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ARQANS
Ауданныњ ќоѓамдыќ-саяси апталыќ газеті

МӘҢГІЛІК ЕЛДІҢ БІРЛІГІ БЕКЕМ БОЛСЫН!
Аудан  әкімі Ғалымжан Қанатұлы Маманбаевтың ТӘУЕЛСІЗДІК КҮНІ 

мерекесімен құттықтауы
Құрметті Сарқан ауданының тұрғындары! 

Баршаңызды Қазақстан Республикасы 
Тәуелсіздігі мерекесімен шын жүректен 
құттықтаймын! Ата-бабамыз ғасырлар бойы 
аңсаған киелі Тәуелсіздігімізге биыл 31 
жыл толды. Тәуелсіздік дәмін татқалы та-
лай белестерді бағындырып, асқар асулар-
ды астық. Біздің ең басты байлығымыз - ел 
аумағының біртұтастығы және халқымыздың 
қамсыз тірлігі, татулығы мен бірлігі. Өткен 
жылдар біз үшін жас мемлекеттің қалыптасу 
мен тұрақты даму кезеңі болды. Осы жыл-
дарда экономикалық, саяси және әлеуметтік 
салаларда бірқатар реформалар жүзеге асы-
рылды. 

Қадірменді жерлестер! Ел тәуелсіздігін 

бекемдеуге Сарқан ауданы тұрғындарының 
да қосқан үлесі зор. Алдағы уақытта да әрбір 
азаматтың еселі еңбегі ел қуатын арттырудың, 
мемлекетіміздің саяси беделі мен халықтың 
әл-ауқатын жақсартудың кепілі бола беруіне 
нық сенімдіміз. 

Құрметті аудан тұрғындары! Өткеннен 
өнеге алған халқымыз үшін тәуелсіздіктен 
асқан қасиетті ұғым жоқ. Баршаңызды ай-
тулы күнмен құттықтап, көк тудың аясын-
да бейбітшілігіміз баянды болсын деген 
ізгі тілегімді ортаға қосамын. Көшбасшысы 
көреген, бірлігі бекем елдің Тәуелсіздігі 
қашан да тұғырлы, ұлы мақсаттары ғұмырлы, 
бақыты баянды болмақ. Жұртымыз аман, 
жеріміз тыныш болсын! 

Желтоқсанның 8-інде сағат 
15-00-де Мәдениет үйінде кітап 
көрмесі ұйымдастырылып, сах-
на тақырыпқа сай безендіріліп, 
байқау аралығында Жомарт 
Игіманның сөзіне жазылған 
әндер орындалды. Мәдени 
іс-шараның бастауында ау-
дан әкімі Ғалымжан Маман-
баев ақын шығармашылығын 
насихаттау бағытындағы 
байқаудың мәні мен маңызына  
тоқталып, сөз өнерін ұлықтап 
жүрген үміткерлерге сәт-сапар 
тіледі. Поэзия жанашырлары, 
аудандағы колледж білімгерлері, 
шәкірттерін баулып жүрген 
ұстаздар қатысқан байқауда 

Мемлекет басшысы Қасым-
Жомарт Тоқаев жуырда өткен 
ұлықтау рәсімінде әділетті 
Қазақстанда еңбек адамына 
ерекше құрмет көрсетілетінін 
айтты. Еңбектің қадір-қасиетін 
білетін заман туғандығын естіп 

Еркін елдің ертеңі

Тәуелсіздік 
күні қарсаңында 

«Еркін елдің 
ертеңі» атты 
ақын Жомарт 

Игіман атындағы 
көркемсөз оқу 
шеберлерінің 

байқауы аудандық 
мәдениет үйінде 

өтіп, аудан 
мектептерінен 29 

үміткер қатысты. 

жүзден жүйрік 
шыққан өрендер 
аз болған жоқ. 

А қ ы н 
ш ы ғ а р м а л а р ы 
туралы зерттеу-
лер, танымдық 
м а қ а л а л а р 
о б л ы с т ы қ , 
республикалық 
б а с ы л ы м д а р -
да жарияланып, 
әдебиетшілерден 
өзіндік бағасын 
алуда. Ақын Сара 
атындағы орта 
мектептің қазақ 
тілі және әдебиеті 

пәнінің мұғалімі, ақын Самал 
Шеңгелбаеваның бір шәкірті 
кіші ғылым академиясына Жо-
март Игіман шығармашылығы 
туралы зерттеу еңбегімен 
қатысуда. Ақын-ұстаз Самал 
Шеңгелбаеваның байқау алдын-
да жұртшылыққа жеткізген сарап-
тамасында кеш иесінің өлеңдегі 
өзіндік өрнектері жан-жақты са-
раланды. Байқау нәтижесінде 
Қарауылтөбе орта мектебінен 
Әсел Сахбекова, Шатырбай орта 
мектебінен Сәния Төлеубек, 
М.Жұмабаев атындағы орта мек-
тептен Ақерке Садықжан, Екіаша 
орта мектебінен Айханым Та-
нысбай, Н.Островский атындағы 

мектеп-лицейден Фариза 
Жансерікқызы, Қарауылтөбе 
орта мектебінен Кәусар Қазтай, 
Алмалы орта мектебінен Айым 
Оралбек жүлдегер болып таны-
лып, арнаулы сыйлықтармен 
марапатталды. Сонымен қатар 
байқауда қатысқан оқушылардың 
барлығына да ұйымдастыру 
комитетінің Алғыс хаты мен ақын 
кітаптары қолтаңбасымен табыс 
етілді. 

П.ЖЕҢІСХАН.

ЕҢБЕК АДАМЫНА ЕРЕКШЕ ҚҰРМЕТ
қуандым. Кезінде ел игілігі үшін 
бас көтермей жұмыс істеген 
жастық шағым көз алдыма 
елестеді. Ауыл шаруашылығы ин-
ститутын бітіріп, туған ауылыма 
маман болып оралғанда жайлы 
орын көксемей, қызылшашылар 
звеносын басқаруға өз еркіммен 
бардым. Бір салада үзіліссіз 
еңбек етіп, еңбегімнің жемісін 
көрдім, өңіріме орден қададым. 
Балаларым менің еңбекке де-
ген құлшынысымды бойларына 

сіңіріп, ауыл шаруашылығын 
дамытуға өзіндік үлестерін 
қосуда. 

Қазір ауыл шаруашылығы 
құрылымдарында механизатор-
лар, комбайншылар жетіспейді. 
Жұмыс берушілер өзге де 
мамандарға зәру. Қарапайым 
еңбек адамын ескермегендіктен 
жастар жағы еңбек ету-
ге құлықсыз. Кешегі дәстүр 
сабақтастығы үзілді. Осы бір 
түйінді мәселені Мемлекет бас-

шысы дер кезінде аңғарып, 
қоғамды олқылықтың орнын 
толтыруға шақырып отыр. 

Қазіргі уақытта әлемде азық-
түліктің жетіспеушілігі жыл сай-
ын айқын байқалып отыр. Бұл 
мәселе БҰҰ Бас Ассамблеясының 
да мінберінен сөз болып жүр. 
Сондықтан да Президент 
еліміздің азық-түлік қауіпсіздігін 
қамтамасыз ету мәселесін жиі 
қозғап, ауыл шаруашылығы са-
ласын дамытуға зор көңіл бөлуі 

және де ауылды дамытуды 
заңмен бекітуі бұл салада 
үлкен бетбұрыс жасалатынына 
сендіреді.

Б а р ш а л а р ы ң ы з д ы   
Тәуелсіздік мерекесімен құт-
тықтаймын, халқымыздың жақ-
сы да жарқын күндерге жетуіне 
игі ықпал тигізе берейік!

Балтабек ӘБІЛҚАСЫМОВ,
«Әбілқасымов» шаруа 

қожалығының басшысы, 
Қарабөгет ауылы.
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ЖЕТІСУ ОБЛЫСЫ 
САРҚАН АУДАНЫ, ҚАРАБӨГЕТ АУЫЛДЫҚ 

ОКРУГІ  ƏКІМІНЕ  ҮМІТКЕРЛЕРДІҢ 
САЙЛАУАЛДЫ БАҒДАРЛАМАЛАРЫ  

ЖЕТІСУ ОБЛЫСЫ 
САРҚАН АУДАНЫ ҚОЙЛЫҚ АУЫЛДЫҚ 

ОКРУГІ ƏКІМІНЕ ҮМІТКЕРЛЕРДІҢ 
САЙЛАУАЛДЫ БАҒДАРЛАМАЛАРЫ

2

Өмірбаян деректері: Байжуманова Даль-
мира Сәрсенбайқызы 1988 жылы 31 мамырда  
Қарабөгет ауылында  дүниеге келген. Ұлты-
қазақ,  білімі-жоғары. 

2005-2009 жылдары Жетісу мемлекеттік 
университетінде оқыды; 2009-2012 жыл-
дары –  Қарабөгет ауылы «Аль-Фараби 
атындағы орта мектебі мектепке дейінгі шағын 
орталығымен» коммуналдық мемлекеттік 
мекемесінің  биология пәні мұғалімі; 2012-2013 
жылдары – Үшарал қаласындағы Мұхаметбай 
Мыңбайұлы атындағы орта мектебінде лабо-
рант қызметін атқарды; 2015-2020  жылдары 
Қарабөгет ауылы «Аль-Фараби атындағы орта 
мектебі мектепке дейінгі шағын орталығымен» 
коммуналдық мемлекеттік мекемесінің  био-
логия пәні мұғалімі; 2020 жылдан осы уақытқа 
дейін   Қарабөгет ауылы «Аль-Фараби 
атындағы орта мектебі мектепке дейінгі шағын 
орталығымен» коммуналдық мемлекеттік 
мекемесі директорының тәрбие ісі жөніндегі 
орынбасары.

Кандидаттың сайлауалды бағдарла-
масы: 

Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт 
Тоқаевтың жүзеге асырып жатқан реформа-
ларын толығымен қолдаймын. Барлық саяси 
экономикалық және әлеуметтік мақсаттары 
мен міндеттерін жүзеге асыру мақсатында 
келесі мәселелердің іске асуына баса назар 
аударамын: 

- Шағын және орта бизнестің ауылдық жер-
лерде кең өрісті дамуына өз үлесімді қосамын.

 - Ауданның экономикалық және әлеуметтік 
бағдарламаларының орындалуын қадағалауды 
қолға аламын. 

- Жастарға барлық қызмет саласында да 
қолдау көрсетемін;

- Аз қамтылған отбасыларына қол ұшын 
беремін; 

- Елдің биік мақсаты мен ауыл халқының 
игілігі жолында аянбай, адал еңбек етемін. 

Қарабөгет ауылдық округі әкіміне сайланған 
жағдайда округ тұрғындарының тыныс-
тіршілігін үнемі өз назарымда ұстап, төмендегі 
мәселелерді шешуге жұмыстанамын.

Ауылды абаттандыру, көгалдандыру, 
санитарлық тазалығын сақтау жұмыстарын 
жақсарту; 

Жұмыссыздық деңгейін азайтудың барлық 
шараларын алу, «Нәтижелі жұмыспен қамту 
және жаппай кәсіпкерлікті дамытудың 2017-
2021 жылдарға арналған бағдарламасы» 
бойынша жұмыссыз жастарды қысқа мерзімді 
кәсіптік оқумен қамтамасыз ету, жаппай 
кәсіпкерлікті дамыту бағытында жұмыстану;

Тұрмысы төмен отбасылар, мүгедектер, 
жалғызбасты аналар мен қарияларға жыл 
бойы қамқорлық жасау; 

Ауылдағы жастар мен оқушылардың бос 
уақытын тиімді өткізу үшін жұмыстану, ауылдық 
жерде бұқаралық спортты дамуына үлес қосу; 

Мәдениет саласында патриотизм, ұлттық 
қасиеттерді насихаттауда мәдени шаралар 
өткізу, жастарды рухани жағынан тәрбиелеуді 
басты назарда ұстау: 

Мектептің әлеуметтік, материалдық 
жағдайын үнемі назарда ұстап, білім 
сапасының одан әрі артуына, ата-ана 
мен мектеп ұжымының ортақ  мүдде үшін 
жұмыстануына ұйытқы болу.

Өмірбаян деректері: Рабигулов Жабай-
хан Болысбекұлы 1970 жылы 17 мамырда  
Қарабөгет ауылында  дүниеге келген. Ұлты-
қазақ,  білімі-жоғары.

1985 жылы Талдықорған зоотехникалық-
малдәрігерлік техникумына бухгалтерлік есеп 
мамандығы бойынша түсіп, 1988 жылы оқуын 
тәмамдады.  1992 Қазақтың ауылшаруашылық 
институтына түсіп 1999 жылы Қазақ мемлекеттік 
аграралық университетін экономист-бухгалтер 
мамандығы бойынша бітіріп шықты.

16.07.1988 жылы –  Қарабөгет кеңестік 
шаруашылығының  орталық бухгалтериясы-
на жұмысқа қабылданды; 05.12.1988 жылы – 
Әскери қызметке шақырылуына байланысты 
Қарабөгет кеңестік шаруашылығының  орталық 
бухгалтериясы қызметінен босатылды; 1988-
1990 жылдары Совет армиясының қатарында 
әскери борышын өтеді;  02.02.1991 - 23.02.2005 
жылдар аралығында 22 партсъезд (Алматы об-
лысы, Ескелді ауданы, Алдабергенов ауылы) 
атындағы ұжымдық шаруашылықта әр сала-
да  қызметін атқарды; 2005-2008 жылдары 
«VITASOY» АҚ-ның Ескелді ауданы бойынша 
агроном - басқарушы болып қызмет атқарды; 
2008-2019 жылдан бастап «БК- ЖАС» ЖШС 
директоры; 2019 ж. қаңтар –осы уақытқа дейін 
Қарабөгет ауылдық округінің әкімі. 

Кандидаттың сайлауалды бағдарла-
масы:

Қарабөгет ауылдық округінің әкімі лауазы-
мына үміткер болу туралы шешім қабылдай 
отырып, ауылдағы әлеуметтік мәселелерді 
шешуге бар күш-жігерімді және өзімнің барлық 
дағдыларым мен білімімді жұмыс барысында 
қолдануға ниеттімін.

Мен Қазақстан Республикасы 
Президентінің, Үкіметтің тапсырмаларын 

БАЙЖУМАНОВА Дальмира Сәрсенбайқызының 
САЙЛАУАЛДЫ БАҒДАРЛАМАСЫ

орындауға, ауылдық жерлердегі мемлекеттік 
бағдарламаларды іске асыруға және сайлау 
бағдарламасының негізгі ережелерін жүзеге 
асыруға бар күш-жігерін саламын.

Менің сайлау бағдарламам Қарабөгет 
ауылдық округін дамытуға, ауылдық 
жерлердегі әлеуметтік өмірді жақсартуға, 
стратегиялық дамудың басқару жүйесін 
құруға және стратегиялық мақсаттарға же-
туге бағытталған мәселелердің қажеттілігін 
анықтауға бағытталған.

Қазақстан Республикасының Консти-
туциясы және мемлекетіміздің заңдарын 
басшылыққа ала отырып, ауыл халқының 
игілігі үшін жұмыс істеймін. Ауылдың 
экономикалық әлеуетін дамыту, азаматтардың 
құқықтарын сақтау және ұлтаралық келісімнің 
сақталуын маңызды міндеттер деп санаймын. 
Мен басшылыққа алатын негізгі басымдықтар 
төмендегідей:

1. Ауылдың кадрлық әлеуметін арттыру, 
жұмысқа келген жастарға көмек көрсету.

2. Ауылдың өмір сүру деңгейін көтеруге 
бағытталған жергілікті өзін-өзі басқаруды да-
мыту

3. Мемлекеттік бағдарламаларға қатысу, 
инвестициялық жобаларды тарту арқылы 
шағын және орта бизнесті қолдау. Бұл 
қосымша жұмыс орындарын құруға мүмкіндік 
береді және ауылдағы экономиканы дамытуға 
көмектеседі.

4. Әлеуметтік жағдайы төмен отбасыларға, 
жалғызбасты және жалғыз тұратын зейнет-
керлерге қолдау көрсету. Ауыл жастарының 
рухани-патриоттық тәрбиесіне, спорт-
ты дамытуға және салауатты өмір салтын 
қалыптастыруға бар күш-жігерін жұмсау.

Өмірбаян деректері: Тлеулесов Дастан 
Қайратұлы   1989 жылы 4 ақпанда Қарабөгет  
ауылында  дүниеге келген. Ұлты-қазақ,  білімі-
орта.

2006-2010   жылдары   К.Байсейтова  
атындағы саз колледжінде оқыды; 2011- 
2015 жылдары «Н.Островский атындағы 
гуманитарлық-экономикалық мектеп-
лицейі  мектепке дейінгі шағын орталығы» 
коммуналдық мемлекеттік мекемесінің  му-
зыка пәні мұғалімі; 2015-2017 жылдары 
«Н.Островский атындағы гуманитарлық-
экономикалық мектеп-лицейі  мектепке дейінгі 
шағын орталығы» коммуналдық мемлекеттік 
мекемесінің  тәрбие ісінің меңгерушісі; 
2017 жылы Қарабөгет ауылы «Аль-Фараби 
атындағы орта мектебі мектепке дейінгі шағын 
орталығымен» коммуналдық мемлекеттік 
мекемесінің  музыка  пәні мұғалімі; 2018 жылы 
Қарабөгет ауылындағы дәрігерлік амбулато-
риясында жүргізуші қызметін атқарды; 2021 
жылы Қарабөгет ауылындағы мәдениет үйінде 
музыкалық жетекші болып қызмет атқарды. 
Қазіргі уақытта жұмыссыз азамат.

Кандидаттың сайлауалды бағдар-

ламасы:
Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт 

Тоқаевтың жүзеге асырып жатқан реформа-
ларын толығымен қолдаймын. Барлық саяси 
экономикалық және әлеуметтік мақсаттары 
мен міндеттерін жүзеге асыру мақсатында 
келесі мәселелердің іске асуына баса назар 
аударамын: 

- Ауыл шаруашылығын дамыту бағдарла-
маларының орындалуын, іске асуын қадағалап, 
одан әрі жүзеге асуын қолдаймын. 

- Шағын және орта бизнестің ауылдық жер-
лерде кең өрісті дамуына өз үлесімді қосамын.

 - Ауданның экономикалық және әлеуметтік 
бағдарламаларының орындалуын қадағалауды 
қолға аламын. 

- Жастарға барлық қызмет саласында да 
қолдау көрсетемін;

 -Сыбайлас жемқорлық көріністерімен 
күресу, оған жағдай туғызуға жол бермеу 
бағытында күресемін; 

- Аз қамтылған отбасыларына қол ұшын 
беремін; 

- Елдің биік мақсаты мен ауыл халқының 
игілігі жолында аянбай, адал еңбек етемін. 

РАБИГУЛОВ Жабайхан Болысбекұлының 
САЙЛАУАЛДЫ БАҒДАРЛАМАСЫ

ТЛЕУЛЕСОВ Дастан Қайратұлының 
САЙЛАУАЛДЫ БАҒДАРЛАМАСЫ

Өмірбаян деректері: Садвакасов Асет 
Токтарович  1976 жылы 3 шілдеде Қойлық 
ауылында дүниеге келген. Ұлты- қазақ, білімі- 
жоғары.

Үйленген, зайыбы Садвакасова Ұлжан 
Ермекқызы. Екі ұл, екі қызы бар.

1993 жылы Талдықорған заң техникумы-
на оқуға түсіп, 1995 жылы бітірді. 1998 жылы 
Талдықорған заң институтын, 2005 жылы Қазақ 
құқықтану және халықаралық қатынас инсти-
тутын (КИПМО) оқып бітірді; 2005–2008 жыл 
аралығында  «NEW Construction» ЖШС  бас 
менеджер міндетін атқарды; 2008 жылғы ма-
мыр-2018 жылғы қаңтар аралығында  «NEW 
Construction»  ЖШС коммерциялық директо-
ры лауазымды міндетін  Алматы қаласында 
атқарды; 2019 жылғы шілде - 2021 жылғы 
ақпан аралығында «NEW Construction» ЖШС    
коммерциялық директор міндетін  Алматы 
қаласында атқарды; 2021 жылы шілде айынан   
бүгінгі күнге дейін «NEW Construction» ЖШС   
коммерциялық директор міндетін атқаруда.

Кандидаттың сайлауалды бағдар-
ламасы:

Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт 
Тоқаевтың жүзеге асырып жатқан рефор-
маларын толық қолдаймын. Барлық саяси 
экономикалық және әлеуметтік мақсаттары 
мен міндеттерін жүзеге асыру мақсатында 
келесі мәселелердің іске асыруына баса назар 

аударамын 
Ауылшаруашылығын, шаруа қожалықтар-

ды, а/ш тауар өндіруші кооперацияларды 
және  ауылшаруашылық өнімдерін жан-жақты 
өңдеуді мемлекеттік қолдау тиімділігін арттыру.

Шағын және орта бизнестің ауылдық жер-
лерде кең өрісті дамуына өз үлесімді қосамын.

Экология. Ауылды көгалдандыру, 
санитарлық тазалық жұмыстарын үнемі жүргізу.

Әлеуметтік қорғау. Мүгедектерге, зей-
неткерлерге, ардагерлерге, тұрмысы төмен 
отбасыларға және көп балалы аналарға үнемі 
көмек көрсетіп, бақылауда ұстау.

Балалар мен жастардың бос уақытын 
тиімді пайдалануын ұйымдастыру, салауат-
ты өмір салтын қалыптастыру. Жастармен 
үнемі жұмыс жүргізу. «Дипломмен ауылға» 
бағдарламасымен ауылға жастарды шақырып, 
бос жұмыс орындарын ұсыну.

«Жұмыспен қамту», «Еңбек»  мемлекеттік 
бағдарламалары бойынша жұмыстарды 
жүргізіп, ауыл халқының әлеуметтік  жағдайын 
көтеру.

Сыбайлас жемқорлық көріністерімен 
күресу, оған жағдай туғызуға жол бермеу 
бағытында күресемін.

Елдің биік мақсаты мен ауыл халқының 
игілігі жолында аянбай, адал еңбек етемін.

Өмірбаян деректері:  Тентекматаев Ме-
дет Алтайұлы  1996 жылы 12 қаңтарда  Қойлық  
ауылында  дүниеге келген. Ұлты-қазақ,  білімі-
жоғары.

2013 жылы Талдықорған агротехникалық 
колледжіне оқуға түсіп, 2016 жылы бітірді. 2016 
-2019 жылдар аралығында Семей қаласындағы 
Шәкәрім атындағы мемлекеттік университетін 
«Ветеринариялық медицина» мамандығы бой-
ынша  бітірді; 2016 ж. қыркүйек -2017 ж. наурыз  
аралығында  Сарқан қалалық вет.пунктінде  
вет.санитар қызметін атқарды; 2017 ж. наурыз  
- 2017 ж. тамыз  аралығында  Бақалы а.о. вет.
пунктінде вет.фельшер қызметін атқарды; 2017 
ж. тамыз – 2020 ж. қазан  аралығында  Бақалы 
а.о. вет.пункт меңгерушісі  қызметін атқарды; 
2020 ж. қазан – 2021 ж. наурыз аралығында 
Бақалы а.о. вет.пункт  эпизот дәрірігері  
қызметін атқарды; 2021 ж. наурыз  – 2022 ж. 
қаңтар Қойлық а.о. вет.пунктінде жануарларды 
дауалау операторы қызметін атқарды;  2022 
ж. қаңтар –осы уақытқа дейін Қойлық а.о. вет.
пункт меңгерушісі қызметін атқаруда.

Кандидаттың сайлауалды бағдарла-
масы:

Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт 

Тоқаевтың жүзеге асырып жатқан реформа-
ларын толығымен қолдаймын. Барлық саяси 
экономикалық және әлеуметтік мақсаттары 
мен міндеттерін жүзеге асыру мақсатында 
келесі мәселелердің іске асуына баса назар 
аударамын: 

- Ауыл шаруашылығын дамыту бағдар-
ламаларының орындалуын, іске асуын 
қадағалап, одан әрі жүзеге асуын қолдаймын. 

- Шағын және орта бизнестің ауылдық жер-
лерде кең өрісті дамуына өз үлесімді қосамын.

 - Ауданның экономикалық және әлеуметтік 
бағдарламаларының орындалуын қадағалауды 
қолға аламын. 

- Жастарға барлық қызмет саласында да 
қолдау көрсетемін;

 -Сыбайлас жемқорлық көріністерімен 
күресу, оған жағдай туғызуға жол бермеу 
бағытында күресемін; 

- Аз қамтылған отбасыларына қол ұшын 
беремін; 

- Елдің биік мақсаты мен ауыл халқының 
игілігі жолында аянбай, адал еңбек етемін. 

САДВАКАСОВ Асет Токтаровичтің 
САЙЛАУАЛДЫ БАҒДАРЛАМАСЫ

ТЕНТЕКМАТАЕВ Медет Алтайұлының 
САЙЛАУАЛДЫ БАҒДАРЛАМАСЫ

Бекбосынов Дархан Қасымханович 
1976 жылы 20 тамызда Алакөл 
ауданындағы Екпінді ауылында дүниеге 
келді. Ұлты - қазақ. Білімі - Шәкәрім 
атындағы Семей мемлекеттік  университі, 
мал дәрігері-зооинженер. 

Еңбек өтілі - 22 жыл. 
Мемлекеттік қызмет өтілі - 22 жыл.
Соңғы қызмет орны - Алматы облыстық  

ветеринария басқармасының бас мама-
ны (Ақсу, Сарқан, Алакөл аудандарының 
өкілі).

Отбасылық жағдайы - үйленген.
Тұрғылықты мекен жайы: Қойлық 

ауылы, Қабанбай батыр көшесі №113, 
87011701232.

Кандидаттың сайлауалды 
бағдарламасы:

Қойлық  ауылдық округі әкіміне 
сайланған жағдайда округ тұрғындарының 
тыныс-тіршілігін үнемі өз назарымда 
ұстап, төмендегі мәселелерді шешуге 
жұмыстанамын.

Ауылды абаттандыру, көгалдандыру, 
санитарлық тазалығын сақтау 
жұмыстарын жақсарту; 

Жұмыссыздық деңгейін азайтудың 
барлық шараларын алу, «Нәтижелі 
жұмыспен қамту және жаппай 
кәсіпкерлікті дамытудың бағдарламасы» 

бойынша жұмыссыз жастарды қысқа 
мерзімді кәсіптік оқумен қамтамасыз ету, 
жаппай кәсіпкерлікті дамыту бағытында 
жұмыстану;

«Өрлеу» бағдарламасына қатынасып, 
малданам деушілерді жұмыспен қамтып 
жан-жақты қолдау көрсету; 

Қойлық елді мекендеріндегі әлеуметтік 
нысандардың қалыпты жұмыс жасауын 
басты назарда ұстау; 

Денсаулық сақтау саласында 
дәрігерлік көмектің округ тұрғындары үшін 
қолжетімді сапалы болуын, ана мен бала 
денсаулығын басты назарда ұстау; 

Тұрмысы төмен отбасылар, 
мүгедектер, жалғызбасты аналар мен 
қарияларға жыл бойы қамқорлық жасау; 

Ауылдағы жастар мен оқушылардың 
бос уақытын тиімді өткізуге, ауылдық жер-
де бұқаралық спортты дамуына үлес қосу; 

Мәдениет саласында патриотизм, 
ұлттық қасиеттерді насихаттауда мәдени 
шаралар өткізу, жастарды рухани жағынан 
тәрбиелеуді басты назарда ұстау: 

Мектептің әлеуметтік, материалдық 
жағдайын үнемі назарда ұстап, білім 
сапасының одан әрі артуына, ата-ана 
мен мектеп ұжымының ортақ  мүдде үшін 
жұмыстануына ұйытқы болу.

БЕКБОСЫНОВ Дархан Қасымхановичтің 
САЙЛАУАЛДЫ БАҒДАРЛАМАСЫ
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«Біздің ортақ міндетіміз – 
адамдардың барлық сұраныстарына 
тез жауап беретін «еститін» мемлекет 
тұжырымын жүзеге асыру»

ҚР Президенті 
Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев.

Құрметті Сарқан 
қаласының сайлау-
шылары!     

Мен, Орынбеков 
Амантай Мұқанұлы 
1978 жылы 3-сәуірде 
Талдықорған облы-
сы, Сарқан ауданы, 
Черкасск ауылында 
дүниеге келдім. 

Еңбек жолым-
ды 2002 жылы тамыз айында Үшарал 
қаласындағы №40398 әскери бөлімінде 
келісім шарт бойынша әскери қызметкер 
ретінде бастадым. 

2006 – 2008 жылдары аралығында 
Сарқан ауданы Черкасск ауылдық округі 
әкімі аппаратының маман-салық инспек-
торы, бас маман қызметтерін атқардым.

2008 - 2010 жылдары Сарқан 
ауданының әкімшілігінде жетекші ма-
ман, бас маман және бөлім жетекшісі 
қызметтерін атқардым.

2011 - 2012 жылдары Сарқан қалалық 
округі әкімінің орынбасары қызмет 
атқардым. 

2012 - 2015 жылдары Алматы облысы 
Сарқан ауданы Черкасск ауылдық округі 
әкімі болып қызмет жасадым.

2015 жылдың қаңтар айынан бастап 
Сарқан қаласының әкімі лауазымын 
атқарудамын. 

 «AMANAT» партиясынан үміткер   
ОРЫНБЕКОВ Амантай Мұқанұлының 

САЙЛАУАЛДЫ БАҒДАРЛАМАСЫ
 Мені қала əкімі етіп сайласа-

ңыздар, алдағы 4 жылда:

●2023 жылдың соңына дейін Сарқан 
қаласы, Бірлік ауылының мектеп 
құрылысын аяқтауға;

●2026 жылға дейін Сарқан қаласы, 
«Болашақ» шағын ауданының тұрғын үй 
құрылыстарын жандандыруға;

●2026 жылға дейін Сарқан қаласының 
сапалы ауыз су мәселесін шешуге;

●2026 жылға дейін тұрғындарды үй 
салу үшін жер телімімен қамтамасыз ету-
ге (жаңа шағын аудан ашылады);

●Сарқан қаласының ішкі көшелеріне 
жарық шамдар орналастыру, ішкі 
жолдардың жөнделуіне атсалысуға;

●Қала тазалығы – мәдениет өлшемі. 
Абаттандыру, көгалдандыру жұмыстары 
бойынша ерекше әдемі жасыл желектер - 
жаңа ағаштар, гүлдер отырғызуға;

●Қала бойынша жұмыссыздықты 
азайту. Ол үшін шағын бизнеске ерекше 
көңіл бөлу, іскер азаматтарды қолдау. 
Кәсіпкерлік, ауыл шаруашылығы, мал 
шаруашылығын дамытуға күшімді сала-
мын.

●Қаладан  шыққан  танымал   
тұлғалардың мәдени- рухани мұрасын 
насихаттауға;

●Жастардың бос уақытын барынша 
тиімді өткізіп, спорттық, қоғамдық-мәдени 
шаралармен ұштастыруға, workout-
алаңдарын одан әрі дамытуға; 

●«Бизнес бастау» жобалары іспетті 
іскер-бастамаларды қалаға тартып, 
тұрғындардың шағын бизнес ашуына  
үлесімді қосамын.

Мамбетбаев Қайсар Мухаметшари-
пович Талдықорған облысы, Кировск 
ауданында 1981 жылы шілде айының 
20-сыншы жұлдызында дүниеге келді. 
Қазақстан Республикасының азаматы. 
Білімі жоғары.

Мен тұрғындардың әл-ауқатын және 
қалалық округтің әлеуметтік жағдайын 
жақсартуға барлық тәжірибемді және ша-
раларды, білімімді қосамын.

- Тұрғындардың әл-ауқатын 
жақсартуға және оларды жұмыспен 
қамту үшін шараларды қамтамасыз ету 
мақсатында қалалық округтің экономика-
сын дамыту;

- Жаңа жұмыс орындарын құру;

Жәнібек Арнай Бауржанұлы 1994 
жылы 4 желтоқсанда Алматы облы-
сы Сарқан қаласында дүниеге келген. 
Қазақстан Республикасының Азаматы. 
Білімі-жоғары.

Құрметті сайлаушылар! Сарқан ау-
даны Сарқан қаласының округі әкіміне 
кандидат ретінде өзімнің сайлауалды 
бағдарламамды жан-жақты қарастырдым.

- Бүгінгі күні қолда бар, бірақ одан 
әрі дамытуды талап ететін қалалық 
округтегі экономикалық және әлеуметтік 
тұрақтылық (шындыққа жақын қаладағы 
қызметтердің жаңа спектрлерін 
ашу). Ауыл шаруашылығын, сүт, ара 
шаруашылығы, бөдене өсіру, дамыту. Сүт 
және ет өнімдерін сату қаланың дүкендері 
мен базарларының ассортиментін 
әртараптандыруы мүмкін.

- Қалалық округті абаттандыру, 
көгалдандыру және санитарлық тазалау 
жұмыстарын жандандыру. Көше шамда-
рын орналастыру.

- Халықтың әл-ауқатын көтеру 
бағытында жұмыс жасап, әлеуметтік 
мәселелерді үнемі назарда ұстау.

- Аз қамтылған, көп балалы отбасы-
ларды, мүмкіндігі шектеулі жандарды 
назардан тыс қалдырмай, қамқорлық 
көрсету;

- Қаланың санитарлық тазалығын 
үнемі бақылауда ұстап, көгалдандыру 
мен абаттандыруға жұмыс жасау менің 
сайлауалды бағдарламамның басты 
шарттары. 

- Қаланың кәсіпкерлер, шаруа қожа-
лықтарымен тығыз байланыста болып, 
қаланың мәдени, қоғамдық жұмыстарына 
беленді араласуларын ұйымдастырамын.

ЖЕТІСУ ОБЛЫСЫ 
САРҚАН АУДАНЫ, САРҚАН ҚАЛАСЫ  

ƏКІМІНІҢ САЙЛАУЫНА  ҮМІТКЕРЛЕРДІҢ 
САЙЛАУАЛДЫ БАҒДАРЛАМАЛАРЫ  

МАМБЕТБАЕВ Қайсар Мухаметшариповичтің 
САЙЛАУАЛДЫ БАҒДАРЛАМАСЫ

- Қалалық кәсіпкерлік бастамаларды 
көтермелеу, шағын және орта бизнесті 
дамыту. Шаруа қожалықтарының мал ба-
сын көбейту, мал шаруашылығын дамыту 
және оны қайта өңдеу. 

- Мемлекеттік бағдарламалар 
шеңберінде азаматтарды жұмысқа 
орналастыруға және оқытуға жәрдемдесу. 
Қалада жаңа жұмыс орындарының 
ашылуы. Бұл қазақ халқының халық 
қолөнерінің жандануына байланысты бо-
луы мүмкін (кілемдер мен жүнді тоқу және 
киіз басу, былғарыны әрлеу және бедер-
леу, ұлттық киім мен аяқ киім тігу және 
тағы басқалар). Ауыл шаруашылығы тех-
никасын жөндеу шеберханасын ашу. 

- Қала бойынша мектеп оқушыларын  
мектеп көлігімен қамтамасыз ету.

- Қалалық округ тұрғындарының са-
лауатты өмір салты мен мәдени бос 
уақытын қолдау.

ЖƏНІБЕК Арнай Бауржанұлының 
САЙЛАУАЛДЫ БАҒДАРЛАМАСЫ

Гүлнар Мұратқызы СЕРІКБАЕВАНЫҢ  

САЙЛАУАЛДЫ БАҒДАРЛАМАСЫ

ЖЕТІСУ ОБЛЫСЫ 
САРҚАН АУДАНЫ ЛЕПСІ АУЫЛДЫҚ 

ОКРУГІ ƏКІМІНЕ ҮМІТКЕРЛЕРДІҢ 
САЙЛАУАЛДЫ БАҒДАРЛАМАЛАРЫ

Құрметті Лепсі 
ауылының сайлаушыла-
ры! 

Лепсі ауылдық окру-
гінің тұрғындарының 
тұрмыс-тіршілігін жақсар-
ту мақсатында ауыл-
ды көркейтіп, туындаған 
мәселелерін шешу жолын-
дағы бар күш-жігерімді, 
білімім мен тәжірибиемді  
жұмсайтыныма сендіремін.

-Лепсі ауылдық округіне 
қарасты  ауылдарға инвестиция тарту 
және ауылдарды көркейтуге күшімді са-
ламын;

- Округтегі жолдарды жөндеу мен 
асфальттауды және жаяу жүргіншілер 
жолымен барынша қамтамсыз ету;

- Лепсі ауылдық округінің 
ауылдарының көшелерін жарықтандыру 
және сапалы интернетпен қамтамасыз 
ету;

-  Ауылды толыққанды сапалы ауыз 
сумен қамтамасыз ету, оның ішінде 
Лепсі ауылында сумен жабдықтау 
жүйесіне күрделі жөндеу жүргізу 
және тарту жұмыстарын жүргізуді 
ұйымдастыру;

- Ауылда қалыптасқан тұрақты сая-
си қоғамдық ахуалды сақтау;

- Ауыл көлемінде ауылшаруа-
шылығын өркендетумен қатар, шаруа 
қожалықтары мен жеке кәсіпкерлікті да-
мыту;

- Халықтың әл-ауқатын арттыруға 
жұмыс жасау. 

-  Мемлекеттік бағдарламаларды 
халыққа түсіндіру жұмыстарын 
ұйымдастыру, барынша қамту;

- Ауыл тұрғындарының 
тыныс тіршілігін зерделеу 
арқылы, аз қамтылған отба-
сылар мен қарттарға, нақты 
көмек көрсету жұмыстарын 
үйлестіру, ұйымдастыру, 
қолдау көрсету;

-  Аталы сөз айтып 
ауылды ауызбіршілікке 
бағыттайтын  қариялары 
мен ауыл имамы,  қоғамдық 
және ардагерлер ке-
ңестерімен тығыз байланы-

ста жұмыс жасау;
-  Жас мамандарды ауылға тар-

ту, оларға жан-жақты жағдай туғызып, 
жаңа жұмыс орындарын ашу;

-  Ауыл жастарының бос уақытын 
тиімді ұйымдастыру және жастар 
тәрбиесіне іс-шараларды арттыру;

-  Лепсі ауылындағы жастар сая-
бағын қайта қалпына келтіру, ауылда 
заманауи жабдықталған спорт кешенін 
салуға, Көкжиде ауылында спорт 
алаңын салуды ұйымдастыру;

- Игерілмей, бос жатқан жерлерді 
мемлекет қорына қайтаруға бірлесіп 
жұмыс жасау;

-Округте қаңғыбас иттер мен 
мысықтардың санын азайту 
жұмыстарын ұйымдастыру; 

- Ауыл тұрғындарының ұсыныс-
тарымен арыз шағымдары бойынша 
тиісті шешімдер қабылдау;

-  Халық сенімі мен аманатын еске-
ре отырып, жүктелген жауапкершілікті 
ақтау мақсатында, еліміздің кемел 
келешегі үшін, ауылды өркендетіп  
көркейуіне бар үлесімді қосатыныма 
сендіремін. 

Елмен етене 
араласып жүр-
гендіктен, ауыл 
тұрғындарының 
күн сайынғы қа-
ж е т т і л і к т е р і н 
ескере отырып 
т ө м е н д е г і д е й 
ж ұ м ы с т а р д ы 
атқаруға уәде 
беремін:

-  Ауылда биз-
нес ашуға жобаларды халықпен таны-
стыра отырып, шағын бизнес ашуға 
үлесімді қосамын;

Ертай Нүсіпұлы АЙТЖАНОВТЫҢ 
САЙЛАУАЛДЫ БАҒДАРЛАМАСЫ

-  Округті көгалдандыруға, әр үйде, 
мекемелерде, кәсіпорындарда тал 
отырғызуға көмек ұшын беремін;

- Ауыл ішіндегі жолдарды жарық-
тандыруды қолға аламын, ауылды 
қолайлы округке айналдыруға ат салы-
самын;

-  Ауыл өмірін жақсартуға барлық 
күш-жігерімді саламын;

-  Жастардың арасында спортпен 
айналысуға насихат жұмыстар жүр-
гіземін;

-  Ауылдан шыққан талантты тұл-
ғалардың мәдениет мұрасын наси-
хаттауға үлесімді қосамын.

Мен ауылдың бюджеті шектеулі 
екенін түсінемін, сондықтан қосымша 
қаржыландыру көздерін іздеу арқылы:

-  Ауылда жаңа жұмыс орындарының 
ашылуына және ауыл тұрғындарын 
жаңа жұмыс орындарымен қамтамасыз 
етуге күшімді саламын;

- «Дипломмен ауылға» бағдарла-
масы аясында білікті жас мамандар-
ды ауылға тартуға белсенді жұмыс 
атқарамын;

-  «Бизнес бастау» жобаларын ашуға 
және шағын бизнес ашуға үлесімді 
қосамын;

- Ауылдың ішкі жолдарын жарық-
тандыру шамдарын орнатуға үлесімді 

Мақсат Құмашұлы ЖЕТІБАЕВТІҢ 
САЙЛАУАЛДЫ БАҒДАРЛАМАСЫ

қосамын;
-  Адамдардың 

барлық сұрақта-
рына тез жауап 
беретін «Еститін 
М е м л е к е т » 
т ұ ж ы р ы м ы н 
жүзеге асыруға өз 
күшімді саламын;

-  Ауыл тұрғын-
дарымен салық 
бойынша түсіндіру 
жұмыстарын жүр-
гізу;

-  Ақпараттандыру жұмыстарын 
ұйымдастыру.
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«Ұлтты ұлт ретінде ұстап тұрған төрт қазық 
бар: тілі, діні, саны және салт-дәстүрі», деп 
Ахмет Байтұрсынұлы атамыз айтқандай, осы 
төрт қазық біздің тәуелсіздігіміздің негізі болып 
табылады. Осылардың ішінде ең маңыздысы-
тіл.

Қарап отырсақ, біз ХХI ғасырдың үшінші 
онжылдығына қарай қадам басыппыз, биыл 
тәуелсіздігімізге отыз бір жыл толмақ. Осынша-
ма уақытта азды-көпті жеткен жетістіктерімізбен 
қоса, жіберген қате - кемшіліктеріміз де аз 
емес. Қазақстанның егемендік тарихындағы 
етегінен тартып келе жатқан ең сорақы қателігі 
- ұлттық сананың шайылып бара жатқаны. 
Ал ұлтты ұлт ретінде ұстап тұратын ең негізгі 
қазық-мемлекеттік тіліміз, ана тіліміз - қазақ 
тілі. Мемлекеттік тіл - қазақ тілі дейміз деген-
мен дәл бүгінгі күні Қазақстан қазақ  ұлттық 
мемлекеттігінен гөрі орыс тілді, орыс қолды 

азаматтардың мемлекеттігіне айналып бара 
жатқандай. «Тілі жоғалған халықтың өзі де 
жоғалады», демекші бүгінде өз тілін өгейсіткен 
билік басындағылар да, қарапайым азаматтар 
да аз емес. Мәңгілік ел болып жетеміз десек, 
қолымызда рухани тәуелсіздік болуы  ке-
рек. Бір өкініштісі отыз бір жыл ішінде рухани 
тәуелсіздігімізге толық қол жеткізе алмадық, 
себебі, рухани тәуелсіздіктің басты атрибу-
ты - ана тіліміз - қазақ тіліміз. Тәуелсіздікке 
қол жеткізу қаншалықты қиын болса, ұстап 

тұру одан да қиынырақ. Сан ғасырлар бойы 
ата-бабалармыз арман еткен, алақанымызға 
қондырған бақ-құсымызды ұшырып алмай, 
келешек ұрпаққа табыстау, біздің туған еліміз, 
атамекен жеріміз, Отанымыз алдындағы боры-
шымыз деп білемін.

 Өзінің тәуелсіздігін сақтап қалғысы келетін 
мемлекет ең алдымен тілін қастерлейді. 
Тәуелсіздігіміздің ең негізгі атрибуты болып 
табылатын ана тіліміз-қазақ тіліміз үшін біз 
қазақ жастары күресеміз, себебі, тіл мерейі 

Тәуелсіздік тірегі - мемлекеттік тіл
Тәуелсіздік күні 

қарсаңында 
аудандық кітапханада 

«Тәуелсіздік тірегі-
мемлекеттік тіл» 
атты байқаудың 

қорытындысы 
шығарылды. Осы 

сайыстың бас 
жүлдесін иеленгенім 

ұлық мерекенің қадыр-
қасиетін шынайы 

сезінгендігімнен болар.

үшін күрес қашанда қасиетті, киелі күрес деп 
есептеледі. Біз қазақ халқы қолымыздағы 
тәуелсіздігімізбен бірнеше мыңжылдарға дейін 
мәңгілік тәуелсіз ел болып жетерімізге нық 
сенімдіміз! Тәуелсіздігіміз мәңгілік болсын!

  
 Айерке ҚОСЫЛХАН, 

 байқаудың бас жүлдегері, 
Н.Островский атындағы мектеп-лицейдің 

11 «А» сынып оқушысы.

Отанды сүю - қасиет
Бүгінгі келіп жеткен Тәуелсіздік күні – ата-бабаларымыздың аңсап кеткен, келешек ұрпақтың 

қолы жеткен үлкен айтулы мереке. Тәуелсіздік алғаннан бері еліміздің еңсесі көтеріліп, өз ше-
карасын бекітіп, зайырлы мемлекетке айналды. Біздің өз Президентіміз, төл теңгеміз, қасиетті 
рәміздеріміз бар. Осы күнге жеткізген  желтоқсанда алаңға шығып, елім, жерім деп атойлаған 
ата-апаларымыздың ерлігі деп білемін. Қазір Астана қаласы күннен –күнге жақсарып, жаңарып 
келеді. Ол мен үшін арман қала болып табылады. Мен өз еліммен мақтанамын. Өскенде өз 
еліме қызмет жасағым келеді. Отанды сүю, оны қастерлеу, қорғау әрбір «азаматпын» деген 
адамның ісі.                                                                                                                                                                                                      

 Мадияр УИСИМ,
4 «Ә» сынып оқушысы.

Тарих қатпарларына көз жүгіртсек, алғаш 
қазақ елі болып қалыптасуымыз XV ғасырдағы 
Керей мен Жәнібек хандардың Жетісу өлкесіне 
келіп, «Қазақ хандығын» құруынын бастау 
алады. XV-XX ғасырлар аралығы қазақ халқы 
үшін өте ауыр кезеңдер болды. Еліміздің ба-
сынан азап та, аштық та, сұм соғыста өтті. 
Сол сәттерде қиындықтарға төзе біліп бір 
жұдырыққа жинала білгендік арқасында қазіргі 
сәтте білдей бір экономикасы дамыған, даму-
шы елдер қатарындамыз. Сол өткен ғасырлар 
бойы аңсағанымыз дара ел болып, еркіндікте 
өмір сүру, тәуелсіз болу. «Тәуелсіз» бір ауыз 
сөзде қаншама мән-мағына жатыр десеңші. 
Тәуелсіздігімізді қабылдау, заң жүзінде бекіту 
біздің ұлт үшін жеңіл болмады. Бастан қаншама 
сұм жағдайлар өтті. Соңғы жылдардағы қазақ 
халқының Ресей империясының құрамында 
70 жыл бодан болғаны өте ауыр болды. Өзге 
ел саясатын біздің мемлекетке жүргізе ба-
стауы қазақы жастардың намысын оятып, 
бостандыққа, тәуелсіздікке ұмтылған жа-
стар, «КСРО үкіметінің» отаршылдық және 
әміршіл-әкімшіл жүйесіне қарсы наразылық 
қимылын жасады. 1986 жылы орын алған 
оқиға, қазақ тарихында тасқа қанмен қашалып 
жазылған күн болды. Бір сәтке сол күндерге 
оралсақ, «Жасасын Қазақстан», «Бірінші хат-
шы қазақ болуын қалаймыз» деп ұрандаған 
қазақ жастарының үнімен қасқалдақтай жан-
дарын қиып, еліміздің өзге елдің боданы бо-
лып қала беруге жол бермей, ел қамы үшін 
өмірлерін қиған күн. «Желтоқсан көтерілісі» 
қатал жауыздықпен басылған көтеріліс. Ел 
қамы, ұлт болашағы үшін, батыл қадам ба-
сып, дер кезінде мемлекет жағдайын өзгертуге 
ат салысқан көтеріліс. Тәуелсіздік бастауы 

Осы орайда Мұқан Төлебаевтың мемориалды музейінде  16 желтоқсан Тәуелсіздік күніне 
орай «Тәуелсіздік – мәңгілік елдің тұғыры» атты танымдық шара, «Тәуелсіз елім – Қазақстан» 
атты тақырыпта  көрме өткізді. Біздің көрмеміздің және шарамыздың мақсаты өскелең жас 
ұрпақтың Отанға деген құрметі мен елжандылығын және Қазақстан Республикасының ны-
шандарына деген құрметін   арттыру болып табылды. Көрме барысында Мемлекетіміздің 
тәуелсіздік алғаннан бастап Қазақстан Республикасының тарихындағы  ел еңсерер белестері 
жайында айтылды.Атап айтар болсақ 1992 жылдың 2 наурызында Қазақстан Республика-
сы Біріккен ұлттар ұйымының мүшесі атанды. Сондай-ақ, осы жылы Мемлекеттік гимнінің 
мәтіні мен әніне конкурс жарияланған еді. Комиссия іріктеуіне барлығы 750 жоба келіп 
түскенімен, байқауда төрт белгілі ақындар: Мұзафар Әлімбаев, Қадыр Мырзалиев, Тұманбай 
Молдағалиев және Жадыра Дәрібаевалардың сөзіне жазылған Мұқан Төлебаев, Евгений Бру-
силовский және Латиф Хамидидің әні жеңіске жетті. Осылайша еліміздің тұңғыш гимні 1992 
жылдың 4 маусымында бекітіліп, тәуелсіз мемлекетіміздің тарихынан өзіндік орнын алған 
еді. Кейін бұл  Тәуелсіз Республикамыздың гимні қазақ халқының алтын қорына сақталып. 
2006  жылдың 7 қаңтарынан бастап 1956 жылғы Жұмекен Нажімеденовтің сөзіне жазылған 
Шәмші Қалдаяқовтың «Менiң Қазақстаным» әні біздің гимніміз болып тағайындалды. 1993 
жыл  15 қараша күні  Қазақстан Республикасының ұлттық валютасы  – теңге  айналымға 
енді. 1994 жылдың 16 ақпанында Қазақстан Республикасы ең бірінші Ядролық қаруды та-
ратпау туралы шартқа қол қойды. Сөйтіп Қазақстан өз еркімен қуатты қарудан бас тартып, 
ядролық қаруы жоқ ел ретінде осынау зұлматпен күрестің алғашқы баспалдағын қалады. 
1995 жылы 30 тамызда жалпыхалықтық референдум негізінде Қазақстан Республикасының 
Ата Заңы қабылданып, 5 қыркүйек күні өз күшіне енді. Конституция 9 тараудан, 98 баптан 
тұрады. Әр жыл сайын Конституцияның  баптарына түрлі өзгерістер енгізіліп отырылады. 
1997 жылы 20 қазанда бұрынғы  Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев Қазақстанның жаңа астанасы 
Ақмола қаласы болғанын ресми түрде жариялады. Осы жылдың 8 қарашасында Қазақстан 
Республикасының мемлекеттік рәміздерін Алматыдан Ақмолаға шығарып салу рәсімі өтті. 
Сондай-ақ, 3 желтоқсанда Премьер-Министрдің кеңсесі Ақмолаға көшті. 1998 жылы елорда-
мыз Ақмолаға Астана аты берілді. 2019 жыл Қазақстан үшін тосын оқиғаларға толы болды. 19 
наурызда Қазақстанның Тұңғыш Президенті Нұрсұлтан Назарбаев өкілеттігін тоқтатты, 9 мау-
сымда кезектен тыс сайлау өтіп, 70 пайыздан астам дауыс жинаған Қасым-Жомарт Тоқаев 
ел Президенті болып сайланды.2022 жылдың 20 қарашасында Қазақстан Республикасында 
тағы да кезектен тыс сайлау өтіп,82 пайыздан астам дауыс жинаған Қасым – Жомарт Тоқаев 
ел Президенті болып сайланды. Президентіміз  Қасым Жомарт Тоқаев айтқандай  әділетті,  
Жаңа Қазақстан құруға бәріміз бір ауыздан атсалысайық.Шарамызға  № 54 орта мектебінің, 
К.Д Ушинский атындағы орта мектебінің ұстаздары мен оқушылары атсалысып қатысты.

Көк байрағы желбіреген, бүгінгідей абыройлы да айбынды, беделді де берекелі, ынтымағы 
мен бірлігі жарасқан еліміздің тәуелсіздігі баянды болғай.

Әсия ЖҰМАБЕК,
 Мұқан Төлебаевтың мемориалды  музейінің экскурсия жүргізушісі.

Біздің ең киелі, ең қасиетті ұғымымыз – тәуелсіздік. Азаттықтың тамы-

ры тым тереңде. Талай ғасырлар қойнауына көз жіберіп қарасаңыз, осынау 
тәуелсіздіктің қандай қиыншылықпен, қандай азаппен келгенін түсінесіз. Отан, 
туған ел, халық ұғымын тәуелсіздіктен бөліп қарастыра алмаймыз. Барлығы та-

мырлас, бір-бірімен байланысып жатқан өзегі бір ұғым. Тәуелсіздіктің иесі – халық, 
халықтың анасы – Отан.Уақыт көші тоқтаусыз алға жылжыған сайын ондағы 
ірілі- ұсақты оқиғалар ұрпақтар жадында сақталып, белгілі бір өңірдің, елдің 
мемлекеттің өткені жайлы кейінгі буын өкілдеріне жеткізетін үрдіс ретінде та-

рихи құндылыққа ие болды.Егеменді, тәуелсіз,  жас мемлекетіміздің аз ғана уақыт 
ішіндегі өткен жолы, тіршілігі мен қол жеткен табыстарға толы  жылнамасы да 
алтын әріптермен еліміздің асыл мұрасы ретінде тарих беттерінен өзінің орнын  
тапты.

 МӘҢГІЛІК ЕЛДІҢ ТҰҒЫРЫ

болған осы жағдай қаншама жүрегі «қазақ» 
деп соққан, Қазақстанның еркіндігі мен 
бостандығы жолында бастарын бәйгеге тіккен 
жастардың өмірін қиып кетті.Қанды желтоқсан 
оқиғасын ұмыту мүмкін емес, ерліктің ныша-
нын көрсетіп кеткен боздақтарымызды әр кез 
есте сақтап, санада жаңғырту міндетіміз.  1991 
жылы желтоқсанның 16-сы күні Жоғарғы Кеңес 
«Қазақстан Республикасының мемлекеттік 
тәуелсіздігі» туралы конституциялық заңын 
қабылданды. Тәуелсіз мемлекет ретінде та-
нылып, еңсеңімізді тіктеп, жаңа мақсат, жаңа 
талпыныстарға қадам бастық. Алда саяси 
және экономикалық өзгерістер стратегиясын 
белгілеу міндеттері тұрды.

Арада біраз уақыт өтіп, биыл 
тәуелсіздігімізге 31 жыл толып отыр. 
Президенттік басқару нысанындағы біртұтас 
мемлекет, ел астанасы – Астана қаласы, 
мемлекеттік тілі – қазақ тілі, орыс тілі ұлтаралық 
қарым-қатынас тілі мәртебесіне ие, ақша бірлігі 
– теңге, экономикалық дамуы алда, қоғамның 
өсіп-өркендеуі ілгері, ұлттық құндылықтары 
мен өмір сүру салты қалыптасқан, заң жүйесі 
келісті, саяси тұрақтылыққа ие болып отырған 
Республикасына айналдық.

Ел басына берілген құтты бағалап, 
егемендіктің аппақ туын желбіретіп жүру біздің, 
әрбір Қазақстан азаматының қолында. Біздің 
міндетіміз – сапалы білім алу, ел ертеңін ой-
лау, жауапкершілікті сезіну, отансүйгіш ұрпақ 
тәрбиелеу. Білікті басшы мен қолдайтын халық, 
бірлікте әрекет жасау. Тәуелсіздікті бағалау, 
ұлттық мүддені қорғау – баршаға ортақ міндет, 
сол себепті тәуелсіздік қалай келгенін ұмытпай, 
жадымызда сақтауымыз қажет.

Диана МЕЛІС,
дінтанушы.

Азаттықтың 
аппақ таңы үшін
Сіз қай елде өмір сүрудесіз? Қазақстан Респу-

бликасы. «Тәуелсіз», «зайырлы», тілі мен діні, ділі 
мен салт-дәстүрі, ұлттық құндылықтары бар, ше-
карасы орныққан, билік жүйесі құрылған, азат елде 
тұрудамыз. Қайсар да батыр ата-балалар күшімен 
байтақ жер бұйырып, біртұтас ел болып отырмыз. 

Ақын Сара атындағы орта мектеп  
оқушыларының шығармашылығынан

Қазақ болғаныма мақтанамын!
Қазақстан Республикасы –Тәуелсіз мемлекет. Еліміздің өзіне тән мемлекеттік рәміздері бар. 

Мен оларды аса құрмет тұтамын. Өйткені олар заңмен қорғалады. Еліміздің астанасы - Астана 
қаласы. Өзіміздің валютамыз - төл теңгеміз бар. Осы күнге біз Тәуелсіздіктің арқасында жеттік. 
1991 жылы 16 желтоқсанда өз тәуелсіздігімізді алдық. Тәуелсіздікке  біздің арыс ағаларымыз 
бен апаларымыздың табандылығы, ерлігі, намысы  нәтижесінде жеттік. Біздің елімізді дүние 
жүзі мойындады. Қазіргі таңда елімізде  ғылым, білім, экономикамыз дамып жатыр. Ол даму- 
еліміздегі татулық, бірлік, тыныштықтың белгісі деп білемін. Себебі, біз көп ұлтты мемлекетпіз, 
бір тудың астында, бір үйдің баласындай өмір сүрудеміз. Мен қазақ болғаныма, осындай елдің 
ұрпағы болғаныма мақтанамын. Елімнің Тәуелсіздігі тұғырлы, егемендігіміз еңселі болсын! 
Тәуелсіз еліміздің қадір- қасиетін қадірлей білейік, ағайын!

Сәдуақас БАТЫР, 
4 «Ә» сынып оқушысы.

ARQANS TÄUELSIZDIK
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Жалпы, балаларға қосымша білім 
беру - үздіксіз білім берудің ажыра-
мас бөлігі, лайықты тәлім-тәрбиенің 
қайнар көзі, салауатты өмір салтын 
қалыптастыруға, жеке тұлғаны өздігінен 
дамытуға, шығармашыл, дарынды ба-
лаларды анықтауға, оларға қолдау 
көрсетуге және балалардың құқықтарын 
қорғауға бағытталған көп деңгейлі білім 
жүйесі. Міне, осынау мақалаға арқау бо-
лып отырған Балалар шығармашылығы 
үйі балдырғандарды көп қырлы тәрбиеге 
баулуда. Еліміздің білім беруді және 
ғылымды дамытудың 2020-2025 жылдарға 
арналған мемлекеттік бағдарламасында 
да қосымша білім беру саласына баса 
назар аударылған болатын. Өйткені бала 
өмірінде оқытудың 70%-ы формальды 
емес білім беру жағдайында өтеді екен. 
Экономикалық ынтымақтастық және даму 
ұйымына мүше елдердің оқушылары 
арасында жүргізілген соңғы зерттеу-
лер нәтижесінде қосымша білімге көп 
баратын балалардың функционалдық 
сауаттылығы анағұрлым жоғары 
болатындығын көрсеткен. Сондықтан да 
кейінгі жылдары мемлекет тарапынан 
қосымша білім беру саласына көп көңіл 
бөлініп, бұл бағытта жүйелі жұмыстар 
жүргізілуде.

- Қазіргі таңда Сарқан балалар 
шығармашылығы үйінде көркем-
эстетикалық, музыкалық, ғылыми-
техникалық, интеллектуалдық, хо-
реография, драма, өлкетану-экология 
бағыттары бойынша үйірмелер тұрақты 
жұмыс жасайды. Біздің мекемеде 30 
білікті ұстаздар шәкірттер шеберлігін 
ұштауда. Оның үшеуі ҚР білім беру 
саласының үздігі. Сарқан қаласы бой-
ынша үйірмелерімізге 1044 оқушы 

қатыса, ауылдық жерлердегі балаларды 
қосымша біліммен қамту мақсатында 
ауданымыздың екі ауылдық округінде 
филиалдарымыз жұмыс істейді. Алмалы 
ауылындағы үйірмелерімізге 316 шәкірт 
барса, Екіаша елді мекеніндегі 225 оқушы 
әр түрлі бағыттағы үйірмелерімізбен 
қамтылған. Ал аудан бойынша барлығы 
1585 бала шеберліктерін шыңдауда. 
Биылғы оқу жылы робототехника, 
вокалды-аспаптық ансамбль, музыкалық 
театр және тоғызқұмалақ үйірмелері 
ашылды,-дейді бізді мекеменің 
қазіргі тыныс-тіршілігімен жан-жақты 
таныстырған  Балалар шығармашылық 
үйінің басшысы Марат Қалиев.

Шәкірттері жыл сайынғы өтетін әртүрлі 
Халықаралық, Республикалық, облыстық 
байқау, фестиваль, көрмелердің 
жеңімпазы және дипломанты атанатын 
аталмыш мекеменің өнерпаз оқушылары 
бейнелеу, қолөнер, вокалдық, аспаптық, 
хореография өнері бойынша  шет 
мемлекеттерде өткен халықаралық 
байқауларда, Алматы, Қарағанды, Нұр-
Сұлтан қалаларында өткен бәсі биік  
байқауларда жоғары деңгейде өнер 
көрсеткен. Атап айтсақ Астана қаласында 
өткен V Халықаралық «Шашу», Санкт – 
Петербург қаласында жалауын көтерген 
Халықаралық «Радуга талантов», 
Халықаралық «Москва в сердце каждого», 
Республикалық «Мәңгі жаса – жаңғырған 
ұлы далам!», Республикалық «Аяулы 
күз, Алтын күз – 2021», ІІІ Республикалық 
«Бақытты бала әлемі», Республикалық 
«Таланттар сайысы», Республикалық 
«Дара бала», Республикалық «Тәуелсіздік 
– елімнің ерлік жолы», Республикалық 
«Балдәурен», Республикалық «Үкілі 
үміт», облыстық «Бояулар құпиясы» атты 

өнер байқауларында 
жүлделі болды. Өнерлі 
өрендердің осындай өнер 
байқауларынан жүлдесіз 
қайтқан күндері жоқ. 

Өнердің өріне, 
ш ы ғ а р м а ш ы л ы қ т ы ң 
шыңына шәкірт баулып 
жүрген білікті мамандар 
әртүрлі халықаралық, 
р е с п у б л и к а л ы қ 
дәрежедегі марапаттарға 
ие. Ұстаздардың тәжі-
рибелік мақалалары 
облыстық, республикалық 
басылымдар мен интер-
нет ресурстарында жиі 
жарық көреді. 

- Баланың бос уақытын 
тиімді өткізудің маңызы 
зор. Қолы бос жасөспірім 
жаман әдеттерге, ұялы 
телефонға әуес келеді. 
Ал мұнда сан түрлі 
үйірмелерге қатысып, 
шеберліктерін шыңдайды, 
рухани жағынан жетіледі, 
мәдениеттің сан қырына 
бойлайды. Қатар құрбы-
ларымен араласады, 
тәлім-тәрбие алады. 
Келешекте жаңашыл 
бағыттағы үйірмелер 
ашып, жаңа белестерді 
бағындыруға біздің 
қай жағынан алсақ та 
мүмкіндігіміз мол,- дейді 
Балалар шығармашылық 
үйінің басшысы Ма-
рат Кәменұлы болашақ 
ж о с п а р л а р ы м е н 
бөлісіп. Мекемені жаңа 
құрал -жабдықтармен 
және жиһаздармен 
жарақтандыру, жаңғырту, 
шәкірттерге барынша 
шығармашылықпен ай-
налысуына жағдай жасау 
біздің басты мақсатымыз 
болып қала береді. 

2021 жылдан Балалар 
шығармашылық үйіне басшылық қызметке 

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,
31-ші жыл бақыт қонған ел болдық.
Тәңір беріп бабалардың тілеуін,
Өзге елмен тереземіз тең болдық.
Енді еңсеміз биік тұрсын жамағат,
Ұлтымызға тигізбейік жаман ат.
Қазақстан қасиетті бақ мекен,
Бізге қалған баға жетпес аманат.
Жанын қиып, аппақ арын сақтаған,
Дос түгілі дұшпанын да сатпаған.
Жаны жомарт, пейілі 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.

Әлібек БАШАЙОВ,
 М.Мәметова атындағы орта мектеп 
директорының тәрбие ісі жөніндегі 

орынбасары.

Биыл егемендігімізді айқындайтын, тәуел-
сіздігімізді баянды ететін Желтоқсан оқиғасына 
36 жыл толып отыр. Осыған орай  аудан әкімі 
Ғалымжан Маманбаев желтоқсан оқиғасына 
қатысқан Алмалы ауылының тұрғыны, орта 
мектептің музыка пәнінің мұғалімі Сәрсенбек 
Стамбековты арнайы қабылдап, айтулы 
мерекесімен шын жүректен құттықтады. 

Аудан басшысы Ғалымжан Қанатұлы алдымен желтоқсаншы 
ардагерге ыстық ықыласын білдіріп, Тәуелсіздікке қол 
жеткізген азат күніміз жайлы сыр шертіп, ой қозғап, сондай-
ақ, ауданымыздың әлеуметтік-экономикалық дамуындағы  
атқарылып жатқан жұмыстармен де таныстырды.

– Қазіргі уақытта ауданымыз   қарқынды дамып келеді. 
Көптеген қолға алған игі істер жүзеге асып, әлеуметтік-
экономикалық әлеуетіміз де арта түсуде. Бұның барлығы – 
Тәуелсіздік жылдарында қол жеткізген табысымыз деп білемін.

– Мемлекет игілігі үшін атқарып жатқан жұмысыңызға сәттілік, 
зор денсаулық, отбасыңызға амандық тілеймін. Тәуелсіздігіміз 
тұғырлы, бірлігіміз баянды болсын , – деді Ғалымжан Қанатұлы.

Осыдан кейін аудан басшысы мерекелі күннің кейіпкері – 
желтоқсандық ардагерді Алғыс хатпен марапаттап, бағалы сый-
сияпат тапсырды.

Ж. ЖОМАРТҰЛЫ.

Тәуелсіздікке тарту

Шәкірт шеберлігін ұштаған
Сарқан балалар шығармашылығы үйі. Өңіріміздегі балаларға көркем-

эстетикалық, музыкалық, интеллектуалдық бағытта қосымша білім беретін 
осынау жалғыз мекемені ауданымызда білмейтіндер жоқ шығар. Тарихы та-
мырлы, өткені өнегелі бұл киелі шаңырақ Кеңес одағы кезінде «Балалар музы-
ка мектебі» болып ашылған болатын. 1999 жылы «Балалар шығармашылығы 
үйі» болып қайта құрылады. Ширек ғасырда бұл өнер ордасынан түлеп ұшқан 
шәкірттердің алды шет мемлекеттерде әр түрлі қызметтерде жүрсе, көбісі 
өз еліміздің өнер-білім, мәдениет саласын дамытуға айрықша іңкәрлікпен ат 
салысып жүрген тұлғалар.

тағайындалған Марат Қалиев Шығыс 
Қазақстан Мемлекеттік университетін му-
зыка мамандығы бойынша тәмамдаған. 
Ауданның мәдениет саласында жемісті 
жұмыс жасап, музыка маманы ретінде 
шеберлігін шыңдап, біліктілігін арттырып, 
бірқатар биік нәтижелерге қол жеткізді. 
Жас ұрпақтың бойында өнерге деген 
қызығушылығын арттырып, көптеген 
балалар, жастар көркемөнерпаздар 
ұжымын құрып басқарды. Марат 
Кәменұлы шығармашылықпен де айна-
лысады. Әр түрлі тақырыпқа жазылған 
бірнеше әндердің авторы.

Бүгінгі күні аталмыш мекемеде 
ұзақ жылдар қажырлы еңбек етіп келе 
жатқан Алтын Жаркенова, Аманғали 
Ахметқалиев, Зулхабира Атабаева, 
Бақыт Жәнібекова сынды мол тәжірибелі 
ұстаздардың ізін ортаңғы буын лайықты 
жалғап, жасөспірімдерді шығармашылық 

П.ЖЕҢІСХАН.

Азаттықтың сөнбесе екен шырағы
TÄUELSIZDIK
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АУДАНДЫҚ 
МӘСЛИХАТТЫҢ 

ШЕШІМІ
Сарқан ауданы бойынша жер 
салығының мөлшерлемелерін 

арттыру туралы

"Салық және бюджетке төленетін 
басқа да міндетті төлемдер туралы (Салық 
кодексі)" 2017 жылғы 25 желтоқсандағы 
Қазақстан Республикасының Кодексінің 
510-бабының 1-тармағына сәйкес, Сарқан 
аудандық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:

1.Қазақстан Республикасының жер заң-
намасына сәйкес жүргiзiлетiн жердi аймаққа 
бөлу жобалары (схемалары) негiзiнде, жер 
салығының мөлшерлемелерін, Қазақстан 
Республикасы Кодексінің "Салық және бюд-
жетке төленетін басқа да міндетті төлемдер 
туралы (Салық кодексі) 505 және 506 
баптарында белгiленген жер салығының 
базалық мөлшерлемелерінен елу пайызға 
арттырылсын.

2. Осы шешімнің орындалуын 
бақылау Сарқан аудандық мәслихатының 
"Экономикалық реформа, бюджет, тарифтік 
саясат, шағын және орта кәсіпкерлікті да-
мыту жөніндегі" тұрақты комиссиясына 
жүктелсін.

3. Осы шешім 2024 жылдың 01 
қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі.

Сарқан аудандық мәслихатының 
сессия төрағасы  

Сарқан аудандық мәслихатының 
хатшысы  

РЕШЕНИЕ 
РАЙОННОГО 
МАСЛИХАТА 

О повышении ставок земельного 
налога по Сарканскому району

В соответствии с пунктом 1 статьи 510 
Кодекса Республики Казахстан от 25 дека-
бря 2017 года "О налогах и других обяза-
тельных платежах в бюджет (Налоговый 
кодекс)", Сарканский районный маслихат 
РЕШИЛ:

1. На основании проектов (схем) зониро-
вания земель, проводимого в соответствии 
с земельным законодательством Республи-
ки Казахстан, повысить ставки земельного 
налога на пятьдесят процентов от базовых 
ставок земельного налога, установленных 
статьями 505 и 506 Кодекса Республики Ка-
захстан "О налогах и других обязательных 
платежах в бюджет (Налоговый кодекс).

2. Контроль за исполнением настояще-
го решения возложить на постоянную ко-
миссию Сарканского районного маслихата                                      
"По экономической реформе, бюджету, та-
рифной политике, развитию малого и сред-
него предпринимательства". 

3. Настоящее решение вводится в дей-
ствие с 01 января 2024 года.

Председатель сессии Сарканского 
районного маслихата  

Секретарь Сарканского районного 
маслихата  

Біз бүгінде өркениетті еліміздің дамуы-
на тұсау, кемелденуіне кедергі келтірер 
қоғамдық дертке айналған сыбайлас 
жемқорлықпен күресудеміз. «Жемқорлыққа 
жол жоқ» деп ұрандатып, мінберлерден 
ауызымызды толтырып айқанымызбен, 
осының түп-тамырына қалай балта 
шабуға болады деген сауалға жауап іздеп 
жүргеніміз шамалы.  

Жемқорлық дертіне қалай душар болдық?! 
Онымен күресті қайдан, қалай бастағанымыз 
дұрыс?! Қазіргі көпшіліктің басты арманы – бай 
болу. Баю үшін ар, намысынан бас кешетіндер 
де біздің қоғамымызда жетерлік. Адамға ақша 
қызмет етпей, адам ақшаға қызмет ететін 
түсінік қалыптасқалы бері оның санасы улан-
ды, дүниенің құлына айналды. Жемқорлықтың 

да бастауы осыдан. Осы қағиданы  бұзбай  
қоғамдағы жемқорлықты жоя алмаймыз. 
Жемқорлықтың пайда болуы қоғамдағы ру-
хани байлықтың құнсызданып, материалдық 
құндылықтың алдыңғы сатыға шығуының салда-
ры. Сондықтан, біз қоғамымызда жемқорлыққа 
қарсы күресті – азаматтарымыздың  жүрегіне 
рухани ізгіліктерді, құндылықтарды сіңіруден 
бастауымыз қажет. Рухани тұрғыдан бай 
адам, жемқорлықтай лас істерден жанын таза 
ұстайды.

Рухани азғындау баласының әкесін, 
шешесін өлтіруге, баладан бас тартуға  т.б. 
жантүршігерлік істерге әкеліп соқтырып жатыр 
емес пе?! Сол себепті де, азаматтарымыздың 
жан-дүниесіне мөлдірлік сыйлар рухани 
байлығымызды кең тұрғыда насихаттау-
мен айналыссақ, жетер жетістігіміз толым-
ды болмақ. Рухани байлық пен материалды 
байлықты тең дәрежеде ұстай алғанымызда  
ғана қоғамымыздың дамуы орнықты бо-
лары сөзсіз. Жеке тұлғаның адамгершілік 
санасының биіктігі оның алған тәлім-тәрбиесі, 
мінез-құлқы мен іс әрекетін анықтайтын өлшем 
болып табылады. Әрбір тұлғаның өзіне тән 
барлық адами  қасиеттері рухтан нәр ала-
ды. Ал жаман, жағымсыз қасиеттер нәпсінің 
көрінісі. Міне, осы себепті де біз жемқорлықпен 

күресті рухани сананы тазартудан бастасақ, 
әрбір адам нәпсінің тұтқындығынан босап, елі 
мен жеріне адал қызмет етер азаматқа айна-
лар еді.

Осы уақытқа дейін жемқорлықпен күресу 
үшін түрлі әдістерді  қолданып келдік. Соның 
ішінде, жемқорлық фактілерімен ұсталған аза-
маттарды жұмыстан қысқартып, ол лауазымға 
қайта орала алмайтын тәсілдерді қолдандық, 
айыпқа тарттық, соттадық, қатаң түрде жаза-
лап, түрмеге айдадық. Алайда, айтарлықтай 
нәтижеге қол жеткізбедік. Себебі, біреуін 
жазалағанмен, оның орнына келген екінші 
біреу дәл сол қателікті назарда ұстап, жаңадан 
айла ойластырды. Тың амал табады. Адамнан 
қулық артылған ба?! Бар ойға алғаны өзінің 
материалдық деңгейін көтеру болғандықтан, 
ол да жемқорлыққа жол береді.

Сыбайлас жемқорлық індет, оған қарсы 
күрес міндет деп айтып  жүрміз. Ендеше, 
оның шипасы – халық арасында ағарту, 
насихат жұмыстарын тереңінен жүргізу. 
Байлықты басты құндылық деп адасып жүрген 
азаматтарымыздың түсінігіне төңкеріс жа-
сау. Яғни, оның сана-сезімін, сенімін, ішкі жан 
дүниесінің тазаруына ықпал етіп, жүрегіне 
иман ұялату.  Біздің қоғам ақниетті, адал, на-
мысы биік азаматтарды қажет етеді. Осы тұста, 

Қысқы уақытта төтенше жағдайлардың туындау қауіпі аса 
жоғары. Климаты аса қатал біздің Жетісу облысы үшін ондай қауіпті 
жоққа шығаруға болмайды. Аяздары көп болатын бүкіл қыс әлі алды-
мызда. Сондықтан, жаңа басталған қыс айлары әкелуі мүмкін жаңа 
сынақтарға үнемі дайын болуымыз керек.

Кез келген жағдайда қауіпсіздік тәртіп ережелерін елемеу және тұрақты 
берілетін ескертулерге назар аудармау - өзіңізді көрінеу қиындықтарға, 
қауіпке итеру деген сөз. Ал біздің азаматтарымыздың бейқамсыз болуының 
зардаптары туралы тұрақты ескертулер жасалады. Қиындыққа тап болған бір 
адамның жағдайы, басқалар үшін үнемі сабақ бола бермейді.

Қысқы кезеңде жолға шыққанда, естен шығармау, сақтау керек бола-
тын бірнеше жалпы ережелер бар: -метеорологиялық мәліметтерді тыңдай 
отырып немесе өзіңізді қоршаған табиғатты, айналаны бақылау арқылы 
ауа райының өзгеруін қадағалауға тырысыңыз; -жаңадан жол салмаңыз, 
қияларды қиып өтпеңіз; -күн ашық емес кезде, қараңғыда таныс емес жер-
лермен жүрмеңіз, -жалғыз жүрмеуге тырысыңыз; -суық ауа райында, әсіресе 
қатты жел кезінде, жалпы немесе денеңіздің жекелеген жерлерін үсік шалды-
рып алмауға тырысыңыз, өзіңіздің жағдайыңызды үнемі бақылауда ұстаңыз; 
Тоңып қалған жерлеріңізді барлық қолжетімді жолдармен жылытыңыз. 
Ауа райының нашарлайтынына, жолдың адастыруы мүмкін екеніне дайын 
болыңыз. Киім қозғалысқа қиындық, кедергі келтірмеуі тиіс. Аяқ киім кез кел-
ген жағдайда бос, кең болуы қажет.

Құрметті Сарқан ауданының тұрғындары және қонақтары 
қысқы жағдайда қауіпсіз жүріс-тұрыс ережелерін сақтауларыңызды 
сұраймыз.

А.ТУСУПБЕКОВ,
аудандық ТЖБ инженері, азаматтық қорғау лейтенанты.                                                                                        

Пожары, возникающие по причине детской шалости с ог-
нем – явление, к сожалению, далеко не редкое. Финал таких 
пожаров может быть очень трагичным – гибель ребенка.

Именно в детском возрасте возникают благоприятные 
условия для воспитания у ребенка чувства опасности перед 
огнем, навыков умелого обращения с ним и овладения зна-
ниями, помогающими предупредить загорание или сориенти-
роваться в сложной ситуации пожара.

 Профилактика в семье обычно сводится к банальным 
запретам: газ не включай, спички не трогай! Но запреты не 
всегда действенны, дети ищут новых впечатлений, балуются 
со спичками и огнеопасными предметами. Зачастую это за-
канчивается бедой.

ОЧС Сарканского района информирует о необходимости 
строго следить родителям, воспитателям, преподавателям за 
тем, как дети проводят свободное время! Нельзя допускать, 
чтобы они пользовались спичками, зажигалками, электрона-
гревательными приборами, газовыми плитами. Ни в коем слу-
чае не оставляйте малолетних детей дома одних, тем более 
если горит газ, топится печь, работают телевизор и другие 
электроприборы. Не показывайте детям дурной пример: не 
курите при них, не бросайте окурки куда попало, не зажигайте 
бумагу для освещения темных помещений. Храните спички в 
местах, недоступных для детей. Ни в коем случае нельзя дер-
жать в доме неисправные или самодельные электрические 
приборы.

Помните, маленькая неосторожность может привести к 
большой беде. Трагические случаи наглядно доказывают — 
главная причина гибели детей на пожаре кроется в их неуме-
нии действовать в критических ситуациях. Во время пожара 
у маленьких детей срабатывает подсознательный инстинкт: 
ребенок старается к чему-то прижаться, куда-то спрятаться, 
ищет мнимое убежище — под кроватью, под столом. Там и 
настигает его беда. Поэтому обязательно научите ребенка 
действиям при пожаре, покажите ему возможные выходы для 
эвакуации. Очень важно научить детей не паниковать и не 
прятаться в случае пожара.

Чувство опасности, исходящее от огня, ребенку нужно 
прививать с раннего детства. Соблюдение правил безопас-
ности должно войти в привычку каждого. Зная и соблюдая 
элементарные правила пожарной безопасности, вы не только 
сохраните себе жизнь и свое имущество, но и жизнь своим 
близким.

Р.АХМАРОВ,    
ст.инженер ОЧС Сарканского района,

старший лейтенант гражданской защиты.    

 Международный день гор провоз-
глашён Генеральной Ассамблеей ООН, 
отмечается ежегодно, 11 декабря, на-
чиная с 2003 года. Но учрежден он был 
ранее — в 1992 году на Конференции 
ООН по окружающей среде и развитию, 
когда была принята Повестка дня на 
XXI век «Рациональное использование 
уязвимых экосистем: устойчивое гор-
ное развитие», стала вехой в истории 
развития горных районов. А повышен-
ное внимание к роли гор подтолкнуло 
Генеральную Ассамблею объявить 
2002-й год Международным годом гор, 
а в следующем году и сегодняшнюю 
дату. 

Цель праздника — обратить внимание на 
важность развития горных регионов, сохра-
нения их природного рельефа и улучшения 
уровня и условий жизни жителей гор. В эти 

дни по всему миру 
проводятся темати-
ческие симпозиумы, 
семинары и лекции.

Горы занимают 
практически одну 
четвертую поверх-
ности суши, играют 
важнейшую роль 
в продвижении нашего мира к устойчивому 
экономическому развитию и являются домом 
почти 13 процентов населения. Они не только 
дают источник средств к существованию и бла-
гополучию почти для 915 миллионов людей, 
проживающих в горных районах, но опосредо-
вано благоприятно влияют на миллиарды про-
живающих у их подножья. И, конечно же, нель-
зя забывать, что горы — это заповедник для 
многих уникальных видов растений и живот-
ных, источник воды всех основных рек Земли. 

В Национальном парке «Жонгар Алатау»  

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ДЕНЬ ГОР

города Саркан также отмечают этот празд-
ник посвященный международному дню 
гор. Проводятся мероприятия разного рода. 
Встречи с учениками школ, разные выстав-
ки, а также проводятся  разъяснительные 
встречи с населением.

А.ДАУЛБАЕВ,
гос.инспектор Тополевского лесниче-

ства  Сарканского филиала «КГУ Жонгар- 
Алатауского ГНПП».

СПИЧКА - ДЕТЯМ НЕ ИГРУШКА

соңымыздан ерген ұрпақ тәрбиесін де ұмыт 
қалдырмауымыз қажет.

Болашақта өскелең ұрпақ жемқорлыққа 
жирене қарауы үшін біз қандай әрекет жа-
сап, оларға қандай бағыт сілтей аламыз?! 
Бүгін, ертең демесек те, алдағы 10-15 жыл-
дан  кейін сыбайлас жемқорлықты толығымен 
ауыздықтап тастамасақ та, оның қазіргіден 
әлдеқайда әлсізденетіндігіне өз басым кәміл 
сенемін. Сол мақсатқа жету үшін әрбір отба-
сында,  балабақшада тәрбиеленетін, мектепте 
білім алатын баланың бойына имандылық пен 
адамгершілікті, еліне, жеріне, ұлтына деген 
жанашырлық, патриоттық сезімді тереңінен 
сіңіруіміз шарт. Жаны таза, ары ақ, елі мен 
жерін көркейтер нағыз азамат қалыптасуы 
үшін ұлттық рухты жас ұрпақ бойына дұрыс да-
рыта алуымыз қажет. Сонда ғана біз өзіміздің  
қоғамымызға қауіп төндіріп, орасан зиян  
келтіретін жемқорлықтай келеңсіз әлеуметтік 
құбылыстан арашалай аламыз. Сол себепті, 
ұлтжанды азамат тәрбиесіне немқұрайлы 
қараудан аулақ болған жөн. Қайта, бар назары-
мызды ұрпақ тәрбиесіне шоғырландыра алсақ, 
жарқын болашаққа  сенімді әрі нық қадам та-
старымыз анық.

М.ВИШНЯКОВ,
 «Жоңғар Алатауы» МҰТП

Сарқан орман тұқымбағының 
басшысы.

ҚЫСҚЫ КЕЗЕҢІНДЕГІ ҚАУІПСІЗДІК

Жемқорлыққа қарсы жұмылайық

Жоба

Проект
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Қазіргі уақытта мектепте педагогикалық үрдісті ұйымдастыру, пе-
дагог қызметкерлердің кәсіби құзіреттілігін арттыру өзекті мәселенің 
бірі. Директордың оқу ісі жөніндегі орынбасары педагог кадрлардың 
кәсіби қызметін көтеріп, біліктілігін арттыруда инновациялық тәртіпте 
жұмысты ұйымдастыра білу, маңызды мүмкіндіктерін талдау және 
анықтауда түрлі жолдар мен құралдарды пайдаланады. Осылай-
ша, әдіскер қызметінде ғылыми зерттеу, басқару, жобалау тәртібін 
біріктіреді.

Бүгінгі күні мектепте әдістемелік жұмысты ұйымдастыру деңгейі 
оның қызметінің ең маңызды бағалауы болып табылады. Сондықтан 
мұғалімдердің өзіндік ашылуына көмектесу - оқу ісі жөніндегі 
орынбасардың миссиясы. Бойындағы қабілетті шығармашылығы мен 
әдістемелік ізденіспен ұштастыру мақсатында мұғалімнің өзіндік да-
муына іздену әдіс- тәсілдері мен түрлерін іздеу- негізгі міндет.

Мектеп педагогтарының кәсіби қызметі көпқырлы және нақты 
білімді талап етеді. Қазіргі заманғы педагогикалық әдебиеттерде 
білім, дағды, сапа сияқты тұжырымдама «кәсіби құзіреттілік» 
тіркесімен біріктіріледі. Кәсіби құзіреттілікті жетілдіру түрлері: - белгілі 
оқу курстары, педагогтардың біліктілігін арттыру курстары; - жылдық 
жоспарымызға сәйкес әртүрлі сайыстар; - шығармашылық топ құру, 
бұл топқа тәжірибелі педагогтар кіреді және олар оқыту үрдісіндегі ең 
өзекті мәселелерді талқыға салады; - «Жас мамандар мектебі».

  Әдістемелік жұмыс педагогтардың кәсіби шеберлігін шыңдаудың 
бірден- бір жолы. Кәсіби құзіреттілігін дамытуда маңызды қасиеттеріне, 
дағдыларына назар аудартатын түрлі кеңес беру, пікірталас, се-
минар, шебер сынып, әдістемелік ринг әдістері пайдаланылады. 
Жүйелі жүргізілген жұмыс нәтижесін береді. Мектеп мұғалімдері мен 
оқушылары түрлі байқауларда облыс, аудан көлемінде жоғарыдан  
көрініп жүр.  

Гүлмира НҰРАХМЕТОВА, 
Бірлік орта мектебі 

директорының 
оқу ісі жөніндегі орынбасары.

Мемлекеттік қызметшіге моральдық-әдептілік бағыттағы қойылатын 
талап пен сенім жоғары.  Бастысы, әр қызметші өзіне жүктелген 
міндетті қалтқысыз орындау негізінде біліктілігі мен білімін, тәжірибесін 
ұштастыру арқылы Отанына адал қызмет етуі тиіс. Қызмет барысында 
көпшілікпен қарым-қатынас мәдениетін қалыптастыра білу керек.

Осы бағытта желтоқсан айының 12 күні аудан әкімдігінің мәжіліс 
залында мемлекеттік қызметшілер арасында жиын өтті. Онда Әдеп 
кодексінің мемлекеттік қызметкерлер алдына қойылатын талаптары ай-
тылып, сала мамандарының қоғамдағы рөлі, олардың этикасы мен эсте-
тикасы сөз болды.                

Жиында күн тәртібіне сәйкес, Сарқан ауданының әкімі аппаратының 
басшысы, әдеп жөніндегі уәкілі Ұлан Құрманұлы Президенттің 
жарлығымен 22 ақпан күні мемлекеттік қызметшілердің тәртіптік 
жауапкершілігі мен қызметтік әдеп мәселелері жөніндегі Әдеп кодексіне 
енгізген өзгерістері мен толықтыруларына, мемлекеттік қызмет сала-
сында сыбайлас жемқорлықтың алдын алу сияқты бірқатар мәселелерге 
тоқталды.

Әдеп Кодексінде қызметтік әдеп нормаларын дұрыс түсіну және 
қолдану мақсатында, қызметшінің мінез-құлқына қойылатын әдептік 
және қызметтік әдепке жатпайтын өзге де ережелерден ажыраты-
лып, мемлекеттік қызметтің әдептік қағидаттары айқындалады (адал 
ниеттілік, адалдық, әділдік, ашықтық және т.б.) деген мәселелерді 
кеңінен айтып өтті.

Жиынның соңында мемлекеттік қызметшілердің этикеті мен іскерлік 
қарым-қатынас нормаларын сақтаудың жоғары маңыздылығын атап 
өтіп, қатысушыларға жиын барысында айтылғандар бойынша түсінбеген 
жерлер немесе жеке сұрақтары болса, өзіне келіп жеке жолығуларына 
болатындығын айтты.

Қызметкерлерге қойылатын талап пен тәртіпті әр кез назарға 
алу мақсатында өткізілген отырыс аяғында кездесуге қатысушылар 
көкейінде жүрген сұрақтарын қойып, тұшымды жауаптар алды.

Асель АЙТҚАЛИЕВА, 
«Сарқан ауданы әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесінің 

заң және мемлекеттік–құқықтық бөлімшесінің бас маманы.

Қазақстан Республикасы Үкі-
метінің 2020 жылғы 22 желтоқсандағы 
қаулысымен архившілер күні 
белгіленді. 2021 жылғы 22 
желтоқсанында ресми түрде еліміздің 
архившілері алғаш рет кәсіби 
мерекесін атап өтті. 

Архив тарихи маңызы бар 
құжаттар сақталатын мемлекеттік 
арнаулы мекеме. Мекемелердің аса 
құнды құжаттары, жеке тұлғаның 
өмірі мен қызметіне байланысты 
жинақталған жәдігерлер жиынтығы 
да архив мекемесінде мемлекеттік 
сақтауда. Құжаттар негізінде архив 
қызметкерлері көрме ұйымдастырып, 
мақала жариялап, конференция, се-
минарлар өткізуде.

Сарқан  аудандық мемлекеттік 
архивінің тарихы тереңде.

Сарқан аудандық Халық депу-
таттары Советі Атқару комитетінің  
13.12.1989 жылы №24-97  шешімімен 
Сарқан аудандық әкімшілігінің  жеке 
құрам бойынша шаруашылық-
есептегі Сарқан архиві құрылды.

Талдықорған облыстық 
әкімшілігінің  №1-140-р  24.08.1994 
жылғы  өкімімен Талдықорған  
облыстық құжаттама басқармасының 
жеке құрам бойынша  Сарқан архиві 
болып  атауы өзгерді. 1999 жылдан ба-
стап  Алматы облысының мемлекеттік  
архивінің Сарқан филиалы бол-
ды. 01.10.2022ж. бастап «Жетісу 
облысының мәдениет, архивтер және 
құжаттама басқармасы» мемлекеттік 
мекемесі «Жетісу  облысының  
мемлекеттік  архиві» коммуналдық 
мемлекеттік мекемесінің Сарқан фи-
лиалы болып өзгерді. Қазіргі  таңда 
филиалда барлығы  3 архивис, 1 
ақпараттық-технологиялар архивисі 
жұмыс істейді. 

Сарқан филиалында толықтыру 
көздеріне енгізілген Сарқан ауда-
ны бойынша  29  мемлекеттік және 
мемлекеттік емес мекеме-ұйымдар 
бар.

2023 жылдың 1 қаңтарына 
арналған мәліметке сәйкес филиал-
да 230 қор,  49819 сақтау бірліктері  
мемлекеттік сақтауда. Оның ішінде: 
басқармалық құжаттар - 25778 сақтау 
бірлігі, жеке тектік құжаттар - 14 
сақтау бірлігі, жеке құрам бойынша 
құжаттар - 24027 сақтау бірлігі. Архив 
қоймаларының толу дәрежесі - 70% 
(пайыз).

Қазақстан Республикасы Мәде-
ниет және спорт министрінің 2020 
жылғы 29 мамырдағы № 159 
бұйрығымен бекітілген қағиданың 
негізінде жеке және заңды тұлғаларға 
ұйымның хат бланкісінде жасалған 
архивтік анықтамалар - заңды күші 
бар құжат болып табылады.

Яғни архив ісі саласында 
көрсетілетін мемлекеттік қызмет – 
«Архивтік анықтамалар, архивтік 
құжаттардың көшірмелерін немесе 
архивтік үзінділер беру» болып табы-
лады.

Архивтік анықтамаларды алу 
«Азаматтарға арналған үкімет» 
мемлекеттік корпорациясы»,  яғни 
халыққа қызмет көрсету орталығы 
және «Электрондық үкімет» порталы-
нан сұраныс жолдау арқылы жүзеге 
асырылады. Сұраныстар тақырыптық, 
әлеуметтік-құқықтық сипатта болады.

Филиалды  басқарған  дирек-
торлар: 1990-1993 жылдар Подгор-
ная Мария Васильевна,  1993 жыл-
дан бүгінгі таңға Карипова Маржан 
Имангельдіқызы.

Ж. УНЕРХАНОВА,
«Жетісу облысының  

мемлекеттік архиві» КММ Сарқан 
филиалының  І-ші санаттағы 

архивисі.                 

Мен бүгін білім туралы ой қозғағым келіп 
отыр, өйткені мен бала кезімнен кітап оқығанды 
жақсы көремін. Үшарал қаласында өмірге келіп, 
Абай атындағы орта мектебінде білім алып, 
озат оқушы болдым. Алматы қаласында АТСТ-
да оқып, қызыл дипломмен бітірдім. Алматы-
да жұмыс істедім. Бірақ алланың қалауымен 
Қарауылтөбе ауылының Болат деген азаматы-
на тұрмысқа шықтым. Отау құрғанымызға отыз 
екі жыл болды. Құдайға шүкір бес баламыз 
бар. Мен тұрмысқа шыққаннан кейін өмірім 
мүлде басқа арнаға бұрылды, бұл өмірдің 
заңы ғой. Отбасы-ошақ қасы деп балаларыма  
тәрбие бере бастадым. Бірақ мен ешқашан 
өкінбеймін, мен үйде отырсам да, білімнен 
қол үзген жоқпын. Қарауылтөбе кішкентай 
ауыл болғанымен керемет мектебіміз, үлгілі, 
өнегелі, сауатты ұстаздарымыз бар. Білім 
сырттан келмейді, оқымай білім алу деген 
мүмкін емес. Осы мектепте бес балам да білім 
алды, ризамын. Үш балам грантқа жоғарғы оқу 
орнына түсіп, жақсы маман иесі болды. Өз ба-
старына жеке шаңырақ құрды, өз балалары 
бар. Екі қызым мектеп табалдырығында, озат 
оқушылар қатарында. Үнемі мектеппен тығыз 
байланыстамын. Мектепке барып келген сай-
ын жүрегіме жылу, қуаныш орнайды. Өйткені 
ұстаздар балаға білім берумен қатар бағыт-
бағдар беруден шаршамайды. Бір күні екінші 
күніне мүлде ұқсамайды. Әртүрлі іс-шаралар 
болып тұрады, сол іс-шараларға қатысып 
тұрамын. 

Мектепте балалар әр түрлі 
олимпиадаларға, әр түрлі сайыстарға қатысып, 
аудан көлемінде, облысқа  дейін барады. Мек-
тепте жалпы ата-аналар жиналысы болады. 
Балалардың білімі, тәртібі туралы айтады. 
«Аз қамтылған балаларға сыйлық жасау» ту-
ралы ұсыныс айтылды, көп балалы  аналарға  
«Алғыс хат» берілді. Маған да «Алғыс хат» 
берілді, кеудемді қуаныш билеп, еңбегіңнің 
жемісін жеген деген осы шығар деп ойла-
дым. Өйткені ата-ана үшін балаңды мақтан 
етуден артық мәртебе жоқ. «Математикалық 
жәрмеңке» болып тұрады. Ол да  жақсы дәстүр 
деп ойлаймын, өйткені тәттілерді ақшаға емес 
біліміне сатып алады. «Еңбекпен келген нан 
тәтті» - деп бекер айтылмаған. Жақында ғана 
балалардың қамын ойлап, Сарқаннан бала-
лар дәрігерлері келіп, дәрігер психолог келіп, 
салауатты өмір салты туралы айтты. Пайдалы 
кеңестерді естіп балалар да, өзіміз де жақсы 
көңіл - күйде қайттық.

Балаларымыз біздің болашағымыз. 
Олардың бала жүректеріне иман ұялатайық. 
Өйткені тәрбиесіз  берген білім – ол адамның 
қас жауы. Абай атамыз айтқандай: Сенде бір 
кірпіш дүниеге, кетігін тап та бар қалан – деп  
балаларымыздың тәлім-тәрбие іргетасы осы 
Қарауылтөбе орта мектебінен басталады. 
Сондықтан білім беріп жүрген әр ұстазға мың 
алғыс айтып, басымды иемін, еңбектеріңіз 
еленіп, шаршамай, шалдықпай, аман-есен 
болыңыздар. Ыбырай Алтынсарин атамыз 

айтқандай: «Оқы, оқы және оқы» - деп кітап 
оқиық. Адам баласы кітап оқыған күннен ба-
стап, өзін интелигент санауға болады деген, 
ал Әлихан Бөкейханов  атамыз: «Білім са-
парда – жол серігің, Алыста – жан серігің,  
Жалғыз қалған кезіңде – қаруың, Досыңның 
алдында - абыройың». Білімді болсаң бәрі 
құрметтейді – деген. Білім ешқашан сатыл-
майды, еңбекпен келеді. Білім жұмсаған сай-
ын көбейеді. Сондықтан халыққа қызмет етіп 
жүрген адамдардың әрқайсысының ұстазы 
бар. «Ұстазы бардың ұстамы мықты»  демекші, 
ұстаздарымызды бағалайық. Еліміз аман, 
жұртымыз тыныш болсын! Қазақстанымыздың 
көк байрағы әрдайым биіктен желбіреп, 
тәуелсіздігіміз тұғырлы болсын!

Күнсұлу БЕКМҰРАТОВА, 
ата-ана, қамқоршылық кеңесінің 

белсенді мүшесі, Қарауылтөбе ауылы.

22 желтоқсан – 
«Архившілер  күні»

Әдеп кодексі талаптарының 
сақталуы - жиын арқауы

Педагогтардың құзыреттілігін 
қалыптастыру  бағытындағы 

жұмыстарды ұйымдастыру

ҚР «Нотариат туралы» Заңының (бұдан 
әрі – Заң) 92 бабының 1-тармағына сәйкес, 
борышкерден ақшаны өндіріп алу немесе 
өзге де жылжымалы мүлікті талап ету үшін 
нотариус тиісті белгі қойылатын, берешекті 
белгілейтін төлнұсқа құжат көрсетілген кез-
де бірыңғай нотариаттық ақпараттық жүйе 
арқылы электрондық түрде атқарушылық 
жазба жасайды. Өз кезегінде, атқарушылық 
жазба өндіріп алушыға тиесілі белгілі бір 
ақша сомасын борышкерден өндіріп алу не-
месе жылжымалы мүлікті талап ету туралы 
нотариустың өкімін білдіреді. Нотариустың 
аталған өкім түрі ҚР «Атқарушылық іс жүргізу 
және сот орындаушыларының мәртебесі ту-
ралы» Заңының 9 бабының 1-тармағының 
11) тармақшасына сәйкес оның негізінде 
крдиторлардың талаптары мәжбүрлі түрде 
қанағаттандырылатын атқарушылық құжат 
болып табылады. Атқарушылық жазба 
негізінде мынадай даусыз талаптар бойын-
ша берешекті өндіріп алу жүргізіледі: 1) но-
тариат куәландырған мәмілеге негізделген 
міндеттемені орындау туралы; 2) орындау 
мерзімі басталған және міндеттеменің орын-
далмауын борышкер мойындаған, оның ішінде 
дауды сотқа дейін реттеу тәртібімен өндіріп 
алушыға жіберілген наразылыққа жауапта 
мойындаған, жазбаша мәмілеге негізделген 
міндеттемені орындау туралы; 3) нотариус 
жасаған, төлем жасалмауына, акцептінің бол-
мауына және акцепт күнінің белгіленбеуіне век-
сель наразылығына негізделген міндеттемені 

орындау туралы; 4) лизинг шартына неме-
се Қазақстан Республикасының заңдарына 
сәйкес лизинг нысанасын талап ету туралы; 
5) ломбард кепіл беруші-борышкерге қойған, 
кредитті қайтару мерзімі өткен соң кепіл ны-
санасына өндіріп алуды қолдану туралы; 6) 
қосымша шығыстарды өндіріп алу туралы та-
лаптарды қоспағанда, "Тұрғын үй қатынастары 
туралы" Қазақстан Республикасының 
Заңында бекітілген кондоминиум объектісінің 
ортақ мүлкін күтіп-ұстауға арналған міндетті 
шығыстарға қатысудан жалтаратын үй-жайлар 
(пәтерлер) меншік иелерінен берешекті өндіріп 
алу туралы; 7) төлеу мерзімі басталған, жа-
рия шарттар негізінде нақты тұтынылған 
көрсетілетін қызметтер (электрмен, газбен, 
жылумен, сумен жабдықтау және басқалары) 
үшін, сондай ақ өзге де шарттар негізінде 
белгіленген тарифтерге сәйкес көрсетілетін 
қызметтер үшін берешекті өндіріп алу тура-
лы; 8) жалдау төлемдерін жалдау шартында 
белгіленген мерзімдерде төленбеуіне бай-
ланысты өндіріп алу туралы; 9) жұмыскерге 
есепке жазылған, бірақ төленбеген жалақы 
мен өзге де төлемдерді өндіріп алу туралы. 
Егер тұрақсыздық айыбы (өсімпұл), пайыздар 
тиесілі болса оларды өндіріп алу, банк заем-
дарын қоспағанда, борышкер орындалмаған 

міндеттемені жазбаша мойындаған кезде 
атқарушылық жазба негізінде жүргізіледі. 
Атқарушылық жазбаны жасау, егер шартта 
тұрақсыздық айыбын (өсімпұлды), пайыз-
дарды өндіріп алудың өзге тетігі көзделмесе, 
борышкер орындалмаған міндеттемедегі 
кінәсін мойындаған кезде, орындалмаған 
міндеттемедегі кінәсін мойындау фактісін но-
тариус растаған кезде жүзеге асырылады. 

Атқарушылық жазбаның күшін жою және 
оған дау айту Нотариус мәлімделген талапқа 
қарсы қарсылықты алған күннен бастап үш 
жұмыс күнінен кешіктірмей атқарушылық 
жазбаның күшін жою туралы қаулы шығарады. 
Атқарушылық жазбаның күшін жою туралы 
қаулы дау айтуға жатпайды. Атқарушылық 
жазбаның күшін жою туралы қаулының 
көшірмесі шығарылған күнінен кейінгі келесі 
жұмыс күнінен кешіктірілмей осы Заңның 
92-6-бабына сәйкес өндіріп алушыға, борыш-
керге табыс етілуге немесе жіберілуге тиіс. Егер 
жасалған атқарушылық жазба борышкердің 
қарсылығы бойынша нотариустың қаулысымен 
күшін жоймаса, оған дау айту сот тәртібімен 
жүзеге асырылады.

А.КАМЗОЛДАЕВА,
Жетісу облысының территориалдық 

округінің жекеше нотариусы. 

Жекеше нотариустармен атқарушылық 
жазба жасаудың тәртібі туралы

QOĞAM
Ұстазы бардың ұстамы мықты
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SHARAINA

Сен туған күн, мерекеңмен!

ХАБАРЛАНДЫРУ  ОБЪЯВЛЕНИЕ

Әулетіміздің ұйытқысы, асыл анамыз Смаилова Батсайы Нұрғалиқызын желтоқсан 
айының 12 жұлдызы күнгі туған күнімен, торқалы 90 жылдық мерейтойымен шын жүректен 
құттықтаймыз!

Тоқсан жастың тек қана қуанышын көріңіз,
Әр күніңіз сәтті боп, жүз жас болсын төріңіз!
Ғасыр тойын тойлайық, Алла амандық берсін тек,
Бар жақсыны арнайық жақсылықты көрсін деп!

Ізгі тілекпен: Смаиловтар әулеті.

Сарқан қаласының тұрғыны, бала кезден бірге өсіп келе жатқан 
досымыз Юсупов Игілік Молдағалиұлын желтоқсан айында 70 
жасқа толатын мерейтойымен құттықтаймыз. Бала кезінен адал, 
еңбекқор, шыншыл Игілік жас кезінде футбол ойнап, суретпен де 
әуестенді. Жан досымызға мықты денсаулық, ұзақ ғұмыр тілейміз! 

Мектептен ұлы өмірге жолдама алдық,
Ұстаздар білімімен от боп жандық.
Игілік, Күлшебала үйленгенде,
Символы махаббаттың деп жырладық.
Құттықтаушылар: достары Жанат-Дина, Ахмет-Тлеулес, 

Құрақбай-Ерсін, Шолпан, Жарқынай, Сағат. 

Бір топ достары атынан Нүсіпхан Ақжолов Сарқан қаласының тұрғыны, аса аяу-
лы досымыз 

Жанайбекова Тұрсынтайдың  
мезгілсіз қайтыс болуына байланысты отағасы Жеңіс және отбасына қайғыра көңіл 
айтамыз. 

Қуанышта шалқып, асып тасайын,
Өлең арнап,жырдан шашу шашайын.
Торқалы жас толып отыр тоқсанға
Ардақ тұтар Батсайыдай апайым.
Кезең еді елді аштық жайлаған,
Қазағымның тұнық суын лайлаған.
Әупірімдеп есті енді жиғанда,
Соғыс жетті салып елге байбалам.
Таң атпастан ерте тұрып,азанда,
Ұйқы көрмей, кетсе дағы мазаң да.
Күнкөрістің қамыменен өткерген
Артта қалды қиыншылық заман да.
Жаны жайсаң жақсылардан бата алып,
Жұмсаса іске көрген емес жалтарып.
Еркін өсті еш қағажу көрместен,
Ата - ананың еркін қызы атанып.
Бөгет болмай қарсы соққан дауыл да,
Қамқор болып аға, іні, бауырға.
Қызу еңбек майданында шыңдалып,
Үлгі болып аймағына, ауылға.
Кей кездері ұйқы көрмей таң асып,
Жүрген кезде еңбегіңмен бақ ашып.
Айтқалидай адал жанды ұнатып,
Шаңырақ құрды дәм тұздары жарасып.

Қатар жүзген қос   
аққудай теңізде,

Еңбектен де 
ешқашан да қол 

үзбей.
Жеті ұл, бес қыз 

әкеліп бұл өмірге
«Алтын алқа» жарқырады өңірде!
Әулетіне үлгі болып,өнеге,
Шаттық кернеп, қуанышқа бөлене.
Жиырма бір немереден тараған
Иіскеді жиырма төрт шөбере.
Жастық көрмей құлағының жарғағы,
Ерінбестен еңбек жолын жалғады.
Кеудедегі төсбелгілер самсаған,
Еткен ерен еңбегінің айғағы!
Ал, апатай, аман болып басыңыз,
Өрге қарай домаласын тасыңыз.
Қабыл болып көпшіліктің тілеуі
Алла қолдап, жүзге жетсін жасыңыз!

 
Ізгі тілекпен: інісі Оразбек, келіні 

Нұргүл.

Торқалы тоқсан жас

«Зорлық-зомбылықсыз 16 күн» әлеуметтік акциясы - әйелдерге қатысты зорлық-
зомбылықты жоюдың халықаралық күні болып саналады. 25 қарашада басталатын және 
10 желтоқсан - Адам құқықтары күніне дейін жалғасатын жыл сайынғы халықаралық 
науқанның негізгі міндеті - тұрмыстық зорлық-зомбылық және оған қарсы іс-қимыл, 
сондай-ақ мемлекеттік мекемелер мен қоғамдық бірлестіктердің адам құқықтарын қорғау 
бойынша күш-жігерді біріктіру қызметін жандандыру. Бұл күнді 1999 жылы БҰҰ Бас ассам-
блеясы ресми түрде жариялады және атаулы күн әлемнің 100-ден астам елінде қолдау 
тапқан.

 Жуырда аудан әкімдігінің кіші мәжіліс залында аудан әкімінің орынбасары Жомарт Мыңбаевтың 
төрағалығымен аталмыш «Зорлық - зомбылықсыз 16 күн» республикалық акциясы аясында келелі 
кеңес болды. Ел көлемінде өтіп жатқан аталмыш акцияның мән-маңызын жан-жақты түсіндірген аудан 
әкімінің орынбасары Жомарт Құситқанұлы - Қазіргі кезде қоғамда шешілмей отырған көп мәселелердің 
бірі отбасындағы әйелдерге қатысты тұрмыстағы зорлық-зомбылықтар болып отыр. Жалпы тұрмыстық 
зорлық-зомбылыққа әлсіз балалар, қарттар, мүгедектер мен әйелдер қауымы ұшырайды. Ресми 
статистикалық мәліметтер бойынша тұрмыстық зорлық-зомбылық әрбір үшінші отбасында кездесіп, 
тіркелген қылмыстардың 30 пайызын құрайды. Себебі - қызғаныш, маскүнемдік, бұзақылық, әлеуметтік 
жағдайдың төмендігі,- дей келе тұрмыстық зорлық-зомбылықтың алдын алу және қоғамда отбасының 
рөлін нығайту, зорлық-зомбылықтың жолын кесу, зорлық - зомбылық жасауға бейімді адамдармен 
жеке профилактикалық жұмысты жүзеге асыру, азаматтардың  полицияға деген сенімін нығайтудың 
маңыздылығын атап өтті.  

Жиынға аудан әкімінің жанындағы әйелдер істері және отбасылық-демографиялық саясат жөніндегі 
комиссия мүшелері және БАҚ өкілдері қатысты. Отырыста көтерілген мәселеге орай аудандық полиция 
қызметі бөлімшесінің әйелдерді зорлық-зомбылықтан қорғау тобының инспекторы, полиция аға сер-
жанты Мөлдір Алдаберген баяндама жасады. Мөлдір Сапарбекқызы өз баяндамасында бұл тұрғыдағы 
аудандағы ахуал туралы айтып, қолда бар мәліметтерімен бөлісті. 

Сондай-ақ талқыланып отырған тақырып аясында аудандық Аналар кеңесінің төрайымы, медиа-
тор Гүлшарбан Қалиева, аудандық әдістемелік орталығының тәрбие бағытындағы әдіскері Диана Қали 
мінбеге көтеріліп сөз сөйледі. 

Басқосу қорытындысында аудан әкімінің жанындағы әйелдер істері және отбасылық-демографиялық 
саясат жөніндегі комиссия мүшелеріне зорлық-зомбылықтың алдын алу іс-шараларына сәйкес, қолайсыз 
отбасыларды тұрғылықты жері бойынша тексеріп, есепке қою, үйдегі зорлық – зомбылыққа ұшыраған от-
басы мүшелеріне психологикалық, құқықтық көмек, зорлық - зомбылық құрбандарын оңалту жөніндегі 
қызметтер көрсету, білім беру жүйесінің және отбасыларымен жұмыс жүргізетін басқа да мамандарымен 
және өзара іс-қимыл жұмыстары нығайту, үйдегі зорлық-зомбылық проблемаларына ұшыраушылардың 
жай-күйі бақылауға алу турасында міндеттер жүктелді. 

Өз тілшіміз. 

Республикалық акциясы аясында

Республикалық акция аясында

Тәуелсіздік мерекесі қарсаңында 
ауданымыздың өлкетанушылары, 
тарихшылары және көнекөз 
қариялар «ЖЕТІСУ ТАРИХЫ: ЖАҢА 
КӨЗҚАРАС» тарихи-танымдық 
ғылыми-зерттеу жобасы аясындағы 
ғылыми-зерттеу экспедициясына 
қатысушылармен кездесті. Аудандық 
кітапханада өткен бұл іс-шарада 
ауданымызға арнайы келген ғалым-
тарихшылар өңіріміздің өткені тура-
лы қызығушылық танытты. 

Жетісу облысының ішкі сая-
сат басқармасы «Арыс» қоғамдық 
қорының қолдауымен жүзеге аса-
тын тарихи-танымдық ғылыми-
зерттеу жобасы аясында ауданымыздың 
тарихы толыға түсері анық. Бұл туралы 
ғылыми-зерттеу экспедициясы жетекшісі,  
әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-нің Қазақстан 
тарихы кафедрасының доценті, тарих 
ғылымдарының кандидаты, Тарих және 
қоғамдық ғылымдар академиясының 
академигі Талдыбек Нұрпейіс, саяси 
қуғын-сүргін құрбандарын толық ақтау 
жөніндегі өңірлік мемлекеттік комиссия 
жұмыс тобының жетекшісі, Ш.Ш.Уәлиханов 
атындағы тарих және этнология институты 
phd-докторанты Еркін Стамшалов, Қазақстан 
журналистер одағының мүшесі, өлкетанушы 
Жандарбек Қарабасов, Жетісу облысының 
Қоғамдық кеңес мүшесі Құрметбек Сан-
сызбай жан-жақты талдады. Тәуелсіз 

Қазақстанның шынайы да толыққанды тари-
хын жазып шығудағы архив деректеріне әрі 
көзкөргендердің естеліктеріне негізделген 
қанатқақты бұл көлемді әрі тұңғыш ғылыми-
танымдық зерттеу жобаның басты ерекшелігі 
– қарапайымнан күрделіге қарай, яғни 
әрбір ауыл, аудан тарихы мен жекелеген 
тұлғалардың ғұмырнамалық шежіресін зерт-
теу арқылы тұтас өңірдің, яғни Жетісудың 
толыққанды тарихи шежіресін жасақтау. 

Кездесуде Қазақстан Жазушылар 
одағының мүшесі, «Сарқан» газетінің бас ре-
дакторы Жомарт Игіман, аудандық ардагер-
лер кеңесінің төрағасы Қадыл Жанасбеков, 
тарихшы-өлкетанушы Есбала Сүдірбаева 
сөз алып, танымдық жобаны жүзеге асыру 
жолындағы ой-пікірлерін ортаға салды. 

Өз тілшіміз.

ЖЕТІСУ ТАРИХЫ: ЖАҢА КӨЗҚАРАС

Джасакбаев Ержан Төлеуғалиұлы ШҚ-
ның атына тіркелген Сарқан ауданы, Алмалы  
ауылы, Б. Майлин көшесі № 8 үйдің 25.8 га 
көлемді жерінің № 1510887 (кад.№ 03-263-
038-568) мемлекеттік тіркеу актісі жоғалуына 
байланысты жарамсыз деп танылсын.

Джасакбаев Ержан Төлеуғалиұлы ШҚ-
ның атына тіркелген Сарқан ауданы, Алмалы  
ауылы, Б. Майлин көшесі № 8 үйдің 27.5 га 
көлемді жерінің № 1510888 (кад.№ 03-263-
038-569) мемлекеттік тіркеу актісі жоғалуына 
байланысты жарамсыз деп танылсын.

Менің Қазақстаным - менің 
отаным, отбасым, туған жерім. 
Қаншалықты керемет жерде 
жүрсемде, жүрегім туған жер деп 
соғатын, туған жерді аңсап, оны 
бәрінен биік қоятын патриоттық 
сезім мен сүйспеншілігім, 
әрдайым жүрегімнің түпкірінде 
болады.

Кешегі тарихын білмейтін 
адамның ертеңгі болашағы жоқ 
дегендей, тарихымызды білу 
Отан алдындағы борышымыз.    
Күні кеше сияқты еді, бүгін міне 
тәуелсізде тыныш Қазақстанда өмір сүріп 
жатырмыз. Жанын пида етіп, ата - бабалары-
мыз беріп кеткен бейбіт өмірмен кең жерімізді 
бүгінгі таңда дамыту үстіндеміз. Жалпы кешегі 
күннен бүгінге дейін Қазақстан ел танымастай 
өзгерді. Және бұл жолда Қазақстан көп жұмыс 
атқарды, биік шыңдарды бағындырды, үлкен 
жетістіктерге жетті.

Тәуелсіз Қазақстанның дүниеге келуінің 
ұлы шежіресі бірнеше кезеңнен тұрады. Ең 
біріншісі осы тәуелсіздіктен кейін Республика 
Президенті лауазымын тағайындауы, кейіннен 
Қазақстан тәуелсіздігі туралы декларация, Ре-
спублика валютасы қорын құруы, Қазақстан 
тәуелсіздігі туралы заңның қабылдануы 
және көптің басына қасірет тудырған Се-
мей ядролық полигонының жабылуы. Бүгінгі 
таңда  біз тек бала болғанымызбен, еліміздің 
болашағына тигізер пайдамыз өте көп. Яғни 
алып жатқан біліміміз, асыл арманымыз, алға 
қойған мақсат пен жоспарларымызды келе-
шекте еліміздің болашағына жұмсай аламыз.

Міне, бүгін еліміз тәуелсіз мемлекет 
ретінде жаңа өмір салтына қызмет ете ба-
стады. Ғасырлар бойғы халықтың арман, 
мақсаты орындалды, ата - баба алдындағы 
парызы өтелді. Дүниежүзілік ірі ұйымдарға 

Құрметті мектеп директорлары!
Сарқан ауданының білім саласында 

еңбек еткен ардагерлерге (ұрпақтарына) 
ескертіңіздер, сұраныс бойынша бірінші кітапқа 
мақалалары енбей, үлгермей қалған ардагер 
ұстаздарымыз жайлы кітапқа мақала жинақтау 
басталды.

Өмірдеректерді Жомарт Мақатұлы 
Игіманның Igiman01@mail.ru поштасына 
жіберіңіздер! Жинақталған соң хабарласамыз, 
кездесу көктемге қарай болар, Алла қолдасын. 

Құрметпен Үміт Қайролданова.

Дамудың даңғыл жолына түскен ел

мүшелікке қабылданып, ерекше қарқынмен 
дамып келеміз. 

Астананың ауысуы – тарихта алтын 
әріппен жазылатын үлкен тарихи оқиға. 
Астана қаласы біз үшін Қазақстанның жаңа 
айнасы. Астанамыз – болашаққа баспалдақ 
болуымен бірге жаңа табыстарымыздың 
бастауы. Мұны болашақ ұрпақ бағалай 
білді. Қазақстан – жаңа, рухани өркениеттің 
бесігі. Қазақ халқы көп қасірет шеккен 
халық. Біршама қиналса да, бәріне шыдап, 
шыңдалып өтті. «Мың өліп, мың тірілген» 
қазақ халқы өзінің елдігін ынтымақ пен 
бірліктің арқасында сақтай білді. Атам қазақ 
қиындықтың артынан жақсылық келеді деп 
бекер айтпаған. 

Алдағы уақытта «Отан үшін отқа түс 
күймейсің» деген Бауыржан Момышұлы 
секілді елін сүйген, бойына ерлік пен жігер 
толы, Отанның қорғаны мен бейбіт өмірін 
қамтамасыз ете алатын азаматтар көп бол-
са деп тілеймін.

Риза СЛАМЖАНОВА, 
«Тұран» университеті, журналистика 
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