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Ауданныњ ќоѓамдыќ-саяси 
апталыќ газетіSARQAN

Осы аптада 
мәслихат хатшысы 
және аудан әкімінің 
о р ы н б а с а р л а р ы , 
бірқатар бөлім бас-
шылары "Спутник-V" 
екпесін салдыр-
ды. Вакцинациялау 
басталғалы бері 
ауданға 750 -ден 
аса екпе жеткізіліп, 

толықтай егіліп болды. Қазіргі уақытта вакцинатсалаудың  екінші 
кезеңі жүзеге асырылуда. Жаппай ерікті түрде вакцинациялау үшін  
500 -ге жуық вакцина жеткізіліп, екпе егу жұмыстары жүйелі жүргізіліп 
жатыр. 

Қауіпті індетті жеңудің бірден-бір жолы екпе салдыру екендігін 
өмірдің өзі дәлелдеп отыр. Вакцина тегін жүргізіледі. Тегін екпе сал-
дыру үшін Сарқан аудандық орталық ауруханасына келушілер аз 
емес. Бүгінгі күні ауылдық округтерде де жаппай екпе егу басталып 
кетті.

Сарқан-Ақпарат. 

Сарқан қаласындағы 
«Сарқан жеміс консервілеу за-
уыты» алма, өрік, апельсиннен 
тосап шығаруды қолға алды. 
Жұмысын 2018 жылы бастаған 
зауыт, бүгінгі таңда өнім түрлерін 
көбейтіп оның санын 15-ке 
жеткізген.

Тамыз айында жұмыстары 
қарқын алатын кәсіпорын 
күніне 120 тоннаға дейін сусын 
шығаруға қауқарлы. Зауыттағы 
барлық қондырғылар Ресей, 
Қытай елінен әкелінген.

Бүгінгі таңда зауыт 
басшылығы бірнеше өнім 

Қазақтың ұланғайыр ше-
карасын қорғап, байтақ 

жерімізге көз сұғын қадаған қас 
дұшпандармен ұрыстарда Са-
дыр елінің бас батыры атанып, 
ұлыстың ұранына айналған Ал-
дияр Елкеұлының ерлігі тари-
хымызда қатталып, жадымыз-
да жатталып қалған болатын. 
Шамамен 1641-1712 жылдары  
ғұмыр кешіп, ақыл-парасатымен 
қой үстіне бозторғай 
жұмыртқалаған бейбіт заман ор-

натуды көздеген әз Тәукенің арман-аңсарының орындалуына 
ханның бас батыры Алдияр бабамыздың зор үлес қосқанын 
жазба деректер де, атадан балаға аманат болып жеткен 
аңыз-әңгімелер де айғақтайды. 

Батыр бабамызға ескерткіш орнату – елдігіміздің белгісі. Осы ой 
көкейімізге ұялап, «Бабалар рухы» қоғамдық қоры құрылған бола-
тын. Өткен жылдары зор құлшыныспен басталған іс-әрекетімізге пан-
демия кедергі болып, биылғы ақпан айынан ұйымдастыру жұмысы 
жанданды. Алматы, Талдықорған қалаларында жерлестерімізбен 
бас қосып, ортақ істен тыс қалмауын өтіндік. Түсіндіру шаралары 
аудан аумағында, көршілес Алакөл ауданында жалғасын тапты. 
Соның нәтижесінде елдің рухын көтеретін игі іске бастамашы бола-
тын азаматтар көптеп табылды. Миллиондап қаржы қосқан жомарт 
жүрек азаматтарымыздан бастап зейнетақысынан жырымдап баба 
есімін ұлықтауға ұмтылғандар санында есеп жоқ. Ауылдық округ-
тер жақсы мағынада бәсекелесіп, қорға құятын қаржыларын еселеп 
келеді. Сәуірдің бесіне дейінгі есеп бойынша 33 млн. 50 мың   555 
теңге жиналып, оның 15 миллионы ескерткішті мүсіндеу мақсатына 
аударылды. Бұл ескерткіш құнының алғашқы жарнасы. Болашақ 
мүсіннің жобасы бекітілді. Ескерткіш орнатылатын орын белгіленіп, 
заңдастырылуда. Демек еліне жігер берген, халқына қорған болған 
батырдың тұғырға қонар уақыты да алыс емес. 

Құрметті жерлестер! Халық батыры Бауыржан Момышұлының 
«Мен істедім дегенше, ел істеді десеңші» деген ұлағатты сөзі бар. 
Ауқымды жұмыстың бір адамның емес баршамыздың демеуімізбен 
жүзеге асатыны сөзсіз.  Биыл туғанына 370 жыл толатын батыр 
бабамыздың есімін мәңгі есте қалдыруға қадам жасалуда. Сондықтан 
осынау бүкілхалықтық іс-шарадан Сіз де, құрметті оқырман, қалыс 
қалмайды деп сенеміз.

Қадыр АБДРАХМАНОВ,
«Бабалар рухы» қоғамдық қорының қамқоршылық 

кеңесінің төрағасы.
«Бабалар рухы» қоғамдық қорының реквизиті:
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◄Мезгіл мәселесі

Батыр тұғырға қонады

түрлерін сынамадан өткізді. 
-Ешқандай қоспасыз алмадан 

дайындалған тосап сатылымға 
«SIVERS» джем брендімен 
шығарылады,- деді зауыт бас-
шысы Ринат Калиуллин.

Алдағы уақытта зауыт 
алманың жергілікті сорттары-
нан шыққан тосап, сусындарын 
танымал ететін ерекше дәм жа-
сап, табиғи артықшылықтары 
бар өнім ретінде тұтынушыларға 
ұсынуға ниетті. 

Сарқан-Ақпарат. 

Жүйелі жүргізілуде«SIVERS» джемі тұтынушыларға 
танымал  

-Қасен отағасы ескіше білім 
алған, түрікше – арапша сауатты 
адам еді. 1975 жылы 70 жасында 
дүниеден озды. Бес уақыт намаз-
ды қаза қылмады. Мен де он бес 
жасымнан намазға жығылдым,-
дейді қарт әже.

Ана жылдары немересі Нұрбек 
үйленгенде тойына сол кездегі 
Қазақ радиосының басшысы, 
белгілі сатирик Көпен Әмірбек кел-
ген болатын. Нұрбек ол жылдары 
радиода қызмет атқарып, әдебиет 
сыншысы ретінде танылып қалған-
ды. Көпен ағамыз намаз оқиды 
екен. Алтынжан әжемен бірге 
жайнамазға жығылып, кейуананың 
зеректігіне таң қалып еді. Со-
дан бері жылыстап уақыт өтсе де 
әжеміз әлі зерек, тың.

-Намазыңыз қаза болып көрді 
ме?-деп сұраймыз құлағы сәл 
тосаң естігенімен қимыл-әрекеті 
ширақ әжемізден біз.

Әжей көз жанарын кеңінен 
ашып бізге барлай қарады:

-Сонау соғыс жылдарын-

109 ЖАСТАҒЫ АЛТЫНЖАН ӘЖЕ 
көп жасаудың сырымен бөліседі

да «байтал түгіл бас қайғы» 
кезеңді бастан өткердік. Күн ұзын 
жұмыстамыз, қолымыз босамай-
ды. «Ораза – намаз тоқтықта» 
екенін сол жылдары жақсы 
сезіндім. Кейін заман түзелген 
соң жайнамаздан ажырап көрген 
жоқпын.

-Ұзақ жасаудың сырымен 
бөліссеңіз,-дейміз біз келесі кезек-
те.

-Адамды адам қылатын, 
сергітетін, ширататын еңбек қой, 
балам,-дейді әжей. – Жасым-
нан еңбектен қол үзбедім. Мен 
істемеген жұмыс қалмады. Тігінші 
болдым. Бұл кәсіптің шебері атан-
дым. Жұмысқа құлшынып барып, 
қуанып қайттым. Бір қыз, екі ұлым 
жетілді. Немере сүйдім, шөбере 
сүйдім, шөпшек сүйдім. Осының 
бәрі пенде атаулыны желпіндіреді. 
Келер күнге құлшындырады.

Алтынжан әженің Мысырхан 
атты ұлы ертерек көз жұмыпты. 
Одан кейінгі Түсіпхан мен Роза 
аналарын аялап, бірге ғұмыр 

кешіп келеді.
-Менің бұл әулетке келін бо-

лып түскеніме биыл 50 жыл 
болды,-дейді Роза Зекенқызы. – 
Мамандығым – акушер, Түсіпхан 
жоғары білімді математика 
мұғалімі. Екеуіміз 7 перзентті 
дүниеге әкелдік. Бүгінгі таңда 
Қуаныш Павлодарда, Қуан 
Сарқанда тұрады, екеуінің де 
кәсібі бар. Нұрлан № 1 мектеп-
гимназияда математика пәнінің 
мұғалімі. Ал Нұрбек болса Пра-
гада, «Азаттық» радиосының 
қызметкері. Бәрінің де отбасы 
бар. Қыздарымыз да қияға қонды. 
Немерелеріміздің алды есейіп, 
өмірге кірпіш болып қалануға 
ұмтылуда.

Роза табиғатына тән сыпайы 
қалпында балалары жайында 
әңгімелеуге бейім. Біз болсақ 
ғасыр жастан асқан енесінің күтімі 
жайлы тақырыпқа ойыса бердік.

-Апамыздың сүйіп тұтынатын 
тағамы – сүт, құрт, май, айран, 
қымыз. Мал сүтінен дайындалған 
тағамның қай-қайсысынан да 
шығып көрген жоқ. Тойып тамақ 
ішпейді. Аз-аздан ғана тұтынады. 
«Ауру - астан» екенін жақсы 
біледі,-дейді келіні.

Қарт әже жиі ауырып-
сырқайтындардың қатарында 
емес. Аурудың алдын алады. 
Кейінгі бір-ер жылда қан қысымы 
көтерілетінін байқапты. Одан 
басқа мазалайтын дерті жоқ.

Түсіпхан Қасенұлы кезегі келген 
соң өткен жылдары пайдалануға 
берілген жаңа үйлердің бірін алған 
екен. Өздері қосымша жөндеу 
жүргізіпті, үйі ұядай. Үй иелері 
әжеге амандаса келгендерді 
жылыұшырап қарсы алады. Жып-
жылы бөлмеде шуақты әңгіме 
өрбиді. Ғасырдан асқан жасында 
өмірдің аптабын да, ызғарын да, 
көлеңкесін де, күнгейін де көрген 
әз әженің әңгімесін тыңдау бір 
ғанибет емес пе?!

Жомарт ИГІМАН.    

Сарқан қаласында Жетісудағы ең қарт адам тұрады. Аты-
жөні Алтынжан Белдеубайқызы.

1912 жылы Қытайдың Алтай аймағындағы Қаба елді 
мекенінде дүниеге келген. Қытай-дүнген арасы бұзылған 
үркіншілік заманда ел ауа жөңкілген ағайындарымен бірге 
Монғолияның Өлгий аймағына қоныс аударған. Осында жүріп 
Қасен Малшыбайұлы деген азаматқа тұрмысқа шығып, 
өмірге үш перзент әкелген. Өткен ғасырдың 90-шы жылдары 
атақонысқа асыққан ағайындарымен бірге Сарқан ауданының 
Қарғалы ауылына қоныстаныпты. 
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Құрметті Сарқан ауданының тұрғындары, 
коронавирустық инфекцияға қарсы вакцинация 

мәселелері бойынша келесі медициналық ұйымдарға 
жүгіне аласыздар

Уважаемые жители Сарканского района, 
по вопросам  вакцинации  против Коронавирусной 

инфекции вы можете обратиться в следующие 
медицинские организации

БАЛАЛАРДЫҢ ОТПЕН ОЙНАУЫ
Балалардың отпен ойнауы-өрттің ең көп тараған түрі. Көбінесе осындай өрттердің туын-

далуына үйде балаларды жалғыз қалдырған және олардың тәртіптерін қадағаламайтын ата-
аналар кінәлі. Үлкендердің қарауынсыз қалатын орындарда балалардың ойыны өте қауіпті - 
шатыр жайларда, жер төлелерде, есік алдындағы құрылыстардың маңында. Балаларға ұдайы 
отпен ойнаудың қауіптілігін түсіндіру қажет. Сіріңкелерді және басқа да өрт қауіпі бар заттарды 
балалардың қолы жетпитін орындарда сақтаңыз. 

ЕСІҢІЗДЕ БОЛСЫН!
Өрт күйзеліс факторы болып табылады, өртке қарсы қызметін шақыру жөнінде дереу 

әрекеттерді, адамдарды көшіру, материалдық құндылықтарды құтқару және өрттерді сөндіру бой-
ынша алғаш қы әрекетерді қажет етуші.   

ӨТЕ МАҢЫЗДЫ!
Өрттің бірінші белгілері (күйген иісі, жалын шұғыласы, түтін және т.б.)  туындағанда дереу 101 

телефоны арқылы болған жағдай туралы хабарлау қажет.
Өз бетімен өртті сөндіру тек қана бастапқы кезеңінде, өрт ошағы шағын болған жағдайда 

сөндіруге болады.
Газды және электр желілерін сөндірген соң, жанып жатқан бөлмеден немесе үйден дереу кету 

керек. Мүмкіндік болса, бағалы заттар мен құжаттарды өзіңізбен бірге алыңыз.
Көршілеріңізге өрт туралы хабарлаңыз. Қарттар мен мүгедектерге қауіпті аумақтан кетуге 

көмектесіңіз.
Өрт сөндіру бөлімшесін қарсы алып, өрт орынын көрсетіңіз. Өрт сөндіру бөлімшелері келуіне 

дейін өрт сөндіру басшысына ғимаратта қалып қалған адамдар, өрттің туындаған орыны, адам-
дарды құтқару жөнінде қабылданған шаралар туралы хабарлау қажет.

Өрт кезіндегі бірінші медициналық көмекті жарақаттанғанды қауіпсіз орынға көшірген соң ғана 
көрсетіледі: жану өнімдерімен уланған кезде немесе талып қалған жағдайда – тыныс алдыру не-
месе жүректің массажы;  күйік алған кезде – жарақаттанған дене үстін стерилді матамен орап, 
жарақаттанғанға үлкен мөлшерде су беру қажет; дена мүшесі сынған кезде – шина салу және 
сынған жерлердің қимылсыз болуын қамтамасыз ету.

Өрт кезінде 101 телефонына қоңырау шалыңыз!
Е.ТУРСУНОВ,

Сарқан ауданы  ТЖБ бас маманы,  азаматтық қорғау майоры. 

ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ ГАЗОВЫМИ 
ПРИБОРАМИ!

В быту повсеместно используются газовые приборы, которые просты и удобны в обращении. 
Однако пренебрежение правилами пользования газом приводит к непоправимым последствиям.

При установке газового баллона необходимо проверить наличие резинового кольца и его 
целостность. На редукторе проверьте наличие трех металлических шариков. После установки 
категорически запрещается проверять места соединения на утечку газа зажженной спичкой, для 
этого нужно использовать мыльный раствор.

При пользовании газовыми приборами не забудьте открыть форточку. Не оставляйте газовые 
приборы без присмотра. Не допускайте к использованию газовыми приборами детей дошкольно-
го возраста, а также лиц, не знающих правил обращения с этими приборами.      

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
-         загромождать газовые приборы, какими-либо посторонними предметами.
-         оставлять горелки зажженными, уходя из дома.
-         пользоваться духовыми шкафами для обогрева кухни.
-         самовольно заниматься ремонтом плит и перестановкой газового оборудования.
 ПОМНИТЕ, что при утечке газа необходимо немедленно проветрить помещение, прекратить 

пользование газовым прибором и вызвать аварийную службу.  
Е.ИСАГАЛИЕВ,

старший инженер ОЧС  Сарканского района,  капитан гражданской защиты. 

ДАЧНИКАМ НА 
ЗАМЕТКУ

ОЧС Сарканского района ежегодно напо-
минает: необходимо быть осторожными при 
наведении порядка на территории частных жи-
лых домов, дач.

Чтобы избежать беды, убранный возле 
дома мусор вывезите в специально отведен-
ное место. Если без сжигания не обойтись, вы-
берите площадку так, чтобы исключить пожар. 

Расстояние до зданий и сооружений долж-
но быть не менее 10 м, от лесного массива – 20 
метров, 30 метров — от мест, где складируется 
сено или солома. Жечь отходы можно только в 
безветренную погоду, пламя нужно постоянно 
контролировать, ни в коем случае не остав-
лять без присмотра. В наличии должны быть 
огнетушитель, емкость с водой, лопата. Объ-
ясните детям, к чему могут привести забавы 
с огнем, тем более что за последствия будут 
отвечать взрослые.

В случае обнаружения загорания сухой 
растительности попытайтесь потушить огонь 
самостоятельно, однако правильно рассчи-
тывайте свои силы. При сильном ветре пла-
мя может распространяться со скоростью до 
одного метра в секунду. Если ликвидировать 
очаг пожара самим не удалось или огонь рас-
пространился на значительную площадь, не-
медленно сообщите о случившемся в пожар-
ную часть №22 города Саркан по телефону 
101 или 112 и постарайтесь как можно быстрее 
покинуть место пожара.

Е.ОРУМБАЕВ,
начальник  ОЧС Сарканского района, 
подполковник гражданской защиты.

Айлардың сұлтаны болған қасиетті рамазан айының  қарсаңында Сарқан аудандық орталық 
мешітінің ұйымдастыруымен «Қош келдің, рамазан» атты ауданға қарасты мешіт жамағаттары 
арасында құранның 30 парасынан жарыс өтті. Жарыс Сарқан қалалық мешітінің имамы Ер-
босын Аханұлының қасиетті құран аяттарын оқумен басталды. Сайыста ауданның бас има-
мы Серікбек қари Асқарұлы сөз сөйлеп, ардақты елші Пайғамбарымыз (с.а.с), «Сендердің 
ең жақсыларың, Құранды үйреніп оны өзгелерге үйреткендерің»- дегендей өздерің үйреніп, 
өзгелерге үйретіңдер деді. 

Қыс бойы жамағаттар құран жаттап, арнайы әзірленген болатын. Жарыс жеребе тарту 
арқылы өтті. Әрбір шәкірттің бір жеребе тартып,  үш сұраққа жауап беруі бағаланды. Жарысқа 
жалпы 40 тәлімгер қатысып, жүлделі орын алғандарға қаржылай сыйлық берілді. 

Өз тілшіміз.

Қош келдің, рамазан

Мемлекеттік қызметті сапалы  көрсету   
мәселесінің     өзектілігі - мемлекеттік 
қызмет барлық саланы және адамның бар 
тіршілік қызметі кезеңін қамтитындығында. 
Мемлекеттік қызмет алу жылдан жылға 
артып отыр. Қазақстан Республикасының 
2013 жылғы 15 сәуірінде «Мемлекеттік 
көрсетілетін қызметтер туралы» Заңы 
(бұдан әрі-Заң)  қабылданды. Аталған 
Заң мемлекеттік қызметтер сала-
сын, сондай-ақ қызмет алушылардың 
құқықтарын және қызмет берушінің 
құқықтары мен міндеттерін белгілейді. 
Қабылданған Заң  талаптары көрсетілетін 
мемлекеттік қызметтер бойынша жаңа 
көзқарастарды қалыптастырып, негізінен 
қызмет алушы  және азаматтардың 
құқықтары мен мүдделерін қорғауға 
бағытталған.   Мемлекеттік қызметтердің  
негізгі қағидаттарының бірі мемлекеттік 
қызметтер көрсету саласындағы ашықтық, 
сапа мен қолжетімділігі     болып    табы-
лады.

Мемлекеттік қызметтерді электрондық 
форматқа көшіру бойынша жұмыстар 
халықтың мемлекеттік қызметтер көрсету 
сапасына қанағаттану деңгейін арттыруға 
бағытталған.

Мемлекеттік органдарда және меке-
мелерде бизнес-процестерді жақсарту 
үшін  ақпараттық технологиялар 
кеңінен қолданылуда. Сонымен қатар, 

Мемлекеттік    қызметтер 

азаматтарға ыңғайлы жағдай жасау үшін 
Қазақстан Республикасының 2019 жылғы 
25 қарашасындағы  Заңымен қолданысқа 
енген проактивті көрсетілетін қызмет – 
қызмет көрсету субъектісінің бастамасы 
бойынша берілетін, қызметті көрсету үшін 
көрсетілетін қызметті алу субъектісінің ұялы 
байланыс абоненттік құрылғысы арқылы 
берілген келісімі міндетті түрде қажет бо-
латын, электрондық нысанда көрсетілетін 
мемлекеттік қызмет соның бір дәлелі.   Мем-
лекет қызмет алуды жеңілдету мақсатында 
проактивті көрсетілетін қызметтерді алуға 
өтініш беруге қызметті алушыларға  www.
egov.kz   Қазақстан Республикасының  
«электронды үкімет» веб-порталы неме-
се eGov Mobile, TelegramBot   мобильді 
қосымшалары  арқылы электронды өтінім 
беру қарастырылған. Аталған қызмет 
барлық электронды цифрлы қолтаңбасы 
бар интернет қолданушыларға қол жетімді.            
Мемлекеттік қызметтерді  кедергісіз, оңай әрі 
тез алу мақсатында проактивті көрсетілетін 
қызметтер санын ұлғайту үшін жұмыстар 
жүргізілуде.

 Қазіргі таңда 18 проактивті қызмет 
түрі көрсетіледі. Мысалы, «Бала туу» 
проактивті қызмет көрсетілетін қызметті 
алушының қатысуынсыз көрсетіледі. 
Проактивті қызмет арқылы пайдаланушы-
лар туу туралы куәлікке өтінім бере ала-
ды, балабақшаға кезекке қоюға болады.

Сондай-ақ, азаматтарға қызметтерді 
неғүрлым электрондық форматта алған 
тиімді. Мысалға, кезек күту, әртүрлі ны-
сандар мен құжаттарды қолмен толтыруға 
уақытты ысырап ету, бір органнан екінші 
органға бару - осының бәрін дәстүрлі 
келу тәртібімен емес, электрондық түрде 
мемлекеттік қызметтерді алу кезінде 
болдырмауға болады.

  
Асхат  ҚАСЫМБЕРКЕБАЕВ,

 Қазақстан Республикасы 
мемлекеттік қызмет істері агенттігінің 

Алматы облысы бойынша 
департаменті  мемлекеттік қызметтер 

басқармасының бас маманы.

Мемлекеттік көрсетілетін қызметтерге қолжетімділік 
қағидатының негіздерінің бірі мемлекеттік қызметтер көрсету 
процесін үнемі жетілдіру болып табылады, яғни мемлекеттік 
көрсетілетін қызметті кедергісіз алу үшін қажетті жағдай жасау бо-
лып табылады.

2025 ЖЫЛЫ ҚЫМБАТ МЕДИЦИНАЛЫҚ 
ҚЫЗМЕТТЕРДІҢ  КӨЛЕМІ 42%-КЕ КӨБЕЙЕДІ

Қазіргі таңда бірқатар өңірде медициналық ұйымдардың техникалық жабдықтануына байла-
нысты халықтың қымбат қызметтерге қолжетімділгі төмен деңгейде.

ҚР Денсаулық сақтау министрлігінде МӘМС есебінен қымбат медициналық қызметтерді ұсыну 
мәселелері талқыланды.

Қазақстанда медициналық сақтандыру жүйесінің жүзеге асырылуы есебінен қымбат 
медициналық қызметтердің көлемі 2025 жылға дейін біртіндеп 42%-ке көбейеді, соның арқасында 
халыққа қолжетімділігі де арта түспек. 

2021 жылы Медициналық сақтандыру қоры 950 мың қымбат медициналық қызметті 
қаржыландыруды жоспарлап отыр, ал 2025 жылға қарай олардың саны 1 355 мыңға жетуі тиіс.

«Әлеуметтік медициналық сақтандыру қоры» 
   КЕАҚ Алматы облысы бойынша филиалы.

Екпе пунктері жұмыс күндері 10:00-ге дейін, демалыс күндері 
8:00-ге дейін қабылдайды.



16 сәуір   2021 жылe-mail: Igiman01@mail.ru 3ARQANS ÓZEKTІ

1. Фитосанитариялық есепке алу субъектілері фитосанитариялық 
есепке алуды жүргізеді және фитосанитариялық есептілікті пестицидтерді, 
биоагенттерді өндіру, өткізу, қолдану, қызмет көрсету, қозғалыс, сақтау, за-
лалсыздандыру, фитосанитариялық мониторинг жүргізу орны бойынша 
Комитеттің аудандық аумақтық бөлімшелеріне (бұдан әрі – аудандық ин-
спекция) ұсынады.

2. Фитосанитариялық есепке алу нысандарын фитосанитариялық 
есепке алу субъектілері аудандық инспекцияға есептердің мынадай 
түрлері бойынша және мерзімдерде ұсынады:

1) пестицидтерді, биоагенттерді өндіру және (немесе) өткізу туралы 
есепті пестицидтерді, биопрепараттарды өндіруді (формуляциялауды), 
сатып алуды және өткізуді, энтомофагтарды өсіруді және өткізуді жүзеге 
асыратын фитосанитариялық есепке алу субъектілері жылына екі рет, бір 
рет 20 шілдеге дейін және бір рет 20 қаңтарға дейін;

2) пестицидтердің, биоагенттердің қозғалысы туралы есепті жылына 
екі рет, 10 шілдеге дейін бір рет, 10 қаңтарына дейін бір рет;

3) пестицидтерді, биоагенттерді сақтау туралы есепті жыл сайын 10 
қаңтарына дейін;

4) бүріккіш және дәрілегіш техниканың бар-жоғы туралы есепті қолында 
бүріккіш және дәрілегіш техника мен жабдық (ауыл шаруашылығы авиаци-
ясы, аэрозольдік генераторлар, атомайзерлік, штангалық, вентиляторлық 
бүріккіштер, бүріккіш және дәрілегіш техниканың өзге түрлері) бар 
фитосанитариялық есепке алу субъектілері жыл сайын, 10 қаңтарға дейін;

5) химиялық өңдеулер жүргізу туралы есепті меншікті өсімдік 

Уголовное наказания в виде привлечение 
к общественным работам путь

 к исправлению

Согласно статьи 43 Уголовного кодекса Республики Казахсатн 
Привлечение к общественным работам: 1. Общественные работы 
состоят в выполнении осужденным не требующих определенной 
квалификации бесплатных общественно полезных работ, органи-
зуемых местными исполнительными органами в общественных 
местах. 2. Общественные работы устанавливаются за уголовные 
проступки на срок от двадцати до двухсот часов, за преступления 
небольшой и средней тяжести – на срок от двухсот до одной ты-
сячи двухсот часов. Общественные работы отбываются не свыше 
четырех часов в день с освобождением осужденного на время их 
отбывания от выполнения трудовых обязанностей по месту основ-
ной работы либо в свободное от учебы время. 2-1. В случае укло-
нения от общественных работ они заменяются: 1) осужденным за 
уголовный проступок – арестом из расчета одни сутки ареста за 
четыре неотработанных часа общественных работ; 2) осужден-
ным за преступление – ограничением свободы либо лишением 
свободы из расчета один день ограничения свободы или лишения 
свободы за четыре неотработанных часа общественных работ. 
2-2. При назначении более мягкого наказания, чем предусмотрено 
за данное уголовное правонарушение, назначении наказания за 
неоконченное преступление, а также при замене наказания срок 
общественных работ может быть ниже низшего предела, уста-
новленного настоящей статьей. 3. Привлечение к общественным 
работам не назначается беременным женщинам, женщинам, име-
ющим малолетних детей в возрасте до трех лет, мужчинам, вос-
питывающим в одиночку малолетних детей в возрасте до трех лет, 
женщинам в возрасте пятидесяти восьми и свыше лет, мужчинам 
в возрасте шестидесяти трех и свыше лет, инвалидам первой или 
второй группы, военнослужащим.

     А.АУБАКИРОВ,
начальник службы пробации  Сарканского района,

 капитан юстиции.                                                            

2021 жылдың наурыз айында Алматы облысы бойынша міндетті 
әлеуметтік медициналық сақтандыру үшін жұмыс берушілер мен жеке 
кәсіпкерлердің аударымдары мен жарналарының жалпы сомасы 2,182 
млрд. теңгені құрады.

Республика бойынша наурыз айында түскен жарналар сомасы (2021 
жылғы 01-31 наурыз аралығында) 35, 061 млрд.теңгені құрады.

"Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру қоры" КЕАҚ Ал-
маты облысы бойынша филиалының директоры Нұрлан Отарғалиев 
атап өткендей, наурыз айында Алматы облысы бойынша 1,025 млрд. 

Жеміс ағаштарын 
аурулардан қорғайық 

Ауданымыздың өсімдік шаруашылығы ішінде бірден-бір маңызды бо-
лып саналатын сала жеміс дақылдары. Кейінгі жылдары ауданымыздың 
шаруа қожалықтары және жеке меншік аулаларда аудандастырылған жеміс 
сорттарының  көшеттері отырғызғандықтары мәлім. 

Жоғарғы сапалы мол өнім алу, оны ұзақ уақыттар бойы сақтау үшін өсімдік 
ауруларын алдын алу маңызды мәселе. Қазіргі уақытта жеміс ағаштарыныда  
ақ ұнтақ, таз қотыр, цитоспороз, жеміс шірігі аурулары көп кездеседі. Бұл 
аурулардың таралуына  ылғалдың мол болуы, жауын-шашының жиі жаууы,  
күндіз ыстық, түнде салқын, таңертеңгі уақытта шықтың түсуі қолайлы әсерін 
тигізеді. 

Жеміс шірігі, Монилиоз-Бұл ауруды Алма мен Алмұрттың жеміс шірігі 
Monilia fructigena саңырауқұлағы тудырады. Ауру жемістің солуымен, 
шіріуімен сипатталады. Әсіресе аурудың жаппай таралуы жаз айының екінші 
жартысында байқалады. Жеміс шірігін тудырытын саңырауқұлақтар өсімдік 
механикалық зақымданғанда ұлпасына өтіп дамиды. Жемісте алдымен 
дөңгелек қоңырқай сұр дақтар пайда болады. Жеміс шірігі 1-2 аптаның ішінде 
бүкіл жемісті қамтиды. Қарайған жемістері кейде жерге түспей ағаш басын-
да қалып қояды. Ауа-райы ылғалды кезде ауруға шалдыққан жемісте ауру 
қоздырғышының мицеллиасы мен спораларынан тұратын,  шеңбер бойына 
орналасқан сарғылт күлгін түсті өңез пайда болады. Бұл жеміс шірігінің ау-
руы басқа жеміс шіріктерінен негізгі айырмашылығы. Сонымен қатар жеміс 
шірігі сүйек жемісті дақылдарында кең таралған. Сүйек жемісті дақылдардың 
жеміс шірігі (қоздырғышы Monilia cinerea)-өрік, шабдалы, алхоры, шиелердің 
зиянды ауруы. Алма мен алмұрт жемістерінде ауру қоздырғыштары болған 
жағдайда жемістер ойыс шірікке жиі шалдығады. Бұл кезде жемісте кішкене 
дөңгелек ойыс дақтар пайда болады. Жеміс дәмі жағымсыз болып, жеуге 
жарамайды. Сонымен қатар жемістер бактериялар қоздыратын сулы шірікке 
шалдығып, жеміс шіріп, қоймалжың шірікке айналады. Көбінесе ойпаң, 
жел бармайтын жерлерде, тығыз отырғызылған бау-бақшалар ағаштары 
ауруға көп шалдығады. Ауру қоздырғыштары ағаш басында қалған немесе 
жерге түскен ауру жемісте сақталады.  Сондықтан күзде  кепкен, ауырған 
бұтақтарын кесіп, ағаш басында қалған ауру жемістерін түсіріп өртеп неме-
се көміп тастау қажет және ерте көктемде химиялық препараттармен өңдеу 
жұмыстарын алма ағашы гүлдегенге дейін және гүлдеп алма жемісінің пайда 
болғанға дейінгі кезеңде жүргізу керек.   Қолданылатын препараттар: 

Топсин-М, 70% с.п. қолдану мөлшері 1,0-2,0 л/га. 
Колфуго-Супер, 20 % с.п. қолдану мөлшері 1,0-1,3 л/га.

Ж.ТОЛУБАЕВА,
ҚР АШМ АӨК МИК  «РФДжБӘО» 

РММ  Сарқан аудандық филиалының фитопологы.          

Сахарная свекла-ценная 
техническая культура

Выращивание сахарной свеклы в сравнении со многими дру-
гими сельхозяйственными культурами обеспечивает получение с 
одного гектара посева более высокой доходности. Практика по-
казывает, что введение в севооборот сахарной свеклы способ-
ствует общему подъему культуры земледелия. По Алматинской 
области сахарная свекла в основном выращивается на поливных 
землях. Так как эти участки орошаемые они очень засорены сор-
ными растениями, значит на них нужно проводить химические и 
технические меры борьбы.  У нас в основном по Сарканскому  
району  на сахарной свекле лидируют такие сорные растения как 
: марь белая, лебеда раскидистая, вьюнок полевой, щирица за-
прокинутая.

Меры борьбы:
1) Применение почвенного гербицида:  Дуальд Гольд норма 

расхода-1,3-1,6 л/га, Пирамин-Турбо,52% к.э. (хлоридазон,520 
г/л) норма рахода 3,0-5,0 л/га;

2) Боронование до и  после отрастания  всходов;
3) Химические меры борьбы:Лонтрел-опрыскивание посевов 

в фазе 1-3пар настоящих листьев культуры 0,3-0,5л/га.Зеллек 
супер ,в фазе 2-6 листьев 0,3-0,5 л/га, Пантера опрыскивание по-
севов от 2-3листьев до стеблевания у сорняков. Шогун против 
однолетних 0,8-1,0 л/га,против многолетних1,0-1,5л/га;

4)  Повилика-опрыскивание посевов в фазе 2-3 пар насто-
ящих листьев культуры препаратом Керб норма 6,0л/га, расход 
воды 600-700л/га.

А.БЕГАЛИНОВА,
«РМЦФДиП» РГУ герболог Сарканского районного 

филиала.

2021 жылғы халық санағын жүргізу 
туралы

Қазақстан Республикасы «Мемлекеттік статистика туралы» Заңына 
сәйкес, 1999 және 2009 жылы санақтарды өткізу тәжірибесімен халықаралық 
(БҰҰ ЕЭК) ұсынымдарды ескере отырып, кезекті әлемдік раундтармен халық 
санақтарын өткізу мерзімдерінің салыстырмалығын қамтамасыз ету үшін, 
Қазақстанның кезекті халық санағын 2021 жылы қазанда өткізу ең оңтайлы 
мерзім болып белгіленді.

Санақты екі әдіспен, заманауи ақпараттық технологияларды, атап 
айтқанда «интернет» желісін және портативті-есептеу құрылғыларын 
(планшеттерді) пайдалану арқылы өткізу жоспарлануда. Интернет-сұрау 
салу кезінде азаматтар өз бетінше өзіне және өзінің отбасы мүшелеріне 
электрондық санақ парақтарын мамандандырылған сайтта толтыра алады. 
Екінші әдіс санақ персоналы туралы мәліметтерді жинау үшін қалған аза-
маттарды жаппай аралап шығуды пайымдайды. Ақпаратты жинауды санақ 
персоналы планшеттер арқылы электрондық санақ парақтарына енгізуді 
жүзеге асырады. Сондай-ақ ақпараттың қайталануын болдырмау үшін және 
ақпараттық деректер базасын өзектілендіру үшін санақ парағына жеке 
сәйкестендіру нөмері (ЖСН - ИИН) қосылды.

2021 жылғы 12 наурыздағы №17-ө н/қ Сарқан ауданы әкімінің өкімімен Ал-
маты облысы Сарқан ауданы халқының ұлттық санағын өткізуге жәрдемдесу 
жөніндегі аудандық комиссия құрылып, іс-шаралар жоспары бекітілген.

Аудан әкімінің орынбасары Ж. Мынбаевтың төрағалық етуімен 2021 
жылдың 30 наурызда өткен жиналыста тиісті бөлімдер, қала және ауыл 
округтерінің әкімдеріне нақты тапсырмалар берілді.

Хочу я дать тебе 
прошенье

Не пей..., мой друг
И... не лишай себя и не друзей и не подруг,
Уходят радости забвения досуг.
И счастье в жизни на Земле,
Не всем дается,
Оковы зла паук плетёт,
Не разрушай себя сынок.

Минута жизни
Есть путь к Отчизне,
Идти дорогою прямой а путь твой узок,
И надо сбросить вериги грузов.
Как гордый враг расставил сети, ямы, клети, 
Войти в широкие врата,
О, не входи мой дорогой туда,
И не играй с судьбою никогда.

Какая глупость жизнь на волоске,
Родные: мама, папа все в тоске.
Куда ушел, когда придет,
О, господи спаси, а то ведь пропадет.

Огни мерцают дамы бары,
А в доме у тебя уже скандалы.
А в барах пьют, там много пира,
О, о не сотвори себе кумира.

А вот сидит, ну молодой,
Бурлит водой
Кальян он курит,
Постылось… все в дыму,
- Да-а, в обмане я живу,
И враг закрыл мои мечты,
Сковал, загнал и ободрал,
Танцует тащит в Ад, гад,
- Герой, ты не солдат.

Он сатана в мозгах,
Тебя он губит, кричит.
Что дома там…
Тебя уже никто не любит.

Какая глупость жизнь на волоске,
- Остановись.
- Ой, кто ты и я где?
- Я, есть воскресенье
- И ты, моё творенье
- Я, есть жизнь, я путь к Отчизне.

Прийди скорей
Оставь бунтарскую природу,
- Нет радости. – Дам радость.
Вино святого духа, любви венец,
Тогда уйдет душевная разруха.
Приди скорей: Отец.
Я сегодня поразмыслю,
Слово жизнь внутри меня
Боль в груди
Уста почище, слезы льет душа моя.

Я сегодня вдруг очнулась,
Ой, куда я окунулась.
Там метла, а здесь бедлам,
Мне нужен свет твоих программ.

Телевизор отключаю,
Слово ввысь провозглашаю.
Нужен с господом успех,
Отсекаю в сердце грех.

Бог победитель сатаны,
Да будет свет и нет здесь тьмы.
Бог порядка и устройства,
Вытесняю беспокойства.

Не страшись судьею быть,
Быть или не быть,
Надо правду говорить,
Вред, когда оправдан грешник,
Он может господа забыть.

Ты светильник мой в завете,
Поступай, как любят дети.
Долго, долго не сердись,
Всех прости и ободрись.

Духом радости успеха,
Не твори Богу потеху.
Осторожно, Слово – жить,
Бог, хочу тебя любить и хочу с тобою быть.

Мысли добрые хранить,
Чувства Богу предовать.
Сатану из дома гнать,
В Царстве надо побеждать.

Гибкий ум, лоза святая,
Ухо востро, слух хорош,
Не проймешь враг, не проймешь!

Рассудительное сердце,
Ну-ка злоба: Прочь уйди,
Лучше пищи – Хлеб духовный,
Думай чаще о любви.

Дух Святой неиссякает,
Бог Отец, все в нас творит.
Что еще, не затворись,
Чуждое не говори.
Ведь огонь горит внутри,
Яркий свет его любви.

Е. ГРИНБЕРГ,
г. Саркан.

Фитосанитариялық есепке алу  нысандарын ұсыну тәртібі
шаруашылығы өнімін өндіру үшін пестицидтерді, биоагенттерді 
қолдануды жүзеге асыратын фитосанитариялық есепке алу 
субъектілері ай сайын, наурыздан қыркүйекке дейін, есеп беруден 
кейінгі әр айдың 5-іне дейін; 

6) химиялық өңдеу жөніндегі қызметтер көрсету туралы есепті 
химиялық өңдеулер жөніндегі қызметті көрсететін фитосанитариялық 
есепке алу субъектілері ай сайын наурыздан қыркүйекке дейін, есеп 
беруден кейінгі әр айдың 5-іне дейін;

7) тыйым салынған және жарамсыз пестицидтерді және олардың 
ыдыстары, сондай-ақ пайдаланылған пестицидтердің ыдыстарын 
зарарсыздандыру туралы есепті тыйым салынған және жарамсыз 
пестицидтерді және олардың ыдыстары, сондай-ақ пайдаланылған 
пестицидтердің ыдыстарын зарарсыздандыруды жүзеге асыратын 
фитосанитариялық есепке алу субъектілері жыл сайын, 10 қаңтарға 
дейін;

8) пестицидтерді, биоагенттерді сақтауды жүзеге асыратын 
фитосанитариялық есепке алу субъектілерінің қойма үй-жайларының 
болуы туралы есеп, жыл сайын, 10 қаңтарға дейін. 

Аталған талаптар орындалмаған жағдайда Қазақстан 
Республикасының  Әкімшілік  Құқық бұзушылық  Кодексінің 403 ба-
бына сәйкес жауапқа тартылады.

Р.БОКУШБАЕВ,
өсімдіктерді қорғау инспекторы.                             

2021 жылдың наурыз айында «Әлеуметтік медициналық сақтандыру қоры» КЕАҚ 
Алматы облысы бойынша түскен жарналар 2,182 млрд. теңгені құрады

теңге жұмыс берушілердің аударымдары және 1,157 млрд. теңге 
азаматтық-құқықтық сипаттағы шарттар бойынша жұмыс істейтін 
жеке кәсіпкерлер мен тұлғалардың жарнасы болып саналады.

МӘМС-ке келіп түскен барлық қаражат, сенімгерлік басқару шарты 
бойынша Ұлттық банкте сақталады және кейіннен МӘМС шеңберінде 
көрсетілетін қызметтерді төлеуге жіберіледі.

«Әлеуметтік медициналық сақтандыру қоры» 
КЕАҚ Алматы облысы бойынша филиалы.
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В течении года педагоги разместили 

свои работы в 12 районных,22 областных 
и 97 республиканских  изданиях. 37% учи-
телей стали докладчиками 8 районных,8 
областных,13 республиканских и 3 школь-
ных вебинаров. Педагоги участвовали и  
заняли призовые места в 22 областных и 
56 республиканских конкурсах.

  Качество знаний -это один из показа-
телей деятельности школы. Понимая это, 
коллектив школы в условиях карантина 
приоритетным направлением считает 
развитие преподавательских компетен-
ций. Администрация школы приняла в 
этом году решение о необходимости обу-
чения всех педагогов школы  по подготов-
ке к предстоящему международному те-
стированию PIZA.После заключенного на 
5 месяцев договора учителя проходят об-
учение и уже 9 учителей сертифицирова-
ны. Это позволило им начать подготовку 
наших 15-ти летних учеников к предстоя-
щему международному тестированию.

В обязательном порядке мы рассма-
триваем возможность повышения каче-
ства знаний через внеурочную деятель-
ность . В  школе созданы условия для 
получения развития своих возможностей 
в различных формах.

  В течении карантинного года полу-
чили диплом 3 степени Президентской 
олимпиады  по предметам естественно-
математического цикла Сарсембаева Ал-
тынай , ученица 10 класса. Абильмансур 
Нурдана получила сертификат данной 
олимпиады за участие. Хорешкова Диана 
стала призером областной предметной 
олимпиады по казахскому языку. Савина 
Александра  заняла 3 место в област-
ном конкурсе научных проектов«Дарын».
На республиканских чтениях «Абай 
оқулары»  получен диплом 1 степени 
Жаксыгелді  Айданой. Кабидашвили Ве-
роника награждена дипломом 2 степени 
в областной олимпиаде по информатике 
«Болашаққа қадам»,Курдюмов Никита по-
лучил благодарственное письмо. В мае 
2021 года наша ученица Свешникова 
Анна и Пацукова  Карина приглашены в 
город   Минск для участия в  1 междуна-
родном конкурсе научных проектов для 
учащихся, руководитель данных учени-
ков Шелехова Н.И ,она, как  докладчик 
,приглашена на конференцию  . Жума-
кан  Ажар и Садчикова Дарья победите-
ли международного конкурса научных 
проектов Международной Академии наук 
города Санкт- Петербург. Трое учащихся 
по истории и права заняли первые места  
в олимпиаде имени М.Ломоносова город 
Омск,по математике 4 ученика, по русско-
му языку 9 учеников. Шелехова Алексан-
дра ,ученица 2 класса ,заняла 3 место в 
конкурсе  научных проектов «Наука без 
границ» .Пацукова Карина и Свешнико-

Год работы в условиях 
карантина: школа 
курс не меняет!

Казахстанская  система образования пережила один из сложных эта-
пов своего развития. Пандемия заставила всех педагогов страны в уско-
ренном темпе  овладевать  методами  дистанционного обучения ,обуче-
нию в режиме онлайн и офлайн. Даже в столь трудное время государство 
помогло каждому учителю и ученику :школа-гимназия получила за год  ка-
рантина  55  планшетов,  7 компьютеров и   90  ноутбуков,62 Wi-fi роу-
тера. Компьютерные  технологии стали весомой частью целостного 
образовательного и воспитательного процесса. Используя опыт разви-
тых стран в учебном процессе ,стали использоваться  ZOOM  ,Microsoft 
Teams,образовательная платформа  Bilim land , виртуальные лаборатор-
ные и практические занятия, цифровое обучение Mozaik-mozaWeb .За про-
шедший год стало понятно, что компетентный педагог-гарант качества 
образования .100 % учителей прошли курсы повышения квалификации по 
интерактивным формам обучения в дистанционном формате на базе 
НИШ и АО «Орлеу», УЦА (Киргизия), Образовательный центр «Даму".

ва Анна заняли 2 место в республикан-
ском конкурсе научных проектов «SMART 
CHILGREN OF KAZAKHSTAN»город Нур-
султан. Впервые добились результата  в  
конференции «На пути к открытиям» в 
секции «Физическая культура »Зайцев 
Станислав , в секции «История» Жума-
кан  Ажар и Садчикова Дарья, в секции 
«Культурология» Пацукова Карина горо-
да Тюмень. Серебряным сертификатом 
и дипломом 2 степени награждена Шеле-
хова Н.И. по итогам участия в IV Област-
ной ярмарке мастер-класса. В областном 
конкурсе «Мәңгілікке сүйікті туған өлке» 
Ғалым Мереке, Әбілмансұр Әділет заня-
ли 1 место  с исследовательской работой  
«Распространение бактерий».Нестерцо-
ва  Милана  ,Савина Александра ,Кин-
гушанова Юлия,Андреев Никита,Чехова 
Маргарита ,Зайцев Кирилл призеры 
экологической республиканской онлайн 
олимпиады. На Международной олимпи-
аде  им.Аль Фараби диплом 3 степени по-
лучила Сарсембаева Алтынай.  В Респу-
бликанском интеллектуальном  конкурсе 
«Моя малая Родина» диплом 3 степени  
получила Алетай  Айым, в Республикан-
ском  конкурсе  «Өлен сөздің патшасы» 
Базарбай Мейір получил   Диплом І степе-
ни, в Республиканской  онлайн олипиаде 
по предмету Всемирная история  Емелья-
нов Руслан награжден  Дипломом  І сте-
пени.Савина Мария и Беликова Каролина  
награждены дипломом  1 степени Летней 
школы олимпийского резерва .

Требования  современного времени 
-строить образование на свободном вы-

боре образовательной траектории для 
каждого ученика, совершенствовать себя, 
ставить новые цели и стремиться к их до-
стижению, заставило педагогический кол-
лектив пересмотреть профессиональные 
подходы к ведению образовательного 
процесса. На основе опыта  передовых 
школ  началось обновление УВП.   В рам-
ках этих преобразований  школа начала  
сотрудничество  с образовательным фон-
дом « Рыбаков» и  проектом Globallab , 
созданного при  грантовой  поддержке 
фонда «Сколково» , Ресурсным центром 
дополнительного образования города 
Санкт-Петербурга «Дворец творчества 
детей и молодежи». В  Globallab талант-
ливые дети ,заплатив небольшую сумму 
,могут работать над  различными проек-
тами под руководством научных работни-
ков совместно с учениками других стран 
на  нескольких языках ,при этом они 
развивают исследовательские навыки и 
мотивируют свою познавательную дея-
тельность. Коллектив школы занимает 
лидирующие позиции в районе , и 6 чле-
нов администрации школы в этом году от 
Сарканского района будут защищать про-
ект модернизации школы  «Повышение 
качества знаний». Данный проект стал 
результатом участия школьной команды 
в шестимесячных Эксклюзивных  курсах 
повышения квалификации «Акселератор 
успешных школ» ,открытая защита будет 
проходить в рамках позиционирования  с 
участием независимых экспертов и обще-
ственности в мае 2021 года. 

Заместитель директора школы –гим-

назии №1 Станкевич Татьяна Михайлов-
на 18 марта 2021 года награждена меда-
лью ,Указом Президента РК ей присвоено 
почетное звание «Қазақстанның еңбеқ 
сінірген ұстазы»

Шелихова Н И. участница 2  Респу-
бликанского форума женщин- педагогов 
«Взгляд на развитие образования и бла-
гополучия страны», г. Нурсултан.

В рамках инициативы Первого Пре-
зидента Республики Казахстан-Елбасы 
Нурсултана Абишевича Назарбаева «Ел 
Үміті» по поддержке и развитию молодых 
талантов и лидеров в проекте Елбасы 
наставником по Сарканскому району яв-
ляется учитель физики Асет Ахжархын. В 
целом по району 9 участников стали об-
ладателями бронзовых медалей. Среди 
них 6 учеников школы Алетай Ақнұр, Ер-
денбекова Анеля, Жумажан Акерке, Дар-
миш Дина, Мамиланова Молдир и Байту-
бек Мадина .

С сентября  2020 года школа-гимназия 
№1перешла на подушевое финансиро-
вание .Интернациональный контингент 
школы состоит из 841 ученика и 41   вос-
питанников, что  позволяет регулировать 
свои доходы и расходы самостоятельно. 
Финансирование школы за счет много-

численности увеличилось  в 1,5 раза, это 
позволит развить  инфраструктуру школы 
и поддерживать необходимый уровень 
цифровизации. За последнее полугодие   
были приобретены 2 LEG  интерактивные 
панели для предметных кабинетов, брус-
чатка для благоустройства  школьного 
двора, а также  музыкальная студия за-
писи и инструменты. К началу следующе-
го учебного года в школу будут завезены 
кабинеты технологии для мальчиков и 
девочек, принтеры . Впервые , по ито-
гам  2020 года учителя ,в соответствии с 
принятым коллективом положением ,по-
лучили стимуляционные  выплаты. Они 
определялись  активностью и результа-
тивностью  педагогической деятельно-
сти конкретного учителя школы, от 30000 
тысяч тенге и ниже получили учителя. В 
общем, было выплачено 600000 тенге. 
Единовременные премиальные выплаты 
получили  также технический и обслужи-
вающий персонал школы.

  Помогают  школе выжить в нелегких 
условиях всеобщего кризиса  земляки и 
бывшие ученики школы: Бершимбеков 
Кайратбек (к/х «Арлан»), Абдрахимо-
ва Зуля (ИП «Абдрахимова»), Буашев 
Бауыржан, Блискельдинов Канат (к/х 
«Жас қанат»), Сеитбаев Алмат (мага-
зин «Болашақ»)   Шалгынбаева Кумыс-
хан  (кафе «Дархан»), Смагулов Асет (к/х 
«Смагулов»). Большее спасибо им за до-
бро, оказанное  детям!

Ж.БЕРШИМБЕКОВА,
 директор школы-гимназия №1. 
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Ауылшаруашылығы сала-

сы әрбір мемлекет үшін өте 
маңызды саналады. Дүние жүзінде 

ауылшаруашылығы саласы жоқ 
ешқандай мемлекет жоқ. Біздің 

елімізде ауылшаруашылығы 
жылдан жылға дамып келеді. ҚР 

ауылшаруашылық министрлігінің 
ақпаратына жүгінсек 2020 жылы  

елімізде ауыл шаруашылығына 
пайдаланылған жердің ауданы 22,6 
млн гектарды құрапты. Еліміздің 

топырақ-климаттық жағдайы 
көптеген ауылшаруашылық 

дақылдарын өсіруге  қолайлы. Соның 
ішінде елімізде өсірілетін негізгі 

майлы дақылдың бірі – майбұршақ 
дақылы.

Майбұршақ – майлы және бұршақ 
дақылдарының ішіндегі ең көп таралған түрі 
болып саналады. Бұл дақылды адамдар осы-
дан 5000 жыл бұрын Шығыс Азияда өсіре 
бастаған деген дерек бар. Майбұршақтың 
құрамында ақуыздың мөлшері жоғары және 
көптеген бағалы тағамдық компонеттерге 
бай  болғандықтан, оны өсіру көптеген ел-
дерде әлдеқашан қолға алынған. Майбұршақ 
жер шарындағы 60-тан астам елдердерінде 
өсіріледі. Соңғы жылы әлемдегі майбұршақ 
өсірілетін егістің ауданы 125 млн. гектардан 
асты. Өнімділік бойынша жоғары нәтижелер 
келесі елдерге тиесілі: АҚШ – орташа  35 ц/га, 
Бразилия – орташа 32 ц/га, Аргентина – орта-
ша 30 ц/га, Парагуай – орташа 28 ц/га, Канада 
– орташа 30 ц/га және Украина – орташа 26 ц/
га. Өткен жылдың есебі бойынша жер жүзінде 
360 млн тоннаға жуық майбұршақ өндірілген, 
оның ішінде негізгі өндіруші елдер: АҚШ – 
125,2 млн.т, Бразилия – 115 млн.т, Аргентина 
– 54 млн.т, Қытай – 16 млн.т, Үндістан – 12,5 
млн.т өндірген. Ал Қазақстанда өткен жылы 
майбұршақ дақылы 130 мың гектарға себіліп, 
ал орташа өнімділігі 18 ц/га жеткен. Бірер 
жылдар бұрын майбұршақ еліміздің оңтүстік-
шығысында ғана өсірілетін, ал былтырдан ба-
стап бұл дақылдың экономикикалық тиімділігін 
байқаған еліміздің солтүстік облыстары да оны 
өсіруді қолға ала бастады.

Майбұршақтың биологиялық  потенциа-
лы  140-150 ц/га жетеді. Бірақ майбұршақтың 
өнімділік потенциалын толық пайдалануға 
келесідей факторлар  тікелей әсер етеді: 
топырақ-климаттық жағдай, биотикалық 
әсерлер (арамшөптер, зиянкестер, аурулар), 
генетикалық кемшіліктер және технологиялық-
техникалық кемшіліктер. Қазіргі таңдағы 
әлемде ең жоғарғы   өнімділік 65-75 ц/га жетіп 
отыр.

Өндірісте 150 жылдан астам  тарихы, 
ал ауылшаруашылық өндірісінде 100 жыл-
дан астам тәжірибесі бар БАСФ концерні 
майбұршақ өсірушілерге өнімділікті 
жоғарылатытан өнімдерін ұсынады, олар: Хай-
стик® Соя инокулянты және Корум® гербициді. 
Жоғарыда аталған  елдерде  фермерлер 
өнімділікті жоғарылататынын білгендіктен 
майбұршақ өсіруде міндетті түрде инокулянт 
қолданады. «Жалпы Инокулянт дегеніміз не?»,  
«Инокулянттың өнімділікке әсері қандай?» 
деген сұрақтарға жауап берейік. Тәжірибелі 
дихандар білетіндей, инокулянт –  құрамында 
өсімдікке пайдалы тірі микроорганизмдері бар 
биологиялық өнім.  Атмосферадағы ауаның 
құрамында 78% азот бар екені баршаға мәлім. 
Бірақ өсімдіктер ауадағы азотты қолдана ал-
майды. Ал инокулянт құрамындағы ризоби-
ум бактериялары ауадағы бос азотты сіңіріп, 
сіңірілген азотты өсімдікке қолжетімді түріне 
айналдырады. Инокулянтты тікелей топыраққа 
енгізуге болады, бірақ ең тиімді, дәлелденген 
жолы - майбұршақ тұқымын себудің алдында 
оны  инокулянтпен өңдеу, яғни тұқымды ино-
кулянтпен араластыру. Қазіргі таңда нарықта 
инокулянттардың бірнеше түрі бергілі. Олар 
орамада сұйық, ұнтақ және торфтық күйінде бо-
лады. Осы үш күйдің ішіндегі торфтық негіздегі 
Хайстик® Соя инокулянтына тоқталмақшымыз.

Хайстик® Соя – торфтық негіздегі ино-
кулянт. Хайстик® Соя инокулянтының 1 гра-
мында 2 млрд. тірі брадиризобиум жапоникум 
(Bradyrhizobium japonicum) бактериялары бар. 
Бұл бактериалар ауадағы азотты сіңіріп, оны 
майбұршақ пайдалана алатын түріне алмасты-
рады. Хайстик® Соя инокулянтының бірнеше 
артықшылықтары бар, олар: 

- Майбұршақты азотпен қамтамасыз 
етеді; 

- Топырақты азотпен байытады;
- Тұқымды өңдегенде тұқымға  жақсы 

жабысады;
- Майбұршақтың өнімділігін және 

ақуызды жоғарылатады;
БАСФ  компаниясы өткен жылы Алма-

ты облысы, Сарканд ауданында майбұршақ 
егістігінде Хайстик® Соя инокулянтын 
қолдану арқылы 10 гектарға демо-тәжірибе 
ұйымдастырған еді.  Бір гектарға себілетін 
майбұршақ тұқымы 0,4 кг Хайстик® Соя ино-
кулянтымен өңделді. Бұл танапта майбұршақ 
қант қызылшасынан кейін себілген бола-

Майбұршақ өнімділігін 
арттыру өз қолыңызда

тын. Бақылау нұсқасында өзге инокулянт 
қолданылды. 

 Хайстик® Соя препаратымен өңделген 
майбұршақ тұқымының көрінісі

Тәжірибе барысында Хайстик® Соя 
инокулянтының түйнек бактерияларының 
қалыптасуына және олардың санының көп бо-
луына өте жақсы әсер еткені байқалды.  

  Хайстик® Соя 

Басқа инокулянт

Суреттен Хайстик® Соя қолданылған 
нұсқада түйнектердің көп екенін және 
майбұршақтың тамыр жүйесінің де өте жақсы 
қалыптасқанын байқаймыз. Бұл Хайстик® Соя 
құрамындағы тірі бактериалар ауадағы азотты 
өте жақсы сіңіргенін дәлелдейді. 

Хайстик® Соя препаратының тиімділігінің 
тағы бір көрінісі

Майбұршақ дақылының тамырында ино-
кулянтсыз да түйнек бактериалары кездеседі. 
Бірақ бұл түйнектер азотты жақсы сіңіреді 
дегенді білдірмейді. Түйнек бактериаларының  
азотты жақсы сіңіргенін білу үшін түйнекті орта-
сынан екіге бөліп көруге болады. Азотты жақсы 
сіңіріп жатқан түйнектің іші қанық қызыл түсті 
болады. Ал, нашар жұмыс істейтін түйнектердің 
іші ашық-қызғылт түсті болады. Бұған мысал 
ретінде төмендегі сутетті келтіруге болады. 

                         Хайстик® Соя  

Бақылау 
Майбұршақты өсіруде кездесетін негізгі 

проблема, ол – арамшөп. Арамшөптер 
топырақтағы қоректік заттарға майбұршаққа 
бәсекелес болады. Арамшөптердің тамыр 
жүйесі өте мықты болады. Егер арамшөппен 
мәдени дақыл бір жерде өсетін болса, 
негізгі қоректік заттарды арамшөп көп пай-
даланады. Дүние жүзінде мәдени дақылдар 
арамшөптердің әсерінен жыл сайын шамамен 
20% өнімділігін жоғалтады. Арамшөптерден 
келетін зиян аурулар мен зиянкестен бола-
тын зияннан да жоғары болады. Сол себепті 
жоғары және сапалы өнім алуға ұмтылған ша-
руалар майбұршақ егістігінде міндетті түрде 
арамшөптермен күреседі.  Арамшөптермен 
күресу кешенді әрекеттерді талап етеді. Тиімді 
күресудің бір жолы -  химиялық, яғни гербицид 
қолдану. Соңғы жылдары Алматы облысының 
майбұршақ егетін шаруалары арамшөптермен 
күресуде үлкен кедергілерге кездесіп жүр. 
Себебі қолданыста жүрген кейбір гербицидтер-
ге қарсы арамшөптерде төзімділік пайда бола 
бастады. Егерде құрамында бір ғана әсерлі 
заты бар гербицидті көп жыл бір егісте, әр мау-
сымда қолданатын болса, кейде ол гербицид-
ке қарсы арамшөптерде төзімділік пайда бола 
бастауы мүмкін. Яғни гербицид арамшөптерге 
қарсы тиімділігін жоғалтуы не тиімділігі 
төмендеуі мүмкін.  

БАСФ компаниясы Қазақстанның нарығына 
майбұршақ егістігіндегі негізгі арамшөптерге 
қарсы қолданылатын Корум® гербицидін 
енгізді. Корум® гербицидінің құрамында екі 
түрлі әсерлі зат бар, олар: бентазон және 
имазамокс. Яғни бұл гербицидке қарсы 
арамшөптерде төзімділік пайда болуы қиын. 
Корум® гербициді күшейтілген биологиялық 
әсерге ие. Жетілдірілген препараттық 
формасы ДАШ жабыстырғышымен бірге 
арамшөптерді жою уақытын тездетеді. Аталған 
гербицид майбұршақ егістігіндегі бір жылдық 
және көпжылдық қос жарнақты арамшөптерді  
және бір жылдық дара жарнақты (астық 
тұқымдас) арамшөрмен күреседі. Яғни Корум® 
гербицидін қолдану арқылы арамшөптердің 
көптеген түрлерін жоюға болады. Ал 
майбұршаққа ешқандай уытты әсері жоқ. Ко-
рум® қазіргі таңдағы майбұршақ егістігіндегі 
негізгі арапшөптің бірі – шоңайнамен (дурниш-
ник) өте жақсы күреседі. Басты шарт Корум® 
гербицидін өз уақытында яғни майбұршақ 1-3 
жапырақ кезінде, ал арамшөптің бастапқы 
өсу кезінде қолдану керек. Егер бойы өсіп кет-
кен шоңайнаға қарсы қолданылса тиімділігі 
төмендеуі әбден ықтимал. 

Өткен жылы Корум® гербицидімен Алма-
ты облысының Сарқан ауданында майбұршақ 
егістіктерінде демо-тәжірибе жүргіздік. 
Тәжірибе егістігіне Корум® гербицидінің 1,8 л/

га мөлшері оған 0,9 л/га ДАШ жабыстырғышы 
қолданылды. 

Суреттен көрініп тұрғандай Корум® 
арамшөптерге қарсы өте жақсы тиімділік 
көрсетті. Астын сызып айтатын болсақ 
шоңайна, алабота (марь), ойраншөп (амбро-
зия), теофраст бұйдакендір (канатник теоф-
раста) сияқты арамшөптерді және бір жылдық 
астық тұқымдас арамшөптерді толығымен жой-
ды.

 Корум®  гербициді                                               

Бақылау

Жоғарыда шоңайнаның екі өсу кезеңі 
көрсетілген. Корум® гербициді шоңайнаны 
жойды. Тәжірибе нетижесі шаруа қожалығының 
көңілінен шықты. 

Жоғарыда айтылғандай Хайстик® Соя 
майбұршақты азотпен жақсы қамтамасыз 
етіп, Корум® гербициді арамшөптермен тиімді 
күресті. Өнімділікке келер болсақ, Хайстик® 
Соя және Корум® қолғанылған танаптан 34 ц/га 
өнім жиналды, ал бақылау танаптағы өнімділік 
27 ц/га болды. Қосымша өнім 7 ц/га жетті. 

БАСФ компаниясы майбұршақ егістігінде 
қолданылатын Оптимо® фунгицидін нарыққа 
енгізеді. Оптимо® фунгициді  майбұршақ 
гүлдеп бастағанда ауруларға қарсы 
қолданылады. Оптимо® аурумен ғана күресіп 
қоймай, қолайсыз жағдайларда (ылғал 
жетіспеушілігі, жоғары температура) туын-
дайтын майбұршақтың «стресстік күйін» бол-
дырмайды. Оған қоса Оптимо® майбұршақ 
жапырақтарында жүретін фотосинтез процесін 
үдетеді және топырақтан азотты сіңіруін 
жақсартады. Оптимо® тікелей әсер ететін 
«аурулардың алдын алу, стрестік жағдайларды 
болдырмау, фотосинтез процесінің үдеуі 
және топырақтан азотты тиімді пайдалу» 
майбұршақтың өнімділігін арттырады. Оптимо® 
фунгицидінің  бұл қасиетін «AgCelence®» деп 
атайды. Оптимо® фунгицидінің «AgCelence®» 
қасиеті алғаш Бразилияда байқалған. Ал, Ре-
сейде майбұршаққа Оптимо® фунгицидін 
қолдану өнімділікті 3-5 ц/га арттырған.

Жоғарыда келтірілген өнімдерге 
қатысты сұрақтар туындаса төмендегі 
мамандарға хабарлассаңыздар болады:

+7 701 718 67 11 Танашев Азамат, Алма-
ты облысы бойынша сату менеджері, 

+7 701 764 80 10   Масалиев Нариман, 
техникалық қолдау маманы. 

«БАСФ Центральная Азия» ЖШС. 
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Ұстаз – ұлағатты есім.Шәкіртерін 

білім нәрімен сусындатып,тәлім-
тәрбие беру,жақсы қасиеттерді 
бойына дарытып,адамгершілік 
рухта бағыт-бағдар беруде 
ұстаздың еңбегі зор.Сондықтан 
да ол әрдайым қасиетті тұлға 
ретінде ерекшеленеді.Ол 
адамдардың өмірге көзқарасын,бір-
біріне деген сый-құрмет сезімін 
қалыптастыратын,білім мен 
тәрбиенің,адамгершіліктің нұрын 
төгетін адам.

Қай қоғамда болмасын адам-
зат үшін ең қажетті,ең киелі 
мамандық иесі ол-ұстаз.Білікті 
ұстаз ой-сананың бапкері.Абы-
ройлы міндетті ақаусыз атқарған 
мұғалімді халқымыз қашанда 
ерекше құрмет тұтқан.Ұстаздың 
әр адам жүрегінен алатын орны 
айрықша.  Оқушылардың саналы 
білім алуына,мектептің тыныс-

Ұстазға тағзым
тіршілігіне үлкен үлес қосқан,өзіндік 
қолтаңбасын қалдырған 
ұстаздардың бірі-Ибатуллина 
Тасқия Сибағатуллақызы (кейінде 
Таисия Сергеевна).

БЛКЖО-ның 30 жылдығы 
атындағы орта мектеп ұжымына 
1954-1955 оқу жылында келген Иба-
туллина Таисия Сергеевна алғаш 
ұстаздық жолын бастады.1954-1955 
оқу жылына дейін қызмет етіп,бар 
саналы ғұмырын осы ауылдың  
жас ұрпақтарын тәрбиелеп,білім 
нәрімен сусындатуға жұмсады.Таи-
сия Сергеевна өз ісіне жан-тәнімен 
беріліп,аянбай еңбек етті.Ұстаздық 
мамандық қалап,бірге еңбек еткен 
ол кісінің әріптес шәкірттері кәсіптік 
шеберлікті жетілдіруде,өз ісіне деген 

жауап- кершілік,ұстаздық мәдиниетті 
сол кісіден үйреніп үлгі етті.

Ұлағатты ұстаздан тәрбие алған 
адам жақсы қоғамдық қайраткер,ұлы 
тұлға болып өседі,өмірін дұрыс 
бағытқа бейімдеп көркейтеді.Таисия 
Сергеевнадан дәріс алған көптеген 
шәкірттері жоғарғы оқу орындарын-
да білім алып,еліміздің гүлденіп, 
өсіп өркендеуіне сүбелі үлес қосты.        

Атап айтсақ, Бақытжамал Бес-
паева, Қуаныш Қалиева орыс 
тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі 
болды. Долаев Мандат-Алматы 
облыстық ауруханасының бөлім 
меңгерушісі, хирург; Кеңес Бақтаев-
ҚР-ның еңбек сіңірген қайраткері; 
Сара Тыныштығұлова ҚР-ның халық 
әртісі.

Еліміз Тәуелсіздік алғалы бері-
30 жыл.Тәуелсіздік жылдары жас 
ұрпақты тәрбиелеуге үлес қосқан 
шәкірттері бүгінгі ауылдың мақтаны 

К. Шыныбаева, М. Толқымбекова, С. 
Тұрсынбекова т.б.

Ауылдағы әр жанұяның 
арқа сүйер жанашыры,сенімді 
әріптес,үлкен құрмет  иесі  Ибатул-
лина Таисия Сергеевна 2021 жылы 
ақпанның он жетісі күні өмірден 
озды. «Асқар тау алыстаған сай-
ын асқақтайды» дегендей, Таисия 
Сергеевнаның  есімі шәкірттерінің 
жүрегінде мәңгі қалатыны сөзсіз.

Адам бір жылын ойласа,дән 
себеді,  бар  ғұмырын ойласа 
ұрпақ  тәрбиелейді,-деген асыл сөз  
ұлағатты ұстаз Таисия Сергеевнаға 
арналғандай.

Л. МАУАСОВА,
 М.Төлебаев атындағы орта 
мектептің бастауыш сынып 

мұғалімі.

2017 жылы қазақ тілі әліпбиін латын 
графикасына көшіру жұмыстары бастал-
ды. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт 
Тоқаевтың 2019 жылғы 21 қазандағы ла-
тын графикасы негізінде қазақ тілі әліпбиін 
жетілдіру жөніндегі тапсырмасын орындау 
аясында әліпбидің 40-тан астам нұсқасы, 
сондай-ақ қазақ тілінің емле ережелерінің 
жобалары мен пернетақтадағы әріптердің орналасу 
тәртібі қаралды. Білім беру мекемелерінде жетілдірілген 
әліпби белгілерін жазу және оқу бойынша сауалнама 
жүргізілді. Қоғамдық пікірді ескеру мақсатында ашық 
талқылаулар ұйымдастырылды. Жетілдірілген әліпбиде 
әріп саны – 31, әліпби тек латын әліпбиі базалық жүйесі 
таңбаларынан құралған. Бұл әліпбиде қазақ тілінің 28 ды-
бысы толық қамтылған. Қазіргі ә(ä), ө(ö), ү(ü), ұ(ū) және 
ғ(ğ), ш(ş) қазақ әріптері диакритикалық таңбалармен 
берілген.

Қазақстанның латын әліпбиіне біртіндеп көшетіні 
туралы Қазақстан Президенті Қасым-Жомарт Тоқаев 
«Комсомольская правда» газетінің ресейлік журналисіне 
берген сұхбатында айтты. Қасым-Жомарт Тоқаев бұл 
үдерісті еліміздің Тұңғыш Президенті Нұрсұлтан Назар-
баев «Рухани жаңғыру» тұжырымдамасы аясында қолға 
алғанын айтты. Президенттің сөзінен: «Латын қарпіне 
көшу тек қазақ тіліне ғана әсер етеді, бұл орыс тілінің 
жағдайына әсер етпейді».

Елбасының «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» 
атты мақаласының басым бағыттарының бірі — қазақ 
тілін латын әліпбиіне көшіру. Облыста бұл үрдіс кезең-
кезеңмен жүйелі түрде жүзеге асырылуда. Атап айтсақ, 
жергілікті жерлерде түсіндіру жұмыстары көптеп 
ұйымдастырылып, айтылған ұсыныс-тілектер де қаперге 
алынуда. 

Елімізде қазақ тілі әліпбиін латын графикасына 
көшіру реформасы ҚР Үкіметі бекіткен үш кезеңнен 
тұратын ұлттық іс-шаралар жоспарына сәйкес бекітілді. 
Әрбір кезеңде атқарылатын шаралар жоспарланып, 
мақсат-міндеттер айқындалды. Реформаны жүзеге асы-
ру үшін қажетті материалдық, техникалық, кадрлық, т.б. 
алғышарттар қарастырылған.

Бәріміз білетіндей өткен жылы 14 қараша күні 
Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт 
министрлігінің ұйымдастыруымен қазақ тілі әліпбиін 

ҚР Тұңғыш Президенті – Елбасы 
Нұрсұлтан Назарбаевтың бастамасымен

латын графикасына көшіру жұмыстары 
аясында республика бойынша латын гра-
фикасы негізіндегі «ЖАЛПЫХАЛЫҚТЫҚ 
ДИКТАНТ» өткен еді. Мәдениет және спорт 
министрлігінің ақпараты бойынша, сол кез-
де республикалық акция еліміздің барлық 
өңірлерін қамтиды және оған шамамен 2 
млн.қазақстандық қатысқан. Осыдан-ақ, ел 

халқының латын әліпбиіне көшу ісіне белсенділік таны-
тып отырғанын аңғаруға болады.

Алматы облысы «Тіл» оқу-әдістемелік орталығы 
КММ Сарқан аудандық филиалы қызметкерлері де осы 
реформаны жүзеге асыру мақсатында бірнеше шара-
лар ұйымдастырған болатын. Атап айтсақ, 2019 жылы 
сәуір айында филиал оқытушысы Тультекенова Назым 
Асқарбекқызы  Нұр-Сұлтан қаласында Ш.Шаяхметов 
атындағы  «Тіл-қазына» ұлттық ғылыми-практикалық 
орталығы ұйымдастырған 72 сағаттық «Жаңа емлені 
оқыту әдістемесі» тақырыбындағы тренерлерді 
дайындауға арналған курсынан өтіп келіп, орталықта 
латын әліпбиін оқыту курстары ұйымдастырылып, 
2019-2020 жылдар аралығында барлығы-140 қызметкер 
латын әліпбиін оқу курсынан өтті. Оның ішінде-41 
мемлекеттік, 94-бюджеттік, 5-жеке тұлға. 

2019 жылы 3 қыркүйек күні «Латын әліпбиіне 
оқырмандық көзқарас» атты сауалнама жүргізілді. Сау-
алнаманы латыннегізді әліпби курсын оқып жүрген В2-1 
топ, В2-2топ, В2-3топ тыңдаушылары толтырды.

11 қыркүйек күні Сарқан аудандық кітапханасында 
45 бюджеттік және мемлекеттік қызметкерлер ара-
сында «Мың бала» жобасы бойынша Ассемблея 
ұйымдастырған  «2019-jyl -jastar jyly» атты диктант 
жазылды. Қазақстан Республикасының Президенті 
– Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың қазақ 
тілі әліпбиін кириллицадан латын қарпіне көшіру ту-
ралы Жарлыққа қол қойғанын барша халық ыстық 
ықыласпен қабылдады. Бұл еліміздегі ерекше маңызды 
шешімдерінің бірі болды.

Рухани жаңғыру – бұл төл әдебиетімізді, 
мәдениетімізді жаңғырту, ұлттық сананы ояту.

Ж.МҰСАБАЕВА,
Алматы облысы «Тіл» оқу-әдістемелік 

орталығы КММ Сарқан аудандық филиалының 
меңгерушісі.  

Балабақшадағы  
бала  тәрбиесі  
Балабақшада тәрбиеленуші 

тұлға бұл-балдырған, бүлдіршін. 
Балдырған шақта баланың 
қызығушылығы, әсерленгіштігі 
айрықша болады да, тәрбиені, 
білімді тез қабылдайды. Оқуға, 
ойнауға, ізденуге құмар болады. 
Осыған орай балдырған тәрбиесі 
балабақшадан терең әлеуметтік,  
рухани-моральдік тәрбие 
мен білім беруді талап етеді. 
Балабақшада берілетін тәрбие – 
барлық тәрбиенің бастамасы,әрі 
жан-жақты тәрбие мен дамыту 
ісінің түпкі негізін қалайтын орын. 
Сондай-ақ баланың өмірге қадам 
басардағы алғашқы қимыл әрекеті  
ол – ойын. Ойын  баланың жеке 
басының дамуына ықпал ететін 
тәрбие құралы. Ойын  арқылы 
баланың тілі, ой-өрісі дамиды, өзге 
баламен жақындасуына көмегін 
тигізеді. 

Тәрбиенің сан қилы 
дағдыларын бала бойына дары-
татын алғашқы білім баспалдағы 
– балабақша, жол сілтеп, жетелеп 
үйретуші –тәрбиеші.

Г.ИДРИСОВА,
Аль-Фараби атындағы орта                  

мектебінің «Бөбек»    
балабақшасының  тәрбиешісі.

Салауатты өмір салтын қалыптастырып, спортпен шұғылданған адамның 
денсаулығы мықты, өзі шыдамды болатыны белгілі. Біздің ата - бабаларымыз 
“тәні саудың – жаны сау” - деп бекер айтпаған. 

Алматы облыстық білім басқармасының ғылыми-тәжірибелік орталықтың 
күнтізбелік жоспарына сәйкес волейболдан (ұлдар, қыздар) оқушылары 
арасында облыстық «Шұбар доп» Ұлттық мектеп лигасы өтті. 5-9-11 сынып  
аралығындағы жарыста Островский атындағы мектеп-лицейдің қыздар ко-
мандасы ІІ орын алса, ал М. Тынышбаев атындағы орта мектебінің ұлдар 
командасы ІІ орын алып күміс медальға ие болды. Осы мектептің 5-6 сы-
нып оқушылары ұлдар арасында ІІІ орынға қол жеткізді.  Жалпы 14 команда 
мен 168 оқушы қатысқан ауқымды сайыста аудан командасы жүлделі ІІІ орын 
алды. Осынау бәсі жоғары сайысқа шәкірттерін жеңіске жетелеген М. Тыныш-
баев атындағы білім ордасының бапкері М. Калимжанов, Е. Ахметқалиев, ал 
Островский мектеп-лицейінің бапкері Б. Қабасов.

Жуырда аудандық білім бөлімінде аудан намысын асқақтатқан спортшы-
лар мен дене тәрбиесі пәні ұстаздарының басы қосылған жиын өтті. Сал-
танатты отырыста сөз алған білім бөлімі басшысы Панар Әнуарбекқызы 
талай мықты қатысқан додада шашасына шаң жұқтырмаған жеңімпаздарды 
құттықтап, Алғыс хат пен естелік сыйлық ұсынды.   

Өз тілшіміз.

Спорт – денсаулық кепілі Баланы еңбекке баулу
«Адамды - адам еткен еңбек ». Жалпы адам баласы өмірге кел-

геннен бастап еңбекпен тығыз байланысты болады.Себебі, шыр 
етіп өмір есігін ашқан сәттен бастап ана сүтін емудің өзі еңбекке 
жатады. Еңбек дегеніміз бойымыздағы энергия , яғни күшіміз, осы 
күшті пайдаланудың өзі еңбек. Адамдар еңбек ету арқылы көптеген 
жетістіктерге жетеді.

Балалардың  еңбегі  туралы айтатын болсақ, кунделікті өмірде кездесетін 
көзге көріне бермейтін, өзіміз мән бере бермейтін қарапайым еңбек турлері 
өте көп. Мысалы: 2-3 жастағы баланың өздігінен тамағын  ішіп жеуі, 
ойыншығын, киімінің жинауының өзі олар үшін үлкен еңбек. Баланың өз-өзіне 
қызмет қыла білуінің өзі еңбекке жатады. Еңбекке баулу арқылы баланың есте 
сақтау, көру, сезіну қабілеттері арта түседі. Мысалы: шұлығын, қолбағын, бас 
киімін, көйлегін киген кезде оны қай жерге киетінін, ойлау, көру, есте сақтау 
қабілеттері арқылы жасалады. Баланың әр жасаған еңбегін, қылығын мақтап 
отыру қажет. Мысалға: Ой жарайсың, бәрекелді, өте жақсы, керемет деген 
сөздер баланың еңбек етуге деген қызығушылығын оятады. Балаға ата-ана 
жақсы жағынан көріну керек.

Сондай-ақ баланы еңбекке баулу арқылы адамгершілікке, мейірімділікке 
тәбиелеу болып табылады. Адамды азаматтық тұрғыда көтерер ең маңызды 
ұлағаты, адамгершілікті, мәдениетті қарым қатынас осы отбасынан баста-
лады.Үйдегі жасы кішілер ата-анаға карап әдеп және тұрмыстағы мінез-
құлық ережелерінен өнеге алады. Отбасында баланы еңбекке тәрбиелей 
отырып біздің қоғамымыздың мұратына сай келетін қасиетерді жағымды 
мінез - құлық дағдыларын қалыптастыру көзделеді. 5-7 жасқа дейінгі кезеңде 
баланы отбасында немесе балабақшада еңбек түрлерімен сәйкес еңбек 
ету дағдылары қалыптастыру (өзіне-өзі қызмет көрсету,табиғаттағы еңбек, 
тұрмыстық шаруалық еңбек, қол еңбегі) үлкендер еңбегін құрметтеу және 
өзінен кішілерге көмектесу, өз іс-әрекетіне жауапкершілікпен қарау, тапсыр-
маларды орындауға, ынталы болуға баулыған жөн.

Балаға еңбек етуге нәтижесінде пайдалы қызмет ету мәнін түсіндіру, 
еңбек әрекетіне қызығушылығын артыру сүйіспеншілік сезімдерін тәрбиелеу 
көзделеді.                                                       

Отбасында ата-ана баланың еңбек сүйгіштікке баули отырып, өздігінен 
еңбек ете білуге еңбек нәтижесіне қуануға, еңбек куш қуатын толықтырып, 
ден-саулығын нығайтуға, қимыл қозғалысының үйлесімді, сергек болып 
өсуіне ықпал ететінін түсіндірген жөн.

«Ел боламын десең, бесігінді түзе»  
«Ұяда не көрсең, ұшқанда соңы ілерсің», дегендей отбасында ата-

ананың,басқада, ересек адамдардың өзара қарым-қатынасының балаға, 
әсіресе ұлына әкесінің, қызына шешесінің ықпалы көп әсер ететіні белгілі. 
Олардың әрқайсысының өзіне тән қасиеті, еңбекке, өмірге, өзге адамдарға 
көз қарасы, қай ортада болмасын өзін-өзі ұстауы бала үшін бірден-бір 
өнеге. Өйткені дүние танымы, сана сезімі,өмірге көз қарасы әлі қалыптасып 
болмаған сәби үшін күнде көріп жүрген өз жақындарынан асқан үлгі жоқ.

Ата-ананың ұстанымы баланың мінез құлқының қалыптасуына былайша 
ықпал жасайды:

1-билік айтқыш ата-аналардың балалры көбінесе мойын сұнғыш,сыпайы 
мінезді болып өседі.

2-шектен тыс алданғыш ата-аналардың балалары көбіне 
аңқау,ырықсыз,қорқақ мінезді болып өседі.

3-қорғаштағыш ата-аналардың балалары қоғамдық қарым-қатынасқа 
шорқақ,ұстамды,орнықты болады.

4-баласын әлпештеп отыратын ата-аналардың балалры жүгенсіз,қарсылық 
көрсеткіш,ашушан мінезді болып өседі.

5-ырқына көнгіш ата-аналардың балалары жауап кершіліксіз,тәртіпсіз,соқ
тыққыш,қырсық болып өседі.

6-бала тәрбиесіне елеусіз қарайтын ата-аналардың балалары 
рақымсыз,тұрақсыз және жасампаздық қабілеті зор болады.

7-Бәрін өз дегенімен жасатқысы келіп,дар билеуді ойлайтын улкендері 
бар үйде өскен бала:иек сүйегіш,керібақпа,тұрақсыз,ықыласты,қоғамдық 
байланысқа шебер болады.

Сондықтан,баланың тамаша мінезі мен ақаусыз санасын жетілдіру үшін 
ата-ана да өзін-өзі тәрбиелеп отыру керек. Күнделікті отбасылық өмірде та-
маша жүріс - тұрыс та,көңіл-күй де балаға әсер етеді.  

Г. ОТАРБЕКОВА,
«Балдырған» балабақшасының тәрбиешісі.

"Көктерек" БПҰ ұйымдастыруымен жастарды үлкендерге құрметпен 
қарауға тәрбиелеу мақсатында «Ардагерлерді ардақтайық» акциясы өтті. 
Акция барысында округіміздің ерікті жастары Көктерек ауылының тұрғыны 
Жаниева Бикен апамыздың үйіне барып, қал жағдайын сұрап, ауласын тазар-
тып, отын бұтап ақ батасын алдық. 

Үлкенге – ізет, кішіге – құрмет көрсету – ата-бабамыздан қалған мұра, ал 
ұрпақтар сабақтастығы осындай жылу мен шуаққа толы көңіл-күй сыйлайтын 
акцияларымыз жалғасын әліде табады.

А.КАРИБЖАНОВ,
Көктерек округ әкімі аппаратының  бағдарламашысы,

Көктерек БПҰ мүшесі.

Ардагерлерді ардақтайық



7e-mail: Igiman01@mail.ruARQANS 16 сәуір 2021 жылJARNAMA

ППБ при эксплуатации предметов
бытовой химии

Наша промышленность выпускает множество предметов бытовой химии.в современном 
доме всегда имеется большой и разнообразный запас различных химических огнеопасных 
веществ и материалов. Прежде всего это всевозможные растворители, нитролаки, краски, ма-
стики, а также различные косметические средства.

Многие из веществ бытовой химии продаются в аэрозольной упаковке, что значительно 
повышают их пожарную опасность.

В них упакованы легко воспламеняющие и горючие составы, которые находятся под дав-
лением, что увеличивает опасность.Надо помнить, что многие из них огнеопасны, прежде чем 
пользоваться ими, следует внимательно изучить инструкции о правилах пользования, обратив 
особое внимание на рекомендации по пожарной безопасности. Любое из них легко воспла-
меняется от открытого огня и даже искр, которые образуются при включении электрических 
выключателей, при извлечении вилок из электрических штепселей розеток.

При пользовании в квартирах нитрокрасок, лаков, эмалей, в обязательном порядке тща-
тельно проветривать помещение, ни в коем случае нельзя до проветривания зажигать огонь, 
курить, пользоваться выключателями.

Уважаемые граждане соблюдайте правила пожарной безопасности.
Е.ИСАГАЛИЕВ,

ст.инженер ОЧС Сарканского района,
капитан гражданской защиты.

«Сарқан аудандық білім бөлімі» 
мемлекеттік мекемесі бос мемлекеттік орта 
білім беру ұйымының басшысы лауазымы ор-
нына конкурс жариялайды.

Бос орын:  «Сарқан аудандық білім 
бөлімінің Тасарық орта мектебі мектепке 
дейінгі шағын орталығымен» коммуналдық 
мемлекеттік мекемесінің директоры.

Мемлекеттік білім беру ұйымының 
орналасқан жері, толық атауы: Алматы облысы, 
Сарқан ауданы, Абай ауылы, Абай көшесі, 38 
үй; оқушыларға оқыту мен тәрбиелеуді жүзеге 
асыратын «Сарқан аудандық білім бөлімінің 
Тасарық орта мектебі мектепке дейінгі шағын 
орталығымен» коммуналдық мемлекеттік 
мекемесі. 

Конкурсқа қатысушыларға қойылатын 
біліктілік талаптары:

Шағын жинақты мектептер үшін: 
1) тиісті бейін бойынша жоғары (жоғары оқу 

орнынан кейінгі) педагогикалық немесе өзге де 
кәсіптік білім немесе педагогикалық қайта да-
ярлауды растайтын құжат; 

2) педагогикалық жұмыс өтілі үш жылдан кем 
емес, оның ішінде білім беру ұйымдарындағы 
соңғы екі жылда педагогикалық жұмыс өтілі;

3) педагогтің бірінші немесе жоғары 
біліктілік санатының, педагог – сарапшының 
немесе педагог – зерттеушінің немесе пе-
дагог - шебердің біліктілік санатының болуы 
(мемлекеттік қызметшілерді, педагогикалық 
өтілі кемінде бес жыл жоғары оқу орындары 
оқытушыларының қызметкерлерін, әдістемелік 
кабинеттер (орталықтар) әдіскерлерін, 
біліктілікті арттыру жүйесін қоспағанда).

Мемлекеттік білім беру ұйымы басшысының 
лауазымдық міндеттері:

Білім беру ұйымының қызметін оның 
жарғысына және басқа да нормативтік құқықтық 
актілерге сәйкес басқарады.

 Мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру 
стандартын педагогикалық және әдістемелік 
кеңеспен бірлесе отырып іске асыруды 
ұйымдастырады.

Педагогикалық кеңесті басқарады.
Мектептің жұмыс жоспарын, оқу-тәрбие 

жұмысы жоспарын, жұмыс оқу жоспарын, пән-
мұғалімдерінің қысқа мерзімді жоспарларын 
бекітеді.

Жұмыс жоспарын, бағдарламалар мен 
жұмыс жоспарларын бекітеді.

Бекітілген учаскедегі балаларды жалпыға 
міндетті оқытумен қамтамасыз ету заңына 
сәйкес жалпыға міндетті оқытумен қамтамасыз 
етеді.

ХАБАРЛАНДЫРУ
Оқу-тәрбие процесінің ғылыми-әдістемелік 

және материалдық-техникалық базасын 
қалыптастырады және жетілдіреді.

Оқу-тәрбие процесін әдістемелік 
қамтамасыз етуді ұйымдастырады және 
жетілдіреді.

Қазіргі заманғы ақпараттық 
технологиялардың дамуын қамтамасыз етеді.

Педагогикалық ұйымдар, әдістемелік 
бірлестіктер, балалар ұйымдары қызметіне 
ықпал етеді.

Білім беру құқығына берілген лицензия-
сына сәйкес оқушылар, тәрбиеленушілер 
контингентін қалыптастырады, оқушылар 
мен тәрбиеленушілерді әлеуметтік қорғауды 
қамтамасыз етеді.

Жетім балалар мен ата-анасының 
қамқорлығынсыз қалған балалардың арасынан 
шыққан тәрбиеленушілердің заңды құқығы мен 
мүдделерін (жеке, мүліктік, тұрғын үй, еңбек 
және басқа да) қорғайды, олардың туысқандық 
байланысын қолдау үшін оларға жағдай жасау 
бойынша шаралар қабылдайды.

Оқу-тәрбие процесі кезінде білім 
алушылардың (тәрбиеленушілердің) және 
білім беру ұйымы қызметкерлерінің өмір 
қауіпсіздігі мен денсаулығын сақтауға қажетті 
жағдай жасайды.

Белгіленген заңнама шегінде білім беру 
ұйымының мүлкі мен құралдарына иелік етеді, 
жыл сайын құрылтайшылардың қаржылық 
және материалдық қаражаттың түсуі және 
жұмсалуы туралы есебін береді.

Нормативтік талаптарға сәйкес есеп 
жүргізіп, оқу-материалдық базаның сақталуын 
және толықтырылуын қамтамасыз етеді, 
ішкі еңбек тәртібі ережесін, санитариялық-
гигиеналық режимді, еңбекті қорғау және тех-
ника қауіпсіздігін сақтау үшін жауап береді.

Педагог кадрларды және қосымша 
қызметшілерді іріктеуді және жұмысқа тар-
туды жүзеге асырады, басқару құрылымын, 
қызметкерлердің штаттық кестесін, 
лауазымдық нұсқаулығын бекітеді, олардың 
кәсіби шеберлігін арттыру үшін жағдай жасай-
ды.

Педагогтердің біліктілік санатын беру (рас-
тау) рәсімін ұйымдастырады.

      Қызмет барысында айрықша көзге түскен 
оқытушылар мен білім беру ұйымдарының 
қызметкерлерін өзінің құзыретіне қарай 
марапаттауға және көтермелеуге ұсынады 

және өз құзыретінің шегінде жаза қолданады.
Педагогикалық этика бойынша кеңестің 

ұсынымдарын ескере отырып, өз құзыреті 
шегінде жаза қолданады.

Өз құзыреті шегінде мектептің басқа да 
барлық қызметкерлеріне жаза қолданады.

Қоғаммен байланысты жүзеге асырады, 
ата-аналармен (немесе оларды алмастыру-
шы адамдармен), қорғаншылық кеңесімен 
жұмысты үйлестіреді.

Мемлекеттік және басқа да ұйымдарда 
білім беру ұйымдарына ұсынады, қажетті 
есеп құжаттарын дайындау мен ұсынуды 
қамтамасыз етеді.

Ақпараттық-коммуникациялық құзіреттілікті 
меңгерген.

Өзіндік кәсіби дамуын қолға алады, оның 
ішінде менеджмент саласында. Білім беру 
ұйымдарында "Құндылықтарға негізделген 
білім беру" тұжырымдамасын білім беру 
процесінде барлық нысандар, оның ішінде ба-
лалар отбасыларының қатысуымен енгізеді.

 Білім алушылар, тәрбиеленушілер, педа-
гогтер және тағы басқа қызметкерлер арасын-
да академиялық адалдық қағидаларын, сыбай-
лас жемқорлыққа қарсы мәдениеттің алдын 
алады.

     Білім беру қызметін ұсыну сапасына жау-
ап береді.

Лауазымдық жалақының мөлшері: 
мемлекеттік білім беру ұйымы басшысы 
қызметтік айлықақысы еңбек сіңірген жылда-
рына қарай 145 723 теңгеден 171 992 теңгеге 
дейін.

Құжаттарды төмендегі мекен жайда ха-
барлама жарияланған күннен бастап жеті 
жұмыс күні ішінде қабылданады. Құжаттар 
қабылданып болғаннан кейін аталған мекен 
жайда конкурс өткізіледі.

Конкурсқа қатысу үшін ұсынылатын 
құжаттардың тізбесі:

1) ұсынылатын нысан бойынша өтініш;
2) жеке басын куәландыратын құжат 

(сәйкестендіру үшін);
3) білім туралы мемлекеттік үлгідегі 

құжаттың көшірмесі (ЖОО жеке үлгісіндегі 
құжат);

4) еңбек қызметін растайтын құжаттың 
көшірмесі;

5) кадрларды есепке алу жеке парағы және 
фото;

6) қолданыстағы жазалаулары мен 

көтермелеулерін көрсете отырып, алдыңғы 
жұмыс орнынан өндірістік мінездеме;

7) қолданыстағы біліктілік санаты және 
ғылыми дәрежесі туралы құжаттың көшірмесі 
(болған жағдайда);

8) "Денсаулық сақтау ұйымдарының 
алғашқы медициналық құжаттама нысанда-
рын бекіту туралы" Қазақстан Республика-
сы Денсаулық сақтау министрінің міндетін 
атқарушының 2010 жылғы 23 қарашадағы 
№ 907 бұйрығымен (Нормативтік құқықтық 
актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 6697 
болып тіркелген) бекітілген нысан бойынша 
денсаулық жағдайы туралы анықтама;

9) соттылығының жоқ екендігі туралы 
анықтама;

10) сыбайлас жемқорлық сипатында 
қылмыс жасағаны туралы мәліметтің болуы не 
болмауы туралы анықтама;

11) тестілеуден өткені туралы құжат (болған 
жағдайда);

12) біліктілікті арттыру, қайта даярлау 
курстарынан өткені туралы құжат (болған 
жағдайда);

13) білім берудегі менеджмент бойынша 72 
сағаттан кем емес біліктілікті арттыру курста-
рынан өткенін растайтын құжат;

14) Білім беру ұйымын дамытудың 
перспективалық жоспары.

3), 4), 5), 6), 7) тармақшаларда көрсетілген 
құжаттарды жұмыс орнынан кадр қызметі не-
месе білім беру ұйымының жауапты қызметкері 
мөрмен расталуы тиіс.

Осы көзделген құжаттар топтамасы толық 
ұсынылмаса, кандидаттың конкурсқа қатысу 
үшін берген құжаттарын қабылдаудан бас тар-
тылады.

Конкурсқа қатысу үшін кандидат білім 
беруді басқару органының қарауына кәсіби 
жетістіктері, біліктілігін арттыру, ғылыми зерт-
теулер, өзінің педагогикалық тәжірибесін 
жинақтау, наградалары туралы материалдар-
ды, тиімділік көрсеткіштеріне қол жеткізу тура-
лы ақпаратты ұсынуға құқылы.

Конкурс өткізетін ұйымның мекен жайы:  Ал-
маты облысы, Сарқан қаласы, М.Тынышбаев 
көшесі, 8 а; «Сарқан аудандық білім бөлімі» 
мемлекеттік мекемесі. Байланыс телефондар: 
8 (72839) 2-27-39, 2-12-51, 2-24-66; электронды 
адрес: sarkan_metod_kab@mail.ru. 

Бөлім басшысы    П.ИМАНГАЗИЕВА

«Жоңғар Алатауы МҰТП» РММ
 аумағында орманды жанама пайдалану туралы

(мал бағу,шөп шабу,дәрі-дәрмек жинау)
«Жоңғар Алатауы мемлекеттік ұлттық 

табиғи паркі» республикалық мемлекеттік 
мекемесі аумағында жыл сайын орманды жа-
нама пайдалануға шөп шабу мен мал жаю 
үшін қысқа мерзімді (бір жылға дейін пайда-
лану мерзіміне) орман пайдалануға беріледі. 
Жалпы Сарқан ауданы бойынша жайылымдық 
жер аумағы 47216 га, оның ішінде шектеулі 
шаруашылық аймағында 27100 га, жыл сайын 
12 мыңнан - 15 мың гектарға жуық аумақ орман 
пайдалануға беріледі.  

Орман пайдаланушының шөп шабу 
мен мал жаю үшін орман пайдалануға беру 
кезіндегі керекті құжаттар тізімі: 

- пайдаланушының өтініші 
- жеке куәлік көшірмесі
- малдың ветеринарлық сараптама құжаты
- орманды пайдаланғаны үшін төлем 

жасалғанын куәландыратын құжат
- орман билеті (мекемеде жазылып 

беріледі).
 «Мемлекеттік орман қоры учаскелерінде 

орман пайдаланғаны үшін төлемақы 
мөлшерлемелерін есептеудің әдістемелік 
нұсқауларын бекіту туралы» Алматы облы-

сы мәслихатының 2018 жылғы 25 шілдедегі  
№ 34-175 шешімі  бойынша 1 бас мал жаюға 
төлемақы мөлшерлемесі:

- Ірі қара мал - 135 тг
- Жылқы - 180 тг
- Төл - 68 тг
- Ешкі -118 тг
- Қой – 34 тг
- Омарта орналастыру-257 тг/дана
- Шабындық жер, сапасына қарай: 
  сапалы-308 тг/га, орташа-231 тг/га, на-

шар-180 тг/га
- Дәрі-дәрмек шөп жинау мен дайындауға 

және жоғарыда аталған ұсыныстар мен 
сұрақтарға мекеме мамандарымен байланысқа 
шығу арқылы толық ақпарат алуларыңызға бо-
лады.

«ЖА МҰТП» РММ басқарма – 8/72839/22425
Сарқан филиалы – 8/72839/54074

Г.АБАКУМОВА,
 «ЖА МҰТП» РММ табиғат пайдалану 

инженері.

Карантинная болезнь -
 Бактериальный ожог плодовых культур

 
 Бактериальный ожог плодовых культур-это опасное инфекционное заболевание, которое 

поражает более 180 видов культурных и дикорастущих растений из семейства розоцветных. 
Вызывают его бактерии рода эрвиний. Наиболее воспримчивы к возбудителю бактериального 
ожога- кизильник, груша, боярышник, рябина, айва, яблоня. Родиной возбудителя  является Се-
верная Америка, откуда он широко распространился по всему миру. По степени вредоносности 
этот бактериоз не имеет равных среди известных болезней плодовых культур. При благоприят-
ных для патогена условиях может пройти всего несколько недель от заражения до полной гибели 
молодого дерева.

   Первичная инфекция, как правило, развивается весной , во время цветения. Бактерии мо-
гут попасть на цветок с пыльцой или с частичками экссудата (в виде капель жидкости молочно-
белого цвета). Агентами переноса являются насекомые, птицы, дождевая и поливная вода, 
ветер. При атмосферной влажности около 70% и температуре воздуха выше +18 С бактерии бы-
стро размножаются, продвигаясь по тканям в ветви. Возможно заражение и через повреждение 
листьев, коры. Поэтому особенно опасен град, вызывающий множественные травмы растений. 
Источником для дальнейшего распространения заболевания служат инфицированные растения, 
черенки, плоды, садовый инструмент, тара. Следующей весной из некротических язв выделяется 
вязкий экссудат, который вытягивается в тонкие нити, легко переносимые ветром. Таким образом 
цикл заражения возобновляется.    

    Общая картина поражения плодовых деревьев включает в себя увядание и гибель со-
цветия, усыхание и скручивание листьев, плодоножек,  некротические мокнущие язвы на коре, 
выделение экссудата на  побегах.  При этом  высохшие цветы и листья не опадают. В середине 
лета из-за повышения температуры воздуха и снижения влажности развитие бактериоза может 
приостанавливаться.

    Для предотвращения или уменьшения скорости распространения бактериального ожога 
проводят комплекс фитосанитарных мероприятий, включающий в себя запрет на ввоз посадоч-
ного маетериала из зон распространения заболевания, корчевание и сжигание на местах пора-
жённых деревьев.    При 30% заражении сада, сад подлежит полной выкорчевки и сжигании на 
месте. Ульи расположенные на территории очага, удаляются за пределы буферной зоны (4-5 км).

В целях профилактики рекомендуется опрыскивание деревьев во время цветения медьсо-
держащими препаратами (на 10 л. воды+100 гр. медного купороса+500 гр. гашонной процежен-
ной извести, смешиваем и опрыскиваем яблони и груши) или растворами антибиотиков (стреп-
томицином или окситетрациклином). Первая обработка- по закрытым цветкам, вторую-когда 
открыто 20% цветков, третью-когда цветки открыты на3/4, четвертую-после опадания лепестков, 
пятую-после полного оканчания цветения. В качестве профилактики рекомендуют проводить вы-
корчёвывание боярышника и дикорастущих плодовых деревьев, на которых может сохраняться 
возбудитель. При закладке новых садов подбирают наиболее устойчивые сорта, создают там 
кислотность почвы в пределах pH 5,5-6,5 регулируют баланс N-P-K (азота, фосфора, калия).

    При обнаружении растений с признаками, похожим на бактериальный ожог, для  подтверж-
дения диагноза необходимо обратиться к специалистам карантинной службы. Это связано с тем, 
что признаки поражения возбудителем этой болезни очень схожи с признаками проявления дру-
гих бактериальных и грибных заболеваний, а также симптомами, вызванными неблагоприятными 
погодными условиями.

    При покупке саженцев тщательно осматривайте их внешний вид, спрашивайте карантин-
ный документ. Любая продукция растительного происхождения должна сопровождаться каран-
тинными документами. На рынке, для торговли саженцами, отведено определенное место. Лю-
бая торговля саженцами в каком либо другом месте считается незаконной и реализаторы будут 
привлекаться к административной ответственности.

Ш.ШАГАМБАЕВА,
государственный инспектор  по карантину растений 

Сарканской  РТИ КГИ в АПК МСХ.
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SHARAINA

Абыройың асқақтай берсін, 
ҚазҰУ-ым!

Адам баласының бойына қымбат білім жинайтын орны мектеп десек, алған білімді дамыту  
университет дер едім. Әрине талапкердің талабы  мен қанатын қатайтатын орынның  атқаратын 
қызметі орасан зор.  Осы орайда өзімнің  оқып отырған университетімнің ауыз толтырып 
айтатұғын айбынды абыройы мен мақтан етер мәртебесін айта өткенді жөн көрдім. Әл - Фараби 
атындағы ҚазҰУ  -   әлем елдері мойындаған, көшбасшы, сапалы білімнің қайнар көзі, білікті 
кадрларды даярлайтын терең білім мен өнегелі тәрбие ордасы. Іргетасы 1934 жылы қаланған 
Әл Фараби атындағы  ҚазҰУ баршаның көзайымына айналып үлгерді. Оған дәлел – көз тартар 
әсем табиғатымен, жанға жайлы жатақханасымен, жаңа технологиялық құрал-жабдықтармен 
жасақтандырылған оқу корпустарымен, демалыс саябақтарымен айрықша көзге түсетін – ҚазҰУ 
қалашығы. Расымен де, осындай жан-жақты ресурстармен қамтамасыз етілген қалашықты еле-
мей өтуге болмайды.  Оған қоса, барша студенттің талантын, өнерін ортаға салуға мүмкіндік 
беретін киелі сахна төрі орналасқан Ө.А.Жолдасбеков атындағы Студенттер сарайы алыстан 
мен мұндалайды. Мұның бәрі - ерен еңбектің жемісі, жетістіктің айғағы, бірліктің көрінісі.  

Елбасы Н.Ә.Назарбаев Жолдауларында оқыту үдерістерінде қазіргі заманғы әдістемелер мен 
технологияларды енгізу мәселелері кеңінен баяндалған. Осы бағытта университет тарапынан 
ауқымды жұмыстар атқарылып, халықаралық тәжірбие толық зерделенуде. Озық үлгілер жоғарғы 
оқу орнының мерейін одан әрі үстем етуге қызмет етуде. Мұнда өте білікті оқытушылар және 
ғылыми құрам шоғырланған. Аталған мекеме тарапынан оқыту, зерттеу және инновация мен оны 
іс жүзінде меңгеру салаларында ең алдыңғы қатарлы жетістіктер мен тәжірбиелерге үнемі іздеу 
жүргізілуде. ЖОО жинақталған тәжірбиесін пайдаланып, әлемдік ең жоғары үлгіге сәйкес келетін 
сапалы білім беру жүйесін жетілдіру ісінде әрдайым алдаңғы қатарда болады. Егемен еліміздің 
алдыңғы қатарлы университеттердің көшін бастаған ҚазҰУ-дың негізгі мақсаты – жастардың бой-
ында азаматтық пен қазақстандық патриотизмді қалыптастыру, әлемдік және отандық мәдениет 
жетістіктерін оқып үйренуге, уақыт талабы жаңаша дүниелік көзқарас тұрғысынан жаңаша ойлап, 
шешім қабылдай алатын, креативті ойлау қабілеті дамыған тұлғаны, кәсіби білікті, бәсекеге ба-
рынша қабілетті, ұлтжанды азаматты, өз елі мен жерінің жанашырын дайындау болып табылады. 

Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ «Academic Ranking of World Universities – European Standard» 
(«AREAS») атты беделді еуропалық рейтингісі бойынша Қазақстанның ЖОО арасында көшбасшы 
болды. Ол өзінің «АА» көрсеткіштері бойынша еуропалық жетекші униыерситеттердің қатарына 
кіріп, «А+» және одан төмен бағаларға ие болған басқа Қазақстандық ЖОО-дың анағұрлым ал-
дында тұр.

Елбасы Н.Ә.Назарбаев жастардың басты байлығы – сапалы білім екенін үнемі айтып келеді. 
Болашақ маман ретінде жастар жоғары білім алуда жоғарғы оқу орындарына мол сенім артады. 
ҚазҰУ – сол арманға жол ашатын киелі мекен.

Шынар ЕСЕНҚҰЛ,
Экономика және Бизнес Жоғарғы Мектебінің

 «Менеджмент» мамандығының 2  курс магистранты.                               
Ардақ ТУРГИНБАЕВА,

Экономика және Бизнес Жоғарғы Мектебінің
 «Менеджмент» кафедрасының э.ғ.д., профессор м.а.

Аудан әкімдігі және аудандық мәслихат "Жетісу" ӘКК  ӨДИ АҚ басқармасының төрағасы, 
облыстық мәслихаттың депутаты Руслан Сәдуақасұлы Қожасбаевқа анасы 

Гүлмахим ҚАЙЫРБЕКҚЫЗЫНЫҢ 
қайтыс болуына байланысты орны толмас ауыр қайғысына ортақтасып, көңіл айтады.

Продам большой кирпичный, тёплый благоустроенный, 4-комнатный дом, с высоким 
фундаментом .1991г постройки, 120кв, зал 40кв, жилая кухня 18кв, терраса 90кв, по-

толок 2.7,топка отделена, санузел, интернет. Есть все виды хоз.постройки, все виды фрукто-
вых деревьев, все виды ягод, виноград, участок 15соток, двор выложен брусчаткой, удобно 
для ведения крестьянского хозяйства, также недалеко расположены торговые центры. Саркан 
улица Шолохова 18а- Телефоны: 87773935583, 872839- 20147 WhatsApp 87081875808 Цена 
15млн, торг при осмотре. 

Тез арада Жөнкебаев № 31 үлкен, жылы үй сатылады.  Үйде су кіргізілген, санузел бар. 
Қора-қопсы, монша, 2 бөлмелі ас үй, гараж, үлкен бау-бақшасы бар. Мектеп, балабақша 

қасында.  Хабарласыңыздар: үй тел. 2-72-50, тел. 8702 1156471.

Қарттарым - асыл қазынам 
Аманбөктер ауылдық округінің «Ардагерлерді 

ардақтайық»акциясы бойынша жұмыстары 
жүргізілді.Қариялар – ақылды дариялар. Біз олар-
ды құрметтеуіміз керек. Қазақтар – « Төріңнен қарт 
кетпесін» деп тілеген халық. Жасы үлкенге құрмет 
ету, қарттың бүгілген беліне сүйеу болу – біздің ата 
дәстүріміз демекші К.Тұрғанбеков ағамызға қарын 
тазалап,шөбін түсіріп көмек көрсетілді.

Өзіңді өмірге келтірген, тіршілігіңе нәр бер-
ген ата-ананың алдында адамның парыз-міндеті 
өлшеусіз.

«Бабаларым, рахмет сендерге!
Балаларым болмасын деп бос кеуде,
Қобызыңмен қосып ән мен тіл бердің,
Өмірге мен мылқау болып енгенде
Бабаларым, рахмет сендерге!»,- деп Мұқағали 

Мақатаев атамыз айтқандай міне, балалар, біз 
өзіміздің ата-әжелеріміз алдында қарыздармыз. Ол 

қарызымызды тек жақсы тәрбие арқылы, адамгершілігі мол, мейірімді болу арқылы ғана, оларды 
көрген жерде құрметтеп сыйлау арқылы ғана қайтара аламыз.

Қарттарымызды ардақтап өтейік! Оларды сыйлаңдар, қадірлеңдер!
Ж.ЖУНИСБЕКОВА,

Аманбөктер БПҰ – Жастар ісі жөніндегі әдіскер нұсқаушысы.

ХАБАРЛАНДЫРУ * ОБЪЯВЛЕНИЕ ХАБАРЛАНДЫРУ * ОБЪЯВЛЕНИЕ

В Сарканском РЭС имеются следующие ва-
кансии:
1. Электромонтер группы линии электропере-
дач;
2. Электромонтер группы транзита электроэ-
нергии;

3. Электромонтер группы связи;
4. Водитель транспортной группы;
5. Электромонтер Койлыкского участка.

По возникающим вопросам обращаться 
по телефону: 8(72839) 2-54-95.

Ауыл шаруашылық тауар өндірушілердің назарына!!! 
Құрметті ауылшаруашылық тауар өндірушілері, табиғи-климаттық жағдайлардың өзгеруіне, 

сондай-ақ тұқым материалының ескірген байланысты «Сарқан аудандық ауыл шаруашылығы 
бөлімі» мемлекеттік мекемесі мүмкіндік болғанша тұқым материалын ішінара ауыстыруыңызды 
сұрайды, сонымен қатар Қазақстан Республикасының «Тұқым шаруашылығы туралы» 2003 
жылғы 8 ақпандағы N 385заңдылықты 1-бабы 1-тарауының 13-14 абзацтарды ұстануыңызды ту-
ралы аудандық «Сарқан» газетке 2020 жылы 13 қараша күні № 44-45(9392) жазылып ескертілген 
болатын. 

13) сорттың өзгеруі - өндірушілер өсіретін, сұрыптар өндірісінде өсірілетін, пайдалану үшін 
ұсынылған жаңа сорттарға, өнімділігі жоғары немесе экономикалық құнды белгілері мен қасиеттері 
бойынша ауыстырылатын сорттардан жоғары сорттарға ауыстыру;

14) сорттық жаңарту - өндірісте қолданған кезде сорттық және биологиялық қасиеттері 
нашарлаған тұқымдарды сол сорттың ең жақсы тұқымымен ауыстыру;

Заң талаптарының бұзылуына жол берілген жағдайда шаруа құрылым басшыларына 
Казақстан Республикасының «Тұқым шаруашылығы» заңы бойынша және Қазақстан Республика-
сы Әкімшілік кодексінің 402 бабына сәйкес жауапқа тартылатынын ескертеміз.

(402-бап. Тұқым шаруашылығы саласындағы кәсiпкерлiк қызметтi жүзеге асыру және 
қызметтер көрсету кезiндегi бұзушылықтар ескерту жасауға немесе жеке тұлғаларға – он, шағын 
кәсіпкерлік субъектілеріне – он жеті, орта кәсіпкерлік субъектілеріне – жиырма бес, iрi кәсiпкерлiк 
субъектiлерiне елу айлық есептік көрсеткіш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.)

Сонымен қатар, ауданымызда көктемгі жұмыстар басталуына байланысты, сіздерге сақтық 
сипатын түрінде ескере отырып, ауданымызда ауыл шаруашылық дақылдарда көптеген аурулар 
мен ауыл шаруашылық дақылдардың зиянды зиянкестер көбейіп кеткені байқалуына байланы-
сты себілетін ауыл шаруашылық дақылдардның тұқымдарын егу алдында мәжбүрлі түрде арнайы 
химиялық өндеуіштермен өңдеуді сұраймыз.

Тұқым дәрілеу – себілетін материалды ішкі және сыртқы өсімдік ауруларынан, егістікке 
себілген тұқымды және көктеп шыққан өскінді топырақ зиянкестері мен ауру таратушы микроорга-
низмдерден қорғау үшін химиялық заттармен залалсыздандырады.

Ғ. БАТЫРБЕКОВА,
«Сарқан аудандық ауыл шаруашылығы бөлімі» мемлекеттік мекемесінің бас маманы, 

тұқым инспекторы.

М.Мәметова атындағы орта мектеп ұжымы зейнеткер, ұстаз 
Үміт ДҮЙСЕНБЕКОВАНЫҢ 

қайтыс болуына байланысты отбасы  мен туған-туыстарына қайғысына ортақтасып көңіл айта-
ды. Марқұмның жатқан жері жаннат, иманы жолдас болсын!

«Бабалар Рухы» (Алдияр Батыр) 
қорына қаражат аударғандар тізімі

05.04.2021 – 14.04.2021

1.Нысангалиев Саят 50 мын теңге 
2.Жумуров Серик                 15 мың теңге 
3.Елюбаева Казкен 20 мың теңге 
4.Шатырбаев Тәттиғали 20 мың теңге 
5.Бейсенбаев Жумахан 10 мың теңге 
6.Сансызбаев Мурат 5 мың теңге 
7.Кисикбаев Сияз                 5 мын теңге 
8.Шалов Сеитхан                 5 мың теңге 
9.Куренкеев Сембек 5 мың теңге 
10.Салпеков Жанибек 10 мың теңге 
11.Муханова Гульнар 100 мың теңге 
12.Амиренов Кайрат 100 мың теңге 
13.Касымбеков Ометай 20 мың теңге 
14.Ахметсафин Мубарак 20 мың теңге 
15.Амангелдіұлы Абай
(Шаңырақ саудаүйі) 100 мың теңге 
16.Тлеуберлинов Болат 100 мың теңге 
17.Адильбеков Сагымбек  10 мың теңге 
18.Мукатаев Аскар 50 мың теңге 
19.Блискельдинов Токен 100 мың теңге 
20.Амиров Дастан                  10 мың теңге 
21.Иманбаева Анияш 20 мың теңге 
22.Есимбеков Серикболат 10 мың теңге 
23.Оразгельдинов Берик 10 мың теңге 
24.Толегенов Кайрат 50 мың теңге 
25.Толегенов Турлы 50 мың теңге 
26.Айболов Кайса                 10 мың теңге 
27.Жакашев Кусайын 49 мың теңге 
28.Испанова Гульжан 49 мың теңге 
29.Жанымханов Маулетхан 49 мың теңге 
30.Тангышбаев Нурлан 5 мың теңге 
31.Абылкасымова Культай 20 мың теңге 
32.Абиев Нурлан                 100 мың теңге 
33.Оразиманов Секман 20 мың теңге 
34.Байгалиев Шашубай 5 мың теңге 
35.Жакашбаева Лиаш 70 мың теңге 
36.Сыдыков Адильжан 10 мың теңге 
37.Мейрамбаев Жексембай  200 мың теңге 
38.Жумабеков Есенхан  50 мың теңге 
39.Джакасиев М.                  20 мың теңге 
40.Макеев С.                 10 мың теңге 
41.Елеусизов А.                 5 мың теңге 
42.Атанов Алмас                 1 млн теңге 
43.Турганбеков Аскар 100 мың теңге 
44.«Чункенов Б.» Ш/Қ 150 мың теңге 
45.Есимбеков Темирлан 50 мың теңге 
46.Малайбеков Канат 50 мың теңге 
47.Бақалы ауылы
 (1977 жылы туылған 
азаматтардан                 90 мың теңге 
48.Мустафин Абілғаппар 25 мың теңге 
49.Жобалаева Айнур 8 мың теңге 
50.Кожабекова Айнур 8 мың теңге 
51.Джексембекова Жанар 8 мың теңге 
52.Уалиева Анар                 8 мың теңге 
53.Атешева Қамар                 20 мың теңге 
54.Нусипов Ертилеу 100 мың теңге 
55.Жидебаев Курмет 400 мың теңге 
56.Сасанбаев Жалел 100 мың теңге 
57.Баймамыров Серикболат 20 мың теңге 
58.Нукебаев Саяқхан 25 мың теңге 
59.Муханов Муратхан 15 мың теңге 
60.Базарханов Сайлаубек 50 мың теңге 
61.Жаңбырбаев Едіке 10 мың теңге 
62.Нукебаев Мейрамхан 50 мың теңге 
63.Қуралай С.                 20 мың теңге 
64.Кыдырманов Талап 50 мың теңге 
65.Мухамадиев Жетпісбай 50 мың теңге 
66.Сарқан аудандық ішкі істер
 бөлімінің зейнеткерлері 198 мың теңге 

67.Жанымханов Маулен 100 мың теңге 
68.Смаилханов Балтабек  50 мың теңге 
69.Исабеков Ерлан                  1 млн теңге 
70.Имансерикова Анар 100 мың теңге 
71.Жунусов Назар                 30 мың теңге 
72.Жекенов Толеухан 25мың теңге 
73.Кулеев Серикжан 25 мың теңге 
74.Екижанов Канат                  25 мың теңге 
75.Тайменбеков Мухтар 20 мың теңге 
76.Дюсембекова Бактыбала 50 мың теңге 
77.Бекбаев Амангелды 50 мың теңге 
78.Базарбаев Нурмуханбет 10 мың теңге 
79.Дияс Е.                 10 мың теңге 
80.Мерекенов Тасболат 200 мың теңге 
81.Мукашев Самат                 30 мың теңге 
82.Мукашев Мурат                 30 мың теңге 
83.Атханов Шәкім                 30 мың теңге 
84Токтасынов Жантилеу 400 мың теңге 
85.Калиакпаров Асхат            10 мың теңге 
86.Калиакпаров Бауыржан 5 мың теңге 
87.Нурманбетов Мырзагали 10 мың теңге 
88.Сулейменов Манарбек 10 мың теңге 
89.Жунусбеков Берик 20 мың теңге 
90.Нысанкулов Тимур 10 мың теңге 
91.Аюбаев Тәттіғали 10 мың теңге 
92.Вебер Федор                 10 мың теңге 
93.Семейкулов Толеугали 5 мың теңге 
94.Байгалиев Шашубай 5 мың теңге 
95.Ахметжанов Алпысбай 20 мың теңге 
96.Тоқбураұлы Батырхан 50 мың теңге 
97.Жаскайрат К.                 10 мың теңге 
98.Ербатыров Дуйсетай 20 мың теңге 
99.Толегенов Талгат 10 мың теңге 
100.Абеуов Балагаз 10 мың теңге 
101.Мунсызбай Толеухан 10 мың теңге 
102.Майкенов Даулетхан 20 мың теңге 
103.Вахитов Бекмуханбет 50 мың теңге 
104.Черкасск ауылдық 
округінен                                  50 мың теңге 
105.Жайлаубаев Бакыт 10 мың теңге 
106.Жантасова Малика 10 мың теңге 
107.Нукебаев Нурасыл 10 мың теңге 
108.Дайртабаев Марат 10 мың теңге 
109.Ахметов Орынтай
(Қызылорда)                 100 мың теңге 
110.«Ануарбек» Ш/Қ 100 мың теңге 
111.Адилбеков Сагимбек 10 мың теңге 
112.Колубекова Каукер  20 мың теңге 
113.Исимбеков Серикболат 10 мың теңге 
114.Ахметов Нафик 19 700 теңге 
115.Шағалаков Сықымбай 100 мың теңге 
116.Устемиров Серик 10 мың теңге 
117.«Сарқанирригация» МК 50 мың теңге 
118.Калиаскаров Мейрамгали100 мың теңге 
119.Егеубаев Даулет 5 мың теңге 

Бүгінгі күнге 14.04.2021 ж. «Бабалар Рухы» 
Қорына жиналған қаражат:

-  Қазақстан Халық Банкіның есеп-
шотында – 10  217  755  теңге;

-  Kaspi.kz шотында – 14 830 781 теңге 
құрайды.

Барлығы: 25 048 536 теңге.
14.04.2021 жылға қорда 25 048 536 теңге 

тұр. Алдынғы мүсіншіге аударған 15 млн 
теңгені қосқан кезде барлық жиналған қаржы 
40 048 536  теңгені құрады.

Қор төрағасы                   Ж.М.Мукашев.

Қордың қамқоршы 
кеңесінің төрағасы           К.С.Абдрахманов.

Кедейлік шегінің мөлшері – 24108 теңге
Алматы облысының жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар 

басқармасы, облыс бойынша 2021 жылдың ІІ тоқсанына кедейлік шегінің мөлшері 24108 
теңгені (34440х70%) құрайтындығын хабарлайды.


