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Жетісу жерінде еңбек 
көрігі қызып тұр. Жыл басы-
нан бергі жетістікті жіпке тізіп 
есептеген мамандар Алматы 
облысындағы еңбек өнімділігі-
нің өткен жылға қарағанда 
4 пайызға өскенін айтуда. 
Яғни, ақталған тердің ақшаға 
шаққандағы мөлшері 2 млн. 
150 мың теңгеге жетіп отыр. Ал 
өңделген өнім экспортының 
көлемі – 5,5 пайызға артып, 85 
млн. долларды құрады.

Сарқан – нағыз аграрлы өңір. 
Ел-жұрт төрт түлік мал өсіріп, жер 
еміп, егін салумен күн кешуде. 
Әсіресе, қант қызылшасын өсіру 
қайта жанданып келеді. Биыл 
аудандағы шаруа қожалықтары 
тәтті түбір алқабының көлемін 
2850 гектарға жеткізіпті. Табиғи 
өнім түгін тартсаң майы шығатын 
топырақтан алынады. Осы 
топырақта өнген өнімге сұраныс 
жоғары болатыны сөзсіз. Әсіресе 
шетелдік тұтынушылардың 
қызығушылығы артып келеді. 
Жыл басынан бері сарқандық 
шаруалардың 1245,8 тонна 
өнімін ресейлік және түркиялық 
кәсіпорындар тікелей сатып алып-
ты. Көкөніс пен түбірлі жемістен 
бөлек дәрілік шөпке деген тап-
сырыс үзілмеген. Майбұршақ 
пен дәнді дақылдар Ресейге 
жөнелтілсе, дәрілік шөптің алуан 
түрі Түркияға тасымалданыпты.

Былтыр Сарқан ауданындағы 
ішкі жолдарды жөндеуге жіті көңіл 
бөлінді. Яғни, аудандық маңызы 
бар көлік жолдарын жөндеп, күтіп 
ұстау жұмыстарына 336,6 млн. 
теңге қаржы жұмсалған екен.

– Жыл басынан бері Сарқан 
қаласының көшелеріне орташа 
жөндеу жұмыстары жүргізілді. Ал-
малы ауылының Сейфуллин және 
Қонаев көшесінде жол жабынды-
сы орташа жөндеуден өткізілді. 
Асфальт салынып, мүлде жөндеу 
көрмеген аумаққа қиыршықтас 
төселді. Тағы бір жаңалығымыз, 
Балқаш көлі жағалауының инфра-
құрылымын дамыту бойынша 
жобалық-сметалық құжаттар дай-
ындалды. Келешекте бұл бағытта 
туризмді дамытуды қолға аламыз, 
– дейді Сарқан ауданының әкімі 
Марат Разбеков.

Қалмаханбет 
МҰҚАМЕТҚАЛИ,

«Егемен Қазақстан» №8. 

Өнім сыртқы 
нарыққа шығады

Өнер мен ғылым, білім – ха-
лықты биікке алып шығар бірден-бір 
сара жол екенін санамызға сіңірген 
Абай сөздері Президентіміз Қасым-
Жомарт Тоқаевтың мақаласында 
кеңінен талқыланып жаңа ойларға 
бастайды. Расында да ұлыны 
ұлықтау – ұлт үшін кемеңгерлікке 
қадам. Ел Президенті  осы 
қадамға, арманға жетудің алтын 
көпіріне баса назар аударып отыр. 
Ақын мұрасы әрқайсымыздың 
көкейіміздегі ойларымызды дөп ба-
сып, ақиқатқа жетудің дара жолын 
сызып береді.  

Мемлекет басшысының «Әр 
қазақтың төрінде домбыра тұр-
сын деген ұғым қалыптасқанын 
бәріміз жақсы білеміз. Сол сияқты 
әр шаңырақта Абайдың кітабы 

Ақын мұрасына - 
соны көзқарас

-Аслан, алдымен өңірімізде 
ілкімді істерімен жақсы нәтиже 
көрсетіп жүрген бірлестіктерің 
жайында тарқатып айтсаң?

-Биылғы жыл біз үшін де 
айрықша жыл. Себебі 2015 жылдың 
21 қаңтарында ресми түрде 
тіркеуден өтіп, алғашқы адымда-
рымызды бастадық. Қазіргі таңда 
50-ге жуық тұрақты мүшеміз бар. 
Еріктілеріміздің негізі колледж 
білімгерлері болса олардың 70% 
пайызы қыздардан құралған. Ар-
найы талаптардан өткен жастарға 
өзіміздің бірлестіктің құжатын табы-
стап, қатарымызға қабылдаймыз. 

-Жалпы, «Парызды» құру ту-
ралы ой қайдан туындап еді? 

-Әлеуметтік желіден «Ардагер-
лерімізді ардақтайық» атты бей-
небаян тамашалап отырып, сан 
түрлі ойлар туындады. 9 мамыр-
Жеңіс күні қарсаңында барлығымыз 
бір кісідей қарт майдангерлерді, 
соғыс куәгерлерін құрметтеп жа-
тамыз, жылы сөзбен құттықтап, 
хал-жағдайын сұрап, сыйлық та-
быстап, дастархан жайып деген-
дей. Мұндай қалып көп болса 2-3 

күн жалғасады да қалған уақытта 
көбіміз ардагерлеріміз турасын-
да ұмытып кетеміз, келер жылғы 
атаулы күнге дейін. Сол кезде неге 
қарттарымыздың мәселесін жыл 
он екі ай назарда ұстамасқа де-
ген ой мені қоғамның қозғаушы 
күші - жастардан еріктілер ұйымын 
құруға жетеледі. Қазіргі таңда 
іріктеп алынған парыздықтар жыл 
бойы жалғызбасты қариялардың 
отынын жарып, қарын күреп, 
мекен-жайларының маңын 
күл-қоқыстан тазалап, үйішілік 
тірліктерге, өзге де жұмыстарға 
қолғабыс етуді тұрақты дәстүрге 
айналдырдық. 40-қа жуық ардагер-
ге тұрақты түрде қарайласамыз. 
Бұған қарттарымыздың үйренгені 
соншалықты кейде «қайда 
жүрсіңдер?» деп кәдімгідей 
ренжитіні бар. Қамкөңіл жандардың 
мұның барлығы ерікті түрде, 
ақысыз жасалатындығын, әрі 
жастарымыздың өзге де жұмыстары 
жетерлігін бағамдай бермейтін 
тәрізді. 

(Жалғасы 2-бетте).

●2020 жыл - еріктілер жылы

2019 жылы Қостанай 
қаласында өткен Қазақс-
тан-Ресей жастар ынты-
мақтастығы форумын-
да Мемлекет басшысы 
Қасым-Жомарт Тоқаев 
«Мен Қазақстан Респуб-
ликасының Президенті 
ретінде «Еріктілер 
жылын» жариялау ту-
ралы ұсынысты қол-
даймын», – деп мә-
лімдеген болатын. Өз 
сөзін Қасым-Жомарт 
Кемелұлы «Волонтер-
лер – нағыз патриот, 
олардың елді жақсарту 

ниетін құрметтеймін. Белсенді өмірлік ұстаным, армандарды жүзеге 
асыруға ұмтылу, үлкен жеке жеңіске, жеке табысқа жол ашады деп 
санаймын», – деп түйіндеген еді. Осылайша жастар жылының 
жалғасы іспетті 2020 жыл «Еріктілер жылы» болып бекітілді.  
Сондай-ақ Президент арнайы қаулыға қол қойып, Үкіметке Во-
лонтер жылын өткізу бойынша қажетті шараларды қабылдауды 
тапсырды. Осы орайда атаулы жылға орай «Парыз» Сарқан 
аудандық еріктілері» жастар қоғамдық бірлестігінің жетекшісі Аслан 
Күбентаевпен сұхбаттасқан едік.

Туған елге қызмет 
ету - парызымыз

Ауданның қай саласында болмасын өсу қарқыны 
байқалады. Сарқан аудандық Қоғамдық кеңесінің кезекті 
8-ші отырысы алдында есеп берген өңір басшысы Марат 
Разбековтың ауданды әлеуметтік-экономикалық дамытудағы 
2019 жылы атқарылған жұмыстары және 2020 жылға жоспар-
лары туралы баяндамасы осыны айқын аңғартты. Отырысты 
Қоғамдық кеңестің төрағасы С.Садықов ашып, жүргізіп отыр-
ды.

 -Өткен жыл ауданымыз үшін жаңа жетістіктер мен әлеуметтік 
жаңару жолында алға қарай қадам жасаған жыл болды-деп есепті баян-
дамасын бастаған Марат Мелісұлы негізгі салалардағы көрсеткіштерді 
нақты сандармен сөйлете келе биылға жоспарланып отырған шаруа-
лармен де таныстырды. Аудан бойынша жалпы ішкі өнімнің көлемі 
63 млрд. 330 млн. 700 мың теңгені құрауы өңір экономикасының өсу 
қарқыны сақталғандығын айғақтайды. Сондай-ақ Қоғамдық кеңес 
мүшелері көпшілік көкейінде жүрген бірқатар мәселелерді көтеріп, ау-
дан әкімінен толыққанды жауап алды. Жиын соңында Қоғамдық кеңес 
Сарқан ауданының әкімі  Марат Разбековтың ауданды әлеуметтік-
экономикалық дамытудағы 2019 жылы атқарылған жұмысы және 2020 
жылға жоспарлары туралы есебі қанағаттанарлық болып есептелсін 
және халық алдында беруге келісім берілсін деген бірауызды шешім 
қабылдады.

Өз тілшіміз. 

Еліміз бойынша барлық 
деңгейдегі әкімдердің 

есеп беру науқаны бас-
талды. Бұл – дәстүрге 

айналған үрдіс. Әкімдердің 
ел алдында есеп беруі 

атқарылған жұмыстарды 
тиісті деңгейде бағалап, 
орындалмағандарын же-

дел түрде шешу үшін күш 
жұмылдыруға және де алдағы 

міндеттерді айқындап, 
нақтылауға мүмкіндік 

туғызбақ. Сондай-ақ, бұл 
әкімдердің іскерлігі сынала-

тын кезең. Сөйтіп, жылдағы 
есеп беру науқаны баста-

лып кетті. Оған аудан әкімі 
Марат Разбеков, аудандық 
мәслихат хатшысы Қадыр 

Абдрахманов және депу-
таттар мен мекеме басшы-

лары қатысты. Алғашқы 
әңгіме Сарқан ауданына 

қарасты Қарашыған – Лепсі – 
Көктерек ауылдық округтер-

де өткен есеп беру туралы 
болмақ. 

АТҚАРЫЛҒАН ЖҰМЫСТАР 
АЗ ЕМЕС...

Алдымен Қарашыған ауылы-
нан бастау алған есепті жиналыс-
та ауыл әкімі Бектілеу Тоқтасынов 
атқарылған жұмыстарға қысқаша 
шолу жасады. Округке қарасты елді 
мекендердің ауыл тұрғындары және 
шаруа қожалықтары көбінесе мал 
шаруашылығымен шұғылданатынын 
жеткізді. Қазіргі таңда ірі қара мал – 
1273, қой мен ешкі – 5910, жылқы – 
1273, құстар – 3352-ні құрайды. Ауыл 
тұрғындары мал шаруашылығымен 

қоса үй маңындағы жерлеріне 
бақша салып, өздерін азық-түлікпен 
қамтамасыз ететіндерін сөзге тиек 
етті. Есепті баяндамадан әлеуметтік 
сала, денсаулық сақтау, білім беру 
салалары тыс қалған жоқ. 

Аудан басшысы Марат Мелісұлы 
есепті баяндамасын Елбасы Жол-
дауынан туындаған міндеттерді 
орындауда бірқатар оң өзгерістерге 
қол жеткізгендерін, шағын және орта 
кәсіпкерлікті дамытып, жаңа жұмыс 
орындары ашылғанын айтты. 

(Жалғасы 2-бетте).

●Аудан әкімінің есебі

Л ТІЛЕГІ 
СКЕРУСІЗ ҚАЛМАЙДЫ...Е

Қорытынды есеп мақұлданды
●Аудандық қоғамдық кеңесте

мен Мұхтар 
Ә у е з о в т ы ң 
«Абай жолы» 
романы тұруы 
керек деп са-
наймын» деген 
толғамы  бар-
шамыз үшін 
қағидаға айна-
луы керек. Шын 
мәнінде Абай 
деген сөз қазақ 
деген сөзбен синонимдес болып 
кеткені қашан.  Абай мұраты – ұлт 
мұраты. 

Сания ЕЛЮБАЕВА,
аудандық мәслихаттың 

депутаты. 

Сарқан ауданы әкімдігі жанынан отбасылық кеңес бөлмесі ашылды. 
ҚР-сы Конституциясында атап көрсетілгендей "Мемлекетіміздің басты 
құндылығы-адам". Әр адамның өмірге деген көзқарасынан,еліміздің да-
муына қосып жатқан үлесінен, адами құндылықтарынан мемлекетіміздің 
даму деңгейі анықталады. Сондықтан әр адамның  жанұялық тұрақтылығы, 
оның моральдік, материалдық дәрежесі өте маңызды. Елбасы 
"Қазақстанның болашағы бүгінгі  жастар қолында" деген. Ал сол жас-
тарымыз тал бесіктен саналы тәрбие  алып,сапалы білім шыңдарын 
бағындырып, әрқайсысы бір-бір жанұя отағасы, отанасы болса қандай 
ғанибет. Өкінішке орай бүгінгі жастар арасында жанұя құра салып, 
алғашқы қиындыққа шыдамай сынып кетіп, ажырасып жататындар 
көптеп кездесетін болды. Әрине оған түрлі себептер түрткі болады,бірақ 
шешілмейтін мәселе жоқ. Ең бастысы екі жас бірін бірі сүйіп қосылса, 
махабаттың маздаған отын өмір бойы алып өтуге уәделескен болса, басқа 
мәселелер тобықтан келген судай ғана  болып  қалады. Жаңадан құрылған  
бұл кеңестің мақсаты да осындай өмір жолында кездесетін мәселелерді 
шешуде жастарға көмек  көрсету. Кейде ата-анаңа, құрбы-жолдастарыңа 
айта алмай мәселені ушықтырып, сот алдынан бірақ шығатын жағдайлар 
туындап жатады. Одан кейін ажырасу, дүние бөлісу, бала бөлісу баста-
лады. Әсіресе бұндай жағдайда  жапа шегетін  балалар болады. Міне, 
құрылған  шаңырақты құрдымға кетірмей, сотқа жүгініп, мал-мүлікті 
бөліскенше, бізге келіп ақылдасып, кеңесіп алған жөн. "Келісіп пішкен тон 
келте болмайды"-дейді астам қазақ. Егер мәселе баспана, жұмыс т.б. бол-
са шешу жолдарын көрсетіп, ақыл-кеңес беруге дайынбыз. Жанұя жарыл-
масын, балалар жыламасын.

Ж.ҚҰЛАХМЕТОВА,
отбасылық кеңес бөлмесінің меңгерушісі.

●Жағымды жаңалық

Отбасылық кеңес бөлмесі
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Қазақстан Республикасының  
2019 жылғы 28 қазандағы № 
268-VI Заңының «Қазақстан 
Республикасының кейбір заңна-
малық актілеріне агроөнеркәсіптік 
кешенді реттеу мәселелері бойын-
ша өзгерістер мен толықтырулар 
енгізу туралы» (бұдан әрі – 
Заң) шеңберінде өсімдіктер 
карантині және оларды қорғау 
мәселелері бойынша мына-
дай негізгі түзетулер енгізілді: 
-шегіртке, қауыншыбыны, оңтүстік 
америкалық қызанақ күйесі, жеміс 
ағаштарының бактериялық күйігі, 
мемлекеттік қор жерлеріндегі 
карантиндік арамшөптерді қоспа-
ғанда, зиянды, аса қауіпті зиян-
ды организмдерге, карантиндік 
объектілерге қарсы химиялық 
өңдеу жүргізу бойынша ауыл 
шаруашылық тауар өндірушілерге 
(бұдан әрі - АШТӨ) жауапкершілікті 
бекіту; -бактериялық күйігін 
жұқтырған жеміс-жидек дақыл-
дарын оқшаулауға және жоюға 
бағытталған іс-шараларды уақты-
лы өткізуге АШТӨ-ні ынталанды-
ру; - Еуразиялық экономикалық 
одақтың кедендік шекарасы 
арқылы  автомобиль өткізу 
пункттерінде мемлекеттік кірістер 
органдарынан мемлекеттік 

(Соңы. Басы 1-бетте).

Мүмкіндігі шектеулі балаларға 
да көмек қолын созуды өзіміздің па-
рызымыз санаймыз. Дегенмен осы-
лайша көмекке мұқтаж жандарға 
қалтқысыз, риясыз қызмет етіп, 
төлеуіне шынайы айтылған алғаусыз 
алғыс пен береке тұнған бата 
алғанның өзі жүрекке жігер, бойға 
қайрат құяды. 

-Еліміздің, оның ішінде 
өзіміздің өңіріміздің қоғамдық-
саяси тыныс-тіршілігіндегі 
еріктілердің рөлі қандай деп 
ойлайсың? 

-Ерікті сөзі соңғы жылдары 
өмірімізге барынша дендей енді. Во-
лонтерлар қоғамдық іс-шараларда 
өте белсенділік танытып, көптеген 
игілікті қадамдарға атсалысуда. Мы-
салы, 2017 жылы Алматы қаласында 
өткен XXVIII қысқы Универсиадаға 
шамамен үш мыңға жуық еріктілер 
қатары жұмылдырылған екен. Жаңа 
жыл қарсаңында Алматы маңында 
жолаушылар ұшағы апатқа ұшырап, 
еліміздің қабырғасы қайысқан бола-
тын. Сол тұста ешкім нұсқау бермей-
ақ құтқарушыларға ыстық ауқат 

ұсынған еріктілердің ісіне жанымыз 
сүйсінді. Бұндай мысалдар жетерлік. 
Өмірлік ұстанымдары айқын, 
ниеттері таза, жомарт қолдарымен 
жүректерге қуаныш сыйлап жүрген 
жандар арамызда көптеп саналады. 
Бұлар өздерінің Отан алдындағы, 
туған ел, өскен жер алдындағы 
перзенттік, азаматтық парызын 

адалдықпен ақтап келе жатыр. 
-2019 жылы Нұр-Сұлтан 

қаласында өткен Республикалық 
шарада үздіктер қатарынан 
көріндіңдер?!

-Ия, ҚР Ақпарат және қоғамдық 
даму министрлігі ұйымдастырған 
«Жомарт жүрек» сыйлығының 
«Ерен еріктілік» аталымы бойын-

ша жеңімпазы атандық. 2018 жылы 
«Таным» Республикалық-қоғамдық 
премиясының «Волонтерлікті да-
мытуға және ілгерілетуге қосқан 
үлес» номинациясымен марапат-
талсақ, сол жылы облыстық жас 
еріктілер слетінде «Үздік еріктілер» 
командасы атандық. 2017 жылы 
парыздықтар 200 мың теңге 
көлемінде облыс әкімінің грантын 
ұтып алдық. Сан мәрте облыс, ау-
дан басшылығы тарапынан да 
еселі еңбегімізге алғыс білдірілді. 
Бұның барлығы сөзсіз жұдырықтай 
жұмылған топтың жұмысына 
берілген жоғары баға. Бірлестіктің 
атауы еліміздің жүрегі - Нұр Сұлтан 
қаласында ең биік мінберлерден ай-
тылып, мерейімізді тасытты. 

Жыл соңында бірлестіктің 
жұмысын қорытындылап, үздіктерді 
аудан әкімінің  сыйлығына ұсынып 
жүрміз. Волонтерлардың материал-
дық-техникалық әлеуетін арттыру да 
ойда бар.

-Болашақ жоспарларыңмен 
бөліссең?

-Биыл да бірқатар гранттарға 
қатысып, көкейде жүрген ойлары-
мызды, әлеуметтік жобаларымызды 

жүзеге асырсақ деген жоспарла-
рымыз бар. Нақты көздеген айқын 
мақсатымыз да бар. Оның да өз 
уақыты келер. Дана халқымыз «арық 
айтып семіз шық» дейді емес пе 
осындайда?! Айтпақшы, жақында 
ауданымыздағы белсенді жастың 
бірі Дастан Қалиев «Жалын жүрек» 
атты еріктілер бірлестігін құрып, 
ресми түрде тіркеуден өтті. Яғни, 
бұдан былай парыздықтардың 
бәсекелестері бар деген сөз. 
Бұл өз кезегінде ауданымыздағы 
еріктілер жұмысының сапасына 
соны серпін берері сөзсіз. Сондай-
ақ мемлекетіміз биыл еріктілердің 
шәкіртақысына қосымша ақы қосуды, 
ерікті атанған уақытты еңбек өтілі 
ретінде есептеуді қарастыруда. 
Аталмыш мәселелер жақын арада 
өз шешімін табатыны сөзсіз. Мұның 
барлығы бұл бағыттағы жұмыстарды 
жаңа деңгейге, сапалы сатыға 
көтереді деген үміт бар. Сондықтан 
еріктілер алар асу әлі алда деп ой-
лаймын.

-Мазмұнды әңгімеңе рахмет! 

П.ЖЕҢІСХАН. 

Туған елге қызмет ету - парызымыз

(Соңы. Басы 1-бетте).

2019 жылы атқарылған 
жұмыстары мен қол жеткізген 
жетістіктерін халық алдына баянда-
ды. Өңір басшысы шағын және орта 
кәсіпкерліктің деңгейін, салықтар 
және бюджеттің түсімін санамалап 
берді.

Лепсі ауылының әкімі Гүлнар 
Серікбаеваның ауылдық мәдениет 
үйінде өткен кездесуіндегі ауыл 
тұрғындары алдында 2019 жылы 
атқарылған жұмыстар тура-
лы есебінде нақты іс-шаралар 
қамтылған. Жақында ауылда өсіп-
өнген бірақ басқа қалаларда тұратын 
жерлестер ауылымызға «BORLI 
SPORT ALANY» атты спорт кешенін 
сыйға тартты. Спорт алаңының 
көлемі 1000 шаршы метрді құрайды. 
Биіктігі 6 метр. Спорт алаңының 
құрылысына 6,5 млн. теңге жиналып,  
187 ауыл азаматтары атсалысты. 
Футбол ойыны үшін арнайы жабын 
төселген. Сонымен қатар ауылдың 
кіре берісіне ауыл азаматы, жанашы-
ры Руслан Саттыбеков өз есебінен 
арка салып бергенін ескере кетті 
ауыл басшысы. 

Ауыл ішінде 2 км жол жаса-
лу үстінде. Оған 74 млн. теңге 
бөлінді. Лепсіден Балқаш көліне 
дейінгі 27 шақырым жолды жасауға 
жобалық-сметалық құжаттарының 
дайындалуына 2 млн. теңге бөлінді. 
Балқаш көлінің жағалауының 
инфрақұрылымына 97 млн. 773 мың 
теңге Алматы облысының тапсырма-
сымен жобалық-сметалық құжаттары 
дайындалуда. 2019 жылы 20 млн. 

теңгесі игерілді. Қалған 77 млн. 773 
мың теңге 2020 жылы игерілетінін 
айтты. Дұрыс шешім қашанда кеңесе 
білген жерде деп Гүлнар Серікбаева 
ауылдастарына ақылға ақыл қосып, 
тірлікте бірлік болатынын үлкен 
жұмысты бірге атқаратындарын ба-
сты назарға қойды.

Көктерек  ауылының әкімі Серік 
Смағұлов өткен жылдың қорытын-
дысын мәлімдеп, жаңа жылдың 
міндеттеріне жан-жақты тоқталды. 
Ұйымшылдық пен бірліктің арқа-
сында тұрғындардың тіршілік 
деңгейінің төмендеуіне жол бер-
мей, әрбір отбасының тұрмысын 
жақсартуға тырысып талмай еңбек 
етіп жүрген округ.

Аудан әкімі Марат Разбеков 2020 
жылы атқарылатын жұмыстарға 
тоқтала кетті. «МТиК» ЖШС-ң су 
электр станциясын салу жоба-
сы инвестициялық жоба ретінде 
танылмақ. Жобаны іске асыру 
мақсатында 20 тұрақты жаңа жұмыс 
орнын ашу жоспарланған. Аталған 
жобаны іске асыру үшін жеке қаржы 
есебінен 6 млн. 960 мың АҚШ дол-
лоры көлемінде қаражат тартыла-
ды. Сонымен қатар «ВЭС 50 Мвт 
«Абай 2» ЖШС-гі 2019-2020 жылда-
ры қуаттылығы 50 Мвт болатын жел 
электр станциясының құрылысы жо-
басы іске асырылуы жоспарланып 

отыр. Жобаны іске асыру үшін жеке 
қаржы есебінен 19,4 млрд. теңге 
көлемінде қаражат тарту және 15 
тұрақты жаңа жұмыс орнын ашу жос-
парда, - дейді аудан басшысы.

ОЛҚЫЛЫҚТАРҒА 
ОРЫН ЖОҚ...

Аудан әкімі Марат Разбеков күн 
тәртібіне қойылған мәселе бойын-
ша атқарылған жұмыстарды және 
алдағы міндеттерді саралап берді. 
Ауыл тұрғындарының сұрақтарына 
осы жиында аудан әкімі,  ауыл әкімі, 
аудандық мекеме, бөлім басшы-
лары тарапынан нақты жауаптар 
берілді. Аудан әкімі Лепсі, Көктерек, 

Қарашыған округтер әкімдерінің 
есебін тыңдап, кейбір маңызды 
мәселелерге байланысты өзінің сын-
ескертпелерін жасады. Тұрғындарды 
жұмыспен қамтамасыз етудегі 
Елбасының өзге де тапсырмала-
рын орындаудағы олқы тұстарды 
әкімдердің қаперіне салды. Соны-
мен қатар ауылдық округтер қазіргі 
таңдағы өзекті мәселеге айналған 
Лепсі ауылының ауруханасын ба-
рынша сақтап қалуды өтініп сұрады.

ЕЛ ТІЛЕГІ ЕСКЕРІЛУДЕ...

Орынды ұсыныс пен өзекті 
мәселе ескерусіз қалған жоқ. Жа-
стар жылының ашылуы салтана-

тында Мемлекет басшысы «Бастау» 
жобасының тиімді тәжірибесін атап 
айтқан болатын. Осыны ескерген 
жұршылық «Бастау» жобасымен об-
лыс, аудан, ауылдарда жұмыссыз 
жүрген жастарды бір айға жуық 
тегін тренингтен өткізіп, білімдерін 
жетілдірді. Жобаға қатысушылар әр 
саланы меңгерген. Лепсі ауылында 
17 адам тренингке қатысып, өздерінің 
жобаларын ақтап қайтарымсыз 505 
мың теңгеге ие болды. Солардың 
бірі Ғалымжан Дәркенбаев өзінің 
жеке мал шаруашылығын дамытуын 
қарастыруда. Нұрбақыт Мадыханова 
ол да өзінің жеке сән салонын ашу 
жоспарында екенін айтып, аудан 
әкіміне деген алғыстарын білдірді. 
Сонымен қатар жастарды осындай 
оқуға бей-жай қарамай оқып, өз 
кәсіптерін ашуға шақырды. Игі іске 
елдің ризалығы шексіз.

Жұмыспен қамту, білім беру, 
мәдениет, спорт, діни ахуал, құқық 
қорғау, жастар саясаты салала-
рында да өткен жылы жасалған 
жұмыстарды баяндаған аудан 
әкімімен жұртшылықтың жүздесуі 
әр округте 2 сағаттан созылды. 
Ешқандай бүкпесіз, алдын ала 
қатталған хаттамасыз, ашық та 
жарқын өткен есептік кездесуден 
ел толғандырған мәселелеріне 
толыққанды жауап алып, разы 
көңілмен тарасты. Бірақ түйіні 
шешілмеген Лепсі ауруханасының 
мәселесі алда өз орнында сақталып, 
бір шешімі табылар деген үлкен 
үмітте қалды тұрғындар.

Мадина АЙТОВА.
Қарашыған – Лепсі – Көктерек.

Л ТІЛЕГІ 
СКЕРУСІЗ ҚАЛМАЙДЫ...Е

карантиндік фитосанитариялық 
бақылау функцияларын өсімдіктер 
карантині саласындағы уәкілетті 
органның ведомствосына кері 
қайтару  - залалданған карантин-
ге жатқызылған өнімді әкелуге 
және карантиндік объектілердің 
таралуына жол бермеу негізінде 
уақтылы шараларды қабылдау 
мақсатында уақытша карантиндік 
фитосанитариялық шаралар-
ды, шұғыл шараларды енгізу 
тәртібін бекіту жөніндегі ұғым мен 
құзырет анықталды); -карантинге 
жатқызылған өнімге тек әкелінетін 
ғана емес, сондай-ақ Қазақстан 
Республикасының аумағы арқылы 
өткізілетін өнімге қойылатын 
фитосанитариялық талаптарды 
белгілеу; - өсімдіктер карантині 
жөніндегі инспекторларды бақылау, 
іске асыру функцияларын жүзеге 
асыру кезінде бейне және фото фик-
сация құралдарымен жарақтандыру; 
- карантиндік объектілердің өміршең-
дік қабілетін айыру және ағаш буып-
түю материалын зарарсызданды-
ру бойынша технологиялары бар 
кәсіпорындардың есебін жүргізу; 
-тіркеуден кейінгі бақылауды жүзеге 
асыру кезінде бұрын тіркелген пести-
цидтерге тіркеу куәліктерін қайтарып 
алу үшін негіз белгілеу;

Сондай-ақ, көршілес мем-
лекеттер мен шекара маңы 
аумағындағы фитосанитариялық 
бекеттерде карантиндік фитосани-
тариялық бақылаудың тиімділігін 
қамтамасыз ету үшін Кәсіпкерлік 
кодекске «мемлекеттік тіркеуден 
өтпеген пестицидтерді, жалған 
пестицидтерді өткізу, сақтау, 
қолдану және (немесе) әкелу 
фактілерін анықтау бойын-
ша аумақтар мен объектілерге 
тексеру жүргізу, мемлекеттік 
фитосанитариялық бақылау 
объектілерінің жай-күйін айқындау 
бойынша бақылауды жүзеге асы-
руды» енгізу көзделген. Сонымен 
қатар, өсімдіктерді қорғау жөніндегі 
мемлекеттік инспекторларға 
әкімшілік құқық бұзушылық туралы 
кодекстің 415 және 416-баптары 
шеңберінде пестицидтер айна-
лымы саласындағы техникалық 
регламенттердің талаптарын 
бұзғаны үшін хаттамалар мен 
қаулылар толтыру құқығы берілді.

Жалпы қолданыстағы заңдар 
мен кодекстер Еуразиялық 
экономикалық одақтың нормативтік 
құқықтық актілеріне сәйкес 
келтірілуде, сондай-ақ, өсімдіктер 
карантині және оларды қорғау 
саласындағы құқықтық реттеудегі 
олқылықтар, қайшылықтар және 
коллизиялар жойылуда.

ҚР АШМ АӨК МИК Сарқан 
аудандық  аумақтық 

инспекциясы.

Өсімдіктерді қорғау және 
өсімдіктер карантині

Мемлекет басшысының «100 нақты 
қадам» Ұлт жоспарында туындайтын 
институционалдық реформалар бес негізгі 
басымдықтарының 94, 96-қадамын іске асы-
ру бойынша Қазақстан Республикасының 
«Ақпаратқа қол жеткізу» заңына сәйкес 
«Ашық үкімет», «Электрондық үкімет», 

«Ашық бюджет» портал тұжырымдамасы енгізілуде. «Ашық бюд-
жет» Порталы бірінші кезекте мемлекетте «бюджет» түсінігі тура-
лы азаматтарға ұғынымды жеңілдету және бюджет қаражатының 
жұмсалуына қоғамдық бақылау арқылы белсенді азаматтық 
позицияның дамуына жәрдемдесу мақсатында құрылды. Соның ішінде, 
Азаматтық бюджет. Бұл азаматтар үшін түсінікті ел бюджетінің танымал 
сипаттамасы. Осы мақсатта, Ашық бюджеттер порталында  аудандық 
(облыстық маңызы бар қаланың) бюджеттік бағдарламаларды жоспар-
лау, бекіту және нақтылау, атқарылу сатысын жариялау жүргізілуде, 
осылай,  адамдарға бюджет қаражатының кірістері мен шығыстары 
процесіне өзгерістер енгізілгенін көруге мүмкіндік береді. Толығырақ, 
ақпаратты электронды үкімет https://budget.egov.kz/ сайтына, сілтеме  
бойынша өтіп, Сіз жергілікті бюджеттік бағдарламалар әкімшілеріне 
бөлінген қаражат туралы толық ақпарат көре аласыздар. Және өз 
пікіріңізді қалдыра аласыздар.

А.ҚАЛИЕВА,
 аудандық экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімінің 

бюджеттік жоспарлау секторының меңгерушісі. 

Ќоѓамдыќ баќылау - 

ашыќтыќты ќамтамасыз етедi
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БЖЗҚ қаржы журналистикасы мектебінде  
200-ден астам адам білімін жетілдірді 

Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры халық арасында ақпарат беру-түсіндіру жұмыстарын 
жүргізу аясында осымен төртінші жыл қатарынан Қаржы журналистикасы мектебінің қарқынды 
курсын өткізді. 

Айта кетелік, ақпарат беру-түсіндіру жұмыстары халықтың қаржылық сауаттылығын, сондай-
ақ жинақтаушы зейнетақы жүйесі, Қор қызметтері, зейнетақы заңнамасындағы өзгерістер, 
зейнетақы активтерін инвестициялық басқару және дербес зейнетақы жинағын қалыптастыру 
бойынша хабардарлығын арттыруға бағытталған. Осындай ақпарат беру-түсіндіру жұмыстарын 
жүргізуде БЖЗҚ-ның басты көмекшісі – әрине, бұқаралық ақпарат құралдары. Сондықтан жур-
налистермен, блогерлермен, сондай-ақ журналистика факультеттерінің оқытушылары және 
студенттерімен тығыз байланыс орнату өте маңызды. Өйткені соның арқасында Қор жұмысының 
ашықтығы, айқындылығы қамтамасыз етіледі. Бұл өз кезегінде салымшылардың Қорға деген 
сенімін арттыра түседі.  

Атап өту керек, курс бағдарламасында мына тақырыптар бойынша оқыту модульдері 
ұсынылды: зейнетақы жүйелері және «БЖЗҚ» АҚ қызметі туралы; отандық жинақтаушы зейнетақы 
жүйесінің ерекшеліктері; жинақтау кезеңі – жеке зейнетақы шотын ашқаннан бастап, төлемдерді 
рәсімдегенге дейін; зейнетақыны жоспарлау және есептеу, дербес кеңес беру; зейнетақы 
қызметтеріне тең қолжетімділікті қамтамасыз ету; қолданыстағы электрондық қызметтер.

БЖЗҚ басшылығы мен мамандары оқыту кезеңі барысында ашық ақпарат көздеріндегі 
ақпараттармен жұмыс істеу бойынша тәжірибелік кеңестер беріп, күрделі қаржылық көрсеткіштер 
мен статистикалық деректерді түсінуге көмектесті. Қор сайтындағы зейнетақы калькуляторының 
көмегімен зейнетақыны жоспарлау және төлемдерді болжамдау бойынша ақыл-кеңес беріп, 
зейнетақы жүйесінің дамуы жайында әңгімеледі және әр түрлі сұрақтарға жауап берді. Оқыту 
курсының соңында қатысушылар алған білімдерін қорытындылау үшін жинақтаушы зейнетақы 
жүйесі бойынша Kahoot интерактивтік ойынына қатысты.   

Қаржы журналистикасы мектебі осымен төртінші жыл қатарынан өткізіліп келеді және оған 
қатысуға ниет білдірушілер саны жылдан жылға арта түсуде. Бұған дейін курстар негізінен Ал-
маты қаласында өткізіліп келген болатын. Ал биылғы жыл бұл тұрғыда айрықша жыл болды. 
Өйткені бұл жолы шара Нұр-Сұлтан, Шымкент, Ақтөбе, Қарағанды, Қызылорда және Өскемен 
қалаларында өткізілді. Әрбір қалада қатысушылар тарапынан ерекше қызығушылық байқалып, 
барлық сұрақтар қызу талқыланды.

2019 жылы жалпы оқыту курстарын өткізу қорытындысы бойынша 200-ден астам адамға ар-
найы сертификаттар табыс етілді. Алдағы жылы шараны Қазақстанның басқа да қалаларында 
өткізу жоспарлануда. 

«БЖЗҚ» АҚ-ның баспасөз орталығы.

На - реках  Саркан, Баскан, Лепсы в зимний период практически ежегодно проходят ледо-
воводные паводки (шугоходы), наносящие значительный ущерб, а в отдельных случаях - со-
провождающиеся человеческими жертвами. Такие потоки возможны от одного - до 3-5 раза в  
зиму. 

Шуга - всплывающий на поверхность или занесенный вглубь потока внутриводный лед. 
Шуга может находиться в состоянии движения на поверхности и внутри водного потока - ле-
дововодный паводок (шугоход), или в неподвижном состоянии подледная шуга. Значительные 
скопленья шуги в реках подо льдом могут образовывать зажоры, что приводит к подъему уров-
ня воды, иногда образованию заторов.

Шугоход - движение всплывающего на поверхность водного потока и переносимого те-
чением внутриводного льда (шуги), представляющего собой рыхлую массу, состоящую из 
кристаллов пластинчатой формы. Шугоход образуется перед ледоставом, а также зимой на 
незамерзающих порожистых участках рек. В поток шугохода вовлекаются льды заторов, 
заберегов, донного льда, песка, отдельных камней. Расходы потока могут достигать до 200 
м/с, а в отдельных случаях и более.  Характеристики ледововодного паводка (шугохода) опре-
деляются условиями погоды, гидравлическими свойствами потока и морфологическими осо-
бенностями русла. Формируются в основном с наступлением оттепелей после сильных моро-
зов и выпадения жидких осадков. Большую роль в формировании и прохождении шугоходов 
играют антропогенные факторы. Даже гидротехнические сооружения различного назначения 
могут усугублять процессы формирования шугоходов. Наличие стабилизационных сооруже-
ний, предназначенных для снижения опасности возникновения селевых явлений в летний пе-
риод, зимой зачастую становятся активизирующим их возникновения условием.

Для снижения опасности возникновения или характеристик при прохождения ледововод-
ных паводков (шугоходов) осуществляются превентивные мероприятия, в основном заклю-
чающиеся в расчистке русла от ледовых образований. Своевременное и грамотное их про-
ведение может полностью предотвратить прохождение ледововодных паводков (шугоходов).  
Недостаточная  продуманная организация расчистных работ может усугубить ситуацию. Наи-
более типичным является прохождение шугоходов во второй половине суток, а именно в ве-
чернее и даже ночное время.

Меры безопасности: Постоянно следите за состоянием русла реки, ледовыми явления-
ми; Не разрешать детям играть и находиться вблизи русел рек; Не организовывать скопление 
людей; Будьте осторожны при переходе через русло реки в опасный период, обращать внима-
ние на русло реки выше по течению. Переходить реку быстро; Не останавливайтесь вблизи 
русла рек; При обнаружении признаков паводка (повышение уровня воды, увеличение мут-
ности, увеличение числа плавающих кусков льда) немедленно отойдите как можно дальше от 
русла; Населению, проживающему и работающему в близи русел селе-паводкоопасных рек, 
внимательно прослушивать соответствующие сообщения компетентных органов. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Соблюдайте все меры предосторожности находясь в непо-
средственной близости от русла реки. Необходимые телефоны: Звоните! При любой 
чрезвычайной ситуации природного характера на диспетчерские пункты ГУ «Казселеза-
щита» 2-01-51; 101; 2-24-43.

Х.МИХАЛЕВ,
руководитель Сарканского ПЭО ГУ "Казселезащита" КЧС МВД РК.

Осторожно, шугоход!

"Тиісті аумақтағы эпизоотиялық 
жағдайды бағалауды ескере оты-

рып, орны ауыстырылатын (тасы-
малданатын) объектілердің экспор-
тына, импортына және транзитіне 

рұқсат беру" мемлекеттік 
көрсетілетін қызметін алушылар 

назарына!

Қазақстан Республикасы Ауыл 
шаруашылығы министрінің 2015 жылғы 6 
мамырдағы № 7-1/418 бұйрығына сәйкес, 
"Тиісті аумақтағы эпизоотиялық жағдайды 
бағалауды ескере отырып, орны ауысты-
рылатын (тасымалданатын) объектілердің 
экспортына, импортына және транзитіне 
рұқсат беру" мемлекеттік көрсетілетін 
қызметіне (бұдан әрі – мемлекеттік 
көрсетілетін қызмет) өтінішті қабылдау және 
мемлекеттік қызметті көрсету нәтижесін 
беру "электрондық үкіметтің" www.egov.kz, 
www.elіcense.kz веб-порталы (бұдан әрі – 
портал) арқылы жүзеге асырылады. 

Порталдың жұмыс кестесі – жөндеу 
жұмыстарын жүргізуге байланысты 
техникалық үзілістерді қоспағанда, 
тәулік бойы (көрсетілетін қызметті 
алушы Қазақстан Республикасының 
еңбек заңнамасына және "Қазақстан 
Республикасындағы мерекелер туралы" 
2001 жылғы 13 желтоқсандағы Қазақстан 
Республикасы Заңының 5-бабына сәйкес 
жұмыс уақыты аяқталғаннан кейін, демалыс 
және мереке күндері жүгінген жағдайда, 
өтінішті қабылдау және мемлекеттік 
қызметті көрсету нәтижесін беру келесі 
жұмыс күні жүзеге асырылады).

Мемлекеттік қызметті көрсету 
мерзімдері - орны ауыстырылатын (тасы-
малданатын) объектіні транзиттік алып 
өтуге 30 (отыз) жұмыс күні ішінде және 
тірі жануарлардың карантиннен өтуіне 
күнтізбелік 60 (алпыс) күн ішінде басқа 
мемлекеттердің қызметтерімен транзиттік 
келісуді қажет ететін рұқсаттарды 
қоспағанда, орны ауыстырылатын (та-
сымалданатын) объектіні импорттауға, 
экспорттауға – 4 (төрт) жұмыс күні.

18.06.2010 жылғы №317 Кедендік Одақ 
Комиссиясының шешімімен бекітілген 
«Ветеринариялық бақылауға (қадағалауға) 
жататын тауарларға қойылатын бірыңғай 
ветеринариялық (ветеринариялық-
санитариялық) талаптарға» сәйкес  экс-
порттаушы және импорттаушы сол экс-
портталатын және импортталатын елдің 
ветеринариялық заңнамасының талапта-
рын орындауға міндетті. Үшінші елдерден 
Кеден Одағы аумағы арқылы жануарлар, 
жануарлардан алынатын өңімдер мен 
шикізатты транзиттік алып өту үшін, тиісті 
аумақтағы эпизоотиялық жағдайды еске-
ре отырып бақылау-өткізу пункты арқылы 
өтетін елдің транзитке рұқсаты алынуы 
тиіс. Үшінші елдер арқылы транзитке 
рұқсатты бақылауға (қадағалауға) жата-
тын тауар иесі тарапынан алдын ала алы-
нады. Еуразиялық экономикалық Кеңес 
комиссиясының 2014 жылғы 9 қазандағы 
«Ветеринариялық бақылауға (қадағалауға) 
жататын тауарлардан (өнімнен) сынама 
алу және объектілерді бірлесіп тексерудің 
бірыңғай тәртібі туралы»  №94 шешіміне 
сәйкес, бақылауға (қадағалауға) жататын 
тауарлар кедендік одақ аумағына әкелу 
үшін, экспорттаушы-өңдіріс орындары 
«Эпизоотиялық ахуалды ескере отырып 
ветеринариялық бақылауға жататын тауар-
ларды өндіретін, өңдейтін және сақтауды 
жүзеге асыратын ұйымдар мен тұлғалардың 
реестрінде» болуы тиіс.

ҚР АШМ ВБжҚК Сарқан аудандық 
аумақтық инспекциясы. 

«АВТОБУС» жедел 
іс-шарасы

 
Алматы облысы ПД бастығының 2020 жылы 

қаңтар айының 15 күні шыққан бұйрығына сәйкес, 
облыс аумағында автомобиль жолдарында жо-
лаушылар мен жүктерді тасымалдауды жүзеге 
асыратын жүргізушілер арасында көліктік тәртіпті 
арттыру, сондай-ақ желіде қызметін тіркеусіз 
жүзеге асыратын (ауданаралық, қалааралық, 
облысаралық және халықаралық хабарлама-
лар) азаматтарға қатысты бақылауды жетілдіру 
мақсатында, сонымен қатар  жол көлік оқиғасының 
алдын алу, жол жүру ережелерін бұзған көлік 
жүргізушілерді және көлікті мас күйінде жүргізген 
жүргізушілерді анықтап, жауапкершілікке тарту 
мақсатында, 2020 жылдың қаңтар айының 15-17 
күндері  аралығында Сарқан ауданының көлемінде 
«АВТОБУС» жедел іс-шарасы өткізілді. Аталған 
іс-шара кезінде АПБ жеке құрамы күшейтілген 
күн тәртібіне көшіріліп, ЖПҚБ-нің патрульдік по-
лиция тобының патрульдеу бағыттарында және 
республиканың автомобиль жолдарында жолау-
шылар мен багажды тасымалдауға бақылауды 
күшейту бойынша әсіресе түнгі уақытта (сағат 
23-тен таңғы 06 сағатқа дейін) жолаушылар мен 
багажды қалааралық, облысаралық, ауданаралық 
(облыс ішінде қалааралық) және халықаралық 
қатынастарда автобустармен және микроавто-
бустармен тұрақты емес тасымалдар арқылы 
тасымалдауға тыйым салу және жергілікті 
жерлердегі  бағыттарда жолаушыларды тасымал-
даумен айналысатын автобустар мен микроавто-
бус жүргізушілері тарапынан болатын жол жүру 
ережесін бұзушылығын анықтау жұмысын тиімді  
жүргізу бойынша жұмыстар атқарылды.

А.САУРЫКОВ,
Сарқан АПБ ЖПҚБ инспекторы, 

полиция капитаны.                                                                    

Қазақстан Республикасы Экологиялық 
Кодексінің 57-2 бабы 1 тармағының 6) 
тармақшасына сәйкес Сарқан ауданы, 
Бірлік ауылы мекен-жайында 2020 
жылдың ақпан айының 25 күні сағат 
15-00-де «Сарқан ауданы, Бірлік ауылы 
мекен-жайында орналасқан 120 орынға 
арналған, 25 орыннан тұратын шағын 
орталығы бар орта мектептің құрылысы» 
нысанының құрылысы және пайдалану 
кезіндегі табиғатты қорғау іс-шаралары мен 
«Қоршаған ортаға әсерді бағалау» жобасы 
бойынша қоғамдық тыңдау өткізіледі.

Байланыс телефондары: 8(72839) 
2-26-75,  sarkanstroi@mail.ru  электрондық 
мекенжайы.

Қазақстан Республикасы Экологиялық 
Кодексінің 57-2 бабы 1 тармағының 6) 
тармақшасына сәйкес Сарқан ауданы, То-
полевка ауылы мекен-жайында 2020 
жылдың ақпан айының 25 күні сағат 
11-00-де  «Сарқан ауданы, Тополевка ауы-
лы мекен-жайында орналасқан 80 орынға 
арналған, 25 орыннан тұратын шағын 
орталығы бар орта мектептің құрылысы» 
нысанының құрылысы және пайдалану 
кезіндегі табиғатты қорғау іс-шаралары мен 
«Қоршаған ортаға әсерді бағалау» жобасы 
бойынша қоғамдық тыңдау өткізіледі.

Байланыс телефондары: 8(72839)2-
26-75,  sarkanstroi@mail.ru  электрондық 
мекенжайы.

В соответствии с подпунктом 6) п. 1 ста-
тьи 57-2 Экологического Кодекса Республи-
ки Казахстан 25 февраля 2020 года в 15-00 
часов в c.Бирлик Сарканского района со-
стоится общественное слушание  по про-
екту «Оценка воздействия на окружающую 
среду» на период строительства и эксплуа-
тации объекта: «Строительство школы на 
120 мест с мини-центром на 25 мест», рас-
положенного в с.Бирлик Сарканского райо-
на Алматинской области.

По всем интересующим вопросам об-
ращаться по телефонам  8(72839)2-26-75,   
электронный адрес  sarkanstroi@mail.ru.  

В соответствии с подпунктом 6) п. 1 ста-
тьи 57-2 Экологического Кодекса Республи-
ки Казахстан 25 февраля 2020 года в 11-00 
часов  в с.Тополевке Сарканского района 
состоится общественное слушание по про-
екту «Оценка воздействия на окружающую 
среду» на период строительства и эксплуа-
тации объекта «Строительство школы на 80 
мест с мини-центром на 25 мест», располо-
женного в с.Тополевка Сарканского района 
Алматинской области.

По всем интересующим вопросам об-
ращаться по телефонам  8(72839)2-26-75,   
электронный адрес  sarkanstroi@mail.ru.  

Аудан тұрғындарының 
назарына!

Вниманию жителей 
района!

Жыл ќорытындысы
Сарқан аудандық сотының 

төрағасы  Е.К.Байболов аудан-
дық сот қызметкерлерінің және 
«Сарқан» газетінің журналисі 
П.Жеңісханның қатысуымен сот 
ғимаратында  брифинг өткізді.

Іс-шара барысында сот 
төрағасы судьялардың жыл 
бойы атқарылған жұмыстары 
бойынша ақпаратпен және 
статистикалық мәліметтермен 
бөлісті. Атап айтқанда 2019 
жылдың 12 айында қылмыстық 
іс – 84, азаматтық істер – 437, 
әкімшілік іс - 207 қаралған. Оның 
ішінде медиация тәртібімен 
қысқартылғаны: қылмыстық істер саны – 59, азаматтық істер саны – 57, әкімшілік істер саны – 3. 

Сонымен қатар, брифинг барысында "Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық 
актілеріне қылмыстық, қылмыстық-процестік заңнаманы жетілдіру және жеке адам құқықтарының 
қорғалуын күшейту мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" 2019 жылғы 
27 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Заңы талқыланды.   .

Қорытындылай  отырып сот төрағасы сотпен өткізілген іс- шаралар және сот қызметі туралы 
азаматтардың ақпарат алу мүмкіндігін қолжетімді болуына аса назар бөлінетінін және заңды іс 
жүзінде жүзеге асыру бойынша сындарлы пікір алмасу, құқық қолдану тәжірибесінде туындауы 
мүмкін мәселелер талқыланды. Кездесу соңында сот төрағасы журналистке алғысын білдіріп, 
қойылған сұрақтарға жауап берді.

Сарқан аудандық соты. 

Ағымдағы жылдың 11-13 қаңтар 
аралығында Талдықорған қаласында  
бокстан  2002-2003 ж.т. жастар мен 
2004-2005 ж.т. жасөспірім қыздар 
арасында өткен Алматы облысының 
чемпионатында біздің спортшы-
лар төмендегідей жетістікке қол 
жеткізді. Жүлделі І-орын 81 кг салмақ 
дәрежесінде Б.Дүйсенбек және 44 
кг салмақ дәрежесінде Б.Төлеутай. 
Ал жүлделі ІІ-орын 46 кг салмақ 
дәрежесінде Ж.Тұрымхан мен 60 кг 
салмақ дәрежесінде Н.Абилмажур 
және 52 кг салмақ дәрежесінде 
С.Абдрахманова. Жаттықтырушысы 
Р.Клышбаев.

Сондай-ақ  9-12 қаңтар күндері 
аралығында Талдықорған қаласында 
ауыр атлетикадан 17 жасқа дейінгі 
туылған ұлдар мен қыздар ара-
сында Алматы облысының чем-
пионаты өтті. Аталған жарыста зіл 
теміршілеріміз көрсеткен нәтижелер. 
Жүлделі І-орын Тұрғанбай Е. 71кг, 
Елубаева Гүлдана 76 кг, Еркінқызы 
Ақмарал 45 кг, Әскербай Алихан 41кг. 
Жүлделі ІІІ-орынға Нұрболатұлы 
Ғабит 26 кг, Батырбек Қайсар 45 кг, 
Құрманбек Ақжол 49 кг, Ибраим Аида 
81кг. Жаттықтырушысы Н.Жаманқыз. 

Р. КЫЗАЙБАЕВ, 
БЖСМ әдіскері.                                                       

Жасөспірімдеріміз 
арады
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«Ќалыњ елiм, ќазаѓым, 
ќайран ж±ртым»

Өлмес мұраң қолдау тауып қалың елің – халқыңнан,
Әр сөзіңді тұмар қылды  артық көріп алтыннан.
Таңдандырып талантыңа  таң боп аттың, уа пірім, 
Қазақтың бар қаласында  ескерткішің – нар тұлғаң.

Семей баптап ұшырған-ды, ақындардың төресі,
Ғақлияңа жете алмай жүр кез-келгеннің өресі,
Шыңғыстаудан шырқау көкке көтерілдің жұлдыз боп,
Шығыс тегіс перзентім деп меншіктейді... жөні осы!

Заманыңның запыранын  ақтарды сан қаламың,
Қазағыңның бақыты еді аңсарың да қалауың.
Сенің басқан әр ізіңді әулиедей әспеттеп,
Шабытыңа шырай берген Жидебай мен Қарауыл.

Аударылып алуан тілге әлемменен ұғыстың,
Қуатты ойдан айналама шашырайды нұр-ұшқын.
Уа бабам, тәуелсіз ел ертегідей түрленді,
Келбетіне тіл жетпейді өзің туған Шығыстың.

Осы өлкеден өсіп-өнген өзің сынды данаға,
Басын иді зиялы әлем, дәуір жатыр арада.
Көптің мұңын дөп сезіндің ерте есейтті ел қамы,
Бүкіл қазақ ұлым десе сүйсінбеске бола ма?

Тамағың тоқ, көйлегің көк,  уайымнан кенде едің,
Неге ойшыл боп жаратылдың, күйін кешпей пенденің.
Саба толы сары қымыз,  қалампыр шай тұрса да,
Адалдыққа, тазалыққа,  адамдыққа шөлдедің.

Ата даңқың, биік қалпың  төрге қарай сүйреген,
Сара жолмен болыстықтың  шен-шекпенін киген ең.
Оязбенен ой бөлісіп, қамсыз, мұңсыз күн кешпей,
Неге өлеңді құлай сүйдің, неге өзіңді сүйді өлең?!

Данышпаным, өлең-сөзді  еріккеннен жазбадың,
Ойлы адамды о бастан-ақ  алаңдатар аз ба мұң.
Алаңсыз-ақ ер жетіп ең, азапқа сап қойды өмір,
У ішкізді шыңырау-тірлік,  су шығар деп қазғаның.

Алуан-алуан аярлық пен  сатқындықтар алмасып,
Жазылмастай жара салды-ау жауыздықтар жалғасып.
Жегідей жеп жүрегіңді омыраусоқ озбырлық,
Айтарыңды айтып кеттің надандықпен жауласып.

Өзің шенеп, мінегендер әлі өріп жүр, ұлы Абай,
Қайталаймын қағидаңды мен де оларға ұнамай.
Уа бабам! Мектебім де, Меккем болдың, Қағбам да
Таусылмайтын, сарқылмайтын  таза, тұнық тұмадай!

«Саѓаттыњ µзi ±ры 
шыќылдаѓан...»

Уақыт өтіп барады-ау...
Асықты ақын,
Адами арман... неткен қашықтасың,
Қара бастың қайғысы ештеңе емес,
Қараңғы боп қалың ел жасытпасын.
Асықты ақын.

Сағаттың тықылы ойын арбап апты,
Уақыттың баянсызы жанға батты,
Таңдамапты бұл қазақ барар жолын,
Тірлік үшін не қажет, талғамапты.
Жанға батты.

Келер күнге барады қамсыз қалай,
Тұра ала ма мұндайда жан сыздамай?
Қаракетсіз, алаңсыз арда жұрттың,
Ризығы мен қызығы таусылмағай,
Таусылмағай.

Айтты сағат өмірдің өтпелдісін,
Талайлардың із-тозсыз өткені шын.
Шектелгенде тірлігің хақ-тағала
Талғамайды ризасың, өкпелісің.
Өтпелі шын.

Маңайын оймен шолып қарап алып,
Қолына қауырсынды қалам алып.
Ақ қағазға төкті-ай кеп «Қара сөзді»
Төбе би бар қазақтан дараланып.
Сағат тоқтаған жоқ...

¦лылыќпен сырласу
«Ќ±лаќтан кiрiп 
бойды алар...»

Абай әні әлемге таралады,
Хормен айтар қазақтың бар алабы.
Әлмағанбет ең алғаш шырқаған ән,
Төрт бұрышын дүниенің аралады.

Абай әнін балаймыз дара шыңға,
Мұнда үйлескен келісім, жарасым да.
Шаттығың бар, тәтті мұң, 

жастығың бар,
«Айттым сәлем...», 

«Көзімнің қарасында».

Кең өлкеге ән болып самғайды арман,
Жүрек отын үрлейді ол жанбай қалған.
Қапияда ғашық боп Татьяна,
Жазған хаты тағы да әнге айналған.

Абай әні – жастықтың бұла сыры,
Әнсіз өтпес той-думан рәсімі.
Абай әні – шалқар көл, түпсіз мұхит,
Жүрек үні, сырлы саз шын асылы.

«Ќызарып, с±рланып...»
Жүрсің-ау сағындырып,
Ақ құсым қонбай қолға.
Сен болып сағым күліп,
Арбайды алдан.

Не таптың торығудан,
Сағынып, сарғайғаннан.
Көктемнің соңы дәйім,
Жазға айналған.

Көзіңнің қарасынан,
Жұмбақ сыр аңдағаным.
Сан қыздың арасынан
Таңдағаным.

Сөзіңе еріп кетем,
Лебізің жанға дәрі.
Өзіңмен өрісті екен,
Самғау әнім.

Сол бір түн куә мұңға,
Сезімге өртенген ем.
Бейнеңді қиялымда,
Көркемдегем.

Қырда өскен гүл едің сен,
Жел болып мен тербедім.
Айналдым жүрегіңнен,
Еркем менің...

«Ж‰регiм менiњ 
ќырыќ жамау...»

Жүрегіңе жүк түсті,
Салмақ түсті жаныңа.
Пайғамбарым, сөзіңе,
Ден қоямын тағы да.

Сөзіңнің жоқ бұрысы,
Қазағың бәз қалпында.
Төгілуде ырысы,
Алса да жұт алқымға.

Сөзді ұғатын жан бар ма,
Өзіне жөн өз жолы.
Жеткендер аз жалғанда,
Өз аузына өз қолы.

Түзетем деп халқыңды,
Асыл сөзді ағыттың.
Осы жолда алқындың,
Осы жолда шалдықтың.

Көріп қудың тірлігін,
Мен де, ұлы ақын, жүдедім.
Күйін кешіп жындының,
Ауырады жүрегім.

Бойлар кім бар мұңыма,
Кіл сүреңсіз күн кештім.
Уәж бар ма мұныма,
Емі бар ма бұл дерттің.
Айтыңызшы, ұлы Абай?...

«Ойлы адамѓа ќызыќ 
жоќ б±л жалѓанда...»

Ерте есейтті, ел қамы, халық қамы,
Бірақ халқың соны ұғып жарытпады.
Налытқаны сөз тыңдар жан жоқтығы,
Атса дедің қазақтың жарық жаны.

Пайғамбарым, өтіпсің сен де арманда,
Ақылыңды жұрт алмай сандалғанда.
Жалғанған ба жақсылық жолы ұдайы,
«Ойлы адамға қызық жоқ бұл жалғанда».

Ақыл-дария, бұл ұғым көнерген бе,
Сәуле құйдың сөзбен де, өлеңмен де.
Төбе биім, өзің айт төрелігін,
Бұл дүниеде шоқтығың төмендер ме?

Төбе биім, өзің айт төрелігін,
Жанайқайын ақынның еледі кім?!
Келер күнім қандай сый дайындайды,
Оқиды екен күні ертең өлеңді кім.

Жерім азды, азды елім, құлдырады,
Ашылмады-ау таланттың мың бұлағы.
Мұң тұнады көкейге соны ойласам,
Жүрек құсым беймезгіл бұлқынады.

Ар емес ақша билеп адамзатты,
Ит-өмір пәк көңілді арамдапты.
Арандапты ақиқат іздегендер,
Тазалық дегендерің қараң қапты.

Күйіп кетіп осыны ойлағанда,
Күңірентті-ау ағайын, айналаң да.
Қайран Абай, жүрегің қырық жамау,
Қызық бар ма жалғанда ойлы адамға.

«Малда да бар жан мен тəн, 
аќыл, сезiм болмаса»

Кәнігі коммерсант боп қалыптасып,
Кеттім, - деп ойлайсың-ау алып сатып.
Ұятын азамат па саудалаған,
Арзандап барасың-ау, қайран ағам!

Мақсатың, бар ниетің ақша ғана,
Пиғылың жұқпаса екен жас балаға.
Лайланған көңіліңнің көкжиегі,
Тескен не көкейіңді, ел біледі.

Дүние көз алдыңда көлденеңдеп,
Қызықтау жиһаздарды сендегі ермек.
Мүгедексің жаныңның сәулесі кем,
Қоңсыңа пайда бар ма дәулетіңнен.

Басқаны жалғыз анаң сағалады,
Өзіңе мұны мін деп санамадың.
Шіренген неңді алған, шіркін аға,
Батарсың бір кінә емес, мың күнәға.

Арамнан жиған малың құрала ма,
Жақының бұл ісіңді құп ала ма.
Жалған мадақ, мақтауға мастанасың,
Көз алдымда көрсоқыр боп барасың.

«¤лсем орным ќара
 жер сыз болмай ма...»
Ала алмаған ақым бар ажалыңда,
Жақынымды жалмаған жалмауызда.
Алмастырдым шаттықты нала-мұңға,
Қыршындарды қидық-ау қанды ауызға...

Өлмеу үшін ендеше ғұмыр кешем,
Елеулі ісім есінде қалса елімнің.
Кетпеу үшін уақытта, күнімде есем,
Жанталасқан жанкешті жансебілмін.

Дәрменсіздік танытып жаутаңдасам,
Ерік-жігер жетпесе, төзім-шыдам.
Тірлігімде титімдей мән қалмаса,
Ала бер деп ажалға мойынсұнам.

Өмір жыры өрілген ғазалымда,
Қуаныштан көр де тұр қашпаса мұң.
Армансызға бас иер ажалың ба,
Қимастармен қиналмай қоштасамын...

«Д‰ниедегi ќызыѓыњ
бəрi µлењмен»

Ақылым айтты: «Жетеді саған,
Желіктің, біраз желпіндің.
Қарғалар аз ба өсек аңсаған,
Тізгінін тартшы еркіңнің...
Жүрегім айтты: - Жүдедің неге,
Жабықтың неге, бауырым?
Күйзеліп бітер күле білмеген,
Күтеді думан-сауығың.
Ақылым айтты: «Орынсыз ыржаң,
Болымсыз қылжаң» не берер.
Мансапқа беріл, бас тартып жырдан,
Күдер үзген жоқ сенен ел.
Жүрегім айтты: - Өлең-өмірің,
Тиылма ерте, абайла!
Тартпасын десең салғырт сезімің,
Үңілгін ұлы Абайға.
Үңілдім жиі, жүгіндім жиі,
Адастырмады ұлы ақын.
Пенделіктерден түңілдім жиі,
Айқындалғалы мұратым.
Мұңдасым болды, пікірлесім де,
Сырласым болды бұл өлең.
Өңімде тұрмақ түсімде кейде,
Жыр отауына түнегем.
Кетемін шарлап, ғарышқа самғап,
Іздеумен сөздің патшасын.
Алла сақтаса әруақ қолдап.
Ойсыздықтардан сақтасын!

«М±ћмин болсањ,
əуелi иманды бол»

Иманым кәміл. Алла деп қалам алғаным,
Айналам аппақ, жап-жарық болды жан-жағым.
Хақ нұры көктен себезгіледі сәулесін,
Жеңілдеп қалдым, жидым да жалған әуресін.
Құбылаға қарап, сәждеге басым тигелі,
Мойынымдағы парызым алға сүйреді.
Айнымас мақсұт тұтамын қырық парызды,
Адал жолдағы Алла құлымын жаны ізгі.
Үмбеті едім Мұхаммед ғалей-саламның,
Жаным да таза, тәнім де таза, жаңардым.
Тура жол нұсқап, басқандар болса лас қадам,
Күнәһарларды тазалығымды таптаған.
Жаратқан Алла айғақтайды әлі айқындап,
Мұсылман үшін адалдық қымбат, ар қымбат.
Нәпсіге ерген зинақор, жемқор пенделер,
Арыла алмай, айыға алмай сенделер.
Бұл мүскіндерге түзу боп Алла назары,
Адасқандардың азайса екен азабы.
Үйлесіп үнім Піріммен таптым жарасым,
Жалғайын енді қауым мен Хақтың арасын.

«Ел б±зылса табады
шайтан µрнек»

Ібілістің белең алған кезі осы,
Босап жатыр шарап толы көзесі.
Жетім... жесір... қағажулы қартамыс,
Сор кешуде таусылғанша көресі.

Оттан туған періште екен басында,
Жаратылған нұр-шұғыла шашуға.
«Өлсем қызмет етпеймін», - деп,  -«Адамға»,
Жасағаннан  қарғыс алған расында.

Содан бері оған қырын Жар-құдай,
Содан бері қажымай да алжымай.
Адамдарды адастыру өнері,
Содан бері бір-ақ сәтте қалғымай.

Сол сапалақ... бастан теуіп бақытты,
Ыдысымнан ырысымды шашыпты.
Ертіп алып соңынан сан өлтірді,
Тиесілі мына маған уақытты.

Сол салдақы...жәдігөйсіп, көлгірсіп,
Айналамнан адалдарды бездіртіп,
Созар қолын отты суды ұсынып,
Арамза ойын көкейінде келді іркіп.

Сол шайтанмен... жақын болған арамыз,
Қуаныштан басым түсіп  наламыз.
Тақуаның басқан жолы ап-айқын,
Қиыр-шиыр біздің ізді қараңыз,
Қиыр-шиыр біздің ізді санаңыз.

Жомарт ИГІМАН.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ГУ «Отдел финансов Сарканского района» объявляет о проведении аукциона по про-

даже объектов коммунальной собственности и государственных предприятий в виде 
имущественного комплекса (далее – объекты), который состоится 12 февраля 2020 года 
с 10.00 до 17.00 на веб-портале Реестра государственного имущества WWW.gosreestr.kz. 
Продажа объектов коммунальной собственности осуществляется в соответствии с Пра-
вилами продажи объектов приватизации, утвержденных постановлением Правительства 
Республики Казахстан от 9 августа 2011 года №920

На аукцион с применением метода на повышение цены выставляются:
1. Автомашина Ваз 21214, г/н 852АА05, 2007 г.в.. Балансодержатель: КГУ «Средняя шко-

ла имени М. Жумабаева Сарканского районного отдела образования с дошкольным мини-
центром». Стартовая цена 416 231 тенге, гарантийный взнос 62 435 тенге;

2. Автомашина Ваз 21214, г/н 874АА05, 2007 г.в.. Балансодержатель: КГУ «Средняя шко-
ла имени М. Маметовой Сарканского районного отдела образования с дошкольным мини-
центром». Стартовая цена 378 392 тенге, гарантийный взнос 56 759 тенге;

Регистрация участников аукциона производится со дня публикации извещения и заканчива-
ется за два часа до начала аукциона, по истечении которых участники не могут отозвать подан-
ную заявку.

Гарантийный взнос для участия в аукционе вносится на реквизиты единого оператора по сфе-
ре учета государственного учета: получатель гарантийного взноса: 

АО «Информационно-учетный центр»; БИН: 050540004455, КНП: 171; Кбе: 16; Расчетный 
счет (IBAN/ИИК) в АО «Народный банк Казахстана»; КZ946017111000000330; БИК: HSBKKZKX;. 

Внимание! Основанием для отказа веб-порталом реестра в принятии заявки является несо-
блюдение участником требований, указанных в извещении, а также непоступление за два часа 
до начала аукциона гарантийного взноса, указанного в извещении о проведении торгов, на специ-
альный транзитный счет единого оператора. 

Для участия в аукционе необходимо предварительно зарегистрироваться на веб-портале 
реестра с указанием: 1) для физических лиц: индивидуального идентификационного номера 
(далее - ИИН), фамилии, имени и отчества (при наличии); 2) для юридических лиц: бизнес-
идентификационного номера (далее - БИН), полного наименования, фамилии, имени и отчества 
(при наличии) первого руководителя; 3) реквизитов расчетного счета в банке второго уровня для 
возврата гарантийного взноса; 4) контактных данных (почтовый адрес, телефон, факс, e-mail).

При изменении вышеуказанных данных участник в течение одного рабочего дня изменяет 
данные, внесенные в веб-портал реестра. Для регистрации в качестве участника аукциона не-
обходимо на веб-портале реестра зарегистрировать заявку на участие в аукционе по форме, 
подписанную ЭЦП участника. По результатам автоматической проверки веб-портал реестра на-
правляет на электронный адрес участника, указанный на веб-портале реестра, электронное уве-
домление о принятии заявки либо причинах отказа в принятии заявки.

Участнику, допущенному к аукциону, представляется доступ к аукционному залу по аукцион-
ному номеру, присваиваемому веб-порталом реестра.

Участники аукциона в течение одного часа до начала аукциона заходят в аукционный зал, 
используя ЭЦП и аукционный номер. Аукцион начинается в указанное в извещении о проведении 
торгов время города Нур-Султана путем автоматического размещения в аукционном зале стар-
товой цены объекта приватизации. При проведении аукциона стартовая цена объекта приватиза-
ции равна начальной цене объекта приватизации.

Аукцион по методу на повышение цены: Метод торгов, при котором стартовая цена повыша-
ется с объявленным шагом. Шаг изменения устанавливается в размере 10 процентов. 1) если в 
течение двадцати минут с начала аукциона в аукционном зале ни один из участников не подтвер-
дил свое желание приобрести объект приватизации путем увеличения стартовой цены объекта 
приватизации на шаг, установленный согласно Правилам, то аукцион по данному объекту при-
ватизации признается не состоявшимся; 2) если в течение двадцати минут с начала аукциона в 
аукционном зале один из участников подтвердит свое желание приобрести объект приватизации 
путем увеличения стартовой цены объекта приватизации на шаг, установленный согласно Прави-
лам, то стартовая цена увеличивается на установленный шаг; 3) если в течение двадцати минут 
после увеличения текущей цены ни один из участников не подтвердит свое желание приобрести 
объект приватизации путем увеличения текущей цены, то победителем признается участник, по-
следний подтвердивший свое желание приобрести объект приватизации, а аукцион по данному 
объекту приватизации признается состоявшимся.

Аукцион по объекту приватизации на повышение цены идет до максимально предложенной 
цены одним из участников.

Аукцион по объекту приватизации на повышение цены считается состоявшимся только в том 
случае, если стартовая цена объекта приватизации повысилась не менее чем на два шага уве-
личения цены, при этом повышение стартовой цены на два шага осуществляют не менее двух 
участников.

Результаты аукциона по каждому проданному объекту приватизации оформляются электрон-
ным протоколом о результатах аукциона, который подписывается на веб-портале реестра про-
давцом и победителем с использованием ЭЦП в день проведения торгов.

Протокол о результатах аукциона является документом фиксирующим результаты аукциона и 
обязательства победителя и продавца подписать договор купли-продажи объекта приватизации 
по цене продажи. Договор купли-продажи заключается в электронном формате на веб-портале 
реестра и подписывается продавцом и покупателем с использованием ЭЦП в срок не более де-
сяти календарных дней со дня подписания протокола о результатах торгов. При этом, продавец 
представляет покупателю проект договора купли-продажи на подписание в срок не более пяти 
календарных дней со дня подписания протокола о результатах торгов.

Покупатель обязан при оплате окончательного платежа за объект  приватизации в платежном 
поручении или квитанции по оплате в поле «Назначение платежа» внести следующие сведения: 
-  ИИН или БИН Покупателя; -    Идентификатор (номер) договора, присваиваемый Порталом. 

Победитель аукциона представляет продавцу при подписании договора купли-продажи копии 
следующих документов, с обязательным предъявлением оригиналов для сверки либо нотари-
ально засвидетельствованные копии указанных документов: 1) для физических лиц: паспорта 
или документа, удостоверяющего личность физического лица;  2) для юридических лиц: свиде-
тельства либо справки о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица; 
документа, удостоверяющего полномочия представителя юридического лица, а также паспорта 
или документа, удостоверяющих личность представителя юридического лица.

Оригиналы документов после сверки возвращаются в течение одного рабочего часа.
Адрес организатора аукциона: Алматинская область, Сарканский район, г. Саркан, 

ул.Тауелсиздик, 111,  каб. 12.
Дополнительную информацию о проведении аукциона можно ознакомиться на сайте  

или получить по телефону: 8(72839)21879.                       

АҚПАРАТТЫҚ ХАБАРЛАМА
«Сарқан ауданының қаржы бөлімі» мемлекеттік мекемесі  2020 жылы 12 ақпанда сағат 

10.00-ден сағат 17.00-дейін WWW.gosreestr.kz Мемлекеттік мүлік тізілімінің веб-порталында 
коммуналдық меншіктегі нысандарды және мемлекеттік кәсіпорындарды (бұдан әрі – 
нысандар) мүліктік кешен ретінде сату жөнінде аукционды өткізу туралы хабарлайды. 
Коммуналдық меншіктегі нысандарды сату Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 
9 тамыздағы № 920 Қаулысымен бекітілген Жекешелендіру объектілерін сату қағидасына 
сәйкес жүзеге асырылады.

Аукционға сауда-саттықтың бағаны көтеру әдісімен аукционға қойылады:
1.Ваз 21214 автомашинасы, мем. нөмірі 852АА05, 2007 ж.ш.. Теңгерім ұстаушы: «Сарқан 

аудандық білім бөлімінің М. Жұмабаев атындағы орта мектебі мектепке дейінгі шағын 
орталығымен» коммуналдық мемлекеттік мекемесі. Бастапқы бағасы – 416 231 теңге, 
кепілдік жарна – 62 435 тг.

2.Ваз 21214 автомашинасы, мем. нөмірі 874АА05, 2007 ж.ш.. Теңгерім ұстаушы: «Сарқан 
аудандық білім бөлімінің М. Маметова атындағы орта мектебі мектепке дейінгі шағын 
орталығымен» коммуналдық мемлекеттік мекемесі. Бастапқы бағасы – 378 392 теңге, 
кепілдік жарна – 56 759 тг.

Аукционға қатысушыларды тіркеу хабарлама жарияланған күннен бастап жүргізіледі және 
аукцион басталғанға дейін екі сағат бұрын аяқталады, содан соң қатысушылар берген өтінімдерін 
кері қайтара алмайды. Сауда-саттыққа қатысу үшін кепілдік жарналар мемлекеттік мүлікті 
есепке алу саласындағы бірыңғай оператордың шотына төленеді: кепілдік жарнаны алушы – 
«Ақпараттық-есептеу орталығы» АҚ; 

Банк атауы - «Қазақстан халық банкі» АҚ, ЖСК: КZ946017111000000330, БСК:HSBKKZKX; 
БСН: 050540004455; КНП: 171; Кбе:16. 
Назар аударыңыз! Қатысушының хабарламада көрсетілген талаптарды сақтамауы, сондай-

ақ бірыңғай оператордың арнайы транзиттік шотына сауда-саттықты өткізу туралы хабарламада 
көрсетілген кепілді жарнаның сауда-саттық басталғанға дейін екі сағат бұрын түспеуі тізілім веб-
порталының өтінімді қабылдаудан бас тартуы үшін негіз болып табылады.

Аукционға қатысу үшін мыналарды көрсете отырып, тізілім веб-порталында алдын ала тіркелу 
қажет: 1) жеке тұлғалар үшін: жеке сәйкестендіру нөмірін (бұдан әрі – ЖСН), тегін, атын, әкесінің 
атын (бар болса); 2) заңды тұлғалар үшін: бизнес сәйкестендіру нөмірін (бұдан әрі – БСН), толық 
атауын, бірінші басшының тегін, атын, әкесінің атын (бар болса); 3) кепілдік жарнаны қайтару 
үшін екінші деңгейдегі банктегі есеп айырысу шотының деректемелерін; 4) байланыс деректерін 
(почталық мекенжайы, телефоны, факс, е-mail) көрсете отырып, тізілімнің веб-порталында алдын 
ала тіркелу қажет. 

Жоғарыда көрсетілген деректер өзгерген кезде қатысушы бір жұмыс күні ішінде Тізілімнің веб-
порталына енгізілген деректерді өзгертеді. Аукционға қатысушы ретінде тіркелу үшін қатысушының 
ЭЦҚ қойылған нысан бойынша аукционға қатысуға өтінімді тізілімнің веб-порталында тіркеу қажет. 
Автоматты тексеру нәтижелері бойынша тізілімнің веб-порталы қатысушының тізілімнің веб-
порталында көрсетілген электрондық мекенжайына өтінімді қабылдау не өтінімді қабылдаудан 
бас тарту себептері туралы электрондық хабарлама жібереді. Аукционға жіберілген қатысушыға 
тізілімнің веб-порталы беретін аукцион нөмірі бойынша аукцион залына қол жеткізу ұсынылады.

Аукционға қатысушылар аукцион басталғанға дейін бір сағат ішінде ЭЦҚ мен аукциондық 
нөмірді пайдалана отырып, аукциондық залға кіреді. Аукцион сауда-саттық өткізу туралы хабарла-
мада көрсетілген Нұр-Сұлтан қаласының уақытында аукцион залында жекешелендіру объектісінің 
бастапқы бағасын автоматты түрде орналастыру жолымен басталады.

Аукционды өткізу кезінде жекешелендіру объектісінің бастапқы бағасы жекешелендіру 
объектісінің бастапқы бағасына тең.

Бағаны көтеру әдісі бойынша Аукцион:
Бастапқы баға жарияланған қадаммен көтерілетін сауда-саттық әдісі. Өзгерту қадамы 10 пай-

ыз мөлшерінде белгіленеді. 1) егер аукцион залында аукцион басталған сәттен бастап жиырма ми-
нут ішінде қатысушылардың бірде-бірі осы Қағиданың 46-тармағына сәйкес белгіленген қадамға 
жекешелендіру объектісінің бастапқы бағасын арттыру жолымен жекешелендіру объектісін сатып 
алу ниетін растамайтын болса, онда осы жекешелендіру объектісі бойынша аукцион өткізілмеген 
болып танылады; 2) егер аукцион залында аукцион басталған сәттен бастап жиырма минут ішінде 
қатысушылардың бірі осы Қағиданың 46-тармағына сәйкес белгіленген қадамға жекешелендіру 
объектісінің бастапқы бағасын арттыру жолымен жекешелендіру объектісін сатып алу ниетін рас-
тайтын болса, онда бастапқы баға белгіленген қадамға артады; 3) егер ағымдағы баға артқаннан 
кейін жиырма минут ішінде қатысушылардың бірде-бірі жекешелендіру объектісінің ағымдағы 
құнын арттыру жолымен жекешелендіру объектісін сатып алу ниетін растамайтын болса, онда 
жекешелендіру объектісін сатып алу ниетін соңғы растаған қатысушы жеңімпаз болып танылады, 
ал осы жекешелендіру объектісі бойынша аукцион өткізілген болып танылады.

Жекешелендіру объектісі бойынша бағаны көтеру Аукцион қатысушылардың бірі ұсынған ең 
жоғары бағаға дейін жүргізіледі.

Егер жекешелендіру объектісінің бастапқы бағасы бағаны арттырудың кемінде екі қадамына 
көтерілген жағдайда ғана жекешелендіру объектісі бойынша бағаны көтеруге арналған Аукцион 
өткізілді деп есептеледі,бұл ретте бастапқы бағаны екі қадамға арттыруды кемінде екі қатысушы 
жүзеге асырады. Әрбір сатылған жекешелендіру объектісі бойынша аукцион нәтижелері сауда-
саттық нәтижелері туралы электрондық хаттамамен ресімделеді, оған сатушы және жеңімпаз 
ЭЦҚ пайдалана отырып, сауда-саттық өткiзiлген күнi тізілімнің веб-порталында қол қояды.

Сауда-саттық нәтижелері туралы хаттама аукцион нәтижелерін және жеңімпаз бен сатушының 
жекешелендіру объектісін сату бағасы бойынша сатып алу-сату шартына қол қою міндеттерін 
белгілейтін құжат болып табылады. Сатып алу-сату шарты электрондық форматта тізілімнің 
веб-порталында жасалады және сатушы мен сатып алушы ЭЦҚ пайдалана отырып сауда-
саттық нәтижелері туралы хаттамаға қол қойылған күннен бастап күнтізбелік он күннен аспай-
тын мерзімде оған қол қояды. Бұл ретте сатушы сатып алушыға сауда-саттық нәтижелері туралы 
хаттамаға қол қойған күннен бастап күнтізбелік бес күннен аспайтын мерзімде қол қоюға сатып 
алу-сату шартының жобасын ұсынады.

Сатып алушы жекешелендіру объектісіне түпкілікті төлемін төлеген кезде төлем 
тапсырмасының немесе төлем түбіртегіндегі «Төлемнің мақсаты» жолына мынадай мәліметтер 
енгізу міндетті екенін атап өтеді: -Сатып алушының ЖСН немесе БСН; -Порталмен берілген 
шарттың идентификаторы (нөмірі). 

Аукционның жеңімпазы сатып алу-сату шартына қол қойған кезде сатушыға салыстырып тек-
серу үшін мынандай құжаттардың: 1)  жеке тұлғалар үшін: паспорттың немесе жеке тұлғаның жеке 
басын куәландыратын құжаттың; 2) заңды тұлғалар үшін: заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта 
тіркеу) туралы куәліктің не анықтаманың; 3) заңды тұлға өкілінің өкілеттіктерін куәландыратын 
құжаттың, сондай-ақ заңды тұлғаның өкілі паспортының немесе оның жеке басын куәландыратын 
құжаттың түпнұсқаларан міндетті түрде көрсете отырып, олардың көшірмелерін не нотариат 
куәландырған көшірмелерін ұсынады.

Құжаттардың түпнұсқалары салыстырып тексерілгеннен кейін бір жұмыс сағаты 
ішінде қайтарылады. 

Сатушының мекен-жайы: Алматы облысы, Сарқан ауданы, Сарқан қаласы, Тәуелсіздік  
к-сі, 111-үй, 12 кабинет.

Аукцион өткізу туралы қосымша ақпаратты  сайтта және мына телефондар арқылы 
алуға болады: 8(72839) 2-18-79.

Сарқан ауданы әкімінің аппараты мен 
Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл 
агенттігінің Алматы облысы бойынша 
департаментінің тапсырмасына сәйкес жу-
ырда №1 мектеп-гимназиясында "Адалдық 
сағаты" тақырыбында іс-шара болып өтті. 
Шараның негізгі мақсаты қоғамның әртүрлі 
орталарындағы сыбайлас жемқорлықтың 

алдын – алу, профилактикалық 
жұмыстарын насихаттау, сыбай-
лас жемқорлыққа қарсы күрес 
туралы заңдарды негізге ала 
отырып, құқықтық мағлұмат 
беру, білімдерін дағдыландыру, 
саяси өмірден хабардар жеке 
тұлғаны қалыптастыра отырып, 
шәкірттердің еркін сөйлеуіне, 
қоғамға деген өз ой-пікірлерімен 
санасуға жағдай жасау, 
Қазақстан Республикасына 
адал қызмет етуге, Ата заңды 
құрметтеуге және адамгершілікке 
тәрбиелеу. Іс-шара соңында 
«Нұр Отан» партиясы Сарқан 

аудандық филиалы төрағасының бірінші орын-
басары А.Кубентаев сөз сөйлеп, «Адал ұрпақ» 
мүшелеріне ризашылығын білдіріп, болашақта 
дұрыс маман иесі болуына тілектестік білдірді.

Есен ДУБЭЭН,
№1 мектеп-гимназиясы директорының                          

тәрбие ісі-жөніндегі орынбасары. 

Адал болу - парызымыз

Н. Островский атындағы мектеп-лицейінде 10 сыныптармен "Жемқорлыққа жол жоқ"  айда-
рымен "Адалдық сағаты" өткізілді. Адалдық сағатына қатысқан оқушылар қоғамды ілгері дамы-
ту үшін жаны таза, қолы таза, жүзі жарқын мамандар сапы нығая түсу керектігін өз сөздеріне 
арқау етті. Жиында сөз алған "Сарқан" газетінің бас редакторы Жомарт Игіман, "Нұр Отан" 
партиясы аудандық филиалы төрағасының бірінші орынбасары Аслан Кубентаев  тәуелсіз 
еліміздің адал ұрпағының өсіп келе жатқандығына тоқталып, жастардың міндеттері мен пары-
зын атап көрсетті. 

А.АППАСОВА,
Н.Островский атындағы мектеп-лицей  директорының  

тәрбие ісі-жөніндегі орынбасары. 

Жаны таза жас - бiздiњ болашаѓымыз
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Сіз адам миы жайлы не білесіз? 

Оның мүмкіндіктері қаншалықты 
толық зерттелген? Адам миы шы-
нымен де тек 10% ғана жұмыс жа-
сай ма? Қазіргі таңда «Адам миы 
өз мүмкіндігінің 10% ғана пайдала-
нады» деген ұғымды әлсін-әлсін 
естіп жатамыз. Тіптен осы ұғымға 
сүйенген көптеген фильмдерді 
де көруге болады. Бұл теорияға 
сенетін болсақ әр адам өз миының 
мүмкіндігін толық пайдаланатын 
болса, 10 есе ақылдырақ болмақ. 
Әлде бұл теорияның арғы жағында 
ешқандай ғылыми негіз жоқ па? Осы 
сұрақтарға жауап іздеу мақсатында 
осы тақырып  аясында сөз қозғағым 
келіп отыр.

«Адам миы өз мүмкіндігінің 
10% ғана пайдаланады» деген 
тұжырымдар 20-шы ғасырдың бас 
кезінде өзін-өзі дамыту, экстра-
сенсорика туралы ғылыми емес, 
коммерциялық басылымдарда 
алғаш рет айтыла бастаған. Ол 
басылымдарға сенетін болсақ, 
адам миының мүмкіндігінің 90 
пайызын пайдаланбайды. Және 
сол кітаптарда сол «ұйқыдағы» 
мүмкіндіктерді оп-оңай оятып, 

Адамның  миы 10%-ға ғана жұмыс жасайтыны рас па?
нәтижесінде адам бойында ешкімде 
жоқ ерекше қабілеттерді ашу 
мақсатында пайдаланылатын әр 
түрлі әдістемелер ұсынылған.

Бұл кітаптар тек қана адамдар-
ды алдап, олардың тез арада жеңіл 
түрде жетістікке жетем деген соқыр 
сенімдерін пайдалану ғана бо-
лып табылатын басылымдар екені 
бүгінгі таңда айдан анық. Себебі, 
адамның ерекше қабілеттерін аша-
тын әдістемелерінің бір де бірі іс 
жүзінде нәтиже көрсетпеген, нәтиже 
болған болса ол әдістемелер кеңінен 
қолданылу үстінде болар еді. 

Сонымен, 10% деген сан қайдан 
шықты? Түсініп көруге тырысайық:

1.Біріншіден, 20-ғасырдың ба-
сында ғалымдар адам миының 90% 
глиалды жасушалардан тұратынын 
анықтаған, және бастапқыда ол жа-
сушалар мүлдем ештеңеге қатысы 
жоқ деп танылған. Қазіргі кезде гли-
алды жасушалар ми жасушалары 
– нейрондардың арасындағы байла-
нысты қамтамасыз ететіні зерттеліп, 
дәлелденген. Тіпті сол глиалды жа-

сушалар неғұрлым көп болса, ми 
соғұрлым жақсы жұмыс жасайтыны 
белгілі болды. 

2.Екіншіден, шамамен сол 
уақытта ғалымдар әр уақытта 
адам миының әр түрлі аймағы іске 
қосылатынын анықтаған болатын, 
яғни бір мезетте бүкіл ми шынымен 
де жұмыс жасамайды. Тіпті адамның 
бүкіл миы бір мезетте іске қосылса, 
адамда эпилептикалық талма болуы 
мүмкін. 

Демек, әрбір адамның миы мак-
сималды түрде ой еңбегімен ай-
налысу үстінде өзінің мүмкіндігін 
100% түрде пайдаланады деген 
сөз. Ал адам ешқандай ой және 
дене еңбегімен айналыспаса, ми 
толық жұмыс жасамайды, бірақ оның 
жұмысы ешқашан тоқтамайтыны 
барлығына белгілі, себебі ми барлық 
ішкі мүшелердің жұмысын басқарады 
және үнемі әр түрлі жағдайларға 
дайын болып тұрады. 

Бұнда салыстырмалы түрде 
адамның бұлшық етін мысалға алуға 
болады. Мысалға, бір адам 100 кг 

салмақ көтере алады делік, бірақ ол 
күнделікті үздіксіз сонша салмақты 
көтеріп жүрмесі анық. Кейде ол адам 
жай жатып демалса, оның бұлшық 
еті 0 пайызға жұмыс жасайды. Ол 
адам керек кезде 10 кг көтеру керек 
болса, ол өз мүмкіндігінің 10 пайы-
зын пайдаланады деген сөз, ал 100 
кг көтеру керек болса, оны да ол 
көтере алады, және ол жағдайда өз 
мүмкіндігінің 100% пайдаланды де-
ген сөз.  Ми да дәл солай жағдайға 
орай қажетінше жұмыс жасайды. 

Сонымен қатар нейропласти-
калылық деген ұғымды да ұмытпаған 
жөн. Нейропластикалылық - адам 
миының бір бөлігі жарақаттанып 
қалған жағдайда ол бөліктің қызметін 
мидың басқа аймақтары атқара 
береді, немесе атқаруға тырысады. 
Немесе керісінше, жұмыссыз қалған 
ми бөлігі мидың басқа аймақтарына 
көмектеседі (мысалы, адамның көзі 
көрмей қалса, көру аймағы жұмыссыз 
қалады да, ол басқа аймақтардың 
жұмысына көмектеседі, сондықтан 
да адамның есту, иіс сезу, дәм сезу, 

сипап сезу сияқты сезімдері арта-
ды). Яғни адамның миы жұмыссыз 
қалмай, өз мүмкіндігін 100% 
пайдалануға тырысады.   

Дегенмен, «адам миы 10%-ға 
ғана жұмыс жасайды» деген қате 
тұжырымға әлем тұрғындарының 
65% cенеді екен. Неліктен? Себебі 
әр адамның бойында ашылмаған 
көптеген керемет қабілеттер бар, тек 
оны аша білу керек, сол кезде тез 
арада бай және атақты болам де-
ген қате ұғым адамдарға ұнайды. Ал 
әр түрлі алаяқтар осы қате ұғымды 
жандандырып, адам бойындағы 
«ұйықтап» жатқан қабілеттерді 
ашу жолдарын үйрететін әр түрлі 
әдістемелерді сатуын жалғастыруда. 

Қорытындылайтын болсақ,  әр 
адамның миының мүмкіндігі әр түрлі, 
және де адам өз миын жаттықтыра 
алады, жаттықтыра отырып, 
мүмкіндігін шамалы арттыра алады, 
және сол мүмкіндігінің шегінде ми 
потенциалын 100%-ға пайдалана 
алады.  

Жұлдыз ИБРАГИМ,
Алмалы орта мектебінің 
биология пәні мұғалімі. 

БҮГІНГІ ОТБАСЫНА КІТАП ОҚУ 
ДАҒДЫСЫНЫҢ ИГІ ƏСЕРІ

Кітап   оқитын  адам   мың  өмірді  көреді, 
кім оқымайды  сол  бір-ақ  өмір көреді. 

(Джордж Мартин). 
Жаңа технологиялар уақыт өткен сайын қуса жеткізбестей қарқынмен да-

мып жатыр. Бүгін үйренген білімің ертеңгі күні жарамсыз болып қалса, таң 
қалуға болмайды. Тарихтағы алғашқы компьютерлер үлкен бір бөлменің 
көлеміндей алып болған болса, қазір көзге көрінбестей қалыпта жасалуда. 
Ақпараттық технологиялар саласындағы бәсекелестік дүниеге жаңа, тың, 
әрі қолжетімді техника мен технология түрлерін әкелуде. Осы  әрбір  шыққан  
жаңашылдықтың соңынан  қусаң   жеткізбесі анық,   ал  бала  бойына  рухани  
нәр  берер,  тәрбие мен  білімнің   құдығы ,   асыл  қазына   кітап  оқу дағдысы   
көлеңкелеп  қалары алаңдатады.   Бүгінгі отбасының тағы бір басты мәселесі 
– кітап оқу.  Жалпы кітап оқу – қоғамда өмір сүру мүмкіндігін кеңейтетін және 
осы қоғамдағы тіршілік иесіне қажетті әлеуметтік дағдылардың  біріне жата-
ды. Кітап оқу дағдысы адамның көзқарасын, дүниетанымын кеңейтіп, тілін, 
есте сақтау қабілетін  дамытады әрі еңбек ету немесе білім алу сияқты әрекет 
түрлерінің негізі болып табылады. 

Кітап оқу дегеніміз – балаға өмір сүру сапасын жақсартуға көмектесу, 
олардың сезімталдық жағынан жетілуіне қолдау көрсету деген сөз. Соны-
мен бірге  қиялдауды, армандауды ынталандыру, кез келген істі тиянақты 
атқару мен саналы ойлауға үйрету. Адам болмысын тану жолы. Таным 
кеңістігін кеңейту, ақпарат алу жолдары, сөздік қорды байытуға көмек, басқа 
мәдениетті, кез келген мәселенің түрлі қырларын зерттеу.

Балалар мен жасөспірімдерді кітап оқуға тартуға үлкен әсер ететін ең 
маңызды әрі басты институт –отбасы. Елімізде түтін түтетіп отырған әрбір 
отбасы өзінің балаларының бойына кітапқа деген сүйіспеншілікті артты-
ру қасиетін сіңіріп, олардың кітап оқуға деген қызығушылығын тудырып, 
дамытуға қолайлы жағдай жасауға тырысу керек. Сонымен бірге балаларға 
кітап оқудан алуға болатын аса мол жағымды әсерлерді түсінуге де көмек 
жасауы тиіс. Ата-аналар өздері тәрбиелеп өсіріп отырған жас балғындарына 
жақсы-жаман кітап оқу деген ұғымды түсіндіреді. Баланың кітап оқуға деген 
ұмтылысын ынталандыра отырып, отбасы бала бойындағы мәдени және 
зияткерлік белсенділікті талап ететін басқа да істерге әсер ете алады.

Кітапты оқи отырып, адамның ішкі рухани жан дүниесі артады. Айналадағы 
өмірмен, табиғатпен, адамның еңбегімен, құрбы-құрдастарымен танысып, 
жақсы болуға, жақсылық іс істеуге құштарландыратын осы құрал –кітап. Яғни 
кітап – қарым-қатынастың, еңбектің, күрестің құдіретті құралы.

 Тәрбиенің бүгінгі таңдағы ең маңызды міндеттерінің бірі – баланың руха-
ни, зерделі жетілуін, шығармашылық қарым-қатынасының өсуін қамтамасыз 
ету, білім алуға деген қажеттіліктерін қанағаттандыруға мүмкіндік туғызу. 
Қоғамда жас ұрпаққа қауіп төндіріп отырған рухани дүние саяздығын  болдыр-
мау үшін оның бос уақытын  тиімді өткізуіне жағдай жасау. Осы жағдайдың 
ең бастысы – балаға жастайынан кітап оқытуды үйрету. Баланың оқырман 
ретінде қалыптасуы отбасынан басталмақ және отбасының баланың кітап 
оқуға деген қажеттілігін жетілдіруі айрықша маңызға ие. 

Әрине, бұның бәрі баланы кітап оқуға қалай, қай уақытта дайындай-
мыз деген мәселеден келіп шығады. Бұл – қазіргі  ХХІ ғасырда өмір сүріп 
отырған қазақ отбасыларында балалардың барлығы жүз пайыз кітап оқумен 
шұғылданады деген сөз емес. Оның жолында көптеген кедергілерде кездесіп 
отырады. Тіпті, кітапхана дегеннің атын естігені болмаса, өзін көрмеген 
ұрпақтар жүр ортамызда. Кітаптың алғашқы бетін оқи салысымен, жалығып, 
ұйықтап кететін немесе тастай салатын жеткіншектер де аз емес. Мұның бәрі 
– баланы жас кезінен отбасында «кітаптың» құдіретін сезіндіріп, оны оқытуға 
дағдыландырмағанның кесірі. Балаларды кітап оқуға тартуда отбасында 
қалыптасқан кітап оқу дәстүрі маңызды. Дегенмен кейбір отбасылар көп 
уақыттарын теле және бейне хабарлар мен фильмдерді көруге жұмсайды. 
Ата-аналардың көпшілігі балаларын кітаппен жақындастырғысы-ақ келеді, 
алайда  оларға баланың оқырман ретіндегі ерекшеліктерін жетік білу жетіспей 
жатады. Тек аз ғана отбасы ғана баланың дамуына үлкен көңіл бөліп, отба-
сымен бірге кітап оқу кештерін арнайы ұйымдастыруды әдетке айналдырады. 
Өкінішке орай, ата-аналардың біразы балаларға арналған кітаптардан хаба-
ры аз болып келеді. Сондықтан отбасымен бірге оқылатын кітаптар өте аз 
мөлшерде ғана болады. Сонымен ата-аналардың алдында жастардың кітап 
оқуын, қабілетін жетілдіру, олардың оқу кеңістігі аясын кеңейту міндеті тұр. 
Жайқалып өсіп келе жатқан жас балауса балғындарға кітап оқу өмірлік қажетті, 
аса маңызды дара дағды деген түсінікті қалыптастыруға тырысу қажет, кітап 
оқу арқылы дара дамуға мүмкіндік беруі шарт. Әрі бала шығармашылығына 
жол ашылады.

Кітап оқу арқылы әр адам өз өмірінде ғажайып оқиғалармен бетпе-бет 
ұшырасып, небір жағдаяттардан шығуға жол іздейді. Кітап кейіпкерлерінің 
өнегелі істері мен ізгілікті өмірлерінен үлгі ала отырып, соларға еліктеуге 
тырысады. Өмірде алдарында тұрған мақсаттарына жетіп, кездескен 
қиыншылықтарын жеңіп шығады.

Салтанат ЖҰМАҚАН, 
Алмалы орта мектебінің құқық және экономика пәнінің мұғалімі.  

Бүгінгі дүниеге келген 
кішкентай қыз – ертеңгі сүйкімді 
бойжеткен,      болашақ ана. Ата-
бабамыз қыз бала тәрбиесіне ерте 
заманның өзінде-ақ көңіл бөлген. 
Қыз бала тәрбиесіне ерекше 
көңіл бөліп, құрметтеп, олардың 
дөрекі сөйлемей, ізетті, ұстамды 
болуын талап еткен. «Қыз өссе, 
елдің көркі!» дегендей, ата-
бабаларымыз қыздарды әрқашан 
да гүлге теңеген. Табиғатта ең 
сұлу өсімдік - гүл болса, әлемнің 
сұлуы-қыз. Біздің қазақ халқы 
ежелден қыз баланы аялап, 
мәпелеп, ерекше құрметтеп, оның 
нәзік те ақылды болып өсуіне мән 
берген.

Қыз тәрбиесі туралы көп 
айтуға болады. «Қызға қырық 
үйден тыйым»   деген сөз 
қызды кемсіту үшін айтылмаған, 
керісінше, қыз баланың тәрбиесіне 
зор жауапкершілікпен қарауды 
меңзейді. 

Осы орайда, жастар ісі 
жөніндегі әдіскер-нұсқаушы Ұ.Ер-
ланұлының бастамасымен және 

Бүгінгі қыз-ертеңгі ана
мектебіміздің педагог-психологы 
Г.Исабекова мен директордың 
тәрбие жұмысы жөніндегі орынба-
сары С.Карибекованың ұйымдас-
тыруымен «Қыз бала - болашақ 
ұрпақтың анасы» тақырыбында 
қыздар жиналысы өтті. Жиналы-
сымыз қыздар тәрбиесіне ерекше 
көңіл бөліп, гигиеналық талап-
тарды сақтап, қыз бала мен ұл 
бала арасындағы дұрыс қарым-
қатынасқа түсе білу мақсатында 
жүргізілді. Жиналысқа 7-11 сынып-
тар аралындағы қыздар мен сы-
нып жетекшілері қатысты. Мектеп 
медбикесі Г.Маликова гигиеналық 
талаптарға тоқталып, қыздардың 
қойған сауалдарына нақты жауап 
берді. 

Осы тақырыпқа байланысты 
тәрбиелік мән-мағынасы бар бейне 
ролик көрсетілді. Бейне роликтен 
алған әсерлерімен ой бөлісіп, қыздар 
өз пікірлерін ашық жеткізе білді.

Қыз балаға өмірдің дүние 
жұмбақтарын танытып, тағылым 
мен талғамға, жақсы әдетке бау-
лу - ол әр ұстаздың міндеті. От-
басында  ата-ана өз баласы үшін 
– басты тұлға. Сондықтан да кез-
келген бала алдымен үлгіні өз ата-
анасынан алады. Қыз бала әкеден 
ақыл, анадан мейірім алса, ата-
ана баласына мейірімді, табиғи 
жылы, ақылды сөздер айтса, өнеге 
бола білсе, тәрбие де табысқа 
жетеді.   

Мектепте де, отбасында да, 
қоғамдық ортада да қыз бала 
тәрбиесіне баса көңіл аударып, 
дұрыс жол сілтеп, ізеттілікке 
үйретсек, қазақ қыздарына тән 
қасиеттерімен ерекшеленетіні 
анық.   

 А.ЖУМАТАЕВА,
 әлеуметтік педагог.

Г.ИСАБЕКОВА,
педагог – психолог.  

Әр адам дүниеге келген-
нен кейін, ес білгеннен-ақ жан 
дүниесіндегі сырын, мұң-шерін 
тарқатып, қуанышы мен қайғысын 
бөлісетін дос іздейді. 

Қандай да бір қиындыққа тап 
болсаң, оны досыңмен бөлісіп, 
досыңның ақылын тыңдап, шешім 
таба аласың. Менің ойымша, 
басқаға жақсы да адал дос болу 
үшін, ең алдымен, түсінік, адам-
ды тыңдай білу, ақыл бере білу 
қабілеті жоғары болуы тиіс. 

Достық адамдардың ең алды-
мен бір-біріне сенуінен басталады. 
Ол артқан сайын, достық та қатая 
түседі. Ал бір-біріне сенімі жоқ, де-
генмен өздерін дос санайтындар 
да бар, ол жалған достық – бірде 

Дүниедегі ең ұлы сезімдердің бірі – достық
бар, бірде жоқ. 

«Достық» туралы нақты ой 
айтқан философ А.Шопенгауэр 
өзінің «Өмірлік данышпандықтың 
афоризмдері» деген еңбегінде: 
«Нағыз шынайы достық адамдардың 
бір-бірімен терең, таза және адал 
қарым-қатынасын қажет етеді. Бұл 
дегеніміз – досыңыздың қайғысы 
мен қуанышына ортақтаса білу деген 
сөз. Осының бәрі адамның табиғи 
өзімшілдік, өркөкіректік қасиеттерін 
жояды» деген.  

Парсы жазушысы Кабустың 
әйгілі «Қабуснама» кітабында бы-
лай делінген екен: «Ей, перзентім! 

Мынаны білгейсің: адамға тірісінде 
доссыз болмайды. Адамның дос-
сыз болғанынан ағайынсыз болғаны 
жақсы. Бір данышпаннан: «Дос пен 
ағайынның қайсысы жақсы?» – деп 
сұрапты. Данышпан «Дос жақсы»,- 
депті. Сол үшін достарыңның ісі 
жайында ойла, оларға сәлем-сауқат 
жіберіп тұр және қамқор бол. Себебі, 
әркім өз досын жадында тұтпаса, 
достары да оны есінде сақтамайды, 
ақырында ол доссыз қалатын бола-
ды». Және халықта «Алтын берген – 
дос емес, ақыл берген – дос» деген 
мақал бар. Достық – бұл өмірдегі еш 
нәрсемен бағаланбайтын құндылық. 

Дос табу оңай, ал оны сақтау 
қиын. Сенім мен жарқын көңіл 
– достықты берік ететін тірек са-
налады. Өзі шынайы дос бола 
білген адамның достары да көп 
болады және жер бетінде өзін 
жалғыз сезінбейді. Күнделікті 
өмірде көңіліңе шапағат сәулесін 
шашып, сенің төрт құбылаңды тең 
ететін айналаңдағы достарыңның 
болғаны қандай жақсы. 

Мерей МАКЕЕВА,
Абай атындағы 

мектеп-гимназияның 11 «А»- 
сынып оқушысы.

БІЛІМ НЕГІЗІ – 
БАСТАУЫШ 

МЕКТЕП
Егеменді еліміздің өсіп келе 

жатқан ұрпағын ойлы да іскер, 
жігерлі де батыл, өзіне-өзі сенімді, 
интеллектуалдық деңгейі биік, 
дүниетанымы дұрыс қалыптасқан 
азамат етіп тәрбиелеуде мектептің 
алатын орны айрықша. Мектеп қазіргі 
қоғамның дамуымен, әлеуметтік 
практикамен тығыз байланысты. 
Мектеп өмірі балаға жаңа әлемнің 
есігін ашып беріп, рухани дүниесінің 
қалыптасуына негіз салады.

Тәрбиенің сан салалы, күрделі 
мәселелеріне терең бойлауға          
бастайтын, күнделікті тұрмыста 
кездесетін дағдылар арқылы бала-
ның жан дүниесіне әсер ететін 
білім мен тәрбиенің алғашқы 
баспалдағы – бастауыш мектеп. 
Бастауыш саты – білім, дағды, 
іскерліктің қалыптасуының баста-
масы болып табылады. Келешекте 
жалпы білім алу мен кез келген ар-
наулы мамандықтарға талпынудың 
іргетасы осы бастауышта қаланбақ. 
Сондықтан, оның сипаты мен 
мазмұны, оқытудың әдістері мен 
формалары қазіргі жағдайда жан-
жақты талданып отыр. Өйткені, 
баланың жеке бас қасиеттері, оның 
адамгершілігінің, белсенділігінің 
қалыптасуы мектепке дейінгі тәрбие 
мен бастауыш сыныптарда жүзеге 
аспақ. Оқушының рухани күш-қуаты 
мен ерік-жігерінің, шығармашылық 
қабілетінің, жалпы мүмкіндіктерінің 
ашылар кезі. Бастауыш мектептің 
негізгі міндеті – жеке тұлғаны да-
мытып, оның алғашқы қалыптасуын 
қамтамасыз ету, білімге деген 
сенімін нығайту, іскерлігі мен дүние-
танымын қалыптастыру, оқуға деген 
қызығушылығын оятып, ынтасын 
арттыру болып табылады. Ендеше, 
осы міндеттерді жүзеге асыратын 
басты тұлға – Ұстаз. Тек мықты ұстаз 
ғана осындай ауыр жүкті алып жүре 
алады.

Халқымыз әрқашан да ұстаз 
мәртебесін көтеріп, аса жоғары 
қастерлеп, бағалаған. «Ұстаздық ет-
кен жалықпас, Үйретуден балаға», 
«Адамның адамшылығы жақсы 
ұстаздан болады» деп айтқан 
ұлы Абай. Ал чехтің педагогы 
Я.А.Коменский: «Мұғалім мәңгі 
нұрдың қызметшісі, ол барлық ой 
мен қимыл әрекетіне ақылдың дәнін 
сеуіп, нұр құятын тынымсыз жалын 
иесі» деп ұстаздар қауымын жоғары 
бағалаған.

М.СЫДЫКОВА,
Екіаша орта мектебінің 

бастауыш сынып мұғалімі. 

Математика пәнінде 
оқушылардың шығармашылық 

қабілетін дамыту
Шығармашылық - проблемалық сипаты бар, барлық 

ішкі байланыстарды біріктіретін, нәтижеде жаңа 
материалдық және идеалдық құндылықтар алынатын 
адамның мақсатты әрекеті.

Оқушылардың шығармашылық қабілетін дамыту. Қазіргі тез өзгеріп 
тұратын заманда оқушының дүниетанымын, рухани әлемін, ынтасы мен 
қабілетін дамыту бүгінгі күннің негізгі мәселесі болып табылады.

Білім беру жүйесі қоғаммен бірге дамып, үнемі өзгеріп отырады, 
осыған сәйкес мектептерге қойылатын талаптар да жоғары. Оқыту және 
тәрбиелеудің әдіс-тәсілдерін уақыт ағымымен үндестіріп отыру ұстаздың 
жаңашылдығын айғақтайды.

Оқушылардың шығармашылық қабілетін дамытудың жолдары сан 
алуан, оны таңдап алу мұғалімнің шеберлігіне байланысты. Оқушы 
шығармашылығын дамыту, ойлау қабілетін жетілдіру мұғалімнің сабағына 
назардан тыс қалмауы тиіс.

Қабілеттілік, дарындылық дегеніміз- дамудың нәтижесі болғандықтан, 
оның туа бітуі мүмкін емес. Оқушының қабілеті педагогтардың ықпалының 
аясында шыңдалады. Шығармашылықпен жұмыс жасауға мектеп 
қабырғасынан бастап баулу керек.

Әр түрлі оқыту әдістерінің барлығының көздейтін түпкі мақсаты 
оқушылардың білім алуының тиімді жолын анықтау. Осы мақсатқа жету 
үшін ғылыми-көпшілік әдебиеттерді дұрыс пайдалана білуі керек. Ал, 
сабақты ірілендірілген блок әдісімен өткізу оның өз бетімен ізденуіне көп 
мүмкіндік жасайды. Мәселен, математика пәнінде үлгі есептер шығарып 
көрсету арқылы оқушыларды өз беттерімен еңбектенуіне мүмкіндік 
туғызу керек. Берілген тапсырманың танымдық және шығармашылық 
сипаты болғанын да ойластырған жөн. Мұғалім сабағын қызықты өткізіп, 
тарихи мағлұматтармен байланыстырып отырса, оқушылардың пәнге 
деген қызығушылығы, ынтасы артады. Осы арада математика пәнінің 
күрделілігін ескере отырып, қосымша сабақтар жүргізудің тиімділігі 
зор. Мұғалім оқушыға тапсырма есептер беру кезінде оқушының жас 
ерекшелігін ескере отырып, қабілетін де назарға алады. Есептер барлық 
оқушыларды қызықтыратын және оның күші жетерлік шамада болуы ке-
рек. Оқушылардың шығармашылығын қалыптастыру, оларға логикалық 
тапсырмалар беру, сұрақтар қою, тесттік тапсырмалар құрастыру, 
эксперименттік есептерді шештіру, сыныптан тыс жұмыстар жүргізу, 
ойындар мен кештер өткізу, рефераттар қорғау, ой жұмбақтар мен скан-
вордтар, ребустар құрастыру арқылы іске асырылады.

Н.КАСЕНОВА,
Екіаша орта мектебінің математика пәні мұғалімі.
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Хабарландыру  *  Объявления

Продам дом в центре благоустро-
енный, имеется горячая, холодная 
вода, душевая кабина, Аристон. Ча-
стично с мебелью, Летняя кухня (вто-
рой дом). Гараж, баня, все хоз. по-
стройки. Сдвоенный участок (14 соток, 
хороший сад). Полив отличный. Обра-
щаться ул. Жамбыла № 18 (3 кварта-
ла выше полиции), тел. 2-13-54, сот. 
8701 4616485.

ТЕЛЕДИДАР БАЃДАРЛАМАСЫ
Дүйсенбі-Понедельник 27 қаңтарШЖҚ «Сарқанжылу» МКК-не жедел 

түрде электрик маманы қажет. Талап 
бойынша жұмыс өтілі 3 жылдан кем 
болмауы қажет. Мекен жайы: Сарқан 
қаласы, Мұнайтпасов көшесі 1 «А» 
тел.2-54-89. 

В ГКП на ПХВ «Сарканжылу» сроч-
но требуется электрик со стажем ра-
боты не менее 3-х лет. Обращаться по 
адресу г. Саркан, ул. Мунайтпасова 1 
«А» тел: 2-54-89.

Сейсенбі-Вторник 28 қаңтар

Сәрсенбі-Среда 29 қаңтар

Бейсенбі-Четверг 30 қаңтар

Жұма-Пятница 31 қаңтар

Сенбі-Суббота 1 ақпан

Жексенбі-Воскресенье 2 ақпан

ЕСКЕ АЛУ
Екіаша ауылын-

да ғұмыр кешіп, бар 
әкелік мейірімін ба-
лаларына төккен 
ардақтымыз  Омар-
ғалиев Сәрсенбек 
Омарғалиұлының 25 
қаңтар бақи дүниеге 
көшкеніне 1 жылдың 
жүзі болады екен. 
Асқар тауымыздың 
құлағанына, қара ор-
мандай жел жағымызға  
қалқа болған асылы-
мыздың жарқын жүзін, қамқор үнін естімегелі 1 
жыл. Көңілге медеу болатыны жаққан шырағы 
өшкен жоқ, жүректерге жазылған есімі ұрпағы 
барда мәңгі жасай береді. Жаратушы хақтан 
әкеміздің жанын жәннаттық ете гөр деп, 
дұғамызды бағыштаймыз. Топырағың торқа, 
иманың жолдас болсын!

Алланың әміріне бағынышты ең,
Жарқыраған жұлдыз ең ағып түскен.
Соңыңда балаларың, туған-туыс,
Өзіңді еске алады сағынышпен.
Сағына еске алушылар: балалары.  

Үй сатылады, ПМК-72 мекен жайы 
бойынша  №2 үй, 2 пәтер. Бағасы 600000 
теңге. Хабарласыңыздар 8702 0540356 
Есжан.

Жылы, жайлы үй сатылады. Үйдің 
моншасы, көлік тұрағы, суы, бау-бақшасы 
бар. Бағасы келісімді. Хабарласыңыздар 
8702 7991015.

Алимент бойынша қарыз берешегі бар  
борышкерлер:

«Тұрмыс» жедел 
алдын алу іс-шарасы

Алматы облыстық полиция 
департаментінің ңұсқауын орындау 
мақсатында аудан көлемінде 2020 
жылдың қаңтар айының 20-сы мен ақпан 
айының 20-сы аралығында аудандық 
полиция бөлімінің жергілікті полиция 
қызмет бөлімшесінің қызметкерлерімен 
«Тұрмыс» жедел профилактикалық іс-
шарасы өткізілуде. Іс-шара  барысын-
да Сарқан АПБ бастығының бұйрығы 
шығарылып, арнайы жоспар құрылып, 
бөлімше қызметкерлерінің әрқайсысына 
белгіленген талаптар қойылады. Атал-
мыш шараның барысында АПБ-нің 
профилактикалық есебінде тұрған 
тұлғалар мекен-жайлары бойынша 
тексеріліп, сондай-ақ отбасы саласын-
да болатын құқық бұзушылықтардың 
алдын-алу мақсатында осындай құқық 
бұзушылықтарға бейім адамдармен 
профилактикалық жұмыстар жүргізіледі.

Сол сияқты олар тарапынан 
тұрмыстық отбасы саласында әкімшілік 
құқық бұзушылықтар анықталған 
жағдайда ҚР ӘҚБтК 73, 73-1, 73-2, 127, 
440, 669 баптарымен хаттамалар тол-
тырылып, аудандық сот арқылы тиісті 
заңды шаралар қолданылады.

А.САУРЫКОВ,
Сарқан АПБ ЖПҚБ-нің 

инспекторы, полиция капитаны.                                                                      

ҚАЗАҚСТАН
06.00,02.40 Әнұран 06.05, 02.15 «Көңіл толқыны» 
06.25 «Мәселе» 07.00 «TANSHOLPAN»10.00, 
18.00 Т/х «Шытынаған тағдыр»12.00,00.40 «Ниет» 
14.00, 17.00, 20.00, 00.10 AQPARAT14.10, 21.30  
Т/с «Көсем»16.00 «Апта»16.45 Х/ф «Баланың 
көңілі»17.15 Т/х «Өсиет» 20.35 «Ашық алаң» ток-
шоуы22.30 Т/х «Әулет ары»23. 25 «Бізбен бірге» 
Телехикая00.40 «Ниет» 

ХАБАР
06.00, 03.00  ҚР Әнұран 06.00 «Тамаша» 
07.30,16.30 «Қызық таймс»  08.45, 14.50  Т/х 
«Келінжан» 09.30, 20.00 Т/х «Көкжал»10.20, 
21.40 Т/х «Листопад»12.00 «Жаңалықтар». Ново-
сти.12.30 «Баспанаға бағыт»13.00 Т/с «Семейный 
альбом» 15.00 Т/х «Келінжан»17.45, 23.15  Т/с 
«Абдулхамит хан»19.30 «Қортынды жаңалықтар» 
20.50  «Народный контроль»21.00 Итоги дня00.50 
«Төрлетіңіз»01.50  Сериал «Черный список»02.30 
«Менің тағдырым»

ЕВРАЗИЯ 
06.00,02.20 Т/х «Когда зовет сердце» 07.00, 03.05 
«Той заказ»07.30 «Басты жаңалықтар» 08.00 
«Доброе утро»11.00 «Ералаш»11.10 «Мужское/
Женское»12.00 «QALAYYM  LIVE»15.35 «На са-
мом деле»16.45 «Пусть говорят»18.00 «Басты 
жаңалықтар»18.45 «Басты прайм»20.00 «ГЛАВ-
НЫЕ НОВОСТИ»20.45, 22.50  Т/с «Улицы разби-
тых Фонарей-14»»22.00, 01.35 «П@УТІNА» 00.35 
«Ученица Мессинга»03.30«Басты прайм»04.30 
«Ұшқалақ»

ЖЕТІСУ
07.00 Әнұран 07.05 «Әсем әуен»  07.30 «Таңжарық» 
/тікелей эфир/ 09.00 Апта /қаз/10.00 Апта  (рус)11.00 
«Спорт-тайм»  11.20 «Полицейская служба» 11.40 
«Бала-базар»12.00 «Киноман» 13.00 «Зерделі от-
басы» 14.00 «Әсем әуен» 14.30 «Бағбан» 15.00 К/ф 
«КЕК» 16.30 «Кең ауқымда»17.00 Жаңалықтар17.20 
Новости17.35 Д/ф «Әлемнің мәдени қазынасы» 
18.00 «Шашу» 19.00 «Әдебиет пен адамзат»19.30 
«Ел қамы» /тікелей эфир/20.30 Жаңалықтар21.00 
«Туржорық»21.30 Новости22.00 «Бірінші ханым» 
телехикаясы 79-бөлім 22.45 «Нет-лайк»23.00 
Жаңалықтар23.30 Новости23.55 Әнұран

ҚАЗАҚСТАН
06.00,02.40 Әнұран 06.05 «Көңіл толқыны» 
06.30, 14.00, 17.00, 20.00, 00.10 AQPARAT 07.00 
«TANSHOLPAN» 10.00, 18.00 Т/х «Шытынаған 
тағдыр»12.00, 00.40 «Ниет» 14.10, 21.30  Т/с 
«Көсем»15.10,22.30 Т/х «Әулет ары»16.00, 02.15 
«Жан жылуы» 16.25 Сұхбат «Нұр тілеу»17.15 
Т/х «Өсиет» 20.35 «Ашық алаң» ток-шоуы 23. 25 
«Бізбен бірге» Телехикая 00.40 «Ниет» 

ХАБАР
06.00, 03.00 ҚР Әнұран 06.00 Қорытынды 
жаңалықтар. Итоги дня. 07.15 «Көрімдік» 
07.40,16.30 «Қызық таймс»  08.45,14.50  Т/х 
«Келінжан»09.30, 20.00 Т/х «Көкжал»10.20, 21.40 
Т/х «Листопад»12.00 «Жаңалықтар». Новости.12.30 
«Баспанаға бағыт»13.00 Т/с «Семейный альбом» 
15.00 Т/х «Келінжан»17.45, 23.15  Т/с «Абдулхамит 
хан»19.30 «Қортынды жаңалықтар» 20.50  «Новый 
курс» 21.00 Итоги дня 00.50 «Төрлетіңіз» 01.50  Се-
риал «Черный список» 02.30 «Менің тағдырым»

ЕВРАЗИЯ 
06.00,02.20 Т/х «Когда зовет сердце» 07.00, 03.05 
«Той заказ» 07.15,18.00 «Басты жаңалықтар» 
08.00 «Доброе утро»11.00 «Ералаш»11.10 «Муж-
ское/Женское»12.00 «QALAYYM  LIVE»15.35 «На 
самом деле»16.45 «Пусть говорят»18.00 «Басты 
жаңалықтар»18.45 «Басты прайм»20.00 «ГЛАВ-
НЫЕ НОВОСТИ» 20.45, 22.50  Т/с «Улицы разби-
тых Фонарей-15» 22.00, 01.35 «П@УТІNА» 00.35 
«Ученица Мессинга» 03.30«Басты прайм» 04.30 
«Ұшқалақ»

ЖЕТІСУ
07.00  Әнұран 07.05 «Әсем әуен» 07.30 «Таңжарық» 
/тікелей эфир/ 09.00 Жаңалықтар 09.30 Ново-
сти10.00 «Туржорық» 10.30 «Әдебиет пен адамзат» 
11.00 «Бірінші ханым» телехикаясы 79-бөлім12.00 
«Ел қамы»13.00 «Шашу» 14.00 «Әсем әуен» 14.30 
Д/ф «Ғажайып мәдениет» 15.00  «Әсем әуен» 16.00 
«Болмыс» ток-шоуы 17.00 Жаңалықтар17.20 Ново-
сти17.35 Д/ф «Әлемнің мәдени қазынасы» 18.00 
«Шашу»    19.00 «Диалог» /прямой эфир/19.30 Д/ф 
«Батысқа қарай аққан өзен»   20.30 Жаңалықтар 
21.00 «Экорейд»21.30 Новости 22.00 «Бірінші ха-
ным» телехикаясы 80-бөлім23.00 Жаңалықтар 
23.30 Новости 23.55 Әнұран

ҚАЗАҚСТАН
06.00, 02.35 Әнұран 06.05 «Көңіл толқыны» 
06.30, 14.00, 17.00, 20.00, 00.10 AQPARAT 07.00 
«TANSHOLPAN»10.00, 18.00 Т/х «Шытынаған 
тағдыр»12.00, 00.40 «Ниет» 14.10, 21.30  Т/с 
«Көсем»15.10,22.30 Т/х «Әулет ары»16.00, 02.15 
«Тұлға»16.30 Әл-Фараби 1150ж. Д/ф «Өркениет 
шырақшысы»17.15 Т/х «Өсиет» 20.35 «Ашық алаң» 
ток-шоуы 23. 25 «Бізбен бірге» Телехикая 00.40 
«Ниет» 

ХАБАР
06.00, 03.00 ҚР Әнұран 06.00 Қорытынды 
жаңалықтар. Итоги  дня. 07.15 «Көрімдік» 
07.40,16.30 «Қызық таймс»  08.40, 14.50  Т/х 
«Келінжан» 09.30  Т/х «Көкжал»10.20, 21.40 Т/х 
«Листопад» 12.00 «Жаңалықтар». Новости.12.30 
«Баспанаға бағыт»13.00 Т/с «Семейный аль-
бом»17.45, 23.15  Т/с «Абдулхамит хан» 19.30 
«Қортынды жаңалықтар» 20.00 Т/х «Тайта-
лас»20.50  «Біздің назарда»21.00 Итоги дня 00.50 
«Төрлетіңіз» 01.50  Сериал «Черный список» 02.30 
«Менің тағдырым»

ЕВРАЗИЯ 
06.00,02.20 Т/х «Когда зовет сердце»06.45, 03.05 
«Той заказ»07.15,18.00 «Басты жаңалықтар»08.00 
«Доброе утро»11.00 «Ералаш»11.10 «Мужское/
Женское»12.00 «QALAYYM  LIVE»15.35 «На са-
мом деле»16.45 «Пусть говорят»18.00 «Басты 
жаңалықтар»18.45 «Басты прайм»20.00 «ГЛАВНЫЕ 
НОВОСТИ»20.45, 22.50  Т/с «Улицы разбитых Фо-
нарей-15»22.00, 01.35 «П@УТІNА» 00.35 «Ученица 
Мессинга»03.30«Басты прайм»04.30 «Ұшқалақ»

ЖЕТІСУ
07.00 Әнұран 07.05 «Әсем әуен» 07.30 «Таңжарық» 
/тікелей эфир/ 09.00 Жаңалықтар 09.30 Новости 
10.00 «Экорейд» 10.30 «Диалог» 11.00 «Бірінші 
ханым» телехикаясы 80-бөлім 12.00 Д/ф «Батысқа 
қарай аққан өзен» 13.00 «Шашу» 14.00 «Жетісу 
зертханасы»   14.30 Д/ф «Өркениет ғажайыптары» 
15.00 «Әсем әуен» 16.00 «Жүрек сөзі»    16.30  
«Ауылдағы ағайын» 17.00 Жаңалықтар 17.20 Но-
вости 17.35 Д/ф «Әлемнің мәдени қазынасы» 
18.00 «Шашу»    19.00 «Ұлт пен рух» 19.30 «Жетісу 
жұмбақтары» 20.00 «Қателік»   20.30 Жаңалықтар 
21.00 «Арнайы репортаж» 21.30 Новости22.00 
«Бірінші ханым» телехикаясы 81-бөлім23.00 
Жаңалықтар 23.30 Новости23.55 Әнұран

 
ҚАЗАҚСТАН

06.00, 02.40 Әнұран 06.05 «Көңіл толқыны» 
06.30,14.00, 17.00, 20.00, 00.10 AQPARAT07.00 
«TANSHOLPAN»10.00, 18.00 Т/х «Шытынаған 
тағдыр»12.00,00.40 «Ниет» 14.10, 21.30  Т/с 
«Көсем»15.10,22.30 Т/х «Әулет ары»16.00, «Бір 
күн»16.25 Д/ф «Қазыналы  Қазақстан»17.15 Т/х 
«Өсиет» 20.35 «Ашық алаң» ток-шоуы23. 25 «Бізбен 
бірге» Телехикая00.40 «Ниет» 02.15 «Ауылдастар»

ХАБАР
06.00, 02.00 ҚР Әнұран 06.00 Қорытынды 
жаңалықтар. Итоги дня. 07.40,16.30 «Қызық 
таймс»  08.15 «Көрімдік» 08.40,14.50  Т/х 
«Келінжан» 09.30, 20.00  Т/х «Тайталас» 10.20, 
21.40 Т/х «Листопад»12.00 «Жаңалықтар». Ново-
сти.12.30 «Баспанаға бағыт»13.00 Т/с «Семейный 
альбом»16.10 «Намазалы Омашевтың  70 жылдық  
мерейтойы» Д/ф17.45, 23.15  Т/с «Абдулхамит 
хан»19.30 «Қортынды жаңалықтар» 20.50  «Откры-
тый диалог» 21.00 Итоги дня00.50 «Төрлетіңіз»

ЕВРАЗИЯ 
06.00,02.20 Т/х «Когда зовет сердце»06.45, 03.05 
«Той заказ»07.15,18.00 «Басты жаңалықтар»08.00 
«Доброе утро»11.00 «Ералаш»11.10 «Мужское/
Женское»12.00 «QALAYYM  LIVE»15.35 «На са-
мом деле»16.45 «Пусть говорят»18.45 «Басты 
прайм»20.00 «ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ»20.45, 22.50  
Т/с «Улицы разбитых Фонарей-15»22.00, 01.35 «П@
УТІNА» 00.35 «Ученица Мессинга»03.30«Басты 
прайм»04.30 «Ұшқалақ»

ЖЕТІСУ
07.00 Әнұран 07.05 «Әсем әуен» 07.30 «Таңжарық» 
/тікелей эфир/ 09.00 Жаңалықтар09.30 Но-
вости 10.00 «Арнайы репортаж»  10.30 «Ұлт 
пен рух»  11.00 «Бірінші ханым» телехикая-
сы 81-бөлім12.00 «Жетісу жұмбақтары» 12.30 
«Қателік» 13.00 «Шашу» 14.00 «Тастүлек» 14.30 
«Спорт-тайм»   15.00  «Әсем әуен» 16.00 «Кино-
ман»17.00 Жаңалықтар17.20 Новости17.35 «Күлкі 
қоржын» 18.00 «Шашу»  19.00 «Тұжырым» /тікелей 
эфир/19.30 «Әсем әуен» 20.30 Жаңалықтар21.00 
«Кең ауқымда» 21.30 Новости22.00 «Бірінші ха-
ным» телехикаясы 82-бөлім23.00 Жаңалықтар23.30 

Новости23.55 Әнұран

ҚАЗАҚСТАН
06.00, 02.25  Әнұран 06.05 Көңіл толқыны 
06.30,14.00,17.00, 20.00, 01.55 Ақпарат 07.00 
«Таңшолпан»10.00, 18.00  Т/х.  «Шытынаған 
тағдыр»12.00. 00.50 Ниет 14.10, 21.30 Т/Х 
«Көсем»15.10, 22.30 «Әулет ары» 16.00 Иман 
өзегі16.25  Д/Ф «Азамат»17.15 Өсиет 20.35 Ашық 
алаң23.25 Бізбен бірге 23.50 Парасат майданы 
00.20 «Екі жұлдыз»

ХАБАР
06.00,02.00 ҚР Әнұраны 06.00 Қорытынды 
жаңалықтар. Итоги дня 07.15 Көрімдік07.40  «Қызық 
times»08.40 Т/Х «Келінжан »09.30, 20.00 «Тай-
талас»10.20, 21.40  Сериал «Листопад»12.00 
Жаңалықтар. Новости12.30 Патриот 13.00  Сериал 
«Семейный альбом»14.50  Ток-шоу  Давайте  гово-
рить  с Айгуль Мукей16.00  «Религия. Сегодня»16.20 
Тікелей эфирде «Қоғамдық талқылау»17.20 
Журналистік зерттеу17.45, 23.15 Т/х «Абдулхамид  
хан»19.30 Қорытынды жаңалықтар20.50 Премьера 
Новый курс21.00  Итоги дня00.50 «Төрлетіңіз»

ЕВРАЗИЯ
06.00, 02.30  «Той базар»07.00, 18.00 Басты 
жаңалықтар07.45 Жұма уағызы08.00 Доброе утро 
11.00 «Ералаш» 11.10 «Мужское/Женское»12.00 
«Қалаулым» 15.30 «Давай поженимся»16.20 От-
крытие Китая16.55 «Жди меня Казахстан»18.45, 
03.15 «Заң сөйлесін»20.00 Главные новости20.45 
Поле чудес22.00, 00.00  «Без колебаний»23.00, 
01.45, 04.15  Паутина

ЖЕТІСУ
07.00 Әнұран 07.05 «Әсем әуен» 07.30 «Таңжарық» 
/тікелей эфир/ 09.00 Жаңалықтар09.30 Новости 
10.00 «Кең ауқымда» 10.30 «Тұжырым»  11.00 
«Бірінші ханым» телехикаясы 82-бөлім12.00 «Әсем 
әуен»  13.00 «Шашу» 14.00 «Экорейд» 14.30 
«Әдебиет пен адамзат» 15.00  «Әсем әуен» 16.00 
Д/ф «Таңғажайып табиғат» 16.30 Д/ф «Кең ауқымда» 
17.00 Жаңалықтар17.20 Новости17.35 «Күлкі-түрпі» 
18.00 «Шашу» 19.00 «Ұлттық қауіпсіздік»19.30 
«Әсем әуен»  20.30 Жаңалықтар21.00 «Желі-
KZ»21.30 Новости 22.00 «Болмыс» ток-шоуы23.00 
Жаңалықтар23.30 Новости23.55 Әнұран

ҚАЗАҚСТАН
06.00, 03.00  Әнұран 06.05  Qyzyq eken07.00 
AQPARAT 07.30  «Сәлем, Қазақстан» 08.45 «24 
Sagat tabigat qyshagynda» 09.30 М/х. «Сиқырлы 
сақшылар»10.00,18.00 Т/х.  «Шытынаған 
тағдыр»12.00, 02.25 Nur Tiley12.35 М/ф. «Кунг-
фу Панда»14.00  «Өнер қырандары»  театрының 
кеші16.10  К/ф   «Жалға алынған күйеу жігіт» 
20.00,01.20 MASELE20.35 «Әзіл әлемі»22.40 Кино 
«Суперменнің оралуы»01.55 Ауылдастар

ХАБАР
06.00,02.00 ҚР Әнұраны06.00  Тамаша07.30 Кон-
церт «Сырнаймен егіз сырлы әнім»09.30,00.30 
Көрімдік10.30 Премьера! «Дорогая Кымбат»11.00 
Премьера! «Не туристы»11.30 М/с. «Нильс Холь-
герсон»12.30 Юбилейный концерт Сосо Павли-
ашвили 14.45 «От сердца к сердцу»15.50 «Қызық 
таймс»17.00 Т/х. «Пәленшеевтер»17.30 Т/х. 
«Келінжан»21.00 «7 күн»22.00 Сериал «Шерлок» 
23.40 Сериал «Черный список»

ЕВРАЗИЯ
06.00 Т/х  «Мистер Хутен и Леди» 06.45,03.35  Та-
маша сити 07.35 Той заказ08.05 Басты жаңалықтар 
08.50,04.20  Ұшқалақ 09.00 Сериал «Женщина в 
зеркале»12.45  «Фабрика грез»13.10,18.35 «Super 
Qala.kz»14.25 «Лучше всех»16.10 Х/ф. «От сердца 
к сердцу»18.00 Сенбілік жаңалықтар20.00 «Глав-
ная тема»20.30,23.00 Х/ф. «Кабы я была царица» 
22.00, 02.50 «П@утина+»02.20 Кино «Человек-
паук-3. Враг в отражении»

ЖЕТІСУ
07.00 Әнұран 07.05 «Әсем әуен» 07.30 «Таңжарық»  
09.00 Жаңалықтар09.30 Новости 10.00 «Желі-
KZ» 10.30 «Ұлттық қауіпсіздік» 11.00 «Болмыс» 
ток-шоуы 11.45 «Күлкі-түрпі» 12.00 «Әсем әуен»      
13.00 «Шашу» 14.00 «Арнайы репортаж»  14.30 
Себастьян Бахтың шығармалары 15.00 «Јмір 
жолдары» атты Е.Байырбековтың ән кеші16.25 
«Қателік»  17.00 Жаңалықтар17.20 Новости17.35 
«Сильные духом» 18.00 «Зерде»   18.50 «Полиция 
қызметі» 19.10 «Нет-лайк»   19.30 «Жүрек сөзі»,   
20.00 «Ауылдағы ағайын»  20.30 Жаңалықтар21.00 
«Жетісу зертханасы»21.30 Новости22.00 «Јмір 
әні»23.00 «Күлкі қоржын» 23.35 «Қателік» 23.55 
Әнұран 

ҚАЗАҚСТАН  
06.05 «Қызық екен» 07.00 «Сәлем, Қазақстан!» 
07.35, 01.55  «Ақсауыт» 08.00, 01.10 «Дара жол» 
08.35 М\с 10.00, 18.00  Т\х «Шатынаған тағдыр» 
12.00 Ауылдастар 12.30 «Оралу кафе» 14.10 «Әзіл 
әлемі» 15.30 «Гарри Поттер және алау кубогы» 
фильм 20.00, 01.25 «Арта» 20.45 «Сен де бір кірпіш 
дүниеге» 21.10 «Жайдарман» 22.45 К\ф «Ай жүзін 
бұлт басқанда»   

ХАБАР  
06.00  Тамаша 07.45 Концерт С. Павлиашвили 
10.00 Тұсаукесер «Жауынгер» 10.30 «Сенат акса-
калов» 11.00 М\с   12.15 Х\ф «Көкжал» 13.55 Т\х 
«Тайталас» 16.15 Мегахит «Накдун» 18.45 Мәжіліс 
КЗ 19.15 Жұлдызды жекпе-жек 21.00 «7 күн» 22.00 
«Большая неделя» 23.15 «Қызық таймс» 00.30 
«Черный список» 01.20 «Көрімдік»  

ЕВРАЗИЯ  
06.00 Т/х «Мистер Хутен и леди» 06.45, 03.20 «Та-
маша сити» 07.35 «Той заказ» 08.00 «Сенбілік  
жаңалықтар» 08.35, 04.05 «Ұшқалақ» 08.45 «Вос-
кресные беседы» 09.00 Х/ф «Коммуналка» 12.45 
Контент 13.15 «Точь в точь» 16.10 «Свадьба» 18.00 
Басты бағдарлама 18.35 Кешкі кездесу 20.00  Ана-
литика 20.55, 23.00 «Вкус счастья» 22.00, 02.35 
Паутина 00.45 Х\ф «Обитель зла: последняя глава» 

ЖЕТІСУ  
07.00 Әнұран 07.05 «Әсем әуен»  09.00 Жаңалықтар 
09.30 Новости 10.00 «Жетісу зертханасы»    10.25 
«Сильные духом»  10.50 «Јмір әні»  11.35 Муль-
тфильм «Қаңбақ шал мен Дәу» 12.00 «Жүрек сөзі»            
12.30 «Ауылдағы ағайын»    13.00 «Зерде»  13.45 
«Полиция қызметі»     14.05 «Туржорық» 14.30 «Ұлт 
пен рух»  15.00 «Әндер мен жылдар» концерті   
17.00 «Үшінші көз»  17.30 «Әдебиет пен адамзат»  
18.00 «Зерделі отбасы»   18.40 «Полицейская служ-
ба»    19.00 «Спорт-тайм» 19.30 «Киноман»      20.30 
Апта /қаз/ 21.30 Апта /рус/ 22.20 К/ф «Дүбәрә»  
23.55 Әнұран  
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Отбасылыќ тəрбие - 
мəњгiлiк азыќ

Отбасы - сыйластық пен жарасым-
дылық орнаған орта. Былайша айтқанда 
шағын Отан. "Отан - отбасынан баста-
лады" деген ұғым отанды сүюдің отбасы-
нан бастау алатындығынан туындағаны 
айқын. Себебі отбасы - бала тәрбиесінің 
ең алғашқы алтын ұясы. 

"Отбасы - шағын мемлекет" деген ұғым 
қалыптасқан. Біз де өз отбасында, әрине, ай-
рандай ұйып, тату-тәтті, бірлікте өмір сүріп 
жүрген қарапайым қазақ отбасыларының са-
пындамыз. Атам мен апам үш баласынан 
6 немере сүйіп отыр. Мен тұңғыш немересі 
ретінде осы кісілердің жанында есейіп келемін. 
Бәріміз бір-біріміздің қамымызды ойлаймыз. 
Сондықтан мен өз отбасымды мақтан тұтамын. 

Жеке адамның бойындағы ар - ұятын, ақыл-
ойын, мәдениеттілігін тәрбиелеуде отбасы - 
алғашқы қадам. Отбасында адам бойындағы 
қасиеттер қалыптасады. Сондықтан да 
отбасындағы тәрбие сол ұядан түлеп ұшқан 
балалар үшін мәңгілік азық деп есептеймін. 

Ерсайын ТҰРСЫН,
Н.Островский атындағы мектеп-

лицейдің 9 сынып оқушысы.  

Түркі дүниесінің ой-
шылы Жүсіп Хас Хажыб 
Баласағұнның туғанына 
биыл 1000 жыл тола-
ды. Ғалымның өміріне 
қатысты мәліметтер аз 
сақталған. Алғашында 
Баласағұнда, кейін 
Қашқарда білім алды. 
Философия, математика, 
медицина, астрономия, 
астрология, әдебиет, 

тіл білімі және тағы басқа ғылым 
салаларының дамуына зор үлес 
қосқан.

Жүсіп Баласағұнның есімі әлемдік 
әдебиет пен мәдениет тарихында 
"Құтадғу білік" ("Құтты білік") дастаны 
арқылы қалды.Баласағұн дастанда 
патшалар мен уәзірлердің, хан са-
райы қызметкерлері мен елшілердің, 
әскербасылар мен нөкерлердің, 
тәуіптер мен аспаздардың, диқандар 
мен малшылардың, қоғамның тағы 
басқа мүшелерінің мінез-құлқы, білім 
дәрежесі, ақыл-парасаты, құқықтары 
мен міндеттері қандай болу керек 
екенін жеке-жеке баяндап шығады. Ол 
бұл еңбегін Қарахан мемлекетінің сол 
кездегі билеушісі Табғаш Қара Арслан 
Боғраханға тарту еткен. Осыдан кейін 
билеуші Жүсіпке "хас хажип", яғни, 
"бас уәзір" деген атақ берген екен.

Ж.Баласағұн адамгершілік 
пен іскерлік аясын кеңейтуде, 
тұлғалық және халықтық сананы 
қалыптастыруда өзіндік қайталанбас 
рөлін атқарды. Жүсіп Баласағұнның 
«Құтты білік» дастаны, шамасы 54 
жасында 18 айда (1069-1070 жж) 
жазған іргелі еңбегі болды. Кітап 
6645 бәйіттен тұрады. Ашық айтары-
мыз, кітап иесі керемет білімді, па-
расатты, заманының озық ойшылы, 
оның ұлылығы - ақылда, біліктілікте, 
өткерер тынымды тірлікте. Дастан 
- құнары мол, дәуірдің киелі кітабы. 
Әзіз кітаптың құдіреті - адамгершілік 
қуатында, елдікке арналған 
мұратында.

А.КУАНЫШ,
Н.Островский атындағы 

мектеп-лицейінің тарих пәні 
мұғалімі.

Алѓыс айтамыз!
Жылдан жылға қол үшін беріп,  қолдау 

көрсетуге дайын азаматтардың көбеюі бізді 
қуантады. Жақсылыққа жаны құмар  мүмкіндігі 
шектеулі балалардың жанын ұғар, қолы ашық, 
жүректерге жылу сыйлаған  ауданымыздың 
мақтан тұтар азаматы  Сарқан қаласындағы 
«Болашақ» дүкенінің жеке кәсіпкері Сейтба-
ев Берік Төлегенұлына алғысымыз шексіз. 
Арнайы мектеп-интернатының балаларына 
қамқорлық көрсетіп жерге төсейтін үш кілем 
сыйға тартты. Қуанса бала қуансын деген-
дей біздің балаларға жасаған жақсылығыңыз 
Алладан қайтсын, жанұяңызға денсаулық, 
өзіңізге, кәсібіңізге берекет берсін. 

Г.ИТЖАНОВА,
«Сарқан қаласының облыстық зерде 

бұзылыстары бар балаларға  арналған 
арнайы мектеп-интернаты» 

КММ-нің ұжымы атынан
 ТІЖДО.  

Сарқан «Балалар шығармашылық үйінің» оқу ісінің меңгерушісі Жанибекова Бақыт 
Бидахметовнаны мерейлі 50 жасқа толуымен шын жүректен 
құттықтаймыз. Сізді туған күніңізбен шын жүректен құттықтай оты-
рып, кіршіксіз көңілден шыққан ізгі тілектерімізді жолдаймыз! Ұжымда 
адал еңбеккер, ортасына сыйлы әріптес, отбасында мейірманды 
ана, асыл жар бола білген өзіңіздей абзал жанға осындай қуанышты 
күні ғұмырыңыз ұзағынан, көрер қуанышыңыз молынан болсын 
деп тілейміз. Жүзіңіз күндей күлімдеп, жүрегіңіз жаздай жайнасын, 
жанарыңыздан әрдайым нұр себелеп, жаныңыз шаттыққа кенелсін 
демекпіз. Шаңырағыңызға шаттық ұялап, босағаңыздан қызық-қуаныш 
арылмасын!

Жеміс берсін тер төккен еңбегіңіз, 
Бақыт болсын әрдайым көргеніңіз! 
Дәулет пен мерейіңіз таси берсін, 
Арта берсін абырой-беделіңіз!

Ізгі ниетпен: Балалар шығармашылық үйінің ұжымы.

Черкасск ауылының тұрғыны, асыл жар, асқар тау әке Мәкеев 
Серік Молдағазыұлын 21 қаңтар күні 50 жасқа толуымен 
құттықтаймыз. Сізді өте әдемі, әрі мәнді ердің жасы 50 жасқа келген 
мерейлі туған күніңізбен құттықтаймыз. Ағайынға, жақын-жұрағатқа, 
барша жанға сыйлы әкемізге барлық қуаныш пен қызықты, 
еңбегіңіздің жемісін көруге шын жүректен тілегімізді білдіреміз.

Жасыңыз жүзді сергек алқымдасын,
Біз үшін бәз-баяғы қалыптасыз.
Әулетіміз сізбенен өркен жайып,
Берері Жаратқанның сарқылмасын.
Құттықтаушылар: ұлдары Мирас, Диас, келіні Фариза, 

немересі Əлішер.

Жүсіп Баласағұн -1000 жыл
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Тəлiм берген тəлiмгерлер... 
       
Қазіргі кезде мемлекетіміз үшін кәсібилік деңгейі жоғары мамандар дайындап шығару 

қандай өзекті мәселе болса, жас мамандарға қолдау көрсету дәл сондай көкейкесті мәселе бо-
лып табылады. Бұл мақсатқа жетудің тиімді тетіктерінің бірі алдыңғы толқын ағалардың кейінгі 
толқынды тәрбиелеу ісі екендігінде дау жоқ. Осы орайда тәлімгерлер мен жас мамандардың 
жұмысын арттыру мақсатында қаңтардың 18-і күні Абай атындағы мектеп-гимназияда тәлімгердің  
ұйымдастыруымен  «Заманауи әдіс-тәсілдерді пәндерге кіріктіру жолдары»  атты  іс-тәжірибе ал-
масу алаңы болды. Мектебіміздің білгір де шебер тәлімгерлері өз әдіс-тәсілдерімен бөлісті. Атап 
айтсақ,  химия пәнінің мұғалімі Унгербаева Айгерім математика пәнінде қолдануға тиімді  «Зейін» 
және «Кілт пен құлып»  әдісін көрсетті, сонымен қатар тәлімгеріміз,  бастауыш сынып мұғалімі 
Баяхметова Гулизат оқу техникасына тиімді «керісінше» әдісін ортаға салып, тиімділігімен бөлісті. 
Бастауыш сынып мұғалімі     Дана Кайролдановна  «Смартфонмен көрсет» әдісімен практикалық 
жұмыс көрсетті. 

 Джулдасбаева Сәулет сабақ  барысындағы кері байланыстың маңыздылығын түсіндіріп 
тиімді әдіс -тәсілдерін ортаға салды. Үйренген, көкейге түйген дүниелерімізді пәнімізде тиімді 
қолдану  жас мамандар - біздің міндетіміз деп білемін.

Ж.СЕЙДАХМЕТОВА,
Абай атындағы мектеп-гимназияның бастауыш сынып мұғалімі.

1411 байланыс орталыѓы тəулiк бойы ќызмет кµрсетедi
«Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы қарамағындағы 1411 байланыс 

орталығы енді тәулік бойы қоңыраулар қабылдайды. Әлеуметтік төлемдер мен еңбек саласы-
на қатысты кеңес беретін call-орталық қызметкерлері бұдан былай атаулы әлеуметтік көмек 
пен әлеуметтік қызметтер порталының жұмысына қатысты сауалдарға,сондай-ақ info@info.
mintrud.kz электронды поштасына келіп түсетін хаттарға да жауап береді.

1411 бірыңғай қысқа нөміріне тегін қоңырау шала отырып, кез келген оператордан келесі 
мәселелерге қатысты жауап алуға болады:  - зейнетақы мен жәрдемақы рәсімдеу; - көп бала-
лы отбасының мемлекеттік жәрдемақысы; - атаулы әлеуметтік көмек; - әлеуметтік қызметтер 
порталы; - еңбек қатынастары және халықты жұмыспен қамту; - мүгедек балаларды тәрбиелеп 
отырған адамдарға онлайн-психологиялық консультация беруге өтінімдер қабылдау 
мәселелері.

Бұдан басқа, әлеуметтік төлемдер мен зейнетақы және еңбекпен қамту мәселесіне қатысты 
негізгі сауалдардың жауабын www.info.mintrud.kz сайты арқылы да білуге болады.

«Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы» КЕАҚ  баспасөз қызметі.

В целях повышения безопасности пассажирских перевозок автобусами и снижения уровня 
аварийности на территории Алматинской области с 15 по 17 января текущего года проводился 
оперативно-профилактическое мероприятие республиканского масштаба «Автобус». Анализ 
дорожно-транспортных происшествий свидетельствует, что, несмотря на принимаемые меры 
по обеспечению безопасности пассажирских перевозок, обстановка среди указанной катего-
рии участников дорожного движения продолжает оставаться сложной.

УВАЖАЕМЫЕ УЧАСТНИКИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ!
Проблема безопасности на дорогах не теряет своей актуальности. В абсолютном боль-

шинстве случаев ДТП происходят из-за нарушений Правил дорожного движения. Вместе с 
тем, многие трагедии можно было бы предотвратить. Берегите себя и своих близких, соблю-
дайте ПДД.

Е. МАКАШЕВ,
командир взвода МПС ДВД Алматинской области, старший лейтенант полиции.

ХАЛЫҚ ҚОЛ¤НЕРI- ТƏРБИЕ Қ¦РАЛЫ 
 

Рухани жаңғырып, жастар тәрбиесіне арқау болып отырған 
халықтық педагогика – бұл күнде педагогтар қауымына 

ғана емес, бүкіл қоғамымызға ортақ әлеуметтік қозғалыс. 
Халықтық педагогика кешегі дана-бабалардан, ойшылдар мен 
сал-серілерден,шешен-билерден, ақын-жыраулар мен шебер-
зергерлерден өскелең ұрпаққа  мирас болып қалған ұлы тәрбие 
құралы.Оның өміршең үлгілері халықпен қайта қауышып,жас 
ұрпақтың жүрегінен орын алуда. Халықтық педагогика, ол ежелден 
халықпен бірге өмір сүріп келе жатқан тәлім-тәрбиенің қайнар көзі.
Ал, оны оқу-тәрбие процессіне енгізіп, жас ұрпақтың бойына сіңіру, бүгінгі күннің талабы.

Ұлттық педагогиканы насихаттауға қай пәннің болсын ыңғайы мен мүмкіншіліктері мол. 
Соның ішінде көркем еңбек сабақтарында қолөнеріне үйрету арқылы  тәлім-тәрбиені оқу-тәрбие 
үрдісіне арқау ету негізгі міндетіміз.Осы бағытта мен өз сабақтарымда ұлттық қолөнерге баулуда 
төмендегідей мақсаттарды  басшылыққа аламын: Ұлттық бұйымдарды сый-кәде ретінде жасап 
үйрету; Ұлттық өнерге деген сүйіспеншілік арқылы оқушылардың шеберлігін дамыту; Оқушыны 
халқының қолөнер тарихын біліп, мәдени мұрасын қадірлеп,дәстүрін жалғастыра білуге баулу

Сабақтарда тұрақты ұлттық қолөнер бұйымдарын насихаттай отыра, сабақта және де 
сабақтан тыс уақытта оқушылардың білім, білік-дағдылары мен шеберліктерін жетілдіріп, 
бұйымдар жасап, мектепішілік көрмелер мен аудандық, облыстық, республикалық байқауларға 
оқушыларымды тұрақты қатыстырып отырамын.Осындай жұмыстардың нәтижесінде 2019 жылы 
9 сынып оқушысы Бахниязов Д «Қолөнер шеберлері» аудандық байқауында 3 орын, 2018 жылы 
«Ұлттық қолөнер-ұрпаққа аманат» атты республикалық байқауында 11 сынып оқушысы Балқаш 
Д жүделі  1  орын, 7сынып оқушысы Тұрсын А, 5 сынып оқушысы Жандос А –тар жүлделі 2 орын 
иеленді.2016 жылы 11 сынып оқушысы Қасымов Е  «Жоңғар Алатауы мемлекеттік ұлттық табиғи 
паркі» республикалық ММ-нің ұйымдастыруымен өткізген «Парктер шеруі-2016» акциясының 
мақтау қағазымен марапатталды.

 А.АХЫТ,
Черкасск орта мектебінің технология пәнінің мұғалімі.

Соблюдайте ПДД!

Лепсі ауылының тұрғыны, аяулы ана, жанашыр дос, сүйікті әріптес, 
К.Ушинский атындағы орта мектеп жанындағы «Балдәурен» шағын 
орталығының тәрбиешісі Рахымжанова Гүлжан Серікжанқызын 
22 қаңтар күнгі туған күнімен құттықтаймыз.

Осы қуанышты күні сізге деніңіздің саулығын, шаңырағыңызға 
ырыс байлығын, жүрегіңізге мәңгі жастық жалынын, көңіліңізге 
сезімнің шалқыған шаттығын тілейміз. Әрдайым осы тыңғылықты да 
тындырымды қалпыңыздан танбай, табыстан табысқа жете беріңіз! 
Отбасыңыздан ынтымақ, басыңыздан бақ таймасын! Көңіліңіз ғұмыр 
бойы көтеріңкі болып, өмір айдынында қайғы-мұңды білмей, еркін 
жүзе беріңіз. Дос-жаран мен туған-туыс алдында абыройыңыз 
әрдайым артып, аңсаған арманыңыздың асуларына жете беріңіз!

Ізгі тілекпен: «Балдәурен» шағын орталығының ұжымы.


