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Газет 1993 жылдың қаңтарынан шығады

Ұлы  Отан  соғысындағы 
Жеңіст ің  70  жылдығына 
орай аудандық ардагерлер 
кеңесінің  төрағасы  Армия 
Әбілқайыровтың бастамасымен 
аудандық «Айыртау таңы» және 
«Айыртауские зори» газеттерінің 
редакциясы аудан жастары ара-
сында өздерінің аталары жайлы 
жазылған ең үздік материал-
дары (эссе, мақала, өлең) ара-
сында байқау жарияланғанын 
естеніңізге салады. 

Байқау ақпанның 10-ы мен сәуірдің 30-ы аралығында өткізіледі. Ең үздік 
жұмыстар аудандық газет беттеріне жарияланады, ал жеңімпаздар арнайы 
мадақтамалармен және бағалы сыйлықтармен марапатталады.
Байқау жұмыстарын мына мекен-жайға 150100, Айыртау ауданы, 

Саумалкөл ауылы, Конституция көшесі, 72 үй немесе газеттердің  электрон-
ды пошталарына жіберуге болады. 

Байқау
«ЖЕҢІС ҮШІН АТАМЫЗҒА 

МЫҢ АЛҒЫС!»

2015 жыл - Қазақстан халқы Ассамблеясының жылы

ЕЛ МЇДДЕСІНЕ ЌАЖЕТ ЌАДАМЕЛ МЇДДЕСІНЕ ЌАЖЕТ ЌАДАМ
Жер бетінде орын алған оқиғалар жайлы ақпарат 

жылдам тарайтын уақытта тіршілік кешіп жатырмыз. 
Сол себепті төрткүл дүниені экономикалық тұрақсыздық 
жайлағанынан хабардармыз. Әртүрлі ғалым, сарапшы 
атаулы бұл жаһандық дағдарысқа сан қилы сипаттама 
беруде. Қалай дегенмен де оның еліміздің әлеуметтік-
экономикалық өркендеуіне теріс әсері тимеуі үшін, нақты 
шаралар ойластырылып, арнайы жоспар да құрылды. 
Оны сәтті жүзеге асыруға және осынау өтпелі кезеңнен 
қалыпты даму қарқынын сақтай отырып шығуға белгілі бір 
деңгейде ықпал ететін маңызды жайт бар. Нақты айтқанда, 
аталмыш жоспардың үздіксіз әрі жүйелі орындалуына жол 
ашатын жағдай қалыптастыру қажет. Таяуда Қазақстан 
халқы Ассамблеясы Кеңесінің мүшелері, осынау дүниежүзін 
тұрақсыздық жайлаған шақта, еліміздің даму қарқынын 
бәсеңдетпеу ниетінен туындаған осы бір ойды негізге ала 
отырып, елімізде кезектен тыс Президент сайлауын өткізу 
туралы бастама көтерді. Әрі бұл ұсыныстың халық тарапы-
нан жасалғанын да жеткізді.

«Қазақстан халқы Ассамблеясына Қазақстан Ре-
спубликасы Президентінің мерзімінен бұрын сайлау-
ын өткізу туралы бастама көтеріп, еліміздің барлық 

өңірлерінен көптеген азаматтар хабарласуда. Қазақстан 
халқы Ассамблеясы осы маңызды мәселе бойынша 
ұстанымын білдіруді өзінің азаматтық борышы деп санайды. 
Әлемдік экономикалық дағдарыс пен күрделі халықаралық 
жағдай орын алып отырған тұста, сайлау өткізу туралы 
жалпыхалықтық бастаманың көтерілуі уақыт талабы болып 
табылады. Бүгінде «Нұрлы жол – болашаққа бастар жол» 
бағдарламасын және «Қазақстан – 2050» ұзақмерзімді 
Стратегиясын жүзеге асыру үшін бар күш-жігерімізді 
біріктіру керек. Мемлекет басшысы жүргізіп отырған саясат 
төңірегінде топтасу арқылы еліміздің одан әрі қарқынды 
дамуы мен азаматтардың әл-ауқатын арттыруға қол жеткізе 
алатынымызға сенімдіміз»,- делінген Қазақстан халқы Ас-
самблеясы Кеңесі мүшелерінің үндеуінде.
Барлық жайттарды саралап, екшей келе, ел үшін пайда-

сы мен берері мол байыпты бастаманы қолдайтынымды 
айтқым келеді. Барша жұртшылықты осы үндеуге үн қосуға 
шақырамын. Бірлігімізді танытып, еліміздің дамуы үшін, 
үлкен мәнге ие ұсынысқа қолдау көрсетейік.

Армия ӘБІЛҚАЙЫРОВ,
аудандық ардагерлер кеңесінің төрағасы,
Айыртау ауданының Құрметті азаматы.

Кезектен тыс сайлау – уақыт талабыКезектен тыс сайлау – уақыт талабы
Кезектен тыс президенттік сайлау өткізу өз кезегінде, 

еліміздің қарқынды дамуына, «Нұрлы Жол» стратегиялық 
бағдарламасының жүзеге асырылуына оң ықпалын тигізетіні 
сөзсіз. Дәл қазіргі бүкіләлемдік геосаяси және экономикалық 
тұрақсыздық жағдайында бізге бірлесе іс-қимыл атқарып, ортақ 
идеяның төңірегінде топтаса білгеніміз абзал.  Осы арқылы барлық 
мүмкіндікті пайдалана отырып, жаһандық дағдарысты еңсеруге, 
ел экономикасының қарыштап дамуына жол ашқан болар едік. 
Бүгінде ҚР Президентінің «Нұрлы Жол – болашаққа бастар 
жол» бағдарламасы мен ұзақ мерзімді «Қазақстан-2050» 
Стратегиясын жүзеге асыру үшін қоғамдық оң көзқарасты 
қалыптастырып, күш-жігерімізді бір мүддеге жұмылдыру қажет. 
Жиында жарыссөзге шыққан зиялы қауым өкілдерінің айтар 
ортақ ойы осыған саяды.

Әр жылда Қазақстан халқына жолданатын Жолдаудағы  
басты стратегиялық  басымдықтардың  уақытылы орында-
лып, еліміздің  30 дамыған озық елдердің қатарына енуі үшін 
Елбасымыз Н.Ә.Назарбаевқа  сенім білдіруіміз қажет. 
Біз, Айыртау ауданы мәслихатының  депуттатары 

Елбасының  іскерлігіне, Қазақстанды  Мәңгілік Ел қатарына 
қосу үшін   талмай еңбек ететініне сенім білдіре отырып, «бір 
жеңнен қол, бір жағадан бас шығарып» жұмыла отырып, 
мерзімінен бұрын. Президент  сайлауын өткізуге қолдау 
білдіреміз!

Меңдігүл ОЛЖАБАЕВА,
Саумалкө қазақ ОМ-нің диреторы,
аудандық мәслихаттың депутаты,
«Нұр Отан» партиясының мүшесі.

Арайлы Айыртаудың жастары да Президент сайлауын биыл өткізуге қолдау 
білдіріп отыр. Аудан жастары ел өміріндегі маңызды оқиғаларға үн қосып, пікір 
айтуда белсенділік көрсетіп келеді. Қазір әлемдік деңгейде дағдарыс болып 
жатқандықтан келесі жылы 2016 жылы екі сайлауды өткізу біздің республикамызға 
экономикалық тұрғыдан өте қиын тиеді. Сондықтан да ол сайлауды биыл 
өткізгеніміз бізге әлдеқайда қолайлы. Сондықтан біз бұл бастаманы қолдаймыз. 
Қазақстан халқы Ассамблеясының ұсынысын қолдауымыз дұрыс. Сайлау бүкіл 
Қазақстан халқы мен барлық мемлекеттік органдарды дағдарысқа қарсы жоспар-
ды жүзеге асыруға жұмылдырып, «Нұрлы Жол» стратегиясын сәтті орындауға 
серпін береді.  Сондай-ақ үндеу авторлары дұрыс таңдаудың нәтижесінде 
еліміздің бұл сыннан да сүрінбей өтіп, «Қазақстан-2050» стратегиясын абыроймен 
орындайтынына кәміл сенеді.  Әлемдік экономика үлкен қиындықтарға тап болып 
отыр. Сарапшылардың болжамдарына  құлақ түрсек, жағдай тек қиындай бермек. 
Көптеген мемлекеттерде экономиканың құлдырауы, жұмыссыздық және басқа 
да келеңсіз көріністер байқалуда. Осындай жағдайда Қазақстан дағдарыстың 
алдын алатын шараларды шапшаң түрде жүзеге асыруы тиіс. Сондай нақты 
шаралардың бірден бірі – Президентіміздің «Нұрлы Жол» бағдарламасы. 

Әйгерім ОМАРОВА,
«Жастар бастамалары орталығы» КММ-нің 

кеңесшісі.

ЕЛ ҮШІН МАҢЫЗЫ ЗОРЕЛ ҮШІН МАҢЫЗЫ ЗОР

Сіздерді көпұлтты Қазақстан халқы 
үшін достастық пен бірліктің айғағы 
– Ассамблеяның құрылуына 20 жыл 
толу мерейтойымен құттықтаймын. 

1995 жылдың 1 наурызында Елба-
сы Н.Ә.Назарбаевтың бастамасымен 
республикадағы ұлтаралық келісімді 
сақтау және оны одан әрі нығайту 
үшін жаңа қоғамдық институт– 
консультативті-кеңесші орган ретінде 
Қазақстан халқын ортақ мүддеге 
біріктіретін Ассамблея құрылды. Сол 
кезде осынау деңгейдегі қоғамдық 
институттың аналогы бұрыңғы 
кеңестік дәуірінде, сондай-ақ әлем 
практикасында болған емес. Оның 
жұмыс тәжірибесі бүгінгі күндері 
әлемнің көптеген елдеріне пайдалы.
Қазіргі таңда Ассамблея әрбір 

ұлтқа салт-дәстүрлерін, мәдениеті 
мен әдебиетін дамытуға, тілінің 
жетілуіне қамқорлық көрсетуде. 
Өзара түсіністік, ұстамдылық, әр түрлі 
ұлт өкілдерінің рухани және мәдени 
құндылықтарына құрметпен қарау 
барлық этностарға ортақ жалпы 
халықтық қасиеттерді қалыптастыруға 
әсер етті. 
Ассамблея құрылған тұсынан ба-

стап, Елбасы Н.Ә.Назарбаевтың 
басқаруымен қызмет ететінінен оның 
саяси-қоғамдық аренадағы ерен 
маңыздылығы айқындалатынын баса 
айтуымыз жөн. 
Ассамблеяның қызметі аясында 

Қазақстандағы барлық этностық топ-
тар үшін құрылып жатқан білім беру 
және тілдік орта, ақпараттық-мәдени 

Құрметті айыртаулықтар!Құрметті айыртаулықтар!

Ұлы Отан соғысындағы Жеңістің 70 
жылдығына орай Елецкий ауылының тұрғыны, 
Ұлы Отан соғысының ардагері Николай Иванов-
скийге Саумалкөл ауылының ықшам ауданынан 
жаңа пәтердің кілті салтанатты түрде табыстал-
ды. Бұл сыйлықтың Жеңіс күнінің 70 жылдығына 
орай берілгені біздің мемлекетіміздің ардагер-
лерге деген қамқорлығын көрсетеді. 
Николай Андреевич Ивановский Украинада туған, 

қиын жылдары оның отбасы Қазақстанға көшіп кел-
ген. 1940 жылы жас Николай колхозда мал бағушы 
болып жұмыс істейді.
Ұлы Отан соғысы басталғанда жас баладан 

еңкейген қарияға дейін Жеңіске өз үлестерін 
қостыбіреулері тыным таппай тылда жұмыс істесе, 
екіншілері соғысқа аттанды. 1943 жылы Николай 
Андреевич әскерге шақырылады. Оқыту батальо-
нында дайындықты өткеннен кейін Белоруссия, 
Прибалтика және Шығыс Пруссиядағы соғысқа 
қатысты. Соғыста басынан ауыр жарақат алып 

госпитальде емделеді.
1945 жылы соғыс біткен соң Сырымбетке қайтып келеді. Бейбітшілік өмірдің 

құрылысы басталды. Бейбіт өмірде Николай Ивановский отбасын құрып, жұмысшы 
болып жұмыс істейді. Междуөзерное колхозында мал бағып, тың және тыңайған 
жерлерді игеру кезінде белсенді еңбек етті.
Ерлігі үшін, соғыстан кейінгі еңбегі үшін: «І дәрежелі Ұлы Отан соғысы» ордені, 

«Ерлігі үшін», «Тың және тыңайған жерлерді игеруіне», «Георгий Жуков» медаль-
дарымен марапатталды, «Еңбек ардагері» атағына ие болды.
Жұбайымен бірге бес бала тәрбиелеп өсірді, он немере-шөберелері бар.
Осындай мереке қарсаңындағы қуанышты сыйлыққа ардагер дән ризашылығын 

білдіріп жатты. Ол мемлекетттің, Елбасы Н.Ә.Назарбаевтың қарттарға деген 
қамқорлығының арқасы екенін жеткізді.  Осындай сыйлық Николай Андреевичтің 
Ұлы Жеңіс мерекесін жақсы көңіл күймен қарсы алып, өмірін жалғастыруға жігерлігін 
арттырады.

Өз хабарымыз.

Ұлы Жеңіске – 70 жыл!
Мереке қарсаңындағы сыйМереке қарсаңындағы сый

А қ п а н н ы ң  4 
ж ұ л д ы з ы н д а 
Қазақстан халқы 
Ассамблеясының 
20 жылдығына 
орай елімізде 
мекен  етет ін 
өзге ұлт өкілдері 
а р а с ы н д а 

мемлекеттік тілдің 
мәртебесін  көтеру 

мақсатында облыстық тілдерді дамыту 
басқармасында үш бөлімнен тұратын 
«Тіл – татулық тірегі» атты облыстық 
байқау өткізілді.
Аталмыш байқауға ауданымыздың 

атынан «Колосок» балабақшасының 
тәрбиешісі, қазақ отбасының келіні 
Батенова Надежда Александровна 
қатысып, ауданымыздың мәртебесін 
асқақататып, жүлделі 3 орынмен 
оралды. Бұған дейін де қазақ тілінен 
өткен бірнеше сайыстарға қатысып, 
жүлдегер атанып үлгерген. Надежда 
үшін бұл жеңісінің де орны ерекше. 
Надеждаға осы сайысқа қатысып, 
жеңіске  жету іне  жәрдемдес іп , 
атсалысқан осы балабақшаның қазақ 
тілі мұғалімі -  Қожатаева Мәншүк 
Бекболатқызы.
Надеждаға алдағы уақытта да 

қазақ шаңырағының Отанасы деген 
ардақты атқа лайық болып, қызметте 

Байқау
Тіл жаңашыры - Надежда

объектілердің болуы, нығайып жатқан 
халықаралық байланыстар Қазақстан 
мен оның барша халқының мәдени 
дамуының ортақ ісіне өз үлестерін 
қосуда .  Болашағымызға  бағдар 
ететін, халқымызды біріктіріп, ұлы 
мақсаттарға жетелейтін «Мәңгілік Ел» 
идеясын ұстанған көп ұлтты еліміздің 
әр азаматының бойына шынайы 
отансүйгіштік сезімі тән.
Елбасы  өз ін ің  «Нұрлы  жол 

–болашаққа бастар жол» атты Жол-
дауында ел бірлігін біздің барша 
табыстарымыздың кілті деп атап, 
бұл қоғамдық құндылықты ең ба-
сты назарға алып, баршамызға 

қорғауды тапсырды. Қазіргі таңда 
халықаралық жағдай тұрақсызданып, 
көптеген елдерді дағдарыс қыспаққа 
алып, экономикалық құлдырау белең 
алып отыр. Сондықтан еліміздегі бар 
ынтымақ-бірлігімізді жойм-ай, алаңсыз 
еңбек етіп, тұрақтылық пен достастыққа 
берік болуымыз керек.          
Құрметті жерлестер!
Баршаларыңызға денсаулық пен 

бақыт, жанұяларынызға игілік, татулық 
пен жақсылық тілеймін. Отанымыз – 
Қазақстанның шаңырағы шайқалмай, 
егеменді еліміз жасай берсін! 

Ағзам ТАСТЕМІРОВ,
Айыртау ауданының әкімі.

жетістікке жетіп, отбасындағы аяу-
лы орныңыз ортаймасын деп тілей 
отыра, жеңісіңізбен шын жүректен 
құттықтаймыз!

Мақпал ӘЛМАҒАМБЕТОВА,
ауданның мәдениет және 

тілдерді дамыту бөлімінің маманы

Құрметті 
Айыртау ауданының 
тұрғындары мен 
қонақтары!

2015 жылдың 1 наурызында 
сағат 10.00–де Арықбалық ауылдық 
Мәдениет үйінде Қазақстан халқы 
Ассамблеясының  20-жылдық 
мерекесіне арналған мерекелік іс 
шара өтеді.
Бағдарламада: құттықтау сөз, 

көркемөнерпаздар концерті, ұлттық 
киімдердің, тағамдардың және 
спорттық ойындардың көрсетілуі, 
мерекелік жәрмеңке
Баршаңызды мерекеге қатысуға 

шақырамыз!
        Ұйымдастыру комитеті.
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Ақпанның 17-сі күні Константиновка  және Гусаковка 
ауылдық округтерінде
Қазақстан халқы Ассамблеясының 20 жылдығы, Ұлы 

Отан соғысы жылдарындағы Жеңістің 70 жылдығы, 
Қазақстан Республикасы Конституциясының 20 
жылдығы және Қазақ хандығының құрылғанының 
550 жылдығына орай «Ардақтаймын, мақтан етемін, 
мәңгі есте сақтаймын!» ұранымен көркемөнерпаздар 
байқауы өтті. 

Байқау мақсаты  - ауданда көркемөнерпаздар  
шығармашылығын одан  әрі дамытуға қажетті жағдайлар 
жасау, халықтық қолөнер шығармашылығын дамыту, 
жаңа  шығармашылық ұжымдар құру  және  олардың 
орындаушылық  шеберліктері мен  кәсіби деңгейін 
жақсарту, салауатты өмір  салтын қалыптастыруға  
тікелей әсер ететін  мәдени-көпшілік шараларының 
көркемдік деңгейін көтеру.  Аудан  экономикасы мен  
әлеуметтік дамуын  жақсарта түсіп, аға ұрпақ өкілдерінің 
еңбегі мен есіміне деген құрметті арттыру,  жас  ұрпақ 
бойында  тіл мен  дінді  құрметтеу, халықтық әдет пен  
дәстүрді сақтау, білім мен  мәдениетті  өркендету, ұлттық 
намыс пен сананы  орнықтыру, халықтар достығы мен 
Қазақстандық патриотизм сезімдерін қалыптастыру 
негізінде ұйымдастырылады.
Константиновка ауылдық округінің  өнерпаздары жақсы 

дайындықпен  ерекшеленді. Әр түрлі тілде айтқан өлеңдері, 
билеген билері, қойылдымдары  тақырып бойынша слайд-
пен суреттеліп отырылды. 
Әділқазылар  арасындағы Мәдениет үйінің маман-

дары әр нөмірге өз бағаларын берді, соның ішінде атап 
өткендері  Назаров Илья «Төрт ана» өлеңі,  «Бозбала 
мен бойжеткен» қазақ биі, кіші сынып оқушылары билеген 
«Варись, варись кашка», «Муравьиная квартира» билері, 
ясли сад бүлдіршіндерінің өлеңдері мен тақпақтары 
көрермендерді тәнті етті. Концерттік бағдарламаны 

Көркемөнерпаздар байқауы

Ардақтаймын, мақтан етемін, мәңгі есте сақтаймын!
дайындаған жетекші Наталья Назарова «Ты помни» 
деген әнімен тыңдаушылардың көңілін жібітіп, толқытты. 
Мәдениет үйнің маманы Жанна Бабасова концерт соңында 
ауданан басталған «20 игі іс» атты акцияның символы 
«Шаңырақты» Константиновка ауылдық округіне табыс 
етті.
Концерт байқауының жалғасы Гусаковка ауылдық 

округінде де өтті. Бұл концертке тұрғындардың кішкентай 
бүлдіршіндерінен бастап зейнеткерлерге дейін қатысып, 

өнерлерін көрсетті. Бағдарламасының басында Ілияс 
Есенберлиннің шағармасы бойынша үлкен сахналық 
«Сұлтандар кеңесі» атты қойылымға қатысқан өзге ұлт 
оқушыларының қазақша сөйлегендері әділқазылардың 
мақтауына ілікті. Вокалдық топтар концерт барысын-
да бірнеше әндер орындап, нағыз өнерпаздар екенін 
дәлелдеді.
Кіші сынып оқушылар тобының бишілері «Калинка» биін 

билеп, көрерменнің қошеметіне бөленді. 
Константиновка ауылдық округінен эстафетамен келген 

«20 игі іс» атты акцияның «Шаңырақ» символы Гусаковка 
ауылдық округіне табыс етілді.
Ақпанның 23-і күні көркемөнерпаздар байқауы 

ауданның  Саумалкөл қазақ орта мектебінде де 
жалғасын тапты. 
Концерт өтетін зал тақырыптарға сай безендірілген. 

Шаңырақ астында өткен концертке мектептің барлық 
мұғалімдері, оқушылары қатысып өнерлерін көрермендерге 
паш етті.
Қазақ орта мектебінде өткен концерт бағдарламасының 

қойылымдардағы, әндердегі, билердегі киген костюмдері көз 
жауын алады, мектеп ұжымының концертке дайындалған 
үлкен еңбектерін көрсетеді. Әділқазылар бағаларын беріп, 
концерттің жоғары деңгейде өткенін атап өтті.

Барқыт КОКЕНОВА.
Суретті түсірген автор.

«Барлық сауда желілерінде отандық тауарлар секциясы пайда болу 
үшін «Қазақстанда жасалған» акциясын бастаймыз. Облыс әкімдері мұны 
қадағалап отыруы керек. Барша азаматтарға осы күрделі жағдайда патриот 
болып, қазақстандық өнімді сатып алу жөнінде сөз арнаймыз».

Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә.Назарбаев.
Мемлекет басшысы ел Үкіметінің кеңейтілген отырысында отандық 

өндірушілерді қолдауға шақырып, «Қазақстанда жасалған!» жалпыұлттық 
акциясын бастауды тапсырған еді. Осы орайда аудан орталығындағы сау-
да орындарында отандық өнімдерге арналған сөрелер ашылып, елімізде 
шығарылатын тауарлар қойылды. 

Аудан әкімдігінің тарапынан қолдауға шақырған бұл акцияға аудан 
орталығындағы «5 минут» шағын-маркеті,   «Саумалкөл», «Астана», «Қазақстан», 
«Оксана», «Алматы», «Фортуна», «Нұр», «Континент» және тағы бірнеше  сауда 
орталықтары алғашқылардың бірі болып қосылды. Сауда орталықтарында 
«Қазақстанда жасалған» деген жазуы бар маңдайшалар бірден көзге түседі. 
Мұнда өзін патриот санайтын тұтынушылардың қарасы көп. Отандық өнім 
өндіретін кәсіпорындарды қолдау мақсатында ұйымдастырылған шарада 
өз өнімімізге тұрғындар да қолдау білдіруде.  Қазақстанда өндірілген азық-
түліктер мен тұрмыстық заттарды сатып алып, белсенділік танытып жатыр. 
– Өзімізде шығарылатын тауарлар сапалы әрі таза болады. Әсіресе, дәмі тіл 
үйіретін сүт өнімдерін айтар едім. Отбасым үшін үнемі отандық тауарларды 
ғана сатып алуға тырысамын, – дейді саумалкөлдік Сұлушаш Байбазарова. 
Отандық тауарлардың бәсекелестерден артықшылығы оның бағасында ғана 
емес сапасында. Тікелей өндірушілерден әкелінетін  тауарлар тұтынушыларға 
мерзімінде жеткізіледі. Сауда орталықтарында «Қазақстанда жасалған» деген 
белгімен жұмыртқа, тауық еті, ет, сүт өнімдері, әртүрлі шырындар мен газды 
сусындар, кондитерлік және макарон өнімдер де кең сұранысқа ие болуда.  
– Біз барынша отандық тауарларды қолдауға мүмкіндік жасаудамыз, – дейді 
«5 минут» шағын-маркетінің басшысы, жеке кәсіпкер Орал Исин.  – Мемле-
кет тарапынан жасалып отырған мұндай қолдау алдағы уақытта бәсекеге 
қабілетті отандық өндірушілердің әлемдік экономикадағы жаңаша қадамдарын 
айшықтай түседі. «Қазақстанда жасалған» акциясы арқылы тұрғындар өз 
мемлекетінің экономикасына да үлес қосып жатқанын сезінуі керек. Сондықтан 
«Қазақстанда жасалған» акциясы қашанда болсын өзектілігін жоғалтпайды. 
Ал ауданның кәсіпкерлік бөлімінің басшысы Гүлмира Әбілқайырова: 
«Елімізде жасалған тауарларды тұтыну арқылы ел экономикасын 
дамытуға сүбелі үлес қосатынын осылайша  тұрғындар да ұғынып отыр.
Алдағы уақытта қазақстандық өнімдерді насихаттау шаралары жалғасады. Тау-
арларды тұтынушылар көп шоғырланатын өтімді орындарда сату бағытындағы 
шаралар аудандағы ірі сауда орындарында және ауылдық, аудандық 
жәрмеңкелерде іске асады деп жоспарланып отыр» - дейді.

Бағлан ҚОЖАҚОВ. 
Суретті түсірген Елена НЕДОРОСТКОВА.

Президент тапсырмасын орындай отырып

Отандық тауарды сатып ал!

Өткен аптаның соңы ақпанның 19-
20-ы күндері Сырымбет ауылдық 
округінің орталығы Сырымбет 
ауылында Қазақ хандығының 
550 жылдығына, Ұлы Жеңістің 70 
жылдығына, Қазақстан халқы 
Ассамблеясының 20 жылдығына 
және Қазақстан Республикасы 
Конституциясының 20 жылдығына 
орай аудандық «Солтүстік–2015» 
қысқы спорт ойындары болып өтті.
Екі күнге созылған сайыста спортшы-

лар футзал, шаңғы жарысы, шорт-трек, 
шайбалы хоккей, қысқы Президенттік 
көпсайыс түрлері бойынша жарысқа 
түсті.
Оған ауданымыздың барлық ауылдық 

округтерінен ерлер және қыздар команда-
лары қатысты. 
Салтанатты шара «Солтүстік-2015» 

қысқы спорт ойындарының және 
мерекелік туларды желбірете ұстаған 
аудан жастарының шеруімен басталып, 
одан кейін ойынға төрелік ететін төрешілер 
құрамасы және барлық ауылдық округтің 
құрама командаларымен жалғасты.
Салтанатты шараның ашылуында сөз 

алған аудан әкімі, «Нұр Отан» партиясы 
Айыртау аудандық филиалының төрағасы 
Ағзам Тастеміров: «Бүгінгі салауатты өмір 
салтын қалыптастырып, дене шынықтыру 
мен спорттың насихаттауына бағытталған 
«Солтүстік-2015» қысқы спорт мейрамы 
биылғы жылы Сырымбет ауылында 
өткізіліп отыр.
Халықаралық ауқымдағы елеулі оқиға – 

Словакия мен Испанияда осы жылы өткен 
қысқы Универсиадада еліміздің ұлттық 
құрамасы 3 орынға ие болғанын мақтан 
етіп атап өтіуіміз жөн. Универсиада жа-
лауы эстафетамен біздің елімізге беріліп, 
2017 жылы Алматы қаласында XXVIII 
студенттер ойыны өтеді. Осы жетістіктер 
Қазақстанда спорттың кеңінен қанат жай-
ып, дамып келе жатқандығының, салауат-
ты өмір салтын жақтаушылардың қатары 
көбейіп келе жатқандығының айғағы.
Елімізде спорт салаларының да-

муына ұдайы назар аударылуының 
арқасында материалдық-техникалық 
жарақтануымыз жақсарып, спорт 
жабдықтары мен құралдарының са-
пасы артып келеді. Ауданымыздағы 
елді мекендердегі спорттық стадиондар 
қалпына келтіріліп, жаңадан мұз айдын-

Салауатты өмір салты
«Солтүстік – 2015»  қысқы спорт ойындары

дары ашылуда. Бүгінгі додалы жары-
ста Сіздерге жеңіс тұғырына көтерілу 
жолында сәттілік, отбасыларыңызға 
амандық пен ырыс-береке тілеймін» - дей 
келе жас жеткіншектердің қысқы спорт 
түрлерімен шұғылдануы үшін Сырымбет 
орта мектебіне 10 пар коньки сыйға тарту 
етті. 
Содан соң «А и К Агро» ЖШС дирек-

торы Александр Абакумов пен спорт 
ардагері Мереке Бейсембаевтар спорт 
сүйер қауымды айтулы қысқы спорт 
ойындарының ашылуымен құттықтады.  
Осы ауылдағы қысқы спорт ойында-

рын өткізуге, хоккей алаңы мен басқа да 
спорттық орындарды жасауға атсалысқан 
«А и К Агро» ЖШС-ін, Айыртау ор-
ман шаруашылығын, Сырымбет орта 
мектебінің ұжымын және басқа да жеке 
кәсіпкерлер мен шаруа қожалықтарының 
зор үлестерін айта кеткен жөн.

«Солтүстік-2015» қысқы спорт 
ойындарының жалауын Сырымбет орта 
мектебінің дене шынықтыру пәнінің 
мұғалімі Марат Кенжеғалиев көтерсе, 
оның алауын жағу құқығы Қарақамыс 
негізгі  мектебінің дене шынықтыру пәнінің 
мұғалімі, аудан спортшыларының аға 
буын өкілі Асқар Уәлиевке бұйырды.
Қысқы спорт ойындарының салтанатты 

ашылуы аудандық көркемөнерпаздар 

ұжымының  театраландырылған 
қайылымымен жалғаса келе, «А и К Агро» 
ЖШС-нің демеушілігімен шешімін тапқан 
мерекелік отшашуға ұласты.
Сонымен қатар жерлес азамат, «Бұқпа» 

газетінің бас редакторы Мұрат Айбашпа-
нов Сырымбет ауылдық округіне шөп 
шабатын шағын техника (газонокосил-
ка) алуға демеушілік жасаса, аудандық 
мәслихат та қысқы ойындарды өткізуде 
арнайы сыйлықтармен демеушілік жа-
сады.  
Екі күнге созылған  қысқы спорттық 

жарыстардың қорытындысы бойынша 
жалпыкомандалық есепте Имантау 
ауылдық округі аудандық «Солтүстік-
2015» қысқы спорт ойындарының 
жеңімпазы атанса, арықбалықтықтар 
жүлделі екінші орынға тұрақтанды, ал ІІІ 
орын алаң иелері Сырымбет ауылдық 
округіне бұйырды.
Салатанатты марапаттауда барлық 

жеңімпаздар мен жекелеген спорт 
сайысының жүлдегерлері арнайы диплом-
дармен және бағалы сыйлықтармен мара-
патталып, қысқы спорт ойындарының 
кубоктары табысталды.
Келесі аудандық «Солтүстік-2016» 

қысқы спорт ойындары Имантау ауылдық 
округінде өтетін болады.

Бағлан ҚОЖАҚОВ.

Ақпанның 19-ы күні «Нұр Отан» партиясы Айыртау аудандық филиалының 
мәжіліс залында ауданның атқарушы органдары, аудан кәсіпкерлері мен ауыл 
шаруашылығы серіктестіктерінің басшыларының Біріккен Араб Эмираттарының 
өкілдері – Рабари Афзал және Жалак Бехруспен, «China Impex Co» компаниясы 
филиалының директоры Сағатбек Өмірбаевпен, «Толқын-Астық» ЖШС-нің 
директоры Болат Хасеновпен және «Толқын-Астық» ЖШС-і директорының 
орынбасары Әли Бердилермен кездесуі болып өтті.

Кездесудің барысында аудан аумағында ауыл шаруашылығы, шағын және орта 
бизнес  және туризм саласын дамыту жөніндегі мәселелер талқыланды. 
Келіссөз алдында ең алдымен келген делегация өкілдері Айыртау ауданының 

әлеуметтік-экономикалық дамуының барысы жайлы ағылшын тіліндегі шағын 
бейнефильмді тамашалаған соң, БАЭ инвесторы Рабари Афзал Айыртау ауданының 
тамаша табиғатының қызықтыратынын және де сонымен қатар ауыл шаруашылығы 
саласына да көңіл бөлетінін жеткізді. 
Кездесу барысында аудан әкімі Ағзам Тастеміров  ауданда шағын және орта бизнесті 

дамыту, экотуризм саласын жандандыру бағытындағы оң істерге тоқталып өтті.
Келіссөз соңында Рабари Афзал аудан басшысы тарапынан ұсынылған ұсыныстарға 

қызығушылық танытып, алдағы уақытта ауданымызға бір топ сарапшыларын жіберіп, 
барлық ұсыныстарды зерделейтінін жеткізді. 
Кездесу соңында БАЭ инвесторы Рабари Афзал мен аудан басшысы Ағзам 

Тастеміров достық символы ретінде естелік сыйлықтарымен алмасып, суретке 
түсті. 

Бағлан ҚОЖАҚОВ.
Суретті түсірген автор.

Ынтымақтастық
ЕКІЖАҚТЫ КЕЛІСІМ



Айыртау таѕы 327 ақпан 2015 жыл  эл. пошта: airtau_tany@mail.ru

«Нормативтік құқықтық актілер туралы» Қазақстан 
Республикасының   1998 жылғы 24 наурыздағы  Заңының 
21-1 бабына, 43-1 бабының 1-тармағына сәйкес, Солтүстік 
Қазақстан облысы Айыртау ауданының әкімдігі ҚАУЛЫ 
ЕТЕДІ:

1. Солтүстік Қазақстан облысы Айыртау ауданы 
әкімдігінің 2014 жылғы  11 маусымдағы № 294 «Ауданның 
коммуналдық мүлкін мүліктік жалдауға (жалға алуға) 
беру кезінде жалдау ақысының мөлшерлемесін есептеу 
тәртібін анықтау туралы» қаулысының күші жойылғаны 

Солтүстік Қазақстан облысы Айыртау ауданы әкімдігінің 
2015 жылғы 10 ақпандағы № 42 қаулысы

Солтүстік Қазақстан облысы Айыртау ауданы әкімдігінің 2014 
жылғы 11 маусымдағы № 294 «Ауданның коммуналдық мүлкін 
мүліктік жалдауға (жалға алуға) беру кезінде жалдау ақысының 
мөлшерлемесін есептеу тәртібін анықтау туралы» қаулысының 

күші жойылғанын тану туралы
танылсын (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік 
тіркеу тізілімінде 2014 жылғы 14  шілдеде      № 2851 болып 
тіркелген, 2014 жылғы 24 шілдеде № 20 «Бірінші сөз» және 
2014 жылғы 24 шілдеде № 20 «Первое слово» газеттерінде 
жарияланған).

2. Осы қаулының орындалуын бақылау Айыртау ауданы 
әкімі аппаратының басшысы Қ.С.Қайнетовке жүктелсін.

3. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа 
енгізіледі.

Ағзам ТАСТЕМІРОВ, аудан әкімі.                                                                 

Қазақстан Республикасының 1998 жылғы 24 
наурыздағы «Нормативтік құқықтық актілер ту-
ралы» Заңының 21-1 бабына, 43-1 бабының 
1-тармағына сәйкес, Солтүстік Қазақстан облысы 
Айыртау ауданының әкімдігі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

1. Солтүстік  Қазақстан  облысы  Айыртау 
ауданы әкімдігінің 2010 жылғы 12 тамыздағы 
«Сотталғандарға  қоғамдық  пайдалы  жұмыс 
түрлерін анықтау туралы» № 273 қаулысының 
күші жойылғаны танылсын  (нормативтік құқықтық 
актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде 2010 жылғы 

Солтүстік Қазақстан облысы Айыртау ауданы әкімдігінің 2015 
жылғы 10 ақпандағы № 47 қаулысы

Солтүстік Қазақстан облысы Айыртау ауданы әкімдігінің2010 
жылғы 12 тамыздағы «Сотталғандарға қоғамдық пайдалы 
жұмыс түрлерін анықтау туралы» № 273 қаулысының 

күші жойылғанын тану туралы
21 қыркүйекте № 13-3-123 тіркелген, 2010 жылғы 1 
қазандағы № 40 «Айыртау таңы» және 2010 жылғы 
1 қазандағы № 40 «Айыртауские зори» газеттерінде 
жарияланған ).

2. Осы қаулының орындалуын бақылау Солтүстік 
Қазақстан облысы Айыртау ауданы әкімінің орын-
басары М.Т. Науановаға жүктелсін.

3. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап 
қолданысқа енгізіледі.

Ағзам ТАСТЕМІРОВ,
аудан әкімі.

Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 
қаңтардағы «Қазақстан Республикасындағы жергілікті 
мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» 
Заңының 31-бабының 2-тармағына, аудан әкімінің және 
селолық округтер әкімдерінің 2015 жылдың қаңтар-
ақпанында өткізген халықпен есептік кездесулерінің 
қорытындысы бойынша, Солтүстік Қазақстан облысы 
Айыртау ауданының әкімдігі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

1. Қоса берілген аудан әкімінің және селолық округ 
әкімдерінің 2015 жылдың қаңтар-ақпанында халықпен 
есептік кездесулерінде берілген ұсыныстары мен 
ескертпелерін орындау жөніндегі іс-шаралар Жоспарла-
ры бекітілсін (одан әрі – іс-шаралар Жоспарлары).

2. Айыртау ауданы әкімі аппаратының ұйымдастыру-
бақылау жұмысы бойынша құрылымдық бөлімшесі 
іс-шаралар Жоспарларын орындау жөнінде монито-

Аудан әкімінің және селолық округ әкімдерінің 2015 жылдың 
қаңтар-ақпанында халықпен есептік кездесулерінде берілген 
ұсыныстары мен ескертпелерін орындау жөніндегі іс-шаралар 

Жоспарларын бекіту туралы
ринг жүргізіп, мониторинг барысын бұқаралық ақпарат 
құралдарында тоқсан сайын жариялап тұрсын.

3. Айыртау ауданы әкімі аппаратының басшысы 2015 
жылдың қаңтар-ақпанында аудан әкімінің және селолық 
округ әкімдерінің халықпен есептік кездесулері барысын-
да түскен ұсыныстары мен ескертпелерінің орындалу 
барысы туралы селолық округтер әкімдерінің, ауданның 
атқарушы органдары басшыларының есептерін әрдайым 
тыңдауды қарастырсын. 

4. Осы қаулының орындалуын бақылау Айыртау ау-
даны әкімінің орынбасарларына және Айыртау ауданы 
әкімінің аппарат басшысына жүктелсін.

5. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа 
енгізіледі.

Ағзам ТАСТЕМІРОВ,
Айыртау ауданының әкімі.                                                                 

№ р/с Сұрақ авторының Т.А.Ә.   сұрақ 
пен ұсыныстың  мазмұны

Орындау бойынша 
іс-шаралар

Орындауға жауап-
тылар

Орындау 
мерзімі

Орындауды 
бақылау

Антоновка ауылдық округі 
Антоновка ауылы

Антоновка АДА жылу беру тәртібі 
бақылауға алынсын.
Евгения Александровна Ивашина, 
әлеуметтік қызметкер

Мәселе бақылауға 
алыныды.Осы мәселе 
Айытау ОАА бас 
дәрігерімен бірлесіп 
шешіледі.

С.Ғ.Молдахметов 
Т. Ж.Раев 

2015 ж.
наурыз

 
М.Т.Науанова 

 

Арықбалық ауылдық округі
Арықбалық ауылы

Ағынтай батыр а. телефон бай-
ланысы сапасы мәсе-лесін радио 
қолжетімділігі арқылы шешу. 
Сұрақ жәшіктен.

Мәселе бақылауға 
алыныды.Аудандық  
телекоммуникация 
желісі филиалымен 
атқарылады.

А.Л.Макенова
Қ.Қ.Шарапов

2015 ж.
наурыз

Қ.Д.Досымбеков

Целинное ауылын жоғағары 
жылдамдықтағы интернетке қосу 
мәселесі.Сұрақ жәшіктен.

Целинное ауылын 
жоғағары жылдам-
дықтағы интернетке 
қосу туралы.

А.Л.Макенова
Қ.Қ.Шарапов

2015 ж.
наурыз

Қ.Д.Досымбеков

Саумалкөл а. сағ. 15.00-де 
шығумен Саумалкөл-Арық-балық 
автобусы қозғалысы кестесін 
қайта қарастыру мәселесі. 
Махмуд Баишев, зейнеткер

Саумалкөл а. сағ. 
15.00-де шығумен 
Саумалкөл- 
Арықбалық автобусы 
қозғалысы кестесін 
қайта қарастырылсын.

С.М.Дайыров 
Қ.Қ.Шарапов

2015 ж.
наурыз

Қ.Д.Досымбеков

Володар ауылдық округі
Саумалкөл а.

5 Элеватор аумағындағы «Ғасыр-
Айыртау» ЖШС жылу беретін 
3 үйдің жылу беру тәртібі 
бақылауға алынсын.
Татьяна Михайловна Бычкова, 
жеке кәсіпкер

Мәселе бақылауға 
алыныды.
Осы мәселе «Ғасыр-
Айыртау» ЖШС бас-
шысы В.М.Лыткинмен 
бірлесіп шешіледі.

С.М.Дайыров
Е.С.Сәдуақасов

2015 ж. 
ақпан

Қ.Д.Досымбеков

Константиновка селолық округі
Константиновка а.

6 Телефон байланысы сапасы 
мәселесін радио қолжетімділігі 
арқылы шешу.
Александр Васильевич 
Кузеванов,Ақан ОМ директоры

Мәселе бақылауға 
алыныды.
Аудандық  телекомму-
никация желісі филиа-
лымен атқарылады.

А.Л.Макенова
С.Н.Оспанов

2015 ж. 
наурызы

Қ.Д.Досымбеков

Барлығы
Орындалды
Жұмыста

6
0
0

Қ.ҚАЙНЕТОВ, аудан әкімінің аппарат басшысы

2015 жылғы ақпанда тұрғындармен есептік кездесуде Айыртау ауданының 
әкіміне түскенсұрақтар мен ұсыныстарды жүзеге асыру бойынша іс-шаралар  

2015 жылғы 2 тоқсан                                                                                                                                           
№ р/с Сұрақ авторының Т.А.Ә.   сұрақ 

пен ұсыныстың мазмұны
Орындау бойынша іс-

шаралар
Орындауға жауап-

тылар
Орындау 
мерзімі

Орындауды 
бақылау

 Нижнебурлук ауылдық округІ
Нижний Бурлук а.

1 Нижний Бурлук а. дәріхана ашу 
туралы.
Юрий Андреевич Алексеев, 
зейнеткер

Мәселе бақылауға алы-
ныды.Мәселе Айыртау 
ОАА бас дәрігерімен 
бірлесіп 2015 жылдың 2 
тоқсанында шешіледі

С.Г.Молдахметов
М.А.Жүсіпов

2015 ж.
маусым

М.Т.Науанова

Қамсақты ауылдық округі
Карасевка а.

2 Елді мекенге жақын жерде 
«Мал айдау» жол белгісін 
орнату туралы. Тұрысбек 
Құстайұлы Сәтбергенов, өзін-
өзі қамтамасыз етуші

Мәселе бақылауға 
алыныды. 
2015 жылдың көктем-жаз 
мезгілдерінде белгілер 
орнатылады.

С.М.Дайыров
А.С.Ідірісов
Ж.А.Беркімбай

2015 ж.
маусым

Қ.Д.Досым-
беков

Барлығы
Орындалды
 Жұмыста

2
0
0

Қ.ҚАЙНЕТОВ, аудан әкімінің аппарат басшысы
2015 жылғы ақпанда тұрғындармен есептік кездесуде Айыртау ауданының 
әкіміне түскенсұрақтар мен ұсыныстарды жүзеге асыру бойынша іс-шаралар  

 2015 жылғы  3 тоқсан
№ р/с Сұрақ авторының Т.А.Ә.   сұрақ 

пен ұсынысты мазмұны
Орындау бойынша іс-

шаралар
Орындауға 
жауаптылар

Орындау 
мерзімі

Орындауды бақылау

Елецкий  ауылдық округі
Елецкое а.

1 Елді мекенді әрі қарай абаттан-
дыру туралы.
Галина Ивановна Миргород-
ская, Елецкий ОМ директоры

Мәселе бақылауға 
алыныды. 2015 жылдың 
көктем-жаз мезгілдерінде 
шешіледі.

С.М.Дайыров 
С.О.Қасенов 

2015 ж.
шілде

Қ.Д.Досымбеков 

Казанка ауылдық округі
Казанка а.

2 Ауылды әрі қарай абаттандыру-
ды жүргізу. 
Валентина Николаевна Сушец-
кая, зейнеткер

Мәселе бақылауға 
алыныды. 2015 жылдың 
көктем-жаз мез-гілдерінде 
шешіледі.

С.М.Дайыров 
А.В.Городецкий 

2015 ж.
шілде

Қ.Д.Досымбеков 

Лобаново ауылдық округі
Лобаново а.

3 Заря ауылын әрі қарай абаттан-
дыруды жүргізу.
Виктор Яковлевич Кляус, 
зейнеткер

Мәселе бақылауға 
алыныды. 2015 жылдың 
көктем-жаз мезгілдерінде 
шешіледі.

С.М.Дайыров 
Е.С.Жайықов 

2015 ж.
шілде

Қ.Д.Досымбеков 

2015 жылғы ақпанда тұрғындармен есептік кездесуде Айыртау ауданының 
әкіміне түскенсұрақтар мен ұсыныстарды жүзеге асыру бойынша іс-шаралар  

 2015 жылғы  1 тоқсан

Сырымбет ауылдық округі
Сырымбет а.

4 Ауылды әрі қарай абаттандыру-
ды жүргізу.
Мереке Айтпайұлы Бейсемба-
ев, зейнеткер

Мәселе бақылауға 
алыныды. 2015 жылдың 
көктем-жаз мезгілдерінде 
шешіледі.

С.М.Дайыров
Д.Қ.Сүлейменов 

2015 ж.
шілде

Қ.Д.Досымбеков 

Барлығы
Орындалды
Жұмыста

4
0
0

Қ.ҚАЙНЕТОВ, аудан әкімінің аппарат басшысы

2015 жылғы ақпанда тұрғындармен есептік кездесуде Айыртау ауданының 
әкіміне түскен сұрақтар мен ұсыныстарды жүзеге асыру бойынша іс-шаралар  

 2015 жылғы  4 тоқсан
№ р/с Сұрақ авторының Т.А.Ә.   

сұрақ пен ұсыныстың мазмұны
Орындау бойынша

 іс-шаралар
Орындауға 
жауаптылар

Орындау 
мерзімі

Орындауды 
бақылау

Антоновка ауылдық округі
Антоновка а.

1 Ішкі кент жолдарының 
қысқы ұсталуы.
Надежда Михайловна 
Галиаскарова, зейнеткер

Мәселе бақылауға алы-
ныды.Қыс мер-зімінде ішкі 
кент жол-дарын тазалауға 
және ұстауға «Журавка» 
ЖШС, «Ратмир»ЖШС 
техникалары бекітілді.

С.М.Дайыров 
Т.Ж.Раев 

2015 ж. 
желтоқсан

Қ.Д.Досымбеков

Володар ауыылдық округі
Саумалкөл а.

2 2015 жылы Саумалкөл 
а. шағын ауданындағы 
80 пәтерлі тұрғын үйді, 
45 пәтерлі аз отбасылық 
жатақхананы қайта қалпына 
келтіру жұмыстары бастала 
ма? Сұрақ жәшіктен.

Сұрақ бақылауға алынды.
Бұл нысандар бойынша 
685,6 млн. теңге сомаға 
ЖСҚ әзірленді,мемлекеттік 
сараптама қорытын-
дысы бар, қаржыланды-
руды қажет етеді.

С.М.Дайыров 
Е.С.Сәдуақасов

2015 ж. 
желтоқсан

 Қ.Д.Досымбеков

3 2015 жылы Саумалкөл а. 
шағын ауданында жылу 
беру жүйесінің құрылысы 
жүргізіле ме?
Сұрақ жәшіктен.

Сұрақ бақылауға алынды
159 млн. теңге сомаға ЖСҚ 
әзірленді, мемлекеттік 
сараптама қорытындысы 
бар, қаржыландыруды 
қажет етеді.

С.М.Дайыров 
Е.С.Сәдуақасов

2015 ж. 
желтоқсан

Қ.Д.Досымбеков

4 Аудан орталығы-Саумал-
көл а. облыстық маңызы 
бар жолдарды күтіп ұстау 
бойынша жол учаскелері 
құрылсын. Армия Әбіл-
қайырұлы Әбілқайыров, 
ауданның Ардагерлер 
кеңесінің төрағасы.

Мәселе бақылауға алынды.
Аудан орталығы-
Саумалкөл а. жол 
учаскелерін ашу қажеттілігі 
туралы жоғарғы органдарға 
ұсыныс жасалсын.

С.М.Дайыров 
Е.С.Сәдуақасов

2015 ж. 
желтоқсан

Қ.Д.Досымбеков
 

Гусаков ауылдық округі
Гусаковка а.

5. «Чистополье-Гусаковка» 
жолын қысқы ұстау.
Сұрақ жәшіктен.

Мәселе бақылауға алынды.
Қыс мерзімінде ішкі кент 
жолдарын тазалауғажәне 
ұстауға «Константиновка-
2004» ЖШС, «Гусаковка» 
ЖШС, «Арықбалық» ЖШС, 
«Лобаново» ЖШС техника-
лары бекітілді.

С.М.Дайыров 
Е.Е.Таласов 

2015 ж. 
желтоқсан

Қ.Д.Досымбеков
 

Имантау ауылдық округі
Имантау а.

6 Имантау көлі жағалауын-да 
бұрын жас теңізшілер клубы 
(КЮМ) болған, осы орында 
демалыс аумағының 
құрылысы жоспарлана ма? 
Сұрақ жәшіктен.

Мәселе бақылауға алынды.
2015 жылы демалыс 
аумағының құрылысы 
басталады.
 

Л.В.Сердюк 2015 ж. 
желтоқсан

7 Имантау ауылының 
дәрігерлік амбулато-
риясында округ тұрғындары 
емделетін физио-кабинет 
бар,физио-кабинеттің 
құрылғылары жұмыс 
жағдайын-да, бірақ заманға 
сай емес. Осы құрыл-
ғыларды жаңарту мүмкіндігі 
бар ма?Сұрақ жәшіктен.

Сұрақ бақылауға алынды.
Облыстық бюджет-
тен заманға сай 
физиоқұрылғылар 
сатып алуға қаржыландыру 
жүргізіледі.

С.Ғ.Молдахметов 
Л.В.Сердюк 

2015 ж. 
желтоқсан

М.Т.Науанова 

8 Имантау ауылы арқылы 
өтетін «Еленовка-
Чистополье» автожолының 
тозуына байланысты жөн-
деу жұмыстарын жүргізу 
қажеттілігі туындады. 
Ағымдағы жылы осы жол-
дың жөндеу жұмыстары 
жалғаса ма?
Татьяна Максимовна 
Курочкина, зейнеткер.

Мәселе бақылауға алынды.
Ағымдағы жылы «Еленовка-
Чисто-полье» автожолының 
жөндеу жұмыстары жоспар-
ланды. 

С.М.Дайыров 
Л.В.Сердюк 

2015 ж.
қазан

Қ.Д.Досымбеков

Казанка ауылдық округі
Казанка а.

9 Елді мекенде қосымша 
жарық беру шамдарын 
орнату жұмыстарын 
жалғастыру туралы.
Зинаида Михайловна Сер-
геева, зейнеткер

Мәселе бақылауға алынды.
2015 жылы жарық беру 
шамдарын орнату 
жұмыстары жазғы мерзімде 
жалғастырылады.

С.М.Дайыров 
А.В.Городецкий 

2015 ж.
қазан

Қ.Д.Досымбеков

Қаратал ауылдық округі
Қаратал а.

10 Саумалкөл-Казанка 
автожолындағы Шүкірлік а. 
жанын-дағы көпірді қысқы 
күтіп ұстау. Айтмағамбет 
Дауылбайұлы Дауылбаев, 
Қаратал а/о Ардагерлер 
кеңесінің төрағасы

Мәселе бақылауға алынды.
Саумалкөл-Казанка 
автожолындағы Шүкірлік 
а. жанындағы көпірді  күтіп 
ұстау және тазаалау үшін 
«Шанғал» ЖШС техникасы 
бекітілді.

С.М.Дайыров 
А.А.Дауылбаев 

2015 ж.
желтоқсан

Қ.Д.Досымбеков

Қамсақты ауылдық округі
 Карасевка а.

11 Құмтөккен а. қосымша жа-
рық беру шамдарын орнату 
жұмыстарын жалғастыру 
туралы. Өмірзақ Қалықов, 
зейнеткер

Мәселе бақылауға алынды.
2015 жылы жарық беру 
шамдарын орнату 
жұмыстары жазғы мерзімде 
жалғастырылады.

С.М.Дайыров 
Ж.А.Беркімбай 

2015 ж.
қазан

Қ.Д.Досымбеков

Константиновка ауылдық округі
Константиновка а.

12 Ауылды жоғарғы жылдам-
дықтағы интернетке қосу 
туралы. Гүнәр Есләмқызы 
Рыспаева, Ақан-Бұрлық БМ 
директоры 

Мәселе бақылауға алы-
ныды.
Аудандық  телекоммуни-
кация желісі филиалымен 
атқарылады.

А.Л.Мәкенова
С.Н.Оспанов

2015 ж. 
желтоқсан

Қ.Д.Досымбеков

Украин ауылдық округі
Кирилловка а.

13 Елді мекенде қосымша
жарық беру шамдарын
орнату жұмыстарын 
жалғастыру туралы.
Қайрат Ибрағымұлы 
Молдабаев,жылқышы

Мәселе бақылауға алынды.
2015 жылы жарық беру 
шамдарын орнату 
жұмыстары жазғы мерзімде 
жалғастырылады.

С.М.Дайыров 
Ж.Б.Мұқашев 

2015 ж.
қазан

Қ.Д.Досымбеков

Барлығы
Орындалды
Жұмыста

13
0
0

Қ.ҚАЙНЕТОВ, аудан әкімінің аппарат басшысы
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2015 жылғы қаңтарда тұрғындармен есептік кездесуде Айыртау 
ауданының ауылдық округ әкімдеріне түскен 

сұрақтар мен ұсыныстарды жүзеге асыру бойынша іс-шаралар  
2015 жылдың 1 тоқсаны

№ р/с Сұрақ авторының Т.А.Ә.   сұрақ 
пен ұсыныстың мазмұны

Орындау бойынша іс-
шаралар

Орындауға 
жауаптылар

Орындау 
мерзімі

Орындауды 
бақылау

Арықбалық ауылдық округі
Қарасай батыр ауылы

Орталық аудандық аурухана-
да қызмет көрсету сапасын 
жақсарту туралы.
Ашот Герасимович Мел-
конян, «Златогорка»ЖШС 
басқарушысы

Мәселе бақылауға алынды.
Осы мәселе ОАА бас 
дәрігерімен пысықталады.

С.Ғ.Молдахметов
Қ.Қ.Шарапов

2015 ж.
наурыз

М.Т.Науанова

Володар ауылдық округі
Новоукраинка а.

Новоукраинка ауылы бойынша 
№ 5 автобус қозғалысы маршру-
тына қосымша өзгерістер енгізу  
туралы мәселе.
Сұрақ жәшіктен.

Мәселе бақылауға алынды.
Осы мәселе Саумалкөл а., 
«Ғабдуллин» ЖК автобус 
паркінің өкілдерін шақырумен 
қаралады.

С.М.Дайыров
Е.С.Сәдуақасов

2015 ж.
наурыз

Қ.Досымбеков

Саумалкөл а.
3 МКР 18-19 үйлеріне қосымша 

қоқыстарға арналған контейнер-
лер қойылсын. Антон Василье-
вич Герасимов, зейнеткер

Мәселе бақылауға алынды.
«Фотон» ЖШС-не қосымша 
контейнерлер қою тапсы-
рылды.

С.М.Дайыров
Е.С.Сәдуақасов

2015 ж.
наурыз

Қ.Досымбеков

Гусаковка ауылдық округі
Береславка а. (Красный Кордон а.)

4 Коммерциялық шығындар 
барын анықтау үшін электр  беру 
желілеріне тексеріс ұйымдастыру 
мәселесі. Марина Юрьевна 
Шнайдер, ОМ директоры

Мәселе бақылауға алынды.
Арықбалық АЭЖ өкілдерімен 
тексеріс ұйымдастырылады.

С.М.Дайыров
И.Г.Иванченко
Е.И.Таласов

2015 ж.
наурыз

Қ.Досымбеков

Имантау ауылдық округі
Верхний Бурлук а.

5 Школьная көшесі бойында 
электр жүйесінің қуаты әлсіз.
Нина Васильевна Алексеева, 
ОМ еден жуушысы

Мәселе бақылауға алынды.
Арықбалық АЭЖ өкілдерімен 
тексеріс ұйымдастырылады

С.М.Дайыров
И.Г.Иванченко
Л.В.Сердюк

2015 ж.
наурыз

Қ.Досымбеков

Қамсақты ауылдық округі
Құмтөккен а.

6 Ақан сері көшесі бойындағы 
электр желісінің қуатына тексеріс 
жүргізу туралы.
Жәнібек Қойбағаров, өзін-өзі 
қамтамасыз етуші

Мәселе бақылауға алынды.
Айыртау АЭЖ өкілдерімен 
электр қуатының нормаға 
сәйкестігіне тексеріс 
ұйымдастырылады

С.М.Дайыров
И.Г.Иванченко
Ж.А.Беркімбай

2015 ж.
наурыз

Қ.Д.Досымбеков

Константиновка ауылдық округі
Ақанбұрлық а.

7 Пошта корреспонденциялары 
толық көлемде жеткізілмейді.
Людмила Анатольевна 
Казанцева, ДП медбикесі

Мәселе бақылауға алынды.
Аудандық «Қазпошта» АҚ 
филиалымен пысықталады.

Б.Т.Жанахметов
С.Н.Оспанов

2015 ж.
наурыз

Қ.Досымбеков

Украин ауылдық округі
Петропавловка а.

8 Қаңғыған түлкілерді атуды 
ұйымдастыру туралы.
Светлана Александровна Грась-
ко, ДП медбикесі

Мәселе бақылауға алынды.
Аңшылар бригадасымен  
шаралар қабылданады.

С.Р.Икашев
Ж.Б.Мұқашев

2015 ж.
наурыз

А.Ғ.Махметов

Барлығы
Орындалды
Жұмыста

8
0
0

Қ. ҚАЙНЕТОВ, аудан әкімінің аппарат басшысы.
2015 жылғы қаңтарда тұрғындармен есептік кездесуде Айыртау 

ауданының ауылдық округ әкімдеріне түскен 
сұрақтар мен ұсыныстарды жүзеге асыру бойынша іс-шаралар  

2015 жылдың 2 тоқсаны
№ р/с Сұрақ авторының Т.А.Ә.  

 сұрақ пен ұсыныстың мазмұны
Орындау бойынша іс-

шаралар
Орындауға 
жауаптылар

Орындау 
мерзімі

Орындауды 
бақылау

Володар ауылдық округі
Айыртау а.

1 Көктемгі су тасқыны кезінде 
еріген суды толық ағызу үшін 
Центральная көшесі бойында 
жол кюветтерін тереңдету 
туралы. Валентин Герасимович 
Герасимов, зейнеткер

Мәселе бақылауға алынды.
Мәселе 2015 жылдың көктем 
мезгілінде шешіледі.

С.М.Дайыров
Е.С.Сәдуақасов

2015 ж.
сәуір

Қ.Досымбеков

Саумалкөл а.
2 ЖДС шағын ауданы тұрғын 

үйлері жанындағы ағаштарды 
кесу.
Анна Алексеевна Подольская, 
зейнеткер

Мәселе бақылауға алынды.
2015 жылдың көктем 
мезгілінде абаттанды-
ру сенбіліктерін өткізу 
барысында ағаштарды кесу 
жұмыстары жүргізіледі.

С.М.Дайыров
Е.С.Сәдуақасов

2015 ж.
маусым

Қ.Досымбеков

Гусаковка ауылдық округі
Новосветловка а.

3  Елді мекеннің атауы 
белгіленген жол белгілерін 
жаңарту.
Анна Николаевна Цверенко, 
Новосветловка ОМ мұғалімі

Мәселе бақылауға алынды.
Жол белгілерін жаңарту 
жұмыстары 2015 жылдың 
көктемгі-жазғы  мезгілдерінде 
жүргізіледі.

С.М.Дайыров
А.С.Ідірісов
Е.И.Таласов

2015 ж.
маусым

Қ.Досымбеков

Казанка ауылдық округі
Бурлук а. (Грачевка а.)

4 Жеке қоралардан көң шығару 
жұмыстары жүргізіле ме?
Мереке Батырбаев, өзін-өзі 
қамтамасыз етуші

Мәселе бақылауға алынды.
Мәселе көктемгі егіс 
жұмыстары аяқталғаннан 
кейін «Достық Дән» және 
Бурлук МОБ күштерімен 
шешіледі, жеке аулалардан 
көң  қолма қол есеп айырысу 
арқылы шығарылады.

С.М.Дайыров
А.В.Городецкий

2015 ж.
маусым

Қ.Досымбеков

Никольское а.
5  Елді мекеннің атауы 

белгіленген жол белгілерін 
жаңарту. Светлана Францевна 
Биневская, өзін-өзі қамтамасыз 
етуші

Мәселе бақылауға алынды.
2015 жылдың көктемгі-жазғы  
мезгілдерінде орнатылады.

С.М.Дайыров
А.С.Ідірісов

А.В.Городецкий

2015 ж.
маусым

Қ.Досымбеков

Қамсақты ауылдық округі
Құмтөккен а.

6 Электр беру желісінің  сым-
дарын қайта тартуды жүргізу 
туралы. Мұрат Жамаұлы 
Әшкеев, Қызыл-Әскер ОМ 
директорының тәрбие 
жұмысы бойынша орынбасары

Мәселе бақылауға алынды.
Электр беру желісінің  
сымдарын қайта тарту 
жұмыстарын Айыртау АЭЖ 
2015 жылдың жазында 
жүргізеді.

С.М.Дайыров
И.Г.Иванченко
Ж.А.Беркімбай

2015 ж.
маусым

Қ.Д.Досымбеков

Орлиногорское а.
7 Медпунктің медицина 

қызметкерінің бос орнын жабу 
туралы.

Мәселе бақылауға алынды.
Бос орынға кадрлар іріктеу 
жұмысы жүргізілуде.

С.Ғ.Молдахметов
Ж.А.Беркімбай

2015 ж.
маусым

М.Т.Науанова

Константиновка ауылдық округі
Ақанбұрлық а.

8 Электр беру желісінің  сым-
дарын қайта тартуды жүргізу 
туралы.
Ақанбұрлық ОМ директоры

Мәселе бақылауға алынды.
Электр беру желісінің  сым-
дарын қайта тарту жұмыс-
тарын Айыртау АЭЖ 2015 
жылдың жазында жүргізеді.

С.М.Дайыров
И.Г.Иванченко
С.Н.Оспанов

2015 ж.
маусым

Қ.Д.Досымбеков

Барлығы
Орындалды
Жұмыста

8
0
0

Қ. ҚАЙНЕТОВ, аудан әкімінің аппарат басшысы.
2015 жылғы қаңтарда тұрғындармен есептік кездесуде Айыртау 

ауданының ауылдық округ әкімдеріне түскен 
сұрақтар мен ұсыныстарды жүзеге асыру бойынша іс-шаралар  

  2015 жылдың 3 тоқсаны
№ р/с Сұрақ авторының Т.А.Ә.   

сұрақ пен ұсыныстың мазмұны
Орындау бойынша іс-шаралар Орындауға 

жауаптылар
Орындау 
мерзімі

Орындауды 
бақылау

Арықбалық ауылдық округі
Қарасай батыр а.

1 Елді мекенді әрі қарай абаттан-
дыруды жүргізу.
Зара Уәхитқызы Ахметжанова, 
Мәдениет ОМ директоры

Мәселе бақылауға алынды.
Мәселе 2015 жылдың көктем-
жаз мезгілдерінде  шешіледі.

С.М.Дайыров
Қ.Қ.Шарапов

2015 ж.
шілде

Қ.Д.Досымбеков

Казанка ауылдық округі
Аксеновка а.

2  Аксеновка ОМ музыкалық 
құрылғылар жиынын сатып алу.
Александр Николаевич 
Зосько, Аксеновка ОМ әскери 
дайындығы басшысы

Мәселе бақылауға алынды.
2015 жылдың шілдесінде 
сатып алынады.

А.В.Городецкий 2015 ж.
шілде

М.Т.Науанова

Константиновка ауылдық округі
Құспек а. 

3 Кіре беріс жолға доға орнату 
арқылы Советская көшесі бойын-
да жүк көлігі қозғалысын шектеу.
Наталья Клюшкина

Мәселе бақылауға алынды.
Мәселе 2015 жылдың жазын-
да шешіледі.

С.М.Дайыров
А.С.Ідірісов
С.Н.Оспанов

2015 ж.
тамыз

Қ.Досымбеков

Лобанов ауылдық округі
Заря а.

4 Мектептің резервтік қазанды-
ғының тиектік арқауын ауыстыру. 
Людмила Николаевна Ойлер, БМ 
директоры

Мәселе бақылауға алынды.
2015 жылдың жазында 
жүргізіледі.

С.К.Жақыпов
Е.С.Жайықов

2015 ж.
шілде

М.Т.Науанова

Нижнебурлук ауылдық округі
Жақсы-Жалғызтау а.

5 «Бабық–Бұрлық» ЖШС 
моншасының жылу беру жүйесіне 
жөндеу жүргізу. Елена Савовна 
Проказова, зейнеткер

Мәселе бақылауға алынды.
2015 жылы жаз бойы осы 
мәселе шешіледі.

С.М.Дайыров
М.А.Жүсіпова

2015 ж.
шілде

Қ.Д.Досымбеков

Сырымбет ауылдық округі
Сулыкөл а., (Юдинка а., Качиловка а.)

6 Тереңдік сорғышқа жөндеу жүргі-
зу туралы. 
Ерік Әскерұлы Қабдуалиев, өзін 
өзі қамтамасыз етуші

Мәселе бақылауға алынды.
Тереңдік сорғышқа жөндеу 
2015 жылы жаз бойы 
жүргізіледі.

С.М.Дайыров
Д.Қ.Сүлейменов

2015 ж.
шілде

Қ.Д.Досымбеков

Украин ауылдық округі
Кутузовка а.

7 Елді мекенді әрі қарай абаттан-
дыруды жүргізу. Сағдат
 Ахметжанұлы Нұрғалиев, 
Кутузовка НМ директоры

Мәселе бақылауға алынды.
Мәселе 2015 жылы көктем-
жаз мезгілдері бойы шешіледі.

С.М.Дайыров
Ж.Б.Мұқашев

2015 ж.
шілде

Қ.Д.Досымбеков

Каменный Брод а.
8 Елді мекенді әрі қарай абаттан-

дыруды жүргізу.
Бекзат Амақұлқызы Әкішева, 
Каменноброд ОМ мұғалімі

Мәселе бақылауға алынды.
Мәселе 2015 жылы көктем-
жаз мезгілдері бойы шешіледі.

С.М.Дайыров
Ж.Б.Мұқашев

2015 ж.
шілде

Қ.Д.Досымбеков

Барлығы
Орындалды
Жұмыста

8
0
0

Қ. ҚАЙНЕТОВ, аудан әкімінің аппарат басшысы.
2015 жылғы қаңтарда тұрғындармен есептік кездесуде Айыртау 
ауданының ауылдық округ әкімдеріне түскен сұрақтар мен 

ұсыныстарды жүзеге асыру бойынша іс-шаралар  
2015 жылдың 4 тоқсаны

№ р/с Сұрақ авторының Т.А.Ә. 
  сұрақ пен ұсыныстың мазмұны

Орындау бойынша іс-шаралар Орындауға 
жауаптылар

Орындау 
мерзімі

Орындауды 
бақылау

Антоновка ауылдық округі
Заря а., Жұмысшы а., Тереңкөл а.

1 Ішкі кент жолдарын қыста күтіп 
ұстау.
Бейбіт Мұқажанов, Заря ОМ 
мұғалімі

Мәселе бақылауға алынды.
Ішкі кент жолдарын қыста күтіп 
ұстау және тазалау бойынша 
«Лавровка» ЖШС, «Грейн 
компани»  ЖШС техникалары 
бекітілді.

С.М.Дайыров
Т.Ж.Раев

2015 ж.
желтоқсан

Қ.Д.Досымбеков

Лавровка а.
2 Елді мекенде жарық беру 

шамдарын орнату жұмыстарын 
жалғастыру туралы. Батырбек 
Қуанышұлы Смағұлов, Айыртау 
АЭЖ электрик маманы

Мәселе бақылауға алынды.
2015 жылы жарық беру шамда-
рын орнату жұмыстары жазғы 
мерзімде жалғастырылады.

С.М.Дайыров
Т.Ж.Раев

2015 ж.
қазан

Қ.Д.Досымбеков

Арықбалық ауылдық округі
Ағынтай батыр а. 

3 Елді мекенде жарық беру 
шамдарын орнату жұмыстарын 
жалғастыру туралы.
Нина Александровна Кельш, 
зейнеткер

Мәселе бақылауға алынды.
2015 жылы жарық беру шамда-
рын орнату жұмыстары жазғы 
мерзімде жалғастырылады.

С.М.Дайыров
Қ.Қ.Шарапов

2015 ж.
қазан

Қ.Д.Досымбеков

Целинное а.
4 Ішкі кент жолдарын қыста күтіп 

ұстау.
Сұрақ жәшіктен.

Мәселе бақылауға алынды.
Ішкі кент жолдарын қыста күтіп 
ұстау және тазалау бойынша 
«Арықбалық» ЖШС техникасы 
бекітілді.

С.М.Дайыров
Қ.Қ.Шарапов

2015 ж.
желтоқсан

Қ.Д.Досымбеков

Горный к.
5 Елді мекенде жарық беру 

шамдарын орнату жұмыстарын 
жалғастыру туралы. Батырбек 
Қуанышұлы Смағұлов, Айыртау 
ауданы, Горный к.

Мәселе бақылауға алынды.
2015 жылы көктем-жаз 
мерзімдерінде шешіледі.

С.М.Дайыров
Қ.Қ.Шарапов

2015 ж.
қазан

Қ.Д.Досымбеков

Володар ауылдық округі
Галицино а.

6 Ішкі кент жолдарын қыста күтіп 
ұстау.
Гүлнұр Қабдрашитқызы Букуе-
ва, үй шаруасындағы әйел

Мәселе бақылауға алынды.
Ішкі кент жолдарын қыста күтіп 
ұстау және тазалау бойынша 
«Баянтай» ЖШС техникасы 
бекітілді.

С.М.Дайыров
Е.С.Сәдуақасов

2015 ж.
желтоқсан

Қ.Д.Досымбеков

Воскресеновка а.
7 Ішкі кент жолдарын қыста күтіп 

ұстау.
Светлана Николаевна нур-
галиева, өзін өзі қамтамасыз 
етуші

Мәселе бақылауға алынды.
Ішкі кент жолдарын қыста күтіп 
ұстау және тазалау бойынша 
«Баянтай» ЖШС техникасы 
бекітілді.

С.М.Дайыров
Е.С.Сәдуақасов

2015 ж.
желтоқсан

Қ.Д.Досымбеков

Казанка ауылдық округі
Никольское-Бурлукское а.

8 Казанка-Каменный Брод автожо-
лын қыста күтіп ұстау.
Николай Николаевич Белоусов, 
Достық элеваторының шебері

Мәселе бақылауға алынды.
Жолдарды қыста күтіп ұстау 
және тазалау бойынша «Достық 
Дән» ЖШС, «Кутузовское-Алиби» 
ЖШС техникалары бекітілді.

С.М.Дайыров
А.В.Городецкий

2015 ж.
желтоқсан

Қ.Д.Досымбеков

Аксеновка а.
9 Елді мекенде қосымша жарық беру 

шамдарын орнату жұмыстарын 
жалғастыру туралы.Тәтімбет 
Тұрарұлы Малғаждаров, өзін өзі 
қамтамасыз етуші

Мәселе бақылауға алынды.
2015 жылы жарық беру шамда-
рын орнату жұмыстары жазғы 
мерзімде жалғастырылады.

С.М.Дайыров
А.В.Городецкий

2015 ж.
қазан

Қ.Д.Досымбеков

Никольское а.
10 Елді мекенде қосымша жарық 

беру шамдарын орнату 
жұмыстарын жалғастыру туралы 
Эмилия Николаевна Лисовская, 
зейнеткер

Мәселе бақылауға алынды.
2015 жылы жарық беру шамда-
рын орнату жұмыстары жазғы 
мерзімде жалғастырылады.

С.М.Дайыров
А.В.Городецкий

2015 ж.
қазан

Қ.Д.Досымбеков

Қамсақтыауылдық округі
Светлое а.

11 Елді мекенде жарық беру 
шамдарын орнату жұмыстарын 
жалғастыру туралы.
Мәулен Сәуленұлы Қалиев, 
зейнеткер

Мәселе бақылауға алынды.
2015 жылы жарық беру шамда-
рын орнату жұмыстары жазғы 
мерзімде жалғастырылады.

С.М.Дайыров
Ж.А.Беркімбай

2015 ж.
қазан

Қ.Д.Досымбеков

Бірлестік а.
12 Елді мекенде жарық беру 

шамдарын орнату жұмыстарын 
жалғастыру туралы.
Әнуарбек Кенжеболатұлы 
Махметов, ОМ директоры

Мәселе бақылауға алынды.
2015 жылы қосымша жарық 
беру шамдарын орнату 
жұмыстары жазғы мерзімде 
жалғастырылады.

С.М.Дайыров
Ж.А.Беркімбай

2015 ж.
қазан

Қ.Д.Досымбеков

Үкілі Ыбырай а.
13 Елді мекенде қосымша жарық 

беру шамдарын орнату жұмыс-
тарын жалғастыру туралы.Жол-
аман Жақсылықұлы Шаймұқанов, 
«Шаймұқанов» ШҚ басшысы

Мәселе бақылауға алынды.
2015 жылы жарық беру шамда-
рын орнату жұмыстары жазғы 
мерзімде жалғастырылады.

С.М.Дайыров
Ж.А.Беркімбай

2015 ж.
қазан

Қ.Д.Досымбеков

Қаратал ауылдық округі
Ботай а.

14 Ботай-Шаңғал автожолын қыста 
күтіп ұстау.
Қалима Мәкішева, зейнеткер

Мәселе бақылауға алынды.
Жолдарын қыста күтіп ұстау 
және тазалау бойынша «Шаңғал» 
ЖШС техникасы бекітілді.

С.М.Дайыров
А.А.Дауылбаев

2015 ж.
желтоқсан

Қ.Д.Досымбеков

Қоскөл а.
15 Елді мекенде жарық беру шам-

дарын орнату мәселесі.
Өмірзақ Есембаев, зейнеткер

Мәселе бақылауға алынды.
2015 жылы жарық беру шамда-
рын орнату жұмыстары жазғы 
мерзімде жалғастырылады.

С.М.Дайыров
А.А.Дауылбаев

2015 ж.
қазан

Қ.Д.Досымбеков

Высокое а.
16 Ішкі кент жолдарын қыста күтіп 

ұстау. 
Павел Анатольевич 
Кравченко,Бұрлық МОБ 
орманшысы

Мәселе бақылауға алынды.
Ішкі кент жолдарын қыста күтіп 
ұстау және тазалау бойынша 
«Шаңғал» ЖШС техникасы 
бекітілді.

С.М.Дайыров
А.А.Дауылбаев

2015 ж.
желтоқсан

Қ.Д.Досымбеков

Лобанов ауылдық округі
Шалқар а.

17 Центральная көшесінде 
жарық беру шамдарын орнату 
жұмыстарын жалғастыру туралы.
Татьяна Дмитриевна Ефименко, 
ОМ төменгі сынып мұғалімі

Мәселе бақылауға алынды.
2015 жылы жарық беру шам-
дарын орнату
 жұмыстары жазғы мерзімде 
жалғастырылады.

С.М.Дайыров
Е.С.Жайықов

2015 ж.
қазан

Қ.Д.Досымбеков

Нижнебурлук ауылдық округі
Алтынбұлақ а.

18 Алтынбұлақ-Нижний Бурлук 
жолын қыста күтіп ұстау және 
тазалау.
Мәриям Нұрманова, зейнеткер

Мәселе бақылауға алынды.
Жолды қыста күтіп ұстау және та-
залау бойынша «Бабық-Бұрлық» 
ЖШС техникасы бекітілді.

С.М.Дайыров
М.Ж.Жүсіпов

2015 ж.
желтоқсан

Қ.Д.Досымбеков

Сырымбет ауылдық округі
Шолақөзек а.

19 Жолды қыста күтіп ұстау.
Сырымбет Құрмашұлы 
Кенжеғалиев, өзін өзі 
қамтамасыз етуші

Жолды қыста күтіп ұстау және 
тазалау бойынша «Жарқын СК» 
ЖШС, «Сырымбет-1» ЖШС 
техникалары бекітілді.

С.М.Дайыров
Д.Қ.Сүлейменов

2015 ж.
желтоқсан

Қ.Д.Досымбеков

Барлығы
Орындалды
Жұмыста

19
0
0

Қ ҚАЙНЕТОВ, аудан әкімінің аппарат басшысы.
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ТЕЛЕБАҒДАРЛАМА
Чапайым туған елім, 
  туған жерім,
Сен дегенде лүпілдейді жүрегім.
Шет жүріп, кейде  келіп кетсем де,
Есімнен кетпейді осы 
  бір сезім.
Жері бар құнары мол, шұрайлы,
Табиғаты мал өсіруге жайлы.
Сол себептен болатын шығар,
Жал, жая, казы, қартамыз майлы.
Көлдері бар Суаткөл,  
  Алшынбай деген,
Айдынын қаз, үйрек, аққу   

  мекендеген.
Алшынбайдың дәл ортасында  

  арал  бар,
Жылқы бағуға оған жер 
  тең келмеген.
Өзені бар Иманбұрлық деген,

Жыр отауы

Туған елге  сағыныш
Көктемде аққан суы гүрілдеген.
Шомылып суға түсетін жерлері,
Үшінші,  төртінші деп белгіленген.
Орманы бар жасыл желек   

 жамылған, 
Ауласаңыз талай аңдар   

  табылған.
Табиғаттың жаратуына 
  байланысты,
Бұйратал, Пасикан деп аталған.
Бұлағы бар, суының дәмі балдай,
Ішкенде қалады құмарың қанбай.
Сергітіп бойға қуат, күш беріп,
Жүресің жақсы бір әсер алғандай.
Сағындым ауылым, жүзіңді,
Сары алтын, жылы күзіңді.
Жоқ болып, тозып кетсең де,
Арнаймын бар асыл сөзімді.

Нұрлан АЙСИН.

Оқушы толтыратын ыдыс емес,
Оқушы - бұл алау, оны жаға білу керек.
                                                   (Нақыл сөз).

Жас жеткіншектің бойындағы табиғат берген ерекше қабілетті тани білу,  
оның одан әрі дамуына бағыт, бағдар бере білу ерекше қиын іс. Демек, 
оқушының шығармашылық қабілетін дамыту, қазіргі техниканы пайдалану 
мәдениетіне тәрбиелеу – мұғалімнің басты міндеті. 
Бала бойына ата – анасынан кейінгі ақыл-ой, адамгершілік, ар – ұят, ұлттық 

сана-сезімді сіңіруші адам - М Ұ Ғ А Л І М.
Ендеше өз ісіне берілген, жаңалықты жатсынбай қабылдайтын,  шәкіртінің жанына 

нұр құйып, өмірде өзі де бақытты болып, өзгелерді де бақытқа жеткізсем деп жүретін 
ұстаздардың жөні де бөлек, жолы да бөлек.  
Әрине бастауыш сынып оқушысының зейіні тұрақсыз, қабылдау мүмкіндігі 

әртүрлі. Дегенмен әр баланың бір нәрсеге бейімі болады.
Оқушының шығармашылық қабілетін дамытуда әртүрлі әдіс–тәсілдерді қолдануға 

болады. Ой шапшаңдығын,  сөз байлығын дамытуда  өлең шумақтарын құрастыру, 
бір сөздің ішінен бірнеше сөз ойлап жазу, «сиқырлы буын»  ойынын ойнау, «сөздік 
лото» пайдалану, суретке қарапи әңгіме құрастыру, өз бетінше қортынды жасау. 
Есептеулерде ойын, сөзжұмбақтарды көп қолдану,  логикалық есептерді жеке 
жұмыстар арқылы шешу баланың қабілетін аша түседі. Берілген мәтіннің желісіне 
орай өз бетінше сурет салу баланың шығармашылығы шыңдай түседі.   
Оқушының шығармашылығын қалыптастыруда мына ережелер сақталуы керек. 

Олар: оқушыларды өз бетінше іс–әрекет жасауға үйрету, мүмкіндігін шектемеу, 
оқушыға жеке көмек көрсету, өз көзқарасын батыл жеткізуге жағдай жасау. 
Жұмыс түрлері: сабақ кезінде шығармашылық, деңгейлік тапсырмалар беру, 

ойындар ойнау.      
Шәкірттерді шығармашылық бағыттағы жұмыстарды өздігімен орындауға баулу 

олардың қабілеттерін шыңдаудың ең тиімді жолы болып табылады.
XXI  ғасырдың жасаушыларын білімді, қабілетті, жеке тұлға етіп қалыптастыру – 

білім беру жүйесінің басты мақсаты. 
Ахмет Байтұрсынұлы: «Жақсы мұғалім мектепке жан кіргізеді, басқа кемшілігі 

болса, мұғалімнің жақсылығы жабады, білдірмейді»  - деген болатын. Мұғалім білім 
нәрін себуші, жақсы білімді болса, берген білімін алдында отырған шәкірттеріне 
үйрете білсе, ол мектептен бала көбірек білім алып шығады деп есептеймін. 

«Ұстаздық еткен жалықпас, үйретуден балаға» -  деп Абай атамыз айтқандай,  
ұстаз еңбегінің қыр–сыры мол, қиын да жауапты, шығармашылық еңбек екендігін 
баршамыз мойындаймыз.
Мен шәкірттерімді өз балаларымдай сүйемін. Әр баланың қабілетін дамытып, 

білім бергім келеді. Мен үшін әр бала өсіп келе жатқан гүл. Сол гүлге су құя білсең 
құлпырады.  Шәкірттерім сол гүлдей құлпырып, білім нәрімен сусындап өссе деймін. 
Сол үшін бар қасиетімді, өнерімді, білімімді шәкірттеріме арнаймын. Бүлдіршіндердің 
жалындаған сәби жүрегін танып білу -  біз үшін парыз деп есептеймін.  

Жанар ӘЛІБЕКОВА,                
Қаратал ОМ-нің бастауыш сынып мұғалімі.

Білім беру
Тəуелсіз ел тірегі - білімді ўрпаќ

2014 жыл аудандық кітапханаға көптеген өзгерістер енгізіп, жаңалықтар әкелді. 
Солардың бірі және оқырмандар үшін маңыздысы қорға жаңа кітаптардың келіп 
түскендігі деп айтуға болады. Солардың бір парасын сіздердің назарларыңызға үсынып 
отырмыз. Аталмыш кітаптармен қоса басқа да сан салалы тақырыптарды қамтыған 
жаңа әдебиеттер біздің қорда. Өздеріңізді қызықтырар деген оймен кей кітаптардың 
сипаттамасын да мақалада қоса беріп отырмыз. Келіңіздер, оқыңыздар!
Бижан Қалмағанбетов. Сәйгүлік өмір. - Алматы: Хан Тәңірі, 2014. - 286 б.
Бұл - ақын Бижан Қалмағанбетовтің екінші жыр жинағы. Кітаптың негізгі өзегі - 

адамгершілік, махаббат, өмір жайлы өлеңдер болып табылады. Автордың жүрегінен 
шыккан сыршыл да нәзік туындылары оқырманды бей-жай калдырмайды, ойланды-
рады, толғандырады.
Наурызбай Ақбай. Қазақтың дәстүрлі атаулары: энциклопедиялық сөздік. 

- Алматы. «Арда+7», 2013. -496 б.+ 32 бет жапсырмалы.
Кітапта қазақтың дәстүрлі мәдениет атаулары ғылыми тұрғыда сараланып, рет-

телген. Оған қатысты салт-сана, дәстүр, жол-жора, әдет-ғұрып, наным-сенім, діл мен 
дін, рух, жұлдызнама (астрология), ғарыштану (космогония) сияқты ұлттық ұғымдар 
туралы мақалалар әліпби тәртібімен орналастырылған және әрқайсысына тиісті 
анықтамалар мен мысалдар берілген. Кітап көпшілік оқырманға арналған, сондай-ақ 
оны жоғары және орта оқу орындарының студенттері, мектеп оқушылары көмекші оқу 
құралы ретінде пайдалана алады.
Мәди Алжанбай. Қолтаңба. - Алматы: «Сөздік - словарь» ЖШС, 2014. - 320 б.
«Қолтаңба» атты кітапқа еліміздің ақпараттық кеңістігінде есімі кеңінен танылған 

журналист, аудармашы-жазушы Мәди Алжанбайдың әдебиет, мәдениет, руханият 
мәселелерін қамтыған мақалалары мен сұхбаттары, әңгімелері мен аудармалары 
топтастырылған. Адам - қоғам - заман үштігіне қатысты ой-пікірлерді арқау еткен 
еңбектерде ұлт болашағы - өскелең ұрпақ тәрбиесіне, жастарды отансүйгіштікке, 
елжандылыққа тәрбиелеуге қажетті тетіктер қарастырылған. Кітап қалың оқырманға 
арналған.
Әнуар Тарақ. Абылай хан. - Алматы: ЖШС «Қазақстан» баспа үйі, 2014. - 496 

б. Монографияда Абылай хан билік кұрған ХҮШ ғасырдагы тарихи жағдайлар сол 
кездегі орыс, қытай құжаттары және ақын-жыраулар поэзиясы негізінде талданады. 
Автор Абылайдың сол дәуірде ұстанған саясатын, қайраткерлік, қолбасшылық, 
дипломатиялық талантын саралап сараптайды. Әлемдегі әйгілі тарихи тұлғалармен 
Абылай өмірі мен бейнесінің ұқсастық ерекшеліктерін салыстыра бағалайды. Қазақ 
тарихи романдарындағы, поэзиясындағы, драмасындағы Абылай бейнесінің сомдалу-
ын тарихи, әдеби жүйеде зерттейді. М. Әуезов, С. Мұқановтан басталған дәстүрдің I. 
Есенберлин, Ә. Кекілбаев, С. Сматаев, Қ. Жұмаділов тарихи туындыларында жалғасуы, 
сабақтасуы кеңінен талданады. Кітапта С. Торайғыров, С. Сейфуллин, Ж. Жұмабаев, Ә. 
Тәңірбергенов, М. Айтбаев поэмаларындағы Абылай дәуірі мен бейнесінің жырлануы 
да қарастырылған. Тарихи туындылардағы Абылай тұлғасының тәлімі, тағылымы 
тұжырымдалады.
Кітап әдебиеттанушыларға, тарихшыларға, саясаттанушыларға, қалың оқырманға 

арналған.
Сейілбек Исаев. Қазақ тілі білімінің мәселелері. Құрастырғандар: ф.ғ.д. Т. Әнес 

және проф. Н.С. Исаева. - Алматы: «Абзал-Ай» баспасы, 2014. - 640 б.
Көрнекті тілші-ғалым С.М. Исаевтің (1938 - 1999) қазақ әдеби тілінің тарихы, мерзімді 

баспасөз тілінің дамуы, қазақ әдеби тілінің кеңестік кезеңінде дамуына байланысты 
жазылған зерттеу еңбектері топтастырылып жарық көріп отыр. Сондай-ақ жинақта 
ғалымның ғылыми еңбектерінің тізімі келтіріліп, өмірбаяндық деректері берілген.
Қазақ әдеби тілінің теориялык және практикалық мәселелерін заманауи тұрғыдан 

жан-жақты қарастырған зерттеуші еңбегі тілші ғалымдарға және көпшілік тіл жана-
шырларына арналады.

Мақпал ӘЛМАҒАМБЕТОВА,
аудандық кітапхананың библиогафы.

Жаңа кітаптар
НАЗАР САЛ, ОҚЫРМАН!

ДҮЙСЕНБІ, 2 НАУРЫЗ 
ҚАЗАҚСТАН

7:00 «ТАҢШОЛПАН» 10:00 «Апта.Kz» 
11:05 «Айтуға оңай...» 11:45 «Әпке» Т/х 
12:30 ЖАҢАЛЫҚТАР 12:45 «Ұлы жеңіске 
- 70 жыл» 12:50 «Дауа» 13:20 «Мәлім де 
беймәлім Қазақстан» 13:45 «Ақсауыт» 
14:15 «Еңбек түбі - береке» 14:20 «Әли 
мен Айя» М/ф 14:30 «Қобыланды батыр» 
М/ф 14:50 «БІЛГІШТЕР» М/х 15:05 «ӘЙЕЛ 
БАҚЫТЫ» 16:10 «Келін» Т/х 17:00 «Менің 
Қазақстаным» 17:30 ЖАҢАЛЫҚТАР 17:50 
«ӨЗЕКЖАРДЫ» 18:10 «Шын жүректен!» 
18:55 «ЗАҢ ЖӘНЕ БІЗ» 19:35 «Әпке» 
Т/х 20:30 ЖАҢАЛЫҚТАР 21:05 «АЙТУҒА 
ОҢАЙ...» 21:50 «ҚАРА ШАҢЫРАҚ» Т/х 
22:40 «ҰЛЫ ЖЕҢІСКЕ - 70 ЖЫЛ» 22:45 
«КЕЛІН» Т/х 23:30 «СІЗ НЕ ДЕЙСІЗ?» 
0:00 ЖАҢАЛЫҚТАР 0:35 «Өзекжарды» 
0:55 «Еңбек түбі - береке» 1:00 «Көкпар» 
1:45 «Дауа» 2:15 «Шын жүректен!» 3:00 
ЖАҢАЛЫҚТАР 

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

10:00 «Жетi күн” 11:00 “Сәтті сауда” 
11:30 “Магия кухни” 12:00 М/с “Мишки 
Гамми” 13:00 Түскі жаңалықтар 13:15 
“Страх в твоем доме” 14:00 Т/с “Второе 
дыхание” 15:00 Новости 15:15 “Әр үйдің 
сыры басқа” 15:45 “Сәтті сауда” 16:15 
М/с “Фархат” 16:45 “Моя история войны” 
17:00 Кешкі жаңалықтар 17:15 “Көзқарас” 
17:45 “Бизнес сыры” 18:00 Новости 
18:15 “Ду-думан” 19:00 “ТВ Бинго” 20:00 
Қорытынды жаңалықтар 20:30 “Арнайы 
хабар” 21:00 Новости 21:30 Т/с “Дворец 
Абдин” 22:15 Т/с “След” 23:00 “Жекпе-
жек” 23:45 Қорытынды жаңалықтар 0:15 
Новости 0:45 “Әр үйдің сыры басқа” 

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

ЖАҢАЛЫҚТАР СУБТИТРЛЕРМЕН 7:00 
«ДОБРОЕ УТРО» 11:00 Т/с «ВАРЕНЬКА 
И В ГОРЕ, И В РАДОСТИ» 12:00 «ДУ 
ҚОЛ ШОКОЛАД» 12:55 ЖАҢАЛЫҚТАР 
СУБТИТРЛЕРМЕН  13:00 «ЛУЧШИЙ 
ГОРОД.KZ» Күнделік 13:10 «АШЫҒЫН 
АЙТҚАНДА» 14:00 «П@УТINA+» 14:50 
«112» 15:00 «ППС» Т/с 16:45 «ДАВАЙ 
ПОЖЕНИМСЯ» 17:50 Т/с «ПЛЮС ЛЮ-
БОВЬ» 18:50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 20:00 
«НОВОСТИ В 20:00» 20:40 «Сүйген жар» 
ҮНДІ Т/Х 21:40 «БАСТЫ ЖАҢАЛЫҚТАР» 
22:20 «ДЖОДХА ЖӘНЕ АКБАР» ҮНДІ 
Т/Х 23:20 «П@УТINA» 23:45 «ЛУЧШИЙ 
ГОРОД.KZ» Дневник 23:55 Т/с «ДОЛ-
ГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ» 1:55 «П@УТINA» 
2:10 «АШЫҒЫН АЙТҚАНДА» 2:50 «ДУ 
ҚОЛ ШОКОЛАД» 3:35 «Контрольная 
закупка» 

СЕЙСЕНБІ, 3 НАУРЫЗ 
ҚАЗАҚСТАН

7:00 «ТАҢШОЛПАН» 10:00 «Қара 
шаңырақ» Т/х 10:50 «Айтуға оңай...» 
11:35 «Әпке» Т/х 12:30 ЖАҢАЛЫҚТАР 
12:45 «Ұлы жеңіске - 70 жыл» 12:55 
«SPORT.KZ» 13:15 «Алаң» 14:05 «Сыр-
сұхбат» 14:35 «Қобыланды батыр» М/ф 
14:55 «БІЛГІШТЕР» М/х 15:05 «ӘЙЕЛ 
БАҚЫТЫ» 16:10 «Келін» Т /х  17:00 
«Келбет» 17:30 ЖАҢАЛЫҚТАР 17:50 
«ӨЗЕКЖАРДЫ» 18:10 «Еңбек түбі - бере-
ке» 18:15 «Ас болсын!» 19:10 «ҚЫЛМЫС 
ПЕН ЖАЗА» 19:35 «Әпке» Т/х 20:30 
ЖАҢАЛЫҚТАР 21:05 «АЙТУҒА ОҢАЙ...» 
21:50 «СЫРҒАЛЫМ» Т/х 22:40 «ҰЛЫ 
ЖЕҢІСКЕ - 70 ЖЫЛ» 22:45 «КЕЛІН» 
Т/х 23:30 «ТҮНГІ СТУДИЯДА НҰРЛАН 
ҚОЯНБАЕВ» 0:00 ЖАҢАЛЫҚТАР 0:35 
«Өзекжарды» 0:55 «Еңбек түбі - береке» 
1:00 «Сыр-сұхбат» 1:30 «Шарайна» 2:00 
«Келбет» 2:30 «Түнгі студияда Нұрлан 
Қоянбаев» 3:00 ЖАҢАЛЫҚТАР 

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

10:00 Таңғы жаңалықтар 10:15 М/с 
«Мишки Гамми» 10:45 М/ф «Маша и мед-
ведь» + «Белка стрелка» 11:00 Новости 
11:15 Спорт без границ 11:45 «Магия 
кухни» 12:15 Т/с «Дворец Абдин» 13:00 
Түскі жаңалықтар 13:15 «Страх в твоем 
доме» 14:00 Т/с «Второе дыхание» 15:00 
Новости 15:15 «Әр үйдің сыры басқа» 
15:45 «Сәтті сауда» 16:15 М/с «Фархат» 
17:00 Кешкі жаңалықтар 17:15 «Көзқарас» 
17:45 «Экономкласс» 18:00 Новости 18:15 
«Сүрбойдақ» Т/х 19:00 «Біздің үй» 20:00 
Қорытынды жаңалықтар 20:30 «Бюро 
расследований» 21:00 Новости 21:30 
Т/с «Дворец Абдин» 22:15 Т/с «След» 
23:00 «Арнайы хабар» 23:30 Қорытынды 
жаңалықтар 0:00 Новости 0:30 «Әр үйдің 
сыры басқа» 1:00 Жаңалықтар 

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

ЖАҢАЛЫҚТАР СУБТИТРЛЕРМЕН 7:00 
«ДОБРОЕ УТРО» 11:00 Т/с «ВАРЕНЬКА 
И В ГОРЕ, И В РАДОСТИ» 12:00 «ДУ 
ҚОЛ ШОКОЛАД» 12:55 ЖАҢАЛЫҚТАР 
СУБТИТРЛЕРМЕН  13:00 «ЛУЧШИЙ 
ГОРОД.KZ» Күнделік 13:10 «АШЫҒЫН 
АЙТҚАНДА» 14:00 «П@УТINA+» 14:50 
«112» 15:00 «ППС» Т/с 16:45 «ДАВАЙ ПО-
ЖЕНИМСЯ» 17:50 Т/с «ПЛЮС ЛЮБОВЬ» 
18:50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 20:00 «НОВО-
СТИ В 20:00» 20:40 «Сүйген жар» ҮНДІ 
Т/Х 21:40 «БАСТЫ ЖАҢАЛЫҚТАР» 22:20 
«Джодха және Акбар» ҮНДІ Т/Х 23:20 
«П@УТINA» 23:45 «ЛУЧШИЙ ГОРОД.KZ» 
Дневник 23:55 Т/с «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДО-
МОЙ» 1:55 «П@УТINA» 2:10 «АШЫҒЫН 
АЙТҚАНДА» 2:50 «ДУ ҚОЛ ШОКОЛАД» 
3:35 «Контрольная закупка» 

СӘРСЕНБІ, 4 НАУРЫЗ 
ҚАЗАҚСТАН

7 : 0 0  « Т А ҢШОЛП АН »  1 0 : 0 0 
«Сырғалым» Т/х 10:50 «Айтуға оңай...» 
11:35 «Әпке» Т/х 12:30 ЖАҢАЛЫҚТАР 
12:45 «Ұлы жеңіске - 70 жыл» 12:50 
«Поэзия әлемі» 13:15 «Заң және біз» 
13:55 «Еңбек түбі - береке» 14:00 «Ша-
райна» 14:30 «Қобыланды батыр» М/ф 
14:55 «БІЛГІШТЕР» М/х 15:05 «ӘЙЕЛ 
БАҚЫТЫ» 16:10 «КЕЛІН» Т/х 17:00 «Өмір 
сабақтары» 17:30 ЖАҢАЛЫҚТАР 17:50 
«ӨЗЕКЖАРДЫ» 18:10 «Қылмыс пен жаза» 
18:35 «Еңбек түбі - береке» 18:40 «Мың 
түрлі мамандық» 19:10 «Еуразиялық 
Одақ: Жасампаз жоба» 19:35 «Әпке» 
Т/х 20:30 ЖАҢАЛЫҚТАР 21:05 «АЙТУҒА 
ОҢАЙ...» 21:50 «СЫРҒАЛЫМ» Т/х 22:40 
«ҰЛЫ ЖЕҢІСКЕ - 70 ЖЫЛ» 22:45 «КЕЛІН» 

Т/х 23:30 «ТҮНГІ СТУДИЯДА НҰРЛАН 
ҚОЯНБАЕВ» 0:00 ЖАҢАЛЫҚТАР 0:35 
«Өзекжарды» 0:55 «Өмір сабақтары» 
1:30 «Сіз қайда жүрсіз?» 1:40 ФУТБОЛ 
АҒЫЛШЫН ПРЕМЬЕР-ЛИГАСЫ 28 тур 
«НЬЮКАСЛ ЮНАЙТЕД» - «МАНЧЕСТЕР 
ЮНАЙТЕД» 

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

10:00 Таңғы жаңалықтар 10:15 М/с 
«Мишки Гамми» 10:45 М/ф «Маша и 
медведь» + «Белка стрелка» 11:00 Но-
вости 11:15 «Спорт әлемі» 11:45 «Магия 
кухни» 12:15 Т/с «Дворец Абдин» 13:00 
Түскі жаңалықтар 13:15 «Страх в твоем 
доме» 14:00 Т/с «Второе дыхание» 15:00 
Новости 15:15 «Әр үйдің сыры басқа» 
15:45 «Сәтті сауда» 16:15 М/с «Фархат» 
17:00 Кешкі жаңалықтар 17:15 «Көзқарас» 
17:45 «100 бизнес-истории» 18:00 Новости 
18:15 «Сүрбойдақ» Т/х 19:00 «Біздің үй» 
20:00 Қорытынды жаңалықтар 20:30 Д/с 
«Табиғат тартуы» 21:00 Новости 21:30 
Т/с «Дворец Абдин» 22:15 Т/с «След» 
23:00 «Біздің үй» 23:45 Қорытынды 
жаңалықтар 0:15 Новости 0:45 «Әр үйдің 
сыры басқа» 1:15 Жаңалықтар 

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

ЖАҢАЛЫҚТАР СУБТИТРЛЕРМЕН 7:00 
«ДОБРОЕ УТРО» 11:00 Т/с «ВАРЕНЬКА 
И В ГОРЕ, И В РАДОСТИ» 12:00 «ДУ 
ҚОЛ ШОКОЛАД» 12:55 ЖАҢАЛЫҚТАР 
СУБТИТРЛЕРМЕН  13:00 «ЛУЧШИЙ 
ГОРОД.KZ» Күнделік 13:10 «АШЫҒЫН 
АЙТҚАНДА» 14:00 «П@УТINA+» 14:50 
«112» 15:00 «ППС» Т/с 16:45 «ДАВАЙ ПО-
ЖЕНИМСЯ» 17:50 Т/с «ПЛЮС ЛЮБОВЬ» 
18:50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 20:00 «НОВО-
СТИ В 20:00» 20:40 «Сүйген жар» ҮНДІ 
Т/Х 21:40 «БАСТЫ ЖАҢАЛЫҚТАР» 22:20 
«Джодха және Акбар» ҮНДІ Т/Х 23:20 
«П@УТINA» 23:45 «ЛУЧШИЙ ГОРОД.KZ» 
Дневник 23:55 Т/с «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДО-
МОЙ» 1:55 «П@УТINA» 2:10 «АШЫҒЫН 
АЙТҚАНДА» 2:50 «ДУ ҚОЛ ШОКОЛАД» 
3:35 «Контрольная закупка»  

БЕЙСЕНБІ, 5 НАУРЫЗ 
ҚАЗАҚСТАН 

7 : 0 0  « Т А ҢШОЛП АН »  1 0 : 0 0 
«Сырғалым» Т/х 10:50 «Айтуға оңай...» 
11:35 «Әпке» Т/х 12:30 ЖАҢАЛЫҚТАР 
12:45 «Ұлы жеңіске - 70 жыл» 12:50 
«Агробизнес» 13:15 «Еуразиялық Одақ: 
Жасампаз жоба» 13:40 «Сіз не дейсіз?» 
14:10 «Жан жылуы» 14:35 «Қобыланды 
батыр» М/ф 14:55 «БІЛГІШТЕР» М/х 
15:05 «ӘЙЕЛ БАҚЫТЫ» 16:10 «Келін» 
Т/х 17:00 «Ұлт мақтанышы» Д/ф 17:30 
ЖАҢАЛЫҚТАР 17:50 «ӨЗЕКЖАРДЫ» 
18:10 «Мәлім де беймәлім Қазақстан» 
18:40 «Поэзия әлемі» 19:05 «Еңбек 
түбі - береке» 19:10 «ИНДУСТРИЯ-
ЛАНДЫРУ: ҰЛТТЫҚ ӨНДІРІС» 19:35 
«Әпке» Т/х 20:30 ЖАҢАЛЫҚТАР 21:05 
«АЙТУҒА ОҢАЙ...» 21:50 «СЫРҒАЛЫМ» 
Т/х 22:40 «ҰЛЫ ЖЕҢІСКЕ - 70 ЖЫЛ» 
22:45 «КЕЛІН» Т/х 23:30 «ТҮНГІ СТУ-
ДИЯДА  НҰРЛАН  ҚОЯНБАЕВ» 0:00 
ЖАҢАЛЫҚТАР 0:35 «Өзекжарды» 0:55 
«Еңбек түбі - береке» 1:00 «Қылмыс пен 
жаза» 1:25 «Ұлт мақтанышы» Д/ф 1:55 
«Мәлім де беймәлім Қазақстан» 2:30 
«Түнгі студияда Нұрлан Қоянбаев» 3:00 
ЖАҢАЛЫҚТАР 

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

10:00 Таңғы жаңалықтар 10:15 М/с 
«Мишки Гамми» 10:45 М/ф «Маша и 
медведь» + «Белка стрелка» 11:00 Но-
вости 11:15 «Экономкласс» 11:45 «Магия 
кухни» 12:15 Т/с «Дворец Абдин» 13:00 
Түскі жаңалықтар 13:15 «Страх в твоем 
доме» 14:00 Т/с «Второе дыхание» 15:00 
Новости 15:15 «Әр үйдің сыры басқа» 
15:45 «Сәтті сауда» 16:15 М/с «Фархат» 
17:00 Кешкі жаңалықтар 17:15 «Көзқарас» 
17:45 «Бизнес сыры» 18:00 Новости 18:15 
«Сүрбойдақ» Т/х 19:00 «Жекпе-жек» 20:00 
Қорытынды жаңалықтар 20:30 «Арнайы 
хабар» 21:00 Новости 21:30 Т/с «Дворец 
Абдин» 22:15 Т/с «След» 23:00 «Біздің 
үй» 23:45 Қорытынды жаңалықтар 0:15 
Новости 0:45 «Әр үйдің сыры басқа» 
1:15 Жаңалықтар 

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

ЖАҢАЛЫҚТАР СУБТИТРЛЕРМЕН 7:00 
«ДОБРОЕ УТРО» 11:00 Т/с «ВАРЕНЬКА 
И В ГОРЕ, И В РАДОСТИ» 12:00 «ДУ 
ҚОЛ ШОКОЛАД» 12:55 ЖАҢАЛЫҚТАР 
СУБТИТРЛЕРМЕН  13:00 «ЛУЧШИЙ 
ГОРОД.KZ» Күнделік 13:10 «АШЫҒЫН 
АЙТҚАНДА» 14:00 «П@УТINA+» 14:50 
«112» 15:00 «ППС» Т/с 16:45 «ДАВАЙ ПО-
ЖЕНИМСЯ» 17:50 Т/с «ПЛЮС ЛЮБОВЬ» 
18:50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 20:00 «НОВО-
СТИ В 20:00» 20:40 «Сүйген жар» ҮНДІ 
Т/Х 21:40 «БАСТЫ ЖАҢАЛЫҚТАР» 22:20 
«Джодха және Акбар» ҮНДІ Т/Х 23:20 
«П@УТINA» 23:45 «ЛУЧШИЙ ГОРОД.KZ» 
Дневник 23:55 Т/с «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДО-
МОЙ» 1:55 «П@УТINA» 2:10 «АШЫҒЫН 
АЙТҚАНДА» 2:50 «ДУ ҚОЛ ШОКОЛАД» 
3:35 «Контрольная закупка» 

ЖҰМА, 6 НАУРЫЗ 
ҚАЗАҚСТАН

7 : 0 0  « Т А ҢШОЛП АН »  1 0 : 0 0 
«Сырғалым» Т/х 10:55 «Айтуға оңай...» 
11:40 «Әпке» Т/х 12:30 ЖАҢАЛЫҚТАР 
12:45 «Ұлы жеңіске - 70 жыл» 12:50 
«Индустрияландыру: ұлттық өндіріс» 
13:10 «Көкпар» 13:55 «Келбет» 14:25 
«Еңбек  түбі  - береке» 14:30 «Ұры 
мен  қасқыр»  М /ф  14 :35  «Айгүл» 
М /ф  14:50 «БІЛГІШТЕР» М /х  15:05 
«ӘЙЕЛ БАҚЫТЫ» 16:10 «Келін» Т/х 
17:00 «ЖАН ЖЫЛУЫ» 17:25 «Еңбек 
түбі - береке» 17:30 ЖАҢАЛЫҚТАР 
17:50 «ӨЗЕКЖАРДЫ» 18:10 «МЕНІҢ 
ҚАЗАҚСТАНЫМ» 18:40 «Ғасырлар үні» 
19:10 «ИМАН АЙНАСЫ» 19:35 «АЙТУҒА 
ОҢАЙ...» 20:30 ЖАҢАЛЫҚТАР 21:05 
«МузАрт» ансамблінің концерті 21:30 
«КӨКТЕМ ШУАҒЫ» 22:20 «МузАрт» 
ансамблінің концерті (жалғасы) 23:30 
«ТҮНГІ СТУДИЯДА НҰРЛАН ҚОЯНБАЕВ» 
0:00 ЖАҢАЛЫҚТАР 0:35 «Өзекжарды» 
0:55 Кино «Тақиялы періште» 2:30 
«Түнгі студияда Нұрлан Қоянбаев» 3:00 
ЖАҢАЛЫҚТАР 

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

10:00 Таңғы жаңалықтар 10:15 М/с 
«Мишки Гамми» 10:45 М/ф «Маша и 
медведь» + «Белка стрелка» 11:00 Но-
вости 11:15 «Сәтті сауда» 11:45 «Магия 
кухни» 12:15 Т/с «Дворец Абдин» 13:00 
Түскі жаңалықтар 13:15 «Страх в твоем 
доме» 14:00 Т/с «Второе дыхание» 
15:00 Новости 15:15 «Әр үйдің сыры 
басқа» 15:45 «Сәтті сауда» 16:15 «Ұлт 
саулығы» 17:00 Кешкі жаңалықтар 17:15 
«Бармысың, бауырым?» 18:00 Новости 
18:15 «Сүрбойдақ» Т/х 19:00 «Орталық 
Хабар» 20:00 Қорытынды жаңалықтар 
20:30 «Сильные духом» 21:00 Новости 
21:30 Кино «Проклятие золотого цветка» 
23:30 Кино «Америкада» 1:15 Қорытынды 
жаңалықтар 1:45 Новости 2:15 «Әр үйдің 
сыры басқа» 2:45 Жаңалықтар 

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

ЖАҢАЛЫҚТАР СУБТИТРЛЕРМЕН 7:00 
«ДОБРОЕ  УТРО» 11:00 «МОДНЫЙ 
ПРИГОВОР» 12:00 «ДУ ҚОЛ ШОКО-
ЛАД» 12:55 «ЖҰМА УАҒЫЗЫ» 13:10 
«АШЫҒЫН АЙТҚАНДА» 14:00 «П@
УТINA+» 14:50 «112» 15:00 «ППС» Т/с 
16:45 «ЖДИ МЕНЯ» КАЗАХСТАН 17:50 
Т/с «ПЛЮС ЛЮБОВЬ» 18:50 «ПОЛЕ ЧУ-
ДЕС» 20:00 «НОВОСТИ В 20:00» 20:40 
«Сүйген жар» ҮНДІ Т/Х 21:40 «БАСТЫ 
ЖАҢАЛЫҚТАР» 22:20 «Джодха және 
Акбар» ҮНДІ Т/Х 23:20 «П@УТINA» 
23:45 Премьера сезона «ТАНЦУЙ!» 2:10 
«ҚЫЛМЫСТЫҚ ІС №» 2:40 «П@УТINA+» 
3:25 «АШЫҒЫН АЙТҚАНДА» 4:10 «ДУ 
ҚОЛ ШОКОЛАД» 

СЕНБІ, 7 НАУРЫЗ 
ҚАЗАҚСТАН 

7 : 0 0  Қ а з а қ с т а н  э с т р а д а 
жұлдыздарының қатысуымен концерт 
8:40 «АГРОБИЗНЕС» 9:00 «СЕНБІЛІК 
ТАҢ» 10:05 «Мереке құтты болсын!» 
10:10 «Дауа» 10:45 «Әзіл әлемі» 12:20 
«ӨМІР САБАҚТАРЫ» 11:50 «ПОЭЗИЯ 
ӘЛЕМІ» 12:50 «МАХАББАТ-ДАСТАН» 
Концерт 14:40 «Мереке құтты болсын!» 
14:45 Кино  «Әли  Баба  мен  қырық 
қарақшының оқиғасы» 17:25 «Мереке 
құтты болсын!» 17:30 ЖАҢАЛЫҚТАР 
17:50 «АЙНАЛДЫМ, ЕЛІМ» 20:25 «Мереке 
құтты болсын!» 20:30 ЖАҢАЛЫҚТАР 
21:00 «СЕНБІЛІК  КЕЗДЕСУ» 22:30 
«ЖАЙДАРМАН» «Маусымашар-2015» 0:00 
ЖАҢАЛЫҚТАР 0:30 Кино «АНА ЖҮРЕГІ» 
2:35 «Поэзия әлемі» 3:00 ЖАҢАЛЫҚТАР 
3:30 Әнұран 

ХАБАР 
7:00 «Қалжың қоржыны» 8:30 Кино 

«Золушка» 9:00 «Бармысың, бауырым?» 
9:45 «Продвопрос» 10:00 М/ф «Лесной 
Патруль» 11:45 Т/с «Синбад» 13:15 
«Орталық Хабар» 14:15 «Жұлдызды 
дода» 15:45 Еркін Нұржановтың «Ана 
қадірі» атты ән кеші 18:00 Кино.»Женский 
день» 19:30 «Бенефис -шоу» 21:00 
«Жетi күн” 22:00 Кино “А вот и она” 
23:45 Кино “Армандастар” 1:15 “Тентек 
періште” Т/х 

ЕВРАЗИЯ 
6:00 Т /с  «ИГРЫ  РАЗУМА» 7:30 

«ҚЫЛМЫСТЫҚ ІС №» 8:00 «ТАҢҒЫ 
ПОШТА»  8 : 3 0  «П@УТ I N A »  8 : 5 0 
ЖАҢАЛЫҚТАР СУБТИТРЛЕРМЕН 9:00 
Новости 9:10 «СМАК» 9:45 Кино «ЧЕГО 
ХОТЯТ МУЖЧИНЫ» 11:35 «ФАБРИКА 
ГРЕЗ» 12:05 «ДУ ҚОЛ ШОКОЛАД» 13:00 
«101 КЕҢЕС» 13:25 «КАРАОКЕ ТАКСИ» 
14:00 «П@УТINA+» 14:55 «КТО ХОЧЕТ 
СТАТЬ МИЛЛИОНЕРОМ?» 16:05 Кино 
«ПОГОВОРИ СО МНОЮ О ЛЮБВИ» 
20:00 «НОВОСТИ В СУББОТУ» 20:30 
«ЛУЧШИЙ ГОРОД.KZ» Второй сезон 
21:30 «КЕШКІ КЕЗДЕСУ» 22:50 «СЕНБІЛІК 
ЖАҢАЛЫҚТАР» 23:10 «ТІЛШІ ТҮЙІНІ» 
23:35 «СЕНБІЛІК ЖАҢАЛЫҚТАР» 23:55 
Т/с «СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ» «Се-
натор» 1:45 «КАРАОКЕ ТАКСИ» 2:10 «ДУ 
ҚОЛ ШОКОЛАД» 2:55 «101 КЕҢЕС» 3:25 
«ИГРЫ РАЗУМА» 

ЖЕКСЕНБІ, 8 НАУРЫЗ 
ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ӘЙЕЛДЕР КҮНІ 

ҚАЗАҚСТАН
7 : 0 0  Қ а з а қ с т а н  э с т р а д а 

жұлдыздарының қатысуымен концерт 
8:30 «Мәлім де беймәлім Қазақстан» 
9:00 «БҮГІН ЖЕКСЕНБІ» 10:30 «Мереке 
құтты болсын!» 10:35 «Айгөлек» 11:35 
«АҚСАУЫТ» 12:05 «Мереке құтты бол-
сын!» 12:10 «Әзіл әлемі» 14:10 «ЖАРҚЫН 
БЕЙНЕ» 14:40 «Мереке құтты болсын!» 
14:45 «ШЫН ЖҮРЕКТЕН!» 16:20 «Ба-
ламен бетпе-бет» 16:35 «Күлшеқыз» 
М/ф 16:45 «КҮЛШЕҚЫЗ» М/ф 18:00 
«Мереке құтты болсын!» 18:05 «АНА-
ШЫМ, БІР ӨЗІҢСІҢ...» 19:55 «Мереке 
құтты болсын!» 20:00 «АПТА.КZ» 21:00 
«ЖҮРЕГІМНІҢ ЖЫРЫ» 22:30 «Мереке 
құтты болсын!» 22:35 «АЛАҢ» 23:25 
Кино «Қыз Жібек» 1:50 «КӨКПАР» 2:30 
«АПТА.КZ» 

ХАБАР 
7:00 «Қалжың қоржыны» 8:30 «Әсем 

әуен» 9:00 «Жетi күн” 10:00 Кино “Крошка 
из Беверли хиллз” 11:40 Т/с “Синбад” 
13:10 “Бенефис-шоу” 14:40 “Еще вчера” 
15:40 М/с “Мишки Гамми” 16:20 Концерт 
М Ілиясова “Жан анам” 18:50 Конкурс 
“Қазақстан аруы-2014” 21:00 “Жетi күн” 
22:00 Кино “Лучшее во мне” 0:00 Кино 
“Достарыңа сенім арт” 1:20 “Тентек 
періште” Т/х 

ЕВРАЗИЯ 
6:00 «СЕНБІЛІК ЖАҢАЛЫҚТАР» 

6:20 «ТІЛШІ ТҮЙІНІ» 6:45 «СЕНБІЛІК 
ЖАҢАЛЫҚТАР» 7:00 Т/с «ИГРЫ РАЗУМА» 
8:35 ЖАҢАЛЫҚТАР СУБТИТРЛЕРМЕН 
8:45 «ВОСКРЕСНЫЕ БЕСЕДЫ» 9:00 
Новости 9:10 Премьера «ЧЕГО ХОТЯТ 
ЖЕНЩИНЫ» 10:10 «КАЗЛОТО» 10:50 
«ИДЕАЛЬНЫЙ РЕМОНТ» 11:55 «ДУ ҚОЛ 
ШОКОЛАД» 12:45 «101 КЕҢЕС» 13:10 
«КАРАОКЕ ТАКСИ» 13:45 «КЕШКІ КЕЗ-
ДЕСУ» 15:00 Шоу «ЛУЧШИЙ ГОРОД.KZ» 
Второй сезон 16:00 «ДОБРЫЙ ВЕЧЕР, 
КАЗАХСТАН!» 17:10 Т/с «КРАСОТКИ» 
21:00 «АНАЛИТИКА» 22:00 «П@УТINA+» 
23:00 «КЛУБ ВЕСЕЛЫХ И НАХОДЧИВЫХ» 
СТАРТ СЕЗОНА 1:45 «КАРАОКЕ ТАКСИ» 
2:10 «ДУ ҚОЛ ШОКОЛАД» 3:00 «101 
КЕҢЕС» 3:20 Т/с «ИГРЫ РАЗУМА» 
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САТАМЫНСАТАМЫН
4 бөлмелі үй сатамын. М.Янко көшесі, 17 үй.
Тел. 27-586, 87751505413.

(4-4).
*   *   *

Новоукраинка ауылында қосалқы құрылыстарымен және 
жиһазымен бірге үй сатамын. Бағасы келісімді.
Тел. 29-138, 87779217362, 87023637372.

(2-2)

Құттықтаймыз!Құттықтаймыз!

«Ұстаздық еткен жалықпас, үйретуден балаға» -  
деп дана ақынымыз Абай Құнанбайұлы  айтқандай 
бізге білім нәрін төгіп,  жамандықтан жирендіріп,  
жақсылыққа үйретіп  келе жатқан  сынып жетекшіміз 
Айман Ахетқызы туралы сөз қозғамақпыз.
Айман Ахетқызы  бізге   5- ші сыныптан бастап жетекшілік 

етіп келеді. Осы уақыт аралығында тәжірбиесі мол ұстаз, 
бар білгенін үйретіп қана  қоймай, адамгершілікке де 
баули біледі. Айман Ахетқызы мектебімізде тәрбие ісінің  
меңгерушісі  бола жүріп, мектепшілік әр түрлі көптеген 
қызықты да,  тартымды да  іс шараларды өткізуде.
Атап айтсақ, сол іс шаралардың бірі «Өзін өзі тану» 

апталығын айтуға болады.  Апталық жоспар бойынша, 
әр сынып оқушылары ашық сабақтар мен көңілді 
өткізілген  сыныптан іс-шараларға қатысып отырдық. 
Қазақстан халқы  Ассамблеясының 20  жылдығына 
байланысты өткен мереке өте  тартымды, әрі қызықты 
өтті. 
Әр ұлттың салт дәстүрлері мен олардың  тарихынан 

қысқаша мағлұмат берген оқушылар мерекені өздерінің 
дайындаған ән жырларымен ажарландыра түсті.
Жуырда  біз биылғы 11сынып  түлектері,  сынып 

жетекшімізбен бірге Көкшетау қаласындағы Шоқан Уали-
ханов атындағы жоғарғы оқу орнына  барып, олардың  
тыныс тіршілігімен  танысып қайттық. Мектеп  бітіргеннен 
соң әркімнің  келешегін ойлаған  Айман Ахетқызы  биылғы 

Ұстаз мерейі
Ўлаєатты ўстазЎлаєатты ўстаз

жылы ҰБТ-дан  жақсы нәтижелерге  жетіп, осы оқу 
орындарының  біріне түсуімізге  тілек білдіруде.

 Біз осы тәжірбиелі ұстаздың тәрбиесін ала отырып, 
сынып жетекшімізге шығармашылық табыстар мен 
отбасындағы амандықты тілейміз.

Шалқар ОМ-нің 11-сынып оқушылары.

1978 жылы Ауғанстанда 
сәуір айында төңкеріс 
болып ,  оның  арты 
аяқталмас соғысқа ай-
налды. Бұл қасірет елдің 
тек өз ішінде ғана емес, 
оған сырт мемлекеттердің 
қатысуымен де ұзаққа со-
зылды. 1979 жылы кеңес 
әскерлерінің шектеулі 
контингенті Ауғанстанға 
кіріп, 10 жылға жуық соғыс 
жүргізді. Оған 22 мың 
қазақстандық қатысты. 
Соғыстың аяқталғанына 
15 ақпанда 26 жыл толды.
Осы орайда Сырымбет 

тарихи-этнографиялық 
мұражайында  Кеңес 
әскерлерінің Ауған жерінен 
шығарылғанына 26 жыл 
толуына байланысты 
«Отты жылдар естелігі» 
атты  Ауған  соғысы 
ардагерлерімен кездесу өтті. 
Кездесуге Ауған соғысының 

ардагерлері Болатбек Бикенов пен 
Серік Дүйсенбиновтер қатысты.  

Кездесу
АУҒАНСТАН – ЖҮРЕКТЕГІ ЖАРААУҒАНСТАН – ЖҮРЕКТЕГІ ЖАРА

Ауған соғысының аяқталғанына 26 
жыл болса да, мен үшін ұмытылмас 
өмір беттеріндей-деп еске алады – Бо-
латбек ағамыз. 

Мұражай қызметкерлері  
Сырымбет орта мектеп  
оқушыларын ардагерлер 
бөлмесінде «Біздің даңқты 
жерлестеріміз» атты көрмемен 
таныстырып, болашақ ұрпақты 
Отанды сүюге, елінің және 
жерінің адал патриоттары, 
достық пен бірлік туралы түсінік 
беру арқылы Отансүйгішттіке 
тәрбиелеуге шақырды.  
Кездесу соңында мұражай 

басшысы  ардагерлер -
ге: «Сіздер Отанды қорғау, 
патриоттық сезімнің шынайы 
үлгісін көрсете білдіңіздер. 
Өскелен ұрпақ сіздердің 
ерліктерінді үлгі тұтатын бо-
лады. Барша ардагерлерге 
зор деңсаулық, көгілдір ашық 
аспан аясында бақытты ұзақ 
ғұмыр кешулеріңізге» - де-
ген шын жүректен шыққан 
тілектестігін білдірді.  

Кеш соңында ардагерлерге мұражай 
атынан  сыйлықтар табыс етілді.  

Нұргүл ҚҰЛБАЕВА,
мұражай қызметкері. 

Жақында  СҚО бойынша Айыр-
тау ауданының  құқық қорғау 
органдарының арасында   Ұлы 
Жеңістің 70 жылдығына арналған  
волейболдан жарыс  өтті.
Спорттық  жарысқа  «ЕС-164/8 

мекемесі» РММ, Айыртау ауданының 
Ішкі істер бөлімі, Халыққа қызмет 
көрсету орталығы, Төтенше жағдайлар 
бөлімі, жол полициясы және   5510 
әскери бөлімі  қатысты. 
Бірінші сәттен-ақ қызметкерлер қызу 

ойынға кірісіп кетті. Кезек–кезегімен 
бақ сынасқан командалардың ойы-
нын тамашалаған жанкүйерлер 
ризашылықтарын  жасыра  алма-
ды. Алаңға шыққан волейболшы 
қызметкерлер  жанкүйерлердің қызу 
қолдауына ие болды. «Жүйріктен 
жүйрік озар жарысқанда» демекші, 
ойын барысында үздіктер анықталып, 
сайысқа сақадай сай келген ЕС-164/8 
мекемесінің қызметкерлері әділет 
капитандары Мәжит Сұлтанғалиев, 
Виктор Хромых, Сергей Германов, 
Олжас Құтыбаев, Игорь Хорев, Ама-
нат Оспанов, Павел Рогов және 

Спорт
ТЕК ҚЫЗМЕТТЕ ЕМЕС, СПОРТТА ДА АЛДАТЕК ҚЫЗМЕТТЕ ЕМЕС, СПОРТТА ДА АЛДА

әділет аға лейтенанты Қуандық 
Болатұлы бас жүлдені жеңіп алды. 
Волейбол қызықты да тартысты 
өтті.

Ойынның соңында жарыс жеңім-
паздарына естелік сыйлықтар мен 
арнайы дипломдар табыс етілді. Со-
нымен қатар, ерекше  көзге түскендерге  
«Ең үздік ойыншы» атағы берілді. 
Бұл атақты жақсы ойын  көрсеткен 
үшін  әділет  аға лейтенанты Қуандық 
Болатұлы жеңіп алды.  Осы атаққа 
лайық деп танылғандардың арасында  
біздің  мекеменің қызметкерлері - әділет 
капитандары  Виктор Хромых және 
Мәжит Сұлтанғалиев. 
Мекеме қызметкерлерінің осындай 

жеңіске жетуіне оларды жарысқа 
жалықпай дайындалуына ықпал 
беріп жүрген мекеме бастығы 
әділет подполковнигі Александр 
Анатольевичтің қосқан үлесі мол. 
Міне, ұйымшыл әрі білікті де білімді, 

үздік қызметкерлерден құралған ЕС-
164/8 мекемесінің командасы тек 
қызметте емес, спортта да ылғи алда 
екенін көрсетті.

Шолпан ФАХРИДЕНОВА,
ЕС-164/8 мекемесінің 

КЖТ инспекторы, 
әділет аға лейтенанты.

Сырымбет  ауылының  тұрғыны , 
Ш .Уəлиханов  атындағы  тарихи -
этнографиялық мұражайының директо-
ры, газетіміздің ұдайы оқырмандарының 
бірі Уəлихан Қайроллаұлы Құлбаев   
ақпанның 26-ы күні адам өмірінің айтулы 
белесі, ердің жасы – 50 жасқа толып 
отыр.   
Осы қуанышты күні Сізге деніңіздің 

саулығын, шаңырағыңыздың ырыс 
байлығын, жүрегіңізге мəңгі жастық жа-
лынын, көңіліңізге сезімнің шалқыған 
шаттығын тілейміз! Көңіліңіз ғұмыр 
бойы көтеріңкі болып, өмір айдынында 
отбасыңызбен қайғы-мұңды білмей, еркін 
жүзе беріңіз! Дос-жаран мен туған-туыс алдында абыройыңыз əрдайым 
артып, аңсаған армандарыңыздың асуларына жете беріңіз. Қашан да 
үлкенге құрмет, кішіге ізет көрсетуден танбайтын азаматымызға кіршіксіз 
таза көңілмен, аппақ адал пейілмен жасыңыз жүзге, құшағыңыз гүлге 
толсын дейміз!
Құтты болсын осы келген жасыңыз,
Асулардан талай биік асыңыз!
Ортасында туыстардың шалықтап,
Əрдайым да аман болсын басыңыз!
Ақ тілекпен: аудандық «Айыртау таңы» газетінің ұжымы.

*  *  *
Қадірлі жиеніміз Раушан Қарипенқызы туған күнің құтты болсын! 
Саған мықты денсаулық, ұзақ өмір, баянды бақыт, өмірдегі барлық 

жақсылықты тілейміз. Немерелеріңнің қызығын көр. Ұстаздық еткен 
еңбегің жан-ұяңа жақсылықпен оралсын.
Отбасының берекесі сен өзің,
Шаңырақтың шаттығының мəні өзің.
Туған күнің құтты болсын əманда,
Жазғы күндей жайнай берсін нұр жүзің!
Игі тілекпен: нағашы апаң-Сайран;  жездең-Жама;  бөлелерің – Ма-

рат, Гүлім;  Мұрат, Гүлмира;  Асылбек, Əсел.

ХАБАРЛАНДЫРУЛАР
Құрметті Украин ауылдық округінің тұрғындары!

2015 жылдың наурыздың 2-сі күні сағат 15.00-де Каменноброд орта 
мектебінде Каменный Брод ауылындағы Школьная көшесінің атауын 
өзгерту туралы ауыл тұрғындарымен жиналыс өткізіледі. 

*   *   *
Құрметті Саумалкөл ауылындағы «Бәйтерек» шағын 

ауданының тұрғындары!
2015 жылдың наурыздың 4-і күні сағат 15.00-де Саумалкөл ауылындағы 

«Бәйтерек» шағын ауданының бір көшесіне Жұмағали Саин есімін беру 
туралы тұрғындармен жиналыс өткізіледі. 

Ауданның мәдениет және тілдерді
 дамыту бөлімі.

Наурыз Апта 
күндері

Таң 
намазы

Күннің 
шығуы 

Бесін
намазы

Екінті
намазы

Ақшам
намазы

Құптан 
намазы

01.03.2015 Жексенбі 6:05 8:13 13:30 17:04 19:11 20:41
02.03.2015 Дүйсенбі 6:03 8:11 13:30 17:06 19:13 20:43
03.03.2015 Сейсенбі 6:02 8:09 13:30 17:08 19:15 20:45
04.03.2015 Сәрсенбі 6:00 8:06 13:30 17:09 19:17 20:47
05.03.2015 Бейсенбі 5:59 8:04 13:30 17:11 19:19 20:49
06.03.2015 Жұма 5:57 8:01 13:30 17:13 19:21 20:51
07.03.2015 Сенбі 5:55 7:59 13:30 17:15 19:23 20:53
08.03.2015 Жексенбі 5:53 7:56 13:30 17:16 19:25 20:55
09.03.2015 Дүйсенбі 5:52 7:54 13:30 17:18 19:27 20:57
10.03.2015 Сейсенбі 5:50 7:52 13:30 17:20 19:29 20:59
11.03.2015 Сәрсенбі 5:49 7:49 13:30 17:21 19:31 21:01
12.03.2015 Бейсенбі 5:47 7:47 13:30 17:23 19:32 21:02
13.03.2015 Жұма 5:45 7:44 13:30 17:25 19:34 21:04
14.03.2015 Сенбі 5:43 7:42 13:30 17:26 19:36 21:06
15.03.2015 Жексенбі 5:40 7:39 13:30 17:28 19:38 21:08
16.03.2015 Дүйсенбі 5:38 7:37 13:30 17:29 19:40 21:10
17.03.2015 Сейсенбі 5:35 7:34 13:30 17:31 19:42 21:12
18.03.2015 Сәрсенбі 5:33 7:32 13:30 17:32 19:44 21:24
19.03.2015 Бейсенбі 5:30 7:29 13:30 17:34 19:46 21:26
20.03.2015 Жұма 5:28 7:27 13:30 17:36 19:48 21:28
21.03.2015 Сенбі 5:25 7:24 13:30 17:37 19:50 21:30
22.03.2015 Жексенбі 5:24 7:22 13:30 17:39 19:50 21:30
23.03.2015 Дүйсенбі 5:22 7:19 13:30 17:40 19:54 21:34
24.03.2015 Сейсенбі 5:20 7:19 13:30 17:40 19:56 21:36
25.03.2015 Сәрсенбі 5:18 7:14 13:30 17:43 19:58 21:38
26.03.2015 Бейсенбі 5:15 7:12 13:30 17:45 19:59 21:39
27.03.2015 Жұма 5:12 7:09 13:30 17:46 20:01 21:41
28.03.2015 Сенбі 5:10 7:07 13:30 17:47 20:03 21:43
29.03.2015 Жексенбі 5:07 7:04 13:30 17:49 20:05 21:45
30.03.2015 Дүйсенбі 5:04 7:01 13:30 17:50 20:07 21:47
31.03.2015 Сейсенбі 5:01 6:59 13:30 17:52 20:08 21:48

Аудандық Қайрош ата мешіті

НАУРЫЗНАУРЫЗ  АЙЫНДАҒЫ НАМАЗ ОҚУ АЙЫНДАҒЫ НАМАЗ ОҚУ 
УАҚЫТЫНЫҢ КЕСТЕСІУАҚЫТЫНЫҢ КЕСТЕСІ

(Саумалкөл уақыты бойынша)  2015  жыл – хижраша 1436 жыл


