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САРҚАН АУДАНЫ  ӘКІМДІГІНІҢ 
ҚАУЛЫСЫ                                           

2001 жылғы 23 қаңтардағы 
«Қазақстан Республикасындағы 
жергілікті мемлекеттік басқару 
және өзін-өзі басқару тура-
лы» Заңының 31,37-баптары-
на, 2012 жылғы 16 ақпандағы 
«Әскери қызмет және әскери 
қызметшілердің мәртебесі тура-
лы» Заңының 16-бабына сәйкес, 
жастарды әскерге шақыруға 
дайындық жұмыстарын жақсарту 
мақсатында аудан әкімдігі 
ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

1.2022 жылғы қаңтар - наурыз 
айларында 2005 жылы туылған 
және бұрын тізімге алынбаған , 
жасы ұлғайған ер азаматтарды 
шақыру учаскесіне тізімге алу 
жүргізілсін.

2.Шақыру учаскесіне тізімге 
алу жөніндегі комиссиясының 
құрамы №1, 2 қосымшаларға 
сәйкес бекітілсін.

3.Шақыру учаскесіне 
тіркелетін азаматтарды 
медициналық  куәландыратын 
ә с к е р и - д ә р і г е р л і к 
комиссиясының құрамы № 3,4 
косымшаларға сәйкес бекітілсін.

4.Лепсі, Қарашыған, 

Көктерек ауылдық округтеріне 
медициналық куәландыру үшін 
көлік бөлінсін.

5.Округтердің әкімдері:
1) 2005 жылы туылған, 

сондай - ақ жасы ұлғайған ер 
азаматтардың           шақыру 
учаскесіне тізімге алынуын 
қамтамасыз етсін;

2) Ер азаматтардың меди-
циналық куәландырудан 
өткізілуін қамтамасыз ету үшін 
олардың шақыру учаскесіне 
жеткізілуін қадағаласын; 

3) Ер азаматтарды меди-
циналық куәландырудан өткізу 
үшін  аудандық қорғаныс 
істері жөніндегі бөлімін 
автокөлікпен, байланыс 
жүйелерімен жабдықтау шара-
лары қабылдансын, техникалық 
жұмысшылар, қызмет 
көрсетушілер қажеттілікке қарай 

бөлінсін.
6. Аудандық орталық ау-

рухана  (А.Шулгаубаев) Лепсі 
поселкелі ауруханасы (Мусина 
Ж.М);

1) Медициналық куәландыру 
бойынша қорғаныс істері 
жөніндегі бөлімге жан - 
жақты көмек көрсету шара-
ларын жүзеге асырсын, осы 
мақсатқа дәрігерлік пен қажетті 
мөлшерде орта медициналық 
қызметкелерді тартсын.

2) Аудандық қорғаныс 
істері жөніндегі бөлімге 
2005 жылғы жастарға 
амбулаториялық аурулардың 
медициналық карталарын, 
туберкулез, наркологиялық, 
психоневрологиялық, диспан-
серлер мен жасөпірімдерді қарау 
кабинеттерінде және жұқпалы 
аурулар ауруханаларында есеп-

те тұрғандардың тізімін берсін.
3) Кеуде қуысын флюроо-

графия тексеруден, эритроцит-
тер мөлшерін, гемоглабинді, 
лейкоциттерді анықтау арқылы 
қандарын тексеруді, иммуни-
тет тапшылығынан жүре пайда 
болған синдромға тексеруді, 
зәрдегі белок құрамын 
анықтауды, электрокардиограм-
масын түсіруді, резустың оң 
және терістігін анықтауды жүзеге 
асырсын.

4) Тізімге алу басталысы-
мен жасөспірімдердің арасы-
нан анықталған науқастарды 
емдеу үшін бестен кем емес 
төсек сақтасын, 15 ақпанға дейін 
анықталған науқастарды емдеу 
мекемелеріне бекітілсін 

7.   Білім бөлімі (П.Иманга-
зиева):

1) Тізімге алу кезінде орта 

білімі жоқ жастарды анықтау 
үшін мұғалім  бөліп, олардың 
оқуын ұйымдастырсын.

2)  2005 жылы туылған жа-
стар арасында әскери оқу орын-
дарына   түсетін кандидаттарды 
іріктеп алу жұмысы жүргізілсін.

8.Аудандық полиция бө-
лім бастығының орынба-
сары, полиция капитаны 
(М.Демеубаев) тізімге алынудан 
жалтарған адамдарды, жауапқа 
тартылғандарды жедел іздестіру 
үшін полиция  бөлімі өкілдерінің 
іздестіру тобы құрылсын.

9. Шақыру учаскесіне тізімге 
алуға байланысты шыққан 
шығын  ҚР «Әскери қызмет 
және әскери қызметшілердің 
мәртебесі туралы»  Заңының 
16-бабының, ҚР Бюджет 
кодексінің 56-бабына сәйкес 
жергілікті бюджетке жүктелсін.

10.Қаулының орындалуын 
бақылау аудан әкімінің орынба-
сары Ғ.Маманбаевқа жүктелсін.

Сарқан ауданының әкімі               
Т.ҚАЙНАРБЕКОВ,

№ 401 24.12 2021 жыл.

Олқылыққа орын жоқ
Жаңа жылдың алғашқы күндеріндегі оспадарлықтың ор-

нын толтыру қиын. Қаншама адамның өмірі қиылды, қаншама 
отбасы аңырап қалды. Көптеген сауда орындары, сандаған 
кәсіпкерлер зардап шекті. Бейбіт шеруге шыққандардың адал 
талаптарын қара ниетті қорқаулар өз мақсаттарына пайда-
ланып кетті. Жуырда Шатырбай ауылында өткен аға буын 
және жастар өкілдерімен жүздесуде, міне, осы мәселелер жа-
дымызда қайта жаңғырды. Аудандық ардагерлер кеңесінің 
төрағасы Қадыл Жанасбеков ел болып қолға алынып жатқан 
дүрбелеңнен кейінгі қарекеттерді айтып өтті.  Ел билігінің 
шұғыл әрекеттерінің нәтижесінде зардап шеккендерге көмек 
көрсетіліп, бүлінген дүние біртіндеп қалпына келтірілуде. Өз 
кезегімізде біз де тыныштықты ешнәрсемен алмастыруға 
болмайтындығын, қасіретті қаңтардың сабағын сөзімізге 
арқау еттік. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың 
Қазақстан халқына Жолдауындағы ізгі мұраттарды, ҚР 
Президентінің 11 қаңтардағы үндеуінен, Парламент мәжілісі 
депутаттарымен кездесуіндегі сөзінен туындайтын 
көкейкесті міндеттерге тоқталдық. 

Кездесуде сөз алған шаруа қожалығының төрағасы Берік 
Жүнісбеков, мемлекеттік қызмет ардагері Өмірбек Өнерханов, 
ауылдық ақсақалдар ұйымының төрағасы Балтабек Смайлханов 
алдағы уақытта тыныштығымызға қылау түсіретін басбұзарлық 
оқиғалардың қайталанбауына ықылас-ниеттерін қосты. Осыған орай 
атқарылуға тиісті тапсырмалар сараланды. Қиын күндерде ауыл 
тыныштығын басты назарда ұстаған еріктілердің алғысқа лайық 
әрекеттері атап өтілді. Сондай-ақ ауыл тұрғындарының көңілдеріне 
кірбің түсіретін бірқатар кемшіліктер ортаға салынды. Атап 
айтқанда ауылдықтардың мал шаруашылығына, ауылшаруашылық 
дақылдарына бөлінетін субсидия игілігін көрмегендігіне 3-4 жыл өтіп 
барады.

Тұрғындар бау-бақшалық суға зәру. Канал тазалау үшін сырт-
тан көмек керек. Жылдар бойы ауылдың төменгі жағына мүлде су 
жетпейді. 

Дала жұмыстарымен шұғылданатындарға жанар-жағармайдың 
қазіргі бағасының өзі ауыртпалық туғызады. Көпшіліктің көкейінде 
науқан кезінде мың сан себеп-сылтауды алға тартып, жанармай 
бұдан да қымбаттап кете ме деген күдік бар. 

Қаншама қаражатқа салынған мәдениет үйі қыстай жабық тұр. 
Жалғыз кітапханашы ғана жұмыс істейді. 

Балалар спорт алаңының құрылысы басталды да тасталды. 
Шатырбайлықтардың спорттағы жетістіктеріне пандемия тосқауыл 
болып, бұқаралық спорттық шаралар назардан тыс қалуда.

Ауылға Сарқаннан жеткізілетін көмір бағасы шарықтап, тоннасы 
30 мыңнан асып кетсе де оны қадағалайтын орын жоқ.

Жұмыспен қамту орталығынан бөлінетін қоғамдық жұмыс 
саны жылдан жылға қысқартылып, биыл бүкіл ауылға 2 қоғамдық 
жұмыскер орны берілді. 

Айтылған және айтылмаған олқылықтардың жылдар бойы 
қордаланғаны сөзсіз. Ауыл тынысына бейжай қараудың салдарынан 
«Сен салар да мен салар, атқа жемді кім салардың» кебін кигеніміз 
жасырын емес. Ендеше етек-жеңімізді жиып, келешегіміз үшін сер-
гек көзқарасты қалыптастыруымыз қажет. Жүздесу барысында, міне, 
осындай түйінге келдік.

Жомарт ИГІМАН,
аудандық мәслихаттың депутаты.

Мемлекет басшысы отандық бизнес 
өкілдерімен кездесті

Мемлекет басшы-
сы өз сөзінде елімізде 
қалыптасқан ахуалды 
талқылап, халық игілігі 
үшін билік пен бизнестің 
өзара ықпалдастығына 
қатысты жолдарды 
айқындау қажет екенін 
айтты. Президенттің 
пайымдауынша, бүгінде 
біздің алдымызда 
бүкіл қоғамдық тыныс-
тіршілікті түбегейлі транс-
формациялау міндеті тұр. Мұның стратегиялық мәні 
бар.

Мемлекет басшысының пікірінше, аз ғана 
элиталық топтар ықпалының артуы және халықтың 
басым бөлігінің табысының азаюы қауіпсіздікке 
айтарлықтай қатер төндірді. Бұл қоғамның 
экономикалық, әлеуметтік, содан кейін саяси 
бөлінуіне әкеп соқтыруы мүмкін.

Қасым-Жомарт Тоқаев бизнес-қауымдастықты 
осыдан сабақ алып, Жаңа Қазақстанның негізі болуға 
тиісті жаңа экономикалық  саясатты қалыптастыру 
үшін бірлесіп жұмыс істеуге шақырды.

Президенттің сөйлеген сөзінде мынадай 
маңызды қағидаттар айтылды:

–  әділ бәсекелестік;
–  қабылданатын шешімдердің ашықтығы;
–  мемлекеттік саясаттың болжамдылығы;
–  бизнестің салықтық тазалығы;
–  кәсіпкерлердің әлеуметтік жауапкершілігі.
Мемлекет басшысы кәсіпкерлерді патриотизм 

мен әлеуметтік жауапкершіліктің үлгісін көрсетуге, 
капитал, тәжірибе, басқарушылар тобы мен 
нарықты дәл пайымдау сияқты ресурстарды эконо-
миканы қайта құруға жұмсауға шақырды.

Қасым-Жомарт Тоқаев еліміздің Жаңа 
экономикалық бағытының негізін қалайтын басты 
қағидаттарға жан-жақты тоқталды.

Оның пікірінше, бірінші – жеке меншікке қол 
сұқпау. Бұл мәселеде ашық әрі әділ сот кепіл болуы 
тиіс.

Жаңа экономикалық бағыттың екінші бөлігі – 
инвестициялық климат. Президент мемлекеттің 
барлық инвестициялық міндеттемелерді мінсіз 
орындайтынын тағы да мәлімдеді. Сонымен қатар 
Мемлекет басшысы бизнесмендерді қаржысын өз 
елімізге салуға шақырды.

Президент атаған үшінші қағидат – шынайы 

бәсеке.
Одан бөлек ірі 

кәсіпорындардың салық 
төлеу және есеп беру 
мәселелерін ретке 
келтіру қажеттігі туралы 
айтылды.

Қ а с ы м - Ж о м а р т 
Тоқаев тиімді салық 
саясаты туралы айта 
келіп, 2020 жылдың 
қорытындысы бойынша 
мемлекеттік бюджеттің 

кірісі 34,6 млрд доллар (14,6 трлн теңге) болғанын 
және бұл ІЖӨ-нің 20 пайызы екенін атап өтті.

Осы жағдай аса маңызды шешімдер 
қабылдауды талап етіп отыр.

Қасым-Жомарт Тоқаев атаған тағы бір 
маңызды мәселе – сатып алуларды реформалау.

Мемлекет басшысы жүктеген алтыншы міндет 
– мемлекеттің экономикаға араласуын төмендету.

Президент «Самұрық-Қазына» қорын 
реформалаудың перспективасына баса мән берді.

Жаңа экономикалық саясаттың жетінші 
элементі – әкімшілік кедергілерді азайту.

Бас прокуратураға осындай заң 
бұзушылықтарға ықпал ететін себептер мен 
жағдайларды анықтап, кінәлі адамдардың іс-
әрекеттеріне принципті түрде баға беру тапсы-
рылды.

Қасым-Жомарт Тоқаев сөзін қорытындылай 
келе, мемлекеттік органдар мен бизнес 
арасындағы диалог билік пен бизнес арасындағы 
консенсусты қамтамасыз етуге тиіс екеніне 
тоқталды.

Мемлекет басшысы Үкімет жанынан Отандық 
кәсіпкерлер кеңесін құруды тапсырды. Сондай-ақ 
әлеуметтік-экономикалық реформалардың әрбір 
бағыты бойынша бизнес өкілдерінің қатысуымен 
жобалық топтар құру қажеттігін айтты.

Қасым-Жомарт Тоқаев «Қазақстан халқына» 
қорын құру туралы бастамасын қолдап, қаржы 
аударған бизнес өкілдеріне алғыс айтты.

Кездесу барысында Премьер-Министр Әлихан 
Смайылов, Ұлттық банк төрағасы Ерболат До-
саев, Eurasian Resources Group компаниясы 
иелерінің бірі Александр Машкевич, «Фридом Фи-
нанс» АҚ директорлар кеңесінің төрағасы Тимур 
Турлов, «Алтын Қыран» компаниялар тобының 
құрылтайшысы Исламбек Салжанов және 
басқалар сөз сөйледі.

2005 жылы туылған ер азаматтарды шақыру учаскесіне тіркеуге алу және жастарды 
мерзімді әскери қызметке шақыруға дайындау туралы.
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Сарқан ауданы әкімінің 2022 жылда халыққа есеп беру кездесулерінің 

КЕСТЕСІ

 3-офлайн     3-офлайн         2-офлайн   2-офлайн   2-офлайн        1-офлайн                        1-офлайн                БАРЛЫҒЫ    14- офлайн  

 3-офлайн 3-офлайн      2-офлайн      2-офлайн    2-офлайн      1-офлайн     1-офлайн  ВСЕГО    14- офлайн  

              Руководитель аппарата      акима района          У. Ерденбеков  

ГРАФИК отчетных встреч акима  Сарканского  района 
Алматинской области  с населением в 2022 году
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ПРЕСС РЕЛИЗ
Алматы облысының кәсіпкерлерімен

2022-2026 жылдарға арналған сыбайлас жемқорлыққа қарсы   саясат 
тұжырымдамасының жобасын талқылау туралы

Мемлекет Басшысының Жолдауын іске асыру жөніндегі Жалпыұлттық жоспарды 
іске асыру мақсатында ҚР Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі (Сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы қызмет) келесі бес жылға арналған сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
саясат тұжырымдамасының жобасын, сондай-ақ оны іске асыру жөніндегі іс-қимыл жо-
спарын әзірледі.

Барлығымызға белгілі, мемлекет басшысы бизнес-қоғамдастықпен кездесуде 
(21.01.2022 ж.) корпоративтік сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылға ерекше на-
зар аудара отырып, осы Тұжырымдаманы кәсіпкерлік қоғамдастықпен егжей-тегжейлі 
талқылау қажеттігін атап өтті.

Осыған байланысты а.ж. 24 қаңтарда Алматы облысында облыс әкімі Қ. 
Бозымбаевтың қатысуымен тұжырымдама жобасын талқылау үшін кәсіпкерлер және 
өңір активімен кездесу өтті.

Айта кету керек, Тұжырымдаманы әзірлеу кезінде азаматтық қоғамның пікірі, 
халықаралық тәжірибе, сондай-ақ жинақталған жеке тәжірибе маңызды болды.

Тұжырымдамада нақты реформалар мен жобаларды қамтитын міндеттердің 6 бло-
гы көзделген:

- біріншісі сыбайлас жемқорлыққа төзбеушілікті қалыптастыруға арналған.
- шаралардың екінші блогы сыбайлас жемқорлық мүмкіндіктерін барынша азайтуға 

бағытталған.
- шаралардың үшінші блогы жауапкершіліктің бұлтартпастығын қамтамасыз етуге 

бағытталған.
- төртінші блок-бұл азаматтық қоғамды сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылға 

одан әрі ауқымды тарту жөніндегі шаралар.
- бесінші блок сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясаттың мониторингіне арналған.
- алтыншы блок сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі уәкілетті органның 

қызметін одан әрі жетілдіруге бағытталған.
Парасатты бизнесті қалыптастыру мақсатында Тұжырымдама жобасында сыбай-

лас жемқорлыққа қарсы стандарттарды ерікті түрде енгізу бойынша шаралар бло-
гы көзделген. Осы бағытта өз тиімділігін көрсеткен алдыңғы қатарлы халықаралық 
тәжірибелер негізге алынды.

Мысалы, Шығыс Еуропа елдерінде "Клеер Вейф" ("Мөлдір толқын") шартты атау-
ымен өнімді, қызметтерді және маркетингтік материалды ашық бизнес-таңбалау ба-
стамасы іске асырылды. Бұл белгі іскерлік этиканың, ашықтықтың, жауапкершілік пен 
тұрақтылықтың символы болып табылады.

Мұндай компаниялар кейіннен "таза параққа" түседі, бұл оларға мемлекеттік тапсы-
рысты алу кезінде артықшылықтар береді.

Сондай-ақ, бүгінде қолданыстағы заңнамада бизнестің қызметіне сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызметтерді ерікті түрде енгізу назарға алынған.

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс институтын одан әрі дамыту арнасында 
комплаенс-офицерлерді даярлау жөніндегі тиісті білім беру бағдарламаларын енгізу 
алға қойылған.

Бұдан басқа, Тұжырымдама жобасы сыбайлас жемқорлыққа қарсы стандарттар-
ды енгізген және адал жұмыс істейтін компанияларды ынталандыруды қарастырады. 
Аталған ынталандыру мемлекеттік сатып алу, мемлекеттік қолдау және т.б. кезінде 
преференциялар алу арқылы іске асырылуы мүмкін.

Осы шаралардың барлығы корпоративтік секторды адал болуға, әділ ойын жүргізуге 
ынталандыруға бағытталған. Мұндай тәсілден барлығы ұтпақ.

Бизнес жоғары беделге және сәйкесінше пайдаға ие болады, азаматтар – сапалы 
өнім, мемлекет – әлеуметтік-экономикалық тұрақтылықтың іргетасы.

Тұтастай алғанда, дайындалған құжатта олардың сапалы іске асырылуы 
жағдайында біздің қоғамдағы сыбайлас жемқорлықты жоюға ықпал етуге қабілетті ша-
ралар бар деп айтуға болады.

Азаматтарға, кәсіпкерлерге, ҮЕҰ-ға көмек тұжырымдаманы іске асырудың бүкіл 
мерзімі ішінде пайдалы болады.

АЛМАТЫ ОБЛЫСЫ БОЙЫНША
СЫБАЙЛАС ЖЕМҚОРЛЫҚҚА ҚАРСЫ ҚЫЗМЕТ.

ҚАЗСЕЛДЕНҚОРҒАУ ЕСКЕРТЕДІ!
Сең жүру өзен мен көл 

бетіндегі мұз кесектерінің 
(негізінен қоңыржай және 
биіктік белдеулерде) 
ағыстың, желдің, судың 
т е м п е р а т у р а с ы н ы ң 
әсерінен қозғалуы. 
Сең өзендерде ағыс 
бағытында, ал көлдерде 
желдің бағытында жүреді. 
Сең жүру көктемгі және 
күзгі болып бөлінеді.

Көктемгі сең жүру мұз 
жамылғысы бұзылғанда, 
күзгі cең жүруде су 
қабатындағы шарбы 
мұз, анжыр (қабыршақ 
мұз), көксоқтаның бірігіп 
қатуынан қалыптасқан 
мұз кесектері қозғалады. 

Сең жүру кезеңінде өзен арнасының мұз өтуі қиын жерлерінде, иіндерінде, 
қайраңдарда мұз сеңдері жиылып, су деңгейі күрт көтеріліп, айтарлықтай 
аумақты су басуы мүмкін. Мұз жиілігі өзендерде ондық балл жүйесімен, 
көлдерде үш баллдық жүйемен өлшенеді.

 Қар көшкіні – таудың құлама беткейімен төмен қарай орасан жылдамдықпен 
сырғитын қар немесе мұз массасы. Қар көшкіні қалың қар жаууының, қардың қарқынды 
еруінің, жаңбыр жауудың, тереңдік қылаудың борпылдақ түзілімі бар қар қабатының 
қайта кристалдануының әсерінен беткейдегі қар беріктігі бұзылғанда пайда болады. 
Жылжу сипаты бойынша оны жылжыма, науалық және секірмелі көшкіндер деп бөледі. 
Құрғақ қардан көшкін жүрген кезде, оның алдыңғы жағында жан-жаққа тарап үлгеретін 
ауа толқыны пайда болады. Қар көшкіндері өзінің бұрынғы тапталған жолы бойынша 
жүреді– Қар толассыз жауғанда және қолайсыз ауа райында тауға шықпаңыз;

 – Тауда жүрсеңіз ауа райын бақылауда ұстаңыз;
– Тауға шықсаңыз, қар көшкіні жүруі мүмкін тұстардан қашық жүріңіз (көшкін, әсіресе 

таулардың ағашсыз таза қасбеттері мен бөктерлерінде жиі болып тұрады);
– Қар көшкіні бола қалған жағдайда тез қауіпсіз жерге өтіңіз;
– Егер қар көшкініне тап болсаңыз, заттарыңызды тастап, денеңізді көш кінмен бір 

бағытта ұстап, тізеңізді ішке бүгіп, көлденеңінен жайға сыңыз;
– Қар көшкініне тап болсаңыз, мұрныңыз бен аузыңызды қолғабыңызбен, 

шарфыңызбен жауып, көшкін ішінде жүзу қимылдарымен шетке қарай сырғыңыз;
– Қар көшкіні тоқтағанда басыңыз бен кеудеңіздің алдын тазалаңыз, тыныс алу үшін 

орын дайындаңыз;
– Айқайлау көмектеспейді – дыбыс пен дауыс қар тығыздығынан естілмейді, одан 

да күшіңізді сақтаңыз, ұйықтап қалудан сақтаныңыз;
– Жоғарғы-төмен (асты-үсті) жақтарыңызды анықтап алыңыз, ол үшін сілекейіңіздің 

қалай ағатынын бағдарлаңыз. Осыдан кейін қарды аяқ жағыңызға қарай итеріп таптай 
беріңіз де, тез арада қар құрсауынан босап шығуға тырысыңыз.

ҚАР КӨШКІНІНІҢ БОЛУ СЕБЕПТЕРІ
* Қардың ұзақ, толассыз жаууы;
* Қардың интенсивті, жылдам еруі;
* Жер сілкінгенде;
* Жарылыстар;
* Ауадағы басқа да күшті дыбыс тербелістері (қатты дауыстар).
               

А.ТОЛЕУОВ,
                     ҚР ТЖМ «Қазселденқорғау»ММ  

   Сарқан  ӨПБ басшысы.                                                                   

НОЧЬЮ -  КАК 
ДНЕМ

  
Сейчас в Саркане уличного  освеще-

ния нет только на окраинных улицах. 
На остальных, даже не на централь-

ных, светло и в ночной тьме. Кроме улиц 
освещаются парки Жастар  и Койтас. И 
даже участок трассы на въезде в Сар-
кан со стороны Талдыкоргана. Уличное 
освещение – это не просто включение и 
выключение фонарей когда захочется. 
Это целая система. Каждый фонарь под-
ключен к реле времени. Зимой, когда день 
укорачивается, а потом удлиняется на 
глазах, когда большинство людей идут на 
работу или с работы, время включения 
регулируется раз в 10 дней. Летом это де-
лается реже, так как к моменту включения 
освещения людей на улицах практически 
не остается. Ну а момент  отключения от 
времени года не зависит – свет  на улицах 
гаснет в 0 часов 00 минут.

- Если фонари оставим  гореть всю 
ночь, это будут весьма немалые затраты 
из бюджета. И техника станет изнаши-
ваться гораздо быстрее, - сказал аким 
Саркана Амантай Орынбеков.   

С логикой градоначальника трудно 
не согласиться. Действительно, после 12 
ночи на улицах райцентра гораздо веро-
ятнее увидеть автомобиль, чем пешехо-
да. Однако в парках свет горит до 2 часов 
ночи, а в период действия чрезвычайного 
положения его не отключали до 7 утра.

В. БЕРЕГОВОЙ.

Жонгар-Алатауский государ-
ственный национальный природ-
ный парк  создан согласно, поста-
новления Правительства РК № 370 
от 30 апреля 2010 года, расположен 
на территории  Аксуского,  Саркан-
ского и Алакольского районов Ал-
матинской области. 

Общая площадь природного 
парка составляет 356 022 гектара. 
На территории парка представле-
но 8 видов пресмыкающихся, не 
менее 238 видов птиц, порядка 52 
видов млекопитающих, а также не 
менее чем по два вида костных 
рыб и земноводных, в том числе 
занесенных в Красную книгу Казах-
стана, а именно данатинская жаба, 
черный аист, беркут, бородач, ба-
лобан, филин, Тянь-шанский бурый 
медведь, каменная куница, манул, 
туркестанская рысь, снежный барс; из растений – яблоня Сиверса, 
рябчик бледноцветковый, горечавка джунгарская и др.

Руководствуясь Законом РК «Об особо-охраняемой природной 
территории» государственными инспекторами за отчетный пери-
од 2021 года  целях профилактики, пресечения нарушений при-
родоохранного законодательства РК на постоянной основе прово-
дились рейдовые мероприятия, в вероятных местах пребывания 
нарушителей устанавливались фотоловушки, в результате состав-
лен 21 административный протокол, наложены и взысканы адми-
нистративные штрафы на общую сумму 265 477 тенге, наложен и 
взыскан ущерб на общую сумму 180 846,5 тенге.

В целях своевременного реагирования на различные пра-
вонарушения природоохранного законодательства создана 

Охрана животного мира
«мобильно-оперативная 
группа», совместно с ор-
ганами внутренних дел и 
госинспекторами выяв-
лен факт браконьерства. 
В результате  возбужден-
но уголовное дело  по 
ст. 337 ч.1 «Незаконная 
охота» УК РК, согласно, 
приговора Сарканского 
районного суда наруши-
тель признан виновным, 
назначено наказание в 
виде ограничения свобо-
ды сроком на 1 год, нало-
жен и взыскан ущерб на  
сумму 875 100 тенге.

Пограничным от-
делом, совместно с 
государственным ин-
спектором «Жонгар-

Алатауского ГНПП» в ходе рейда на территории парка при 
осмотре автомашины, обнаружены ружья марки «ТОЗ-8» и 
«Белка-комбинированная» а также патроны к ним. В отноше-
нии гражданина «Б»  возбужденно уголовное дело  по ст. 287 
ч.3 «Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, 
перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых ве-
ществ и взрывных устройств» УК РК.

Работа в данном  направлении продолжается, и находится 
на постоянном контроле у руководства «Жонгар-Алатауского 
ГНПП».

  Е.КУЛАКОВ,
и.о. руководителя отдела ОиВЖМ   

Жонгар-Алатауского ГНПП.                                
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ГРАФИК  отчетных встреч акимов 
сельских  округов, поселков и городов районного подчинения 

Сарканского района   с населением в 2022 году

Всего               15 офлайн      6 офлайн  4 офлайн   1 офлайн    3 офлайн    3 офлайн     
2 офлайн    2 офлайн   2 офлайн      1 офлайн. Всего 39

            

Сарқан ауданы әкімдігінің ауылдық округтер әкімдерінің  

2022 жылы есеп  беру кездесулерінің КЕСТЕСІ

Барлығы             15 офлайн      6 офлайн  4 офлайн   1 офлайн    3 офлайн    3 
офлайн     2 офлайн    2 офлайн   2 офлайн      1 офлайн. Барлығы 39.

            

RESMI
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Аузын ашса жүрегі көрінетін 

бұл ағамыздың қожанасырлығын, 
аңқаулығын, ақкөңілділігін құрдастары 
алуан түрлі әңгімеге арқау етеді екен. 
Өзіне күлгендермен берге масайрап оты-
рып, басты кейіпкері өзі болып келетін та-
лай қызықты оқиғаларды тізбелейтіні бар. 

Есенқұл ағамыздың әкесі Әбікен Ұлы 
Отан соғысының ардагері. Жыл сайын 
жеңіс мерекесі қарсаңында мектепке 
шақырылатын санаулы майдангерлердің 
бірі ретінде Әбікен ақсақал да оқушыларға 
майданда өткен отты жылдары тура-
лы естелік айтады дейді. Басқалардан 
өзгешелігі сол, ол кісі өтірік айтуды 
білмейді. Тірі жанды бір тарының қауызына 
сыйғызған соғыстың алғашқы күндерінде 
қорыққанын да, дұшпан екпініне шыдамай 
үдере қашқандардың ішінде болғанын да 
қаз-қалпында әңгімелеп беретін көрінеді.

- Ол кезде үшінші әлде төртінші сы-
ныпта оқимын. Үйге келген соң әкеме жа-
тып кеп ренжимін ғой. Неге замандастары 
сияқты майдандағы ерлігін өсіріп айтып 
мақтанбайды деген сауалды қаншама рет 
қойсам да еститінім «шындықтан қашып 
құтыла аймайсың, балам» деген әке 
жауабы,-деп бала күнін сағынышпен еске 
алады біздің кейіпкеріміз. 

Кейін өзі де есейді. Өмірден өз жо-
лын іздеді. Тапты да. Алайда бұл да әкесі 
сияқты шындықтың шеңберінен шыға ал-
мады. Өмірінде өтірік айтып көлгірсіген 
кезі жоқ. Барды бар, жоқты жоқ дейтін. 
Әкеден жұққан мінезімен міне, 70 жасқа 
да жігерлі жетіп келіпті. 

Осыдан жетпіс жыл бұрын Абай 
ауылында дүние есігін ашқан Есенқұл 
Жазықбаев 1970 жылы Сарқандағы 
Абай атындағы орта мектепті бітірді. 
Мектептен соң әскери міндетін 
атқарып, бірнеше жыл талпынып жүріп, 
С.М.Киров атындағы Қазақ Мемлекеттік 
университетінің тарих факультетіне 
түскен ол бала күнгі арманының жалы-
нан мықтап ұстады. Жоғарғы оқу орнын 
бітіріп, туған ауылындағы Тасарық орта 
мектебінде мұғалім болып еңбек жо-
лын бастаған Есенқұл Әбікенұлы 1984-
1989 жылдары осы мектептің оқу ісінің 
меңгерушісі, 1989-2010 жылдары мектеп 
директоры болып, кезінде өзі оқыған оқу 

Туған жері – 
алтын тұғыры
Туған жері – 
алтын тұғыры

орнының еңселенуіне бір адамдай үлес 
қосты. Мұндағы ескі мектептің орнына 
салынған жаңа типті ғимаратты қабылдап 
алу бақытына ие болды. Жаңа мектеп-
ке қуаныштары қойнына сыймай келген 
оқушыларының шаттығын бөлісті. Ұзақ 
жылғы жемісті еңбегінің нәтижесінде екі 
мәрте Қазақстан Республикасының Білім 
беру ісінің үздігі атанды. Туған мектебінде 
жас толқынға тарих пәнінен дәріс бере 
жүріп, зейнет демалысына шыққан 
Есенқұл ағамыз бұл күндері мектепке 
құрметті қонақ ретінде барады, жаңарған 
мектеп ұжымына ағалық ақылын айтады.

Есенқұл Жазықбаев қоғам үшін туған 
адам. 1990 жылдан бастап аулдағы сай-
лау комиссиясының төрағасы. Зейнет де-
малысына шыққалы ауылдық ақсақалдар 
алқасының, қоғамдық кеңестің 
төрағалығын абыроймен атқарып жүр.

Бұл кісі тоғызқұмалақ, дойбы, шахмат 
ойындарын ұнатады. Ұнатқанда сырттай 
қызықтап қана қоймай, қызыға ойнай-
ды. Аудандық, облыстық жарыстарға 
қатысып, жүлдемен оралып жүр. Ұтылса 
да, ұтса да әділдіктен танбайды.

- Шахматқа бала кезден қызықтым. 
Бастапқыда әуесқойлықпен шұғылдансам, 

университет бітіріп келген соң мектеп ди-
ректорымен ойнап қас қарайғанын, күн 
батқанын білмей қалатынмын. Бірте-бірте 
қатарымыз көбейді. Ер мұғалімдер бұл 
ойыннан сырт қала алмайтын. Кейіннен 
біз де жастарға ұстаз болдық. Қаншама 
шәкірттерім осынау ойлылар ойынын 
өмірлік хоббиі етіп алды,- деді Есағаң.

Шахмат партиясы әрқашанда 
бәсекелес екі жақтың айқасын елестетеді. 
Оның негізгі мақсаты қарсы жақтың 
короліне мат қою. Бұл айқас «әскерлік 
қызмет» атқаратын шахмат фигурала-
ры арқылы арнаулы тақта үстінде өтетіні 
белгілі. Осы ойынды терең меңгерген 
ол басқа фигуралардың көмегінсіз өз 
бетінше ештеңе бітіре алмайтын ко-
роль сияқты айналасындағы шәкірттерін 
бағалайтын. Солардың өмір тақтасынан 
өз жолын табуына тілектес жандардың 
қатарынан болатын.

Қай ортада жүрсе де оның әңгімесі 
Абай ауылынан түлеп ұшқан азамат-
тар төңірегінде өрбиді. Осы ауылдың 
топырағына аунап өскен жұлдызды 
жерлестерін ылғи да мақтан тұтады ол. 
Кімнің қайда жүргенін, қандай жетістіктерге 
жеткенін жаңылыспай айтып отырады. 
Жан дүниесі таза ағамызды ауылдық 
ақсақалдар алқасының төрағалығына 
ұсынғанда жерлестері оның адалдығын, 
ауылға деген сүйіспеншілігін басты 
бағдар тұтқан болар.

Ұстаздық – ағамыздың өмірлік 
мақсаты. Сол мақсатына жетті. Ұлт та-
рихына үңілді. Ұлылардың ұлылығын 
шәкірттерінің көкейіне құйды. Зайы-
бы Рымжан да математика пәнінің 
мұғалімі. Екеуі бірлесе отырып қаншама 
шәкірттерге байыпты бағыт берді. Өздері 
де бала сүйді. Олардың өсіп-өнгенін, 
көгеріп-көктегенін көрді. Ұрпақ қызығына 
кенелді. Бір сөзбен айтқанда алдындағы 
ағаның етегінен тартпады, жолын қуды, 
артындағы інінің бетінен қақпады, белін 
буды. Жетпіс жас желкенін керген-
де Есағаң осындай мүмкіндік берген 
тағдырына іштей шүкіршілік етеді. Өмір, 
әрине, осынысымен қызық.

Жомарт ИГІМАН.

Қазақстан Республикасының Білім 
беру ісінің үздігі, Абай ауылдық ақсақал-
дар алқасының төрағасы Есенқұл 
Жазықбаевты жетпіс жасқа толуымен 
шын жүректен құттықтаймыз!

Қазақ Мемлекеттік университетінің та-
рих факультетінің түлегі Есенқұл Әбікенұлы 
саналы ғұмырын ұстаздыққа арнап, өзі 
туып - өскен ауыл мектебінде жастарға 
тәлім-тәрбие беріп, Тасарық орта мектебін 
ұзақ жылдар абыройлы басқарды. Бүгінгі 
таңда ол ауыл ақсақалдарының ұйытқысы, 
қоғамдық кеңесінің төрағасы.

Жеміс берсін тер төккен еңбегіңіз,
Бақыт болсын әрдайым көргеніңіз.

Жүзге жетіп баянды ғұмыр кешіп,
Арта берсін абырой-беделіңіз!
Денсаулығыңыз қуатты, ғұмырыңыз шуақты болсын!
Ізгі тілекпен: аудандық ардагерлер кеңесі. 

Шығармашыл ұстаз
        
  Жан-жақты білімділігі және біліктілігімен, өнерімен көзге түсіп жүрген әріптесіміз, 

қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі Айзат Ескермесқызы Талдықорған қаласында 
өткен Бейсен Құранбек атындағы олимпиядада аудан намысын қорғап келді. 

Қазақ  үшін жанашыр бола білген бірегей тұлға Бейсен Құранбек атындағы 
олимпиада 3 кезеңнен тұрды. І кезең бойынша қатысушылар «Ұлтын сүйген 
ұлы тұлға»  тақырыбында мақала жазса, ІІ кезеңде Бейсен Құранбектің қанатты 
сөздерінің мағынасын ашты. Екі кезеңнен де сүрінбей өткен әріптесіміз ІІІ кезеңде 
өз шығармашылығымен әділқазылардың көңілінен шыға білді. «Сөз құдіреті» деген 
тақырыпта ашық сабағын көрсетіп, ән айтып, өз өнерін де ортаға салды. Он тоғыз 
қатысушының ортасынан ІІІ орынды қанжығалап, бағалы сыйлыққа ие болды.

Білікті маман, білімді ұстаз Айзат Ескермесқызының еңбегіне жеміс, әрбір ісіне та-
быс, отбасына береке тілейміз.

 Елзат  ОРАЗБЕКОВА,  
Ақын Сара атындағы орта мектебінің  қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің 

мұғалімі.
 

Оқушыға эстетикалық тәрбие 
берудің маңыздылығы

Эстетикалық тәрбие дегеніміз балалардың бойында өз өмірін сұлулық 
заңдарына сай кұра алу кажеттіліктері мен дағдыларын қалыптастыру 
және енбекте, қоғамдық іс-әрекетте адамдармен қарым - қатынасты 
сұлулық идеалдарына негіздеу. Эстетикалық тәрбиенің мақсаттары 
– балалардың шығармашылық қабілеттерін, әлемді сұлулық заңдары 
арқылы тануға қызығушылықтары мен талпыныстарын дамыту. 

Осы орайда қазақтың біртуар ағартушысы Ы.Алтынсарин эстетикалық 
тәрбиенің баланың сана-сезіміне әсерін, рөлін айқындайды. Ұлт ұстазы халықтың 
көркем шығарма туындыларының жас өскінге әсерін өте жоғары бағалап, өнердегі 
және өмірдегі барлық әдемі нәрселердің кұндылығын түсінуге тек қана білім берудің 
арқасында жетуімізге болады деп есептейді. Ы. Алтынсарин өзінің педагогикалық 
еңбектерінде, тек білімділікке ғана емес, мәдениеттілікке де үндейді. Оның 
педагогикалық еңбектері эстетикалық көзқараспен тығыз байланысты. Ол: Мек-
теп қазақ халқының арасында жаңаша мәдениетті өмір сүрудің жаңа әдет - ғұрып, 
тәртіп, тазалық, қолөнер мен өнердің үлгісі болуы қажет," - деп атап көрсетті. Ы 
Алтынсарин өзінің барлық педагогикалық теориясында жас -жеткіншектердің 
эстетикалық тәрбиесін қалыптастырып, жетілдіруде қазақ халқының ғасырлар 
бойы тәрбие саласында жиған бай тәжірибесін негізге алу қажет деген пікірді 
ұстанды. Ыбырай сол кездің өзінде - ақ, өнерге балаларды да ынталандыруға ат-
салысты. Онсыз да ұмыт болып бара жатқан әдеттерді тезірек меңгеріп, құнды, 
пайдалы деген жағын эстетикалық талғаммен қабылдап, өмір қажетіне шығара 
білуге шақыруы қазіргі заман талабымен тығыз ұштасып жатыр. Осы айтылғандар 
Ыбырайдың әдет - ғұрып, салт - дәстүрді тәрбие саласының өзекті мәселесі деп 
қарағандығының дәлелі. Сондай-ақ әдеби-көркем туындыларды (көркем өнер, 
ән, кинофильм, драмалық шығармалар, сәулет өнерi, әдебиет т.б.) оқушыларға 
эстетикалық тәрбие беру мақсатына тиiмдi пайдалануға болады

Әсіресе әдемілікті сезуде, эстетикалық көзқарасты қалыптастыруда табиғат 
зор роль атқарады. Табиғат адамды қуанышқа бөлейді, сезімін дамытады, 
эстетикалық түсінігін байытады. Адам табиғаттағы бақылаушы ғана емес, ол 
тұтынушы, сұлулықты жасаушы шығармашылық тұлға. Сондықтан өзінің күшін, 
қабілетін адамдар бақыты үшін табиғатқа өзгеріс жасауға жұмсауы керек. Мы-
салы, елді мекендерді көгалдандыру, бақ және гүлдер өсіру, мәдениет және де-
малыс орындарын безендіру ‒ бұл маңызы зор эстетикалық шаралар болып 
табылады. Өз кезегінде осындай тәрбиелік дүниелерді оқушы тәрбиесіне тиімді 
пайдаланудың маңызы зор болмақ.

Х.ДУВИЕН,
Абай атындағы мектеп гимназияның мектепалды даярлық сыныбының 

жетекшісі.
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Мен үшін ең ардақты адам –
 ол менің Апам!

Менің әжем бар. Ол өте мейірімді жан.
Мен ес білгелі бір адамды шексіз жақсы көрсем, ол 

менің – Апам. Ал мені мейірім шапағатымен, шексіз махаб-
батымен жақсы көрген бір жан болса, ол да аяулы апам.
Мен кішкентай күнімнен апамның бауырында өстім. Ол 
мені адалдыққа, білімге құштар болуға үйретті. Апам  қазақ 
ауыз әдебиетінен көптеген ертегілер, аңыздар біледі. Сол 
білгендерін маған күнде ұйықтар алдында айтып береді. 
Апам менің күнде сабағымды тексереді. Сабақтан жақсы 
баға алсам, әжем қатты қуанады. Мені құлыншағым, 
ботақаным деп еркелетеді. Апам әрдайым менің тәрбиеме 
де үлес қосып келеді. Ол менің ибалы да, иманды қыз бо-
лып өсуімді қалайды. Мен апамның менің жақсылығымды 
көріп, қызығыма тоймай, ұзақ өмір сүре беруіне тілектеспін!

Менің апам, әлемдегі ең бауырмал, ең ақылды, ең 
көрікті де сымбатты, ең көңілді, ең дана да данышпан, ең 
тәкаппар, ең шыншыл да адал адам. Сондай адамның жа-
нымда болғаны мен үшін - бақыт.

Еркежан МАУКЕ, 
Ақын Сара атындағы орта мектебінің 8 «Б»сынып оқушысы.

 17 қаңтар күні Сарқан аудандық кітапханасында латын әліпбиіне көшу жөнінде 
түсіндірме жұмыстарын жүргізу және латын әліпбиіне көшудің маңыздылығы тура-
лы терең мағлұмат беру, қоғамдық пікір қалыптастыру мақсатында дөңгелек үстел 
ұйымдастырылды.

Латын тіліне көшу – бұл әлеммен бірлесе түсуімізге, көпшіліктің ағылшын тілі мен 
интернет тілін жетік игеруіне, ең бастысы – қазақ тілін жаңғыртуға жағдай туғызады.

Шара барысында библиограф Ж.Танирбергенова баяндама оқып, кітапханамыздың 
тұрақты оқырманы М.Сағымбай өз ойын ортаға салды.

Өз тілшіміз.

Латын әліпбиі: 
Білім әлемдік, тәрбие ұлттық

Жаңа кезеңдегі білім берудің өзекті мәселесі жас ұрпаққа адамгершілік-патриоттық 
тәрбие беру. Халықта «Ағаш түзу өсу үшін оған көшет кезінде көмектесуге болады, 
ал үлкен ағаш болғанда оны түзете алмайсың» деп бекер айтылмаған. Сондықтан 
баланың бойына жастайынан ізгілік, мейірімділік, қайырымдылық, яғни адамгершілік 
құнды қасиеттерді сіңіріп, өз-өзіне сенімділікті тәрбиелеуде отбасы мен тәрбиешілер 
шешуші роль атқарады. Еліміздің болашағы жас ұрпақты тәрбиелеуде бірінші бесік-
отбасы, ата-ана тәрбиесі болса, екінші бесік-білім беру мекемесі.

Мектеп жасына дейінгі балалардың адамгершілік- патриоттық сезімге тәрбиелеу 
мазмұнына баланың Отанға, адамдарға деген сүйіспеншілігін тәрбиелеу жатады. Ол 
үшін алдымен балалардың ата-анасына, үйіне, туған жеріне, оның табиғатына, өз 
қаласына, туған-туысқандарына, дос құрбыларына, сезімін тәрбиелеу қажет. Ерте 
сәбилік кезеңнен бастап баланы ана тілінде сөйлеуге үйрету, ауыз әдебиеті үлгілерімен 
сусындату ең маңызды мәселе.Баланы тәрбиелеуде оның өмірінің алғашқы жылдары-
нан бастап-ақ адамгершілік сезімдерін қалыптастыру үлкен орын алады. Үлкендермен 
қарым-қатынас жасау процесінде оларға үйір болу, оларды жақсы көру сезімі, олардың 
нұсқауларына сай әрекет жасауға, оларды қуантуға, жақын адамдарын ренжітетін 
қылықтар жасамауға ұмтылу пайда болады. Қазақ халқының өткені мен бүгінін, 
келешеғіне отаншылдық туын арқау еткен, жандары таза жас ұрпақты тәрбиелеу мен 
қасиетті Отанның қадірін ұғындыру, ар, намыс, ождан сөздерін ұлт, атамекен, халық 
сияқты киелі түсініктермен байланыстыру арқылы болашаққа бағыт сілтеу әрбір 
педагогтің міндеті.

Анар ТИШТЫБАЕВА,
Ақын Сара атындағы орта мектебінің мектепалды даярлық сыныбының 

жетекшісі.

Мектепке дейінгі жастағы балаларға 
адамгершілік-патриоттық тәрбие беру

Мы не стали давать официальную 
статистику с массой цифр,  а просто об-
ратились к людям, которые этому нелег-
кому труду отдают всю свою жизнь.

Сакман переводится  с казахского как  
«группа овец с ягнятами одного возрас-
та». С незапамятных времен этим сло-
вом  называют массовый окот овцематок. 
Трудно представить, но это реальность -  
когда двести или  пятьсот, овечек в одном 
месте принесут потомство за какие-то де-
сять дней. В художественной литературе 
подробное описание того, как это проис-
ходило в середине прошлого века, весь-
ма впечатляет. В небольших крестьянских 
хозяйствах, то есть в нашем районе прак-
тически везде, с тех пор мало что измени-
лось и вряд ли изменится когда-нибудь. 
Ведь корм давать,  навоз убирать можно 
и трактором. Воду из водопровода нали-
вать. Но какая техника поможет в уходе 
за новорожденными ягнятами? Которых 
рождается гораздо больше, чем телят и 
жеребят вместе взятых, и заботы они тре-
буют куда большей? Если в самый раз-
гар уборки пшеницы сломался комбайн, 
и нужную запчасть необходимо ждать 
полдня – то хоть за сердце хватайся, хоть 
матом ругайся, но будешь стоять и ждать. 
Скотину за целый день не удалось накор-
мить ни разу, что иногда может случиться 
в любом крестьянском хозяйстве - она не 
подохнет,  и даже не заболеет. Но рожаю-
щие овцы  ждать не станут!     

Уборку пшеницы нужно закончить за 
несколько дней,  и по-другому не полу-
читься никак. Но сакман изобрели сами 
люди. Благо природа позволяла, когда-то 
давно было решено овечек с баранами 
сводить только в строго определенное 
время. Для того, что бы они и окотились 
одновременно, а не происходило это 
целый год без перерыва то тут то там. 
Поэтому, где месяц, а где и два поисти-
не нечеловеческого напряжения, зато до 

СКОРО – САКМАН
следующего сакмана живешь размерен-
ной скотоводческой жизнью. Но сакман…

- Ходишь опухший, постоянно сонный, 
потому что поспать когда удастся, а когда 
и нет. Как в бане не мойся, а бани на фа-
зендах обычно отличные, все равно несет 
от тебя навозом и мочой бараньей, - рас-
сказывает отработавший на нескольких 
сакманах Алибек Тейбулаев. 

Смысл и колоссальная тяжесть этой 
работы – непрерывное, днем и ночью на-
блюдение. И действия в зависимости от 
ситуации. Как на пожаре. При родах по-
могать не нужно, самые разные неувязки 
начинаются сразу после этого. Кто-то из 
новорожденных  титьку найти не может, 
а у какой-нибудь мамаши она малень-
кая слишком. Окотившаяся в первый раз 
может сразу и не признать собственного 
ягненка. Слишком мало молока, а то и со-
всем его нет – значит придеться кормить 
из бутылочки. Рождается двойня, что у 
овец не редкость - это хозяину радость, а 
сакманщику еще одна масса усилий. По-
тому что обычно один ягненок крепкий, а 
другой хиленький. Крепкий будет сосать 
всегда, хиленькому ни капли не достанет-
ся. Что конкретно делать в этих ситуациях 
ты или сам знаешь, или спросишь. Самое  
главное – заметить вовремя! Ягненку 
породы меринос достаточно полдня по-
голодать, чтобы сдохнуть.  Именно за 
обостренную наблюдательность хорошие 
хозяева простым скотникам платят боль-
ше, чем опытным трактористам.

Уход за ягнятами – все равно что за 
детьми. Голодающих кормят коровьим 
молоком из бутылочек нужной емкости 
через детскую соску, в которой протыка-
ется дырочка. Если молоко не парное, 

его обязательно подогревают. Каждого 
нужно накормить несколько раз в сутки. 
Намучаешься даже с одним, а забыть или 
полениться принести бутылочку вовремя 
– такого сакман не прощает. Работаешь 
сакманщиком – умей ставить уколы и де-
лать массаж. Или хотя бы будь морально 
готов  к этому. Даже опытные сакманщики 
не знают, как называется опухоль под ко-
жей у некоторых ягнят и отчего она появ-
ляется. А лечение – или укол новокаина 
в больное место, если он имеется в на-
личии, или массаж.  Не сделаешь, не су-
меешь, побрезгуешь  - дите овечье долго 
страдать не будет.  

   Днем забот гораздо больше. К только 
что родившим,  и кормящим прибавляют-
ся те, у кого ягнята уже подросли. Пред-
ставьте себе сотни две овечек и каждая 
с ягнятами, а то и с двумя. Эта огромная, 
блеющая на разные голоса масса, на-
ходится в постоянном движении – овцы 
щиплют первую травку, ягнята вволю рез-
вятся. Заблудиться в этой толпе глупому 
ягненку весьма несложно. Чтобы не ис-
кать мамашу незнамо где, каждую родив-
шую и ее потомство нумеруют краской. 
Если у овцы двойня – ставят номер на 
обоих боках. Другого выхода нет – чужого 
ягненка овца к себе не подпустит.

РАССКАЗЫВАЕТ САКМАНЩИК АЛИ-
БЕК

Бараны считаются олицетворением 
тупости должно быть потому,  что без 
людей  они не могут вообще ничего – ни 
потомство выходить, ни поесть. Но и они 
способны на поистине собачью предан-
ность. Достаточно два-три раза накор-
мить ягненка из бутылочки и он,  заметив 
тебя, будет навстречу бежать, напрочь 

про мамашу позабыв. Когда мой сын был 
еще школьником, ему поручили ухажи-
вать за ягненком. Было еще холодно, и 
ягненка держали в доме, как это обычно и 
делается. Скоро он так к сыну привык, что 
не отходил от него ни на шаг, и спал с ним 
в одной кровати. 

   Как-то я получил выходной на целые 
сутки. Отдохнул дома, возвращаюсь – по-
нимаю, что забыл, где то лежит, где это, 
то и дело что-то из рук валится. За такое 
короткое время потерялся автоматизм в 
работе! Все быстро наладилось, но было 
очень неприятно.  

Как-то вижу, в кустах несколько маток 
лежат рядышком и явно готовятся ро-
жать. Окотились они, сгреб ягнят в охапку 
и понес в кошару. Мамочки за мной бегут. 
Думаю, на месте уж сами разберутся, где 
чье потомство. Как же! Детки на соломе 
лежат, мамки стоят, на них смотрят, и 
орут. Тогда мне мораль прочитали и объ-
яснили: овцы начинают ягнят по запаху 
узнавать только через некоторое время, 
когда родовая слизь полностью обсохнет. 
Никто не помер, но повозиться пришлось. 
Собственно, в этом и заключается сак-
ман. 

 - Алибек, сейчас даже небольшие 
фермы механизируются, комбайны те-
перь с кондиционерами… Профессия 
сакманщика, видимо скоро исчезнет?

- Долго еще не исчезнет. Как на ма-
леньких фермах и сегодня не обойтись 
без тяжелого ручного труда, так и без сак-
мана не обойдешься. Раз мясо дорожает 
и дорожает, значит оно востребовано. 
Скот, особенно овец и в будущем будут 
разводить, потому что тогда однозначно 
будешь при деньгах. И другим дашь воз-
можность заработать, а желающие в ау-
лах всегда найдутся. 

В.  БЕРЕГОВОЙ.

      

Пост-релиз
14 января 2022 года в Алматы состоялся второй тур и Церемония награждения по-

бедителей Республиканского конкурса среди молодых журналистов в возрасте 21-29 
лет на лучший исследовательский проект «Generation Zерттеу».

20 участников проекта, отобранных в ходе первого тура, представили презентации 
своих журналистских проектов. Независимое жюри, в состав которого вошли Арман-
жан Байтасов, Сагымбай Козыбаев, Нуржан Мухамеджанова, Ержан Сулейменов, Ру-
стам Максутов, Жайнагуль Толемисова и Улбике Шиналиева отобрали 4 победителей 
проекта. Ими стали: 1. Назерке Абибулла из Informburo.kz  с проектом лонгрида о про-
фориентации молодежи; 2. Капан Маржан из ИАП «Platon Asia» с проектом серии под-
кастов; 3. Ерлан Шаншарханов из Krea TV Media с видеорепортажем о маргинальной 
молодежи; 4. Кирилл Каргаполов из «The Village» с проектом репортажа о трудовом 
рабстве.

Победителям проекта были вручены Сертификаты на журналистское исследова-
ние в размере 500 тысяч тенге. Конкурс проводился с целью оказания содействия 
развитию направления исследовательской журналистики в Казахстане через повы-
шение потенциала молодых журналистов и выявления значимых журналистских ис-
следовательских и аналитических проектов по актуальным вопросам современного 
Казахстана. Победители проекта проведут журналистское исследование и опубликуют 
его итоги до 28 февраля 2022 года.  

Проект реализуется ОО “Клуб путешественников “Almaty Nomad” при поддержке 
НАО «Центр поддержки гражданских инициатив», медиашколы имени Арманжана 
Байтасова и по заказу КФ «Медиа дамыту қоры».

ОО "Клуб путешественников" Almaty Nomad"
БИН 160140020029 ИИК KZ806017131000020272 в АО 

"Народный банк Казахстана",  БИК HSBKKZKX Кбе 18.
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Қазақстан Республикасында бейбіт 

жиналыстарды ұйымдастыру және 
өткізу тәртібі туралы

25.05.2020 жылы «Қазақстан Республикасында бейбіт жиналыстарды ұйымдастыру 
және өткізу тәртібі туралы» Заң қабылданды.

Аталған Заң Қазақстан Республикасының Конституциясында белгіленген Қазақстан 
Республикасы азаматтарының бейбіт және қарусыз жиналып, жиналыстар, митингілер 
мен демонстрациялар, шерулер мен пикеттеу өткізу құқығын іске асыруға бағытталған.

Заңда бейбіт жиналыстарды өткізудің хабарламалық және регламенттелген тәртібі 
көзделген.

Бірінші жағдайда жиналыстарды, митингілер мен пикеттерді ұйымдастырушы 
өткізілетін күніне дейін 5 жұмыс күнінен кешіктірмей олардың өткізілетіні туралы 
жергілікті атқарушы органды алдын ала хабардар ету көзделген, ал демонстрация мен 
шеру өткізу үшін іс-шараны ұйымдастырушы өтініштер өткізілетін күнге дейін 10 жұмыс 
күнінен кешіктірілмейтін мерзімде оларды жіберуге тиіс.

 «Қазақстан Республикасында бейбіт жиналыстарды ұйымдастыру және өткізу 
тәртібі туралы» Заңның 5-бабының 4-тармағына сәйкес бейбіт жиналыстарды 
ұйымдастырушы немесе ұйымдастырушының өкілі болмаған кезде бейбіт жиналыстар 
өткізуге жол берілмейді.

Бейбіт жиналыстарды ұйымдастыру және өткізу зорлық-зомбылықсыз сипаттағы, 
заңдылық, мемлекеттік қауіпсіздікті, қоғамдық тәртіпті қамтамасыз ету, денсаулық 
сақтау, басқа адамдардың құқықтары мен бостандықтарын қорғау, қатысу еріктілігі, 
бейбіт жиналыстарды өткізу пайдасына презумпция, тараптардың жауапкершілігі 
қағидаттарына негізделуі тиіс.

Соңғы жылдары интернет кеңістігінде азаматтарды хабарламалар мен 
бейнероликтерді тарату арқылы заңсыз акцияларға қатысуға шақыру жиілеп, азамат-
тарды заңды бұзуға итермелейтіні құпия емес.

Бейбiт жиналыстар, митингiлер, шерулер, пикеттер және демонстрациялар 
ұйымдастыру мен өткiзу тәртiбi туралы заңдарды бұзу, оны  ұйымдастырушылардың 
және қатысушылардың Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Қазақстан Республикасы 
Кодексінің 488 - бабымен әкімшілік жауапкершілікке және Қазақстан Республикасының 
Қылмыстық кодексiнің 400 - бабымен қылмыстық жауапкершілікке әкеліп соғуы мүмкін. 

Осыған байланысты Алматы облысының прокуратурасы қолданыстағы, соның 
ішінде Қазақстан Республикасында бейбіт жиналыстарды ұйымдастыру мен өткізуді 
реттейтін заңнама нормаларын мүлтіксіз сақтауға шақырады.

Алматы  облысының прокуратурасы.

О порядке организации и проведения 
мирных собраний в 
Республике Казахстан

Как известно 25.05.2020 года был принят Закон «О порядке организации и прове-
дения мирных собраний в Республике Казахстан».

Указанный Закон регулирует общественные отношения, направленные на реали-
зацию установленного Конституцией Республики Казахстан права граждан Республики 
Казахстан собираться мирно и без оружия, проводить собрания, митинги и демонстра-
ции, шествия и пикетирование.

В Законе предусмотрен уведомительный и регламентированный порядок проведе-
ния мирных собраний. 

В первом случае организатор собраний, митингов и пикетов заблаговременно обя-
зан уведомить местный исполнительный орган об их проведении не позднее 5 рабочих 
дней до намеченной даты, а для проведения демонстрации и шествия организатор 
мероприятия должен направить заявления не позднее 10 рабочих дней до дня их про-
ведения. 

В соответствии с п.4 ст.5 Закона «О порядке организации и проведения мирных 
собраний в Республике Казахстан», проведение мирных собраний в отсутствие орга-
низатора или представителя организатора не допускается.

Организация и проведение мирных собраний должно основываться на принципах 
ненасильственного характера, законности, обеспечения государственной безопас-
ности, общественного порядка, охраны здоровья, защиты прав и свобод других лиц, 
добровольности участия, презумпции в пользу проведения мирных собраний, ответ-
ственности сторон.

Между тем не секрет, что в последние годы в интернет пространстве участились 
призывы к участию граждан в незаконных акциях путем распространения сообщений 
и видеороликов провоцируя граждан к нарушению Закона.

Нарушение законодательства Республики Казахстан о порядке организации и про-
ведения мирных собраний может повлечь для ее организаторов и участников админи-
стративную ответственность по ст.488 Кодекса Республики Казахстан об администра-
тивных правонарушениях и уголовную ответственность по ст.400 Уголовного кодекса 
Республики Казахстан.

В этой связи, прокуратура Алматинской области призывает неукоснительно соблю-
дать нормы действующего законодательства, в том числе регулирующего организа-
цию и проведение мирных собраний в Республике Казахстан.

Прокуратура Алматинской области.  

Одно из главных направлений государственной политики Республи-
ки Казахстан – борьба с коррупцией. Коррупция представляет собой си-
стемную угрозу безопасности Казахстана, угрожающую стабильности 
государства и общества На сегодняшний день, в Казахстане борьбе с 
коррупцией придан общегосударственный статус, ведется широкомас-
штабная антикоррупционная компания совместно с общественными и 
политическими силами по пресечению и ограничению проявлений кор-
рупции. 

Ввиду этого, одним из ключевых принципов, которым руководству-
ется «Сарканское районное отделение «НЦЭ», является проведение 
периодической оценки рисков в области коррупции в отделении. Нами 
проводятся семинары по выявлению коррупционных рисков и недопу-
щению коррупционных правонарушений.  

К тому же, параллельно охвачено проверкой исполнение Закона 
Республики Казахстан «О порядке рассмотрения обращений физиче-
ских и юридических лиц».  Среди населения, пользующегося услугами 
нашего отделения, проведено анкетирование по вопросам коррупции.  
На постоянной основе заключаются договора об оказания услуг через 
портал гос. закупа.  Для эффективности проводимой работы в админи-
стративном здании установлена урна для письменных жалоб и обраще-
ний посетителей, ведется видеонаблюдение в отделе по работе с насе-
лением.  Кроме того, на информационном стенде размещены номера 
телефонов доверия, электронные адреса руководящего, центрального 
аппарата НЦЭ, филиала и отделения. 

Мы считаем принципиально важным донести до своих сотрудников, 
что несоблюдение антикоррупционной политики может сказываться са-
мым негативным образом на репутации отделения. Одним словом, ког-
да в обществе создается атмосфера нетерпимости к коррупции, можно 
рассчитывать на положительные результаты. 

А.СМАГУЛОВ,
начальник Сарканского районного отделения «НЦЭ».

Противодействие 
коррупции

Защити свой дом 
от пожара

Ежегодно сотрудниками отдела по ЧС проводится 
определенная работа в жилом секторе, а именно: это 
подворовой обход жилого сектора с вручением памяток, 
публикации статей в средствах массовой информации, 
совместно с сотрудниками полиции проводятся рейды 
по местам жительства социальной группы риска. Од-
нако по-прежнему подавляющее большинство пожаров 
приходится на жилой сектор. Причина этого кроется в 
существующих социально-бытовых условиях граждан. 
Так, в настоящее время ремонт систем отопления и 
электрооборудования проводится на низком уровне, 
поэтому в случае выхода их из строя люди используют 
иные способы обеспечения условий жизнедеятельно-
сти.

Порой отсутствие элементарных бытовых условий 
проживания является предпосылкой роста количества 
пожаров (особенно зимой), связанных с нарушением 
правил эксплуатации печного отопления, бытовых на-
гревательных приборов, неосторожным обращением 
с огнем. В подвалах, пристройках, кладовых, гаражах 
многие хранят старые банки с красками и даже кани-
стры с бензином, а у автовладельцев обязательным 
атрибутом являются аккумуляторные батареи и авто-
мобильные покрышки. Поэтому, если в этом помещении 
упадет непотушенный окурок, произойдет возгорание, 
сопровождающееся выделением большого количества 
едкого дыма и отравляющих веществ. Таким образом, 
обеспечение противопожарной защиты жилых домов 
является одной из серьезных проблем сотрудников 
противопожарной службы, успешное решение которой 
зависит не только от принимаемых органами противо-
пожарной службы мер, но и в целом от жителей района.

Чтобы избежать пожара в жилом доме и сохранить 
жизнь близких людей, а также материальные ценности, 
необходимо  выполнять правила пожарной безопасно-
сти, а именно:  отопительную печь содержат в исправ-
ном состоянии. Для кладки и ремонта печей приглашать 
квалифицированных мастеров. Необходимо постоянно 
следить за исправностью электропроводки и своевре-
менно заменять пришедшие в негодность участки элек-
тропроводов. Пользоваться предохранителями толь-
ко заводского изготовления, кустарного изготовления 
строго запрещено. Нельзя отогревать открытым огнем 
замерзшие трубы водопровода, канализации и отопи-
тельных систем, сделать это можно только при помощи 
горячей воды или песка. Чердачные и подвальные по-
мещения важно не  заполнять сгораемыми материала-
ми и мусором. Территорию своего двора необходимо 
постоянно содержать в чистоте.

   Е. ТУРСУНОВ,
главный специалист  ОЧС Сарканского района, 

майор гражданской защиты.    

Сауда 
орындарында

 ӨҚЕ сақтау
Адам көп жиналатын жерде (мек-

тептерде, ауруханаларда, мәдениет 
үйлерінде, әкімшіліктерде және т.б.) 
міндетті түрде өртке қауіпсіздік ержелерін 
қатаң сақтау керек. Біріншіден шығатын 
есіктері тез ашылатындай болу керек, 
көрінетін жерде адамдардың көшіру жо-
спары ілініп тұру керек, жылына екі реттен 
кем емес нысандарда өрт жаттығу өткізілу 
керек, өрт шыққан кезінде автоматтық да-
был бергіштерімен жабдықталу керек, ны-
сандарда жарамды алғашқы өрт сөндіру 
құрал-жабдықтары болу керек және тағы 
басқалар. 

Адам көп жиналатын жерде егер 
әлде бір себептермен өрт шыға қалса, 
ен алдымен өрт сөндіру қызметкерлерін 
шақыртқан жөн. Мұндай жағдайда “101” 
телефонына хабарласу қажет екенін 
әркім де білуі тиіс. “Өрт сөндіру бөлімі”-
деген жауапты естісімен ең алдымен қай 
жерде, не жанып жатқаның, оның мекен-
жайын анықтап айтып, адам өміріне қаупі 
бар ма жоқ па соны, содан соң өзіңіздің 
аты жөніңізді толық, мекен жайыңызды 
және хабарлап тұрған телефоныңыздың 
нөмірін айтқаныңыз жөн.

Осыдан кейін адамдарды құтқару 
бірінші кезектегі жұмыс. Содан әрі өртті 
өшіруге болады. Ол үшін қолда бар құрал-
жабдықтарды пайдаланған дұрыс. Мыса-
лы: шелекпен су шашу, құм себу, көрпе 
немесе киізбен жабу, басқа да шараларды 
жүзеге асыру. Бул жерде ескертетініміз, 
өрт кезінде есік-терезенің ашылуына, 
бөлмеге жел кіргізілуіне жол берілмеуі 
керек. Ал бензин, керосин сияқты жанар-
жағар майлар жанатын болса, оларды 
су құйып өшірмей, киіз, сырмақпен жау-
ып, құм, топырақпен көмгенде ғана өрт 
ауыздықталады.

Жаңа жанған отты өшіру қашанда 
женіл емес пе? Сондықтан да сіздерге 
айтарымыз өрт қауіпсіздігін қатаң 
сақтағанда ғана Сіздер өздеріңіздің 
өмірлеріңізді, денсаулықтарыңызды, 
дүние мүліктеріңізді өрттен аман сақтай 
аласыздар.

Ал өртті өшіргеннен, оның алдын алған 
әлде қайда жеңіл, әрі тиімді.  

Е.ИСАГАЛИЕВ,
Сарқан ауданының ТЖБ  аға

инженері,  а/қ капитаны.                                        

ХАБАРЛАМА!
«Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігі Атомдық және 

энергетикалық қадағалау мен бақылау комитетінің Алматы облысы 
бойынша аумақтық департаменті» ММ бөлім басшысы (С-О-4 санаты, 
1 бірлік) және бас маман (С-О-5 санаты, 1 бірлік) мемлекеттік әкімшілік 
лауазымдарына конкурс жариялайды. Классификаторға сәйкес 
мамандықтар: электр энергетикасы (жылу энергетикасы). 

Бөлім басшысының орташа лауазымдық жалақысы 241078 теңгеден 
295611 теңгеге дейін. Бас маманның орташа лауазымдық жалақысы 
212061 теңгеден 260615 теңгеге дейін. (ескерту: Лауазымдық жалақы 
хабарламада көрсетілгеннен нақты қызметшінің жұмыс өтіліне байла-
нысты ерекшеленуі мүмкін).

«Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызметі туралы» 
Заңның 28-бабының 3-тармағына сәйкес жалпы конкурсқа қатысуға 
тестілеу рәсімдерінен алдын ала өткен және уәкілетті орган белгілеген 
мәндерден төмен емес нәтижелері бар азаматтар жіберіледі.

Сұрақтар бойынша келесі мекенжайға хабарласуға болады: 
«Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігі Атомдық және 
энергетикалық қадағалау мен бақылау комитетінің Алматы облысы 
бойынша аумақтық департаменті» ММ, Талдықорған қаласы, Болашақ 
көшесі, 1 үй, 2 қабат 201 кабинет. Тел: 8 (7282) 60-00-68, 8 (7172) 74-12-
05. Ұялы нөмірі: 8 776 294 25 05.
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SHARAINA

ХАБАРЛАНДЫРУ  ОБЪЯВЛЕНИЕ
Тез арада Жөнкебаев көшесі № 31-де үлкен 

жылы үй сатылады. Үйде су, телефон, санузел, 
монша, гараж, 2 бөлмелі жаздық ас үй, мал қора 
бар. Мектеп, балабақша жанында. Жер көлемі 1 
га. Немесе көпқабатты үйдегі 3 бөлмелі пәтерге 
айырбастаймын (2-3 қабат). Хабарласыңыздар 
тел.2-72-50, 8702 1156471.

Репетитор по казахскому языку 

Сексеннің сеңгіріне шыққан апамыз Тиштыбаева 
Ақжанға дүниедегі бар жақсылықты тілегіміз келеді. 
Амандық болсын, жамандық болмасын! Арамызда 
аман-есен жүре беріңіз! Немере-шөберелеріңіздің 
есейгенін көріп, олардың үйлену тойларына қатысып, 
төрінде дәл қазіргідей қуанып отыра беріңіз! Гүлдей 
жайнап жүз жасаңыз, апа!

Қиясына өмірдің өрлеп көрді,
Ел-жұрты үшін ерінбей еңбектенді.
Ортамызда ақылшы Ақжан апамыз,
Сеңгіріне сексеннің сергек келді.
Еркелетіп немере, шөбересін,
Кәрілікті апамыз елемесін.
Үрім-бұтақ, ұрпағы құттықтаймыз,
Тіршіліктің қызығын көре берсін.
Ізгі тілекпен: балалары Гүлжан, Талғат-Бақыт, 

Мұрат-Анар, немерелері Ербол, Марат, Эльмира, Аружан, Еркежан, Дәулет.  

Сарқан қаласының тұрғыны, ауданның  Құрметті 
азаматы болған анамыз Қазанатова Күләй 
Күмісбекқызының өмірден озғанына 5 ақпанда 
қырық күн болады. Бар саналы ғұмырын ұстаздыққа 
арнаған анамыздың бала тәрбиесіне  деген көңілі 
ерекше болатын. Ұстаздың алдын көрген шәкірттері 
бүгінде еліміздің мақтан тұтар азаматтарына айнал-
ды.

Жаны таза, үлкенге құрмет, кішіге ізет 
көрсету анамыздың басты қағидасы еді. Осын-
дай жақсы қасиеттерінің арқасында әріптестері 

мен шәкірттерінің, бүтін қаланың сыйлысына айналып, абырой-беделге 
кенелді. 

Барша туған-туыс, дос-жаран, таныс-білістерге 5.02.2022 жылы сағат 
12.00-де Сарқан қаласы, «Атамекен» мейрамханасында анамыздың 
қырық күндік нәзірі болатынын хабарлаймыз.

Сағынышпен еске алушылар: ұл-қыздары.

Еске алу

ҚР ІІМ-нен 22.01.2019 жылы Нурбеков 
Касымхан Орысбековичтің атына берілген 
жеке куәлік № 043955429 жоғалуына байла-
нысты жарамсыз деп танылсын.

Ысқақ Зылиханың атына тіркелген 
Сарқан қаласы, Әуезов көшесі №22 үйдің 
0,0846 га көлемді жерінің мемлекеттік тіркеу 
актісі (кад № 03-267-005-899, №1564610) 
және өзге құжаттары жоғалуына байланысты 
жарамсыз деп танылсын. 

Көптен күткен егемендік келді деп,
Әр қазақтың ет жүрегі елжіреп.
Ана жасы, әке маңдай терімен,
Көк байрағым көгімде тұр желбіреп.
Қилы тағдыр бастан кешіп, 

келген жұрт,
30-шы жыл бақыт қонған ел болдық.
Тәңір беріп бабалардың тілеуін,
Өзге елмен тереземіз тең болдық.
Енді еңсең биік тұрсын жамағат,
Ұлтымызға тигізбейік жаман ат.
Қазақстан қасиетті бақ мекен,
Бізге қалған баға жетпес аманат.

Тәуелсіздікке тарту
Жанын қиып, аппақ арын сақтаған, 
Дос түгілі дұшпанын да сатпаған.
Жаны жомарт, өзі дархан ақ көңіл,
Қазақ болып туғаныма мақтанам.
Береке мен бірлігі болып ұраны,
Азаттықтың сөнбесе екен шырағы.
Бармақтайын бағы кетпей басынан,
Жасай берсін бейбіт елдің ұланы. 

Ә.БАШАЙОВ, 
М.Мәметова атындағы орта мектеп 

директорының тәрбие ісі 
жөніндегі орынбасары.

Қамқоршылық кеңес құрамы 
құрылатындығын хабарлайды

Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрінің 2017 жылдың 
27 шілдедегі № 355 «Білім беру ұйымдарында қамқоршылық кеңестің жұмысын 
ұйымдастыру және оны сайлау тәртібінің үлгілік қағидаларын бекіту туралы» 
бұйрығы негізінде 2022 жылдың 17 қаңтарынан бастап «Алматы облысы Білім 
басқармасының Сарқан ауданы бойынша білім бөлімі» мемлекеттік мекемесінің 
«Аманбөктер негізгі орта мектебі мектепке дейінгі шағын орталығымен» 
коммуналдық мемлекеттік мекемесі Смағұл көшесі №35 жанынан Қамқоршылық 
кеңес  құрамы құрылатындығын хабарлайды. 

Осыған байланысты Аманбөктер негізгі орта мектебінің әкімшілігі жергілікті 
өкілдік атқарушы және құқық қорғау органдарының өкілдерін, өзара және мек-
теп басшысымен туыстық қарым-қатынасы жоқ өкілдерді Қамқоршылық кеңес 
құрамына кіруге шақырады.

Ұсыныстар мерзімі: он жұмыс күн ішінде қабылданады.
Байланыс телефоны: 8/777/590-30-25 

Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрінің 2017 жылдың 
27 шілдедегі № 355 «Білім беру ұйымдарында қамқоршылық кеңестің жұмысын 
ұйымдастыру және оны сайлау тәртібінің үлгілік қағидаларын бекіту туралы» 
бұйрығы негізінде 2022 жылдың 17 қаңтарынан бастап «Алматы облысы Білім 
басқармасының Сарқан ауданы бойынша білім бөлімі» мемлекеттік мекемесінің 
Н.Островский атындағы мектеп-лицейі  коммуналдық мемлекеттік мекемесі 
Қамқоршылық кеңес  құрамы толықтырылатындығын  хабарлайды. 

Осыған байланысты Н.Островский атындағы мектеп-лицейінің әкімшілігі 
жергілікті өкілдік атқарушы және құқық қорғау органдарының өкілдерін, өзара және 
мектеп басшысымен туыстық қарым-қатынасы жоқ өкілдерді Қамқоршылық кеңес 
құрамына кіруге шақырады.

Ұсыныстар мерзімі: он жұмыс күн ішінде қабылданады.
Байланыс телефоны: 87757179965.

Құрметті Маржан Имангелдіқызы!  Ақпан айының 
2-ші жұлдызындағы туған күніңізбен - 50 жасыңызбен 
құттықтаймыз.

Сізге осы қуанышты сәтте өмірде бақытты,  ұжымда 
беделді, дос-жолдастарыңызға қадірлі де сыйлы болу-
ды тілейміз! Әрдайым жүзіңіз нұрға, өміріңіз жырға то-
лып, алға қойған үлкен мақсаттарыңызға сүрінбей жете 
беруіңізге тілектеспіз. Аспаныңыз ашық, жүзіңіз жарқын, 
шаттық-қуанышыңыз мол болсын!

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

Ізгі тілектеп: «Алматы облысының мемлекеттік архиві» КММ Сарқан 
филиалының ұжымы.

Сен туған күн, мерекеңмен!

-школьная программа;
-разговорный казахский;
-развитие писменной и устной речи; 
-увеличение словарного запаса; 
-усвоение грамматики; 
-закрепление проиденного материала;  
- занятия по 60 мин 
Репетиторы с опытом работы бо-

лее 15-20 лет индивидуальный подход 
к каждому ребенку. Все вопросы по 
ватсап 87003413734 Назым

Қазақ тілінен жаттықтырушы!

-мектеп бағдарламасы;
-қазақша сөйлеу;
-жазбаша және ауызша сөйлеуді да-

мыту;
-сөздік қорын молайту;
- грамматиканы меңгеру;
-өткен материалды бекіту;
- 60 минуттық сабақтар
15-20 жылдан астам тәжірибесі 

бар тәрбиешілер әр балаға жеке 
көзқараспен қарайды. Барлық 
сұрақтар ватсап 87003413734 Назым

Жарамсыз ыдыстарды жою
Қазақстан Республикасының «Өсімдіктерді қорғау туралы» Заңының 14-1 бабына 

1-ші тармағына сәйкес (Тыйым салынған, жарамсыз болып қалған пестицидтер (улы 
химикаттар) мен пестицидтердің (улы химикаттардың) ыдыстары зиянсыздандырылуға 
жатады). Сол себептен барлық шаруашылық құрылымдары қолданыстан қалған 
бос ыдыстарды залалсыздандырулары міндетті. Осы баптың 2-ші тармағына 
сәйкес (Пестицидтерді (улы химикаттарды) зиянсыздандыру үшін арнаулы сақтау 
орындардың (көмінділердің) болмауына байланысты  бұл жұмыспен «Ақши агросер-
вис» ЖШС- айналысады.  Жоғарыдағы айтылғандай барлық шаруа құрылымдары  осы 
серіктестікпен келісім-шартқа отыру қажет  Мекен жайы: Алматы облысы, Іле ауда-
ны Күрті ауылдық округі Ақши ауылы, телефон: (872757) 24104, ұялы: 87051382989, 
Идрисова Мақпал.  Орындалған жұмыстарды  фитосанитарлық есептілік №7 ныса-
нына сәйкес bokushbaev.r@minagri.gov.kz  электрондық  поштаға немесе  WhatsApp  
арқылы  жіберулеріңізге болады. Аталған талаптар орындалмаған жағдайда Қазақстан 
Республикасының  Әкімшілік Құқық бұзушылық  туралы Кодексінің 403 бабына 
сәйкес жауапқа тартылады. Барлық сұрақтар бойынша  2-10-68  телефонға немесе 
87015616701 нөмірге  хабарласуға болады.

Р.БОКУШБАЕВ,           
Сарқан аудандық аумақтық инспекциясының өсімдіктерді қорғау және 

карантині жөніндегі инспекторы.                                          
      

Баланың отпен ойнауына жол берме
Ата-аналардың ерекше бір есте сақтайтыны балалардың отпен ойнауына жол 

бермеу. Олай деріміз кенеттен шыққан өрт мемлекеттік, сондай-ақ жеке адамдардың 
мүліктерін құртады немесе жарамсыз етіп тастайды. Ал кейбір кездерде отпен ойнаған 
кінәлілердің өзі қайғылы жағдайда душар болады, қаза табады немесе жарақат алады. 
Осы қайғылы оқиға неден туды десек, көп жағдайда үлкендердің өзі кінәлі. Үлкен адам-
дар да кей кезде оттан сақтандыру ережелерін сақтамауынан немесе балаларға жанып 
жатқан пешті, газ құралдарын қаратуға қалдырғаннан  өрт шығады. Сәбилер ешкімнің 
қарауынсыз үйде қалады да, өзінің көңілі қалған ойындармен ойнайды. Солардың 
қатарындағы шырпымен ойнау өмірлеріне қауіпті екенін түсіне бермейді. Тағы бір ай-
тар нәрсе жеке балаларды үйде қалдырғанда электр қуатымен жұмыс істейтін құрал-
жабдықтарды да оңай жерге коймау керек. Жанып жатқан қазандықта да, өшірген орын-
да да балалардың  сіріңкемен ойнауына жол бермеген жөн. От  ойыншық емес екенін 
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 болады. Бірақ осы 
қарапайым ережелерді бұзушылар көптен кездеседі.

Е. ИСАГАЛИЕВ,
ТЖБ аға инженері, азаматтық қорғау капитаны. 


