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Ауданныњ қоѓамдық-саяси 
апталық газетіSARQAN

Мәжіліс Жолдауда белгі-
ленген тапсырмаларды іске 
асырудағы ауданның атқарушы 
органдарының жұмысы ту-
ралы мәселені өзегіне арқау 
етті. Мемлекет басшысының 
Жолдауындағы кейбір бағыттар 
бойынша өз пікірлерін білдіру 
үшін түрлі сала өкілдері сөз 
алды. Алғашқылар қатарында 
сөз алған аудандық Арда-
герлер кеңесінің төрағасы 
Қадыл Жанасбеков маңызды 
құжаттың ел өміріне енгізер 
бірқатар өзгерістерін тілге тиек 

ЖОЛДАУ ЖАҢА МІНДЕТТЕР ЖҮКТЕЙДІ
дерті еліміздің денсаулық сала-
сы үшін зор сынақ болғандығы 
белгілі. Президент алдағы жаңа 
жағдайларға дайын болуымыз 
үшін денсаулық сақтау саласына 
айрықша көңіл бөлу керектігімізді 
баса айтты. Сондай-ақ уақыт 
ұттырмай індетке қарсы екпе 
алудың маңыздылығына 
тоқталды. Өңірімізде де бұл 
бағытта бірқатар шаруалар 
атқарылған. Екпе алуға тиісті 
19 мың жанның қазіргі таңда 14 
мыңы вакцинаны салдырған. 
Бұл тиісінше 74 % құрап отыр. 
Тиісті жұмыстар әлі де жалғасын 
табуда. Бұл жайында аудандық 
орталық аурухананың онко-
лог дәрігері Жұмабек Тасыбе-
ков айта келе індетпен тиімді 
күресуде карантиндік шаралар-
ды қатаң сақтауға шақырды. 
Жиын барысында аудан әкімі 
Талғат Қайнарбеков алда 
атқарылуы тиіс жұмыстарды 
айқындаған баяндама жасады. 

- Мемлекет басшысының 
Жолдауында біздің алдымызға 
7 нақты міндет қойылған. Біздің 
ендігі міндетіміз – жұмысты 
жалғастырып, Мемлекет 
басшысының тапсырмаларын 
жүзеге асыру болып табылады, - 
деген Талғат Қанатұлы өңірімізге 
инвестиция тарту, кәсіпкерлерді 
қолдау, бағаны тұрақтандыру 
бойынша түсіндіру – насихат-
тау жұмыстарын жүргізу, ауыл 
шаруашылығын дамыту, циф-
рландыру саясаты, денсаулық, 
білім беру салаларының 
тиімділігін арттыру, өңірлік сая-
сатты жетілдіру, саяси жаңғыру, 
ұлтаралық ахуал сынды 
бірқатар маңызды мәселелерге 
кеңінен тоқталды. Отыры-
сты қорытындылаған Талғат 
Қанатұлы аталған мәселелер 
бойынша аудан әкімінің орынба-
сарларына, мекеме, бөлім бас-
шыларына нақты тапсырмалар 
беріп, жауапкершілік жүктеді. 

П.ЖЕҢІСХАН.

Күні кеше ғана жұртшылыққа жол тартқан Мем-
лекет басшысы Қасым - Жомарт Тоқаевтың «Халық 
бірлігі және жүйелі реформалар – ел өркендеуінің 
берік негізі» атты Жолдауы жер-жерде қызу 
талқыланып жатыр. Аудан әкімдігінің кіші мәжіліс 
залында өткен мәні зор жиын алдағы міндеттерді 
белгілеп, атқарылар жұмыстарды айқындауымен 
құнды болды.  Аудан активінің жиналысына аудан 
әкімі Талғат Қайнарбеков төрағалық етіп, отырысқа 
аудан әкімінің орынбасарлары, «Нұр Отан» пар-
тиясы аудандық филиалының бірінші орынбаса-
ры, аудандық ардагерлер кеңесінің төрағасы мен 
мүшелері, мәслихат депутаттары, білім және 
спорт саласының өкілдері, аудандық бөлімдердің 
және құқық қорғау органдарының басшылары, қала 
және ауылдық округ әкімдері мен бұқаралық ақпарат 
құралдарының өкілдері қатысты. 

ете келе Жолдау жүктейтін 
жұмыстарды жүзеге асыруға 
аймақтың аға буын өкілдері де 
ат салысатындығын жеткізді. 

Ойларын ортаға салған Ыбы-
рай Алтынсарин атындағы орта 
мектебінің мұғалімі Мақсат Сма-
ков, аудандық мәдениет үйінің 
қызметкері, Сарқан ауданының 
құрметті азаматы Гүлжан 
Қисабекова білім мен ғылымға, 
мәдениет салаларына жолдау-
дан желі тартқан қамқорлық пен 
қолдау турасында пікір білдірді. 
Әлемді жайлаған коронавирус 

Келешек үшін кешенді 
бағдарлама

Мемлекет басшысы Қасым - Жомарт Тоқаевтың Парламент 
палаталарының бірлескен отырысында Қазақстан халқына 
жолдаған "Халық бірлігі және жүйелі реформалар - ел өркендеуінің 
берік негізі» атты Жолдауын келешек үшін кешенді бағдарлама 
деп тануға болады. Бұл маңызды құжатта «Пандемиядан кейінгі 
кезеңдегі экономикалық даму», «Денсаулық сақтау жүйесінің 
тиімділігін арттыру», «Сапалы білім беру», «Өңірлік саясатты 
жетілдіру», «Еңбек нарығында тиімді экожүйе қалыптастыру», 
«Саяси жаңғыру және адам құқығын қорғау», «Ұлттың ұйысуы-
одан әрі дамытудың басты факторы» атты тақырыпшалар 
арқылы қоғамды уақыт талабына сай жетілдірудің қажеттілігін 
ортаға салады. Қасым-Жомарт Кемелұлының халқымыздың жаңа 
болмысын қалыптастыру, тұтас ұлт сапасын арттыру жолындағы 
тұжырымдары халқымыз үшін өте маңызды. Сондықтан да Жол-
дауды тыңдап, оқи отырып, жаңарған қоғамның бізге жүктеген 
зор жауапкершілігін айқын сезінеміз. Тағдырдың түрлі сынынан 
сүрінбей өткен еліміздің алдымызда тұрған күрделі міндеттерді 
шешуге білімі мен біліктілігін танытып, бірлік пен ынтымақты 
мығым ұстап, жоғары мақсаттарға ұмтыларымыз анық. Ра-
сында да «Ынтымақ жүрген жерде ырыс бірге жүреді» деген 
халқымыздың бірлікті бекемдеу арқылы тірлікті дұрыс жолға 
қоюға күш-қуаты жетеді.

Жомарт ИГІМАН, 
Сарқан аудандық мәслихатының депутаты.

Ұжымдық иммунитетті 
қалыптастыру – 
қауіпсіздік кепілі

Мемлекет басшысы Қасым - Жомарт Тоқаевтың биылғы Жол-
дауы әдеттегідей көкейкесті мәселелерді қозғап отыр. Оның 
ішінде мен денсаулық жүйесінің тиімділігін артыру бағытындағы 
міндеттерге жете ден қойдым. «Дені сау ұлт» жобасына сәйкес 
еліміздің қауіпсіздігі басты назарда болғандығы біздің өз 
жұмысымызға жауапкершілікпен қарауымызды талап етеді. Пре-
зидент елімізде жаппай екпе салу жүріп жатқанымен қоғамда оған 
қарсы адамдардың жеткілікті екендігін дұрыс атап көрсетті. Әрі 
қарай дамуға бейімделу үшін қауіпті дертке тосқауыл қоятын ек-
пеге қарсылықты қоғам болып жоятын мезгіл жетті. Тұрғындарға 
түсіндіру жұмыстарын жандандырып, бұл салаға еріктілерді 
көптеп тартқанымыз абзал. 

Жамал ДОЛАНБАЕВА,
Сарқан аудандық мәслихатының депутаты.

Мұғалім мерейін өсірді
Биылғы 1-ші қыркүйек айрықша маңызды күн болды десек 

артық айтқандық емес. Өйткені күні кеше ғана Мемлекет басшы-
сы Қасым-Жомарт Тоқаев Қазақстан халқына Жолдауын жария 
етті. Еліміздің саяси, экономикалық, қоғамдық өмірінде қандай 
өзгеріс болады екен деп тағатсыздана тосқандардың қатарында 
мен де бармын. Әркім өзіне қатысты өзгерістерді көріп, оқып 
қанаттанғандығы сөзсіз. Ұстаз ретінде президентіміздің «ХАЛЫҚ 
БІРЛІГІ ЖӘНЕ ЖҮЙЕЛІ РЕФОРМАЛАР – ЕЛ ӨРКЕНДЕУІНІҢ 
БЕРІК НЕГІЗІ» атты Жолдауындағы Сапалы білім беру 
бөліміндегі мұғалімдерге деген мемлекетіміздің қолдауын естіп, 
мерейіміз өсті. Қаңтар айынан бастап 25 пайызға өсетін жалақы, 
шәкірттері жоғары нәтиже көрсеткен ұстаздарды моральдық және 
материалдық тұрғыдан ынталандыру, қажетті ақпараттық жүйенің 
сапасын жақсарту туралы Мемлекет басшысының нақты тапсыр-
масы болашағымыз - балаларға тәлім мен тәрбие, білім мен білік 
беретін мұғалімдерге деген айрықша қамқорлық деп білемін.

Х.ДУВИЕН,
Абай атындағы мектеп-гимназияның мектепалды даярлық 

сынып мұғалімі.

Жолдауға қолдау 

Биылғы жылғы ел өміріндегі елеулі 
қоғамдық-саяси науқанның бірі ол халық 
санағы. Қазақстанда ұлттық халық санағы әр 
10 жыл сайын өткізіледі. Соңғы науқан 2009 
жылы, келесі науқан 2019 жылы өтуі керек 
еді. Алайда санақты дайындау мен өткізуге 
байланысты бірқатар ұйымдастырушылық 
мәселелерді ескере отырып, оны 2020 
жылы өткізу туралы шешім қабылданған 
болатын. Бірақ еліміздегі коронавирустық 
инфекцияның таралуына және енгізілген 
шектеулі карантиндік шараларға байла-
нысты шараны кейінге яғни 2021 жылға 
қалдыру туралы шешім қабылданды.

Сонымен аталмыш науқанды биыл оның 
ішінде онлайн халық санағын 2021 жылдың 
1 қыркүйегінен бастау туралы шешім қабылданды. Ол 15 
қазанға дейін sanaq.gov.kz сайтында әрі тәулік бойы жұмыс 
істейді. Ал дәстүрлі үздіксіз санақ онлайн-санақтан өтпеген 
азаматтарды қамту үшін қажетті санитарлық нормаларды 
сақтай отырып, 2021 жылдың 1 қазанынан 30 қазанына 
дейін жүргізіледі. Санақ жүргізуші интервьюерлерді халық 
көк түсті сөмке, шарф және куәлігі арқылы танитын бола-
ды. 

Жуырда аудан әкімдігінің үлкен мәжіліс залында 
ауданаралық санақтың негізгі кезеңін оқыту бойынша 
семинар-сабақ өткізілді. Аудан әкімі аппаратының басшы-
сы Ұлан Ерденбеков төрағалық еткен жиынға Қазақстан 
Республикасы Стратегиялық жоспарлау және рефор-
малар жөніндегі агенттігінің Алматы облысы бойынша 

Санақ бойынша семинар-сабақ
Ұлттық статистика бюросы департаменті 
басшысының орынбасары Марат Буке-
нов, Алматы облысы бойынша Ұлттық ста-
тистика департаментінің санақ жөніндегі 
уәкілі Мұрат Дарибаев, аудандық стати-
стика басқармасының басшысы Талғат 
Аязбаев және Ақсу, Сарқан, Алакөл 
аудандарының статистика саласының 
қызметкерлері, мекеме, кәсіпорын, БАҚ 
өкілдері қатысты.

Төрағаның айтуынша қазіргі таңда 
ауданда бұл бағыттағы жұмыстар жүйелі 
түрде атқарылуда. Тұрғындар арасында 
санаққа қатысты түрлі сипаттағы жады-
намалар, бейнероликтер және түсіндіру 
жұмыстары жүргізілген. Семинардағы 

алғашқы баяндаманы Қазақстан Республикасы 
Стратегиялық жоспарлау және реформалар жөніндегі 
агенттігінің Алматы облысы бойынша Ұлттық стати-
стика бюросы департаменті басшысының орынба-
сары Марат Букенов жасады. Баяндамасын бейне 
көрініспен сүйемелдеген Марат Боранбекұлы санақтың 
әрбір сұрағына жекелей тоқталып, жан-жақты түсіндіру 
жұмыстарын жүргізді. Сондай-ақ облыстан келген мей-
ман қатысушыларға санақ барысында кездесетін сан 
түрлі жағдайлар, оларды шешу жолдарын нұсқады. 

Жиын соңы сұрақ-жауап форматында өтіп, 
қатысушылар өздерін толғандырған сауалдарға жауап 
алды.

Өз тілшіміз. 
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17.08.-03.09.2021 жыл аралығында "Бабалар рухы" 
қорына Алдияр Батыр ескерткішінің тұғырына және 
маңайын абаттандыруға үлес қосқандардың тізімі

1. Булдыбаев Қайрат Найманбайұлы                         50 000
2. Чарапиев Тұратбек (қосымша 200000, 
барлық аударғаны 700 000 тг)                                       200 000
3. Чарапиев Рүстем (Чарапиев әулеттерінің 
ескерткішке арнап, қорға аударған ақшалары  
2 200 000 теңге болды)                                       1 000 000
4. Сайрамбеков Қамбарбек                                       1 000 000
5. Қасымов Берікбол
 (Бөрібай Батыр қорының төрағасы)                         50 000
6. Вахитов Амантай Бекмұхамбетұлы
 (жалпы аударған қаржылары 
550 000 теңгені құрады)                                       500 000

         
  Барлығы  2 800 000
"Бабалар Рухы" қорының ұйымдастыру кеңесі. 

Чего не следует делать 
при пожаре

 При возникновении пожара очень важно реагировать правильно и адекватно. Это 
позволит предотвратить негативные последствия возгорания и максимально опера-
тивно погасить пожар. Кроме того существуют определенные действия которые со-
вершать нельзя, ведь они приводят к плачевным результатам.

При загорании и пожаре не следует: 
• переоценивать свои силы и возможности;
• рисковать своей жизнью, спасая имущество;
• заниматься тушением огня, не вызвав предварительно пожарных;
• тушить водой элек-

троприборы, находящие-
ся под напряжением;

• прятаться в шкафах, 
кладовых, забиваться в 
углы и т.п.;

• пытаться выйти че-
рез задымленную лест-
ничную клетку (влажная 
ткань не защищает от 
угарного газа);

• пользоваться лиф-
том;

• спускаться по верев-
кам, простыням, водо-
сточным трубам с этажей 
выше третьего;

• открывать окна и 
двери (это увеличивает тягу и усиливает горение);

• выпрыгивать из окон верхних этажей;
•поддаваться панике.
Если загорелась одежда:
Следует четко знать, что горящая на человеке одежда при его вертикальном по-

ложении ведет к распространению пламени на лицо, загоранию волос и поражению 
органов дыхания.

Если на Вас загорелась одежда:
• нельзя бежать, это лишь усилит горение;
• надо быстро сбросить воспламенившуюся одежду, а если это не удалось, следует 

упасть и кататься по полу (земле), сбивая пламя.
Если на другом человеке загорелась одежда:
• нельзя давать ему бегать - пламя разгорится еще сильнее;
• надо помочь ему быстро скинуть воспламенившуюся одежду и залить ее водой;
• если это не удалось, необходимо повалить пострадавшего на пол (землю) и лю-

бым способом сбить пламя, залить водой, засыпать землей, забросать снегом, наки-
нуть плотную ткань (брезент, одеяло, пальто) и плотно прижать ее к горящей одежде. 
При этом голову пострадавшего оставить открытой во избежание отравления продук-
тами горения.

Р.АХМАРОВ, 
инженер ОЧС Сарканского района.

Основными причинами возникновения лесных пожаров являются: неосторож-
ное обращение с огнем в лесу и несоблюдение работающими в лесу лесозагото-
вительными организациями, в особенности при огневой очистке лесосек, Правил 
пожарной безопасности; искры, вылетающие из незащищенных дымовых труб 
паровозов, или шлак, выброшенный из паровозной топки на полотно железной до-
роги, проходящей через лес, очень часто приводят также к возникновению лесных 
пожаров; несоблюдение мер предосторожности колхозниками при проведении 
сельскохозяйственных палов на полях колхозов вблизи лесных насаждений.

    Лесные и сельскохозяйственные рабочие, пастухи, охотники, рыболовы, 
сборщики ягод и грибов часто разводят в лесу костры и, оставляя их непотушен-
ными, уходят, бросают непогашенные спички и окурки, в результате чего возника-
ют лесные пожары; наконец, в редких случаях имеют место умышленные поджоги 
леса и пожары, возникшие от молний.

    Пожарная опасность лесных насаждений определяется такими факторами: 
1) способностью насаждений гореть (служить местом и материалом для воз-

никновения лесных пожаров); 
2) наличием источников огня (огнеопасных производств в лесу); большой по-

сещаемостью леса охотниками, пастухами, отдыхающими, сборщиками грибов и 
ягод и лекарственных растений; наличием железных дорог в лесу; 

3) условиями тушения лесных пожаров (отдаленностью участков от населен-
ных пунктов и других источников рабочей силы и средств пожаротушения).

   Наибольшей горимости подвержены хвойные насаждения —- сосновые, ело-
вые, пихтовые, кедровые и лиственничные с хвойным подростом и подлеском, с 
почвенным покровом из лишайников, мхов, вереска, подсохших травянистых рас-
тений и при наличии лесного хлама. Меньшей горимостью отмечаются листвен-
ные леса — дубравы на свежих и влажных почвах, березняки, ольшанники. Гори-
мость лесов зависит также от времени года и метеорологических условий. Весной 
до появления зеленой растительности и осенью после ее подсыхания наблюда-
ются более частые массовые лесные пожары. Летом большое значение в отно-
шении возникновения лесных пожаров (повышение пожарной опасности), имеет 
продолжительность бездождного периода: чем больше прошло дней после дождя, 
тем выше горимость (пожарная опасность) и наоборот.

Горимость лесов зависит также от температуры и сухости воздуха (дефицита 
влажности): чем выше температура и сухость воздуха, тем больше горимость и 
наоборот.

Наибольшая горимость леса наблюдается в середине и начале второй полови-
ны дня (12—15 часов); к вечеру горимость снижается.

Е.АБДУЛЛАЕВ,
инспектор  № 12 обхода

Сарканского Лесного питомника.

Причины возникновения 
лесных пожаров

ЖЕМҚОРЛЫҚПЕН ҚОҒАМ 
БОЛЫП КҮРЕСЕЙІК!

Бүгінгі қоғамның ең негізгі ауру тұсы – жемқорлық. Ол батпандап кіріп, 
мысқалдап шығатын ауру. Мұны қазірден алдын алып, ем-шара жасамаса өте 
қатты асқынса, елді бұзып, қоғамды ірітетін дерт. 

«Біздің елді дамытуға және халықтың әл-ауқатын арттыруға бағытталған 
жоспарларымыз жемқорлықты түбегейлі жойған жағдайда ғана жүзеге аспақ», 
– деген еді президентіміз Қасым-Жомарт Тоқаев. Жыл сайын халықтың әл-
ауқатын жақсарту үшін жүзеге асырылып жатқан жобаларға жұмсалған 
қыруар қаржының талан-таражға салынбай өз мақсатына жұмсалуы – елді 
өрге сүйрейтін үрдіс. Ал, жемқорлыққа жол берілген қоғамда әділеттілік бол-
майды. 

Қазіргі таңда, мемлекет жемқорлықпен күрестің әр түрлі әдістерін қолданып жа-
тыр. Мемлекеттік көрсетілетін қызметтердің электронды жүйеге ауысуы, мемлекеттік 
қызметке үміткерлердің байқауына тәуелсіз бақылаушылардың қатысуы, ауыл 
әкімдерін ашық жариялы түрде халық сайлайтын құқық берілуі т.б. Жемқорлықпен мем-
лекет бір өзі күресе алмайды, онымен қоғам болып, бір жағадан бас, бір жеңнен қол 
шығарып, біріге күресу керекпіз. Жемқорлықтан арылу үшін қоғамның санасы да өзгеруі 
керек. Сәл қиындық болса, оны пара беріп шеше бере алмайтынын түсініп, керісінше 
ондай жолдан өзін аулақ ұстаса, пара алушы да болмас еді. Біз, әрқайсымыз, мәселені 
пара беріп шешеміз деген санамен өмір сүре беретін болсақ, біздің балаларымызға 
тек ауру қоғамды аманат етеміз. Сонымен қатар, пара берген адам пара алған адам-
мен теңдей жауапқа тартылатынын да ұмытпайық! Жемқор қоғамның болашағы жоқ! 
Болашағымызға балта шаппайық!

Г.КАЛИБАЕВА,
превенция және парасаттық басқармасының бас маманы. 



10 қыркүйек  2021 жылe-mail: Igiman01@mail.ru 3ARQANS ÁLEÝMET
ОБЛЫСТЫҢ ЖЕРГІЛІКТІ АТҚАРУШЫ 
ОРГАНДАРЫНЫҢ ҚАТЫСУЫМЕН 

ВЕБИНАР-КЕҢЕС ӨТКІЗІЛДІ
Ағымдағы жылдың 06 қыркүйек күні  Қазақстан Республикасы Мемлекеттік 

қызмет істері агенттігінің Алматы облысы бойынша департаментінің басшысы Л. 
Бейсеқұлованың төрағалығымен аудан, қала әкімдіктерінің аппарат басшыларының 
қатысуымен "ZOOM" бейнеконференцбайланыс арқылы онлайн кеңес өткізілді, онда 
бірқатар өзекті мәселелер талқыланды. 

Департамент басшысы Л.Бейсеқұлова Президенттік Жастар кадрлық резервіне 
іріктеу туралы баяндама жасады, оның барысында іріктеудің негізгі талаптары, 
кезеңдері, сондай-ақ өтінімдерді беру қалай жүзеге асырылатыны туралы айтып, 
мемлекеттік қызметшілерді, сондай-ақ ведомстволық бағынысты ұйымдардың 
қызметкерлерін іріктеуге қатысуға шақырды.

Күн тәртібіндегі екінші мәселеде мемлекттік қызметшілердің жаңа лауазымдық 
жалақысы туралы айтылды. Қазіргі уақытта, облыстың жергілікті атқарушы орган-
дарымен мемлекеттік әкімшілік лауазымдарды мемлекеттік органның миссиясына, 
стратегиялық жоспарына және атқаратын функционалдық міндеттеріне байланысты 
блоктарға бөлу жөніндегі жұмыстар қарқынды атқарылуда. 

Іс-шара барысында қойылған сұрақтардың барлығына толыққанды жауаптар 
берілді.

Қазақстан Республикасының Мемлекеттік қызмет істері агенттігінің Алматы 
облысы бойынша департаменті.

Выявлено свыше 517 тыс. дефектов со стороны 
медорганизаций области

Эксперты филиала Фонда социального медицинского страхования продолжают 
мониторинг качества и объемов оказанных услуг, которые оказывают поставщики по 
гарантированному государством бесплатному объему медицинской помощи (ГОБМП) 
и по ОСМС. 

По результатам мониторинга за 6 месяцев 2021 года экспертами выявлено более 
517 тыс. дефектов. Для сравнения, по итогам 1 полугодия прошлого года эта цифра 
составляла 461 тыс. 

Большая часть нарушений (55,2%) выявлена специалистами при оказании 
консультативно-диагностических услуг (КДУ) населению. Далее, по данным экспертов, 
допускаются факты некорректного оформления медицинской документации - 22,5% 
дефектов,  необоснованного завышения объемов помощи/услуг – 18,4%, необосно-
ванного отклонения лечебно-диагностических мероприятий от стандартов, правил в 
области здравоохранения/ клинических протоколов – 16,7%,

В отношении всех субъектов здравоохранения «нарушителей» были применены 
штрафные санкции. 

Важной частью договорных отношений являются обязательства медицинских орга-
низаций в части доступности и качества оказываемых услуг и филиал Фонда вправе 
требовать их исполнения.  К слову, с этого года внедрено в практику проведение проак-
тивного мониторинга, при котором, при выявлении фактов неисполнения договорных 
обязательств поставщику предоставляется 45 календарных дней со дня подписания 
заключения на устранение и надлежащего их исполнения. Если дефект не устранен в 
срок, на медицинскую организацию налагается штраф. 

«Проактивный мониторинг позволяет предоставить шанс поставщикам для их 
устранения  надо отметить, что они стараются максимально устранить все наруше-
ния, чтобы избежать штрафных санкций.  В итоге выигрывает пациент, в интересах 
которого сотрудник Фонда,  после выявления нарушений,  повторно проводит оценку 
деятельности поставщиков и требует их устранения. Между сотрудниками медицин-
ских организаций и сотрудниками Фонда данный формат мониторинга позволяет вы-
страивать доверительные отношения, чтобы совместными усилиями улучшить  до-
ступность и качество оказываемых услуг», - отметил Нурлан Отаргалиев, директор 
филиала области. 

Необходимо также отметить, что оплата за медицинские услуги, оказанные на-
селению поставщиками Фонда по пакетам ГОБМП и ОСМС производится только по-
сле проведения мониторинга качества и объема данных услуг. То есть, оплачиваются 
только оказанные по факту услуги, подтвержденные документально, с соблюдением 
стандартов и правил оказания медицинской помощи, а также рекомендаций клиниче-
ских протоколов.

Филиал по Алматинской области  
НАО «Фонд социального медицинского страхования» 

В целях реализации Программы «В Армии нет места преступности на 2017-
2021 годы» и «Комплексного плана профилактики правонарушений в Республики 
Казахстан на 2020-2022 годы» направленных на укрепление воинской дисциплины 
и правопорядка в воинских коллективах, в августе месяце 2021 года, сотрудниками 
Отдела военной полиции Талдыкорганского гарнизона в воинских частях и учреж-
дениях Талдыкорганского гарнизона с привлечением представителей правоохрани-
тельных органов, отделений военной автомобильной полиции и административной 
практики, специалистов областного наркологического центра, во взаимодействии с 
командованием воинских частей организованы акции «Нулевая терпимость к адми-
нистративным правонарушениям», «Пьяный водитель преступник» в виде круглых 
столов и конференций, куда были привлечены военнослужащие допустившие ад-
министративные правонарушения.

В ходе проведения указанных мероприятий, для обозрения представлены те-
матические видеосюжеты, связанные с пагубными последствиями употребления 
спиртных напитков, управления транспортными средствами в состоянии алкоголь-
ного или наркотического опьянения, с мест ДТП, доведены постановления админи-
стративных судов о привлечении к административной ответственности военнослу-
жащих.

Ю.СКОРЫХ,
начальник отделения административной практики

Отдела военной полиции Талдыкорганского гарнизона, майор юстиции.

В армии нет места преступности

Тіл - ұлттың жаны, рухы, оның 
бет-бейнесі, өткені мен бүгіні және 
болашағы. Тіл адамның қарым –
қатынас, ойлану құралы, сондықтан 
ол- адамзаттың интеллектуалдық 
әлеуетінің қазынасы ретінде халықтың 
ең құнды байлығы.  Ғұлама ғалым 
А.Байтұрсынұлы: «Сөзі жоғалған 
жұрттың өзі де жоғалады», - деп тілдің 
ұлт үшін қандай маңызды екенін бір-ақ 
ауыз сөзге сыйдырған. Әлемде жау-
лап алушы елдердің озбырлығынан, 
үстемдігінен қаншама тіл жоғалып 
кетсе, қаншама тіл жоғалудың аз-ақ 
алдында тұрғаны мәлім. Сондықтан 
қазіргі жаһандану дәуірінде аз ұлттар 
мен ұлыстар өз тілдерін қорғап қалуға 
барынша күш салуда. Қазақстан Ре-
спубликасында қазақ тілінің ғана емес, 
Қазақстанда тұратын барлық ұлттар 
мен ұлыстардың тілінің дамуына ба-
рынша жағдай жасалып отыр.  Ел 
бірлігін еселейтін бұл құндылықтар 
отаншылдық сезімін орнықтырады. 

Біздің рухани негізіміз
Дана халқымыздың «Жұмыла көтерген 
жүк жеңіл»- деген мақалына сай 
ыңтымақтаса отырып, мемлекеттік тіл 
қазақ тілін қолдауды  заман талаптарына 
сай орындау – біздің ортақ мүддеміз. 

Мемлекеттік тіл – ұлттық саясаттың 
діңгегі болуы тиіс. Қазақстан өзінің 
тәуелсіздік туын тіккелі бері, мемлекеттік 
тілдің елімізде жүйелі түрде дамуы-
на ерекше көңіл бөлініп келеді. Қазір 
елімізде жүргізіліп отырған салиқалы 
тіл саясаты толеранттық  тілдік 
орта қалыптастырудағы маңызды 
қоғамдық –саяси, әлеуметтік – мәдени 
құндылықтардың бірі болып санала-
ды, өңірімізді мекендеген сан түрлі ұлт 
өкілдерінің өз тілдерін дамуына жағдай 
жасай отырып, ұлттар арасындағы достық 
қатынасты одан әрі нығайтып, бірлігіміз 
бен татулығымызды сақтап, өзге ұлттар 
арасында мемлекеттік тілдің беделі 

өсуіне игі ықпал тигізетініміз анық.
  Қазақ тілі- біздің рухани негізіміз. 

Біздің міндетіміз – оны барлық салада 
белсенді пайдалана отырып дамыту. 
Біз ұрпақтарымызға бабаларымыздың 
сандаған буынының тәжірибесінен өтіп, 
біздің де үйлесімді үлесімізбен толыға 
түсетін  қазіргі тілді мұраға қалдыруға 
тиіспіз. Бұл – өзін қадірлейтін әрбір аза-
мат дербес шешуге міндет. Тіл түзелмей, 
қоғам түзелмейді, мемлекеттің де, 
ұлттың да болашағы күңгірттене береді. 
Сондықтан да еліміздің қоғамдық-
рухани өмірінде ұлттық тіл саясатын 
барынша батыл қолға алып, қарқынды 
жүргізу қажет.

А.АЙДАРХАНОВА, 
 аудандық  қазынашылық 

басқармасының бас маман-бас 
қазынашысы. 

Балалар және өрт

Балалар - біздің болашағымыз. 
Өкінішке орай біз балалардың өмірі 
қуанышты болуын, олардың ешқандай 
қауіп-қатерге ұшырамауын ойлап жүреміз 
бе? Ересек адамдардың барлығы осы 
жағдайларды ойлай бермейді. Ата-
аналардың ерекше бір есте сақтайтыны 
балалардың отпен ойнауына жол бермеу.  
Кенеттен шыққан өрт мемлекеттік, сондай 
ақ жеке адамдардың мүліктерін құртады 
немесе жарамсыз етіп тастайды.

Ал кейбір кездерде отпен ойнаған 
кінәлілердің өзі қайғылы жағдайға душар 
болады, қаза табады, жарақат алады.

Осы қайғылы оқиға неден туды де-
сек, көп жағдайда үлкендердің өзі кінәлі. 
Үлкен адамдар да кей кезде оттан 
сақтандыру ережелерін сақтамайды, не-
месе балаларға жанып жатқан пешті, 
газ құралдарын қарауды тапсырады. 
Сәбилер ешкімнің қарауынсыз үйде 
қалады да, өзінің көңілі қалаған ойын-
дарымен ойнайды. Шырпымен ойнау 
өмірлеріне қауіпті екенін түсіне бермейді. 
Тағы бір айтар нәрсе балаларды үйде 
қалдырғанда электр қуатымен жұмыс 
істейтін құрал-жабдықтарды да оңай 
жерге қоймау керек. Жанып жатқан 
қазандықта немесе оты өшірілген орын-
да балалардың  сіріңкемен ойнауына 
жол бермеген жөн. От  ойыншық емес 
екенін, сіріңкемен ойнауға болмайтынын 
балаларға түсіндіру керек. Балалардың 
отпен ойнауына жол бермеу, өртке қарсы 
күрес қана емес, сонымен бірге сол 
балалардың денсаулығы, бақыты үшін 
күрес.

Міне, осындай өрттен сақтандыру 
ережелерін сақтасаңыз бәрі де жақсы бо-
лады. Бірақ осы қарапайым ережелерді 
бұзушылар көптеп кездеседі.

  Е. ТУРСУНОВ,
                                ТЖБ бас маманы, 

 азаматтық қорғау майоры.

Пожар произошедший из за короткого замыкания электро-
проводов  в квартирах, хозяйственных постройках и админи-
стративных зданиях всегда опасен. В результате короткого 
замыкание электропроводов, от высокого электрического раз-
ряда происходит загорание потолочных перекрытии, и других 
быстро возгораемых предметов. Именно из за коротких замы-
кании электропроводов  на территории города произошло не-
мало пожаров.

К сожалению, еще не мало бед, связанных с огнем, про-
исходит из-за элементарной забывчивости домовладельцев 
и квартиросъемщиков, которые забывают простую истину: 
включенные в сеть телевизор,  электрокамин, утюг и другие 
электронагревательные приборы должны быть своевременно 
отключены. Ни в коем случае недопустимо оставлять их рабо-
тающими без присмотра. Нельзя забывать о том, что нет ниче-
го страшнее и  опаснее вырвавшей из повиновения огненной 
стихии, которая может привести к непоправимым последстви-

ПОЖАР ПРОИЗОШЕДШИЙ ПО ПРИЧИНЕ  
КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ

ям. Это несчастье можно своевременно предупредить, если ре-
гулярно выполнять несложные правила пожарной безопасности. 
Только осторожность в обращении с огнем является надежным 
средством недопущения в жилых домах пожара.        

 Подводя итоги хотелось бы напомнить о некоторых мерах 
пожарной безопасности. Если у Вас электропроводка находит-
ся в пожаро угрожаюшем состоянии, немедленно устраните или 
вызовите сотрудников электросети. Не используйте в счетчиках 
самодельные жучки,  на осветительных приборах должны быть 
установлены электрические плафоны.  

И самое главное «Лучше пожар предотвратить, чем поту-
шить». 

Е.ОРУМБАЕВ,                                
начальник ОЧС  

Сарканского района, 
подполковник гражданской защиты. 
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Дүрілдеген атағы жер жарып, ре-

спублика көлемінде “миллионер” 
аталған бұрынғы  М.Горький атындағы  
шаруашылықтың төрт түлігінің ішінде қой 
санының өзі қырық екі мыңға жетті. Дар-
хан даланың  сәнін келтірген үйір-үйір 
жылқылар, маң-маң басқан түйелер мен 
мүйізді ірі қараның саны да ауыз толты-
рып айтуға лайық еді.

Осы төскей толы қыруар малға ие бо-
лып,  алты ай қысы арпалыспен өтетін 
малшы қауымның айрықша аңсайтын, 
тағаты таусыла тосатын уақыты бар.   
Ол көктемде мал төлдетіп, қырқым 
науқанындағы жоспарын ойдағыдай 
орындап, жазы жанды жадырататын 
“Суықты-Сарымсақты” жайлауына қарай 
көш түзейтін мезгіл. Жаздың екі ай-
дан артығын жайлауда өткізу - малшы 
қауымына   санатория мен курорттарда 
демалғаннан артық әсер беретін. 

Қытымыр қыстың қарлы бораны 
мен үскірік аязды күндерінде ширатыла 
жұқарған жүйке босаңсып, қалжыраған де-
неге  қуат қосылып, толығып та шыңдалып 
та қалатын осы кезең. Сол себепті, шо-
пандар мен малшылар арасында  бұл ке-
ремет уақытты шыдамсыздана күтпейтін 
жан болмайтын.  Әр үйдің үлкендерінің 
айырықша әзірленетін әрекеттері мамыр 
айында басталып кетеді. Қолы шебер 
аталарымыз бен ағаларымыз отбасы 
мүшелерінің ер-тұрмандарын, тоқым, 
терлік, өмілдірік-құйысқан, ноқта-жүген, 
тізгін-шылбырларына дейін мұқият 
жөндеуден өткізеді.

     Алғаш тай мінетін балаларға арналған 
ер-тоқымдар айрықша әспеттеледі. Қолға 
ұсталатын тобылғы сапты, төрт немесе 
алты өрімді дырау қамшылар дайында-
лады. Мал айдағанда ұстайтын бишіктер, 
жүк артатын түйелерге арналған ноқта 
бұйдаларды әзірлеу  өз алдына бір  ша-
руа. 

Алдыңғы қасын жезбен, не әртүрлі 
жарқырауық таспен әшекейлеген 
үлкендердің ер-тоқымдары аталар 
қолынан өтіп, қалтқысыз тексеріске түседі.  
Әжелер мен апалардың әзірлігі аталар 
әрекетінен артық болмаса, кем түспейді. 
Баз біреулер қазақ үйлерін қамдаса, 
екіншілері жайлауға  қоспен шығады. 
Жайлау жауын-шашыны көп, нөсерлі 
маусым болғандықтан, туырлықтар мен 
киіздер  қалың әрі мықты болуы шарт. 

Қос үйдің уықтары жас баланың 
білегіндей түзу қарағай, қайың 
ағаштарынан таңдап алынады. 
Шаңырақтың шеңбері үлкен болса, қос 
үй соғұрлым кең шығады, олар  төзімді 
қайың ағашынан кептіріліп жасалса, тіпті 
керемет. Жерге төселетін текемет, ала-
ша, отбасы мүшелерінің бәріне жетерлік 
көрпе-жастық, тұсқа құрылатын жеңіл 
кілемшелер тағы бір қатаң тексерістен 
өтеді. Ыдыс-аяқ кебежесі, киім-кешек са-
латын үлкен қап-сөмке, тағы басқа керек-
жарақтарды сұрыптау - әжелер әзірлігіне 
кіретін дүниелер. 

Дайындық аяқталып, дамыл тапқанда 
көшетін күн белгіленіп, мініс жылқылары, 
жүк артатын түйелер үлестіріліп, жұрт 
соңғы әзірлікке қамданады. Бөлімше 
басшылары белгілеген күні таңертеңнен 
бастап үйлер жығылып, теңдер түйіліп, 
жүк арту жұмыстары орындалады.   Ұзақ 
жолда түйенің бел арқаны босап кетсе, 
артылған жүк бір жағына ауып қалу қаупі 
туындауы мүмкін. Екі-үш түйеге жүк ар-
тып, үстіне бары кілем, жоғы түрлі-түсті 
алаша жапқан ілек әзір болғанда, жасы 
үлкен қариялар бастаған ұзақ-сонар көш 
жолға шығады.

Көш басында ауыл ақсақалдары. Ба-
старына кимешек киген әжелер, жаулық 
салған аналар әрқашан да көштің көркі. 
Үлде мен бүлдеге оранбаса да, барларын 
байыппен бағалай білген шешелеріміз 
түйелер тізбегін бас жіппен білектеріне 
іліп, сән салтанатымен жайлауға қарай 
сап түзейтін.  Барын киген, ашамай мінген 
балалар базары көшке көрік беріп, көңіл 
күйдің көкжиегін аспанға ататын. Отар ал-
дында шопан, артында мал айдаған  ере-
сек балалар.  Жалпы жайлауға  жиырма 
күннен артық уақыт жүріп, көшіп барады. 
Көші-қон тоқтайтын, қонатын, еру бола-
тын орындар бұрыннан белгілі.    

Негізінен, Көктеректің  көш жолы 

Сағындырған  
Суықты-Сарымсақты

Заманында жарты әлемді билеген, беделі бейбітшілік пен 
бірлікке қызмет еткен  Кеңестер Одағы аталған алпауыт мем-
лекет құрамында өмір сүрдік.   Бұл елдегі  үш жүз миллионға 
жуық  халықты азық-түлікпен қамтамасыз ету қажеттілігі 
ауылшаруашылығы қызметкерлеріне үлкен  міндеттер 
жүктейтін. Алып экономиканы дамыту мақсатында бесжылдық 
жоспарлар қабылданып, халық  мүддесіне қызмет етер «ұрандар» 
қабылданатын. Міне, кезінде осындай ұранға үн қосқан біздің 
ауылдың  еңбеккерлерінің   абыроймен атқарылған істері - үлкен 
жетістіктер мен жігерлі жеңістерге бастады.

сызбасы төмендегіше болатын: ауыл-
дан шыға қонатын жер Стамбек - Фрун-
зе көпірі - Тесбақан- Көк иірім - Ағарту - 
Ащыбұлақ - Қарасай – Мыңбұлақ - Қарала 
көпір - Бөлекбай - Жекепар - Ерші сайы. 

Келесі тоқтайтын, қонатын орын 
жайлаудағы жұрттар. Көшіп келе 
жатқанда үш елді мекенде Бақалы, 
Ағарту, Антоновкада ағайын-туыстардың  
керемет кездесулері өтеді.   Бір бірін 
көрмегендеріне жылдан асқан ағайындар 
бауырларын айырықша сағынады, ар-
мандап  аңсайды. Мұндайда бір малдың 
басы бабымен пісіп, дастархан төрінен 
орын алады. Барымен базарлап үйренген 
туыстардың  тарту-таралғысында 
татулықтың табы көзге ұрып тұрушы еді.   

«Арап сайды» өрлей көшкенде, 
жанынан жуық өтетін  Антоновка 
колхозының  орналасқан жері - Жаратқан 
иемнің  жарылқаған орны. Жеміс-
жидек пен көкөністің өспейтін  түрі жоқ. 
Тұрғындарының тамсандыра жасамай-
тын, қолдарынан келмейтін ас-сулары, 
тағамдары  болмайды, қысқасы,  мұнда  
жаныңа не қажеттің бәрі бар. Осы жер-
ден Көктеректе көрмейтін алма түрлері, 
жеміс-жидектер, көкөністер, сусындар 
түрлерін қанжығаларына  бөктеріп, жа-
стар мен балалар одан ары мал  айдауға 
кетеді. Әке-шешелері қонар орынға жетіп, 
уақытша итарқа тігіп, оларға тамақтарын 
әзірлеп, ағайындары бастарын қосып, 
қонаққа келеді.

Шаршап-шалдығып жүрген малшылар 
үшін бұл бір үлкен демалыс, бой сергіту 
болады. Ертең еру, яғни демалыс, көшу 
жоқ.  Ағайындарынан әдемі көңіл-күймен 
қайтқан ата-аналарымыз жылына бір рет 
осылайша жасап, жадырап қалады. 

Әсілі, ауылдан шығып, жата-
жастана көшкен ел Бөлекбайға дейін еш 
қиналыссыз, қапысыз қамданып  жүреді. 
«Асуға» алқымдай келген ағайындар 
Аллаһтан ауа райының ашық болғанын 
тілейді. Жауын-шашынсыз кезде «Асу-
дан» асып алғанды аңсайды. Тырс етіп 
жауын жауса болды, ақпа балшыққа ай-
налатын Бөлекбай тігі өткел бермейді. 

«Жекепарға» жетсең аржағында  қол 
созым жерде соқпақ, жайлау жұртына лып 
ете қаласың. Жайлау демекші, Суықты-
Сарымсақтыны сағынатындар тек адам-

дар ғана емес сияқты, сақа саулықтар, 
егде ешкілер, кәрі мініс жылқылары мен 
сиырлар, жасы үлкен ойсыл қара түлігі 
жайлауға жақындағанда бастарын жерге 
салып бір уыс шөп үзбей, қатты аяңмен, 
кейде сар желіп  «өз жұртына» қарай 
тоқтамай салып отыратынын көргенде, 
таң қалатынбыз. 

Қайран, мал екеш мал да өзінің жазғы 
жұрты мен жайлауын сағынады екен 
ғой... Қайрақтыдан шыға көшіп, қонысқа 
жеткенше қой малын айдамаса да бо-
лады. Серкелер мен саулықтар жыл-
да үйренген ескі қора орнына өздері-ақ 
келіп,  жусап, аунап-қунап сағыныштарын 
басып жатады.  Қозы-лақтар тастан тасқа 
секіріп ойнақ салса, қой-ешкілер тұмадан 
шөл қандырып, солықтарын баса алмай  
үйездеп жатады. Бұрын естімеген суыр-
лар айқайынан елеңдеген құлын-тайлар 
ары-бері шапқыласып  әуре, олар суыр-
лар мен саршұнақтарға одырая, үрке 
қарайды. 

Иен даланы еркін жайлап қалған 
тышқандар, саршұнақтар мен суырлар  
сабырсыздана өзара сапырылысуда.  
Ел келген соң, еркінсіген еліктер, тау 
ешкілері,  қутыңдаған түлкілер мен жоны 
күдірейген арландар, маймаңдаған аюлар  
жота асып, ен далаға қашып әуре-сарсаң. 
Тек қана, қыран бүркіттер көз ұшында 
қалықтап, бәрін көк аспанның аясынан 
маңғаздана бақылауда. Майға бөккен 
борсықтар арша арасындағы өздеріне 
ғана аян індеріне тығылуда. 

Екі аяқты адамдардың мына бос 
жатқан жайлауға баса-көктеп  келгеніне 
жабайы жануарлар мен түз тағыларының 
аса риза еместігі бірден көзге шалына-
ды. Табиғаттағы тіршілік иелерінің тірлігі 
тарылды, өрісі өзгеріп, құз, жартастарға 
жасырынуды әдетке айналдырады. 

Сонымен не керек, жайлауға жайғасып, 
малшы қауым бес-он күн демалып, мал-
ды өріске, жайылымға жайғастырып, са-
басына түскенше, темір сымнан тоқылған 
«сетка қоралар» құрылып, есігіне иткірмес 
қойылады. Қатты жауған жайлаудың 
жауыны кезінде мал ықтасын іздеп, тоз-
тозы шығып кетеді. Бөлек-бөлек бөлініп 
кетсе, басын құрау тіптен мүмкін емес, 
сондықтан сым темір сетканың атқарар 
қызметі керемет. 

Жайлау тірлігіне түбегейлі үйренген 
соң, ағайын арасында қуанышты, 
жақсылықты қызықтау сәттері бастала-
ды. Бұл жайлау жағалаған жұрттардың 
жүрегінде жүретін, ағайынға айғақтап 
беретін кішігірім қуаныштың белгісі  
«домалақ» тойлары. Қанаттас қатар 
қонған колхоздар мен совхоздардың 
малшылары бірін-бірі тойға, қонаққа 
шақырысып, танысып-білісіп, кей-
де құдандалы болып, туыстасу салты 
рәсімделіп те жатады.  Дүркіреген той-
ларда Көктеректің жігіттері күрестің, жаяу 
жарыстың, ат үстіндегі аударыспақтың 
түрлерінен көрші ауыл жігіттеріне дес 
бермейтін.   

Тойдың қызған тұсында топ ортасын-
да әйелдер күш сынасатын. Ертеректе 
Шәймерден атамыздың бәйбішесі Салиха 
шешеміз шаршы алаң  шеңберінде талай-
ларды кілемге шегелейтін.   Ат үстіндегі 
аударыспақта Нұрқасым ағаға шенде-
серлер шақ келмейтін. Жиын-тойдың та-
машасы да, қызығы да бір ауылдан жігіт, 
екінші ауылдан қыз шығатын “қыз қуу” жа-
рысы. 

“М.Горький” совхозының қос аққуы 
Түсіпхан әкеміздің Күләші мен жас та бол-
са, қыз қуудың көркі Жамболат ата қызы 
Алтын әпкеміз, лып етіп ат жалын тартып, 
арғымақтарына лезде міне қоятын.  Басқа 
ауылдың «мен деген» жігіттерін қуып 
жетіп, қамшы астына алып, астырып-
састырып, одан соң, тәубесіне келтіретін 
де осы қос ару болатын.  Көктерек азамат-
тарында шашасына шаң жұқпай, жұтынып 
тұратын  бәйге аттарының қарасы да  бір 
шоғыр.

Ауыл азаматтары өздерінің аршын 
төс, қушық бас, жақын қашықтықта 
жарқырай, ор текедей ойқастай шаба-
тын сәйгүліктерін ауыл намысы үшін 
әпкелерінен аямайды.   Қайсысына мінсең 
де, қапы қалмайсың, оны тізгіндеген 
қыздар  әуселесі әрқашан үстем болып 
жататын. Бөтен ауыл жігіттеріне тосын 
ой түйгізбейтін, беттерінен сүйгізбейтін. 
Қиқулап топты жаратын, қарсыласын 
қамшы астына алатын. Қайран, 
Көктеректің  намысын бермеген  арулар-
ай... 

Жүлдеден құралақан қалған, 
жайлаудың сары қымызына тойған кей 
ауылдың жастары шатақ  шығарып, 
ара-тұра төбелестер де болып жата-
тын, қанша жерден бұзақы болғанымен, 
әр ауылдың абыз ақсақалдарының 
айтқанынан шықпайтын ондайлардың 
мысы тез басылады.  

Жайлау жайлаған ағайын етекке түсер 
уақыт тақағанда,  бір-бір мал сойып, 
қонақ шақырысып, келер жылға жайлау-
да аман-есен бас қосу тілегіне, жанның 
саулығына, малдың түгелдігіне ықылас 
білдіретін. 

Жайлау салқыны  белгі берісімен, 
жауын-шашын мен қалың нөсерге  ілінбей, 
Қарала көпірге жетіп алу жағдайымен 
үдере көше жөнелетін.    Асудан асып, 
Бөлекбайға жауын-шашынсыз уақытта 
түсіп алмаса, жүз метрдей болатын 
шаншылған тік жол батпаққа, лайсаңға 
айналып, көшті жүру мүмкіндігінен айы-
ратын. Жалаңашқа түскен соң, ел-жұрт  
Көктерекке келгендей көңілі жайла-
нып, ағайын-туыспен  мәре-сәре аман-
дасып, көрісіп жатады. Жол-жөнекей 
ауылдардағы ағайындарымен қайта 
жолығысып, жарылардай болып семірген, 
күйі келіп қоңданған малын алдына са-
лып, көштің бетін елге бұратын.   Міне, 
негізінен, біздің Көктерек ауылы малшы-
лар қауымының бұрынғы жайлауға шығу 
мен қайту рәсімі осы іспеттес болушы еді.

 ...Бүгінде ел еңсесі тіктеліп, ауыл 
адамдары мен жеке шаруашылықтардың 
қорасы малға толған соң, қайтадан 
Суықты-Сарымсақтыға көш түзеуді жо-
спарлап, биыл жайлау жаққа «барлауға» 
барып қайтқан  бауырлар да бар көрінеді. 

Ендеше, жылдар бойы жете ал-
май, жайлаудағы жұртын көруді  арман-
дап жүргендердің, Аллаһ тағала, асыл 
мұраттарының жүзеге асуына жар болғай, 
аман болыңдар, ауылдағы аяулы ағайын!

   Жаңабай ӘДІЛБАЙҰЛЫ,
    Есенай ІҢКӘРБАЕВ,

Көктерек ауылы.
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деген аталы сөз бар. Ауданымыздың абыз 
ақсақалы Болат Рахметқалиев Дәукеңнің 
өсіп-өнген ортасы туралы жылы лебізді 
айналасына айтып жүреді. 

-1944 жылы Сарқан ауданының 
Белсенді колхозына басқарма болып 
Сарбасов Әлмағанбет келді. Ол кісімен 
бірге әжесі, әйелі, балалары Әшір, 
Мүсілім, Жәлел, Сейдан, Әлімхан және 
қыздары бірге еріп келді. Осы колхозда 
Әлмағанбеттің арқасында әулеті өсіп-
өніп, барлығы да берекелі әл-қуатты от-
басына айналды. 

Дәулеттің әкесі Жәлел ірі мансап 
иелерін менсіне бермейтін. Қаза берсең 
Жәлелден қазына шыға беретін. Оның 
көрмейтіні жоқ, білмейтіні жоқ, айтатынын 
айтып тастап жүре беретін. Оның тегінде 
арыдан келе жатқан қасиет, қарекет, 
құдірет бар екенін айналасы бағамдайтын. 
Тапсырылған жұмысты жауапкершілікпен 
жасайтын.  Сондықтан еңбегі сіңген 
Аманбөктер ауылындағы бір көше осы 
Жәлел Алмағанбетовтің атында. Әкесінің 
игі қасиетінің бәрі Дәулеттің бойында 
бар,-дейді абыз ақсақалымыз.

Дәулет Жәлелұлымен заман-
дас, қатарлас, сый-құрметтері ортақ 
азаматтардың пікірлері мерейгердің 
бітім-болмысын толықтыра түседі.

Жәлел Сасанбаев – Сарқан 
ауданының Құрметті азаматы:

-Байлық дегеніміз – адамның 
өзі, оның жан жүрегі. Дәулеттің 
жүрегінен жылы нұр тарап тұрады. 
Жасы үлкенді аға тұтып, құрметтей 
алады. Кейінгілерге қамқор пейілмен 
қарайды. Біз отбасымызбен ара-
ласып Дәулет пен Базарханның 
шұғылалы шаңырағынан үлгі-өнеге 
аламыз. Дәулеттің адамгершілігі, 
бірсөзділігі, тиянақтылығы бізді бау-
ырластыра түсті.

Жанат Мұқашев – Сарқан 
ауданының Құрметті азаматы:

-Дәукеңнің мал шаруашылы-
ғында өзіндік қолтаңбасы бар. Ата-
сы Алмағанбеттің, әкесі Жәлелдің 
кісілікті керуен көшін жалғастырып, 
ұрпағына дұрыс жол нұсқай 
білді. Зайыбы Базархан екеуінің 
бір-бірін толықтырып отыратын 
жарасымдылығы бар, жан-дүниесі 
бай азамат. Бұл кісі келген 70 жас 
өкшесін басып жүрген бізге де 
жұғысты болғай!

Ол қырға шыққанды жақсы 
көреді. Дала жолымен жүргенде 
айналасындағы ұлан-ғайыр 
жазыққа, алыстан шалынған тау 
сілемдеріне көзі талғанша қарайды. 
Себебі саналы ғұмыры шалғайдағы 
мал учаскелерінде өтті. Демалыс 
дегенді білмей қоғам малын өз төлі 
есебінен арттыруға ат салысты. 

Даналарымыздан қалған асыл сөз 
жеткілікті. «Ұйықтар алдында өткен күнде 
өзіңнің не істеп, не тындырғаныңды 
ой елегінен бір өткізбей тұрып, көзіңді 
жұмушы болма»,-депті Пифагор. Ауыл 
шаруашылығы саласының ардагері, 
Сарқан ауданының Құрметті азаматы 
Дәулет Жәлелұлы ағамыз да өткеніне 
көз жіберіп, жетпіс атты белеске желіп 
жүріп жеңіл-желпі жетпегенін пайымдай-
ды. «Елдің ықыласына бөленетіндей 
еңбегімді сіңіре алдым ба» деген сау-
ал, әрине, саналы жанды ойландырмай 
қоймайды. 

Жуырда тұңғышы Махаббаттың 
қызғалдақтай қызы Зарина тұрмыс 
құрды. Құдалары бір жақсы адамдар 
екен, қызғалдағының мәңгі көктеп тұруын 
тәңірден тіледі. «Немереңіз Сіз дегенде 
құрақ ұшып тұрады» деп қауқылдасып 
жатты тойға жиналғандар. «Шөберелі 
болыңыз, өсіп-өніңіз» деген ақ тілектер 
қардай жауды. Балаларына ақ батасын 
беріп тұрып, «Жетпіс деген ұрпағыңның 
көгеріп-көктегенін көретін мерейлі жас 
екен ғой» деген ой көкейіне ұялады. 

Ол жастайынан шаруақор болып 
өсті. Біліктілігімен ауыл атқамінерлерінің 
сапында жүретін әкесі Жәлел ұлының 
тиянақтылығын, малсақтығын көріп іштей 
мерейленетін. Ал мектептен соң Алматы 
зоотехникалық институтына түсіп, мал 
маманы атанып туған ауданына оралған 

Көргені жақсы 
көш бастар

Жетісу – жердің жаннаты. Сол жер жаннатының 
саялы төрі – Сарқан өңірі. Ну жынысты тоғайына 
барсаңыз жүгірген аңы мен ұшқан құсы көзіңді арбайды, 
көлде балығы тайдай тулайды, Жетісу Алатауының 
баурайына аяғыңыз жетсе табиғат байлығына 
кенелесіз. Тәуелсіздігіміздің нәтижесінде қазынасы 
халық игілігіне айналған осы шұрайлы өңірде еліне ке-
рек кезде тірек бола алатын Дәулет Алмағанбетов 
сынды атпал азаматтар мекендейді. 

Дәулет Алмағанбетовты «Энергия» кол-
хозы құшақ жая қарсы алды. Жас маман, 
қажырлы жігіт қандай жұмысты тапсыр-
са да басшыларын ұятқа қалдырмады. 
Қатардағы мал дәрігерлігінен  басталған 
қызметі шаруашылықтың емдеу 
санитарлық пункті меңгерушілігіне 
ұласады. Осы жауапты міндетті атқара 
жүріп өзіне бекітілген 
саланың өркендеуіне игі 
ықпалын тигізеді. Мал 
басынан өлім-жітім бер-
мей төрт түлік өнімділігін 
арттыруға білікті жас бел-
сене атсалысады. 

Зайыбы Базар-
хан Жолдасқызы есеп 
қызметкері. Екеуі де 
өз салалары бойынша 
«Энергия» колхозының 
асығы алшысынан түсуіне 
үлес қосты. Осы ауыл-
да ата-аналық парызды 
сезінді. Махаббат, Ерлан, 
Дәурендері дүниеге келіп, 
балабақшаға барып, мектеп 
табалдырығын аттап, жыл-
жыл сайын жетістіктерімен 
қуантты. Бүгінгі таңда 
Дәукең мен Базкеңнің ба-
лалары іргелі мамандықты, 
кәсіпті меңгеріп, немере 
сүйгізіп, қызық-қуанышына 
ортақтастырып келеді. 
Дөңгеленген дүние, өзекті 

өмір, толғауы тоқсан тіршілік, 
бәрі-бәрі көз алдында сай-
рап жатыр сол күйінде, қаз 
қалпында. 

Дәукең шаруашылық 
қызметіне араласқанда екінші 
тың – мал шаруашылығы ме-
ханикаландырыла бастаған 
болатын. Бұрынғыдай шопан-
дар қыста өгізшанаға шөпті 
қолмен тиемейді, ауылдан мал 
қыстағына, мал қорадан өріске 
дейін қарды күрейтін тракторлар 
бар. Дегенмен қыруар жұмысты 
техника еншілегенімен де мал-
шы машақаты азаймайды. 
Оның тұрмысына, атқаратын 
еңбегіне жаңаша бір көзқарас 
қалыптасты. Оларға қойылатын 
талап күшейтілді. Көктемгі төл 
алу, жыл бойына мал басын 
аман сақтау, өлім-жітім бермеу 
шопан міндеті болса мал мама-
ны жауапкершілікті солармен 
бірдей көтеретін. Сол жылдары 
малды бордақылап етке өткізу 
де дұрыс жолға қойылды. 

Мамандығы бойынша 
қызмет атқарған алғашқы жыл-
дан бастап жақсы атанған 
жігерлі жас көп ұзамай «Энер-
гия» колхозының бас мал 
дәрігері болып тағайындалды. 
Әлбетте, жауапкершілік жүгі ау-
ырлай түсті. Сол жылдардағы 
үздіктер сапындағы мақтаулы 
шаруашылықтың малы аман, 
өнімі мол болғандығын архив 

мағлұматтары айғақтайды. Мал басы-
нан өлім-жітімнің азаюы колхоздың бас 
мал дәрігерінің біліктілігінің арқасы, 
қысы-жазы тыным көрмей атқарылған 
жұмыстардың нәтижесі. 

Дәулет Жәлелұлы аудан 
басшылығының ұйғарымымен бұдан 

кейін екі мың бас ірі қара сауылатын 
сүт комплексін басқарады. Бұл сала-
да да Дәукеңнің жетістікке жеткенін, 
сүт жоспарының асыра орындалғанын 
қатарластары бас қосқанда жиі еске 
алып отырады. Қарауындағылардың 
қал-жағдайына баса көңіл бөліп, 
тұрмыстық жағдайын жасау арқылы 
еңбекке ынталандырғанын ұмытпайтын 
ұжымдастары да бар. 

1991 жылы Тәуелсіздік таңының 
қарсаңында елден бұрын нарықтық 
экономиканың өзгешелігін пайымдаған 
Дәулет Алмағанбетов «Дәурен» шаруа 
қожалығын құрып, ауыл шаруашылығы 
дақылдарын өсіріп, мал шаруашылығын 
дамытуды алдына мақсат етіп қояды. 
Ол кезде жұмыс десе жанын сала-
тын қайратты жігіт ағасы қылшылдаған 
қырық жаста болатын. Шаруашылықты 
өзі басқарып, өзі жүргізіп, кем-кетігін 
толықтырып ұжымның шаш етектен 
келетін шаруасын шыр айналдыра 
білген қожалығы кейіннен «Тал-тал» 
жауапкершілігі шектеулі серіктестікке 
айналады. Елеулі нәтижелерге жетіп, 
әр гектардан алынатын өнімді еселеп, 
шаруашылығынан өткізілетін сүттің де, 
еттің де көлемі артқаны жұртшылықтың 
көз алдында. Зейнет демалысына шыққан 
соң зайыбы екеуі қонақ үй бизнесімен 
айналысып, бұл салада да өздерінің 
қабілет-қарымын сынап көрді. 

Айналасы ардақтап, қатарластары 
құрмет тұтып келе жатқан Дәулет 
Жәлелұлын жетпіс жас желкенін 
керіп қарсы алды. Алдыда кезек күтіп 
тұрған мерейлі кезеңдер бар.  Менің 
кейіпкерімнің темірқазық қағидасы – ұзақ 
жылғы еңбектің жемісін көру, ұрпағының 
жеңісін көру. Өмір жолы алға бастайды.

Жомарт ИГІМАН,
Қазақстанның Құрметті журналисі.
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Психологиялық кеңес
  
Біздің қоғамда көпшілік ата-аналарда мынадай ой қалыптасқан, «бұл бала ғой, 

не түсінеді дейсің?» Бүгін «көргенін», «естігенін» ертең ұмытып қалады...
- Бірақ қарап отырасыз, ең сезімтал жан өсіп келе жатқан бала екені анық. 

Кіршіксіз көңілімен кез-келген нәрсені қалай көрсе,солай қабылдайды;
- Біз өмір туралы естеліктерімізді кешегі мен бүгінгі күннен емес, сонау балалық 

шағымыздан бастаймыз;
- Мінезіміз, жүріс-тұрысымыз, адамдарды қабылдауымыз, яғни психологиялық 

даму сатымыздың алғашқы бастамасы осылай өрбиді;
- Сондай-ақ әркез уақыт бөліп, көп назар аударатын болсаңыз, көпшіл болып 

өседі.
- Ал өзімен-өзі өскен балалар көбіне адамды қажет ете қоймайды. Бұл жақсы 

емес. Сонау балғын балалық шақтан басталған жалғыздыққа еті үйреніп, іштей ты-
нумен болады. Сыртқа шықпаған жан жарасы жинала беріп, өмірден түңілуіне әкеп 
соғады. Суицидтің басы, міне, осы.

- Көп балалы отбасында тәрбиеленгендер көбіне бұл қадамға бара бермейді;
- Баланы бетінен қағып, шектей берсе, бала есейгенде де «маған қандай кінә 

артар екен?» деп күтіп тұрады.
- Баланы неғұрлым өз бетінше, еркіндікте тәрбиелесе, батыл болып өседі.
Бүгінгі таңда не ойлап, қай нәрсені дұрыс не бұрыс деп тануымыз – бала 

кезіміздегі мінезіміздің жалғасы. Махаббат пен сүйіспеншілікке бөленген бала 
ешкімді жамандыққа қия қоймайды. Бала психологиясының дамуына тек мінез – 
құлық әсер етпейді, тәрбие мен оқыту процестерінің де септігі тиеді. 

Мадина ДОЛДАНОВА,
Ы.Алтынсарин атындағы орта мектептің

психологы.

Жақсылық жасайық
2021 жылдың 1 маусым - 30 қыркүйек айының аралығында республикалық «Мек-

тепке жол» қайырымдылық акциясы өтті. Іс-шараға мектебіміздің демеушілері 
биылғы жылы да аз қамтылған отбасы, жартылай жетім, көп балалы отбасы балала-
рына материалдық көмек көрсетті.  Қойлық ауылының әкімі Е.Қахарманұлы, мектеп 
әкімшілігі, мектеп ұжымы, жеке кәсіпкерлер мен жеке шаруа қожалық иелері Е.Полухин, 
А.Сисенбеков, М.Макетов, кәсіпкер М.Найманханова сынды азаматтар мен азамат-
шалар мектеп оқушыларына материалдық  көмек ұйымдастырып, мектепке керекті 
оқу-құралдар, спорттық киімдер, кеңсе заттары мен мектеп формаларын алып беріп 
оқушыларымыздың және ата-аналардың ризашылығына ие болуда.

«Қайырымдылық жасасаң қайырын өзің көрерсің» - демекші, осындай жомарт 
та кең пейілді, қайырымды жандарға мектеп ұстаздары мен ата-аналардың алғысы 
шексіз. Осы «Мектепке жол» акциясының іс-шарасына қатысуға кәсіпкерлер мен шаруа 
қожалықтарын демеушілікке тартқан ауылымыздың әкімі Е.Қахарманұлына мектептің 
әлеуметтік педагогы ретінде үлкен алғысымды білдіремін.

Б.ИМИРОВА,
М.Жұмабаев атындағы орта мектептің 

әлеуметтік педагогы.  

Поступление взносов и отчислений 

Опубликовано новое постановление 
главного государcтвенного санитарного 
врача Казахстана.

1) ограничение допуска на работу в 
очном режиме для работников, неполу-
чивших вакцинацию против COVID-19 
(за исключением лиц, имеющих посто-
янные медицинские противопоказания 
и переболевших COVID-19 в течение 
последних 3-х месяцев) следующих ор-
ганизаций/объектов:

объектов по оказанию услуг насе-
лению (центры обслуживания населе-
ния (ЦОНы), отделения АО "Казпочта", 
банки второго уровня, объекты финан-
сового рынка, страховые компании, 
агентства по недвижимости, рекламные 
агентства, обменные пункты, ломбарды, 
салоны красоты, парикмахерские, хим-
чистки, прачечные, фитнес, спортком-
плексы, спортивно-оздоровительные 
центры, СПА и массажные салоны/цен-
тры/кабинеты, бани, сауны, бассейны, 
пляжи, типографические услуги, швей-
ные ателье, фотосалоны, обувные ма-
стерские, цветочные магазины сервис 
по ремонту обуви, одежды, ремонту 
оргтехники, объекты по оказанию услуг 
нотариуса, бухгалтера и консалтинга, 
маникюра и педикюра, косметологиче-
ских услуг, иные объекты);

объектов оптовой и розничной тор-
говли (хранения) продукции и товаров 

2085 ұстаз екпе алды
Алматы облысына қарасыт Сарқан ауданында 30 жалпы білім беретін мектеп, 11 

балабақша, 2 колледж бен бір көмекші мектеп интернаты ұрпақты білім нәрімен су-
сындатып отыр. Аудандағы барлық білім беру ұйымдарында 2282 педагог еңбек етеді. 
Олардың 2085-і бүгінгі таңда екпе алып үлгерді.

Тарқатар болсақ, аймақтағы орта білім беретін 30 мектепте 1807 мұғалім қызмет 
атқарады. Солардың 1741-і вакцина алғандар қатарында. Екпе алмаған мамандардың 
медициналық себептері бар. Мәселен, 12 адам соңғы 3 ай ішінде COVID-19 -бен ауы-
рып сауықса, 51-нің тұрақты медициналық көрсетілімі бар, ал 3 қызметкерге вацина 
салдыруға уақытша шектеу қойылған. Балғындармен жұмыс жасайтын бөбекжайға ке-
лер болсақ, өңірдегі 11 балабақшада 253 мұғалім қамтылған. Олардың 249-ы вакцина 
салдырды. 4 адам денсаулық жағдайына байланысты екпе алудан босатылған.

Аудандағы қос колледжде 146 жан ұстаздық етуде. Соның ішінде 124-і екпе алған. 
Ал вакцина салдырмаған 22 адамның 3-еуі соңғы үш айда коронавируспен ауырып 
жазылып шыққандар. Тұрақты медициналық көрсетілімі бар педагог саны -18, бір 
мұғалімге уақытша шектеу қойылған.

Сондай-ақ, мектеп интернатындағы 76 пелагогтың 71-і екпе салдырды. Екпе 
алмағандар саны-5. 1-еуі коронавируспен ауырып шықса, 3 адамның медициналық 
қарсы көрсеткіштері бар. 1 ұстаздың вакцина алуына уақытша қарсы көрсетілімі бар 
екені анықталып отыр.

Общая сумма отчислений и взносов работодателей, индивидуальных предпри-
нимателей за обязательное социальное медицинское страхование по Алматинской 

области, поступившая за август 2021 года  составила 1,7 млрд. тенге – прокомменти-
ровал директор филиала по Алматинской области НАО «Фонд социального медицин-

ского страхования».
Сумма поступлений за месяц по республике (с 01 по 31 августа 2021 года) соста-

вила 32,6 млрд. тенге. 
Как отмечает директор филиала НАО «ФСМС» по Алматинской области Нурлан 

Отаргалиев, в августе месяце по Алматинской области 754,4 млн. тенге приходятся на 
отчисления работодателей и 989,5 млн. тенге на взносы индивидуальных предприни-
мателей и лиц, работающих по договорам гражданско-правового характера.

Все поступившие за ОСМС средства хранятся в Национальном банке, с которым 
заключен договор доверительного управления, и в последующем будут направлены на 
оплату услуг, оказываемых в рамках ОСМС.

Филиал по Алматинской области  
НАО «Фонд социального медицинского страхования». 

Невакцинированных 
казахстанцев не пустят  на работу

народного потребления, в том числе 
рынки, торговые дома, торговые сети, 
торгово-развлекательные центры, мага-
зины, минимаркеты, супермаркеты, ги-
пермаркеты;

объектов культуры и досуга (музеи, 
музеи-заповедники, библиотеки, кон-
цертные организации, филармонии, теа-
тры, кинотеатры, концертные залы, клу-
бы, галереи, выставки, цирки и другие 
культурно-досуговые организации);

объектов в сфере оказания услуг по 
проживанию населения (гостиницы, оте-
ли, хостелы, мотели, общежития, кемпин-
ги и другие);

организаций, осуществляющих пасса-
жирские перевозки, аэропортов, желез-
нодорожных, автомобильных и водных 
вокзалов, речных и морских портов, ав-
тостанций/автопереходов, пунктов обслу-
живания пассажиров;

организаций образования и воспи-
тания, в том числе образовательных 
развивающих и коррекционных цен-
тров (для взрослых и детей), учебно-
производственных комбинатов и других 
внешкольных организаций;

объектов санаторно-курортного и 

оздоровительного назначения (санато-
рии, дома/базы/зоны отдыха, профилак-
тории, детские оздоровительные лагеря 
(пришкольные, загородные), туристские 
базы и другие);

объектов общественного питания, в 
том числе, размещенных в организован-
ных коллективах, а также осуществляю-
щих доставку еды, стрит-фуды;

медико-социальных объектов всех ти-
пов (дома престарелых, инвалидов, дома 
ребенка и другие);

организаций здравоохранения, в том 
числе лабораторий;

аптечных организаций;
объектов жизнеобеспечения и 

коммунального хозяйства (организа-
ции водоснабжения, теплоснабжения, 
электроснабжения, по уборке террито-
рий и вывозу отходов, по дезобработке 
помещений и территорий, аварийно-
спасательные службы, КСК и ОСИ, и дру-
гие);

организаций, оказывающих услуги 
экскурсионной деятельности;

объектов досуга, развлекательных 
игровых объектов (компьютерные клу-
бы, бильярдные залы, боулинги, развле-
кательные центры/парки, аттракционы, 

аквапарки, караоке, лотерейные клубы 
и иных пункты/точки по реализации лоте-
рейных билетов и другие);

объектов связи и телекоммуникаций.
Также в документе говорится об обя-

зательном ПЦР-тестировании (1 раз в 7 
дней) для невакцинированных работни-
ков организаций (за исключением лиц, 
имеющих постоянные медицинские про-
тивопоказания и переболевших COVID-19 
в течение последних 3-х месяцев).

Как отмечается, решение о вакцина-
ции против COVID-19 работников орга-
низаций/объектов не указанных выше 
и ограничении допуска на работу в этих 
организациях невакцинированных ра-
ботников (за исключением имеющих 
постоянные медицинские противопока-
зания и переболевших COVID-19 в тече-
ние последних 3-х месяцев) принимают 
региональные оперативные штабы по 
предотвращению распространения коро-
навирусной инфекции в зависимости от 
складывающейся эпидемиологической 
ситуации.

Как следует из документа, возобнов-
ление деятельности объектов прохо-
дит на основании регистрации на сайте 
InfoKazakhstan.kz.

Этот же сайт используется для разме-
щения жалоб и фактов нарушения режи-
ма карантина для устранения нарушений 
предпринимателями.

Тәуелсіздікке қол жеткізген кезден ба-
стау алған Қазақстанның қазіргі заманауи 
тарихында Елбасымыз Н.Ә. Назарбаев 
жариялаған жемқорлықпен табанды және 
ымырасыздық күрес бағыты республиканың 
сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясатының 
негізгі мағынасын қалыптастырады.

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл 
саясатының базалық бағыттары Елбасының 
«Қазақстан-2050» Стратегиясында, «100 
нақты қадам» Ұлт жоспарында белгіленген 
сыбайлас жемқорлықты іріктеу міндеттерін 
іске асыру арқылы нақты белгіленген. Бүгінгі 
таңда мемлекеттің сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы функциясын құқық қорғау 
органдарының жұмысы тұрғысынан ғана 

Жемқорлыққа қарсы ымырасыз күрес
қарау мүмкін емес. Қазіргі таңда мемлекет 
басшысының бастамасы бойынша басталған 
әкімшілік және конституциялық реформа-
ларды іске асыру ерекше маңызға ие болып 
отыр. Бұл әкімшілік реформалардың мәні 
мен мазмұны сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
күресті күшейтуге, азаматтардың құқықтары 
мен бостандықтарын қорғау жүйесін одан 
әрі нығайтуға бағытталған.

Мемлекет басшысы сыбайлас 
жемқорлықтың ауқымы мен салдарларын 
нақты бағалап, осы қауіпті құбылыспен 
қатаң және шешуші түрде ымырасыз әрі 
жан-жақты жоспарлы күрес жүргізуді ба-

сты мақсат етіп отыр. Президент жанынан 
құрылған Сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
күрес мәселелері жөніндегі комиссия - 
Елбасының сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
стратегиясын іске асырудың маңызды 
құралдарының бірі болып табылады. 

Қазақстанда сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы іс-қимыл бойынша шараларды жүйелі 
және бірізді іске асыру ұлттық тәжірибе 
ауқымы мен озық халықаралық сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы тәжірибелерді тарту-
ды ескерумен өзін-өзі жетілдіру режимінде 
тұрақты тұрған сыбайлас жемқорлыққа қарсы 

саясаттың бірегей үлгісін қалыптастыруға 
мүмкіндік берді.

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы жаңа мо-
дель мемлекеттік қызметті жаңғырту арқылы 
мемлекеттік биліктің барлық тармақтарын 
жүйелі реформалауға, құқық қорғау және 
сот жүйелері заңының үстемділігі, ашықтық 
пен есептілік, тұтынушыға бағдарлану 
принциптеріне бағытталған.   

А.БЕРЧИМБЕТОВА,
аудандық соттың бас маманы.                          

KÖKEIKESTI
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В.В.Бартольд Шереф ад-Дин Йездидің 
мәліметтеріне сүйене отырып, Темір 
кесенесінің сипаттамасын береді. Темір 
өзінің алғашқы рухани жетекшісі деп 
санаған Шейх Шемс ад-Дин Кулальдің 
мазарынан құбылаға, яғни оңтүстік-
батысқа қарай Темірдің әкесі Тарағай, 
одан солға және оңға қарай Темірдің 
тұңғышы Джаһангир және т.б. ханзада-
лар жерленген. Міне, дәл осы жерден 
алдын ала Темірдің көптеген серіктері 
өздерінің жерлеу орындарын белгілеген. 
Міне, солардың бірі Акбұға найман еді. 
Бұл әскербасыларының барлығы өз 
өсиеттерінде өздері қай жерде қайтыс бол-
са да, денелерін осында әкеліп жерлеуді 
өсиет еткен.

Ақбұға найман баһадүрдің есімі Әмір 
Темірдің сенімді серіктерінің бірі ретінде 
ол билікке келмей тұрған кездерде-ақ 
аталады. 1364 жылы Темір мен Хусейн 
Моғолстан ханынан Мәуереннахрды 
қайтарып алған кезеңде, 1365-1366 жыл-
дары Самарқанд қаласындағы сарбе-
дарлар қозғалысы кезінде Джажу, Сейф 
ад-Дин, Ақбұға, Ильчи-Баһадүр және 
Дәулетшах-Бахши Темірмен бірге болған. 
Темір 1370 жылы Самарқандта төңкеріс 
ұйымдастырып, әмір Хусейнді өлтіріп, 
өзінің жеке дара билігін орнатқаны белгілі. 
Міне, осы кезеңде аты аталған әмірлер 
Темірдің қасынан табылған. Олардың 
барлығы іштей әмір Хусейнге қарсы бола-
тын. Себебі, осы уақытқа дейінгі Темір мен 
Хусейн арасындағы жасырын текетіресте 
әмір Хусейн қандай да болмасын бір 
сылтаулармен Темірдің жақтастарынан 
құтылуға асыққан. Мәселен, ол өздері 
Самарқандтағы билікті қолдарына 
алғаннан кейін Джаку, Сейф ад-Дин, 
Ақбұға, Ильчи-баһадүр мен Дәулетшах-
бахшиді  көтерілісшілердің іс-әрекеттеріне 
қатыстары бар деп айыптап, ақшалай 
айыппұл салған. В.В.Бартольд Шереф 
ад-Дин Иездидің мәліметтеріне сүйене 
отырып Джаку Темірдің туысқаны, 1384/85 
жылдың қысында қайтыс болған, - дейді. 
Ал, Сейф ад-Дин болса Темірдің ең білімді 
серіктерінің бірі. 1376-1378 жылдары Мек-
кеге қажылыққа барып келгеннен кейін, 
Темірге Ирак туралы қажетті мәліметтер 
берген. Сондай-ақ 1392 жылы Темірді ем-
деген дәрігерлер қатарында да аталаты-
нында ескерте кетеді. Ал, Ақбұға, Ильчи-
баһадүр мен Дәулетшах бахши 1370 жылы 
Темір билікке келген тұста диван әмірлері 
болып тағайындалған. Ильчи баһадүр 
1372 жылы қайтыс болған, ал Дәулетшах 
ұйғыр болған.

Диван дегеніміз - мемлекеттік басқару 
аппаратының ең жоғарғы органы. Бұл 
жоғары мемлекет кеңесте мемлекеттің 
ішкі-сыртқы саясатына байланысты 
барлық маңызды мәселелер шешілетін 
Алтын Орда мемлекетіндегі диванға 
негізінен 4 әмір кірген. Әмір Темір де 
Мәуереннахрдағы билікті қолына алғаннан 
кейін өзінің билікке келуіне көмегі тиген, 
жақын серіктерін ең жоғарғы мемлекеттік 
лауазымдарға тағайындағандары белгілі.

Ал енді, болашақ ұлы әмір Темірдің 
Мәуереннахрдағы билікке келу жолына 
келсек. Жоғарыда айтып өткеніміздей, 
Мәуереннахр өлкесіндегі ішкі саяси 
бытыраңқылық оның сыртқы қауіпсіздігіне 
үлкен қауіп төндірді. Әсіресе, Моғолстан 
ханы Тоғылық-Темір осы сәтті пайдаланып 
қалуға шықты. Ол 1360 жылы ешбір елеулі 
қарсылыққа ұшырамай Мәуереннахрға 
Қашқадария аймағына дейін басып кірді. 
Осы кезеңде көптеген ру-тайпаның бас-
шылары Мәуереннахрдан қаша бастайды. 
Осы тұста Қашқадария өлкесінің билеушісі 
Қажы барласта ат басын Хорезм жаққа 
бұрғанға ұқсайды. Ал, осындай ауыр тұста 
Темір өзі үшін Тоғылық-Темірмен бірігуі 
керек деген шешімге келгенін көреміз. 
Себебі, Тоғылық-Темірдің билігін мойын-
дап, оған бағыныштылық білдірген Темірге 
моғол ханы қашып кеткен Қажы Барластың 
иелігі Қашқадария өлкесін береді. Осы-
лайша, ол 25 жасында аса үлкен емес, 
бірақ бай өлкеге, түмен әскерге ие бола-
ды. Өзіне-өзі біршама сенімді болып, әрі 
біраз билікке қол жеткізген Темір Әмір 
Қазағанның немересі Хусейнмен біріге 
бастайды. Осылайша ол көп ұзамай 
Тоғылық-Темірге бағынудан бас тартып, 
дербестікке ұмтылады.

Осы кезеңнен бастап 10 жылдай Темір 
Мәуереннахрдағы билікті иелену үшін 

Әмір Темірдің және 
ұрпақтарының тұсындағы 

Наймандар

күреседі. Міне, осы кезеңде оның қасына 
Ақбұға найман сияқты жақын серіктері топ-
таса бастайды. 1370 жылы Әмір Хусейннің 
қайтыс болуы мен Темірдің Балх қаласын 
басып алуы оның өміріндегі шешуші кезең 
болды. Осы кезден бастап Темірдің жеке-
дара билігі басталады.

Әмір Темір билікке келісімен өзіне 
жақын шағатайлық тайпалардан сенімді 
гвардия құрды. Ол бұл тайпаларға 
әртүрлі артықшылықтар берді. Сондықтан 
осы тайпалардан құралған әскер Әмір 

Темір билігінің негізгі тірегіне айнал-
ды. Бұл жердегі шағатайлық тайпа-
лар деп отырғанымыздың себебі тари-
хи әдебиеттерде Шағатай ұлысының 
тұрғындарын шағатайлықтар деп атау 
орын алған. Бұл атау осы кезеңдегі 
"көшпелі өзбектер", "ноғайлар", "шайбани-
лер" деген этносаяси қауымдастықтардың 
бір түрі. Ол негізінен Шағатай ұлысының 
аумағына кірген жерлердің тұрғындарын 
құраған жергілікті отырықшы және 
көшпелі тайпалардың ортақ атауы ретінде 
қолданылады. Бірақ уақыт өте келе Моңғол 
империясының ыдырау процесі басталған 
тұста шағатайлықтар да Мәуереннахр 
және Моғолстан тұрғындары ретінде екіге 
бөлініп кетті. Мәуереннахрлық шағатайлар 
Моғолстанда қалған тұрғындарды "жете" 
немесе қарақшылар деп кемсітіп ата-
са, Жетісулық шағатайлар Мәуереннахр 
тұрғындарын "қараунас" деп атап 
жақтырмаған. Біз қарастырып отырған 
кезеңде Мәуереннахр аймағындағы най-
мандар шағатайлық тайпаларды құраған.

Ал, енді әмір Темірдің билігі ор-
най бастаған тұстағы оқиғаларға қайта 
оралсақ. Әмір Темір бүкіл Мәуереннахр 
өлкесіне өз билігін орнатысымен, 
мемлекеттің ішкі тәртібін ретке келтіреді.

Ол өз қарамағындағы елді 40 аймаққа 
бөліп, соның он екісін тамға беріп, 
олардың өзінің сенімді серіктері екендігін 
атап өтеді. Бұлар: барлас, тархан, арғын, 
жалайыр, түлкіші, дулат, моғол, сұлдыз, 
туғай, қыпшақ, арлат, татар. Біздің пайым-
дауымызша осы кезеңде, яғни әмір Темір 
мемлекетінің жаңа әкімшілік жүйесіне бай-
ланысты Шағатай ұлысындағы бұрынғы 
феодалдық иеліктердің көбі жойылған 
болуы керек. Бұрын Бұхара және оның 
аймағы Садр бастаған діни иелік болса, 
ендігі тұста мұнда негізінен наймандар 
шоғырлана бастаған болуы керек. Себебі 
деректерде 1376-1377 жылдардағы 
оқиғаларды баяндай отырып, Хорезм-
ге жасаған үшінші жорығынан қайта 
Самарқандқа оралған Темірдің әмір 
Ақбұға мен Бұхараның қадірлі адамдары-
на сый-сыйапат көрсетіп, ризашылығын 
білдіргені туралы айтылады. Сондай-ақ 
тағы бір ортағасырлық автор Камал ад-
Дин Али Бинайдің жазуынша Мұхаммед 
Шайбани хан Яссы мен Сауран қалаларын 
жаулап алағаннан кейін, Бұхарадан Ақ 
Сайд бек найман мен тағы басқа адам-
дарды арнайы кісі жіберіп алдырған. Бұл 
мәліметтер бізге Әбілхайыр хан қайтыс 
болғаннан кейін шығыс Дешті Қыпшақта 
орын алған саяси тұрақсыздық кезінде 
Дешті наймандарының бір бөлігі Бұхара 
маңында шоғырланған шағатайлық 
наймандардың иеліктерінен пана тапқан 
болуы керек деп ой түюге мүмкіндік береді.

Темір бүкіл Мәуереннахр өлкесіне 
билігін орнатқан тұстан бастап бұрынғы 
Шағатай ұлысының бір бөлігі саналған 
Жетісудағы Моғолстан мемлекетін жа-
улап алу ойынан бас тартқан емес. 
Темірдің Жетісу өлкесіне жасаған жиі-жиі 
шапқыншылық соғысы өлке халқының 
қырғынға ұшырауы мен экономикалық 
жағынан құлдырауын туғызды. Деректер-
де найман тайпасынан шыққан әмірлердің 
бірі Ақбұғаның есімі мен оларға қатысты 
оқиғалар Темірдің Моғолстанға жасаған 

жорықтарына байланысты айтылады. 
Енді осы оқиғаларды талдауға көшсек.

Бұл кезеңде Моғолстан мемлекетінде 
ішкі саяси тұрақсыздық басталған еді. 
Себебі Тоғылық-Темірдің мұрагері Ильяс-
Қожа өлтірілгеннен кейін, Моғолстандағы 
билікке әмір Қамар ад-Дин ұмтылды. 
Моғолстан мемлекетіндегі осы жағдайды 
пайдаланған Темір 1375 жылы әскерімен 
жорыққа аттанады. Ол 1375 жылы Сай-
рамнан шығып Шарынға дейін жетеді. 
Дегенмен жорықтың алғашқы кезінде 
қатты жаңбыр аралас қар жауғандықтан 
жорық амалсыз кейінге шегеріледі. Осы 
жылы көктемде наурыз айында Темірдің 
ұлы Жаһангер ханзада бастаған алдыңғы 
шепке Шейх-Мұхаммед Байан Сулдуз 
бен Әділ-Шах Жалайыридің әскерлерін 
тағайындайды. Осы кезде қолға түскен 
жетеліктің, яғни Жетісулықтың хабарлау-
ынша Қамар ад-Дин әскері Көктөбе таула-
ры бойында орналасқаны белгілі болады. 
Дегенмен ол Темір әскерінің жақындап 
қалғанын біліп, қиын өткелді Берке-и Тур-
лак (Шарын өзенінен солтүстікке қарайғы 
ағысы тұсынан құятын өзендер маңы) 
атты үш қиын жартасты сайдан тұратын 
жерге шегінеді. Дегенмен Темір әскері 
Қамар ад-Динді бұл жерден қуып  жетіп, 
талқандайды. Оның әмірлері Қамар ад-
Дин әскерлерін Іле өзені бойымен өкшелей 
қуады. Ал Жаһангер ханзада бастаған топ 
Шығыс Түркістан жерінде оның әйелі мен 
қызын қолға түсіріп қайтады. Өз басы аман 
құтылған Қамар ад-Дин келесі жылы, яғни, 
1376 жылы Темірдің Хорезмге жорыққа 
аттануын пайдаланып Ферғанаға шабуыл 
жасайды. Бұл оқиға туралы хабар алған 
Темір Сары-Бұғы, Әділ-шах Жалайыр, Хи-
тай Бахадур, Ильчи-Бұғы, Ақбұғы және т.б. 
әмірлер бастаған 30 мың әскерді Қамар 
ад-Динге қарсы аттандырады. Оларға 
қайткен күнде де Қамар ад-Динді тауып, 
көзін жою тапсырылады.

Дегенмен осы кезеңде күтпеген оқиға 
орын алады. Әділ-Шах жалайыр мен 
қыпшақтардың әмірі Сары-Бұғы Хитай-
Баһадур мен Елші-Бұғыны тұтқындап, 
жалайырлар мен қыпшақтардан құралған 
өз әскерлерімен Самарқанд қаласын 
қоршауға алады.

Себебі, алдыңғы бөлімдерімізде айтып 
өткеніміздей, бұрынғы Шағатай ұлысында 
орын алған, әрі оның екіге бөлініп жыл-
жуына себеп болған көшпелі тұрмыс 
пен отырықшы өмір салты арасында 
туындаған күресті жақтаушы саяси топтар 
арасындағы теке-тірес толық шешілген 
жоқ еді. Сондықтан бұл мәселе Темірдің 
де алдынан шықты. Әмір Темір және оның 
тұсында жүзеге асырылған іс-шаралар 
оның соңғы бағытты жақтаушылардың 
өкілі екендігін көрсеткені белгілі. Әрине, 

Мәуереннахр сияқты бай өлке ежел-
ден қала мәдениеті мен отырықшы 
егін шаруашылығы дамыған аймақ еді. 
Сондықтан Жалайырлар Темірдің билігіне 
қарсы шығады. Бірақ Әділ-Шах пен Сары-
Бұғы бастаған бұл топтың Темірдің аста-
насын басып алып, өз биліктерін орнату 
әрекеті еш нәтиже бермейді. Жаһангир 
ханзаданың қол астындағы, Ақбұғы най-
ман және т.б. бахадүрлер басқарған 
Әмір Темір әскерлері жалайырлар мен 
қыпшақтардың бұл әрекеттерінің тас-
талқанын шығарады. Жеңіліске ұшыраған 
Әділ-шах жалайыр мен Сары-Бұғы Ақ 
Орда билеушісі Орыс ханнан пана тауып, 
оның сарайының мулазимдеріне айнала-
ды.

Ал, Орыс ханның қол астынан пана 
таба алмаған Әділ-шах Жалайыри мен 
Сары-Бұғы арада біраз уақыт өткенде 
әмір Қамар ад-Динмен жақындасуға бел 
байлайды. Олар біздің ойымызша, Қамар 
ад-Динмен күш біріктіру арқылы Темірге 
соққы беруді көздесе керек. Сары-Бұғы мен 
Әділ-Шах жалайыр Қамар ад-Дин әмірмен 
Жаңғыз-Ағаш деген жерде кездесіп, 
бірігіп жасайтын іс-қимылдарының жо-
спарын жасайды. Дегенмен Әмір Темір 
мен Қамар ад-Дин арасында орын алған 
бұл шайқаста, соңғысы жаралы, жаяу 
күйінде жау қолында қалу қаупінен әрең 
құтылады. Осы кезеңде Әмір Темір Әділ 
Шах сияқты өзіне қарсы бас көтеріп, 
астанасын қоршауға алуға дәті жеткен 
адамнан да құтылуға асыққаны анық. 
Сондықтан Қамар ад-Дин қашып құтылған 
соң, ол арнайы адам жібертіп, Әділ Шах-
ты іздестіреді. 1376 жылдың аяғына 
таман Әділ-Шахтың Сырдария мен Та-
лас өзендерінен оңтүстік-шығысынан 
солтүстік-батысқа қарай созылып жатқан 
Қаратау тау жоталары бойында жүргені 
туралы хабар келеді. Әділ-Шахқа қарсы 
аттанған Барат-қожа Күкелташ пен Елші-
Бұғы, Ақбұға бахадүр атты әскермен 
Самарқанд қаласынан шығып, Қаратауға 
аттанады. Отырар қаласынан қосымша 
жасақ алғаннан кейін олар Әділ-Шах 
жалайырдың соңынан мықтап түседі. 
Қаратау баурайында Дешті-Қыпшақты 
бақылап отыру үшін тұрғызылған Ақсума 
деп аталатын мұнара түбінде Әділ шах 
қолға түсіп, өлтіріледі. Ал, оның серігі 
Сары-Бұғы қыпшақ екі жылдан кейін 
қайта оралып, әмір Темірдің кешіріміне 
ие болып, өз елін, яғни қыпшақтарды 
билеу құқығын қайтарады. Ал, Темірдің 
Қамар ад-Динге қарсы күресі жалғасады. 
Ол Омар-шейх ханзаданы Ақбұға най-
ман бахадүр, Хитай бахадүр және т.б. 
әмірлермен бірге дулат әміріне қарсы ат-
тандырады. Олар Қаратау маңында Қамар 
ад-Дин әскерін талқандайды. Деректерде 
бұдан кейінгі оқиғаларда Ақбұға найман 
есімі кездеспейді. Оның өзін әмір Темірдің 
қасына жерлесін деген өсиеті орындалды 
ма, ол жағы да белгісіз.

Ал, Әмір Темір 1405 жылы 71 жа-
сына қараған шағында қайтыс болды. 
Бұл оқиға оның алып империясының 
ішіндегі алауыздықты туғызды. Осы-
лайша Темір қайтыс болғаннан кейін 
100 жылдай өмір сүргеніне қарамастан 
Әмір Темір мемлекеті оның ұрпақтары 
тұсында бұрынғы мықты тәртібі мен ішкі 
бірлігінен айрылды. Тарихта Темір және 
оның ұрпақтары мемлекеті деп аталған, 
Темірдің қатал билігі мен қарудың күшімен 
құрылған бұл мемлекет те тарих сахнасы-
нан кеткені белгілі. XVI ғасырдың басында 
Әмір Темір құрған алып империяны Дешті 
Қыпшақтан шыққан, көшпелі өзбектер ханы 
Әбілхайырдың немересі Мұхаммед Шай-
бани жаулап алады. Бұл кезеңдегі Шайба-
ни әскерінің бір бөлігін дешті Қыпшақтан 
шыққан наймандар да құрағаны белгілі. 
Осылайша ХІV-ХV ғасырдың алғашқы 
жартысында орын алған тарихи оқиғалар 
барысында наймандар бұрынғы Жошы, 
Шағатай ұлыстарының аумағында 
құрылған мемлекеттердің аумақтарына 
тарап қоныстанды. Олардың Шығыс 
Дешті Қыпшақтағы негізгі бөлігі Керей мен 
Жәнібек көшін бастап, Қазақ хандығының 
негізін құраған ру-тайпалардың біріне ай-
налды.

"Яссауи феномені" кітабынан.

1348 жылы Қазаған әмірдің өлтірілуімен Мәуереннахрда сая-
си бытыраңқылық басталады. Жеке-жеке иеліктердің толыққанды 
қожайындары саналған дербес билеушілері өз бетінше саясат жүргізді. 
Осындай шақта Мәуереннахрдың саяси өмірінде жаңа саяси тұлға - ұлы 
Әмір Темірдің саяси қызметі басталады. Қолда бар дерек мәліметтеріне 
қарағанда Мәуереннахр өлкесіндегі наймандар және олардан шыққан әскери 
қолбасшылар мен бектердің біразы алғашында Әмір Темірді қолдаса керек. 
Тіпті, олардың кейбіреулері Әмір Темірден әскери шендерді иеленіп, оның 
әскерін де басқарған. Солардың бірі найман тайпасынан шыққан, Темірдің 
жақын серіктерінің бірі болған Ақбұға найман алдын ала өзін қайтыс 
болғаннан кейін, Шахрисябз қаласындағы ұлы әмір Темірге дайындалған 
кесенеде билеушісінің қасында бірге жерлеуді өсиет еткен.
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ХАБАРЛАНДЫРУ  *  ОБЪЯВЛЕНИЕ
Выезд

 в регионы

РЕМОНТ
Холодильников, 
Морозильников. 

С выездом на дом
ОБРАЩАТЬСЯ СОТ.

87028051458.

4 бөлмелі үй сатылады. Жер көлемі 
12 сотық. Мал ұстауға ыңғайлы жер бар. 
Екі үйдің жері бар. Үй жылы әрі құрғақ. 
Қора-қопсы, монша, 2 жертөле, жаңа 
көмір қора, бау-бақша, жеміс-жидек 
көп. Бағасы келісімді. Төлемді бөліп 
төлеуге болады. Мекен-жай: Сарқан 
қаласы, М.Жұмабаев №17 үй. Тел: 
8747 8671461.   

Редакцияға хат

Бала – біздің болашағымыз
Оқу жылы басталды. Біз, 

Қалиев көшесінің тұрғындары, 
балаларымыздың болашағына алаң-
даймыз. 

Сарқан қаласындағы «Светофор» 
дүкенінің жанынан Пушкин, Қалиев 
және Саттарханов көшелеріне ба-
стайтын үшайрық жол өтеді. Осы 
қиылыстан өтіп, Островский атындағы 
мектеп-лицейге бару үшін оқушылар, 
ата-аналар қияметтің қыл көпірінен 
өтеді. Әмбебап дүкеннің алды маши-
надан арылмайды. Жолға зебра жолақ 
тартылмаған, жол белгісі жоқ, асфальт 
төселмеген. Ақшаңқан жейде, ақ бан-
тик шаң-тозаңнан көрінбейді. Сонымен 
қатар осы маңдағы Қалиев көшесі №47 
үйдің тұсындағы үш емен де жүргіншіге 
қауіп төндіреді. Жылда дауыл тұрғанда 
опырылып морт сынып жатқаны.

Асфальт демекші Қалиев көшесінің 
жартысы реттеулі, асфальт төселген. 
Ал манағы дүкеннен төмен осы 
көшенің №90 үйіне дейін шаңы аспанға 
көтеріліп, күл-қоқысқа көміліп, батпаққа 
былғанып жатыр.

Осы көңіліміздегі түйткілді газет арқылы жариялап, қалалық әкімдік тиісті 
шара қолданады деп сенеміз.

Қ.Қалиев атындағы көше тұрғындары атынан 
Нұржамал ТАЗАНОВА.

Август – горячая пора для родителей. Детей нужно собирать в школу или при-
страивать в детский садик.

Отдать ребенка в детский сад сейчас стало проще – подать документы можно 
онлайн через несколько платформ, среди которых и портал Egov. Все, что вам 
нужно - гаджет, подключенный к интернету.

Вот инструкция, как сделать это через портал Egov.kz:
1. Авторизоваться, выбрать услугу «Прием документов и зачисление детей в 

дошкольные организации»;  
2. Перейти по кнопке «Заказать услугу онлайн»;  
3. Заполнить заявку и подписать ее ЭЦП (электронной цифровой подписью) 

либо при помощи смс-пароля (обязательно иметь регистрацию в Б).  
4. В личном кабинете (в разделе «История получения услуг») ознакомиться с 

уведомлением об обработке вашей заявки.  
При заполнении заявки необходимо будет указать свои контактный телефон и 

email, кем Вы являетесь (родитель или законный представитель ребенка). После 
нужно будет заполнить данные, указав тип очереди, порядковый номер, номер 
направления в дошкольную организацию, свой регион, район/город, вид и наиме-
нование дошкольного учреждения, группу и язык обучения.

Обязательно прикрепите к заявке сканированные копии паспорта здоровья ре-
бенка и справки о состоянии здоровья малыша.

Услуга бесплатная. Срок оказания – 30 минут.
Друзья, с 23 августа ЦОНы и спецЦОНы начнут прием клиентов через систему 

Ashyq без обязательного бронирования. 
 Просим вас не забывать о мерах санитарной безопасности – носите маски, 

соблюдайте социальную дистанцию и пользуйтесь санитайзерами.
Мы интегрировали систему выдачи талонов с Ashyq. Поэтому если вы не иден-

тифицировались по какой-либо причине в системе Ashyq и прошли дальше в зону 
выдачи талонов, при наборе вашего ИИН и наличии небезопасного статуса про-
грамма отобразит отказ в распечатке талона.

    Для тех, кто хочет запланировать посещение в ЦОН в удобное для себя вре-
мя - возможность электронного бронирования сохраняется.

Д. СЕРИКБАЕВ,
ведущий специалист отдела ЦОН Сарканского района.

Утерянный гос.акт за № 1142311 кад.№03-263-053-368 с зем.участком 65 га зарегистри-
рованный на имя Абраимова Жаната Джанатаевича по адресу с. Тополевка считать недей-
ствительным.

Утерянную трудовую книжку и диплом ЖООКМ №0165207 Академии экономики и права 
им. У. Жолдасбекова выданный в 12.07.2019 году на имя Биболовой Карлыгаш Ыдырысов-
ны считать недействительным.

 Открылось наследство после смерти Рыбальченко Александра Ивановича, умершего 
02.06.2020г. Наследников просим обратиться к нотариусу Раимбекову Абильхаиру Сакенови-
чу по адресу: город Саркан,  улица Бугыбай батыра здание № 3.

Продам дом в центре благоустро-
енный, имеется горячая, холодная вода, 
душевая кабина, туалет, Аристон. Лет-
няя кухня (второй дом). Гараж, баня, 
все хоз. постройки. Сдвоенный участок 
14 соток. Полив отличный. Обращать-
ся ул. Жамбыла № 18 (2 квартала 
выше полиции), тел. 2-13-54, сот. 8 700 
2786020.

Жаппай сатылым әйелдер джинсы мен шалбарына 80 пайызға дейін 
жеңілдіктер, клеш шалбарлар 2000 мың теңге, 5 жастан 11 жасқа дейінгі балалар іш 
киімі 1000 мыңнан 1500 мыңға дейін сатамыз. Мектеп костюмдері 5 мыңнан және 
одан жоғары, мектепке арналған көйлектер ақ, көгілдір түсті 1800-ден, қыздардың 
кофтолары 1000, қыздардың, жасөспірімдердің шалбарлары 40-шы өлшемнен 50-
ші өлшемге дейін 1500 теңгеден, мектепке арналған ақ водолазкалар 800 теңгеден.

Мекен жайымыз: орталық базар, 2 блок, 5 бутик. Тел: 87007823065.
Проводим распродажу скидки до 80 процентов джинсы и брюки женские, клещ 

и трубы 2000 тыс.тенге, нижнее белье детское от 5 до 11 лет от 1000 до 1500 тыся-
чи. Распродажа школьных костюмов от 5 тысяч и выше, рубашки школьные белые, 
голубые по 1800, кофточки девчуковые по 1000, брюки девчуковые, подростковые 
по 1500 тысяч, черные, темносиние от 40-го до 50-го размера, водолазки по 800 
тенге белые школьные.

Адрес: центральный рынок, 2 блок 5 бутик. Номер телефона: 87007823065.Қант қызылшасын сепкен ауыл шаруашылық 
тауар өндірушілерінің  назарына!

«Сарқан аудандық ауыл шаруашылығы бөлімі» мемлекеттік 
мекемесі «Ақсу қант зауыты» ЖШС-гі биылғы 2021 жылы сепкен 
қант қызылшасының өнімін ағымдағы жылдың қыркүйек айының 
24-нен бастап қабылдайтынын хабарлайды.

Сарқан аудандық ауыл шаруашылығы бөлімі.

Ел өркендеуінің берік негізі 
 
Қыркүйек айының 7 жұлдызында Сарқан аудандық  кітапханасында     мемлекет 

басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлының Қазақстан халқына жолдауын әріптестер 
арасында талқылау мақсатыңда «Халық бірлігі және жүйелі реформалар – ел 

өркендеуінің берік негізі» 
атты дөңгелек үстел 
өткізілді.  Шара  барысын-
да  биылғы  Жолдаудың 
әр тармағы, әр бөлімі 
ыждаһаттылықпен тал-
данды.  Шараға он адам 
қатысты. Жолдаудың 
е р е к ш е л і к т е р і н , 
жаңалықтарын сөз ете 
келе, Президенттің панде-
мия кезінде мемлекеттің 
азаматтарға және 
кәсіпкерлерге ауқымды 
әрі жедел қолдау 
көрсеткендігі,  ел ертеңі 
мықты кадрлар екенін ба-
сты назарға ұстағандығы 

атапа көрсетілді. Шетелдерден білім жетілдіріп келген жастардың мүмкіндігін ел 
үлесіне пайдалану, маңызды сала медицинаны әлемдік деңгейдегі сапаға көтеру, со-
нымен қатар қағазбастылықты тоқтату мақсатында цифрлы орталықтар  дамытылатын 
болады. Ол үшін ІТ мамандарын көптеп оқыту керектігі  де тілге тиек етілді.  Әлеуметтің 
әлеуетін көтеру үшін мемлекеттің жоспарын, ауыл шаруашылық саласын өркендетуге 
түрлі субсидиялар мен несиелер, жеңілдіктер қарастырылатынын айтып өтті. Соны-
мен қатар – мәдениет қызметкерлері, мұрағатшылар, кітапханашылар, техникалық 
қызметкерлер, қорықшылар, көлік жүргізушілер және т.б. 2022 жылдан 2025 жылға 
дейін осы санаттағы азаматтық қызметкерлердің жалақысы жыл сайын орта есеппен 
20 пайызға өсетіндігін айтылды. Жолдаудың тақырыбында айтылғандай «Іс-қимыл 
кезеңі» басталуы керек, ол үшін әр азамат барын салып, жұмыла еңбектенуі қажет. 
Шара соңында қатысушылар көкейдегі сұрақтарын қойып, лайықты жауабын алды.

 А. ОМАРОВА, 
кітапханашы.

Не забывайте о мерах безопасности


