
ARQANS
Газет 1933 жылғы мамырдан шығады  №47 (9394) 27 қараша  2020 ж.     e-mail: Igiman01@mail.ru● ●

Ауданныњ қоѓамдық-саяси апталық газеті
www.sarkan-gazeta.kz ●

САЙЛАУ - 2021 Сарқан аудандық  сайлау 
комиссиясының  ХАБАРЛАМАСЫ

 «Қазақстан Республикасындағы сайлау туралы» Қазақстан Республика-
сы Конституциялық Заңының 104-бабының 6-тармағына сәйкес «Nur Otan» 
партиясының партиялық тізіміне енгізілген Сарқан аудандық мәслихатының 
депутаттығына   24 кандидаттың тіркелгендігі туралы хабарлайды:

1. Абдрахманов Кадыр Сакенович, 1957 ж.т.  Сарқан аудандық мәслихатының хат-
шысы, Сарқан қаласы, Момышұлы көш, 10 

2. Разбеков Марат Мелисович, 1966  ж.т.  АҚ «РИР «СПК Жетысу» Сарқан қаласы 
Урманова,11

3.Кубентаев Аслан Нурахметович, 1991 ж.т. «NurOtan» партиясы Сарқан 
аудандық филиалы төрағасының бірінші орынбасары, Сарқан қ.,Тәуелсіздік көшесі102                                                                                                                                        
     4.Шулгаубаев Алтай Камиевич, 1977 ж.т. Сарқан аудандық ауруханасының директо-
ры, Сарқан қаласы, Жамбыл көшесі 68

5. Игіман Жомарт Мақатұлы, 1958 ж.т.  «Сарқан» аудандық газетінің бас редакторы, 
Сарқан қаласы, Құрманғазы көшесі 10Б

6.Омаров Амангелды Аширбекович, 1988 ж.т. Көкөзек орта мектебінің мұғалімі, 
Көкөзек ауылы, Бөгенбай батыр көшесі 6

7. Искаков Асхат Толеуханович, 1968 ж.т.  «Искаков» ШҚ жетекшісі, Лепсі ауылы, 
Алдияр батыр көшесі 17

8. Доланбаева Жамал Айткалиевна, 1977 ж.т. Алмалы ауылдық амбулаториясының 
аға медбикесі,  Алмалы ауылы, Абишев көшесі 24

9. Ракитянская Оксана Николаевна, 1973 ж.т. Сарқан гуманитарлық колледжі 
директорының орынбасары, Сарқан қаласы, Мақатаев көшесі 2

10. Карамулдинова Айман Амангельдиновна,  1979 ж.т. М. Тынышбаев атындағы 
орта мектептің мұғалімі,   Қарғалы ауылы, Бригадная 9

11. Абдульдинова Айзель Алибековна,  1986 ж.т.  «Балдаурен»  балабақшасының 
әдіскері, Екіаша ауылы, Молодежная көшесі 4

12. Ерланұлы Ұлан 1995 ж.т. Бақалы ауылдық округі  әкімі аппаратының жастар сая-
саты жөніндегі нұсқаушысы, Бақалы ауылы, Арын көшесі 8А

13. Дармишев Ерлан Ерузакович, 1972 ж.т.  Сарқан гуманитарлық колледжінің ди-
ректоры, Сарқан қаласы, Урманов көшесі 35

14. Уаканов Биржан Жанбекович,1986 ж.т. Сарқан аудандық ауруханасы 
директорының орынбасары, Сарқан қаласы, Біржан сал көшесі 1

15. Алинов Ермек Шапиянович, 1966 ж.т. аудандық білім беру кәсіподағының 
төрағасы, Сарқан қаласы, Арычная көшесі 52

16. Догоманов Тилеужан Досанович,  1962 ж.т. Екіаша мәдениет үйінің директоры, 
Екіаша ауылы, Аманжолов көшесі 80А

17.Калыбаев Тимур Адилович,  1986 ж.т. «MEDINA TIMUR» ЖШС жетекшісі, Лепсі 
ауылы

18. Мукашев Кайрат Жанатович,  1975 ж.т.  «Мукашев» ШҚ жетекшісі, Қойлық ауы-
лы, Маметов көшесі 75

19. Чуйкенова Махаббат Казизовна, 1963 ж.т. №10  коррекциялық кабинет дирекето-
ры, Сарқан қаласы, Төле би көшесі 26

20. Сейткулов Байжан Каиркенович, 1962 ж.т. Аль-Фараби атындағы орта мектептің 
мұғалімі,  Қарабөгет ауылы, Абай көшесі 74

21.Арынбекова Динара Сериковна, 1986 ж.т. Сарқан политехникалық колледжінің 
педагогы, Сарқан қаласы, Байтұрсынов көшесі 24, 5 пәтер.

22. Копбаева Жадыра Турдахметовна,  1976 ж.т. Қарауылтөбе орта мектебінің 
мұғалімі,  Қарауылтөбе ауылы, Онекин көшесі 25

23. Нурпейсов Даурен Даулетканович, 1985 ж.т.  «Саркан су кұбыры» МКҚ ШЖҚ 
директоры Сарқан қаласы, Біржан сал көшесі 1

24.Жанабаева Айжан Аблакимовна,  1965 ж.т. Аудандық туберкеулез ауруханасының 
учаскелік дәрігері, Сарқан қаласы, Петровский көшесі 27

Сарқан аудандық сайлау
комиссиясының төрағасы:                                О.Ш.Тертюбаев.
Хатшысы:                                                           С.С.Кабдолданова.

СООБЩЕНИЕ
Сарканской районной  избирательной 

комиссии
В соответствии с пунктом 6 статьи 104 Конституционного Закона Респу-

блики Казахстан «О выборах в Республике Казахстан» сообщает о регистра-
ции партийного списка кандидатов в депутаты Сарканского районного масли-
хата от партии «Nur Otan» в количестве 24человек:

1.Абдрахманов Кадыр Сакенович, 1957 г.р. Сарканский районный маслихат 
г.Саркан,  ул.Момышұлы, 10 

2. Разбеков Марат Мелисович, 1966 , г.р. АО «РИР «СПК Жетысу» г.Саркан, 
ул.Урманова,11

3.Кубентаев Аслан Нурахметович, 1991 г.р. Первый заместитель председателя Сар-
канского районного филиала партии «NurOtan» г.Саркан ул.Тәуелсіздік, 102

4. Шулгаубаев Алтай Камиевич,  1977 г.р. Директор Сарканской районной больницы 
г.Саркан  ул.Жамбыла, 68

5. Игіман Жомарт Мақатұлы,  1958 г.р. Главный редактор районной газеты «Саркан» 
г.Саркан, ул.Құрманғазы, 10Б

6. Омаров Амангелды Аширбекович,  1988 г.р. Учитель средней школы Кокозек пос.
Көкөзек,ул. Бөгенбай батыр, 6

7. Искаков Асхат Толеуханович,   1968 г.р. Руководитель кх «Искаков» пос.Лепсы,ул 
Алдияр батыра, 17

8. Доланбаева Жамал Айткалиевна,  1977 г.р. Старшая медсестра Алмалинской 
сельской амбулаторий пос.Алмалы,ул Абишева, 24

9. Ракитянская Оксана Николаевна,  1973 г.р. Заместитель директора Сарканского 
гуманитарного колледжа г.Саркан, ул.Мақатаеваі 2

10. Карамулдинова Айман Амангельдиновна,  1979 г.р. Учитель средней школы М. 
Тынышбаева,  пос.Қарғалы,ул. Бригадная 9

11. Абдульдинова Айзель Алибековна,  1986 г.р. им Методист детского садика «Бал-
даурен» пос.Екиаша, ул.Молодежная, 4

12. Ерланұлы Ұлан,  1995 г.р. Инструктор по молодежной политике аппарата акима 
Бакалинского сельского округа,  пос.Бақалы ,ул Арына, 8А

13. Дармишев Ерлан Ерузакович,  1972 г.р. Директор Сарканского гуманитарного 
колледжа,  г.Саркан ул.Урманова, 35

14. Уаканов Биржан Жанбекович,  1986 г.р. Заместитель директора Сарканской рай-
онной больницы,  г.Саркан ул. Биржан сал,1

15. Алинов Ермек Шапиянович,  1966 г.р.  Председатель районного профсоюза об-
разования, г.Саркан ,ул. Арычная, 52

16. Догоманов Тилеужан Досанович,  1962 г.р. Директор дома культуры села Екиа-
ша, пос.Екиаша ,ул. Аманжолова,80А

17. Калыбаев Тимур Адилович,  1986 г.р. Руководитель ТОО «MEDINA TIMUR», 
пос.Лепсы

18. Мукашев Кайрат Жанатович,  1975 г.р. Руководитель кх «Мукашев», пос.
Қойлық,ул. Маметова, 75

19. Чуйкенова Махаббат Казизовна,  1963 г.р. Директор коррекционного кабинета 
№10,  г.Саркан , ул.Төле би, 26

20. Сейткулов Байжан Каиркенович,  1962 г.р.  Учитель средней школы им. Аль-
Фараби, пос.Қарабөгет,ул. Абая, 74

21. Арынбекова Динара Сериковна,  1986 г.р. Педагог Сарканского политехническо-
го колледжа, г.Саркан , ул.Байтурсынова, 24, кв 5

22. Копбаева Жадыра Турдахметовна,  1976 г.р. Учитель средней школы Караулто-
бе, пос. Қараултөбе, ул.Онекина. 25

23. Нурпейсов Даурен Даулетканович,  1985 г.р. Директор ГКП на ПХВ «Саркан су 
кұбыры»,   г.Саркан , ул.Биржан сал,і 1

24.Жанабаева Айжан Аблакимовна,  1965 г.р. Участковый врач районной туберку-
лезной больницы, г. Саркан , ул.Петровского,  27.

Председатель Сарканской районной
избирательной ткомиссии:                                                   О.Ш.Тертюбаев.
Секретарь:                                                                             С.С.Кабдолданова.
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Жуырда желілік кестеге сәйкес 
«Jas Otan» ЖҚ аудандық филиа-

лы төрағасының бірінші орынбасары 
А.Сәлімбеков жастармен «Елбасының 
көшбасшылық жолы» тақырыбында кез-
десу өткізді. Елбасының ғұмыр жолы, 
өткен белестері қашанда жастар үшін 
үлкен өнеге болып табылады. Ендеше, 
Тұңғыш Президент туралы айтылатын 
басқосу да жастарды талапты болуға, 
мақсатсүйгіштік пен табандылыққа 
жетелейді. Осындай мақсатты ұстанған 
жиынның жастарға беретін тағылымы 
мол болды деп айтуға болады.

Амангелді, Черкасск, Қойлық ауыл-
дарында саяси кеңес мүшелері 

мен бастауыш партия ұйымдарының 
төрағалары ҰОС мен еңбек ардагерлерін 
аралап, тұрмыс жағдайларын өз 
көздерімен көрді. Аға буынға жасалып 
жатқан қамқорлық пен әлеуметтік қолдаудың 
толастамайтынын сездірген жұмысшы 
топ  ардагерлердің әлеуметтік-тұрмыстық 
жағдайымен танысты. Өз кезегінде ардагерлер 
ризашылықтарын білдіріп, өздеріне жасалып 
жатқан қамқорлыққа разы екендіктерін жеткізді. 

Елбасы – партия Төрағасы Нұрсұлтан На-
зарбаев Nur Otan партиясының кезекті 

XVIII съезінде халықтың әл-ауқатын арттыруға 
бағытталған төрт басымдықты анықтап берген 
болатын. Соның бірі – әлеуметтік аз қамтылған 
және көпбалалы отбасыларды қолдауды 

көздеген «Бақытты отбасы» жобасы.  Бұл 
бастама тікелей көпбалалы және әлеуметтік 
аз қамтылған отбасыларға жүйелі қолдау 
көрсетуге бағытталған. Аталған жоба аясында 
саяси кеңес мүшелері көпбалалы аналардың 
үйлерін аралап, тұрмыстық жағдайларын 
бақылап, мемлекет және демеушілер тара-
пынан көрсетіліп жатқан әлеуметтік қолдауды 
байқады.   

«Nur Otan» партиясы аудандық фи-
лиал төрағасының бірінші орын-

басары Аслан Кубентаев «Бақытты отбасы» 
партиялық бағдарламасын түсіндіру бойынша 
онлайн кездесу өткізді. Бағдарлама негізінде 

аймақта атқарылып 
жатқан жұмыстарды атап 
көрсеткен спикер бұл 
бағыттағы шаралардың  
әлі де талай жалғасын 
табарына басты назар ау-
дарды.

Сонымен қатар 
«Nur Otan» пар-

тиясы аудандық фили-
ал төрағасының бірінші 
орынбасары Аслан 
Кубентаев аудандық 
кітапханада  «Бәсекеге 
қабілетті жастар» 
тақырыбында жастармен 

кездесу өткізді. Еркін форматта өткен басқосу 
барысында Аслан Нұрахметұлы жастардың 
жұмыссыз жүруінің басты себебі мамандықты 
дұрыс таңдамауда екендігін мәлімдеді. Мектеп 
қабырғасынан бері армандаған мамандыққа 
қол жеткізіп, нақты бір кәсіп иесі болыңдар. 
Қандай жағдайда да адамгершіліктеріңді 
жоғалтпаңдар, деп өз өмірлік тәжірибесімен 
бөлісіп, ақыл-кеңесін берді.  

«Jas Otan» ЖҚ-ның ескерткіштер, 
саябақтар, алаңқайларды абат-

тандыру бойынша «ПАТРИОТ ЖАСТАР» 
акциясы өткізілді. Іс-шара аясында жа-
стар ескерткіштер, саябақтар маңындағы 

қарды күреп, маңын тазалап, оларды күтіп 
ұстайтындары туралы мәлімдеді. Қала 
тұрғындарының бос уақытында демалып, көңіл 
көтеретін орындарының таза әрі қоқыстан ада 
болуы әр тұрғынның сана-сезіміне байланы-
сты екендігі  анық.

Сол сияқты «Nur Otan» партиясы Сарқан 
аудандық филиалы төрағасының 

бірінші орынбасары Аcлан Кубентаев және 
Сарқан аудандық мәслихатының депута-
ты Жомарт Игіман «Сарқан Жылу» орталық 
қазандығының еңбек ұжымында азаматтардың 
еңбек құқықтарының сақталуы мен әлеуметтік 
кепілдіктерін қорғау мәселелері бойынша 
кездесу өткізді. 2015 жылы қазан айында 
пайдалануға берілген орталық жылу қазандығы 
жұртшылыққа қызмет көрсетуде. Жалпы құны 
977, 721 млн. теңгені құрайтын қуатты нысанда 
үш жылу қазандығы орнатылған. Бес жылдан 
бері аудан мекемелері мен кәсіпорындарын, 
көп қабатты тұрғын

үйлерді, бірқатар жекеменшік сектор-
ларды жылумен қамтамасыз етіп келе 

жатқан "Сарқан Жылу" шаруашылық жүргізу 
құқығындағы мемлекеттік коммуналдық 
кәсіпорын ұжымына тұрғындар дән риза. 
Кәсіпорын директоры Рахат Рахметов "Сарқан 
Жылудың" бүгінгі тыныс-тірлігімен танысты-
рып, алдағы жоспарларымен бөлісті. Аслан 
Нұрахметұлы аудан орталығын жылумен 
қамтып отырған ұйымның қызметкерлеріне 
аудандық партия филиалының атынан алғыс 
білдірді. 

Ж. ЖОМАРТҰЛЫ,
партия мүшесі.

Тағылымды кездесулер 

Сайлау - 2021 
Ақпараттық хабарлама 

«Сарқан» газетінің (бұдан ары қарай Газет) меншік иесі – «Сарқан газеті» ЖШС 
Қазақстан Республикасының 2021 жылдың 10 қаңтарында  өтетін Қазақстан 
Республикасы Парламенті Мәжілісіне депутаттыққа кезекті сайлауға қатысу 
үшін партиялық тізімдер ұсынған және тіркелген ҚР Парламент Мәжілісіне 
депутаттықтан үміткерлерді, облыстық, және аудандық мәслихаттар 
депутатығынан үміткерлерді сайлауалды үгіт материалдарын орналастырудың 
шарттары, тәртібі және төлем мөлшері туралы  хабарландырады.

ГАЗЕТТІҢ БАСЫЛЫМ АЛАҢЫНЫҢ МӨЛШЕРІ ЖӘНЕ ТӨЛЕМ 
ТӘРТІБІ

Үгіттік және ақпараттық материалдарды орналастыру үшін басылым алаңы төлемінің 
мөлшері: ҚҚС-ты қоса алғанда журналистік мақалалар жарияланған беттерге мақалалар мен 
модульдерді орналастыру үшін 1 шаршы см. төлемінің мөлшері - 250 теңге.

Төлем газет берген есепшот негізінде мұндай есепшот берілген күннен бастап 5 (бес) банк 
күні ішінде жүргізіледі.

Төлем газеттің басылым алаңын беру жөніндегі тиісті келісімшартта немесе есепшотта 
көрсетілген газеттің банктік реквизиттеріне төленеді.

ЖОБА

Стационарлық емес сауда объектілерін орналастыру орындарын бекіту туралы

2001 жылғы 23 қаңтардағы Қазақстан Республикасының «Қазақстан Республикасындағы 
жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Заңының 31-бабы 1-тармағының 
4-2) тармақшасына, 2004 жылғы 12 сәуірдегі  Қазақстан Республикасының «Сауда қызметін рет-
теу туралы» Заңының 8, 12-баптарына сәйкес Сарқан ауданының әкімдігі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

1.Сауда қызметін реттеу үшін Сарқан ауданында стационарлық емес сауда объектілерін орна-
ластыру орындары осы қаулының қосымшасына сәйкес бекітілсін.  

2. Осы  қаулының  орындалуын бақылау аудан әкімінің орынбасары Мынбаев Жомарт 
Құситқанұлына жүктелсін.

3. Осы қаулы әділет органдарында мемлекеттік тіркелген күннен бастап күшіне енеді және 
алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі. 

Аудан әкімі       Т.Қайнарбеков

ПРОЕКТ

Об утверждении мест размещения нестационарныхторговых объектов

В соответствии подпунктом 4-2) пункта 1 статьи 31 Закона Республики Казахстан от 23 января 
2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», 
со статьями 8 и 12 Закона Республики Казахстан от 12 апреля 2004 года «О регулировании тор-
говой деятельности», акимат Сарканского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Для регулирования торговой деятельности утвердить места размещения нестационарных 
торговых объектов в Сарканском районе согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя акима 
района Мынбаева Жомарт Куситкановича. 

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня государственной регистрации в органах 
юстиции и вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого 
официального опубликования.

          Акима района      Кайнарбеков Т.

АУДАН ӘКІМДІГІНІҢ ҚАУЛЫСЫ  ПОСТАНОВЛЕНИЕ АКИМАТА САРКАНСКОГО РАЙОНА
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Тәуелсіздіктің дәмін алғаш тартқан 
90-жылдары Қазақ мемлекеті өзінің ұлттық 
символына қар барысын қалап алған-ды. 
Бұл тегін таңдау емес еді.

Зерттеуші ғалымдардың пікірі  қазақ 
қасиет тұтқан осы бір түз тағысының түп 
төркіні Алтайдың «аспан тауларынан» ба-
стау алатыны белгілі. Қазір біз «қар бары-
сы»  деп жүрген мысық тұқымдас жыртқыш 
сүтқоректіні бабаларымыз «ілбіс»  деп 
атаған. Түрік тілінен тәжімалағанда «ир-
биз» сөзі «қар мысығы» деген мағынаға 
саяды. Халқымыз жыртқыштың өмір сүру 
салтына қарап «тау барысы немесе қар 
барысы» деп атап кеткен. Жаратылысы 
жұмбақ бұл аңның  тіршілік ету  салты 
да ерекше, көшпенділерге өте жақын. 
Бір жерге тұрақтап қалмауы, бір аумақта 
көшіп-қонып жүруі, адаммен жолыққан 
жағдайда өзге жыртқыштар  секілді тап 
беріп, тарпа бас салмауы немесе қорқып 
қаша жөнелмей паңдана қарап, бүлкектей 
желіп, өз жөніне кете беретіндігі біздің 
ата-бабаларымызды ежелден баурап 
алған. Оның бойындағы ерекше қасиетінің 
бірі-  бұратылып аштан өлгелі жатса да 
өлексеге ауыз салмайтыны, жемтігін ада-
лынан «бауыздап» жейтіндігі. Бәлкім осы 
қасиеті үшін көшпенді түркі халқы ілбісті 
қастер тұтқан. Теңіз деңгейінен алты 

Жаратылысы жұмбақ түз тағысы
мың метр биіктікте тіршілік кешетін түз 
тағысына табиғат ана өзгеше сұлу бітім 
берген. Көпшілік мамандар экзотикалық 
деп атайтын ілбістер негізінен жұптасып 
өмір сүреді. Ұрғашысы ұрпағын 3 ай 
көтеріп, кішкентай аландарды  екеу-
үшеуден дүниеге әкеледі. Алғашқы 5 ай 
шамасында аландар енесінің сүтімен, 
одан кейін жан-жануарлардың етімен 
қоректенеді, Сөйтіп 2-3 жылда толық өсіп 
жетіледі.Жабайы жануарлардың ішінде 
ілбістен асқан «балажан» әсіресе қамқор 
жыртқыш жоқ деседі.  Олар жаз айларында 
төбесін көкке сүйгізген мұнар таулардың 
адам аяғы жете бермейтін жалтыр жар-
тастарын, мұздықтарын, ал қысқа қарай 
төмендеп қылқан жапырақты ормандарда 
болады. Әлемде айрықша бағаланатын 
сыры жұмбақ, болмысы бөлек жыртқыш 
аң – қар барысының  тұқымы жыл өткен 
сайын сиреп барады. Жер бетінде ілбістер 
мекендейтін 20 аймақ болса, соның екеуі 
Қазақстанда орналасқан. Бұлар – Жоңғар 
Алатауы мен Іле Алатауы. Ресми мәлімет 
бойынша бүгінгі күні  әлемде 4 мыңға жуық 
қар барысы бар. Фотоқақпандар мен ар-
найы бейнебақылау құрылғыларының 

көмегіне сүйеніп және жыртқыштың ізін 
алу арқылы мамандар бүгінде Жоңғар 
Алатауы, Тянь-Шань, Тарбағатай, Сау-
ыр және Алтай елдерінде барлығы 
120-130 ғана қар барысы қалды деген 
тұжырымға келген. Айрықша қорғауға 
алынған жыртқыштың бұл түрін сақтап 
қалу ғаламдық мәселеге айналып отыр. 
Олардың азайып кетуінің басты себебі 
– қашаннан табиғат заңын бұзуға бейім  
тұратын адамдар. Өткен күндер еншісіне 
көз жүгіртсек, қар барысы қауіпті жыртқыш 
саналғандықтан, жыл бойы оған аңшылық 
құруға рұқсат берілген кезеңдер де болған. 

Мұндай аяусыз аулау әрекеттері табиғат 
тағысын адамнан  аулақтатып, санын күрт 
кеміткен. Іс насырға шауып ілбістердің 
жоғалып кету қаупі туа бастағанда 
табиғатты қорғау халықаралық  одағы 
жыртқышты  Қызыл кітапқа енгізіп, оны 
аулауға түбегейлі тыйым салған. Алайда, 
осы саланың шетінде жүрген ғалымдар 
әлемде сирек кездесетін аңдарға қатысты 
браконьерлік әрекеттер әлі де тыйыл-
май тұрғанын айтады. Ілбістің жойы-
луына көбінесе таудағы антропогендік іс-
қимылдар, мал жайылымдарының кеңеюі, 
олардың қорегін аулау жағдайлары әсер 
еткен. 

23 қазан  бүкіл әлемде Халықаралық  
«Қар барысы» күні деп белгіленді. БҰҰ  
даму бағдарламасы, ҚР Экология, геоло-
гия, және табиға ресурстар миністірлігі Ор-
ман шаруашылығы мен жануарлар әлемі 
коммитеті, сирек кездесетін жануарды 
қорғау мен сақтауға арналған жұмыстарды 
қолға алып жатыр. «Қар барысын бірге 
сақтайық!» атты байқаулар мен жобалар, 
оқушылар арасында сурет байқауларын 
ұйымдастыруда. Бізде  соған ат салысып 
түз тағысын бірге сақтайық.

А.БАЙГАНЫШЕВА,
Екіаша орта мектебінің  биология 

пәні мұғалімі.

Жас келсе іске...
«Тек жоғары сауатты, дарынды, дана 

әрі отансүйгіш мұғалім ғана лайықты ұрпақ 
тәрбиелеп шығара алады. Бүгінде мұғалім 
баларға білімдер жиынтығын беріп қана 
қоймай, сонымен бірге ең бастысы-
олардың өмір бойы үйренуге үйретулері 
керек»-деген Елбасымыз Н.Ә.Назарбаев.   

Өскелең ұрпақты салауатты өмір сал-
тын ұстануға шақыру болашақтың тірегі 
болатын дені сау ұрпақ тәрбиелеу басты 
мақсатымыз. Мектеп оқушыларының ара-
сында спортты жаппай дамыту шеберлік 
пен шымырлыққа баулу, оқушылардың 
бойына күш-қуат, ептілік пен төзімділік 
сияқты маральдық-ерік жігерін дамытуға 
септігін тигізетіні сөзсіз. Осы арайда 
М.Маметова  атындағы орта мектебіміздегі 
дене шынықтыру сабақтарының, түрлі 
үйірмеледің маңызы зор болмақ. Күні кеше 
ортамызға келген жас маман  Башай-
ов Әлібектің жетістіктері көңілге қуаныш 
ұялатады. Жас келсе іске дегендей 2019 
жылы «Дипломмен ауылға» бағдарламасы 
аясында туған ауылына, өзі түлеп ұшқан 
М.Маметова орта мектебінен алғашқы 
еңбек жолын бастайды. «Спорт денсаулық 
кепілі»-деген ұстанымды бойына сіңірген 
жас маман мектебімізде түрлі спорт 
үйірмелер ашып, оқушылардың спортқа 
қызығушылығын арттыра түсті. «Баскет-
бол», «футбол» үйірмелерінің жұмысын 
жандандырды. Оқушыларымыз аймақтық, 
аудандық, облыстық жарыстарға қатысып, 
өз бақтарын сынап , жүлделі орындарға 
жетті. Әлібектің өзі де тынбай мұғалімдер 
арасында өткен жарыстарда 2019 жылы 
облыстық жас мамандар слетінде «ка-
питандар» сайысында 2 орын алса, 
2020 жылы «Президенттік» көпсайыстан 
Республикалық жарыста бас жүлдені жеңіп 
алды. Осы жылдың 13 қарашасындағы 
еліміздегі жағдайға байланысты, онлайн 
түрінде өткен Қарағанды қаласындағы 
«Президенттік» көпсайыстан 2 орынға ие 
болды. «Шынықсаң шымыр боласың»-
дегендей шәкірттерін де тәрбиелей жүріп, 
өзінің де шеберлігін шыңдап жүрген 
әріптесіме толайым табыстар тілеймін. 
Әріптесімнің алар асуы алда екенін әлі 
жеңіс тұғырына шығатынына сенімім 
зор. Осындай талапты, талантты жас 
мамандарға қолдау білдіріп жүрейік...

А.РАХЫМБАЕВ,
М.Маметова атындағы орта 

мектебі, денешынықтыру мұғалімі.

Елін сүйген, елі сүйген 
Елбасы

Біздің Отанымыз өзге елдермен 
терезесі тең, өз алдына дербес тәуелсіз 
мемлекет. Тәуелсіз мемлекет болғалы 
аз уақыт ішінде көңілді марқайтар ұлы 
істердің шешімін тапқанына куә болып от-
ырмыз. Қазақстан Республикасын әлемге 
танымал етіп, елімізді, жерімізді биік 
шыңға көтерген Елбасымыз-Нұрсұлтан 
Әбішұлы Назарбаев. Біздің Елбасымыз 
білімділігімен бүкіл адамзатты болашаққа 
бейбіт жолмен жетуге шақырған үлкен 
тұлға.Елбасы туған халқын, туған жерін, 
даласын жанындай сүйетін адам.Мұны 
сөзімен де, ісімен де дәлелдеді. 

Мен өз елім Қазақстанды және Ел-
басымыз - Нұрсұлтан Әбішұлын мақтан 
тұтамын.

М.ДЫНМУХАМЕТОВ,
Ақын Сара атындағы орта  

мектебінің 4 «Б» сынып оқушысы.

Денсаулығында кінарат бар 
тұлғаларды тұрақты жұмыспен қамтып, 
әлеуметтік қолдау көрсету - мемлекеттің 
міндеті. Дамыған отыз елдің қатарына 
қосылудың да бірден-бір шарты - 
кедергісіз қоғам қалыптастыру. Яғни, 
толыққанды және денсаулығына бай-
ланысты кемшін түсетін тұлғалардың 
құқығы қорғалған, кез келген қызметтің 
қолжетімділігі қалыптасқан болуы тиіс.

Мүмкіндіктері шектеулі азамат-
тардың мәселелерін шешу және 
әлеуметтік жағдайын жақсарту – 
мемлекетіміздің әлеуметтік саясатының 
басым бағыттарының біріне айна-
лып, бұл адамдарды қорғау шара-
лары «Қазақстан Республикасында 
мүгедектерді әлеуметтік қорғау туралы» 
Заңға сәйкес, жүзеге асырылып келеді. 
2008 жылдан бастап Қазақстан 
мүмкіндіктері шектеулі тұлғалардың 
құқықтары туралы Халықаралық 

Кедергісіз қоғам қалыптастыру
конвенцияға қосылды. БҰҰ ратификация-
лау шеңберінде Еңбек және әлеуметтік 
қорғау министрлігі дайындаған Қазақстан 
Республикасы Үкі-метінің 2012 жылдың 
16 қаңтарындағы №64 Қаулысымен 
бекітілген Қазақстан Республикасының 
мүгедектердің құқықтарын қамтамасыз 
ету және өмір сүру сапасын жақсарту 
жөніндегі 2012 – 2018 жылдарға арналған 
іс-шаралар жоспарымыз, 2009 жылы 
қабылданған «Арнаулы әлеуметтік 
қызметтер туралы» Заңымыз тағы бар.

Қазір мүмкіндіктері шектеулі 
тұлғаларға қажетті жағдайлар осы бағдар-
ламалар аясында жүзеге асырылып 
келеді.

Сондай-ақ «Алматы облысы Сарқан 
ауданы әкімдігінің халықты жұмыспен 
қамту орталығына» бүгінгі күнге 44 
мүмкіндігі шектеулі азамат келесідей 
жұмыспен қамту шараларымен қамтылды:

• Қысқа мерзімді кәсіптік оқуға «авто-

грейдер машинисті» және «осеменатор» 
мамандығы бойынша 2 мүгедек азаматқа,

• Қоғамдық жұмысқа 22 мүгедек 
азаматқа,

• Әлеуметтік жұмыс орына 3 мүгедек 
азаматқа,

• Қайтарымсыз мемлекеттік грант 9 
мүмкіндігі шектеулі азаматқа берілді.

• Тұрақты жұмысқа 19 мүгедек 
азаматқа, жолдамалар берілді.

Адам өміріндегі ең игі істерінің бірі 
– мұқтаж жандарға қамқорлық жасау. 
Адамдар бір - біріне қайырымдылық, 
мейірімділік, қамқорлық таныту арқылы 
жақсылық жасайды емес пе? Бүгінде 
қоғам мүмкіндігі шектеулі азаматтарды 
мейілінше мұңайтпаудың, олардың да 
өзгелермен тең дәрежеде, өзін қоршаған 
ортада кедергісіз өмір сүрулеріне қажетті 
жағдайларды жасауға тырысып жатыр.

Г. КАБИЕВА,
аудан әкімдігінің халықты 

жұмыспен қамту орталығы.

Мемлекеттік қызметтегі әдептілік 
негіздері

"100 нақты қадам" Ұлт Жоспарының 12-қадамын жүзеге асыру аясында, кәсіби мемлекеттік 
аппаратты қалыптастыру бойынша мемлекеттік қызметшілердің Әдеп кодексі әзірленіп, бекітілді 
және оны әрбір мемлекеттік қызметші басшылыққа алуы тиіс. Мемлекеттік қызметшілер қоғам ал-
дында мемлекеттің тұлғасы болғандықтан, аталған кодекс, ең алдымен, қоғамның мемлекеттік 
органдарға сенімін нығайтуға бағытталған, кодексте мемлекеттік қызметшілердің мінез-құлқының 
жалпы стандарттары, қызметтен тыс уақыттағы мінез-құлық стандарттары, қызметтік қарым-
қатынастардағы мінез-құлық, сондай-ақ көпшілік алдында, оның ішінде бұқаралық ақпарат 
құралдарында сөз сөйлеу стандарттары тікелей айқындалған. Қоғамдық пікір көрсеткіштерінің 
бірі қызметтен тыс уақытта, оның ішінде қоғамдық орындарда олардың мінез-құлқы болып та-
былатыны құпия емес. Осыған байланысты, қызметтік әдеп қағидаларына сәйкес мемлекеттік 
қызметшілер қызметтен тыс уақытта жалпы қабылданған моральдық әдептілік нормаларын 
ұстануға, қоғамға жат мінез-құлық, оның ішінде қоғамдық орындарда адамның қадiр-қасиетiн 
және қоғамдағы адамгершілікке нұқсан келтіретін масаң күйде болу жағдайларына жол бермеу-
ге, қарапайым болуға, тиісті көрсетілетін қызметтерді алу кезінде өзінің лауазымдық жағдайын 
баса көрсетпеуге және пайдаланбауға, өз тарапынан қоғамдағы адамгершілікке, тәртіпке және 
қауіпсіздікке қол сұғушылыққа әкелетін заңнама талаптарын бұзуға және басқа азаматтар-
ды құқыққа қарсы, қоғамға жат әрекеттерді жасауға тартуға жол бермеуге тиіс. Сонымен қатар, 
Әдеп кодексі жалпы қабылданған мінез-құлық нормаларының басқа да тараптарын қамтиды. 
Әдеп кодексіне сәйкес мемлекеттік қызметшілер іскерлік әдепті, ресми мінез-құлық қағидаларын 
сақтауға тиіс. Мемлекеттік қызметшілердің сырт келбеті олардың қызметтік міндеттерін орындау 
кезінде мемлекеттік аппараттың беделін нығайтуға ықпал етуге, іскерлікпен, ұстамдылықпен және 
ұқыптылықпен ерекшеленетін жалпы қабылданған іскерлік талаптарына сай болуға тиіс. Осылай-
ша мемлекеттік қызмет атқару қоғам мен мемлекет тарапынан ерекше сенім білдіру болып табы-
лады және мемлекеттік қызметшілердің моральдық-әдептілік бейнесіне жоғары талаптар қояды. 

Т. КЕНЖЕБЕКОВ,
Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет істері агенттігінің Алматы облысы 

бойынша департаментінің Мемлекеттік қызмет саласындағы бақылау басқармасының бас 
маманы.

Бүгінгі күн талабы- 
сыбайлас жемқорлықты 

жою
 Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес пробле-

масы біздің қоғам мен мемлекеттің қазіргі кезеңдегі 
өзекті және өткір мәселелердің бірі болып табыла-
ды. Сыбайлас жемқорлық мемлекеттің негіздерін  
ішінен бұзады. Біздің халқымыздың игілігі үшін, 
отанымыздың гүлденуі үшін қызмет етуге жаны 
мен жүрегін салуға дайын адал адамдардың 
барлық прогрессивті бастамаларын жоққа 
шығарады. Сыбайлас жемқорлық мемлекеттің 
бәсекеге қабілеттігін едәуір төмендететіні және 
елдің халықаралық беделіне нұқсан келтіретіні 
белгілі. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес заңын 
жылдан жылға қатаңдатып , пара алғаны үшін 
жауаптылыққа тарту жазасы ұлғайса да басылмай 
тұрған дерт екені белгілі.  Бірақ, ең бастысы  - адам 
мен  қоғамның демократиялық негіздеріне, заң мен 
әділеттілікке, билікке деген сенімін төмендетеді. 
Әлбетте, сыбайлас жемқорлықтық мәселені бірден 
шешілмейді. Бірақ бұл жерде тоқтап қалуға да бол-
майды. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясат шын 
мәнісінде, бөлек пара алушыларға қарсы күреске 
қарағанда әлде қайда кең. Қылмыстық қудалау 
немесе заңнаманы жетілдіру шараларымен ғана 
жағдайды өзгертуге болмайтыны ойландырады. 
Ауруды, оның себептеріне әсер ету арқылы ғана 
жазасың. Керісінше, біз бірыңғай оның нышандарын 
алуға душармыз. Мемлекет сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы күресте біртұтас күш ретінде әрекет етпейді 
және Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі жүргізетін 
прогрессивті саясатына ішкі қайшылық болады. 
Қажетті және тиімді шешімдермен қатар, сыбай-
лас жемқорлыққа қарсы күреске кедергі келтіретін 
шешімдер қабылданады. Осы күресте ең басты-
сы, қоғамдық институттармен максималды қызмет 
істеген кезде ғана табысқа жете аламыз. 

«2015-2025 жылдарға Сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы» стратегияның басым бағыттары: 

- Мемлекеттік қызмет саласындағы сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы іс-қимыл;

- қоғамдық бақылау институтын енгізу ;
- квазимемлекеттік және жеке сектордағы сы-

байлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл ; 
- құқық қорғау және сот органдарындағы сыбай-

лас жемқорлықтың алдын-алу ;
- сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет 

деңгейін қалыптастыру ;
- сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-

қимыл мәселелері бойынша халықаралық 
ынтымақтастықты дамыту. 

 Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес 
мемлекеттің тұрақты функциясы болуы тиіс. Сыбай-
лас жемқорлыққа қарсы күрестің тиімділігін арттыру 
үшін саяси, құқықтық және адамгершілік тәртібі мен 
мазмұнды шаралардың кешенін жандандыру керек. 
Содан кейін біз белгілі бір оң нәтижелерге сене ала-
мыз. Сарқан аудандық қазынашылық басқармасы 
өз тарапынан қызметкерлерімен сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы күреске үнемі іс-шаралар, яғни 
техникалық оқу сабақтар және дөңгелек үстелдер 
өткізіп отырады, сонымен қатар Алматы облысы 
бойынша қазынашылық департаментінің өткізген 
он-лайн семинарларына белсене қатысуда.  Ұлы 
философ Конфуций айтқандай : «Егер сіз дұрыс 
мінез-құлықтың үлгісін көрсетсеңіз, кім дұрыс 
емес мінез-құлықты жалғастыра алады». Құқық 
бұзушылықпен күресуге әрқайсымыз өз үлесімізді 
қосуымыз керек. Біз сырттан бақылаушылар не-
месе мылқау куәгерлер болып қалмауымыз керек.  
Өйткені, еліміздің болашағы біздің қолымызда. 

   Г.ОРЫНОВА,
 аудандық қазынашылық   басқарма 

басшысы.                                                                    

Құс тұмауынан 
сақтанайық!

Жабайы құстар жыл мезгіліне қарай өздеріне ғана 
белгілі “сүрлеуден” ауытқымай, ары-бері ұшып жүре 
береді. Ал “құс тұмауының” үй құстары арқылы адамға 
жұғу ықтималдылығы жоғары екені бүгінде баршаға 
мәлім. Құс тұмауының вирустары жабайы және үй 
құстарында, жылқыларда, шошқаларда кездеседі. Жа-
байы құстар (әсіресе суда жүзетін үйрек, қаз, аққу және 
т. б.) әдетте құс тұмауымен ауырмайды, бірақ індеттің та-
ралу көздері болып табылады. Үй құстарды құс тұмауына 
шалдыққан жағдайда ауру жасырын түрде өтіп, құстардың 
өліміне соқтырады. Осы уақытқа дейін вирустың адам-
нан адамға жұғуы анықталмаған. Сырқаттанғандардың 
бәрі ауруды құстардан жұқтырған. Вирустың мутациялық 
өзгерістерге ұшырауына байланысты оның вирулентігі 
күшейген. Құс тұмауының вирусының таралуы жабайы 
құстардың көктемге және күзге ұшу бағытына байланы-
сты. Осы тұрғыдан алғанда, Ресей жақтан ұшып келетін 
құстар еліміздің солтүстігі мен шығысына қатер төндіруі 
әбден мүмкін. Қытай арқылы келетін құстар еліміздің 
шығыс өңірлеріне қатерлі.  

Құс тұмауына шалдыққан науқаста байқалатын 
белгілер кәдімгі тұмаудың белгілеріне ұқсас. Үйреншікті 
зертханалық тексерулермен вирус Н5N1 штам-
мы анықталмайды, сондықтан дұрыс нақтама кеш 
қойылуы мүмкін. Нақтама қойылғанға дейінгі аралықта 
ауру асқынып, геморрагиялық пневмония, өкпе-жүрек 
жеткіліксіздігі, өкпенің қабынуы, энцефалопатия белгілері 
байқалады. Ыстығы көтеріліп, жөтеліп және оны арнайы 
зерттеу арқылы болмаса, құс тұмауы екенін анықтау да 
қиын. Және жалпы тұмаудың вирустары тез құбылып, 
түр өзгертіп отырады дейді мамандар. Құс тұмауының 
вирустары адам тұмауының вирустарымен будандасса, 
ең қауіптісі сол. Адамға құс тұмауын жұқтыру қаупінің 
күшейетін кездері - ауру құстарды күткенде, қиын 
жинағанда, етін өңдегенде орын алады. Ем шарала-
ры жүргізілген кезде құс тұмауын емдеуде кәдімгі адам 
тұмауына қарсы дәрі-дәрмектер жақсы нәтиже бер-
ген.    

Бүгінгі күнде Қазақстан Республикасында құс 
тұмауының таралуының алдын алу үшін төмендегі іс-
шаралар жүргізілуде. Құс фермаларында ветеринарлық 
қадағалау, залалсыздандыру талаптары күшейтілген. 
Шетелдерден және құс тұмауы тіркелген аудандар-
дан құс өнімдерін тасымалдауға тыйым салынған. 
Жеке шаруашылықта үй құстарын күтуде арнайы киім, 
тұмылдырық кию, құс тұмауына күдікті, ауырған құстарды 
басқаларынан жеке оқшаулап, мал дәрігеріне хабарлау, 
өлген құстарды өртеу, мұздатылған құс өнімдерін асқа 
пайдаланғанда гигиеналық және аспапты талаптарды 
қатаң орындау қажет.   

- Шикі еттің піскен тамаққа жұғыспауын қадағалау, 
піскен тамақты бөлек сақтау.

- Шикі етке бөлек құрал (пышақ, кесуге арналған 
тақтайша) пайдалану.

- Жұмыртқаны, шикі етті ұстаған соң және турағаннан 
кейін қолды жуу.

- /Құс өнімдерінен тағам дайындағанда міндетті 
түрде технологиялық регламентті (температура мен пісу 
уақыты) сақтау.

- Үй құстарының жабайы құстармен араласуына жол 
бермеу.

- Мал жайлайтын киімдерді күнделікті киетін 
киімдерден бөлек қою, марліден тігілген бетперде, 
резеңке қолғап кию.

- Құстардан клиникалық белгілер байқалса немесе 
қырылып қалса, тез арада ветеринарлық қызметке хабар-
лау. Ауырған немесе өлген құстың жанына жақындамау.

- Тірі қалған құстарды бөлек қораға кіргізіп, аулаға 
шығармау, ветеринарлық қызмет мамандары рұқсат бер-
генше сойып, етін және жұмыртқасын пайдаланбау.  

  Ж.САДБАЕВ, 
Сарқан аудандық аумақтық инспекциясының 
мемлекеттік ветеринариялық- санитариялық

 инспекторы.       

Чудесная пора золотой осени!
Осень — самая уютная и теплая пора.    Не секрет,  что это та пора, когда кружка 

горячего    чая, добрый фильм и вкусный осенний пирог создадут особую атмосферу  
для уединения и хорошего отдыха.

Чудесная пора золотой осени располагает к пешим прогулкам. Так приятно брести 
по опавшим листьям, любоваться многоцветьем, вдыхать прозрачный, родниковый воз-
дух. В такие дни родители часто устраивают семейные прогулки по паркам и скверам.

 Р.ЖАКАНАЕВА,   
Екиашинская средняя школа КГУ, учитель начальных классов.

Балабақша-тәрбиенің алтын бесігі!
Балабақша-баланың жүйелі түрде білім-тәрбие алатын ең алғашқы қоғамдық ошағы. 

Мектеп жасына дейінгі балаларды адамгершілікке тәрбиелеудің маңызы зор. Мектепке 
дейінгі шақ адам өміріндегі ең маңызды кезең болып келеді. Өйткені осы кезде баланың 
бойындағы табиғи қасиеттері жан-жақты дами бастайды. Сондықтан осы шақта бала-
лармен анағұрлым жан-жақты дамытушылық әрекеттер жүйелі түрде жүргізілсе, жұмыс 
соншалықты нәтижелі болады. Тәрбиелі, білімді ұрпақ балабақшадан мектепке дайын 
шәкірт болып шығады.

Балабақшаның балаға беретін тәлім-тәрбиесінің қаншалықты мықты болуы, сол 
балабақшада қызмет ететін педагогикалық ұжымға байланысты. Тәрбиеші – ол әрі 
суретші, әрі әртіс, әрі ақылшы болып келеді. Өзім ата-ана болғаннан кейін, осы еңбектін 
бәрін балаларымнан көріп, өз ризашылығымды білдіргім келеді.

Қойлық ауылында орналасқан «Айдана» балабақшасының ұжымына 
шығармашылық табыс, талмас қанат, береке-бірлік, биік белестерді бағындырып, алға 
қойған мақсаттарына жете беруіне тілектеспін. Және де биыл ашылуларына 10 жыл 
толған мерейтойларымен құттықтағым келеді.

Ж.ШАРАМИЕВА, 
«Айдана» балабақшасы, «Балдаурен»тобының ата-анасы. 
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SARQAN

ARQAN DIDAR
 Сен туған күн, мерекеңмен!

Сарқан қаласының тұрғыны, қадірлі жездеміз, бажамыз Рус-
лан Қалиевті 60 жасқа толған туған күнімен құттықтаймыз!

Сізді бүгін алпыстың төрінен, абыройдың бигінен көріп 
отырғанымызға қуаныштымыз. Бұл төрге қалай шыққаныңыз, 
биікке қалай көтерілгеніңіз біздің көз алдымызда, көңілімізде. 
Сіздің қаншалықты асқақ болған сайын, соншалықты биязы кісілік, 
кішілілік қасиеттеріңізді ел алдында үнемі үлгі етіп айтып жүреміз, 
ағайын мақтан етіп келеді.

Сіздің төңірегіне нұрын төгетін жарық шамдай ашық та көпшіл, 
бауырмалдық қасиеттеріңізді біз үнемі сезініп келеміз. 

Ізгі тілекпен: бажалары Ертай, Ораз, балдыздары Қарлыға, 
Бақыт, Нұртай.

Көктерек ауылы, М.Маметова атындағы орта мектебінің 
жұмысшысы Касымова Жұмагүлді зейнеткерлікке шығуымен 
құттықтаймыз. 

    Еткен еңбектің еленгені кімге де болса қуаныш, көңілге үлкен 
медет! Қуанышыңыз құтты болсын! Еңбек демалысыңыздың әр 
күні шалқыған шаттыққа, отбасы-Отанда, ұл-қыздардың ортасын-
да балқыған бақытқа толсын! Өмір жолыңыз ұзақ болып, көрген 
бейнетіңіздің зейнеті денсаулық, бақыт, байлық алып келсін! 
Жапырағын жайған мәуелі бәйтеректей ғұмыр тілейміз!

Талай күндер төккен термен өткен күн,
Қуаныштың нәрі көктен сепкен күн.
Талай жылдар тағылымы толысып,
Еңбектен соң зейнет келіп жеткен күн.
Еленді еңбек қуанышты бәріміз,

Зейнет жаспен құлпырады сәніңіз.
Жалынды жас кейпін әлі сақтапсыз,
Қуанышқа ортақ кіші-кәріміз.
 Көктерек ауылы, М.Маметова атындағы орта мектеп ұжымы.

Рассмотрено уголовное дело в отношений
 сотрудников полиции

Сарканским районным судом Алматинской области рассмотрено уголовное дело в отноше-
ний сотрудников полиции А. и  Б. которые сфальсификацировали доказательства  в ходе уголов-
ного судопроизводства и привлекли заведомо невиновную к уголовной ответственности. 

В суде подсудимые предъявленное обвинение признали полностью и стороны заключили 
процессуальное соглашение в форме сделки о признании вины. Подсудимые приняли меры к 
полному возмещению ущерба, причиненного потерпевшей.

Суд, учитывая и оценивая собранные доказательства по делу, а также смягчающие обстоя-
тельства (признание вины, чистосердечное раскаяние в содеянном, не судимость) уголовную от-
ветственность и наказание, признал А. и  Б. виновными в совершении уголовного преступления 
предусмотренных статьей 28 части 3, 416 части 4, 412 части 1, 416 части  345 УК, в соответствии 
со статьей 58 части 3 УК, по совокупности уголовных правонарушении, путем поглощения менее 
строгого наказания более строгим назначил им наказание в виде ограничения свободы сроком на 
3 года, с лишением права занимать должности на государственной службе, в правоохранитель-
ных органах сроком на 3 года.

Приговор вступил в законную силу.
Пресс служба Сарканского районного суда.

Пограничник ауылын-
да ғұмыр кешіп, ұлдары 
мен қызын, бауырла-
рын құшағында аялаған 
әулетімізде әкеміздің орнын-
да әке болған ағамыз Дакеев 
Сейдахан Тоқтағанұлының 
тіршілік сапары шектелмеген-
де 1 желтоқсанда 70 жасқа 
толар еді. Сұм ажал орта-
мыздан алып кеткеніне бір 
айдың жүзі болды. Ақылман 
ардағымызды сағына еске 

ала отырып, өмірден озса да жарқын бейнесі 
жүрегімізде мәңгі сақталады.

Кішіпейіл, бар жұртқа жайдары едің,
Әулеттің ақылшысы, айбары едің.
Аппақ қардай кіршіксіз көңіліңнен,
Біздерге мейір құшақ жайған едің.
Өлді деуге көңіл шіркін сенбейді,
Сағыныштар жүректерді тербейді.
Еске алар ұрпақтарың бар кезде,
Аға атың ешқашанда өлмейді.
Игі істерден, қайырымнан құралған,
Иманыңды жолдас қылсын бір Аллам.
Аға, өзіңе бағыштадық құранды,
Сол дұғамыз болсын жарық шырағдан.
Иманыңыз жолдас болсын жан аға!
Еске алушылар: Дакеевтер, Айтбосынов-

тар әулеті.

Көкөзек ауылының 
тұрғыны, аяулы жар, асқар 
таудай әке, сүйікті ата 
болған Мухаметалин Жа-
натбек Төлеубекұлының 
өмірден өткеніне бір жыл 
толды. (09.02.1961 ж.-
12.12.2019 ж).

Жыл толды кеткелі өзің 
                   арамыздан,
Ойсырап орның қалды
                 ортамыздан.
Қайтейік сұм ажалға 
                  бар ма шара?
Мұңайып отбасың, бала-шағаң

 қалды артыңда.
Телміріп қараймыз да суретіңе,
Сағынып еске аламыз әр күнде де.
Көнеміз де тағдырдың дегеніне,
Келетіні қолымыздан құран 

бағыштау қабіріңе.
Еске алып, аңсауменен күн кешеміз,
Жарқын бейнең сақталады есімізде.
Білеміз оралмайсың қайта айналып,
Қаласың мәңгілік жүрегімізде сақталып.
Жатқан жерің жайлы, топырағың торқа бол-

сын! Орның пейіштің төрінде болсын.
Еске алушылар: жұбайы, қыздары-

күйеубалалары және немерелері.

Еске алу

Білім бөлімі және Сарқан аудандық кәсіподақ комитеті Ақын Сара орта мектебінің 
директоры Сансызбаева Гүлім Абиловнаға әкесінің мезгілсіз қайтыс болуына байла-
нысты отбасының қайғысына ортақтасып көңіл айтады. 

Қоғамдық өмірдің бел 
ортасында

Біз орта мектепті 1981 – ші жылы бітірдік. 
Абай атындағы орта мектепте шәкірттері 
үлгі тұтатын ұстаздар аз емес болатын. 
Солардың арасында біздің көңіл төрімізде 
Күләй Қазанатованың ұлағаты қалғаны 
анық. Қашан да күліп жүретін жайсаң жанды 
ұстазымыз неміс тілінен дәріс берді. Біздің 
жетістігімізге бізбен бірге қуанатын, тәрбиеге 
бағынбаған балалық мінезімізге түсіністікпен 
қарайтын. Үлкен өмірдің есігін ашқанымызша 
болашағымыздың қыр – сырын ұғындырып, 
қабілет-қарымымызды ерте бастан байқаған 
болатын. Біз де әр сабағын мұқияттылықпен 
атқарып, санамызға сәуле құйған апайымызға 
сыйластықпен қарадық. Сол сыйластық жібі 
әлі күнге дейін үзілген жоқ. Кездесулерімізде 
апайымыз ортамыздан табылып жүрді.

Күләй Күмісбекқызы 1947 жылы 
Жаңатұрмыс ауылында дүниеге кел-
ген. Он бірінші сыныпты Антоновка орта 
мектебінен тәмәмдаған ол Алматы шет тілдер 
институтының неміс тілі факультетінің түлегі. 
Жолдамамен Абай атындағы орта мектебіне 
келіп, осы мектеп-гимназиядан 2003 жылы  
зейнет демалысына шықты. Оқу-тәрбие 
ісіне қосқан үлесі бағаланып, Қазақ КСР оқу  
министрлігінің Құрмет грамотасымен мара-
патталып, «Қазақстан Республикасы Білім 
беру ісінің үздігі» атанды. «Әдіскер мұғалім», 
«Еңбек ардагері» медальдары бар. 

Абай атындағы орта мектепте қызмет 
атқарып жүріп, осы мектептің еңбек пәнінің 
мұғалімі Тілеубай Қалиевке тұрмысқа шығып, 
20 жыл төңірегінде бір мектепте қызмет 
атқарды. Бес бала тәрбиелеп өсіріп, бүгінгі 
таңда немерелерінің қызығына кенелуде.

Күләй Күмісбекқызы аудандық арда-
герлер кеңесінің президиум мүшесі. Әлі 
күнге дейін зыр жүгіріп жүріп, қоғамдық 
жұмыстардың бел ортасынан табылады.  Өзі 
оқыған М.Жұмабаев атындағы орта мектептің, 
өзі қызмет атқарған Абай атындағы мектеп-
гимназиясының алаңына 200 түптен раушан 
гүлін әкеліп отырғызуы ардагер ұстаздың 
келешегіміз кемелді болса екен деген арман 
– аңсарынан туғаны анық.

 Күләй апайымыздың өмірден ертерек 
озған ақын замандасы Күләш Бисекеева:

Бес құлының – жазира жазы жаныңның,
Өзіңнен алған иесі білім-танымның.
Шуағы солар арайлап атқан таңыңның,
Бес саусағыңдай аялы алақаныңның,-деп 

жазған болатын. Біз болмысы бөлек, зерделі 
зерек ұстазымызға ұзақ ғұмыр тілейміз

 Абай атындағы орта мектептің 
1981 жылғы түлектері.

Мәңгілік Ел-болашаққа 
ұмтылған ел

Жаңа Қазақстандық патриотизм 
дегеніміздің өзі-Мәңгілік Ел! Мәнгілік Ел – 
елдің біріктіруші күші,ешқашан таусылмас 
қуат көзі.Ол-барша Қазақстан қоғамының 
осындай ұлы құндылығы. (Н.Ә.Назарбаев) 
Біз қазақ халқы ғасырлар бойы жоқ іздеген 
халықпыз.Жоғалтқанымыз ең асылымыз-
Егемен еліміздің мәңгілік болуы еді.Біз осы 
асылды іздеп,соқпақпен де, сүрлеумен 
де жүрдік. Табанды күрестің арқасында 
ата-бабаларымыз өзінің бірлік-бересін 
сақтап қалған.Елмен елдесіп, жаумен 
жауласып, құлдырау кезін де бастан 
кешірді,сөйтіп халқымыз еркіндіктен айы-
рылды. Бізге өз тәуелсіздігіміз қымбат.Ол 
ата тарихымыздың,ана тіліміз бен дінімізді 
қаз-қаз тұрғызып,қазақ деген атауға қан 
мен жан кіргізгені үшін.Ол бізге қымбат – 
«Отан»деп жүрегізді қақтырып «елім» деп 
елеңдетіп, «жерім» деп желпіндіріп,барша 
алпыс екі тамырымызды игізіп,ата жұртын 
сүйгізгені үшін. Біздің бүгінгі егемендігіміз 
–ертеңгі болашағымыз. «Мәңгілік ел» 
идеясының бастауы тым тереңде жа-
тыр. Мәңгілік Ел... Мәңгілік Қазақстан 
біздің ата-бабаларымыздың мәңгілік ар-
маны болып еді.Осы күні біздің еліміздің 
мәңгілік екенін барлық ел мойындады.
Жеріміздің кеңдігіндей көңілімізде кең дар-
хан «қазақ» деген халықпыз.Елбасымыз 
Н.Ә.Назарбаев «Қазақстан жолы-2050:Бір 
мақсат,бір мүдде,бір болашақ» Жолдауын 
жолдады.Жолдауда «Біз үшін ортақ тағдыр 
бұл Мәңгілік Ел болу»-еді.Тіліміз,дініміз 
мәңгілік болса, мемлекетіміз де мәңгілік 
болады. Бүгінгі ұрпақ ел ертеңі.Біздің 
болашағымыз үшін ата-бабаларымыз 
қасық қаны қалғанша тер төгіп,еңбек етті.
Тәуелсіздігімізге қол жеткізіп бейбіт,егемен 
дербес мемлекет болдық. Елбасымыз 
болашақ жастарымызға сенеді,үміт арта-
ды.Болашақ жастарымыздың қолында. 

К.ЖАКСЫЛЫКОВА,
Екіаша орта мектебі КММ тарих пәні 

мұғалімі.

Жастар практикасына 
қатысуға шақыру

Жастар практикасы білім беру ұйымдары 
түлектерінің меңгерген кәсібі (мамандығы) 
бойынша бастапқы жұмыс тәжірибесін алуы 
мақсатында түлектер үшін ұйымдастырылады. 
Жастар практикасы меңгерген кәсібі 
(мамандығы) бойынша техникалық және 
кәсіптік, орта білімнен кейінгі, жоғары, жоғары 
оқу орнынан кейінгі білім беру бағдарламаларын 
іске асыратын білім беру ұйымдарының, оқуды 
аяқтағанына 3 жыл болмаған және жиырма 
тоғыз жасқа толмаған түлектері қатарындағы 
жұмыссыздарға арналған. Жастар практикасы 
бойынша жұмыс уақытша сипатқа ие болады. 
Жастар практикасының ұзақтығы 6 айдан аспай-
ды.  Жастар практикасына қатысушылардың 
жалақысын бір айдағы мөлшері 25 айлық 
есептік көрсеткішті (салықтарды, міндетті 
әлеуметтік аударымдарды, банк қызметтерін 
ескергенде) құрайды.

Сарқан ауданы  әкімдігінің халықты 
жұмыспен қамту орталығы  2021 жылға жастар 
практикасына 2018-2020 жылдары  оқу бітірген  
түлектерді қатысуға шакырады.

С. ОРЫНБЕКОВА,
Сарқан ауданы әкімдігінің

 халықты жұмыспен  қамту  
орталығының 

жоғары дәрежелі маманы. 

Қызыл Кітапқа енгізілген Тянь-Шань қоңыр аюы
Тянь-Шань қоңыр аюы тау мен Жоңғар Алатауында мекендейді. Қазіргі Өгем, Піскен, Жетісу 

(Жоңғар) Алатауларында кездеседі. Тянь-Шань қоңыр аюының аталығы (матай), аналығы 
(кірекей) ірі болады.

Аталығының дене ұзындығы 2,55 м, бойының биіктігі 135 м, салмағы 600 кг-дай. Негізінен 
құрлықта тіршілік етеді, суда жақсы жүзеді, ағашқа да жақсы өрмелей алады. Үш жаста жыныстық 
жағынан жақсы жетіледі. Аналығы өздері жасаған апанына екі жылда бір рет балалайды, 
мамыр-маусымда ұйығып, қаңтар-ақпан айларында аналығы екі қонжық табады. Оларды төрт 
айдай емізеді. Қонжықтары аналарымен бір жылдай бірге жүреді. Қазанның ортасынан сәуірдің 
ортасына дейін қысқы ұйқыға кетеді, қалған уақытта белсенді тіршілік етеді. Негізінен шөптесін 
өсімдіктермен, сирек жәндіктермен, майда сүтқоректілермен қоректенеді. Қонжық үшін қасқырлар 
мен барыстар өте қауіпті. 

Саны жылдан-жылға азаюда. Ақсу Жабағылы, Алматы қорықтарында, Лепсі, Тоқты 
қорықшаларында қорғалады. Саны өте аз, қорғауға алынып Қазақстанның «Қызыл Кітабына» 
енгізілген.

М. КҮЛПЕЙІСОВ,
«Жоңғар Алатауы» МҰТП РММ Сарқан филиалы Аманбөктер ИБ мем.инспекторы.    

Табиғаттың үнсіз жауы - өрт
Тілсіз жауға қарсы кез келген жағдайда дайын болуымыз қажет.Өрттің табиғатты шарпуына мына біз адам-

зат баласы себепкер болып жатамыз.Сондықтан орман алқабының өртке оранбауына біз жауаптымыз және 
қызмет тарапынан өрт қауіпсіздігіне қатысты жиындар,іс шаралар өткізіп отырамыз. 1.Жергілікті атқарушы 
органдармен бірлесіп халықпен,МОҚ жерлеріне іргелес әр түрлі ұйымдармен және мекемелермен орман 
өрттерінің таралуына жол бермеу үшін өрттің алдын алу, сондай ақ табиғатқа жанашырлықпен қарау бойынша 
түсіндіру жұмыстары жүргізіледі. 2.Шаруа қожалықтарының және өзге ауылшаруашылық ұйымдарының орман 
қорына іргелес ауылшаруашылық егістіктерінде шөптесін өсімдіктерді жағуға тыйым салуға бақылау жаса-
лынады. Құрметті тұрғындар және мемлекеттік ұлттық табиғи паркінің аумағына келушілер! Ормандағы өрт 
қауіпсіздік ережелерін сақтаңыздар. Жанып жатқан сіріңке,темекі тұқылын тастамаңыздар,майланған және 
жанғыш заттар сіңген материалдарды қалдырмаңыздар, өз артыңызда қоқыс қалдырмаңыз,орманнан кеткен 
кезде, от толық сөнгенше топырақпен көміп немесе үстінен су құйыңыздар. Табиғаттың шынайы әлемін қорғай 
білейік. 

А.КАЙРБЕКОВА,
«Жоңғар Алатауы МҰТП»РММ Сарқан филиалының байланыс диспетчері.

Хабарландыру  *  Объявления

40 штук рулондалған сояның сабанын 
сатамын. 

Хабарласыңыздар тел. 8777 2417217.


