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АҚПАРАТТАР  АЙНАСЫ

ҚҰрметті телефон байланысы 
торабыныҢ ардаГерлері!

Сіздерді 1 қазан – Халықаралық қарттар күнімен құттықтаймын. Сіздердің 
асқан ерлік пен ерен еңбекке толы өнегелі жолдарыңыз Тәуелсіз еліміздің шежірелі 
тарихына алтын әріппен жазылған. Ұрпақтар сабақтастығын жалғастыруда 
да Сіздер өшпес із, асыл мұра қалдырған саялы бәйтерексіздер. 

Көңілге жылы шуақ сыйлар осынау қоңыр  күздің жаймашуақ күніндегі 
мерекелеріңіз құтты болсын. Сіздерге мықты денсаулық, мұқалмас қайрат, 
ұзақ ғұмыр тілеймін. Мейірім шуағын шашқан жүздеріңізге көлеңке түспей, 
ұрпақтарыңыздың қызығына бөлене беріңіздер.

Мир-День Жүреров, аудандық телефон байланысы торабының басшысы.

Құрметті ардагерлер!
Сіздерді Халықаралық қарттар күнімен шын жүректен құттықтаймын! 
Қарттар күні – әрқайсысымыз үшін ерекше мейрам. Бар күш-жігерін ел игілігі 

мен ұрпақ келешегіне арнаған ардақты қарияларымызды құрметтеп, қадірлеу 
- қоғамдағы әрбір азаматтың, әрбір жастың парызы.

Әр саладағы адал еңбектеріңіздің арқасында Сіздер өңірдің экономикалық 
әлеуетінің нығаюы мен халықтың тұрмыс жағдайының жақсаруына елеулі 
үлес қостыңыздар. 

Сіздердің еңбектегі жетістіктеріңіз, күнделікті өмірдегі парасаттылық, 
сабырлылықтарыңыз, қайырымдылықтарыңыз, азаматтық белсенділіктеріңіз 
– жас ұрпаққа өнеге. 

Өмірлік мол тәжірибелеріңіз, даналық ақыл-кеңестеріңіз –үлкен тәлім-тәрбие 
көзі.

Аға ұрпақтың лайықты өмір сүруіне қажетті жағдайлар жасау – мемлекеттік 
саясаттың басты бағыттарының бірі. Елбасымыз Н.Ә.Назарбаевтың сын-
дарлы саясатының арқасында әлеуметтік көмек көрсету мен қолдау шаралары 
жетілдіріле түсуде.

Сіздерге шын жүректен зор денсаулық, сергек көңіл-күй, алаңсыз тіршілік, 
ұзақ ғұмыр тілеймін! 

Т. Каимулдинов, Жарма ауданы әкімінің міндетін атқарушы.

Сапалы заң шығаруға шақырды
Сенат бюросының отырысында палатаның 1 қазанда болатын кезекті 

отырысының күн тәртібі келісілді, сондай-ақ, таяуда Мәжілісте мақұлданған 
23 заң жобасы жұмысқа қабылданды.

Бюрода Сенат Төрағасы 
Қасым-Жомарт Тоқаев 
атап өткендей, «Мемлекет 
құрылысындағы 100 нақты 
қадам» Ұлт  жоспарын 
іске асыруға бағытталған 
заң жобаларын Мәжіліс 
м а қ ұ л д а п ,  С ен а т т ы ң 
қарауына жібере бастады. 
Қазіргі кезде Сенатта Пре-
зидент Н.Назарбаевтың 
институттық реформала-
ры аясындағы 22 заң жо-
басы бойынша жұмыстар 
жүргізілуде. Төрағаның ай-
туынша, Сенат алдында 
қауырт жұмыстар күтіп тұр, 
«қабылданатын заңдардың 
м а ң ы з д ы л ы ғ ы н  е с к е -
ре келе, біз оларды жан-
жақты талқылап, өте мұқият 
қарауымыз қажет. Уақыттың 
тығыздығына қарамастан, 
заң жобалары бойынша 
қайшылықтар туындаған 
жағдайда ол мәселелерді 
терең пысықтап, Үкіметпен 
бірлесе отырып шешім 
қабылдаған жөн болады», 
– деді Қ.Тоқаев өз сөзінде. 

Сенат Төрағасы еліміздің 
Дүниежүзілік сауда ұйымына 
кіруіне байланысты Мәжіліс 
жедел түрде мақұлдаған 
екі заң жобасына да назар 
аударып, сенаторларды 
заң жобаларын басымдық 

р е т і м е н 
қ а р а у ғ а 
шақырды. 
Бұл жер-
де әңгіме 
1 9 9 4 
жылғы 15 
сәу ірдег і 
Д С Ұ -
н ы  қ ұ р у 

т у р а л ы  М а р р а к е ш 
к е л і с і м і не  Қ а з а қ с т а н 
Республикасының қосылуы 
туралы хаттаманы ратифи-
кациялау туралы және біздің 
еліміздің осы ұйымға кіруіне 
байланысты заңнамаға 
түзетулер енгізу туралы 
заң жобалары жайында 
болып отыр. 

Бюрода Мәжілістен түскен 
заң жобалары Сенаттың 
тұрақты комитеттеріне 
бөлінді. 

Ал Сенаттың 1 қазанда бо-
латын жалпы отырысына 13 
заң жобасы шығарылатын 
болды. Атап айтқанда, де-
путаттар ДСҰ-ны кұру ту-
ралы Марракеш келісіміне 
Қазақстанның қосылуы ту-
ралы хаттаманы ратифика-
циялап, ДСҰ-ға кіруге байла-
нысты заңнамаға өзгерістер 
мен толықтырулар енгізу 
туралы заң жобаларын 
қарайды. Палата ЕАЭО 
шеңберінде дәрілік заттар 
айналысының бірыңғай 
қағидаттары мен қағидалары 
туралы келісімді, ЕАЭО 
шеңберінде ме дициналық 
бұйымдар (меди ци налық 
мақсаттағы бұйымдар мен 
медициналық техника) ай-
налысының бірыңғай қағи-
даттары мен қағидалары ту-

ралы келісімді, Қылмыстық 
жазаны шетелде өтеу тура-
лы америкааралық конвен-
цияны, Қазақстан мен Ресей 
арасындағы қазақстандық 
Балқаш торабын беру 
шарттары және оны зымы-
ран шабуылы туралы Ресей 
ескерту жүйесінде одан әрі 
пайдалану тәртібі тура-
лы үкіметаралық келісімді, 
Қазақстан мен Қырғызстан 
арасындағы Халықаралық 
автомобиль қатынасы тура-
лы үкіметаралық келісімге 
өзгерістер енгізу туралы 
хаттаманы, Қазақстан мен 
Иран арасындағы Жо-
лаушылар мен жүктердің 
халықаралық автомобиль 
т а с ы м а л д а р ы  т у р а л ы 
үкіметаралық келісімді ра-
тификациялауды жоспар-
лап отыр. 

Одан басқа,  сенатор-
лар «Қазақстан халқы 
Ассамблеясы туралы» 
З а ң ғ а  ө з г е р і с т е р  м ен 
толықтырулар енгізу ту-
р а л ы  з а ң  ж о б а с ы н 
қарайды. Сондай-ақ, жол-
көлік инфрақұрылымын, 
көліктік логистиканы және 
авиа тасымалды дамы-
ту мәселелері бойынша; 
арнайы экономикалық 
аймақтарды жет ілд іру 
мәселелері бойынша; сауда 
қызметін реттеу мәселелері 
бойынша; сәулет,  қала 
құрылысы және құрылыс 
қызметі мәселелері бой-
ынша заңнамаға бірқатар 
т ү з е т у л е р д і  б і р і нш і 
оқылымда талқылау жос-
парланды.

«Егемен Қазақстан».

дОрОгИе ВетераНЫ!
Сердечно поздравляю Вас с Международным днем пожилых людей!
День пожилых людей — особый праздник для каждого.  Чествование тех, чьим 

мужеством и трудом строилась и развивалась наша независимая республика, 
создан экономический и промышленный потенциал страны, защищена Родина в 
годы военного лихолетья, основано благополучие нашего государства – долг 
каждого из нас.

Вы терпеливо, с пониманием и любовью учите нас милосердию и трудолюбию, 
верности своей семье и Родине, умению достойно жить, никогда не терять на-
дежды на лучшее. Мы гордимся вашими достижениями, мы берем с вас пример, 
не устаем восхищаться вашей активной гражданской и жизненной позицией.

Ваш огромный жизненный опыт, благородная мудрость – основа нравствен-
ного воспитания.

Улучшение социального положения представителей старшего поколения – один 
из главных приоритетов политики страны. Сегодня благодаря политике Главы 
государства Нурсултана Абишевича Назарбаева  обеспечивается своевременная 
выплата пенсий и пособий, совершенствуется система социальной помощи по-
жилым людям.

От всего сердца желаю вам доброго здоровья, душевного спокойствия, счастья, 
благополучия и долголетия! 

Т. Каимулдинов, исполняющий обязанности акима Жарминского района.

В Усть -Каменогорске 
впервые состоялся област-
ной форум педагогов «Мой 
первый учитель». В нем 
приняли участие лучшие 
преподаватели начальных 
классов школ из всех райо-
нов и городов Восточно-
Казахстанской области. 
Среди них сегодня есть те, 
кто подготовил обладате-
лей знака «Алтын белгi», 
победителей международ-
ных олимпиад, известных 
ученых, спортсменов, об-
щественных деятелей.

Форум организован регио-
нальным центром «Шыгыс» 
областного управления об-
разования на базе школы-
лицея «Нур Орда». Его 
организаторы и участники 
ставят целью привлечь 
внимание общественности 
к актуальным проблемам 
образования, повысить 
роль и значимость самого 
первого учителя в обучении 
и воспитании школьников.

– Сегодня в области тру-
дятся более четырех ты-
сяч учителей начальных 
классов, – сказала испол-
няющая обязанности руко-
водителя управления обра-
зования Айнур Султанова. 
– Перед педагогами стоит 
первоочередная задача 
работать по обновленным 
стандартам начального и 
среднего образования.

По ее словам, две шко-
лы региона участвуют в 
пилотных проектах. Это 
средняя школа № 39 Усть-
Каменогорска и малоком-
плектная школа-комплекс 
имени Абая из Кокпектин-
ского района. В них с перво-
го сентября началась апро-
бация учебников, учебно-
методических комплексов, 
типовых учебных планов 
и программ с обновлен-
ным содержанием. Учи-
теля начальных классов 
и педагоги-предметники 
прошли курсовую подготов-
ку. О роли учителя началь-
ного звена в обновлении 
содержания образования в 
Республике Казахстан рас-
сказала в своем выступле-
нии заместитель директора 
филиала АО «НЦПК» «Ор-

леу» института повышения 
квалификации ПР по ВКО 
Гаухар Жуманова.

Сегодня не случайно вне-
дряются курсы именно по 
обновлению содержания 
начального образования.

Все это определено в 
стратегическом документе 
Главы государства «100 
конкретных шагов» и ори-
ентирует наших учащихся 
на лучшие мировые стан-
дарты, чтобы быть конку-
рентоспособными.

– За реформами, модер-
низацией, инновациями, 
которые сегодня внедряют-
ся, необходимо не потерять 
главное – любовь к детям, 
– отметила Г. Жуманова. 
- Это самое важное каче-
ство, особенно для учителя 
начальных классов. Он не 
только учит ребенка, но 
и где-то заменяет ему в 
школе маму. Я всем желаю 
здоровья, творчества и 
вдохновения в реализации 
поставленных задач. Нужно 
сделать работу учителя 
начальных классов такой, 
чтобы выпускники школ вы-
бирали эту профессию.

Ученики являются ска-
нированной копией своего 
педагога в начальных клас-
сах. Так считает доцент ка-
федры педагогического об-
разования и менеджмента 
ВКГУ имени С. Аманжолова 
Наталья Бенеш, говоря об 
этапах профессионального 
становления педагога.

– В 1980-1990-е годы 
существовала хорошая 
связь, преемственность, 
– сказала Н. Бенеш, – мы 
выпускали учителей, боль-
шая часть которых шла 
на работу в школы. Затем 
они приходили на курсы 
усовершенствования, что 
позволяло преподавателям 
вуза, готовящим будущее 
поколение педагогов, очень 
четко видеть проблемы, 
имеющие место в реальной 
школьной практике. Чтобы, 
учитывая такие проблемы, 
скорректировать путь, по 
которому мы идем в про-
цессе подготовки будущих 
учителей.

К большому сожалению, 

обновление содержания 
образования в некоторой 
степени привело к тому, что 
вуз сегодня потерял связь 
с учителями через институт 
повышения квалификации. 
Поэтому опытный и мудрый 
педагог выразила обеспо-
коенность тем, какой будет 
судьба будущей школы, 
ее педагогов и учеников. 
Необходимо всем сообща 
подумать о путях и методах 
решения существующих 
проблем.

С поздравительным сло-
вом к коллегам обратилась 
председатель Совета ве-
теранов педагогического 
труда Макен Рахимова. 
Состоялась церемония по-
священия в профессию мо-
лодых учителей начальных 
классов.

На роли учителя в форми-
ровании личности школьни-
ка младших классов под-
робно остановилась педа-
гог из областной специали-
зированной школы-лицея 
для детей, одаренных в 
области математики, фи-
зики, информатики управ-
ления образования ВКО В. 
Федорова.

Труд педагога оценива-
ется знаниями ученика. 
Такова тема выступления 
учителя начальных классов 
из Айнабулакской сред-
ней школы Зайсанского 
района Ж. Амиржановой. 
Председатель организации 
профсоюза работников об-
разования ВКО Н. Касенова 
поздравила учителей, а за-
тем состоялась церемония 
их награждения.

Лучшим учителем на-
чальных классов признана 
педагог из Коянбайской 
средней школы Бескара-
гайского района Адигуль 
Шахманова. Такого звания 
по праву удостоена и пе-
дагог из школы № 7 Усть-
Каменогорска Назигуль 
Таскимбаева. Что самое 
интересное и важное, она 
является первым учителем 
олимпийской чемпионки 
по легкой атлетике, нашей 
знаменитой землячки Ольги 
Рыпаковой.

Информ. центр ВКО.

пЕрВыЙ уЧИТЕлЬ, КаК ВТОраЯ МаМа
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Өткен аптада аудандық 
орталық мешітте Қасиетті 
қ ұ р б а н  а й т  к ү н і  а у -

дан тұрғындары барша 
мұсылман баласы үшін 
орны ерекше ұлық мереке 
күнгі оқылатын таңғы айт 
намазына жиналды. Қарасы 
қалың халық алдында таң 
намазынан бұрын аудандық 
орталық мешіттің бас има-
мы Мерғали Оспан барша 
мұсылман баласын айтулы 

күнмен құттықтай отырып,  
Құрбан айттың қадірі мен 
қасиеті туралы және  дұға 
–мұсылманның қорғаны, 
дұға- тілек тілеудің әдебі, 
тәртібі жайында уағызын 
айтты:

-Бүг ін г і   Құрбан  айт 
күні мерекесімен барлық 
м ұ с ы л м а н  қ а у ы м ы н 
құттықтаймын,  хадисте 
«әр қауымның өз мейрамы 
бар» делінген, Жаратушыға 

иман келтірген үмбеттің 
әр ғибадаты, құлшылығы, 
тіршіліг і  Алла Тағалаға 
б ой ы н ұ с ы н у ш ы л ы қ қ а 
негізделген. Сондықтан да 
мүміннің қуанышы, мерекесі 
де Жаратушымен бірге , 
раббысының әмір-тыйымын 
орындау арқылы бола -
ды. Құрбан айты қажылық 
құлшылығымен, құрбандық 
шалуымен тікелей байла-
нысты. Мұсылмандар осы 
құлшылықтарды абырой-
мен ойдағыдай орындаған 
соң, айттап мейрамдай-
ды. Алла Тағала: «Намаз 
оқы және құрбан шал» деп 
бұйырды. Құрбан араб 

тілінде «жақындау», яғни, 
сауапты істер  арқылы 
жүректі тазартып, Аллаһқа 

ж а қ ы н д а й  т ү су  д е г ен 
ұғымды білдіреді. 

Ендеше, ұлық мереке 
Құрбан айт баршамызға 
мүбәрак болсын, қасиетті 
мереке Алаш еліне құт 
–береке әкелсін, -деген 
а қ  т і ле г і н  к ө п ш і л і к к е 
жеткізді.  Ал аудан әкімі 
Әнуарбек Мұхтарханов 

қасиетті мерекеде таң на-
мазына жиналған аудан 
тұрғындарына:

-Ел ішінің берекесі бе-
кем болып, тыныштығы 
ұзағынан болсын, қазіргі 
уақытта дүниежүзіндегі 
д і н и  қа қт ығыс  с а л д а -
рынан әлемнің бірнеше 
елдері арасында қырғи 
қабақ соғыс орын алып, 
босқындардың Европаны 
бет алғанын көріп отыр-

сыздар. Сондықтан діни 
сауатты ұрпақтар қатары 
көбейіп, халық арасында 
әр қашан тыныш заман 
болсын, асыл дінімізде 
күллі мұсылман үшін орны 
ерекше саналатын Қасиетті 
құрбан айт мерекесі құтты 
болсын,- деген ізгі ниетін 
жолдады.

Сондай-ақ,  аудандық 
орталық мешіттің наиб-
и м а м ы  А б д и л с а м е т 
Тойқылды құрбан шалудың 
үкімі, құрбан шалу кімдерге 
уәжіп және құрбандыққа 
қандай мал шалынатыны 
туралы жиналған көпшілікке 
кең көлемде уағыз айта 

Құрбан айт –барша мұсылманның 
ұлыҚ мерекесі

Еңсесі биік еліміздің әлеуметтік-экономикалық жағынан жаңғыруымен қатар, рухани рухымыз бен мәдени 
өреміздің өрісі кеңейіп, еліміз бойынша діни мерекелер өз деңгейінде ұйымдастырылып келеді.  Елбасы 
ұлттық мерекелердің мәртебесін арттыру мақсатында ұлық мереке –қасиетті Құрбан айтты мемлекеттік 
деңгейде атап өту туралы бастама көтерген болатын. Міне, бірнеше жылдан бері республика көлемінде 
аталып келе жатқан айтулы діни мерекелермен қатар, барша мұсылман қауымына ортақ Құрбан айт 
мерекесі биыл да аудан орталығындағы орталық мешітте кең ауқымда өткізілді.

отырып, айт намазын оқуды 
бастады. Орталық мешітке 
жиналған көпшілік жамағат 
айт намазын оқыған соң, 
құрбандық шалу рәсімі 
басталды. Жарма ауданы 
әкімдіг і  және ауданның 
кәсіпкерлері атынан 5 ірі 
қара және 20 шақты қой 
құрбандыққа шалынып,  
әлеуметт ік  жағынан аз 
қамтылған 150-ге жуық от-
басыларына үлестірілді. 

М е р е к е  а р ы  қ а р а й 
а у д а н д ы қ  м е ш і т 
қ ы з м е т к е р л е р і н і ң 
ұйымдастыруымен арқан 

тартыс, гір тасын көтеру, 
қол күрес сынды ұлттық 
с п о р т  о й ы н д а р ы м ен 
жалғасын тапты. Ұлттық 
спорттық ойындарда білек 
сыбана кіріскен аудан жа-
стары күш-жігерлерін сынға 
салып Қасиетті Құрбан айт 
мерекесінің көркін қыздыра 
түсті.  Шара барысында 
аудан тұрғындары ара-

сында өткізілген ұлттық 
с п о р т  о й ы н д а р ы н ы ң 
жеңімпаздарына аудан 
әкімшілігі  тағайындаған 
қаржылай және шағын 
естел і к  сыйлықтармен 
м а р а п а т т а л ғ а н 
жеңімпаздарға аудандық 
мешіттің бас имамы М. 
Оспан өз  құттықтауын 
жеткізіп, қасиетті мерекеге 
орай ұйымдастырылған 
ұлттық спорттық ойындарға 

ат  салысқан  белсенд і 
жастарға алғысын білдірді.

Сонымен қатар осынау 

ұлық мерекені ұлықтап, 
әлеуметт ік  жағынан аз 
қа мтыл ға н  о тба сын а н 
шыққан 30  балаға сыйлық 
толы дорбасын тарту еткен 
Жарма аудандық «КазКом» 
банкі бөлімшесінің бас-
шысы Гүлшат Насырқызы 
қ ұ р б а н д ы қ қ а  ш а л ғ а н 
м а л д ы ң  е т і н  м ұ қ т а ж 
жандарға үлестірді. Ал жеке 
кәсіпкер Ернат Садвакасов 
200 кг макарон өнімдерін 
әлеуметт ік  жағынан аз 
қамтылған 10 отбасына 
таратты. 

 Ж а л п ы  о р т а л ы қ 

мешітте шалынған барлық 
қ ұ р б а н д ы қ  м а л ы н ы ң 
ет ін  Жарма  аудандық 
жұмыспен  қамту  және 
әлеуметтік бағдарламалар 
бөлімінің қызметкерлері 
жалғыз басты қарттар 
мен әлеуметтік жағынан 
аз қамтылған жандарға 
және Көкпекті ауданындағы 
жетімдер үйіне де жеткізіп 

берді. Барша мұсылман 
баласы ерекше көң іл -
күймен өткізілетін қасиетті 
Құрбан айт мерекесі аудан 
көлемінде өз деңгейінде 
ұ й ы м д а с т ы р ы л д ы .
Қайырымды іс атқарған 
жаны жайсаң жандардың 
да  ауданның б ірқатар 
кәсіпкер азаматтарының  
даосындай амалдарды жа-
сауы адамдардың бір біріне 
деген жылылықтары мен 

сыйластықтарын барынша 
арттыра түсері сөзсіз. 

Кәусар Арықханқызы.

«100  нақты  қадам» . 
Бұл – жаһандық және ішкі 
сын-қатерлерге жауап. 
Аталмыш құжат аурудың 
сыртқы белгілерін сылап-
сипап қою емес, дендеген 
дерттің жүйелі емі болып 
табылатын  қоғам мен 
мемлекетті түбегейлі қайта 
өзгертуге негізделген. Бүгін 
еліміздің басты мерзімді 
басылымдары Елбасы 
ұсынған 5 институционал-
ды реформаны жүйелі 
жүзеге асыру тұрғысында 
100 нақты қадамын жария-
лады. Атқарылған істерге 
тоқмейілсіп, арқаны кеңге 
салуға болмайтынын Ел-
басы Нұрсұлтан Назар-
баев қашан да қаперге 
салып келеді. 5 мамыр күні 
өткен Үкіметтің кеңейтілген 
отырысында Президент 
кезек күттірмейтін күрмеуі 
көп күрделі мәселелерді 
түбегейлі шешуді тапсыр-
ды. Осы орайда Мемле-
кет басшысы 5 институ-
ционалды реформаны 
жүзеге асыру жөніндегі 
100 нақты қадамын жа-
риялады, іске асыру тетігін 
айқындады. Президент 
кәсіби мемлекеттік  ап -
парат құруды міндеттеп, 
ашықтыққа  басымдық 
беруді жүктеді. Бұл рет-
те сала мамандарының 
жалақысы қызмет  са -
пасы мен оң нәтижесіне 
қ а р а й  ж о ғ а р ы  б о л у ы 
керектігі ескеріледі. Жаңа 
заңнамаларды әзірлеу ба-
рысында жемқорлыққа 
қарсы күресті күшейтіп, 
құқық бұзушылықтың ал-
дын алатын арнайы бөлім 
құру қажеттіліг і  де ай-
тылды. 100 нақты қадам 
дегеннің ішінде барлығы 
жасалған. Әр салада 20 
қадамнан болғанда, 100 
қадам болады. 

100 нақты қадам: кәсіби 
мемлекеттік аппарат құру 
1 - қадам .  Мемлекетт і к 
қ ы з м е т к е  қ а б ы л д а у 
р е с і м д е р і н  ж а ң ғ ы р т у . 
Нұрсұлтан  Назарбаев 
халықтың сот төрелігіне 
қолжетімділігін жеңілдетіп, 

«100	нақты	қадам»	
Болашаққа	Бағдар	

с у д ь я л ы қ қ а 
ү м і т к е р ле р д і 
і р і к т е у д е 
біліктілік талап-
тарын қатайту 
қажеттігін алға 
т а р т т ы .  С о -
нымен  қатар , 
олардың есеп 
беру  тәрт іб і н 
күшейтуді атап 
айтып, айрықша 

т а п с ы р д ы .  З а ң н ы ң 
үстемдіг ін  қамтамасыз 
ету  17-қадам.  Заңның 
үстемдігін қамтамасыз ету 
Судья лауазымына канди-
даттарды іріктеу тетіктерін 
көбейту және біліктілік та-
лаптарын қатайту. Міндетті 
түрдегі талап – сот істерін 
ж ү р г і з у г е  қ а т ы с у д ы ң 
5 жылдық өтілі .  Кәсіби 
дағдысы мен іскерлігін тек-
серу үшін ахуалдық тестілер 
жүйес ін  ен г і зу .  Басты 
басымдық берілген инсти-
туционалды реформаның 
үшіншісі – индустриялан-
дыру және экономикалық 
өсім бағыты. 100 нақты 
қадамның 49 қадамы осы 
салаға тиесілі екендігінің 
өз і  оның  қаншалықты 
м а ң ы з ы  б а р ы н  а н ы қ 
аңғартады. Индустриялан-
дыру және эканомикалық 
өсім 70-қадам.  Төртінші 
б а ғ ы т  б і р т е к т і л і к  п ен 
б і р л і к .  « М ә ң г і л і к  е л » 
патриоттық  акт і с і  жо-
басын әз ірлеу арқылы 
білім беру саласындағы 
оқу бағдарламаларына 
« М ә ң г і л і к  е л » 
құндылықтарын енг ізу, 
«Қазақстан-2050» Страте-
гиясын жүзеге асырудың 
жүйелі талабына сақадай 
сай келетін жұмысшы рөлін 
және кәсіптік-техникалық 
м а м а н д ы қ т а р д ы ң 
а р т ы қ ш ы л ы қ т а р ы 
мен  танымалдылығын 
насихаттауға бағытталады. 
Біртектілік пен бірлік 86-
қадам. Бесінші бағыт – 
есеп беретін мемлекет 
қалыптастыру. Мемлекеттік 
жоспарлаудың  ықшам 
жүйесін қалыптастыра от-
ырып, биліктегі ашықтыққа 
басымдық берілген. Өзін-
өзі реттеу және жергілікті 
өзін-өзі басқару жүйесін 
дамыту арқылы халықтың 
әд іл  шешім  қабылдау 
үрдісіне қатысу мүмкіндігі 
кеңейе түседі. 

Т. Ахметов, 
аудандық Әділет 

басқармасының      
басшысы.

Жаңғызтөбе кент інде 
Қ ұ р б а н  а й т  м е р е к е с і 
ж о ғ а р ы  д е ң г е й д е 
ұйымдастырылды. Кент 
меш і т і не  таң  азанмен 
оқылатын айт намазы -
на ауыл тұрғындарымен 
қатар, көрші Белтерек, 
Қ а п а н б ұ л а қ ,  М а л а й , 
Балықтыкөл ауылдарынан 
азаматтар ағылып кел-
ген жандардың да қарасы 
қалың болды. 

Кент әкімі Қ. Закимов 
жамағатты қасиетті ме-
р е к е м ен  қ ұ т т ы қ т а п ,  
Қазақстанның зайырлы 
мемлекет екендігін, қазіргі 
қоғамда жастарды дәстүрлі 
емес діни және жалған 
ағымдардан сақтандыру 
үшін еліміздің дәстүрлері 
мен мәдениетіне негізделген   
жұмыстарды діни сананы 
қалыптастыруға бағыттауға 
шақырды. Жамағатты ме-
рекемен құттықтай оты-

қҰрБан	аЙт	мЕрЕКЕСІ	ӨттІ
рып, елімізге тыныштық, 
халықымыздың береке-
бірлігі артып, қол жеткен 
жетістіктер көп болуына 
тілектестігін жеткізді. 

Осыдан кейін айт намазы 
оқылып, жиылған қауым 
құбылаға бет берді. Айт 
мерекесі бастау алысымен 
кенттегі мал сою алаңында 
құрбандыққа малдар ша-
лынып, қоғамның әлжуаз 
топтарына  ет  тараты -
лып, барлығы 71 отбасы-
на қайырымдылық көмек 
көрсетілді. 

М е р е к е  а я с ы н -
д а  Ж а ң ғ ы з т ө б е  о р т а 
мектебінде жастар ара-
сында  волейболдан, тен-
нистен жолдастық кезде-
сулер өткізіліп, көпшілікті 
қызығушылығын тудырды.        

Г. Тоқтарбаева, 
Жаңғызтөбе  кенті 

әкімінің аппаратының 
бас маманы.
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Ж ы л ы т у  м а у с ы м ы -
на дайындық барысы -
мен аудандық тұрғын үй-
коммуналды шаруашылық 
бөл ім ін ің  бас  маманы 
Олжас Бекмолдин есеп 
берді. Берілген мәліметке 
сүйенсек,  бүг інг і  таңда 
барлық әлеуметтік нысан-
дар жылыту маусымы -
на әзір екен. Ал көмірдің 
бағасы қазіргі уақытта тон-
насы 8 бен 12 мың теңгенің 
аралығын құрап, өткен 
жылғымен салыстырғанда 
бір мың теңгеге өскен. Шуақ 
ауылы мен Әуезов кентіндегі 
көпқабатты тұрғын үйлердің 
жылу жүйелеріне де сарап-
тама жұмыстары жүргізіліп, 
Әуезов кентіндегі көпқабатты 
тұрғын үйлердің жер төлелері 
жөндеуден өткен. Яғни, жы-
лыту маусымына толық дай-
ын екендігін айтты.

Ж а л п ы  ж а ғ д а й д ы 
саралаған Талғат Қабиұлы, 
білім ошақтарына тасы-
малданып жатқан қатты 
отынның салмағы нақты 
өлшеніп алынып, сапасына 
мән берілуі тиістігін жеткізді. 
Дегенмен, отынның тасымал-
дану жұмыстарын қадағалау 
және үйлестіру істерінде 
кемшілік барын ашық айт-
ты. Яғни, ТКШ бөлімі ма-
мандарына есеп жинаудан 
арылып, кезек күттірмейтін 
жұмысты шешуді түбегейлі 
қолға алу қажеттігін тап-
сырды.

Жиын барысында Білім 
бөлімінің басшысы Бердібек 
Оразғалиев,  аудандық 
м ә д ен и е т  ж ә не  с п о р т 
бөлімінің басшысы Аманжол 
Даутов, аудандық орталық 
аурухана бас дәрігерінің 
о р ы н б а с а р ы  С ә у л е 
Сейітханова, Шар қалалық 
аурухананың бас дәрігері 
Марат Кабдрахновтар өз 
салалары бойынша жылыту 
маусымына дайындығы және 
отынмен қамтамасыз етілу 
барысымен таныстырды. Сол 
Сияқты көпқабатты тұрғын 
үйлері бар Жаңғызтөбе 
кентінің әкімі Қайырғазы 
Закимов пен Әуезов кентінің 
әкімі Бақытбек Әмірғазин 
жалпы жағдай қалыпты 
екендігін баяндады. Деген-
мен Жаңғызтөбе кенті бас-
шысы біраз мәселелерді 
көтерді. Оның ішінде кентте 
орналасқан мекемелерге 
қажетті отын қоры тиісті 
деңгейде тасымалданбай 
отырғандығын айта келе, 
жергілікті халыққа қызмет 

ШЕШІМІН КҮТКЕН МӘСЕЛЕЛЕРДІ ҮЙЛЕСТІРУ ҚАЖЕТ
Өткен аптада аудан әкімі міндетін уақытша атқарушы Талғат Қаймулдиновтың төрағалығымен кезекті 

әкімдік отырысы өтті. Мұнда қыс маусымына дайындық барысы, «Агробизнес-2020» бағдарламасының 
жүзеге асу барысы, ауданның соңғы 8 айы ішіндегі әлеуметтік-экономикалық ахуалы, аудандық бюджет 
қаражатының игерілуі, Қазақстан Республикасы Ассамблеясы жылына байланысты ауданда атқарылып 
жатқан шаралар деңгейі және жыл басында аудан әкімімен өткен есепті жиындарда айтылған ұсыныс-
тілектердің орындалу деңгейі қаралды.

көрсетіп отырған жанұялық 
дәрігерлік амбулатория 
ғимараты жөндеуді аса қажет 
ететін жағдайда екендігін 
жеткізді. Сол сияқты Шуақ 
ауылын жылумен қамтитын 
жылу қазандығыныңда 
қажетт і  отын қоры әлі 
толық тасымалданбай 
отырғандығын айтып, осы 
мәселеге көңіл бөлу жөнінде 
ұсыныс көтерді. Сонымен 
бірге көпқабатты тұрғын 
үй иелерімен де түсіндіру 
жұмыстарын жүргізу қажеттігі 
турасында мәселе көтерді. 
Яғни, үйлердің жертөлелерін 
ретке келтіру жақтарын 
пысықтау қажеттігін алға 
тартты. Ал, көмірдің тонна-
сы 12 мың теңге сатылуы 
көпшілік наразылығын ту-
дырып отырғандығын ашық 
айтып, мәселеге көңіл бөлу 
жөнінде ойын ортаға салды.

А й т ы л ғ а н  ұ с ы н ы с -
тілектер мен мәселелерді 
өз назарына алған аудан 
әкімі міндетін атқарушы 
Т а л ғ а т  Қ а й м у л д и н о в , 
к ен т т е г і  к ө п қ а б а т т ы 
тұрғын үй иелерінің басын 
біріктіріп, жеке пәтер иелері 
кооперативін құру жақтарын 
қарастыру жөнінде ұсынысын 
жеткізді.

Еліміздег і  азық-түл ік 
қауіпсіздігін қамтамасыз 
ету мақсатында отандық 
т а у а р ө н д і р у ш і л е р д і 
қаржылай сауықтыруға 
бағытталған "Агробизнес-
2 0 2 0 "  б а ғ д а р л а м а с ы н 
и г і л і г і к к е  ж а р а -
т у  ж ө н і н д е  а у д а н ды қ 
а у ы л  ш а р у а ш ы л ы ғ ы 
және кәсіпкерлік бөлімі 
басшысының орынбасары 
Мақсат Қасымов есеп берді. 
Аталмыш бағдарламаның 
аясында ауыл шаруашылық 
қ ұ р ы л ы м д а р ы н ы ң 
жұмыстарына өзіндік ықпалы 
зор болғандығын жеткізді. 
Оның негізінде өңірлік ауыл 
шаруашылық өнім көлемі 
артып, мал басын асыл-
дандыру, жер мәдениетін 
дамытуға да өзіндік оң әсер 
еткен. Сондай-ақ, ауыл 
шаруашылық техникала-
рын алуда да бағдарлама 
басымдықтары қолдау бо-
лып отырғандығы айтылды.

Бүгінг і  таңда аталған 
бағдарлама аясында ау-
данда сүт белдеуін дамытуға 
ден қойылып, Қаратөбе мен 
Божығұр ауылдық округінде 
сүт қабылдау орындары 
ашылу алдында тұрғандығын 
жеткізді. 

Талғат Қабиұлы берілген 
мәліметтердің негізінде 
сүт белдеуін дамытуда 
және егістік пен суарма-
лы жерлерді игілікке жа-
ратуда кем түсіп жатқан 
тұстар барына тоқталды. 
Бұл бағыттағы жұмыстар 
ауыл шаруашылығы саласы 
қырын дамытуда орны ерек 
екендігін айта келе, кешенді 
іс кезек күттірмейтіндігін 
ашық айтып, нақты жұмыс 
қажеттігін жеткізді.

Үстіміздегі жылға ауданның 
жалпы әлеуметтік және 
экономикалық ахуалын сара-
лап берген аудандық бюджет 
және қаржы бөлімінің бас-
шысы Назым Сейітқазина, 
әлеуметтік салада едәуір 
ілгері басушылық барын айта 
келе, экономикалық салада 
жетіспейтін көрсеткіштердің 
б а р ы н  а л ғ а  т а р т т ы . 
Яғни, әлемдік дағдарыс 
өз індік  ықпалын аудан 
кәсіпорындарына да тигізіп 
отырғандығын ашық айтты. 
Оның ішінде цемент өндірісін 
де, кен өндіру де өнімділік 
азайып  отырғандығын 
жеткізді. Бұл жағдай жыл 
ортасынан байқалып отыр 
екен. Жалпы жағдайға са-
раптама жасай келе, бұл 
жайт жыл соңына дейін 
сақталуы мүмкін деген бол-
жамда барын жасырмады. 
Бірақ, мамандар жағдайды 
қалыпқа келтіру мақсатында 
кешенді жұмыстар қолға 
алынатындығын айтты.

Талғат Қабиұлы жағдаймен 
етене жақын таныстығын айта 
келе, алдағы айлар ішінде 
инвестиция тарту, өнеркәсіп 
өнім көлемін арттыруға мән 
берілуі тиістігін тапсырды.

А у д а н д ы қ  б ю д ж е т 
қаражатыны игерілуі бары-
сына сараптама жасаған 
Назым Сейітқазина, бүгінгі 
таңда тұрғын үй коммунал-
ды шаруашылық, құрылыс, 
білім бөлімдерінде және 
ауылдық округ әкімдіктері 
мен ветеринария, аудандық 
жұмыспен  қамту  және 
әлеуметтік бағдарламалар 
бөл імдер інде  и герус і з 
қаржылар барын айтты. Жал-
пы игерусіз қаржылардың 
басым бөлігі алдағы айларда 
толық игеріліп, тек тұрғын үй-
коммуналды шаруашылық 
бөліміне тиесілі қаржының 
қомақты бөлігі игерілмеу 
қаупі барын ашық айтып, 
мәселені  шешу жолда -
рын қарастыру жөнінде 
ұсынысын жеткізді. 

Аудан әк ім і  м індет ін 
а т қ а р у ш ы  Т а л ғ а т 
Қаймулдинов тұрғын үй-
коммуналды шаруашылық 
бөлімінің жұмысын төмен 
бағалап, алдағы 9 айдың 
қорытындысы бойынша бюд-
жет қаражатын уақытылы 
и геру ге  құлық  таныт -
пай отырған бағдарлама 
әкімшілерін қатаң жауапқа 
тарту жөнінде нақты тапсыр-
ма берілді.   

Елбасымен бекіт ілген 
Ассамблея жылына орай 
ұйымдастырылған шаралар 
барысымен аудандық ішкі 
саясат бөлімінің басшысы 
Мәулетбек Матанов таны-
стырды. Яғни, еліміздегі іргелі 
ұйымның 20 жылдығына 
орайластырылған  ша -
ралар аудан деңгейінде 
жоғары дәрежеде аталып 
өтіліп жатқандығын айта 
келе, оған негіз ретінде 
ұйымдастырылған мәдени 
және рухани шараларды 
тізбектеп берді.

Аудан әкімінің халық 
алдындағы есепті жиын-
дарында айтылған ұсыныс 
тілектердің орындалу ба-
р ы с ы м ен  а у д а н  ә к і м і 
аппаратының ұйымдастыру 
бөлімінің басшысы Жанат 
Есенжолова таныстырды. 
Жыл басында аудан әкімі 
алдына 112 ұсыныстар мен 
тілектер түскен болса, оның 
басым көпшілігі әлеуметтік 
с и п а т т а .  К ө т е р і л г ен 
ұсыныстардың 60-ның жауа-
бы табылып, шешімін тапса, 
52 ұсыныс төңірегінде нақты 
тапсырмалар берілген. Бірақ, 
ұйымдастыру бөлімінің бас-
шысы 14 мәселе шешілмей 
отырғандығын ашық айт-
ты. Оның ішінде Үшбиік 
ауылындағы орта мек -
теп жанындағы тасжолға 
балалардың қауіпсіздігін 
қамтамасыз ететін жол 
б е л г і с і н  қ о ю  с ы н д ы 
ұсыныстарды шешуге ынта 
болмай отырғандығын 
мысалға келтірді.

Талғат  Қаймулдинов 
х а л ы қ  ұ с ы н ы с т а р ы н 
орындауға мән берімей 
отырған жауапты мекеме 
басшыларының жұмысын 
сынға алып, сыныққа сылтау 
іздегенді артқа қалдырып, 
алда көтерілген мәселені 
а у д а н д ы қ  т ұ р ғ ы н  ү й -
коммуналдық шаруашылық 
бөлімі мамандарына таяу 
арада шешуді қадап тап-
сырды. 

Мейірхан Оспанбаев. 

Үздік бастауыш партия 
ұйымының байқауы

 «НұрОтан» партиясы  
«Үздік бастауыш партия 
ұйымы» респубикалық 
байқауының облыстық 
і р і к т еу  к е з е ң і не  Ж а р -
ма  аудандық   партия 
филиалының ғимаратында 
бастауыш партия ұйымы 
мүшелерін ің  арасында 
іріктеу сыны өткізілді. Жал-
пы байқаудың мақсаты 
– үзд ік  бастауыш пар -
тия ұйымдарын анықтау, 
олардың іс-тәжірибелерін 
облыс  өң ір іне  тарату , 
кәсіби деңгейі жоғары әрі 
белсенді бастауыш ұйым 
төрағаларының арасынан 
алдағы уақытта партиялық 
және басқа да сайланба-
лы қызметтерге ұсыну 
үшін партиялық кадрлар 
резервін қалыптастыру 
екенін алға тартқан Жар-
ма аудандық «НұрОтан» 
п а р т и я с ы  ф и л и а л ы 
төрағасының бірінші орын-
басары А.Сахметжанова 
арнайы аудандық партия 
филиалында құрылған ко-
миссия құрамымен таны-
стырды. Аудандық партия 
филиалының  «Ең үздік 
бастауыш партия ұйымы» 
байқауының облыстық 
кезеңіне іріктеу отыры-
сында Жарма аудандық 
«НұрОтан» партиясы фи-
лиалы төрағасының бірінші 
орынбасары А. Сахметжа-

нова, аудандық маслихат 
депутаты, партияның фрак-
ция мүшесі М. Жүреров, 
партия мүшесі М. Каримов, 
«ЖасОтан» жастар қанаты 
аудандық филиалының 
атқарушы хатшысы Д. 
Альсеитова және тағы 
басқа комиссия мүшелері 
б а й қ а у ғ а  қ а т ы с у ш ы 
сайыскерлердің жұмысымен 
т а н ы с т ы .   С а й ы с т ы ң 
қ о р ы т ы н д ы с ы н  Ж а р -
ма аудандық «НұрОтан» 
п а р т и я с ы  ф и л и а л ы 
төрағасының бірінші о рын-
басары А.Сахметжанова 
жариялап ,нәтижес інде 
алдағы уақытта өткізілетін 
«Үзд і к  бастауыш пар -
тия ұйымы» байқауының 
облыстық кезеңіне №3 
Қалбатау сайлау округі, ба-
стауыш партия ұйымының 
төрағасы С. Торғаев, №2 
Қалбатау сайлау округі, ба-
стауыш партия ұйымының 
төрағасы Қ. Шаймұратов, 
№7 Сұлусары сайлау округі, 
бастауыш партия ұйымының 
төрағасы Н. Нұрғалиев 
жолдама алды. Байқау 
барысында біліктіліктері 
мен білімділіктерін сарапқа 
салып,  облыс өңір інде 
өз тәжірибелерімен кең 
көлемде бөлісіп, партия 
жұмысына қоғам назарын 
аудара түсеріне сенім мол.

Кәусар Арықханқызы.

Жарма  аудандық  аумақтық  сайлау  
комиссиясы ШҚО  Жарма ауданы  

Аршалы ауылдық округінің  әкімдігіне            
кандидаттарды тіркеу жөніндегі  аудандық  

аумақтық  сайлау  комиссиясының  
ХАБАРЛАМАСЫ

Зықаев Қанатбек Аманжолұлы,1973 жылы тұған,  
«Дәметкен» шаруа қожалығының меңгерушісі,Аршалы 
ауылының  тұрғыны, 2015 жылдың 28 қыркүйегінде 
тіркелді.     

Наушабаев  Мейрхан Тәуірбекұлы,1977 жылы туған, 
«Жарма  ауданының  жер  қатынастары  бөлімі» 
мемлекеттік мекемесінің бас маманы-заңгер, Қалбатау 
ауылының тұрғыны, 2015 жылдың  28 қыркүйегінде 
тіркелді.

Хамитов Алшынғазы Дінсіләмұлы ,1963 жылы тұған, 
«Жаңғызтөбе  кенті әкімінің аппараты » мемлекеттік 
мекемесінің бас маманы, Шуақ  ауылының  тұрғыны, 2015 
жылдың 28 қыркүйегінде тіркелді.

Б. Оразғалиев,комиссия төрағасы.
Г. Сандыбаева,комиссия хатшысы.

Ұлы Жеңістің 70 жылдығы 
елімізде  әлі де мереке-
ленуде.   Ата- бабаның 
қанымен келген бұл Жеңіс 
ел есінен кетуі мүмкін емес. 
Сол бір сұрапыл соғыста 
Отанын жаудан қорғаған 
бабаларымыздың рухына 
тағзым ету – ұрпақтардың 
парызы, борышы. Ұлы Отан 
соғысының ардагерінің бірі 
болған әкем  Аманқұлов 
Мұхаметқали  туралы сыр 
бөлісуді өзімнің перзенттік 
парызым деп білемін және 
әкеге деген мөлдір сағыныш 
қолыма қалам алуыма се-

ӘКЕ  Ерлігі - ұрпаққа үлгі
бепкер болды. Әкем  1917 
жылы  Семей облысы, Жар-
ма ауданы, Былқылдақ 
ауылында қарапайым ша-
руа жанұясында дүниеге 
келген. Соғысқа дейінгі 
ша ғында  ата -анасына 
қолғабыс жасап, артынан 
ерген бес інісін тәрбиелеп 
өсіруге күш жұмсаған.  15 
жасынан еңбекке арала-
сып, Балажал кенішінде 
к енш і  б о л ы п  қ ы з м е т 
атқарған. 1939 жылы Жарма 
аудандық әскери комисса-
риатына шақырылып, әскер 
қатарына қабылданады. 

Соғыс басталған кез-
де 22 жастағы өрімдей 
ж а с  ж і г і т  е д і .  Т у л а 
қаласында жасақталған 
177- ші тіркемелі гауби-
ца  артиллериялық полк 
құрамына алынып, 1942 
жылы Отанын қорғауға атта-
нады  Кеңес Одағының мар-

шалы И.С.Конев басшылық 
еткен 2- ші Украин майда-
нында «Белое Церковь» 
селосының бағытындағы   
шайқастарға қатысты. 

1 9 4 3  ж ы л ы  қ а н д ы 
майданда аяқ- қолынан 
жарақат алып, әскери го-
спитальда ұзақ емделіп, 
әскерге жарамсыз деп 
танылып, елге қайтты. 
Майдандағы ерлігі үшін  
«Кеңес Одағының марша-
лы Г.К.Жуков» медалімен, 
«2-ші Украина майданы», 
«Ерліг і  үшін» және т .б  
орден,медальдармен  ма-
рапатталды. Аяқ – қолын 
жауға берген әкем еліміздің 
бейб іт  шаруашылығын 
қалпына келтіруге атсалы-
сты. 1949 жылдан бастап 
«Расцвет» колхозындағы 
мал шаруашылығына арала-
сып, асыл тұқымды жылқы 
баптаумен шұғылданды. 

1962 жылы Мәскеуде өткен 
Бүкілодақтық халықаралық 
көрмеге шақырылып,  «Ерен 
еңбегі үшін»  төс белгісімен 
және автокөлікпен марапат-
талды. 

Жұбайы Күлзағи екеуінің 
отбасында 3 ұл,  1 қыз 
тәрбиеленді. Ұл- қызына 
жақсы  тәрбие  берген, 
немере-шөбере сүйген, 
ерлігімен, адал еңбегімен 
артындағы ұрапғына сөнбес 
сәуле, өшпес із қалдырған 
асыл әкеміз 2007 жылы 
дүниеден өтті. Бүгінгі бейбіт 
заман үшін, ұрпағы үшін 
оқ пен оттың арасында 
ерлік көрсеткен, бір аяқ-
қолын соғысқа беріп келген 
әкемнің ерлігін дәріптеп 
ұрпағына жетікізу- мен үшін 
парыз деп білемін.
Ұрпақтарының атынан 
ұлы Есенбек Аманқұлов.

Қалбатау ауылы.

Өткен апта да өңірдің 
өр і с і н  кеңейт іп ,  өрел і 
істеріне атсалысып келе 
жатқан тағы бір перзенті 
ауданның құрметті атағына 
қол жеткізді. Яғни, аудан 
әкімі Әнуарбек Мұхтарханов 
аудандық мәслихат хатшы-
сы Нұрлыбек Есполовқа 
« Ж а р м а  а у д а н ы н ы ң 
құрметті азаматы» атағын 
растайтын куәлікті салта-
натты түрде табыс етті. 

Жалпы құрметті атақты 
иеленіп отырған Нұрлыбек 
Есполов ауданның білім 
беру саласында көп жыл-
дар еңбек етіп, қатардағы 
ұстаздан аудандық білім 

ҚҰРМЕТТІ АТАҚ иЕсІн 
ТАпТы

бөлімінің басшылығына 
д е й і н  е ң б е к  с а т ы с ы -
м ен  к ө т е р і л д і .  Х а л ы қ 
қ а л а у л ы с ы  а т а н ы п , 
аудандық мәслихат хат-
шысы ретінде ауданның 
әлеуметтік, экономикалық 
ахуалын көтеруге өзіндік 
ықпалын тигізумен қатар, 
д е п у т а т т а р  к о р п ус ы н 
ж ұ м ы л д ы р а  о т ы р ы п , 
бұқара  мен  атқарушы 
биліктің арасындағы ал-
тын көпірді қалыптастырып 
келеді.

Осылайша тағы бір еңбек 
адамына лайықты құрмет 
көрсетіліп, атақ иесін тапты.

Мейірхан Оспанбаев. 



4 бет                          1 қазан 2015 жылҚалба тынысы 

На минувшей неделе  под 
председательством за-
местителя акима района 

А.Ибраева прошло очеред-
ное заседание районной 
комиссии по делам несовер-
шеннолетних.  Перед члена-
ми комиссии и приглашен-
ными руководителями школ 
с отчетными докладами за 
истекший период выступили 
аким Калбатауского сельско-
го округа С.Торгаев «О про-
веденной работе по защите 
прав подростков», директор 
средней школы имени Кал-
матаева Ж.Садуакасов «О 
развитии в школе правового 

ЗАЩИЩАЯ ПРАВА И 
ИНТЕРЕСЫ ДЕТЕЙ  

воспитания», аким Ушби-
икского сельского округа 
П.Оралбаева «О работе по 

оказанию помощи детям из 
малообеспеченных семей 
и детям, оставшимся без 
родительского попечения», 
главный специалист ап-
парата акима Суыкбулак-
ского поселкового округа 
М.Буркенова «Об итогах 
проведения акции «Дорога 
в школу». В ходе обсужде-
ния вопросов повестки дня 
заседания, докладчикам 
поступил ряд вопросов, на 
которые ими были предо-
ставлены исчерпывающие 

ответы. Выслушаны, приня-
ты к сведению и озвученные 
членами комиссии предло-
жения по рассмотрению на 
последующих заседаниях 
вопросов, касающихся про-
филактики правонаруше-
ний в подростковой среде 
и прочих животрепещущих 
молодежных тем.

Заместителем акима райо-
на А.Ибраевым при подведе-
нии итогов заседания было  
рекомендовано акимам окру-
гов осуществлять на местах 
более целенаправленное и 
конструктивное взаимодей-
ствие с образовательными 
учреждениями, женсовета-
ми, советами аксакалов в 
вопросах правового воспи-
тания подрастающего по-
коления. Тогда и возможно 
качественное обеспечение 
правопорядка в школах и 
за ее стенами, расширение 
активного участия детей и 
подростков в работе спор-
тивных и культурных цен-
тров, зачастую пустующих, 
а также решение других про-
блемных вопросов защиты 
прав и интересов детей и 
молодежи.        

Г.Смагулова.

«Кадры решают все!»  - 
данный лозунг советского 
периода не теряет своей 
актуальности и сегодня. 
Ведь извест-
но, что каче-
ство и эффе-
тивность ра-
боты любого 
учереждения 
зависит, пре-
жде всего, от 
уровня  об -
разования и 
квалифика -
ции сотруд-
ников. Осо-
бенно важно 
это для су-
дебной си -
стемы, пред-
ьявляющей 
повышенные 
требования 
к специали-
стам по высо-
кому уровню 
подготовки, 
сочетающей 
знания в различных об-
ластях законодательства, 
личностные и психоэмоциа-
нальные качества.

Граждане за защитой сво-
их интересов стали чаще 
обращаться в суды, убеди-
тельным подтверждением 
расширения доступа граж-
дан к правосудию служит 
возросший за годы реформ 
в несколько раз обьем вы-
полненной судами работы.

Позитивный имидж су-
дебной власти является ее 
внешним отражением, по-
казателем деловых и нрав-
ственных качеств людей, ее 
представляющих.

Все специалисты суда – 
это прежде всего государ-
ственые служащие.

Несение государственной 
службы является выра-
жением особого доверия 
со стороны общества и 
государства и предъявля-
ет высокие требования к 
нравственности, этике и 
моральному облику госу-
дарственных служащих.

Работа  специалиста 
канцелярии суда сложна, 

многофункциональна и в то 
же время интересна. От ор-
ганизованной работы спе-
циалиста, его ответствен-

ности, грамотности, добро-
совестности и аккуратности 
во многом зависят работа 
и имидж суда.Участвуя в 
судебном процессе, слу-
шая квалифицированных 
юристов, изучая материалы 
дела, специалист может 
самостоятельно проанали-
зировать рассматриваемый 
спор, сделать свои выводы. 
А наблюдая за процессами, 
где участвуют опытные 
юристы,  как со стороны 
истца, так и со стороны от-
ветчика, он набирается и 
юридического опыта.

Таким образом, у спе-
циалиста, секретаря судеб-
ного заседания, знающего 
работу суда изнутри, все 
азы судопроизводства име-
ются больше возможностей 
стать судьей.

Активную позицию суд за-
нимает по взаимодействию   
с районным отделом за-
нятости и социальных про-
грамм, где ежегодно по 
предусмотренным програм-
мам суд готовит свой кадро-
вый состав. Это реальная 
возможность для любого 

выпускника юридическо-
го факультета без стажа 
работы поступить на госу-
дарственную службу, после 

прохождения предусмо-
тренных законом процедур. 
За последние 3 года почти 
все специалисты пришли в 
суд именно таким путем.

В данной части хотелось 
бы отметить, что желаю-
щие могут в рабочее время 
обратиться в Жарминский 
районный суд за получени-
ем справочной информации 
или позвонить по телефону 
8/723/47/65-877.

Многим молодым спе-
циалистам суд распахнул 
свои двери для вступле-
ния во взрослую жизнь. 
Среди них А.Затаев, Д. 
Бақтыбай, А. Ануарбеко-
ва , Р.Амангельдинова , 
С.Сагындыков .

Новое поколение спе-
циалистов канцелярии суда 
– это специалисты, которые 
тепло будут в последующем 
вспоминать свое первое 
место работы - Жарминский 
районный суд, незаменимой 
и богатой практикой давший 
им дорогу в будущее.

А.Затаев, главный 
специалист Жарминского 

районного суда.

ГЛАВНОЕ – КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 
ГоССлуЖбА

В мире на английском язы-
ке говорит примерно полтора 
миллиарда человек. Еще 
миллиард этот язык изучают. 
Надеемся, вы уже тоже в 
их числе.

Во всем мире три чет-
верти всей переписки 
ведется на английском 
языке.

Практически все между-
народные конференции, 
спортивные соревнова-
ния и конкурсы, а также 
телевизионные трансляции 
о них ведутся на английском 
языке.Большинство web-
сайтов в сети Интернет, а это 
более миллиарда страниц 
информации написаны по-
английски. Следовательно, 
знание английского дает 
человеку доступ ко всем этим 
ресурсам.

Книги, газеты, журналы, 
теле - и радио - каналы на 
английском – это неисчер-
паемый источник объектив-
ной и полезной информации 
на любую тему и по любому 
вопросу. 

По данным авторитетных 
кадровых агентств, специа-
листы со знанием английско-
го языка получают зарплату 

примерно на 40% выше, чем 
их коллеги, которые англий-
ским не владеют. Ясно, что 
в настоящее время, чтобы 
устроиться на хорошую и 
интересную работу, нужны 
знания не только в професси-
ональной сфере (экономика, 
юриспруденция, технологии), 
но и отличное владение ан-
глийским языком.

Знание английского языка 
дает возможность общаться 
с интересными людьми по 
всему миру, при помощи 
того же Интернета, узнавать 
много нового и интерес-

ного о жизни других стран, 
путешествовать по всему 
миру. В любом отеле в любой 
стране мира всегда найдется 

человек, который говорит 
по-английски. Зная ан-
глийский, можно без труда 
спросить дорогу, завязать 
беседу, а если потребу-
ется, то и попросить о по-
мощи.

Вероятно, теперь вы 
сами сможете ответить 
на вопрос «Зачем учить 

английский?»
Тогда не теряйте время, 

изучайте его! Районный от-
дел культуры и развития 
языков дает возможность из-
учить английский язык всем 
жителям района от 18 лет и 
старше. Что важно отметить, 
языковой кружок желающими 
посещается бесплатно! 

Занятия проводятся в 
Доме молодежи.

Записаться можно по те-
лефонам: +77057522131, 
+77759706263. 

Э.Садуева преподаватель 
английского языка.

Знать английский яЗык 
–престижно и выгодно 

полияЗычие

Бешенство в Казахстане 
регистрируется ежегодно. 
Во всем мире исход забо-
левания известен - гибель 
заболевшего человека и 
животного, его заразившего. 
Другого сценария нет, так 
как нет лечения бешенства. 
Вывод напрашивается сам 
собой: если нельзя выле-
чить, то суть профилактики в 
предупреждении заражения 
и препятствии развитию за-
болевания.

В последние годы на тер-
ритории республики отме-
чается ухудшение эпиде-
мической и эпизоотической 
ситуации по бешенству. 
За последние 3 года  на 
территории страны заре-
гистрировано 22 случаев 
данного заболевания среди 
населения. Надо отметить, 
что население само безот-

ветственно способствует 
поддержанию высокой чис-
ленности бродячих живот-
ных, выгоняя из дома собак 
и кошек, выбрасывая при-
плод на само выживание,  
выкармливает уличных жи-
вотных и обеспечивает тем 
самым  их неконтролируемое 
размножение.

Признаки бешенства у 
животных очень разнообраз-
ны, но первым обращает 
на себя внимание необыч-
ное поведение животных. 
Собаки начинают глотать 
несъедобные предметы – 
камни, стекло, дерево  и т.д. 
У животных отвисает нижняя 
челюсть, появляется обиль-
ное слюнотечение и буйное 
состояние, они набрасыва-
ются на людей и животных, 
нанося им тяжелые укусы.

Заболевание бешенством 

человека и животного за-
канчивается летальным ис-
ходом. Необходимо пом-
нить, что при малейших 
признаках подозрительных 
на бешенство у собаки или 
кошки следует обратиться 
к ветеринарному врачу. 
Недопустимо владельцам 
самим оказывать помощь 
животным, так как это опас-
но для жизни. В случае укуса 
человека животным, по-
страдавшему необходимо 
немедленно  обратиться к 
врачу для решения вопроса 
проведения прививок против 
бешенства. Только своев-
ременные прививки могут 
предупредить развитие за-
болевания. Это единствен-
ное средство, предупре-
ждающее его развитие.  
Н.ибраимова врач по ФЗоЖ 

Жарминской ЦРб.

опАСНоСть ЗАРАЗитьСя 
бешеНСтвом - еСть вСеГдА

Государство останет -
ся в составе учредителей 
ЖССБК, а вкладчикам бан-
ка  ежегодно продолжат 
выплачивать 20% премию. 
Данная норма  не зависит 
от формы  собственности 
финансового института и 
закреплена в законе «О 
жилищных строительных 
сбережениях в РК». Поэтому 
у граждан нет повода для 
беспокойства, пояснили 
сегодня в пресс-службе 
Жилстройсбербанка.

Там рассказали,  что 
успешно выстроенная си-
стема жилстройсбережений 
давно  доказала свою ста-
бильность и эффективность. 
Сейчас Жилстройсбербанк 
вышел на новый этап разви-

тия и готов сотруд-
ничать с потенци-
альными инвесто-
рами. Это придаст 
новый импульс 
деятельности бан-
ка и сделает его 
работу еще более 
эффективной.

- От того, что у 
ЖССБК появится 
новый партнер, 
банк только выи-
грает. Это новые 
инвестиции, до-
п о л н и т е л ь н ы е 

вливания, более новые тех-
нологии и IT-услуги. Между 
тем банк продолжит свою 
социальную функцию, так 
как ежегодно будет получать 
субсидии от государства и 
выплачивать своим вклад-
чикам  ежегодную премию, 
- пояснила заместитель 
Председателя Правления 
АО «Жилстройсбербанк 
Казахстана» Айжан Ме-
деуова.

Она объяснила, что кон-
кретное решение по при-
влечению акционера еще не 
принято. В будущем будет 
проработан самый опти-
мальный план и затем его 
согласуют с  правитель-
ством.  Этот процесс займет 
порядка двух месяцев. Так 

же на стадии обсуждения 
находится вопрос, какой 
именно процент акций будет 
предложен инвестору.   

Медеуова рассказала, что 
в мировой и европейской 
практике есть немало при-
меров, когда банки, реа-
лизующие систему ЖСС, 
имеют частных инвесторов. 
И это не мешает им успешно 
выполнять социальную по-
литику государства - обеспе-
чивать граждан доступным 
жильем. В этом же направ-
ление продолжит свою рабо-
ту и Жилстройсбербанк.

В данный момент ЖССБК 
входит в Европейскую фе-
дерацию строительных сбе-
регательных касс (ЕФССК). 
По примеру европейских 
коллег, банк на протяжении 
12 лет реализует в Казах-
стане систему ЖСС. Благо-
даря ей получить займы под 
самые низкие в стране про-
центные ставки и улучшить 
свои жилищные условия 
смогли порядка ста тысяч 
казахстанцев. На данный 
момент в ЖССБК  действует 
более 550 тыс. договоров и 
по всем ним банк продолжит 
выполнять свои обязатель-
ства в полном объеме.

информационный
 центр вКо.

Жилстройсбербанк сохранит все 
свои социальные обязательства



5 стр.                     1 октября 2015 годаҚалба тынысы 

Минувшее воскресенье, 
несмотря на осеннюю про-
хладу, выдалось жарким и 
богатым на спортивные ба-

талии, прошедшие на 12-ой 
районной спартакиаде среди 
школьников на призы акима 
района. А начался этот день 
в школе – гимназии имени 
Абая с торжественного от-
крытия соревнований, в ко-
тором принял участие аким 
Калбатауского сельского 
округа С.М.Торгаев. В своем 
приветственном обращении 
к командам он пожелал 
всем здоровья, успехов в 
предстоящих соревновани-
ях, честной и красивой по-
беды над соперником. Глава 
округа подчеркнул, что се-

годня в нашей стране очень 
многое делается для раз-
вития сферы физкультуры 
и спорта, для всестороннего 

и полноценного воспитания 
подрастающего поколения, 
для формирования у казах-
станцев положительного 
отношения к ведению здо-
рового и активного образа 
жизни. В этом плане район, 
как известно, в почетном 
авангарде, составляющим 
сегодня множество имен 
атлетов – жарминцев, их 
яркие и громкие победы на 
спортивных состязаниях 
самого высокого уровня, 
преемственности поколений 
в развитии и укреплении тех 
или иных видов спорта. В 

районе работают спортив-
ные школы, где в секциях 
круглогодично занимается 
жарминская детвора, от-
крываются футбольные 
поля, хоккейные площадки, 
спортивные залы и моду-
ли, другие новые соору-
жения, подобно спортивно 
- физкультурному комплек-
су, возведенному и пода-
ренному землякам выдаю-
щимся нашим чемпионом 
Д.Турлыхановым.   

Официальную часть ме-
роприятия продолжила це-
ремония чествования побе-
дителей и призеров прошед-
шей в 2014 -2015 учебном 
году спартакиады среди 
школьников.  Победителями 
стали учащиеся средней 
школы имени Маяковского. 
Второе место заняли уча-
щиеся школы – гимназии 
имени Абая. Третье место 
за ребятами из средней 
школы Георгиевская. 

В нынешнем году, что 
радует, команд – участниц 
спартакиады делегирова-
ли двадцать девять школ 
района. В течение всего 
дня юные спортсмены со-
стязались и оспаривали 
звание сильнейшего в таких 
видах, как легкая атлетика, 
настольный теннис, волей-
бол, мини-футбол, тогызку-
малак, шахматы и шашки. 
Интересно и захватываю-
ще проходили соревнова-
ния во всех трех школах 
райцентра и на площадках 
спортивных учреждений. 
Так, если в беге на 800 ме-
тров у юношей лучшим стал 
М.Мейрамханов из СШ име-
ни Теряева, то второе и тре-
тье места заняли Ш.Рамазан 
(школа – детский сад име-
ни Абая) и Е.Калымбеков 
(СШ Кызылагаш). У деву-

Должны мы, наследни-
ки фронтовиков Великой 
Отечественной войны, ко-
торые четыре долгих года 
на огромной территории от 
Белого до Черного морей, 
сражались с германским 
фашизмом за судьбу на-
шей Родины, судьбу многих 
народов планеты. Сража-
лись, выстояли и победили 
в одной из самой кровопро-
литной войн человечества. 
В этом есть личный вклад и 
нашего земляка, ветерана 
педагогики из села Ушбиик – 
Кажыгали Алимханова. 

Алимханов Кажыгали ро-
дился в 1921 году в Жар-
минском районе Семипа-
латинской области в семье 
крестьянина – бедняка. 
Имел начальное образова-
ние. Рано оставшись без 
родителей, воспитывал-
ся в детском доме города 
Семипалатинска. В 1934 
году Кажыгали Алимханов 
поступил на подготовитель-
ный курс Семипалатинского 
казахского педагогического 
училища. Окончив его в 1939 
году, работал в городской 
начальной школе. В этом 
же году он  стал студентом 
языко – литературного фа-
культета Семипалатинского 
педагогического институ-
та. К сожалению, успешно 
проучившись в данном выс-
шем учебном заведении два 
курса, Кажыгали Алимханов 
не смог продолжить учебу 
по тяжелому семейному 
положению. В 1941 году по 
приказу областного отдела 
образования он направлен 

учителем в среднюю школу 
Абайского района, где и 
проработает до своего при-
зыва в январе 1942 года в 
ряды Красной армии. Све-
дения о военной службе 
К.Алимханова скуповаты, 
известно лишь, что прод-
лилась она до 1944 года, с 
которой фронтовик вернул-
ся с инвалидностью второй 
группы.

Дальнейшая судьба Кажы-
гали Алимханова связана с 
нашим, Жарминским райо-
ном. До 1947 года, после 
своей демобилизации быв-
ший солдат – учитель рабо-
тал инспектором районного 
отдела образования. Затем 
жизненные дороги привели 
его на станцию Ушбиик, в 
начальную школу №5, явля-
ющуюся в ту пору филиалом 
станционной школы. Здесь 
он ведет обучение в казах-
ских классах, прекрасно 
владея, как свидетельству-
ют сегодня нам архивные 
документы, методикой пре-
подавания и давая ежегодно 
100% успеваемости в своих 
классах. Учитель был всегда 
строг и требователен к уче-
никам, относясь и к своим 
обязанностям аккуратно и 
добросовестно. Много вре-
мени уделялось учителем и 
для своего самообразова-
ния и повышения методи-
ческих и политических зна-
ний. Он выписывал журнал 
«Халық мұғалімі», газеты 
«Социалистік Қазақстан» 
и «Екпінді», посещал кру-
жок по изучению истории 
ВКПСС, активно участвовал 

в общественной жизни шко-
лы и села. За многолетнюю 
плодотворную деятельность 

учитель заслуженно снискал 
благодарность и уважение 
руководства школы, учащих-
ся и односельчан. 

Сегодня тысячи воспи-
танников Кажыгали Алим-
ханова подобно птицам, 
разлетевшимся из родного 
гнезда, живут и трудятся 
по всему Казахстану и за 
его пределами. Но дума-
ется, все они сохранили в 
себе светлые воспоминания 
о своем первом учителе, 
научившем их простым, но 
очень важным истинам – как 
правильно жить, добросо-
вестно работать, с добротой 
и пониманием относиться 
к окружающим, быть обра-
зованными и порядочными 
людьми.

К.Бужеева председатель 
первичной профсоюзной 

организации средней школы 
имени Актайлак би. 

Говорят: человек красит 
свое время. Выходец  из 
нашего района, имя ко-
торого было известно не 
только казахской интелли-
генции, но и всему Казах-
стану – Кудышев Омарга-
ли прожил нелегкую, но 
красивую жизнь, посвятив 
ее журналистике.

Он родился в студеном 
декабре 1912 года на руд-
нике Акжал Георгиевского 
района Семипалатинской 
области. Имея семь клас-
сов школы, считался  гра-
мотным человеком для 
своего времени, но про-
должил образование уже 
в Семипалатинском пе-
дагогическом училище. 
После окончания данного 
учебного заведения наш 
земляк становится сту-
дентом института журна-
листики, который впослед-
ствии будет преобразован 
в факультет журналистики 
Казахского государствен-
ного университета имени 
Аль-Фараби. 

Трудовая деятельность 
начинающего журнали -
ста Омаргали Кудышева 
началась в газете «Ра-
бочий» города Ленино-
горска. Довелось порабо-
тать ему в алмаатинской 
газете «Қызыл сақшы» 
и «Екпінді» в городе Се-

мипалатинске. Когда на-
чалась Великая Отече-
ственная война, он ушел 
на фронт уже в 1941 году. 
Фронтовые газеты «Қызыл 
семсер» и «Боевой путь» 
- вот поле деятельности 
журналиста из Казахстана 
на передовой, где в каче-
стве очевидца тех грозных 
и трудных годин для всей 
нашей страны и участника 
боевых действий он мог 
рассказать о войне только 
истинную правду. Демоби-
лизовался Омаргали Куды-
шев только в 1946 году. За 
заслуги перед Родиной в 
годы войны он был награж-
ден орденами «Красная 
звезда», «Отечественной 
войны» первой и второй 
степеней, медалями и по-
четными грамотами. 

Дальнейшая судьба ге-
роя нашей публикации 
– это жизнь,  насыщен -
ная поездками по стране, 
встречами с интересными 
людьми – персонажами его 
авторских работ и очерков, 
труд, до конца земного 
пути посвященный журна-
листике, как главному и 
любимому делу. Редактор 
журнала «Угітші блокно-
ты», «Блокнот агитато-
ра», заместитель главного 
редактора «Социалистік 
Қазақстан», главный ре-
дактор газеты «Учитель 
Казахстана», «Қазақстан 
мұғалімі», редактор Пав-
лодарской газеты «Қызыл 
Ту», работа в аппарате 

Центрального комитета 
Коммунистической партии 
Казахстана и в «Ведомо-
стях Верховного Совета 
Казахской ССР»,  -  вот 
издания, где еще помнят, 
верится, о Омаргали Куды-
шеве, как о человеке, руко-
водителе и журналисте. 

Выйдя на заслуженную 
пенсию, Омаргали Куды-
шев не ушел на покой, 
а продолжал трудиться 
– возглавлял отдел в жур-
нале «Сельское хозяйство 
Казахстана», был редак-
тором журнала «Новый 
фильм» «Жаңа фильм». 
Занимался он и обще -
ственной деятельностью. 
Его последнее место рабо-
ты – заведование отделом 
в обществе «Біздің Отан», 
«Наша Родина». 

Омаргали Кудышева не 
стало в 1991 году. Его 
родные – супруга живет в 
городе Актобе, дочь Нур-
гуль, ставшая архитекто-
ром и внучка Асель Омар, 
избравшая, как и дед, про-
фессию писателя, прожи-
вают и работают в столице 
России – Москве. Жители 
же Акжала, поселка, за-
терявшегося в седых про-
сторах жарминской степи, 
хранят память о Омаргали 
Кудышеве и гордятся им 
– учителем, журналистом, 
фронтовиком.

Б.Мухамеджанова 
председатель первичной 

профсоюзной организации 
основной школы Акжал.                

УЧИТЕЛЬ, 
ЖУРНАЛИСТ, ВЕТЕРАН

ПОМНИТЬ О ИХ БЕСПРИМЕРНОМ 
ВОИНСКОМ ПОДВИГЕ

шек здесь первенствовала 
ученица СШ Георгиевская 
Д.Дуйсенова,  призера -
ми стали Ш.Шамельхан 
из СШ имени Шакенова и 
Т.Индюкова из СШ имени 
Карелина. В настольном 
теннисе успех сопутство-
вал командам СШ имени 
Карелина, СШ имени Мая-
ковского, СШ Георгиевская, 
занявшим первое, второе и 
третье места соответствен-
но. Под волейбольной сеткой 
призы спартакиады в этом 

году разыгрывали только 
девушки. Удача тут улыб-
нулась волейболисткам СШ 
Георгиевская – они выигра-
ли, немного им уступили, 
ставшие второй и третьей 
команды СШ имени Маяков-
ского и СШ имени Актайлак 
би. Как показали результаты 
состоявшихся матчей в мини 
- футболе, лучшие футболи-

сты в районе – мальчишки 
из СШ имени Шакенова, СШ 
№236 и школы – гимназии 
имени Абая. Ребята из СШ 
имени Шакенова стали луч-
шими и в тогызкумалаке, 
опередив спортсменов СШ 
Георгиевская и школы – гим-
назии имени Абая. В коро-
левской игре - шахматах до-
минировали учащиеся ОШ 
имени Шевченко, выиграв у 
старших товарищей из СШ 
Жангизтобе и СШ Кызыла-
гаш. В шашках же первы-

ми стали также учащиеся 
основной школы – команда 
ОШ Васильковка, которые 
не дали никаких шансов для 
победы ребятам СШ имени 
Уалиханова и СШ имени 
Калматаева.            

А вот общие итоги спар-
такиады – десятка лучших 
команд, кто, как говорится, 
попал в «цветы». Здесь 

команды СШ Бакырчик ( 
284,25 баллов), СШ имени 
Актайлак би (288,25), СШ 
Бирлик (293,25), школа – 
детский сад имени Абая 
города Шар (304,75), СШ 
№236 (305,5), СШ имени Ка-
релина (307,75), СШ имени 
Маяковского (312 баллов). 
На третью ступень пьеде-
стала почета в этом году 
поднялась с 325-ю баллами 
команда школы – гимназии 
имени Абая. Второе место 
и 339 баллов завоевали 

учащиеся средней школы 
имени Шакенова. Звание 
же чемпионов и кубок аки-
ма района выиграли маль-
чишки и девчонки средней 
школы Георгиевская, общая 
копилка которых составила 
377,75 баллов.  Победители 
и призеры  получили также 
грамоты и ценные подарки.

Г.Смагулова.

СПАРТАКИАДА – БЫТЬ ЗДОРОВЕЕ, КРЕПЧЕ И СИЛЬНЕЕ



Ақжал ауылының тұрғыны болған аяулы ана, 
ардақты әже, шаңырағымыздың берекесі болған 

Карагузинова Бақты Оралқызының ортамыз-
дан орнын ойсыратып бұл дүниеден өткеніне 

қазанның 4-і күні 40 күн болады.
Асыл анамызды сағына еске аламыз.

Анамыздың рухына арналған 40 
күндік асы қазанның 4-і күні сағат 12-де 
«Шаңырақ» мейрамханасында беріледі. 
Қайғымызға ортақтасып, демеу болған 
барша жамағатты шақырамыз.
Тосын келіп бір-ақ күнде жылатар,
Сұм ажалға ете алады кім амал?

Тірі күнге тәубе еткенмен бәріміз,
Көңіл төрі сағынышқа сұранар.
Сағынамыз қамқор болған күніңді,
Естісек қой қалжың айтқан үніңді.
Жалбарынып бір Алладан тілейміз,
Жарық қылсын қабірдегі түніңді.

Еске алушы балалары, келіндері, немерелері.

Ортабұлақ ауылының тұрғыны болған асыл 
жар, ардақты анамыз Жанбайсенова Жатиза 

Кәрімқызының рухына арналған 40 күндік асы 
10 қазан күні сағат 12-де «Нұр» мейрамхана-

сында берілетінін барша жамағат, 
ағайын-туыс, құда-жекжат, дос-

жарандарға хабарлаймыз.
Анажан шаңыраққа болдың пана,
Жамандық қылмаушы едің ешбір 
жанға.
Амал не, жоқсыз бүгін ортамызда,
Сағындық, ана, сізді баршамызда.
Жан-ана, ұл-қызының тірегі едің,
Асыл бейнең, ұлағатты сөздерің.
Үлгі болмақ ұрпағыңа мәңгілік,
Нұрлы жүзің санамыз да жатталып.
Жаның болғай жәннатта деп тілейміз,
Қабіріңе нұрын төксін тәңір жап-жарық.

Еске алушылар жолдасы, балалары, немерелері.

АСҚА ШАҚЫРУ

Атамыз Еңсебаев Базарбек 
Мұхамеджанұлын 80 жасқа толуы-

мен құттықтаймыз!
Аман болсын басыңыз,
Ағармасын шашыңыз.
Шөбере сүйіп әлі де,
Жүзге жетсін жасыңыз.
80-де өмір белесі,
Қартайдым мен демеші.
Туған күнде жыл сайын,
Қуанышқа бөленші.

Тілек білдірушілер Еңсебаев, Нұрекенов әулеттері.

Әуезов кентіндегі орталық кітапхананың  
кітапханашысы Муканова Макып 

Тілеужанқызын
40 жас мерейтойымен құттықтаймыз!

Ат жалын тартып қамал бұзатын 40 
жасқа келген туған күнің құтты болсын!

Сен талап пен жігер жетелеген өмір 
өрісінде өзгелерден озып дараланып 
жүрсің. Игі ісіңнің қашанда оңға басуы-
на, әр қадамыңның қарымды болуына, 
ел-қоғам алдында абыройыңның арта 
беруіне тілектеспіз.
Аспаның ашық, жүзің жарқын, отбасың берекелі, әр күнің 
мерекелі болсын!
Қырық жасқа толғаның –
Қырдан асып қалғаның.
Арманыңды жалға мың,
Бақ сыйласын алда күн.
Өмір мәнін шын ұқ та,
Қиялға өрле қырықта.
Өсиетін бабалар
Ешқашанда ұмытпа. 
Қызығы көп қырықтың,
Өмір алға басты анық.
Гүлі жайнап үміттің,
Жүр әрдайым жас болып.

Ізгі тілекпен «Әуезов кенті әкімі аппараты» 
ММ-сі ұжымы.

Жарма аудандық ішкі істер бөлімінің ардагерлері 
мен қызметкерлері, осы саланың 

ардагері Базарбек Еңсебаевты 
80 жасқа толған мерейтойымен 

құттықтайды!
Деніңізге саулық, мол бақыт тілейміз. 

Қоғамдық тәртіпті қамтамасыз етудегі 
еселі еңбегіңіз әріптестеріңізбен жоғары 
бағаланады.

Құрметті апайымыз Хасенова Шакен Даутбекқызын 
60 жасқа толған туған күнімен құттықтаймыз!

Құтты болсын мерейлі туған күніңіз,
Қуанамыз, шаттанамыз өзіңізбен біз  
    бүгін.
Аман болсын басыңыз, ағармасын  
        шашыңыз,
Жездемізбен жарасып, жүзге жетсін  
          жасыңыз.

Ізгі тілекпен бауырың Дархан, 
келіні Салтанат, немерелерің Санжар, Акбар. 

Георгиевка орта мектебі ұстаздарын 
шын жүректен мұғалімдер күнімен 

құттықтаймыз!
Құтты болсын мерейтой, ұстаздарымыз,
Орындалсын ойға алған армандарыңыз.
Болашаққа білім мен жол сілтеген,
Еңбектеріңізге біз мәңгі қарыздармыз.
Басыңызға бақ ұялап, бақыт қонсын,
Береке-ынтымақпен орта толсын!

«Тарлан» мектеп ұйымы.

Жаңғызтөбе кентінің тұрғыны болған аяулы ана-
мыз, Кульжамиля Баймұханбетқызының (Көккөз 

апа) өмірден өткеніне 1 жыл болады.
Қайғымызға ортақтасып жанымызға демеу болған 

барша жамағатқа марқұмның рухына арналған 1 
жылдық асы қазанның 4 күні сағат 11:00, 14:00 де 
Жаңғызтөбе кентінің қатымханасында берілетіндігін 
ағайын-туыс, құда-жекжат, көрші-қолаң, жора-
жолдастарға хабарлаймыз.

Еске алушы Ариновтар әулеті.

ЕСКЕ АЛУ
Жаңғызтөбе кентінің тумасы болған аяулы, 
ардақты әкем Аринов Марат Жұмағазыұлын 

сағынып еске аламын.Тірі жүрсе қазанның 3 күні 
49 жасқа толар еді. 

Жыл болды әке міне өткеніңе
Қызыңның көз жасын төккеніңе
Сұм ажал келді дағы жылатпады
Қатал тағдыр қаһарын төккені ме?
Әкетай бір өзіңді сағынамын
Алладан тілек тілеп,жалынамын
Ойласам,сізбен өткен күндерді мен
Жүрегім қан жылап, қамығамын.
Өкініштің ешқашан орны толмас,
Әкесіз бақытты бола алмас
Күйер соған жаным, көзге кеп жас.
Ендігі орның Әкетай жәннат болсын,
Қабірің жарықтанып, нұрға толсын.
Туыстарың бағыштап, қол жайғанда
Тілегіміз Аллаға қабыл болсын.

Еске алушы қызың Аринова Мақпал

АСҚА ШАҚЫРУ

ҚҰТТЫҚТАЙМЫЗ!
6 бет                            1 қазан 2015 жыл“Қалба тынысы”

САТЫЛАДЫ - ПРОДАЕТСЯ

Тез арада арзан бағада үй сатылады. Мекен-жайы: 
Мұсылманқұлов көшесі, 43/Г, тел. 87781722176, 
87787739388.

Продам дом по ул. Кабанбая, 268. Имеются все 
надворные постройки. Тел. 65-033, 87071071050.

Продам ДЭУ-Нексия, 2012 г/в, пробег 26000 км, 
в отличном состоянии. Цена 1 млн. 350 тыс. тенге. 
Тел. 87754466848. А также продам Газель тентован-
ный, 2001 г/в, в хорошем состоянии 920 тыс. тенге 
(торг). Обращаться по тел. 87759869541.

Продается дом по ул. Нуршаихова, 67 со всеми 
удобствами. Имеются все надворные постройки: га-
раж, сарай, баня, летняя кухня, огород. Обращаться 
по тел. 6-12-40, 87055205485.

Продаются трактор Т-401 с куном, кзн, грабля, 
прицеп одноосьный, ЮМЗ-6 с куном, стогомет. Об-
ращаться по тел. 54-315, 87013676563.

Орталықта Достық көшесі, 71 мекен-жайында үй 
сатылады. Барлық қосалқы құрылыстары бар. Тел. 
6-23-11, 87775791585, 87752715413.

Қалбатау ауылының тұрғыны Дөненбаев 
Армияның немересі Дөненбаев Ринатты сағына 

еске аламыз. Егер тірі жүрсе 27 қыркүйекті 
20 жасқа толар еді.

Ринатым, ақ таңым ең күліп атқан,
Торқа болсын жұмақта жерің жатқан.
Бақұл бол аңқылдаған балапаным,
Тағдырдың неге ауыр жүгі батпан.
Қолдан келер шара жоқ амалым не,
Алланың нұры жаусын қабіріңе.
Топырағың торқа болсын құлыным,
Жаның болсын жәннат бақтың төрінде.

Анаң Салтанат, інің Дархан.
Егіліп іштей ғана еске аламыз,
Қамығып, күрсінеміз, сағынамыз.
Ерте кеттің асығып амал бар ма?
Тағдырдың салғанына бағынамыз.
Жатқан жерің құлыным, мамық болсын,
Басыңдағы шырағың жарық болсын.
Қайтеміз, өкінгенмен орның толмас,
Алланың нұры жауып, жәннат болсын.

Сағына еске алушы нағашыларың.

Светлой памяти нашего друга Доненбаева 
Рината посвящая всю нашу благодарность, 

любовь и уважение.
С того ужасного и страшного события
Не было еще совсем и дня,
Чтоб не заплакали родные,
Чтоб тебя не вспомнили друзья.
Смотришь с фотографии надгробной
Ясный взгляд, как будто бы живой,
Кажется, услышим голос твой,
Тот спокойный, добрый и родной.
Печаль и дрожь пронзает наше тело,
Поверить мы не можем, не хотим,
И сколько бы ни проходило время
Забыть себе тебя мы не дадим.

Любящие тебя соклассники и друзья - выпускники 
2013 года СШ Георгиевская.

ЕСКЕ АЛУ

ЖҰМЫСҚА ШАҚЫРАМЫЗ!
ШҚО МКҚБ 4 ПБ (мамандандырылған күзет 

қызмет басқармасы 4 полиция батальоны, Жар-
ма ауданындағы) полицей лауазымына әскери 
қызметке жарамды 25 жасқа дейінгі азаматтарды 
жұмысқа шақырамыз. Байланыс телефондарымыз: 
8/72345/2-12-07, 8/72347/65-877.

ПОМНИМ

Қапанбұлақ ауылының тумасы әрі тұрғыны 
болған Алтайбаев Бекмурат Қапашұлының 

дүниеден өткеніне 40 күн болады.
Ардақты әкеміздің 40 күндік асы 9 қазан күні сағат 

12-де «Атамекен» мейрамханасында беріледі. 
Асқа барлық туған-туыстарды, құда-жекжаттарды, 
көршілерді, сыныптастарын шақырамыз.

Еске алушылар жұбайы, балалары, немерелері.

СДАМ В АРЕНДУ
Сдам квартиру семейной паре. Обращаться по 

тел. 87781840915.

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ 
ЭКСПЕРТИЗА

ИП «Даутова У.К.» подает документы по объекту 
«Благоустройство озера Арасан» на государственную 
экологическую экспертизу.

АО «Казахтелеком» пред-
лагает студентам,  обучаю-
щихся в городских центрах 
и райцентрах услугу Интер-
нет ALTEL 4G по выгодным 
условиям.

Технология LTE являет-
ся лучшим беспроводным 
Широкополосным доступом 
к сети Интернет со скоро-
стью 20 Мбит/с. Основными 
характеристиками данного 
Интернета являются:  без-
лимитный трафик, высокая 
скорость, доступные тари-
фы. Ежемесячная оплата 
за пользование услугой со-
ставляет от 1100 до 3830 
тенге.

Как отметил житель г. Ая-
гоз  - «Благодаря современ-
ным услугам АО «Казах-
телеком», мы подключили 
услугу iD Net Wireless c Wi-Fi 
роутером по технологии LTE.  
Данный роутер с подключен-
ным Интернетом подарили 
сыну, который в этом году 
поступил на учёбу в г.Усть-
Каменогорск, ведь сегод-
ня жизнь и учёба каждого 
студента тесно связана с 
Интернетом. А за услуги Ин-
тернет оплачиваем мы сами 
по месту жительства. Это 
очень удобно и выгодно». 

С началом коммерче-
ской эксплуатации сети 
LTE жителям города Усть-
Каменогорска,  Семея,  Рид-
дера, Курчатова и Аягоза, 
а также посёлка Глубокое,  
Серебрянска, Белоусовки, 
Шульбинска стала доступна 
новая современная услуга 
ALTEL 4G.  При подключении 
услуги Интернет,  жителям 
предоставляются LTE- обо-
рудование (USB  модемы с 
раздачей Wi-Fi до 10 пользо-
вателей), а также вся линей-
ка тарифных предложений 
LTE, которую уже по до-
стоинству оценили жители 
большинства населённых 
пунктов области. 

В свою очередь, АО «Ка-
захтелеком» к началу учеб-
ного года приготовил спе-
циальное предложение:  
каждому абоненту при под-
ключении беспроводного 
Интернета LTE, оборудо-
вание предоставляется с 
условием на ответ-хранение 
бесплатно. Родителям, чьи 
дети учатся в городах и 
районных центрах, где до-
ступна услуга Интернет по 
технологии LTE, данное 
предложение действует до 
конца года.

ИНТЕРНЕТ ДЛЯ 
СТУДЕНТОВ

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ 
РАЙОНА!

9 октября 2015 года с 9.00 до 17.00 часов в район-
ной больнице с. Калбатау врачами областного центра 
проводится УЗИ всех органов, в том числе сосудов, 
сердца, суставов, малого таза, жкт, почек, молочной, 
щитовидной, предстательной желез, головного моз-
га детей, беременных (все сроки). Обследование 
платное! Запись по телефонам: 87232-26-49-95, 
87022938401 и 87775782572. 

Гос.лицензия 002466 DF.



Н. Сейтказина, экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімінің бастығы.

7 стр.                                  1 октября 2015 годаҚалба тынысы  

« Ж а р м а  а у д а н ы н ы ң 
тұрғын үй- коммуналды 
шаруашылық, жолаушы та-
сымалдау көлігі және автомо-
биль жолдары бөлімі» ММ-сі 
Жарма ауданы әкімдігінің 
«Жарма-Су» коммуналдық 
мемлекеттік кәсіпорыны 
директорының бос лауазы-
мына конкурс жариялайды:

Конкурсқа қатысушыларға 
қойылатын кәсіби талаптар: 
Жоғары кәсіби білімнің бо-
луы. Басшы лауазымдағы 
5 жылдан кем емес еңбек 
өтілінің болуы.  

Функционалдық міндеттері: 
елді мекендердің тыныс-
т ірш іл і г і н  ( сумен,  жы-
лумен жабдықтау және 
коммуналдық қалдықтарды 
көму, қалдықтар полигонда-
рын құру және пайдалану) 
қамтамасыз ету; табиғат 
пайдаланудың және орман 
өсірудің шектеулі режимі бар 
орман саябақтары, жасыл 
және қорғаныш аймақтарын 
құру; жергілікті автомо-
биль жолдарын күтіп ұстау. 
Қазақстан Республикасының 
заңнамасымен бекітілген шек-
терде Кәсіпорынның мүлкіне 
билік етеді;шарттар жасаса-
ды және өзге де мәмілелер 
жасайды;кәс іпорынның 
барлық қызметкерлері үшін 
міндетті бұйрықтар шығарады 
және нұсқаулар береді; 
Қазақстан Республикасының 
Еңбек кодексіне сәйкес 
Кәсіпорынға қызметкерлерді 
жұмысқа қабылдайды. 

Конкурсқа қатысушыларға 
қойылатын ортақ талаптар: 
Қазақстан Республикасының 
Конституциясын, Қазақстан 
Республикасының «Сыбай-
лас жемқорлыққа қарсы 
күрес туралы», «Мемлекеттік 
мүлік туралы», «Мемлекеттік 
с а т ы п  а л у  т у р а л ы » , 
«Тұрғын үй қатынастары 
туралы» Заңдарын,  және т.б. 
Қазақстан Республикасының 
нормативт і к  құқықтық 
актілері.

Конкурсқа қатысуға қажетті 
құжаттар 1) конкурсқа қатысу 
туралы өтініш; 2) мемлекеттік 
және  орыс  т ілдер інде 
түйіндеме; 3) еркін нысан-
да жазылған өмірбаян; 4) 
білімі туралы құжаттардың 
көшірмелері;

 5) еңбек кітапшасының 
(ол болған кезде) немесе 
еңбек шартының көшірмесі 
не соңғы жұмыс орнынан 
жұмысқа қабылданғаны 
және еңбек шартының 
т о қ т а т ы л ғ а н ы  т у р а л ы 
бұйрықтардың көшірмелері; 
6 )  «Денсаулық сақтау 
ұйымдарының бастапқы 
медициналық құжаттама 
нысандарын бекіту туралы» 
Қазақстан Республикасы 
Денсаулық сақтау министрі 
міндетін атқарушысының 
2010 жылғы 23 қарашадағы 
№  9 0 7  б ұ й р ы ғ ы м ен 
(Нормативтік  құқықтық 
актілерді мемлекеттік тіркеу 
тізілімінде № 6697 болып 
тіркелді) бекітілген нысан 

бойынша денсаулық жағдайы 
туралы анықтама. Конкурсқа 
қатысушы өзінің біліміне, 
жұмыс өтіліне, кәсіби даярлық 
деңгейіне қатысты қосымша 
ақпаратты (біліктілігін арт-
тыру, ғылыми дәрежелер 
мен атақтар беру, ғылыми 
жарияланымдар туралы 
құжаттардың көшірмелері, 
сондай-ақ бұрынғы жұмыс 
орнының басшылығынан 
ұсынымдар және т.с.) бере 
алады.

Конкурсқа қатысу үшін 
қажетті құжаттар аудандық 
«Қалба тынысы» газетінде 
жарияланған күннен ба-
стап 15 күнтізбелік күннің 
ішінде мына мекен-жайда 
қабылданады: ШҚО Жарма 
ауданы Қалбатау ауылы 
Достық көшесі 98, «Жар-
ма ауданының тұрғын үй-
коммуналды шаруашылық, 
жолаушы тасымалдау көлігі 
және автокөлік жолдары 
бөлімі» ММ-сі, 3 кабинет.

К о м и с с и я  қ ұ ж а т т а р 
қабылдау аяқталған күннен 
бастап бес жұмыс күні ішінде 
құжаттар тапсырған тұлғаны 
конкурсқа қатысуға жіберу 
туралы шешім қабылдайды.  
К о н к у р с қ а  қ а т ы с у ғ а 
жіберілген тұлғалардың 
тізімі бекітілгеннен кейін 
К о м и с с и я  к о н к у р с қ а 
қатысушылар ұсынған 
құжаттарды зерделейді және 
он күнтізбелік күн ішінде 
конкурсқа қатысушылармен 
әңгімелесу өткізеді.

ГУ  «Отдел жилищно 
коммунального хозяйства, 
пассажирского транспор-
та и автомобильных дорог 
Жарминского района» объ-
являет конкурс на занятие 
вакантной должности ди-
ректора Коммунальное го-
сударственное предприятие 
«Жарма-Су» акимата Жар-
минского района:

Квалификационные тре-
бования: Высшее профес-
сиональное образование. 
Наличие стажа работы на 
руководящих постах не ме-
нее 5 лет.

Функциональные обязан-
ности: жизнеобеспечение 
населенных пунктов (водо-, 
теплоснабжение и захороне-
ние коммунальных отходов, 
создание и эксплуатация по-
лигонов отходов); создание 
лесопарковых, зеленых и 
защитных зон с ограничен-
ным режимом природополь-
зования и лесоразведения; 
содержание автомобильных 
дорог местного значения; в 
пределах, установленных за-
конодательством Республи-
ки Казахстан, распоряжается 
имуществом Предприятия; 
заключает договоры и со-
вершает иные сделки;  из-
дает приказы и дает указа-
ния, обязательные для всех 
работников Предприятия; в 
соответствии с Трудовым 
кодексом Республики Ка-
захстан принимает на ра-
боту работников для Пред-

приятия.
Общее требования к 

участникам конкурса: Зна-
ние Конституции Республики 
Казахстан, Закона Республи-
ки Казахстан  «О борьбе с 
коррупцией», «О государ-
ственном имуществе», «О 
государсвенных закупках», 
«О жилищных отношениях», 
а также другие нормативные 
правовые акты  Республики 
Казахстан.

Необходимые документы 
для участия в конкурсе: 1) 
заявление об участии в кон-
курсе; 2) резюме на государ-
ственном и русском языках; 
3) автобиография, изложен-
ная в произвольной форме; 
4) копии документов об обра-
зовании; 5) копия трудовой 
книжки (при ее наличии) или 
трудового договора, либо 
выписки из приказов о при-
еме и прекращении трудо-
вого договора с последнего 
места работы; 6) справка о 
состоянии здоровья по фор-
ме, утвержденной приказом 
исполняющего обязанности 
Министра здравоохране-
ния Республики Казахстан 
от 23 ноября 2010 года № 
907 «Об утверждении форм 
первичной медицинской до-
кументации организаций 
здравоохранения» (заре-
гистрированной в Реестре 
государственной регистра-
ции нормативных правовых 
актов № 6697). Участник 
конкурса может представить 

дополнительную информа-
цию, относительно его об-
разования, стажа работы, 
уровня профессиональной 
подготовки (копии докумен-
тов о повышении квалифи-
кации, присвоении ученых 
степеней и званий, научных 
публикаций, а также реко-
мендации от руководства с 
предыдущего места работы 
и т.п.).

Необходимые для уча-
стия в конкурсе документы 
должны быть представлены 
в течение 15 календарных 
дней со дня последней пу-
бликации объявления о про-
ведении конкурса в район-
ной газете «Қалба тынысы» 
по адресу: ВКО, Жарминский 
район, с.Калбатау, ул. До-
стык 98 ГУ «Отдел жилищно 
коммунального хозяйства, 
пассажирского транспор-
та и автомобильных дорог 
Жарминского района» ка-
бинет 3. 

Комиссия принимает ре-
шение о допуске подавшего 
документы лица к участию 
в конкурсе в течение пяти 
рабочих дней со дня окон-
чания приема документов. 
После утверждения списка 
лиц, допущенных к участию в 
конкурсе, Комиссия изучает 
представленные участни-
ками конкурса документы 
и проводит собеседование 
с участниками конкурса в 
течение десяти календарных 
дней.

Назар аударыңыз, коНкурс! ВНимаНие, коНкурс!

« Ж а р м а  а у д а н ы н ы ң 
білім бөлімі» ММ-сі Ақжал  
ауылындағы «Ақжал негізгі   
орта мектебі» КММ-не ди-
ректор қызметінің  бос лауа-
зымына конкурс жариялай-
ды. Конкурс аудандық білім 
бөлімінде мына мекен жай-
да өтеді: Қалбатау ауылы, 
Достық көшесі 98 үй. Тел: 
/72347/ 65481.

Конкурсқа қатысушыларға 
қойылатын біліктілік та-
лаптары: білімі жоғары 
педагогикалық,  атқаратын 
функционалдық міндеттеріне 
сәйкес еңбек  өтілі бес жыл-
дан кем емес.

Лауазымдық міндеттері: 
Мекеме Жарғыға және 
басқа нормативтік құқықтық 
актілерге, лицензиясына 
сәйкес тікелей басқарады. 
Білім мекемесінің кеңесімен, 
қоғамдық ұйымдармен 
бірлесіп, білім және жұмыс 
бағдарламаларын, оқу жо-
спарларын, оқу кестелерінің 
жылдық күнтізбесін, ішкі 
тәртіп ережесін,  басқа 
нормативтік  құжаттарды  
дайындайды және бекітеді. 

М е к е м ен і ң   б а с қ а р у 
құрылымын анықтайды, 
қ а р ж ы ,  ш а р у а ш ы л ы қ , 
әдістемелік және мекеменің 
барлық түрдегі қызметін 
шешеді және  бақылау жа-
сайды. Оқушылар құрамын 
бекітеді, және олардың 
әлеуметтік  қорғанысын 
қамтамасыз етеді. Білім 
беру  ұйымдарының, педагог 
ұжымның және мұғалімдер 
б ірлест і г і н ің  жұмысын  
үйлестіреді, заң  бойынша 
рұқсат етілген қоғамдық  
ұйымдарды, соның ішінде 
балалар  мен жастар ұйымын 
басқарады. Бюджеттен 
бөлінген қаржы көздерін 
тиімді қолдануды басқарады. 
Мекеменің барлық мүліктері 
мен  құралдарына басқару 
жүргізеді, жыл сайын кіріс 
және шығыс есебін береді.

Оқу-материалдық  базаны  
толтыруды, оның есебі мен 
сақталуын, жұмыс тәртібін 
және ішкі тәртіп ережесінің 
сақталуын қамтамасыз 
етеді.

Білім беру ұйымдарын 
мемлекеттік ұйымдарға та-

Назар аударыңыз, коНкурс!
ныстырады, қажетті есеп 
құжаттарын дайындайды 
және ұсынуды қамтамасыз 
етеді.

БІЛУГЕ МІНДЕТТІ:
Қ а з а қ с т а н 

Республикасының Кон-
ституциясын, Қазақстан 
Республикасының «Білім 
туралы», «Бала құқығы 
туралы», Заңдарын және 
басқа білім беру мәселесі 
жөн індег і  нормативт і к 
құқықтық актілерді, пе-
д а г о г и к а н ы ,  қ а з і р г і 
заманғы педагогикалық-
психологиялық ғылымның 
ж ә н е  п р а к т и к а н ы ң 
ж е т і с т і к т е р і н,  е ң б е к 
з а ң н а м а л а р ы н,  б і л і м 
б е р у  ұ й ы м д а р ы н ы ң 
қ а р ж ы - ш а р у а ш ы л ы қ 
жұмыстарының сұрақтарын, 
еңбекқорғаудың ережесі мен 
нормасын және техникалық 
қауіпсіздігі.

К о н к у р с қ а 
қ а т ы с у ш ы л а р д ы ң 
құжаттары хабарландыру 
жарияланғаннан күннен ба-
стап 15  жұмыс күннің  ішінде 
қабылданады.

Управление государственных доходов по Жарминскому району сообщает, что согласно 
части 4 пункта 1 ст.645 Налогового Кодекса РК с 1 июля 2015 года налогоплательщики, 
осуществляющие оптовую и (или) розничную реализацию бензина (кроме авиационного), 
дизельного топлива, алкогольной продукции, за исключением налогоплателыциков, 
деятельность которых находится в местах отсутствия сети телекоммуникаций общего 
пользования, при торговых операциях посредством денежных расчетов обязаны при-
менять контрольно-кассовые машины с функцией фиксации и (или) передачи данных 
в онлайн режиме.

При осуществлении на территории Республики Казахстан отдельных видов дея-
тельности, установленных Правительством Республики Казахстан, индивидуальные 
предприниматели и (или) юридические лица, за исключением налогоплателыциков, 
деятельность которых находится в местах отсутствия сети телекоммуникаций общего 
пользования, обязаны обеспечить применение контрольно-кассовых машин с функцией 
фиксации и (или) передачи данных с 1 января 2016 года.

Информация об административно-территориальных единицах Республики Казахстан, 
на территории которых отсутствуют сети телекоммуникаций общего пользования, под-
лежит размещению на Интернет-ресурсе уполномоченного органа (АО «Казахтелеком») 
в порядке, установленном уполномоченным органом по согласованию с уполномоченным 
государственным органом в области связи и информации.

По всем интересующимся вопросам просим обращаться по телефону 65-853 или по 
адресу: с.Калбатау, ул.Достык 94, управление государственных доходов по Жарминскому 
району, кабинет №11,15.

Управление государственных доходов по Жарминскому району.

ВНимаНиЮ НаЛоГоПЛаТеЛЬЩикоВ!

Юридическим лицам и (или) 
филиалам иностранных юри-
дических лиц, осуществляю-
щих предпринимательскую 
деятельность, со списочной 
численностью не более 50 
человек, предстоит сдать от-
четность по форме 2 МП (квар-
тальная), сроком до 25 числа 
после отчетного периода. 

Представление недостовер-
ных и  непредставление пер-
вичных статистических данных 
в соответствующие органы 

государственной статистики 
являются административными 
правонарушениями, предусмо-
тренными статьей 497 Кодекса 
Республики Казахстан «Об 
административных правона-
рушениях».

На сегодняшний день в 
управлении статистики Жар-
минского района предостав-
лена возможность сдать ста-
тистическую отчетность в 
электронном виде. При этом 
при себе нужно иметь ЭЦП 

юридического лица. Для сдачи 
отчетности в электронном виде 
необходимо получить в Цен-
трах обслуживания населения 
средства аутентификации и 
электронной цифровой под-
писи юридического лица.  

Дополнительную инфор-
мацию можете получить по 
адресу с.Калбатау, ул.Достык, 
121, телефон: 87234765389, 
87234765390.

Управление статистики 
Жарминского района

К сведению респондентов!

Профилактика туберкулеза 
подразделяется на два вида: 
специфическую, направленную 
на возбудитель заболевания и 
неспецифическую, направ-
ленную на предупреждение 
заболевания здоровых людей. 
Специфическая профилактика 
заключается в проведении вак-
цинации, повышающую устой-
чивость организма человека. 
В нашей стране вакцинацию 
БЦЖ проводят в родильных 
домах здоровым доношенным 
новорожденным. После вве-
дения вакцины запрещается 
наложение повязки, обработка 
дезинфицирующими сред-
ствами, при купании ребенка 
следует избегать механиче-
ского трения и попадания 
мыльного раствора на место 
инъекции. Иммунитет выра-
батывается постепенно, для 
этого требуется примерно 4-6 
недель, поэтому новорожден-
ный должен быть изолирован 
от больных туберкулезом, 
если таковые имеются в се-
мье. В районе в течение по-
следних нескольких лет были 
случаи отказа от вакцинации 
БЦЖ, в основном по религиоз-
ным мотивам, хотя родители 
должны знать, что прививка 
БЦЖ предупреждает развитие 
тяжелых форм туберкулеза. 
Иммунитет сохраняется лишь 
в течение определенного вре-
мени, поэтому вакцинацию 
необходимо повторить, т.е. 
провести ревакцинацию. В 
нашей стране ревакцинацию 
решено проводить один раз 
в 6-7лет в первом классе 
средней школы. В целом же, 

родители должны знать, что 
вакцинация не исключает пол-
ностью возможность заболева-
ния ребенка туберкулезом. А 
потому следует выполнять и 
другие меры предупреждения 
туберкулеза. Сюда относятся 
ограждение ребенка от за-
ражения (кашляющих людей), 
правильное физическое воспи-
тание, рациональное питание, 
закаливание организма.

Цель неспецифической про-
филактики – предупреждение 
инфицирования здоровых 
людей. Самый опасный ис-
точник инфекции – больные с 
поражением органов дыхания 
и распадом легочной ткани, 
так называемая «открытая» 
заразная форма заболевания. 
Воздух, окружающий больного 
содержит значительное коли-
чество микобактерий тубер-
кулеза, которые выделяются 
с мельчайшими частицами 
мокроты при кашле, чихании 
и разговоре, сплевывании мо-
кроты. Проникновение такого 
воздуха в дыхательные пути 
здорового человека приво-
дит к его инфицинированию и 
при ослаблении иммунитета к 
заболеванию туберкулезом. 
Скверная привычка всюду 
сплевывать мокроту или слю-
ну должна быть изжита из 
нашего быта. Больной должен 
аккуратно собирать мокроту 
в индивидуальную карман-
ную плевательницу с плотной 
крышкой. Люди, проживающие 
совместно с больным, должны 
принимать все меры, чтобы 
он соблюдал личную гигиену 
и гигиену жилища, заботиться 

о своевременной дезинфекции 
помещения. Как правило, зара-
жение происходит в закрытом 
помещении. Поэтому важно 
как можно чаще проветривать 
помещения. Если в семье 
есть  больной туберкулезом, 
необходимо по всему дому 
ежедневно делать влажную 
уборку, чтобы не поднималась 
и не разносилась пыль, являю-
щаяся хорошим переносчиком 
микобактерий туберкулеза. 
Большинство людей на про-
тяжении жизни могут быть 
инфицированы микобактерия-
ми, но только у 7-10% из этих 
людей имеется риск развития 
активного туберкулеза. У абсо-
лютного большинства из них 
происходит самоизлечение. 
Исход заражения и заболе-
вания зависит от стойкости 
организма и его способности 
к сопротивлению. Сопротив-
ляемость организма повы-
шают здоровый образ жизни, 
физические упражнения и 
активность, рациональное 
питание, полноценный отдых, 
стрессоустойчивость. 

Лучший и надежный метод 
профилактики туберкулеза – 
проведение полноценного и 
прежде всего, непрерывного 
курса лечения больным тубер-
кулезом. Ведь прием противо-
туберкулезных препаратов 
обеспечивает прекращение 
выделения микобактерий у 
больного человека, следова-
тельно, прерывается процесс 
передачи инфекции и зараже-
ния окружающих лиц. 

А.Томпакаева фтизиатр 
Жарминской ЦРБ. 

Виды и меТоды ПроФиЛакТики ТуБеркуЛеза
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Қыркүйектің 25 күні ау-
дан орталығындағы Бо-
лат Тұрлыханов атындағы 
спорт кешенінде ерк ін 
күрестен 2002-2003 жылда-
ры туылған жасөспірімдер 
арасында Қойшыбаев Са-
мат Мұқатайұлын еске 
алуға  арналған  VI -шы 
ашық облыстық турнирі 
өз жалауын көтерді. Боз 
к ілем үст індег і  додаға 
облысымыздың Семей, 
Өскемен қалаларымен қатар 
он ауданы және Павлодар, 
Оңтүстік Қазақстан облысы, 
Астана қаласы командала-
ры келіп, 240-қа жуық жас 
спортшы қатысты. Мұнда 
ұлдармен қатар қыздар да 
өз өнерлерін көрсетті.

Жарыстың ашылу сал-
танатына қатысқан аудан 
әкімінің орынбасары Ай-
дар Ибраев, салауатты 
Қазақстан қалыптастыруда 
бүгінде жалауын көтерген 
жарыстардың қосар үлесі көп 
екендігін ерекше атап өтті. 
Игілікті іске бас болып жүрген 
жандарға алғысын білдіріп, 
жалпы Әр аймақтың немесе 
өңірдің намысын арқалай 
келген  жас  өрендерге 

алдағы жарыста сәттілік 
тілеп, тек лайықтылар жеңіс 
тұ ғырынан  танылуына 
тілектестігін жеткізді.

Сонымен бірге жарыс иесі 
Самат Қойшыбаевтың ағасы 
Ақылбек Қойшыбаев та 
құттықтауын жеткізді.

Осылайша жарыс өз ба-
стауын алып, әр спорт-
шы өз командалық есебін 
толықтыру үшін бар күш-
жігерін боз кілем үстінде 
салып бақты. Ұлдар арасын-
да он салмақ дәрежесінде 
жеңімпаздар күш сына-
сып, жарыстың алғашқы 

Егемен ел атанып, көк 
байрағымызды көкке тіктеген 
20 жылдан аса 
у а қ ы т  і ш і н д е 
өшкеніміз жанып, 
өткеніміз қайта 
жаңғыруының 
б і р  а й ғ а ғ ы . 
Жаңашылдықтан 
е ш  т а н б а ғ а н 
ж а р м а л ы қ т а р 
Қ ұ р б а н  а й т 
м е р е к е с і н 
айрықша атап 
өтті деуге негіз 
бар. Солардың 
бірі бүгінде ау-
данды жанар-
жағар маймен 
қамтамасыз етіп 
отырған іргелі 
« Ж а ң ғ ы з т ө б е 
мұнай өнімдері» 
Ж Ш С - і н  а т а п 
өтуге болады. Құрбан айт 
мерекесін мекеме басшы-
сы Мәуітхан Әбдірахманов 
б а с т а ғ а н  ұ ж ы м  ө т к ен 
аптаның жұма күні, яғни, 
айттың екінші күні атап өтті. 

Таң азанмен серіктестік 
ұжымы атынан үлкен ірі 
қара құрбандыққа шалынып, 
кәсіпорын алдына шаңырағы 
биік, керегесі кең ақшаңқан 
киіз тігіліп, ауыл үлкендерінің 
басын қосты. Мұнда жал-
пы бақилық болған барша 
мұсылман қауымға құран 
оқылып, қатым түсірілді. 

Кең дастархан басын-
да ауыл ақсақалы Төлеу 
Нұрсейітов кент өміріне біте 
қайнасып, өзіндік жаңалық 
енгізіп, жалпақ жұртпен 
с а н а с ы п ,  а ғ а  б у ы н ы н 
ардақтап, өткенге салауат 
көрсетіп отырған Мәуітхан 
Әбдірахманов бастаған 
ұжымның соңғы үш жыл 

ЖАРМАЛЫҚТАР ЖЕҢІМПАЗ АТАНДЫ
күні жармалық спортшы-
лар үшін аса табысты 
болмағанымен, екінші күні 
жас өрендеріміз жасындай 
жарқырап қарсыластарын 

айқын еңсерді. Сол сияқты 
қ ы з д а р ы м ы з  д а  е с е 
жібермей, жеңіс тұғырынан 
танылды.

Ретімен келетін болсақ, 
29 келі салмақта Нұржан 
Қасымбек екінші орынды 
иеленсе, үшінші орынды 
Нұрасыл Сарқытханов 
еншіледі. 35 келі салмақ 
дәрежесінде Бекзат Сыбан-

бай семейлік қарсыласына 
есе жіберіп, екінші орын-
ды, 42 салмақ дәрежесінде 
Ермұхамет Көпжасар үшінші 
орынды иеленді. 53 келі 
салмақта Қанат Шәріпханов 
үшінші орынның иегері атан-
ды. Ал, 26 келі салмақта өнер 
көрсеткен өреніміз Санат 
Ерғалиев айқын басымдығын 
танытып жеңімпаз атанса, 32 
келі салмақта да Еркебұлан 
Самалханов бірінші орынды, 
Ербұлан Самалханов екінші 
орынның иегері атанды. Сол 
сияқты 38 келі салмақта 
Байжан Тоқташев жеңімпаз 

болып танылса, Дарын 
Нұхтаров үшінші орын -
ды қанжығалады. 59 келі 
салмақ дәрежесінде Рахим 
Молдашев қарсыластарын 

айқын еңсеріп, бірінші орын 
тұғырына көтерілді.

Қыздар  арасында 30 
келі салмақ дәрежесінде 
Әсем Түсіпханова бірінші 
орынды, Айнаш Астаева 
екінші орынды, Гүлжанар 
Мұхамедбек үшінші орын 
иегерлері атанды. 35 келі 
салмақ дәрежесінде Амира 
Шегелова жеңімпаз атанса, 
Диана Зейноллаева екінші 
орынды, Анель Мұхтарова 
үшінші орынды еншіледі. 
40 келі салмақта Аяулым 
Русланова бірінші орын-
ды, Амина Бүркітова екінші 
орынды жеңіп алды. Ал 45 
келі салмақ дәрежесінде 
Аяжан Тоқташ өскемендік 
спортшыға есе жіберіп, 
екінші орын иегері атанды. 
Осылайша жалпы ұпай са-
нымен жармалық өрендер 
командалық есепте жарыс 
жеңімпазы атанды.

Барлық жеңімпаздарға аға 
буын спортшылармен құрмет 
көрсетіліп, арнайы медаль-
дар мен бағалы сыйлықтар 
салтанатты түрде табы-
сталды.

Ұ й ы м д а с т ы р у ш ы л а р 
жарысқа демеушілік дем 
беріп, өрендерді қолдағаны 
үшін Қ. Сүлейменовке, І. 
Атабаевқа, С. Исабаевқа, 
Ж. Жармағанбетовқа, М. 
Әміровке, Н. Төленгітовке, 
С .  Т ұ м а н б а е в қ а ,  М . 
Әбд ірахмановқа  және 
жарысқа атсалысқан А. Да-
утов пен Н. Қойжайғановқа 
алғыстарын жеткізуде.

Мейірхан 
Оспанбаев.

ҚҰРБАНДЫҚ ШАЛЫНЫП, АС БЕРІЛДІ
қатарынан құрбандық ша-
лып, құрмет көрсетуі өскелең 

ұрпаққа үлкен өнеге бо-
лып келе жатқандығын алға 
тартты. Өз қол таңбасы 
қалған кәсіпорын біраз жыл 
тоқырауға ұшырап, соңғы 
жылдары ерекше серпін 
алып, кент тұрғындарын 
тұрақты жұмыспен қамтып 
қана қоймай, әлеуметтік 
көмекке зәру жандарға да 
қол ұшын беріп келе жатуын 
жоғары бағалады. 

Кент тұрғыны Жұмағайша 
М а ғ д а н о в а  б а с т а ғ а н 
бірқатар аға буын өкілдері 
де серіктестік басшысына 
риясыз алғыстарын білдірді. 
Яғни, көпке үлгі боларлық іс 
істеп, жергілікті халықтың 
тұрмыс-тіршіліг імен са-
насатын игілікті істерімен 
көптің алғысына кенеліп 
келе жатқандығын да тілге 
тиек ете отырып, кәсіпорын 
жұмысына толайым табыс 
тілеп, серіктестік басшы-

сы Мәуітхан Әбдірахманов 
бастаған ұжым берекелі 

істердің басынан табыла 
берсін деген ақ баталар аз 
айтылмады.

Ақ дастарханнан соң 
көмекке мұқтаж жандарға 
құрбандық малының еттерін 
таратып берді.

Жалпы алғыс арқалаған 
серіктестік кент өміріне өзіндік 
үлесін қосып келе жатқаны 
да жасырын емес. Кәсіпорын 
бүгінгі таңда 44 адамды 
тұрақты қамтамасыз ете 
отырып, әрбір қызметшінің 
әлеуметтік жағдайына да 
жете берілген. Одан бөлек 
соңғы бірер жылда кент 
әкімшіліг імен бекітілген 
тізімге сәйкес 15 және 20 
әлеуметтік жағдайлары 
қорғалмаған отбасыларына 
2 тоннадан көмір түсіріп 
беруді қолға алып келеді. 
Бұл үрдіс биылда қолға 
алынбақ екен. 

Мейірхан Оспанбаев.

Ж а қ ы н д а  Ш е в ч ен к о 
атындағы негізгі мектеп 
қабырғасында Қазақстан 
х а л қ ы  т і л д е р і н і ң  к ү н і 
мерекесіне орай «Тілдер 
шеруі» атты онкүндік бо-
лып өтті. Мерекелік шара  
жоспары бойынша әрбір 
сынып оқушылары түрлі 
іс- шараларға қатысып, 
мемлекеттік тілді жоғары 
деңгейде меңгергендіктерін 
көрсетті.Тіпті бастауыш 
сынып оқушылары да тіл 
игерудегі өз белсенділіктерін 
танытты. 

Онкүндікті ашқан қазақ 
тілінің мұғалімі М. Қамшыгер 
«Тілге құрмет – елге құрмет» 
тақырыбында баяндама 
жасап, Г. Рахимбердиннің 
ұйымдастыруымен өткен 
«Ұлттық тегіміз – ұлттық 
нышанымыз» атты кітапхана 
көрмесі танымға толы бол-
ды. 

5-9 сынып оқушылары 
арасында «Тіл ім менің 

БЕРЕРІ МОЛ ТІЛ АПТАЛЫҒЫ
тіршілігімнің айғағы» атты 
поэзия кешінде шығармашыл 
өрендер өз өнерлерімен тәнті 
етті. Ал қазақ тілі пәнінен 
5-7 сынып оқушылары ара-
сында өткен «Тіл білгірі» 
сайыс  тартысқа  толы 
болды.  А. Түктібаеваның 
ұйымдастыруымен ағылшын 
пәнінен өткен «Лондонға 
саяхат» атты сыныптан 
тыс сабақта оқушылар 
а ғ ы л ш ы н  т і л і н  и г е р у -
ге деген құлшыныстарын 
көрсетіп, тіл дамыту, ойла-
рын жеткізе білуге тыры-
сты. Яғни, оқушылар ана 
тілдерімен қатар, орыс және 
ағылшын тілдерін игеруге 
ынталы екендіктерін айқын 
көрсетті. 

А.  Келденова 2-3 сы -
нып оқушылары арасын-
да «Ана тілі – жүректің 
үні» атты тәрбие сағатын 
өткізіп, ана тілге құрметпен 
қарау, қастерлеу жөнінде 
оқушыларға ой қозғады. Ал 

1-сынып оқушылары арасын-
да Р. Самкенова «Менің тілім 
– қазақ тілі» атты тәрбие 
сағатында қазақ тілінің 
тарихы, оның байлығын 
оқушыларға жеткізе білді. 
4 сынып оқушылары ара-
сында Ә. Қасенованың 
басшылығымен өткен «Ана 
тілін аялайық» тәрбие сағаты 
да танымға толы болды. 

«Жас ұлан» ұйымының 
мүшелері  «Т іл  –  б іл ім 
м ен  д ос т ы қ т ы ң  к і л т і » 
тақырыбында газет шығарып, 
сайыс ұйымдастырды. Ме-
реке арқау болған онкүндік 
сыныптан «1001 мақал» сай-
ысымен өз мәресіне жетті.

Мерекеге арқау болған 
шара өз мақсатына жетіп, 
жас өрендер ана тілдерін 
игерумен қатар, өзге де 
тілдерді игеруге ынталы 
екендіктерін танытты. 

Б. Оспанбаева, Шевченко 
атындағы негізгі мектептің 

тәрбие ісінің меңгерушісі.


