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

2016 жылдың І тоқсанына  Айыртау ауданы әкімінің,  
аудан әкімінің орынбасарларының және аудан әкімінің 
аппарат басшысының азаматтарды қабылдау кестесі 

Қоғамның сенімін, азаматтардың заңды құқықтары 
мен мүдделерін қорғау мақсатында, сонымен қатар 
аудан әкімі аппараты қызметкерлерінің лауазымдық 
және сыбайлас жемқорлыққа байланысты құқық 
бұзушылықтарын және Ар-намыс кодексінің талап-

СЕНІМ ТЕЛЕФОНЫ
тарын сақтамау жағдайларын анықтау мақсатында, 
«Айыртау ауданы әкімінің аппараты» мемлекеттік 
мекемесінде 8(71533)22646 сенім телефоны және 
airtau-akimat@sko.kz электрондық пошта қызмет 
етеді.

7 қаңтар – барша хрис ти андардың Рож-
дество ме рекесі. Мұсылмандар үшін  асыл 

пайғамбарымыз Мұ хам мед (с.ғ.с) туған күн 
–  Мәу лiт мерекесi қан шалықты ма ңызды бол-
са, христиандар үшiн Рождество мерекесiнiң де  
ма ңызы соншалықты. Се бебi, Рождество – Иса 
пай ғам бардың туған күнi. 

Қаңтардың  7-і күні Саумалкөл селосының Введения 
Пресвятой Богородицы шіркеуінде аудан әкімінің орын-
басары Мафруза Науанова жиналған жұртшылықты 
Христос Рождество мерекесімен құттықтады. 

«…Бүгінде православ діндарлары қазақстандық 
қоғамның  ажырамас  бөліг ін  құрай  отырып , 
әлеуметтік-экономикалық және рухани дамуына, 
елдегі конфессияаралық қатынастарды үйлестіруге 
салмақты үлес қосып келеді. Ал рождество күндері мәңгі 
адамгершілік құндылықтарын сақтап, адамдардың 
жүрегіне махаббат пен шапағат, рухтанушылық пен 
ізгі ниет ұялатып, қазақстандықтарды жақсы істер 
жасауға және мінсіздікке ұмтылуға, өзара құрметтің 
жоғары қасиеттерін көрсетуге ықпал етеді. Елбасы 
өзінің Жолдауларында  қазақстандық отаншылдық, 
Қазақстан халқының әл-ауқаты мен өркендеуі, 
этносаралық және дінаралық келісім түбегейлі 
бағыттары болып табылатын зайырлы мемлекеттің 
ғасырымыздың ортасына дейінгі жүйелі стратегиялық  
даму тұжырымдамасын ұсынды. Бейбітшілік пен келісім 
еліміздің тәуелсіздік жылдарында әлемдік қауымдастық 
алдында Қазақстанның бет-бейнесіне айналды. Әртүрлі 
мәдениет пен көзқарастар иелері және түрлі этностар 
мен ұлыстар арасында өзара сыйластықты тәрбиелеу 
- Президентіміз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев жүзеге 
асырып отырған сындарлы саясаттың ажырамас бір 
бөлігі», - дей келе,  отбасыларына молшылық, сенім 
мен келісім, зор денсаулық, мол табыс, бақыт, татулық 
пен сүйіспеншілік тіледі. 
Христиандарды айтулы Рождество мерекесімен 

Мереке мезеті

РОЖДЕСТВО – РАҚЫМШЫЛЫҚ МЕРЕКЕСІРОЖДЕСТВО – РАҚЫМШЫЛЫҚ МЕРЕКЕСІ
құттықтаған ауданның ішкі саясат бөлімінің басшысы 
Жақсылық Жүсіпов пен Володар ауылдық округінің 
әкімі Ерлан Сәдуақасовтар да жиналған жұртшылыққа 
отбасылық бақыт, зор денсаулық, елімізге бейбітшілік 
пен келісім тіледі.
Өз кезегінде Саумалкөл селосының Введения Пресвя-

той Богородицы шіркеуінің шырақшысы иерей Евгений 

барша жұртшылықты жарқын мерекемен құттықтап, 
жұршылықты құттықтай келген меймандарға  діни 
мейрамға деген ілтипаттары үшін алғысын жеткізді.
Сонан соң шіркеу шырақшысы аудан шіркеулеріне 

ұдайы қол ұшын беріп жүрген «Ғасыр Айыртау» 
жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің директоры Ва-
лентин Лыткинді «Тең апостолды князь Владимирдiң 
дүние салуына 1000 жыл толуы» медалімен марапат-
тады. Осындай марапатпен облыс орталығы Петропавл 
қаласында өткен мерекелік жиында шіркеу жанындағы 
жексенбілік мектебінің ұстазы Елена Коровина да 
марапатталған болатын.
Осы күні орталық шіркеуде балаларға рождестволық 

тәттіге толы сыйлықтар да үлестірілді  шіркеу 
шырақшысы иерей Евгений балаларды Рождество 
мерекесімен құттықтап, оларға тәттіге толы сыйлықтар 
табыстады. 
Саумалкөл селосының Введения Пресвятой Богоро-

дицы шіркеуінің шырақшысы иерей Евгений жетім және 
ата-аналарының қамқорлығынсыз қалған балаларға 
арналған Айыртау мектеп-интернатының отбасыла-
рында болып, әр отбасы балаларына тәтті торттар 
сыйлады. 
Сондай-ақ ауданның православ шіркеулерінде де 

көп балалы, аз қамтылған отбасы балалары үшін  
Рождество мерекесіне орай қайырымдылық шаралары 
ұйымдастырылды. 

Өз хабарымыз.
Суретті түсірген 

Ирина БУРКОВСКАЯ. 

Құрметті жерлестер!
Елбасының бастамасымен барлық 

деңгейдегі әкімдердің тұрғындармен 
есеп беру кездесулері қоғамымыздың 
демократизациялау, оның бірлігінің 
нығаюы, азаматтардың қоғамдық 
белсенділігін арттыру, әлеуметтік-
экономикалық әрі қарай даму 
жолындағы аса маңызды іс-шара 
болып табылады. Жыл сайынғы 
Қазақстан  Республикасының 
Президенті Н.Ә.Назарбаевтың халыққа 
Жолдаулары жеткен нәтижелерді 
үнемі қорытындылау мен алдағы жо-
спарларды түйіндеуге негізделген. 
Сонымен бірге ең бастысы жалпы 
мақсаттарымызға жету үшін ынтымақ 
бағытын, еліміздің дамуындағы 
тұрақтылық пен жетістіктерді, 
қазақстандықтардың әл-ауқатын арт-
тыруын білдіреді. 

2015 жылғы 30 қарашадағы Қазақстан 
халқына жариялаған «Қазақстан жаңа 
жаһандық нақты ахуалда: өсім, ре-
формалар, даму» Жолдауында Ел-
басы «Келе жатқан күрделі кезең біз 
үшін еңсеру кезеңі болады. Біз жаңа 
жаһандық дағдарысты міндетті түрде 
жеңеміз. Бұл үшін бізде біртұтас ерік-
жігер, халық бірлігінің берік дәстүрі 
бар. Біз Қазақстанымызды дамудың 
жаңа шептеріне шығаратын боламыз!» 
деп атап өтті.  
Есептік жылы біз Қазақстан халқы 

Ассамблеясының 20-жылдық, Ұлы 
Жеңістің                 70-жылдық, Қазақстан 
Республикасы Конституциясының 20-
жылдық және Қазақ хандығының 550-
жылдық мерейлі күндерін атап өттік. 
Халық бірауыздан Ұлт Көшбасшысы 
Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевты 
сайлаған Қазақстан Республикасы 
Президентінің  кезектен тыс сайлауы 
өтті. 
Ағымдағы жылы Елбасымен біздің 

елдің келешектегі дамуының негізін 
қалауға көзделген «Ұлт Жоспары – бес 
институционалдық реформаларды 
жүзеге асыру бойынша 100 нақты 
қадам»  ұсынылды.

2015 жылы тұрғындардың табы-
старын арттыру, жұмыссыздықтың 
деңгейін төмендету және әлеуметтік 
міндеттемелерді толығымен орын-
дауды қамтамасыз ету бойынша өзекті 
міндеттерді жүзеге асыру жалғасты. 
Мықты, әрі гүлденген Қазақстан 

үшін Елбасы алдымызға қойған 2050 
жылы 30 ең дамыған әлем елдерінің 
қатарына кіру басты мақсатына тату 
отбасындай барша халық тырысады. 
Біз  де ,  айыртаулықтар ,  бұл 

Айыртау ауданының әкімі Айыртау ауданының әкімі 
А.А.Тастеміровтің 2015 жылдың А.А.Тастеміровтің 2015 жылдың 
әлеуметтік-экономикалық даму әлеуметтік-экономикалық даму 
қорытындысы бойынша аудан қорытындысы бойынша аудан 
тұрғындары алдындағы есебітұрғындары алдындағы есебі

бағдарламаны жүзеге асыруға айқын 
деректі істермен күн сайын, жыл сай-
ын еліміздің игілігі үшін үлестерімізді 
қосудамыз. 
Жыл сайын дәстүрге айналған 

тұрғындар алдында есеп беру 
кездесулерін өткізіп, атқарылған 
ж ұмы с ты ң  қ о ры ты н ды сы н 
тұжырымдап, болашаққа мақсаттар 
айқындап отырамыз. 
Айыртау ауданында әлеуметтік-

экономикалық дамудың негізгі 
көрсеткіштеріне жету бойынша жүйелі 
жұмыс жүргізілді және 2015 жылдың 
қорытындысы бойынша біраз  оң 
серпін байқалады. 
Ауыл шаруашылығы
2015 жылы ауыл шаруашылық 

өнімнің жалпы көлемі 29 млрд.
теңгеден көп немесе 2014 жылдың 
сәйкес кезеңіне 104,7 % құрады.

2015 жылы 395,1мың га жерге ауыл 
шаруашылығы дақылдары егілді, 
соның ішінде дәнді дақылдар -304,6 
мың га,  майлы дақылдар -43,7 мың 
га,   мал азығы -43,5 мың  га, картоп 
-2,7 мың га, көкөністер - 500 га.  
Ауданда астық жинайтын 4785 бірлік 

ауыл шаруашылық техникасы бар, 
соның ішінде 711 астық жинайтын 
комбайндар. 
Ж ы л  б а с ы н а н  а у д а н 

шаруашылықтарымен 827 млн.теңге 
сомаға 119 бірлік техника сатып 
алынды, 2989 тонна минералдық 
тыңайтқыштар енгізілді, бұд өткен 
жылмен салыстырғанда 25% артық.
Ет  өндірісі  (малдың  тірідей 

салмағымен) 8083,7 тонна, яғни 2014 
жылдың сәйкес кезеңіне 101,7% 
құрайды, сүт -54591тонна немесе 
107,5%, жұмыртқа 19385,3 мың дана 
немесе 110,4% құрады. 
Мал басы барлық түрлері бойын-

ша көбейді: ІҚМ 5,9%, жылқы 3,8%,                           
шошқа 16,7%, қой мен ешкі 7,8 %, құс 
24,3 %. Ірі мүйізді қара мал саны 35 
мың басты, қой 36,7 мың басты, ешкі 
0,9 мың басты,  жылқы 12,2 мың ба-
сты, шошқа 20,6 мың басты, құс 221,6 
мың басты құрады.

2015 жылдың басынан 2035 бас 
ІҚМ сатып алынды, немесе жоспар-
дан 108,8%,  соның ішінде «Сыбаға» 
бағдарламасы бойынша 429 ІҚМ басы 
сатып алынды, тапсырманың орында-
луы 104,4% құрады: «Қайрат» ШҚ -40 
бас, «Арлан» ШҚ -53 бас, «Цечоев» 
ЖК -91 бас, «Мейрам» ФШ -58 бас, 
«Мағзұм» ШҚ- 127 бас, «Рассвет» 
ШҚ-60 бас.  

Жалғасы 2-бетте.
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Айыртау ауданыныѕ əкімі А.А.Тастеміровтіѕ 2015 жылдыѕ 
əлеуметтік-экономикалыќ даму ќорытындысы бойынща аудан 

тўрєындары алдындаєы есебі
Жалғасы. Басы 1-бетте.

2 0 1 6  ж ы л ы  « С ы б а ғ а » 
бағдарламасы бойынша ауданның 
10 шаруашылығымен сатып алу 
жоспарлануда.

«Құлан» бағдарламасы бойынша 
174 жылқы басы сатып алынды не-
месе 198%:  «Нұрғали» ЖШС -50 бас, 
«Мақанай» ФҚ -23 бас, «Аяшев» ШҚ 
-14 бас, «М.Янко» ШҚ -30 бас, «Амер-
жанова» ЖК  -29 бас «Оспанова» ЖК-
13 бас, «Дитерле» ЖК -15 бас.
Ағымдағы жылы «Саян» ШҚ, 

«Ақбай» ФҚ және «Жүсіпов» ЖК 
сатып алу жоспарлануда. «Алтын 
асық» бағдарламасы бойынша 610 
қой басы сатып алынды немесе 
140%: «Юлия» ШҚ-200 бас, «Мар-
касьян»  ШҚ-200 бас, «Атамұра» 
ФҚ-210 бас.  

2016 жылы «Атамекен» ШҚ және 
«АСКА» ШҚ қой сатып алу жоспар-
лануда. «Ырыс» бағдарламасы бой-
ынша «Прекрасное» ШҚ 100 ІҚМ 
басымен және «Арна» ФҚ 50 ІҚМ 
басымен сүт блоктары, сүт жіберу, 
қи шығару құрылғылары орнатылған 
сүт фермалары құрылды.
Жалпы бас саны 235 бас отбасылық 

фермалар және «Бабық Бұрлық» 
ЖШС базасында  400 басқа және 
«Гусаковка» ЖШС 200 басқа мал 
бордақылау алаңдары құрылды.
Ағымдағы жылы «Дзауров» ШҚ 

6000 басқа құс фермасы кеңейтілді.
«Арна» ФҚ базасында  Симментал 

етті-сүтті  тұқымының асыл тұқымды 
ІҚМ 55 басына асыл тұқымды репро-
дуктор құрылды.
Ағымдағы  жыл  жоспарында 

«Жарқын СК» ЖШС 100 басқа сүт 
фермасын, «Арна» ФҚ мен «Баян» 
ШҚ 400 ІҚМ басына 2 бордақылау 
алаңдарын ашу жоспарланды.
Ауданда «ІҚМ етінің экспорттық 

әлеуетін дамыту» бағдарламасын 
жүзеге асыруда тапсырма 100,3% 
орындалды және 96,8 тоннаны 
құрады. 
Арықбалық, Гусаковка және Ка-

занка ауылдарында сүт сатып алу 
пункттері, Саумалкөл ауылында «Ам-
ренов» ЖК мал сою пункті ашылды. 
Ауыл шаруашылығы өндірісін да-

мыту үшін жыл сайын ауқымды 
қаржы ресурстары бөлінеді. 

2016 жылы «Ақмола Агро Трейд» 
ЖШС және «White road» ЖШС 2 эле-
ватор,  «Северный строитель» ЖШС  
майлы дақылдарды  қайта өңдеу 
және сақтау бойынша және құрама 
азық цехы кешені құрылысын бастау, 
«АПК Игилик Продукт» ЖШС астық 
сақтау қоймасы құрылысын аяқтау 
жоспарлануда. 
Ауыл шаруашылығы өндірісін 

дамытуға 1 млрд. 40 млн. теңге со-
масында қаржы бөлінді.

 «Дипломмен ауылға» бағдарламасы 
аясында 83 млн.теңге сомадан артық  
бюджеттік кредит пен көшерақы 
ұсынылды, 2016 жылға 43 млн.
теңге сомаға бюджеттік кредит пен 
көшерақы бөлінді.
Инвестициялар
Негізгі капиталға инвестициялар 

3,8 млрд.теңге құрады, физикалық 
көлем индексі-100,2%. 
Инвестицияларды қаржыландыру 

көздері болып өнеркәсіптер мен 
ұйымдардың  өз қаражаттары 
(жалпы көлемнің 58,1%), бюджеттік 
қаражаттар (41,3%), банк кредиттері 
(0,5%) табылады. 
Индустриалды-инновациялық 

даму
Өнеркәсіптік өндірісі өнімінің көлемі 

2015 жылдың қаңтар-қараша кезеңіне                 
4,4 млрд.теңгені құрады, физикалық 
көлем индексі 2014 жылдың деңгейіне 
108 % болды.
Өнеркәс іп  өнд ір іс і  (85 ,3%) 

құрылымында аса үлкен үлес алатын 
қайта өңдеу  өнеркәсібінде  3415,0 
млн теңгеге өнім өндірілді неме-
се 2014 жылдың сәйкес мерзіміне 
110,9%. 

 Тамақ өнімдерін өндірумен аудан-
да 44 өнеркәсіп айналысады, соның 
ішінде                          8 диірмен, 
макарон өндіретін 3 цех, еттің жар-
тылай дайын өнімдерін өндіретін 6 
цех, 1 кондитер цехы, сүт өнімдерін 
өңдейтін 3 өнеркәсіп, 23 наубайхана 
айналысады. 
Өндірілген шикізатты  дайын өнімге 

дейін қайта өңдеу дамуда: «Арменов» 
ИП мал сатып алу, сою, еттің жарты-
лай дайын өнімдерін өндіру және 
сату, «Баян» ШҚ өз дүкенінде ет және 
сүт өнімдерін сату. Қазіргі уақытта  
ауданда біздің кәсіпкерлердің өз 
өнімдерін сатып алуға болады: нан-

тоқаш және кондитер өнімдерін, ұн, 
ет өнімдері, жармалар, макарондар, 
сүт өнімдері және т.б.

2015 жылы СҚО Индустриализа-
циялау картасы аясында «Углежог» 
Компания ЖШС ағашты терең өңдеу 
цехы ашылды.
СҚО Индустриализациялау карта-

сы аясында  ауданда «Сырымбет» 
АҚ қалайы кен орнын игеру бойынша 
тау-кен байыту кешенінің құрылысы 
жобасы жүзеге асырылуда және осы 
жобаны 2018 жылы енгізу жоспарлан-
ды.  Ағымдағы жылы «Бизнестің жол 
картасы 2020» бойынша 1,3 млрд.
теңге сомаға жоғарывольтті электр 
тарату желісі құрылды.

2016 жылы «Ғасыр Айыртау» ЖШС 
және «Прекрасное» ШҚ шұжық це-
хын,  Саумалкөл а. «Гормолзавод» 
ЖШС ірімшік және сары май  өндіру 
цехын, Лобаново а. «Леонтьев» ЖК 
наубайхана мен кондитер цехын,  «ГК 
Мост» ЖШС газды-бетонды блоктар 
өндіру цехын ашуды,  Имантау а. 
«Hairun Agro» ЖШС балық пен етті 
қайта өңдеу цехын және жылыжай 
кешенін ашуды, көкөніс қоймасын 
орнатуды жоспарлады. 
Кәсіпкерлік
Бөлшек тауар айналымының 

көлемі 2015 жылдың қаңтар-қараша 
аралығында 4,1 млрд.теңге құрады 
немесе  2014 жылдың  сәйкес 
мерзіміне 119%. 

2016 жылдың 1 қаңтарына 345 
заңды тұлға, соның ішінде кіші-320, 
орта -24, ірі – 1 тіркелген. 
Ауданда  1505 кіші және орта 

кәсіпкерлік субъектілері қызмет 
етеді немесе 2014 жылдың сәйкес 
мерзіміне 89,1% құрайды, соның 
ішінде заңды тұлға -124, ЖК-1213, 
ШФҚ-168.
Жыл басынан 37 жаңа кәсіпкерлік 

объектілері ашылып, 122 жұмыс орны 
құрылды:,  5 қоғамдық тамақтану 
пунктері, 8 қайта өңдеу өндірістері, 
15 туризм объектілері,                        5 
қызмет  көрсету  саласындағы 
объектілер, 1 демалыс орталығы 
және 1 шағын орталығы.

 Есептік жылда «Бизнестің жол 
картасы-2020» бағдарламасы бой-
ынша: 
өндірістік инфрақұрылымды дамы-

ту бағыты бойынша 9,9 млн.теңге 
сомаға «Жемчужина Имантау» 
демалыс аумағында электр беру 
желісінің құрылысына «Совостья-
нов» ЖК өтінімі мақұлданды.  «Леон-
тьев» ЖК наубайхана мен кондитер 
цехының жабдықтарына, «ГК Мост» 
ЖШС газды-бетонды блоктар өндіру 
цехының жабдықтарына  екінші 
деңгейдегі банктерде мақұлданды.

«Пайыздық  мөлшерлемен і 
қаржыландыру» бағыты бойынша 
66,5 млн. сомаға  5 жоба мақұлданды:  
«Қыдырбеков» ЖК - жолаушылар та-
сымалдау, «Пирманов» ЖК – жүк та-
сымалдау, «Ратмир» ЖК және «Мо-
кринская» ЖК –сауда, «Саумалкөл» 
ЖШС –автокөлік сатып алу және 
коммерциялық жылжымайтын мүлікті 
қайта қалпына келтіру. 

«Ludmila»  ЖШС старт-ап бой-
ынша қаржыландыру – 15,1 млн. 
теңге сомаға қонақ үй-мейрамхана 
қызметін ұсыну.
Гранттық қаржыландыру 1,5 млн. 

теңге «Корасев» ЖК бөдене басын 
көбейтуге бөлінді.

«Кәсіпкерлерге қаржыландыру 
емес қолдау көрсетуді ұсыну» 
бағыты бойынша 36 кәсіпкер «Бизнес 
кеңесші» жобасы және «Корасев» 
ЖК «Обучение топ-менеджменту 
МСБ» жобасы бойынша «Назар-
баев Университет» АҚ базасында 
оқытудан өтті. 

2016 жылы кәсіпкерліктің келесі 
объектілерін ашу жоспарлануда:
С а у м а л к ө л  а . » Т ой х а н а » 

мерамханасының, «Норд Строй 
NS» ЖШС дүкенінің және кондитер 
цехының құрылысы;
Арықбалық а. «Егоров» ЖК газ құю 

стансасының құрылысы;
Имантау а. «Баймағанбетова» ЖК 

демалыс орталығының құрылысы;
Саумалкөл а. «Сорокина» ЖК 

және Имантау а. «Самолазова» ЖК 
2 сауда-ойын-сауық орталығының 
құрылысы;
Саумалкөл а. «Агишев» ЖК, 

«Кәрімов» ЖК және «Неғметов» ЖК 
3 дүкеннің құрылысы;
Саумалкөл а. «Ludmila»  ЖШС 

кафе мен қонақ үйдің құрылысы;
«Бизнестің жол картасы-2020» 

бойынша 44 млн. теңге сомаға 
тұрғындарға кредиттер көзделген.

Туризм
А у д а н ны ң  э к о н о м и к а сы н 

дамытудың келешекті салаларының 
бірі туризм болып табылады. Аудан 
аумағында 33 іс-әрекеттегі туризм 
объектілері бар, бұл 2014 жылғыдан 
2 объектіге артық.

2015 жыл  басынан  бастап  
Қазақстанның басқа өңірлерінен, 
жақын және алыс шептерінен аудан-
да 25 мыңнан аса туристер болып 
қайтты.  Есептік жылда «Салта-
нат» балалар сауықтыру лагерінде 
республикалық бюджеттен 160 
млн. теңге сомаға, «Сокол» БСЛ  
асханасына 33 млн. теңге сомаға 
күрделі жөндеу жүргізілді, «Арда-
гер» демалыс аумағында 5 млн. 
теңге сомаға жазғы үйлер қайта 
қалпына келтіірілді, «Горняк» дема-
лыс аумағына 4,5 млн. теңге сомаға  
электр беру желісі жүргізілді.

2015 жылы «Жұмыспен қамту жол 
картасы-2020» бойынша кредиттік 
қаржы  есебінен  «Арлан» де-
малыс аумағы, «Махметов» ЖК, 
«Нұрманова» ЖК, «Егоров» ЖК жол 
бойғы сервис объектілері ашылды. 
«Солнечный Вип» демалыс аумағы 
жанында марал мүйізі емханасы, 
2-қабатты ғимарат, кафе-корабль, 13 
жазғы үйлер ашылды,                      10 
квадроцикл, катамарандар сатып 
алынды, 30 марал әкелінді.  

2016 жылы туризмді дамыту бойын-
ша жоспарлар: 

 жаңа туристік объектілерді ашу 
және инфрақұрылымды жеткізу;

 «Солнечный Вип» ЖШС-нің ма-
рал мүйізі емханасының 2 қабатты 
ғимаратын ашу;

«Махметов» ЖК жазғы үйлер 
мен коттедждік-қонақ үй кешені 
құрылысы;

«Пирманов» ЖК  2 қонақ  үй 
құрылысы;

«Севостьянов» ЖК 24 жазғы үйлер 
құрылысы;

«Elekti Holidays» ЖШС 24 жазғы 
үйлер құрылысы;

«Эдельвейс» ЖШС 20 жазғы 
үйлер мен 30 жатын орындық корпус 
құрылысы;

«Бижов»  ЖК  2  қона қ  үй 
құрылысы;

« A r d i »  ЖШС  а ң ш ы л ы қ 
шаруашылығын құру жоспарлану-
да.
Қаржылық қызмет саласы
 Ауданда «Халық банкі» мен «Каз-

ком» акционерлык қоғамдарының 
бөлімшелері, «Хоум кредит» және 
«Еуразиялық банк» акционерлік 
қоғамдарының агенттері қызмет етеді. 
Ауданның банк құрылымдарымен 
жыл басынан әлеуметтік мәселелерді 
шешуге, кіші әрі орта бизнестің да-
муына бағытталған жалпы 698 млн.
теңге сомасына кредиттер берілді, 
депозиттік база 733,4 млн.теңгені 
құрайды.  

«KMF» микро-кредиттік ұйымының 
филиалымен 620 қарыз алушыларға                     
148 млн.теңге сомаға кредиттер 
берілді. 
Бюджет
2016 жылдың 1 қаңтарына жергілікті 

бюджетке 3700,8 млн.теңге түсті. 
Меншікті табыстың көлемі 685,1 млн.
теңге құрайды, яғни 2014 жылғыдан 
14,9% артық. 
Бюджеттің шығыс бөлігі 99,8% 

орындалды. 
Құрылыс пен жолдар
2015 жылда құрылыс жұмыстарының 

көлемі 1,7 млрд.теңгені құрады, бұл  
2014 жылдың қаңтар-желтоқсан 
аралығындағыдан 3 есе артық. 

2015 жылы 4606 шаршы метр 
тұрғын үй іске қосылды (32 пәтер) 
немесе  өткен жылға 109,1%. 
Тұрғын үй құрылысына 155,1 

млн.теңге жіберілді, бұл 2014 жыл 
деңгейінен 33,7% жоғары.

2015 жылы 5 елді мекеннің бас 
жоспарларын әзірлеуге аудандық 
бюджеттен 2,4 млн. теңге бөлініп, 
игерілді.

2016 жылы Саумалкөл а. стади-
он мен азотбасылық жатақанаға 
ЖСҚ әзірлеу, «Бижов» ЖК 3 қабатты 
көппәтерлі жеке тұрғын үй құрылысы 
жоспарлануда. 

2015 жылы «Көкшетау-Рузаевка» 
республикалық маңыздағы жолдың 
орташа және ағымдағы жөндеуіне 
250 млн.теңге бөлінді. 
Республикалық және облыстық 

бюджеттен облыстық жолдардың 
жөндеуіне 757,6 млн.теңге бөлінді, 
соның  іш інде :  «Саумалкөл -
Новоишимское» автомобиль 
жолының  темір жол арқылы өтетін 

жол көпірінің күрделі жөндеуіне 253,5 
млн. теңге, «Еленовка-Чистополье», 
«Антоновка-Горное» автомобиль 
жолдарының орташа жөндеуіне 
293,2 млн.теңге,   «Антоновка-
Горное», «Еленовка-Чистополье», 
«Саумалкөл-Новоишимское» және  
«Саумалкөл-Арықбалық» авто-
мобиль жолдарының ағымдағы 
жөндеуіне (маршруттық тәсілмен) 
163,8 млн.теңге,   жолдарды ұстауға 
47,1 млн.теңге.

 2015 жылы аудан бюджеті есебінен 
аудандық маңыздағы жолдарды 
ұстауға 26,7 млн. теңге бөлінді.

«Өңірлерді дамыту» бағдарламасы 
аясында 2015 жылы Саумалкөл 
ауылы Янко көшесінің ішкікенттік 
жолдарының ағымдағы жөндеуіне 
27,9 млн.теңге жұмсалды. 

2016 жылы «Көкшетау-Рузаевка» 
жолын  жөндеуді  жалғастыру , 
«Арықбалық -  Саумал көл» ,  
«Еленовка-Арықбалық-Чистополье» 
және «Антоновка-Лавровка-Горный» 
облыстық маңыздағы жолдарды 
жергілікті бюджет қаражаты есебінен 
жөндеу жоспарлануда.
Аудандық жолдарды жөндеуге және 

ұстауға 28,5 млн.теңге бөлінді. 
Тұрғын  үй - коммуналдық 

шаруашылық
Ауданның 82 елді мекені  ауыз суды 

жергілікті қайнарлардан және аудан 
орталығының бір бөлігі топтық су 
құбырынан алады. Халық пайдала-
натын су микробиологиялық және 
санитарлық-химиялық нормаларға 
сәйкес. Жергілікті су құбырлары 21 
елді мекенде бар, қалған басқа ауыл-
дарда 82 құдық, 167 ұңғыма. 

«Өңірлерді дамыту» бағдарламасы 
бойынша  в  2015 жылы  елді 
мекендерді абаттандыру жұмыстары 
9,8 млн.теңге сомаға жүргізілді: 9 елді 
мекенде иесіз объектілерді сыру, 
8 елді мекенді абаттандыру және  
Саумалкөл а. балаларға арналған 
ойын алаңы  салынды.
Ағымдағы жылы Айыртауское, 

Қаратал ауылдарына Көкшетау 
топтық су құбырының құрылысына 
және Егіндіағаш ауылында жергілікті 
сумен қамту қайнарының құрылысына 
жобалық сметалық құжаттамалары 
әзірленді. 
Сонымен бірге «Казводхоз» РМК 

су ресурстары бойынша комитеті 
Көкшетау топтық су құбырына 
ауданның 17 елді мекенін қосу бой-
ынша есептер дайындап жатыр.

2 0 1 6  ж ы л ы  а у ы л д а р д ы 
абаттандыруға жергілікті өзін-өзі 
басқару қаражаты есебінен 11,3 
млн. теңге және  «Өңірлерді дамыту» 
бағдарламасы бойынша ішкікенттік 
жолдарды жөндеуге және елді 
мекендерді абаттандыруға 37,8 млн.
теңге бөлінді.
Электр жылумен қамтамасыз ету
Ауданның елді мекендері электр 

қуатымен 100 пайыз қамтылған. 
2015 жылы Гусаковка және Қаратал 

ауылдарының қосалқы станцияла-
рына күрделі жөндеу, Антоновка-
Шалқар ВЛ-10 желісінің 15 км күрделі 
жөндеу, 25 КТП, ВЛ-10-87 км және 
0,4 кВ-10 км артық ағымдағы жөндеу 
жұмыстары жүргізілді.

2016 жылы Антоновка а. қосалқы 
станциясын қайта қалпына келтіруді 
аяқтау, Саумалкөл а. ВЛ-10 5 км және 
0,4 кВ 5 км желісін, Имантау а. 0,4 
кВ 4,5 км желісін күрделі жөндеу, 26 
КТП, ВЛ-10 – 87 км желісін және 100 
км артық 0,4 кВ желісін ағымдағы 
жөндеу жоспарлануда. 
Ауданда білім беру, денсаулық 

сақтау және мәдениет объектілерін 
жылытып тұрған 66 қазандық бар, 
соның ішінде 3 орталық, 2 жергілікті, 
61 автономды. Көпқабатты 35 тұрғын 
үй 3 қазандықпен жылынады. 
Аудандық телекоммуникация, по-

шта байланыстары
2015 жылы Айыртау аудандық те-

лекоммуникация торабымен қызмет 
көрсету жоспары 104,1% орындал-
ды және өткен жылға өсім 109 % 
құрады. 
Өткен жылдың көрсеткішінен 2,4 % 

артық телефон нөмірлері қойылды. 
Кирилловка, Нижний Бурлук ауыл-

дарында Интернет қосылды, Қаратал 
ауылында 1000 нөмірге сымсыз бай-
ланыс мұнарасы  іске қосылды. 
Пошта қызметі есептік кезеңге 

жиынтық табыс бойынша  105% орын-
далды, өткен жылмен салыстырғанда  
өсім 17 % құрады. 
Тұрғындарды жұмыспен қамту және 

әлеуметтік қорғау
2016 жылдың  1  қаңтарына 

38 жұмыссыз  ресми  тіркелді , 
экономикалық белсенді тұрғындардың 
санынан тіркелген жұмыссыздардың 
бөлігі 0,2% құрайды. 

2477 адам жұмыспен қамтылды, 
соның ішінде 1072 адам жаңа 
құрылған тұрақты жұмыс орында-
рына орналасты. 
Қоғамдық  жұмыстарға  394 

жұмыссыз адам қатысты, әлеуметтік 
жұмыс орындарға 32 адам, 20 
жұмыссыз азамат кәсіби дайындау  
және қайта дайындауды аяқтап, 
жұмысқа орналастырылды. 
Аз қамтылған азаматтардың саны 

2016 жылдың 1 қаңтарына 494 
адамды құрады. Кедейлік деңгейі 
1,3% құрады және өткен жылдың 
сәйкес кезеңімен салыстырғанда  0,4 
пайыздық пунктке азайды.     

26 отбасы жалпы сомасы 1,4 млн.
теңгеге атаулы әлеуметтік көмек 
алды. 

«Жұмыспен қамту жол картасы 
-2020» бағдарламасын жүзеге асыру.

2015 жылы Жұмыспен қамту жол 
картасы 2020 бағдарламасына 400 
адам қатысты. 

«Жұмыспен қамтуды инфрақұрылым 
мен  тұрғын  үй -коммуналдық 
шаруашылықты дамыту арқылы 
қамтамасыз ету» бірінші бағыты 
бойынша 2015 жылы 3 орта мектептің 
күрделі жөндеуіне 42,5 млн. теңге 
бөлінді (Қазақ ОМ ғимаратының 
күрделі жөндеуі (терезе жиынтығын 
ауыстыру) – 11,2 млн. теңге, Лав-
ровка ОМ ғимараты қазандығының 
күрделі жөндеуі – 19,3 млн. теңге, 
Рудный ОМ қазандығын шығару 
– 12 млн.теңге), Жұмыспен қамту 
орталығы арқылы 17 адам жұмысқа 
орналастырылды.

«Агротехникалық колледж» КММ 
оқу корпусы ғимаратын күрделі 
жөндеуге 19,1 млн. теңге бөлінді, 6 
адам жұмысқа орналастырылды.

«Кәсіпкерлік бастамашылықты ын-
таландыру және тұғырлы ауылдарды 
кешенді дамыту» екінші бағыты бой-
ынша 2015 жылы 40,2 млн.теңгеге 
шағын кредиттер жоспарланды, 
40,2 млн.теңгеге 18 шағын кредит 
берілді. 
Ағымдағы жылы  қайта инвестиция-

лау қаржысынан 20,8 млн. теңгеге 8 
шағын кредит алынды. 

 «Жұмыспен қамту жол карта-
сы 2020» бағдарламасы аясында  
бұрынырақ шағын кредит алған жеке 
кәсіпкерлермен 2015 жылы 40 жұмыс 
орындары құрылды.
Кәсіпкерлік негіздерін оқу курстары-

на 20 адам жіберілді, осы мақсаттарға 
бюджеттен  1,2 млн. теңге бөлінді. 

«Жұмыс берушінің қажеттілігі 
шегінде қоныс аудару және оқыту 
арқылы  жұмысқа  орналасуға 
жәрдемдесу» үшінші бағыты бой-
ынша  қайта дайындыққа 4 адам 
жіберілді. Ағымдағы жылы оқуды 3 
адам аяқтады. Тұрақты жұмысқа 10 
адам орналастырылды.

2015 жылы әлеуметтік жұмыс 
орындарын ұйымдастыру арқылы 
уақытша жұмысқа 25 адам, жастар 
тәжірибесіне 20 адам жолданды. 
Орта айлық жалақы аудан бойынша  

бір  жұмысшыға 2015 жылдың 9 ай-
ында өткен жылдың сәйкес кезеңімен 
салыстырғанда 10,1% өсті және 
69373 теңгені құрады, соның ішінде 
ауыл шаруашылығында 68922 теңге 
немесе 112,0% өткен жылдың сәйкес 
кезеңіне.
Білім беру
Мектепке дейінгі ұйымдар жүйесі 

48 бірлікті құрайды, соның ішінде                                  
5 балабақша, 1645 бала қамтылған 
43 шағын орталық (соның ішінде 50 
орындық жеке шағын орталық). 
Мектепке дейінгі тәрбиелеу және 

оқыту 100%  құрайды.
2015-2016 оқу жылының  басына 

ауданның мектеп жүйесі 53 бірлікті 
құрайды, соның ішінде 10 бастауыш, 
11 негізгі және 32 орта. Оқушылардың 
жалпы саны 5267 адам. 
Ағымдағы жылы 3 бастауыш мектеп 

жабылды (Пышный, Никольск, Заря), 
Береслав негізгі мектебі бастауыш 
болып қайта құрылды.
Ауданның барлық мектептері Ин-

тернет желісіне қосылды, кеңжолақты 
интернетке 23 мектеп қосылды. 

2015  жылы ұлттық бірыңғай 
тестілеуді тапсыруға 206 мектеп түлегі 
қатысты және  аудан бойынша орта 
балл 71,1 болды. 
Техникалық және кәсіби білім беру 

бағдарламалары 2 мемлекеттік кәсіби 
колледждерімен жүзеге асырылуда. 

Жалғасы 3-бетте.
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Осымен екінші жыл облыстың мектеп оқушылары 
арасында өңір басшысы  Ерік Сұлтановтың ба-
стамасымен және «Нұр Отан» партиясының 
қолдауымен бастау алған 12-14 жастағы оқушылар 
арасындағы «Мен – чемпионмын» балалар спорттық 
ойындарының аудандық ақтық кезеңі №2 Саумалкөл 
мектеп-гимназиясының спорт залында болып өтті.

 «Мен - чемпионмын» балалар спорттық ойыны - ба-

лалар денсаулығын нығайту, дене тұлғасының жетілуін 
тәрбиелеу, ауданның мектеп оқушыларын барынша 
спортқа және қозғалыс ойындары сабақтарына тарту, 
салауатты өмір салтын насихаттау және балалардың бос 
уақытында мәдени-спорттық ойын-сауық ұйымдастыру 
мақсатында өткізіліп отыр. 
Аудандық кезеңнің жарыс алаңында өткен жылғы 

ойындардың жеңімпазы, облыстық кезеңнің ІІІ орын 
иегерлері №1 Саумалкөл орта мектебінің «Виктория»,  
№2 Саумалкөл мектеп-гимназиясының «Ну, погоди!» 

Спорт – денсаулық кепілі
Бірінші мектеп – екі мəрте 

аудан чемпионы
және Кирилловка орта мектебінің «Искра» командалары   
бақ сынасты.
Жарыстың салтанатты ашылуында сөз алған Балалар 

мен жасөспірімдер спорт клубының директоры Виктор 
Москальский жарысқа қатысушы команда мүшелеріне 
аталмыш жарыстың мақсаттары жайында айта келе, 
жас спортшыларға сәттілік тіледі. 
Бас төрешінің басқаруымен сайыстың тартысты кезеңі 

де басталып кетті. Жалпы жарысқа 
қатысушы спортшылар он түрлі эста-
феталар арқылы өз күштерін ортаға 
салды. 
Жарыстың алғашқы сайысынан 

«Виктория» командасы өздерінің 
шебер дайындықтары арқасында 
қарсыластарынан оқ бойы озып алға 
шықты. 
Тартысты жарыста жалпы жинаған 

ұпай сандарымен №1 Саумалкөл 
орта мектебінің «Виктория» коман-
дасы аудандық кезеңнің екінші мәрте 
жеңімпазы атанса, жүлделі ІІ орынға 
№2 Саумалкөл мектеп-гимназиясының 
«Ну ,  погоди !» командасы   қол 
жеткізді. Ал ІІІ орынды  Кирилловка 
орта мектебінің «Искра» командасы 
еншіледі. 
Жарыстың марапаттау рәсімінде Вик-

тор Михайлович жарысқа қатысушы 
командаларды құттықтап, оларды 
арнайы жүлделі дипломдармен және 
бағалы сыйлықтармен марапаттады.

Ал аудандық кезеңнің екінші мәрте жеңімпазы №1 
Саумалкөл орта мектебінің «Виктория» командасы 
үстіміздегі  жылдың наурыз айында (оқушылардың 
көктемгі демалысы уақытында) облыста өтетін «Мен – 
чемпионмын» балалар спорттық ойындарында аудан 
намысын қорғайтын болады.  Облыста өтетін сында 
аудан намысын қорғайтын «Виктория» командасына 
сәттілік және жеңіс тілейік!

Бағлан ҚОЖАҚОВ.
Суреттерді түсірген автор.

Өткен 2015 жылда ауданның ішкі істер 
бөлімі көптеген толағай табыстарға қол 

жеткізді.  Солардың  бірегейі қарапайым 
Саумалкөл ауылының азаматы өз кезегінде 
ғимратқа тонау мақсатында түскен ұрыларды 
құрықтады.

Өткен жылдың 24 желтоқсаны күні Саумалкөл 
ауылының ықшам ауданындағы «Шон» дәмханасының  

Бейбіт күннің батырлары

Александрдың ерлігі бағаланды
(«Рахимов» жеке кәсіпкерлігі) күзетшісі Александр 
Отт кезекті күзетінде болады. Түнгі уақытта Алек-
сандр дәмхана ғимаратына тонау мақсатында 
екі қарақшының түскенін аңғарады. Сол мезетте 
түнгі күзетші бірден ауданның ішкі істер бөліміне 
қоңырау шалып, аталмыш ғимаратқа ұрылардың 

түскенін хабарлайды. Осы кезде 
тепсе темір үзетін жас жігіт көп 
ойланбастан ұрылардың дәмхана 
қоймасынан музыкалық аппарат пен 
дыбыс зорайтқышты алып шыққан 
ұрылардың ізіне түседі. Соңдарына 
түскен  күзетшіні  байқаған  түнгі 
ұрылар алған заттарын тастай са-
лып қаша жөнеледі. Өз қызметіне 
жауапкершілікпен қарайтын Алек-
сандр тез арада ұрыларды қуып 
жетіп, ішкі істер органы қызметкерлері 
келгенше ұрыларды қолға түсіреді. 
Тергеу амалдарын  жүргізу ба-

рысында әлгі ұрылар Саумалкөл 
ауылының 1992 жылғы және көрші 
Ғабит Мүсірепов ауданының 1993 
жылғы азаматтары болып шықты. 
Осы қылмысты тергеу барысында 

бұған дейін Саумалкөл ауылының 
ықшам ауданындағы гараждарды то-
нау фактілеріне де осы азаматтардың  
қатысты екені анықталды.  
Жаңа жыл қарсаңында ауданның 

ішкі істер бөлімінде Александрды 
жеке құрам алдында ауданның ішкі 
істер бөлімі бастығының орынбаса-
ры Марат Серкешов бөлім бастығы 
Айдос Ідірісовтің арнайы Құрмет 
грамотасымен марапаттап, бағалы 
сыйлығын сыйлады.

Бағлан ҚОЖАҚОВ.
Суретті түсірген автор.

Жалғасы. Басы 1, 2-беттерде.
2015 жылы Саумалкөл а. мемлекеттік-

жекешелік әріптестігі аясында  «Ниятул-
лаев» ЖК «Балауса» шағын орталығын 
ашты. 

«Жұмыспен қамту жол картасы 2020» 
бойынша Қазақ ОМ күрделі жөндеуіне 
(терезе жиынтығын ауыстыру), Лав-
ровка ОМ ғимараты қазандығының 
күрделі жөндеуіне, Рудный ОМ 
қазандығын шығаруға республикалық 
және облыстық бюджеттен 42,5 млн.
теңге бөлінді. 

2015 жылы жергілікті бюджет есебінен 
4,7 млн. теңге сомаға ауданның Лоба-
нов және Златогор орта мектептеріне 
УАЗ автомобильдері, 3 млн. теңге 
сомаға аудан мектептеріне 8 қазандық,  
28,2 млн. теңге сомаға оқулықтар сатып 
алынды.
Жұмыспен қамту жол картасы 2020 

бағдарламасы аясында 2016 жылы 
республикалық және облыстық бюд-
жет қаражаты есебінен  64,3 млн. теңге 
сомаға «Родничок» балабақшасы 
ғимаратының күрделі жөндеуін жүргізу 
жоспарлануда. 
Имантау а. мемлекеттік-жекешелік 

әріптестігі аясында «Кузахметов» ЖК                  
60 орындық балабақшасы құрылысы 
және 13 мектепте шаруашылық 
тәсілімен қазандықтарды шығару жо-
спарлануда.  
Денсаулық сақтау
Ауданның денсаулық сақтау жүйесі 

115 төсектік аудандық орталық ау-
руханамен, 10 дәрігерлік амбулато-
риямен, 58 медициналық пунктпен және 
3 фельдшерлік-акушерлік пунктпен 
ұсынылады. 
Тұрғындарға 53 дәрігер және 261 

орта медициналық қызметкер қызмет 
көрсетеді. 
Есептік жылы ауданға 19 медициналық 

қызметкер келді, оның 4-еуі дәрігер.
Дәрігерлердің дефициті 6 бірлікті 

құрайды (дәрігер-кардиолог, дәрігер-
лаборант, дәрігер-тарвмотолог, 
дәрігер-нарколог, 2 жалпы тәжірибедегі 
дәрігер). Бос орындарды жабу бойынша 
ұдайы жұмыстар жүргізіледі.
Ағымдағы жылы Арықбалық терпевтік 

бөлімшесі стационары ғимаратының 
және шатырының күрделі жөндеуіне 
75,2 млн. теңге бөлініп, игерілді.

17 млн. теңге сомаға медициналық 
құрылғылар және 11,5 млн. теңге 
сомаға 6 бірлік санитарлық автокөлік 
сатып алынды.

2016 жылы Арықбалық дәрігерлік ам-
булаториясы қасбетінің күрделі жөндеуі 
жоспарлануда.
Мәдениет
Ауданда 54 мәдениет ұйымы жұмыс 

істейді, соның ішінде 24 клубтық меке-
мелер, 26 кітапхана және 2 мемлекеттік 
мұражай. 
Аудан аумағында 16 тарихи ескерткіш, 

33 археология ескерткіші және 73 Ұлы 
Отан соғысы жылдары қаза тапқандар 
ескерткіші, 1 археологиялық ескерткіш- 
Ботай қонысы және республикалық 
маңызы бар 2 тарихи ескерткіш -  
«Қарасай-Ағынтай» мемориалдық 
кешені, Сырымбет ауылындағы 
Айғаным қонысы орналасқан.
Ағымдағы жылдың қарашасында 

Қаратал және Елецкое ауылдарында 2 
ауылдық кітапхана және Бұрлық және 
Жақсы-Жалғызтау ауылдарында 2 
мемлекеттік демалыс орталықтары 
ашылды.

 Ауданның клубтық мекемелері 127507 
адамның қатысуымен 1575 көпшілік іс-
шара өткізді; мұражайлармен 4491 
адам қатысқан 16 іс-шара, 277 экс-
курсия, 31 лекция, 17 көрме өткізілді, 
кітапханалармен  13500 адам қатысқан 
724 іс-шара өтті.  
Ағымдағы жылы аудандық бюд-

жет қаражаты есебінен 31963 мың 
теңге сомаға аудандық Мәдениет үйі 
ғимараты шатырының күрделі жөндеуіне 
(шатырлы төбесінің жабдығы)  және 
39983 мың теңге сомаға Кирилловка 
ауылдық клубы ғимаратының күрделі 
жөндеуіне жобалық-сметалық құжаттар 
әзірленді;

- жалпы сомасы 1,5 млн. теңге сомаға 
Арықбалық ауылдық Мәдениет үйінің 
би залының және Кирилловка ауылдық 
клубының мәжіліс залының ағымдағы 
жөндеуі жүргізілді;

- 1198 мың теңге сомаға аудандық 
Мәдениет үйіне сахналық киімдер 
мен музыкалық аппаратура сатып 
алынды.
Жұмыспен қамту жол картасы 2020 

бағдарламасы аясында 2016 жылы 1,5 

Айыртау ауданының әкімі 
А.А.Тастеміровтің 2015 жылдың 
әлеуметтік-экономикалық даму 
қорытындысы бойынща аудан 
тұрғындары алдындағы есебі

млн. теңге сомаға Кирилловка ауылдық 
клубының кіре беріс топтамасына 
күрделі жөндеу жүргізу және Карловка 
ауылында демалыс орталығын ашу 
жоспарланды.
Спорт
2015 жылы  спорт  саласын-

да 167 көпшілік-спорттық іс-шара 
ұйымдастырылып, өткізілді, оларға 
16 636 адам қатысты. 

232 спорт имараттары,  103 дене 
шынықтыру және спорт ұжымы жұмыс 
істейді және оларда 12147 адам жүйелі 
түрде спортпен айналысады,  бұл аудан 
тұрғындарының жалпы санының 31% 
құрайды. 2015 жылы  облыс әкімінің 
тапсырмасы бойынша   6 хоккей корты 
Сырымбет, Комаровка, Саумалкөл, 
Қарасай батыр, Имантау, Шүкірлік ау-
ылдарында және  Антоновка ауылында  
демеушілік көмек есебінен стадион 
пайдалануға берілді.

«Әліби» холдингі Айыртау БЖСМ 
үшін автобус сатып алды, өнеркәсіп 
басшылары мен кәсіпкерлер спорт 
жабдықтарын сатып алуға әрдайым 
демеу беруде.

2016 жылы аудан бюджеті есебінен 
20 млн. теңге сомаға хоккей қорабы 
мен жабық ангар  орнату, Арықбалық 
а. стадион құрылысы мен Саумалкөл 
а. стадион құрылысына ЖСҚ әзірлеу 
жоспарлануда.
Елбасы басты мақсаттардың бірі 

қоғамдық келісімді сақтап, нығайту 
болып табылатынын үнемі атап өтуде.  
Бұл біздің мемлекет ретінде, қоғам 
ретінде, ұлт ретінде өмір сүруіміздің 
мызғымас жағдайы. Ауданда саяси-
қоғамдық жағдайдың тұрақтануына,  
бірлігіне және ұлтаралық келісіміне 
азаматтық  қоғам институттерінің 
өкілдері ықпал жасайды. Ауданда 6 
үкіметтік емес ұйым, 8 этномәдени 
ұйым және ислам, христиандық және 
католиктік діндерді ұсынатын 9 діни 
бірлестіктері қызмет етеді. 
Ассамблея жылы деп аталған 2015 

жылы «Понтос» грек ұлттық  орталығы 
ашылды, қарасай Батыр ауылында 
мешіт құрылысы аяқталды, Нижний 
Бұрлық ауылында шіркеуді қалпына 
келтіру жұмыстары жүргізілуде, жерлен-
ген жерінде Айғаным ханшаның мазары 
тұрғызылды.  
Үкіметтік емес ұйымдар мен діни 

қауымдастықтар өкілдерінің әлеуметтік-
маңызды мәселелер бойынша кезде-
сулер өткізу және ауданда бірлескен 
мәдени-бұқаралық іс-шаралар өткізу 
дәстүрге айналып отыр. Есептік жыл-
да Рухани келісім күні біздің аудан-
да Солтүстік Қазақстан облысының 
дәстүрлі діни басшылары болып 
қайтты.
Ауданда Елбасының жылсайынғы 

Жолдауларын насихаттау және 
түсіндіру бойынша идеологиялық 
жұмысты ақпараттық-насихаттау топта-
ры жүргізеді,  2015 жылы олармен 600-
ден аса іс-шара ұйымдастырылды.
Қымбатты айыртаулықтар!
2015 жылы  аудан әкімі мен ауылдық 

округ әкімдерінің тұрғындармен 93 
кездесуі өтіп, 68 ұсыныс бақылауға 
алынды. Есептік күнге 68 ұсыныстың 
барлығы іске асырылды.

2015 жылы біздің ауданның қол 
жеткізген оң нәтижелері ауданның 
барлық тұрғындарының бірлескен 
жұмысы ,  ұйымшылдығы  мен 
еңбекқорлығының арқасында.
Елбасы  Н .Ә .Назарбаев  Ұлт 

жоспарының жүзеге асырылуының 
практикалық кезеңі басталып, барлық 
мемлекеттік органдарынан, қоғамдық 
институттар мен азаматтардан іс-
қимылдың үйлесімділігі, табандылық, 
креативтілік және қажырлылық та-
лап етілетінің айқындады. «Мен 
қазақстандықтарды Ұлт жоспарын 
жүзеге асыруға және реформалар-
ды жүргізуге барынша белсенді 
қатысуға, олар ашатын мүмкіндіктерді 
пайдалануға шақырамын. Біз өзіміздің 
қазақстандық арманымыздың орында-
луына және Қазақстанның өркендеуіне 
сенімді түрде қол жеткізетін боламыз!» 
- деп еліміздің Президенті жарияла-
ды.
Біздің аудан Ұлт жоспарын жүзеге 

асыруға өз үлесін қосып, алда да ау-
дан өмірінің барлық әлеуметтік және 
экономикалық бағыттары бойынша 
көлемдерді ұлғайтатынына және жыл 
соңында Қазақстан Республикасы 
Тәуелсіздігінің мерейтойын біз жақсы 
көрсеткіштермен қарсы алатынымызға 
сенемін.
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Елбасы Н.Ә.Назарбаев Қазақстан халқына 
арнаған кезекті Жолдауында мемлекеттік 

жеке серіктестікке баса назар аударды. 
«Мемлекеттік жеке серіктестіктің түрлі фор-
малары экономиканың барлық саласында 
қолданылуы керек және инфрақұрылым мен 
әлеуметтік саланы дамытудың негізгі меха-
низмына айналуы керек. Мемлекеттік орган 
жұмысында әкімдікпен бірге міндетті ретпен 
МЖС механизмының кең көлемді әдістемелік 
жұмыстарын өткізуді тапсырамын» - деді.

«Мемлекеттік жеке серіктестік туралы» Заң 2015 
жылдың 31 қазанында қолданысқа енгізілді.
Аталмыш Заң МЖС құқықтық шарттарын, қоғамдық 

қатынастарды жүйелендіру мен МЖС жобаларын 
дайындау мен жүзеге асыру, МЖС келісім шарттарын 
бекіту, орындау және тоқтату барысында туындайтын 
қоғамдық қатынастарды жүйелендірудің әдістерін 
жүзеге асырылуын анықтайды.
Мемлекет пен жеке сектордың ұзақ мерзімді 

серіктестігін қалыптастыру мен нығайтудағы ба-
сты мақсаты – қоғам игілігі мен көпшілікке қызмет 
көрсетуде ресурстарды біріктіре отырып, қолжетімділік 
пен сапа деңгейін көтеру.
Ол үшін мынадай міндеттер жүктеледі: жеке сек-

торды мемлекет белсенділерінің басқаруына тарту, 
бюджетке жүктемені төмендету, инвестиция тарту, 
мемлекет пен бизнес қызметінің аясын кеңейту.
МЖС экономикаға қатысты кез келген сала қатынаса 

алады. Қатысушылар мемлекет, жеке бизнес, қаржы 
және басқа да ұйымдар, қызмет көрсету саласы бо-
луы мүмкін.
МЖС туралы Заңның ерекшеліктері мыналар деп 

айта аламыз: тікелей келіссөздер (жеке қаржылық ба-
стамалар), мемлекеттік сектор өкілдерінің қатынасуы, 
келісім шарттардың жаңа түрлері (қызмет көрсету 
шарттары), МЖС шағын формалары (оңайлатылған 

Заңнамадағы жаңашылдық
Мемлекеттік жеке серіктестік туралыМемлекеттік жеке серіктестік туралы

12 қаңтарда №1 Саумалкөл орта мектебі 
жанындағы хоккей алаңында Тәуелсіздіктің 

25 жылдығына арналған «Денсаулық қаңтары» 
атты спорттық-сауықтыру акциясы аясында 
мұз алаңындағы би кеші іс-шарасы болып 
өтті.

Шараны ұйымдастырушы ауданның жастар бастама-
лары орталығының қызметкерлері. Кеш шымылдығын 
ашып құттықтау сөз сөйлеген осы мекеме басшысы 
Алмас Қоспанов шараға қатысушыларды келіп жеткен 
Жаңа жыл мерекесімен құттықтап, Тәуелсіздігіміздің 
25 жылдығы тойланғалы отырған мешін жылы 
елімізде тек жақсылықтар, жетістіктер болсын деп, 

Акция

Дені саудың – жаны сауДені саудың – жаны сау

 «Агроөнеркәсіптік кешенді және ауылдық аумақтарды дамытуды 
мемлекеттік реттеу туралы» Қазақстан Республикасының 2005 жылғы 
8 шілдедегі Заңының 18-бабы 8-тармағына, Қазақстан Республикасы 
Үкіметінің 2009 жылғы 18 ақпандағы № 183 «Ауылдық елді мекендер-
ге жұмыс істеу және тұру үшін келген денсаулық сақтау, білім беру, 
әлеуметтік қамсыздандыру, мәдениет, спорт және агроөнеркәсіптік 
кешен саласындағы мамандарға әлеуметтік қолдау шараларын ұсыну 
мөлшерін айқындау туралы» қаулысына сәйкес Айыртау аудандық 
мәслихаты ШЕШТI:

1. Айыртау ауданының әкімі мәлімдеген қажеттілікті ескере отырып 
2016 жылға Айыртау ауданының  ауылдық елді мекендеріне жұмыс 
істеу және тұру үшін келген денсаулық сақтау, білім беру, әлеуметтік 
қамсыздандыру, мәдениет, спорт және агроөнеркәсіптік кешен 
саласындағы мамандарға ұсынылсын:

1)  өтініш берген сәтінде жетпiс еселiк айлық есептiк көрсеткiшке тең 
сомада әлеуметтік қолдау көтерме жәрдемақы;

2)  өтініш берген сәтінде тұрғын үй сатып алу немесе салу үшін, ма-
ман өтінішінде көрсетілген, бірақ бiр мың бес жүз еселiк айлық есептiк 
көрсеткiштен аспайтын сомада бюджеттiк кредит түрінде әлеуметтік 
қолдау.

2. Осы шешімнің 1-тармағының күші ветеринария саласында қызметті 
жүзеге асыратын ветеринарлық пункттерінің ветеринарлық маманда-
рына қолданылады.

3. Осы шешім алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік 
он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

Н.СЕРДАЛИН,
Солтүстік Қазақстан облысы

Айыртау аудандық мәслихатының  
ХХХXІV кезекті сессиясының төрағасы.

Р.ТЛЕУБАЕВА,
Солтүстік Қазақстан облысы 

Айыртау аудандық мәслихатының  хатшысы.  
                       
Солтүстік Қазақстан облысының Әділет департаментінде 2016 

жылдың 08 қаңтарында № 3534 тіркелген, Айыртау ауданының 
мәслихат аппаратының maslihat-airtau.sko.kz. сайтында жарияланған.  

Солтүстік Қазақстан облысы Айыртау аудандық мәслихатының 
2015 жылғы 25 желтоқсандағы №5-44-3 шешімі

Айыртау ауданының ауылдық елді мекендеріне 
жұмыс істеуге және тұруға келген денсаулық 
сақтау, білім беру, әлеуметтік қамсыздандыру,
 мәдениет, спорт және агроөнеркәсіптік кешен 
саласындағы мамандарға тұрғын үй алу немесе 
салу үшін  2016 жылы көтерме жәрдемақы  мен 

әлеуметтік қолдау ұсыну туралы

1. Ағаш материалдарын, құрылыс материалдарын және сантехникалық 
жабдықтарды көтерме саудамен сату;
2. Металл бұйымдарын, су құбырын және жылыту жабдықтары мен 
мүкәммалын көтерме саудада сату;
3. Компьютерлерді, перифериялық жабдықтар мен бағдарламалық 
қамтымды бөлшек саудада сату;
4. Аудио және бейнетехниканы бөлшек саудада сату;
5. Тұрмыстық электр аспаптарын бөлшек саудада сату;
6. Жиһазды, жарықтандыру жабдықтары мен өзге де тұрмыстық 
керек-жарақтарды бөлшек саудада сату;
7. Қонақ үйлердің көрсетілетін қызметтерді ұсыну;
8. Мейрамханалар мен тамақ өнімдерін жеткізу бойынша көрсетілетін 
қызметтер;
9. Кинофильмдер көрсету жөніндегі қызмет;
10.Шаштараздардың және сұлулық салондарының көрсетілетін 
қызметтерді ұсыну.

Айыртау ауданының кәсіпкерлер палатасы.

Қазақстан Республикасы Үкіметінің ҚАУЛЫСЫМЕН 
бекітілген «Қызметі ортақ пайдаланылатын телеком-
муникациялар желісі жоқ жерлерде орналасқан салық 
төлеушілерді қоспағанда, дара кәсіпкерлер және (немесе) 
заңды тұлғалар Қазақстан Республикасының аумағында 
жүзеге асыру кезінде деректерді тіркеу және (немесе) беру 
функциясы бар бақылау-касса мащиналарын қолдануды 
қамтамасыз етуге міндетті болатын жекелеген қызмет 
түрлерінің тізбесі:

2014 жылдың 1 қыркүйегінен елімізде жылжымайтын мүлікті 
жария ету акциясы өтуде, субъект өзінің мүлігін жария ету 

үшін Солтүстік Қазақстан облысы  Айыртау ауданы әкімдігінің 
жанындағы мүлікті жария ету туралы аудандық комиссиясы-
на өтінініш берулері керек. Мекен-жайы: Саумалкөл селосы, 
Ш.Уәлиханов көшесі 44 үй. 
Құжаттар күн сайын сағат 09.00-ден 18.00-ге дейін қабылданады. 
Сенбі, жексенбі демалыс күндері.
Аталған процедураны өткізу үшін өтініш иесі арызымен бірге жеке 
басының куәлігінің көшірмесін және нысанның құрылыс нормасы мен 
ережелеріне сәйкестігін дәлелдейтін аттестатталған сараптаманың 
қорытындысын, жылжымайтын мүліктің төлқұжатын ұсынады.
Қазақстан Республикасының 2014 жылғы 30 маусымдағы «Қазақстан 
Республикасының  азаматтарына, оралмандарға және  Қазақстан Респу-
бликасында тұруға ыхтиярхаты бар адамдарға олардың мүлікті жария 
етуіне байланысты рақымшылық жасау туралы»  Заңының 3-бабы 4,5-
тармақшаларына сәйкес,  жария етуге келесі мүліктер жатады:
Қазақстан Республикасының заңнамаларына сәйкес, кесімді мәмілесі 
мен құқықығы бар  басқа тұлғаға рәсімделген (космостық нысандар мен 
магистральді құбырлардың желілік бөлігінен басқа) жылжымайтын мүлік 
мемлекеттік тіркеуге жатады;
Қазақстан Республикасы  аумағындағы құрылыс нормалары мен 
ережелеріне сәйкес, және мақсатты пайдалануға берілген жер учаскесі, 
ғимарат (құрылыс, құрылғы) субъектің жеке меншігінде болса жария 
етіледі;
 Осы заң мемлекеттің мүлікті, оның ішінде бұрын жариялы экономикалық 
айналымнан шығарылған ақшаны жария ету жөніндегі бір жолғы ак-
ция өткізуіне байланысты, сондай-ақ  Қазақстан Республикасының  
азаматтарының, оралмандардың және  Қазақстан Республика-
сында тұруға ыхтиярхаты бар адамдардың табыстары мен мүлкін 
декларациялауға көшуге байланысты қоғамдық қатынастарды реттейді.
Аманбек МАХМЕТОВ,

аудан әкімінің орынбасары,                                       
Айыртау ауданы әкімдігі жанында мүлікті жария 
етуді жүргізу бойынша комиссияның төрағасы.  

АҚПАРАТТЫҚ ХАБАРЛАМА

Лауазым Тегі, аты жөні Қабылдау уақыты Орналасқан  жері  Қызмет  теле-
фоны 

Басшы Саян Жаңбыршыұлы 
Мейрамов

Әр бейсенбі  күні сағат  
11.00-ден  17.00-ге дейін

Айыртау ауданы 
бойынша Мемлекеттік кірістер 
басқармасы, кабинет №1,

Матросов көшесі,19 

8(71533)21583

Басшының орын-
басары

Илдар
Қошанұлы Әлкенов

Апта сайын әр сейсенбі  
күні сағат  11.00-ден  

17.00-ге дейін

Айыртау ауданы бойынша 
Мемлекеттік кірістер басқармасы, 

кабинет №2,
 Матросов көшесі,19

8(71533)21983

Қабылдауға жазылу мына телефондар бойынша 8 (71533) 21-583,
21-983,21-950. Е-mail:  nk@tax4815.taxsko.mgd.kz 
Сыбайлас жемқорлықты болдырмау мақсатында
Солтүстік Қазақстан облысы бойынша Мемлекеттік кірістер басқармасы салық төлеушілердің назарына жеткізеді: 

сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес және мемлекеттік қызметкерлермен қызмет этикасын сақтау мәселелері бой-
ынша, халықтан салық органдары лауазымдық тұлғаларының заңсыз әрекеті (әрекетсіздігі) туралы ақпаратты алу 
мақсатында Айыртау ауданы бойынша Мемлекеттік кірістер басқармасы бастығына жеке қабылдау кезінде мына 
мекен–жай бойынша  хабарлауларыңызды сұраймыз: 
Матросов көшесі, 19, II қабат, 3 кабинет. Аталған мәселе бойынша жеке қабылдау күн сайын өткізіледі. Қабылдауға 

жазылу 8(71533)21-950,21-583,21-983 телефондары бойынша жүргізіледі. 
Тағы хабардар етеріміз Солтүстік Қазақстан облысының Мемлекеттік кірістер департаментінің бастығы әр жұманың 

бейсенбі сайын сағат 
11.00-ден 17.00-ге дейін Петропавл қаласы К. Сүтішев көшесі, 56 үй, 2 қабат, 201 кабинетте қабылдау өткізеді
Қабылдауға жазылу мына телефондар бойынша 8 (7152) 46-49-15. жүргізіледі.

Айыртау ауданы бойынша Мемлекеттік кірістер басқармасында 
2016 жылдың I тоқсанында жеке тұлғалар мен заңды тұлғалар 

өкілдерін қабылдау кестесі

процедура), мемлекеттік қолдау шараларын қабылдау 
мүмкіндігі.
Мемлекеттік жеке серіктестіктің шағын формасы 

аудандық деңгейде МЖС жобасын жүзеге асыру 
кезінде коммуналдық жекеменшікті басқару келісім 
шартын, жеке меншікті жалға алу келісім шартын (дай-
ын жеке нысандарды пайдалану) қоса атқарады.
Басқа формалардан МЖС артықшылығы деп типтік 

конкурстық құжаттар мен типтік келісім шарттардың 
пайдаланылуын, потенциалды қатысушыларға деген 
оңайлатылған талаптар, жоба құны 4 миллион ЕАК 
аспайтындығы, жеңімпазды анықтау критерийлері – 
бағаларын (мемлекеттен аз мөлшерде төлем сұраған 
қатысушы жеңімпаз атанады) атауға болады.
Жеке серіктестікті анықтау конкурс бойынша және 

тікелей келіссөздер арқылы 2 әдіспен жүргізіледі.
Конкурс құзырлы органдармен облыстық деңгейде 

өткізіледі.
Тікелей келіссөздер немесе жеке қаржылық баста-

малар процедуралары.
Бұл  концепцияның  негізгі  идеясы  инвестор 

инфрақұрылымдық жобаны жүзеге асыру үшін мемле-
кетке неғұрлым  тиімді шарттар ұсыну арқылы жасала-
ды. Мемлекет инвестордың ұсынысын қарастырып, оң 
шешім қабылдаған жағдайда, онымен конкурс өткізбей-
ақ келісім шарт жасасады немесе бастамашыға кон-
курс өткізу арқылы бәсекелестік артықшылығын береді 
(Мысалы, балабақшаға ыңғайлы ғимараты бар).
Жеке серіктестің өз қаржысы, Қазақстан Респу-

бликасы заңнамаларына сәйкес қарыз беру арқылы 
қаржыландыру, мемлекеттік бюджет қаржысы, 
мемлекеттік сектор өкілдерінің қаржысы, Қазақстан 
Республикасының заңнамаларына қарсы келмейтін 
басқа да қаржы көздері МЖС жобасын қаржыландыру 
түрлері болып табылады.

Мафруза НАУАНОВА,
Айыртау ауданы әкімінің орынбасары.

дені сау жастар еліміздің мызғымас келешегінің кепілі 
екендігін жеткізді. 
Шараға аудан орталығындағы №1 Саумалкөл орта 

мектебі, №2 Саумалкөл мектеп-гимназиясы, Саумалкөл 
қазақ орта мектебі, Саумалкөл агротехникалық 
колледжі, БЖСМ және де ауданымыздың басқа да 

тұрғындары қатысты. Аталмыш шараның өткізілетіндігі 
жайлы әлеуметтік желілер арқылы да хабарландыру 
жасалған екен. Конькилерімен мұз айдында шыр 
көбелек айналып жүрген жастар заманауи әндердің 
ырғағымен кештің көркін қыздыра білді.

Мақпал ӘЛМАҒАНБЕТОВА.
Суретті түсірген Елена НЕДОРОСТКОВА.
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Мәуліт – туылған уақыт дегенді білдіреді. 
Мәуліт түні рабиул-әууәл айының 11 мен 12-

сі арасындағы түн. Пайғамбарымыздың туған 
күні, бүкіл мұсылмандардың мейрамы. Мәуліт 
түні қуанған, ол түнді құрметтеген мұсылмандар 
көп сауап алады.
Алла Елшісі дүниеге келгенде әкесінің ағасы Әбу 

Ләһабтың күңі (құлы) Суәйбе: «Бауырың Абдулла ұлды 
болды» деп сүйінші сұрағанында қуанып: «Оған сүт 
беру шартымен сені азат еттім» деген еді. Сондықтан 
Әбу Ләһабтың әр мәуліт түнінде азабы жеңілдейді. 
Хафыз ибн Жазари Шафии былай дейді: Түсімде Әбу 
Ләһабтан жағдайын сұрағанда: «Қатты азап тартуда-
мын. Тек Расулулланың дүниеге келгенін сүйіншілеп 
келген күңімді азат еткенім үшін әр жылы рабиул-әууәл 
айының 12-ші түнінде азабым жеңілдейді» деді. Әбу 
Ләһаб секілді азғын кәпірдің жазасы жеңілдейтін болса, 
бұл Ұлы Пайғамбардың үмметінен болған бір мұсылман 
ол туған түнде қуанып, садақа, ас беріп Расулаллаға 
деген құрметін, сүйіспеншілігін көрсетсе, жәннатқа 

Иман таразы
МӘУЛІТ – МҰСЫЛМАНДАРДЫҢ МЕЙРАМЫ

қауышады. 
Алла Елшісі мәуліт түндерінде сахабаларына ас 

беріп, туған кезіндегі және бала кезіндегі оқиғаларды 
айтып беретін еді. Хазреті Әбу Бәкір де халифалығы 
дәуірінде сахабаларды жинап Алла Елшісінің туған 
кезіндегі таңғажайып оқиғаларды айтатын. 
Расулулла өзінің туған күндерінде шүкіршілік үшін 

ораза тұтатын еді. Хазреті Мәулана «Мәуліт оқылған 
жерден бәлелер кетеді» деген. Мәуліт түні Қадір түнінен 
кейінгі ең қадірлі түн.

«Алла бір кісіге сөз және жазу өнерін берсе, Расулул-
ланы мақтасын, дұшпандарын жамандасын!» деген ха-
дис шәріпке мойынұсынылып Ислам әлемінде ғасырлар 
бойы мәуліт кітаптары жазылған және оқылған. Расу-
лулланы мақтау ғибадат болып табылады. Мәуліт оқу 
Расуллулланың дүниеге келуін, миғражын және өмірін 
баяндап, еске алу арқылы салауат айту деген сөз.

Сайлау ҚАЗБЕКОВ,
аудандық Қайрош ата 
мешітінің бас имамы.

М
сі а
күні,
түні қ
көп са
Алл

Ләһабт

«Өмірден өкінішпен өтер едім,
Туған ел мен кеткен соң сағынбаса...»

Қазақ халқының ақиық ақыны Ілияс Жансүгіров 
өзінің «Құлагер» поэмасында:

«Қазақтың әсем жері Арқасында,
Арқаға жетер Арал, Балқашың ба?
Сырымбет, Зеренді, Иман, Айыртаулар,
Арқаның тізілгендей алқасына», – деп төгілте 

жырлағандай, қазақ халқының тарихында «аққан 
жұлдыздай» жарқ еткен дана да, дара Шоқанды, үш 
жүзге аты мәлім ақын, әнші Ақан серіні, от ауызды, орақ 
тілді айтыс ақыны Орынбайды, поэзия әлемінің «Жезкиігі» 
атанған Кәкімбектің туып-өскен жері болып саналатын 
Айыртау өңірінің егеменді елімізде атақ-даңқы мәлім.
Тауы бар Сырымбеттей
Киелі жер атанған.
Әні бар «Сырымбеттей»
Бір мирас сері Ақаннан.
Сырымбет Шоқандай
Ғалымның ауылы.
Сырымбет Ақандай
Серінің ауылы, – деп жерлес ақын, ұлағатты ұстаз 

Бақыт Әбділманова жырлағандай, Сырымбет ауы-
лы өзінен көрнекті мемлекет және қоғам қайраткері 
Бәйкен Әшімов, Социалистік Еңбек Ері Еркін Әуелбеков, 
«Құрмет» орденінің иегері, елімізге еңбек сіңірген сәулетші 
Шота Уәлиханов, Еңбек Қызыл Ту орденімен үш мәрте 
марапатталған, білім беру ісінің үздігі, үздік ағартушы 
Қожахмет Балахметұлы, ақын, ұстаз Бақыт Әбділманова, 
ҚР «Денсаулықты қорғау үздігі» белгісінің иегері Болат 
Жанаділов, Еңбек Қызыл Ту орденімен 2 мәрте, «Ленин» 
және «Халықтар достығы» ордендерімен марапатталған 
көрнекті ақын, мемлекет және қоғам қайраткері Кәкімбек 
Салықов секілді біртуар тұлғалар түлеп шыққандығымен 
мақтанады. 
Сырымбет – сылқым, сеңсең бел,
Шоқан туып, өскен жер.
Сал-серілер сайрандап,
Құлагер шауып өткен жер, – деп жырлаған жерлесіміз 

Казгородок ауылында (қазіргі Сырымбет селосы) 1947 
– 1951 жылдары оқып, осы мектепті күміс медаль-
мен аяқтады. Өңіріміздің жақсы атын елге танытып, 
жұлдызын жаққанын ұрпағы ұмытқан жоқ. Қарашаның 
27 жұлдызында жерлесіміздің дүниеден өткеніне екі 
жыл толған еді. Көзі тірісінде Көкшетау, Жезқазған, 
Қызылжардың жырсүйер жұртшылығы «Біздің Кәкімбек» 
десіп, ерекше құрметпен қастерлеген қазақ халқының 
біртуар перзентіне, қазақтың Кәкімбегіне, оның өміршең 
шығармашылығына арналған аудандық білім бөлімінің 
басшылығымен Сырымбет орта мектебінде алғашқы 
рет «Айыртау – асыл аймақ Арқадағы...» атты аудандық 
оқулар өтті. Оқулар Сырымбет орта мектебінің өнерлі 
өрендерінің ұйымдастырған концертімен ашылды. 
Кәкімбек ағамыз сағынышпен еске алынып, Атырау, Арқа, 
Алтай, Алатау арасын шарлап жүрген жүрек тебірентерлік 
өлеңдері оқылып, әндері шырқалды, «Ажар» халықтық би 
ансамблінің мың бұралған бишілері өз өнерлерін көрермен 
назарына ұсынып, ыстық ықыласына бөленді. Мектеп 
кітапханашысы Қадырова Г.К. «Жезкиік ақын - Кәкімбек 
Салықов» атты көрме ұсынды. 

«Ақындыққа бала жастан ғашықпын...» деп жырлаған 

Тағзым
ЖЕЗКИІК АҚЫН - КӘКІМБЕК САЛЫҚОВ

ақынның өлеңдерін жатқа оқу «Айыртау – асыл аймақ 
Арқадағы...» номинациясы бойынша өткізілді. «Кәкімбек – 
ау, осы сағыныштарың жақсы дүние, “Жезкиігің” ел ішінде 
жортып жүр, оны айтпайтын қазақ кемде-кем, өмірге 
өкінбе, елге де жетерсің, өлеңді бұрқыратып жаза бер!», - 
деп Сырбай Мәуленов айтқандай, лирик ақынның 500-дей 
өлеңіне 60-тан астам композитор ән шығарып, олар қалың 
көпшіліктің сүйіп тыңдар «құлақтан кіріп, бойды алар әсем 
әндеріне» айналды. Ақын әндерін орындау «Қамыс, қоға 
ән тыңдайды, «гәккулеткен» номинациясымен өткізілді.  
Аламан бәйгеде өз бақтарын, баптарын сынаған жүйріктер 
«жүйріктен жүйрік озар жарысқанда» дегендей биік 
шыңнан көріне білді. Ақын ағамыздың өлеңдерін терең 
сезіне білген, көрермен мен әділ-қазылар мүшелерінің 
жүрегіне жеткізе білген оқушылар жеңіске жетті. 

«Айыртау – асыл аймақ Арқадағы...» номинациясы 
бойынша І орынды Бірлестік орта мектебінің 8-сынып 
оқушысы Тұяқ Ғиззат (ұстазы – Апетова С.Қ.), Рудный 
орта мектебінің 9-сынып оқушысы Дауылбаев Азамат 
(Қожахметова А.К.), ІІ орынды Мәдениет орта мектебінің 
10-сынып оқушысы Мағжанов Қуандық (Қинаятова Б.Т.), ІІІ 
орынды Саумалкөл №2 орта мектебінің 5-сынып оқушысы 
Макишева Махаббат (Қыдырбекова Г.Г.), Сырымбет 
орта мектебінің 5-сынып оқушысы Қасен Әдемі (Сабы-
рова Г.С.), Шүкірлік негізгі мектебінің 5-сынып оқушысы 
Төлеуова Аяжан (Исина А.Б.) иеленіп, сыйлықтармен 
марапатталды. «Қамыс, қоға ән тыңдайды, «гәккулеткен» 
номинациясы бойынша І орынды Саумалкөл №2 орта 
мектебінің 5-сынып оқушысы Баймағамбет Мерей (Кусаи-
нова Д.Р.), Сырымбет орта мектебінің 7-сынып оқушысы 
Майдан Нияз (Шингожин Ж.К.), ІІ орынды Мәдениет орта 
мектебінің 10-сынып оқушысы Қажубаева Махаббат (На-
шарбаева С.О.), Лобан орта мектебінің 9-сынып оқушысы 
Тұрмаханова Әсемнұр (Искакова Г.Б.), ІІІ орынды 
Дәуқара орта мектебінің 6-сынып оқушысы Дінәш Камила 
(Нұрғалиев Қ.Н.), Саумалкөл №1 орта мектебінің 7-сынып 
оқушысы Усатая Надежда (Байтенова А.А.), Аксеновка 
орта мектебінің 8-сынып оқушысы Крахмалева Татьяна 
(Сейткасимова Д.М.) иеленіп, сыйлықтармен марапат-
талды. Оқуларға белсене қатысқандары үшін Егіндағаш 
негізгі мектебінің 8-сынып оқушысы Биттитай Назкен 
(Зоралова Д.М.), Лобаново орта мектебінің 9-сынып 
оқушысы Бердімұрат Гүлнұр (Искакова Г.Б.), Дәуқара орта 
мектебінің 6-сынып оқушысы Сұраған Аяжан (Нұрғалиев 
Қ.Н.), Сырымбет орта мектебінің 7-сынып оқушысы 
Жалтурова Меруерт (Шингожин Ж.К.), Антоновка орта 
мектебінің 6-сынып оқушысы Темпель Ольга (Қоянбаева 
О.Е.), Сырымбет орта мектебінің 7-сынып оқушысы 
Қасым Нұрбол (Шингожин Ж.К.), Рудный орта мектебінің 
10-сынып оқушысы Қарабатыр Жания (Абжанова О.М.) 
марапатталды.
Белгілі ақын Серік Ақсұңқарұлы: «Түркінің бір тұяғы 

Кәкімбек Салықовтың мансап биігінде жүріп, Ақын болуы 
– сөз ұстаған халқымыздың ұлылығының бір нышаны, 
ұлттық рухани дүниеміздегі ірі құбылыс болды!» - де-
гендей, ақын ағамыздың асқақ рухы, өміршең жырлары, 
өнегелі өмірі халқымыздың жадында мәңгілікке сақталары 
сөзсіз. Туған елі Кәкімбегін сағынышпен еске алады.

Гүлдария САБЫРОВА,
Сырымбет ОМ-нің  қазақ тілі мен 

әдебиеті пәнінің мұғалімі.

Біздің ауыл елікті, жер көрікті,
Бұланына бұлғындары еріпті.

Сай сағалап қоян қашса бүркіттен,
Айдын көлде аққу көзді телітті, –  деп 

жырлаған лирик ақын, Қазақстан Республикасының 
еңбек сіңірген қайраткері Кәкімбек Салықұлы 
Салықов.
Ақынның өлеңдеріне көптеген композиторлар 

әндер жазды. Салықов үлкен эпик ақын, оның 
«Тәттімбет», «Гәкку», «Ақын Тайжан», «Қаныш – 
жұлдыз жарқылы», «Жез киік», «Хан – Атлас» атты 
поэмалары оқырманға кең танылып, қолдау тапты.
Лирик ақын Кәкімбек Салықовтың отызға тарта 

жыр жинақтары жарық көрген. Өлең шумақтарын оқи 
отырсаң өмірден сабақ алып, аспанға ұшқан құстай 
биікке самғатады.

 АЙЫРТАУ – АСЫЛ АЙМАҚ АРҚАДАҒЫ . . . 
Жақында Егіндіағаш орталау мектебінде «Айыр-

тау – асыл аймақ Арқадағы . . .» атты мектепішілік 
мәнерлеп оқу байқауын ұйымдастырған болатын-
быз. Байқауға 5-9 сыныптар арасындағы оқушылар  
қатысып, бақтарын сынады. 
Байқаудың мақсаты – мемлекет және қоғам 

қайраткері Кәкімбек Салықовтың  өлеңдерін жаттап, 
мәнерлеп, нақышына келтіріп оқу болатын. 
Байқау қорытындысында әділ-қазылардың  шешімі 

бойынша ІІ орын Байман Ақтоты, І орынмен Биттитай 
Нәзкен марапатталды.
Оқушылар ақынның дана мұрасын терең игеріп, 

мәнерлеп жатқа айтып, үлкен қошеметке ие болды.
Диана МЕЙРАМБЕКҚЫЗЫ.

Егіндіағаш орталау мектебінің 
қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі.

Бұл біздің алтын  ошақ  саялаған,
Мұнда бізге ғибрат береді нағыз адам.

Білімді жандар  біздерде қызмет етеді,
Бар шәкіртін  бірдей қылып аялаған.
Мұғалім – мамандық, ұстаздық – қасиет. Яғни, ұстаз болу – адам 

бойындағы ұлы қасиеттердің бірі. Ендеше, осынау үлкен ұғымдағы ұстаздық 
қасиетке барынша адалдық танытып, бар саналы ғұмырын осы салаға 
арнаған, ұстаздарға қандай мақтау, мадақ айтсақ та артықтық етпесі хақ.
Осы орайда біз «Мектеп – білім тірегі, ұстаз - оның жүрегі» - деп ғұлама 

ағаларымыз айтқандай мектебіміздің жүрегі , барша-барша ұстаздардың 
тірегі, жеткіншектер жанашыры Әнуарбек Кенжеболатұлы жайында айтқымыз 
келеді. Ата өсиетін, ана тәлімін өмірлік азық еткен мектебіміздің басшысы 
Әнуарбек Кенжеболатұлының ғаламат парасаты  мен пайымы, білімділігі 
мен біліктілігі барлық ұстаздар қауымы және біздер, жас ұрпақтар үшін үлкен 
өнеге мектебі.
Аудан, облыс және республика көлемінде танымал  болған ұстазымыздың 

барына қуанамыз әрі мақтанамыз. Барша  әріптестерінің, шәкірттерінің, тіпті 
ауылымыздың сеніміне ие болған тұлға десек артық айтпаған болар едік. 
Үнемі шәкірттерінің жүрегіне ел мерейін үстем етіп, әлемге танытар, талай 

жаңалық ашар білімділер біздер екендігімізді санамызға ұялатып отырады. 
Білікті ұстазымыз берген саналы тәрбие мен сапалы білім  өз нәтижесін де 
беруде. Мектеп түлектері Бану мен Гүлзада, Айдана Сейітова, Айдана Махме-
това  еліміздің түрлі жоғары оқу орындарында    грантпен білімдерін шыңдап, 
қазіргі таңда қызмет жасауда.  Гүлзада Әленова – мектебіміздің «Алтын 
белгі» иегері, ЕҰУ-нің Мемлекеттік және жергілікті басқару факультетін үздік 
аяқтап, «Болашақ» бағдарламасы бойынша АҚШ-тың Нью-Йорк қаласында 
Колумбия университетінде білімін жалғастыруда. Біз оларды өзімізге үлгі етіп, 
осы түлектердің жолын қуғымыз келеді.
Оларға Әнуарбек Кенжеболатұлы математика пәнінен сабақ берді. 

Ұстазымыздың ендігі түлегі – біздерміз.  
Алдымызда үлкен сындар, алар асулар бар. Оған біз осындай асыл ағалар 

берген білім мен тәрбие, талап және ізденіс нәтижесінде жетеміз деген ойда-
мыз. Отыз жылдан астам еңбек жолын шәкірттерінің тәлімі мен біліміне арнаған 
мектебіміздің ардақты басшысы, білікті ұстазы  Әнуарбек Кенжеболатұлының 
қиындығы мен қызыққа толы  ұстаздық жолындағы еңбегіне жеміс тілеп, 
Сізде өмірдегі бар жақсылық , шаңырақ шаттығы, зор денсаулық пен білімді 
шәкірттеріңіз көп болсын дегіміз келеді. 

Бірлестік ОМ-нің 11 сынып оқушылары.

ЎСТАЗЫМ КЕЅ ПЕЙІЛДІ, 
ЎЛАЄАТТЫ      

Ұрпақ тәрбиесі қай уақытта болмасын ұлттың тағдыры, 
болашағы екені белгілі. Сол себепті тәрбие мәселесіне көңіл бөліп, 

оған тиімді әдіс - тәсілдерді қолданып, құрастыру әрбір ұжымның 
тапқырлығы мен іскерлігін, ізденімпаздығы мен шығармашылығын 
талап етеді. Бүгінгі күн білімді ұрпақ тәрбиелеу керек екенін айқындайды. 
Сондықтан егеменді ел жастарының санасына осы ұлттық ұлағатты 
қасиеттерді сіңіре білудің  мәні зор.
Бүгінгі таңда мұғалім болу, оңай жұмыс емес. Осындай қиыны мен қызығы, 

талабы мен жемісі қатар жүретін  мамандықты  игеріп жүрген, Айыртау ау-
даны Қызыләскер орта мектебінің тарих пәнінің мұғалімі Букина Гүлмира 
Кажымұқанқызын ерекше айтқым келіп отыр. Ол мектебімізде абыроймен 
қызмет етіп келе жатқан тәжірибелі ұстаз. Өз мамандығын жүрек қалауымен 
таңдаған Гүлмира Қажымұқанқызы келешек ұрпақтың  білімді де, тәрбиелі 
болып өсуіне барынша жағдай жасайды. Оның әрбір өткізген сабақтары өте тар-
тымды, әрі қызықты өтеді. Заман талабына сай жан-жақты, білім мен тәрбиені 
ұштастыра білетін, жаңа технологиялармен қаруланған жаңашыл ұстаз.
Белгілі педагог Я.А.Коменский: «Мұғалім мәңгі нұрдың қызметшісі. Ол 

барлық ой мен қимыл әрекетіне білімнің дәнін сеуіп, нұр құятын тынымсыз 
лаулаған жалын иесі», – дегендей қазіргі заман мұғалімі – жан-жақты, білім 
мен тәрбиені ұштастыра білетін, жаңа технологиялармен қаруланған бала 
жанының бағбаны.

 Әсем ҚОЙМАНОВА,
Өскен НМ-нің бастауыш сынып мұғалімі.

Жүрек қалауымен таңдаған 
мамандық

Мектепке тарыдай болып келіп, таудай болып шығатын 
шәкіртке білім, тәрбие беретін – ұстаз. Ұстаздың еңбегі оңай емес. 

Ұстаз еңбегін бөліп-жаруға болмас, әйткенмен әр шәкірттің өзіне 
ыстық тартар ұстазы болады. 

Менің бүгінгі айтайын деген алғысым Нұржәмила Баязитқызына арнала-
ды. Мектебіміздегі аса қадірлі  мұғалімнің бірі. Білім беру саласында көп 
жылдар жемісті еңбек етіп, көптеген шәкірттерді тәрбиелеп, білім нәрімен 
сусындатқан ұстаз. Шәкірттеріне білгенін үйретуге ешқашан жалыққан 
емес. Көмектен ешқашан бас тартпайды, қай кезде де көмек қолын созуға 
дайын. Ұйымдастыру қабілеті жоғары, әр істің қыр-сырын таба білетін ұстаз. 
Аса білімді, білікті маман, сабырлылық, еңбексүйгіштік – осының бәрін  біз 
Нұржамила Баязитқызының бойынан табамыз. 
Осындай ұстаздар қатары көбейе берсе, білім алып жатқан 

балаларымыздың оқуға қызығушылықтары әрі қарай артады деп ойлай-
мын. 
Отбасымыздың атынан  Нұржәмила Баязитқызына шығармашылық табыс, 

зор денсаулық, жанұясына амандық, әрдайым оқушылары жетістіктерге 
жетіп, биік шыңдардан көріне берсін деген тілек тілеймін.

Баян МАХМЕТОВА,
ата-ана.

Ұстаз мерейі
Ұстаздық еткен жалықпас...
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Жас ұрпаққа тәрбие беру 
–  заманымыздың  өзекті 
мәселелерінің бірі. Елбасы-
мыз Н.Ә.Назарбаев: «Балалар-
ды Отанды, туған жерді, өзінің 
халқын сүюге тәрбиелеу – аса 
маңызды, аса жауапты да, 
қадірменді парыз», – дейді. 
Баланы  мектепке  дейінгі 

жасынан бастап бұл бағытта 
тәрбиелеп, білім беру ата-
бабамыздан жалғасып келе 
жатқан салт-дәстүрлерімен 
тығыз байланысты. Бүлдіршіндер 

халқымыздың салт-дәстүрлерімен отбасында, балабақшада, қоршаған 
ортада танысады. «Отан оттан да ыстық», «Ел болам десең, бесігіңді 
түзе», –  дейді халқымыз. «Ұяда не көрсең, ұшқанда соны ілесің» - де-
гендей бала отбасында ата- ананы, үлкенді құрметтеуге инабаттылыққа, 
еңбекқорлыққа тәрбиеленеді.
Бала ересектерге еліктеп іс-әрекеттерінен үлгі алады. Бұл тәлім-тәрбие 

жұмыстары балабақшаларда жалғасады: балалар білім, тәрбие алып, 
ортамен қарым-қатынас жасауға үйренеді, ұйымшылдыққа тәрбиеленеді. 
Баланы халқымыздың салт-дәстүрлерімен таныстыруда халық ауыз 
әдебиетінің, көркем әдебиеттің маңызы зор. Оларды пайдалану бары-
сында баланың тілі дамиды, ой – өрісі кеңейеді. Халқымыздың салт-
дәстүрімен танысады, адам бойындағы асыл қасиеттері мен кемшіліктерді 
ажыратуға үйренеді. Мысалы, ертегілер, шығармалармен танысып 
кейіпкерлердің рөлдерін ойнағанда балалар мейірімділікке, тапқырлыққа, 
достыққа үйренеді. Халық ауыз әдебиеті арқылы балалар адамгершілікке, 
имандылыққа тәрбиеленеді. 
Оқыту мен  тәрбиелеу жұмысы мектепке дейінгі мекемеде және отбасында 

сабақтастыра жүргізілсе, қазіргі бүлдіршіндер – ертеңгі патриоттық сезімі 
биік ел азаматтары болады, тәрбиелеуде еңбегіміз өз нәтижесін береді. 
«Жұмыла көтерген жүк жеңіл», –дейді халқымыз.

Ұлболсын ОМАРБЕКОВА,
«Колосок» ясли-бақшасының 

«Дельфиндер» тобының тәрбиешісі.

Ел болам десең, бесігіңді түзе
Ұрпақ тәрбиесі – ұлт міндеті

Болар бала басынан, құндақталған жасынан дегендей, 
Саумалкөл қазақ орта мектебінің 8 сынып оқушысы Аян Төлеуовтің 

өнерге деген құлшынысы сәби күнінен басталған екен. 
Өзінің ерекше жаратылысы, қайырымдылығы, әдептілігі, әншілігі, 

спортшылығы барлығы кішкентай күнінен қалыптасқан. Мектептегі 
қоғамдық жұмыстарға белсене қатысады, оқу үздігі, мектебіміздің 
жұлдызы. 
Ауданда  өткен «Х-фактор» сайысында  бас жүлдені жеңіп алған. 

Қараша айында аудан көлемінде «Айгөлек» фестивалі өтіп, онда 
жүлделі орынға ие болып, облысқа жолдама алған болатын.  Таяуда 
облыстық «Айгөлек» фестивалінде  бас жүлде «Гран при»-ді  жеңіп 
алып  үлкен табыспен оралды. 
Аянның басына тәж кигізіп, Айгөлек байқауының  ханзадасы атан-

ды. Аянды мектеп табалдырығын аттағаннан  әнге баулып, шыңдаған  
өнердегі жетекшісі  Нұрбахтинов Еркебұлан Нұрланұлы.  
Енді, Аян мен жетекшісі Еркебұлан Нұрланұлына тілерім республикалық 

сайыстарға, Х-факторға, Қазақстан дауысына қатысып жүлделі 
орындарға ие болып, Қазақстанымызға танымал жұлдыз болуларына 
тілектеспін.

Айсұлу НҰРБАХТИНОВА,
Саумалкөл қазақ ОМ-нің 
кітапхана меңгерушісі.

Жағымды жаңалық
ЖАРАЙСЫҢ, АЯН!

Лавровка орта мектебінен оқушыларымыз жуырда 
Петропавлдағы Назарбаев Зияткерлік мектебіне түсті. 
Қыркүйектен бастап олар өздерінің білімдері мен біліктіліктерін 

көрсете білді. Мектеп қабырғасынан алған білімдері шынымен де мықты 
болды.  
Назарбаев Зияткерлік 

мектеб інде г і  1 -ші 
қыркүйекте  «Бірінші 
қоңырау» шарасын-
да Лагуткина Юлия 
қазақ тілінен жүргізуші 
болды .  Желтоқсан 
айында жалпы білім 
беру пәндері олим-
пиадасында қазақ тілі 
пәнінен қатысқан Ла-
гуткина Юлия бірінші 
орынға ие болды да, 
2015 жылдың  22-24 
желтоқсанда  Шым-
к ен т  қ а л а с ы н д а 
ө т к ен  Назарбаев 
Зияткерлік мектептері 
оқушылары арасында 
қазақ тілі пәнінен жал-
пы білім беру пәндері 
олимпиадасында өз 
бағын сынауға барды.  
Нәтижесінде I-дәрежелі 
дипломмен марапат-
талды.  Енді үстіміздегі 
жылдың наурыз айында 
Юлия республикалық 
олимпиадаға қатысып, 
бағын сынайтын бола-

ды. 
Лагуткина Юлия қазақ тілінен мектепішілік, аудандық, облыстық, 

республикалық олимпиадаларға қатысып, талай жетістіктерге жеткен. Атап 
айтсақ, Абай оқуларына, «Мен қазақша сөйлеймін», Жарқын болашақ 
«Сөз шеберлері» номинациясы бойынша ауданда, облыста бірінші орын 
алып, республикада 3-орын қола медальмен марапатталған. Келесі жылы 
облыста 2-ші орынға ие болды. Олимпиадада былтыр қазақ тілінен 3-орын 
алған. Сондықтан, Юлияға сәттілік тілейміз! 

Жанар ҚҰСАЙЫНОВА,
Лавровка ОМ-нің мұғалімі.

ЮЛИЯ - ЖЕҢІМПАЗ

СӨЗЖҰМБАҚ

Елбасы Н.Ә. Назарбаев: «Жаңа заманның 
жаңа адамын тәрбиелейтін ұстаздар, сіздер, 

ізденіс пен ілгерілеуден жалықпаңыздар. 
Олар заман талабына сай тәрбиеленуі тиіс» 
дегендей, Заря орта мектебінде деңгей бойын-
ша сертификатталған ұстаздардың «Оқыту мен 
оқудағы жаңа әдіс-тәсілдер» тақырыбы бойынша 
семинар-практикум өтті. 

Ауданның оқу бөлімінің әдіскері Татьяна Цихач  
семинардың алғы сөзін бастап берді. Сертификатталған 
ұстаздар орысша, қазақша екі тілде топқа бөлініп, коу-

Білім беру
ДЕҢГЕЙЛІК СЕМИНАР

чинг және шебер-сынып өте қызықты, әрі тартымды 
өтті. 
Семинар-практикумға 9 мектептен деңгей бой-

ынша сертификатталған мұғалімдер қатысты. 
Қатысқан мұғалімдер семинарға аса бір дайындықпен, 
жауапкершілікпен ат салысты. Семинар барысында 
деңгейлік курс өтпеген мұғалімдермен әр түрлі коу-
чингтер, тренингтер мен оқытудың жаңа формалары 

туралы тың ақпараттар беріліп, бір-
бірімен тәжірибе алмасты. «Мета-
таным дағдыларын қалыптастыру» 
Күзембаева Б.С. Бірлестік ОМ 3 
деңгей, «Оқытудағы  жаңа әдіс-
тәсілдер» Оразалин Ж.Ж. Заря ОМ 
3 деңгей, Белгібаева А.С. Бірлестік 
ОМ қазақ тілі мен әдебиет мұғалімі 
«Сабақтарда кері байланыстар-
ды тиімді пайдалану. Рефлексия» 
тақырыбында коучинг өткізсе, дәл 
осы тақырыпта Целинный ОМ 
Қожахметова А.Е. шебер-сынып 
өткізді. Лавровка ОМ мұғалімі 
Сурмина Л.Е. 3-деңгей бойынша 
мына тақырыпта «Әдебиеттік оқу 
сабақтарында сын тұрғысынан ойла-
уды дамыту» шебер-сынып, Рудный 
ОМ мұғалімі әдістемелік жұмыстың 
жаңа формалары негізінде «Не үшін 

мұғалім өзгеру керек?» тақырыбында коучинг өткізді.
Лена ШАМЕН,

Заря ОМ-нің тарих пәнінің мұғалімі.
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Жарқынбаева Жадыра Кенжеболатқызын 
ұстаз ретінде 5 сыныпқа қабылдаған кезінен ба-

стап танимын. Ол байсалды, тыным таппайтын, 
адамгершілігі мол адам. Қатал ұстаз болғанымен, 
оқушыларға әділ және мұқият қарайды. Ол сабыр-
лы және салмақты, әрбір баланың адамгершілік 
құндылықтарын құрметтейді. Ол өзінің жұмысын жақсы 
көреді және бар жан-тәнін береді. Өз пәніне деген 
сүйіспеншілігін балаларға да  жеткізе алады. Өз білімін, 
балаларға беруге аянбайды. Оның сабақтары әр түрлі 
және қызықты өтеді. Бұны балаларымыздың пәнге деген 
қызығушылығынан көруге болады. 
Ата-аналар Жадыра Кенжеболатқызының сабағына, 

сыныптан тыс іс-шараларға белсенді қатысты. Жадыра 
Кенжеболатқызы сабақтарын түсінікті, қызықты өткізеді. 
Сабақтарында әр оқушы жұмыс істейді, ойлайды, 
оқиды, өлең шығарады.  Мұғалім танымдылық қызметін 
қалыптастыру арқылы оқушылардың шығармашылық 
қабілеттерін дамытып отырады: зерттеме, пікір сайы-

Ұстаз мерейі
ҰСТАЗ – ҰЛАҒАТТЫ ЕСІМ

стар, экскурсиялар т.б. шаралар өткізеді. 
Ол әр баламен тіл табыса білгені, жоғары бағаланады. 
Оқушының әрбір жағымды және жағымсыз жасаған 

қылықтары, мұғалімнің назарынан тыс қалмайды. Ол әр 
жағдайға мұқият және сауатты қарайды. 
Ол балаларды үлкендерді сыйлауға, Отанды, туған 

жерді, туған-туысқандарын сүюге, достықты бағалай 
білуге тәрбиелейді.  
Жадыра Кенжеболатқызы жеке уақытын аямай, барлық 

білімін, жан-дүниесін, мейірімін бізге береді. Балалар зор 
құрметпен қарайды, өздерінің сырларымен бөліседі. Мен 
қазақ тілі пәнінен  аудандық олимпиадалардың, Абай 
мен Мағжан оқуларының және КИО олимпиадасының 
жеңімпазымын.

 Жадыра Кенжеболатқызы – өз жұмысына адал, 
жауапкершілігі мол ұстаз. Ол балалар мен ата-аналар 
алдында зор құрметке ие тұрарлық ұстаз. 

Евгения МАЙЕР,
Константиновка ОМ-нің 10 сынып оқушысы.
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ТЕЛЕБАҒДАРЛАМА

САТЫЛАДЫСАТЫЛАДЫ
* ТЕЗ АРАДА! Жекеменшік үй, еурожөндеу, үйде дәретхана, су, пеш және 

электрлі жылыту жүйесі, жазғы ас бөлме, монша, құдық, су тарту жүйесі, 
қосалқы бөлмелер, 2 гараж, 10 сотық бақша. МКР шағын ауданында 2 
бөлмелі пәтер, 4 қабат, жөндеусіз, 3 бөлмелі пәтер, 3 қабат, гаражымен. 
Бұзауларымен 3 сауын сиыр.  «Хонда CRV» А/к, 2003 ж.ш. Боқанова көшесі 
бойынан 10 сотық жер телімі. Тел.: 8 (715 33) 52-6-50, 8 707 6322525, 8 707 
9056507, 8 778 9056507.

* «Шағын асханасымен монша кешені» қолданыстағы бизнесі, бағасы 
келісім бойынша. Айырбастау. Ғимарат (бұрынғы Жетікөл селолық округі) 
тұрғынжайға, бизнеске ыңғайлы немесе ЖАЛҒА БЕРЕМІН. Тел.: 8 (715 33) 
52-6-50, 8 707 6322525, 8 707 9056507, 8 778 9056507.

ЖҰМЫСҚА ШАҚЫРЫЛАДЫ
* «Айыртау орталық аудандық ауруханасы» ШЖҚ КМК-на фармацевт 

қажет.
Мекен-жайымыз: Солтүстік Қазақстан облысы, Айыртау ауданы 

Саумалкөл ауылы, Хаиров көшесі 1 үй.
Байланыс телефоны: кадр бөлімі 20-693.                    (4-3).

1. Арықбалық орта мектебінің директоры (1 бірлік). 
2. Шүкірлік негізгі мектебінің директоры (1 бірлік).

Әкімшілік азаматтық лауазымының санаты, лауазымдық жалақысымен 
қызмет істеген жылдарына байланысты 75433 - 90254 теңге.     
Лауазымдық міндеттер. Жарғыға және басқа да нормативтік құқықтық 

актілерге сәйкес білім беру ұйымының жұмысына басшылық жасайды. 
Ұстаздар және әдістеме кеңестерімен бірлесіп білім берудің мемлекеттік 
жалпыміндетті стандарттарын жүзеге асыруды ұйымдастырады. Жұмыс жо-
спарын, жұмыс жоспарлары мен бағдарламаларын бекітеді. Жалпы білім беру 
заңына сәйкес бекітілген учаске бойынша балаларды жалпы міндетті оқытуды 
қамтамасыз етеді. Оқу-тәрбие үдерісінің ғылыми-әдістемелік және материалдық-
техникалық базасын ұйымдастырады және жетілдіреді. Заманауи ақпараттық 
технологияның дамуын қамтамасыз етеді. Мұғалімдердің (ұстаздардың) 
ұйымдарының, әдістемелік бірлестіктердің, балалар ұйымдарының жұмысына 
жәрдемдеседі. Білім беру жұмысын жүргізудің құқығына лицензиясына сәйкес 
оқушылардың, тәрбиеленушілердің контингентін қалыптастырады, оқушылар 
мен тәрбиеленушілердің әлеуметтік қорғалуын қамтамасыз етеді. Ата-аналардың 
қорғауынсыз қалған жетім балалардың қатарынан тәрбиленушілердің заңды 
құқықтары мен мүдделерін (жеке, мүліктік, тұрғын үй, еңбек және басқалары) 
қорғайды, туыстық қарым-қатынастарын ұстау үшін жағдайлар жасау бойын-
ша шараларды қабылдайды. Тәрбиеленушілер мен оқушылардың белгіленген 
нормалардан төмен емес күтіп ұстауы мен тұруы үшін жағдайды қамтамасыз 
етеді. Оқу-білім беру үдерісі уақытында оқушылар (тәрбиеленушілер) мен білім 
беру ұйымы қызметкерлерінің өмірінің және денсаулықтарының қауіпсіздігіне 
қажетті жағыдайлар жасайды. Денсаулықтарын қорғау және нығайту мақсатында 
оқушылардың тамақтануы мен медициналық қызмет көрсетілуін қамтамасыз 
ету бойынша жұмысты және бақылауды ұйымдастырады. Белгіленген заңнама 
шегінде білім беру ұйымының мүлігі мен құралдарына иелік етеді, жыл сайын 
құрылтайшыларға қаржылық және материалдық қаражаттардың түсуі мен 
жұмсалуы жайлы есеп береді.
Нормативтік талаптарға сәйкес оқу-материалдық базасының есебін, сақталуын 

және толықтырылуын қамтамасыз етеді, ішкі еңбек тәртібі ережелерінің, 
санитарлық-гигиеналық түзімнің еңбек қорғау және техникалық қауіпсіздік 
ережелерінің сақталуына жауап береді.                      
Ұстаз кадрлары мен көмекші қызметкерлердің іріктеуін және орнына қоюын 

жүзеге асырады, басқару құрылымын, штаттық кестені және қызметкерлердің 
лауазымдық нұсқаулықтарын бекітеді, олардың кәсіби шеберліктерінің артуы 
үшін жағыдай жасайды. Педагогикалық кеңеске басшылық етеді. Белгіленген 
тәртіпте қызметкерлердің аттестациялануын өткізеді. Жұмыста ерекше көзге түскен 
мұғалімдер мен білім беру ұйымының басқа да қызметкерлерін марапаттаулар мен 
наградаларға ұсынады, өз құзырының шегінде жазалаулар тағайындайды. 
Қоғаммен байланысты жүзеге асырады, ата-аналармен (оларды ауыстырушы 

тұлғалармен) жұмысты үйлестіреді. Білім беру ұйымын мемлекеттік және басқа 
да ұйымдарда ұсынады, қажетті есеп берулердің дайындалуын және ұсынылуын 
қамтамасыз етеді. 
Білуі тиіс: Қазақстан Республикасының Конституциясын, Қазақстан 

Республикасының «Білім туралы», «Қазақстан Республикасында Тілдер тура-
лы», «Қазақстан Республикасында баланың құқықтары туралы», «Сыбайлас 
жемқорлықпен күрес туралы», «Неке және жанұя туралы», «Мүгедектігі, асырау-
шысынан айырылу және жасы бойынша мемлекеттік әлеуметтік жәрдемақылар 
туралы», «Арнайы әлеуметтік қызмет көрсетулер туралы», «Мүмкіндігі шектеулі 
балаларды әлеуметтік және медициналық-педагогикалық түзетулік қолдаулар ту-
ралы», «Кәмелеттік жасқа толмағандар арасында құқықбұзушылықтың алдын алу 
және балалардың қараусыз қалуын ескерту туралы» заңдарын және білім беруді 
дамытудың бағыты мен келешектерін анықтайтын басқа да нормативтік актілерді; 
педагогика мен психология негіздерін; білім берудің мемлекеттік жалпыміндетті 
стандарттарын; педагогикалық ғылым мен практиканың жетістіктерін; менеджмент, 
қаржылық-шаруашылық әрекет негіздерін, еңбек туралы заңнаманы, еңбекті 
қорғау, техника қауіпсіздігі және өртке қарсы қорғау ережелері мен нормаларын; 
санитарлық ережелер мен нормаларды.  
Біліктілік талаптары: 
Байқауға қатысуы үшін  орта білім мемлекеттік мекемесінің басшысы лауазы-

мына үміткерлердің болуы керек:
жоғары немесе жоғары оқу орнынан кейінгі білім (педагогикалық немесе бейіні 

бойынша); педагогикалық жұмыс өтілі бес жылдан кем емес немесе білім беру 
ұйымдарында немесе білім беру ұйымдарына бейіні сәйкес келетін ұйымдарда 
басшылық лауазымдарда жұмыс өтілі бес жылдан кем емес; 
бірінші немесе жоғары біліктілік санатының болуы;
педагогикалық салада үш жылдан кем емес әкімшілік жұмыс тәжірибесі немесе 

білім беру ұйымдарында немесе білім беру ұйымдарына бейіні сәйкес келетін 
ұйымдарда басшылық лауазымдарда жұмыс өтілі бес жылдан кем емес; 
облыстың білім беру басқармасымен үміткердің келісімінің болуы;
сотталуының болмауы.
Комиссиямен белгіленген мерзімде Байқауға қатысуы үшін басшы лауазымына 

үміткер ұсынуы қажет:
1) конкурстық комиссия төрағасы атына, тіркелген жерін, нақты тұрған жерін, 

байланыс телефондарын көрсете отырып, өтініш;      
2) жеке басын куәландыратын құжаттың көшірмесі;
3) білімі туралы құжаттың көшірмесі; 
4) еңбек кітапшасының көшірмесі;
5) суретімен кадрлар есебі жөніндегі жеке парағы;
6) бар жазалаулары мен марапаттауларын көрсете отырып бұрынғы жұмыс 

орнынан өндірістік мінездеме;
7) бар біліктілік санаты немесе ғылыми дәрежесі туралы құжаттың көшірмесі;
8) медициналық куәландырудан өткені туралы құжат;
9) сотталғаны жоқтығы туралы анықтама.
Байқауға қатысуы үшін ұсынылған құжаттардың көшірмелері нотариалды 

немесе жұмыс орнының кадр қызметімен куәландырылады. 
Көрсетілген құжаттардың біреуінің болмауы байқауға қатысушының құжаттарын 

қайтарып беруге негіз болып табылады.  
Байқауға қатысушы оның біліміне, жұмыс тәжірибесіне, кәсіби деңгейіне 

(біліктілігін арттыру туралы, ғылыми дәреже мен атақтарының тағайындалуы, 
ғылыми жарияланымдары туралы құжаттардың, бұрынғы жұмыс орнынан 
басшылықтың ұсынымдарының көшірмелері және тағы басқалары) қатысты 
қосымша ақпараттарды ұсына алады. Байқауға қатысушымен әңгімелесу және 
конкурстық комиссияның қорытынды отырысы аталмыш байқау бойынша 
құжаттарды қабылдау мерзімі аяқталғаннан кейін 5 жұмыс күні ішінде өтеді. 
Байқауға қатысуы үшін қажетті құжаттар Айыртау ауданының бұқаралық 

ақпарат құралдарында ресми жарияланған күннен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде 
конкурстық комиссияның төрағасы С.К.Жақыповқа мына мекен-жай бойынша ұсыну 
қажет: 150000, Солтүстік Қазақстан облысы Айыртау ауданы Саумалкөл селосы 
ықшам аудан 20-шы үй, СҚО Айыртау ауданының білім бөлімі, телефондар: 8 (715-
33) 27-481 «Солтүстік Қазақстан облысы Айыртау ауданының білім бөлімі» ММ.

«Солтүстік Қазақстан облысы Айыртау 
ауданының білім бөлімі» ММ әкімшілік 
азаматтық лауазымының бос орнына 

ашық байқау жариялайдыДҮЙСЕНБІ, 18 ҚАҢТАР  
ҚАЗАҚСТАН 

07.00-17.00 техникалық үзіліс 17:00 
«МЕНІҢ ҚАЗАҚСТАНЫМ!» 17:30 KAZNEWS 
17:55 «ХАЛЫҚТЫҚ ЭКОНОМИКА» 18:10 
«БҮГІНГІ КҮННІҢ БАТЫРЛАРЫ» 18:20 
«Аюлар» М/х 25-бөлім 18:35 «ЖҮРЕГІМ 
СІЗГЕ АМАНАТ» Т/х 19:30 KAZNEWS 
20:20 «СЕРПІЛІС» 21:05 «ШЫРҒАЛАҢ» Т/х 
22:00 «КЕЛІН» Т/х 22:55 «Түнгі студияда 
Нұрлан Қоянбаев» 23:30 «КӨҢІЛАШАР» 
0:05 KAZNEWS 0:50 «SPORT.KZ» 1:10 
«Бүгінгі күннің батырлары» 1:20 «Түнгі 
студияда Нұрлан Қоянбаев» 1:50 ФУТБОЛ 
АҒЫЛШЫН ПРЕМЬЕР-ЛИГАСЫ «СУОНСИ 
СИТИ» - «УОТФОРД» 

ХАБАР 
03:00 - 17:00 технический перерыв 17:02 

Новости 17:15 Т/с «След» 17:55 «Орталық 
Хабар» 19:00 «ТВ Бинго» 19:55 «Негізінде...» 
20:00 Қорытынды жаңалықтар 20:30 «Ар-
найы хабар» 20:55 «По сути» 21:00 Итоги 
дня 21:30 Т/с «Осколки» 22:30 «Жекпе-жек» 
23:15 «Бетпе-бет» 23:45 «Негізінде...» 23:50 
Қорытынды жаңалықтар 00:20 «По сути» 
00:25 Итоги дня 00:55 «Сотқа жеткізбей» 
01:25 Жаңалықтар 

ЕВРАЗИЯ 
Перерыв в эфире до 17:00 в связи 

с профилактическими работами 17:00 
ЖАҢАЛЫҚТАР СУБТИТРЛЕРМЕН 17:05 
«ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ» 18:00 «ПУСТЬ 
ГОВОРЯТ» 19:00 Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕМЕН-
НОСТЬ» 20:00 «ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ» 
20:45 «СҮЙГЕН ЖАР» Т/Х 21:40 «БАСТЫ 
ЖАҢАЛЫҚТАР» 22:25 «ДЖОДХА ЖӘНЕ АК-
БАР» Т/Х 23:15 «П@УТINA» 23:40 «ВРЕМЯ» 
0:15 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» 1:25 
«П@УТINA+» 2:15 «УМНИК» 3:00 «МОДНЫЙ 
ПРИГОВОР» 

РОССИЯ 1 
05.00, 09.15 «Утро России» 09.00, 11.00, 

14.00, 17.00, 17.50, 20.00 Вести 09.55 «О 
самом главном» 11.35, 14.30, 17.30, 19.35 
Местное время. Вести - Москва 11.55 Т/с 
«Тайны следствия» 14.50 Вести. Дежурная 
часть 15.00 Т/с «Земский доктор» 18.15 
«Прямой эфир» 21.00 Т/с «Сын моего 
отца» 23.50 «Честный детектив» 00.50 Д/ф 
«Благотворитель». «Прототипы. Профессор 
Преображенский. Собачье сердце» 02.25 
Т/с «Срочно в номер!» 03.25 «Взорвать 
мирно. Атомный романтизм» 04.20 «Ком-
ната смеха» 

СЕЙСЕНБІ, 19 ҚАҢТАР 
ҚАЗАҚСТАН  

7:00 «ТАҢШОЛПАН» 10:00 «Шырғалаң» 
Т/х 10:50 «Cұңқар» Т/х 11:45 «Айтуға 
оңай...» 12:30 «Көңілашар» 13:00 «БІРГЕ 
ТАҢДАЙМЫЗ!» 14.00-16.00 техникалық 
үзіліс 16:00 «Жүрегім сізге аманат» Т/х 
17:05 «Sport.kz» 17:30 KAZNEWS 17:55 
«ҚЫЛМЫС ПЕН ЖАЗА» 18:15 «Аюлар» М/х 
18:35 «ЖҮРЕГІМ СІЗГЕ АМАНАТ» Т/х 19:30 
KAZNEWS 20:20 «АЙТУҒА ОҢАЙ...» 21:05 
«ШЫРҒАЛАҢ» Т/х 22:00 «КЕЛІН» Т/х 22:55 
«Түнгі студияда Нұрлан Қоянбаев» 23:30 
«КӨҢІЛАШАР» 0:00 KAZNEWS 0:55 «Cұңқар» 
Т/х 1:55 «Дауа» 2:25 «Түнгі студияда Нұрлан 
Қоянбаев» 3:00 KAZNEWS 

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

күн» 10:00 Таңғы жаңалықтар 10:10 Т/с 
«Осколки» 11:00 Новости 11:10 «Магия кухни» 
11:45 «Подари детям жизнь» 11:50 М/ф «Бел-
ка и Стрелка: озорная семейка» 11:55 «Сотқа 
жеткізбей» 12:30 Т/х «Бәсеке» 13:00 Түскі 
жаңалықтар 13:15 Т/с «Верь мне» 14:10 Т/с 
«Гречанка» 15:00 Новости 15:10 Т/х «Сүйген 
жарым» 16:00 Кешкі жаңалықтар 16:15 
«Біздің үй» 17:00 Новости 17:15 Т/с «След» 
18:00 «Тағдыр жолы» 18:30 Т/с «Өмірдастан 
Ақылдың кілті» 19:25 Т/х.«Бәсеке» 19:55 
«Негізінде...» 20:00 Қорытынды жаңалықтар 
20:30 «Бюро расследований» 20:55 «По 
сути» 21:00 Итоги дня 21:30 Т/с «Осколки» 
22:30 Т/с «След» 23:15 «Бетпе-бет» 23:45 
«Арнайы хабар» 00:15 «Негізінде...» 00:20 
Қорытынды жаңалықтар 00:50 «По сути» 
00:55 Итоги дня 01:25 «Сотқа жеткізбей» 
01:55 Жаңалықтар 

ЕВРАЗИЯ 
6:00 ЖАҢАЛЫҚТАР СУБТИТРЛЕРМЕН 

6:05 «ЖИТЬ ЗДОРОВО» 7:00 ЖАҢАЛЫҚТАР 
СУБТИТРЛЕРМЕН 7:15 «САПА БАҚЫЛАУДА» 
7:55 ЖАҢАЛЫҚТАР СУБТИТРЛЕРМЕН 8:00 
«ДОБРОЕ УТРО» 11:00 «ОДИНОКИЙ ВОЛК» 
12:00 «БAСТЫ ПАТРУЛЬ» 12:10 «СҮЙГЕН 
ЖАР» Т/Х 13:05 «АШЫҒЫН АЙТҚАНДА» 
Перерыв в эфире с 14:00 до 16:00 в свя-
зи с профилактическими работами 16:00 
«СУДЕБНЫЕ ИСТОРИИ» 17:00 «ДАВАЙ 
ПОЖЕНИМСЯ» 18:00 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 
19:00 Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ» 20:00 
«ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ» 20:45 «СҮЙГЕН 
ЖАР» Т/Х 21:40 «БАСТЫ ЖАҢАЛЫҚТАР» 
22:25 «ДЖОДХА ЖӘНЕ АКБАР» Т/Х 23:15 
«П@УТINA» 23:40 «ВРЕМЯ» 0:15 Т/с «УЛЫБ-
КА ПЕРЕСМЕШНИКА» 1:25 «П@УТINA+» 
2:15 «УМНИК» 3:00 «САПА БАҚЫЛАУДА» 
3:25 «АШЫҒЫН АЙТҚАНДА» 

РОССИЯ 1 
05.00, 09.15 «Утро России» 09.00, 11.00, 

14.00, 17.00, 17.50, 20.00 Вести 09.55 «О 
самом главном» 11.35, 14.30, 17.30, 19.35 
Местное время. Вести - Москва 11.55 Т/с 
«Тайны следствия» 14.50 Вести. Дежурная 
часть 15.00 Т/с «Земский доктор» 18.15 
«Прямой эфир» 21.00 Т/с «Сын моего 
отца» 23.50 Вести.doc 01.35 «Химия нашего 
тела. Гормоны». «Смертельные опыты. 
Кровь» 03.10 Т/с «Срочно в номер!» 04.05 
«Комната смеха» 

СӘРСЕНБІ, 20 ҚАҢТАР 
ҚАЗАҚСТАН 

7:00 «ТАҢШОЛПАН» 10:00 «Шырғалаң» 
Т/х 10:50 «Cұңқар» Т/х 11:45 «Айтуға 
оңай...» 12:30 «Көңілашар» 13:00 «БІРГЕ 
ТАҢДАЙМЫЗ!» 14:10 «Келін» Т/х 15:00 
«ӘЙЕЛ БАҚЫТЫ» 16:05 «Жүрегім сізге 
аманат» Т/х 17:00 «ЖАРҚЫН БЕЙНЕ» 17:30 
KAZNEWS 17:55 «ТАБЫС СЫРЫ» Арнайы 
жоба 18:15 «Аюлар» М/х 18:35 «ЖҮРЕГІМ 
СІЗГЕ АМАНАТ» Т/х 19:30 KAZNEWS 20:20 
«АЙТУҒА ОҢАЙ...» 21:05 «ШЫРҒАЛАҢ» Т/х 
22:00 «КЕЛІН» Т/х 22:55 «Түнгі студияда 
Нұрлан Қоянбаев» 23:30 «КӨҢІЛАШАР» 
0:00 KAZNEWS 0:50 «Cұңқар» Т/х 1:35 
«Әйел бақыты» 2:30 «Түнгі студияда Нұрлан 
Қоянбаев» 3:00 KAZNEWS 

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

күн» 10:00 Таңғы жаңалықтар 10:10 Т/с 
«Осколки» 11:00 Новости 11:10 «Магия 
кухни» 11:45 М/ф «Белка и Стрелка: озорная 
семейка» 11:55 «Сотқа жеткізбей» 12:30 
Т/х «Бәсеке» 13:00 Түскі жаңалықтар 13:15 
Т/с «Верь мне» 14:10 Т/с «Гречанка» 15:00 

Новости 15:10 Т/х «Сүйген жарым» 16:00 
Кешкі жаңалықтар 16:15 «Біздің үй» 17:00 
Новости 17:15 Т/с «След» 18:00 «Тур де 
Хабар» 18:30 Т/с «Өмірдастан Ақылдың кілті» 
19:25 Т/х «Бәсеке» 19:55 «Негізінде...» 20:00 
Қорытынды жаңалықтар 20:30 «Қайсар жан-
дар» 20:55 «По сути» 21:00 Итоги дня 21:30 
Т/с «Осколки» 22:30 Т/с «След» 23:15 «Бетпе-
бет» 23:45 «Негізінде...» 23:50 Қорытынды 
жаңалықтар 00:20 «По сути» 00:25 Итоги 
дня 00:55 «Арман қанатында» 01:25 «Сотқа 
жеткізбей» 01:55 Жаңалықтар 

ЕВРАЗИЯ 
6:00 ЖАҢАЛЫҚТАР СУБТИТРЛЕР-

МЕН  6 :05 «ЖИТЬ  ЗДОРОВО» 7:00 
ЖАҢАЛЫҚТАР СУБТИТРЛЕРМЕН 7:15 
«САПА БАҚЫЛАУДА» 7:55 ЖАҢАЛЫҚТАР 
СУБТИТРЛЕРМЕН 8:00 «ДОБРОЕ УТРО» 
11:00 «ОДИНОКИЙ ВОЛК» 12:00 «БAСТЫ 
ПАТРУЛЬ» 12:10 «СҮЙГЕН ЖАР» Т/Х 13:05 
«АШЫҒЫН АЙТҚАНДА» 14:00 «П@УТINA» 
14:20 Т/с «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ» 15:15 
«ПЕРВЫЕ НОВОСТИ» 15:40 «СУДЕБНЫЕ 
ИСТОРИИ» 16:45 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ» 
17:50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 18:55 Т/с «ТЕСТ 
НА БЕРЕМЕННОСТЬ» 20:00 «ГЛАВНЫЕ 
НОВОСТИ» 20:45 «СҮЙГЕН ЖАР» Т/Х 
21:40 «БАСТЫ ЖАҢАЛЫҚТАР» 22:25 
«ДЖОДХА ЖӘНЕ АКБАР» Т/Х 23:15 «П@
УТINA» 23:40 «ВРЕМЯ» 0:15 Т/с «УЛЫБКА 
ПЕРЕСМЕШНИКА» 1:25 «П@УТINA+» 2:15 
«УМНИК» 3:00 «САПА БАҚЫЛАУДА» 3:25 
«АШЫҒЫН АЙТҚАНДА» 

РОССИЯ 1 
05.00, 09.15 «Утро России» 09.00, 

11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 Вести 
09.55 «О самом главном» 11.35, 14.30, 
17.30, 19.35 Местное время. Вести - Москва 
11.55 Т/с «Тайны следствия» 14.50, 04.45 
Вести. Дежурная часть 15.00 Т/с «Земский 
доктор» 18.15 «Прямой эфир» 21.00 Т/с 
«Сын моего отца» 22.55 «Специальный 
корреспондент» 00.35 «Свидетели. Запад 
есть Запад. Восток есть Восток. Всеволод 
Овчинников» 02.40 Т/с «Срочно в номер!» 
03.40 «Комната смеха» 

БЕЙСЕНБІ, 21 ҚАҢТАР 
ҚАЗАҚСТАН 

7:00 «ТАҢШОЛПАН» 10:00 «Шырғалаң» 
Т/х 10:50 «Cұңқар» Т/х 11:45 «Айтуға 
оңай...» 12:30 «Көңілашар» 13:00 «БІРГЕ 
ТАҢДАЙМЫЗ!» 14:10 «Келін» Т/х 15:00 
«ӘЙЕЛ БАҚЫТЫ» 16:05 «Жүрегім сізге 
аманат» Т/х 17:00 «ӨЗГЕРГЕН ӨҢІР» 
17:30 KAZNEWS 17:55 «Түбі бір түркілер» 
18:35 «ЖҮРЕГІМ СІЗГЕ АМАНАТ» Т/х 19:30 
KAZNEWS 20:20 «АЙТУҒА ОҢАЙ...» 21:05 
«ШЫРҒАЛАҢ» Т/х 22:00 «КЕЛІН» Т/х 22:55 
«Түнгі студияда Нұрлан Қоянбаев» 23:25 
«КӨҢІЛАШАР» 0:00 KAZNEWS 0:55 «Cұңқар» 
Т/х 1:40 «Әйел бақыты» 2:30 «Түнгі студияда 
Нұрлан Қоянбаев» 3:00 KAZNEWS 

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

10:00 Таңғы жаңалықтар 10:10 Т/с «Осколки» 
11:00 Новости 11:10 «Магия кухни» 11:45 
«Подари детям жизнь» 11:50 М/ф «Белка 
и Стрелка: озорная семейка» 11:55 «Сотқа 
жеткізбей» 12:30 Т/х «Бәсеке» 13:00 Түскі 
жаңалықтар 13:15 Т/с «Верь мне» 14:10 Т/с 
«Гречанка» 15:00 Новости 15:10 Т/х «Сүйген 
жарым» 16:00 Кешкі жаңалықтар 16:15 
«Біздің үй» 17:00 Новости 17:15 Т/с «След» 
18:00 «Тур де Хабар» 18:30 Т/с «Өмірдастан 
Ақылдың кілті» 19:10 Т/х «Бәсеке» 19:55 
«Негізінде...» 20:00 Қорытынды жаңалықтар 
20:30 «Тағдыр жолы» 20:55 «По сути» 21:00 
Итоги дня 21:30 Т/с «Осколки» 22:30 Т/с 
«След» 23:15 «Бетпе-бет» 23:45 «Негізінде...» 
23:50 Қорытынды жаңалықтар 00:20 «По 
сути» 00:25 Итоги дня 00:55 «100 бизнес-
тарихы» 01:25 «Сотқа жеткізбей» 01:55 
Жаңалықтар 

ЕВРАЗИЯ 
6:00 ЖАҢАЛЫҚТАР СУБТИТРЛЕР-

МЕН  6 :05 «ЖИТЬ  ЗДОРОВО» 7:00 
ЖАҢАЛЫҚТАР СУБТИТРЛЕРМЕН 7:15 
«САПА БАҚЫЛАУДА» 7:55 ЖАҢАЛЫҚТАР 
СУБТИТРЛЕРМЕН 8:00 «ДОБРОЕ УТРО» 
11:00 «ОДИНОКИЙ ВОЛК» 12:00 «БAСТЫ 
ПАТРУЛЬ» 12:10 «СҮЙГЕН ЖАР» Т/Х 13:05 
«АШЫҒЫН АЙТҚАНДА» 14:00 «П@УТINA» 
14:20 Т/с «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ» 15:15 
«ПЕРВЫЕ НОВОСТИ» 15:40 «СУДЕБНЫЕ 
ИСТОРИИ» 16:45 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ» 
17:50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 18:55 Т/с «ТЕСТ 
НА БЕРЕМЕННОСТЬ» 20:00 «ГЛАВНЫЕ 
НОВОСТИ» 20:45 «СҮЙГЕН ЖАР» Т/Х 
21:40 «БАСТЫ ЖАҢАЛЫҚТАР» 22:25 
«ДЖОДХА ЖӘНЕ АКБАР» Т/Х 23:15 «П@
УТINA» 23:40 «ВРЕМЯ» 0:15 Т/с «УЛЫБКА 
ПЕРЕСМЕШНИКА» 1:25 «П@УТINA+» 2:15 
«УМНИК» 3:00 «САПА БАҚЫЛАУДА» 3:25 
«АШЫҒЫН АЙТҚАНДА» 

РОССИЯ 1 
05.00, 09.15 «Утро России» 09.00, 11.00, 

14.00, 17.00, 17.50, 20.00 Вести 09.55 «О 
самом главном» 11.35, 14.30, 17.30, 19.35 
Местное время. Вести - Москва 11.55 Т/с 
«Тайны следствия» 14.50 Вести. Дежурная 
часть 15.00 Т/с «Земский доктор» 18.15 
«Прямой эфир» 21.00 Т/с «Сын моего отца» 
22.55 «Поединок» 00.35 «Эдвард Радзинский. 
Боги жаждут». Главы 3 и 4 03.05 Т/с «Срочно 
в номер!» 04.05 «Комната смеха» 

ЖҰМА, 22 ҚАҢТАР 
ҚАЗАҚСТАН 

7:00 «ТАҢШОЛПАН» 10:00 «Шырғалаң» 
Т/х 10:50 «Cұңқар» Т/х 11:45 «Айтуға 
оңай...» 12:30 «Көңілашар» 13:00 «БІРГЕ 
ТАҢДАЙМЫЗ!» 14:10 «Келін» Т/х 15:00 
«ӘЙЕЛ БАҚЫТЫ» 16:05 «Жүрегім сізге ама-
нат» Т/х 17:05 «Жан жылуы» 17:30 KAZNEWS 
17:50 «Иман айнасы» 18:15 «БАЛАМЕН 
БЕТПЕ-БЕТ» 18:35 «ЖҮРЕГІМ СІЗГЕ АМА-
НАТ» Т/х 19:30 KAZNEWS 20:05 ПАРЛАМЕНТ 
20:15 «АЙТУҒА ОҢАЙ...» 21:00 «Ұлттық шоу: 
Роза шақырады» 22:10 «КЕЛІН» Т/х 23:05 
«Жайдарман» Үздік әзілдер 23:30 «Сіз не 
дейсіз?» 0:00 KAZNEWS 0:35 Парламент 
0:45 «Cұңқар» Т/х 1:25 «Әйел бақыты» 2:15 
«Серпіліс» 3:00 KAZNEWS 3:35 Парламент 
3:45 «Иман айнасы» 

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

10:00 Таңғы жаңалықтар 10:10 Т/с «Осколки» 
11:00 Новости 11:10 «Магия кухни» 11:40 
М/ф «Белка и Стрелка: озорная семейка» 
11:50 «Сотқа жеткізбей» 12:25 Т/х «Бәсеке» 
13:00 Түскі жаңалықтар 13:15 Т/с «Верь 
мне» 14:05 «Подари детям жизнь» 14:10 
Т/с «Гречанка» 15:00 Новости 15:10 Т/х 
«Сүйген жарым» 16:00 Кешкі жаңалықтар 
16:15 «Өмір сабақтары» 16:50 «Эконом-
класс» 17:00 Новости 17:15 Т/с «След» 17:55 
«Арман қанатында» 18:20 Т/с «Өмірдастан 
Ақылдың кілті» 19:15 Т/х «Тракторшының 
махаббаты» 20:00 Қорытынды жаңалықтар 

20:30 «Startup Bolashak» 21:00 Итоги дня 
21:30 Кино «Холодная гора» 00:05 Т/с «Пере-
кресток в Астане» 01:35 «Сотқа жеткізбей» 
02:05 Жаңалықтар 

ЕВРАЗИЯ 
6:00 ЖАҢАЛЫҚТАР СУБТИТРЛЕРМЕН 

6:05 «ЖИТЬ ЗДОРОВО» 7:00 ЖАҢАЛЫҚТАР 
СУБТИТРЛЕРМЕН 7:15 «САПА БАҚЫЛАУДА» 
7:55 ЖАҢАЛЫҚТАР СУБТИТРЛЕРМЕН 8:00 
«ДОБРОЕ УТРО» 11:00 «ОДИНОКИЙ ВОЛК» 
12:00 «БAСТЫ ПАТРУЛЬ» 12:10 «СҮЙГЕН 
ЖАР» Т/Х 13:05 «АШЫҒЫН АЙТҚАНДА» 
14:00 «ЖҰМА УАҒЫЗЫ» 14:15 «П@УТINA» 
14:35 «ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ» 15:15 «ПЕРВЫЕ 
НОВОСТИ» 15:40 Кино «ДЕСЯТЬ ЗИМ» 17:40 
«ЖДИ МЕНЯ» КАЗАХСТАН 18:40 Лотерея 
«АВТОКУШ» 18:50 «ПОЛЕ ЧУДЕС» 20:00 
«ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ» 20:45 «СҮЙГЕН 
ЖАР» Т/Х 21:40 «БАСТЫ ЖАҢАЛЫҚТАР» 
22:25 «ДЖОДХА ЖӘНЕ АКБАР» Т/Х 23:15 
«П@УТINA» 23:40 «КЛУБ ВЕСЕЛЫХ И 
НАХОДЧИВЫХ» Высшая лига Финал 2:10 
«П@УТINA+» 2:55 «АШЫҒЫН АЙТҚАНДА» 
3:40 «УМНИК» 

РОССИЯ 1 
05.00, 09.15 «Утро России» 09.00, 11.00, 

14.00, 17.00, 17.50, 20.00 Вести 09.55 «О 
самом главном» 11.35, 14.30, 17.30, 19.35 
Местное время. Вести - Москва 11.55 Т/с 
«Тайны следствия» 14.50 Вести. Дежурная 
часть 15.00 Т/с «Земский доктор» 18.15 
«Прямой эфир» 21.00 «Юморина» 22.55 
Х/ф «Нечаянная радость» 02.55 «Кузькина 
мать. Итоги. Бомба для победителей» 03.55 
«Комната смеха» 

СЕНБІ, 23 ҚАҢТАР 
ҚАЗАҚСТАН 

7:00 Қазақстан эстрада жұлдыздарының 
қатысуымен концерт 8:00 «Айналайын» 
Т/х 8:35 «Агробизнес» 9:00 «Сенбілік таң» 
10:05 «Дауа» 10:35 «Әзіл әлемі» 12:35 
«АС БОЛСЫН!» 13:20 «ҚАЗАҚТЫҢ ҚАРА 
БАЛАСЫ» 15:35 «Табыс сыры Арнайы жоба 
15:50 «Қара шаңырақ» Т/х 18:40 «ӨМІРДІҢ 
ӨЗІ НОВЕЛЛА» Т/х 19:30 KAZNEWS 20:05 
«Үздік әндер» 21:00 «ДАРА ЖОЛ» 22:35 
«Жайдарман» 0:15 KAZNEWS 0:50 Кино 
«Қарлы аймақтың иттері» 2:20 «Ас болсын!» 
3:00 KAZNEWS 3:35 «Айналайын» Т/х 

ХАБАР 
07:02 «Тамаша» 08:15 «Әсем әуен» 08:45 

«Бармысың, бауырым?» 09:30 «Продвопрос» 
09:55 «Тур де Хабар» 10:25 «Мен – чемпион» 
10:55 М/с «Джейк и пираты Нетландии» 12:25 
Сказки Братьев Гримм «Распрекраса» 13:35 
«Орталық Хабар» 14:45 «Жеті ән» 16:00 Т/с 
«Өмірдастан Ақылдың кілті» 17:55 Астана 
Арланс – Баку Файрс 20:30 «Бенефис-шоу» 
21:00 «Жеті күн» 22:00 «Бенефис-шоу» 
22:40 Кино «Побег из Шоушенка» 01:10 Т/с 
«Перекресток в Астане» 

ЕВРАЗИЯ 
6:00 ЖАҢАЛЫҚТАР СУБТИТРЛЕРМЕН 

6:05 «УМНИК» 8:00 «ТАҢҒЫ ПОШТА» 8:35 
«П@УТINA» 9:00 Новости 9:10 «СМАК» 
9:45 Кино «ЧЕГО ХОТЯТ МУЖЧИНЫ» 11:40 
«ФАБРИКА ГРЕЗ» 12:00 «ӘЙЕЛ СЫРЫ…» 
ның тұсаукесері 12:55 «101 КЕҢЕС» 13:20 
«П@УТINA+» 14:15 Кино «СПОРТЛОТО-82» 
16:00 М/ф «ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД» 17:30 
Кино «ТЕОРИЯ НЕВЕРОЯТНОСТИ» 20:00 
«ПЕРВАЯ ПРОГРАММА» 21:00 «ТЕОРИЯ 
НЕВЕРОЯТНОСТИ» Продолжение 22:00 
«КЕШКІ КЕЗДЕСУ» 23:10 «СЕНБІЛІК 
ЖАҢАЛЫҚТАР» 23:50 Кино «ГОЛУБАЯ 
ЛАГУНА» 1:30 «УМНИК» 3:05 «ӘЙЕЛ 
СЫРЫ…» 3:50 «101 КЕҢЕС» 4:10 «ТАҢҒЫ 
ПОШТА» 

РОССИЯ 1 
04.25 Х/ф «Формула любви» 04.35 

«Комната смеха» 06.15 «Сельское утро» 
06.45 «Диалоги о животных» 07.40, 11.10, 
14.20 Местное время. Вести - Москва 08.00, 
11.00, 14.00 Вести 08.10 Местное время 
09.15 «Правила движения» 10.10 «Личное. 
Алексей Баталов» 11.20 «Две жены» 12.05, 
14.30 Х/ф «Врачиха» 20.00 Вести в субботу 
21.00 Х/ф «Средство от разлуки» 00.50 Х/ф 
«Отец поневоле» 02.55 Х/ф «Взрывники» 

ЖЕКСЕНБІ, 24 ҚАҢТАР 
ҚАЗАҚСТАН  

7:00 Қазақстан эстрада жұлдыздарының 
қатысуымен концерт 8:30 «Айналайын» Т/х 
9:00 «Ақсауыт» 9:30 «БҮГІН ЖЕКСЕНБІ» 
11:05 «САЯХАТШЫ ДАРА» М/ф 12:35 Муль-
тфильм 13:00 «Өмірдің өзі новелла» Т/х 
13:50 «ТҮБІ БІР ТҮРКІЛЕР» 14:30 «Өзіңді 
аңсап» Саят Медеуовтің концерті 15:50 
«Қара шаңырақ» Т/х 18:40 «Әзіл әлемі» 
20:00 «АПТА.КZ» 21:00 «Әзіл әлемі» 21:50 
ФУТБОЛ АҒЫЛШЫН ПРЕМЬЕР-ЛИГАСЫ 
«АРСЕНАЛ» - «ЧЕЛСИ» 0:00 «Апта.Кz» 
1:00 «Құлагер» 2:25 «Өмірдің өзі новелла» 
Т/х 3:15 «Айналайын» Т/х 

ХАБАР 
07:02 «Тамаша» 08:30 «Айбын» 09:00 

«Жеті күн» 10:00 «Ас арқау» 10:25 «Я – 
чемпион» 10:55 М/ф «Ақсақ құлан», «Айка», 
«Тазша бала» 11:25 М/с «Джейк и пираты 
Нетландии» 12:35 Сказки Братьев Гримм 
«Маленькая девочка со спичками» 13:45 
«Бенефис-шоу» 14:55 Кино «Лотерея» 16:35 
Т/с «Өмірдастан. Ақылдың кілті» 18:25 
«Өмір сабақтары» 19:00 «Қызық times» 
20:10 Елорданың Астанаға көшірілуінің 18 
жылдығына арналған мерекелік концерт 
21:00 «Жеті күн» 22:00 Кино «Близнецы 
драконы» 23:45 Т/с «Перекресток в Астане» 
01:35 «Атау кере» спектаклі 

ЕВРАЗИЯ 
6:00 ЖАҢАЛЫҚТАР СУБТИТРЛЕР-

МЕН 6:05 «Цветы зла» 7:50 «СЕНБІЛІК 
ЖАҢАЛЫҚТАР» 8:25 «П@УТINA» 8:45 
«ВОСКРЕСНЫЕ БЕСЕДЫ» 9:00 Новости 
9:10 «ЗДОРОВЬЕ» 10:10 «КАЗЛОТО» 
10:50 «ГОСТИ ПО ВОСКРЕСЕНЬЯМ» 11:50 
«Ералаш» 12:00 «ӘЙЕЛ СЫРЫ…» 12:55 
«101 КЕҢЕС» 13:20 «КЕШКІ КЕЗДЕСУ» 
14:35 КОНЦЕРТ ЕЛЕНЫ ВАЕНГИ 16:30 
«ДОБРЫЙ ВЕЧЕР, КАЗАХСТАН!» 17:30 
Кино «ШАНС» 21:00 «АНАЛИТИКА» 22:00 
«П@УТINA+» 22:55 «ӘН ДАРИЯ» 23:45 
«ТОЧЬ-В-ТОЧЬ» НОВОГОДНИЙ ВЫПУСК 
3:30 «П@УТINA+» 4:15 «ӘН ДАРИЯ» 

РОССИЯ 1 
05.50 Х/ф «Хозяин тайги» 07.30 «Сам 

себе режиссер» 08.20 «Смехопанорама» 
08.50 «Утренняя почта» 09.30 «Сто к 
одному» 10.20 Местное время. Вести - 
Москва. Неделя в городе 11.00, 14.00 
Вести 11.10 «Смеяться разрешается» 
12.10, 14.20 Х/ф «Только о любви» 20.00 
Вести Недели 22.00 «Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьевым» 00.00 «Де-
журный по стране». М. Жванецкий 01.00 
Комедия «Хочу замуж» 03.00 «Кузькина 
мать. Итоги. На вечной мерзлоте» 04.00 
«Комната смеха» 
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Құттықтаймыз!Құттықтаймыз!

Тоқты (21 наурыз – 20 сәуір)
Сіз өмірге ғашық жандардың қатарынансыз. Үнемі 

ізденіс пен талпыныста жүретін мінезіңіз 2016 жылы 
еселене түспек. Эмоцияға толы жаныңызды құрықтауға 
қиын түсетін кезеңдер де болатыны жасырын емес. 
Мешін жылы ойға алған барлық жоспарларыңызды 
іске асыру үшін тынбай еңбек етсеңіз жеткілікті. 
Бұл жыл сіз үшін аса табысты болмақ. Қажырлы 
қайраттың арқасында қиындықтарды еңсеріп, 
кемшіліктерді артықшылыққа айналдыра білудің 
алтын кілтін дәл осы жылы табатын боласыз
Келер жылы іске асыратын жоспарларыңызды 2-ге не-
месе 3-ке бөліп қарастырғаныңыз жөн. Өйткені кезең-
кезеңге бөліп атқарған  жоспар сізге қиынға түспейтін 
болады. Сонымен қатар жаныңызға жылулық сый-
лайтын классикалық әуендерді жиірек тыңдап, жүзу 
мен йогаға қатысып, табиғатта көп серуендеңіз. Бұл 
әрекеттер Мешін жылы сізге жан жылулығын беретін 
болады.
Торпақ (21 сәуір – 21 мамыр)
Сіз сәттіліктің адамысыз. 2016 жылы сіздің басты 

ұраныңыз «Ал да, істе» болуға тиіс. Келер жылы өзіңізге 
ашылған мүмкіндіктердің көптігімен таңдандыратын бо-
лады. Мешін жылы сіз үшін махаббаттың, кәсіпкерліктің, 
өрлеудің жылы болмақ. Бұл жылда сіздің табыстарға 
жететініңіз сонша лық – тіпті сізге қызыға да, қызғана 
да қарайтын болады. Бұл, әрине, сіз үшін жақсы.
2016 жылы спортқа көп көңіл бөліңіз. Жүгірумен 
айналысқаныңыз жөн. Отбасына көбірек назар ауда-
рып, отбасылық саяхатқа шығып тұрсаңыз, нұр үстіне 
нұр болмақ.
Егіздер (22 мамыр – 21 маусым)
Егіздер үшін бұл жыл – қай жағынан қарасаңыз да 

сәтті жыл. Кез келген жаңа бастамалар мен жобалар 
үшін қолайлы кезең. Сіз еңбекқор, тыным таппайтын 
жансыз. Қандай жобалар болса да бәріне үлгеруге 
тырысасыз. Бұл, әрине, жақсы. Дегенмен 2016 жылы 
барлық атаулы іс-шараларға қатысқаныңызбен, ол 
сіздің өміріңізде біршама қиындық туғызады.  «Екі 
қайықтың басын ұстаған суға кетеді»  демекші, шек-
тен тыс шараларға бас  қатырғанша, өзіңізге құнды 
жобаларды саралап, кірісіңіз. Сан емес, сапаға 
мән берсеңіз, 2016 жыл жемісті, есте қаларлықтай 
болмақ.
Шаян (22 маусым – 22 шілде)
2016 жыл жаңа шытырмандарға толы болмақ.  Мешін 

жылы Шаян жұлдызнамасы үшін қызығушылықтары 
тұрмыстық деңгеймен шектеліп қана қоймай, келесі 
сатыны бағындыруда сәттілік әкеледі деп көрсетеді. 
Жаңа жобалар, саяхат, жаңа хобби, махаббат, жаңа 
достар табу – бұл сізді келесі жылы күтіп тұр. Шаянда 
туылғандар әлемді жаңа қырынан көргісі келетіндері 
анық. Және ол армандары орындалуы әбден бек мүмкін.
2016 жылы Шаяндар жаңа қарқынмен әрекет жасап, 
көптеген мақсаттары орындалады. Әрбір жоспарын 
салмақпен және абайлап қабылдаған шешімдері айын 
оңынан тудырады. Тіпті жоспарыңыз бастапқыда 
сәтсіздікке ұрындырса да,  алған бағытыңыздан 
жаңылмаңыз.
Арыстан (23 шілде – 23 тамыз)
2016 жылы сізді толағай табыс тар күтіп тұр. 

Өзіңізді қоршаған адамдар тобыңызда назарларына 
ілігіп, жаңа мүмкіндіктер туғызады. Күш-жігеріңізді 
жаңа жобаға немесе нәтижелі іске жұмсауға дайын 
болыңыз. Қай жерге шақырса да бас тартпаңыз.  Арыс-
танға тән айба тыңызбен барлық мәселені оп-
оңай, майдан қыл суырғандай шешетін боласыз.
Сонымен Мешін  жылында: сіз жақсы адамдармен 
жолығасыз; биік мансапқа жету үшін жасалған 
қадамдар сәтті болады; жетістік пен табыс мол бо-
лады; жұбыңызбен қарым-қатынаста еш қиындық 
тумайды.
Бикеш (24 тамыз – 22 қыркүйек)
Сабырлы  қалпында  жүріп ,  тө  зімділік  таны-

та білу – Бикештердің жұлдызнамасындағы бас-
ты артықшылықтардың бірі. Келесі жылы осы 
артықшылықтарыңызды өзге жұлдызнамаларға 
қарағанда жемістіге айналдыру мүмкіндігі өте жоғары. 
Сіздің басты кемшіліктеріңіздің бірі – қызғаншақтық. Сіз 
достарыңыздың, әріптестеріңіздің, бөтен жандардың 
жетістіктерін көре алмайсыз. Сол себепті шыдамдылық 

ЖҰЛДЫЗ-ЖОРАМАЛ – 2016 ЖЫЛЖҰЛДЫЗ-ЖОРАМАЛ – 2016 ЖЫЛ
Біз Жаңа Жылдан жаңа бақыт, жаңа шаттық және жаңа таңғажайып 

күтетініміз жасырын емес. Өткен жылға салауат айтып, келген Жаңа 
жылға мол үмітпен қараймыз. Таңғажайып түн саналатын 31 жел тоқсанда 
Жаңа жыл есігімізді қағып, тұтқасын тартып, Мешін жылы мейірлене 
кірді. Бұл жылдан күтеріміз көп. Барлығымыздың арманымыз осы 
жылмен қол ұстасып, 365 күнімізге сәттілік серік болсын деп тілейміз. 
Қазақ – ежелден болашақты жұлдызға қарап болжап, жұлдызға қарап 
жайлауға көшіп, жұлдызға қарап күзеуге түскен халық. Тіпті болашақтың 
білгірі саналатын жұлдызшыларды сый-құрметке бөлеп, хан кеңесінің 
мүшесі қылған. Өркениетті заманда да жұлдыздың алар орны ерекше 
екені белгілі. Сонымен 2016 жылы бізді қандай оқиғалар күтіп тұр? 
Жұлдызнамаға сөз берейік.
Келіп жеткен Мешін жылы Сатурн мен Юпитер ықпалында болады 

екен. Бұл жыл адам өміріне үлкен өзгеріс әкелетін жаңалықтарға толы 
болмақ.

танытыңыз. Жетістікке жету мақсатында айналадағы 
адамдардың қолдауын күтпей, тек өзіңізге сеніп, 
әрекет қылыңыз. Сонда ғана айыңыз оңынан туып, 
табысқа кенелесіз.
Таразы (23 қыркүйек – 22 қазан)
Келер жылы Таразылар жалақысы жоғарырақ жұмыс 

орнына ауысуы мүмкін. Сіздің талантыңыз бен ынтаңыз 
бағаланып, жұмыс берушіңіз тиімді ұсыныс жасайды. 
Мешін жылы өзімен бірге сізге жақсы мүмкіндіктер 
алып келеді. Барлық ісіңіз жүзеге аспаса да, басы-
мы жемісті болатыны сөзсіз. Қаржы мәселесінде де 
жұлдыздар сізге оңынан қарайды. Ақшаңыз мол бо-
лады. Таразылар жағымды энергиясының арқасында 
табыс ты жұмыс атқарады. Басты артықшылықтары 
болып саналатын шешім қабылдау мен мақсат қоюы 
Мешін жылы тек жұмыста ғана емес, сонымен қатар 
үйде де, махаббатта да сәтті болмақ.
Сарышаян (23 қазан – 21 қараша)
Сіз бақытты жансыз, өйткені өмір сіз үшін барлық 

кедергілерді жойып отырмақ. Сарышаянның өміріндегі 
басты кемшілігі – қызғаныш. Сол себепті жұлдыздар 
өзіңізді тежей білуге шақырады. Сөздеріңізге ие 
болыңыз. Әйт песе дұшпандар қатары көбеюі 
мүмкін. Дегенмен қыз ғаншақ тықтың да пайдасы 
барын ұмытпаңыз. Ең бастысы, қызғаншақ тық – 
жүйеліліке әкеледі. Соның арқасын да Сарышаян 
өзінің мақсаттарын орындауға тырысады. Сонымен 
қатар жақынына да көмектесуден аянбайды. Мешін 
жылы Сарышаян энергиясының көптігімен кез келген 
қиыншылықтарға тойтарыс беріп, қарсыласын жеңіп 
тынады. Өзіңізге сенімді болыңыз. Мақсатқа жету 
жоспарын құрып, ақырындап қадам баса беріңіз.
Мерген (22 қараша – 21 желтоқсан)
Мешін жылы сіз үшін аса сәтті болмақ. Келер жылы 

сіздің көңіл-күйіңізге жақсы әсер ететін себеп мол бо-
лады. Кішігірім кедергілер өміріңізге әсерін тигізбейді. 
Барлық шаруаңыз жеңіл әрі жылдам шешіледі. 
Мергеннің басты артықшылығы – көздеген нысанасын 
құр жібермейтіндігінде. Сондықтан да Мешін жылы тек 
белгілі жобаларға атсалысыңыз. Көз қызығарлық көп 
іс-шараларға қатысқанша, болашаққа пайдасы бар, 
нәтиже беретін жоспарларды орындаңыз. Сондай-ақ 
әрдайым өзге сала бойынша да өзіңізді жетілдіруді 
ұмытпаңыз.
Тауешкі (22 желтоқсан – 20 қаңтар)
2016 жыл – нағыз сіздің жылыңыз. Бойыңыздағы 

асып-тасып жатқан күш-қуатыңызды дұрыс бағытқа 
бұра білсеңіз болғаны, сәттілік өзі-ақ есігіңізден 
сығалайтын болады. Қайратыңыз көп болатындығы 
соншалық – өз күшіңізді тек қана жұмысқа жұмсап 
қоймай, сүйікті ісіңізге де толыққанды арнасаңыз 
болады. 2016 жыл сізге күш-қуат қана беріп қоймай, 
жағымды жаңалықтарымен де қуантатын болады. 
Мешін жылы жаңа баспана иемденіп немесе жаңа 
көлік тізгіндеп қалуыңыз әбден мүмкін. Сіз үшін өзгелер 
қызғаныш пен қуаныш сезімін сезінетін болады. 
Өйткені Мешін жылы сіз бақыт, шаттық, қуаныш, күш 
пен қайратқа кенелесіз.
Суқұйғыш (21 қаңтар – 19 ақпан)
Сіз білім мен ғылымның адамысыз. Ал 2016 жыл 

дәл осы саладағы азаматтар үшін аса табысты 
болмақ. Құдды бір сиқыршыға ұқсап басыңызға кел-
ген барлық тың ойларды іске асыратын боласыз. Ең 
бастысы, жалқаулығыңыз тартып қалмасын. Ал ада-
ми қатынастарға келгенде ұстамдылық пен түсіністік 
таныта білгеніңіз дұрыс. Өйткені қызба мінезіңіздің 
кесірінен біраз жанмен араздасып қалу қаупі бар. 
Алайда жайдары мінез танытсаңыз, ол қиындықты 
оп-оңай еңсеретін боласыз. Жаңа таныстық пен жаңа 
қатынастар күтіп тұр. Алайда адам үшін ең керегі – 
тұрақтылық екенін естен шығармаңыз.
Балықтар (20 ақпан – 20 наурыз)
Сізге сәттілік үнемі серік болатынын өзіңіз жақсы 

білесіз. Алайда келер жылы ағысқа қарсы көп 
жүзбегеніңіз жөн. Кедергілерді жеңу үшін ақылды 
емес, парасат пен түйсікті көбірек қолданыңыз. Жеке 
өміріңізде үлкен өзгеріс болмақ. Болашақ жарыңыз 
болатын жанды кездестіріп қалуыңыз бек мүмкін. 
Алайда қатына сыңызды суытып алмау үшін үнемі 
тұрақтылық танытыңыз. Жұмысыңыз бірқалыпты 
деңгейде өрбитін болады.

«Арықбалық ауылдық округі əкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесінің 
əкімі Шарапов Қалымтай Қаратайұлы əр апта сайын жұма күндері  
сағат 15.00-ден 17.00-ге дейін азаматтарды жеке мəселері бойынша 
қабылдайды

СЕНІМ ТЕЛЕФОНЫ
Арықбалық ауылдық округ əкімі аппаратының мемлекеттік қызметкерлері 

мен лауазымды тұлғалардың тарапынан жіберілген құқықбұзушылықтарды, 
Ар-намыс кодексін жəне сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнамаларды 
бұзу фактілерін хабарлай аласыздар.

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

Арықбалық ауылдық округі әкімінің 
азаматтарды қабылдау кестесі

Еске алу
Тағдырдың жазуы шығар, бәрімізге асқар таудай пана болып, зерделі 

ақыл-кеңестерімен сүйенішіміз болған ардақты әкеміз, асыл атамыз, 
Сарыөзек ауылының тумасы, ғұмырының соңына дейін Қаратал ауылын-
да тұрған Қален Мәкенұлы Жақсыбаевты сағынышпен еске аламыз. 
Әттең, Алланың ісіне амал бар ма? Арамыздағы асыл едің, көздің 

жасын көл қылып, жер қойнына тапсырғалы көңілде – мұң, көзде – жас, 
өткен жақсы оралмас, сағынсаң да сол күйің көңілге медет бола алмас. 
Қымбаттымыз ортамызда жүрсе 11 қаңтарда 86 жасқа толар еді.
Жан әке, өзің едің тірегіміз,
Қатарынан сыйлының бірі едіңіз.
Ортамызда бүгінде жоқсың, әке,
Өкініштен өртенер жүрегіміз.
Еске алушылар: жұбайы Роза, ұлдары – келіндері, қыздары – күйеу 

балалары, немерелері, жиендері.

1. Қарақамыс ауылында орналасқан ауылдық клуб ғимараты.
2. Қарақамыс ауылында орналасқан көлікжай ғимараты.
3. Дауқара ауылында орналасқан кулинария ғимараты.
4. Сырымбет ауылында орналасқан демалыс орталығының ғимараты.
Осы көрсетілген ғимараттар 2015 жылдың 08 желтоқсанынан бастап 

Солтүстік Қазақстан облысы әділет Департаменті Айыртау ауданының 
әділет басқармасында иесіз тұрған жылжымайтын мүліктер қатарында 
тіркеліп тұрғаны жайлы және осы жылжымайтын мүліктердің иелері болса 
мына мекенжай бойынша хабарласуды сұраймыз: Саумалкөл селосы, Ш. 
Уәлиханов көшесі, 44 үй, телефон 8(71533) 22751.

Әли ҒАББАСОВ,
Айыртау ауданы әкімі аппаратының басшысы. 

АҚПАРАТТЫҚ ХАБАРЛАМААҚПАРАТТЫҚ ХАБАРЛАМА

 Ауыл шаруашылығы тауар өндірушілерінен тыңайтқыштардың құнын 
(органикалық тыңайтқыштарды қоспағанда) субсидиялауға құжаттарды 
қабылдау ауданның ауыл шаруашылығы бөлімінде күнделікті жұмыс 
күндері  сағат 9.00-ден 18.00-ге дейін Саумалкөл ауылы, Д. Сыздықов 
көшесі, 4 үйде  жүргізіледі.
Толық ақпаратты ауданның ауыл шаруашылығы бөлімінен 22-690 теле-

фоны бойынша алуға болады.                     
 «СҚО Айыртау ауданының ауыл шаруашылығы бөлімі» ММ.

ХАБАРЛАНДЫРУХАБАРЛАНДЫРУ

Дәуқара орта мектебінің жоғары 
санатты ұстазы Нұрғалиев Қасым 
Нұрғалиұлын  қаңтардың  19 
жұлдызында 60 жасқа толу мерей-
тойымен құттықтаймыз! 
Сізді өмір жолыңыздағы айту-

лы күнмен, яғни, 60 жасқа толу 
мерейтойыңызбен ыстық ықыласпен, 
шынайы ниетпен, өзіңізге деген 
мақтаныш пен құрметке толы 
кіршіксіз сезіммен шын жүректен 
құттықтаймыз!
Сізге атар таңның шапағатын, 

асқар таудың биігін, шалқар көлдің 
тұнығын, денсаулықтың мықтылығын, 

отбасылық бақыттың баяндылығын және қуаныштың барлығын тілейміз! 
Сәттілік пен шығармашылық табыстарға кенеліп, биік асулардың 
шыңдарына жете беруіңізге тілектеспіз! Үздік шәкірттер тәрбиелеп, білім 
беру саласында абыройыңыз арта берсін.
Келді бүгін 60 жасың – асыл күн,
Мәртебең мен мерейіңді асырдың.
Ұзақтығын тілейміз біз жасыңның,
Биігіне жететіндей ғасырдың!
Игі тілекпен: Дәуқара орта мектебінің ұжымы.

*   *   *
Ардақты атамыз, аяулы әкеміз Ораз-

алин Ермұхамбет Жанболатұлын 
19 қаңтар 50 жылдық туған күнімен 
құттықтаймыз!

 Зор денсаулық, ашық аспан, мол 
бақыт тілейміз!
Игі тілекпен: анасы Үміт, жолда-

сы, немерелері: Фархат, Қасым, 
Інжу ,  қызы -
күйеу баласы, 
б а л а л а р ы -
келіндері Ер-
ген, Аружан.


