бөлігі соңғы отыз жылға тиесілі. Тұрақты температуралық 
көрсеткіш ғасырлар бойы сақталып келген табиғат үшін бұл үлкен 
өзгеріс», - деді Әбілғазы Құсайынов. 
Кандидаттың келтірген мәліметі бойынша, 19 ғасырдың соңынан 

бері әрбір жаңа онжылдық алдыңғысына қарағанда жылырақ. 
Бұл ғылыми қауымдастықтар мойындап отырған жалпыға аян 
ақпарат, бірақ халықаралық деңгейде оған тиісті жауап табылмай 
отырғаны өкінтеді дейді ол. 
Көптеген елдерде жасыл технология өндіріске енгізілмей 

келеді, тіпті, оны жатырқап отырғандар қаншама. Табиғи ресур-
стар кешенін біріктіретін ортақ термин – экологияны күйзеліске 
ұшыратқан мұндай күрделі жағдай амалсыз ертеңгі күнің туралы 
алаңдатады. 
Қостанай қаласының жұртшылығымен кездесу барысында 

кандидаттың сайлауалды штабының жетекшісі Рүстем Жоламан 
да экологиялық тақырыптың өзектілігіне тоқталды. 

«Біздің заманымызда экология – шектеулі тіршілік көзі. Негізінен, 
оның шектеулі екені бұған дейін де белгілі болатын, бірақ, шексіз 
көрінген шикізат қорының таяздануы күн тәртібіндегі күрделі 
мәселеге айналды. 
Сондықтан да біз халықты экология ғылымдарының негізгі 

бағыттарымен таныстырып, аталмыш мәселеге мұқият көңіл 
бөлуге шақырамыз. Жасыл вектор үнемі таза ауа, құнарлы 
жер, ауызсу көздері мен Жер шарының атмосферасы сынды 
ең маңызды табиғат қорларының тапшылығы туралы өзекті 
мәселелерді меңзейді», - деді Р.Жоламан. 
Кездесу соңында Әбілғазы Құсайынов экологиялық күн 

тәртібінің өзектілігіне тағы бір тоқталып, қала жұртшылығын 
жаһандық экологиялық мәселелерге көңіл бөлуге шақырды. 

«Табиғат – адамзаттың басты байлығы. Оны қастерлеп, күтіп 
ұстау керек, ол – әр адамның, әрқайсымыздың басты міндетіміз», 
- деп қорытты өз сөзін Ә.Құсайынов. 

Сайлау - 2015

Қазақстан Республикасының Президенттігіне Қазақстан Республикасының Президенттігіне 
үміткерлердің еліміздің жұртшылығымен кездесулеріүміткерлердің еліміздің жұртшылығымен кездесулері

Петропавл қаласында Тұрғын Сыздықов «МұнайМаш» АҚ 
жұмысшыларымен кездесу өткізді. 
Кездесуге, сондай-ақ, Т.Сыздықовтың Солтүстік Қазақстан 

облысы бойынша аймақтық сайлауалды штабының өкілдері 
қатысты. 
Өз сөзінде Тұрғын Сыздықов кездесу қатысушыларын өзінің 

сайлауалды тұғырнамасының негізгі қағидаларымен таныстыр-
ды. 
Сондай-ақ, ол ХІХ ғасырдағы ғылыми коммунизмнің негізін 

қалаушылар – Карл Маркс пен Фридрих Энгельс тарихи тәжірибеге 
негізделе отырып, қоғамдық дамудың объективті заңдарын жасай 
келе, адами қоғамды жаңа коммунистік формацияға көшіру 
қажеттігін теориялық негізде дәлелдеп бергенін атап өтті. 

«Біз ғылыми коммунизм идеясын жалғастыруға қарай үлкен 
қадам жасадық. Дамудың көп кезеңді жолдарынан өттік. 
Партияда  партиялық  бұқараны  бақылау ,  оны 

бюракратияландыруға жол бермеу, даму үрдістерін болжау, ауы-
спалы жағдайға дер кезінде әрекет етудің тұрақты механизмдері 
жұмыс істейді. 
Мұның бәрі өмірдің тұрмыстық қажеттіліктерінен туындап, 

бұқараның шынайы шығармашылығына негізделеді», - деп 
көрсетілген Сыздықовтың сайлауалды тұғырнамасында. 
Сонымен қатар кандидаттың сайлауалды бағдарламасында 

батыстық мәдениет пен құндылықтардың көлеңкелі әсері жайында 
мәселе көтерілген. 

«Жаһандық компьютерлендіру мен батыстық электрондық БАҚ 
қоғамның сана-сезімін улап, адамдардың арасына іріткі салу 
үшін индивидуализм принципін насихаттауда, бұл өз кезегінде 
ғаламшардың мәдени тұтастығының құлдырауына алып келуі 
мүмкін. 
Еуропалық елдерде тұтынушылық қоғам құрылымдарының 

қалыптасуынан туындаған батыстық мәдениет дағдарысы 
батыстық өркениеттің әмбебап құндылықтар мен әлеуметтік 
тұрмыс-тіршілік нормаларына деген наразылықтарына қарама-
қайшы келуде.
Батыстың кемшіліктері әсіресе мәдениет саласында анық 

байқалады. 
Себебі, тұтыну, әлеуметтік құбылыс ретінде, көп жағдайда 

материалдық қажеттілікті қанағаттандыруды өмірдің мәні деп 
қарастыратын құндылықтар мен идеялар жүйесіне негізделген», 
- деді Тұрғын Сыздықов. 
Оған қоса, кандидат Тұрғын Сыздықовтың сайлауалды 

бағдарламасында батыстық кинематография стандарттарының 
кері әсері туралы мәселелерге мән берілді. 

«Кинематографияның батыстық стандарттары зорлық-
зомбылыққа, азғындыққа тәрбиелейді. Осыдан барып қатыгез 
күштердің, жағымсыз кейіпкерлердің өз заңдарын насихаттауға 
жол ашылды. 
Батыстық кинематография зорлық-зомбылыққа де-

ген қызығушылықты оятып, оны, адамның сана-сезіміне жат 
эстетикалық нормаға айналдырды.
Батыстық мәдениеттің осынау күдікті «жетістігі» батыстық 

өркениеттің барлық салаларының дамуына көлеңке түсіріп 
отыр. 
Батыстық әдебиеттің де жағдайы мәз емес. Ол әлемдік 

мәдениеттегі өзінің бұрынғы әлеуетінен айырылып, 
зорлық-зомбылық пен бұқаралық әбепсіздікті насихаттай-
тын кинематографияның жетегінде кетті», - деп көрсетілген 
Т.Сыздықовтың сайлауалды тұғырнамасында. 
Кездесу соңында кандидаттың Солтүстік Қазақстан облысы 

бойынша аймақтық сайлауалды штабының жетекшісі Сергей 
Мартемьянов жиын қатысушыларына жүргізіліп жатқан насихат 
жұмыстары жайында айтып берді

«Штабымыздың сенімді тұлғалары анықталды. Олар барлық 
ақпараттық жұмыстарды жүргізетін болады. Қолымызда жұмыс жо-
спары бар. Бірқатар кездесулер мен іс-шаралар жоспарланған. 
Біздің штаб БАҚ өкілдерімен тығыз байланыс орнатты, олар 

үшін есігіміз әркез ашық. 
Кандидатымыздың қызметі мен оның сайлауалды тұғырнамасы 

туралы барлық қажетті ақпараттарды ұсынуға дайынбыз», - деді 
Мартемьянов.

31 наурыз  күні  Қазақстан  Республикасының 
Прези денттігіне кандидат Нұрсұлтан Назарбаевтың 
Республикалық қоғамдық штабының (РҚШ) мүшелері 
Өскемен қаласында Үлбі металлургия зауытының 
жұмысшыларымен, жастар белсенділерімен және Шығыс 
Қазақстан облысында халықты әлеуметтік қорғау 
мәселелерін үйлестірумен айналысатын ҮЕҰ өкілдерімен 
кездесті. 
Делегация құрамында Республикалық қоғамдық штабтың 

жетекшісі Мұхтар Құл-Мұхаммед, «Нұр Отан» партия-
сы Төрағасының бірінші орынбасары Бауыржан Байбек, 
Қазақстан Патриоттар партиясының төрағасы Ғани Қасымов, 
«Ақ жол» демократиялық партиясының төрағасы Азат Пе-
руашев, «Бірлік» партиясының төрағасы Серік Сұлтанғали, 
Қазақстан Мүгедектер конфедерациясының президенті Жа-
нат Омарбекова, «КТК-ның» жеке хабар таратушы директоры 
Артур Платонов, Қазақстан Республикасы Тау-кен өнеркәсібі 
еңбекшілері кәсіподағының төрағасы Асылбек Нұралин, Пар-
ламент Мәжілісінің депутаттары Бақытжан Ертаев, Төлеген 
Ибраев, Нұртай Сабильянов, Олимпиада чемпионы Ольга 
Рыпакова, т.б. болды. 
Өскемен қаласында Үлбі металлургия зауытының тан-

тал өндірісі цехының жұмысшыларымен кездесу өтті. 
«Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың жасампаздық қызметінің 
жемістері баршаңыздың көз алдарыңызда. Олар осында – 
Қазақстанның Шығысында да бар. Шығыс Отанымыздағы 
барлық инновациялық өнімнің бестен бір бөлігін береді. Бұл 
тағдыр сыйы емес, Елбасының аса зор еңбегінің нәтижесі. 
Біз шығысқазақстандықтар Мемлекет басшысын қолдаудың 

ең жоғары нәтижесін көрсететініне сенімдіміз», деп атап 
көрсетті кездесуде М.Құл-Мұхаммед. 
Өз кезегінде зауыт жұмысшылары Н.Ә.Назарбаевты 

қолдайтындықтарын білдірді. «Зауыт жастары Мемлекет 
басшысының стратегиялық жоспарларын қолдайды және 
біз осы орасан міндеттерді жүзеге асыру үшін барлық күш-
жігерімізді жұмсаймыз. 26 сәуірде алдымызда аса маңызды 
міндет – өзіміздің болашағымызды таңдау міндеті тұр! 
Егер жастарымыз Елбасымызға қарап бой мен ой түзеуге 
ұмтылатын болса, онда Қазақстанның зор табыстарға 
жететіні күмәнсіз. Нұрсұлтан Назарбаевтың Қазақстанды 
қуатты, берік және өркендеген ел жасайтынына сенімдіміз!» 
– деді өзінің сөзінде «ҮМЗ» АҚ-тың өндіріс инженері Ринат 
Құдабаев. 

«Сіздердің зауыттарыңыз – 65 жылдық өндірістік дәстүрі 
бар керемет кәсіпорын. Бүгінде мұнда шамамен 4 000 адам 
жұмыс істейді. Естеріңізге түсіріңіздерші, осыдан бар-жоғы 
20 жыл  ғана бұрын елімізде шахталар мен кәсіпорындар 
жабылып, еңбекақы мен зейнетақы төленбеді, жұмыс та 
жоқ еді. Бірақ біз осы аса ауыр кезеңнен өтіп, қуатты елге 
айналдық, Отанымызда орасан зор өзгерістер жүрді. Осы 
жауапты, тарихи сәтте тағы да Нұрсұлтан Назарбаевқа 
өзіміздің қолдауымызды көрсететін уақыт келді. Біз тек 
Елбасымен ғана жаңа ұлы жеңістерге жетеміз!», – деп атап 
көрсетті Б.Байбек. 
РҚШ мүшелері сапарлары барысында «Үлбі» Мәдениет 

үйінде болды. Сондай-ақ, Оқушылардың шығармашылық үйі 
мен Металлургтердің мәдениет үйіне атбасын тіреді.  
Шараларға мыңдаған өскемендік қатысты. Өздерінің 

сөздерінде олар тәуелсіздіктің 23 жылында Елбасы 
Қазақстанның берік іргетасын қалыптастырғанын атап 
көрсетті. 

«Елімізде 130 ұлт пен ұлыс өмір сүрсе, тек Шығыс 
Қазақстан облысында олардың саны – 105! Егемен мемле-
кет қалыптастырудың алғашқы сәтінен Елбасы ұлтаралық 
бірлікті, келісім мен тұрақтылықты, экономикалық өсіп-
өркендеуге негізделген қуатты да демократиялы, әлеуметтік 
бағдарланған мемлекет құруды ең басты басымдық ретінде 
қарастырып келеді. Елбасының сарабдал саясатының 
арқасында, ұлтымыз бен дінімізге қарамастан, біздің 
әрқайсымыздың дауысымыз жарқын шығады!», – деді 
Қазақстан халқы Ассамблеясының мүшесі Лео Шик.
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Наурыздың 30-ы күні, аудан әкімдігінің мәжіліс залында аудандық 
мәслихаттың кезекті ХХХVІ сессиясы болып өтті. 
Сессия жұмысына аудан әкімі Ағзам Тастеміров пен орынбасарлары, 

ауылдық округ әкімдері мен бөлім, мекеме басшылары қатысты. 
Сессияның күн тәртібіне он жеті мәселе шығарылды. Алдымен сессия 

қатысушылары алдында аудан әкімінің орынбасары Аманбек Махметов «2011-
2015 жылдарға арналған Қазақстан Республикасында сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы әрекет ету жөніндегі салалық бағдарламаны Айыртау ауданында іске 
асыру жөніндегі іс-шаралар жоспарын орындау барысы туралы» ақпаратында 
аталмыш бағдарлама аясында ауданда атқарылған жұмыстар жөнінде жан-
жақты баяндап берді. 
Баяндаманы талқылауда аудандық мәслихаттың депутаты, «Нұр Отан» пар-

тиясы аудандық филиалының Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-әрекет бойынша 
қоғамдық Кеңесінің төрағасы Александр Гладкий де баяндамашының ақпарына 
оң бағасын берді.
Сонымен қатар сессия жұмысында Айыртау ауданының басқару сызбасы 

туралы және ауданның Кругловка, Качиловка, Красный Кордон ауылдарын тарату 
жөніндегі мәселелер де халық қалаулылары тарапынан қолдау тапты.
Күн тәртібіне шығарылған өзекті мәселенің бірі – «2015-2017 жылдарға 

арналған Айыртау ауданының бюджеті туралы»  аудандық мәслихаттың 2014 
жылғы 24 желтоқсандағы №5-34-1 шешіміне өзгерістер енгізу туралы ауданның 
экономика және қаржы бөлімінің басшысы Марал Рамазанованың  хабарламасы 
тыңдалды. 
Бөлім басшысы ауданның 2015-2017 жылдарға арналған бюджетіне түсініктеме 

беріп өтті.
 Жоғарыда аталған мәселелермен қатар, күн тәртібіндегі өзге де мәселелер 

бойынша мәслихат депутаттары мен түрлі сала басшылары көкейдегі 
сауалдарын жолдап, тұщымды жауаптарын алды. Сессия барысында 
бұдан бөлек әртүрлі мәселелер қаралып, тиісті шешімдер қабылданды.
Аудандық мәслихаттың кезекті ХХХVІІ сессиясының күн тәртібі бекітіліп, төраға 
болып №5 Саумалкөл Строительный сайлау округінен  депутат Александр 
Гладкий сайланды.

Өз хабарымыз.

Аудандық мәслихатта
Күн тәртібінде - өзекті мәселелер

Азаматтарды 
қабылдайтын 
тұлғаның
Т.А.Ә.

Азаматтарды 
қабылдайтын 
тұлғаның
лауазымы

Азаматтарды
қабылдау күні және 

уақыты

Мемлекеттік 
органның
мекенжайы

Қатынас 
теле-
фоны

Тастеміров Ағзам 
Ахметжанұлы

Аудан әкімі әр айдың екінші және 
соңғы бейсенбісі
сағ. 10.00-ден 

сағ.13.00-ге дейін

Саумалкөл а.,
Ш.Уәлиханов 
көшесі, 44

22-646
22-648

Махметов 
Аманбек 
Ғазизұлы

Аудан әкімінің 
орынбасары 

әр дүйсенбі 
сағ.11.00-ден 13.00-

ге дейін

Саумалкөл а.,
Ш.Уәлиханов 
көшесі, 44

20-136
22-648

Досымбеков
Құрал 

Досымбайұлы

Аудан әкімінің 
орынбасары 

әр сәрсенбі 
сағ.15.00-ден

сағ.17.00-ге дейін

Саумалкөл а.,
Ш.Уәлиханов 
көшесі, 44

22-479
22-648

Науанова 
Мафруза 

Тасболатқызы

Аудан әкімінің 
орынбасары 

әр сейсенбі 
сағ.15.00-ден

сағ.17.00-ге дейін

Саумалкөл а.,
Ш.Уәлиханов 
көшесі, 44

21-641
22-648

Аудан әкімінің виртуалды қабылдауы airtau.sko.kz сайтында қызмет етеді.
СЕНІМ ТЕЛЕФОНЫ

Қоғамның сенімін, азаматтардың заңды құқықтары мен мүдделерін 
қорғау мақсатында, сонымен қатар аудан әкімі аппараты қызметкерлерінің 
лауазымдық және сыбайлас жемқорлыққа байланысты құқық 
бұзушылықтарын және Ар-намыс кодексінің талаптарын сақтамау 
жағдайларын анықтау мақсатында, «Айыртау ауданы әкімінің аппараты» 
мемлекеттік мекемесінде 8(71533)22646 сенім телефоны және airtau-
akimat@sko.kz  электрондық пошта қызмет етеді.

2015 жылдың ІІ тоқсанына Айыртау ауданы 
әкімінің, аудан әкімінің орынбасарларының және 
аудан әкімінің аппарат басшысының азаматтарды 

қабылдау кестесі 

Наурыздың 30-ы күні аудан әкімдігінің мәжіліс залын-
да аудан әкімі, «Нұр Отан» партиясы Айыртау аудандық 
филиалының төрағасы Ағзам Тастеміров Қазақстан 
Республикасы Президентінің Жарлығымен «1941-1945 
жылдардағы Ұлы Отан соғысындағы Жеңіске 70 
жыл» мерекелік медальдарын ауданның бір топ тыл 
еңбеккерлеріне салтанатты түрде табыстады.
Жиын алдында аудан ардагерлерін құттықтаған 

аудан басшысы Ағзам Ахметжанұлы Ұлы Жеңісті 
жақындатуда тылдағы аға буын ұрпақтың ерен 
еңбектерінің ұшан-теңіз екендігін тілге тиек ете келе, 
залға жиналған 36 тыл еңбеккерлерінің омырауына 
Ұлы Жеңістің 70 жылдығына арналған мерекелік ме-
дальдарды өз қолымен қадады. 
Марапатталған ардагерлер өздеріне көрсетілген 

құрметі үшін Елбасына алғыстарын жеткізіп жатты. 

Ұлы Жеңіске - 70 жыл!
АРДАГЕРЛЕР МАРАПАТТАЛДЫ

Жиын соңында марапатталғандарды аудандық арда-
герлер кеңесінің төрағасы Армия Әбілқайыров құттықтап, 
баршасына зор денсаулық, ұзақ ғұмыр тіледі.
Осы күні түстен кейін аудан әкімі Ағзам Тастеміров 

аудандық ардагерлер кеңесінің төрағасымен бірге Саумалкөл 
ауылында тұратын соғыс ардагерлері Петр Леонченконың, 
Константин Кубрактың, Айыртау орман шаруашылығының 
тұрғыны Александр Греков пен Елецкий ауылында тұратын 
Николай Ивановкийлердің үйлеріне арнайы барып,  «1941-
1945 жылдардағы Ұлы Отан соғысындағы Жеңіске 70 жыл» 
мерекелік медальдарын табыстады. 
Сонан соң аудан басшысы Елецкий ауылдық округінің 

бір топ тыл еңбеккерлерін де мерекелік медалдармен 
марапаттады.  

Бағлан ҚОЖАҚОВ.
Суретті түсірген Ирина БУРКОВСКАЯ.  

Тиыштыбаева Анар Қуатқызы- №3 
учаскелік сайлау комиссиясының 
төрағасы,
Тимофеева Нина Михайловна-

№5 учаскелік сайлау комиссиясы 
төрағасының орынбасары,
Золотов Сергей Сергеевич- №9 

учаскелік сайлау комиссиясының 
төрағасы, Чайковский Владимир 
Васильевич- -№9 учаскелік сайлау 
комиссиясы төрағасының орынба-
сары,
Куценко Лариса Ивановна-  №9 

учаскелік сайлау комиссиясының 
хатшысы,
Нұрбаева Мөлдір Оралбекқызы- № 

11 учаскелік сайлау комиссиясының 
хатшысы,
Покрыщенко Сергей Викторович- 

№ 13 учаскелік сайлау комиссиясы 
төрағасының орынбасары,
Бризицкий Михаил Иванович - № 

26 учаскелік сайлау комиссиясының 
хатшысы,

Сайлау - 2015
Айыртау ауданының учаскелік сайлау 

комиссияларының құрамындағы өзгерістер және 
анықтаулар туралы хабарлама 

 Әлібеков Еркін Кайырбекұлы- № 
27 учаскелік сайлау комиссиясының 
төрағасы,
Рыскұлова Гүлмира Бабырқызы- № 

42 учаскелік сайлау комиссиясының 
хатшысы,
Сущенко Ольга Дмитриевна- № 

45 учаскелік сайлау комиссиясының 
төрағасы,
Родина Лариса Алексеевна- № 

53 учаскелік сайлау комиссиясының 
хатшысы,
Кенжалинов Ербол Баязитұлы- № 

54 учаскелік сайлау комиссиясының 
төрағасы,
Рындина Валентина Владимировна- 

№ 54 учаскелік сайлау комиссиясы 
төрағасының орынбасары,
Кузеванов Александр Владимиро-

вич- № 66 учаскелік сайлау комиссия-
сы төрағасының орынбасары.

Е.МЕРҒАСЫМОВ,
 Айыртау аудандық сайлау  
комиссиясының төрағасы. 

Әр жылдың көктем және күз айларында өткізілетін әскерге шақыру кезінде 
әскерге алынатын жас азаматтар тарапынан қалыс қалу әрекеттері де кездесіп 
жатады. 
Әскери қызметтен жалтару әрекетіне байланысты 2014 жылдың 3 шілдесінде 

№ 226-V кодексімен қабылданған Қазақстан Республикасының Қылмыстық 
кодексінде арнайы аттас бап бар. 2015 жылдың 1 қаңтарынан бастап 
қолданысқа енгізілген Қылмыстық кодекстің 326-бабы бойынша осы қызметтен 
босату үшiн заңды негiздер болмаған кезде әскери қызметке шақырудан жал-
тару – екi жүз айлық есептiк көрсеткiштен бiр мың айлық есептiк көрсеткiшке 
дейiнгi мөлшерде айыппұл салуға, не екi жылға дейiнгi мерзiмге бас бостандығын 
шектеуге не дәл сол мерзiмге бас бостандығынан айыруға жазаланады.

Айыртау ауданының 
қорғаныс істері жөніндегі

бөлімі.

Солтүстік Қазақстан облысының әкімі  Ерік 
Сұлтановтың бастамасымен  облыс мектептері 
оқушыларының арасында ұйымдастырылған «Мен – 
чемпионмын!» спорт жарысының облыстық финалдық 
ойындары өз мәресіне жетті. 
Өткен жылда мектеп оқушыларының күзгі демалы-

сында басталған «Мен – чемпионмын!» спорттық бала-
лар жарысының аудандық кезеңінің жеңімпаздары №1 
Саумалкөл орта мектебінің «Виктория» командасы жақында 
облыстық кезеңде аудан намысын қорғап, жүлделі ІІІ орын-
мен оралды.

«Мен – чемпионмын!» жарысы 12-14 жастағы оқушыларды 
қамтыды. 
Сайыстың қорытындысы бойынша үздік үштікті тұйықтаған 

ауданымыздың «Виктория» командасы «Спортландия» 
дүкенінен спорттық аяқкиімдер алуға 100 мың теңгенің сер-
тификатымен марапатталып, «Балдәурен» республикалық 
оқу-сауықтыру орталығында 20 күн демалуға жолдама 
тарту етілді.
Күміс жүлдені Петропавл қаласының №7 мектебінің 

«Стрела» командасы еншілесе, қаланың №17 орта 
мектебінің «Олимпиадашылар» құрамасы облыстық «Мен 
– чемпионмын!» балалар спорттық жобасының жеңімпазы 
атанды.

*  *  *
Жақында Астана қаласында өткен Қазақстан 

Республикасының Кекушинкай каратэден жасөспірімдер 
мен ерлер арасындағы XVIII ашық Чемпионатында 
14-15 жас арасындағы 40 кг. салмақ дәрежесінде №1 
Саумалкөл орта мектебінің 7 сынып оқушысы Дани-
ил Кошелев Қазақстан Республикасының жеңімпазы 
атанды.
Аудандағы балалар мен жасөспірімдер спорт мектебінің 

жас жаттықтырушысы Руслан Ярцев жаттықтыратын жас 
каратэшілер арасында республикалық чемпионатта Дани-

Спорт

АБЫРОЙМЕН ОРАЛДЫ

ил жеңімпаз атанып, Қазақстан Республикасының құрама 
командасына еніп отыр.
Енді жас спортшы 2016 жылы Астана қаласында 

жасөспірімдер арасында өтетін әлем чемпионатында ел 
намысын қорғайтын болады.
Жеңіспен оралған жерлес спортшыларымызды аудан 

әкімі Ағзам Тастеміров арнайы қабылдап, «Виктория» 
командасының мүшелері мен Даниил Кошелевке аудан 
басшысының сыйақысын табыстаса, №1 Саумалкөл орта 
мектебіне акустикалық дыбыс күшейткішті сыйлыққа тарту 
етті.
Ал ауданның ардагерлер кеңесінің төрағасы Армия 

Әбілқайыров жас каратэшіге арнайы спорттық киім сый-
лады.

Бағлан ҚОЖАҚОВ.

Шақыру - 2015

Әскерден жалтарма!

Қай  қоғамда  да  мұғалім 
м а м а н д ы ғ ы  қ ұ р м е т т і 
орындардың төрінен табыла-
ры шындық. Олар өмір бойы 
серік еткен осы кәсібін - адам-
зат  болашағының  иелерін 
тәрбиелеуге жұмсауы шынайы 
ілтипатты сезім туғызады. 
Мұғалім беделі жеке басының 
мүддесінен жоғары адамгершілік, 
яғни өз бойында ұлағатты ұстазға 
тән қасиеттерді жинақтап, сіңіре 
білуіне, оқушыға деген ерек-
ше сүйіспеншілік сезімі болуы-
на байланысты болса, осын-
дай үлгілерді Мұқашев Жанат 
Болатбекұлының бойынан, 
атқарған ісінен көре аламыз. Көз 
алдымызда еңбек етіп жатқан 
осынау қарапайым жанның ты-
нымсыз еңбегіне қарап риза 
боласың.
Оқушылардың  өз  пән іне 

қы зы ғ ушылы ғын  оя т у  ә р 

Ұстаз мерейі

Бар мейірімін шәкіртіне төккен
мұғалімнің қолынан келе бермейді. 
Ал,  Жанат  Болатбекұлының 
ө з  п ә н і не  о қ ушыл а р дың 
қызығушылығын ғана емес, соны-
мен қатар жақсы көретін пәннің 
біріне айналдырғанын толық 
сеніммен айта аламын. Жанат 
Болатбекұлы оқушылар ұжымын 
ұйымдастырып ,  әр  балаға 
сүйіспеншілік пен түсінушілікпен 
қарайтын жан. Ол әр баланы 
спортты сүюге, шыдамдылыққа, 
белсенділікке тәрбиелейді. Ол 
өзінен де, оқушылардан да қатал 
тәртіпті талап ететін ұстаз. Ба-
лаларды адалдыққа, шындыққа, 
берілген істі жауапкершілікпен 
орындауға, адамгершілігі мол 
азамат болуға тәрбиелейді.
Дене шынықтыру пәнінен ау-

дан, аймақ, облыс көлемінде 
жоғары нәтижелерге ие болып 
жүр. Биыл мектебімізде хок-
кей алаңы  ашылған болатын. 

Ашылғанына аз уақыт болса да, 
аудандық қысқы ойындардан 
жүлделі орын иеленіп үлгерді. 
Ұстаздың еңбегі - шәкіртінің 
жетістігімен өлшенеді. Демек, 
шәкірттерінің биік белестерінен 
көрінуі ұстаздың өлшеусіз еңбегі. 
Егер шәкірті өз пәнін мамандық 
ретінде таңдап жатса, ол да 
ұстаз еңбегінің еш кетпегені.
Д а н ы ш п а н  А б а й д ы ң : 

«Адамның  адамшылығы  істі 
бастағандығынан  б іл інед і , 
қалайша бітіргендігінен емес» - 
дейтін бір аталы сөзі бар. Сол сөзі 
қыры-сыры мол ұстаздық қызмет 
пен отбасындағы тірлікті қатар 
үйлестіре білетін, өз жақындарына 
да, өзгеге де әрқашан сыйлы 
Жанат  Болатбекұлы  секілді 
жандарға арналғандай.

Алмагүл БЕЛГІБАЕВА,
Бірлестік ОМ-нің қазақ тілі 

мен әдебиеті пәнінің мұғалімі.
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Жәнібекұлы Қасым хан (1445-
1518) – қазақтың ұлы хандарының 
бірі, Қазақ хандығының негізін 
қалаушылардың бірі – Жәнібек 
ханның ортаншы баласы. Шешесі 
Жағанбегім Шайбани әулетінің 
атақты ханы Мұхаммед Шайбанидің 
інісі Махмұд сұлтанның шешесінің 
туған сіңлісі.
Қасым әуелгі кезінде Бұрындық 

ханның атты әскерін басқарады. 
Ол осылай жүріп, қан майдандағы 
ерлігімен, ел басқаруға қосар 
ақылымен, көрші елмен байланыста 
қиыннан жол табар саясаткерлігімен, 
жұртты соңынан ертіп әкетер 
шешендігімен ел көзіне ерте түссе де, 
жеке билікке ұмтылмай, ел бірлігіне 
жарықшақ түсірмей, Бұрындық 
ханның дегеніне көніп, оған қалтқысыз 
бағынады. Сол кездің куәгері, тарих-
шы Мұхаммед Хайдар Дулати: «Ол 
(Қасым) әкесінің үлгісі бойынша барлық 
жағдайда Бұрындыққа бағынды, соған 
тәуелді болды» деп жазады. Бірақ 
Қасымның тәуелділігі Бұрындықтың 
ел басқарудағы қабілетсіздігіне араша 
түсе алмайды. Ақыры ол хандығын 
тастап, Самарқандағы қызына кетуге 
мәжбүр болады. Сонда қаза табады. 
Осыдан кейін барып, Қасым билікті өз 
қолына алады.
Қасым ханның тұсында Қазақ 

хандығы өзінің дәуірлеу биігіне 
көтеріледі. Ол қауіпті көршісі 
Мұхаммед Шайбаниді талқандап, 
оның мемлекетінің құлауына себепші 
болады. Моғолстанның ханы Сұлтан 
Саид ханмен достық қатынас орната-
ды. Сондай ақ ол таяу көршілерімен 
ғана емес, сырт елдермен, мысалы, 
Мәскеу мемлекетімен терезесі тең 
дәрежеде дипломатиялық қатынас 
орнатып, орыстың сол кездегі кінәзі ІІІ 
Василиймен байланыста болған.
Қасым ханның ел басқарудағы 

кемеңгерлігіне, қол астындағы 
халқының қамын ойлар даналығына 
тәніт болған көрші елдердің тыным-
сыз қақтығыстан мезі болған ру-тайпа 
көсемдері әр кезеңде ақырын жылы-
сып, мұның қарамағына еніп жатқан. 
«Қасым хан бүкіл қазақ халқын 
біріктіру арқылы үлкен әскери күшке 
ие болды. Қарауындағы халықтың 
бақытына орай, ол өзінің бейбітшілік 
сүйгіш саясатымен халықтың ма-
хаббатына бөленді. Осы бейбітшілік 
сүйгіштігімен Қасым хан халықтар 
араснда ерекше әйгілі болды» деп 
жазады Әлихан Бөкейханов.
Керей хан мен Жәнібек хан тарих-

та Қазақ хандығының іргесін қалап, 
шаңырағын көтеруімен ерекшеленсе, 
Қасым хан сол хандықты нығайтып, 
халқын көбейтіп, жерін кеңейтіп, 
даңқын алысқа жаюымен, «Қасым 
ханның қасқа жолы» деген атпен 
халық жадында сақталған қазақтың 
тұңғыш конституциялық құжатының 
негізін жасауымен әйгілі болған ұлы 
хан.
Ол қартайып барып, Сарайшық 

қаласында өз ажалынан 1518 жыл 
(кей деректе 1523/24 ж.) қайтыс бо-
лады. Тарихшы А.П.Чулошников 
Қасымханның  Сарайшықтағы 
мазарының ХVII ғасырдың басында 
құламай аман тұрғанын жазады.
Қасым ханның мемлекетті басқару 

әдістері, ішкі және сыртқы саясаты 
туралы мәліметтер өте аз. Қасым хан 
есімі бірінші рет Мұхаммед Шайбани 
жөніндегі жазбаларда аталады. Ол 
мәліметтерде Қасым ханды «атақты 
сұлтандар мен батырлардың бірі», 
«Бұрындық ханның атты әскерінің 

Қазақ хандығының құрылғанына – 550 жыл

Қасым хан 
(1511-1518 ж.ж. билік құрған)

басшысы» деп атайды. Бұрындық 
хан Самарқанға кетуге мәжбүр 
болып, жат елде қаза болған 
соң, Қасым хан билікті өз қолына 
алды.
Қасым хан билік құрған кезеңде 

де қазақтар мен Шайбани әулеті 
арасындағы Сырдарияға жақын 
қалалар үшін қақтығыстар мен 
шайқастар болып жатты. 1510 жылы 
қыста Шайбани ханның әскерлері 
Ұлытау баурайындағы Қасым хан 
ұлысына шабуыл жасайды. Қасым 
хан олардың бетін қайтара алмайты-
нын түсініп, шегінеді, біраз уақыттан 
соң күтпеген жерден шабуыл жасап, 
өз қарсыласын жеңеді.

1511 жылы Қасым хан билікке қол 
жеткізгеннен кейін, Қазақ хандығы 
Қасым хандығы деп атала ба-
стады. Қасым хан тұсында Қазақ 
хандығы саяси ықпалын күшейтіп, 
ірі және қуатты хандыққа айнал-
ды. Қасым хандығының аумағы ба-
тыста  Сырдарияның  оңтүстік 
жағалауларына дейін, оңтүстік-
батысында Түркістан қалаларына 
дейін, оңтүстік-шығысында Жетісудың 
солтүстік бөлігінің таулары мен та-
улы бөктерлеріне дейін созылып 
жатты. Кейбір мәліметтер бой-
ынша, Қасым хан тұсында Қазақ 
хандығының шекарасы солтүстік-
шығыста Ұлытау қыраттары мен 
Балқаш өзенінің жағалауын қаитып, 
ал солтүстік-батыста Жайық өзеніне 
дейін жететін.
Қасым тұсында Қазақ хандығы 

халқының саны бір миллионнан аса-
тын. Сондықтан да ол халықаралық 
саясаттан тыс қала алмайтын. Қасым 
хан заманында Қазақ хандығы 
еуропалық аренада әйгілілік пен саяси 
қуаттылыққа қол жеткізген еді. Қазақ 
хандығымен алғашқы дипломатиялық 
байланыс орнатқан көршілес Москва 
мемлекеті болды. Бұл князь Василий 
ІІІ билік құрған жылдары (1505-1533) 
жүзеге асты. Қазақ хандығының тағы 
бір ерекшелігі – бұл кезеңде қазақтар 
Батыс Еуропада жеке этникалық 
қауымдастық ретінде таныла бастады. 
Австриялық дипломат Зигмунд Гер-
берштейн Еуропа оқымыстыларының 
арасында алғашқылардың бірі болып 
қазақтар туралы өзінің «Москвалық 
жазуларында» айтып өтеді. Тарихта 
бұл ұлы тұлғаның ұстанған бағыты 
«Қасым салған қасқа жол» атанып 
қалды.
Сыртқы саясатта Қасым хан 

Сырдария бойындағы қалалар үшін 
Шайбани әулетімен күрес жүргізіп 
отырды. Осыған байланысты қазақ 
басшыларының маңғыттар және 
моңғолдармен одақтық байланысы 
қалыптасты. Қасым хан өзінің билік 
құрған кезеңінің басында Сайрам 
қамалын алды, Мауреннахр қамалын 
басып алуға біраз әрекет жасады.

1513 жылы Қасым хан Қараталда 
болған кезде, Сайрам басшысы 
Қаттабек қаланы оған беріп, Қасым 
ханды өзбектерге шабуыл жасауға 

үгіттейді. Қасым хан қазақтар мен 
маңғыттардан үлкен қол жинап, Таш-
кентке жорыққа аттанады. Өзбек ханы 
Сүйеніш қожаның әскерімен болған 
Ташкент түбіндегі шайқаста Қасым 
хан жараланып, шегінеді. Бұдан кейін 
шамамен сол жылы Қасым хан Шу 
өзенінің жағасындағы ордасында 
Ташкент басшысы Сүйеніш ханға 
қарсы Моғолстан ханы Саидпен 
одақтас болады. Екі басшы бірігіп, 
Ташкентке жорық жасауға келіседі.
Алайда қыстың таяп қалғандығына 

байланысты, келісімді жүзеге асыру 
кейінге қалдырылады.

1516-1517 жылдардың қысында 
Шайбанид әулетінің сұлтандары 
бірігіп, қазақтарға қарсы жорықты 
бастайды. Ортаазиялық өзбектердің 
қыпшақ жеріне жасаған жорығының 
мерзімі Қасым хан билік еткен кезеңге 
сәйкес келеді.
Мұхаммед Хайдардың жазбалары-

на қарағанда, Қасым хан 1518 жылы 
қайтыс болған. Ал Тахир Мұхаммед 
өзінің «Раузат-ат Тарихирин» атты 
еңбегінде Қасым ханның өлген уақыты 
1523-1524 жылдар деп көрсетеді. 
Қадырғали Қасымұлы Жалайырдың 
сөзі бойынша, Қасым хан Сарайшық 
қаласында қаза болған. Қасым хан 
өлгеннен кейін, өзара қырқысулардың 
өрши түсуіне байланысты, Қазақ 
хандығы біраз әлсіреді, ал моғолдар 
мен қазақтардың арақатынасы 
өзгерді.

XVI ғасырдың бірінші ширегінде 
қазақ атын жер жүзіне жеткізген 
Қасым хан есімі қазақ халқының 
тарихи санасында мәңгі орын алып, 
жарты мың жылдан аса сақталып 
келе жатты. «Қасым ханның қасқа 
жолы» - осының куәсі.

«Қасқа жол» - деп аталатын 
заң, қазақ арасында бұрыннан 
қалыптасқан әдет-ғұрып ережелері 
негізінде Қасым хан тұсында жасалған. 
Оның жасалуына себеп болған 
жағдайлар мыналар:

1.Қасым ханның билігі тұсында Ке-
рей, Жәнібек және Бұрындық хандар 
кезіндегі қазақ қоғамы анағұрлым 
жоғары сатыға көтерілді; 

 2.Қазақ халқының этникалық тер-
риториясы толығымен біріктірілді; 

3 .Хандық  билік  этникалық 
территорияға толық тарап,рөлі арт-
ты; 

4. Қазақ  хандығының  жаңа 
қалыптасқан жағдайына бұрынғы 
әдет-ғұрып заңы сай келмейді.
Міне, осы аталған себептер «Қасқа 

жолды» дүниеге әкеледі. Бұл заңның 
жазбаша мәтіні болмаса да қазақ 
есінде заң атының жарты мың жыл 
бойы сақталуы «Қасқа жолдың» 
қазаққа өте қонымды, қоғамдық 
қатынастарға үйлесімді болғанын 
көреміз.
Қасым ханның өмірі мен қазақ тари-

хында алатын орны, міне осындай. 
«Қазақ хандығының және 

қазақ халқының құрылуы» атты 
кітабынан.

«Қазақстан Республикасындағы сайлау туралы» Қазақстан 
Республикасының Конституциялық заңының 10-бабы 3-тармағына  сәйкес, 
Айыртау аудандық мәслихаты ШЕШТІ: 
Айыртау аудандық мәслихатының 2014 жылғы 11 сәуірдегі № 5-24-5 «Ай-

ыртау ауданының аудандық, округтік және учаскелік сайлау комиссияларының 
жаңа құрамын сайлау туралы» шешіміне келесі өзгертулер енгізілсін:

1. Гүлмира Қабдуалиқызы Арғынбаева, 1972 ж.т., қазақ, жоғары білімді, 
«Адонис» дәріханасының фармацевті, Антоновка селосында тұратын № 6 
округтік сайлау комиссиясының мүшесі болып, Мөлдір Қайырқызы Нұрғожина 
1991 ж.т., қазақ, жоғары білімді, өз-өзіне қызмет көрсетуші, Антоновка селосын-
да тұратын № 6 округтік сайлау комиссиясының мүшесі болып сайлансын.

2. Учаскелік сайлау комиссияларының мүшелері болып сайлансын: 
№3- Анар Қуатқызы Тиыштыбаева, 1974 ж.т., қазақ, жоғары білімді, 

«Володар селолық округі әкімінің аппараты» ММ бас маманы, Саумалкөл 
селосында тұратын;
№5- Нина Михайловна Тимофеева 1943 ж.т., орыс, орта білімді, зейнеткер, 

Красногорка селосында тұратын;
№5- Анатолий Анатолиевич Матвеев 1989 ж.т., орыс, арнайы орта білімді, 

«Айыртау психоневрологиялық интернаты» КММ санитарлы дәрігері, Крас-
ногорка селосында тұратын;
№5- Сергей Алексеевич Черноусов 1976 ж.т., орыс, арнайы орта білімді, 

«Айыртау психоневрологиялық интернаты» КММ санитары, Красногорка 
селосында тұратын;
№7- Ольга Владимировна Войткова 1969 ж.т., орыс, арнайы орта білімді, 

Елецкий орта мектебінің мектепалды даярлық тобының тәрбиешісі,  Елецкий 
селосында тұратын;
№9- Айгүл Есентемірқызы Раева 1973 ж.т., қазақ, жоғары білімді, №2 

Саумалкөл мектеп-гимназиясының аға вожатыйы, Саумалкөл селосында 
тұратын;
№9- Нұрсұлу Асылбекқызы Төлегенова 1994 ж.т., қазақ, арнайы орта 

білімді, «Володар селолық округі әкімінің аппараты» ММ статисті, Саумалкөл 
селосында тұратын;
№11- Мөлдір Оралбекқызы Нұрбаева 1992 ж.т., қазақ, жоғары білімді,  

№2 Саумалкөл мектеп-гимназиясының мұғалімі, Саумалкөл селосында 
тұратын;
№13- Сергей Викторович Покрыщенко 1988 ж.т., орыс, арнайы орта білімді, 

№5510 ә/бөлімшесінің басшысы, Саумалкөл селосында тұратын;
№13- Елена Викторовна Лиморенко 1985 ж.т., орыс, арнайы орта білімді, 

«Эталон» АЖС кассирі, Саумалкөл селосында тұратын;
№14- Светлана Нұрланқызы Қасенова 1959 ж.т., қазақ, жоғары білімді, 

«Антоновка селолық округі әкімінің аппараты» ММ салық агенті, Антоновка 
селосында тұратын;
№14- Ғалым Сақтағанұлы Ескендіров 1959 ж.т., қазақ, жоғары білімді, 

«Антоновка селолық округі әкімінің аппараты» ММ жерге орналастырушы 
бас маманы, Антоновка селосында тұратын;
№23- Валерий Олегович Вернигоров 1977 ж.т., орыс, жоғары білімді, Все-

володовка негізгі мектебінің мұғалімі, Всеволодовка селосында тұратын;
№25- Әйгерім Есмағанбетқызы Базарова 1982 ж.т., қазақ, жоғары білімді, 

Ақан-Бұрлық бастауыш мектебінің мұғалімі, Николо-Бұрлық селосында 
тұратын;
№26- Светлана Викторовна Грецкая 1972 ж.т., украин, арнайы орта 

білімді, Никольское негізгі мектебінің кітапханашысы, Никольское селосында 
тұратын;
№27- Еркін Қайырбекұлы Әлібеков қазақ, 1972 ж.т., жоғары білімді, Қаратал 

орта мектебінің директоры, Қаратал селосында тұратын;
№29- Гүлжан Дауылбайқызы Құсайынова 1971 ж.т., жоғары білімді, қазақ, 

Шүкірлік негізгі мектебінің бастауыш сынып мұғалімі, Шүкірлік селосында 
тұратын;
№31- Ерік Серікұлы Кашенов 1980 ж.т., қазақ, арнайы орта білімді, Сырым-

бет орта мектебінің жүргізуші, Сырымбет селосында тұратын;
№38- Салтанат Аликқызы Әбілова 1982 ж.т., қазақ, жоғары білімді, Це-

линное орта мектебінің оқыту-тәрбиелеу бөлімінің меңгерушісі, Светлое 
селосында тұратын;
№42- Сергей Борисович Грасько 1965 ж.т., орыс, орта білімді, «Кутузовское-

Алиби» ЖШС жүргізуші, Петропавловка селосында тұратын;
№53- Надежда Ивановна Апенько 1959 ж.т., неміс, арнайы орта білімді, 

«Константиновка селолық округі әкімінің аппараты» ММ бас маманы, Кон-
стантиновка селосында тұратын;
№57- Алеся Борисовна Самолазова 1982 ж.т., орыс, орта білімді, «Само-

лазова» ЖК басшысы, Имантау селосында тұратын;
№65- Галина Михайловна Великотрав 1975 ж.т., орыс, орта білімді, уақытша 

жұмыссыз, Құспек селосында тұратын;
№66- Михаил Иванович Ланер 1962 ж.т., орыс, арнайы орта білімді, «Архар» 

ШҚ басшысы, Красново селосында тұратын.
3. № 6 округтік сайлау комиссиясының құрамынан шығарылсын:
Светлана Нұрланқызы Қасенова, Ғалым Сақтағанұлы Ескендіров.
Учаскелік сайлау комиссияларының құрамынан шығарылсын:
№3 -Кульзиян Серікбайқызы Жанғабылова,
№5- Замзагүл Ибраимқызы Әлімжанова,
№5- Виктор Сергеевич Воронов,
№5 -Таисия Петровна Петрова,
№7- Қанат Мерекенұлы Батырбаев,
№9 -Бақыт Мейрамқызы Төребекова,
№9- Ербол Миронұлы Малаев,
№11- Бағлан Кенжебайұлы Қожақов,
№13- Нүриден Қалдыбайұлы Кәрімов,
№13- Сәкен Кенжебекұлы Абдуллаев,
№14- Андрей Викторович Рожков,
№14 -Гүлзира Қоспанқызы Әбдрахманова,
№23 -Ләззат Викторовна Мырзахметова,
№25 -Татьяна Николаевна Нартова,
№26- Гүлнар Қабыкенқызы Можаева,
№27- Әсем Бәделханқызы Тажина,
№29- Бибігүл Алтайқызы Закирьянова,
№31- Айбек Ұлықбекұлы Қарабаев,
№38 -Бекайдар Жылқайдарұлы Шалахаев,
№42 -Гүлжанат Бақытжанқызы Көбекова,
№53- Татьяна Васильевна Черненко,
№57- Татьяна Николаевна Григорьевна,
№65- Разина Мундарисовна Рябинина,
№66- Бахытжан Төлегенқызы Жукина.
2. Осы шешім қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

Қ.МАХМЕТОВ,
 Солтүстік Қазақстан облысы Айыртау аудандық мәслихатының 

ХХХVІ сессиясының  төрағасы.
Р.ТІЛЕУБАЕВА,

Солтүстік Қазақстан облысы Айыртау аудандық мәслихатының 
хатшысы .

Айыртау аудандық мәслихатының 
2015 жылғы 30 наурыздағы № 5-36-10 шешімі

Айыртау аудандық мәслихатының 
2014 жылғы 11 сәуірдегі № 5-24-5

«Айыртау ауданының аудандық, округтік 
және учаскелік  сайлау комиссияларының 
жаңа құрамын сайлау туралы» шешіміне

өзгертулер енгізу туралы

ХАБАРЛАНДЫРУ
 Айыртау ауданының білім бөлімі Петропавл қаласындағы химия-

биологияляқ бағыттағы «Назарбаев Зияткерлік мектебі» ДББҰ-на 2015-2016 
оқу жылында 7 сыныпта оқитын оқушыларды конкурстық іріктеу жұмыстары 
жүргізіліп жатқандығы туралы хабарлайды.
Құжаттарды қабылдау 2015 жылғы 5 наурыздан 30 сәуір аралығында келесі 

мекен-жай бойынша жүргізіледі: Петропавл қаласы, М.Айтхожин атындағы 
№1 инновациялық орта мектебі, Васильев көшесі 44, 10 кабинет.

 Осы орайда, 6 сынып оқушылары және олардың ата-аналарымен 
ақпараттық-түсіндіру жұмыстарын жүргізіп, конкурсқа қатысуын қамтамасыз 
ету қажет.
Толық ақпаратты www.nis.edu.kz.  сайтынан және аудандық білім 

бөлімінің келесі  27-438, 27-235, ұялы: 87018540043 телефондарынан алуға 
болады.

Айыртау ауданының білім бөлімі.



Айыртау таѕы4 2 сәуір 2015 жыл эл. пошта: airtau_tany@mail.ru

«Мемлекеттік мүлікті мүліктік жалдауға (жалға алуға) 
беру қағидаларын бекіту туралы»  Қазақстан Республика-
сы Үкіметінің 2014 жылғы 13 ақпандағы № 88 қаулысымен 
бекітілген, мемлекеттік мүлікті мүліктік жалдауға    (жалға 
алуға) беру қағидаларының 50-тармағына сәйкес, Солтүстік 
Қазақстан облысы Айыртау ауданының әкімдігі  ҚАУЛЫ 
ЕТЕДІ:

1.Қосымшаға сәйкес ауданның коммуналдық мүлкін 
мүліктік жалдауға (жалға алуға) беру кезінде жалдау 
ақысының мөлшерлемесін есептеу тәртібі анықталсын.

2.Осы қаулының орындалуын бақылау Солтүстік 

Солтүстік Қазақстан облысы Айыртау ауданының әкімдігінің  
2015 жылғы 12 наурызындағы № 69 қаулысы

 Ауданның коммуналдық мүлкін мүліктік жалдауға (жалға алуға)  
беру кезінде жалдау ақысының мөлшерлемесін есептеу тәртібін 

анықтау туралы
Қазақстан облысы Айыртау ауданы әкімінің орынбасары 
А.Ғ.Махметовке жүктелсін.

3. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін 
он күнтізбелік  күн өткен соң қолданысқа енгізіледі және 
2015 жылғы 1қаңтардан бастап пайда болған құқықтық 
қатынастарға таратылады.

А.ТАСТЕМІРОВ, 
аудан әкімі                                                        

Нормативтiк құқықтық кесiмдерді мемлекеттiк тiркеудің 
тiзiлiмiне 2015 жылғы 20 наурызда № 3171 тіркелген

№ 
р/н

Коэффициенттер түрі Коэффициент
көлемі

1 Құрылыс үлгісін ескеретін коэффициент  (Кт):  
1.1 әкімшілік, кеңселік 1,0
1.2 өндірістік 0,8
1.3 қойма, гараж, қазандық 0,6
1.4 спорттық ғимараттар (стадиондар, спорттық залдар) 0,7

2 Тұрғын емес үй-жайдың түрін ескеретін коэффициент    (Кк)  
2.1 жеке тұрған құрылыс 1,0
2.2 ғимараттағы үй-жай 1,0
2.3  жапсарлас-жанаса салынған бөлігі 0,9
2.4 жертөле  (жартылай жертөле) бөлігі 0,7
2.5 жертөле бөлігі 0,6

3 Қолайлылық дәрежесін ескеретін коэффициент  (Кск)  
3.1 барлық инженерлік-техникалық құрылғылары бар үй-жайлар үшін (электр энергиясы, 
кәріз,сумен қамсыздандыру, жылу) қандай да бір коммуникация түрі болмаған кезде әрбір түрі 
үшін 0,1-ге азаяды. 

1,0
 

4 Аумақтық орналасуын ескеретін коэффициент  (Кр):  
 4.1 аудан орталығы үшін  1,0

4.2 ауылдық елді мекендер үшін 0,5
5 Жалдаушы қызметінің түрін ескеретін коэффициент  (Квд):  

5.1.брокерлік қызметін және кеден қызметтерін көрсету, айырбастау  пункттері және қызметі 
бағалы қағаздар  нарығымен байланысты ұйымдар,  сақтандыру, инвестициялық компаниялар, 
нотариалдық кеңселер, адвокаттық кеңселер

3,0

5.2   банктердің есептік-кассалық орталықтары үшін 2,0
5.3 коммуникациялық қызметтер, соның ішінде байланыс қызметі, автоматтандырылған телефон 
стансасы, пошталар 

1,4

5.4  қоғамдық  тамақтануды ұйымдастыру үшін  1,5
5.5 қонақ үй, сауда-сатып алу қызметтерін ұйымдастыру үшін ұйымдастыру үшін, дәріхана және 
дәріханалақ пункттер

2,0

5.6 оқу орындарында қоғамдық  тамақтануды  ұйымдастыру үшін             0,5
5.7 білім  (мектептен тыс, оқушылар үшін үйірме қызметі, компьютерлік  сыныптар), денсаулық 
сақтау,  мәдениет және спорт  қызмет көрсету үшін  

1,0

5.8.өзге де қызметтер түрлері үшін 1,9
6 Жалдаушының ұйымдастыру-құқықтық нысанын ескертетін коэффициент  (Копф):  
 6.1 сауда - сатып алу (делдалдық) қызметін қоспағанда, өнеркәсіп өндірісін ұйымдастыру және 

халыққа қызмет көрсету саласын дамыту үшін шағын кәсіпкерлер субъектілері үшін
0,9

 6.2 қайырылымдылық және қоғамдық ұйымдарға және бірлестіктерге, комерциялық емес ұйымдар үшін 0,5
 6.3  қалғандары үшін 1,0

Ауданның коммуналдық мүлкін мүліктік жалдауға (жалға алуға)  беру кезінде
 жалдау ақысының мөлшерлемесін есептеу Қағидасына №2 қосымша

№ п/п Коэффициенттер түрі  Коэффициент 
көлемі

1 Пайдалану мерзімін ескеретін коэффициент  К1
автокөлік құралдары:
 пайдалану бойынша  1 жылдан  5 жылға дейін
 пайдалану бойынша  5 жылдан жоғары

1,2
1,0

жабдықтар және басқа мүлік:
пайдалану бойынша  1 жылдан  7 жылға дейін;
 пайдалану бойынша  7 жылдан жоғары

1,2
1,0

2 Пайдалану жағдайын ескеретін коэффициент К2
автокөлік құралдары, жабдықтар және басқа мүлік:
аудан орталығы аумағында пайдалану кезінде 
ауданның басқа аумағында  пайдалану кезінде

1,4
1,0

Солтүстік Қазақстан облысы Айыртау ауданы әкімдігінің    
2015 жылғы 12 наурыздағы № 69 қаулысымен бекітілді

Ауданның коммуналдық мүлкін мүліктік жалдауға (жалға алуға)  
беру кезінде жалдау ақысының мөлшерлемесін есептеу тәртібі

1 .  Осы  жалдау  а қысының 
мөлшерлемесін  есептеу  тәртібі 
«бұдан әрі-Қағида) «Мемлекеттік 
мүлікті мүліктік жалдауға (жалға алуға) 
беру қағидаларын бекіту туралы» 
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 
2014 жылғы 13 ақпандағы № 88 
қаулысымен бекітілген мемлекеттік 
мүлікті мүліктік жалдауға (жалға алуға) 
беру Қағидаларының 50-тармағына 
сәйкес әзірленген және ауданның 
коммуналдық мүлкін мүліктік жалдауға 
(жалға алуға) беру кезінде жалдау 
ақысының мөлшерлемесін есептеу 
тәртібін анықтайды.

2 .  Аудандық  к оммуналдық 
заңды тұлғалардың теңгеріміндегі  
мемле-кеттік тұрғын емес қоры 
объектілерін мүліктік  жалдауға 
(жалға  алуға )  жылдық  жалдау 
ақысының мөлшерлеме есебі жал-
дау ұйымдастырушылық-құқықтық 
үлгісін есепке алатын, аумақтық орна-
ласуы, жайлылық дәрежесін, тұрғын 
емес үй-жайдың салыну үлгісі, түрі 
коэффициенттердің қолданылатын 
базалық ставкасы осы Қағиданың 
№1 қосымшасына  сәйкес  және  
мөлшерлері негізінде анықталады 
және мына формула бойынша жүзеге 
асырылады:
Ап = Рбс хSх Кт х Кк х Кск х Кр х 

Квд х Копф, 
мұнда:

Ап  –  коммуналдық  заңды 
тұлғалардың теңгеріміндегі  тұрған 
мемлекеттік тұрғын емес қордың 
объектілерінің жылына 1 шар-
шы метр үшін  жалдау ақысының 
мөлшерлемесі; 
Рбс – 1 шаршы метрге жалдау 

ақысының базалық мөлшерлемесі, 
жылына теңге;

S – жалға алынатын алаң, шар-
шы метр, ғимаратта бөлмелердің 
бөлігін жалдауды есептеу кезінде 
мүліктік жалдауға (жалға алуға) 
берілетін алаңның 25 % көлемінде 
осыалаңдарды жалдаушымен ортақ 
пайдаланылатын орындарға рұқсат 
етілетіндерді есепке алу қажет; 
Кт – құрылыс үлгісін ескеретін 

коэффициент;
Кк – тұрғын емес үй-жайдың түрін 

ескеретін коэффициент;
Кск – қолайлылық дәрежесін 

ескеретін коэффициент;
Кр  – аумақтық  орналасуын 

ескеретін коэффициент;
Квд – жалдаушының қызмет түрін 

ескеретін коэффициент;
К о п ф  –  ж а л д а у ш ы н ы ң 

ұйымдастыру-құқықтық нысанын 
ескеретін коэффициент.

3 .  Осы  Қа ғ иданың  №  2 
қосымшасына сәйкес мемлекеттік 
тұрғын емес қорының объектілерін 
қоспағанда, көліктік құралдарын, 

Ауданның коммуналдық мүлкін мүліктік жалдауға (жалға алуға) беру кезінде 
жалдау ақысының мөлшерлемесін есептеу Қағидасына №1 қосымша

Ауданның коммуналдық мүлкін жалдауға беру (жалға алу) кезінде 
жалдаушының ұйымдастыру-құқықтық түрі, жалдаушының қызметінің 
түрі, аумақтық орналасуы, қолайлық дәрежесі, тұрғын емес үй-жайдың 
түрі, құрылыс үлгісі, қолданылатын коэффициенттің көлемі және базалық 

мөлшерлемесі 

жабдықтарды  және  басқа  да 
аудандық коммуналдық меншік 
мүлкін мүліктік жалдауға (жалға 
алуға) беру ақысын есептеу. 
Мемлекеттік тұрғын емес қорының 

объектілерін қоспағанда, көліктік 
құралдарын, жабдықтарды және 
басқа да аудандық коммуналдық 
меншік мүлкін мүліктік жалдауға 
(жалға алуға) берудің жылдық 
ақысы  төменде г і дей  болып 
белгіленеді:
Ар = С х К1 х К2,
мұндағы:  
Ар – жылына жалдау ақысының 

мөлшерлемесі;
С  –  жалдауда ғы  жылына 

базалық мөлшерлеме, теңдеумен 
қабылданатын   С =  (Sбал. х  
Nаморт.), 
мұндағы: S бал. – жалға берілетін 

объектінің бастапқы құны;
Nаморт. –жылдық тозу норма-

сы, Қазақстан Республикасының 
Салық кодексіне сәйкес, тіркелген 
активтердің  өтелім  нормасы 
негізінде анықталады. 
К1-пайдалану мерзімін ескеретін 

коэффициент;  
К2-пайдалану мерзімін ескеретін 

коэффициент  
Кестеде коэффициент болмаған 

жағдайда, 1,0 тең коэффициент 
қабылданады.

№ р/н Базалық мөлшерлеме 
 Әкімшілік-аумақтық бірлік Базалық мөлшерлеменің көлемі 
1 Солтүстік Қазақстан облысы 

Айыртау ауданы
Тиісті жылға  арналған республикалық бюджет туралы Қазақстан 
Республика-сының Заңымен белгіленген 1,5 айлық есептік 
көрсеткіші  

Тілеубаева Раушан Райымжанқызы– аудандық мəслихаттың хатшысы, №8 
сайлау округі, аудандық мәслихат, 6 сәуір.
Олжабаева Мендігүл Олжабайқызы, №3 сайлау округі, аудандық мәслихат, 
9 сәуір.
Есенғалиев Сырымбет Қайрошұлы, №1 сайлау округі, аудандық мәслихат,                     
15 сәуір.
Сәлімжанов Кенжеболат Халелұлы, №2 сайлау округі, аудандық мәслихат,              
17 сәуір.
Жанахметов Берік Темешұлы, №4 сайлау округі, аудандық мәслихат, 
20 сәуір.
Еременко Наталия Николаевна, №11 сайлау округі, аудандық мәслихат, 
23 сәуір.
Гладкий Александр Владимирович, №5 сайлау округі, аудандық мәслихат,              
27 сәуір.
Байғарин Алмас Манасұлы, №13 сайлау округі, аудандық мәслихат,  
30 сәуір.
Саумалкөл с. Ш.Уалиханов көшесі, 44. Анықтама телефоны: 21-902.

СЕНІМ ТЕЛЕФОНЫ
Ауданда мемлекеттік қызметкерлердің қызмет аясында жемқорлыққа қарсы 

күрес мақсатында жəне ҚР «Жемқорлыққа қарсы күрес» туралы Заңынын 
нəтижелі орындалуына байланысты Айыртау ауданы мəслихат аппаратында   
21-9-02 сенім телефоны орнатылған.

 Қоңырау шалыңыздар, сіздердің хабарландыруларыңыз бей-жай 
қалмайды.   

Сәуір айына аудандық мәслихат хатшысының 
және депутаттарының азаматтарды 

қабылдау кестесі
(сағат 15-00 сағат 17-00  дейін)

Реттік 
№

Күні Қабылдаушының 
Т.А.Ә.

Негізгі жұмыс орны бойынша 
лауазымы

1 01. 04. 2015 ж. Молдахметов
 Саят 

Ғазизұлы 

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

2 08.04. 2015 ж. Ахметжанов 
Болат 

Қадырұлы

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

3 15.04. 2015 ж. Галиаскарова 
Альфия 

Васильевна

«Нұр Отан» партиясы Айыртау 
АФ-ның  сыбайлас жемқорлықпен 
күрес жөніндегі Қоғамдық 
Кеңесінің мүшесі, еңбек ардагері 
(келісім бойынша)

4 22.04. 2015 ж. Тұралинов 
Мырзабай 
Шәріпұлы

№1 Саумалкөл ОМ-нің ди-
ректоры, партиялық бақылау 
комиссиясының төрағасы, «Нұр 
Отан» партиясы Айыртау АФ Сая-
си кеңесінің Бюро мүшесі (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: 20-242, 79-062. 

2015 жылдың сәуір айында «Нұр Отан» 
партиясы Айыртау аудандық филиалының 
Қоғамдық қабылдау бөлмесінде азаматтарды 

қабылдау кестесі
Реттік 
№

Күні Қабылдаушының 
Т.А.Ә.

Негізгі жұмыс орны бойынша 
лауазымы

1 03.04. 2015 ж. Мантариди
 Василий 

Анатольевич

Константиновка ОМ-нің директоры 
(келісім бойынша)

2 08.04. 2015 ж. Қазбеков 
Ерлан 

Қабдуұлы

Айыртау ауданының жұмыспен 
қамту және әлеуметтік 
бағдарламалар бөлімінің басшысы, 
«Нұр Отан» партиясы АФ алғашқы 
партиялық тобының төрағасы 
(келісім бойынша)

3 10.04. 2015 ж. Микрух 
Вера

 Дмитрьевна

Жұмыспен қамту орталығының 
директоры, АПТ төрайымы (келісім 
бойынша)  

4 14.04. 2015 ж. Махметов 
Аманбек 
Ғазезұлы

 Аудан әкімінің орынбасары, «Нұр 
Отан» партиясы Айыртау АФ Сая-
си кеңесінің Бюро мүшесі (келісім 
бойынша)  

5 15.04. 2015 ж. Өтеулина 
Гүлнар 

Ділдәбекқызы

Мәдениет және тілдерді дамы-
ту бөлімінің басшысы,  АПҰ 
төрайымы (келісім бойынша)  

6 22.04. 2015 ж. Тастеміров
 Ағзам 

Ахметжанұлы

«Нұр Отан» партиясы Айыртау 
аудандық филиалының төрағасы, 
аудан әкімі (келісім бойынша)  

7 24.04. 2015 ж. Ахметжанов 
Болат 

Қадырұлы

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

8 29.04. 2015 ж. Досымбеков 
Құрал 

Досымбайұлы

Аудан әкімінің орынбасары, «Нұр 
Отан» партиясының мүшесі 
(келісім бойынша)

Ескерту: Азаматтарды қабылдау апта сайын  сәрсенбі және жұма күндері 
10.00-12.00 сағатта филиалдың кеңсесінде мына мекен-жайда жүргізіледі: 
Саумалкөл селосы, Ш. Уәлиханов көшесі, 42-А (2 қабат). 
Қабылдауға алдын ала жазылу мына телефондар арқылы: 20-242, 79-062. 

2015 жылдың сәуір айында «Нұр Отан» 
партиясы Айыртау аумақтық филиалының 
сыбайлас жемқорлықпен күрес жөніндегі 

Қоғамдық Кеңесінің мүшелерімен азаматтарды 
қабылдау кестесі

«Арықбалық ауылдық округі әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесінің 
әкімі Шарапов Қалымтай Қаратайұлы әр күн сайын сағат 09.00-ден 
11.00-ге дейін азаматтарды жеке мәселері бойынша қабылдайды.

СЕНІМ ТЕЛЕФОНЫ
Арықбалық 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.

«Арықбалық ауылдық округі әкімінің аппараты» мемлекеттік 
мекемесінде 41-1-41 сенім телефоны қызмет етеді

Арықбалық ауылдық округі әкімінің 
азаматтарды қабылдау кестесі



Айыртау таѕы 52 сәуір 2015 жыл  эл. пошта:airtau_tany@mail.ru

ТЕЛЕБАҒДАРЛАМА Солтүстік Қазақстан облысы Айыртау ауданының әкімдігі пайдалануға 
берілмеген мемлекет меншігіндегі ауыл шаруашылығы жерлері 
телімдерін жалға алу құқығына ұсыну жөнінде конкурс өткізеді
Конкурс 2015 жылы «20» сәуірі сағат 11.00-де Солтүстік Қазақстан облысы, 

Айыртау ауданы, Саумалкөл селосы, Ш. Уәлиханов көшесі, 44, мәжіліс залы 
мекен-жайында өтеді.
Жер телімдерінің тізімі (№1 қосымша)
Конкурс шарттары:
Конкурсқа ақпараттық хабарламада белгіленген мерзімде конкурсқа 

қатысуға өтінім рәсімдеген Қазақстан Республикасының азаматтары және 
мемлекеттік емес заңды тұлғалар, сондай-ақ шетелдік азаматтар, азаматтығы 
жоқ адамдар және шетелдік заңды тұлғалар жіберіледі.
Конкурс қатысушылары конкурс комиссиясының қарауына ұсынатын 

бағдарламада мыналарды көрсетулері тиіс:
Жерді қорғау, оны тиімді пайдалану жөніндегі ұсыныстары.
Егіс айналымын енгізу және сақтау, жердің топырақ қабатының құнарын 

арттыру жөніндегі шаралар жоспарлары және міндеттемелері болуы.
Жерді озат технологияларды енгізу арқылы пайдалану жөніндегі 

ұсыныстары.
Қосымша жұмыс орындарын ашу.
Конкурс өткізу жөніндегі қосымша ақпаратты «Солтүстік Қазақстан 

облысы Айыртау ауданының жер қатынастары бөлімі»  мемлекеттік 
мекемесінде, 8 (71533) 22805, 21723, факс 8 (71533) 21-878 телефондары 
арқылы Солтүстік Қазақстан облысы, Айыртау ауданы, Саумалкөл 
селосы, Ш.Уәлиханов көшесі, 42 мекен-жайында алуға болады.

Ақпараттық хабарлама

№
р/с

Лот
тың 
№ 

Лоттың 
сипатта-
масы

(алқаптың 
№)

Алаңы
(га)

Жер телімінің 
қысқаша мінездемесі 

(алқаптардың 
құрамы және түрлері 

балл бонитеті)

Жалға 
алу 
мер-
зімі, 
жыл

Жер 
учаскелерінің 

мекен 
орналасуы

Украин с/о
1 1 81 Жайылымдар – 81га. 

25 б/б
49 жыл Сартүбек с. 

1 шақырым
2 16-2; 2/кос 22 Егістік -13га. 50 б/б,

Жайылым – 9га. 35 
б/б

49 жыл  Сартүбек с.       1 
шақырым

Барлығы: 103 га соның ішінде егістік – 13 га. жайылым – 90 га
Қамсақты с/о

1 8; 20кос; 
9-1; 10-2; 

21кос;22кос; 
23кос; 8кос 

300 Жайылым – 300 га – 
25 б/б

49 жыл Светлое с  12 
шақырым

Барлығы 300 га соның ішінде жайылым – 300 га
Лобаново с/о

1 1-9; 1-8 44 Жайылым – 44га. 30 
б/б 

49 жыл  Шалкар с.      
6 шақырым

2 1 270 Жайылым – 270га. 
35 б/б

49 жыл Заря с.

Барлығы 314 га соның ішінде жайылым – 314 га
Арықбалық с/о

1 1-94 95 Жайылым – 94 га,      
б/б  35 га, жолдар – 1 га
 

49 жыл Арықбалық с.

2 1; 2 40 Жайылым – 40 га,                
б/б  30

49 жыл Арықбалық с.

3 3; 7 104 Жайылым – 103 га,              
б/б  30, жолдар – 1 га

49 жыл Арықбалық с.

4 12; 13; 14 37 Жайылым – 34  га, б/б   
25; орман жолдары – 
2 га, жолдар – 1 га

49 жыл Арықбалық с.

5 1 204 Жайылым – 195 га, 
б/б   25; су асты – 8 га, 
жолдар – 1 га

49 жыл Арықбалық с.

6 1; 8 41 Жайылым – 41 га, 
б/б   25

49 жыл Арықбалық с.

7 5 36 Жайылым –36 га, б/б   
42,2

49 жыл Арықбалық с.

8 15; 16; 45; 
4-4; 17-3 

81 Жайылым а – 78 га, 
б/б   25; су асты – 2 га, 
өзге жерлер – 1 га

49 жыл Арықбалық с.

9 29 26 Жайылым – 26 га – 35 
б/б

49 жыл Арықбалық с.

Барлығы 664 га соның ішінде 647 –га.
Казанка с/о

1 1 350 Жайылымдар – 350 
га,      б/б 25

49 жыл Грачевка с.

2 1 439 Жайылымдар – 408 
га, б/б   25; бұталы 
жерлер – 5 га; су асты 
– 4 га, жолдар – 4 га; 
өзге жерлер – 18 га

49 жыл Прекрасное с.

3 Г11мол; 
12мол

399 Жайылымдар – 146 
га, б/б   25; бұталы 
жерлер – 1 га; 
батпақты жерлер – 
232 га; су асты  – 20 га 

49 жыл Казанка с. 
12 шақырым

Барлығы 1188 га соның ішінде жайылымдар 904 –га
Володар с/о

1 1-3; 1-4; 1-5 230 Егістік-19га. 40 б/б,
Жайылым – 211га. 
30 б/б

49 жыл Саумалкөл  2 
шақырым

Барлығы 230 га Соның ішінде егістік 19 га, жайылым 211 –га
Сырымбет с/о

1  1 718 Жайылым – 626 га, б/б   
25; бұталы жерлер – 1 
га; батпақты жерлер – 
41 га; су асты – 26 га, 
жолдар – 11 га; өзге 
жерлер– 13 га

49 жыл Качиловка с

Барлығы 718 га соның ішінде жайылым 626 –га
Антоновка с/о

1 22-3; 22-5; 
7-10; 7-12; 
Г6мол;23кос

420 Егістік -58га. 40 б/б,
Жайылым – 362га. 
30 б/б

49 жыл Уголки ст.       
2 шақырым

Барлығы 420 га соның ішінде егістік – 58 га, жайылым 362 –га
Елецкий с/о

1 Кос59; 12-1; 
12-4; 12-2; 
кос12-3; 
9-8; 12-3; 
4-2; 9-6; 

3-7; кос56; 
70кос; 

9-10; 9-9; 
9-7; кос57; 
кос58; 71кос 

180 Жайылым – 180га. 
58 б/б

49 жыл Елецкое с. 
15 шақырым

2 1; 8-12;
8-11; 41кос; 
5-4; кос40; 
кос8-12; 

8-13;1мол; 
49кос; 6-7 

104 Жайылым – 97 га, б/б   
25,1; бұталы жерлер – 
4 га; батпақты жерлер 
– 2 га; жолдар – 1 га

49 жыл Елецкое с. 
17 шақырым

Барлығы 284 га соның ішінде жайылым 277 га
Имантау с/о

1 2-2; 2-3; 2-4; 
2-5; 2-6; 1; 

2; 9

290 Егістік – 269 га – б/б 
72,8; жайылым – 20га – 
б/б 49,4; жолдар – 1 га 

49 жыл Имантау с. 
10 шақырым

Барлығы 290 га соның ішінде егістік 269 га, жайылым 20 га
Аудан бойынша барлығы- 4511 га соның ішінде егістік 359 га; жайылым 3751 
га, өзге жерлер –401 га.

2015 жылы 20 сәуірде  конкурсқа қойылатын 
Солтүстік Қазақстан облысы Айыртау 
ауданының бос жер телімдерінің тізбесі

ДҮЙСЕНБІ, 6 СӘУІР 
 ҚАЗАҚСТАН 

7:00 «ТАҢШОЛПАН» 10:00 «Апта.
Kz» 11:05 «Айтуға оңай...» 11:45 «Жедел 
жәрдем» Т/х 12:30 ЖАҢАЛЫҚТАР 12:45 
«Ұлы жеңіске - 70 жыл» 12:55 «Дауа» 
13:25 «Мәлім де беймәлім Қазақстан» 
13:50 «Ақсауыт» 14:20 «Әли мен Айя» 
М/ф 14:30 «Желмен жарысқандар» М/ф 
14:50 «БІЛГІШТЕР» М/х 15:05 «ӘЙЕЛ 
БАҚЫТЫ» 16:10 «Келін» Т/х 17:00 «Менің 
Қазақстаным» 17:30 ЖАҢАЛЫҚТАР 17:50 
«ӨЗЕКЖАРДЫ» 18:10 «Шын жүректен!» 
18:55 «ЗАҢ ЖӘНЕ БІЗ» 19:35 «Жедел 
жәрдем» Т/х 20:30 ЖАҢАЛЫҚТАР 21:05 
«АЙТУҒА ОҢАЙ...» 21:50 «СЫРҒАЛЫМ» 
Т/х 22:40 «ҰЛЫ ЖЕҢІСКЕ - 70 ЖЫЛ» 22:45 
«КЕЛІН» Т/х 23:30 «СІЗ НЕ ДЕЙСІЗ?» 0:00 
ЖАҢАЛЫҚТАР 0:35 «Өзекжарды» 0:55 
ФУТБОЛ АҒЫЛШЫН ПРЕМЬЕР-ЛИГАСЫ 
31 тур «КРИСТАЛ ПЭЛАС» - «МАНЧЕСТЕР 
СИТИ» 3:00 ЖАҢАЛЫҚТАР 

ХАБАР 
7:02 «Айтұмар» 8:00 «Жаңа күн» 

10:00 «Жетi күн» 11:00 «Әр үйдің сыры 
басқа» 11:40 «Подари детям жизнь» 
11:45 «Магия кухни» 12:15 М/с «Маша 
и медведь» 12:25 М/с «Мишки Гамми» 
12:50 М/с «Белка и стрелка» 13:00 Түскі 
жаңалықтар 13:15 «Страх в твоем доме» 
14:00 Т/с «Дом на Озерной» 15:00 Новости 
15:15 «Бұйымтай» 15:55 «Өмір сабақтары» 
16:15 М/с «Фархат» 16:45 Ұлы Жеңістің 
70 жылдығына арналады «Мен көрген 
соғыс» 17:00 Кешкі жаңалықтар 17:15 
«Көзқарас» 17:45 «Қызық times» 18:00 
Новости 18:15 «Қызық times» 19:00 «ТВ 
Бинго» 20:00 Қорытынды жаңалықтар 20:30 
«Арнайы хабар» 21:00 Новости 21:30 Т/с 
«Слово офицера» 22:00 Т/с «Сулейман 
Великолепный» 22:50 «Жекпе-жек» 23:35 
«Бұйымтай» 00:20 «Әр үйдің сыры басқа» 
00:55 «Айтұмар» 01:45 «Арнайы хабар» 
02:15 «Бюро расследований» 02:45 «Ар-
найы хабар» 

ЕВРАЗИЯ 
6:00 «Сүйген жар» ҮНДІ Т/Х 6:20 

«ҚЫЛМЫСТЫҚ ІС №» 6:50 ЖАҢАЛЫҚТАР 
СУБТИТРЛЕРМЕН 7:00 «ДОБРОЕ УТРО» 
11:00 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ» 12:00 
«ДУ ҚОЛ ШОКОЛАД» 12:55 ЖАҢАЛЫҚТАР 
СУБТИТРЛЕРМЕН 13:00 «ЛУЧШИЙ ГОРОД.
KZ» Күнделік 13:10 «АШЫҒЫН АЙТҚАНДА» 
14:00 «П@УТINA» 14:30 Т/с «ГОНЧИЕ-5» 
14:50 «112» 15:00 «ГОНЧИЕ-5» Продолже-
ние 15:40 «СУДЕБНЫЕ ИСТОРИИ» 16:40 
«ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ» 17:50 Т/с «ВРА-
ЧИХА» 18:50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 20:00 
«НОВОСТИ В 20:00» 20:40 «Сүйген жар» 
ҮНДІ Т/Х 21:40 «БАСТЫ ЖАҢАЛЫҚТАР» 
22:20 «Джодха және Акбар» ҮНДІ Т/Х 23:20 
«П@УТINA» 23:45 «ЛУЧШИЙ ГОРОД.
KZ» Дневник 23:55 Т/с «ОДНАЖДЫ В 
РОСТОВЕ» 1:40 «ҚЫЛМЫСТЫҚ ІС №» 
2:05 «АШЫҒЫН АЙТҚАНДА» 2:50 «Джодха 
және Акбар» ҮНДІ Т/Х 3:35 «Контрольная 
закупка» 

СЕЙСЕНБІ, 7 СӘУІР 
ҚАЗАҚСТАН 

7:00 «ТАҢШОЛПАН» 10:00 «Сырғалым» 
Т/х 10:50 «Айтуға оңай...» 11:35 «Жедел 
жәрдем» Т/х 12:30 ЖАҢАЛЫҚТАР 12:45 
«Ұлы жеңіске - 70 жыл» 12:55 «SPORT.
KZ» 13:15 «Алаң» 14:05 «Сыр-сұхбат» 
14:35 «Желмен жарысқандар» М/ф 14:55 
«Джунгли кітабы» М/х 15:05 «ӘЙЕЛ 
БАҚЫТЫ» 16:10 «Келін» Т /х  17:00 
«Жарқын бейне» 17:30 ЖАҢАЛЫҚТАР 
17:50 «ӨЗЕКЖАРДЫ» 18:10 «Ас бол-
сын!» 18:55 «Қазақстан би әлемі» 19:10 
«ҚЫЛМЫС ПЕН ЖАЗА» 19:35 «Жедел 
жәрдем» Т/х 20:30 ЖАҢАЛЫҚТАР 21:05 
«АЙТУҒА ОҢАЙ...» 21:50 «СЫРҒАЛЫМ» 
Т/х 22:40 «ҰЛЫ ЖЕҢІСКЕ - 70 ЖЫЛ» 22:45 
«КЕЛІН» Т/х 23:30 «ТҮНГІ СТУДИЯДА 
НҰРЛАН ҚОЯНБАЕВ» 0:00 ЖАҢАЛЫҚТАР 
0:35 «Өзекжарды» 0:55 «Сыр-сұхбат» 1:25 
«Шарайна» 1:55 «Жарқын бейне» 2:25 
«Түнгі студияда Нұрлан Қоянбаев» 3:00 
ЖАҢАЛЫҚТАР 

ХАБАР 
7:02 «Айтұмар» 8:00 «Жаңа күн» 10:00 

Таңғы жаңалықтар 10:15 М/с «Маша и 
медведь» 10:25 М/с «Мишки Гамми» 10:50 
М/с «Белка и стрелка» 10:55 «Подари 
детям жизнь» 11:00 Новости 11:15 «Әр 
үйдің сыры басқа» 11:45 «Магия кухни» 
12:15 Т/с «Слово офицера» 13:00 Түскі 
жаңалықтар 13:15 «Страх в твоем доме» 
14:00 Т/с «Дом на Озерной» 15:00 Новости 
15:15 «Бұйымтай» 15:55 «Өмір сабақтары» 
16:30 М/с «Фархат» 17:00 Кешкі жаңалықтар 
17:15 «Көзқарас» 17:45 «Экономкласс» 
18:00 Новости 18:15 «Ғашық жүрек» 
Т/х 19:00 «Біздің үй» 20:00 Қорытынды 
жаңалықтар 20:30 «Бюро расследований» 
21:00 Новости 21:30 Т/с «Слово офицера» 
22:00 Т/с «Сулейман Великолепный» 22:50 
«Арнайы хабар» 23:20 «Бұйымтай» 00:05 
«Әр үйдің сыры басқа» 00:40 «Айтұмар» 
01:30 «Арнайы хабар» 02:00 «Бюро рас-
следований» 02:30 «Арнайы хабар» 

ЕВРАЗИЯ 
6:00 «Сүйген жар» ҮНДІ Т/Х 6:50 

ЖАҢАЛЫҚТАР СУБТИТРЛЕРМЕН 7:00 
«ДОБРОЕ УТРО» 11:00 Т/с «КОРОЛЕВА 
БАНДИТОВ» 12:00 «ДУ ҚОЛ ШОКОЛАД» 
12:55 ЖАҢАЛЫҚТАР СУБТИТРЛЕРМЕН 
13:00 «ЛУЧШИЙ ГОРОД.KZ» Күнделік 
13:10 «АШЫҒЫН АЙТҚАНДА» 14:00 «П@
УТINA» 14:30 Т/с «ГОНЧИЕ-5» 14:50 «112» 
15:00 «ГОНЧИЕ-5» Продолжение 15:40 
«СУДЕБНЫЕ ИСТОРИИ» 16:40 «ДАВАЙ 
ПОЖЕНИМСЯ» 17:50 Т/с «ВРАЧИХА» 18:50 
«ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 20:00 «НОВОСТИ В 
20:00» 20:40 «Сүйген жар» ҮНДІ Т/Х 21:40 
«БАСТЫ ЖАҢАЛЫҚТАР» 22:20 «Джодха 
және Акбар» ҮНДІ Т/Х 23:20 «П@УТINA» 
23:45 «ЛУЧШИЙ ГОРОД.KZ» Дневник 
23:55 Т/с «ОДНАЖДЫ В РОСТОВЕ» 1:40 
«ҚЫЛМЫСТЫҚ ІС №» 2:05 «АШЫҒЫН 
АЙТҚАНДА» 2:50 «Джодха және Акбар» 
ҮНДІ Т/Х 3:35 «Контрольная закупка» 

СӘРСЕНБІ, 8 СӘУІР 
ҚАЗАҚСТАН

7:00 «ТАҢШОЛПАН» 10:00 «Сырғалым» 
Т/х 10:50 «Айтуға оңай...» 11:35 «Жедел 
жәрдем» Т/х 12:30 ЖАҢАЛЫҚТАР 12:45 
«Ұлы жеңіске - 70 жыл» 12:55 «Поэзия 
әлемі» 13:20 «Заң және біз» 14:00 «Ша-
райна» 14:30 «Желмен жарысқандар» М/ф 
14:55 «Джунгли кітабы» М/х 15:05 «ӘЙЕЛ 
БАҚЫТЫ» 16:10 «КЕЛІН» Т/х 17:00 «Ұлт 

мақтанышы» Д/ф 17:30 ЖАҢАЛЫҚТАР 
17:50 «ӨЗЕКЖАРДЫ» 18:10 «Қылмыс пен 
жаза» 18:35 «Мың түрлі мамандық» 19:10 
«ЖУРНАЛИСТІК ЗЕРТТЕУ» 19:35 «Жедел 
жәрдем» Т/х 20:30 ЖАҢАЛЫҚТАР 21:05 
«АЙТУҒА ОҢАЙ...» 21:50 «СЫРҒАЛЫМ» 
Т/х 22:40 «ҰЛЫ ЖЕҢІСКЕ - 70 ЖЫЛ» 22:45 
«КЕЛІН» Т/х 23:30 «ТҮНГІ СТУДИЯДА 
НҰРЛАН ҚОЯНБАЕВ» 0:00 ЖАҢАЛЫҚТАР 
0:30 «Өзекжарды» 0:50 «Ұлт мақтанышы» 
Д/ф 1:20 «Ас болсын!» 2:05 «Поэзия әлемі» 
2:30 «Түнгі студияда Нұрлан Қоянбаев» 
3:00 ЖАҢАЛЫҚТАР 

ХАБАР 
7:02 «Айтұмар» 8:00 «Жаңа күн» 10:00 

Таңғы жаңалықтар 10:15 М/с «Маша и 
медведь» 10:25 М/с «Мишки Гамми» 10:50 
М/с «Белка и стрелка» 10:55 «Подари 
детям жизнь» 11:00 Новости 11:15 «Әр 
үйдің сыры басқа» 11:45 «Магия кухни» 
12:15 Т/с «Слово офицера» 13:00 Түскі 
жаңалықтар 13:15 «Страх в твоем доме» 
14:00 Т/с «Улыбка пересмешника» 15:00 
Новости 15:15 «Бұйымтай» 15:45 «Өмір 
сабақтары» 16:15 М/с «Фархат» 17:00 
Кешкі жаңалықтар 17:15 «Көзқарас» 17:45 
«100 бизнес-историй» 18:00 Новости 18:15 
«Ғашық жүрек» Т/х 19:00 «Біздің үй» 
20:00 Қорытынды жаңалықтар 20:30 Ұлы 
Жеңістің 70 жылдығына арналады «Мен 
көрген соғыс» 20:45 «Табиғат тартуы» 
21:00 Новости 21:30 Т/с «Слово офице-
ра» 22:00 Т/с «Сулейман Великолепный» 
23:00 «Біздің үй» 23:50 «Бұйымтай»» 00:35 
«Әр үйдің сыры басқа» 01:10 «Айтұмар» 
02:00 «Арнайы хабар» 02:30 «Бюро рас-
следований» 

ЕВРАЗИЯ 
6:00 «Сүйген жар» ҮНДІ Т/Х 6:50 

ЖАҢАЛЫҚТАР СУБТИТРЛЕРМЕН 7:00 
«ДОБРОЕ УТРО» 11:00 Т/с «КОРОЛЕВА 
БАНДИТОВ» 12:00 «ДУ ҚОЛ ШОКОЛАД» 
12:55 ЖАҢАЛЫҚТАР СУБТИТРЛЕРМЕН 
13:00 «ЛУЧШИЙ ГОРОД.KZ» Күнделік 
13:10 «АШЫҒЫН АЙТҚАНДА» 14:00 «П@
УТINA» 14:30 Т/с «ГОНЧИЕ-5» 14:50 «112» 
15:00 «ГОНЧИЕ-5» Продолжение 15:40 
«СУДЕБНЫЕ ИСТОРИИ» 16:40 «ДАВАЙ 
ПОЖЕНИМСЯ» 17:50 Т/с «ВРАЧИХА» 18:50 
«ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 20:00 «НОВОСТИ В 
20:00» 20:40 «Сүйген жар» ҮНДІ Т/Х 21:40 
«БАСТЫ ЖАҢАЛЫҚТАР» 22:20 «Джодха 
және Акбар» ҮНДІ Т/Х 23:20 «П@УТINA» 
23:45 «ЛУЧШИЙ ГОРОД.KZ» Дневник 
23:55 Т/с «ОДНАЖДЫ В РОСТОВЕ» 1:40 
«ҚЫЛМЫСТЫҚ ІС №» 2:05 «АШЫҒЫН 
АЙТҚАНДА» 2:50 «Джодха және Акбар» 
ҮНДІ Т/Х 3:35 «Контрольная закупка» 

БЕЙСЕНБІ, 9 СӘУІР 
 ҚАЗАҚСТАН 

7:00 «ТАҢШОЛПАН» 10:00 «Сырғалым» 
Т/х 10:50 «Айтуға оңай...» 11:35 «Жедел 
жәрдем» Т/х 12:30 ЖАҢАЛЫҚТАР 12:45 
«Ұлы жеңіске - 70 жыл» 12:55 «Агробизнес» 
13:20 «Журналистік зерттеу» 13:40 «Сіз не 
дейсіз?» 14:10 «Жан жылуы» 14:35 «Жел-
мен жарысқандар» М/ф 14:55 «Джунгли 
кітабы» М/х 15:05 «ӘЙЕЛ БАҚЫТЫ» 16:10 
«Келін» Т/х 17:00 «Ұлт мақтанышы» Д/ф 
17:30 ЖАҢАЛЫҚТАР 17:50 «ӨЗЕКЖАРДЫ» 
18:10 «Мәлім де беймәлім Қазақстан» 18:45 
«Поэзия әлемі» 19:10 «ИНДУСТРИЯЛАН-
ДЫРУ: ҰЛТТЫҚ ӨНДІРІС» 19:35 «Жедел 
жәрдем» Т/х 20:30 ЖАҢАЛЫҚТАР 21:05 
«АЙТУҒА ОҢАЙ...» 21:50 «СЫРҒАЛЫМ» 
Т/х 22:40 «ҰЛЫ ЖЕҢІСКЕ - 70 ЖЫЛ» 22:45 
«КЕЛІН» Т/х 23:30 «ТҮНГІ СТУДИЯДА 
НҰРЛАН ҚОЯНБАЕВ» 0:00 ЖАҢАЛЫҚТАР 
0:35 «Өзекжарды» 0:55 «Қылмыс пен 
жаза» 1:20 «Ұлт мақтанышы» Д/ф 1:50 
«Мәлім де беймәлім Қазақстан» 2:25 
«Түнгі студияда Нұрлан Қоянбаев» 3:00 
ЖАҢАЛЫҚТАР 

ХАБАР 
7:02 «Айтұмар» 8:00 «Жаңа күн» 

10:00 Таңғы жаңалықтар 10:15 М/с «Маша 
и медведь» 10:25 М/с «Мишки Гамми» 
10:50 М/с «Белка и стрелка» 10:55 «По-
дари детям жизнь» 11:00 Новости 11:15 
«Әр үйдің сыры басқа» 11:45 «Магия 
кухни» 12:15 Т/с «Слово офицера» 13:00 
Түскі жаңалықтар 13:15 «Страх в твоем 
доме» 14:00 Т/с «Улыбка пересмешника» 
15:00 Новости 15:15 «Бұйымтай» 15:45 
«Өмір сабақтары» 16:15 М/с «Фархат» 
17:00 Кешкі жаңалықтар 17:15 «Көзқарас» 
17:45 «Бизнес сыры» 18:00 Новости 18:15 
«Ғашық жүрек» Т/х 19:00 «Жекпе-жек» 
20:00 Қорытынды жаңалықтар 20:30 
70-летию Великой Победы посвящается 
«Моя история войны» 20:45 «Жерұйық» 
21:00 Новости 21:30 Т/с «Слово офицера» 
22:00 Т/с «Сулейман Великолепный» 22:50 
«Біздің үй» 23:40 «Бұйымтай» 00:25 «Әр 
үйдің сыры басқа» 01:00 «Айтұмар» 01:50 
«Арнайы хабар» 02:20 «Бюро расследо-
ваний» 02:50 «Арнайы хабар» 

ЕВРАЗИЯ 
6:00 «Сүйген жар» ҮНДІ Т/Х 6:50 

ЖАҢАЛЫҚТАР СУБТИТРЛЕРМЕН 7:00 
«ДОБРОЕ УТРО» 11:00 Т/с «КОРОЛЕВА 
БАНДИТОВ» 12:00 «ДУ ҚОЛ ШОКОЛАД» 
12:55 ЖАҢАЛЫҚТАР СУБТИТРЛЕРМЕН 
13:00 «ЛУЧШИЙ ГОРОД.KZ» Күнделік 13:10 
«АШЫҒЫН АЙТҚАНДА» 14:00 «П@УТINA» 
14:30 Т/с «ГОНЧИЕ-5» 14:50 «112» 15:00 
«ГОНЧИЕ-5» Продолжение 15:40 «СУДЕБ-
НЫЕ ИСТОРИИ» 16:40 «ДАВАЙ ПОЖЕ-
НИМСЯ» 17:50 Кино «ВСЕ СОКРОВИЩА 
МИРА» 18:50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 20:00 
«НОВОСТИ В 20:00» 20:40 «Сүйген жар» 
ҮНДІ Т/Х 21:40 «БАСТЫ ЖАҢАЛЫҚТАР» 
22:20 «Джодха және Акбар» ҮНДІ Т/Х 23:20 
«П@УТINA» 23:45 «ЛУЧШИЙ ГОРОД.
KZ» Дневник 23:55 Т/с «ОДНАЖДЫ В 
РОСТОВЕ» 1:40 «ҚЫЛМЫСТЫҚ ІС №» 
2:05 «АШЫҒЫН АЙТҚАНДА» 2:50 «Джодха 
және Акбар» ҮНДІ Т/Х 3:35 «Контрольная 
закупка» 

ЖҰМА, 10 СӘУІР 
 ҚАЗАҚСТАН  

7:00 «ТАҢШОЛПАН» 10:00 «Сырғалым» 
Т/х 10:55 «Айтуға оңай...» 11:40 «Жедел 
жәрдем» Т/х 12:30 ЖАҢАЛЫҚТАР 12:45 
«Ұлы жеңіске - 70 жыл» 12:55 «Инду-
стрияландыру: Ұлттық өндіріс» 13:15 
«Көкпар» 14:00 «Келбет» 14:25 «Желмен 
жарысқандар» М/ф 14:45 «Баламен 
бетпе-бет» 15:05 «ӘЙЕЛ БАҚЫТЫ» 16:10 
«Келін» Т/х 17:05 «ЖАН ЖЫЛУЫ» 17:30 
ЖАҢАЛЫҚТАР 17:50 «ӨЗЕКЖАРДЫ» 18:10 
«МЕНІҢ ҚАЗАҚСТАНЫМ» 18:40 «Сәтбаев: 
ғасыр адамнің толғауы» Д/ф 19:10 «ИМАН 

АЙНАСЫ» 19:35 «Жедел жәрдем» Т/х 20:30 
ЖАҢАЛЫҚТАР 21:05 «АЙТУҒА ОҢАЙ...» 
21:50 «ШЫН ЖҮРЕКТЕН!» 22:40 «ҰЛЫ 
ЖЕҢІСКЕ - 70 ЖЫЛ» 22:45 «КЕЛІН» 
Т/х 23:30 «ТҮНГІ СТУДИЯДА НҰРЛАН 
ҚОЯНБАЕВ» 0:00 ЖАҢАЛЫҚТАР 0:35 
«Өзекжарды» 0:55 Кино «Дүние жарық» 
2:05 «Иман айнасы» 2:25 «Түнгі студияда 
Нұрлан Қоянбаев» 3:00 ЖАҢАЛЫҚТАР 

ХАБАР 
7:02 «Айтұмар» 8:00 «Жаңа күн» 10:00 

Таңғы жаңалықтар 10:15 М/с «Маша и 
медведь» 10:25 М/с «Мишки Гамм» 10:50 
М/с «Белка и стрелка» 10:55 «Подари 
детям жизнь» 11:00 Новости 11:15 «Әр 
үйдің сыры басқа» 11:45 «Магия кухни» 
12:15 Т/с «Слово офицера» 13:00 Түскі 
жаңалықтар 13:15 «Страх в твоем доме» 
14:00 Т/с «Улыбка пересмешника» 15:00 
Новости 15:15 «Бұйымтай» 15:45 «Өмір 
сабақтары» 16:15 «Ұлт саулығы» 17:00 
Кешкі жаңалықтар 17:15 «Бармысың, 
бауырым?» 18:00 Новости 18:15 «Ғашық 
жүрек» Т/х 19:00 «Орталық Хабар» 20:00 
Қорытынды жаңалықтар 20:30 «Сильные 
духом» 21:00 Новости 21:30 «Жеті ән» 
23:00 Кино «Любовь случается» 01:00 
Кино «Кэролдың Рождествода бастан 
кешкендері» 02:45 «Арнайы хабар» 03:15 
«Бюро расследований» 

ЕВРАЗИЯ 
6:00 «Сүйген жар» ҮНДІ Т/Х 6:50 

ЖАҢАЛЫҚТАР СУБТИТРЛЕРМЕН 7:00 «ДО-
БРОЕ УТРО» 11:00 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 
12:00 «ДУ ҚОЛ ШОКОЛАД» 12:55 «ЖҰМА 
УАҒЫЗЫ» 13:10 «АШЫҒЫН АЙТҚАНДА» 
14:00 «П@УТINA» 14:30 Т/с «ГОНЧИЕ-5» 
14:50 «112» 15:00 «ГОНЧИЕ-5» Продол-
жение 16:40 «ЖДИ МЕНЯ» КАЗАХСТАН 
17:50 Кино «ВСЕ СОКРОВИЩА МИРА» 
18:50 «ПОЛЕ ЧУДЕС» 20:00 «НОВОСТИ В 
20:00» 20:40 «Сүйген жар» ҮНДІ Т/Х 21:40 
«БАСТЫ ЖАҢАЛЫҚТАР» 22:20 «Джодха 
және Акбар» ҮНДІ Т/Х 23:20 «П@УТINA» 
23:45 «КЛУБ ВЕСЕЛЫХ И НАХОДЧИВЫХ» 
Высшая лига 1:50 «ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН» 
2:40 «ҚЫЛМЫСТЫҚ ІС №» 3:05 «АШЫҒЫН 
АЙТҚАНДА» 3:50 «Джодха және Акбар» 
ҮНДІ Т/Х 4:35 «Контрольная закупка» 

СЕНБІ, 11 СӘУІР 
 ҚАЗАҚСТАН 

7:00 Қазақстан эстрада жұлдыздарының 
қатысуымен концерт 8:40 «АГРОБИЗНЕС» 
9:00 «СЕНБІЛІК ТАҢ» 10:05 «ДАУА» 10:40 
«Ас болсын!» 11:25 «Әзіл әлемі» 13:00 
«ПОЭЗИЯ ӘЛЕМІ» 13:30 «БІЛГІРЛЕР 
БӘЙГЕСІ» 14:15 «Сұңқар» Т/х 16:10 Кино 
«Махаббат құрбаны» 17:30 ЖАҢАЛЫҚТАР 
17:50 «Махаббат құрбаны» 19:10 Зат-
тыбек Көпбосыновтың концерті 20:30 
ЖАҢАЛЫҚТАР 21:00 «СЕНБІЛІК КЕЗДЕСУ» 
22:35 «ЖАЙДАРМАН» 0:10 ЖАҢАЛЫҚТАР 
0:40 Кино «Шерлок» 2:10 «Ғасырлар үні» 
2:40 «Дауа» 3:10 ЖАҢАЛЫҚТАР 

ХАБАР 
7:02 «Ду-думан» 8:30 «Мир в картин-

ках» 8:55 «Бармысың, бауырым?» 9:40 
«Продвопрос» 10:00 «Спорт без границ» 
10:25 М/ф «Приключения мышонка» 11:50 
Кино «Медвежонок Коала - один дома» 
13:25 «Орталық Хабар» 14:25 «Жеті ән» 
16:05 «Азия» тобының «Махаббат аралы» 
атты шығармашылық кеші 17:35 Кино «Сказ 
о розовом зайце» 19:20 «Тур де Хабар» 
19:50 «Бенефис-шоу» 21:00 «Жетi күн» 
22:00 Кино «Побочный эффект» 23:50 
Кино «Слевинге сәттілік әкелген сан» 
01:30 «Үндіс» Т/х 

ЕВРАЗИЯ 
6:00 Многосерийный фильм «БЕРКЛИ-

СКВЕР» 7:40 «ҚЫЛМЫСТЫҚ ІС №» 8:00 
«ТАҢҒЫ ПОШТА» 8:30 «П@УТINA» 8:50 
ЖАҢАЛЫҚТАР СУБТИТРЛЕРМЕН 9:00 
Новости 9:10 «СМАК» 9:45 Кино «НЕ В 
ПАРНЯХ СЧАСТЬЕ» 11:40 «ФАБРИКА 
ГРЕЗ» 12:05 «ДУ ҚОЛ ШОКОЛАД» 13:00 
«КАРАОКЕ ТАКСИ» 13:30 «101 КЕҢЕС» 
14:00 «П@УТINA+» 14:50 «КТО ХОЧЕТ 
СТАТЬ МИЛЛИОНЕРОМ?» 15:55 Кино 
«ДОЖДАТЬСЯ ЛЮБВИ» 20:00 «НОВОСТИ 
В СУББОТУ» 20:30 «ЛУЧШИЙ ГОРОД.KZ» 
Второй сезон 21:30 «КЕШКІ КЕЗДЕСУ» 22:50 
«СЕНБІЛІК ЖАҢАЛЫҚТАР» 23:10 «ТІЛШІ 
ТҮЙІНІ» 23:35 «СЕНБІЛІК ЖАҢАЛЫҚТАР» 
23:55 «СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ» 
«НЕЗАБЫВАЕМОЕ ШОУ» 1:50 «ДУ ҚОЛ 
ШОКОЛАД» 2:35 «КАРАОКЕ ТАКСИ» 3:00 
«101 КЕҢЕС» 3:20 «БЕРКЛИ-СКВЕР» 

ЖЕКСЕНБІ, 12 СӘУІР 
 ҚАЗАҚСТАН 

7:00 Қазақстан эстрада жұлдыздарының 
қатысуымен концерт 8:30 «Мәлім де 
беймәлім  Қазақстан» 9:00 «БҮГІН 
ЖЕКСЕНБІ» 10:30 «КАПИТАН ҚОҚИҚАЗ» 
М/ф 11:20 «АҚСАУЫТ» 11:50 «Ұлттық 
шоу» 13:15 «Шарайна» 13:45 «Келбет» 
14:15 «Сұңқар» Т/х 16:10 «БАЛАМЕН 
БЕТПЕ-БЕТ» 16:30 «Әли мен Айя» М/ф 
16:40 «Перзент тілегі» 18:30 «Әзіл әлемі» 
20:00 «АПТА.КZ» 21:00 «Бақытты әйел» 
22:45 «АЛАҢ» 23:35 Кино «Дәл соққы» 
1:50 «КӨКПАР» 2:30 «АПТА.КZ» 

ХАБАР 
7:02 «Ду-думан» 8:30 «Айбын» 9:00 

«Жетi күн» 10:00 «Ас арқау» 10:20 «Спорт 
әлемі» 10:50 Кино «В бой идут одни ста-
рики» 12:20 М/ф «Отважная Лифи» 13:55 
«Бенефис-шоу» 15:05 Кино «Жаужүрек мың 
бала» 17:20 «Тағдыр жолы» 18:05 Ұлы 
Жеңістің 70 жылдығына арналады «Мен 
көрген соғыс» 18:20 Ақбота Керімбекованың 
ән кеші 19:50 «Қызық times» 21:00 «Жетi 
күн» 22:00 Кино «Дерево Джошуа» 23:50 
Всемирная серия бокса «Ураганы Пуэр-
то Рико» - «Астана Арланс» 01:50 «Бір 
кемпірдің хикаясы» 02:40 «Үндіс» Т/х 

ЕВРАЗИЯ 
6:00 «СЕНБІЛІК ЖАҢАЛЫҚТАР» 

6:20 «ТІЛШІ ТҮЙІНІ» 6:45 «СЕНБІЛІК 
ЖАҢАЛЫҚТАР» 7:00 Т/с «БЕРКЛИ-СКВЕР» 
8:35 ЖАҢАЛЫҚТАР СУБТИТРЛЕРМЕН 8:45 
«ВОСКРЕСНЫЕ БЕСЕДЫ» 9:00 Новости 
9:10 «ЦЕЛИТЕЛЬ ЛУКА» 10:10 «КАЗЛОТО» 
10:45 Шоу «ЛУЧШИЙ ГОРОД.KZ» Второй 
сезон 11:55 «КЕШКІ КЕЗДЕСУ» 13:05 «КА-
РАОКЕ ТАКСИ» 13:40 «101 КЕҢЕС» 14:05 
«ӘН ДАРИЯ» 15:00 «УГАДАЙ МЕЛОДИЮ» 
15:45 «ДОБРЫЙ ВЕЧЕР, КАЗАХСТАН!» 
16:55 Кино «ВОПРЕКИ ВСЕМУ» 21:00 
«АНАЛИТИКА» 22:00 «П@УТINA+» 23:05 
«ТОЧЬ-В-ТОЧЬ» 2:10 «ЭН ДАРИЕ» 2:50 
«КАРАОКЕ ТАКСИ» 3:15 «101 КЕҢЕС» 
3:35 Т/с «БЕРКЛИ-СКВЕР» 
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ҰМК колледжі /Англия/ 2004 жасалған 
құжатта мынадай анықтама берілген: 
«Оқушылар жоғары нәтижелерге жету 
үшін бір мектептің шегінде, болмаса 
мектептер арасында оқыту мен оқу 
үдерістерін жетілдіруге бағытталған 
көптеген іс қимылдарды жоспарлау, 
жүзеге асыру және мониторингін жүргізу 
мақсатында бірігетін мектептер тобы 
немесе әріптестер». Англияның білім 
беру және дағдылар департаменті 
білім беруде қоғамдастықтың дамуын 
қолдайды. Англияның және әлемдік 
тәжірибеге сүйенетін болсақ, қазіргі 
таңда мұғалімдердің тәжірибе алма-
суында кәсіби қоғамдастықтың орны 
ерекше. Себебі мұғалімнің жеке кәсіби 
дамуынан гөрі кәсіби қоғамдастықтың 
тәжірибе алмасу мен оқушылардың 
оқу сапасын арттыруда және жоғары 
жетістіктеріне жетуіне тигізер ықпалы 
мол деп ойлайды.
Чапман мен Аспиннің пікірінше: 

«Кәсіби қоғамдастықтар саясатты 
іске асыру үдерісіне қолдау көрсетеді. 
Либерман және Баллантин  кәсіби 
қоғамдастықты қолдайды. Лейтвуд және 
Левин білім алушылар қоғамдастықтары 
өздерінің нәтижелеріне ерекше көңіл 
бөлу керек екендігін еске салады. 
Кәсіби қоғамдастық құрылу кезінде 
құрылым құру, қарым-қатынастар ор-
нату, жалпы мақсаттарды айқындап, 
құндылықтарды біріктіру сияқты 
бірқатар әрекеттер орындау қажет. 
Кәсіби қоғамдастықтар - барлық 
балалардың жетістігін құрайтын жоғары 
стандарттарға және теңдікке қол жеткізу 
әдістерінің бірі болып табылады. 
Фуллан атап өткендей, кәсіби 

қоғамдастықтар «барлық аурулардың 
жалғыз емі» емес, және білім беру 
жүйесіндегі барлық проблемаларды 
шеше алмайды. Сонымен қатар кәсіби 
қоғамдастықтар біздің мектептердегі же-
келеген оқушылардың қажеттіліктеріне 
жауап беруге мүмкіндік береді деп 
толықтырады. 
Бүгінгі таңда еліміздің білім беру 

саласы стратегиялық мақсатын 
басшылыққа ала отырып, мектеп-
терде ұлттық білім жүйесінің дамуы-
на жаңа мүмкіндік берудің жолдары 
қарастырылуда.  Соның айғағы ретінде 
Қазақстан Республикасы педагог 
қызметкерлерінің біліктілігін арттыру 
курсының бірінші деңгейін  ерекшелеп 
айтуға болады. «Бағдарламаның негізгі 
факторының бірі  желілік қауымдастық» 
делінген, олай болса, бірінші деңгейдегі 
курстан өткен мұғалімдерге үлкен 
талаптар қойылуда.  Интернет — 

Білім беру
«ҰЛАҒАТ»  желілік қауымдастығы«ҰЛАҒАТ»  желілік қауымдастығы

компьютерлiк желiлердің iшiнде жап-
пай қолданы латыны,  кең мүмкiндiкті 
біз де пайдаланайық, себебі интернет 
желілерін пайдаланушыларының саны 
ай сайын шамамен 1 млн-ға өсiп отыр. 
Олай болса өз тәжірибемізбен бөлісудің 
бірден-бір жолы –осы сайт. Желілік 
қауымдастықтың қанат жаюына 
мүмкіндік береді. Деңгейлік бағдарлама 
негізінде оқытылған педагогтардың 
кәсіби желілік қауымдастығы қызмет 
ететін бірыңғай ақпараттық-білім 
кеңістігін құру мақсатында мектеп 
сайты http://vk.com/id295107987 
«Ұлағат» желілік қауымдастығы наурыз 
айынан құрылды. Қауымдастықта 
мұғалімдердің күнделікті қызметте 
кездесетін кәсіби мәселелер ағынымен 
бөлісуіне, талқылауына арналған фо-
рум, үздік педагогикалық тәжірибені 
таратуға арналған мәтіндік, бейне мате-
риалдармен бөлісу бөлімі жұмыс істеуге 
жоспарлауда.  Әзірше бұл сайтқа 
тіркелген «Ізгілік» №6 Петропавл ОМ; 
«Жұлдыз» Бексейіт ОМ; «Ынтымақ» 
Новоишим қазақ ОМ; «Есіл» Ильинка 
ОМ; «Жігер» 17 ұлттық өркендеу орта 
мектеп кешені; «Прибрежное» Петро-
павл ОМ желілік қауымдастықтар бар. 
«Ұлағат» желілік қауымдастығының 
келешегінен үлкен үміт күтеміз және  та-
лай шешілмей жүрген мәселелерді 
қозғап, сенімді ынтымақтастықта 
жұмыс жасайтынына сенеміз және 
мұғалімдерге қолдау көрсетеміз деген 
пікір бар.
Аталған қауымдастықтың мақсаты: 

желілік қауымдастықты құру арқылы 
ой бөлісу, тәжірие алмасу, білім мен 
біліктілікті дамыту, ортақ шешімге 
келу, ортақ жұмысты жоспар-
лау,  қиындықтан шығу жолын  бірлесе 
отырып қарастыру, пікірлесу,  мәселені 
бірлесе отырып талқылау, талдау, 
ақпарат  бөлісу.
Міндеті: қоғамдастық мүшелерімен 

сенімді  қарым-қатынас  құру , 
қауымдастық ішінде жағымды ахуал-
ды қалыптастыру, қауымдастықтың 
ережесін жасау, қоғамдастықтың 
шеңберін кеңейтіп отыру.
Осы желілік қауымдастықтың 

келешектегі жұмысынан күтілетін 
нәтиже: бірлескен зерттеу топтары 
қалыптасады, кәсіби даму жөніндегі 
бірлескен іс-шаралар жүзеге аса-
ды, басқа мектептермен жағымды 
іскерлік қарым-қатынас орнайды, 
бірлескен тренингтер мен семинар-
лар ұйымдастырылады, мұғалімдер 
жаңа идеялармен алмасады, кәсіби 
біліктіліктерін үздіксіз жетілдіріп отыра-

Тәуелсіз еліміздің ертең бетке ұстар тірегі- жасөспірімдердің жеке тұлға 
ретінде қалыптасуына жол ашып, білімімен қаруландырған, ақылшы, өз 
шәкірттерінің рухани анасы, Әлжан орта мектебінің ағылшын тілі мұғалімі 
Әлкеева Айгүл Теміртасқызы жайлы сыр шерткенді жөн көрдім.
Айгүл әріптесім өз мұқтажынан көрі ұрпақ тағдырын биік ұстайтын, өте адал, қара 

қылды қақ жарып тұратын еңбекқор, жаңалыққа жаны құмар, ізденімпаз жан. Ұлы 
ақын Ахмет Байтұрсынов «Жақсы мұғалім мектепке жан кіргізеді» дегендей Айгүл 
де жас ұстаздарға  да өнеге-үлгі көрсетіп, сара жол салушы, ұрпақтың қамын ойлап, 
сапалы білім, саналы тәрбие беру жолында қажымай еңбек ететін мұғалім.
Осы ұстаздық жолында әріптесім талай шәкірттерді тәрбиелеп ұшырып, 

қажымай талаптанып атқарған еңбегінің арқасында мектепшілік, аудандық 
марапаттауларға ие болды.

«Шәкіртін ұстазына қарап таны» демекші Айгүлдің оқушыларының  ағылшын 
тіліне деген қызығушылықтары жылдан-жылға арта түсуде.  Биылғы оқу жылын-
да  өткен аудандық пәндік олимпиадаға ағылшын тілі пәнінен 9-сынып оқушысы 
Кенжетаев Елхан қатысып, ұстаз мерейін көтеріп қайтты. Айгүл Теміртасқызы өз 
пәні бойынша сыныптан тыс жұмыстарды да іскерлікпен жүргізеді. 
Мұғалім шеберлігін үнемі шыңдау үстінде, өткен оқу жылында Петропавл 

қаласындағы педагогикалық кадрлардың біліктілігін жетілдіру институтында 
Назарбаев интеллектуалдық мектептерінің бағдарламасы бойынша деңгейлік 
курстан өтіп келді. Заман талабына сай жаңа технологияларды қолдана отырып, 
өз сабақтарының қызықты, тартымды өтуіне баса назар аударады. 
Сонымен қатар Айгүл Теміртасқызы - екі ұл өсіріп отырған аяулы ана, сүйікті 

жар, жолдасы Асланның қарт анасын күтіп отырған әдепті жар.
«Ұстаз» сөзінің екі түрлі сипаты бар. Бірі - белгілі пәннен сабақ беретін оқытушы 

да, екіншісі- жоғары беделді, адамдарға ықпал етуші дана адам.
Ақерке ТЛЕУЖАНОВА, 

Әлжан ОМ-нің тәрбие ісінің меңгерушісі. 

Ұстаз мерейі
ҰСТАЗЫ ЖАҚСЫНЫҢ ҰСТАНЫМЫ ЖАҚСЫҰСТАЗЫ ЖАҚСЫНЫҢ ҰСТАНЫМЫ ЖАҚСЫ

Сәуір Апта 
күндері

Таң 
намазы

Күннің 
шығуы 

Бесін
намазы

Екінті
намазы

Ақшам
намазы

Құптан 
намазы

01.04.2015 Сәрсенбі 5:08 6:58 13:30 17:53 20:03 21:43
02.04.2015 Бейсенбі 5:06 6:56 13:30 17:55 20:05 21:45
03.04.2015 Жұма 5:05 6:54 13:30 17:56 20:07 21:47
04.04.2015 Сенбі 5:03 6:51 13:30 17:57 20:09 21:49
05.04.2015 Жексенбі 5:01 6:49 13:30 17:59 20:11 21:51
06.04.2015 Дүйсенбі 4:59 6:47 13:30 18:00 20:13 21:53
07.04.2015 Сейсенбі 4:57 6:44 13:30 18:01 20:15 21:55
08.04.2015 Сәрсенбі 4:55 6:42 13:30 18:01 20:17 21:57
09.04.2015 Бейсенбі 4:54 6:42 13:30 18:04 20:18 21:58
10.04.2015 Жұма 4:52 6:37 13:30 18:06 20:18 21:58
11.04.2015 Сенбі 4:50 6:34 13:30 18:07 20:22 22:02
12.04.2015 Жексенбі 4:48 6:32 13:30 18:08 20:24 22:04
13.04.2015 Дүйсенбі 4:47 6:29 13:30 18:09 20:26 22:06
14.04.2015 Сейсенбі 4:45 6:27 13:30 18:11 20:28 22:08
15.04.2015 Сәрсенбі 4:44 6:25 13:30 18:11 20:30 22:10
16.04.2015 Бейсенбі 4:42 6:25 13:30 18:13 20:32 22:12
17.04.2015 Жұма 4:40 6:20 13:30 18:15 20:32 22:12
18.04.2015 Сенбі 4:38 6:17 13:30 18:16 20:36 22:16
19.04.2015 Жексенбі 4:37 6:15 13:30 18:17 20:38 22:18
20.04.2015 Дүйсенбі 4:35 6:13 13:30 18:18 20:40 22:20
21.04.2015 Сейсенбі 4:34 6:10 13:30 18:20 20:41 22:21
22.04.2015 Сәрсенбі 4:32 6:08 13:30 18:21 20:43 22:23
23.04.2015 Бейсенбі 4:30 6:06 13:30 18:22 20:45 22:25
24.04.2015 Жұма 4:28 6:03 13:30 18:23 20:47 22:27
25.04.2015 Сенбі 4:27 6:01 13:30 18:24 20:49 22:29
26.04.2015 Жексенбі 4:25 5:59 13:30 18:26 20:51 22:31
27.04.2015 Дүйсенбі 4:24 5:57 13:30 18:27 20:53 22:33
28.04.2015 Сейсенбі 4:22 5:54 13:30 18:28 20:55 22:35
29.04.2015 Сәрсенбі 4:20 5:52 13:30 18:29 20:57 22:37
30.04.2015 Бейсенбі 4:18 5:50 13:30 18:20 20:59 22:39

Айыртау аудандық Қайрош ата мешіті.

СӘУІР СӘУІР АЙЫНДАҒЫ НАМАЗ ОҚУ АЙЫНДАҒЫ НАМАЗ ОҚУ 
УАҚЫТЫНЫҢ КЕСТЕСІУАҚЫТЫНЫҢ КЕСТЕСІ

(Саумалкөл уақыты бойынша) 2015 жыл – хижраша 1436 жыл

Өскен ауылында тұратын ардақты да аяу-
лы анамыз, мейірімі мол асыл әжеміз Шайдаш 
Сәрсенбайқызы Мақышева наурыз айында 73 
мүшел жасына толып, шаңырағымыз шаттыққа 
бөленді.
Өркен жайған алып бір бәйтеректей үлкен 

шаңырақтың ақылшысы болып отырған қадірліміздің 
мүшел жасы қайырлы, денсаулығы мықты болсын! 
Әрқашан шырайлы жүзіңізден нұр төгіліп, әрбір 
күніңіз мерекелі, дастарқаныңыз берекелі болып, 
жаныңыздан жақсылық кетпей, туған-туыстың сәні 
болып, біздің қызық-қуанышымызға бөленіп, ғасыр 
жасқа толыңыз дей отыра, ыстық ықыласымызды 
арнаймыз:

Құтты болсын келген мүшел жасыңыз,
Қуат беріп, жүзден-дағы асыңыз!
Балалардың қызығына кенеліп,
Бұл шаттықтан көл-көсір боп тасыңыз!
Ақ тілекпен: ұлдары-келіндері, қыздары-күйеу балалары, немерелері-

жиендері, шөберелері. 

Құттықтаймыз!Құттықтаймыз!

Айыртау ауданының әкімі, аудан әкімінің орын-
басарлары, аудан әкімінің аппараты, аудандық 
мәслихат аппараты, аудандық ардагерлер кеңесі, 
селолық округ әкімдері, 
аудан әкімі аппаратының басшысы Қайнетов 

Құрманғазы Серікұлының мезгілсіз қайтыс болуы-
на байланысты, туған-туысқандарының қайғысына 
ортақтасып, көңіл айтады.

*  *  *
Айыртау ауданының дербес бөлімдері,
аудан әкімі аппаратының басшысы Қайнетов 

Құрманғазы Серікұлының кенеттен қайтыс болуы-
на байланысты, туған-туысқандарының қайғысына 
ортақтасып, көңіл айтады.

* * *
Ардақты әкеміз, атамыз Аманжолов 

Амангелдіні 60 жасқа толу мерейтойы-
мен шын жүректен құттықтай отыра, зор 
денсаулық, мол бақыт тілейміз!
Құтты болсын қуанышты күніңіз,
Бақытты боп шаттық өмір сүріңіз.
Алпыстың да асқарына жеттіңіз,
Енді жүзге құлаш сермеп шығыңыз.
Мереке күн нұрға толсын жүзіңіз,
Қуаныңыз, шаттаныңыз, күліңіз.
Бала-шаға қызығына кенеліп,
Ортамызда аман-есен жүріңіз.
Ақ тілекпен: ұлы Сәбит, келіні Айтжан, немересі Әбілмансұр.

ды.
Кәсіби қоғамдастықтың тиімділігі:
- кәсіби қоғамдастықтың құрамындағы 

барлық мектептер бірлесіп жұмыс 
атқарып, балаларға барынша терең 
білім береді;

-көптеген  біл ім  алушылар 
қоғамдастықтары бір жерде орналасқан 
мектептерді біріктіреді;

-басқа мектептердің тәжірибесін 
алуға немесе ұқсас проблемалар-
ды қалай шешіп отырғанын білуге 
ұмтылады;

-тиімді кәсіби қоғамдастықтың ең ба-
сты ерекшелігі-сеніміділікке негізделген 
қарым-қатынас;

- мұғалімдердің білім алуын 
біріктіреді;

-ересек адамдарды оқытуда жаңа 
мүмкіндіктер пайда болады;

-оқушылардың оқу үдерісі табысты 
болады;

-уақыт, мүмкіндік, ресурстарды ар-
найы жоспарлайды;

-түрлі мектептердегі жүріп жатқан 
үдерістерді біліп отыруға, оқыту 
жағдайларын жақсартуға мүмкіндік 
береді;

-сараптамалық ой-өрісі жетіледі,
 тәуекелге баруға дайын болады;
-жұмыс әдістерімен алмасуы,оларды 

тексеру,талдау және қолдауға мүмкіндік 
жасау керектігін қарастыру өте 
маңызды;

-кәсіби қоғамдастық аясында білікті 
мамандар тобы жақсы идеяларға қол 
жеткізіп, олардың өңіріндегі барлық 
балалар үшін өздеріне ұжымдық 
жауапкершілік алуға мүмкіндігі 
кеңеймек;

-ресми басшылар басқаларға тиімді 
басқаруға уақыт пен мүмкіндік береді;

-жас көшбасшыларға ресурстарды 
үйлестіруге қолдау көрсетеді;

-мониторинг жүргізіп, бағалауды 
қарап отырады;

-мектеп арасындағы жетістіктер са-
лыстырылып отырады;

-мектептен тыс жұмыс істеу 
мүмкіндігі;

-ынтамақтастықта болуын;
-шешімге келмейтін проблемаларды 

талқылау;
- оқыту тәжірибесімен алмасу тегін.
Бірімізде жоқ қасиет екіншімізде бар, 

бірімізде жоқ таныстар екіншімізде бар 
дегендей, бір идея болмаса, екінші 
идеяң қолдау тауып, жүзеге асып жат-
са, несі жаман?

Жанар ҚҰСАЙЫНОВА,
Лавровка ОМ-і «Ұлағат» желілік 

қауымдастығының көшбасшысы. 

Құрметті Салтанат Балатайқызы, 
туған-туысқандары!

Сіздерге біздің әріптесіміз, 
Айыртау ауданы әкімінің аппарат басшысы 

Құрманғазы Серікұлы Қайнетовтің өмірден өтуіне 
байланысты ауыр қайғыларыңызға ортақтасып, көңіл 
айтамын.
Ол сүйікті жар, береке ұйыған шаңырақтың 

үлгілі отағасы, жүрегі жомарт, кішіпейіл, үлкенге 
сыйлы іні, жастарға ақылшы аға, жайсаң аза-
маттармен үзеңгі жолдас болған жан еді. Оның 
асыл бейнесі жүрегімізде ұзақ сақталары сөзсіз.
Марқұмның жатқан жері жарық болып, нұрлы да 
мөлдір жаны бейіште шалқысын. 

М. ҚОЖАХМЕТ,
Солтүстік Қазақстан облысы әкімі

аппаратының басшысы.

Еске алу
Мезгілсіз жеткен ажал 

өте ауыр болады екен-ау. 
Жайраңдап шауып жүрген 
жанның кенеттен қайтыс 
болып, көзден ұшуы жанға 
айықпас аза, жүрекке 
ауыр мұң түсірді. Құдай 
салған іске, тағдырдың жа-
зуына қалай көнбессің? 
Қабырғамыз  қайыса 
қайғырдық, көз жасымыз-
ды көл етіп жыладық, бірақ 

өткен қайтып оралмайды екен. 
Бірлестік ауылында тұрған асыл жарым, асқар 

таудай әкеміз, ардақты ағамыз, мейірімді күйеу 
баламыз, ақкөңіл жездеміз Махметов Алтынбек 
Кенжеболатұлының бақилық болғанына да бір жыл 
болып қалды.
Қайтейік, тағдыр салған іске шара жоқ қой. Тірі 

жанның тірлігі таусылған ба, қайырын артындағы 
балаларына, біздерге берсін дей отырып, марқұмға 
о дүниенің жарығын, иман байлығын, бақилық жан 
тыныштығын тілейміз. 
Тағдырға қайткенде біз бағынамыз,
Еске алып айтылады талай аңыз.
Алтынбектің орны бөлек, жаны жомарт,
Бұл күнде көре алмай сағынамыз.
Еске алушылар: жұбайы Гүлгүл, балалары, 
бауырлары, қайын жұрты.  

ХАБАРЛАНДЫРУХАБАРЛАНДЫРУ
   Солтүстік Қазақстан облысы Айыртау ауданы Сарыөзек ауылының 
бұрынғы тұрғындарына Ұлы Отан соғысында қаза тапқан боздақтардың 
рухына 2015 жылдың 9 мамырында ас берілетінін хабарлайды. 
    Барлық ұйымдастыру мәселелері бойынша Саумалкөл ауылында 
тұратын Өтеулин Еркетайға 8(715-33) 52-052 телефоны арқылы 
хабарласуға болады.

Ақсақалдар алқасы.


