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А.ШОТБАСОВА,
«Ауыл жаңалығы».

Бұл күні аудан әкімі М.Шүкеев бастаған 
айтыста өнер көрсетуге келген ақындар мен 
ұйымдастырушылар алдымен Байзақ батыр 
ескерткішіне гүл шоқтарын қойды. Мұнан соң 
аудандық орталықтандырылған кітапханалар 
жүйесінің оқырмандар залында  мәдениет және 
өнер қызметкерлері, БАҚ өкілдері, ауданымызға 
келген қонақтардың басын қосып баспасөз 
конференциясы өткерілді. Онда сөз сөйлеген  
Жамбыл облысы әкімдігі мәдениет, архивтер 
және құжаттама басқармасының басшысы 
Д.Бықыбаев, Қазақстан Республикасының 
мәдениет қайраткері Ә.Әмзеұлы  және аудан 
әкімінің орынбасары С.Кенжебаев  елімізге айтыс 
өнері арқылы кеңінен танылған, жерлесіміз, ақын 
Әзімбек Жанқұлиевтің жырлары, оны дәріптеу 
мақсатында ұйымдастырылып отырған іс-
шараның  талап-тілегі туралы түсіндіріп, өнер 
додасының жас таланттарды сүйемелдеудегі 
маңыздылығын айтып өтті. Журналистер 
тарапынан қойылған сауалдарға жауап беріп, 
ақындарға сәттілік тіледі.
Сонымен аудандық әл-Фараби атындағы 

мәдениет үйінде Қазақстан Республикасы 
Тәуелсіздігінің 25 жылдығына арналған «Алты 
Алашқа танылған ақын еді...» атты Әзімбек 
Жанқұлиев атындағы облыстық ақындар 
айтысы өз шымылдығын ашты. Осы ретте айта 
кеткен ләзім, айтулы бәйге алғаш рет Әзімбек 
туып-өскен ауылда өнер жанашырлары Досжан, 
Есжан Әміровтердің демеушілігімен өткізілсе, 
осымен үш жыл қатарынан Байзақ ауданы 
әкімдігі мен облыс әкімдігі мәдениет, архивтер 
және құжаттама басқармасының бірлесе қолға 
алуымен дәстүрлі түрде ұйымдастырылып 
келеді.

ÀҚÛÍÄÀÐ жыр  арнады  ӘÇIÌÁÅÊÊÅ

Шараның ашылу салтанатында аудан әкімі 
М.Шүкеев құттықтау сөз сөйледі. Мұратхан 
Жүнісәліұлы  айтыс өнеріне қайталанбас 
қолтаңбасын қалдырған талантты тұлға 
Әзімбек Жанқұлиевтің өмір жолы, өнердегі 
ерекшелігі, Ауған соғысындағы ерліктері туралы 
айтып, айтыскер ақынның өлмес өлеңдері 
жас ұрпаққа азық екендігін тілге тиек етті. 
Ақындарға ақ жол тіледі.  Ә.Жанқұлиевтің енесі 
Күлән апайға, ағасы Алтынбек Жанқұлиевке 
құрмет көрсетіп, иықтарына әдемі оюмен 
әдіптелген камзол мен шапан жапты. 
Өз кезегінде Әзімбектің өнерден басқа өзге 

де қырлары, адамгершілігі жайлы сөз еткен 
Күлән апай ұйымдастырушыларға алғысын 
білдіріп, жыр жампоздарына ақ батасын берді. 
Өнер додасы жас ақын Сәбит Исқақовтың 
арнау жырымен басталды.
Сахнаға алғаш болып байзақтық Ертай 

Тазабеков пен Тараздан келген Есет Досалы 
шықты. Қазақы салт бойынша елден есен-
саулық біліскеннен кейін Ертай ақын:
Болса да өлеңімнің басы мұңды,
Қалайша сағынбассың асылыңды.
13 жыл болды биыл Әзімбектің,
Бейнесін жүзімізден жасырынды.
Әлі күнге сипалақтап көп іздеймін,
Жоғалтқан алтын сақа асығымды,
Сұм ажал арамыздан алып кетті,
Ауғаннан аман келген батырымды, - 

деп өлеңдете Әзімбекке деген сағынышын 
жеткізсе, Досалының Есеті:
Байзақтан өркендеудің көшін көрем,
Даласынан байлықтың төсін көрем.
Аудан әкімі ақынын құрметтесе,
Ол да бір қасиет қой асыл дер ем.
Әзекеңнің аға-апасына шапан жапса,
Ол да бір болған оңды шешім дер ем.
Ассалаумағалейкум байзақтықтар,
Мақтанатын Әзімбектей есімменен.
Светтері бір күнге өшкенімен,
Әзімбекті жүрегінен өшірмеген, -  деп 

ақынын ардақтаған аудан басшысы,  ел-
жұртының осынау игі ісі кейінгілерге үлгі 
екендігін жеткізді.
Жас ақындар Жамбыл ауданынан Нұрлыбек 

Құрманов пен байзақтық Рай Дөңбайдың 
айтысында  қазіргі қазақ эстрадасындағы 
келеңсіздіктер кеңінен айтылды. Мысалға 

Рай ақын:
Дүркіретіп тойыңды жасап 

едің,
Әйтеуір еңбек етіп бала 

тынбай.
Сол тойға Сайлаубекті 

шақырыпсың,
Ол  сенің  жұлдызыңды 

жағатындай, - деп өзекті 
мәселені міней кетсе, оған 
жауап ретінде жыр арнаған 
Нұрлыбек Құрманов:
Олардың  мына  б і зге 

пайдасы жоқ,
Сондықтан көшейікші жөн 

егеске.
Ал енді Сайлаубектің дерті 

болса,
Бар қазақтың бойындағы 

жара емес пе?, - деп түсініксіз 
тілде ән айтатын әншінің 
қылығына   құптарлық 

танытпайтындығын 
жасырмады. 
Айтыста қордайлық 

Күміскүл Сәрсенбаева 
мен жуалылық Қанат 
Мырзаханның  сө з 
жарысы  да  өз інше 
қызықты болды. Мұнда 
залда ғы  көрермен  
жеңге мен қайнының 
айтысына куә болды 
десек қателеспейміз.
Ж а м б ы л д ы қ 

Айтмұхамбет Исақов 
пен  Шудан  кел ген 
Базарбай Асқаровтың 
да  ө з ара  ай тысы 
көрермен көзайымын 
алса, айтыста үлкен-
кішінің асыға күткен 
екі жұбы сарысулық Алик Бекмұсаев пен 
жерлесіміз Алтынкүл Қасымбекова арасындағы 
сөз сайысы көпшілікке айрықша ұнады. 
Аликтің «Байзақта мекен еткен ұлы адамдар, 
Әзімбекке айтыс берген ел ішінде ірі адамдар», 
Алтынкүлдің «Әзекең елдің ері деп, тәуелсіз 
ақын еді деп, тәуелсіздіктің тойымен, қатар 
қылып отырмыз» деуі талантымен алты 
алашты мойындатқан  дарын иесі Әзімбекке 
деген құрметтің азаймайтындығын айтып 
жеткізгендері еді.
Мұнан кейінгі кезектерде жұптаса жыр 

жырлаған Ербол Қамбатыров, Дархан 
Әбдіманатов, Бақытжан Әкімбаев, Дидар 
Басығараев ,  Дидар  Апбасов ,  Ернұр 
Бейсеновтер  ел тәуелсіздігі, оған қол 
жеткізудегі Елбасының ерен еңбегі, өнерімен, 
өлеңімен дүйім жұртты аузына қаратқан 
адуынды  ақын  Әзімбек  Жанқұлиевтің 
азаматтық тұлғасы, айтыскерлік шеберлігі 
жөнінде өлеңдетті.
Әдемі айтыс жұманың кешіне дейін жалғасты. 

Сахна  төріне  көтерілген  әділқазылар 
алқасы,  Қазақстан Республикасының 
Мәдениет қайраткері Әлібек Әмзеұлы, 
ақын, Қазақстан Жазушылар Одағының 
мүшесі Шырын Мамасерікова, айтыскер 
ақын Ахметжан Өзбеков, Байзақ ауданының 
Құрметті азаматы, ақын-сазгер Қасқырбай 

Нарбатыр және Жамбыл облысы әкімдігі 
халық  шығармашылығы  орталығының 
көркемдік жетекшісі Эльмира Дүтбаева 
дүбірлі додада биік те байыпты өнер көрсеткен 
жүлдегерлердің есімін жария етті. 
Айтыс өнерінің майталманы, марқұм Әзімбек 

Жанқұлиевті еске алуға арналған «Алты 
Алашқа танылған ақын еді...» атты облыстық 
ақындар айтысының бас жүлдесін жерлесіміз 
Алтынкүл Қасымбекова иемденіп, 400 мың 
теңгені олжаласа, І орын иегері қордайлық 
Күміскүл Сәрсенбаева атанды. Қос екінші 
орын  жуалылық Қанат Мырзахан мен Жамбыл 
ауданынан Нұрлыбек Құрмановқа бұйырды. 
Ал, үшінші орын жамбылдық Айтмұхамбет 
Исақов, Таластан келген Ербол Қамбатыров 
және байзақтық Дархан Әбдіманатовқа тиесілі 
деп танылды.  «Әзімбек Жанқұлиев» атындағы 
жүлде Тараз қаласын бастап келген Есет 
Досалыға берілсе, жас ақын Сәбит Исқақов  
арнайы сый-сияпатпен марапатталды. Осы 
және өзге де ынталандыру сыйлықтарын 

алған айтыскерлерге қаржылай сияпаттар 
табысталды. 
СӨЗ СОҢЫ. Жалпы, Алаштың аяулы 

ақыны Әзімбектің  рухына арналған 
айтыстың  айтары да, берері де мол 
болды. Мәдениет үйінің фоэсіне қойылған  
ақын өнерінен, өмірінен сыр шертетін 
бұрыштама жиналғандарға танымдық 
құрал  ретінде  көрсетілсе ,  қолөнер 
шеберлерінің бұйымдары ауданымыздың 
қонақжайлылығын байқатты. Ең бастысы 
ел сөз зергері Әзімбектей ерін еске 
алып, жас таланттар танылып, оның 
мәңгілік мұрасын ұлықтады. Осы ретте 
Әзімбектің ағасы Алтынбек Жанқұлиевтің 
де айтары бар. Мақаламызды сол мәтінмен 
тәмәмдайық.
Алтынбек Жанқұлиев: - Айтыс десе 

атойлайтын қазақпыз ғой. Небәрі 41 жыл 
ғұмыр кешіп, жырымен жарқ етіп, жұртшылық 
жүрегінен берік орын алған Әзімбектің өнеріне 
жанашырлық танытып, қадірлеген халқына 
шын алғысымды айтамын. Өнер додасына 
келген айтыскерлердің бауырыма деген ыстық 
ықыласын көріп, өткен күндер көз алдыма 
елестеп, көзіме жас келді. Енді оның туып-
өскен жері Темірбек ауылдық округіндегі орта 
мектепке Әзімбек есімі берілсе тек мен ғана 
емес, қалың  жұрты қуанып қалар еді. 

СӨЗ БАСЫ. 
Табиғат тосын 

сыйға толы. 
Өткен апта 

жамбылдықтар 
есінде толассыз 
жауған қармен 

есте қалды. 
Күтпеген жерден күз айында 

айналаны ақ ұлпаға көмкерген бұл 
көрініс көпшілікті әбігерге салды 
десек қателеспейміз. Басқасын 

былай қойғанда жарықсыз бір күнін 
де елестете алмайтын ел әп-сәтте 

абдырап қалды. 
Байзақта да дәл осындай 

жағдай...Талдар құлап, жарықтан 
ажыратылған ағайынның көкейінде 

«енді не болар екен?» деген сауал 
болды. Әсіресе, өнерсүйер қауымды 

жұмаға белгіленген Ә.Жанқұлиев 
атындағы айтыс өтер ме екен,  

деген  ой мазалады. «Алты Алашқа 
танылған ақын еді...» атты Әзімбек 
Жанқұлиевті еске алуға арналған 

облыстық ақындар айтысы табиғат 
таңғажайыбына қарамастан 
барынша тартымды өтті.

ДЕПУТАТТАР ДЕПУТАТТАР 
НАЗАРЫНА !НАЗАРЫНА !

Алтыншы  сайланєан  Байзаќ 
аудандыќ мəслихатыныѕ кезектен 
тыс VІІ – сессиясы 2016 жылдыѕ 21-
ші ќазаны кїні саєат 10.00-де мəжіліс 
залында мынадай кїн тəртібімен 
ґтеді:

1. «2016 – 2018 жылдарєа арналєан 
аудандыќ бюджет туралы» Байзаќ 
аудандыќ мəслихатыныѕ 2015 жылєы 
25 желтоќсандаєы №48 – 3 шешіміне 
ґзгерістер енгізу туралы»;

2. «100 наќты ќадам» Ўлт жоспарын 
денсаулыќ саќтау, əлеуметтік даму 
саласында  тїсіндіру  жґніндегі 
штабтыѕ ќўрамы туралы;

3.  Байзаќ  аудандыќ  ќоєамдыќ 
кеѕестіѕ ќўрамына ґзгерістер енгізу 
туралы.

Аудандыќ мəслихат аппараты.

М.МАНЕКЕЕВ,
"Ауыл жаѕалыєы".

«Нўр Отан» партиясы аудандыќ 
филиалыныѕ ўйымдастыруымен 
филиалєа  ќарасты  бастауыш 
партия ўйымдарыныѕ есеп беру 
– сайлау жиналыстары басталып 

кеткендігінен оќырман ќауым 
ќўлаєдар. Бекітілген кестеге 
сəйкес, осындай кезекті есеп беру 
– сайлау жиналысы Сарыкемер 
ауылдыќ округіндегі «Мəдениет 
їйі» бастауыш партия ўйымында 
ґткізілді. 

«Нўр Отан» партиясы аудандыќ 
филиалы тґраєасыныѕ бірінші 
орынбас ары  Ш .Байт аќова , 
аудандыќ партия филиалы Саяси 
кеѕесініѕ мїшесі С.Кенжебаев 
жəне бастауыш партия ўйымы 
мїшелерініѕ ќатысуымен ґткен 
жиналыс барысында кїн тəртібінде 
тґрт мəселе ќаралды. 
Аталмыш  жиын  Гимнмен 

ашылєан соѕ, кїн тəртібіндегі 
бірінші мəселе бойынша «Мəдениет 
їйі» бастауыш партия ўйымыныѕ 

тґраєасы Сəкен Сыздыќов баяндама 
жасады. Ол ґз баяндамасында 
бастауыш  партия  ўйымыныѕ 
екі жылда атќарєан жўмыстары 
туралы есеп берді. «Нўр Отан» 
партиясыныѕ ыќпалымен мўнда 
да ауќымды істер атќарылєаны сґз 
болды. Бўдан ґзге баяндамашы ґз 
сґзінде бастауыш партия ўйымыныѕ 
ќол жеткізген жетістіктері мен 
болашаќтаєы маќсаттары жəне 
партияныѕ тоєыз жобасы аясында 
атќарылєан жўмыстар туралы, 
сыбайлас жемќорлыќќа ќарсы кїрес, 
ана мен бала денсаулыєы, жергілікті 
жердегі ґзін-ґзі басќаруды дамыту, 
сонымен бірге ќазіргі таѕдаєы 
еѕ кґкейкесті деген мəселелер 
тґѕірегінде ой ќозєады.  
Баяндама аяќталысымен партия 

Е С ЕП  Б Е РУ - САЙЛАУ  НАУЌАНЫНДА

БАСТЫ МАЌСАТ-ПАРТИЯ БЕДЕЛІН КҐТЕРУ
мїшелері Исаєали Сəлімбаев пен 
Дулат Жаќыпбековтер жарыссґзге 
шыєып, Сəкен Шəмшіўлыныѕ жасаєан 
баяндамасын талќыєа салды. Баяндама 
бойынша атќарылєан ауќымды оѕ 
істерге ќанаєаттанарлыќ деген баєа 
берді. 
Кїн тəртібіндегі басќа да мəселелер 

бойынша ўсыныстар айтылып, ќаулылар 
ќабылданды .  Бастауыш  партия 
ўйымыныѕ бюро мїшелігіне жеті адам 
бекітіліп, аудандыќ филиалдыѕ ХІ Х 
есеп беру – сайлау конференциясына 
он бір адам делегат болып сайланды. 
Сонымен ќатар, жиын барысында оєан 
ќатысушылар бірауыздан «Мəдениет 
їйі» бастауыш партия ўйымыныѕ 
тґраєасы етіп С.Сыздыќовты, оныѕ 
орынбасарлыєына Н.Сапаралиеваны 
сайлады.
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 Ел Тəуелсіздігініѕ 25 жылдыєына орай 
аудандыќ  əл-Фараби  атындаєы мəдениет 
їйі шыєармашылыќ бґлімніѕ меѕгерушісі 
А .Исабаевтыѕ  мўрындыќ  болуымен 
тўрєындарєа   Елбасыныѕ жеткен жетістіктерін 
паш ететін “Елбасы жолы” атты деректі 
ќысќаметражды фильм кґрсетілді.

*             *            *
Жаќында “Нўрсўлтан Назарбаевтыѕ модулі: 
Тиімді мемлекеттіѕ форматы” атты деректі 
фильмдердіѕ топтамасын Ленин атындаєы 
мектептіѕ  ўстаздары мен жоєары сынып  
оќушылары тамашалады.
Фильмде ел Президентініѕ ґмір жолы, 
сарабдал  саясаты ,  ќазаќ  елін  əлемге 
танытудаєы  Елбасы  еѕбег і  кеѕ інен  
баяндалєан.

*             *            *
«Меніѕ елім. Єасырлардан сыр шерткен 
Байзаќ» атты кітап кґрмесі  аудандыќ əл-
Фараби атындаєы мəдениет їйі директорыныѕ  
орынбасары  М .Кґбееваныѕ  мўрындыќ 
болуымен аудандыќ кітапханада ґтіп, оєан 
ќатысушылар киелі Байзаќ жері, аталмыш 
ґѕірден шыќќан батырлар,  єалымдар, 
спортшылар ,  аќындар ,жалпы  Байзаќ 
ґѕірініѕ тыныс-тіршілігі туралы  маєлўматпен 
аќпараттандырылды.     

*             *            *
«Ќазаќстан-Ўлы дала елі»  таќырыбындаєы 
сурет кґрмесі А.Суханбаев атындаєы орта 
мектебінде ґтіп, оєан ќатысќан жас ќылќалам 
шеберлері, атап айтќанда 3,4,5,6,7-сынып 
оќушылары  арасынан  бірінші  орынды 
Ж.Нўрбекќызы, екінші орынды А.Шалабек, 
їшінші орынды Ж.Балєабай иеленді.
Мектеп  дирек торыныѕ  т əрбие  і с і 
жґніндег і  орынбасары  А .  Байтаќова , 
психолог А. Ќарабаева, əлеуметтік педагог 

А .Ќыздашеваныѕ  ўйымдастыруымен 
ґткен шарада жїлдегерлер  Алєыс хатпен   
марапатталды.

*             *            *
«Ел Тəуелсіздігініѕ 25 жылдыєына 25 
ќайырымды  іс» шарасы  аясында Байзаќ 
аудандыќ  “Ауыл  жаѕалыєы”-”Сельская 
новь” газетініѕ ўжымы аудан орталыєы 
мен 18 ауылдыќ округтердегі ќарапайым 
мамандыќтыѕ мəртебесін биіктете жїріп, 
еѕбегімен ел ќўрметіне бґленген, ґзі тўрып 
жатќан  ґѕірдіѕ ґсіп-ґркендеуіне, бірлігіне  
їлес ќосып, “аќырын жїріп,  кґп тірлік 

тындырєан” азаматтарєа сый-сияпат кґрсетуді 
ќолєа алды.

 КЕШЕ,  редакция ўжымы атынан  директор 
Бауыржан Жаќсымбетов  Тїймекент ауылдыќ 
округінде тўратын, еѕбек ардагері  Ќалабай 
Əлмахановтыѕ отбасында болып, ќазыналы 
ќарияєа тартуын ўсынды.
Округке ќарасты  шаруашылыќтыѕ ґсіп-
ґркендеуіне ќомаќты їлес ќосќан, 78 жастаєы  
Ќалабай ќария  тракторист, комбайнер, 
бригадир болып бірнеше жыл жемісті еѕбек 
етіпті. Зайыбы Жаќсыкїл (суретте) екеуі 12 
перзент ґсіріп,  ўл-ќызынан 31 немере, 5 
шґбере кґріп отырєан  ардаќты ќария ќара 
жўмыстыѕ ќазанында ќайнап, шыѕдалєан 
екен.
Бїгінде ауылдыѕ  бірлігі мен ынтымаєын 
саќтауєа , тəуелсіздікті  тўєырлы  етуге , 
жастардыѕ бойында отансїйгіштік ќасиетті 
ныєайтуєа шама-шарќынша їлес ќосып жїрген  
еѕбек ардагері-міне осындай жан.

*             *            *
“Халыќ  бірліг і -Ќазаќстан  болашаєы” 
таќырыбымен  Ќостґбе орта мектебінде    
директордыѕ  тəрбие ісі жґніндегі орынбасары 
Г.Умарбекова, ќазаќ тілі пəнініѕ мўєалімі 
Р.Əбілдаева жəне орыс тілі пəнініѕ мўєалімі 
А.Муратованыѕ ўйытќы болуымен ґткен 
шараєа 9-10 сынып оќушылары ќатысып, 
бірлік, ынтымаќтастыќ, ќоєамдыќ келісім 
туралы ойларын ортаєа салып, мазмўнды 
баяндамалар жасап, ґзара пікір алмасты.
Тəуелсіз еліміздіѕ басты ќўндылыєы - 
бірліктіѕ маѕызына  тоќталды. 

*             *            *
“Елімніѕ патриоты ќандай болу керек?” 
отбасылыќ жарыс Ќазаќстанныѕ 40 жылдыєы 
атындаєы мектептіѕ спорт залында ґтті.
Отбасылыќ ќўндылыќтарды саќтау, мектеп 
жəне отбасыныѕ арасындаєы байланысты 
ныєайтуєа баєытталєан шараєа 10 топ  ќатысып, 
топ жарєан отбасылар  марапатталды.

*             *            *
Кґктал ауылдыќ кітапханасында  ґткен 
дґѕгелек їстел “Егеменді елдіѕ ертеѕі біз” 
атты  таќырыпты ќаузады.
Мəдениет їйініѕ меѕгерушісі Б. Ќаєазбекова  
мен кітапхана меѕгерушісі Ə. Манкеева егемен 
еліміздіѕ келешегі-жастарєа ќойылатын 
талаптар мен  ґскелеѕ ўрпаќ бойындаєы 
адами ќасиеттер туралы  ќысќаша баяндама 
жасаса, шараєа ќатысушы-жастар кїн 
тəртібінде тўрєан мəселе бойынша 
ґздерініѕ ойларын ортаєа салды.

*             *            *
Тəуелс і зд ік -басты  ќўндылыќ . 
Азаттыќќа ќолы жеткен ќазаќ елініѕ 
бїгінгі таѕда алєан асуы мен шыќќан 
биігі ўшан-теѕіз. «Тəуелсіздік-ел 
тірегі» атты мерекелік ертеѕгілік 
Кґкґзек ауылдыќ кітапханасында 
кітапханашы Г.Садуованыѕ ўйытќы 
болуымен ґтті.
Іс-шараєа ќатысушылар тəуелсіздік, 
Елбасы, тəуелсіздік жылдары ќол 
жеткен табыстар жайын сґз етті.

*             *            *
Таяуда аудан əкімдігі  дене шыныќтыру 
жəне спорт бґлімініѕ  ўйытќы болуымен аудан 
тўрєындары арасында ўлттыќ аймаќтыќ спорт 
ойындарынан жарыс ґтті. Ж.Їшкемпіров 
атындаєы спорт єимаратында ўйымдастырылып 
ґткерілген шараныѕ басты маќсаты-ўлттыќ 
ойындарды дамыту,салауатты ґмір салтын 
насихаттауєа баєытталды.
Шараны  аталмыш  бґлімніѕ  басшысы 
Ə.Омаров ашып,  тəуелсіздік арќасында ќазаќ 
елі əлемге танылєанын, тəуелсіздік жылдары 
еліміздіѕ жеткен жетістіктеріне тоќталып, 
ўлттыќ ойындардыѕ  адам ґмірінде алатын 
орнын сґз етті.
Ўлттыќ ойындарєа арналєан шарада асыќ 
ату, леѕгі тебу, шектас атудан  сайыс ґтіп, 
жеѕімпаздар  марапатталды.

*             *            *
«Меніѕ Отаным – Ќазаќстан» атты таќырыпта  
А.Пушкин атындаєы орта мектепте  ґткен  іс-
шараєа 9-11 сынып оќушылары ќатысты.
Бейнелеу пəнініѕ мўєалімдері К.Ахметова,  
Н . Б е р д і м б е т о в а , Н . Е с а м а н о в а н ы ѕ 
ўйымдастырумен ґткен шарада оќушылар 
жїлделі орындарєа ие болды. 

*             *            *
Жаѕатўрмыс ауылдыќ клубында  «Əуенді 
тап» ток-шоуы ел тəуелсіздігініѕ 25 жылдыєына 

арналды.  Ауыл  əкімшілігініѕ бас маманы 
Ж.Молдабаева  мен Амангелді орта мектебініѕ 
ќазаќ тілі мен əдебиеті пəнініѕ мўєалімі 
Ќ .Байдаралиеваныѕ  ўйымдастыруымен 

ґ т к ер і л г ен  шоуда  
т ə у е л с і з д і к т і 
əспеттеген  əндерді 
əуен бойынша дўрыс 
тапќан мўєалімдер мен мектеп оќушылары 
əспеттелді.

*             *            *
«Жастар-болашаќ энергиясы» атты флешмоб 
№3 Байзаќ колледжініѕ алаѕында колледж 

директоры М.Нысанбаевтыѕ  ўйытќы болуымен 
ґткерілді.
Ел тəуелсіздігініѕ 25 жылдыєына арналєан 
шараєа ќатысќан   “ЕТ-14” жəне “АС-14” 
топтары  торќалы тойды тїрлі би ќимылдары 
арќылы їйлесімді жеткізе білді.

            *              *               *
“Мен  Тəуелсіз  Ќазаќстанныѕ  суретін 
саламын”  осындай  таќырыпта  Кеѕес 
орта мектебінде директордыѕ  тəрбие ісі 
жґніндегі  орынбасары А.Нысанбаевтыѕ 
бастамашылдыєымен  ґткен  і с -шараєа 
ќатысушы мўєалімдер мен жас суретшілер 
тəуелсіз Ќазаќстан Республикасыныѕ 25 
жылда жеткен жетістіктерін ќылќаламмен 
бейнеледі.

*             *            *
Тарихы тереѕде жатќан, киелі де əулиелі 
шаћар-Тараз ќаласыныѕ тарихынан сыр шерте 
отырып,  жастар бойында  отансїйгіштік, 
табиєатты аялау мен таєаттылыќ ќасиеттерін 
ќалыптастыруєа баєытталєан  “Мен їшін 
ќымбатсыѕ, сїйікті ќалам!” атты таќырыпта 
Ќосаќ негізі мектебінде ґткен шараєа  5-9 
сынып оќушылары ќатысып,  Тараз ќаласыныѕ 
тарихына шолу жасап, жыр мен əннен шашу 
шашты.

*             *            *
Ел  т ə у ел с і з д і г і н і ѕ  2 5  жылдыєына 
орайластырылып  ґткен  «25  иг і  і с» 
ќайырымдылыќ акциясында аудан орталыєында 
тўратын ќарттар мен   аќжаулыќты аналарєа 
ќайырымдылыќ кґрсетілді. 
Сарыкемер ауылдыќ округі əкімі аппаратыныѕ 
бас мамандары   Г.Джолдасбекова  мен 
Б.Даулетбаевалар  əлеуметтік жаєынан 
ќолдауды ќажет ететін жандарєа сыйлыќтарды 
табыстады.

*             *            *
Ел тəуелсіздігініѕ 25 жылдыєы ќарсаѕында  
Тїймекент ауылдыќ округінде аудан əкімдігі 
дене шыныќтыру жəне спорт бґлімініѕ  
ўйымдастыруымен  О.Момыновтыѕ жїлдесіне 
арналєан кґкпардан облыстыќ турнир ґтті. 
Ўлттыќ  ойындарды  дамыту ,  жастар 
бойында ўлттыќ ойындарєа деген ќўрметті 
ќалыптастыру маќсатында ґткен турнирде 
жеѕімпаз командалар ардаќталды.

Іс-шараларєа шолу жасаєан
 Г. ƏБДІЌЎЛОВА.

“Ауыл жаѕалыєы”.

Т Ə У Е Л С І З Д І К Т І Ѕ 
25 ЖЫЛДЫЄЫ ƏСПЕТТЕЛУДЕ

В  п о с л е д н е е  в р е м я  в 
р айон е  а кти ви зиро ва л а с ь  
работа  мобильных  групп  по 
предупреждению подростковой 
преступности, взятая под жёсткий 
контроль прокуратурой района.
Приоритетом в работе мобильных 

групп  по  предупреждению 
правонарушений среди подростков  
являются рейдовые мероприятия, 
проводимые  в ночное время, а 
главное общение с подростками,  
с учащимися школ,с которыми 
члены мобильных групп проводят 
беседы. 
В связи с этим в зоне,  которая 

ох в аты в а е т  с ё л а  Б а й з а к , 
Жанатурмыс, станции Акчулак, 
Учбулак ,  прошло  рейдовое 
мероприятие с участием членов 
мобильной группы, закреплённых 
за этой зоной.
По её результатам следом в 

средней  школе  Жанатурмыс 
прошла встреча, под руководством 
старшего прокурора районной 
прокуратуры Б.Калыбаева. В 
ней  приняли  участие  члены 
мобильной группы: методист 
отдела  образования  акимата 
района М.Агатаева, инспектор 
полиции  Байзакского  РОВД 
А .Рапильбек ,  з аме ститель 
директора школы  А.Смаилов, 
психолог школы имени «40 лет 
Казахстана» Ж.Широва, учащиеся 
школы, учителя, родители.
С вступительным словом на 

встрече  выступил  старший 
прокурор Б.Калыбаев. Он сказал: 
«Дело в том, что в последнее 
время возросли правонарушения 
среди несовершеннолетних: если 
в прошлом году было совершено 5 
правонарушений, то за 8 месяцев 
текущего года эта цифра достигла 
11. Поэтому необходимо наладить 

М.МАНЕКЕЕВ,
«Ауыл жаѕалыєы».

ҐТКЕН БЕЙСЕНБІДЕ ТАБИЄАТ ТОСЫН МІНЕЗ ТАНЫТЫП, 
АУДАН ЖЎРТШЫЛЫЄЫН ƏБІГЕРГЕ ТЇСІРГЕНІ БЕЛГІЛІ. 

АРЌАНЫ КЕЅГЕ САЛЄАН АЄАЙЫН НҐСЕРЛЕТЕ ЖАУЄАН КЇЗГІ 
ЖАУЫННЫЅ СОЅЫ ЖАПАЛАЌТАЄАН ЌАРЄА ЎЛАСАРЫН 

ОЙЛАМАЄАНЫ АНЫЌ. ЎЯЛЫ БАЙЛАНЫС АРЌЫЛЫ 
ТЎРЄЫНДАРДЫЅ ТЕЛЕФОНДАРЫНА ТҐТЕНШЕ ЖАЄДАЙ 
ТУРАЛЫ КЕЛГЕН ЕСКЕРТУГЕ ДЕ НЕМЌЎРАЙЛЫЛЫЌПЕН 

ЌАРАЄАНЫМЫЗДЫ ЖАСЫРА АЛМАЙМЫЗ. КЇЗ МЕЗГІЛІНІЅ 
ОРТА ТЎСЫ БОЛСА ДА ЖАПЫРАЌТАРЫ САРЄАЙМАЄАН АЄАШТАР 

БЎЄАН ТҐТЕП БЕРЕ АЛМАДЫ. СІРКІРЕЙ ЖАУЄАН НҐСЕРДЕН 
СОЅ ІЛЕ-ШАЛА ТҐП БЕРГЕН ЌАРДЫЅ САЛМАЄЫНА ШЫДАС 

БЕРМЕГЕН ТАЛ-ДАРАЌТАР ШЕТІНЕН СЫНЫП ЖАТТЫ. 

Дəл осы кїні дїкен сґрелерінде нан мен балауыз шамныѕ 
саудасы ќызды. Бўл табиєат салдарынан орын алєан 
тґтенше жаєдайєа дайын еместігімізді айєаќтады. 
Осы кїнгі оќиєаєа байланысты аудан əкімініѕ тапсырмасына 
сəйкес, аудандыќ электр жїйесініѕ бастыєы Р.Сарсенов, бас 
инженер А.Жамишжанов, диспетчер Н.Саєымбектер шўєыл 
жиын ґткізді. Ќўрамында тґрт адамнан тўратын он бригада 
(шўєыл ќимылдайтын топ) жасаќтап, апаттыќ жаєдайда 
жўмыстар атќарды. Топ мїшелері еѕ алдымен стратегиялыќ 
маѕызы бар нысандарды электр желісімен ќамтамасыз 
етуге кїш салды. Алєашќы кїні аталмыш нысандар ретке 
келтіріліп, электр жїйесіне ќосылса, уаќытпен санаспай 
жўмыс атќарєан аудандыќ электр жїйесі ќызметкерлерініѕ 
табанды еѕбектерініѕ нəтижесінде сенбі мен жексенбі 
кїндері басќа нысандар ретке келтірілді. 
Нўрхан Саєымбеков, аудандыќ электр жїйесініѕ 
диспетчері: 

-Ќалыѕ жауєан ќардыѕ салдарынан аудан бойынша 
їлкен кернеулі 45 желініѕ 36-сы, тґменгі кернеулі 174 КТП 
(ќосалќы станса) 100-ден астамы істен шыќты. Сондай-
аќ аудан аумаєында їлкен кернеулі бір баєана, кіші 
кернеулі бес баєана ќўлады. Жўмыс кїші жетіспеушілігіне 
байланысты кґрші жатќан Талас пен Сарысу аудандарынан 
бес адамнан ќўралєан екі топ кґмекке келді. Саєатпен 

АЛҒАШҚЫ ЌАРДЫЅ ƏЛЕГІ

санаспай, электр желілерін ќалпына келтіру ісінде белсенді 
жўмыс істеген жігіттерге разымын. Осындай жаєдайда ауыл 
болып, электромонтер жігіттерге кґмектескен Бурыл ауылы 
тўрєындарыныѕ ісі кґпке їлгі болды.

Єани Тілепалдиев, аудандыќ орталыќ аурухананыѕ 
хирургия бґлімшесініѕ меѕгерушісі:

-Біздіѕ бґлімше дəрігерлері бейсенбі кїнгі жауєан ќардыѕ 
салдарынан орын алєан їш бірдей жол-кґлік апатынан 
зардап шеккен тўрєындарєа кґмек кґрсетті. Осы оќиєаєа 
байланысты хирургия бґлімшесіне тоєыз адам жеткізілді. Оныѕ 
їшеуіне шўєыл тїрде ота жасалынды. Бір адам ќайтыс болса, 
ќалєандарына медициналыќ кґмектер кґрсетілді. 

Еркін Нахимов, аудан əкімдігініѕ ТЇКШ, ЖК жəне АЖ 
бґлімі басшысыныѕ міндетін уаќытша атќарушы:

-2016 жылдыѕ 13-14 ќазан кїндері жауєан ќардыѕ 
салдарынан Байзаќ ауданы бойынша шамамен 938 тал 
бўтаќтары ќўлап, нəтижесінде 3 шаќырым электр желелері 
їзілген. Соныѕ салдарынан 43 елдімекенде электр желілері 
ажырап ќалса, бїгінгі кїнге сол 43 елдімекенніѕ барлыєы 
электр энергиясымен ќайта ќамтылып отыр. Ќўлаєан 
аєаштарды тазалау жўмыстары жалєасуда.

БИЫЛЄЫ БИЫЛЄЫ 
ЖЫЛ-ЌАЗАЌСТАН ЖЫЛ-ЌАЗАЌСТАН 
РЕСПУБЛИКАСЫ РЕСПУБЛИКАСЫ 

ТƏУЕЛСІЗДІГІНІЅ 25 ЖЫЛДЫЄЫ ТƏУЕЛСІЗДІГІНІЅ 25 ЖЫЛДЫЄЫ 
ТОЙЛАНАТЫН АЙРЫЌША ЖЫЛ.  ТОЙЛАНАТЫН АЙРЫЌША ЖЫЛ.  

«БІРЛІК ПЕН ЖАСАМПАЗДЫЌТЫЅ 25 «БІРЛІК ПЕН ЖАСАМПАЗДЫЌТЫЅ 25 
ЖЫЛЫ» ЎРАНЫМЕН МЕРЕКЕЛЕНЕТІН ЖЫЛЫ» ЎРАНЫМЕН МЕРЕКЕЛЕНЕТІН 

МЕРЕЙЛІ ЖЫЛ ЕЛІМІЗДІЅ ТƏУЕЛСІЗДІГІ МЕН МЕРЕЙЛІ ЖЫЛ ЕЛІМІЗДІЅ ТƏУЕЛСІЗДІГІ МЕН 
МЕМЛЕКЕТТІЛІГІН ОДАН ƏРІ НЫЄАЙТЫП ЌАНА МЕМЛЕКЕТТІЛІГІН ОДАН ƏРІ НЫЄАЙТЫП ЌАНА 
ЌОЙМАЙ, ЕЛІМІЗДІЅ ЖЕТКЕН ЖЕТІСТІКТЕРІН ЌОЙМАЙ, ЕЛІМІЗДІЅ ЖЕТКЕН ЖЕТІСТІКТЕРІН 
ƏРБІР ЌАЗАЌСТАНДЫЌТАРДЫЅ  СЕЗІНУІНЕ ƏРБІР ЌАЗАЌСТАНДЫЌТАРДЫЅ  СЕЗІНУІНЕ 
ЖОЛ АШЫП, ТƏУЕЛСІЗДІК-БІЗДІЅ БАРЛЫЌ ЖОЛ АШЫП, ТƏУЕЛСІЗДІК-БІЗДІЅ БАРЛЫЌ 

ЖЕТІСТІГІМІЗДІЅ НЕГІЗІ ЕКЕНДІГІН ЖЕТІСТІГІМІЗДІЅ НЕГІЗІ ЕКЕНДІГІН 
СЕЗІНДІРЕДІ, АЛДА ТЎРЄАН БАСЫМ СЕЗІНДІРЕДІ, АЛДА ТЎРЄАН БАСЫМ 

БАЄЫТТАРДЫ ІСКЕ АСЫРУЄА БАЄЫТТАРДЫ ІСКЕ АСЫРУЄА 
ЖЎМЫЛДЫРАДЫ. ЖЎМЫЛДЫРАДЫ. 

работу  среди  подростков  по 
предупреждению правонарушений, 
задействовав в работе всех – и 
правоохранительные органы, и 
органы образования, и родители, и 
другие уполномоченные органы».
Р еч ь  н а  в с т р е ч е  шл а  о 

необходимости привлекать детей к 
спорту, к различным общественным 
мероприятиям ,  чтобы  день 
подростка был загружен досугом, 
посещением различных секций, 
кружков, работу которых надо 
оживить в школе. Говорилось 
и о том, что дети находятся в 
социальных сетях гораздо больше 
времени, чем хотелось бы, где они 
черпают  ненужную информацию, 
что является одной из причин 
у в е л и ч е н и я  п од р о с т ко вых 
п р а в о н а р уш е н и й ,  д е т с ко й 
жестокости. Было предложено  
строить в сёлах детские спортивные 
площадки , привлекая  к этому 
спонсоров.
Говоря о росте правонарушений 

среди несовершеннолетних, было 
высказано  немало  нареканий 
и в адрес родителей, которые, 
в  первую  очередь ,  должны 
контролировать своих детей и теснее 
взаимодействовать с учителями, 
посещать школьные собрания, 
быть в курсе того, чем их дети 
занимаются в неурочное время.
Подводя итоги, было отмечено, что 

по данной зоне, которая охватывает 
шесть средних школ, численностью 
2081 учащийся,  на учёте в инспекции 
по делам несовершеннолетних 
находится только один ребёнок, а по 
результатам  проведённого недавно 
ночного рейда, фактов нахождения 
детей вне дома, зафиксировано 
не было, кроме одного подростка, 
жителя соседнего района.

НАШ корр.

ÃÎÂÎÐÈËÈ Î ÍÀÑÓÙÍÎÌ
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Мўны білген жґн

С Ə Т І  ТЇСКЕН  СЎХБАТ

– Болат Мырзаханўлы, биыл ґѕірдегі 
шаруаларєа субсидия берілу мəселесі 
ќалай жїзеге аспаќ? 

– Шаруа ќауым еѕбек етсе єана оныѕ 
нəтижесі болатындыєын бїгінде жаќсы 
тїсінеді. Сонымен ќатар, диќандар 
мемлекет тарапынан берілетін ќаржылай 
ќолдауларды да тиімді пайдалануда. 
Себебі бўл ќаражаттардыѕ тигізіп 
жатќан септігі зор. Жалпы, аграрлыќ 
саланы дамытуєа Їкімет тарапынан 
беріліп жатќан субсидияныѕ 
мґлшері жылдан-жылєа ўлєайып 
келе жатыр. Мысалы, ќазір жердіѕ 
ќўнары тґмен болєандыќтан, оєан 
тыѕайтќыш сеппей, ґнім алу 
мїмкін емес. Ауыл шаруашылыєы 
тауарын ґндірушілерге сатып 
алєан  ґс імдіктерді  ќорєау 
маќсатында ауыл шаруашылыєы 
даќылдарын ґѕдеуге арналєан 
гербицидтердіѕ, биоагенттердіѕ 
( э н томофа г т а рдыѕ )  жəне 
биопрепараттарыныѕ  ќўнын 
субсидиялау мен сатып алєан 
бірінші кґбейтілгеннен тґмен емес 
тўќымдарєа жəне бірінші ўрпаќ 
будандарыныѕ тўќымдарына, 
сонымен ќатар, кґктемгі егіс 
пен егін жинау жўмыстарын 
жїргізу їшін ќажетті жанар-жаєар май 
мен басќа да тауарлыќ-материалдыќ 
ќўндылыќтардыѕ ќўнын жəне ауыл 
шаруашылыєы даќылдарын ќорєалєан 
топыраќта ґѕдеп ґсіру шыєындарын 
арзандатуєа субсидиялар тґленеді.

– Ќазір даєдарысќа байланысты 
шаруалардыѕ арасында «субсидия 
берілмейді  екен» деген  ќауесет 
тарауда. Ол ќаншалыќты шындыќќа 
жанасады? 

– Субсидия берілуге байланысты 
дау-дамайлардыѕ жиі туындайтынын 
білеміз. Кейбір шаруалардыѕ «егін 
ектім» деп жалєан айтып, субсидия 
алєандыєы кейіннен əшкере болып 
жатады. Жалпы, келесі жылдан бастап 
мўндай келеѕсіздіктерге жол берілмейді. 
Енді, кез-келген шаруа ќожалыєыныѕ 
субсидия алуєа ќолы жете бермейтін 
болады. Бўл мемлекеттен бґлінетін 

ќаржы тоќтамайды, оныѕ кґлемі де 
азаймайды. Тек, сапалы ґнім ґндіруге 
əрекет жасаєан шаруалар єана кґмекке 
ќол  жеткізе  алады  деген  сґз .  Ол 
їшін ґѕірдіѕ климатына байланысты 
басымдылыќ танытатын ґнімдер єана 
сараланып алынады. 
Оєан алынатын тўќым, тыѕайтќыштар, 

химикаттар  жəне  ґзге  берілетін 
заттарєа ќаржы (субсидия) гектарына 
беріледі. Мемлекет бїгінде мўныѕ 

тиімсіз екенін тїсінді. Себебі, шаруа 
ќожалыќтардыѕ ґндірген ґнімдерінде 
ешќандай жаѕашылдыќ жоќ. Олар 
мемлекеттен кґмек аќша алады, оны 
пайдаланады, ґнім де алады. Дегенмен, 
оныѕ аз-кґптігіне, сапасына ешкім 
бас ќатырмайды. Сол себепті, ендігі 
кґмек тек єылыми жаѕалыќ енгізген 
диќандарєа єана беріледі. Ќазіргі таѕда 
мўныѕ ережесі жасалу їстінде.

-Шаруа ќауымєа тїсінікті болу 
їшін ,  субсидияланатын  ауыл 
шаруашылыєы  даќылдары  мен 
субсидия  нормаларына  тоќтала 
кетсеѕіз?

-Жам б ы л  о б л ы с ы  ə к і м і н і ѕ 
їстіміздегі жылєы 28 шілдедегі №241 
ќаулысына сəйкес, субсидияланатын 
ауыл шаруашылыєы даќылдары мен 
субсидия нормалары бекітілген болатын. 
Атап айтќанда, ќант ќызылшасыныѕ 

ШАРУАЛАРҒА ЖАҢАШЫЛ ЖҰМЫС ІСТЕУ-
УАЌЫТ ТАЛАБЫ

1 гектарына 50 мыѕ, 1 тоннасына 
2500 теѕгеден, ќорєалєан топыраќтаєы 
кґкґністердіѕ  ішінде  фермерлік 
їлгідегі жылыжайєа 1 500 000 теѕге, ал, 
ґнеркəсіптік їлгідегі жылыжайєа 2 000 
000 теѕгеден тґленетін болады. Сонымен 
бірге, ашыќ топыраќта ґнеркəсіптік 
їлгідегі тамшылатып суару жїйелерін 
спринклерлік суару жїйесін ќолдану 
арќылы егілген ќант ќызылшасыныѕ 
гектарына 90 мыѕ, тоннасына 2 250 

теѕгеден ќаралып отыр. Майлы 
даќылдардыѕ  гектарына  2 
0 0 0  теѕгеден ,  картоптыѕ 
гектарына  5  000 теѕгеден 
берілмек. Дəндік жїгеріге 10 
мыѕ теѕге, ґнеркəсіптік їлгідегі 
тамшылатып суару жїйелерін 
жəне спринклерлік суару жїйесін 
ќолдану арќылы егілген дəндік 
жїгерініѕ  əр  гектарына  60 
000 теѕгені ќўраса, сїрлемдік 
жїгерініѕ  гектарына  3 000 
теѕге, ал, ґнеркəсіптік їлгідегі 
тамшылатып суару жїйелерін 
жəне спринклерлік суару жїйесін 
ќолдану арќылы егілген сїрлемдік 
жїгерініѕ гектарына 60 000 теѕге, 
таза егістегі кґпжылдыќ шґптіѕ 
гектарына 3000 теѕге, екі-їш 

жылдыќ кґпжылдыќ шґптіѕ гектарына 
500 теѕгеден, ґнеркəсіптік їлгідегі 
тамшылатып суару жїйелерін жəне 
спринклердік суару жїйесін ќолдану 
арќылы егілген кґп жылдыќ шґптіѕ 
гектарына 25 000 теѕгеден бюджеттік 
субсидиялау нормалары бекітілді. 

-Сўхбат бергеніѕіз їшін рахмет. 
ТЇЙІН:

Ќазір билік шаруалардыѕ шаруасын 
дґѕгелетуде субсидиядан бґлек жаѕа 
бір пилоттыќ жїйені ендіруді ќолєа 
алмаќшы. Бўл 6-7 пайызбен диќандарєа 
несие беру жобасы. Ол егіс кґлемі аз 
шаруа ќожалыќтарды ірі ќожалыќтармен 
ерікті тїрде біріктіріп, ауыл шаруашылыќ 
ґндірістік кооперативтерін ќўру арќылы 
несие беруді кґздейді. Алайда, мўныѕ 
жїзеге асуы уаќыт еншісінде.

М.МАНЕКЕЕВ,
“Ауыл жаѕалыє”.

ныны бб біілілгегенн жґжґнн

ҐЅІРІМІЗДЕ 2798-ДЕН АСТАМ ҐЅІРІМІЗДЕ 2798-ДЕН АСТАМ 
ШАРУА ЌОЖАЛЫЄЫ БАР. ЖЫЛ ОН ЕКІ АЙ ЖЕР ШАРУА ЌОЖАЛЫЄЫ БАР. ЖЫЛ ОН ЕКІ АЙ ЖЕР 

ТЫРМАЛАП, ЕЅБЕК ЕТКЕН ОСЫ ДИХАН ЌАУЫМЫ КЇЗГІ ТЫРМАЛАП, ЕЅБЕК ЕТКЕН ОСЫ ДИХАН ЌАУЫМЫ КЇЗГІ 
ЖИЫН-ТЕРІМІН АЯЌТАУЄА ЖАЌЫН. НЕСІБЕСІН ЖЕРДЕН ЖИЫН-ТЕРІМІН АЯЌТАУЄА ЖАЌЫН. НЕСІБЕСІН ЖЕРДЕН 
ТАУЫП ОТЫРЄАНДАР АЛЄАН ҐНІМНІЅ МОЛ БОЛЄАНЫН ТАУЫП ОТЫРЄАНДАР АЛЄАН ҐНІМНІЅ МОЛ БОЛЄАНЫН 

ЌАЛАЙДЫ. ОЛ ЇШІН ШАРУАЛАРЄА МЕМЛЕКЕТ ТЕ КҐМЕК ЌАЛАЙДЫ. ОЛ ЇШІН ШАРУАЛАРЄА МЕМЛЕКЕТ ТЕ КҐМЕК 
ЌОЛЫН СОЗЫП КЕЛЕДІ. СОЅЄЫ КЕЗДЕ ШАРУАЛАРДЫ ЌОЛЫН СОЗЫП КЕЛЕДІ. СОЅЄЫ КЕЗДЕ ШАРУАЛАРДЫ 

ОСЫ МЕМЛЕКЕТ ТАРАПЫНАН БЕРІЛЕТІН КҐМЕКТЕРДІЅ, ОСЫ МЕМЛЕКЕТ ТАРАПЫНАН БЕРІЛЕТІН КҐМЕКТЕРДІЅ, 
НАЌТЫРАЌ АЙТЌАНДА СУБСИДИЯ КҐЛЕМІ АЗАЯДЫ ДЕГЕН НАЌТЫРАЌ АЙТЌАНДА СУБСИДИЯ КҐЛЕМІ АЗАЯДЫ ДЕГЕН 
АЌПАРЛАР АЛАЅДАТЫП ОТЫР. СЕБЕБІ, ДАЄДАРЫС КЕЗІНДЕ АЌПАРЛАР АЛАЅДАТЫП ОТЫР. СЕБЕБІ, ДАЄДАРЫС КЕЗІНДЕ 

МЕМЛЕКЕТ ТАРАПЫНАН БҐЛІНЕТІН ЌАРЖЫЛАРДЫЅ МЕМЛЕКЕТ ТАРАПЫНАН БҐЛІНЕТІН ЌАРЖЫЛАРДЫЅ 
МЕЙЛІНШЕ ЇНЕМДЕЛЕТІНІ БЕЛГІЛІ. ОСЫ РЕТТЕ БІЗ АУДАН МЕЙЛІНШЕ ЇНЕМДЕЛЕТІНІ БЕЛГІЛІ. ОСЫ РЕТТЕ БІЗ АУДАН 
ШАРУАЛАРЫНА МЕМЛЕКЕТТЕН ЌОЛДАУ КҐРСЕТІЛЕ МЕ, ШАРУАЛАРЫНА МЕМЛЕКЕТТЕН ЌОЛДАУ КҐРСЕТІЛЕ МЕ, 
СУБСИДИЯ МЕН БАСЌА ДА ЌАРЖЫЛАЙ КҐМЕКТЕР БОЛА СУБСИДИЯ МЕН БАСЌА ДА ЌАРЖЫЛАЙ КҐМЕКТЕР БОЛА 

МА ДЕГЕН САУАЛДАРЄА ЖАУАП АЛУ ЇШІН АУДАН ƏКІМДІГІ МА ДЕГЕН САУАЛДАРЄА ЖАУАП АЛУ ЇШІН АУДАН ƏКІМДІГІ 
АУЫЛ ШАРУАШЫЛЫЄЫ БҐЛІМІНІЅ БАСШЫСЫ БОЛАТ АУЫЛ ШАРУАШЫЛЫЄЫ БҐЛІМІНІЅ БАСШЫСЫ БОЛАТ 

САЄЫНБЕКОВКЕ ЖОЛЫЌЌАН ЕДІК.САЄЫНБЕКОВКЕ ЖОЛЫЌЌАН ЕДІК.

СУБСИДИЯЛАНАТЫН БАСЫМ АУЫЛ ШАРУАШЫЛЫЄЫ 
ДАЌЫЛДАРЫНЫЅ ƏРБІР ТЇРI БОЙЫНША СУБСИДИЯ 
АЛУЄА ҐТІНІМДІ ЎСЫНУ МЕРЗІМДЕРІН АЙЌЫНДАУ 

ТУРАЛЫ

«Ќазаќстан Республикасындаєы жергілікті мемлекеттік басќару жəне ґзін-
ґзі басќару туралы» Ќазаќстан Республикасыныѕ 2001 жылєы 23 ќаѕтардаєы 
Заѕына жəне «Басым даќылдар ґндiрудi субсидиялау  арќылы ґсiмдiк 
шаруашылыєыныѕ шыєымдылыєын жəне ґнім сапасын арттыруды, жанар-
жаєармай материалдарыныѕ жəне кґктемгi егіс пен егiн жинау жўмыстарын 
жїргiзу їшін ќажеттi басќа да тауарлыќ-материалдыќ ќўндылыќтардыѕ ќўнын 
жəне ауыл шаруашылыєы даќылдарын ќорєалєан топыраќта ґѕдеп ґсіру 
шыєындарыныѕ ќўнын субсидиялау ќаєидаларын бекіту туралы» Ќазаќстан 
Республикасы Ауыл шаруашылыєы министрініѕ міндетін атќарушыныѕ 2015 
жылєы 27 аќпандаєы № 4-3/177 бўйрыєына сəйкес, Байзаќ ауданыныѕ əкімдігі 
ЌАУЛЫ ЕТЕДІ:

1. Субсидияланатын басым ауыл шаруашылыєы даќылдарыныѕ əрбір тїрi 
бойынша субсидия алуєа ґтінімді ўсыну мерзімдері осы ќаулыныѕ ќосымшасына 
сəйкес айќындалсын.

2. Осы ќаулыныѕ орындалуын баќылау аудан əкімініѕ орынбасары Дулат 
Əбенўлы Сўлтанбековке жїктелсін.  

3. Осы ќаулы əділет органдарында мемлекеттiк тiркеуден ґткен кїннен бастап 
кїшiне енедi жəне оныѕ ресми жарияланєан кїнінен ќолданысќа енгізіледі. 

Аудан əкімі                                                                        М.Шїкеев

Байзаќ ауданы əкімдігініѕ 2016 жылєы 
30 ќыркїйектегі № 462  ќаулысына ќосымша

Субсидияланатын басым ауыл шаруашылыєы даќылдарыныѕ 
əрбір тїрi бойынша субсидия алуєа ґтінімді  ўсыну мерзімдері

№ Басым ауыл шаруашылыєы даќылдары
Ґтінімді ўсыну 
мерзімдерініѕ 
басталуы

Ґтінімді ўсыну 
мерзімдерініѕ 
аяќталуы

1. Ќант ќызылшасы 1 гектарєа 20.10.2016 жыл 20.11.2016 жыл
2. Ќант ќызылшасы 1 тоннаєа 01.11.2016 жыл 01.12.2016 жыл

3. Ќорєалєан топыраќтаєы кґкґніс (фермерлік 
їлгідегі жылыжай) 20.10.2016 жыл 20.11.2016 жыл

4. Ќорєалєан топыраќтаєы кґкґніс (ґнеркəсіптік 
їлгідегі жылыжай) 20.10.2016 жыл 20.11.2016 жыл

5.
Ќант ќызылшасы 1 гектарєа, ґнеркəсіптік їлгідегі 
тамшылатып суару жїйелерін, ґнеркəсіптік 
їлгідегі спринклерлік   суару жїйелерін 
ќолдану арќылы

20.10.2016 жыл 20.11.2016 жыл

6.
Ќант ќызылшасы 1 тоннаєа, ґнеркəсіптік їлгідегі 
тамшылатып суару жїйелерін, ґнеркəсіптік 
їлгідегі спринклерлік   суару жїйелерін ќолдану 
арќылы

01.11.2016 жыл 01.12.2016 жыл

7. Майлы даќылдар 20.10.2016 жыл 20.11.2016 жыл

8.
Дəндік жїгері, ґнеркəсіптік їлгідегі тамшылатып 
суару жїйелерін, ґнеркəсіптік їлгідегі 
спринклерлік   суару жїйелерін ќолдану арќылы

20.10.2016 жыл 20.11.2016 жыл

9. Дəндік жїгері 20.10.2016 жыл 20.11.2016 жыл
10. Кґпжылдыќ шґптер (таза егіс) 20.10.2016 жыл 20.11.2016 жыл
11. Екінші, їшінші жылєы кґпжылдыќ шґптер  20.10.2016 жыл 20.11.2016 жыл

12.
Кґп жылдыќ шґптер, ґнеркəсіптік їлгідегі 
тамшылатып суару жїйелерін, ґнеркəсіптік 
їлгідегі спринклерлік  суару жїйелерін ќолдану 
арќылы 

20.10.2016 жыл 20.11.2016 жыл

13. Сїрлемдік жїгері 20.10.2016 жыл 20.11.2016 жыл
14. Картоп 20.10.2016 жыл 20.11.2016 жыл

15.
Сїрлемдік жїгері, ґнеркəсіптік їлгідегі 
тамшылатып суару жїйелерін, ґнеркəсіптік 
їлгідегі спринклерлік суару жїйелерін ќолдану 
арќылы

20.10.2016 жыл 20.11.2016 жыл

Об определении сроков представления заявки на 
получение субсидий по каждому виду субсидируемых 

приоритетных сельскохозяйственных культур
В соответствии с Законом Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном 

государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» и приказом 
исполняющего обязанности Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 
27 февраля 2015 года № 4-3/177 «Об утверждении Правил субсидирования повышения 
урожайности и качества продукции растениеводства, стоимости горюче-смазочных 
материалов и других товарно-материальных ценностей, необходимых для проведения 
весенне-полевых и уборочных работ, путем субсидирования производства приоритетных 
культур и стоимости затрат на возделывание сельскохозяйственных культур в защищен-
ном грунте», акимат Байзакского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Определить сроки представления заявки на получение субсидий по каждому виду 
субсидируемых приоритетных сельскохозяйственных культур согласно приложению к 
данному постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
акима района Дулата Абеновича Султанбекова.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня государственной регистрации в 
органах юстиции и вводится в действие со дня официального опубликования. 

Аким района                                                                        М.Шукеев

Приложение к постановлению акимата 
Байзакского района №462 от 30 сентября 2016 года

Сроки представления заявки на получение субсидий по каждому виду субсидируемых 
приоритетных сельскохозяйственных культур

№ Приоритетные сельскохозяйственные культуры
Сроки начала 
представления 

заявки

Сроки 
окончания 

представления 
заявки

1. Сахарная свекла на 1 гектар 20.10.2016 год 20.11.2016 год

2. Сахарная свекла на 1 тонну 01.11.2016 год 01.12.2016 год

3. Овощи закрытого грунта (в теплицах фермерского 
образца) 20.10.2016 год 20.11.2016 год

4. Овощи закрытого грунта (в теплицах промышленного 
образца) 20.10.2016 год 20.11.2016 год

5.
Сахарная свекла на 1 гектар, с применением систем 
капельного орошения промышленного образца, систем 
спринклерного  орошения промышленного образца 

20.10.2016 год 20.11.2016 год

6.
Сахарная свекла на 1 тонну, с применением систем 
капельного орошения промышленного образца, систем 
спринклерного  орошения промышленного образца 

01.11.2016 год 01.12.2016 год

7. Масличные культуры 20.10.2016 год 20.11.2016 год

8.
Кукуруза на зерно, с применением систем капельного 
орошения промышленного образца, систем спринклерного  
орошения промышленного образца

20.10.2016 год 20.11.2016 год

9. Кукуруза на зерно 20.10.2016 год 20.11.2016 год

10. Многолетние травы (чистый посев) 20.10.2016 год 20.11.2016 год

11. Многолетние травы второго, третьего годов жизни  20.10.2016 год 20.11.2016 год

12.
Многолетние травы,  с применением систем капельного 
орошения промышленного образца, систем спринклерного 
орошения промышленного образца

20.10.2016 год 20.11.2016 год

13. Кукуруза на силос 20.10.2016 год 20.11.2016 год
14. Картофель 20.10.2016 год 20.11.2016 год

15.
Кукуруза на силос,  с применением систем капельного 
орошения промышленного образца, систем спринклерного 
орошения промышленного образца

20.10.2016 год 20.11.2016 год
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Жамбыл облысы Байзаќ ауданы əкімдігініѕ 
ЌАУЛЫСЫ

30 ќыркїйек 2016 жыл                № 462                    Сарыкемер ауылы
(Жамбыл облыстыќ Əділет  департаментінен 2016 жылдыѕ 17 ќазанында 

№3178 нґмірімен мемлекеттік тіркеуден ґткен).

КҐШІ-ЌОН 
ЗАЅНАМАСЫН 

ДЎРЫС 
ЌОЛДАНАЙЫЌ
М.ҐТЕМІСОВ, 
Байзаќ ауданы прокурорыныѕ 

орынбасары.

Ќазаќстан Республикасы Iшкі 
істер министрініѕ 08.02.2014 
жыл єы  № 7 6  ќ аулы сым е н 
бек і т і л ген  Еѕбекші  кґшіп 
келушіге рўќсаттар беру, ўзарту 
жəне ќайтарып алу, сондай-аќ 
еѕбекші кґшіп келушілерді тіркеу, 
олардыѕ  дактилоскопиялыќ , 
фотоесептерін  ќалыптастыру 
жəне жїргізу Ќаєидасына сай, 
еѕбекші кґшіп келушініѕ рўќсаты 
негізінде жўмыс беруші - жеке 
тўлєаларда  їй  жўмыскерлері 
ретінде їй шаруашылыєында 
жўмыстар орындау (ќызметтер 
кґрсету) маќсатында Ќазаќстан 
Республикасына келген кґшіп 
келуш ілер  еѕбекш і  кґш іп 
келушілер болып табылады.
Еѕбекші  кґшіп  келушініѕ 

рўќсаты ол берілген əкімшілік-
аумаќтыќ бірліктіѕ аумаєында 
еѕбекш і  кґш іп  келуш ін і ѕ 
жўмыс беруші - жеке тўлєада 
ї й  ша р у ашы лы є ы н д а  ї й 
жўмыскерлері жўмыстар орындау 
(ќызметтер кґрсету) ќўќыєын 
береді деп кґрсетілген. Яєни, 
Ќазаќстан  Республикасыныѕ 
азаматтары шетел азаматтарын 
тек ќана їй шаруашылыєыныѕ 
жўмыстарына тарта алады (жеке 
їй, ќора салу).
Ал, жўмыс берушініѕ пайда 

алуы жəне (немесе) жўмыс беруші 
їшін пайда алу маќсатында шетел 
азаматтарын жўмысќа тартуєа 
тиым салынады. Ол Ќазаќстан 
Республикасыныѕ Əкімшілік ќўќыќ 
бўзушылыќ туралы кодексініѕ 519 
бабыныѕ 1 бґлігімен əкімшілік 
жауапкершілікке  тартылады . 
Яєни, жўмыс берушiнiѕ шетелдiк 
жўмыс кїшiн жергiлiктi атќарушы 
органныѕ рўќсатынсыз тартуы 
болып саналады.
Же к е  т ў л є а л а р є а - о т ы з , 

лауазымды адамдарєа-елу, шаєын 
кəс iпкерл iк  субъект iлер iне 
немесе  коммерциялыќ  емес 
ў йымд а р є а - б і р  жї з ,  о р т а 
кəсіпкерлік  субъектілеріне -
е к і  жї з ,  i р i  к ə с i п к е р л i к 
субъектiлерiне - бiр мыѕ айлыќ 
есептiк кґрсеткiш мґлшерiнде 
айыппўл салуєа əкеп соєады. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ акимата Байзакского района 
Жамбылской области

30 сентября  2016 года              № 462              село Сарыкемер
(Прошло государственную регистрацию в органах юстиции Жамбылской области

17 октября 2016 года  за  №3178).
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Приложение к постановлению акимата 
Байзакского района №462 от 30 сентября 2016 года
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Б.ҚАЛЫБАЕВ,
Байзақ ауданы прокуратурасының 

аға прокуроры.

Еліміздег і  қылмыстық -атқару 
жүйесіне пробация қызметі енгізілгеніне 
біраз  уақыт  болды .Пробацияның 
негізгі мақсаты – пробация есебінде 
тіркелгендердің қылмыстарды қайталап 
жасауын болдырмау, шартты түрде бас 
бостандығынан айырылған азаматтарға 
әлеуметтік-құқықтық қызмет көрсету. 
Еліміздег і  қылмыстық  саясат 

тұжырымдамасының негізгі бағыттарының 
бірі-істі  болған  азаматтарды  бас 
бостандығынан айырмай жазаға тарту 
болса, пробация қызметі осы бағытқа дәл 
келеді. Жалпы пробация сөзі, қазақшаға 
аударғанда «сынау, байқау» дегенді 
білдіреді. Яғни сынаудың негізі-адамның 
қылмыс жасағанына қарамастан, оның 
түрмеге отырмауына мүмкіндік беру. Оның 
негізгі бағыттары шартты сынақ мерзімге 
сотталған, бас бостандығын шектеу жазасына 
сотталған, түзеу мекемесінен шартты түрде 
мерзімінен бұрын босатылған, әкімшілік 
қадағалау белгіленген сотталғандарға 
білім алып, кәсіп меңгеріп, жұмысқа 
орналасуына ықпал жасап, ауы рып қалса 
дәрігерлік көмек көрсетуді қамтамасыз ету 
болып табылады. 
ҚАК-нің 30 бабына сәйкес, жазалау және 

басқа да қылмыстық-құқықтық ықпал ету 
шараларын орындау және өтеу тәртібін 
қадағалау Қазақстан Республикасының 
прокуратура органдарымен жүзеге 
асырылады.
Үстіміздегі жылдың 9 айында Байзақ 

аудандық пробация қызметі бөліміне 86 
(2015 жылдың 9 айында-71) сотталған 
тіркелген. 51 адам (2015 жылдың  9-айында 
72)есептен шығарылған. Олардың ішінде: 
жаза мерзімі аяқталуына байланысты – 21 
адам, мерзімінен бұрын шартты босатылған 
– 10 адам, мерзімінен бұрын босатылған – 5 
адам, басқа пробацияларға жолданғаны – 
14 адам, түзеу мекемесіне жіберілген – 1 
адамды құрады.
Ағымдағы жылдың тоғыз айында есепте 

100 (өткен жылдың 9 айында -69) сотталған 
тұр.
Қоғамнан оқшаулаусыз жазаларын 

орындау тәртібін бұзған сотталғандарға 
шұғыл түрде ықпал ету шаралары 
қолданылып, 3 сотталған  жаза өтеу тәртібін 
жүйелі түрде бұзуына байланысты түзеу 
мекемесіне  қайта жіберілді.

«Пробация қызметінің есебінде тұрған 
адамдарға әлеуметтік-құқықтық көмек 
көрсету» қағидаларын бекіту туралы 
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2014 
жылғы 23 қазандағы №1131 қаулысын 
жүзеге асырумен 2016 жылға арналған 
жұмыс жоспарына сәйкес, Байзақ аудандық 
пробация қызметінің бөлімімен  9 айда 
мынадай жұмыстар атқарылды.

2016 жылдың  3-тоқсанында  22 
сотталғанға әлеуметтік-құқықтық көмек 
(ӘҚК) көрсетудің 26 жеке бағдарламасы 
жолданған. Оның ішінде, әлеуметтік-
құқықтық көмек көрсетудің жеке 
бағдарламасына сай, 43 адам жұмысқа 
орналастырылса,  аудан әкімдігінің 
халықты жұмыспен қамту орталығы арқылы 
ауылдық округ әкімдігіне ақылы қоғамдық 
жұмыспен 14 сотталған азамат қамтылды.
Қалған сотталғандар аудан аумағында 
орналасқан жеке кәсіпкерлер мен шаруа 
қожалықтарына орналастырылған.
Облыс әкімдігінің денсаулық сақтау 

басқармасы Байзақ аудандық орталық 
ауруханасына әлеуметтік-құқықтық көмек 
көрсетудің жеке бағдарламасына сай, тегін 
медициналық көмектің кепілдік берілген 
көлемі шеңберінде 81 сотталғанға көмек 
көрсетілді.Сондай-ақ, Байзақ АІІБ-нің көш-
қон бөлімшесіне құжатын қалпына келтіру 
үшін 2 сотталғанға қатысты әлеуметтік-
құқықтық көмек көрсетудің жеке 
бағдарламасы жолданса, бір сотталғанның 
жеке куәлігі қалпына келтірілді.
Жоғарыда көрсетілген көмектер аудан 

прокуратурасы тарапынан берілген 
нұсқаумен орындалып отыр.
Бас бостандығынан айыру орындарынан 

шартты  түрде  мерзімінен  бұрын 
босатылған немесе сот әкімшілік қадағалау 
белгілеген сотталғандарға және қоғамнан 
оқшаулаусыз жазаларға сотталғандарға 
ұсынылатын бағдарламасы бойынша 
әлеуметтік-құқықтық, медициналық 
көмек, жұмыспен қамту туралы, кәсіптік 
даярлау, қайта даярлау және біліктілігін 
арттыру, құжаттарын қалпына келтіру 
және тағы басқа да мүмкіншіліктер бар 
екеніне байланысты түсіндіру жұмыстары 
жүргізілуде.
Сотталғандардың сұранысы бойынша 

әлеуметтік-құқықтық көмек көрсету 
жеке бағдарламасы құзырлы органдарға 
жолданады .  Әлеуметтік-құқықтық 
көмек көрсету жеке бағдарламасын 
орындаусыз кері қайтару фактісі орын 
алмағанын атап өткен жөн.

ҚҰҚЫҚТЫҚ  КӨМЕКТЕР 
КӨРСЕТІЛУДЕ

ЌАУЛЫСЫ
          № 462              
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СƏКЕН-ЖЫРДЫЅ 
САРЌЫЛМАС ДАРИЯСЫ 

Жуырда, Аќжар ауылындаєы С.Сейфуллин атындаєы орта мектепте аќынныѕ 
туылєанына 122 жыл толуына орай, «Сəкен-жырдыѕ сарќылмас дариясы» 
атты əдеби кеш болып 
ґтті. 
Кеш т е  1 - с ы н ы п 

оќушылары Р.Ќайрат 
п е н  Ќ .Ќы лышб е к 
«Ж і г і т т е р »  б и і н , 
Ў.Арыстанбек  «Аќќу» 
биін билесе, 5-сынып 
оќушылары  «Аќсаќ 
киік» ґлеѕінен кґрініс 
кґрсетт і ,  Сəкенніѕ 
ґ м і р і н е н  ж ə н е 
«Аќќудыѕ айырылуы» 
п о э м а с ы н а н 
б е й н е р о л и к 
т амашаланды .  7 - 9 
сынып  оќушылары 
аќынныѕ  ґлеѕдерін 
наќышына  келтіріп , 
жатќа айтты. Сонымен ќатар,  мектеп мўєалімдері М.Иманбаев С.Сейфуллинніѕ 
«Тау ішінде», Е.Тазабеков «Жез киік» əндерін наќышына келтіріп орындаса, 
мектеп кітапханашысы Р.Иманбаева Сəкенніѕ шыєармаларынан кітап 
кґрмесін, ќазаќ тілі мен информатика пəні мўєалімдерініѕ дайындаєан 
С.Сейфуллинді ќўрметтеп, насихаттауєа баєытталєан материалдары ґте 
тартымды шыќты.
С.Сейфуллинніѕ «Анаєа хат» ґлеѕі желісімен ќойылєан кґрініс кґпшіліктіѕ 

кґѕілін  баураса , педагог-ўйымдастырушы  А .Дəрібаева  мен  тəлімгер 
Э.Ќасќарауова білім ошаєыныѕ аќынныѕ атымен аталуы їлкен маќтаныш 
екенін айтып, оныѕ ґлеѕдерін оќыєан оќушыларєа алєыстарын айтты. Ата-
аналар атынан сґз алєан ауыл тўрєыны А.Байымбетова Сəкен атамызєа 
арналєан əдеби кештіѕ мазмўнды ґткеніне ризашылыєын білдірді.
Əдеби кешті директордыѕ тəрбие ісі жґніндегі орынбасары Е.Тґлендиев 

ќорытындылап, С.Сейфуллин ўрпаќтарєа ўлан-єайыр мўра ќалдырып кеткенін 
жеткізді. 

ТҰРМЫСТЫҚ ГАЗДАН 
сақ болыңыздар!
М.НУРЛЫБАЕВ,
Байзаќ ауданы №8  Ґрт сґндіру 

бґлімініѕ бастыєы, азаматтыќ ќорєау  
подполковнигі. 

Газ  баллондарын  жəне  газ  ќўрал-
жабдыќтарын  о сы  ґн імд і  с атуєа 
сертификаттары бар мамандандырылєан 
ўйымдардан єана сатып алу керек. Ґйткені 
жўмыс істейтін газ ќондырєыларын 
ќауіпсіз пайдалану жəне оларды тиісті 
жаєдайда ўстау їшін жауапкершілік 
олардыѕ иелеріне жїктеледі. 
Газ ауамен ќосылєанда жарылатынын 

ж ə н е  ґ р т к е  ќ ау і п т і  е к е н д і г і н 
ўмытпаѕыздар! Улануды болдырмау їшін 
газды жаќпас бўрын тарту кїшін тексеру 
ќажет, газ ќондырєыларын ќосќаннан 
кейін жəне олардыѕ жўмыс істеуі кезінде 
желдеткіш каналдардыѕ дўрыстыєын 
ќадаєалау, əрдайым бґлмені əсіресе 
ўйыќтар алдында желдету керек. 
Тўрмыста  газды  пайдаланєан 

кезде:
-  Газ  ќўбырларына  жіп  байлауєа 

(осылай істеген жаєдайда бўрандалы 
біріктірулердіѕ тыєыздыєы бўзылады, 
газдыѕ шыєып кетуі мїмкін); жанып 
тўрєан плита їстінде киім-кешек жəне 
шаш кептіруге;

-  Газ  ќўралдарын ,  баллондарды , 
арматураны ґз бетімен ќайта орнатуєа 
жəне жґндеуге; жўмыс істеп тўрєан газ 
ќўралдарын ќараусыз ќалдыруєа;

- Газ ќўралдарын мектепке дейінгі 
жастаєы балалар жəне оларды ќауіпсіз 
пайдаланудыѕ ережелерін білмейтін 
тўлєаларєа жол беруге;

- Газдыѕ шыєып кетуін аныќтау їшін 
ашыќ отты пайдалануєа (ол їшін тек 
сабынды эмульсия єана ќолданылады);

- Ќысым  реттеуішін  ныєыздауыш 
с а ќ ин а сын сы з  н ем е с е  т ґ с ем с і з 
орнатуєа;

- Жўмыс істейтін плита маѕында тез 
жанєыш материалдар мен сўйыќтыќтарды 
орналастыруєа;

-  Ўйыќтау  жəне  демалу  їшін  газ 
ќўралдары орналастырылєан бґлмелерді 
пайдалануєа;

- Бґлмені жылыту їшін газды жəне газ 
плиталарын пайдалануєа;

-  Ўшќын  туынд ат атын  ќўр а л -
саймандар кґмегімен газ арматурасыныѕ 
бґлшект ер і н  б і р і кт і ру ге  тыйым 
салынады.
Ќўрметті аудан тўрєындары, ґртті 

болдырмаудыѕ еѕ оѕтайлы амалы- оныѕ 
алдын алу. Естеріѕізде болсын, сіздердіѕ 
ќауіпсіздіктеріѕіз ґз ќолдарыѕызда!

«НАВСЕГДА  ВМЕСТЕ  СО  СТРАНОЙ »
В  р а й о н н о м 

центре  на  сцене 
Дома  культуры 
имени  а л ь -

Фараби состоялся «День этноса» 
еврейского  этнокультурного 
объединения  «Шиват  Цион» 
Ж а м б ы л с к о й  о б л а с т и , 
п о с в я щ ё н н ы й  2 5 - л е т и ю 
Независимости Казахстана.
То р ж е с т в е н н у ю  ч а с т ь 

праздника открыли: руководитель 
объединения  Л .  Корнилина , 
начальник отдела внутренней 
политики акимата Байзакского 
района М.Махамбетов. «В этом 
году наша страна празднует 25-
летие Независимости. И для нас, 
кто родился и живёт в Казахстане, 
– это дорогой сердцу праздник 
свободы. Так как в нашей стране в 
мире и согласии проживает более 
130 представителей различных 
национальностей. 
Родная для меня и благодатная 

Байзакская земля, где я прожила 
немало  лет.  Приезд  сюда  –это 
воспоминание о моей молодости, 
воспоминание о добрых, сердечных 
людях, которые жили и живут здесь.

 Евр ей с ко е  э т но кул ьту рно е 
объединение в числе 73 объединений 
области  существует  более 20 лет. И 
мы приехали в гости к вам, чтобы 
ознакомить вас с культурой и историей 
нашей диаспоры в Казахстане», -  
сказала Л.Корнилина.

Об истории появления евреев в 
Казахстане рассказал председатель 
Совета старейшин этнокультурного 

объединения  М .Бунин .  Также 
об  истории  евреев  можно  было 
узнать и из выставки «Евреи 
Казахстана: 25 лет вместе 
со страной», которая была 
организована тут же в фойе 
Дома культуры.
И чтобы праздник в душе 

оставил радостный след, гости 
подготовили насыщенную и 
разнообразную концертную 
программу.  Руководители 
и  ч л е н ы  е в р е й с к о г о 
этнокультурного объединения 
попытались создать на сцене 
атмосферу праздника.
В  ней  приняли  участие 

учащиеся средних школ №2 и №16 
города  Тараз ,  с  которыми  тесно 
сотрудничает объединение, многие 
из  которых  являются  членами 
Молодёжного  крыла  еврейского 
культурного центра.
Здесь исполнялись зажигательные 

еврейские  песни  и  танцы  «Семь 
сорок», «Хава  нагила», а  также 
русские ,  казахские ,  узбекские 
песенные и танцевальные номера.

О с о б е н н о  в с е х  п о р а з и л о 
задушевное  исполнение  песни 
«Земля Казахстана» в исполнении 

М.Арифовой.
З р и т е л и  н е  ж а л е л и 

а п л о д и с м е н т о в  –  в с е м 
понравились шуточные танцы 
«Чарли Чаплин», «Шалунишки»  
в исполнении К.Азизудиной, 
К.Рапоткиной, слаженное пение 
трио ,  исполнивших  песню 
«Баєым сен», которые выступили 
не  хуже  профессиональных 
певцов, колоритный по костюму 
танец «Хорезм». Бесспорным 
украшением концерта можно 
назвать и песню «Елім меніѕ» 
в проникновенном исполнении 
Б.Сейдалы.
Концерт,  подготовленный 

с  л ю б о в ь ю ,  в п е ч а т л и л 
присутствующих  в  зале ,  не 
оставив никого равнодушным. 
Чувс т вова ло с ь ,  что  де ти 

с  уд о в о л ь с т в и е м  и  с о  в с е й 
ответственностью  выступали  на 

сцене. Все исполнители показали 
хо р ошие  в о ка л ь ные  д а нные . 
Поражали  и  яркие ,  красочные 
костюмы, которые ладно сидели на 
танцовщицах.
В завершение торжества активистам 

еврейского  этнообъединения  и 
участникам  мероприятия  были 
вручены Благодарственные письма, 
Почётные грамоты и Дипломы.

НАШ корр.

ДОЅЫЗ  ТІЛМЕСІ
Ж.ЖАЌСЫЛЫЌОВ,
ЌР АШМ Ветеринариялыќ 

баќылау  жəне  ќадаєалау 
комитетініѕ Байзаќ аудандыќ 
аумаќтыќ инспекциясыныѕ 
бас  маманы ,  мемлекеттік 
ветеринариялыќ-санитарлыќ 
инспекторы.

                                                                 
Доѕыз тілмесі - жіті тїрінде 

ґткенде малды септицемияєа 
ўшырататын,терісін ќызартып 
теѕбілдендіретін созылмалы 
тїрінде жїрегі мен буындарын 
ќабындыратын жўќпалы ауру.
Ќ о з д ы р є ы ш ы 

микроорганизмдер ќатарына 
ж а т а т ы н  б а к т е р и я л а р .
Тілме бактериясы ќолайсыз 
жаєдайларєа  тґзімді .Суда , 
топыраќта,ґлекседе кґптеген 
айлар бойы саќталады.Тілмемен  
3-12 айлыќ торайлар, жабайы 
доѕыздар, таєы басќа сїт ќоректі 
їй жануарлары мен ќўстар жəне 
адам ауырады.
Аурудыѕ ќоздырєышы ауру 

доѕыздардыѕ нəжісі, несебі, 
ал  сау  доѕыздыѕ  кґмекей 
жəне  ішек  бездері  арќылы 
тарайды. Ауру кґбіне кґктем 
мен жазда шыєады. Аурудыѕ 
кенеттен болатын тїрі кґбінесе 
бордаќылауда  тўрєан  7-10 
айлыќ  торайлар  арасында 
əсіресе ќора лас, мал кїтімі 
нашар болєанда байќалады . 
Ауру мал  жата береді азыќ- 
судан ќалады, жїрсе аяќтары  
аєаштай сіресіп ерік бермейді, 
денесі  ќалтырайды ,  жїрек 
ќызмет і  əлс ірейд і ,  соныѕ 
салдарынан ґкпесі ісініп тыныс 
алуы ќиындайды, бауырыныѕ, 
мойныныѕ  жəне  жаќ  асты 

терісі кґгеріп кетеді. Ауырєан малєа 
ем жасамаса 2-4 кїннен кейін ґліп 
ќалады
Ауруды аныќтау їшін: Эпизоотиялыќ 

деректер. Сойып ќараєанда клиникалыќ 
ґ з г е р і с т е р ,б а кт е риоло ги я лыќ 
зерттеулер  ескеріледі .  Тілмені 
обадан, пастереллезден, ќылаудан, 
листериоздан ,  топалаѕнан   таєы 
басќалардан ажырата білу керек.

  Емі: Тілмеге ќарсы ќан сарысуымен 
антибиотиктер ќолдану тəсілі ґте 
жаќсы нəтиже кґрсетеді. Ќан сарысуы 
малдыѕ тері астына немесе ќалау 
етіне  тірілей  салмаєыныѕ  əрбір 
килограмына  1-1,5 мл мґлшерде 
жіберіледі. Антибиотиктердіѕ еѕ 
тиімдісі пеницилин,ол малдыѕ тірілей  
салмаєыныѕ  əрбір  килограмына 
2-3 мыѕ ЕД мґлшерінде əрбір 6-8 
саєат сайын егіледі. Пеницилин ќан 
сарысуымен ерітіледі.
Аурудан саќтандыру шаралары: 

Бўєан еѕ алдымен зоотехникалыќ–
малдəр і ге рл і к ,  с анит ариялыќ 
е р ежел ерд і ,б а єып  кї ту  жəне 
азыќтандыру талаптарын ќатаѕ ўстау 
жатады. Арнайы саќтандыру шаралары 
ретінде вакциналар, əсіресе ВР-2 
румын штамынан жəне депозиттелген 
Д .Ф .Конев  штаммынан  алынєан 
тірі вакциналарын пайдалану керек. 
Вакцина жоспар бойынша 2 айлыќ 
торайдан бастап, ќоєам жəне дербес 
шаруашылыќ малына тїгел егілуге 
тиіс. Амалсыз сойылєан малдыѕ еті 
міндетті тїрде ќайнатылады. Барлыќ 
малєа  вакцина  егіліп ,  ќоралар , 
ќоршау шарбаќтар мал  кїтіміне 
керекті ќўрал-саймандар тазаланып, 
зарасыздандырылєаннан  кейін,еѕ 
соѕєы ауырєан мал шыєын болып 
немесе жазылєан соѕ 14 кїн ґткенде 
шаруашылыќќа ќойылєан шектеу 
алынады.

“101” ЕСКЕРТЕДІ

Аудан Аудан 
тўрєындарыныѕ тўрєындарыныѕ 

назарына!назарына!
2016 æûëäûң 22 қàçàíû, 2016 æûëäûң 22 қàçàíû, 

ñåíái êүíi àóäàí îðòàëûғû ñåíái êүíi àóäàí îðòàëûғû 
Ñàðûêåìåð àóûëûíûң Ñàðûêåìåð àóûëûíûң 
î ð ò à ë û қ  à ë à ңû í ä à î ð ò à ë û қ  à ë à ңû í ä à 
à óû ë  ø à ð ó àøûëû ғû à óû ë  ø à ð ó àøûëû ғû 
òàóàðëàðûíûң æәðìåңêåñi òàóàðëàðûíûң æәðìåңêåñi 
өòêiçiëåäi. өòêiçiëåäi. 
Æәðìåңêåíiң áàñòàëóû Æәðìåңêåíiң áàñòàëóû 

ñàғàò 9.00-äå.ñàғàò 9.00-äå.
Áàéëàíûñ òåëåôîíäàðû: Áàéëàíûñ òåëåôîíäàðû: 
2-17-87, 7-91-13.2-17-87, 7-91-13.

ØҰҒÛË ØҰҒÛË 
ÕÀÁÀÐËÀÌÀ!ÕÀÁÀÐËÀÌÀ!

Ê ө ð ø i ë å ñ  Қ û ð ғ û ç Ê ө ð ø i ë å ñ  Қ û ð ғ û ç 
Ðåñïóáëèêàñûíûң òàóëû Ðåñïóáëèêàñûíûң òàóëû 
àéìàқòàðûíäà êөï ìөëøåðäå àéìàқòàðûíäà êөï ìөëøåðäå 
æàóûí-øàøûí áîëóûíà æàóûí-øàøûí áîëóûíà 
áàéëàíûñòû Òàëàñ өçåíiíäå áàéëàíûñòû Òàëàñ өçåíiíäå 
ñó äåңãåéi êөòåðiëó қàóïi ñó äåңãåéi êөòåðiëó қàóïi 
áàð. Îñûғàí áàéëàíûñòû  áàð. Îñûғàí áàéëàíûñòû  
àóäàí òұðғûíäàðûí ñàқòûқ àóäàí òұðғûíäàðûí ñàқòûқ 
øàðàëàðûí қàòàң ұñòàíóғà øàðàëàðûí қàòàң ұñòàíóғà 
øàқûðàìûç.øàқûðàìûç.
Қàíäàéäà áið ìәñåëåëåð Қàíäàéäà áið ìәñåëåëåð 

ò ó û í ä à ғ à í  æ à ғ ä à é ä à ò ó û í ä à ғ à í  æ à ғ ä à é ä à 
Æàìáûë îáëûñû òөòåíøå Æàìáûë îáëûñû òөòåíøå 
æàғäàéëàð äåïàðòàìåíòiíiң æàғäàéëàð äåïàðòàìåíòiíiң 
æåäåë êåçåêøiñiíå 45-17-43, æåäåë êåçåêøiñiíå 45-17-43, 
45-68-29 òåëåôîíäàðûíà 45-68-29 òåëåôîíäàðûíà 
õàáàðëàñóғà áîëàäû.õàáàðëàñóғà áîëàäû.

ДЛЯ ИНФОРМАЦИИ:
Первые евреи появились на территории 
современного Казахстана в средние века 

как купцы, путешествовавшие по Великому 
Шёлковому пути. Известно о пребывании 
евреев в расположенном на территории 

республики городе Туркестан, в исторических 
документах сохранились упоминания о 
существовавшей там синагоге ХV века.

Численность еврейского населения 
значительно выросла в 1930-1940 годы и во 
время эвакуации  в 1941-1942 г.г., когда на 

территорию Казахстана были вывезены свыше 
100000 евреев из европейской части СССР. По 
данным еврейских организаций: в Казахстане 
проживает более 50000 евреев (из них 11000 – 
в Алматы). В основном казахстанские евреи 
живут в крупных городах республики, где 

открыто 13 общинных центров.

Ж.КОЙКЕНОВА,
Б а й з а ќ  а у д а н д ы ќ 

прокуратурасыныѕ прокуроры, 
1-ші сыныпты заѕгер.

Байзаќ ауданында мемлекеттік сот 
орындаушыларыныѕ орындауында 
алимент ґндіру бойынша 455 атќару 
ґндірісі (40 355 476 теѕгеге), жеке 
сот орындаушыларында 238 атќару 
ґндірісі  (28 206 069 теѕгеге).
Ќазаќст ан  Ре спубликасыныѕ 

«Атќарушылыќ  іс  жїргізу  жəне 
сот орындаушыларыныѕ мəртебесі 
туралы» заѕы (əрі ќарай-Заѕ) 99- 
бабыныѕ 3-тармаєына сəйкес, алимент  
тґлеуші борышкер жўмыссыз немесе 
оныѕ жалаќысын жəне ґзге де табысын 
растайтын ќўжаттар ўсынылмаєан 
жаєдайда, алимент бойынша берешек 
оны ґндіріп алу кезінде Ќазаќстан 
Республикасындаєы орташа айлыќ 
жалаќы мґлшері негізге ала отырып 
айќындалады деп кґрсетілген.
Ќазір республика бойынша орташа 

айлыќ  жалаќы  мґлшері  136 094 
теѕгені ќўраєан.
С о т  а к т і с і  т и і с т і  т ї р д е 

орындалмаєан жаєдайда, Ќазаќстан 
Республикасыныѕ «əкімшілік ќўќыќ 
бўзушылыќ  туралы  Кодексініѕ» 
669-бабы  талаптарына  сəйке с , 
жеке тўлєаларєа – он айлыќ есептік 
кґрсеткіштіѕ мґлшерінде айыппўл 
салуєа, не бес тəулікке дейін ќамаќќа 
алуєа, əкеп соєады.
Ал Ќазаќстан Республикасыныѕ 

«Ќылмыстыќ кодексініѕ» 139-бабына 
сəйкес, ата-ананыѕ кəмелетке толмаєан 
балаларын, сол сияќты он сегіз жасќа 
толєан еѕбекке ќабілетсіз балаларын 
кїтіп-баєуєа сот шешiмi бойынша 
ќаражат тґлеу жґніндегі міндеттерін 
їш  айдан  астам  орындамауы  не 
кəмелетке толєан еѕбекке ќабілетті 
адамныѕ ґзініѕ еѕбекке ќабілетсіз 
ата-анасын кїтіп-баєуєа сот шешімі 
бойынша ќаражат тґлеуден їш айдан 
астам орындамауы екі жылєа дейінгі 
мерзімге бас бостандыєын шектеуге 
не сол мерзімге бас бостандыєынан 
айыруєа жазаланады.
Сонымен  ќат ар ,  Заѕныѕ  3 3 -

бабына сəйкес, борышкер болып 
табылатын жеке тўлєа атќарушылыќ 
ќўжаттаєы  талаптарды  дəлелсіз 
себептермен белгіленген мерзімде 
о рынд а лма є а н  жа є д а й д а  с о т 
о р ы н д аушы сы  б о р ыш ке р д і ѕ 

Ќазаќстан Республикасынан шыєуын 
уаќытша шектеу;

34-бапќа сəйкес алименттер ґндіріп 
алу туралы атќарушылыќ ќўжаттар 
бойынша берешек жиналып ќалєан 
жаєдайда борышкерге лицензиялар, 
рўќсаттар жəне арнайы ќўќыќтар 
беруге уаќытша тиым салу туралы, 
сондай-аќ борышкерге бўрын берілген 
лицензиялардыѕ, рўќсаттар мен арнайы 
ќўќыќтардыѕ ќолданылуын тоќтата 
тўру шаралары ќолданылады.
Аудан  прокуратурасымен  2016 

жылдыѕ  о сы  уаќытына  дей ін 
алимент тґлеуден жалтарып жїрген 
6 борышкердіѕ їстінен əкімшілік 
іс ќозєалып, аталєан іс аудандыќ 
сотќа жолданып, соттыѕ ќаулысына 
сай, борышкерлер əкімшілік ќамаќќа 
алынєан.Дегенмен, алимент тґлеу 
бойынша сот актісін аталєан заѕ 
нормаларынан аяќ тартќандыќтан 
єана орындап ќоймай, əрбір алимент 
тґлеуші азамат онсыз да бір ата-
анасынан еріксіз алшаќ болуєа мəжбїр 
болєан, осындай жаєдайєа душар 
болуына мїлдем кінəсі жоќ, кґѕілі 
жарым  баласыныѕ  толыќќанды 
жетіліп, материалдыќ жаєынан, рухани 
жаєынан да кенде болмай еліміздіѕ 
мыќты ўрпаєы болып ґсуіне ќолдан 
келген кґмегін ерікті жəне саналы 
тїрде беруге аянбауы ќажет.
Б ї г і н г і  т а ѕ д а ,  а у д а н  

прокуратурасыныѕ  ыќпалымен 
04.10.2016 жылы ґткен заѕдылыќты, 
ќўќыќтыќ тəртіпті жəне ќылмысќа 
ќарсы кїресті ќамтамасыз ету жґніндегі 
їйлестіру кеѕесініѕ №4 хаттамасыныѕ 
2.3 тармаєын орындау барысында 
«Алименттер ґндіріп алу кезінде 
уəкілетті мемлекеттік органдардыѕ 
ґзара іс-ќимыл жасауыныѕ проблемалы 
мəселелері жəне заѕдылыќтыѕ жай-
кїйін» ќамтамасыз ету маќсатында 
ќўќыќ  ќорєау  органдары  мен 
мемлекеттік  уəкілетті  органдар  
арасында  аудандыќ  прокуратура 
ќызметкерлерімен ,  ЌСжЕАЖКБ , 
сот орындаушылар  (мемлекеттік 
жəне  жеке ) ,  ішкі  істер  бґлімі , 
аудан əкімдігініѕ жўмыспен ќамту 
орталыєы, Байзаќ ауданы əкімдігініѕ 
Білім бґлімініѕ жанынан ќўрылєан 
ќорєанышылыќ жəне ќамќоршылыќ 
кеѕесі  арасында  мобильдік  топ 
ќўрылды.Алдаєы уаќытта мобилдік 
топтыѕ жўмысы аудан прокурорыныѕ 
ќатаѕ баќылауында болады.

ÀËÈÌÅÍÒ  ÒӨËÅÓ - 
ÏÀÐÛÇ


