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Референдум еліміздің тарихындағы 
маңызды белес болды. Ұлтымыздың 
шынайы өзгерістерге деген дайындығы 
мен ұйымшылдығын көрсетті. Дауыс 
беруге азаматтарымыздың белсенді 
қатысуы қоғамымыздың кемелдігі мен 
жауапкершілігін білдіреді. Сайлау 
учаскесіне келіп, елімізді жаңғырту ба-
стамасын қолдағандардың бәріне алғыс 
айтамын.

Сіздер нағыз патриотизмнің үлгісін 
көрсетіп, Қазақстанның дәйекті дамуына 
зор үлес қостыңыздар. Еліміз үшін осы 
бетбұрысты сәтте заңды құқықтарын 
пайдаланып,  өздерінің ұстанымдарын 
айтқан бүкіл азаматқа ризашылығымды 
білдіремін.  

Ата заңға өзгерістер енгізу 
реформаларымыздың соңғы саты-
сын емес, енді басталғанын білдіреді. 
Біз елімізді жан-жақты жаңғыртуды 
жалғастырамыз. Жаңартылған Консти-
туция негізінде биліктің барлық институ-
ты қызметінің мейлінше тиімді моделін 
қалыптастырамыз. Олардың арасындағы 
үйлесім мен тепе-теңдік механизмін 
нығайтамыз. Дәйекті саяси жаңғыру 
ұлттық экономиканы дамытуға, ұлттық 
кәсіпкерлікті нығайтуға ықпал етеді.

Енді біздің алдымызда ашық әрі 
әділетті экономика құрып, заңнамаға 
реформа жүргізу міндеті тұр. Қолдан 
жасалған монополияларды түбегейлі 
жойып, сыбайлас жемқорлыққа тосқауыл 
қою маңызды. Біз кәсіпкерлердің баста-
маларына қолдау көрсетіп, жекеменшікті 
сақтап, бәсекелестікті күшейтуіміз керек.

Алдымызда экономиканы шынайы 
әртараптандыру бойынша ауқымды 
жұмыстар тұр. Жоғары өнімді ауыл 
шаруашылығы мен қуатты көлік-
логистика жүйесін дамыту, барлық салада 
цифрлық экожүйе қалыптастыру үшін ша-
ралар қабылдау қажет. Еліміздің орнықты 
дамуының негізгі қозғаушы күші еңбек, 
білім және азаматтық белсенділік болуға 
тиіс. Тек сонда ғана өзін-өзі қамтамасыз 
ететін орта тап пен тиімді экономика 
қалыптастыра аламыз. Бұндай экономи-
ка кірісті әділетті бөлуге, сапалы жұмыс 
орнын ашуға, тұрмыс сапасын тұрақты 
арттыруға және барлық азаматтардың 
толыққанды жетілуіне мүмкіндік береді.

Мемлекеттік аппаратты жаңғыртып, 
бюрократиядан барынша арылту үшін 
жүйелі жұмыс жалғасады. Біз қоғамның 
барлық өкілдерінің талап-тілектеріне жау-
ап беретін озық  мемлекет құруымыз ке-
рек. Басқару жүйесінің тиімділігі жұмыстың 

Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың референдум 
қорытындысы бойынша 

Қазақстан халқына жасаған үндеуі

барысымен емес, түпкі нәтижемен 
өлшенетін болады. Мемлекеттік аппарат 
бизнеспен, үкіметтік емес ұйымдармен 
және азаматтармен тығыз жұмыс істеуге 
баса назар аударуға тиіс. Сол арқылы 
ел мүддесіне сай тиімді шешімдер 
қабылданып, халыққа көрсетілетін қызмет 
сапасы жақсара түседі. Мемлекеттік 
қызметкерлер барынша ашық жұмыс 
жүргізіп, халыққа шынайы есеп беруі ке-
рек.

Мемлекеттік қызмет дегеніміз – жеке 
бастың бақ-дәулетін арттыратын жер 
емес. Бұл –  туған халқыңның алдында 
айрықша жауапкершілік арқалау деген 
сөз.           

Конституциялық реформа бүкіл құқық 
саласын жаңғыртуға жол ашады. Парла-
мент пен Үкімет Конституцияға енгізілген 
өзгерістерге сай Заңнамаға тиісті 
өзгертулер енгізуі қажет. Қазақстанда 
тиімді құқық қорғау және сот жүйесін 
құруға мүмкіндік беретін реформалар 
әзірленуге тиіс. Мұны әлемдік тәжірибені 
ескере отырып жүзеге асырған жөн.

Біз қоғамның және бизнес өкілдерінің 
өз құқықтары мен заңды мүдделерін 
қорғауға сұранысы арта түскенін көріп 
отырмыз. Елімізге азаматтар мен 
кәсіпкерлерді барынша қорғайтын құқық 
жүйесі қажет. Заңнамада мемлекетіміздің 
тұрақты дамуын тежейтін ешбір 
кедергі қалмауға тиіс. Заман талабы-
на сай келмейтін және күмән туғызатын 
нормалардың бәрі күшін жоюға тиіс.

Еліміздің экономикалық ресур-
старын шағын ғана топтың қолына 
шоғырландырып, оларға артықшылық 
берген заңнаманы қайта қарау қажет.

Елден жылыстатылған қаржыны және 
заңсыз жекешелендірілген активтерді 
мемлекеттің иелігіне қайтару жөнінде 
Мекемеаралық комиссия құрылды. Бұл 
үшін мен арнайы Жарлыққа қол қойдым.

Біз адам құқығы мен бостандығын 
қорғау жүйесін кешенді түрде күшейтуге 
негізделген бағдарымызды жалғастыра 
береміз. Құқықтық реформа аясында 
Конституциялық сот қайта құрылады. 
Оның қаулыларына жедел әрекет ету 
тетігін енгізу қажет. Сонда азаматта-
рымыз осы аса маңызды институт 
қызметінің пайдасын сезіне алады. Жаңа, 
Әділетті Қазақстанда полицейлердің 
озбырлығына, біліксіз прокурорлар мен 
біржақты судьяларға жол берілмейді. 

Қоғам құқық қорғау және сот жүйесінің 
шын мәнінде өзгергенін қалайды.

Мен елімізді дамытудың осы және 
басқа да мәселелері бойынша нақты 
шешімдерді қыркүйек айында өтетін 
Парламенттің кезекті сессиясының ашы-
луында айтамын.

Қастерлі Тәуелсіздігімізді, ел бірлігін 
және қоғамдық келісімді нығайту – біздің 
негізгі міндетіміз. Бұл реформалар құр 
атақ-абырой үшін қолға алынған жоқ. 
Мұның бәрін Жаңа, Әділетті Қазақстан 
құру үшін жасап жатырмыз. Халқымызда 
«Кеңесіп пішкен тон келте болмайды» 
деген сөз бар. Бабаларымыз маңызды 
мәселені алқалы жиында шешкен. 
Мен осы дәстүрді жаңғыртып, Ұлттық 
құрылтай құру туралы бастама көтердім. 
Оған қоғамның түрлі топ өкілдері, беделді 
әрі белсенді азаматтар шақырылады. 
Құрылтайдың алғашқы отырысы ұлт 
ұясы – Ұлытауда өткізіледі. Осылайша, 
азаматтардың мемлекет ісіне атсалы-
су мүмкіндігі арта түседі. Шын мәнінде, 
еліміздің тағдыры – әрқайсымыздың 
қолымызда.

Біз қоғамдық және жеке құндылықтар 
жүйесін түбірімен жаңғырта білуіміз ке-
рек.  Сонда ғана барлық салада түбегейлі 
өзгеріс жасай аламыз. Жаңа Қазақстанның 
ең басты байлығы – халық. Ал, ең негізгі 
мақсаты – азаматтардың бақытты өмір 
сүруін қамтамасыз ету. Әрбір азаматы-
мыз саяси өзгерістер мен экономикалық 
өсімнің жемісін көруі қажет. Құрғақ уәде 
мен бос сөз ешқайда апармайды. Мен 
үшін нақты іс пен шынайы өзгеріс бәрінен 
маңызды. Бұл мақсатқа қол жеткізу үшін 
бар күш-жігерімді саламын.  

Референдум қорытындысы біздің 
мемлекеттігіміздің тарихында мүлде жаңа 
дәуір басталғанын көрсетеді.   Халқымыз 
өз таңдауын білдіру арқылы түбегейлі 
бетбұрыс жасауға ұмтылысын көрсетті. 
Жасампаз ел болуға деген ықылас-
ынтасын байқатты. 

Елімізді дамыту үшін әлі де көп 
жұмыс атқаруымыз керек. Бүкіл ел бо-
лып жұмылсақ, көздеген мақсатымызға 
міндетті түрде жетеміз. Мен бұған кәміл 
сенемін. Бүгін тәуелсіз Қазақстанның 
даму тарихында жаңа дәуірге жол ашыл-
ды. Осы жолда бірлігіміз әрдайым бекем 
болсын!

Жаңа Қазақстанды бәріміз бірге 
өркендетейік, ағайын!

Құрметті отандастар! Мемлекетіміз  дамудың жаңа 
кезеңіне қадам басты. Ата заңымызға ұсынылған өзгерістерді  
азаматтардың басым көпшілігі қолдады. Референдум жоғары 
деңгейде өтті. Мұны халықаралық және отандық байқаушылар 
да айтып жатыр. Конституциялық реформалар қоғамда қызу 
талқыланды. Дауыс беру барысы демократия талаптарына сай 
өтті. Ешқандай мәжбүрлік болған жоқ. Референдум нәтижесі сая-
си жаңғырудың анық символына айналды. Азаматтарымыз зор 
жауапкершілік танытты және отансүйгіштік қасиетін паш етті. 
Біз Жаңа, Әділетті Қазақстанды құру жолындағы бірлігіміз бекем 
екенін көрсеттік. Конституциялық түзетулер мемлекеттігіміздің 
тұғырнамасын түбегейлі өзгертеді. Бүкіл қоғамның дамуына тың 
серпін береді. Референдумға белсене қатысып, қолдау білдірген 
барша халқымызға зор ризашылығымды білдіремін. Сондай-
ақ, конституциялық өзгерістердің мән-маңызын түсіндіруге 
атсалысқан азаматтарға, түрлі қоғамдық ұйымдарға алғыс айта-
мын.

Жаңарған 
Конституциямен- 

Жаңа Қазақстанға
Көп талқылаудан өтіп, қилы пікір 

туғызған референдум өтті. Көпшілік та-
рапынан қолдау тапты да... Орталық 
референдум комиссиясының төрағасы 
Нұрлан Әбдіров референдумның алдын 
ала қорытындысын жариялады. «Дауыс 
беруге қатысқан азаматтардың саны 7 
986 293 немесе референдумға қатысушы 
азаматтар санының 68, 06 пайызын 
құрады. Осылайша референдум өтті 
деп есептеуге болады»,- деді Нұрлан 
Әбдіров. Ол  сондай-ақ мәселенің оң 
шешімін жақтап дауыс бергендердің 77, 
18 пайыз құрайтынын айтты.

Ауданымыздағы барлық сайлау 
учаскелері сол күні сайлаушылардан 
арылмады. Дауыс беруге қатысқан жи-
ырма екі мыңнан астам адамдардың 
көпшілігі конституциялық түзетулерді 
қолдап, Жаңа Қазақстанға дауыс берді.

Ата Заңымызға енгізілетін өзгерістер 
мен толықтырулар туралы халық ара-
сында кеңінен түсіндірілді десек те кез-
десулерден тыс қалатындар, баспасөзді 
оқуға, теледидар қарауға уақыт таппай-
тындар кездесіп қалады. Бұған өздерінің 
теріс көзқарастарынан айнымайтындар-
ды қосыңыз. Дегенмен саяси өзгерістерді 
қалайтындардың үлес салмағы басым 
түсті.  Ел тарихындағы елеулі оқиғаларға 
бейжай қарамау біздің азаматтық пары-
зымыз!

Жомарт ИГІМАН.

ЕЛ  ТА Р И Х Ы Н Д А Ғ Ы  М А Ң Ы ЗД Ы  Б ЕЛ Е С
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Шағымдар мен өтініштерді 

қоғамдық тыңдау
Жуырда аудан әкімдігінің үлкен 

залында Сарқан ауданының про-
куроры Е.Алибаевтың, Алматы 
облысы кәсіпкерлік палатасының 
Сарқан аудандық филиалының 
директоры Р.Турсыновтың және 
аудандық кәсіпкерлер кеңесінің 
өкілдері С.Елюбаева мен 
К.Тазабекованың «Шағымдар мен 
өтініштерді Қоғамдық тыңдаулар» 
атты форматта Сарқан қаласының 
кәсіпкерлерімен кездесу өткізілді.

Кездесу барысында кәсіпкер-
лер арасындағы оның ішінде 

шешілмей жатқан мәселелер талқыланды, шаруа қожалықтарының егістік жерлеріне су 
жетіспеу мәселесі сынды кездесу қорытындысында жауапты мемлекеттік органдардың 
басшыларына бірқатар тапсырмалар берілді.

Сонымен қатар аудан кәсіпкерлеріне, аудан бойынша кәсіпкерлердің құқықтарын 
қорғау мақсатында прокуратура тарапынан  құрылған мобильді топтың жұмысы және 
бизнесті дамытуға арналған мемлекеттік бағдарламалар туралы  мағлұмат берілді.

Өз тілшіміз.

Публичные слушания жалоб 
и заявлений

В мае месяца 2022 г. прокурором Сарканского района Е.Алибаевым совместно с 
директором районного филиала НПП «Атамекен» Р.Турсыновым  и представителями 
районного совета предпринимателей С.Елюбаевой, К.Тазабековой в здании акимата 
проведена встреча с предпринимателями города Саркан в формате «публичные слу-
шания жалоб и заявлений».

Были обсуждены проблемные вопросы предпринимателей, в числе которых наи-
большее место заняли проблемы, связанные с нехваткой поливной воды для кре-
стьянских хозяйств.

По результатам мероприятия государственным органам и конкретным должност-
ным лицам дан ряд поручений.

Также предприниматели были проинформированы о работе мобильной группы 
прокуратуры района по защите прав предпринимателей, действующих государствен-
ных программах по развитию бизнеса и прочие вопросы.

Заңсыз ағаш кесудің 
алдын алу маңызды!

Ағаштың заңсыз кесілуі – Қазақстан Республикасының орман қорында ағаштар мен 
бұталарды, оның ішінде табиғи, антропогендік және техногендік факторлардың салда-
рынан зақымданған және жойылған ағаштар мен бұталарды: ағаш кесу билетінсіз; ағаш 
кесу билеті бойынша мемлекеттік орман қоры учаскелерінде ағаш кесу қағидаларын 
бұзып, ағаш кесу билетінде белгіленген мерзімдерді сақтамай кесу; есепті кеспеағаш 
аймағынан асып түсетін мөлшерде кесу. 

Қазақстанда ағашты заңсыз кескен адам қылмыстық жауапкершілікке тартылуы 
мүмкін. Бұрын мұндай заңбұзушылылық үшін аз ғана айыппұл салынып келсе, қазір 
заң түбегейлі өзгерді. Мемлекеттік орман қоры жерлерінде заңсыз ағаш кесу ауқымы 
көптеген елдер үшін кірістердің үлкен шығындарын білдіреді және қоршаған ортаға 
байланысты жаппай зиян келтіруі мүмкін. 

Орманды кесу неге әкеледі? Өзендердегі су мөлшері азаяды, көлдер құрғайды, жер 
асты суларының деңгейі төмендейді. Топырақ эрозиясы күшейеді, Климат құрғақ және 
континентті болады.

Бүгінгі таңда ормандарды қорғаудың көптеген себептері бар. Олар табиғи әлемнің 
қаншалықты әдемі және нәзік болуы мүмкін екендігі туралы маңызды ескерту ретінде 
қызмет етеді. Ормандарды сақтау және оларды қалпына келтіру бірлескен күш-жігер 
мен батыл іс-қимылды қажет етеді, сондықтан адамзат бүгінде барлығына тұрақты 
болашақ үшін табиғатқа қысымды азайтуы керек. Орман – еліміздегі ең бағалы 
байлықтардың бірі. Сондықтан да мемлекетіміз осындай тұмса табиғатты күтіп ұстау, 
оны қорғау, түрлі табиғи апаттардан сақтау, өрттің алдын алу сияқты шараларды ба-
рынша тиімді жүзеге асыруы керек!

А.КУСАИЫНОВ,
«Алматы облыстық орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі аумақтық 

инспекциясы» РММ-нің орман және ерекше қорғалатын табиғи аумақтар 
бөлімінің бас маманы.

Как подростку получить первичное 
удостоверение личности

По закону РК при достижении 16 лет казахстанцы должны получить свое первое 
удостоверение личности. Как его оформить рассказываем в сегодняшнем материале.

За оформлением удостоверения один из родителей и сам подросток обращаются 
в ЦОН. При себе нужно иметь три документа – свидетельство о рождении подростка, 
удостоверение личности одного из родителей, квитанцию об оплате госпошлины, ко-
торая составляет 0,2 МРП (636 тенге). При наличии также предоставляется паспорт.

При оформлении документа обязательно присутствие самого ребенка. Кроме 
того, при разном гражданстве родителей нужно приложить нотариально заверенное 
заявление-согласие от родителя иностранца на получение ребенком документов.

Ернар ЕСІМЖАН,
специалист Сарканского районного отдела ЦОН.

«ҮЗДІК САПАЛЫ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУШІ» 
республикалық байқауының өңірлік кезеңі 

өткізілді

Жуырда Қазақстан Республикасының Мемлекеттік қызмет істері агенттігінің Алматы 
облысы бойынша департаментімен «Үздік сапалы қызмет көрсетуші» республикалық 
байқауының өңірлік кезеңі өткізілді.

Өңірлік комиссия құрамы мемлекеттік органдардың, қоғамдық бірлестіктердің, 
үкіметтік емес ұйымдардың, өңірлік кәсіпкерлер палатасы, тәуелсіз сарапшылар, 
бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдерінен құралған болатын. 

Мемлекеттік қызметші күніне арналған «Үздік сапалы қызмет көрсетуші» конкур-
сы, мемлекеттік қызмет көрсететін мемлекеттік органдар мен ұйымдардың өкілдері 
мемлекеттік қызмет көрсету сапасын жақсартуға бағытталған өз жобаларын қорғады. 
Байқауға жергілікті  және орталық мемлекеттік органдардан 39 мекеме  қатысты.

Аталған конкурсты өткізудің мақсаты мемлекеттік көрсетілетін қызметтердің сапа-
сы мен қолжетімділігін арттыру, жұмыстағы клиентке бағдарланудың негіздерін ынта-
ландыру, сондай-ақ мемлекеттік органдар мен ұйымдардың имиджін нығайту болып 
табылады.

Өңірлік комиссия отырысының қорытындысы бойынша республикалық деңгейде 
қорғау үшін үш үздік жоба таңдалды.

1. Талдықорған қаласындағы Халыққа қызмет көрсету орталығы.
2. Қапшағай қаласының №4 психологиялық-педагогикалық түзету мектебі 

(КППК№4).
3. Панфилов ауданы халықты жұмыспен қамту орталығы КММ.
Қатысушыларға сәттілік тілейміз.

ЖАСТАР ПРАКТИКАСЫНА 
ҚАТЫСУҒА ШАҚЫРУ

Жастар практикасы білім беру ұйымдары түлектерінің меңгерген кәсібі 
(мамандығы) бойынша бастапқы жұмыс тәжірибесін алуы мақсатында түлектер 
үшін ұйымдастырылады. Жастар практикасы меңгерген кәсібі (мамандығы) бой-
ынша техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі, жоғары, жоғары оқу орны-
нан кейінгі білім беру бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарының, 
оқуды аяқтағанына 3 жыл болмаған және жиырма тоғыз жасқа толмаған түлектері 
қатарындағы жұмыссыздарға арналған. Жастар практикасы бойынша жұмыс 
уақытша сипатқа ие болады. Жастар практикасының ұзақтығы 12 айдан аспай-
ды.  Жастар практикасына қатысушылардың жалақысын бір айдағы мөлшері 30 
айлық есептік көрсеткішті (салықтарды, міндетті әлеуметтік аударымдарды, банк 
қызметтерін ескергенде) құрайды.

Сарқан ауданы  әкімдігінің халықты жұмыспен қамту орталығы  2022 жылға жа-
стар практикасына 2020-2022 жылдары  оқу бітірген  түлектерді қатысуға шақырады.

 Мекен жайымыз: Сарқан қаласы, Тәуелсіздік  көшесі 117 үй. Байланыс 
телефондары: 2-22-65, 2-22-26.

С. ОРЫНБЕКОВА,
Сарқан ауданы әкімдігінің Халықты жұмыспен  қамту  орталығының 

жоғары дәрежелі маманы.

Причина пожара электроприбор
В условиях роста выработки и потребления электроэнергии огромное  значение 

приобретают мероприятия направленные на предупреждение пожаров от электроу-
становок.

Опасность возникновения пожаров при эксплуатации   электроустановок появля-
ется  при наличии сгораемой изоляции электрических сетей, машин и аппаратов, и 
источника зажигания. Большинство изоляционных материалов  относятся к горючим  
(ткани – хлопчатобумажная и шелковая, резина, бумага, картон, полистирол, полиэти-
лен и др.) Перегрузка электропроводов бывает при включении в электрическую сеть 
большого количества потребителей, мощность которых превышает допустимую на-
грузку для электрических проводов. При этом происходит сильный нагрев проводов, 
что может привести к загоранию изоляции. Провода загораются в местах неплотного 
соединения их между собой.

Для того, чтобы исключить случаи пожаров от электроустановок НЕОБХОДИМО 
строго соблюдать требования пожарной безопасности при монтаже электросети и 
пользовании электроприборами.

В электрощитах  нельзя использовать некалиброванные плавкие вставки,  так как 
при перегрузке электросети или коротком замыкании  защита может не сработать и 
может произойти пожар.

Электроосвещение должно выполняться закрытого исполнения, электропроводку 
проверять на сопротивление изоляции с составлением акта проверок и проводить пе-
риодический контроль  состояния установок противопожарной автоматики.

Помните, что  Ваша безопасность зависит от Вас!
Р.АХМАРОВ,

инженер ОЧС Сарканского района,  лейтенант гражданской зашиты.

QOGʼAM
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ÁLEÝMET

ÓZEKTІ
Конкурсқа шығарылатын, ауыл шаруашылық 

мақсаттағы жер учаскелерінің тізімі

Шаруа немесе фермер қожалығын жүргізу үшін уақытша өтеулі жер пайдалану 
(жалға алу) құқығын беру жөніндегі конкурс жариялау туралы хабарлама

Алматы облысы, Сарқан ауданы әкімдігі, Қазақстан Республикасы Жер кодексінің 
43-1 бабында және «Шаруа немесе фермер қожалығын, ауыл шаруашылығы өндірісін 
жүргізу үшін уақытша өтеулі жер пайдалану (жалға алу) құқығын беру жөніндегі кон-
курсты ұйымдастыру мен өткізу қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республика-
сы Премьер-Министрінің орынбасары – Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы 
министрінің 2018 жылғы 20 желтоқсандағы № 518 бұйрығы негізінде, «Шаруа немесе 
фермер қожалығын, ауыл шаруашылығы өндірісін жүргізу үшін уақытша өтеулі жер 
пайдалану (жалға алу) құқығын беру жөніндегі конкурс өткізетіндігі туралы хабарлай-
ды:

Конкурсқа қатысу үшін өтінімдерді (конкурстық ұсыныс) қабылдау, жарияланғанан 
соң  15 күнтізбелік күннен кейін, 10 жұмыс күні ішінде,    24 маусымнан  8  шілдеге  дейін 
қабылданады. Алматы облысы, Сарқан ауданы, Сарқан қаласы, Тынышбаев көшесі 
№8, Сарқан ауданының ауыл шаруашылығы мен жер қатынастары бөліміне табыс 
етеді.

Конкурсқа қатысу туралы өтінімдерді қабылдаудың (конкурстық құжаттаманы) 
соңғы мерзімі: 2022 жылдың  8 шілде айының 18 сағат 30 минутқа дейін.

Конкурстық өтінімдер салынған конверттер 2022 жылдың 11 шілде айының  10 сағат 
00 минутта   мына-мекен жайда ашылады: Алматы облысы, Сарқан ауданы, Сарқан 
қаласы, Тәуелсіздік көшесі № 111, аудан әкімінің орынбасары кабинетінде.

Шаруа немесе фермер қожалығын, ауыл шаруашылығы өндірісін жүргізу үшін 
уақытша өтеулі жер пайдалану (жалға алу) құқығын беру жөніндегі конкурсқа қатысуға 
өтінімде:

1) Қазақстан Республикасының мемлекеттік емес заңды тұлғалары үшін – заңды 
тұлғаның атауы, оның тұрған жері, заңды тұлға ретінде мемлекеттік тіркелуі (қайта 
тіркелуі) туралы мәліметтер, жарғылық капиталдағы (жарғылық капиталдың жал-
пы мөлшерінен) үлестерінің мөлшері көрсетіле отырып, өтінім берушінің – заңды 
тұлғаның басшылары мен қатысушылары немесе акционерлері туралы мәліметтер, 
өтінім берушінің үлестес тұлғалары туралы мәліметтер;

2) жеке тұлғалар үшін – өтінім берушінің тегі, аты және әкесінің аты (егер ол жеке 
басын куәландыратын құжатта көрсетілген болса), тұрғылықты жері, азаматтығы, 
жеке сәйкестендіру нөмірі, өтінім берушінің жеке басын куәландыратын құжат туралы 
мәліметтер;

3) өтінім беруші үміттеніп отырған жер учаскесінің орналасқан жері;
4) конкурстық ұсыныс;
5) өтінім беруші шаруа немесе фермер қожалығын, ауыл шаруашылығы өндірісін 

жүргізу үшін уақытша өтеулі жер пайдалану (жалға алу) құқығын беру жөніндегі 
конкурстың жеңімпазы деп танылған жағдайда, шаруа немесе фермер қожалығын 
не ауыл шаруашылығы өндірісін жүргізу үшін ауыл шаруашылығы мақсатындағы жер 
учаскесін уақытша өтеулі жер пайдалану (жалға алу) шартына қол қою қажеттігі туралы 
хабарламаны алған күннен бастап үш жұмыс күні ішінде көрсетілген шартты жасасу 
жөніндегі міндеттеме қамтылуға тиіс. 

Шаруа немесе фермер қожалығын, ауыл шаруашылығы өндірісін жүргізу үшін 
уақытша өтеулі жер пайдалану (жалға алу) құқығын беру жөніндегі конкурсқа қатысуға 
өтінімді жеке тұлғаның немесе Қазақстан Республикасының мемлекеттік емес заңды 
тұлғасының уәкілетті өкілдері Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес 
берілген және ресімделген сенімхаттың негізінде ұсына алады.

Конкурстық ұсыныста мынадай құжаттар болуы қажет:
1) бизнес-жоспар (инвестициялардың болжамды көлемі, ауыл шаруашылығы 

дақылдарын өсіру алаңдары, ауыл шаруашылығы жануарларының мал басы, 
қолданылатын агротехнологиялар, ауыл шаруашылығы техникасы мен технологиялық 
жабдықтың, ауыл шаруашылығы саласындағы білікті мамандардың болуы, ашылатын 
жұмыс орындарының саны); 

2) шаруашылықішілік жерге орналастыру жобасын жасау және игеру, ауыл 
шаруашылығы инфрақұрылымын дамыту іс-шараларын орындау жөніндегі 
міндеттемелер;

3) ауыл шаруашылығы мақсатындағы жерді ұтымды пайдалану қағидаларын қоса 
алғанда, Қазақстан Республикасы жер заңнамасының талаптарын орындау, өңірдің 
мамандануына сәйкес ауыл шаруашылығы дақылдарының егіс алаңдары құрылымын 
әртараптандыру бойынша индикативтік көрсеткіштерді орындау, ғылыми негізделген 
агротехнологияларды, фитосанитариялық және карантиндік талаптарды сақтау 
жөніндегі міндеттемелер қамтылуға тиіс.

Конкурстық ұсыныс, "электрондық үкімет" веб-порталы арқылы беру жағдайларын 
қоспағанда, беттері нөмірленіп, тігілген түрде, жабық конвертте ұсынылады. 

Конкурстық ұсыныста өтінім беруші ұсынған міндеттемелер мен бизнес-жоспар 
шаруа немесе фермер қожалығын, ауыл шаруашылығы өндірісін жүргізу үшін ауыл 
шаруашылығы мақсатындағы жер учаскесін уақытша өтеулі жер пайдалану (жалға 
алу) шартының ажырамас бөлігі болып табылады. 

Сонымен қатар, Конкурстық ұсынысты, "электрондық үкімет" веб-порталы 
арқылы беру жағдайларын қоспағанда, конкурсқа қатысушы беттері нөмірленіп, 
тігілген түрде мөрленген немесе өшірілмейтін сиямен жазылған жабық конвертте 
ұсынады, конкурстық ұсыныстың соңғы беті жеке тұлғалар (немесе сенімді өкіл) үшін - 
қатысушының қолымен және заңды тұлғалар үшін - бірінші басшының (немесе сенімді 
өкіл) қолымен және мөрімен (бар болса) куәландырылады.

Өтінімде және конкурстық ұсыныста қатысушыға грамматикалық және 
арифметикалық қателерді түзету қажет болған жағдайларды қоспағанда, жолдар ара-
сында ешқандай кірістірмелер, өшірулер немесе қосып жазулар болмауы тиіс.

Конкурстық ұсыныстың жабық конвертінде "шаруа немесе фермер қожалығын, 
ауыл шаруашылығы өндірісін жүргізу үшін уақытша өтеулі жер пайдалану (жалға алу) 
құқығын беру жөніндегі конкурс" және " жылғы __________"_____ " дейін ашуға бол-
майды" (ашудың нақты күні көрсетіледі) деген сөздер жазылады.           

Қосымша ақпарат пен анықтама алу үшін (72839) 2-16-72, 2-17-93 телефон 
арқылы хабарласуға  болады.

                                 

Извещение о проведении конкурса по предоставлению права временного возмезд-
ного землепользования (аренды) для ведения крестьянского или фермерского хозяй-
ства, сельскохозяйственноно производства.

Сарканский районный акимат в соответствии со статьей 43-1 Земельного Кодек-
са Республики Казахстан и Приказа № 518 от 20 декабря 2018 года Заместителя 
Премьер-министра Республики Казахстан - Министр сельского хозяйства Республики 
Казахстан «Об утверждении Правил организации и проведения конкурса по предо-
ставлению права временного возмездного землепользования (аренды) для ведения 
крестьянского или фермерского хозяйства, сельскохозяйственного производства», в 
районной газете «Саркан» и интернет-ресурсе Акимата Сарканского района объявля-
ет о проведения конкурса по предоставлению права временного возмездного земле-
пользования (аренды) для ведения крестьянского или фермерского хозяйства, сель-
скохозяйственного производства. 

Заявки на участие в конкурсе (конкурсная  документация)   будут приниматься по 
истечении 15  календарных дней после публикации, в течении 10  рабочих дней; с 24 
июня  по 8  июля, по адресу: (Алматинская область, Сарканский район, город Саркан, 
улица Тынышбаева № 8) в кабинете отдела сельского хозяйства и земельных отноше-
ний Сарканского района.

Прием заявок на участие в конкурсе (конкурсная  документация) заканчивается : 8  
июля  2022 года, в 18 часов 30 минут.

Вскрытия конвертов с конкурсной документацией будет проведена 11  июля  2022 
года в 10 часов 00 минут (Алматинская область, Сарканский район, г. Саркан, улица 
Тауелсиздик № 111) в кабинете заместителя Акима района.

Заявка на участие в конкурсе по предоставлению права временного возмездного 
землепользования (аренды) для ведения крестьянского или фермерского хозяйства, 
сельскохозяйственного производства должна содержать:

 для негосударственных юридических лиц Республики Казахстан – наименование 
юридического лица, его место нахождения, сведения о государственной регистрации 
(перерегистрации) в качестве юридического лица, сведения о руководителях и участ-
никах или акционерах заявителя – юридического лица с указанием размера их доли в 
уставном капитале (от общего размера уставного капитала), сведения об аффилиро-
ванных лицах заявителя;

для физических лиц – фамилию, имя и отчество (если оно указано в документе, 
удостоверяющем личность) заявителя, место жительства, гражданство, индивидуаль-
ный идентификационный номер, сведения о документе, удостоверяющем личность 
заявителя;

местоположение земельного участка, на который претендует заявитель;
конкурсное предложение;
обязательства по заключению договора временного возмездного землепользова-

ния (аренды) земельного участка сельскохозяйственного назначения для ведения кре-
стьянского или фермерского хозяйства либо сельскохозяйственного производства в 
течение трех рабочих дней со дня получения уведомления о необходимости подписа-
ния указанного договора в случае признания заявителя победителем конкурса по пре-
доставлению права временного возмездного землепользования (аренды) для ведения 
крестьянского или фермерского хозяйства, сельскохозяйственного производства.

Заявку на участие в конкурсе по предоставлению права временного возмездного 
землепользования (аренды) для ведения крестьянского или фермерского хозяйства, 
сельскохозяйственного производства могут представлять уполномоченные представи-
тели физического лица или негосударственного юридического лица Республики Казах-
стан на основании доверенности, выданной и оформленной в соответствии с законо-
дательством Республики Казахстан.

Конкурсное предложение должно содержать:
бизнес-план (прогнозный объем инвестиций, площади возделывания сельскохо-

зяйственных культур, поголовье сельскохозяйственных животных, применяемые агро-
технологии, наличие сельскохозяйственной техники и технологического оборудования, 
квалифицированных специалистов в области сельского хозяйства, количество созда-
ваемых рабочих мест);

обязательства по составлению и освоению проекта внутрихозяйственного землеу-
стройства, выполнению мероприятий по развитию сельскохозяйственной инфраструк-
туры;

обязательства по исполнению требований земельного законодательства Республи-
ки Казахстан, включая правила рационального использования земель сельскохозяй-
ственного назначения, выполнению индикативных показателей по диверсификации 
структуры посевных площадей сельскохозяйственных культур в соответствии со спе-
циализацией региона, соблюдению научно обоснованных агротехнологий, фитосани-
тарных и карантинных требований.

Конкурсное предложение представляется в закрытом конверте в прошитом виде 
с пронумерованными страницами, за исключением случаев его подачи посредством 
веб-портала "электронного правительства".

Обязательства и бизнес-план, предложенные заявителем в конкурсном предложе-
нии, являются неотъемлемой частью договора временного возмездного землепользо-
вания (аренды) земельного участка сельскохозяйственного назначения для ведения 
крестьянского или фермерского хозяйства, сельскохозяйственного производства.

В заявке и на конкурсном предложении не должно быть никаких вставок между 
строчками, подтирок или приписок, за исключением тех случаев, когда участнику не-
обходимо исправить грамматические или арифметические ошибки.

В закрытом конверте конкурсного предложения указывается надпись "Конкурс по 
предоставлению права временного возмездного землепользования (аренды) для ве-
дения крестьянского или фермерского хозяйства, сельскохозяйственного производ-
ства" и "Не вскрывать до: "___" _______ года" (указывается точная дата).

Для получения дополнительной информации и запроса звоните  8 (72839) 
2-17-93, 2-16-72 (районное управление земельных отношений).

Перечень земельных участков 
сельскохозяйственного назначения, 

выставляемых на конкурс
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RUHANIAT
Өткен айдың бел орта-

сында Бақалы ауылын-
да үлкен жүректі ұстаз 
ағамыздың тірлік сапа-
ры шектелді. Соңында 
шәкірттері, ұрпағы, жақсы 
ісі қалды. 

Бұл кісімен қашан кез-
дессек те екеуара емен-
жарқын әңгіме өріс алатын.  
Білім саласының жай-
жапсарын жақсы білетін, 
кезінде Кәкімжан Қазыбаев 
атындағы орта мектепті 
басқарып, зейнет демалы-
сына шыққалы ауылдық 
ақсақалдар алқасына 
жетекшілік еткен ақылман 
ардагермен әңгімелесудің 
өзі бір ғанибет емес пе? 

Сәдібайұлы Сапарғали 1937 жылы   
7  қарашада  Шатырбай ауылдық  
округіндегі   Белсенді  ауылында   
дүниеге келген. Жеті жылдық  мектеп-
тен  соң Шұбарағаш педучилищесін 
1957 жылы  бітіріп, Аманбөктер 
мектебінде жұмыс жасайды. Еңбек 
пен білімін  тереңдетуді көздеген  
С. Садыбаев Қазақ Мемлекеттік  
Университетінің  қазақ  тілі мен  әдебиеті 
факультетін бітіріп,  осы мектептің ди-
ректорына тағайындалды.1965 жылы  
осы совхоздың  партия  ұйымының  
хатшысы болып істейді. 1968 жыл-
дан Бақалы орта мектебінде  оқу 
ісі меңгерушісі болып, 1992 жылы 
осы мектептің  директоры болып 
істейді. 2000 жылы еңбек демалы-
сына шыққан. Осы жылдан бастап 
ауылдық  ақсақалдар алқасының  
төрағасы болды. Ұстаздық еңбегі 
жоғары бағаланып, оған «Қазақ ССР 
оқу үздігі» деген атақ берілді. Со-
нымен бірге бірнеше рет диплом-
дармен және мақтау қағаздарымен 

ЖАҚСЫНЫҢ 
жақсылығын айт

марапатталған. Халық ағарту 
ісінің үздігі. 

Жұбайы Даулетбақова   
Елжүкен күміс, алтын  алқа 
иегері. 8 баладан он жеті не-
мере сүйген ардақты ана 2012 
жылы  қыркүйек айының 27 –ші   
жұлдызында  о дүниелік  бол-
ды. Балаларының бәрі өмірден 
өз жолдарын тауып, бірқатары 
ата-ана жолымен ұстаздық 
мамандықты еншілеген. 
Сапарғали ағамыз сексен бес 
жасында дүниеден озды. Алай-
да саналы ғұмырының барлығы 
осы қасиетті Бақалы ауылында 
өткен ағаның «Ұстаздық еткен 
жалықпас үйретуден балаға», 
-деп Абай атамыз айтқандай 
жастарға берген ақыл-кеңесі 
ұмытылмақ емес.

-Мен Садыбаев Сапарғали 1968 
жылы қаңтар айында Бақалы орта 
мектебіне оқу ісі меңгерушісі қызметіне  
Аманбөктер орта мектебінен келдім,- 
деп жазыпты ағамыз «Бақалы – 
бақ мекенім» атты кітапқа ұсынған 
естелігінде.- Мен келгенде мектеп төрт 
жерде орналасқан аумақта, жанында 
интернат үйі де бар. Интернатта мал-
шылар балалары мен сегізжылдық 
мектептерден келген сырт ауылдың 
балалары бар екен. Сол кезде мек-
тепте 870 бала оқыды. Орыс және 
қазақ кластары қатар оқыды. Мектеп 
директоры Дәуренбеков Құдайберген, 

оқу ісі меңгерушісі Назаров Слам-
бай және мен. Мектепте ер адамдар 
баршылық екен. Ұлы Отан соғысы 
ардагерлері Құрманғалиев Тоқтасын, 
Ахметов Тоқбура, Исағұлов Қалижан 
біздің тәлімгеріміз болды.  

Мектепте директорлар тұрақта-
мады. Дәренбековтің орнына химия 
пәнінің мұғалімі  Зуфар сайланды. Бір 
жылдан кейін оның орнына Л.А. Рубаш-
кина директор болды. Рубашкинаның 
орнына К.Қаптағаев  келді. Одан соң 
Станбеков Серкебай бір жыл істеп, 
онан соң Ж.Жүнісбеков директор 
болды. Екі жылдан кейін оның ор-
нына мен сайланып, осы мектептен 
құрметті демалысқа шықтым.

Менің кезімдегі 
қиыншылық әлі есімде.  
Барлық кластарға плита 
пеш орнатып, от жақтық. 
Айлық екі-үш айда бір 
беріледі. Жер септік, он 
гектар күнбағыс, бес гектар 
қант қызылшасы. Сварщик 
(дәнекерлеуші) Сергейдің 
арқасында монша мен 
үйге пеш жасап, азды-көпті 
тиын-тебен таптық. Әрине, 
демеушілер де болды.

С а п а р ғ а л и 
Сәдібайұлының бұл 
естелігі өткен кезеңнің 
ақиқатын айтуымен құнды. 
Жаны жәннатта болғыр 
ардагер ұстазбен әңгімеде 

білім беру ісінің жетістіктері мен 
кемшіліктері талдап, таразыланатын. 

-Мектеп – ең алдымен білім ошағы, 
оның басты мақсаты білім беру болып 
табылады. Ал білім беруді тәрбиемен 
ұштастыра білу сол міндетті орындау-
шы адамдардың бұлтартпас парызы,- 
дейтін ол. 

Туған жерінде, өскен елінде 
өзі таңдаған мамандық арқылы 
айналасының алғысын алған ағамыз 
жөнінде айтылар естеліктер әлі ал-
дыда. Соңында қалған ұрпақтары 
жақсылығымен жұрт жадында қалған 
әке есімін ардақ тұтары анық. 

Жомарт ИГІМАН.

Ардагер ұстаз Сапарғали 
Садыбайұлы 1937 жылдың қараша ай-
ында Алматы облысы  Сарқан ауданына 
қарасты Шатырбай  ауылында дүниеге 
келген-ді. Қарапайым отбасында тәлім 
алған Сапарғали аға орта мектепті 
аяқтап, Лепсі кітапхана техникумын 
1957 жылы тәмамдаған соң, Сарқан 
ауданы Аманбөктер сегіз жылдық 
мектебінде алғашқы ұстаздық еңбек 
жолын бастайды. Еңбек пен білімін 
тереңдету мақсатында С.Садыбаев 
Қазақ мемлекеттік университетінің қазақ 
тілі мен әдебиеті факультетін бітіріп, 
1968-2000 жылдар аралығында Бақалы 
ауылындағы орта мектебінде қызмет 
етті. Жастығын да, бар ғұмырлық жолын 
да ұстаздыққа арнаған ағамыз осылай-
ша өзінің мұғалімдік қызметін бастайды. 
Көп жылдық ұстаздық қызметін атқарып, 

Ұстазға тағзым

шәкірттерді тәрбиелеудегі қажымас  
еңбегі мен ізденісі, әрі мұқияттылығы 
үшін аз жылдардың ішінде оқу ісінің 
меңгерушісі қызметіне тағайындалып, 
зейнет демалысына шыққанға дейін 
К.Қазыбаев атындағы орта мектептің 
директорлық қызметін атқарған еді. 

Жас ұрпақты тәрбиелеуде сіңірген 
еңбегінің нәтижесі ретінде  Сады-
баев Сапарғали ағамыз Білім беру 
саласындағы жоғарғы марапат 
«Қазақстан Республикасының білім 
беру үздігі» белгісімен марапатталса, 
ауданның, облыстың әлеуметтік және 
қоғамдық салаларының өркендеуіне 
қосқан елеулі еңбегі үшін облыстық, 
аудандық білім бөлімдерінің,  аудандық, 
ауылдық әкімдердің Құрмет грамотасы-

мен, Алғыс хаттарымен марапатталған 
еді.

 Өмірлік жары Даулетбақова Елжүкен 
апай екеуі 1963 жылы шаңырақ құрып, 
жаңа өмірдің табалдырығын аттайды. 
Елжүкен апай да мектепте бастауыш 
сыныпта сабақ берді. Еңбекқор әрі 
білікті маман атана білген отбасының 
да жеке өмірі жақсы арнаға толы-
сты. Бес қыз бен үш ұлын тәрбиелеп 
өсірген өнегелі ата-ана 24 немере, 1 
шөбере сүйді. Балаларының көпшілігі 
ата-ана жолын қуып ұстаздық сала-
сында қызмет етуде. Үлкені Арнай 
қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі, 
кенже қызы Динара Евразия Ұлттық 
университетінде ұстаздық қызметтерін 
атқарса, Алтынай қызы Алакөлде физи-

«Ғалым да, шахтер де бас иетін, 
Ұстазым, бар сенің қасиетің»,- деп әндетеді әр мек-

теп қабырғасынан шыққан түлек. Өмірдегі қиын да 
қыспақты жолдың бұралаңында тәлім беріп, білімге 
шыңдайтын ұлы тұлға – ұстазға арналған өлең жолда-
ры да, кітаптар мен романдар, түрлі шығармашылық 
сыйлықтар қаншама. Оның да өзіндік себебі бар. 
Мұғалім – екінші ата-ана. Оған деген құрмет те, ма-
хаббат та еш уақытта сарқылмақ емес. Ұлыларды 
ұлықтау – басты міндет. Ал сондай білікті де білімді, 
ұлы ұстаздың бірі Садыбаев Сапарғали Садыбайұлы 
жайлы сыр шертсек.

ка пәнінен дәріс береді, Қарлығаш пен 
Асқарғали әкелері басқарған мектепте 
ұстаздық еңбек жолдарын жалғастырып 
келеді. Ұлы Айдарғали мен қызы Жа-
нар әр түрлі салада қызмет етуде. 
Ұлағатты ұстаздың өмірлік әрі қызметтік 
жолы қазіргі жастар үшін сарқылмас 
өнеге мен тарих болып қалмақ. Та-
банды да қажырлы еңбегі мен тыным-
сыз ізденісінің арқасында мансаптың 
биік мінберіне, ұстаздықтың ең биік 
баспалдығына көтерілген ардагер 
ұстаз Сапарғали аға бүгінде жүздеген 
тәлімгерлерінің жүрегінде сақталмақ. 
Сегіз баланың ғана емес, мыңдаған 
баланың тәрбиесі мен біліміне, 
болашақта тұлға болып қалыптасуына 
үлес қосқан ардагер ұстаз, аяулы әке, 
ардақты ата, Сапарғали ағаның  өмірлік 
жолы бүгінде баршаға үлгі. Өмірінің 
соңына дейін  елі үшін, оқушылары үшін, 
туған-туыстары мен отбасы үшін де 
жасаған жақсылығы, атқарған қызметі, 
жайдары мінезі мен адамгершілікке 
толы мол қасиеті талайдың көңілінен 
шығып, құрметке ие болғаны анық. 

Тектілік пен ғибратты ғұмырдың 
үлгісі бола білген абыз ақсақал 2022 
жылы 15 мамырда 85 жасқа қараған 
шағында мәңгілік мекеніне аттанған 
еді. Ұлағатты ұстаз, аяулы әке, ардақты 
атамыздың рухы мәңгі жасасын.  Әке 
өмірін ұрпағы жалғастырары анық. 
Сапарғали ағадан  тәлім-тәрбие алған 
шәкірттерінің, ұзақ жылдар өзі басқарып 
келген мектеп ұжымы, ағайын туыстың, 
ұл- қыздарының  жүректерінде мәңгі 
сақтала бермек!

К.Қазыбаев атындағы орта 
мектеп ұжымы.
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Нұрахмет  Маткаримовты өткен 
ғасырдың жетпісінші-сексенінші жылда-
рынан танимын. Алдымен әкесі Жанах-
мет ақсақалмен таныстым.Журналистік 
іссапарларда күзгі күзеу, қысқы мал 
қыстату, көктемгі төл алу, жазғы жай-
лауда шаруашылық көлігімен мал от-
арларын аралайтынымыз бар. Бірнеше 
рет «Прибалхаш» совхозына жолымыз 
түскенде осында жүргізуші болып жүрген 
Жанахмет ағамен сапарлас болдық. Ау-
зын ашса жүрегі көрінетін ағамыздың 
таусылып бітпейтін қызықты әңгімелерін 
тыңдап,жол қысқартқанымыз бар.  Бұл 
кісі малды ауылдың қалаулы қонағы. Та-
нымайтыны, білмейтіні жоқ. Өз өңіріндегі 
үлкен-кішімен әзілі жарасатын жайдары 
жан.

Нұрахмет ол кезде Талдықорғандағы 
индустриялды техникумды аяқтады. 
Шаруашылықтағы сан салалы жұмыстарға 
атсалысты. Комсомол ұйымның, кәсіподақ 
ұйымының ұйытқысына айналды. 
Елгезектігімен, тындылығымдылығымен 
шаруашылық басшылығының назары-
на ілігіп, аудандағы ДОСААФ қоғамдық 
бірлестігінің тізгінін алғаны да ел есінде.

1997 жылы Бөрлітөбе ауданы тараты-
лып, негізгі шаруашылықтары іріленген 
ауданның құрамына қосылғанда бір топ 
азаматтар өз саламыз бойынша қызмет 
бабымен Сарқанға келіп қоныстандық. 
Бір-бірімізбен хабарласып тұрамыз. 
Бастапқыда әр істің басын бір шалып 
жүрген Нұрахмет  көп ұзамай өз орнын 
тапты, Сарқан ауданындағы бұрынғы 
ДОСААФ-тың орнына құрылған «Отан» 
қоғамдық бірлестігіне жетекші болып сай-
ланды. Өтпелі кезеңдегі жаныашымастық 
салдарынан кетеуі кетіп қалған 
қоғамдық ұйымның ғимаратын жөнге 
келтірді,штатын қайта қалыптастырды. 
Жүргізушілік мамандықты еншілегісі 
келетін жастарды ауылдардан іздеп жүріп 
тапты да,оқушылар сапын нығайтты.Осы-
лайша қоғамдық бірлестіктің жұмысы бір 
ізге түсіп,іргелі басқосуларда Нұрахметтің 
аты аталып жүретін болды.

Түркі халықтарында, оның ішінде 
қазақтарда «Бала ата-анасының 
қарызынан оларды Меккеге үш мәрте 
арқалап барып қайтса да, құтыла алмай-
ды»,- деген сөз бар. Бұл бала санасына 
ата-анасын сыйлай білу үлкен парыз 

Жылдар жемісі 

деген тамаша ұғымды орнықтыру үшін 
айтылған халықтық педагогиканың қуатты 

әдісінің бірі. Осы тұрғыдан алғанда 
Нұрахмет ата-анасын сыйлауда алдына 

жан салмады, әкесінің тірлік сапары шек-
телгенше талап-тілегінің биігінен көрінді, 
анасының ақ батасын алды. Үлкендердің 
мерейленіп жүруіне, мейірленіп күлуіне 
он баланың басшысы ретінде ұйытқы 
бола білді.

Кейінгі жылдары облыстық білім 
басқармасының ұйғарымымен Нұрахмет 
Жанахметұлы Сарқан политехникалық 
колледжін басқарды. Өмірдің мағынасын 
тереңдетіп, әрлендіре түсетін басты 
өлшем-ойлы әрекетке бастайтын тәуекел. 
«Тәуекел түбі-жел қайық, өтесің де 
кетесің»- дейді қазақ атамыз. Келе сала 
Нұрахмет бауырымыз өтпелі кезеңнен 
өгейсіп келе жатқан оқу орнының 
ғимаратын жөндеуге, материалдық-
техникалық базасын қалыптастыруға 
ден қойды. Жоғарыдан оқу корпусын 
жөндеуден өткізуге қаражат сұрады. 
Тиісті құжатын дайындап, шығысын есеп-
теп, сұранысын дәлелдеді. Көп ұзамай 
білімгерлер есік-терезесі жаңартылып, 
оқу кабинеттері жаңғыртылып, заманауи 
сипатқа енген ғимаратта білім ала ба-
стады. Елді мекендерден технологиялық 
колледже оқуға ынта білдіргендердің 
көптігін ескеріп, жылдар бойы жөндеу 
көрмеген жатақхананы күрделі жөндеуге 
де, мүмкіндік тапты. Бюджетке салмақ 
салмай-ақ қолда бар материалдармен 
жылыжай салып, жыл он екі ай бойы ас-
хананы көкөніспен қамтамасыз етудің жо-
лын іздестірді. Басты мақсат, әрине, білім 
сапасын көтеру назардан тыс қалмады.

Алдына мақсат қоймайтын пенде 
болмайды. Мақсат дегенің әрекеттің 
болашақтағы нәтижесінің болжа-
мы. Ол адамның әрекет-қимылының 
бастапқы қозғаушы күші, бағыттаушы 
бағдарламасы. Бүгінгі таңда зейнет жа-
сына келіп, ұзақ жылғы еңбегі ескеріліп, 
Сарқан ауданының Құрметті азама-
ты атанған Нұрахмет Маткаримовқа 
отбасылық бақыт, ұзақ ғұмыр және 
әлеуметтік сипатта мақсат қоюға талпы-
нып, өз ұжымының ұйытқысы болып келе 
жатқан оның қадамына құт, келешегіне 
кемелдік, өміріне мән-мағына тілеуіміз 
орынды.

                                                                                                                                                      
                           Жомарт ИГІМАН.

Адам дүниеде кездесетін бар нәрсені бірінен екіншісінің 
ұқсастығы мен өзгешелігі арқылы танып біледі. Өйткені өмір 
сәйкестіктер мен өзгешеліктердің  қайшылығы мол жиынтық гар-
мониясы. Өмірде күнгей мен көлеңке бар, қағілездік пен бейқамдық 
бар, өткір мен жасық бар, жігерлі мен енжар бар. Менің айтарыма 
азық,әңгімеме тақырып болып отырған кейіпкерімнің көлеңкесінен 
күнгейі басым. Ашық-жарқын қалпымен ойындағысын ақтарып, 
жаттың өзін жақын тартады. Бір айтқанды қағып алатын 
қағілездігі бар, осы қасиеті қандай қызметтің жалын ұстаса да 
өзіне көмекке келеді. Өз еншісінен қағылып көрген жоқ. Енжарлардың 
сапынан емес, жігерлі. Өмірдің сан сынағынан да сыр қалдырмай өз 
жігерін өзі  жанып келеді.

 Сарқан политехникалық колледжінің басшысы, Сарқан ауданының Құрметті 
азаматы Маткаримов Нұрахмет Жанахметұлын зейнеткерлік 63 жасқа толу  
мерейтойымен құттықтаймыз.  

Нұрахмет Жанахметұлы еңбек жолын 1981 жылы Сарқан қаласында СПТУ-18-де 
өндірістік  оқыту шебері болып бастаған. 2018 жылдың қыркүйегінен бастап Сарқан 
политехникалық колледжінің басшысы болып 
еңбек етуде. Ерен еңбегінің жетістіктері де аз 
емес  бірнеше орден, медаль, алғыс хаттары 
бар. 

Нұрахмет Жанахметұлы! Сіз 
мерейтойыңызға лайықты да қошеметтеуге 
тұрар жетістіктеріңізбен келіп отырсыз. 
Ұжымыңыз сізді өз ісінің маманы, сыйластық 
пен құрметті, достық пен адалдықты сақтай 
білетін абзал жан ретінде танып құрметтейді. 
Бүгінгі мерейтойыңызда сізге зор денсаулық, 
ұзақ ғұмыр тілейміз.  Еңбектің тың табыста-
рымен жеткен зейнеткерлік шағыңызда нұрлы 
сәттер көп болсын!

Жасыңыз зейнеткерлік еселенсін,
Мерейіңіз күннен күнге өсе берсін. 
Туған жерде 40  жыл еңбек етіп,
Талай көгерттіңіз көсегесін.
Өмірдің әр қырынан іздеп арай,
Бақыт құсы самғасын сізге қарай.
63-тің асуынан еркін асып,
Сәтті қадам басыңыз 100-ге қарай.
Әрдайым осы тыңғылықты да тындырымды қалпыңыздан танбай табыстан 

табысқа жете беріңіз! 
Ізгі тілекпен: Сарқан политехникалық колледжі ұжымы.

Құттықтаймыз!

Қазақстан Республикасы Еңбек 
және халықты әлеуметтік қорғау 
министрлігі «Еңбек жолы» конкурсын 
өткізу бойынша  іс-шаралар жоспары-
на сәйкес, 2022 жылға «Еңбек Жолы» 
конкурсының өткізілетінін хабарлай-
ды.

«Еңбек Жолы» конкурсы жастарды 
еңбекті құрметтеу рухында тәрбиелеу, 
еңбек дәстүрлерін сақтау, көбейту 
мақсатында және үздік еңбек әулеттері 
мен өндіріс жұмыскерлерін айқындауға 
мүмкіндік береді. Конкурс «Жалпыға 
ортақ Еңбек қоғамы» ұранымен Еңбек 
адамының қоғамдағы беделін арттыруға 
және өнімді еңбекті ынталандыруға 
ықпал етеді.

 Конкурсты өткізу мақсаттары:
1) ұрпақтар сабақтастығын сақтау;
2) еңбек адамдары туралы оң 

қоғамдық пікір қалыптастыру және жаңа 
еңбек әулеттерін құру үшін кәсіпорындар 
мен ұйымдарда жағдайлар жасау;

3) қазақстандықтарда Қазақстан 
Республикасының экономика-
сын дамытуға елеулі үлес қосқан 
отандастарының жетістіктері үшін 
мақтаныш сезімін тәрбиелеу;

4) жастарды еңбекке құрметпен 
қарау, еңбек дәстүрлерін сақтау және 
көбейту рухында тәрбиелеу;

5) «Жалпыға Ортақ Еңбек Қоғамы» 
аясында еңбек адамының қоғамдағы 
мәртебесін арттыру және еңбек 
өнімділігін ынталандыру.

Конкурс жыл сайын 2 (екі) кезеңде 
өткізіледі: өңірлік және республикалық.

Конкурсқа мемлекеттік қызметшілерді 
қоспағанда, салаға қарамастан 
кәсіпорындардың барлық қызметкерлері 
қатыса алады.

Конкурсқа қатысушылар ұсынған 
материалдар негізінде конкурс 

жеңімпаздарын анықтау жөніндегі 
республикалық және өңірлік комиссия-
лар мынадай номинациялар бойынша 
жеңімпаздарды анықтайды:

1) Үздік еңбек әулеті.
Бұл номинацияда ең ұзақ еңбек өтілі, 

ең көп марапаттары бар әулет таңдалады.
Еңбек әулеті– бір отбасының жақын 

туыстарының екі және одан да көп ұрпағы 
болып табылатын (ерлі-зайыптылардың 
бірі немесе екеуі балаларымен не-
месе немерелерімен), қазіргі уақытта 
еңбек қызметін жүзеге асыратын және 
осы кәсіпорында жиынтық жұмыс өтілі 
кемінде 20 жыл болатын бір ұйымның 
жұмыскерлер тобы. Еңбек қызметін 
бәрінен бұрын бастаған еңбек әулетінің 
өкілі әулеттің басшысы болып танылады.

Еңбек әулеті ауылдың, ауданның 
(қаланың, облыстың) қоғамдық өміріне 
белсенді қатысуға, жастарды кәсіптік 
бағдарлауға жәрдемдесуге, өз кәсібін 
насихаттауға тиіс;

2) Жұмыс істейтін жастардың үздік 

тәлімгері.
Бұл номинацияда 

кемінде 20 жыл жұмыс 
өтілі бар ең жоғары тиімді 
тәлімгер таңдалады.

3) Өндірістің үздік жас 
маманы.

Бұл номинацияда 
жұмыс өтілі 5 жылдан 
аспайтын ең белсенді және 
еңбекқор өндіріс жұмыскері 
таңдалады;

Конкурсқа қатысу үшін 
мынадай құжаттар ұсынылады:

Конкурсқа қатысушылар облыстардың, 
республикалық маңызы бар қалалардың 
және астананың жергілікті атқарушы 
органдарына екі данада қағаз және 
электрондық жеткізгіштерде келесі мате-
риалдарды ұсынады:

1) номинация көрсетілген, еркін 
нысандағы конкурсқа қатысу туралы 
өтінішті;

2) жеке куәліктің көшірмесін;
3) номинация тақырыбы бойынша 1-2 

минуттан артық бейнероликті  (қалауы 
бойынша жұмыс орны және дағдылары 
көрсетілген);

4) конкурсант туралы (жұмысы, отба-
сы, қызығатын ісі, хоббиі және т.б.) 1 ми-
нуттан аспайтын компьютерлік презента-
ция (Microsoft Power Point форматында);

5) еңбек әулетінің әр өкілінің неме-
се жұмыскердің жұмыс өтілін растай-
тын, жұмыс беруші куәландырған еңбек 
кітапшасының және өзге де құжаттардың 
көшірмелері (жұмыс орнынан анықтама);

6) жұмыс берушіден немесе 

кәсіподақтан ұсыным хат.
Бар болған жағдайда (келесі 

құжаттардың көшірмелері):
мемлекеттік немесе ведомстволық 

наградалардың, грамоталардың, алғыс 
хаттардың көшірмелері біліктілікті артты-
ру туралы сертификаттар (бар болса).

Конкурсқа құжаттар мемлекеттік неме-
се орыс тілдерінде ұсынылады.

Конкурсты өткізу мерзімдері:
1 шілдеге дейінгі мерзімде өңірлік 

деңгейде үміткерлерден материалдар 
мен өтінімдерді қабылдау;

1 тамызға дейінгі мерзімде «Еңбек 
Жолы» республикалық байқауының 
облыстық комиссиямен өңірлік деңгейдегі 
жеңімпаздарды анықтау;

1 қыркүйекке дейінгі мерзімде өңірлік 
еңбек форумдарында жеңімпаздарды ма-
рапаттау;

10 тамызға дейін «Еңбек Жолы» 
байқауының өңірлік деңгейінен 
жеңімпаздардың материалдарын ҚР 
ЕХӘҚМ-не әрі қарай республикалық 
деңгейде қатысу үшін ұсыну;

1-20 қыркүйек мерзіміне 
республикалық комиссиямен «Еңбек 
Жолы» республикалық байқау деңгейінің 
жеңімпаздарын анықтау;

Қазан айына «Еңбек жолы» 
конкурсының жеңімпаздардың «Жалпыға 
Ортақ Еңбек Қоғамына» республикалық 
форумында марапаттау.

Осыған сәйкес, республикалық 
«Еңбек Жолы» конкурсына  белсенді ат 
салысуларыңызды сұраймыз.

Конкурс туралы толық ақпаратты 
«Алматы облысы жұмыспен 
қамтуды үйлестіру және әлеуметтік 
бағдарламалар басқармасы» ММ-сі 
(Талдықорған қаласы, Қабанбай ба-
тыр көшесі, № 26, 4- қабат) тел.:329675, 
87019132201 алуға болады.

"ЕҢБЕК ЖОЛЫ"
 конкурсы
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«Өрлеу» біліктілікті арттыру ұлттық орталығы» акционерлік қоғамының филиа-

лы Алматы облысы бойынша педагогикалық қызметкерлердің біліктілігін арттыру 
институтының ұйымдастыруымен Алматы қаласында 2022  жылдың 11 мамыр-20 ма-
мыр аралығында “Математика мұғалімінің кәсіби құзыреттілігін дамыту”  курсы бой-
ынша білімімді жетілдірдім. Курстың мақсаты: “Математика” пәнін оқытудың сапасын 
арттыруда мұғалімдерінің кәсіби құзыреттілігін дамыту және пәндік білім берудегі 
педагогикалық шеберлікті жетілдіру.

 Курстан алған әсеріме сөз жеткісіз, үйренгенім ұшан-теңіз. Әсіресе, біз сияқты жас 
мамандарға курс өте құнды ақпараттарға толы болды.  Соның бірі Алматы қаласындағы 
№139 мектеп-гимназиясында өткен көшпелі тәжірибелік сабақ маған қатты ұнады.

Тренеріміз Таджибаева Гаухар Тойлыбайқызының тәртіп пен талап қоюының 
арқасында мен неге қол жеткіздім: 1. Оқу бағдарламаларының мазмұнын, мақсаты 
мен міндетін білдім және түсіндім; 2. Жаңартуды жүзеге асыруға қажет икемділік пен 
дағдыларды меңгердім; 3. Критериалды бағалау жүйесін түсіндім және практикада 
қолдана аламын.

Мүмкіндігім: Осы меңгерген білімімді практика жүзінде қолданып, тәжірибемді одан 
әрі жетілдіруге мүмкіндігім мол.

Осы 2 апталық курста бізбен бірге болып, бар білгенін өз тәжірибесімен ұштастыра 
отырып үйреткен тренеріміз Гаухар Тойлыбайқызына алғысым шексіз. Сізге 
шығармашылық жолыңызда толағай табыстар тілеймін.

Адам мақсатына өзін-өзі жетілдіру арқылы нәтижелі білімге қол жеткізетіні белгілі. 
Олай болса, мақсат айқын, осы мақсатқа жетуде талмай еңбектену нәтижесінде білімді 
ұрпақ тәрбиелеуге атсалысамыз деп сенімді түрде айта аламыз.

Баян СЕРҒАЗИНА, 
М.Мәметова атындағы орта мектебінің

математика пәнінің мұғалімі.

Алғысым  шексіз
Ұстаз еңбегі қашан да тек шәкіртімен, олардың жеткен жетістігімен бағаланады. 

Ұстаздық – ұлы іс. Ұстаз болу арқылы шәкірт  өміріне нәр беретін асыл қасиеттерді 
бойына дарыта аласың. Шәкірттердің ұстазына көрсеткен құрметі арқылы көңілің 
марқайып, еңбегің бағаланғанын сезесің. Жақында осындай көпке үлгі боларлық жақсы 
істің куәсі болдым. 1985 жылы туылған ұл-қыздардың мектеп бітіргеніне 20 жыл болып-
ты. 2002 жылы мектептен түлеп ұшқан жас түлектер бүгін де шаңырақтың  тірегі – әке, 
бір-бір үйдің анасы болған. Өмірден өз үлестерін алып, әр салада еңбек етіп жүрген 
мамандар. 

Алғашқы ұстазы менің анам – Шара Барлыбайқызы болған еді. Екіаша орта 
мектебінде 45 жыл ұстаздық атқарған. Анамның сіңірген еңбегін түсінген түлектер 
ұстаздарының аруағы мен сыныптастары Ермек Есболұлының құрметіне құран оқытып, 
тамақ берді. Осы шарада өз ата-аналары және ұстаздарының да басын қосты. Ұлағатты 
ұстаздары мен осындай өнегелі ата – анадан тәрбие алған жастардың болашақта 
мықты азамат болып, саналы ұрпақ тәрбиелейтініне мен сенімдімін. Ұмытпай туған 
ауылына, мектебіне, ұстаздарына көрсеткен құрметтеріне  басымды иемін. 

Түлектердің отбасына береке, бірлік, шаттық тілеймін. Өсіріп отырған ұл-
қыздарының жақсылығына кенелсін. Еліміз аман, іргетасы тұтас, болашағымыз жарқын 
болсын деген «ақ тілек, жүрек жарды» алғысымды білдіремін.

Салтанат  ЖАҚСЫЛЫҚОВА,
 зейнеткер ұстаз, Екіаша ауылы.

Мемлекетіміздің басты байлығы – адам десек, ал әрбіріміздің аман- саулығымызды 
бақылайтын ол, әрине, ақ халатты абзал жандар болып табылады. Бір сәтке де қателік 
жасауға хақысы жоқ мамандық иелерінің қызмет жолы әрине қиын. Дертіне шипа іздеп 
алдына келген науқасқа жылы сөзімен, аялы алақанымен қолынан келген көмегін 
көрсететін  дәрігерлер қауымы. Иә, дәрісінен бөлек, жылы шырайымен жанына дауа 
іздеген науқасқа шипа болатын ақ халатты абзал жандар – ұлы мамандық иелері. 
Адамгершілік пен парасаттылықтан айнымай, ар-ожданын жоғары қоятын, ертелі-
кеш ұлт пен ұрпақ саулығы жолында қызмет етіп жүрген әрбір медицина саласының 
қызметкері құрметтің ең басты төріне лайық жандар. 

Әлемде бірнеше ардақты да құрметті мамандықтар бар. Солардың бірі – дәрігерлер. 
Оларды “ақ желеңді абзал жандар, адам жанының арашашысы” деп жатамыз. Қалай 
атасақ та артықтық етпейді. Дәрігерді ұлықтау, құрметтеу – әр пенденің азаматтық бо-
рышы. Ауырсақ, сырқаттансақ бірден осы адамдарға жүгіреміз. Алдына барған бізге 
мейірім төге қарап, емдеп, ақыл-кеңестерін береді. Осындай жандардың бірі аудандық 
орталық аурухананың күндізгі бөлімінде ұзақ жылдардан бері денсаулық сақтау сала-
сында қызмет жасап келе жатқан Ләйлә Келгенбаева мен Шынар Тынысбекова. Ләйлә 
Қалиқанқызы мен Шынар Нұрбатырқызы өздерінің уақыттарымен санаспай, науқастың 
қасынан табылып бар мейірімін төгіп күн демей, түн демей қажет кезде жанымыздан 
табылады. Жүрек қалауымен таңдап алған мамандықтарына адал осындай абзал жан-
дарды мерекелерімен құттықтаймыз.

А. СЕЙПОЛДИНА,
Сарқан қаласының тұрғыны.

Мамандықтарына адал жандар

Музей - тарихи құндылықтар 
ордасы

М.Төлебаевтың мемориалды музейі қызметкерлері 
18 мамыр күні «Халықаралық музейлер күні» мерекесін 
өткізді. 

Музейлер күніне арналған бұл шара музейдің ауыз 
толтырарлық мәдени дәстүрлерінің бірі. Ол жастардың 

шығармашылығын дамытуға, ауылымыздың мәдени ортасын құруға үлкен септігін 
тигізеді. Лепсі ауылының тұрғындары мен қонақтары үшін аталмыш шара му-
зей әлемімен танысуға, музей коллекциялары мен экспозициясын көруге, мәдени 
бағдарламаларға қатысуға және көңілді демалып қайтуға зор мүмкіндік береді. Му-
зей қызметкерлері жиынға шақырылған қонақтарды қарсы алып, мерекенің мақсат-
міндеттерімен, оның барысында тамашаланатын көріністердің барысымен таныстыр-
ды. Осы жылғы шара бағдарламасында келушілер «Музей - тарихи құндылықтар 
ордасы», «Дала мәдениетінің алтын бесігі – киіз үй» атты көрмелермен танысты. Бұл 
жолы ауыл тұрғындары мен қонақтарына музейдің қор коллекциясы негізінде құрылған 
көрмелер ұсынылды: - «Дала мәдениетінің алтын бесігі – киіз үй» атты тақырыпта 
көрмесі көшпелі өмірдің негізгі баспанасы – киіз үй туралы кең көлемде мағлұмат берді. 
- «Музей - тарихи құндылықтар ордасы» атты тақырыпта көрмесінде музей қорына 
соңғы жылдары жинастырылған экспонаттармен таныстырылды.

Келушілер түрлі бағдарламаға қатысып, деректі фильмдер көріп, квест ойындарына 
қатысты. Музей түні акциясы барысында келушілерге  – «М.Төлебаевтың отбасы мен 
балалық шағы», «М.Төлебаевтың өнер жолы», «Әлемдік деңгейдегі классиктер»атты 
залдарына тегін кіріп, экскурсия тыңдау мүмкіндігі берілді. Мерекелік шараны 
тамашалаған ауыл жұртшылығы ризашылықтарын білдіріп, көңілді тарасты. Кез-келген 
елде музей - мемлекеттің айнасы. Музей арқылы сол елдің тарихы, мәдениеті туралы 
танымдық түсінік қалыптасады деген ойдамыз...

С.ДЖАПАРОВ,
М.Төлебаевтың мемориалды музейінің қор сақтаушысы. 

Балабақшаға мың алғыс
 
Адам алғыс пен ризашылықты естіген сайын, жақсылық 

жасағысы келіп тұратыны баршамызға мәлім. Бүгінде  баланы 
жаңа заманның тұлғасы етіп тәрбиелеп шығару үшін балалар-
ды кішкентай кезінен тәрбие мен оқуға баулу басты назарда.  
Балабақша – барлық тәрбие мен білімнің ең алғашқы баспалдағы 
іспеттес. 

Мұндағы тәрбие мен білім балалардың табиғи мінезін, қабілетін ерте жастан да-
мытады. Қазір біздің «Балдырған» балабақшамызда балаларға үздіксіз білім беру-
де барлық жағдай қарастырылған. Бұны балабақшада өтіп жатқан қоғамдық-саяси, 
тұрмыстық, маусымдық мерекелердің ертеңгіліктерінен көруге болады. Өз ба-
сым балабақшада өткізілген әрбір іс-шараның тәрбиелік маңызы зор, балалардың 
санасының дамуына, өсіп –жетілуіне, дені сау жеке тұлға болып қалыптасуына әсері 
мол – деп білемін. Осының бәрін тілге тиек етіп балабақша табалдырығын аттағалы 
бері балапандарымызға әріптерді  танытып, қалам ұстап жаза бастаған сәттен  ба-
стап тәлім-тәрбие беріп, күндерін шат – күлкіге толтырған «Еркетай» мектеп алды 
даярлық тобының тәрбиешілері Толеугалиева Гульфайрус, Токанова Мақпал және 
Аязбаева Гүлзат апайларымызға алғыс айтқым келіп отыр.  Бала – болашағымыз, 
бала – қуанышымыз – демекші олардың былдырлаған тілінен сіздердің есімдеріңіз 
жаңғырып шығады. «Апай айтқан» - деген әңгімелері жүрекке жылу сыйлайды. Әр 
айтқандарын тыңдап отырып,  апайларың дұрыс айтыпты деп қуана айта аламын. 
Сондықтан да сіздерге бүгін шексіз ризашылығымды білдіріп, алдағы уақытта үлкен 
жетістіктерге жетуіне тілектестігімді білдіремін. Еңбекпен келген  жетістіктеріңіз арта 
берсін. Егемен еліміздің талабына сай  мектепке дейінгі тәрбие мен білім беру, білімді 
де тәрбиелі ұрпақ тәрбиелеу – білімді, жан-жақты тәрбиешілердің еншісінде.Сіздерден 
қанат қаққан балапандар мектеп қабырғасында да жақсы оқып, еліне елеулі, халқына 
қалаулы азаматтар мен азаматшалар бола берсін! 

                                                                        Ж.МАМАНОВА,
    ата – ана.   

Білім негізі бастауышта қаланады
Ұрпақ болашағын ойлайтын әрбір мұғалім өз шәкіртінің білімді, сауатты болып 

өсуін қалайды. Ал білімге, өнерге, ғылымға апарар жол бастауыш сыныптан бастала-
ды. Сондықтан, жаңа оқу жылы басталып, алғаш рет мектеп табалдырығын аттаған 
бүлдіршіндердің заман талабына сай білім алып, ақпараттық технологияны еркін 
меңгеруіне жағдай жасау бүгінгі күннің басты мақсаты.

Бастауыш сыныптың негізгі міндеті – жеке тұлғаны дамытып, оның алғашқы 
қалыптасуын қамтамасыз ету, білімге деген сенімін нығайту, іскерлігі мен дүниетанымын 
қалыптастыру, оқуға деген қызығушылығын оятып, ынтасын арттыру болып табыла-
ды. «Білім негізі – бастауышта» демекші, білім берудің алғашқы атасы – бастауыш 
білім. Баланы бастауыш сыныптан бастап шығармашылық ойлауға, өз бетінше шешім 
қабылдай алуға, практикалық әрекеттерге дайын болуға, оларды шығармашылық 
бағытта жан-жақты дамыту – мұғалімдердің міндеті. Қазіргі таңда жаңа бағдарламаны 
әрбір мұғалімнің іс-тәжірибeсінe eнгізу мектебіміздің басты талабына айналып, бүгінгі 
күні, алғашқы нәтижесін де бере бастады. Осы орайда, бастауыш сыныпқа мектепалды 
даярлық сыныбы – алғашқы тәрбие, білім берудің баспалдағынан өткен бүлдіршіндер 
сынып өміріне бірден үйрене қоймайды. Оқу мақсаты – баладан мақсаттылықты, 
шығармашылықты, логикалық пайымдауды қажет еткен кезде бала қинала бастайды.

Ойын іс-әрекетінен оқу іс-әрекетіне көшудің қиындығы қандай? Яғни, сабақтастық 
болу  керек. Біріншіден, екі буын арасындағы ортақ мақсат-міндеттер, ортақ мазмұндық 
жүйе, екіншіден, білім берудің әдістемелік жүйесінің әрбір компонентінің үйлесімділігі. 
Осының барлығы бір ғана түпкілікті мақсатқа – баланы жүйелі сатылы дамыту, бір бу-
ыннан екінші буынға неғұрлым сәтті өтуге бағытталуы тиіс. Өкінішке орай, көптеген 
әріптестеріміз ойлаудың бұл екі түрін көп елемей, тез арада сөздік-логикалық ойлауды 
дамытуға кіріседі. Алайда, бала ойлауының жоғарғы формаларының жетік қалыптасуы 
нақ осы көрнекі-әрекеттік, көрнекі-бейнелік түрлерін берік қалыптастырып, сөздік 
логикалық ойлау түрлерін біртіндеп дамытуға байланысты жұмыстар жүргізілуі қажет. 
Осы орайда, ойын технологиясының маңызы зор. Бала зейіні қажет ететін, әдейілеп 
ұйымдастырылған ойындар оның ақылын, дүниетанымын кеңейтеді, мінез – құлқын, 
ерік – жігерін қалыптастырады. 

М.ТӨЛЕУЛИНА,
Бірлік орта мектебінің бастауыш сынып мұғалімі. 



 

№ 
Жер учаскелерінің 

орналасу орыны 

Ауыл    

шаруашылық 

түрі 

Жер 

учаскесі 

алаңы, га 

Жер учаскесінің пайдалану 

мақсаты 

Топырақ тың 

сапалық сипат- 

тамасы 

Бон- 

нитет 

балы 

Сумен 

қамтамасыз 

етілуі 

Өңірдің ауыл 

шаруашылы-

ғына 

мамандануы 

Құқық түрі 

Екіаша ауылдық округі 

1 
Сарқан ауданы, 

босалқы жерлерден 
Жайылым 15 

Шаруа/фермерлік қожалығын, 
ауылшаруашылық тауарлы 

өндірісін жүргізу үшін 

Таулы, ашық 

қоңыр 
60,7 қамтылмаған 

Мамандандыр

ылған 

Уақытша 

10 жылға 

Көктерек ауылдық округі 

2 
Сарқан ауданы, 

босалқы жерлерден 
Жайылым 500 

Шаруа/фермерлік қожалығын, 

ауылшаруашылық тауарлы 

өндірісін жүргізу үшін 

Құмдар 6,0 қамтылмаған 
Мамандандыр

ылған 

Уақытша 

10 жылға 

3 
Сарқан ауданы, 

босалқы жерлерден 
Жайылым 300 

Шаруа/фермерлік қожалығын, 

ауылшаруашылық тауарлы 

өндірісін жүргізу үшін 

Құмдар 1,7 қамтылмаған 
Мамандандыр

ылған 

Уақытша 

10 жылға 

Черкасск ауылдық округі 

4 

Сарқан ауданы, 

босалқы жерлерден 

 

Суарылмайтын  

егістік 
5 

Шаруа/фермерлік қожалығын, 
ауылшаруашылық тауарлы 

өндірісін жүргізу үшін 

Таулы, ашық 

қызыл, қоңыр 
30,5 қамтылмаған 

Мамандандыр

ылған 

Уақытша 

10 жылға 

5 
Сарқан ауданы, 

босалқы жерлерден 

Суарылмайтын  

егістік 
4 

Шаруа/фермерлік қожалығын, 
ауылшаруашылық тауарлы 

өндірісін жүргізу үшін 

Таулы, ашық 

қызыл, қоңыр 
30,5 қамтылмаған 

Мамандандыр

ылған 

Уақытша 

10 жылға 

Шатырбай ауылдық округі 

6 
Сарқан ауданы, 

босалқы жерлерден 
Шабындық 20 

Шаруа/фермерлік қожалығын, 

ауылшаруашылық тауарлы 

өндірісін жүргізу үшін 

Таулы, ашық 

қызыл, қоңыр 
40,4 қамтылмаған 

Мамандандыр

ылған 

Уақытша 

10 жылға 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

№ 

Место 

расположения 

земельного 

участка 

Вид 

сельскохозяй-

ственных 

угодий 

Площадь 

земель-

ного 

участка, га 

Целевое назначение 

земельного участка 

Качественная 

характеристика 

почв 

Балл 

бонитета 

Водообеспе-

ченность 

Сельскохозяй

ственная 

специализация 

региона 

Вид права 

Екиашинский сельский округ 

1 
Земли запаса, 

Сарканский район 
Пастбище 15 

Для ведения крестьянского/ 
фермерского хозяйства, товарного 

сельхоз. производства 

Горные, светло-

коричневый 
60,7 не обеспечены 

Специализиров

анный 

Временное 

на 10 лет 

Коктерекский сельский округ 

2 
Земли запаса, 

Сарканский район 
Пастбище 500 

Для ведения крестьянского/ 
фермерского хозяйства, товарного 

сельхоз. производства 
Пески 6,0 не обеспечены 

Специализиров

анный 

Временное 

на 10 лет 

3 
Земли запаса, 

Сарканский район 
Пастбище 300 

Для ведения крестьянского/ 
фермерского хозяйства, товарного 

сельхоз. производства 
Пески 1,7 не обеспечены 

Специализиров

анный 

Временное 

на 10 лет 

Черкасский сельский округ 

4 
Земли запаса, 

Сарканский район 

Богарная 

пашня 
5 

Для ведения крестьянского/ 
фермерского хозяйства, товарного 

сельхоз. производства 

Горные, светло-
красные, 

коричневые 
30,5 не обеспечены 

Специализиров

анный 

Временное 

на 10 лет 

5 
Земли запаса, 

Сарканский район 

Богарная 

пашня 
4 

Для ведения крестьянского/ 
фермерского хозяйства, товарного 

сельхоз. производства 

Горные, светло-
красные, 

коричневые 
30,5 не обеспечены 

Специализиров

анный 

Временное 

на 10 лет 

Шатырбайский сельский округ 

6 
Земли запаса, 

Сарканский район 
Сенокос 20 

Для ведения крестьянского/ 
фермерского хозяйства, товарного 

сельхоз. производства 

Горные, светло-
красные, 

коричневые 
40,4 не обеспечены 

Специализиров

анный 

Временное 

на 10 лет 
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Табиғатты қорғау акциясы 
қорытындыланды

1 маусым - халықаралық балалар күніне орай «Жоңғар Алатауы» мемлекеттік 
ұлттық табиғи паркі парк қызметкерлерінің ұйымдастыруымен «Парктер  шеруі -2022» 
халықаралық табиғатты қорғау акциясының жабылу салтанаты өтті. Акцияның мақсаты 
– Ерекше қорғалатын табиғи аумақтарда қоғамдық дұрыс көзқарас қалыптастыру және 
көпшілікті жұмылдырып, халықтың экологиялық мәдениетін көтеру, патриоттық сезімін 
ояту.

Орталық алаңнан шерумен  бастау алған бұл іс –шараның жалғасы мерекелік кон-
цертке ұласты. Бүлдіршіндер би билеп, ән айтып өз өнерлерін ортаға салды. 

Табиғатты қорғау акциясында  «Табиғат - тал бесігім» атты байқауында жеңімпаз 
атанған оқушылар мен студенттер парктің арнайы дипломдары мен ескерткіш 
сыйлықтары мен және белсене ат салысқан қатысушылар алғыс хаттарымен ынталан-
дыру сыйлықтарымен  марапатталды. 

«Парктер шеруі» табиғатты қорғау акциясына ат салысқандарыңыз үшін 
оқушыларға, студенттерге, қызметкерлерге, тұрғындарға алғысымыз шексіз,- деді парк 
қызметкерлері. 

А.ШАТЫРБАЕВА,
«Жоңғар Алатауы» МҰТП

экологиялық ағарту инженері.

Бар жақсылық балаларға 
«Өмірдің бір қызығы – бала 

деген». Бұл әрбір жанның жүрек 
түкпірінде, көңіл қалтарысында 
жүретін өмірлік қағида кілті. 
Себебі адам өмірінің мәні мен 
сәні де – бала. Бала – отбасының 
мызғымас тірегі, ертеңге деген 
сенімінің кепілі. Биыл мемлекет 
басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев 
2022 жыл "Балалар жылы" деп 
жариялады. 

«Балалар жылы» аясында Сарқан аудандық білім бөлімі мен балалар 
шығармашылық үйінің ұйымдастыруымен мерекелік шаралар өтті. Орталық саябақта 
"Жұлдызды сәт" атты мерекелік концертке балалар шығармашылық үйі және қала 
мектептерінің кішкентай өнерпаздары қатысты. Ал, арбат аллеясында «Бояу-
лар құпиясы» атты асфальтта сурет салу байқауы өтті. Шара соңында іс – шараға 
қатысқан балаларға демеушілер мен білім бөлімі тарапынан балмұздақтар таратылды. 
Жадыраған жаздың алғашқы күніндегі ең көркем, ең мейірімді мейрамы құтты болсын!

Өз тілшіміз.

День защиты детей
Данный международный праздник является одним из самых важ-

ных. Каждый год проводятся различные мероприятия, где детям 
оказывается поддержка в виде подарков, угощений, концертов, теа-
тральных представлений, организовываются встречи и конкурсы, а 
также материальная помощь сиротам, инвалидам, детям из малои-
мущих семей и детям-беженцам.

Но День защиты детей — это не только веселый праздник для са-
мих детей, это и напоминание обществу о необходимости защищать 
права ребенка, чтобы все дети росли счастливыми, учились, занима-
лись любимым делом и в будущем стали замечательными родителя-
ми и гражданами своей страны.

Международный день защиты детей отмечается 1 апреля, но лучшим временем 
проведения мероприятия в школе считается конец апреля.

Необходимо, чтобы активное участи в организации и проведении праздника при-
няли , все классы школы, родители учеников. Важна заблаговременная подготовка, 
справедливое распределение обязанностей, четкое руководство. От этого во многом 
зависит успех мероприятия.

Праздник необходимо разбить на этапы, затрагивающие различные области безо-
пасности, правоведения, истории. 

Рекомендуется провести интеллектуальные викторины на выявление учеников с 
самой высокой правовой культурой с последующим их награждением. Также предла-
гаю включить в программу мероприятия спортивные эстафеты, тематические беседы, 
обучающие игры, мастер-классы, просмотр тематических мультфильмов\фильмов, 
творческие конкурсы, показательные выступления сотрудников органов безопасности. 
Поощряется награждение отличившихся учеников.

 Таким образом, чтобы наше мероприятие, на которое затрачено столько сил и вре-
мени, прошло успешно, организаторам необходимо понимать важность и значимость 
праздника в современном обществе, опасность существующей проблемы. Также, нуж-
но постоянно помнить о том, что мероприятие проводится для детей, то есть, наша 
цель – сделать день увлекательным, максимально информативным, насыщенным.

Только при качественной подготовке, согласованности организаторов, разнообра-
зии форм и методов, встреча пройдет успешно и принесет детям радость и пользу.

Марфугаш  КАИРБЕКОВА,   
учитель информатики  Екиашинская средняя школа.

Қазақстан Республикасы Мемлекеттік 
қызмет істері агенттігі 

«Үздік ауыл әкімі» конкурсының 
басталғанын хабарлайды

«Үздік ауыл әкімі» республикалық конкурсы Қазақстан Республика-
сы Үкіметінің 2021 жылғы 6 қазандағы № 167-р өкімімен қабылданған 
«Рухани жаңғыру» бағдарламасын Ұлттық жаңғыру кезеңіне көшіру 
жөніндегі 2022-2024 жылдарға арналған жол картасының 82-тармағына 
сәйкес өткізіледі.

Конкурсты өткізу кезеңі: 2022 жылдың маусым-қазан айлары. Конкурсқа 
құжаттар 2022 жылдың 10 маусымынан бастап 30 маусымына (қоса есептегенде) 
дейін қабылданады.

Конкурсқа қатысуға мемлекеттік қызметте әкім лауазымында үш жылдан кем 
емес өтілі бар, Әдеп кодексінің талаптарын бұзғаны, мемлекеттік қызметке кір 
келтіретін теріс қылығы үшін алынбаған тәртіптік жазалары жоқ, сондай-ақ соңғы 
1 жылда қоғамда теріс пікір тударатын әкімшілік жауапкершілікке тартылмаған, 
2021 жылғы «Б» корпусының мемлекеттік әкімшілік қызметшілерінің қызметін 
бағалау қорытындысы бойынша «тиімдіден» төмен емес бағаланған кент, ауыл, 
ауылдық округ әкімдеріне жол беріледі.

Конкурсты өткізу туралы толық ақпарат Мемлекеттік қызмет істері агенттігінің 
ресми сайтында және облыс әкімдіктерінің сайттарында орналастырылған.

https://www.gov.kz/memleket/entities/qyzmet/press/news/details/382427?lang=kk
Конкурсты өткізудің жалпы ережелерімен келесі сілтеме арқылы танысуға бо-

лады.
(https://www.gov.kz/memleket/entities/qyzmet/documents/details/312652?lang=kk
h t t p s : / / w w w . g o v . k z / m e m l e k e t / e n t i t i e s / z h e t y s u / d o c u m e n t s /

details/310110?lang=kk). 
Конкурс құжаттарын ags_2010@mail.ru эл. поштасына жолдаңыз.
Конкурсты ұйымдастыруға байланысты қосымша сұрақтар бойынша            
 8-7282-240804, 8-701-7774580 тел. нөміріне хабарласуға болады.

Агентство Республики Казахстан по 
делам государственной службы 

сообщает о начале конкурса 
«Лучший сельский аким»

 
Объявляется о старте республиканского конкурса в соответ-

ствии с п. 82 Дорожной карты по переходу программы «Рухани 
жаңғыру» на период национальной модернизации на 2022-2024 годы, 
утвержденного постановлением Правительства Республики Казах-
стан  от 6 октября 2021 года № 167-р.

Период проведения конкурса: июнь-октябрь 2022 года.  
К участию в конкурсе допускаются акимы поселка, села, сельского округа, име-

ющие стаж государственной службы на должности сельского акима не менее трех 
лет, не имеющие неснятые дисциплинарные взыскания за нарушение требований 
Этического кодекса государственных служащих, за совершение дисциплинарного 
проступка, дискредитирующего государственную службу, а также не привлечен-
ные за последние 1 год к административной ответственности, создающее нега-
тивное мнение в обществе, которые за 2021 год по результатам оценки деятель-
ности административных государственных служащих корпуса «Б» оценены не 
ниже «эффективно».

Для участия в конкурсе прием документов осуществляется с 10 июня по 30 
июня 2022 года включительно.   

Полная информация о правилах проведения конкурса размещена на офици-
альном сайте Агентства по делам государственной службы и областного Акимата.

https://www.gov.kz/memleket/entities/qyzmet/press/news/details/382427?lang=ru
С общими положениями проведения конкурса можно ознакомиться по следую-

щей ссылке.
(https://www.gov.kz/memleket/entities/qyzmet/documents/details/312652?lang=ru
https://www.gov.kz/memleket/entities/zhetysu/documents/details/310110?lang=ru ). 
Документы для конкурса можно отправить на эл. почту ags_2010@mail.ru.
По вопросам организации конкурса обращаться по телефонам 8-7282-

240804, 8-701-7774580.


