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Елена СЕЙДАХМЕТОВА,

Б.Қолдасбаев атындағы 
орта мектептің мұғалімі,
орыс ұлтының өкілі:

  - Мен орыс ұлтының 
өкілімін. Тағдырдың жазуы-
мен, жүрегімнің қалауымен 
Аманкелді ауданының аза-
маты Ержан Сейдахметов-
пен отбасын құрдым. Мұнда 
келгенде қазақ тілін білмеуші 
едім. Осы күні қазақ тілін 
жақсы білемін.  Үш баламыз 
бар. Олар қазақ жəне орыс 
тілдерінде сөйлейді, екі тілге 
бірдей. Жолдасым Ержан 
да ұстаз. Біз өзімізді үлгілі 
отбасылардың бірі сезінеміз. 
Мен ұлтым орыс болсада 

Хайролла БƏЙДІЛДИН,
соғыс жəне еңбек ардагері:

 - Мен Қазақстан халқы 
Ассамблеясының еліміздегі 
Президент сайлауын 2016 
жылы емес, 2015 жылы 
мерзімімен бұрын өткізу ту-
ралы ұсынысын теледидар ха-
барларынан естідім. Ақылға 
салғанда шындығында 
да, биыл өткізген дұрыс. 
Себебі, 2016 жылы Пре-
зидент сайлауы мен Парла-
мент сайлауы қатар келеді 
екен. Екі бірдей сайлауды 
едел-жедел өткізу қиындау 
екені белгілі. Бұл сайлаулар  
- аудандық мəслихаттың не-
месе облыстық мəслихаттың 
сайлауы емес, тұтас 

Ринат ИСКАКОВ,
аудандық құрылыс, сəулет 

жəне қала құрылысы 
бөлімінің бас маманы,
татар ұлтының өкілі:

 - Мен өзімнің татар 
халқының перзенті екенімді 
мақтан тұтамын. Өйткені, та-
тарлар қазақ халқымен ежел-
ден бауыр. Қазақ мəдениеті 
мен өркениетінің жаңа 
сапалық биікке шығуына 
кезінде татар халқы көп үлес 
қосты. Сонымен қоса та-
тар халқы əлемдік деңгейде 
дамып келе жатқан, өз тілі 
мен салт-дəстүрін берік 
сақтап отырған халық. Біз, 
татарлар  дүниежүзінің 
түпкір-түпкірінде өмір сүріп 

 Қазақстан халқы 
Ассамблеясының мүшелері 
ҚР Парламент Мəжілісіндегі 
ҚХА депутаттық тобына, сая-
си партияларға, үкіметтік емес 
ұйымдарға жəне бүкіл Қазақстан 
халқына Қазақстан Республи-
касы Президентінің сайлауын 
өткізуге бастама көтеру туралы 
Үндеу жолдады. 
    Біз, Қазақстан халқы Ассамбле-
ясы кеңесі мүшелері, болашаққа 
жауапкершілігімізді сезіне оты-
рып, Қазақстан Республикасының 
Президенті Елбасы Нұрсұлтан 
Əбішұлы Назарбаевтың 
жақтастары əрі Отанымыздың па-
триоттары ретінде халыққа үндеу 
жолдаймыз. 
       Қазақстан  халқы  Ассамбле-
ясына  Қазақстан Республика-
сы  Президентінің  мерзімінен  
бұрын сайлауын өткізу туралы 
бастама көтеріп, еліміздің барлық 
өңірлерінен көптеген азаматтар 
хабарласуда. Қазақстан халқы 
Ассамблеясі осы маңызды мəселе 
бойынша ұстанымын білдіруді 
өзінің азаматтық борышы деп са-
найды. Əлемдік экономикалық 
дағдарыс пен күрделі халықаралық 
жағдай орын алып отырған 
тұста сайлау өткізу туралы 
жалпыхалықтық бастаманың 
көтерілуі уақыт талабы болып та-
былады. 
   Жаһандық сын-қатерлер 
кезеңінде еліміздің Президенті 
Нұрсұлтан Назарбаевқа 
Қазақстанды дағдарыстан алып 
шығуына мүмкіндік беретін жаңа 

АССАМБЛЕЯ ҰСЫНЫСЫ – ҚАЗАҚСТАНДЫҚТАР  ҚАЛАУЫ

ҚАЗАҚСТАН ХАЛҚЫ АССАМБЛЕЯСЫ КЕҢЕСІ МҮШЕЛЕРІНІҢ ҮНДЕУІ

сенім мандаты берілуі қажет. Əлемде 
тұрақсыздық орын алған жаңа əрі 
күрделі кезеңде еліміз стратегиялық  
бағытынан  айнымай, Қазақстанды 
жаңғырту жəне дүниежүзінің озық 
30 елінің қатарына енуі үшін Елба-
сы Н.Ə.Назарбаевқа сенім білдіру 
қажет. Сонымен қатар Елбасына 
сенім мандатын білдіру арқылы 
əлемдік дамудың жаңа кезеңінде 
халқымызды біріктіріп, мемлекетті 
дамытудағы маңызды мəселелерге 
ден қоюға мүмкіндік аламыз.
Бүгінде «Нұрлы жол – болашаққа 
бастар жол» бағдарламасын жəне 

«Қазақстан – 2050» ұзақ мерзімді 
стратегиясын жүзеге асыру үшін 
бар күш-жігерімізді біріктіру ке-
рек. Мемлекет басшысы жүргізіп 
отырған саясат төңірегінде топ-
тасу арқылы еліміздің одан əрі 
қарқынды дамуы мен азаматтардың 
əл-ауқатын арттыруға қол жеткізе 
алатынымызға сенімдіміз. 
     Сондықтан осы күрделі заманда 
біз барша қазақстандықтарды  Ел-
басы Н.Ə.Назарбаевтың төңірегінде 
топтасуға шақырамыз. 
  Президенттік сайлауды өткізу 
арқылы экономика өсімін нығайту, 

жүргізіліп отырған саясаттың 
сабақтастығын қамтамасыз ету 
маңызды. Бұл бастамаға шын 
мəнінде, басқа балама жоқ. Сонымен 
бірге ендігі 2016 жыл: Президенттік 
жəне Парламенттік сайлаулар бір 
мезгілге сəйкес келеді. Конституция 
нормаларын бұлжытпай орындау 
мақсатында екі сайлауды əртүрлі 
кезеңдерде өткізген жөн. 
   Қазақстан халқы Ассамблеясы 
Отанымыздың орнықты дамуы мен 
алға жылжуына бағытталған баста-
маларды қашанда қолдап келді жəне 
болашақта да солай бола бермек. 

    Осы жалпыхалықтық бастаманы 
көтере отырып, қазақстандықтар 
тарапынан да, халықаралық 
қауымдастық тарапынан да 
қолдауға ие боламыз деген 
сенімдеміз, өйткені біз халқымыз 
бен еліміздің биік мүддесін көздеп 
отырмыз. 
      Тəуелсіздігіміз мəңгі болғай! 
 Қазақстан жылдан-жылға 
гүлденіп, əлемнің белді əрі беделді 
мемлекетіне айнала берсін! 
     Біз, Қазақстан халқы Ассамбле-
ясы кеңесі мүшелері, Қазақстан 
Республикасы Парламентінің 
Мəжілісіндегі Қазақстан халқы 
Ассамблеясының депутаттар то-
бына Қазақстан Республикасы 
Президентінің мерзімінен бұрын 
сайлауын өткізу туралы бастама 
көтерсін деп үндеу жолдаймыз. 
      Қазақстандықтар əлемнің эко-
номикасы ең озық отыз елінің  
қатарына енуге мүмкіндік беретін 
«Қазақстан – 2050» стратегиясын 
жалғастыруды қолдайды! 
 Қазақстандықтар «Нұрлы 
жол – болашаққа бастар жол» 
бағдарламасын қолдайды!   
   Қазақстандықтар ішкі саяси 
тұрақтылықты нығайтуды, одан 
əрі дамуды қолдайды! 
    Біз барша Қазақстан халқын, 
саяси партияларды, азаматтық 
секторды жəне еліміздің патри-
оттарын Қазақстан Республика-
сы Президент сайлауын өткізу 
туралы бастаманы қолдауға 
шақырамыз! 

Астана, 2015 жылғы 14 ақпан

республикамыздың сайла-
уы. Ал республика сайлауы 
қыруар қаржыны керек етеді. 
Қазіргідей əлем дағдарыспен 
бетпе-бет келіп жатқанда екі 
бірдей сайлауды қатар өткізу 
оңайға түспейді. Ассамблея 
мүшелерінің бұл ұсынысын 
орынды деп есептедім. Олар 
мəселені жан-жақты қарап, 
сараптаған.
   Қазіргі таңда дүниежүзі 
дүрлігіп тұр. Ол əрине, 
дағдарыстың Европада 
жəне біздің Қазақстаннан 
басқа ТМД-ның бірқатар 
елдерінде бой алуда. Ресей 
мен Украинадағы жағдай 
біздің бəрімізді ойландыра-
ды. Халықтың қалауын дөп 
басқан Ассамблея мүшелеріне 
біздің алғыстан басқа ай-
тарымыз жоқ. Қай кезде 
болмасын қиындықтың ал-
дын алған жөн. Ассамблея 
мүшелері осыны алдын-ала 
ойластырған. Сондықтан да, 
біздер Аманкелді ауданының 
ардагерлері əсіресе, кешегі 
Ұлы Отан соғысына қатысқан 
Ертай екеуміз Президент 
сайлауын мерзімінен бұрын 
өткізу жөніндегі бастаманы 
толығымен қолдаймыз жəне 
аудан халқын осы ұсынысты 
қолдауға шақырамыз. 
    Бұл - барша ардагерлердің 
тілегі.

қазақ азаматына тұрмысқа 
шыққанымды мақтан етемін. 
Ержан арқылы қазақ халқын 
өз ұлтымнан артық болма-
са кем көрмеймін. Өмірім 
Аманкелдіде өтіп келеді. Ри-
замын. 
    Біз отбасында еліміздегі 
бірлік пен ынтымақты жиі 
еске алып отырамыз. Осы 
ынтымақ пен бірліктің 
арқасында көп ұлтты 
қазақ елі дамудың үстінде. 
Қазақстанда барлық ұлтқа 
деген көзқарас бірдей, 
ешкімді алалау жоқ. Қайта 
Қазақстанда менің ана тіліме 
деген құрмет ерекше. Басқа 
елдерде орыс тіліне дəл 
қазақстандағыдай құрмет 
көрсетіле бермейді. Біз, оры-
стар осы үшін қазақ халқына 
рахмет айтуымыз керек.
    Ассамблея мүшелері 
Қазақстандағы ұйыған 
бірлікті одан əрі өрістете 
беру үшін Президент сай-
лауын мерзімінен бұрын 
өткізу жөнінде орынды 
ұсыныс жасап отыр. Ол 
ұсынысты біз де бірауыздан 
қолдаймыз. Бұл жөнінде 
«Нұр Отан» партиясы елдегі 
жетекші саяси күш ретінде 
аталған ұсынысты қолдауға 
барша қазақстандықтарды 
шақырды. Ұсынысты халық 
қолдап жатыр.

ПРЕЗИДЕНТ САЙЛАУЫН МЕРЗІМІНЕН БҰРЫН ӨТКІЗУ ТУРАЛЫ ҰСЫНЫСТЫ ҚОЛДАЙМЫЗ!
ДЕЙДІ КӨПҰЛТТЫ БАТЫР АТЫНДАҒЫ АУДАН ЖҰРТШЫЛЫҒЫ БІРАУЫЗДАН

жатырмыз. Мен өзімді 
қазақ халқымен түбі бір 
бауыр санаймын. Біздің 
аталарымыздың Торғай 
өлкесіне келгеніне көптеген 
жылдардың жүзі болды. 
Қазақтармен қыз алысып, 
қыз берісіп кеттік. Менің 
əкем Рафхат Ахатұлы 
Торғай қаласында туған. Ал 
анам Сара Кенжебайқызы 
– қазақ, Қанжығалы ру-
ынан. Өзімнің зайыбым 
да Аманкелді ауданының 
қызы. Əкем марқұм ұзақ 
жылдар ауданда бас-
шы қызметте болды. 
Ауданнның бас мал дəрігері 
болды. Жемісті еңбек етті. 
Мен де сол əкем секілді адал 
қызмет істеудемін. Ұзақ 
жылдар аудандық ішкі істер 
бөлімінде еңбек еттім. Ішкі 
істер бөлімі бастығының 
орынбасарлығына дейін 
көтеріліп, зейнеткерлікке 
шықтым. Қазіргі күні 
аудандық құрылыс, сəулет 
жəне қала құрылысы 
бөлімінде бас маман болып 
қызмет жасаудамын. Бұл 
– маған көрсетілген үлкен 
құрмет деп білемін. Біз ау-
данда барлық ұлттармен 
бірдей жағдайда өмір сүріп 
жатырмыз. 
   Президент сайлауы биыл 
өтуі керек деп есептеймін.
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     Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы «Халықты жұмыспен қамту ту-
ралы» Заңының  7, 20-баптарына, Қазақстан Республикасының  2001 жылғы 23 қаңтардағы 
«Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару жəне өзін-өзі басқару туралы» 
Заңының  31-бабына сəйкес, Амангелді ауданының  əкімдігі  ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
1.  Қоса беріліп отырған 2015 жылы қоғамдық жұмыстарға қатысатын жұмыссыздарға  
еңбекақы төлеу мөлшері , қоғамдық жұмыстардың түрлері, көлемі жəне нақты жағдайлары, 
ұйымдардың тізбесі бекітілсін.
2.  Қоғамдық жұмыстарға қатысатын жұмыссыздарға еңбекақы төлеу нақты орындалған 
жұмыстар үшін ең төменгі айлық жалақының 1,5 мөлшерінде жергілікті бюджет қаражаты 
есебінен жүргізілсін.
  3. Еңбекақы төлеуге, Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасымен белгіленген 
мөлшерде əлеуметтік салықты төлеуге жəне Мемлекеттік əлеуметтік сақтандыру қорына 
əлеуметтік аударымдарға, жыл сайынғы ақылы еңбек демалысының пайдаланылмаған күндері 
үшін өтемақы төлемдеріне, қоғамдық жұмыстарға қатысатын жұмыссыздарға тиесілі жалақы 
есептеу жəне төлеу бойынша екінші деңгейдегі банктердің қызметтеріне комиссиялық сыйақы 
төлеуге арналған шығындар жергілікті бюджет қаражаты есебінен өтелетіні белгіленсін.        
4. Қоғамдық      жұмыстарды      ұйымдастыру     «Амангелді  ауданы əкімдігінің    жұмыспен    
қамту   жəне   əлеуметтік   бағдарламалар    бөлімі»    коммуналдық мемлекеттік  мекемесі жəне   
жұмыс  беруші   арасында  қолданыстағы   заңнамаға  сəйкес жасалған қоғамдық жұмыстарды 
орындау шартында көрсетілген жағдайларда жүргізілсін.
5. Осы  қаулының  орындалуын  бақылау   аудан  əкімінің орынбасары  С. У. Хайруллинге  
жүктелсін. 
6. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң 
қолданысқа енгізіледі.

Аудан əкімдігінің №12 қаулысы 2015 жылы 13 ақпанда нормативтік құқықтық 
кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №5373 болып тіркелді

 
           Амангелді ауданының  əкімі     Ж. Таукенов

2015 жылғы «23» қаңтардағы  №12 қаулысымен бекітілген      

2015 жылы қоғамдық жұмыстарға қатысатын жұмыссыздарға еңбекақы төлеу мөлшері, қоғамдық 
жұмыстардың түрлері, көлемі жəне нақты жағдайлары, ұйымдардың тізбесі

Ұйымдардың  
атауы Жұмыс түрлері

Жұмыс 
көлем-
дері,

сағатпен

Еңбекақы 
төлемі Жұмыстардың 

нақты  жағдайлары

1 2 3 4 5

1
 

А м а н г е л д і 
а у д а н ы 
ə к і м д і г і н і ң 
« А м а н - с у »  
мемлекеттік 
коммуналдық 
кəсіпорны

1. Қызметкердің  
алдын ала кəсіптік  
даярлаудан өтуін 
талап етпейтін, 
А м а н г е л д і 
ауылының аумағын 
жинауда жəне 
а б а т т а н д ы р уд а  
көмектесу

690125

      

Ең төменгі  
жалақының
1,5  мөлшері

Қоғамдық жұмыстарға 
бір қатысушының 
жұмыс уақытының 
ұзақтығы Қазақстан  
Республикасының еңбек 
заңнамасымен  ескерілген 
шектеулерді  есепке алып, 
аптасына 40  сағаттан артық  
емес, екі  демалыс күнімен,  
бір  сағаттан  кем емес түскі 
үзіліспен.

  

2. Қызметкердің 
алдын ала кəсіптік  
даярлаудан өтуін 
талап етпейтін 
Ақсай  ауылының 
аумағын жинауда 
жəне абаттандыруда  
көмектесу

11165 Ең төменгі 
жалақының
1,5  мөлшері

Қоғамдық жұмыстарға 
бір қатысушының 
жұмыс уақытының 
ұзақтығы Қазақстан  
Республикасының еңбек 
заңнамасымен  ескерілген 
шектеулерді  есепке алып, 
аптасына 40  сағаттан артық  
емес, екі  демалыс күнімен,  
бір  сағаттан  кем емес түскі 
үзіліспен.

 

3. Қызметкердің 
алдын ала кəсіптік  
даярлаудан өтуін 
талап етпейтін 
Үштоғай  ауылының 
аумағын жинауда 
жəне абаттандыруда  
көмектесу

664

Ең төменгі 
 жалақының
1,5  мөлшері

Қоғамдық жұмыстарға 
бір қатысушының 
жұмыс уақытының 
ұзақтығы Қазақстан  
Республикасының еңбек 
заңнамасымен  ескерілген 
шектеулерді  есепке алып, 
аптасына 40  сағаттан артық  
емес, екі  демалыс күнімен,  
бір  сағаттан  кем емес түскі 
үзіліспен.

4. Қызметкердің 
алдын ала кəсіптік  
даярлаудан өтуін 
талап етпейтін 
Қ а р ы н с а л д ы  
ауылының аумағын 
жинауда жəне 
а б а т т а н д ы р уд а  
көмектесу          

5290 Ең төменгі 
 жалақының
1,5  мөлшері

Қоғамдық жұмыстарға 
бір қатысушының 
жұмыс уақытының 
ұзақтығы Қазақстан  
Республикасының еңбек 
заңнамасымен  ескерілген 
шектеулерді  есепке алып, 
аптасына 40  сағаттан артық  
емес, екі  демалыс күнімен,  
бір  сағаттан  кем емес түскі 
үзіліспен.

5 Қызметкердің 
алдын ала кəсіптік  
даярлаудан өтуін 
талап етпейтін 
А м а н т о ғ а й  
ауылының аумағын 
жинауда жəне 
а б а т т а н д ы р уд а  
көмектесу          

15745 Ең төменгі 
 жалақының
1,5  мөлшері

Қоғамдық жұмыстарға 
бір қатысушының 
жұмыс уақытының 
ұзақтығы Қазақстан  
Республикасының еңбек 
заңнамасымен  ескерілген 
шектеулерді  есепке алып, 
аптасына 40  сағаттан артық  
емес, екі  демалыс күнімен,  
бір  сағаттан  кем емес түскі 
үзіліспен.

6. Қызметкердің 
алдын ала кəсіптік  
даярлаудан өтуін 
талап етпейтін 
Қарасу ауылының 
аумағын жинауда 
жəне абаттандыруда  
көмектесу          

1913 Ең төменгі 
 жалақының
1,5  мөлшері

Қоғамдық жұмыстарға 
бір қатысушының 
жұмыс уақытының 
ұзақтығы Қазақстан  
Республикасының еңбек 
заңнамасымен  ескерілген 
шектеулерді  есепке алып, 
аптасына 40  сағаттан артық  
емес, екі  демалыс күнімен,  
бір  сағаттан  кем емес түскі 
үзіліспен.

Амангелді ауданы əкімдігінің №12 ҚАУЛЫСЫ
23 қаңтар 2015 жыл.   Амангелді ауылы

2015 жылы қоғамдық жұмыстарды ұйымдастыру туралы
7. Қызметкердің 
алдын ала кəсіптік  
даярлаудан өтуін 
талап етпейтін 
Үрпек ауылының 
аумағын жинауда 
жəне абаттандыруда  
көмектесу

89947 Ең төменгі 
 жалақының
1,5  мөлшері

Қоғамдық жұмыстарға 
бір қатысушының 
жұмыс уақытының 
ұзақтығы Қазақстан  
Республикасының еңбек 
заңнамасымен  ескерілген 
шектеулерді  есепке алып, 
аптасына 40  сағаттан артық  
емес, екі  демалыс күнімен,  
бір  сағаттан  кем емес түскі 
үзіліспен.

8. Қызметкердің 
алдын ала кəсіптік  
даярлаудан өтуін 
талап етпейтін 
Б а й ғ а б ы л 
ауылының аумағын 
жинауда жəне 
а б а т т а н д ы р уд а  
көмектесу

7783 Ең төменгі 
 жалақының
1,5  мөлшері

Қоғамдық жұмыстарға 
бір қатысушының 
жұмыс уақытының 
ұзақтығы Қазақстан  
Республикасының еңбек 
заңнамасымен  ескерілген 
шектеулерді  есепке алып, 
аптасына 40  сағаттан артық  
емес, екі  демалыс күнімен,  
бір  сағаттан  кем емес түскі 
үзіліспен.

9. Қызметкердің 
алдын ала кəсіптік  
даярлаудан өтуін 
талап етпейтін 
Тасты  ауылының 
а у м а ғ ы н 
жинауда жəне 
а б а т т а н ды руд а  
көмектесу

2795

      

Ең төменгі 
 жалақының
1,5  мөлшері

Қоғамдық жұмыстарға 
бір қатысушының 
жұмыс уақытының 
ұзақтығы Қазақстан  
Республикасының еңбек 
заңнамасымен  ескерілген 
шектеулерді  есепке алып, 
аптасына 40  сағаттан артық  
емес, екі  демалыс күнімен,  
бір  сағаттан  кем емес түскі 
үзіліспен.

10. Қызметкердің 
алдын ала кəсіптік  
даярлаудан өтуін 
талап етпейтін 
Қ ұ м к е ш у 
ауылының аумағын 
жинауда жəне 
а б а т т а н ды руд а  
көмектесу

16750 Ең төменгі 
 жалақының
1,5  мөлшері

Қоғамдық жұмыстарға 
бір қатысушының 
жұмыс уақытының 
ұзақтығы Қазақстан  
Республикасының еңбек 
заңнамасымен  ескерілген 
шектеулерді  есепке алып, 
аптасына 40  сағаттан артық  
емес, екі  демалыс күнімен,  
бір  сағаттан  кем емес түскі 
үзіліспен.

11. Қызметкердің 
алдын ала кəсіптік  
д а я р л а у д а н 
өтуін талап 
етпейтін Қабырға 
ауылының аумағын 
жинауда жəне 
а б а т т а н ды руд а  
көмектесу 

54103 Ең төменгі 
 жалақының
1,5  мөлшері

Қоғамдық жұмыстарға 
бір қатысушының 
жұмыс уақытының 
ұзақтығы Қазақстан  
Республикасының еңбек 
заңнамасымен  ескерілген 
шектеулерді  есепке алып, 
аптасына 40  сағаттан артық  
емес, екі  демалыс күнімен,  
бір  сағаттан  кем емес түскі 
үзіліспен.

     В соответствии со статьями 7, 20 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года 
«О занятости населения», статьей 31 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года 
«О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» акимат 
Амангельдинского  района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
   1. Утвердить прилагаемый перечень организаций, виды, объемы и конкретные условия обще-
ственных работ, размеры оплаты труда безработных, участвующих в общественных работах в 
2015 году.
   2.  Оплату труда для безработных, участвующих в общественных работах, производить из 
средств местного бюджета за фактически выполненные работы в размере 1,5 минимальной 
месячной заработной платы.
    3.  Определить, что расходы на оплату труда, уплату социального налога и социальных отчис-
лений в Государственный фонд социального страхования в размере, установленном действую-
щим законодательством Республики Казахстан, компенсационные выплаты за неиспользован-
ные дни оплачиваемого ежегодного трудового отпуска, уплату комиссионных вознаграждений 
за услуги банков второго уровня по зачислению и выплате заработной платы, причитающейся 
участникам общественных работ, возмещать за счет средств местного бюджета.
  4. Организацию общественных работ производить на условиях, указанных  в договоре на 
выполнение общественных работ, заключенном в соответствии с действующим законодатель-
ством между коммунальным государственным учреждением «Отдел занятости и социальных 
программ акимата Амангельдинского района» и работодателем.
  5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя акима рай-
она  Хайруллина С. У.     
   6.  Настоящее  постановление  вводится  в  действие  по  истечении  десяти календарных дней 
после дня его первого официального опубликования.

Зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых 
актов за №5373, 13 февраля 2015 года

                 Аким Амангельдинского района                     Ж. Таукенов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №12 акимата Амангельдинского района
23 января 2015 года.   село Амангельды

Об организации общественных работ в 2015 году

Утвержден  постановлением акимата от «23» января 2015 года №12          

Перечень организаций, виды, объемы и конкретные условия общественных работ, размеры оплаты 
труда безработных, участвующих в общественных работах  в  2015 году

Наименование 
организации Виды работ

Объемы  
 работ, в 
часах

Оплата  труда Конкретные условия
работ

1 2 3 4 5 6

1

Государственное
коммунальное
предприятие
«Аман Су»  
акимата 

Амангельдинского 
района

1. Помощь в уборке 
и благоустройстве 
территории села 
А м а н г е л ь д ы , 
которая не требует 
предварительной 
профессиональной 
п о д г о т о в к и 
работника

690125

      

1,5  
минимальных

размера 
заработной
платы

Продолжительность 
рабочего времени 
одного участника 
общественных  работ 
– не более 40 часов 
в неделю, учитывая 
о г р а н и ч е н и я , 
п р ед у см о т р е н ны е 
т р у д о в ы м 
з а ко н од ат е л ь с т ом 
Республики Казахстан, 
с двумя выходными 
днями, обеденным 
перерывом не менее  
одного часа

(Продолжение на 3-стр.)

ƏКІМДІК  ҚАУЛЫЛАРЫ



3amangeldy-arai@
mail.ru

20 ақпан 2015 жыл
№ 7  (7649)

      «Халықты жұмыспен қамту туралы» Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 
қаңтардағы Заңының 5-бабының 2-тармағына, 7-бабының 2) тармақшасына сəйкес, 
Амангелді ауданының  əкімдігі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
   1. 2015 жылға арналған халықтың нысаналы топтары болып мынадай санаттар 
анықталсын:
 1) табысы аз адамдар;
 2) жиырма бip жасқа дейiнгi жастар;
 3) балалар  үйлерiнiң   тəрбиеленушiлерi,  жетiм  балалар мен ата-ананың қамқорлығынсыз 
қалған жиырма үш жасқа дейiнгi балалар;
 4) кəмелетке  толмаған  балаларды  тəрбиелеп  отырған жалғызiлiктi, көп балалы ата-ана-
лар;
 5) Қазақстан Республикасының заңдарында белгiленген тəртiппен асырауында   тұрақты   
күтiмдi,  көмектi  немесе  қадағалауды  қажет етедi деп танылған адамдар бар азаматтар;
 6) зейнеткерлiк жас алдындағы адамдар (жасына байланысты зейнеткерлiкке шығуға екi 
жыл қалған);
 7) мүгедектер;
 8) Қазақстан Республикасының Қарулы Күштерi қатарынан босаған адамдар;
 9) бас бостандығынан айыру жəне (немесе) мəжбүрлеп емдеу орындарынан босатылған 
адамдар;
10) оралмандар;
11) жоғары жəне жоғары оқу орнынан кейiнгi бiлiм беру ұйымдарын бiтiрушiлер;
12) жұмыс берушi-заңды тұлғаның таратылуына не жұмыс берушi-жеке тұлғаның қызметiн 
тоқтатуына, қызметкерлер санының немесе штатының қысқаруына байланысты жұмыстан 
босатылған адамдар;
13)  қылмыстық-атқару  инспекциясы    пробация   қызметінің    есебінде тұрған адамдар;
14) терроризм актісінен жəбірленуші адамдар жəне оның жолын кесуге қатысқан адамдар;
15)  жиырма бір жастан жиырма тоғыз жасқа дейінгі жастар;
     2. Осы қаулының орындалуын бақылау аудан əкімінің орынбасары  С. У. Хайруллинге  
жүктелсін.
      3. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң 
қолданысқа енгізіледі.

Аудан əкімдігінің №13 қаулысы 2015 жылғы 13 ақпанда нормативтік құқықтық 
кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №5372 болып тіркелді.

            Амангелді ауданының əкімі           Ж. Таукенов

Амангелді ауданы əкімдігінің №13 ҚАУЛЫСЫ
23 қаңтар 2015 жыл.          Амангелді ауылы.

2015 ЖЫЛҒА АРНАЛҒАН ХАЛЫҚТЫҢ НЫСАНАЛЫ 
ТОПТАРЫН АНЫҚТАУ ТУРАЛЫ

       В соответствии с  пунктом 2 статьи 5, подпунктом 2) статьи 7 Закона Республики Ка-
захстан от 23 января 2001 года «О занятости населения» акимат Амангельдинского района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
        1. Определить   целевыми   группами  населения  на  2015 год следующие категории:
 1) малообеспеченные;
 2) молодежь в возрасте до двадцати одного года;
 3)  воспитанники    детских    домов,  дети-сироты   и  дети, оставшиеся без попечения 
родителей, в возрасте до двадцати трех лет;
 4) одинокие, многодетные родители, воспитывающие 
несовершеннолетних  детей;
  5) граждане, имеющие на содержании  лиц, которые  в порядке, установленном законода-
тельством Республики Казахстан, признаны нуждающимися в постоянном уходе, помощи 
или надзоре;
 6) лица  предпенсионного  возраста (за два года до выхода на  пенсию по возрасту);
 7) инвалиды;
 8) лица, уволенные  из рядов  Вооруженных Сил Республики Казахстан;
 9) лица, освобожденные из мест лишения свободы и (или) принудительного лечения;
10) оралманы;
11) выпускники организаций высшего и послевузовского образования;
12) лица, высвобожденные в связи с ликвидацией работодателя-юридического лица либо 
прекращением деятельности работодателя-физического  лица, сокращением численности 
или  штата работников;
13) лица, состоящие на учете службы пробации уголовно-исполнительной  инспекции;
14) лица, потерпевшие от акта терроризма, и лица, участвовавшие в его пресечении;
15) молодежь в возрасте от двадцати одного года до двадцати девяти лет;
       2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
акима района Хайруллина С.У.
         3.  Настоящее постановление вводится   в  действие по истечении  десяти календар-
ных дней после дня его первого официального опубликования.

Зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых 
актов за №5372, 13 февраля 2015 года

                 Аким Амангельдинского района                                 Ж. Таукенов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №13 акимата Амангельдинского района
23 января 2015 года.   село Амангельды

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ГРУПП 
НАСЕЛЕНИЯ НА 2015 ГОД

2. Помощь в уборке 
и благоустройстве 
территории села 
Аксай, которая 
не требует 
предварительной 
профессиональной 
п о д г о т о в к и 
работника

11165 1,5  
минимальных

размера 
заработной
платы

Продолжительно с т ь 
рабочего времени одного 
участника общественных  
работ – не более 
40 часов в неделю, 
учитывая ограничения, 
п р е д у с м о т р е н н ы е 
т р у д о в ы м 
з а к о н о д а т е л ь с т о м 
Республики Казахстан, с 
двумя выходными днями, 
обеденным перерывом не 
менее  одного часа

3. Помощь в уборке 
и благоустройстве 
т е р р и т о р и и 
села Уштогай, 
которая не требует 
предварительной 
профессиональной 
п о д г о т о в к и 
работника

664

1,5  
минимальных

размера 
заработной
платы

Продолжительно с т ь 
рабочего времени одного 
участника общественных  
работ – не более 
40 часов в неделю, 
учитывая ограничения, 
п р е д у с м о т р е н н ы е 
т р у д о в ы м 
з а к о н о д а т е л ь с т о м 
Республики Казахстан, с 
двумя выходными днями, 
обеденным перерывом не 
менее  одного часа

4. Помощь в уборке 
и благоустройстве 
территории села 
К а р ы н с а л д ы , 
которая не требует 
предварительной 
профессиональной 
п о д г о т о в к и 
работника

5290 1,5  
минимальных

размера 
заработной
платы

Продолжительно с т ь 
рабочего времени одного 
участника общественных  
работ – не более 
40 часов в неделю, 
учитывая ограничения, 
п р е д у с м о т р е н н ы е 
т р у д о в ы м 
з а к о н о д а т е л ь с т о м 
Республики Казахстан, с 
двумя выходными днями, 
обеденным перерывом не 
менее  одного часа

5. Помощь в уборке 
и благоустройстве 
т е р р и т о р и и 
села Амантогай, 
которая не требует 
предварительной 
профессиональной 
п о д г о т о в к и 
работника

15745 1,5  
минимальных

размера 
заработной
платы

Продолжительно с т ь 
рабочего времени одного 
участника общественных  
работ – не более 
40 часов в неделю, 
учитывая ограничения, 
п р е д у с м о т р е н н ы е 
т р у д о в ы м 
з а к о н о д а т е л ь с т о м 
Республики Казахстан, с 
двумя выходными днями, 
обеденным перерывом не 
менее  одного часа

6. Помощь в уборке 
и благоустройстве 
территории села 
Карасу, которая 
не требует 
предварительной 
профессиональной 
п о д г о т о в к и 
работника

1913 1,5  
минимальных

размера 
заработной
платы

Продолжительно с т ь 
рабочего времени одного 
участника общественных  
работ – не более 
40 часов в неделю, 
учитывая ограничения, 
п р е д у с м о т р е н н ы е 
т р у д о в ы м 
з а к о н о д а т е л ь с т о м 
Республики Казахстан, с 
двумя выходными днями, 
обеденным перерывом не 
менее  одного часа

7. Помощь в уборке 
и благоустройстве 
территории села 
Урпек, которая 
не требует 
предварительной 
профессиональной 
п о д г о т о в к и 
работника

89947 1,5  
минимальных

размера 
заработной
платы

Продолжительно с т ь 
рабочего времени одного 
участника общественных  
работ – не более 
40 часов в неделю, 
учитывая ограничения, 
п р е д у с м о т р е н н ы е 
т р у д о в ы м 
з а к о н о д а т е л ь с т о м 
Республики Казахстан, с 
двумя выходными днями, 
обеденным перерывом не 
менее  одного часа

8. Помощь в уборке 
и благоустройстве 
т е р р и т о р и и 
села Байгабыл, 
которая не требует 
предварительной 
профессиональной 
п о д г о т о в к и 
работника

7783 1,5  
минимальных

размера 
заработной
платы

Продолжительно с т ь 
рабочего времени одного 
участника общественных  
работ – не более 
40 часов в неделю, 
учитывая ограничения, 
п р е д у с м о т р е н н ы е 
т р у д о в ы м 
з а к о н о д а т е л ь с т о м 
Республики Казахстан, с 
двумя выходными днями, 
обеденным перерывом не 
менее  одного часа

9. Помощь в уборке 
и благоустройстве 
территории села 
Тасты, которая 
не требует 
предварительной 
профессиональной 
п о д г о т о в к и 
работника

2795

      

1,5  
минимальных

размера 
заработной
платы

Продолжительно с т ь 
рабочего времени одного 
участника общественных  
работ – не более 
40 часов в неделю, 
учитывая ограничения, 
п р е д у с м о т р е н н ы е 
т р у д о в ы м 
з а к о н о д а т е л ь с т о м 
Республики Казахстан, с 
двумя выходными днями, 
обеденным перерывом не 
менее  одного часа

10. Помощь 
в уборке и 
благоустройстве 
т е р р и т о р и и 
села Кумкешу, 
которая не требует 
предварительной 
профессиональной 
п о д г о т о в к и 
работника

16750 1,5  
минимальных

размера 
заработной
платы

Продолжительно с т ь 
рабочего времени одного 
участника общественных  
работ – не более 
40 часов в неделю, 
учитывая ограничения, 
п р е д у с м о т р е н н ы е 
т р у д о в ы м 
з а к о н о д а т е л ь с т о м 
Республики Казахстан, с 
двумя выходными днями, 
обеденным перерывом не 
менее  одного часа

11. Помощь 
в уборке и 
благоустройстве 
т е р р и т о р и и 
села Кабырга, 
которая не требует 
предварительной 
профессиональной 
п о д г о т о в к и 
работника

54103 1,5  
минимальных

размера 
заработной
платы

Продолжительно с т ь 
рабочего времени одного 
участника общественных  
работ – не более 
40 часов в неделю, 
учитывая ограничения, 
п р е д у с м о т р е н н ы е 
т р у д о в ы м 
з а к о н о д а т е л ь с т о м 
Республики Казахстан, с 
двумя выходными днями, 
обеденным перерывом не 
менее  одного часа

ƏКІМДІК  ҚАУЛЫЛАРЫ

   «Қазақстан Республикасындағы Сайлау туралы» Қазақстан Республикасының 
Конституциялық Заңының 28 бабы 3-тармағына сəйкес жарияланады: 
1. Аудандық сайлау комиссиясының материалдары – 1 шаршы сантиметрге 80 
теңгеден;
2. Аудандық мəслихаттың депутаттығына үміткерлердің материалдары – 1 шаршы 
сантиметрге 150 теңгеден.

«АА» газеті редакциясы ЖШС əкімшілігі.

ХАБАРЛАМА
  №2 Байтұрсынов сайлау округі бойынша Амангелді аудандық мəслихатының 
депутаттығына кандидат болып тіркелді: 
      Ахметов Кенжеболат Əлібекұлы, 1972 жылы туған, аудандық саз мектебінің директоры, 
Амангелді ауылында тұрады;
      Қылдыбаев Олжас Жұмабайұлы,  1986 жылы туған, Қ.Əбенов атындағы мəдениет үйінің 
директоры, Амангелді ауылында тұрады.
     Қазақстан Республикасының «Қазақстан Республикасындағы Сайлау туралы» Заңының 
104 бабына сəйкес жарияланады.

       №2 Байтұрсынов округтік 
       сайлау комиссиясының төрағасы                                  Қ.Мұстафина

***
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  Қазақстан Республикасы-
ның Президенті 
Н.Ə.Назарбаевтың 2014 
жылдың қараша айында ел 
халқына арнаған  «Нұрлы 
жол - болашаққа бастар 
жол» атты Жолдауында 
«Біз Жалпы Ұлттық идея-
мыз – Мəңгілік елді бағдар 
етіп, Тəуелсіздігіміздің даму 
даңғылын Нұрлы жолға 
айналдырдық. Қажырлы 
еңбекті қажет ететін, келешегі 
кемел «Нұрлы жолда» 
бірлігімізді бекемдеп, аянбай 
тер төгуіміз керек. «Мəңгілік 
ел - елдің біріктіруші күші 
ешқашан таусылмас қуат 
көзі. Ол, «Қазақстан-2050» 
стратегиясының ғана емес, 
ХХІ ғасырдағы Қазақстан 
Мемлекетінің мызғымас 
идеялық тұғыры!  «Нұрлы 
жол» жаңа экономикалық 
саясат əлемінің ең дамыған 
30 елінің қатарына бару 
жолындағы біздің ауқымды  
қадамымыз!» - деп атап 
көрсеткен болатын. Бүгінде 
елімізде табысты жұмыс 
істеу үшін барлық қажетті 
жағдайлар жасалған. 
Əсіресе, орта жəне шағын 
бизнесті дамыту, білім беру, 
денсаулық сақтау,  ауыл 
шаруашылығын дамыту 
бағдарламалары жасалынып, 
жүзеге асуда. Елбасының 
Жолдауында көрсетілген 
тапсырмаларға орай Үрпек 
ауылдық округінде біршама 
жұмыстар атқарылуда. 
  Үрпек ауылдық округі 
- ауданымыздағы ірі 
округтардың бірі. Оның 
құрамына Үрпек, Ағаштыкөл,  
Қосжан, Қарашатөбе елді-
мекендері кіреді. Қазіргі 
таңда Үрпек ауылында 
1719 халық тұрады. Есепті 
мерзімде ауыл тұрғындарына 
417 мемлекеттік қызмет 
көрсетілді. Оның ішінде 8 
ветеринарлық анықтама, 
жеке қосалқы шаруашылығы 
туралы 409 анықтама берілді, 
жеке жəне заңды тұлғалардан 
373 өтініш түсті. Түскен 
өтініштердің барлығына да 
заңмен белгіленген мерзімде 
жауап берілді. Жыл ішінде 
42 өкім қабылданып, 13 
рет əкім отырысы өткізілді. 
33 мəселе қаралды. Есепті 
мерзімде мемлекеттік 
қызмет көрсетудің уақытын 
сақтамау, мемлекеттік 
қызмет көрсетуге байланы-
сты шағым жасау кездескен 
жоқ.

Ауыл шаруашылығы 
бойынша:

 Үрпек ауылдық 
округі негізінен мал 
шаруашылығымен айналы-
сады. Ауылда 4412 ірі қара, 
5914 қой, 3066 ешкі, 1682 
жылқы, 41түйе бар.           
   2014 жылы есепте бар 
барлық мал түрлері  жұқпалы 
ауруларға қарсы егіліп, қан 
алынды. Оның ішінде 3600 
бас ірі қара мал жұқпалы 
ауруларға қарсы егіліп, қан 
алынды. Осыдан 100 мал бру-
целлез ауруына шалдыққаны 
анықталып, 91 ауру мал ар-
найы мал сою орындарына, 9 
ірі қара басқа құрылымдарға 
тапсырылып, жойылды. Күз 
айында ИФА əдісімен 500 
ірі қара тексеріліп, одан 10 
бұзау ауруға шалдыққаны 
анықталып, арнайы мал сою 
орындарына тапсырылды. 
Бруцеллезге қарсы 5850 
қой-ешкі, 60 жылқы, 38 түйе 
тексерілді.  Сібір жарасына - 
3600 ірі қара, 5850 қой-ешкі, 
650 жылқы, 38 түйе егілді. 
ЭМКАР ауруына қарсы  2000 
ірі қара егілді. 850 бұзау, 1640 
қозы-лақ, 300 құлын, 3 бота 
бірдейлендіруден өткізіліп, 
компьютерлік базаға енгізілді. 

О ЗАТ  ТƏЖ І РИБЕ  –  ОР ТАҚ  ҚАЗЫНА

АУЫЛ   ХАЛҚЫМЕН  ҚОЯН-ҚОЛТЫҚ
ҮРПЕК АУЫЛДЫҚ ОКРУГІ ƏКІМДІГІНІҢ ІС-ТƏЖІРИБЕСІНЕН

   Етті мал шаруашылығын 
дамыту, өнімді көп беретін 
асыл тұқымды мал санын 
көбейту жəне еттің экспор-
тын ұлғайтуға бағытталған 
«Сыбаға» бағдарламасына 
Үрпек ауылдық шаруа 
қожалықтары белсене 
қатысуда. 2014 жылы осы 
бағдарлама бойынша 3 ша-
руа қожалығы 22 млн 800 
мың теңге несие алып, 122 
бас ірі қара, оның ішінде 115 
сиыр, 7 асыл тұқымды бұқа 
сатып алып, аудан шаруа 
қожалықтарына үлгі бола 
білді. Атап айтсақ: «Дария» 
шаруа қожалығы 10 млн.
теңге несие алып,  56  ірі 
қара, 3 асыл тұқымды бұқа 
жəне 1 Беларус тракторын  
сатып алса, «Нарбай» шаруа 
қожалығы 9,3 млн.теңге не-
сие алып, 42 сиыр, 2 бұқа, 
«Еконай» шаруа қожалығы 
3,5 млн.теңге несие алып, 17 
сиыр,1 бұқа сатып алды. 
   2011-2014 жылдар ара-
сында мал басын асылдан-
дыру мақсатында «Сыбаға» 
бағдарламасына 7 шаруа 
қожалығы қатысып, 50,5 
млн.теңге несие алып, 272 
ірі қара, оның ішінде 250 
сиыр, 17 асыл тұқымды бұқа 
сатып алынды. 2015 жылы 
«Нарбай», «Ернұр» ша-
руа қожалықтары «Құлан» 
бағдарламасына, «Алты-
бас» жəне «Дос» шаруа 
қожалықтары «Сыбаға» 
бағдарламасына, Индустри-
яландыру картасынан тыс 
жобаға «Дария», «Шадияр», 
«Ернұр» шаруа қожалықтары 
қатысуға ниет білдіруде.     
«Жұмыспен қамту-2020 жол 
қартасы» бағдарламасы бой-
ынша 4 шаруа қожалығы 
жалпы көлемі 10,7 млн 
теңге несие алып, мал 
шаруашылығын дамытуда. 
    2014 жылы «Бейсен» шаруа 
қожалығы 3 млн, «Баймұрат» 
шаруа қожалығы 1,3 млн, 
«Сағадат» шаруа қожалығы 
2,3 млн, «Ақжол-С» шаруа 
қожалығы 2,3 млн,«Айбек» 
шаруа қожалығы 1,8 млн 
теңге шағын несие алды. 
   2015 жылы «Жұмыспен 
қамту - 2020 жол карта-
сы» бағдарламасына 4 ша-
руа қожалығы қатысуға 
құжаттарын дайындауда. 
    Үрпек ауылдық округінде 
10 жеке шаруа қожалықтары 
бақша дақылдарымен айна-
лысады. 2014 жылы 76,5 га 
жерге бақша жəне көкөніс 
егілді. Оның ішінде:  кар-
топ 30,7 га жерге егіліп, 340 
тонна өнім алынды. Орташа 
шығымдылығы 110,8 ц,га.  
көкөністер 26,2 га,жерге 
егіліп, 278,6 тонна өнім алы-
нып, шығымдылығы 106,3ц. 
Бақша дақылдары 19,6 га 
жерге егіліп, 202,1 тонна өнім 
алынды. Шығымдылығы 
103,1 ц. 

Инвестициялық 
жобалар
бойынша:

    Үрпек ауылдық округінде 
индустрияландыру кар-
тасынан тыс «Ұлы дала» 
шаруа қожалығы негізінде 
мал шаруашылығы кешені 
құрылысын салу жəне ірі 
қараны - 400, жылқыны - 250, 
қойды - 1000 басқа жеткізу 
жобасы енгізілген.  Жобаның 
жалпы құны 200 млн. теңге.  
Жоба 2014 жылы толығымен 
жүзеге асырылды. Бүгінгі 
таңда Күлік елді мекенінде 
3 пəтерлі 4 тұрғын үй, 6 мал 
қорасы салынды. Ірі қара 
мал əлі де сатылып алы-
нуда. Жұмысшылар үшін 
толық жағдай жасалынып, 
электр движогымен жарық 
берілді жəне «Отау» ТV-мен 
қамтамасыз етілген. 

  Жұмысшылардың орта-
ша айлық жалақылары 70 
000 теңге көлемінде. Қысқы 
жеткілікті жем-шөп қоры 
жасалған.
    Облыс əкімі Н.М.Садуақа-
сов қараша айындағы кезекті 
іс сапарында «Ұлы дала» ша-
руа қожалығына  арнайы ба-
рып,  шаруашылығымен та-
нысты. Шаруа қожалығының 
қол жеткізген нəтижелеріне 
ризалығын білдіріп,  
жұмыстарына сəттілік тіледі. 
  Кəсіпкер Т.Ахметов өз 
қаражаты есебінен Үрпек 
ауылы орталығында зама-
науи үлгідегі 250 орындық 
тойхана салып, пайдалануға 
берді. Онда 3 адам тұрақты 
жұмыспен қамтылды. 
Жобаның жалпы құны - 10 
млн. теңге. Жеке кəсіпкер 
Г.Ахметованың қарамағында 
30 адам  тұрақты жұмыспен 
қамтылған. Ауыл 
тұрғындары үшін наубай-
ханада күніне 350 дана нан, 
350 булочка, торт жəне ру-
лет  өнімдері дайындалады. 
Нанның бағасы тұрақты - 40 
теңге. Ауыл дүкендерінде 
азық-түлік өнімдерінің 
бағалары күнделікті 
əкімшілік бақылауында. 
Үрпек – Аманкелді 
бағытында екі «ПАЗ» авто-
бусы тұрақты жүреді, жол 
бағасы - 150 теңге жəне 6 
жекеменшік монша сенбі, 
жексенбі күндері халыққа 
қызмет көрсетеді. 
  Есепті жыл ішінде 
жұмыссыздықты төмендету 
бойынша жұмыс жүргізіліп, 
кедейшілік деңгейі 
экономикалық белсенді 
тұрғындардың   0,9 % 
құрады. Жыл басынан бері 
21 адам тұрақты жұмысқа 
орналасты. Барлық меншік 
түріндегі кəсіпорындарда 
58 жаңа жұмыс орны ашыл-
ды. Мемлекеттік атаулы 
əлеуметтік көмек алатындар 
саны - 3 адамды құрады. 2015 
жылы мемлекеттік атаулы 
көмек алатындардың саны 
2 адамды жұмысқа орнала-
стыру арқылы қысқарды. 
Мемлекеттік атаулы көмек 
алатындар саны 1 адамды 
құрады. Кедейшілік деңгейі 
экономикалық белсенді 
тұрғындардың 0,1 % құрады. 
Биылдың өзінде жыл басы-
нан бері ақылы қоғамдық 
жұмысқа 9 адам тартылды. 
 Мемлекеттік бала-
лар жəрдемақысын 
алғандар - 130 отбасы.                                     
«Жұмыспен қамту 2020» жол 
картасы  бағдарламасының 
3 бағыты бойынша 1 адам 
қайта даярлау курсынан өтіп, 
жұмысқа орналастырылды.

Салық төлемдері 
бойынша:

    Үрпек ауылдық округі бой-
ынша салық төлемдері 2014 
жылы 100 % орындалды.
1. Мүлік салығы – 53 300 
теңге,  орындалғаны – 53913 
теңге  (101%)
2. Жер салығы – 63500 теңге, 
орындалғаны – 63 730 теңге 
(100%) 
3. Көлік салығы – 405000 
теңге, орындалғаны – 409 790 
теңге (100 %)
4. Жалпы округ бойынша 521 
800 теңге, орындалғаны 523 
622 теңгеге (100,3%) орын-
далды.

(Жалғасы 5-бетте.)

Суреттерде: 
округтегі наубай-

хана өнімдері жəне 
өсіріліп жатқан 
төрт түлік мал.
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Білім саласы 
бойынша:

    Үрпек ауылдық округі бой-
ынша мектепке тартылған 
оқушылар саны - 355. 
   Округте 1 жалпы білім 
беретін эстетикалық 
бағыттағы орта мектепте 
жəне 2 бастауыш мектепте 
300 оқушы білім алады. Бір 
мезгілдік шағын орталықта - 
50 бала, балабақша типіндегі 
шағын орталықта - 25 бала, 
мектеп алды даярлық сыны-
бына  - 34 оқушы тартылған.  
   Тегін ыстық тамақпен 
қамтамасыз етілген 
оқушылардың жалпы саны 
-78. 
   Оның ішінде бюд-
жет есебінен - 55 оқушы, 
23 оқушы  кəсіпкердің 
демеушілігімен тегін 
тамақтанады.    
  2014 жылы мектеп 
түлектерінің 18-інің 16-
сы ҰБТ–ға қатысты. ҰБТ 
қорытындысы бойынша ор-
таша балл - 72,  білім сапасы  
28 % болды.  
   2 оқушы білім грантымен 
жоғарғы оқу орнына түссе, 
6 оқушы арнайы оқу орнына 
бюджет есебінен түсті. 
    2015 жылы 11 сыныпты 
18 оқушы бітіргелі отыр. 
ҰБТ-ға қатысатын оқушылар 
саны - 17. Қазіргі уақытта 
оқушылар ҰБТ-ға дайындық 
үстінде. Орташа балл - 61. 
  2014-2015 жаңа оқу 
жылы қарсаңында мек-
теп ұстаздарының 
ұйымдастыруымен «Мек-
тепке жол» қайырымдылық 
акциясы өткізіліп, 133 000 
теңге қаражат жиналып, 
40 оқушыға киімдер, оқу 
құралдары сатылып алып 
берілген болатын. 
  Биыл да осы дəстүр 
жалғасып, екінші жар-
ты жылдықта мектеп 
ұстаздары қайырымдылық 
акциясын ұйымдастырып, 
10 балаға киімдер жəне 
оқу құралдар алып берілді. 
Жиналған қаражат 35000 тг. 
Қайырымдылық акциясы əлі 
де жалғасуда.

Медицина 
саласында:

    Үрпек ауылы тұрғындарына 
1 орталық ауылдық емха-
на жəне 3 медпункт қызмет 
көрсетеді. Онда 2 жоғары 
білімді дəрігер, 9 орта бу-
ынды медбикелер халыққа 
дəрігерлік қызмет етеді. 
 Əлеуметтік маңызы 
бар аурулардың ал-
дын алу мақсатында 
профилактикалық тексеру 
жүргізу, ауруы анықталған 
науқастарды диспансерлік 
есепке алу жəне сауықтыру 
жұмыстары тұрақты 
жүргізіліп, атқарылуда. 
   Жыл басынан бері жыл-
жымалы медицина кешенді 
көмек көрсету қызметі 
кезінде 490 адам қаралып, 
тексеруден өтті. 
 Жылжымалы флюрогра-
фиялық тексеруден 
жəне аудандық рентген 
кабинетінен 400 адам, 
скрингтен 186 адам өтті.    33 
нəресте дүниеге келді.  
     2015 жылы қаңтар айында 
2 нəресте дүниеге келді.

Тазалық жұмыстары 
бойынша:

    Үрпек   ауылында жыл 
сайын сəуір-мамыр жəне 
қыркүйек-қазан айлары 
тазалық айлығы  болып жа-
рияланып, күл-қоқыстар, 
қатты тұрмыстық қалдықтар 
жиналып, арнайы орындарға 
төгіледі. Жыл соңында 
жүргізілген жұмыстар 

қ о р ы т ы н д ы л а н ы п , 
жеңімпаздар анықталып, ма-
рапатталып отырылады. 
    Көктем жəне күз айларын-
да «Байдəулет» учаскесіне 
жас көшеттер əкелініп, 
егіледі. 
  Ауыл тұрғындары өз ау-
лаларына жеміс-жидек, 
көкөніс егуді қолға алуда. 
   2014 жылы Үрпек ауылын-
да - 10 үй, Қарашатөбеде 
- 4 үй, Қосжанда - 3 үй,  
Ағаштыкөлде - 9 үй өз 
күштерімен су скважинасын 
қаздырып алды, биыл да осы 
жұмыстар өзінің жалғасын 
табады. 
   Үрпек ауылында 4 көшеге 
жарықтандыру мақсатында 
- 15 прожектор қойылған. 
2015 жылы тағыда екі көшені 
жарықтандыру мақсатында 
- 18 прожектор қойылатын 
болады. 
  Осы мақсатта аудандық 
бюджеттен 800 мың теңге 

қаражат бөлініп, жұмыстар 
маусым айында басталады. 
Үрпек ауылында 1986 жылы 
3 км су құбыры тартылған 
болатын. 
   Қазіргі таңда су құбыры 
трубалары тозығы жетіп, 
ескірген. 2015 жылы Үрпек 
ауылындағы су құбырын 
жаңарту мақсатында 
аудандық бюджеттен 
сметалық  құжаттарын 
дайындауға 9,5 млн. теңге 
қаражат бөлінді   жəне  
алдағы жылы «Ақбұлақ» 
бағдарламасы бойынша жаңа 
су құбыры тартылатын бола-
ды.

Қоғамдық тəртіп 
бойынша:

    Үрпек ауылдық округінде 
келеңсіз жағдайлардың 
алдын алу мақсатында 
түнгі кезекшіліктер, рейд-
тер, оқушылар арасында 

профилактикалық түсіндіру 
жұмыстары жүргізіліп оты-
рылады. Ішімдік ішкен, 
қоғамдық тəртіпті бұзған 
ауыл жастары ақсақалдар 
алқасында мəселелері 
қаралып, тиісті шаралар 
қолданылып отырылады. 
  Ақсақалдар отырысына  
Едгин Бейсен жəне Қосанов 
Қаржаубайдың арасындағы 
түсінбеушілік,  ішімдік 
ішіп, қоғамдық тəртіпті 
бұзған  Қаненов  Бақытжан, 
Сейтмағанбетов Қуаныш, 
Есенғабылов Төленнің 
мəселелері қаралды. 
 Ауылдық учаскелік 
инспектордың түнгі рейді 
кезінде   ішімдік ішіп, мас 
күйінде рульге отырған 
Көшеков Сəулет ұсталып, 
машина жүргізу құқығынан 
3 жылға дейін айрылды.  
  2014 жылы қоғамдық 
орындарда ішімдік  ішкен 9 
ауыл азаматтарына  əртүрлі  
көлемде айып-пұлдар салы-
нып, өндіріліп алынды. 2014 
жылы мал ұрлығы фактілері 
тіркелген жоқ.

Мəдениет 
саласында

     Үрпек ауылдық округінде 
ауыл тұрғындарына 
мəдени іс-шаралар 
жүргізуде біршама игі 
жұмыстар атқарылды.                                            
Елбасының «Нұрлы жол 
- болашаққа бастар жол» 
атты Жолдауын талқылау 
мақсатында кітап көрмелері, 
үгіт бұрыштары жасалынды.   
   2014 жылы 5 қыркүйек 
күнгі «Аманкелді арайы» 
газетінде жарияланған  «Ас 
қадірін бағалай білейік» атты 
мақалада маңызды мəселе 
көтерілген болатын, атал-
мыш мақала Үрпек ауылдық 
округіндегі «Сарбас қажы» 
мешітінде ауылдық округ 
əкімінің ұйымдастыруымен 
ауыл тұрғындары арасында 
талқыланып, «Аманкелді 
арайы» газетінде жариялан-
ды, «Əйел - отбасы берекесі» 
атты дөңгелек стол ұйымдас
тырылды.                                                                                                        
     1 желтоқсан - Тұңғыш Пре-
зидент күні, 16 желтоқсан 
- Тəуелсіздік күніне орай 
салтанатты жиын өткізіліп, 
мектептің өнер үйірмелері 
ауыл тұрғындарына есептік 
концерт берді. 
 Аудандық, облыстық 
байқаулардың жеңімпазы 

термеші Маратова Айымның 
«Жырлашы қоңыр домбыра, 
бағымды менің жандыра» 
атты шығармашылық кеші 
өткізілді.  
   Жыл ішінде өткізілген 
мəдени іс-шаралар 
жергілікті «Аманкелді 
арайы» басылымына, аудан 
əкімінің сайтына жіберіліп 
отырылды. 
    Ауылдық округ 
тұрғындары қазіргі уақытта 

«Отау ТВ» жəне телефон 
жүйесімен толық қамтылып, 
тұрғындардың  60 % интер-
нет жүйесіне қосылған.
    Үрпек ауылдық əкімшілігі 
алдағы уақытта Елбасының 
«Нұрлы жол - болашаққа 
бастар жол» атты Жолдауын 
басшылыққа ала отырып, 
ауылдың экономикалық-
əлеуметтік жағдайын 
жақсарту мақсатында жұмыс 
жасай береді.

    Суреттерде: Ауыл əкімі Ғ.Жақыбаев округ орталығындағы Сарбас қажы мешітінде намазхандармен жəне ауыл медицина 
қызметкерлерімен пікір алысып тұрған сəт; сауда үйінде; Жеңістің 70 жылдығына байланысты тағзым етуге арналған бұрыш; 
мектеп оқушылары; мектеп жанындағы балабақшада; кəсіпкер Т.Ахметовтың тойханасы. 
            

      Айқара бетті ұйымдастырған Гүлбаршын СМАЙЫЛОВА.
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1.СЕРІКТЕСТІК ТӨРАҒАСЫ
   Менің əкем Нұрқаси деген кісі 1904 
жылы туған. Өмірге келген жері 
Сынтас өзенінің бойы. Кезінде осы 
жерде серіктестік құрылғанда соны 
басқарыпты. Жұрттың айтуынша əкеміз 
басқарған серіктестіктің жұмысы жа-
ман болмапты.  Кейін осы маңда Телман 
колхозы құрылғанда, сол колхоздың 
ферма меңгерушісі болып еңбек етіпті. 
Сынтас өзенінің екі беті малға жайлы 
мекен. Өзеннің суы мөп-мөлдір. Жұрт 
оның емдік қасиеті бар деседі. 
   Əкемнің туыстары Қабанбай, Сама-
лық, Сүтібай, Құтыбай, Өтебас деген 
кісілер еді. Бізді ағайын ішінде «Бес 
бақсы» деп атайды. Қабанбайдан – Əмір, 
Оралбайдан – Нұрқаси, Сүтібайдан 
– Байзір, Белгібай, Əбдірахман, 
Құтыбайдан – Тайғара, Балықбайдан – 
Өтебас, одан Тыныштықбай, Кəрібай, 
олардан Өркен деген бала бар. Қазір 
Қостанай қалалық қорғаныс бөлімінің 
басшысы болып қызмет істейді. 
  Енді «Бес бақсы» деген атаудың 
себебіне келсек, əлгі туыстардың аулы-
на бір бақсы келеді. Содан сол бақсы 
алдына қобызын алып ойнатпақ бола-
ды. Бірақ қолы жүрмейді. Содан жаңағы 
бақсы тұрып, «Мен бақсы емеспін. 
Бақсы мынау отырған бесеуі» дейді. 
Шынында да біздің аталарымыз бақсы 
болған екен. Бесеуі бірдей қолына қобыз 
алып, ойнаған соң, халық атасының аты 
Мəмбетбайды ұмытып, Бес бақсы деп 
кеткен. 
   Əкем марқұм Телман колхозында 
ферма меңгерушісі болып жүргенінде 
нақақтан-нақақ халық жауы атанып, 
1937 жылы тұтқындалады. Сондағы 
жапқан жалалары «Сен Жапон 
елшісісің» деген сылтау. Əйтпесе, 
əкеміз Жапонияны естіп, білмеген кісі.  
Содан 10 жылға соттап жібереді. 1943 
жылға дейін əкем Магаданда болады. 
1943 жылы соғыс жүріп жатқан кез-
де Аманкелді ауданынан сотталған 37 
адам СССР Жоғарғы сотына, Москваға 
арыз жібереді. Содан олар əлгілерді бо-
сатады. 1943 жылы əкем елге келгенде 
мен 6-дағы баламын. Мен туғаннан 
кейін 1 айдан соң əкем сотталып кет-
кен ғой. Ол ақталып келгенде шешем 
Күлəнда маған: «Бұл кісі сенің əкең» 
деді. Мен сенер-сенбесімді білмей 
тұрып қалдым. Содан əкем мені сүйіп, 
көңілі босады.  Əкем: «Танымайтын 
ретің бар. Мен сен туысымен жазалы 
болып, сотталып кеттім. Міне, сенің ес 
білген кезіңде келіп тұрмын» деді. Со-
дан 1 ай өтті ме, өтпеді ме, əкемді əскер 
қатарына шақырды. Өзінің айтуынша 
ол Смоленскі - Москва маңындағы 
шайқастарға жəне одан соң Украина, 
Беларуссия елдерін азат етуге қатысып, 
Жеңісті Берлинде қарсы алып, соғыс 
аяқталған соң елге келді. Оң жақ жау-
ырынынан оқ тиген жəне оң қолының 
шынашағын оқ жұлып кеткен. 
  Соғыстан соң əкемді сол кездегі 
колхоз бақармасы Қодаров Есқали 
шақырып алып, Телман колхозындағы 
біріңғай əйелдер мен балалар еңбек 
ететін Ашутасты өзенінің бойындағы 
қой мен ірі қара малын бақтыруға 
басшылық жасауға жіберді. Онда еңбек 
ететіндердің дені қарттар еді. Мысалы: 
Жұмахан Қойшығұлов, Ахмет Ора-
лов, Əмір Қабанбаев секілді əскерге 
бармаған шалдар болатын. Əкем осы 
кісілермен бірге колхоздың қойы мен ірі 
қарасын шығынсыз бақтырды. Ол жер 
«Əлмағанбет» деген жер еді. Байлардың 
қызыл үйін жөндеп, 4-5 жыл қыстадық. 

2.АҢШЫЛЫҒЫ

     Əкем бала кезінен аң аулаған кісі. 
Елге келіп, денсаулығы түзелген соң, 
аң аулауды қолға алды. Алғашқы кез-
де əкеме тазылар табылмады. Жан-
жақтан сұрастырып, іздеп көрді. Бірақ 
реті келмеді. Содан 2-3 жыл өткен 
соң біздің үйге келген қонақтардан 
өздерінің ауылдары Сарыторғайда 
Байсал деген кісіде бір жақсы тазы бар 
деген əңгімені естіп, «Е, Байсал болса, 
балдызым болды ғой» деді. Содан əкем 
Сарыторғайға өзі барудың сəті түспеді 
ме, анамды жіберді. Анам Төлектің 
ішіндегі мықтыларының бірінің қызы 
екен. Кəдімгі Жəуке батырдың ұрпағы 
болып шықты. Жəуке-Жəмеңке бірге 
туады. Жəмеңкеден Алыс, Алы-
стан Шынтемір, одан Қиқым туа-
ды. Қиқымнан менің анам Күлəнда 
туады. Сарыторғайдағы Алыстың 
қызына салдырған күмбезді қызыл там 
нағашы апам Батиманікі. Анам əкемнің 
өтінішімен Сарыторғайға барды.  Бір-
екі қонғаннан кейін туыстарына інісі 
Байсал Талқанбаевты шақыртып ала-
ды. Байсал анаммен шұғыл амандасып, 
сағынысып көріседі. Үйіне қонаққа 
шақырды.  1-2 күннен кейін: 
  - Апа, шаруаңызды айтыңыз. 
Қолымнан келсе орындаймын, - деді.
    Анам марқұм айтудың амалын 
əуелде таба алмай ұялып барып, кел-
ген шаруасын айтады.
  -  Апа-ау, ит қалады деген ұят емес 
пе? – дейді Байсал.
 - Қарағым, Байсал, ұят болса бола 

ӘКЕМДІ МАҚТАН ЕТЕМІН
берсін, жездеңнің шаруасын орында, 
- деді анам.
   Содан Байсал ойланып, үй-ішімен 
ақылдасып, «апам ренжіп кетер» деп 
«Апа, жарайды, шаруаңызды орын-
даймын, тазыны өзім апарып беремін, 
сіз аулыңызға қайта беріңіз» деді. Қыс 
іші ғой. Арада бір аптадай өткенде са-
рыала тазысын ертіп, Байсал келді. 
Тазыны тоңып қалады деп ауыз үйге 
жатқызды. Тазының бұлшық еттері 
бөлек-бөлек ойнап тұр. Бір күн жатқан 
соң «Енді тазыны аңға қосып көрейік» 
деп Байсал əкем екеуі сыртқа шықты. 
Ашутасты өзенінің бойы қалың тал, ну 
қамыс болып келеді. Аңды тал арасына 
қуып əкелгенмен, тазы ала алмайды. 
Себебі, тоғайға қасқыр еніп кеткенмен, 
ит ене алмайды, сақтық жасайды. Содан 
Байсал нағашым мен əкем күнұзақ аң 
қуып, ештеңе бітіре алмайды. Алайда, 
бір аяғы жарымжан соғыс мүгедегі Бай-
сал нағашымның сонау Сарыторғайдан 
қыс ішінде Ашутастыға тазысын алып 
келуі оңай шаруа емес. Осыны ойлап 
əкем Байсал балдызы ренжіп кетпесін 
деп бір құнажын қашар жəне 2-3 қап би-
дай берді. Оны Əуезбек деген жиеніне 
өгіз шанамен Байсалдың ауылына апа-
рып бер деп шығарып салды. Байсал 
нағашым ырза болып кетті. Себебі ол 
кезде, соғыстан кейінгі уақытта елде 
астық тапшы еді. Адамдардың тұрмысы 
төмен болатын. Ал Телман колхозы 
Ашутастыға жақын Керауыз деген 
жерге астық егетін. Əкемнің Байсалға 
жаңағы берген бидайы  содан алынған 
болу керек. Сонымен Əуезбек Байсалды 
ауылына аман-сау апарып салып, келді. 
     Тазы ауыз үйде жатады. Аты Лашын 
екен. Əкем қазірде үйретіп алды. Бірте-
бірте тазы жонданып, жүні жылтырап 
шыға келді. Ол кезде баламыз, кейде 
далаға шықсақ тазы бізбен бірге ере 
шығады. Ағындап келіп, кеудесімен 
соққанда əжептəуір жерге домалап 
кетеміз. Шамасы жас тазы болса керек. 
Ол адам түгіл аңның өзін кеудесімен 
соғатын. 
    Сонымен əкем біразға дейін лашын-
ның қызығын көре алмай жүрді. Себебі 
қар қалың болатын. Бір күні ішіне көк 
шөп үйген жаман-жəутік малдар мен 
мініс аттар тұратын шалының жар 
жағынан келіп қасқырлар  əлгі малдарға 
тимек болады. Бұл талтүстің кезі еді. 
Бір əйел жүгіріп келіп, қойларға қасқыр 
тиіп жатыр деді. Үлкен кісілер жəне 
біздер бəріміз жүгіріп далаға шықтық. 
Шықсақ шөп ішінде бір қара айғыр 
бар еді, сол шалының есігін бұзып 
шығып, есіктің алдына келіп тұр екен. 
Қорыққан ба, қалш-қалш етеді. Енді 
қарасақ əр жерде бір-бір қойды домала-
тып, 4-5 қасқыр 4-5 қойды жеп жатыр. 
Қасқырлар шамасы түсте адамдардың 
үйде болатынын ескерген болу керек. 
Содан далаға шыққан адамдар қалш-
қалш етіп тұрған қара айғырды ерттеп, 
оған əкемді мінгізді. Лашын есіктің ал-
дында адамдардың жанында тұр. Əкеме 
атқа мінген соң жердегілер құрығын 
алып берді. Содан əкем қасқырға қарай 
жүрді. Сол кезде қасқырлар орында-
рынан тұрып, шалыға кірген манағы 
іздеріне қарай беттеді. Соны көрген Ла-
шын қасқырларға жүгіріп барған бетінде 
кеудемен соғып, барлығын да домала-
тып жіберді. Бір көкжалы-ау деймін, сол 
артында қалып, қойды жеп жатыр. Əкем 
жақындап қалғанда  ол да орнынан 
тұрып, өзен жаққа беттей берді. Лашын 
ана қасқырларды қойып, мына артта 
қалған көкжалға қарай жүгірді. Келген 
бетінде оны да кеудесімен соғып, дома-
латып түсірді. Содан соң көкжалды тұра 
берген бетте ақырындап артқы санынан 
алып, жүргізбей қойды. Осылайша, Ла-
шын мен қасқыр арпалыса жүріп, олар 
келген көтерме қарға қарай жүрді. Əкем 
ар жағындағы жайпақ өткелге барып, 
өзен табанымен қасқыр мен ит алысып 
тұрған жерге келді. Тура қасқырдың 
алдынан шықты. Лашын қасқырды ат-
татпай тұр. Қозғалса болды санынан 
алады. Қасқырдың алдында - əкем, 
артында - Лашын мен ауыл адамда-
ры. Қанша дегенмен қасқырлар жаны 
бар мақұлық қой, адамдардың айғайы 
ұлғайған соң қорқайын деді. Лашын 
қасқырды қозғалтпады. Қозғалса аузын 
санға салады. Енді əкем мен қасқырдың 
арасы 2-3 метрдей жерге таяды. Алайда, 
əкемнің астындағы айғыр қалш-қалш 
етіп үркіп тұр. Қасқырға жақындағысы 
келмейді. Бір уақытта əкем айғырдан 
құлай-мұлай қасқырға сойыл ұрды. 
Тиді ме, тимеді ме білмеймін, қасқыр 
мен ит көтерме қардан төмен құлады. 
Жан алысып-жан беріскен апыр-топыр 
басталып кетті. Қайсының ит, қайсының 
қасқыр екенін біліп болмайсың. Бір 
уақытта тазы қасқырдың үстінде, 
тамағынан алып жатыр. Тазы біресе 
оң жағына ырғып түседі, біресе сол 
жағына ырғып түседі. Бірақ, тамақтан 
айрылмай жатыр. Тазы неге ырши 
береді десек, көкжал астында жатып, 
тырнағымен тазының төсін тырнайды 

екен. Қасқырдың тырнақтары тазының 
төсін сойып кеткен. Сонда да, тазы 
қасқырдың тамағынан айрылар емес.
Сөйтіп жатқанда Ахмет деген қойшы 
ойықтан сүйменді алып келді. Əкем 
оған «Ахмет, сүйменмен қасқырды 
ұрамын деп жүріп, итті ұрып алма» 
деді. Ахмет əкемнің даусын естімеді ме 
білмеймін, қасқырды ұрамын деп əкем 
айтқандай тазыны ұрды. Темір сүймен 
басына қатты тиген болу керек, тазы 
қасқырды қоя берді. Қасқыр болса ор-
нынан сүйретіліп тұрып, ақырын жүре 
берді. Ал ит болса басын шайқап, не 
істерін білмей тұр. Маңдайынан аққан 
қызыл қан қарды жуып кетті. Қасқыр 
болса ілбіп барады. Əкем болса жаяу, 
астындағы айғыры қашып кеткен. Ах-
мет ат үстінде, қасқыр алға жылжуда. 
Басын шайқап тұрған тазы маңдайдан 
аққан қанға қарамастан қасқырға қарай 
жүгірді. Барған бетте тағы да кеудесімен 
соғып ұшырды да, алқымынан алып, 
тырп еткізбеді. Əкем болса:
  - Ешқайсың маңайына бармаңдар,  - 
деп ешкімді жібермеді. 
  Тамақтан алу оңай ма, сол жерде 
қасқыр жан тапсырды. Мүмкін, оған да 
сүймен тиген болар, оның үстіне тазы 
да біраз тамағын езді ғой. Барлық жұрт 
қайран қалып тұр. 
  - Мұндай да тазы болады екен-ау?! – 
дейді Ахмет ақсақал.
  Лашын бұрын Сарыторғайда қара 
қасқыр алған екен. Төлектер оны «Қара 
қасқыр алған Лашын» деп атаққа 
шығарған екен. Сөйтіп, біздің ауыл 
Лашынның арқасында көкжалды алды. 
Қалған 3-4 қасқыр қашып кетті. 
   Жаз шыға əкем Жезқазған жақтан бір 
ұрғашы қараала тазы алдырды. Ондағы 
мақсаты Лашыннан тұқым алу. Ұрғашы 
тазының аты Алақұс еді. Өте жүйрік, 
жылдам еді. Əкем «Мынау Алақұс 
дуадақты орынынан көтеріліп ұшқанша 
қағып тастайды» дейтін. Сол Алақұс 
тазының жылан алғанын көзім көрді. 
Баламыз ғой, суға балық аулауға бара-
мыз. Бізбен бірге Алақұс та еріп барады. 
Біз қармақ саламыз. Бір уақытта талдың 
ішінен бірдеме сартылдайды. Барсақ 
Алақұстың аузында жылан, ортасынан 
тістеп алған екі жақ қабырғасына сар-
тылдатып ұрып тұр. Бір кезде жыланды 
екі бөліп тастады. 
    Əкем марқұм үш тазыға дейін ұстады. 
Қыста бəрі де ауызүйде жатады. Оларға 
тамақ бөлек беріледі. Бір қызығы та-
зылар тамақ ішіп жатқанда бір-бірімен 
таласпайды, адамды қаппайды. Сосын 
бұл тазылардың қасқырға қорықпай 
баратыны – бұрын қасқыр алған тазы-
лармен бірге ауыз салып үйренгендігі 
екен. Ол кезде екінің бірі аңшы болды 
десем, артық емес. Ол заманның адам-
дары солай еді. Бірақ олардың ішінде де 
ірі аңшылар болды. Тазыны көп ұстап 
қасқыр алған атақтылары Сарыторғайда 
- Кəутай Жанафин, Үрпекте - Əбдік 
Махатов жəне менің əкем Нұрқаси 
Оралбаев еді. Бұл кісілер Аманкелді 
ауданындағы сол кездегі ең мықты  
аңшылар болатын. Бұл үш кісінің 
əрқайсысы да көп тазы жəне жақсы ат 
ұстады. Əбдік ақсақалдың баласы Жеңіс 
ініміз əке жолын қуып, ол да көп тазы 
ұстап, ат баптап, бəйгеден келтіріп, аң 
аулауды əлі күнге жалғастырып келеді.   
Жеңіс інімнің аңшылық өнері қалай 
мақтауға да тұрарлық.
  ...Бертін келе колхоздар ірілендіріп, 
ұсақтары біріктірілді. Соның қатарында 
Телман, Екпінді, Ленин, 8-ші март кол-
хоздары қосылып, Ленин атындағы 
колхоз болды. Оған аудандық партия 
комитеті насихат жəне үгіт бөлімін 
ұзақ жылдар басқарған Жаңбыршы 
Жаңғабылов ақсақал басқарма болып 
келді. Ол кісі келгеннен кейін Ленин 
колхозы алға басып, дамыды. Ауданның 
көшін бастады. Бұрын осы колхозға 
басқарма шыдамайды екен. 1 жылға 
жетер-жетпес уақытта орнынан босап 
қалады екен. Жаңбыршы аға өзінің 
іскерлігінің арқасында жəне халықпен 

тіл табысып қызмет жасауының 
нəтижесінде колхозды 10 жыл басқарды. 
Ал 1960 жылы совхоздар құрылғанда 
«Коммунизм жолы» совхозының дирек-
торы болды. Жаңбыршы аға өте инабат-
ты, халыққа сыйлы, үлкенді аға, кішіні 
іні етіп, өзінің іскерлігімен халыққа 
жақты. Аудандық партия комитетінің 
бюро мүшесі болып сайланды. Ау-
данда жаңа мектеп, клуб, жаңа кеңсе, 
МТМ, гараж, ұста дүкені жəне басқа да 
керекті құрылыстар салғызды. Осын-
дай еңбегінің арқасында «ЗИМ» жеңіл 
автомашинасын мінді. Мұндай маши-
наны обкомның бірінші хатшысы мінді 
ме, мінбеді ме білмеймін. Ал мұндай 
«ЗИМ» колхоз түгілі аудан басшыла-
рына берілген жоқ. Біздің колхозда ма-
шина-трактор көп болды. Жаңбыршы 
аға Топалаң деген жерден жылда астық 
ектіріп, жақсы өнім алды. Соның 
арқасында аудан бойынша бірінші бо-
лып біздің колхоз мүшелерінің тұрмысы 
жақсарды. Бұрынғы еңбек күннің орны-
на ақша алатын болды. Ауданда еш кол-
хозда болмаған интернат ашты Жəкең. 
Ол Ленин атындағы интернат деп атал-
ды. 
  Бірақ, сол кездегі ауданның бірінші 
хатшысы О.Қозыбаев Жəкеңнің үздік 
атанып, алға шыққанын ұнатпады. 
«ЗИМ» машинасын маған бер -  деп 
сұрады. Жəкең бермеді. Оны  облыстың 
бір үлкен мекемесіне беріп, орнына 
колхозға керекті екі жүк машинасын 
алды. Қозыбаев Жəкеңнің соңына түсті. 
ЗИМ-ді маған бермедің деп үстінен 
арыз жаздырды. Тексерулер жасатты. 
Бірақ, совхоз халқы Жəкеңді қорғап 
қалды. Арыздағы жалалардың жалған 
екенін айтты. 
     Жəкең де аңшы кісі еді. Ол да 
жүйрік ат мініп, соңына тазы ертіп, 
қасқыр, түлкі аулайтын. Біздің əкеймен 
дос болды. Осы Жəкеңнің отбасына 
келсек жолдасы Күлдірайхан тамаша 
адам еді, үйіне қанша адам келседе 
ешқандай қабақ щытпайтын. Келген 
кісіге «Жоғары, төрге шығыңыз» деп 
кішіпейілділік танытатын, ренжімейтін. 
Балалары көп болды. Бірлі-жарым 
шетінегені бар. Қалған балалары жақсы 
өмір сүруде. 
     1955 жылдың қысының жаңа 
басталған кезі. Жəкең əкеме «таңертең 
аңға шығайық» десе керек, сол күні 
Жəкеңнің менімен құрдас Батыр дейтін 
баласы мені ертіп үйіне алып барды. 
Мен сонда қонып қалдым. Жəкең мені 
ерте оятып, «Əкеңе бар, қазір ерте-
рек аңға шығамыз, дайындалсын деп 
айт» - деді. Мен ерте тұрып, үйіме 
бара жатсам, ойдағы өзеннен шығып 
қасқырлар кетіп барады екен.  Мен олар-
ды айғайлап, алдынан шауып шығып, 
кейін Жалдамаға қарай қайырдым. 
Олар өзенге қарай ойысты. Біздің үй 
сол жерден 1 шақырымдай еді. Шауып 
үйге бардым. Əкем де далаға шығайын 
деп жатыр екен. Болған жəйтті айттым. 
Əкем атқа мінді. Тазылар соңында, аң 
алып жүрген иісшіл тазылар танаула-
рын жел жаққа төсеп алып, иісін сез-
ген болар, жаңағы қасқырлар беттеген 
жаққа қарай жүгіре жөнелді. Біз де ша-
уып келеміз. Сөйткенше болған жоқ, ит-
тер қасқырларды сайдан қуып шықты. 
Қасқырлар Екпінге қарай қашты. Шау-
ып келе жатқан бізді көрді ме, Екпіндінің 
Үлкенбөгетінің бер жақ басына 
жақындағанда қасқырлардың көпшілігі 
Ақтөбеге қарай жəне Аманкелді жаққа 
қарай бөлініп, тым-тырақай болып, 
бет-бетіне қашты. Тазылар біреуін ғана 
қоршап алып, Екпіндіге қарай қуды. 
Осы жəйді көріп тұрған Əбу дейтін 
ағамыз алдынан шықты. Қасқыр алды-
нан адам шыққан соң «Əбен көңі» деген 
жаққа қарай қашты. Үш тазы арындап 
ағып, оны қуып келеді. Қасқырмен 
екі аралық бірте-бірте жақындай 
түсті. Судың жаңа ғана қатып жатқан 
уақыты, жерде қырбық қар бар. Ол кез-
де «Əбен көңінің» алдында су болатын. 
Екпіндінің Үлкенбөгетінің бұзылмаған 
кезі. Біз артта, тазылар алдыда, 
қасқырлардың соңында. Мұздың орта 
кезінде бір шоқ қамыс бартын. Соңынан 
шауып біз келсек, тазылар қарап тұр. 
Қасқырлар жоқ. Əбу ағай, əкем жəне 
мен үшеуміз тұрмыз. Жаңбыршы 
аға бізді көріп келеді. Олар аудандық 
газеттің редакторы Əуеш Жоламанов, 
бухгалтері Қойшыбек Наржанов үшеуі 
тұр екен. Редактор біздің колхозға ау-
парткомнан арнайы өкіл болып келіп, 
шаруашылықты аралап жүрген.  Соны-
мен олар ар жақта, біз бер жақта аң-таң 
болып тұрмыз. Қасқыр ғайып болған, 
«Қайда ұшып кетті?» дейміз. Сонсоң 
Əбу ағай «Мен осы тұрған шоқ қамысты 
қарайын, қоғаның арасында тығылып 
тұрған шығар» деп, қолында мылтығы 
бар, солай қарай беттеді. Бір кезде ол 
«Қоғаның түбіндегі су қозғалады» деді. 
Сөйтсек, қасқыр қу аң ғой, қоғаның 

түбіндегі суға сүңгіп, танауын ғана 
шығарып тұр екен. Ол дем алғанда 
судың беті қозғалады екен. Қолында 
суық қаруы бар Əбу ағай қасқырды 
мылтығымен атып қалды. Жанталасқан 
қасқыр мұздың үстіне шықты да көзді-
ашып жұмғанша тағы да жоқ болып 
кетті. Су таяз еді. Біз қасқыр қайда кетті 
десек, ол жылымға түсіп кеткен екен. 
Сонымен ол қасқырды соғып алып, ау-
даннан келген уəкіл, газет редакторы 
Əуеш Жоламановқа байладық. Ол кісі 
мəз болып, əкем мен Жаңбыршы ағайға 
жəне қасқырды атқан Əбу ағайға рахмет 
айтты.
    Жаңбыршы ағай кейін де əкеммен 
талай аңға шықты.  Лашын тазымен 
жылына 70-80 түлкі, 50-60 қасқыр алып 
жүрді. Бір жылы сонау Үштоғайға дейін 
бір арлан қасқырды екеуі бірге қуып, 
шаршатып барып алдық деп отыра-
тын. Əкемнің сондағы мінген аты - сұр 
ат болатын. Жұрт оны «Нұрқаси сұр» 
дейтін. Көп жыл мінді. Өрен жүйрік 
еді. Жүйріктігі бəйгеге емес, аң қууға 
арналған болатын. Өйткені қайбір 
жүйрік ат алғашында бəйгеге шапса, 
бəйгенің аты болады. Ал аңға шап-
са - аңның аты болады. «Нұрқаси сұр» 
аңның аты еді. Аң қуғанда үстіне жетіп 
баратын, жүректі жылқы еді. Қасқырдан 
мүлде қорықпайтын. Əкем марқұм аты-
на риза болатын.  «Ол жетіп барғанда 
қасқырды қақ тұмсықтан ұрып үлгерсең 
болды, сұр аттың қасқырды басатын 
мысы бар» дейтін. 
   Жүйрік атпен немесе тазымен қасқыр, 
түлкі ұстау бір ғанибет қой. Осылардың 
бəрі менің əкемнің басынан өтті. Ол 
ұзын бойлы, кең иықты, балқаш кеуделі, 
қызыл шырайлы жүзінен нұры тамған 
қияпатты кісі еді. «Халық жауы» бо-
лып 6 жыл Магаданда азап кешседе 
мұқалмай келді, Ұлы Отан соғысына 
да қатысып, сонау Берлинге дейін ба-
рып, 1945 жылдың шілде айында елге 
аман келді. Серіктестік басшысынан 
бақташылыққа дейін жұмыстар жасады. 
Еш арланған жоқ. Ағайын-туысқа, жал-
пы көпшілікке кеңпейіл еді. Қолында 
барын көппен бөліскенді жақсы көретін. 
Анам Күлəнданың дастарханы берекелі 
еді. Кезінде біздің үйден дəм татпаған ел 
ағалары сирек болды. Анам қымызды 
өте жақсы дайындайтын. Жаңбыршы 
ағалар бастаған үлкендер жағы 
біздің үйге қымыз ішуге жиі келетін. 
«Күлəнданың қымызын сағындық, сол 
үшін келдік» дейтін Жəкең. Əкемді 
жұрт  «Нұрқаси аңшы» дейтін. Десе де-
гендей еді. 
   Мен əкемнің жалғыз ұлы болғандық-
тан ерке өсіп, көп нəрсені көңіліме түйе 
алмай қалдым. Не жасыратыны бар, 
жас кезде адам ата-анасының қадірін 
білмейді ғой. Осы күні өзімнің жасым 
80-ге таяғанда əке-шешемді, олардың 
жақсы істерін ойлап, сағынып қапа 
боламын. Əкемнің аңшылық өнерін 
меңгеріп алмағаныма өкінемін. Ол кісі 
тайы жоқ аңшы еді. Сұр аты мен тазыла-
ры əкем аңға шыққанда ерекше қызыққа 
бөлейтін. Əкемнің салбурыннан, 
қансонардан құрқол келгенін көрмеппін. 
Мүмкін келген де шығар, бірақ, есімде 
жоқ. Өйткені мен жас кезімде аудандық 
газет редакторы Хамит Жансаринде, 
Тұраш Ержановта жүргізуші болып 
істедім, аудан орталығында тұрдым. 
Əкем ауылда тұрды. Оның аңшылығын 
ескіліктің сарқыншағы деп ойладым. 
Мұным түсінбестік екен. Аң аулаудың 
шынайы өнер екенін кеш біліп, 
бармағымды тістедім. 
    Арада қаншама жылдар өтті. Аң аулама-
самда əкемнің аң аулаған құралдарының 
бəрін ешкімге бермей сақтап отырмын. 
Оның қасқыр қақпаны үйімде тұр. Басқа 
да құрал-жабдықтары мен үшін ерек-
ше ыстық. Оларды əкем марқұмның 
көзіндей көріп, қастерлеймін. Мен 
аңшы болмағанмен түбі ұрпақтарым бо-
лар. Əкемнің аңшылығы соларға дарыр. 
Олар да аталары сияқты аңшылықпен 
елге аты шығып, мəлім болар деп үміт 
етемін.
    Əкем марқұм басынан көп қиыншы-
лық өткерді. «Халық жауы» атанып, 
тергеуде көп зəбір көргенін налып 
отырып айтатын. Одан соң, соғыстың 
ауыртпалығын басынан кешірді. 
Өздерінің адал екенін дəлелдеу үшін 
Мəскеуге арыз жазып, майданға 
жіберуді өтінді. Сол өтініші елге аман-
есен оралуына себеп болды-ау деп ой-
лаймын. Кім біледі, егер Магаданда азап 
шегіп жүре бергенде сол жақта қалып 
қояр ма еді... 
     Адам қанша жасаса да өмірге той-
майды ғой, қайта ұзақ жасаған сайын 
өмір тəтті болып кете ме деймін. Бүгінде 
жасым ұлғайса да, бала-шағамның ор-
тасында қамсыз-мұңсыз отырсам да 
əке-шешемді еске алып, олардың асыл 
бейнелерін көз алдымнан өткіземін. 
Əртүрлі қылықтары ойыма түседі. Тоқ 
етері: Ұлы Жеңістің 70 жылдық торқалы 
тойы қарсаңында əкемнің азды-көпті 
еңбегін айтуға қолыма қалам алдым. Ел 
білсін дедім.  Мен оны мақтан етемін. 

Ж е ң і с т і ң  70  ж ы л д ы ғ ы  қ а р с а ң ы н д а

Мақсұтбек НҰРҚАСИҰЛЫ,
тыл жəне еңбек ардагері.

Суретте: соғыс жəне еңбек ардагері, атақты аңшы Нұрқаси ОРАЛБАЙҰЛЫ.
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   НОТАРИУС: 24.07.2012 жылы қайтыс болған аз.Сагынбаев 
Балгабайдың мұрасы бойынша мұралық іс ашылды. Мұрагерлерді 
Қостанай нотариаттық аймағының нотариусы Исмагулова Акмарал 
Бахытжановнаға Қостанай облысы, Амангелді ауданы, Амангелді ауы-
лы, М.Маметова көшесі, 21 мекен-жайы бойынша хабарласуларыңызды 
сұраймын.

      Қадірлі əріптесіміз, аудандық ішкі істер бөлімінің ардагері                    
Боранбай Серкебайұлы ƏБІЛҚАЙЫРОВ алдымыздағы 1 наурыз 
күні 60 жасқа толады. Көгілдір көктемді сəби жүрегіне ілестіріп ала 
келген ардагер ақсақалымызды осынау торқалы тойымен құттықтап, 
оған өмірдегі барлық жақсылық атаулыны тілейміз.

     Аудандық ішкі істер бөлімі ардагерлер ұйымының мүшесі, запастағы 
полиция қызметкері Еркін Қабжəлелұлы Досбергеновке аяулы анасы

Ақпаршын ƏЛМАҒАНБЕТҚЫЗЫНЫҢ
ұзаққа созылған науқастан қайтыс болуына байланысты аудандық ішкі 
істер ардагерлер ұйымы атынан  қайғысына ортақтасып, көңіл айтамын.

Қаратай Құлманов,
ІІБ ардагерлер ұйымының төрағасы.

ЖАРАМСЫЗ ДЕП ТАНЫЛСЫН
    2013 жылы Аманкелді жалпы білім беретін орта мектебін бітірген 
Төлеуова Асель Муратовнаға (1996 жылы туған) берілген №0677027 
орта білім туралы аттестат жоғалуына байланысты жарамсыз деп та-
нылсын.

***
     1987-1988 оқу жылында Аманкелді орта мектебін бітірген Тулеге-
нова Бибигуль Бекентаевнаға берілген аттестат жоғалуына байланысты 
жарамсыз деп танылсын.

СЕМІЗ ЖЫЛҚЫЛАР САТАМЫН
    Бордақыда бағылып отырған семіз 5 жылқы сатамын. Бағасы 
келісім бойынша.                  Нариман.         Тел:  8-701-389-19-04.

   Ауғанстан соғысы Кеңес дəуірі 
тарихының ең қатпаралы беттерінің 
бірі. Бұл соғысқа түрткі болған 
жағдайларының бірі Ауғанстан 
тарапынан елдегі азамат соғысына 
Кеңес Одағының елдің ішкі 
мəселесіне тікелей қатынасуы бол-
ды. «Ауғанстаннан көмек сұраған  
өтініштер түсті» деген жалған же-
леумен кеңес үкіметі басшылары 
ауған еліне астыртын əскер түсірді.  
Себебі, Ауғанстанға АҚШ-та əскер 
түсірмек болып жатқан. Кеңес 
Үкіметінің басшылығы олардың 
алдын орап кетті. Орта Азия респу-
бликалары ұлтынан арнайы бата-
льон құрды. 
   Ауған соғысы  1979 жылдың 
желтоқсан айынының 25-інде  
басталып, 1989 жылдың  15-ші 
ақпанында аяқталды. Аталған 
соғысқа өзге одақтастармен бірге 
22 мың қазақстандық жауынгерлер 
қатынасты. Ауған соғысы адамзат 
тарихындағы зұлмат соғыстардың 
бірі болып қалды. 
  Ал Кеңес Одағының бұл соғысқа 
қатынасуының өзі - тарихи 
əділетсіздік болып болып табыла-

     НОТАРИУС: 21.10.2014 жылы қайтыс болған аз.Койбагаров Бейсен-
бай Алпысовичтің мұрасы бойынша мұралық іс ашылды. Мұрагерлерді 
Қостанай нотариаттық аймағының нотариусы Исмагулова Акмарал 
Бахытжановнаға Қостанай облысы, Амангелді ауданы, Амангелді ауы-
лы, М.Маметова көшесі, 21 мекен-жайы бойынша хабарласуларыңызды 
сұраймын.

  Бүгінгі күннің ең өзекті 
мəселелерінің бірі – сыбайлас 
жемқорлықпен қарсы күресу. Бұл 
мəселе - қоғамның, Қазақстанның 
экономикалық жəне саяси өмірінде 
ең маңызды болып табылады. Сы-
байлас жемқорлыққа қарсы тұру 
елдің дамуының жалпы мемлекеттік 
міндеті.  Оның байқалуы 
азаматтардың құқықтарына 
жəне мүдделеріне шек қойып, 
заңдылықтың принциптерін бұзады.  
Сыбайлас жемқорлықпен күресу 
үшін халық тұрғындардар арасын-
да құқықтық түсіндіру жұмысының 
деңгейі  мен сапасын арттыру 
керектігінің маңызы зор. Барлық 
мемлекеттік органдар мен лауазым-
ды тұлғалар өз құзыреттері шегінде 
сыбайлас жемқорлыққа қарсы 

Жемқорлық - жегі құрт

СЫБАЙЛАС ЖЕМҚОРЛЫҚҚА ЖОЛ БЕРМЕЙМІЗ
күрес жүргізуге міндетті. Сыбай-
лас жемқорлық ел экономикасының 
көтерілуіне үлкен кедергі келтіріп 
отырған қоғамымыздың ең басты 
қауіп-қатерлерінің бірі болып та-
былады. Сыбайлас жемқорлықпен 
күресті əр азамат өз құзыреті шегінде 
жүргізуге тиіс. 
   Сыбайлас жемқорлықпен күреске 
қатысты елімізде жеткілікті мөлшерде 
заңнамалық база жасалған. 1998 
жылдың 2 шілдесінде Қазақстан 
Республикасының «Сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы күрес туралы» 
Заңы қабылданды. Ендігі міндет-
осы заңдарымыздың шеңберінде 
жемқорлықтың алдын-алу, оның жо-
лын кесу жұмыстарын жандандыру.
   Сыбайлас жемқорлық  сипаттағы 
құқық бұзушылықтарға  жол бер-

меу ерекше назарда. Осы мақсатта 
«Амангелді ауданының Байғабыл 
ауылдық округі əкімінің аппа-
раты» мемлекеттік мекемесі 
ғимаратында жеке жəне заңды 
тұлғалардың өтініштеріне 
арналған жəшік орналастырылған. 
Жеке жəне заңды тұлғалардан 
келіп түскен өтініштер тиісті 
заңнамаларға сəйкес жүргізіледі. 
Қазақстан Республикасының 
мемлекеттік қызмет жəне сыбай-
лас жемқорлыққа қарсы күрес ту-
ралы заңнамасын бұзу фактілері 
туралы мына сенім телефон бой-
ынша хабарлауға болады:
  Сенім телефоны 8 (71440) 25-5-75

Д.ТОҚТАРОВ,
Байғабыл ауылдық округінің əкімі

ды. Себебі, Ауған соғысында Кеңес 
Одағы əскери экспансия жасап, елдің 
ішкі ісіне арласты. Соғыста көптеген 
адамдар тарихи əділетсіздіктін 
құрбаны болды. Кеңес Одағы бой-
ынша қаза тапқан сарбаздардың 
саны 15 мынан асады.Қазақстан 
бойынша  924 адам қаза тауып, ал 
21 адам іс-түсіз жоғалған. Бұл соғыс 
70-80 жылдардағы болған АҚШ 
пен КСРО арасында болған «қырғи 
қабақ» ядролық соғыстың туу қауіпін 
əлсіретті. Дүние жүзілік саяси аре-
нада КСРО-ның беделінің түсуіне 
əкеліп соқтырды. 
   Жұмбағы мол Ауған соғысына 
Қостанай облысынан  1864 адам  
қатысқан болса, оның 44-і шайқас 
алаңында мерт болды, 2 адам із-түзсіз 
жоғалып кетті. Амангелді ауданның  
азаматтары да өз қатарларымен бірге 
Ауғанстан соғысына қатысты. Олар: 
Ағатанов Елебек Байғабылұлы, 
Қыдырбеков Нұрмұханбет 
Жаңбыршыұлы, Исмайлов Ха-
митбек Баяхметұлы, Нұрқанов 
Іскендербек Қашқынбайұлы, Бай-
ниязов Абылай Мұхтарұлы, Ибра-
ев Бақыт Рақымжанұлы. Біздің 

осы аталған ағаларымыз соғыста 
жүктелген əскери міндеттерін 
аброймен мүлтіксіз атқарды. Алай-
да соғыстың аты - соғыс, өз дегенін 
істемей қоймайды. 
   Осы соғыстан туған жерге орал-
май қалғандары қанша ма? Тек қана 
тарихи шындықты Ауған жерінің 
тау-тастары ғана сыр етіп бүгіп тұр. 
Жыл сайын елімізде  осы тарихи 
күнді «15 ақпан Ауған жерінен 
кеңес əскерінің шығарылу күні» 
деп атап өтеді. 
         Осы күнге байланысты  
биыл да «А.Иманов атындағы 
Амангелді  мемориалдық  
мұражайы» мемлекеттік мекемесі 
қызметкерлері жас ұрпақты 
ерлікке тəрбиелеу мақсатында 
көрме ұйымдастырып, мек-
теп оқушыларына “Ауған 
соғысының саңлақ жауынгерлері”  
тақырыбында  дəріс оқыды.

Жалғас ДОСБЕРГЕНОВ,
А.Иманов атындағы Амангелді 

мемориалдық мұражайы ғылыми 
қызметкері 

    Аманкелді селосының 
тұрғыны, зайыбына адал 
жар, балаларына ардақты 
əке, немерелеріне сүйікті 
ата Бекен Қойшығараұлы 
ҚАРАТАҒАНОВТЫ 23 ақпан 
күні толатын 70 жас мерей-
тойымен құттықтап, оған зор 
денсаулық, ұзақ ғұмыр жəне 
ұрпағының қызығын анамызбен бірге көре беруін тілейміз.
   Биылғы жылы əкеміз бен аяулы анамыз Нұрсəуле Əмірқызы 
НАРБАЕВАНЫҢ отау тіккеніне 50 жыл толады. Алтын тойларымен 
де құттықтаймыз!

Құттықтаймыз!
МЕРЕЙТОЙ - 70!

Құтты болсын, əке - 70 жасыңыз,
100-ге дейін тек қана алға басыңыз.
Асулар көп алдыңызда алатын,
Барлығынан алқынбастан асыңыз.
Ортамызда күліп-ойнап жүріңіз,
Бізге жақсы үлгі-өнеге беріңіз.
Бала-шаға, немеренің қызығын,
Анамызбен бірге жасап, көріңіз.

     Құттықтаушылар: зайыбы Нұрсəуле, ұлдары мен келіндері 
Азамат-Гүлжан, Ерсін-Гүлдана, қыздары мен күйеубалалары 
Ержан-Ақтоты, Жеңісхан-Ақмарал, Кəрісбек-Лəйлə, немерелері   
Батухан, Нұрислам, Ғылымхан, Гүлімхан, Алтынай, Əбілмансұр, 
Жания, Жанəбіл, Бекнұр, Асанəлі, Əдемі.

Қ ұ т т ы қ т а й м ы з !
МЕРЕЙТОЙ - 60 ЖАС!

Құтты болсын – 60 жасың,
Домаласын өрге тасың.
Қай кезде де қымбат бізге,
Боранбай дос, алтын басың.

Ұрпақтарың алға бассын,
Қуанышың шалқып-тасысын.
Ғұмыр жасың ұзақ болып, 
Мерейтойың тойға ұлассын!

   Аудандық ішкі істер бөлімі ардагерлер ұйымы атынан 
игі тілек білдіремін.

 Құрметпен   -   Жамалижан ШОШАҚОВ, 
ІІБ ардагерлер ұйымы төрағасының орынбасары.

       2015 жылдың 17 ақпаны күні  сағат 15:00-де «Нұр 
Отан» партиясы аудандық филиалының ғимаратында 
«Жастар саясаты, жастар арасындағы жұмыссыздық 
пен қоғамдық тəртіп» деген тақырыпта жастар кеңесі 
өтті. Онда аталмыш «Жас отан» жастар қанатының 
жетекшісі Н.Игіліков жиынға қатысушыларға жастар-
ды таныстырып, жүргізіп отырды. 
   Түрлі салада жұмыс жасайтын жастар өкілдері 
қатысқан қабылдауда əлеуметтік бағдарламалар бөлімі 

«Нұр Отан» партиясы аудандық филиалында

ЖАСТАР КЕҢЕСІНІҢ ЖҰМЫСЫ ТЫҢДАЛДЫ

ÅÐËÅÐ  ÅÑІÌІ   ҰÌÛÒÛËÌÀÉÄÛ

Əнет ЖҰМАБЕК
басшысының орынбасары А.Ибраев, ішкі саясат 
бөлімінің басшысы Н.Тажин жастармен жүргізіліп 
жатқан жұмыстар туралы хабарламалар жасады. 
Қойылған сұрақтарға жауап берді. 
     Қабылдауға қатысқан аудандық мəслихат хат-
шысы Ə.Қ.Саматов, ішкі істер бөлімінің басшы-
сы, полиция полковнигі М.Р.Сыздықов жастар 
арасында  бүгінгі таңда орын алып отырған өзекті 
мəселелерге кеңінен тоқтала келе, оларды қоғамға 
пайдалы істермен айналысуға шақырды. 

   2015 жылғы ақпанның 18  күні 
сағат 15:00-де  аудандық кітапхана 
ғимаратында осындай тақырыппен  
Кеңес əскерлерінің Ауған жерінен 
шығарылғанына 26 жыл толу-
ына орай жерлестеріміз,  Ауған 
соғысының ардагерлері  Іскендірбек 
Қашқымбайұлы жəне  Хамитбек 
Баяхметұлымен  арнайы  кездесу 
кеші өтті. Х.Баяхметұлы – 1958 
жылы Құмкешу ауылында туған,  
«Войну интернационалисту от бла-
годарного Афганского народа» жəне 
мерейтойлық «70 лет Вооружен-
ных Сил СССР» медальдарымен 
марапатталған.  І.Қашқымбайұлы 

Соғыс салған қасірет ұмытылмайды

«АУҒАННЫҢ ОТ-ЖАЛЫНЫ»

– 1959 жылы Аманкелді селосында 
туған. Ол да «Войну интернациона-
листу от благодарного Афганского 
народа» жəне мерейтойлық, «70 лет 
Вооруженных Сил СССР» медальда-
рымен марапатталған. 
  Өз Отанына шексіз берілген, 
патриоттық рухы жоғары, қайсар 
жауынгер ағалар ерлігін үлгі ету, 
Ауған соғысында опат болған жас 
жерлестеріміздің рухтарына тағзым 
ету, олардың есімдерін қастерлеу 
мақсатында өткен кездеу кешін 
аудандық кітапхана қызметкері 
Олжағұлов Ерлан жүргізді.  Кездесу 
кешіне аудан мекеме басшылары мен 

мектеп оқушылары қатынасты. 
    1979 жылы желтоқсан ай-
ында Кеңес үкіметі Ауғанстан 
жеріне Кеңес əскерлерін енгізу 
туралы шешім қабылданды. 
Соғыс – адамдарға қасірет 
əкеледі. Ауған соғысы - соның 
бір айқын көрінісі. Бұл – адамзат 
тарихындағы аса күрделі соғыс 
болғаны баршаға белгілі. Сол кез-
де қатерге бел буып, батырлық пен 
қайсарлықтың үлгісін көрсетіп, 
қаһармандық танытқан, өздерінің 
Отан алдындағы парызына адал 
болған Ауған соғыс ардагерлеріне 
арналған кездесу кешінде олармен  
ашық əңгіме жүргізіп, сұрақтар 
қойылып, жауаптар алынды. 
   Өткен əрбір соғыс мыңдаған, 
миллиондаған адам шығынын 
əкеліп, қаншама мемлекетті 
күйретумен тарихта таңба болып 
қалды. Ауғанстандағы сұрапыл 
соғыс 9 жыл 10 айға созылғаны ел 
есінде. 
 Өмірінің өлшеулі бір бөлігі - 
жауқазын жастық шағын оқ пен 
от астында өткізіп, тағдырдың 
жауызымен елге аман-сау ора-
лып, туған жерімен қауышқан 
майдангер ағаларымызбен кезде-
суде оған қатысқандар ғибратты 
да тағзымды əңгімелер естіді.  
Соғыстың зардабы қандай болаты-
нын ұғынды.

Ə.МҰРАТБЕКҰЛЫ
Суретте: кездесуден көрініс.

     НОТАРИУС: 24.08.2013 жылы қайтыс болған аз.Абенов Габдолки-
ят Салыковичтің мұрасы бойынша мұралық іс ашылды. Мұрагерлерді 
Қостанай нотариаттық аймағының нотариусы Исмагулова Акмарал 
Бахытжановнаға Қостанай облысы, Амангелді ауданы, Амангелді ауы-
лы, М.Маметова көшесі, 21 мекен-жайы бойынша хабарласуларыңызды 
сұраймын.
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   Соңымнан ерген жақсы 
інілерім аз емес. Солардың 
ішінде Бектештің орны бір бөлек. 
Кішкентайынан көз алдымда өсті. 
Бала кезінен аңқылдаған ақ көңіл 
еді. Кісіге болмасын демейді, 
болмасын деген - оңбасын дейді. 
Міне сол Бектешім 63 жасқа 
келіп, зейнеткерлікке шығып 
жатыр екен. Баяғыда біреу «Біз 
қартаймай қайтейік, кейін туған 
жігіттер шал болды ғой» деген 
екен. Сол сияқты, Бектештің 
зейнеткерлікке шыққанын естіп, 
бір жасап қалдым. 
    Ол жасынан еңбекқор болды. 
Бала да болса совхоздың шару-
асы араласып, жазғы демалыста 
мал азығын дайындауға қатысты. 
Орта мектепті бітіріп, əскер 
қатарына барып келген соң тех-
никумды тəмəмдап,  еңбек жолын 
№154 кəсіптік-техникалық учи-
лищеде қатардағы шебер болып 
бастады. Содан айналасы 15-20 
жыл ішінде сол училищенің ди-
ректоры болып тағайындалды. 
Аудандық кеңестің депутаты бо-
лып сайланды. Оқу орнын Торғай 
облысындағы алдыңғы қатарлы 
училищенің біріне айналдырды. 
Оның іскерлігін ауданымыздың 
алғашқы əкімі Орал Байғонысұлы 
танып, бұрынғы селолық кеңестер 
əкімдік болып құрылғанда 
Бектешті Аманкелді селолық 
округінің алғашқы əкімі етіп 
тағайындады. Ол Оралмен 
бірге табан аудармай 2 жыл 
қызмет істеді. Қиын кез ғой, əр 
шаруаның ыдығын таба білді. 
Бірде Аманкелді орта мектебінің 
жылу жүйесі қатып қалғанда, 
Бектеш соны өз күшімен қалпына 
келтірді. Аудан орталығындағы 
дəнекерлеушілерді жинап алып, 
жылу жүйесін қайта тартқызды. 
Селода мал бағу ісін де жақсы 
ұйымдастырды. Осы кезде ол 
мөлтек аудандарды жиі аралап, 
əр мөлтек аудандағы төрт түлік 
малдың бағылуын қатаң назарда 
ұстады. Тазалықты сақтатқызды.
   Мұнан соң ол «Дауылбай» 
диірмені директорының орынба-
сары болды. Барған жерін алға 
бастыруға жанын салатын Бектеш 
диірменнің директоры Есім Дау-
ылбаймен бірлесіп, кəсіпорынды 
аудандағы ілгері кəсіпорынға ай-
налдырды. Диірменмен ұн тар-
тып, қиналған халыққа үлестіріп 
отырды. Біреулер ақшасын қолма-
қол берді, біреулер кейін береміз 
деп өтініп, сұрап алды. Оның 
қарауында Көшекбай Смайылов 
бастаған мамандар жұмыс істеп, 
ұн тартудың көлемін ұлғайтты. 
    Бектеш диірмен жабылған 
соң өзінің 20 жылдай табан-

Жаныңда жүр жақсы адам

ТАҒЛЫМДЫ  ТƏЛІМГЕР

дап қызмет еткен училищесіне 
қайта оралды. Училище жабылып 
қалған соң да оның ғимараттарын 
ақысыз-пұлсыз қорғап жүрді. Со-
нымен бірге сол маңда өсіп тұрған 
ағаштарды кесушілермен батыл 
күресті. Сондай браконьердің бірі 
- сол маңайда тұратын бір інісі бо-
лып шықты. Бектеш оны аяған жоқ, 
қатаң тəртіпке шақырды.  «Сен өсіп 
тұрған зəулім ағашты неге қиясың, 
орнына көктемде 5 түп ағаш егесің, 
қиғыш болсаң анау тоғайларда 
қурап қалған ағаштар мен томарлар-
ды қимайсың ба? Екіншілей бұлай 
жасасаң – заң орындарына тапсы-
рып, сазаңды бергіземін. Ағаштар 
селомыздың көркі. Сондықтан 
сен енді осы ұрлығың үшін бір ай 
бойы маңайды тегін қорғайсың» 
деп жұмыс істетіп, кешірім жаса-
ды. Анау бала содан былай училище 
маңындағы өсіп тұрған ағаштарға 
тиіспейтін болды. Бектешті көріп 
қалса, сонадайдан қашып жүрді. 
Кейін, училищені аудан басшы-
лары Ə.Боранбаев атындағы орта 
мектепке қабылдап алғанда, Бек-
теш жұмыссыз қалды. Осы кез-
де Бектешті аудандық мəдениет 
бөлімінің сол уақыттағы басшысы 
Мырзағали Нұрғабылов мəдениет 
үйіне қызметке қабылдатты. Ол 
Бектештің іскерлігін жақсы білетін. 
Нəтижесінде Мырзағали мен Бек-
теш өмірі жылымай келген Қ.Əбенов 
атындағы мəдениет үйінің ішін 
қайнатып қойды. Жылу жүйесін са-
палы етіп, жаңадан тартты.
    Арада көп өтпей ауданымызға 
Сабыржан Ахметұлы əкім болып 
келіп, мəдениет үйінде қызмет 
істеп жүрген Бектешті Ə.Боранбаев 
мектебінің жанындағы интернатқа 
меңгеруші етіп тағайындатты. 
   Міне, содан бері 11 жыл өте 
шығыпты. Ол 11 жылдан бері 
сол интернатты күтіп ұстап, ауыл 
балаларының сүйікті мекеніне ай-
налдырды. Бектеш  - тағлымды 
тəлімгер. Тəрбие ісінің білгірі.
  Адам - еңбегімен көрікті, 

еңбегімен сыйлы. Бектеш нағыз 
еңбекқор азамат. Отбасына да 
сыйлы, үлгілі. 
  Баяғыда аудандық тұрмыстық 
комбинатта уақытша директор бо-
лып жүрген кезімде Бектеш маған 
келіп, «Аға, маған үйлену керек 
болып тұр. Жасым келіп қалды. 
Сіздің комбинатта маған ұнаған 
бір қыз бар» - деді. «Уəдең бар 
ма еді?» дедім. «Ой, аға, уəдем 
болса, сізге айтпаймын ғой. 
Мен сол қызға үйленуім керек» 
- деді. Сөйтсем ол қазіргі Май-
ра келініміз екен. Бектеш маған 
Майраны сыртынан көрсетті. 
Содан не керек, екеуін таны-
стырып жібердік. Арада бірер 
ай өткенде маған қайта келіп, 
«Аға, біз үйленетін болдық. Енді 
бізді сіз үйлендіресіз. Келініңізді 
Аягөзден алып келуіміз керек» 
деді. Сол тұста Майра комбинат-
та шебер болып қызмет істейтін. 
Аудандық кеңестің депутаты бо-
латын. Бектештің жақсы қызды 
таңдағанына риза болып, іштей 
қуанып жүргенмін. Ол кезде менің 
су жаңа жеке меншік «Жигули» 
машинам бар еді. Жақсы көретін 
інімнің сөзін жерге тастамай, ма-
шинамды сайлап, сонау Аягөзге 
Бектешпен жəне туыстармен бірге 
барып, келінімді алып келдім. 
    Міне, содан бері талай жылдың 
жүзі болды. Бектеш елге сыйлы 
азамат атанды. Келініміз Майра 
да сондай ибалы жан. Кезінде ол 
қатардағы тігіншіден тұрмыстық 
комбинаттың директорлығына 
дейін көтерілді. Облыстық, 
аудандық газеттердің беттерін 
бермей жүрді. Бектеш екеуі 7 бала-
ны дүниеге əкелді. Соның ішінде 
бір  ер баласы Жалдаманың суына 
кетіп, ерте қайтыс болды. Болай-
ын деп тұрған бала еді, тіл тиді 
ме, көз тиді ме - білмедім. 
     Балаларының бəрі Бектештің өзі 
секілді еңбекқор да ыждағатты. 
Жұмысқа деген жауапкершіліктері 
жоғары. Ерланы мен Нұрланы 
- аудан мəдениеті саласында, 
Елмирасы - аудандық архивте, 
Мейіргүлі – Арқалық қалалық 
мəдениет жəне тілдерді дамыту 
ММ басшысының орынбасары, 
Толқыны – Қостанай Мемлекеттік 
педагогикалық институтының 
3 курс студенті. Осы Толқын 
кезінде республикалық Абай 
оқуларының жеңімпазы бол-
ды.  Ал Русланы – «Алтын дала» 
табиғи резерватының инспекторы 
болып жемісті қызмет жасауда. 
   Бектеш пен Майра өсіп-өнген 
мəуелі бəйтерек іспетті. Осы ба-
лаларынан бірнеше немере сүйіп 
отырған бақытты ата-əже.
   - Алланың бұл бергеніне мың 
шүкір! – дейді тəубəшіл Бектеш 
ініміз.
Сапарғали ТАСМАҒАНБЕТОВ,

зейнеткер.
Суретте: интернат меңгерушісі 
                  Бектеш ОЛЖАҒҰЛОВ.

   Мəмбет Рахымбайұлы Тоққулин - жаңалық десе жа-
нып түсетін кісі. Аудан орталығындағы жайлы үйін ба-
лаларына қалдырып, Сынтас жағасындағы бос жатқан 
жерге екі бөлмелі үй жəне қора-қопсы салып алып, 
төрт түлік малын сонда қыстатып шықты. Құрдастары 
Мəмбеттің мұнысын ұнатпады. «Жасың 60-тан асқанда 
үйде тыныш отырмай, бейнеттеніп жатқаның не? 
Одан да жаныңды бағып, жайлы жерде рахаттанып, 
отырмайсың ба?» деді. Мəмбет болса оларға: «Жатқан 
адам жалқау болып кетеді. Абай атаң «тамағы тоқтық, 
көйлегі көктік - аздырар адам баласын» деп неге айт-
ты дейсіңдер, жан бақсаңдар сендер-ақ жан бағыңдар. 
Ал мен төрт түлік малмен қатар көкөніс жəне жеміс 
ағаштарын өсіріп, ұрпағыма үлгі көрсетемін» - деді. 
Құрдастары Мəкеңе: «Мейлің, не істесең де» деп 
қолдарын бір-ақ сілтеді. 
    Содан бері де 10 жыл өте шықты. Осыдан 5 жыл 
бұрын Мəмбет екі бөлмелі үйін шатырлап алды. 
Ал былтыр жаңадан үй салды. Үй салғаны қызық, 
шырғайдан салды. Шырғайларды қиюластырып, іші-
сыртын сылап, изовермен, сонан соң түрлі-түсті про-
флистпен қаптап алды. Нəтижесінде Мəкең зайыбы 

Ардагерлер  - алтын қор

ЕҢБЕКҚОР АҚСАҚАЛ
Жамал екеуі жаңа үйде тұрып жатыр. Үйлері жып-
жылы, ауасы да сондай тамаша. Қарағай шырғайдың 
əдемі иісі сарайыңды ашады. 
   - Мəке, үйіңіз құтты болсын, іші жанға, сырты малға 
толсын! - дедім жақында Қоғалыкөлге бара жатып, 
жол түскен соң.
      Мəкең қуанып қалды. 
    - Уа, Алдеке, жақсы сөз - жарым ырыс деген ғой, 
ақ тілегіңе рахмет! Жүр, үйге кір. Қонақасы ішіп кет, 
деді. 
     Мен болсам уақыттың тарлығын айтып, ықыласына 
алғысымды білдірдім. 
 Маңайға көз жүгірттім. Мəкеңнің жылқылары 
Сынтастың жағасында тебіндеп жүр. Ірі қаралары 
мен қойлары көк шөпті күрс-күрс асап жатыр. 
Күйлері жақсы. Үйінің оң жағында бақшасының орны 
көрінеді. Ал жаңа үйі расында көз тартады. Балала-
ры, немерелері, күйеу балалары көмектесіпті. Мəкеңе 
қалай риза болмассың?!
  - Алдеке, ең болмаса Сынтастың бал суынан бір 
тостаған су ішіп кет. Сынтастың суы дəрі ғой - деді 
Мəкең.
    Содан соң отырған жерін мақтап, бір жасап қалды. 
Бүгін 68 жасқа толдым  - деді. Бірақ, Мəкеңді 68-де 
деуге аузымыз бармайды. Əлі ширақ та сергек.

Алданай ТАУБАЕВ,
зейнеткер-кəсіпкер.

   Менің өмірдегі бақытым – жүрек қалауымен балалармен жұмыс жасау, 
олардың қуанышымен күлкісінен нəр алу. Мен өз қызмет жолымды «Жұпар» 
балабақшасында логопед қызметінен бастадым. Сол уақыттан бастап баламен 
жұмыс жасаудың үлкен бақыт екенін сезіндім.
  Ал қазір мен «Балабақша əдіскерімін». Əдіскер болу - жəй ғана мамандық 
емес. Ол – адам бағдарын жасаушы, келешек ұрпақтың сəулетшісі. Бұл 
сөздің астарында əдіскер мамандығының үлкен жауапкершілік иесі екендігін 
айқындап тұр. Бала тəрбиесі, оның ішінде балабақшадағы сəбилерді тəрбиелеу 
үлкен мəртебе. Ақын ағамыз М. Жұмабаев айтқандай «Тəрбие - адам баласын 
кəміл жасқа толып, өзіне - өзі қожа болғанша азық беріп өсіру» - деген екен. 
Сондықтан біз балаларымыздың болашағына, тəрбиесіне жауапты жандар-
мыз. Мектепке дейінгі ұйымдардағы жұмыстардың басты бағыты оқу тəрбие 
процесін жүйелі жоспарлау, жаңа инновациялық технологияларды ендіре оты-
рып балаларды дамытудың тиімді жолдарын қарастыру. Міне осындай жұмыс 
жүйесі біздің балабақшда қалыптасқан. Балабақша педагогтары Республикалық 
«Өрлеу», «Нұр болашақ» ғылыми зерттеу орталықтарының ұйымдастырған 
жаңа технологияларды меңгерту курстарына қатысып білімдерін жетілдіріп, 
балабақшаның оқу тəрбие процестеріне ендіріп те үлгерді.
    Мен өз ісімді шеберлікпен атқарып, балабақшадағы тəрбиешілердің за-
ман талабына сай білімдерін жетілдіріп, шығармашылықпен жұмыс жасауы-
на қолымнан келгенше көмектесуге тырысамын. Ата-аналарда өз баласының 
тəрбиесімен білікті мамандардың айналысқандарын қалайды. Тұңғыш ағартушы 
педагог Ы.Алтынсарин «Күнəнің ең үлкені – бала жанының нəзік пернелерін 
дұрыс сезіне алмайтындарда» деп бала тəрбиесіндегі басты тұлға ұстаздардың 
өз ісіне үлкен жауапкершілікпен қарауға шақырған.
   Біздің балабақшада төмендегідей формада мамандардың шеберлігін арттыру 
жұмыстары жүргізіледі
1. Педагогтарды міндетті біліктілік арттыру курстарына жіберіп, білімдерін 
жетілдіру.
2. Түрлі байқаулар, конкурстар ұйымдастыру. Оған ата-аналарды қатыстырып, 
балаларды қуанышқа бөлеу.
3. Ғаламтордан мектепке дейінгі ұйымдардың жаңалықтармен хабардар болу, 
инновациялық ізденіс, тəжірибе алмасу, түрлі тақырыптарда семинар кеңестер 
өткізіп отыру.
4. Шығармашылық топ құру. Балабақшадағы оқу тəрбие процесіне қатысты за-
манауи технологияларды ендіру жолдарын қарастыру. Бұл топқа білікті педагог 
кадрлар кіреді.
    Білікті педагогтармен бірлесе отырып жас мамандармен де жұмыстар жүргізу 
жүйелі жолға қойылған. Жас мамандарға аға тəрбиешілер бекітіліп берілген. 
Сонымен қатар  өзімнің айналамдағы тəрбиешілеріме кеңес беруге, жан-жақты 
ізденіп ақпараттар алып, оларды балабақша тəжірбиесінде  қолдану жолдарын 
іздестіремін.
   Ақын М.Жұмабаев өз еңбегінің бағыт бағдарын былайша аңғартады; «Алды-
ма бір кітапты қойып алып, желге бергенім жоқ. Тəрбие ғалымдардың пікірін 
тыңдап алуға ұмтылдым» деп, ақын осылайша айтса, мен өзімнің əріптестеріме 
жаңа инновациялық тұрғыда əдістемелік көмек бере отырып, алдымен оларға 
рухани қуат, мейрімділік, шыдамдылық, кешіре білу,  тең жағдайда сырласу, 
əр кадрдың мүмкіндіктеріне сену, ойларын тыңдау қасиеттерім арқылы мен 
өз балабақшамның жұмысын жетілдіріп, мəртебемді көтере алатындығыма 
сенемін.
     Менің əдістемелік қызметімнің нəтижелігі өз педагогтарымның өзін - өзі 
тануға ықпал жасау. Əрбір маман шығармашылығын, шеберлігін, талантын 
жаңғыртып, өз ісінің шебері атанса мен үшін үлкен бақыт. Өз ісінің шебері ата-
ну үшін не керек? Əрине білім, міндетті түрде - мейрімділік, жылы жүрек, бала-
мен мамандығына деген сүйіспеншілік.
   Менің өмірдегі ұстанымым: көмек сұрағандарға көмек беру; өз сезімімді жа-
сырмай, оны бақылай алу; өзгелердің пікірін сыйлай білу; тыңдай білу, тыңдата 
алу; жаңалыққа жақын жаңашыл əдіскер болу.
    Өз сөзімді қорытындылай келе, жаңашыл əдіскер қандай болу керек? - деген 
сұраққа жауап бергім келеді: жаңашыл əдіскер,   əдіскер - технолог,  əдіскер – 
педагог,  əдіскер – зерттеуші,  əдіскер – эксперт,  əдіскер – аналитик,  əдіскер 
басқарушы.  Ең бастысы баламен өз мамандығын сүйетін жан болуы керек.

Айгүл ДИХАМБАЕВА,
 «Жұпар» балабақшасы МКҚК əдіскер-логопеді

Суретте: балабақша тəрбиешілері, мақала авторы алдыңғы қатарда тең ортада тұр.

МЕКТЕПКЕ ДЕЙІНГІ ҰЙЫМ 
ӘДІСКЕРІМІН

Бөбек тәрбиесі - маңызды буын

АРДАГЕРЛЕРДІ АЯЛАЙЫҚ

      Амангелді ауданының қорғаныс істері жөніндегі бөліміне Ұлы Отан 
соғысының 70-жылдығына орай Ленинград облысы Тосненск ауданы Тельман 
ауылының тұрғыны А В.Назаровадан Польша жəне Германия аумақтарында 
тұтқынға түсіп, қаза болып жерленген жауынгерлер туралы мəліметтер түскен.
     Соның ішінде 1898 жылы туған жауынгер Тогаев Хəлхаб Тогаевич Воро-
неж жерінде № 8143 лагеріне тұтқынға алынып, 1943 жылдың 4 қараша айында  
сол тұтқында жүріп, қаза болып, Германия аумағының Фаплингбостель (Земля 
Нижняя Саксония) жерінде жерленген. Əскери дəрежесі – солдат. Естелік кітабы 
«Боздақтарға»  енгізуге байланысты осы мəліметтерді аудандық «АА»  газетіне 
жариялауға ұсынып отырмын. Себебі Тогаев Хəлхаб Тогаевичтің туыс-туғандары 
мен бауырлары Аманкелді ауданында тұрып жатқан болса, аудандық қорғаныс 
істері жөніндегі бөліміне хабарласуларын сұраймыз.

Сəбит АЙМҰХАНОВ,
аудандық қорғаныс істері жөніндегі бөлім бастығы, капитан.                             
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