
ша қабылданып жатқан шаралар туралы», «Жаңа 
оқу жылы қарсаңында білім мекемелерінің терро-
ризмге қарсы қорғалуының деңгейін жетілдіру бой-
ынша шаралар туралы», «Ақмола облысы әкімдігінің 
жанындағы терроризмге қарсы комиссиясының 
және Жақсы ауданы әкімдігінің жанындағы терро-
ризмге қарсы комиссияның өткен отырыстарында 
қабылданған шешімдерінің жүзеге асырыуы туралы» 
мәселелер қарастырылды.

Барлық қарастырылған сұрақтар бойынша 
тиісінше ұсынымдар жасалынды.

«Юстиция консультирует»
В рамках Республиканской 

акции «Юстиция консульти-
рует» районным филиалом 
партии «Нұр Отан» была ор-
ганизована встреча с жите-
лями села Белагаш с целью 
расширения поля правовых 
знаний у населения. На ней 
выступили: Абильжанов Р. Ж. 

– и. о. руководителя управления юстиции Жаксынско-
го района, Шукжанова К. С. – нотариус, Ширяева М. 
А. – начальник центра обслуживания акционерного 
общества «Единый национальный накопительный 
фонд» в с. Жаксы, Серкешов Б. Ж. – и. о. заместителя 
главного врача ЦРБ.

Выезд был организован с учетом предложений 
жителей села Белагаш. Встречу вела Мугалова К. Б. 
– первый заместитель председателя районного фили-
ала партии «Нұр Отан».

Первый этаП шоу 
«один в один»

23 сентября в районном Доме культуры состоялся 
первый тур районного творческого конкурса «Один в 
один». Организатором шоу является Молодежный ре-
сурсный центр Жаксынского района. "Один в один" - 
шоу перевоплощений, участники которого примеряют 
на себя образы легендарных музыкантов прошлого 
и настоящего, и вживую исполняют на сцене самые 
знаменитые мировые хиты. В первом этапе данного 
конкурса принимали участие 10 конкурсантов: Са-
дрединов Артем (Калининский с/о); Хадыр Ботагоз 
(Тарасовский с/о); Лагерь Наталья (Беловодский с/о); 
Ибраева Айсулу (Ишимский с/о); Куленбаева Зарина 
(с. Подгорное); Беззубова Анна (Новокиенский с/о); 
Тимакова Виктория (с. Киевское); Мухамедиев Дастан 
(с. Жаксы); Городов Евгений (с. Белагаш); Мукыш 
Жанболат (с. Жаксы). И по результатам оценок жюри 
лучшим исполнителем вечера «Хиты 80-90-х годов» 
стал  Мухамедиев Дастан, который очень артистично 
перевоплотился в советского и российского эстрадно-
го певца – Олега Газманова. Все участники завоевали 
внимание широкой публики и сумели подарить зрите-
лям отличное настроение. 

Напомним, что шоу «Один в один» состоит из трех 
этапов: первый этап – «Хиты 80-90х годов»; второй 
этап – «Пародия на зарубежных исполнителей», тре-
тий этап – «Хиты нашего времени». 
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 ЖАҢАЛЫҚТАР - НОВОСТИ
еЖенедельное 

аППаратное совеЩание
26 сентября сего года 

под председательством 
акима района К. О. Суюн-
дикова было проведено 
расширенное еженедель-
ное аппаратное совеща-
ние с участием акимов 
сел и сельских округов.

С вопросом о реали-
зации Государственной 

программы развития и функционирования языков в 
Республике Казахстан на 2014-2016 годы и работы 
по ономастике в районе выступила руководитель от-
дела культуры и развития языков А. М. Арыспаева. 
В информации было отмечено, что для реализации 
программы разработан план мероприятий, для ис-
полнения которого необходимы совместные усилия 
всех государственных органов и организаций района. 
Важнейшим вопросом на сегодня является ведение 
делопроизводства на государственном языке, с це-
лью эффективности которого проводится ежемесяч-
ный мониторинг. Мониторингу подлежат 32 государ-
ственных учреждения. За 9 месяцев было исходящий 
документации 10698, из них на госязыке – 7911 (73% 
от общего документооборота), входящей документа-
ции - 12603, из них на госязыке – 8475 (67%). Алтын 
Муратовна отметила отделы и акиматы сел и сель-
ских округов, в которых работа ведется хорошо, и в 
которых не на должном уровне. В Центре обучения 
языков действуют 14 групп по изучению государствен-
ному языку, 2 группы – по английскому языку. В этому 
году слушателями являются 142 человека, из которых 
33 государственных слушателя. За 2016 год 36 слу-
шателей получили сертификаты. В вопросе по онома-
стике было сказано, что в районе 29 населенных пун-
ктов, из которых 16 носят русские названия. Работа 
по их переименованию проводится с учетом мнения 
населения соответствующей территории. По району 
256 улиц, из которых 54 носят идеологически уста-
ревшие названия. Алтын Муратовна также отметила 
достижения жителей района в областных конкурсах, 
направленных на развитие языковой политики.

По уплате местных налогов населением района 
проинформировала присутствующих руководитель 
управления государственных доходов по Жаксынско-
му району Т. Коваленко, а по освоению бюджетных 
средств – руководитель отдела экономики и финан-
сов Т. Копылова.

В ходе совещания были обсуждены и другие во-
просы.

терроризмге қарсы 
комиссияның отырысы өтті

Бүгін Жақсы ауданы әкімдігінің кіші залында, ау-
дан әкімі Қ. Сүйіндіковтің төрағалығымен терроризмге 
қарсы комиссияның отырысы өтті.

Күн тәртібінде «Жақсы ауданы әкімдігінің 
жанындағы терроризмге қарсы комиссиямен терро-
ризмге қарсы тұру саласындағы ахуалға ықпал ететін 
әлеуметтік-экономикалық мәселелерді шешу бойын-

қымбатты Жерлестер! 
соғыс Және еңбек ардагерлері!
Баршаңызды Халықаралық қарттар 

күнімен құттықтаймын! Биыл біз бұл мерекені 
Тәуелсіз еліміздің 25 жылдығы қарсаңында 
атап өтудеміз.

Бұл күн - аға ұрпақтың қоғам өміріне қосқан 
үлесіне шынайы ризашылық білдіретін және 
ардагерлерге  қамқорлық көрсететін күн бо-
лып табылады. Сіздер Жақсы ауданының 
өсіп - өркендеуі жолында қажырлы еңбек 
еттіңіздер. 

Елбасы Н. Ә. Назарбаевтың парасатты, 
салиқалы басшылығымен жүргiзiлiп жатқан 
мемлекеттiк саясаттың арқасында елімізде 
ардагерлердiң жақсы өмiр сүруiне көп көңiл 
бөлiнуде. 

Қарияларға қамқор болу — барша 
қоғамның және біздің мiндетiмiз, өйткенi 
қарттар — еліміздің алтын қоры, дәстүрлер  
жалғасы, iске деген адалдықтың, ұлы 
шыдамдылық пен сенiмдiлiктiң жарқын үлгiсi.

Бүгінде ауданымызда аға ұрпақ 
өкілдерінің әлеуметтік жағдайларын жақсарту 
мақсатында көп жұмыстар атқарылып, 
экономикалық, қоғамдық, мәдени және руха-
ни өмірге белсене араласуларына қолайлы 
жағдай туғызылуда. 

Осыған орай ауданымызда аға буын 
өкілдерін қолдау айлығын өткізу  игі дәстүрге 
айналып отыр. Сіздерді рухани – адамгершілік 
құндылықтарды сақтап, ұрпақтан – ұрпаққа 
жалғастырып келе жатқандарыңыз қуантады. 
Көп жылғы іс – тәжірибелеріңіз ел болашағы 
жастар үшін қашанда үлгі - өнеге.

Осындай айшықты мерекеге орай 
баршаңызға шын жүректен зор денсаулық, 
ұзақ ғұмыр, бейбіт өмір мен бар жақсылықты 
тілеймін. 

Қ. О. СүйіндікОв.
Жақсы ауданының әкімі.

уваЖаемые Жаксынцы! 
дорогие ветераны войны и труда!

С чувством глубокой благодарности по-
здравляю Вас с Международным днем пожи-
лых людей! Этот праздник получил широкое 
признание в нашем обществе, как день че-
ствования людей, прошедших большой жиз-
ненный путь, заслуживших всеобщее ува-
жение добросовестным трудом, активным 
участием в общественной жизни района.

В этот день мы чествуем людей, благо-
даря ратным и трудовым заслугам которых 
стало возможно построение под мудрым и 
последовательным руководством Лидера 
Нации, Президента Республики Казахстан 
Нурсултана Абишевича Назарбаева нового 
независимого государства, громко, на весь 
мир, заявившего о себе, и уже по проше-
ствии 25 лет достигшего огромных успехов 
во всех сферах жизни.

Всесторонняя поддержка пенсионеров и 
ветеранов, внимание и забота к старшим – 
приоритетное направление государственной 
политики. Проведение месячника поддержки 
представителей старшего поколения являет-
ся доброй традицией нашего района, в рам-
ках которого участникам войны, ветеранам 
труда, пенсионерам и инвалидам оказыва-
ется всесторонняя материальная помощь и 
поддержка.

В этот замечательный и светлый праздник 
искренне желаю вам крепкого здоровья, дол-
гих лет жизни, мира и благополучия, пусть  
каждый ваш день будет согрет теплом любви 
и внимания!

к. О. СуюндикОв,
аким Жаксынского района.
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- Акжаркын Султановна, приближается праздник – день учите-
ля. но сегодня хотелось бы задать несколько вопросов, которые 
может и не очень праздничные, но волнуют жителей нашего райо-
на. Мы знаем, что важным условием для получения качественного 
образования была и остается крепкая материально-техническая 
база образовательных учреждений. Что было сделано для этого 
при подготовке к новому учебному году?

- Ежегодно материально-техническая база школ укрепляется. Важ-
ным компонентом организации учебного процесса является обеспе-
чение учебниками. В этом году книжный фонд района пополнился на 
19286 экземпляров. Согласно плана по обновлению содержания учеб-
ников были приобретены полные комплекты для 1 и 8 классов, учебник 
английского языка для 4 классов, учебник «Светскость и религиоведе-
ние» для 9 классов и комплекты рабочих тетрадей для класса пред-
школьной подготовки. Ежегодно до 15 ноября школами подаются заявки 
на будущий учебный год. Таким образом, запланированное обеспече-
ние на 2016 год выполнено на 100%. Кроме того, в текущем году были 
приобретены 6 класс-комплектов, кабинет робототехники, интерактив-
ные доски, моноблок, технологическое оборудование для столовой и 
пищеблока, ячейки для мобильных телефонов.

С начала этого учебного года дополнительно открылись две группы 
с полным днем пребывания в мини-центре при Жаксынской СШ №1. 

С целью решения возможных проблем в организации отопительного 
сезона были приобретены котлы и котельное оборудование.

Для обеспечения безопасности и охраны жизнедеятельности запла-
нирована пошаговая установка видеонаблюдения в школах. В текущем 
году установка была проведена в 4-х школах и заключены договора еще 
для 3-х школ.

Был произведен капитальный ремонт Подгорненской СШ, на данное 
время проходит текущий ремонт актового зала и кинобудки, столовой и 
пищеблока Запорожской СШ.

- лицо школы – это учитель. Поэтому, хотелось бы от вас ус-
лышать количественную и, конечно, качественную характеристику 
жаксынского педагога.

- Да, вы правы. Учитель действительно – лицо школы. Ведь только 
благодаря хорошему учителю, во взрослую жизнь выходят уверенные 
в себе и богатые знаниями дети. На сегодняшний день в школах райо-
на работают 602 педагогических работника. Из них высшую категорию 
имеют 53 педагога, первую - 196, вторую - 175 и без категории – 178 
педагогов. Доля высоквалифицированных педагогических работников 
составляет 41,3%. 

Говоря о качественной характеристике жаксынского педагога хочу от-
метить, что сегодня работа учителей района направлена на воспитание 
конкурентноспособной личности, развитие у подрастающего поколения 
патриотизма и духовных ценностей, формирование ключевых компе-
тентностей 21 века через творческий подход в обучении, эффективное 
применение инновационных технологий в стремительно развивающемся 
обществе. Находясь в постоянном поиске, активно внедряя новые под-
ходы в преподавании и обучении, уделяя пристальное внимание работе 
с талантливыми и одаренными детьми, педагоги научились развивать в 
себе навыки лидерства, которому обучают и своих учеников.

- Сколько молодых педагогов прибыло в этом году в район? 
Чем на ваш взгляд привлекает педагогика молодых людей?

- Сегодня профессия педагога, к сожалению, несколько снизила свой 
статус. Общественное мнение по этому поводу весьма разнообразно. 
Но, несмотря на это, наши выпускники идут учиться в педагогические 
ВУЗы, и по окончании возвращаются в родную школу. По государствен-
ной программе «С дипломом – в село» приезжают выпускники ВУЗов 
из разных регионов Республики. В 2016-2017 учебном году свою педа-
гогическую деятельность в нашем районе начали 22 молодых учителя.

- Существует ли дефицит педагогов? каким образом получают зна-
ния ученики в школах по предметам, по которым нет специалиста?

- На начало нового учебного года потребность в кадровом обеспе-
чении составляет 12 специалистов. Это учителя математики, русского 
и английского языков, информатики, начальных классов с казахским 
языком обучения. Проблема дефицита кадров очень остро стоит в ма-
локомплектных школах. А в нашем районе МКШ – 16 единиц из 21. В 
школах, где нет специалистов соответствующего профиля, преподава-
ние предметов осуществляется специалистами родственных специаль-
ностей после прохождения курсовой переподготовки. 

- Мы уже говорили, что лицо школы – это учитель. но главный 
человек в школе – это директор. кого из директоров школ вы могли 
бы подать как пример?

- Миссия директора школы, отвечающая всем требованиям совре-
менности, очень трудоемка и нелегка. Каждый директор выполняет 
функции руководителя в пределах своей компетенции. Конечно, есть 
лидеры, есть новаторы, которые находясь в неустанном поиске мето-
дов и способов обучения детей и результативной организации работы 
с педагогическим коллективом, за неоднолетний срок руководства вы-
работали свою стратегию. Это Токмурзина Гульбаршин Кубиевна, Мей-
рамова Гульсум Жумагалиевна, Дехтярук Любовь Викторовна, Подоля-
ко Людмила Ивановна, Абишева Сауле Мукановна, Байдусенов Ерлан 
Рашитович и ряд других.

Хочу сказать, что молодым директорам есть у кого учиться менед-
жменту, стратегическому планированию деятельности школы, созда-
нию благоприятного психо-эмоциального климата в школе. И могу быть 

вчера педагоги страны отметили свой профессиональный праздник – 
день учителя. в преддверии этого дня редактор газеты надежда васильева 
встретилась с руководителем отдела образования а. с. саутовой и задала 
несколько вопросов, ответы на которые мы предлагаем нашим читателям.

У����л�! Д��� �е��� ����� �е�,
З���ен��� ��м� �� ������е� �� е�!

уверенной, что директорский корпус рабо-
тает во взаимном сотрудничестве.

- в прошлом году мы отличились, в 
хорошем смысле, в плане сдачи Ент. 
Это радует, но все-таки, как в целом вы 
могли бы оценить качество образова-
ния? и чего ждать выпускникам на сле-
дующий год?

- Да, это так. Результаты ЕНТ-2016 
действительно были показательными. В 
рейтинге области мы на 4-м месте. Резуль-
тативным этот год был и на обладателей 
грантов. У нас 33 выпускника получили 
право на бесплатное обучение в ВУЗах Ре-
спублики, 3 выпускника – в ВУЗах России. 
5 выпускников стали обладателями гранта 
акима района, которые будут обучаться в 
медицинских ВУЗах. 

Если говорить о качестве образования 
в районе, то могу смело сказать, что мы 
идем в ногу со временем. Наряду с учащи-
мися городских школ и школ для одарен-
ных детей наши ученики гордо защищают 
честь района на различных областных, 
республиканских и даже международных 
конкурсах. А на этот уровень их поднима-
ют компетентные учителя, которые преда-
ны своей профессии, умело и качественно 
учат современным навыкам образованно-
го человека.

Уже всем известно, что ЕНТ, как еди-
ный экзамен, теряет свою значимость. Вы-
пусники 2017 года будут сдавать экзамены 
в школе и комплексное тестирование при 
поступлении в университет. Но и форма эк-
заменов в школе поменялась тоже. По род-
ному языку (язык обучения) будут писать 
эссе (250 слов), по математике – контроль-
ная работа. Экзамен по казахскому языку 
для русских школ, русскому языку для ка-
захских школ и английскому языку будет 
состоять из трех блоков: лексико-грам-
матический блок – 20 тестовых заданий с 
выбором одного правильного ответа, блок 
«»Аудирование» - 10 тестовых заданий (2 
текста, 200-250 слов), блок «Чтение» - 10 
тестовых заданий (2 текста, 200-250 слов). 
По предметам физика, химия, биология, 
география, всемирная история, литерату-
ра, геометрия экзамен будет проводиться 
в форме тестирования (всего 40 тестовых 
заданий: 20 тестовых заданий с выбором 
одного правильного ответа; 20 заданий  с 
множественным выбором ответа). 

Еще одна новость для выпускников – 
можно сдавать экзамен по информатике 
(всего 30 тестовых заданий: 20 тестовых 
заданий с выбором одного правильного от-
вета – теоретические задания, 10 заданий 
(практического направления).

- в прошлом учебном году в Жаксын-
ской Сш №2 была введена вторая сме-
на. Эта школа самая большая в районе, 
и при наличии там количества учащих-
ся, такой проблемы, вроде, не должно 
было быть, но она есть. Почему и на-
сколько долго еще ученики будут учить-
ся в две смены?

- Проектная мощность школы рас-
считана на 740 учащихся. Учащихся 1-11 
классов в школе 534, воспитанников пред-
школы – 65. При школе функционирует 
мини-центр, в котором 3 группы с непол-
ным днем пребывания и одна группа с пол-
ным днем пребывания. Всего в мини-цен-
тре 64 воспитанников. 4 группы занимают 
7 кабинетов. Поэтому и образовалась не-
хватка учебных кабинетов. Вопрос о пере-
ходе на двухсменную систему обучения 
решался с учетом действующих норматив-
но-правовых актов в сфере образования. 
Если учесть, что контингент детей растет с 
каждым годом, т. е. прием детей в первый 
класс больше, чем количество выпускни-
ков и есть прибывающие дети, то занятия 
в две смены будут проводиться согласно 
внутреннего распорядка и режима школы. 

- в связи с нововведениями в систе-
ме образования, что конкретно уже бу-
дет работать с этого учебного года? 

- С этого учебного года в образовании 
республики начался поэтапный переход на 
обновленное содержание школьного обра-
зования. График перехода на обновленное 
содержание и пятидневную неделю следу-
ющий: с 1 сентября 2016 года -1 класс. С 
1 сентября 2017 года – 1, 2, 5, 7 классы, с 
1 сентября 2018 года 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10 с 
1 сентября  2019 года все классы с 1 по 11 
классы.

С этого учебного года введена новая 
типовая программа воспитания и обучения 

детей дошкольного возраста, новый учебный 
план. Как и ранее, родители имеют право вы-
бора отдать ребенка в предшколу в 5 или в 6 
лет. Соответственно, в 1 классе будут учиться 
дети как 6, так и 7 лет, в зависимости от готов-
ности детей и по желанию родителей.

А также первоклассники этого года завер-
шат учебный год не позднее 30 мая 2017 года.

- хотелось бы еще затронуть вопрос 
обеспеченности мест в детских садах. Су-
ществует ли очередь и как решается эта 
проблема?

- На сегодня в районе количество детей от 
1 до 6 лет составляет 1217, из них предшколь-
ной подготовкой охвачено 345 детей, количе-
ство детей охваченных детскими садами и ми-
ни-центрами составляет 841, процент охвата 
детей дошкольным воспитанием и обучением 
– 69,1. Охват детей от 3 до 6 лет – 94,5%. Оче-
редность составляет 101, из них по селу Жаксы 
в очереди 80 детей в возрасте от 0 до 6 лет. С 
целью обеспечения детей дошкольным воспи-
танием и обучением ежегодно в районе ведет-
ся работа по расширению мест в дошкольных 
учреждениях района. На начало данного учеб-
ного года открыты дополнительно 2 группы в 
мини-центре при Жаксынской СШ №1 на 50 
мест с полным днем пребывания, в прошлом 
году была открыта дополнительная группа в 
Жаксынской СШ №2 на 15 детей. Работа по 
увеличению мест в дошкольных учреждениях 
будет и далее осуществляться согласно поша-
гового плана.

- Спасибо большое за содержательные 
ответы. и в заключении, так как наша бе-
седа проходит в преддверии дня учителя, 
что бы вы пожелали свои коллегам?

- Мы живем в век инновации, высоких тех-
нологий, бурного потока информации. Меня-
ется мир, соответственно, меняются люди. И 
очень важно не потерять себя, свои позиции в 
этом большом потоке информационного мира. 
Необходимо идти в ногу со временем, а это бу-
дет доступно, если мы будем смотреть на мир 
глазами сегодняшних первоклашек.  В день 
учителя хочу пожелать коллегам здоровья, се-
мейного уюта, творческого потенциала и без-
граничных побед во всех начинаниях нашего 
общего дела – образования!!!

- С праздником вас и ваших коллег! 
удачи и творчества в вашем благородном 
деле!

менің сүйікті ұстазым
«Ұстазым, менің ұстазым,
Өзіңмен өткен қыс-жазым.
Қалдырған ізің мәңгілік,
Жадымда тұрар жаңғырып» - деп 

ақындар жырлағандай тарыдай болып мек-
теп табалдырығын аттағаннан таудай бо-
лып шыққанша қыс- жазымыз мектепте 
ұстазымызбен өтетіні айтпай-ақ  та белгілі. 
Олар бізді білім нәрімен сусындатып, үлгі-
өнегесін көрсетіп, тәлім- тәрбиесін береді. 
Әр ұстаздың өзіндік орны, мінез- құлқы бар. 
Барлығы ақылды, сыпайы, мейірімді. Бала 
десе жүректері езіліп тұрады.Әр оқушы 
ұстаздың осындай жылы мейірімі мен 
шапағатына бөленіп жүргенде он бір жылдың 
өтіп кеткенін байқамай да қалады. Мен 6- сы-
ныпта оқимын. Мектептегі уақытымның қалай 
өтіп жатқаны да байқалмайды. Маған бастау-
ыш сыныпта бір мұғалім беретін. 

Ал қазір әр пәнді әр мұғалім береді. Әр 
мұғалім өзінше ерекше. Соның ішінде  менің 
сүйікті мұғалімдерім де бар. Солардың бірі 
ағылшын тілі пәні мұғалімі Искакова Ж.Е. 
жайында тоқталғым келеді. Маған ол кісінің 
ағылшын тілінде сөйлегені, сабақ түсіндіруі, 
өзін- өзі ұстауы ұнайды. Өскенде мен де сол 
кісіге ұқсағым келеді.Осындай сүйкімді де 
ақылды мұғалімдерім үшін өлең жолдарын да 
арнағым келеді.

Арайлап атқан таңдайсың,
Шаршамайсың, талмайсың.
Қатемді әркез кешіріп,
Жақсылықты қолдайсың.
Сабаққа деген ынтамды,
Ұстазым ғана біледі.
Сондықтан да әр күні,
Мені қолдап жүреді.
Ұстазымның көмегі 
Жиі керек болады.
Қошасарда қимайтын,
Ұстазымды сыйлаймын,-дей келе, барлық 

мектептегі ұстаздарды мерекелерімен 
құттықтағым келеді. Әр ұстаздың мейірімі мен 
жылуы, сөздері мен сабақ түсіндірген сәттері 
өмір бойы менің жүрегімнің түбінде сақталады.

Островская орта мектебінің 6 сынып 
оқушысы ҚуАтБЕк Е.
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Директор Запорожской средней школы Бай-
дусенов Ерлан Рашитович является  хорошим и 
перспективным руководителем,  современным пе-
дагогом. В своей педагогической деятельности он 
активно использует модульную технологию М. М. 
Жанпеисовой. Его уроки отличаются творческим 
характером, разнообразием используемых мето-
дов, широтой охвата материала. Неустанный твор-
ческий поиск, умение найти путь к душе ребенка, 
выявить способность ученика – основные творче-
ские критерии педагога. Ярким тому доказатель-
ством являются его достижения и титулы - при-
зер областного конкурса «Творческая мастерская 
учителя», победитель районного конкурса  «Учи-
тель сельской школы Казахстана», победитель 
районном конкурса «Панорама инновационных 
идей». Ерлан Рашитович по праву гордится свои-
ми учениками, в разные годы, занимавших первые 
и призовые места в областном конкурсе научно-
исследовательских проектов – С.  Кобландинов, А. 
Тлеулин, Ж.  Тайлакбаев, И. Аштаев, С. Абсадыков. В течение ряда лет Ерлан Ра-
шитович и его ученики являются активными участниками Ишимской стационарной 
археологической экспедиции, проводящей комплексные археологические иссле-
дования на уникальном археологическом объекте в степной Евразии – городище 
Бозок. Данный объект длительное время успешно исследуется коллективом НИИ 
археологии имени К. А. Акишева в рамках Республиканской программы «Куль-
турное наследие» инициированной Президентом РК Н. А. Назарбаевым. Ведет 
большую работу по изучению и пропаганде  истории родного края. Им разрабо-
таны авторские программы факультативного курса «Краеведение Приишимья» и 
спецкурсов по археологии. Все это позволило Ерлану Рашитовичу Байдусенову 
занять достойное место в когорте лучших просвещенцев района и области – он 
награжден Грамотами областного Управления и районного отдела образования.

Отдел образования Жаксынского района.

ӘмбебАП ПеДАгОг  – ӘДіСкеР
«Мектептің жаны - 

мұғалім. Мұғалім қандай 
болса, мектеп сондай 
болмақшы... Оқушылардың 
білім сапасы мұғалімнің өзі 
қаншалықты дайындығына 
тікелей байланысты. 
Олай болса, әрбір мектеп 
салиқалы педагогикалық 
және әдістемелік даяр-
лықтан өткен білікті 
мұғалімдерге мұқтаж». 
Қайталанбас тұлға, ғұла-
ма қайраткер Ахмет Бай-
тұрсыновтың бұл ұлы, 
мағынасы терең сөздері 
қазіргі таңда да өз өзектілігін 

жойған емес. Мемлекетіміздің түпкі мақсаты, көздеген бәсекеге қабілетті елдердің 
алдыңғы қатарында болуын қамтамасыз ететін факторлардың бірі – жоғары 
деңгейдегі білім мен ғылым жүйесі. Еліміздің жарқын болашағы өскелең ұрпақтың 
білімді, жан-жақты болуына байланысты. Бүгінгі таңда Қазақстандық білім берудің 
деңгейі мен сапасы біршама көтерілді десек, артық болмас. 

Қазіргі қазақстандық мұғалімдер бай тәжірибе мен терең білімге ие, тиімді 
әдістемелер мен педагогикалық тәсілдерді молынан меңгерген. Ал мұғалімдерге 
үнемі әдістемелік қолдау көрсету – педагогтың биік белестерден көруінің бірден-бір 
кепілі. Әдіскер – мұғалімнің нағыз ұстаз болып қалыптасуына бағыт беретін шы-
найы жанашыры, қолдаушысы, ақылшысы. Қазақстанда жыл сайын атап өтілетін 
айтулы мерекелердің бірі - Мүғалімдер күні. Осы мерекеге орай өзіне жүктелген 
міндеттерді абыроймен атқарып жүрген Жақсы ауданымыздың білім беру бөлімінің 
кадр жөніндегі әдіскері Кощегулова Құралай Оспанқызымен жүздесудің сәті түсті. 
Өз ісіне адал, тәжірибесі мол әдіскердің редакция тілшісімен бөлісері көп болды. 
Педагогикалық өтілі – 18 жыл. Ал әдіскер болып істеп жүргеніне он жылдың жүзі 
болыпты. Ыбырай Алтынсарин атындағы Арқалық мемлекеттік педагогикалық ин-
ститутын орыс тілі мен әдебиет пәнінің мұғалімі бойынша тәмамдаған Құралай 
Оспанқызы, өз еңбек жолын мектепте осы мамандығымен қызмет етуден бастаған. 
Уақыт өте келе ауданымызда орналасқан «Дән» балабақшасында тәрбиеші болып 
істеген. Түпкілікті қалауы – әдіскер болуды армандаған мұғалім, қуанышына орай, 
білім беру бөліміне он жыл бұрын аяқ басқан. Алғашында кітап қоры мен ғылыми 
жұмыстар бойынша әдіскерлік еткен. 

Тынбай ізденіс пен үздіксіз еңбектенумен ерекшеленетін Құралай Оспанқызы, 
педагогтардың біліктілігін арттырумен белсенді жұмыс жасайды. «Білімдіден не 
пайда, білгенін көпке айтпаса, үйреткеннен не пайда, қайырымы қайтпаса», - де-
ген А.Байтұрсынұлының сөздері әр қызметкердің жадында сақталуы тиіс. Педаго-
гикада тәжірибе алмасып, өзгелермен білетінінмен бөлісу өз жемісін береді, яғни 
«үйретесің-үйренесің». Әдіскердің айтуынша, үнемі дамып отыратын заманның та-
лаптарына сай мұғалім құзіреттілігін үздіксіз жетілдіру өте маңызды және мұғалім 
өз мамандығы бойынша негізгі дайындықтан тыс, біліктілігін үнемі арттырып, 
адамға, қоғамға қатынасын реттейтін құқықтық және этикалық нормаларын білуі 
керек. Сонымен қатар жаңа технологияларды меңгеру қажеттілігін де ескеру қажет.  
Елбасымыз Н.Ә.Назарбаев «Қазіргі білім беру саласында оқытудың озық техноло-
гияларын меңгермейінше, сауатты әрі жан-жақты маман болу мүмкін емес...» деп 
атап көрсетті.

«Педагог мамандарды дамыту үшін бүгінгі әдіскер қандай болу керек?» 
деген сауалымызға Құралай Оспанқызы, ең бастысы, әр әдіскер бойындағы 
жауапкершілікті сезініп, білікті, еңбекқор,  жан-жақты дамуға құштар болуы керек 
екендігін айтты.

Іскер, мәдениетті әдіскерге табыс тілейміз! 
дАуРЕнБЕкОвА Г.

Мен мектепке барғанды жақсы көремін, себебі онда бізге жақсы мұғалімдер 
сабақ береді. Оларды құрметтеймін, өскенде оларға ұқсағым келеді. Біздің 
мектебіміздің мұғалімдері әрқашан бізге күлімдеп қарайды. Әр сабақтан әртүрлі 
мұғалім береді, бірақ бәрі бізге бірдей «ақылды, білімді, тәртіпті болыңдар» деп 
айтады. 

Біздің сынып жетекшіміз – Тамбай Жайнагүл Ілиясовна. Бізге қазақ тілі мен 
әдебиеті пәнінен сабақ береді. Ол кісі жас, өте ақылды және әдемі, бірақ қатал. 
Үй жұмысын орындамасақ, ұрсады. Апайымыздың  шашы ұзын. Орыс тілі мен 
әдебиетінен Бекжанова Гүлнар Кенжеболатовна сабақ береді. Ол – менің анам. 
Мектепте  анамды ұялтпауға тырысамын,жақсы оқуға талпынамын. Үйде де, мек-
тепте де жұмысына көмектесемін. 

Зарипова Людмила Салауатовна – мектебіміздің директоры, әрі Қазақстан та-
рихы мен әлем тарихынан сабақ береді. Біз мектепшілік сайыстарға жақсы қатысып 
грамота, алғыс хат, диплом алсақ, онда ол кісінің аты мен қолы тұрады. Светлана 
Владимировна – математика, физика пәндерін береді. Ол кісі маған есепті дұрыс 
шығаруды көрсетті. Дұрыс болмаса, қатемді дұрыстап көмектесіп түсіндіреді.

Бақыт Тәженовна – оқу ісінің меңгерушісі әрі бастауыш сынып оқушыларына 
сабақ береді. Ол кісі біздің бірінші мұғаліміміз болды. Дәптерге дұрыс жазуды, 
әріпті оқуға үйреткен сол кісі. Мен ол кісіні қатты құрметтеймін. 

Тамара Сергеевна – дайындық тобының сынып жетекшісі. Онда менің сіңілім 
Дарина бар. Мен күнде таңертең оны сыныбына апарамын, киімін шешіп, ойната-
мын, қасында боламын. Тамара Сергеевна – кітапханашы. Біз барлық кітапты сол 
кісіден жазып аламыз.

Ляззат Махмұтовна – ән-күйден сабақ береді. Біз ол сабақта ән айтамыз, 
музыкалық аспаптарда ойнап  үйренеміз. Әртүрлі мерекелік шараларға ән жаттай-
мыз, дайындаймыз.

Юрий Михайлович, Елдос Серікұлы – денешынықтырудан беретін 
ағайларымыз. Олар бізге салауатты өмір салтын жүргізуге көмектеседі. Біз спорт 
залында жүгіреміз, доп ойнаймыз, топқа бөлініп жарысамыз. Түстен кейін шахмат, 
дойбы үйірмесіне қатысамыз.  Кристина Михайловна бізге ағылшынша үйренуге 
көмектеседі. Ағылшын тілі сабағында жаңа сөздерді жазамыз, сөйлейміз. 

Дарья Николаевна – биология, география, химия пәндерінен береді. Бізге 
сабақта микроскоппен жапырақтарды көрген өте қызық. Георграфия сабағынан 
әртүрлі елдерді өтеміз.  

Валентина Семеновна – бірінші сыныптың мұғалімі. Онда менің інім оқиды. 
Мен оған сабағын оқуға көмектесемін.

Мен Валентина Анатольевнаның еңбек сабағын жақсы көремін, өйткені біз 
сабақта әртүрлі әдемі заттарды өз қолымызбен жасаймыз. Ол кісі өте еңбекқор 
және қолөнердің шебері болған. Апай көшіп кетті. Мен ол кісіні жақсы көремін. 

Қазанның бірінші жексенбісі – ұстаздар  күні. Бұл атаулы мереке бүкіл әлемде 
аталып өтеді. Өзімнің және барлық мұғалімдерді ұстаздар күнімен  құттықтаймын. 
Ешқашан ауырмаңыздар, зор денсаулық тілеймін. Оқушыларыңыз әрқашан 
қуантып жүре берсін!

БЕкЖАнОвА диана, 
Рентабельный орта мектебінің 6-сынып оқушысы.

Қазақ халқы әр күнін думанға айналдыра білген. Ұлы дала төскейін жайлаған 
жұрт жерінің кеңдігіндей көңілдерінің де тар еместігін тойларының көп екендігінен 
аңғаруға болады. Жыл сайынғы дәстүр бойынша 25 қыркүйекте Жаңа Қима 
Мәдениет Үйінде «Тілашар тойы» болып өтті. Сәбилік шақ артта қалды, мек-
тепке дейінгі кезең де зуылдап өте шықты. Кешегі бүлдіршіндер бүгін мектеп 
табалдырығын аттап оқушы атанды. Ағымдағы жылы мектеп табалдырығын 
барлығы 48 оқушы аттады. Мерекелік концертті «Гүлдер-ай» би тобы «Тойба-
стар» биімен ашып берді. Әрі қарай өзінің құттықтауыменсахна төріне Жаңа Қима 
ауылдық округінің бас маманы – Сыздыкпаева Шолпан Ибрашқызы шықты. Ол 
барлық балаларды құттықтап, мектептің үлгі тұтар оқушылары болуларын тіледі. 
Сонымен қатар, оқушыларды Жаңа Қима кітапханасының  кітапханашысы – Гет-
ман Валентина Николаевна  құттықтап,  ақ жол тіледі.

Қазақтың бар тойының бастауы, ол әрине шашу. Дәстүр бойынша жиналған 
қауымға шашу шашылды. Мың бұралған биші қыздар мен әсем әндер жұртшылықтың 
көңілінен шықты. Әсіресе «Құлыншақ» балабақшасының балғындары «Рота, подъ-
ем» биімен көрермендердің көзайымына айналды. Мерекенің көркін Вероника 
Лайдина «Теперь я, первоклашка» әнімен келтірді. Тыңдармандардың көңілінен 
шықққан тағы бір әуен Әсем Қажмұратованың орындауындағы «Ұстазым» әні.  
Әрі қарай мерекенің басты себепкерлері кезекпен сахна төріне шақырылды.  1 
сынып жетекшілеріне «Алғашқы ұстаз» лентасы табысталды. Оқушылар сахна-
да өнерлерін көрсетіп, ант қабылдады. Ата-аналар болса балаларын құттықтап, 
естелікке сыйлықтар сыйлады.Биылғы жылы Ғ. Абдрахманов атындағы орта 
мектептің 1-ші сынып оқушылары ауданымыздағы алғашқыдардың бірі болып үш 
тілде білім беру жүйесіне көшті. 

«Тілашар тойы»  мәдениет үйі би топтарының орындауындағы флеш-мобпен 
аяқталды. Мерекені екі тілде Айнұр Алиева мен Диана Дюсембаева балаларға 
да ата-аналарға да қызықты етіп өткізді. Мереке Қазақстан Республикасының 
Тәуелсіздігінің 25 жылдық мерейтойына арналды. 

Мәдениет Үйінің дәлізінде Жаңа Қима кітапханасы «Бұл кітаптар сіздерге 
балақай!» атты кітап көрмесі ұйымдастырылды. Сонымен қатар кітапхана 
қызметкері Аканова Р. Д. оқушыларға викториналық сұрақтар қойды. 

Жаңа Қима мәдениет Үйі оқушыларға көздеген мұрат - мақсаттарына қол 
жеткізуді, армандарыңның орындала беруін тілейді. Келешектерің кемел, 
болашақтарың нұрлы болсын, алда талай асу белестерді бағындыра беріңдер.

МукушЕвА Г.

«ТіЛАшАР ТОйЫ»

Қартымызды құрметтеп,
Сыйлайық түрлі гүл шоғын.
Әсем ән айтып, би билеп,
Қояйық бір мәз қылып.
Ақ жаулықты әжелер,
Айтар бізге ақылын.
Атаға барып еркелеп,
Естиік айтқан нақылын.
Бізге әрдайым қамқор боп,
Сыйлайды барлық жылуын.

Ал, балалар, бәріміз,
Сыйлайық қане, гүл шоғын.
Құрметтейік  оларды,
Сезінсін ұрпақ біз барын.
Құтты болсын қарттарым,
Бүгінгі мынау мейрамың!
Кетпесін күлкі жүзіңнен,
Деп тілек сізге арнадым.

Островская орта мектебінің 9 
сынып оқушысы Азат Еркежан.

Сыйлайық түрлі гүл шоғын!

Современный руководитель мұғАЛім – ОЛ бізДіҢ!
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С 15 по 28 сентября в районе силами административной полиции Жаксынского 
РОВД, прокуратуры и редакции было проведено оперативно-профилактическое  
мероприятие «Борышкер».

За период - 8 месяцев и 20 дней 2016 года на территории Жаксынского района 
было выявлено 2878 административных правонарушений, из них по линии дорож-
ной безопасности - 2239 нарушений. 

За управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения 
задержано 78 водителей. Всего лишены прав на управление 60 водителей. Нало-
жено штрафов на сумму 19319129 тенге, из них взыскано 12057885 тенге, процент 
взыскаемости составляет 62,4%. В суд направлено и рассмотрено 183 материала, 
по которым подвергнуто к административному аресту 58 правонарушителей. На 
принудительное взыскание направлен 151 материал, на общую сумму 1722252 
тенге, где взыскано 759318 тенге. Из них 84 материала на сумму 1011717 направ-
лены частному судебному исполнителю, взыскано 9  материалов на сумму 133623 
тенге. По месту работы направлено 67 предписаний на сумму 710535 тенге, из них 
оплачено 59 материалов на сумму 625695 тенге.

За время проведения ОПМ было взыскано 402990 тенге, также гражданам 
имеющим задолженности по адм. штрафам было вручено 175 уведомлений.

В рамках ОПМ был привлечен гражданин Н. по статье 669 КР КобАП, который 
не исполнял данное постановле-
ние по штрафам и имел задолжен-
ность 21210 тенге. Жаксынским 
судом было вынесено постановле-
ние, по результатам которого гр. Н. 
был подвергнут административно-
му аресту сроком на одни сутки.

уважаемые граждане! напо-
минаем вам, что вы можете 
оплатить штраф в течение 7 
суток со скидкой в 50% и предо-
ставить квитанцию в отделе-
ние административной поли-
ции Жаксынского ровд по ул. 
туктубаева, 41.

28 сентября в кон-
ференц-зале район-
ного филиала партии 
«Нур Отан» была 
проведена встреча с 
заместителем руково-
дителя  Департамента 
Министерства по де-
лам государственной 
службы Республики 
Казахстан по Акмолин-
ской области Жайык-
баевым Ерлазом Мух-
таровичем.

На встречу были 
приглашены государ-
ственные служащие 
района, представители 
неправительственных 
организаций, религиозных и этнокультурных объединений.

Открыла встречу заместитель акима Жаксынского района Сейдахметова Л. Ш.
Модератор мероприятия Е. Жайыкбаев выступил перед присутствующими  с 

вопросом повестки дня «Антикоррупционное поведение – важнейший професси-
ональный стандарт, основанный на особом доверии со стороны общества и госу-
дарства».

 Далее участники встречи заслушали выступления имама районной мечети Бо-
лата Тургана на тему: «Рухани саладағы жемқорлық», первого заместителя пред-
седателя районного филиала партии «Нур Отан» - Мугаловой Камиле Бекмурзи-
новне на тему: «Дәстүрлер мен отбасылық құндылықтар - сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы іс қимылдың басты факторы ретінде», члена Акмолинской Ассамблеи наро-
дов Казахстана - Гафаровой Олеси Фанильевны на тему: «Морально-нравствен-
ное воспитание подрастающего поколения в наше время».

По окончании официальной части Ерлаз Жайыкбаев ответил на возникшие у 
участников встречи вопросы.

27 сентября, в рамках празд-
нования 25-летия Независимости 
Республики Казахстан и в целях 
развития гражданского сознания 
молодежи, привлечения внимания 
молодежи к проблеме распростра-
нения идеологии терроризма и экс-
тремизма в обществе, молодежным 
ресурсным центром Жаксынского 
района был проведен автопробег 
«Молодежь против экстремизма и 
терроризма». Маршрут автопробе-
га составил села Жаксы - Белагаш. 
В конце маршрута - Белагашский 

Дом культуры - перед собравши-
мися выступили руководитель 
молодежного ресурсного центра 
Умарбекова А. З., специалист 
МРЦ Шарафутдинова Ю. И., глав-
ный специалист аппарата акима 
села Белагаш Аубакиров А. А., 
заведующая сельской библиоте-
кой Тусупбаева Г. С., ученица 11 
класса Белагашской СШ, активист 
Ковалева К. В завершении меро-
приятия белагашцами был орга-
низован молодежный флэш - моб.

28 сентября в 
нашем районе Ас-
социацией деловых 
женщин Акмолин-
ской области был 
проведен семинар 
- тренинг по разви-
тию предпринима-
тельских навыков у 
сельской молодежи. 
На мероприятии 
присутствовали аки-
мы сел и сельских 
округов, предпри-
ниматели района, 
руководители само-
стоятельных отде-
лов и другие.

Открыла семи-
нар - тренинг с при-

ветственным словом к присутствующим заместитель акима района Л. Ш. Сейдах-
метова.

Затем о работе Ассоциации деловых женщин, ее задачах, методах реализа-
ции, подразделениях подробно рассказала ее руководитель Дамели Койшина. 

О программе «Дорожная карта бизнеса - 2020», с условиями финансирования  
предпринимателей, порядком субсидирования ознакомила консультант по госу-
дарственным программам фонда «Даму» Кундыз Бекмагамбетова.

О становлении своего бизнеса рассказала предприниматель города Кокшетау, 
член Ассоциации - Светлана Худякова.

По окончании выступившие ответили на вопросы присутствующих, подели-
лись опытом, дали конкретные советы. 

Подвела итог семинар - тренинга Д. Койшина.
Представители области затем посетили двух индивидуальных предпринимте-

лей с. Жаксы, взявших кредиты на развитие животноводства по акции «Ветерина-
ры идут на помощь», в рамках программы «Занятость - 2020».

Қазақстан Республикасы Дін істері және азаматтық қоғам министрлігі Дін істері 
комитеті бірқатар БАҚ беттерінде еліміздегі мешіттерде ресми уағыздардан кейін 
қосымша түрде оның орыс тілінде түсініктемесі айтылуы қажет деген мәселе 
төңірегінде туындаған талқылауларға қатысты түсіндірме беруді қажет деп 
есептейді.

Қазақстан Республикасы Парламенті Мәжілісінде өткен экстремизм мен 
терроризмнің алдын алу мәселелеріне арналған дөңгелек үстелде жекелеген 
мешіттерде уағыздардан кейін имамдардың орыс тілін пайдалануы туралы мәселе 
Министрлік тарапынан емес, осы шараға қатысушылардың бірімен көтерілген бо-
латын. Сәйкесінше, ҚР Дін істері және азаматтық қоғам министрі аталған іс-шара 
барысында осы мәселе төңірегінде журналистер тарапынан сұрақтар қойылғаннан 
соң біршама түсініктеме берген болатын.

Министрлікке исламға қызығушылық танытып жүрген бірқатар діндарлардың 
мешіт имамдарының уағыздарын толық түсінбейтіні туралы ел азаматтарынан 
өтініштер түсіп отырады. Өтініштерде сондай діндарлардың осы себепті ислам ту-
ралы ақпаратты Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының ресми көздерінен 
тыс жерлерден, оның ішінде теріс діни ағымдардың ұстанушыларынан алуға 
мәжбүрлік танытатыны туралы айтылады. Сәйкесінше, өтініш жасаушы азамат-
тар халықаралық тәжірибені ескере отырып мешіт имамдары ресми уағыздардан 
кейін қазақ тілін айтарлықтай меңгермеген азаматтар үшін орыс тілінде түсіндірме 
беруді ұсынады.

Осы ретте, аталған мәселе тұрғындарының құрамы көптеген ұлттардан тұратын 
елдімекендердегі жекелеген мешіттерге ғана қатысты екендігін айта кетуіміз керек.

Министрлік, өз кезегінде, азаматтардан түсіп отырған кез-келген өтініштерді 
қарастыруға және оларды талдап отыруға міндетті. Осы орайда Министрлік 
құзіретіне Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының ішкі мәселелерінің 
шешімін табу кірмейтінін айта кеткіміз келеді. Сондықтан жоғарыда аталып 
отырған мәселе бойынша мешіттерге келушілердің пікірлерін ескере отырып 
шешім қабылдауы тиіс Қазақстан мұсылмандары діни басқармасына хабарласуды 
ұсынамыз.

ҚР Дін істері және азаматтық қоғам министрлігі Дін істері комитеті еліміздің 
Конституциясында кепілдік берілген сөз бостандығына құрметпен қарай отырып, 
отандық бұқаралық ақпарат құралдарын дін тәрізді өткір салада туындап отыра-
тын мәселелер туралы екіұдай ақпарат беруге жол бермеуге және тұрғындарға 
шынайы ақпаратты дұрыс жеткізуге шақырады. 

ҚР дін істері және азаматтық қоғам министрлігі
дін істері комитетінің баспасөз қызметі.

Автопробег «молодежь против 
экстремизма и терроризма»

СемИНАР В ПОмОщь 
ПРеДПРИНИмАТеЛям

ОПм «борышкер»
БҰйРЫҚ                                                              ПРикАЗ

№ 48
2016 жылғы 27 қыркүйек Жақсы ауылы     27 сентября 2016 года село Жаксы

О призыве граждан на срочную воинскую службу 
в вооруженныеСилы Республики казахстан

1. На основании Закона Республики Казахстан «О воинской службе и статусе военнос-
лужащих» от 16 февраля  2012 года №561-IV, Указа Президента Республики Казахстан от 6 
апреля 2016 года №229, приказа Министра обороны Республики Казахстан от 7 апреля 2016 
года №156 «Об увольнении в запас военнослужащих срочной службы и очередном призыве 
граждан Республики Казахстан на срочную воинскую службу в октябре – декабре 2016года», 
приказа Первого заместителя Министра обороны Республики Казахстан - начальника Гене-
рального штаба Вооруженных Сил Республики Казахстан от 8 апреля 2016 года №144, «Об 
организации увольнения в запас военнослужащих срочной службы и очередном призыве 
граждан Республики Казахстан на срочную воинскую службу в октябре – декабре 2016 года», 
Постановления Акима Акмолинской области от 11 апреля 2016 года № А-5/158, Постанов-
лением Акима Жаксынского района Акмолинской области «О призыве граждан на срочную 
воинскую службу»  от 11 апреля 2016 года № а-3/82, на территории Жаксынского района с 1 
октября 2016 года по 31 декабря 2016 года проводится призыв граждан на срочную воинскую 
службу в Вооруженные Силы Республики Казахстан. 

2. Явке на призывной участок подлежат все граждане 1998 года рождения, которым ко 
дню призыва исполнилось 18 лет, а также граждане, родившиеся в1989 - 1998 годах, у кото-
рых истекли отсрочки от призыва или не призванные ранее на срочную воинскую службу по 
различным причинам.

3. Все граждане, подлежащие призыву на срочную воинскую службу в Вооруженные 
Силы Республики Казахстан, обязаны прибыть на призывной участок по адресу: с. Жаксы 
улица Советская, 24, отдел по делам обороны Жаксынского района в точно указанные  дни и 
часы с документами, указанными в повестке. Граждане, не получившие повесток о явке для 
призыва на срочную воинскую службу, обязаны прибыть в отдел по делам обороны Жаксын-
ского района до 31 декабря 2016 года, имея с собой документы, удостоверяющие личность.

4. Все лица призывного возраста подлежат призыву на срочную воинскую службу. Вре-
менно прибывшие на территорию Жаксынского района, обязаны немедленно возвратиться 
к месту постоянного жительства и явиться в отдел по делам обороны, в котором они состоят 
на воинском учете для прохождения призывной комиссии.

5. Граждане, не явившиеся своевременно для призыва на срочную воинскую службу или 
уклоняющиеся от явки на призывной участок, несут ответственность согласно действующе-
му законодательству.

6. На основании Закона «О воинской службе и статусе военнослужащих» руководители 
предприятий, организаций и учебных заведений обязаны своевременно освободить призыв-
ников от работы (учебы) на время, необходимое для прохождения призыва, отозвать при-
зывников из командировок и обеспечить своевременную явку их в отдел по делам обороны 
Жаксынского района Акмолинской области.

вриО начальника отдела по делам обороны 
Жаксынского района, капитан Б. АЗиМБАЕв.

Проведена диалоговая 
площадка «еркін пікір»

ТҮСіНікТеме
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аксынский вестник

Тіл – қай ұлтта, қай елде болсада қастерлі, құдыретті. Ол әрбір адамға ана 
сүтімен бірге еніп, қалыптасады. Тіл байлығы - әрбір елдің ұлттық мақтанышы. Ол 
атадан балаға мирас болып қалып отыратын баға жетпес мұра. 

«Қазақ тілі - мемлекеттік тіл. Бұл - ауыр тіл, бірақ әрбір құрметті азаматқа 
оны білу керек. Ана тілі - халық боп жасағаннан бері жан дүниеміздің айнасы, 
өсіп-өніп түрлене беретін, мәңгі құламайтын бәйтерегі», - деп Жүсіпбек Аймау-
ытов айтқандай елін, жерін сүйген әрбір азаматтың көкірегінде ана тіліне деген 
сүйіспеншілігінің мақтаныш сезімі болуы керек. Себебі, қазақ тілі – Қазақстан 
Республикасының мемлекеттік тілі. Тіл - ұлттың жаны. Ал ұлттың болашағы - оның 
ана тілі. Тіл - халықпен бірге өмір сүріп дамиды, әр ұлттың тілі - оның бақыты мен 
тірегі. 

Елбасы Н. Ә. Назарбаев халықтың болашағы туралы тереңнен толғай отырып, 
«мемлекеттің ең басты дүниесі тек ғана байлық емес, сонымен қатар ана тіліміздің 
болашағы» деген болатын. Мемлекеттік тіл – мемлекеттің бүкіл аумағында, 
қоғамдық қатынастардың барлық салаларында қолданылатын тіл болғандықтан, 
жүргізілетін барлық іс-қағаздары мен құжаттар мемлекеттік тілде болуы тиіс. Әрбір 
адам өз ана тілін білу және мемлекеттік тілін меңгеру міндетті. Мен ана тілімен 
мақтанамын және мемлекеттік тілді құрметтеймін! Ең тәтті де – тіл, Ең ашты да – 
тіл, Ең жұмсақ та – тіл, Ең катты да – тіл. Тіл – ұлттың жан дүниесі. Тіл жоқ жерде 
- ұлт жоқ. Біздің болашағымыз – ана тілінде!

Тіл – ұлттың жаны, халықтығының асыл белгісі, намысы, тыныс тіршілігінің көзі, 
Ата Заңымен қорғалатын, еркіндігінің үні. Оны құрметтеп, қорғау, келешек ұрпаққа 
жеткізу, Қазақстанның бақытты да парасатты, білімді де еңбекқор ұл-қыздары бізге 
ғасырлар бойы ата-бабаларымыздан жеткен аманат.

18 қыркүйек – Қазақстан Республикасының халықтарының тілдер мерекесі. 
Тәуелсіздік тірегінің бірі – тіл. Тіл мерекесіне байланысты «Дән» балабақшасында 

ертеңгілік өтті. Әр топ көптеген ұлт өкілдерді таңдап, өнерлері мен тағамдарын 
көрсетіп, тамашалады. Ертеңгіліктің басында әр ұлтқа киінген балалар «Қазақстан» 
сөзін және Қазақстан Республикасының картасын ортаға шығарып көрсетті. «Дән» 
балабақшасының м. а. меңгерушісі Сабекова У. А. құттықтау сөздерді айтты. Ең 
алдымен «Ақ бота» тобының кішкентай ғана бүлдіршіндері неміс халқының ұлттық 
киімдерін киіп, би биледі. Бұл мерекеде әр ұлттар өз өнерлерін тамашалап, қазақ 
халқының бесбармағы және бауырсағы, орыс халқының шаньги сибирские және 
каравай мен ватрушкалары, ингушхалқының халтам дулх, өзбек палауы, неміс 
штруделі және карибуррст, индия халқыныңбурхафи, чапати, күріш, лавашдеген 
тағамдары пісіріліп, көрсетілді. Осы тағамдарды пісіріп дайындаған ата-аналарға 
және тәрбиешілерге алғысымыз шексіз. Балалар мен тәрбиешілер ұлт өкілдерінің 
сәнді киімдерін киіп келді. Ертеңгілікке қатысқан балалар ғана емес, ата-аналар 
да, балабақша қызметкерлер де белсене қатысып ат салысты. Осы ертеңгіліктің 
ұйымдастырушыларына алғысымыз шексіз, оларға үлкен рахмет! Үлкен алғысты 
«Дән» балабақшасының музыка жетекшісі Кусаинова Ақбаян Серікқызына 
білдіреміз.

«Өзге тілдің бәрін біл, өз тіліңді құрметте!» дегендей, өз тілімізді құрметтеп өсу 
біздің парызымыз!

«дән» балабақшасының  қазақ тілі оқытушысы және әдіскері 
А. АБдЫГАлиЕвА.

тілдер онкүндігі

«ТіЛ – хАЛЫҚТАР 
ДОСТЫғЫНЫҢ кеПіЛі»

Тәуелсіз елімізде қазіргі таңда 130 астам ұлт өкілдері тұрады. Өз 
қанатының астына алған мерейлі мемлекетіміздің бірлігін сақтайтын 
халықтың асыл қазыналарының бірі – тіл. Өзекті мәселелердің 
бірі болып табылатын тіл, мақтаулар мен биік мәртебеге лайықты. 
Мақалдар, өлең жолдары, әдеби шығармалар асыл мұра тілге де-
ген сүйіспеншіліктен туындайтыны сөзсіз. Өйткені тіл - халықтың 
өткен ұрпағын, қазіргі және келешек ұрпағын тарихи бір тұтастық, 
мызғымас бірлік, ажырамас туыстық, жағдайда мәңгілік біріктіретін 
сенімді құрал. 

Қазақстан Республикасының Конституциясы, “Тіл саясаты ту-
ралы” Тұжырымдамасы және осыларға негізделген «Тіл туралы» 
Заң республикадағы тілдердің ұлтаралық жарастық пен рухани 
ынтымақтастықтың құралы ретінде қызмет етуін және тіл алуандығын 
көздейді. Жақында ғана еліміздің елеулі мерекелерінің бірі - Қазақстан 
Республикасы халықтарының тілдері күні атап өтілді. Мерекеге 
арналған онкүндік  жоспары бойынша, Калинин негізгі мектебінде іс-
шаралар орын алды. Н.С.Киндякова 1-4 сынып оқушылары арасынды 
«Қазақ, орыс, шет тіл білгірлері» атты сайыс ұйымдастырды. Мектеп 
кітапханашысы А.И. Русинчук жетекшілігіндегі «Тіл- халық байлығы» 
атты кітап көрмесіне қызығушылық танытқандардың қатары аз бол-
мады. Қазақ тілі пәнінің мұғалімі Б.К.Жанабекова және орыс тілі 
мен орыс әдебиеті мұғалімі Л.И.Подоляко 5-9 сынып оқушылары 
арасында «Тіл-халық мұрасы» атты танымдық ойынын өткізді. 
Ұйымдастырылған мерекелік іс-шаралар халықтың сан ғасырлық та-
рихын өзіне сақтаған – тілдің қадір-қасиетін ұғындыра түсті. 

Мен, қазақ тілі пәнінің мұғалімі ретінде, өскелең ұрпақтың 
мемлекеттік тілді жоғары деңгейде меңгеріп, құрметтеуде отба-
сы мен мектептегі тәрбиенің маңыздылығын атап өткім келеді. 
Өзіме жүктелген міндетті арқалап, келер ұрпаққа халық рухының 
сарқылмас бастауы - тіл екендігін ұғындырып, оқушылардың өз 
ана тіліне деген құрмет сезімін арттыруды борышым деп санай-
мын. Ана тіліміз арқылы ғана біз халқымызды, Отанымызды танып 
білеміз және ертеңгі болашағына сенімді боламыз. Елбасымыз Н. 
Ә. Назарбаевтың: «Қазақстанның болашағы – қазақ тілінде. Ана тілі 
– бәріміздің анамыз, өйткені ол – ұлтымыздың анасы» деген асыл 
сөздері оған дәлел.

ЖАнАБЕкОвА Б.Қ. 
калинин негізгі мектебі.

Тілдерді оқыту орталығының ұйымдастыруымен 19 және 20 қыркүйек күндері 
тілдер декадасы аясында «Тілден артық қазына жоқ, тілден артық қасиет жоқ», 
«Тіл жүйрік пе, ой жүйрік пе?» тақырыптарында ашық сабақтар өткізілді. Жалпы 13 
қыркүйекте бастау алған тілдер декадасы Қазақстан Республикасы халықтарының 
тілдері күніне арналған. Өткізілген ашық сабақтар мына мақсатты көздеді: 
тілдің қоғам өміріндегі алар орнын айқындай түсу, қолдану аясын кеңейту және 
мемлекеттік тіл – қазақ тіліне деген тыңдаушылардың қызығушылығын арттыру. 
Сонымен қатар түрлі тәсілдерді қолдана отырып, тілдің мәртебесін арттыруға үлес 
қосу. «Тілдің байлығы-елдің байлығы екені бос сөз емес,өйткені халықтың тілі бол-
са ғана, әдебиеті мен мәдениеті,тарихы мен дәстүрлері сақталмақ» және «Ана 
тілін тек өгей ұлдары ғана менсінбейді, өгей ұлдары ғана аяққа басады» деген 
Ғабит Мүсіреповтың мағыналы сөздерінен басталған ашық сабақтар өте қызықты 
өтті. 

Өткізілген ашық сабақтарда ерекше көзге түсіп, белсенділік танытқандар:  Да-
уренбекова Г.Е./ «Жақсы жаршысы» газетінің редакциясы/, Нұрбалинова Ж..Д. /
аудандық аурухана/, Дүйсенбаева Б.Т. /аудандық Мәдениет үйінің директоры/, Мо-
жибаева Ә.Ғ./ Жақсы ауданы Қорғаныс істері бойынша бөлімшесінің қызметкері/. 
Аталған қатысушылар мақтау қағаздары мен сыйлықтарға ие болды.

Тілдер онкүндігі аясында өткізілген іс-шаралар өз мәресіне жетіп, Жақсы 
ауданыңдағы Тілдерді оқыту орталығының қызметкерлері мемлекеттік тілдің да-
муына өз үлесін қосты.

дАуРЕнБЕкОвА Г.

Тілдер декадасы 
өз мәресіне жетті

«Қазақстан Республикасының Тілдер ту-
ралы» 1997 жылғы 11 шілдедегі  Заңының 
негізінде 2016  жылдың 07 – 16 қыркүйегі 
аралығында жалпы білім беретін  мек-
теп ордаларында Қазақстан Республика-
сы халқының Тілдері күні мерекесіне орай 
онкүндік жарияланып, бекітілген жоспар 
бойынша мектептерде бірнеше іс-шаралар 
өткізілді.

7 қыркүйек күні барлық мектептер мен 
балабақшаларда онкүндіктің ашылуы 
ұйымдастырылып, қатысушылар онкүндік 
жоспарымен таныстырылды.

Екінші күні «Тіл – халықтар достығының 
кепілі» атты ашық сабақтар берілді. 
Оқушылардың Тіл жөнінде жазған материал-
дары баспа беттеріне жіберілді.

Келесі күні 1 – 4 сынып оқушылары 
арасында  «Қазақ, орыс, шет тілдерінің 
білгірлері» атты сайысы ұйымдастырылып, 
тіл білгірлері анықталды.

Онкүндік әрі қарай мектептер мен 

ТӘуеЛСізДік ТіРегі – ТіЛ

Қазақстан Республикасы халқының Тілдер 
мерекесіне арналған онкүндіктің есебі

балабақшаларда «Тіл – халық байлығы» атты 
кітап көрмесі ұйымдастырылуымен жалғасын 
тапты.

Онкүндік ортасында 5 – 9 сынып 
оқушылары арасында  «Тіл – халық мұрасы» 
атты танымдық ойын бағдарламасы өткізілді. 

Әрі қарай «Тіл – аса қадірлеп ұстайтын 
байлығымыз» атты тіл мамандары мен 
ұстаздар арасында дөңгелек үстел 
ұйымдастырылып, тіл мамандары өзекті 
мәселелерді талқылап, өз ойларын ортаға 
салды.

Одан әрі 9,10, 11 сыныптағы өзге ұлт 
өкілдері арасында «Мемлекеттік тіл – менің 
тілім» атты сайыс ұйымдастырылып, І орын-
ды иеленген Перекатное орта мектебінің 
оқушысы Шлямнев Николай облыс деңгейінде 
аудан намысын қорғап, жүлделі ІІІ орынға ие 
болды.

15 қыркүйек күні 9 – 11 сынып оқушылары 
арасында өткізілген «Тіл тәуелсіздігі – ел 
тәуелсіздігі» атты шығармалар сайысының 

жеңімпаздары Калинин 
негізгі мектебінің 9 сы-
нып оқушысы Кайрлы-
нова Айгерім мен Жақсы 
№2 орта мектебінің 7 «а» 
сынып оқушысы Мазе-
па Екатеринаның үздік 
деп танылған жұмыстары 
аудандық «Жақсы жаршы-
сы» газетінде жарық көрді.

Қазақстан Республи-
касы Тілдері мерекесіне 
арналған онкүндік 15 
қыркүйек күні фестиваль 
түрінде аяқталды. 

Білім беру бөлімінің 
әдіскері АхМЕтОвА С.
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- профлист оцинкованный и цветной, черепица, металлосайдинг, уголок, про-
фтруба, круглая труба, саморезы, коньки, доска, стропила, доборка углов, USB 
фанера утеплитель. Все в большом ассортименте. доставка.  г. Атбасар. ул. 
Сары Арка (Жданова) 36а. 8702-536-33-83, 8705-254-34-64                             (до 31.12.16)

- Банный комплекс в с. Жаксы, ул. Ленина, 33. Обращаться по телефону 
8-705-7554002                                                                                                 (4-4)

- 5-тикомнатная квартира с евроремонтом в 2-х квартирном доме. Санузел 
внутри, имеются хозпостройки, два гаража с.Жаксы, ул. Кали Еспенбетова. А 
тАкЖЕ продается машина ГАЗ53. тел.: 87771820230, 87023166052, 8771831
2921                                                                                                                     (4-4)

- 3 телки и бычок этого года, не дорого. с.кызылсай. тел.: +77779164669(4-4)

- дом в с.Парчевка из плит на разбор, гараж из шпал, сеновал металл. Ем-
кость железная 4-хкубовая, корова (казахская белоголовая) тел.: 31-2-34 (в 
любое время)                                                                                                        (4-4)

- благоустроенные квартиры в с. Жаксы, по ул. Строительная, 5 с магази-
ном (недорого) и по ул. Октябрьская, 6, кв. 1. Все хозпостройки. Также про-
даются: автомашина ГАЗ-53 дизель, уголь: Шубаркуль, Каражар (недорого), 
дрова. Обращаться по телефону: 87054251049.                                           (4-4)

- 3-хкомнатная квартира в с. Жаксы, по ул. Гагарина, 21/2. В доме вода, 
санузел. Также продаются б/у стол для компьютера, тюнер, железные трубы 
для столбов для забора. Обращаться по телефону: 2-17-90 (после 19 часов)                      
- СРОЧнО! дом в с. Жаксы, по ул. С. Сейфуллина,31/3. Требуется космети-
ческий ремонт. Цена - 250 тысяч тенге. Обращаться по телефону: 8-777-
8420314.                                                                                                         (4-4)
- 2-хкомнатная квартира в микрорайоне с. Жаксы. имеются: туалет, вода, су-
хой погреб. тАкЖЕ продам лошадь 5 годовалую бие, жирная, стоит на откорме. 
Резина от К-700 б/у (для септика). тел.: 87016584297, 87476727761                     (4-3)

- теплый, большой дом на одного хозяина с большим участком земли. Име-
ются: 2 гаража, огород, сарай, колодец, баня, водопровод дома. Торг уме-
стен. Адрес: с.Жаксы, ул.Ленина 5. Подробности по телефонам: 21-3-99. 
87014003069. (4-2)

- квартира 3-хкомнатная, микрорайон, 10/3 с ремонтом, отопление печное. 
Обращаться по телефонам: 21-8-55 (после 18-00). Сот. 87473629840, в лю-
бое время   (4-2)

- дом. в с.Жаксы, ул. Мира 82. Имеются сарай, огород. Недорого. Возможно 
рассрочка. Обр. по тел.: 87718314597                                                                                                                                         (4-2)

- тРАктОР т-25 С дОкуМЕнтАМи (С ПРиЦЕПнЫМ ОБОРудОвАниЕМ). Об-
ращаться по телефону +7777 - 3232105.                                                                                   (8-4) 

- трехкомнатная квартира в с. Жаксы, ул. Дружбы, 6/1. В доме вода, санузел, 
кочегарка отдельно. Имеются все хозпостройки, колодец, гараж, баня. Кварти-
ра находится в центре, рядом все административные здания Обращаться по 
телефону +77773232105                                                                             (8-4) 

- квартиру или сдам на длительный срок. Услуги а/м ЗИЛ в с.Жаксы. тел.: 870
54251049                                                                                                                                                                                                              (4-1)

- Срочно продается здание кафе «Асем», находящееся в с. Жаксы, ул.Дружбы, 
22. Здание в залоге не состоит. При покупке здания кафе, находящееся рядом зда-
ние склада передается безвозмездно. Обращаться по телефону 87021985065 
в любое время.                                                                                                                                       (4-1)

П Р О Д А Ю Т С Я :

тОО «ПРОММЕБЦЕнтР» иЗГОтОвит МЕБЕль нА ЗАкАЗ:
 спальня, кухня, кухонная зона, детская, офисная мебель, 

а также мягкая мебель. возможна оплата в рассрочку.
доставка и сборка по району БЕСПлАтнО.
с. Запорожье, тел.: 8-705-4261411, 57-4-08.24-12

ИП «ПЛАСТИК СТРОЙ» ИЗГОТОВИТ
пластиковые окна, двери, витражи и перегородки. 3, 4, 5, 6 ка-
мерный профиль (пр-во Россия), качественная фурнитура.

доставка, замер бесплатно. 
ОСЕННИЕ СКИДКИ 5%. вЫЕЗд, ЗАМЕР ПО РАйОну БЕСПлАтнО. 

Срок изготовления от 7 до 10 дней. с.ЖАкСЫ. 
телефоны: +77786848552, +77779575088, 22-2-68 (камиль).

                            кАЧЕСтвО ГАРАнтиРуЕМ                   (9-4)

П р о д о л ж а е т с я  п о д п и с к а  н а  р а й о н н у ю  г а з е т у  “ Ж а к с ы н с к и й  в е с т -
н и к ”  н а  2 0 1 6  г о д .  П о д п и с к а  п р и н и м а е т с я  в о  в с е х  о т д е л е н и я х  п о -

ч т о в о й  с в я з и  и  р е д а к ц и и  г а з е т ы .
Подписная цена 

для юридических лиц:
на 1 месяц - 300 тенге

на 2 месяца – 600 тенге
на 3 месяца – 900 тенге

Подписная цена 
для физических лиц:
на 1 месяц - 200 тенге

на 2 месяца – 400 тенге
на  3 месяца – 600 тенге

ИП «Алиев Б.» ИЗГОТОВИТ
Пластиковые окна, двери, витражи и перегородки 3, 

4, 5, 6 камерный профиль, качественная фурнитура.
Замер, доставка, установка БЕСПлАтнО. 

на большие объемы 6% СКИДКА. 
выезд по району, СРОк изготовления 6-10 дней. 

с. Жаксы, телефоны: +77770019660, +77017513676, 
+77772844666

кАЧЕСтвО ГАРАнтиРуЕМ !

нАтяЖнЫЕ ПОтОлки. красиво. качественно. удобно.
8 7 0 5 5 1 6 7 4 1 1

утерянный земельный Акт №139 от 12 сентября 2006 года, кадастровый 
номер земельного участка 01-278-021-037, на дом находящийся в с. Тарасовка, по 
ул. Корчагина, д. 27/1, выданный на имя Ахай Санат, считать недействительным.

Продам четырехкомнатную (62 м2)) благоустроенную квартиру 
в г.Атбасар на 2 этаже, в районе 2 школы. Теплая, солнечная, РЯДОм 2 школы 

(русская, казахская), садик, спортивная, музыкальная школы, рынок, вокзал, 
оптовые магазины, автобусные остановки, ИмЕЕТСЯ новый гараж с погребом.

Обращаться по телефонам: 87779576707, 87029372082

уважаемые жаксынцы!
Оповещаем о начале ежегодной кампании свободного прикрепления (да-

лее – кампания) граждан к организации Первично медико-санитарной помощи 
(далее – ПМСП), воспользовавшись, которой можно прикрепиться к любой по-
ликлинике независимо от адреса проживания. Если же Вы не желаете менять 
поликлинику прикрепления, то у Вас остается прежнее прикрепление без из-
менений.

Данная кампания проводится в период с 15 сентября по 15 ноября 2016 
года.

- Что нужно для прикрепления к организации ПМСП?
- Прикрепление осуществляется на основе личного заявления гражданина 

в   произвольной форме с приложением копии документа удостоверяющего лич-
ность, данные заявления принимаются в организациях ПМСП в соответствии с 
графиком работы.

Прикрепится можно и в электронном формате через портал «Электронного 
правительства».

так же важно знать, что при свободном прикреплении гражданина к ор-
ганизации ПМСП, возможность обслуживания на дому специалистами дан-
ной организации, оговаривается заранее и указывается в справке (талоне) 
прикрепления. 

Обслуживание лиц, поменявших прикрепление к организации ПМСП в 
период проведения кампании, осуществляется с 1 января предстоящего 
года. до этого времени лица, изъявившие желание прикрепиться к другой 
организации ПМСП, получают медицинскую помощь в рамках ГОБМП в ор-
ганизациях ПМСП, к которым они были прикреплены в текущем году.

«Оказание государственных услу г в области карантина растений»
Государственные услуги в области карантина растений оказываются согласно действующим стандартам, утвержден-

ным Приказом министерства сельского хозяйства республики Казахстан  от 29.05.2015 года №4-4/500.
С 01.01.2016 года, в целях повышения качества и доступности государственных услуг, Жаксынская районная терри-

ториальная инспекция КГИ в АПК МСХ РК оказывает государственные услуги: 1)Выдача карантинных сертификатов; 2) 
Выдача фитосанитарных сертификатов  через Жаксынский филиал РГП «ЦОН» с понедельника по субботу включительно, 
в соответствии с установленным графиком работы, в порядке «электронной» очереди за.сключением выходных и празд-
ничных дней;-через веб –портал «электронного правительства » круглосуточно, с использованием  электронной цифровой 
подписи.Физические или юридическое лицо  при обращении в ЦОН для оказания государственных услуг представляет 
следующие документы:

1. Заявка. 2. Документ, удостоверяющий личность и документ, подтверждающий полномочия представителя (в случае 
обращения  представителя по доверенности). 3. Требования в области карантина растений  национальной службы по 
карантину растений страны –импортера. По государственной услуге «Выдача фитосанитарного сертификата на переме-
щение  подкарантинной продукции за пределы РК» - в течение 5 рабочих дней;

«Выдача карантинного сертификата на перемещение подкарантинной продукции на территории РК»- в течении 3 
рабочих дней. Согласно следующих документов:

1.Заявка 2.документ, удостоверяющий личность и документ, подтверждающий полномочия представителя (в случае 
обращения представителя по доверенности).

При обращении в ЦОН день приема заявлений и документов не входит в срок оказания государственной услуги, 
установленной стандартом.

Государственные услуги оказываются на бесплатной основе.
Выдача услугополучателю результата оказания государственных услуг через ЦОН осуществляется на основании 

представления расписки о приеме документов. В случае обращения через портал услугополучателю в «личный кабинет» 
направляется уведомление с указанием даты получения результата оказания государственной услуги и номера расписки 
ЦОНа

Б. М.ЕРМАГАнБЕтОвА, госинспектор по карантину растений Жаксынской Рти.

хАбАРЛАНДЫРу
«Жақсы ауданының құрылыс, сәулет және қалақұрылыс бөлімі» мемлекеттік 

мекемесі Ақмола облысы Жақсы ауданы Ешім ауылының елді мекенін дамы-
ту және схемасын салуға (оңайтылған бас жоспары) байланысты аймақтық 
экологиялық бағалама талқылауы мен қоғамдық тыңдау болатының хабарлайды

тыңдау 2016 жылдың 23 қазанда Жақсы аудандық әкімшілік 
ғимаратыңда сағат 15.00 Жақсы ауылы, дружба 3 көшесі

Государственная учреждение «Отдел строительства, архитектуры и градо-
стрительства Жаксынского района» уведомляет о проведении общественных 
слушаний с целью обсуждения материалов ОВОС к градостроительному про-
екту «Разработка схемы развития и застройки (упрощенный генеральный план) 
населенного пункта с. Ишимское, Жаксынского района Акмолинской области

Слушание состоится в районном акимате 23 октября 2016 года в 15.00 ,  
по адресу: село Жаксы, ул. дружбы, 3.

«ДеНь ОТкРЫТЫх ДВеРей»
уВАЖАемЫе НАЛОгОПЛАТеЛьщИкИ ЖАкСЫНСкОгО РАйОНА!

Управление государственных доходов по Жаксынскому району ДГД по Акмо-
линской области КГД МФ РК сообщает, о том, что 06.10.2016 года, в здание УГД 
по Жаксынскому району состоится акция «День открытых дверей» по вопросам 
информированности бизнеса о новых механизмах реабилитации и банкротства, 
а также урегулирования неплатежеспособности.

«ДеНь ОТкРЫТЫх ДВеРей»
уВАЖАемЫе НАЛОгОПЛАТеЛьщИкИ ЖАкСЫНСкОгО РАйОНА!

Управление государственных доходов по Жаксынскому району ДГД по Акмо-
линской области КГД МФ РК сообщает, о том, что 10.10.2016 года, в здание УГД 
по Жаксынскому району состоится акция «День открытых дверей» по вопросам 
оказания государственных услуг управлением государственных доходов.

Гу «Отдел сельского хозяйства Жаксынского рай-
она» объявляет о начале приема заявок для уча-
стия в программе субсидирования развития семе-
новодства. Заявки принимаются в срок с 03.10.2016 
до 04.11.2016 года. 

«Жақсы ауданының ауылшаруашылық бөлімі» 
ММ өтінімдерді қабылдау басталғаны туралы ха-
барлайды субсидиялау бағдарламасына қатысу 
үшін тұқым шаруашылығын дамыту. Өтінімдер 
қабылданады мерзімде 2016 жылы 03 қазаннаң ба-
стап 2016 жылы 04 қарашаға дейін

Компания «Фаберлик» 
ПРиГлАшАЕт вас к сотрудничеству. 

ЖЕлАющиЕ могут обращаться в тд «Мия», 2 этаж, офис №2.
кАЖдЫй зарегистрировавшийся до 16 октября ПОлуЧАЕт 

ПОдАРОк от владельца офиса. МЫ ЖдЕМ вАС!!!

«Островская орта мектебі» КММ ұжымы директордың орынбасары Хасенова 
Күлзара Көңілашаровнаға әкесі Омаров көңілашар Ахметұлының қайтыс бо-
луына байланысты қайғысына ортақтасып, 

көніл айтады.

ТОО «Design Print» ОказываеТ услуги 
по изготовлению, набору и 

тиражированию бланочной 
продукции форматов а4, а5, B5, B4. 

ПРИНИмАем зАкАзЫ ОТ 
кРуПНЫх ОРгАНИзАцИй.

Расценки на тиражирование зависят от количества заказа - 
ЧЕМ БОЛЬШЕ ЗАКАЗ, ТЕМ НИЖЕ ЦЕНА.

Телефоны для справок: 87057090342, 87478679590
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«Зауал» 16:45, 23:30 
«Пәленшеевтер» 17:10, 
22:30 «EXPO - болашақ 
энергиясы» 18:00 «Біздің на-
зарда» 18:15 «Махаббатым 
жүрегімде» 19:00, 00:35, 
02:00 жаңалықтар 19:35 
Негізінде 19:40 «Ақылдың 
кілті. Өмірдастан» 20:35 
«Бетпе-бет» 21:00 Итоги 
дня 21:35 По сути 21:40 
«Такая работа» 01:05 «Өмір 
сабақтары» 02:30 «Сотқа 
жеткізбей»

евразия
6:00, 7:00, 7:55, 20:00, 22:00, 
2:40 ЖАҢАЛЫҚТАР  6:05 
«ЖИТЬ ЗДОРОВО»   7:10 
«САПА БАҚЫЛАУДА» 8:00 
«ДОБРОЕ УТРО»  10:00 
«СУДЕБНЫЕ ИСТОРИИ»  
11:00 «ТОЙ ЗАКАЗ»   11:30, 
3:15 «ӘЙЕЛ СЫРЫ…» 
12:30, 20:55 «ДЖОДХА 
ЖӘНЕ АКБАР» 13:20, 22:40 
«ҒАЖАЙЫП ЖАН»  14:10 
«ВСЕ МЫ ЛЮДИ»   15:00, 
2:30 «БAСТЫ ПАТРУЛЬ» 
15:10 «ПРАВДА» 15:15 
«СЫН МОЕГО ОТЦА» 16:20 
«ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!»  
17:35 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ»  
18:50 «РАДИ ЛЮБВИ Я ВСЕ 
СМОГУ» 23:35, 2:10 «П@
УТINA»  0:00 «ТОНКИЙ 
ЛЕД» 

казаХстан- кокшетау
09.00, 01.50 Әнұран 09.05, 
22.15 «Бірінші ханым» 
09.55, 10.55, 12.30, 13.10, 
14.00, 14.50, 17.50  19.00, 
20.30, 22.10 «Пәрменді 
пікір» 10.00, 13.30, 
18.00, 20.00, 21.00, 23.00 
«Аймақ ақпарат».  10.45, 
13.05, 19.05, 19.50, 20.50 
«Кеңдерек» 11.00 «Аяулы 
арман» 12.35 «Актуальная 
тема»  13.15 «Алтын мекен» 
14.05 «Финес пен Ферб» 
14.55 «Лупдиду». 15.00-
17.50 техникалық үзіліс  
18.30, 21.40 «Ойұшқын» 
19.15, 20.35 «Жаңа толқын»  
19.30 «Сөнбес сәуле» 23.40 
«Любовь за любовь» 00.30 
«Казнь после смерти» 

казаХстан
6:00, 3:00 Әнұран 6:05, 
12:55, 14:55, 17:30, 
20:30, 0:40 KAZNEWS 
6:50 «Көңіл толқыны» 
7:00 «ТАҢШОЛПАН». 
10:00 «Питер Пэн»  
10:20 «ТОБОТ» 10:40, 
22:00 «Айман&Шолпан» 
11:35 «Айтуға оңай...» 
12:20, 1:25 «БОЛАШАҚ 
ӘЛЕМ» 13:00 «БІРГЕ 
ТАҢДАЙМЫЗ!» 14:10, 
23:00 «Келін» 15:00 
«ӘЙЕЛ БАҚЫТЫ»  16:40, 
19:30 «Сурайя» 17:55 
«Арылу» 18:30 «Бүгінгі 
күннің батырлары» 18:50 
Мультфильм 19:05, 
2:00 «АГРОБИЗНЕС» 
21:15 «ҚОҒАМДЫҚ 
КЕҢЕС» 22:55 «ҰЛЫ 
ДАЛА ӨСИЕТІ» 23:55, 
2:25 «ТҮНГІ СТУДИЯДА 
НҰРЛАН ҚОЯНБАЕВ» 0:30 
«МУЗАРТ Live»

Хабар
07:02 «Әсем әуен»  07:15, 
17:15 «Біздің үй» 08:00 
«Жаңа күн»  10:20, 22:35 
«Осколки» 11:10, 23:55, 
01:30 «Әр үйдің сыры 
басқа» 11:40 «Ақылдың 
кілті. Өмірдастан» 
12:30 «Магия кухни» 
13:00 «Семейные 
мелодрамы» 14:00 «И 
всё-таки я люблю...» 
15:00 «Важно знать» 
15:15 «Көңіл толқыны» 
15:45 «Зауал» 16:45, 
23:30 «Пәленшеевтер» 
17:10, 22:30 «EXPO 
- энергия будущего» 
18:00 «Білу маңызды» 
18:15 «Махаббатым 
жүрегімде» 19:00, 00:30, 
01:55 жаңалықтар  19:35 
Негізінде 19:40 «Ақылдың 
кілті. Өмірдастан» 20:50 
«Қайсар жандар» 21:00 
Итоги дня 21:35 По сути 
21:40 «Такая работа» 
01:00 «Өмір сабақтары» 
02:25 «Сотқа жеткізбей»

евразия
6:00, 7:00, 7:55, 20:00, 22:00, 
2:40 ЖАҢАЛЫҚТАР  6:05 
«ЖИТЬ ЗДОРОВО»  7:10 
«САПА БАҚЫЛАУДА» 8:00 
«ДОБРОЕ УТРО»  10:00 «СУ-
ДЕБНЫЕ ИСТОРИИ»  11:00 
«ТОЙ ЗАКАЗ»  11:30, 3:15 
«ӘЙЕЛ СЫРЫ…» 12:30, 20:55 
«ДЖОДХА ЖӘНЕ АКБАР»  
13:20, 22:40 «ҒАЖАЙЫП 
ЖАН»  14:10 «ВСЕ МЫ 
ЛЮДИ»   15:00, 2:30 «БAСТЫ 
ПАТРУЛЬ»    15:10 «ПРАВДА» 
15:15 «СЫН МОЕГО ОТЦА» 
16:20 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМ-
СЯ!»  17:35 «ПУСТЬ ГОВО-
РЯТ»  18:50 «РАДИ ЛЮБВИ Я 
ВСЕ СМОГУ» 23:35, 2:10 «П@
УТINA»   0:00 «ТОНКИЙ ЛЕД» 

казаХстан- кокшетау
09.00, 01.50 Әнұран 09.05, 
22.15 «Бірінші ханым» 
09.55, 10.55, 12.30, 13.10, 
14.00, 14.50, 17.50, 19.00, 
20.30, 22.10 «Экспертное 
мнение» 10.00, 13.30, 
18.00, 20.00, 21.00, 23.00 
«Аймақ ақпарат». 10.45, 
13.05, 19.05, 19.50, 
20.50 «Кеңдерек» 11.00 
«Аяулы арман» 12.35 
«Ойұшқын» 13.15 «Жаңа 
толқын» 14.05 «Финес пен 
Ферб» 14.55 «Лупдиду». 
15.00-17.50 техникалық 
үзіліс 18.30, 21.40 «Өзекті 
әңгіме» 19.15, 20.35 
«Вкратце» 19.30 «Сөнбес 
сәуле» 23.40 «Семейный 
дом»

казаХстан
6:00 Әнұран 6:05, 12:55, 
14:55, 17:30, 20:30, 
0:40 KAZNEWS 6:50 
«Көңіл толқыны» 7:00 
«ТАҢШОЛПАН». 10:00 
«МузАРТ Live» 10:15 
«Питер Пэн» 10:40 
«Айман&Шолпан»  11:35 
«Қоғамдық кеңес» 
12:20, 1:25 «БОЛАШАҚ 
ӘЛЕМ» 13:00 «БІРГЕ 
ТАҢДАЙМЫЗ!» 14:10, 
23:25 «Келін» 15:00 
«ӘЙЕЛ БАҚЫТЫ»  16:40, 
19:30 «Сурайя»  17:55 
«Арылу» 18:30 «Бүгінгі 
күннің батырлары» 18:45, 
2:00 «ЖАН ЖЫЛУЫ» 
19:05, 2:20 «ИМАН 
АЙНАСЫ» 21:00, 1:10 
ПАРЛАМЕНТ 21:15 
«АЙТУҒА ОҢАЙ...» 22:00 
«СӘЛЕМ, ҚАЗАҚСТАН!» 
0:20 «ҚЫЛМЫС ПЕН 
ЖАЗА» 2:40 «Дауа»
 

 Хабар
07:02 «Әсем әуен» 
07:15 «Біздің үй» 08:00 
«Жаңа күн»  10:20, 
22:30 «Осколки» 
11:20 «Ақылдың кілті. 
Өмірдастан» 12:30 
«Магия кухни» 13:00 
«Семейные мелодра-
мы» 14:00 «И всё-таки 
я люблю...» 15:00 
«Народный контроль» 
15:15 «Көңіл толқыны»  
15:45 «Зауал» 16:45 
«Пәленшеевтер» 17:15, 
21:00 «EXPO - болашақ 
энергиясы» 17:20 «Өмір 
жолы» 18:00 Біздің на-
зарда» 18:15 «Компро-
мат» 19:00 жаңалықтар 
19:40 «Ақылдың кілті. 
Өмірдастан» 20:45 «Ар-
найы хабар» 21:00 Итоги 
дня 21:40 «Такая работа» 
23:25 «Бақыттымын 
өзіңмен»  01:40 «Әр 
үйдің сыры басқа» 02:15 
«Сотқа жеткізбей»

евразия
6:00, 11:30, 3:55 «ӘЙЕЛ 
СЫРЫ…»   6:45 «ЖҰМА 
УАҒЫЗЫ»     7:00, 
7:55, 20:00, 22:00, 3:20 
ЖАҢАЛЫҚТАР  7:10 
«САПА БАҚЫЛАУДА»  
8:00 «ДОБРОЕ УТРО»  
10:00 «СУДЕБНЫЕ 
ИСТОРИИ» 11:00, 4:40 
«ТОЙ ЗАКАЗ» 12:30, 
20:55 «ДЖОДХА ЖӘНЕ 
АКБАР»  13:20, 22:40 
«ҒАЖАЙЫП ЖАН»  14:10  
«ВСЕ МЫ ЛЮДИ»   15:00, 
3:10 «БAСТЫ ПАТРУЛЬ»   
15:10 «ПРАВДА»   15:15 
«СЫН МОЕГО ОТЦА» 
17:25 «ЖДИ МЕНЯ» 
18:35 «ЕВРАЗИЯ 
ЛОТО»18:45 «ПОЛЕ 
ЧУДЕС» 23:35, 2:50 «П@
УТINA»  0:00  «ЖЕЛА-
НИЕ» 2:10 «ВЕЧЕРНИЙ 
УРГАНТ»

казаХстан- 
кокшетау

09.00, 01.50 Әнұран 09.05, 
22.15 «Бірінші ханым» 
09.55, 10.55, 12.30, 13.10, 
14.00, 14.50, 17.50, 19.00, 
19.25, 20.30, 20.45, 22.10 
«Пәрменді пікір» 10.00, 
13.30, 18.00, 20.00, 21.00, 
23.00  «Аймақ ақпарат».  
10.45, 13.05, 19.05, 
19.50, 20.50 «Кеңдерек» 
11.00 «Аяулы арман»  
12.35 «Өзекті әңгіме»  
13.15 «Вкратце» 14.05 
«Финес пен Ферб» 14.55 
«Лупдиду». 15.00-17.50 
техникалық үзіліс 18.30, 
21.40 «Актуальная тема» 
19.15, 20.35 «Салауат» 
19.30 «Сөнбес сәуле» 
23.40 «Семейный дом» 

казаХстан
6:00 Әнұран 6:05, 20:30, 
0:10 KAZNEWS 6:50, 
2:05 концерт 8:15 «ДАРА 
МЕН ДОСТАРЫ»  9:00 
«СЕНБІЛІК ТАҢ» 10:10, 
19:45 «МузАРТ Live» 
11:40 «Әзіл әлемі» 12:00 
«АС БОЛСЫН!» 12:35 
«БАЛАПАН ЖҰЛДЫЗ» 
13:40 «ОЙ-ТОЛҒАУ» 
14:30 «Өмір-көктем» 
16:45 «Шырғалаң»  
20:00 «ТҰСАУ» 21:05 
«Үздік әндер» 21:45 
ФУТБОЛ 0:45 «Жол 
үстіндегі екеу» 

Хабар
07:02 «Тамаша» 
08:25 «Продвопрос» 
08:45 «Қызық times» 
09:45, 14:40 «Биле, 
Қазақстан!» 10:00 
«Инспектор Гаджет» 
11:20 «Дети шпионов 
3: игра окончена» 
12:50 «Сүйген жарым» 
16:25 «Экспедиция 
25» 17:00  «Махаббат»  
18:30 «Ду-думан» 19:45 
«Бенефис-шоу» 21:00 
«7 күн» 22:00 «Великан» 
23:40 «Дворец Абдин» 
00:40 «Әселдің құрбы-
құрдастары» 02:30 
Қазақстан театры

евразия
6:00 ЖАҢАЛЫҚТАР  
6:05, 4:00 «МОДНЫЙ 
ПРИГОВОР»  7:00 
«ИДЕАЛЬНЫЙ РЕ-
МОНТ»   7:50 «ВЕРО-
НИКА МАРС» 8:35, 
14:25 «П@УТINA»  9:00  
«СМАК» 9:40 «НЕ-
КРАСИВАЯ ЛЮБОВЬ»  
11:40 «ФАБРИКА ГРЕЗ»   
12:00, 2:40 «112. НЕ-
ДЕЛЯ» 12:25, 23:05 «ӘН 
ГӘККУІ»  13:25 «ТОЙ 
БАЗАР»  15:05 «ДО-
БРЫЙ ВЕЧЕР, КАЗАХ-
СТАН!»  16:10 «ЛЮБИ-
МАЯ  УЧИТЕЛЬНИЦА» 
18:35, 3:00 «КЕШКІ 
КЕЗДЕСУ»  20:00 
«ПЕРВАЯ ПРОГРАМ-
МА»  21:00 «ГОЛОС 
КАЗАХСТАНА»  22:30 
«БАСТЫ БАҒДАРЛАМА»  
0:00 «ЛЕДНИКОВЫЙ 
ПЕРИОД»  

казаХстан - кокшетау
10.00, 00.00 Әнұран 
10.05, 14.00 «Аймақ 
ақпарат». 10.45 
«Кеңдерек» 10.55, 12.40, 
13.10, 13.45, 16.30, 
17.05, 18.05, 20.00 «Экс-
пертное мнение» 11.00, 
20.05 «Бірінші ханым» 
12.00, 13.50, 18.40, 
21.40 «Спорт лайф»  
12.10 «Ойұшқын» 12.45 
«Өзекті әңгіме» 13.15 
«Шерлок Як» 14.40 
«Томпақ» 15.00 «Отаным 
десем» 16.35 «Актуаль-
ная тема» 17.10 «Финес 
пен Ферб» 17.30 «Бала 
тілі бал» 18.10, 21.20 
«Жыр – ғұмыр» 18.30, 
21.10 «Знаете ли Вы?» 
18.50, 21.50 «Народный 
вопрос» 19.00 «Өңір 
өрнегі». 19.30 «Картина 
недели» 21.00 «Рухани 
мұра»  22.00 «Менің 
тағдырым» 

казаХстан
6:00 Әнұран 6:05 KAZNEWS 
6:40, 1:35 концерт 7:30 
«Көңілашар» 9:00 «БҮГІН 
ЖЕКСЕНБІ»  11:15 
«БІЛГІРЛЕР БӘЙГЕСІ» 
12:00 «Сәлем, Қазақстан!» 
13:25 «Дара жол» 14:55 
«Шырғалаң» 18:00 «Жай-
дарман» 20:00 «АПТА KZ» 
21:00 «МУЗАРТ Live» 22:30 
«СЕРПІЛІС» 23:15 «Ой-
толғау» 0:05 «Сардар»  

 Хабар
07:02 «Тамаша» 08:10 
«Айбын» 08:35 «Ас арқау» 
09:00 «ТВ Бинго» 10:05, 19:15 
«Биле, Қазақстан!» 10:25 
«Каспер. Школа страха» 
11:55 «Школьные секреты» 
13:30 «Сүйген жарым» 15:20 
«Ду-думан» 16:30 «Экспеди-
ция 25» 17:00 «Компромат» 
18:00 «Қызық times» 21:00 
«7 күн» 22:00 «Пай-пай 25» 
23:15 MUZZONE – 2016 01:15 
«Әселдің құрбы-құрдастары» 
03:05 Қазақстан театры

евразия
6:00 ЖАҢАЛЫҚТАР   
6: 05, 4:00 «МОДНЫЙ 
ПРИГОВОР»  7:00 «ТОЙ 
ЗАКАЗ»  7:35 «ВЕРОНИКА 
МАРС» 8:20, 21:00, 2:30 «П@
УТINA»  8:45 «ВОСКРЕСНЫЕ 
БЕСЕДЫ» 9:00 «ЗДОРОВЬЕ» 
10:10 «КАЗЛОТО» 10:55 
«ПОЛЕ ЧУДЕС» 12:00 «БА-
СТЫ БАҒДАРЛАМА» 12:35, 
23:00 «ӘН ГӘККУІ» 13:35 
«КЕШКІ КЕЗДЕСУ»  15:00 
«ГОЛОС КАЗАХСТАНА»  
16:30  «ТОЧЬ-В-ТОЧЬ» 20:00 
«АНАЛИТИКА» 22:00, 3:15 
«ТОЙ БАЗАР» 0:00 «ТАЕЖ-
НЫЙ РОМАН» 

казаХстан - кокшетау
10.00, 00.00 Әнұран 10.05, 
14.00, 19.00  «Өңір өрнегі». 
10.35, 14.30, 19.30 «Картина 
недели» 11.05, 12.35, 13.10, 
13.45, 16.30, 17.05, 18.05, 
20.00, 21.55 «Пәрменді пікір» 
11.10, 20.05 «Бірінші ханым»  
12.00 «Томпақ» 12.20, 13.50, 
18.10 «Рухани мұра» 12.40 
«Актуальная тема» 13.15 
«Шерлок Як». 15.00 «Құс 
қанатындағы»  16.35 «Өзекті 
әңгіме» 17.10 «Финес пен 
Ферб» 17.30 «Бала тілі бал» 
18.20 «Народный вопрос» 
18.30  «Знаете ли Вы?» 18.40 
«Жыр – ғұмыр» 21.00 «Құс 
қанатындағы хат» 22.00 «Қыз 
Жібек»



8 03.10.2016 ж а қ с ы  ж а р ш ы с ы
аксынский вестник

Қазақстан Республикасы 
Президентінің 1998 жылғы 20 қаңтардағы 
№3827  «Қазақстан Республикасындағы 
кәсіптік және өзге де мерекелер тура-
лы» Жарлығына 2011 жылы  20 қазанда 
№164 Жарлығымен өзгерістер енгізілген 
болатын. Қазақстан Республикасындағы 
кәсіптік және өзге де мерекелер тізбесінің 
24 тармағына сәйкес, 30 қыркүйек - 
Әділет органдары қызметкерлерінің күні 
болып белгіленген. Қазақстан Республи-
касы Әділет министрлігі — Қазақстан 
Республикасының Үкіметі құрамына енетін 
орталық атқарушы органы. Ресми түрде 
бекітілген кәсіби мереке күніне орай, осы 
салада ұзақ жылдар бойы абыройлы да 
жемісті қызмет атқарған, бойындағы білімі 
мен біліктілігін нақты істерімен дәлелдеп 
жүрген қызметкерлердің бірімен жүздесуді 
жөн көрдік. Жақсы ауданының Әділет 
басқармасын заңды тұлғаларды және 
жылжымайтын мүлікті тіркеу бойынша 
жетекші бас маманы – Касенова Ғалия 
Халимоллақызына бірнеше сұрақтар 
қойып, мазмұнды жауаптар алып қайттық. 

- Әділет басқармасындағы қызмет орнына қай уақытта келдіңіз? Еңбек 
жолыңыз туралы айтып өтсеңіз.

- Еңбек жолым 2007 жылдың наурыз айынан бастау алды. Алғашында «Жа-
стар тәжірибесі» бағдарламасы бойынша орналастым. Тәлімгерім Бакова Аль-
фия болды. Бұл бағдарлама мемлекет тарапынан оқу орнын аяқтаған жастарға 
жұмыс тәжірибесіне ие болуда көрсетілетін үлкен көмек. Уақыт өте келе, 2008 
жылдың ақпан айынан бастап, қуанышыма орай, мемлекеттік қызметкер болдым. 
Егеменді мемлекетімізге қызмет ету - Қазақстан Республикасының әр азаматы 
мен азаматшасының арманы деп ойлаймын. Өзіме жүктелген міндет бойынша, 
бірнеше жыл нормативтік-құқықтық актілерді тіркедім. 2013 жылы заңды тұлғалар 
мен жылжымайтын мүлікті тіркейтін маман болып тағайындалдым. Қандай қызмет 
болмасын, үлкен жауапкершілікті талап етеді. Еңбек жолымның басталғанына 
небары тоғыз жылдың жүзі болса да, біраз тәжірибе жинақтадым. Қызметім - 
өмірімнің ажырамас бөлігіне айналды.

- Әділет органдарының алдына қойылған басты міндеттері қандай?
- Әділет органдарына маңызды міндеттер жүктелген. Қысқаша тоқтала кет-

сек, Қазақстан Республикасындағы мемлекеттің қызметін құқықтық қамтамасыз 
етуді жүзеге асыру, мемлекеттік органдардың, ұйымдардың, лауазымды адамдар 
мен азаматтардың жұмысында заңдылық режиміне қолдау жасау, азаматтардың 
және ұйымдардың құқықтары мен заңды мүдделерін қорғау, сондай-ақ жекеле-
ген негіздер бойынша республикалық меншікке айналдырылған мүлікті есептеу, 
сақтау, бағалау және одан әрі қолдану бойынша атқарушы құжаттарды орын-
дау және жұмыстарды ұйымдастыру. Әділет органы Халыққа қызмет көрсету 
орталығымен тығыз байланыста. Жалпы тұрғындар алуан түрлі сұрақтар бойын-
ша келеді. Қазіргі таңда көбінесе алимент мәселесі қарастырылады.

- Аудан тұрғындарымен байланыстарыңыз қалай? Елдің құқықтық 
сауатының қазіргі жағдайы қай деңгейде?

- Аудан тұрғындарымен тығыз байланыс орнатып, өзімізге жүктелген 
міндеттерді барынша тиянақты орындауға тырысамыз. Қоғамдық  қабылдау, 
түрлі акциялар өткіземіз. «Ашық есік» күндерін ұйымдастырамыз. «Нұр Отан» 
Халықтық Демократиялық Партиясымен, нотариуспен бірігіп, ауылдарға да барып 
тұрамыз. Халықтың құқықтық сауатына келетін болсақ, заман ағымына сай жоғары 
деңгейде деп айта аламын. Оған айқын үлгі - кең етек алып келе жатқан  Қазақстан 
Республикасының Электрондық үкіметі порталы. Жалпы Электрондық үкімет пор-
талы органдардың жұмысын анағұрлым тиімді, азаматтарға қолжетімді ету үшін 
қажет деп ойлаймын. Өткен жылдармен салыстырғанда, еліміздің құқықтық сала-
да білімі кеңейді және барлық азаматтар өз құқықтарын біледі. Бұл өте қуантады. 
Себебі, 

- 30 қыркүйек – әділет органдары қызметкерлерінің кәсіби мерекесі 
қарсаңында қандай шаралар жүргізіледі?

- Жыл сайын төл мерекеде аудандық «Жақсы жаршысы» газетіне мақалалар 
жариялаймыз. Спорттық іс-шаралар, өзекті сұрақтарды қамтитын «дөңгелек 
үстел», «ашық есік» күнін ұйымдастырамыз. Сонымен қатар семинарлар өткіземіз. 
Әділет органдары қызметкерлерінің кәсіби мерекесі күнінде облыстық Әділет 
департаменті ең үздік қызметкерлерге мақтау қағаздармен марапаттайды. 

дАуРЕнБЕкОвА Г.

Свадьба… Как много в жизни человека связано с этим словом. Фата и сва-
дебное платье невесты, строгий костюм жениха, цветы, счастливый смех друзей, 
радостные слезы родителей, торжественный марш Мендельсона, обручальные 
кольца, подарки, поздравления и безграничные пожелания… В этот день молодо-
жены стараются посетить самые запоминающиеся места родного села или горо-
да. В Жаксах одним из таких достопримечательностей является обелиск воинам 
- жаксынцам, павшим в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Сюда мо-
лодые пары приходят почтить память земляков, возлагают к подножью обелиска 
живые цветы. Все правильно, ведь благодаря защитникам Родины несколько по-
колений имеют возможность жить и работать под мирным небом. Однако в таких 
случаях есть одно НО… 

Недавно я наблюдал одну такую свадебную процессию, которую еще долго 
буду вспоминать по причине отнюдь не радостной. Мало того, что украшенные 

и громко сигналящие 
автомобили снача-
ла ехали по улицам 
«змейкой», выезжая 
на встречную полосу 
проезжей части. По-
том они уверенно, 
несмотря на запре-
щающий дорожный 
знак, въехали на 
главную площадь 
района и направи-
лись к памятнику. 
Защелкали вспышки 
фотоаппарата, виде-
ооператор старался 
запечатлеть важные 

А ПОмНИТ ЛИ ПАмяТь? ФотоФакт

30 қыркүйек – әділет органдары 
қызметкерлерінің кәсіби мерекесі

біріккен Ұлттар Ұйымының 1991 жылғы қаулысына 
сәйкес қазан айының бірінші жұлдызы Халықаралық 
қарттар күні болып белгіленсе, айдың екінші 
жексенбісі мүгедектер күні мерекесі болып белгіленген. 
елімізде қалыптасқан салт бойынша Ұлы отан соғысының ардагерлерін, 
мүгедектерді, егде жандарды қолдау және көмек көрсету ұлағатты 
істері қазан айының аяғына дейін жүргізіледі. осы мерекеге орай Жақсы 
аудандық ардагерлер кеңесінің төрағасы нұржан зиядамен жүздесіп, 
бірнеше сұрақтарға жауап алдық.

- Аудандық ардагерлер кеңесінің атқарып 
отырған жұмыстары жайлы баяндап берсеңіз. 
Жалпы қазіргі таңда аудан көлемінде арда-
герлер, зейнеткерлер мен мүгедектер қатары 
қаншаны құрады?

- Аудандық ардагерлер Кеңесі өзінің іс 
ауқымында аудан аумағында тұратын екі мың 
үш жүзге тарта егде жандар, ардагерлер, зейнет-
керлер қауымының басын біріктіріп, әлеуметтік 
хал-ахуалын бағамдап отыруда. Аталмыш қауым 
қатарында Ауған, Тәжік, т.б. қақтығыстарға 
қатысқандар, Чернобыль атом станциясындағы 
жарылыс зардабын залалсыздандырылған 
азаматтар да бар. Жасы ұлғайған жандардың 
қоғам назарынан тыс қалмауын, жүрген ортаға 
әлі де болса қажеттілігін ұғынса деген ой басты 
мақсатымыз. Жасыратыны жоқ, аталған ойлар 
жалғызілікті жандарды көп мазалайтындығы ащы 
шындық.

- халықаралық қарттар мен мүгедектер күні 
қарсаңында ауданымызда көптеген іс-шара 
ұйымдастырылады. Солардың негізгілеріне 
тоқталсаңыз.

- Халықаралық қарттар мен мүгедектерді қолдау күні мен айлығы ауқымында 
аудан орталығында арнайы концерттік бағдарлама, Арқалық қаласынан 
шақырылған драмтеатр ұжымының қойылымы, ауыл және аудан орталығы 
жұртшылығы қатарынан жүзге тарта қарттарға мейрамханада ас беру, соғыс 
және еңбек ардагерлерін тұрғын жерінде марапаттау, бірмезгілдік көмек көрсету, 
медициналық бақылау өткізу, үй шаруашылығына қажетті жем-шөбімен қамту 
жағдайларын туғызу сияқты қамқорлық қолға алынбақшы. Әр ауыл әкімдіктері де 
өз жерлестерін қолдаусыз қалдырмауға бағытталған. 

- Атқарушы және өкілетті органдар тарапынан ардагерлерге жасалатын 
қамқорлық қай деңгейде деп бағалауға болады?

- Бүгінгідей алмағайып заманда ешбір жанды байытып, барша сұранысын 
орындау шама-шарқынша көмек қолын созуда. Осындай қайырымдылық шарасы 
аясында шаруа қожалақтарының басшылары, кәсіпкерлер де шет қалмай қарттар 
мен мүгедектерге қолқабыс жүргізуде. Ең бастысы, қоғамда тұрмысы төмен 
адамдарға деген көзқарас дұрыс.

- Аға буын өкілдерінің бүгінгі күнгі алдына қойған түпкілікті мақсат, 
міндеттеріне тоқтала кетсеңіз.

- Аға буын өкілдерінің бүгінгі күнгі мақсат, міндеттеріне тоқтала кетсек, әр 
зейнеткер өз жанұясында, қоғамда барша жастарға үлгілі өнеге, салиқалы ақыл 
айту. Жас буын ғаламторға жүгінген уақытта әртүрлі ағымдағы, теріс пиғылдағы 
үгіт-насихат жетегінде кетпеуіне бақылаушы болу. Соңғы кезеңдерде Жер ша-
рында, тәуелсіз Отанымызда да орын алып отырған терроризм жайлы қоғамдық 
кеңес төрағаларымен болған семинарда сөз қозғаған облыс әкімі Сергей Кула-
гин: «Қауіпсіздік комитеті» қызметкерлерінің айтуынша, елімізде теріс ағымда 
жүрген бауырларымыздың саны он – он бес мыңдай жастар, ал республика 
жұртшылығы 15 миллион, егер әрқайсымыз бір жас ұрпақты дұрыс жолға сала 
білсек, келешегіміз келісті болары сөзсіз» деген еді. 

Жерлестеріміз арасында атқарған жұмысына жоғары жауапкершілікпен 
қарап, үлгілі отбасы, ұрпақтарын ерен еңбекке баулып жүрген жандар баршылық. 
«Қалдырған ізің мәңгілік»- деп, аға буын өкілінің ізін басып, жас бүлдіршіндерді 
тәрбиелеуде еңбек сіңіріп жүрген Хван, Бабаева отбасылары, теміржол сала-
сында әулетімен қызмет етіп жүрген Ибраевтер, Утеновтер, Рахимжановтар, 
Байбулиндер, алғашқы тың көтерушілер ұрпақтары, тағы басқа да ұжым өкілдері 
аудан экономикасын көтеруде сүбелі үлес қосуда. Осы орайда атай кетер бір 
мәселе, әр ұжымда мұражай болмаса да, жинақтаулы папка болып, мекеме та-
рихы, қызмет еткен жандар туралы толық мәліметтер болса, артық болмас. Ау-
дан мектептерінде, ішкі істер бөлімінде кейбір ұжымдарда бұл мәселеге деген оң 
көзқарас байқалады. Бүгінгі жұмысымыз – ертеңгі күнгі тарихымыз болары сөзсіз, 
осыны ұмытпайық, ағайын.

- Жауаптарыңызға рахмет! Жұмысыңыз табысты болсын!
дАуРЕнБЕкОвА Г.

Қарттарымызға қайырымды, 
мүгедектерге мейірімді 

болайық! Өз қызметіне адал 
маманмен кездесу

моменты счастли-
вого мероприятия. 
А потом… 

Внимательно 
вглядевшись в фо-
тографию, нетруд-
но заметить как на 
земле возле солид-
ных мужчин в ряд 
выстроились… бу-
тылки с алкоголем. 
Участники процес-
сии увлеклись че-
ствованием моло-
доженов.

Хочется об-
ратить внимание 
читателей и всех 
жителей района 
на существование 
нравственной стороны данной проблемы. Неужели  стали забываться морально – 
этические ценности? А ведь в тех автомобилях в качестве родственников и води-
телей были далеко не рядовые жители района… Что это означает – равнодушие, 
вседозволенность или игнорирование самых простых понятий, которым обучают 
еще с детского сада и школы, а потом закрепляют в высших учебных заведениях 
- помнить и ценить прошлое, не забывать тех, кому обязаны жизнью, вспоминать 
о них не только в праздники, но и в будни. Всегда и везде!

Уважаемые соотечественнмкм, не позволяйте себе того, что видите на фото. 
Радуйтесь жизни и праздникам, но оставайтесь при этом достойными ГРАЖДА-
НАМИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН!

виталий ПЕтРик.


