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Ақсу өңірі
ӨЗ ЕЛІ - ӨЗ ЕРЛЕРІН ЕСКЕРМЕСЕ,
ЕЛ ТЕГІ АЛСЫН ҚАЙДАН КЕМЕҢГЕРІН.

І.ЖАНСҮГІРОВ.

Баспасөздің қос қуанышы

БАЛА КЕЗІНЕН МҮГЕДЕК БАЛАНЫ ТӘРБИЕЛЕУГЕ ЖӘНЕ 
БАЛА КЕЗІНЕН І ТОПТАҒЫ МҮГЕДЕКТІҢ КҮТІМІ ҮШІН 

ТӨЛЕНЕТІН ЖӘРДЕМАҚЫ МӨЛШЕРІН ӨСІРУ ТУРАЛЫ
Қазақстан Республикасының 2019 

жылғы 3 сәуірдегі №243-VI ҚРЗ 
«Кейбір заңнамалық актілеріне арнайы 
экономикалық және индустриялық 
аймақтар, инвестицияларды тарту, 
экспортты дамыту және ілгерілету, 
сондай-ақ, әлеуметтік қамсыздандыру 
мәселелері бойынша өзгерістер мен 
толықтырулар енгізу туралы» Заңымен 
Қазақстан Республикасының 2005 жылғы 
28 маусымдағы №63 Заңына өзгертулер 
енгізілді. 

Атап айтқанда, мүгедек баланы 
тәрбиелеушіге және бала кезінен бірінші 
топтағы мүгедектің күтіміне байланыс-
ты берілетін жәрдемақы 2019 жылдың 
1 шілдесінен бастап 31183 теңгеден (ең 
төменгі күнкөріс деңгейінің 1,05%) 41578 
теңгеге (ең төменгі күнкөріс деңгейінің 
1,4%) дейін өсірілді (2019 жылғы ең 
төменгі күнкөріс деңгейінің мөлшері 
29698 теңге).

Еңбек, әлеуметтік қорғау және көші 
- қон Комитетінің Алматы облысы бой-
ынша Департаментімен 2019 жылдың 
І шілдесінен бастап мүгедек баланы 
тәрбиелеушіге берілетін жәрдемақы 
7848 алушылардың, бала кезінен 
бірінші топтағы мүгедектің күтіміне бай-
ланысты берілетін жәрдемақы 1299 
алушылардың құжаттары қаралып, 
бекітілген шешімдері төлемдерді төлеу 
мақсатында Мемлекеттік корпорацияға 
толықтай берілуі қамтамасыз етілді. 

Аталған жәрдемақының өсірілген 
мөлшері 2019 жылдың шілде айында 
төленетін болады.

 Г.А.АБДУЛДАНОВА,
еңбек, әлеуметтік қорғау және көші 

– қон Комитетінің Алматы 
облысы бойынша департаменінің 

№3 зейнетақы және әлеуметтік 
қамсыздандыру бөлімінің басшысы.      

ҚОҒАМДЫҚ - САЯСИ ГАЗЕТІНЕ 
2019 ЖАРТЫ ЖЫЛҒА ЖАЗЫЛУ 

ЖҮРІП ЖАТЫР!

Ауданның тыныс - тіршілігінен 
құлағдар болғыңыз 

келсе, аудандық және ауылдық 
"Қазпошта" 

байланыс бөлімшелеріне барып 
жазылыңыздар!БА

С
П

А
С

Ө
З 

- 2
01

9

ЖЕКЕ ТҰЛҒАНЫҢ ИНДЕКСІ 

65750

"Ақсу өңірі" газетіне 
жарты жылдық жазылу 

бағасы - "Ақсу өңірі" 
редакциясы арқылы 

1750 теңге және 
"Қазпошта" арқылы 
жазылушылар үшін - 
2207 теңге, 40 тиын. 

ЖАЗЫЛУ БАҒАСЫ

Ақсу ауданы, ветеринария бөлімі ММ, Сіздерге ветеринария бөлімі бұрынғы 
Желтоқсан,  №5 көшесінен ғимаратта құрылыс жүру жұмысына байланысты Алматы 
облыстық  кәсіби-техникалық оқу орталығы  Ақсу аудандық филиалы,  Қабанбай ба-
тыр көшесі,  №83 мекен-жайы бойынша көшкені туралы хабарлайды.

       
ВЕТЕРИНАРИЯ БӨЛІМІ.

Ақсу ауданында тұрып жатқан этникалық 
қазақтардың назарына!

Мемлекет Басшысының 2019 жылғы 
16  наурыздағы этникалық қазақтар-
дың проблемалық мәселелерін шешу 
бойынша тапсырмасына сәйкес 
орталық және жергілікті атқарушы 
органдарға оралман мәртебесінің 
мерзімі өткен этникалық қазақтарға 
жеңілдетілген тәртіппен Қазақстан 
Республикасының азаматтығын беру 
жөнінде жұмыстар жүргізу тапсырыл-
ды.

Осыған байланысты, Қазақстан 
Республикасының Еңбек және 
халықты әлеуметтік қорғау 
министрлігінің Көші - қон комитетінің 
яғни, Талдықорған қаласында 
орналасқан Алматы облысы жұмыспен 

қамтуды үйлестіру және әлеуметтік 
бағдарламалар басқармасына барып, 
этникалық қазақ ұлт өкілдеріне орал-
ман мәртебесінің  уақытын  созды-
рып,  Қазақстан  Республикасының 
азаматтығын алуға Көші - қон кыз-
мет тобына өтініштеріңізді өткізуге 
болатыны жөнінде және ұзартылған 
оралман куәліктеріңіздің уақытын 
өткізбей, Қазақстан Республикасының 
азаматтығын алушыларға дер 
кезінде Ақсу ауданының көші - қон 
тобына, жиналған кұжаттарыңызды 
өткізулеріңізге болатынын хабарлай-
мыз.

АҚСУ АПБ КҚҚТ.

Мемлекетіміздің абыройын асқақтатып, жан - жақты даму жетістіктерін 
насихаттауда бұқаралық ақпарат құралдарының рөлі қашанда жоғары. 
Бұқаралық ақпарат саласы Мемлекет басшысының сарабдал саясаты-
нан туындайтын міндеттерді тұрғындар арасында насихаттап, осы бағытта 
атқарылатын шаралардың ауданымызда жүзеге асуына ықпал ететін және 
ақпарат құралдарын таратуда оқырмандар мен мемлекет арасында алтын 
көпір орнатып келе жатқан басты қызмет. 

БАҚ қызметкерлері халық пен үкіметтің арасындағы байланыстың негізгі 
дәнекері ғана емес, қоғамның әлеуметтік өміріндегі өзгерістерге жедел үн 
қосушы болып табылады. Журналист мамандығы – қиындығы мен қызығы 
мол, жан - жақты білімділікті талап ететін жауапты сала. Өз шығармашылығы 
арқылы қоғамға да, адамға да қызмет ететін, ешқашан қателесуге болмай-
тын, қашанда жаңаның, жаңалықтың жақтаушысы, қолдаушысы бола ала-
тын да осы кәсіп иелері. Бұқаралық ақпарат құралдарының қызметінің 
негізінде өткізілген, болып жатқан және алдағы уақытта қолға алынатын ша-
ралар жөнінде ақпарат таратылады. Қоғамдағы өзгерістерге нақты көзқарас 
қалыптастыруда да аталған жандардың үлесі зор.

Мерзімдік басылымдар мемлекеттің шынайы қолдаушысы. Оның ең негізгі 
әрі көне түрлерінің бірі - газет. Тұрғындар үшін көкейтесті және жедел ақпарат 
көзі болып табылатын төл басылым аудандық «Ақсу өңірі» газеті – биыл 85 
жылдық мерейтойын осы баспасөз күнімен қатар өткізуді жоспарлап, ал-
дын ала 85 жылдық «Төс белгі» әзірлеген болатын. «Қобызшы Молықбай» 
атындағы мәдениет үйінде өткен салтанатты шарада аудан әкімі Базарханов 
Есім Сейілханұлы газет қызметкерлері мен ардагер - журналистерді құттықтап, 
ұжымның шығармашылық ізденістері мен қажырлы еңбектерінің арқасында 
бүгінде аталмыш басылымның аудан тынысында алатын орны ерекше екенін 
айтып, Алғыс хаттар мен арнайы сыйлықтармен және мерекелік төсбелгімен 
марапаттады. Келесі кезекте Қазақстан Журналистер Одағы Алматы 
облыстық филиалының төрағасы Мейрам Базарұлы Жәнаділов пен «Өлке 
тынысы» ЖШС  директорының орынбасары Болат Абаған құттықтап келіп, 
аудандық газетте талай жылдан бері қызмет етіп, мақалалары тұрғындар 
көңілінен шығып келе жатқан аудандық газеттің директор – бас редакторы 
Қасымбекова Ләззат Қалмұхамбетқызы, газеттің жауапты хатшысы Сымха-
нов Ербол Әбдікәрімұлын және газеттің аға тілшісі Кенжебек Әкімбекті, сон-
дай – ақ, аудан әкімінің баспасөз хатшысы Досжанова Құрмет Мелісханқызын 
«Қазақстан Журналистер одағының мүшелігіне» қабылдап, куәліктерін 
табыстады. Салтанатты шара соңы аудан өнерпаздарының концерттік 
бағдарламасымен жалғасты.

Ербол ӘБДІКӘРІМҰЛЫ.



8 бет12 шілде 2019 жыл

ҚҰРЫЛТАЙШЫ: 
Алматы облысы, Ақсу 
ауданы, Аудан әкімдігі.
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Меншік иесі:  «Ақсу өңірі" 
жауапкершілігі шектеулі 

серіктестігі Газет қазақ тілінде аптасына бір рет, 
жұма күні  шығады.

АЌСУ ӨЊІРІ

Жіті ішек жұқпасынан 
сақтаныңыз!

Маман кеңесі

Жылдың жаз-күз 
мезгілінде дүкендер мен 

сауда орындарында жеміс - 
жидектер тәбетіңді ашып, 
көздің жауын алады. Соны-

мен қатар, шілде - тамыз 
жіті ішек жұқпаларымен 

зақымдану қауіпі де 
жоғарлайтын мезгіл.

Жіті ішек жұқпасы - 
асқазан - ішек жолдарының 
зақымдануымен және интокци-
кациямен өтетін жұқпалардың 
үлкен бір тобы.

Бүгінде ішек жұқпаларының 
дизентерия, сальмонеллез, 
тағамнан улану, ротовирус, 
энтеровирус түрлері кеңінен 
тараған.

Сырқаттанушылық кезінде 
дене қызуының жоғарлауы, 
ағзаның жалпы жағдайының 
төмендеуі, жүрек айну, іштің 
өтуі мен ауруы, кебуі сияқты 
белгілер байқалады. Осы 
белгілер байқала қалған 
жағдайда жедел түрде дәрігерге 
қаралған жөн. Ішек жұқпасына 
көбінесе балалар сезімтал. 
Балалардың жиі ауруының 
себебі, сілекей мен асқазан 
сөлінің бактерицидік қасиетінің 
әлсіздігі. Сондықтан ішек 
жұқпасының қоздырғыштары 

ауыз арқылы ішекке жеңіл енеді. 
Жұқпа  адам ағзасында ұзақ 
уақыт бойы сақталуы мүмкін.

Жіті ішек жұқпасынан  
сақтанудың жолдары:

- Кездейсоқ су көзінен суды 
пайдаланбаңыз.

- Қайнатылған, бөтелкедегі 
(бутиллированная вода) суды 
қолданыңыз.

-  Азық - түліктерді 
мұқият қуырып, пісіріп 
пайдаланыңыздар.

- Термиялық өңдеуден 
өткізілмейтін өнімді қайнатылған 
сумен тазалап жуу керек.

- Жарылған, кесілген қауын 
қарбызды сатып алмаңыздар.

Тағамды сақтаудың да өз 
талабы бар. Дайындалған 
тағамды үй температурасын-
да  2 сағат тұрғаннан кейін 
қолданбаған жөн. Балалардың 
тағамын да ұзақ уақыт сақтауға 
болмайды. Сақталу мерзімі 
өткен тағам денсаулыққа зиян.  
Осы айтылған қарапайым ша-
раларды орындау жіті ішек 
жұқпаларынан сақтайды.

Б.ТЕМІРХАНОВ,
аудандық  ТКҚСҚБ 

басқармасының  басшысы.

         Н.БОДАУОВА,
 жетекші маман.                                                                     

 Бруцеллез ауруымен күрес - 
баршамыздың міндетіміз! 

Бруцеллез (brucellessis) – жануарлар мен  адамдардың 
созылмалы жұқпалы ауруы. Көпшілік малдарда іш та-
стау және шуының түспеуі, орхит, өмір сүруге қабілетсіз 
төлдердің туылуы және бедеулікпен көрінеді. Әлеуеттік 
қауіптілікке байланысты бруцеллез карантиндік аурулар 
тізіміне енгізілген. Экономикалық шығын төлдің алынбауы-
нан (іш тастау малдардың 60% тіркелуі мүмкін), қысырлық, 
өнімділіктің төмендеуінен пайда болады, карантиндік ша-
раларды өткізуге көп шығын жұмсалады. Адамдағы ауру 
мүгедектікке әкелуі мүмкін (көбіне буындардың зақымдануы). 
Brucella  бактериалары 6 түрге бөлінеді. Адамға аурудың ең 
қауіпті көзі болып үш түрі табылады - қоздырғыштардың 
сүтпен, зәрмен, шарана суымен бөлінетін ұсақ мал (қой-
ешкі) бруцеллезі, ірі қара мал бруцеллезі және шошқа 
бруцеллезі.Адамға ауру жануармен жанасқан және зарарлы 
өнімді қолданған жағдайда жұғады. Бруцеллалар жоғары 
температураға сезімтал. Сұйық ортада 60 градуста 30 мин., 
80-85 градуста - 5 минут ішінде, ал қайнатқанда бірден 
өледі. Тікелей түскен күн сәулесінің әсерінен бруцеллалар 
4-5 сағатта өледі, топырақта тіршілігін 100 күн, суда - 114 күн 
сақтайды.

Жабайы және үй жануарларының көпшілігі сезімтал. 
Көбіне ірі қара малдары, шошқалар, қойлар ауырады, 
жылқы мен түйелер оларға қарағанда сирек. Жұғу тері 
және сілекейлі қабықшалары (тіпті зақымданбаған) арқылы 
алиментарлық және жыныстық, трансмиссивті (кене және 
қан сорғыш жәндіктердің шағуы арқылы) жолымен болады. 
Тышқан тәріздес кеміргіштер, қан соратын жәндіктер, жа-
байы жануарлар тұрақты ауру қоздырғышын тасымалдаушы 
болып сипатталады.

Инкубациалық кезең 3-4 апта (ағзаға бруцелланың 
енуінен бастап қан сарысуында антидененің пайда 
болғанына дейін). Аурудың ағымы көбіне созылмалы, 
кейбір жағдайларда белгілерсіз болады. Негізгі клиникалық 
белгілері - буаз малдарда  іш тастау көбіне буаздықтың 
екінші жартысында болады, шууының түспеуінің орын алуы, 
эндометрит пен қысырлыққа, мастит пен дене қызуынынң 
көтерілуіне әкеледі. Бұқаларда көбіне эпидермит және 
артрит тіркеледі. Бруцеллез  ауруын уақтылы анықтау 
үшін эпизоотиялық, клиникалық, зертханалық әдістерді 
қолданады. Мүйізді ірі қара, ұсақ мүйізді мал, жылқы, түйе 
малдарына төмендегідей: агглютинация реакциясы (АР), 
комплиментті байланыстыру реакциясы (КБР), Роз-бенгал 
сынамасы (РБС), 

Шошқаларға: комплиментті байланыстыру реакциясы 
(КБР), Роз-бенгал сынамасы (РБС), Иттерге: агглютинация 
реакциясы (АР), комплиментті байланыстыру реакция-
сы (КБР), диагностикалық тексерулер жүргізіледі. Соны-
мен қатар сүтпен шығыршық реакциясы (ШР), іш тастаған 
жағдайда биологиялық сынама қою және полимеразды-
тізбектеу реакциясы (ПТР) қолданылады.

Жануарлардың бруцеллезімен күресу келесі шараларға 
бағытталған: 1). Жануарлардың бруцеллезінің алдын 
алуға; 2). Бруцеллездің эпизоотиялық ошақтарын жоюға; 3). 
Бруцеллезді адамдарға жұқтырмауға.

Бруцеллезге қарсы шаралар ұйымдастыру-шаруашылық, 
ветеринариялық-санитариялық және арнайы жұмыстарды 
қарастырады. Ұйымдастыру-шаруашылық шараларға мал-
ды күтіп-баптау, азықтандыру мен өсіру ветеринариялық 
және санитариялық білімдерді насихаттау. Ветеринариялық 
- санитариялық шараларға санитариялық режимді және 
мал шаруашылығы нысандарында шектеу шараларын 
сақтау, фермаларды қоршау, мал өнімдері мен шикізаттарын 
залалсыздандыру. Арнайы шараларға жүргізілетін 
иммунопрофилактикалық және диагностикалық зерттеулер 
мәселелері жатады. Осы аурудың алдын алу мақсатында 
жылма-жыл уақытылы ауру малдарды оның таралу жолын 
жою мақсатында  аудан бойынша  серологиялық тексеру 
жоспары жасалынады, биылғы жылғы ҚР АШМ 29.06 2015 
жылғы №7-1/587 бұйрығына  енгізілген өзгертулерге байла-
нысты: Барлық мүйізді ірі қара 12 айдан бастап, жылына 2 
рет (көктем, күз); 

Мүйізді ірі-қараның  аналық бастары жылына 2 рет (көктем, 
күз) туғаннан кейін 14-21 күн аралығында: Егер 24 айдан 
асқан бұқалар сойысқа жіберілсе, сояр алдында қосымша  
(15-20 күн бұрын); 12 айдан асқан барлық ұсақ мүйізді мал  
жылына 2 рет (көктем, күз); Ұсақ мүйізді малдардың аналық 
бастары жылына 2 рет (көктем,күз) қоздағаннан кейін 1-2 ай 
аралығында қан алынып  бруцеллез ауруына тексеріледі:

Мал өсірумен айналысатын шаруа қожалықтарындағы 
иттер жылына 1 рет, шошқалар  жылына 1 рет, Бруцеллез 
ауруының белгілері байқалған жағдайда жылқылар, түйелер  
12 айдан бастап жылына 1 рет  қан алынып, бруцеллез 
ауруына  тексерілуі тиіс.  Серологиялық тексеру жоспары 
әрбір ветеринариялық пункттер арқылы дайындалады. Мал 
өсірумен айналысатын тұлғалар малдардың толық есебін 
берулеріңіз қажет, өйткені бруцеллезге тексерілмеген мал, 
ауруды таратушы ретінде болады. 

Бруцеллез ауруының  алдын алу шаралары: 1). 
Ұдайы малдың есебін жүргізіп отыру, уақтылы малдарды 
сырғалаудан өткізу,сырға түскен немесе бүлінген кезде 
қайталап сырғалауды жүргізу; 2). Бір мезетте  жоспарланған 
жерден барлық мал түрінен қан алуды   жүргізу, барлық  мал 
басын толық қан алумен қамту; 3). Бруцеллезге бейім жану-
арларды сатып алғанда, оларды  басқа малдардан оқшаулап 
ұстайды,  мал дәрігеріне міндетті түрде хабарлануы тиіс. 
Мал дәрігері ветеринариялық анықтамадағы жүргізілген 
жұмыстарды саралап, бруцеллезге тексерілмеген жағдайда 
қан алуды жүргізеді (Бұл малдар мал иесі қаражаты 
есебінен тексеріледі); 4). Малдарды күтіп-баптау Ережесін 
сақтау, қора-жайлардың ұдайы тазалығын қамтамасыз 
ету, жаз айларында малдарды жайылымға шығарып, мал 
тұрған орындарды тазалап , залалсыздандыру жүргізу 
(мал иесі қаражаты есебінен жүргізіледі); 5). Қой төлдету 
науқаны кезінде арнайы шу, қалдықтар тастайтын орындар-
ды жабдықтау,  қажетті құралдармен, медикаменттермен 
қамтамасыз ету, малды күтіп-баптаушыларға жағдай жасау; 
6). Көктем айларында  өсіруге қалтырылған (қошқар,бұқа)   
басқасын, толық пішуден өткізу; 7). Мейілінше жазғы 
жайылымға топтастыруды, малдарды бір-біріне қосуды  мал 
дәрігерінің рұқсатымен ғана жүргізу және жынысына-жасына 
қарай малдарды топтастыру; 8). Малдардың орналасу 
жағдайына байланысты тез арада қан алуды жүргізу (жақын 
орналасқан жайылымы-суаты бір бағыттағы жерлерден); 9). 
Ауруды басқа малға жұғудан қорғау мақсатында ауру болып 
анықталған малды уақтылы оқшаулап, арнайы белгі басып, 
жеке қарауды ұйымдастыру, және ауру болып анықталған 
малды буаздығына, қоңдылығына, асыл тұқымдығына, 
өндірістік сапасына қарамастан уақтылы қайта  өңдеу орны-
на   өткізу; 10). Ветеринар мамандардың, мал өсірушілердің 
жауапкершілігін көтеру, үгіт-насихат жұмыстарын жүргізу; 
11). Ауруды таратушы ретінде иттермен, кеміргіштермен, 

қан сорғыш жәндіктермен ұдайы күрес жүргізу; 12). Жа-
нуарлардан алынған өнімдер мен шикізаттар (ет,сүт,және 
сүт өнімдері) толық ветеринариялық санитариялық  са-
раптамадан өткізілгенннен кейін ғана сатылуы, сақталуы 
қажет. Жеке және заңды тұлғалар - бруцеллезден қолайлы 
аймаққа келген жануарлар 21 күндік профилактикалық 
бақылауға қойылып, міндетті түрде  бруцеллез ауруына, 
қошқарлар індетті эпидемитке қарсы тексерілуі тиіс. Осы 
уақыт аралығында сырттан келген малдардан бруцеллез ау-
руы анықталса, ауру мал кері әкелінген жеріне қайтарылуға 
жатады. Ал қора – жайлар механикалық тазалықтан өткізу, 
залалсыздандыру жүргізу мал иесі қаражаты есебінен 
жүргізілу талап етіледі. Ақсу ауданында 2019 жылы  107595 
бас мүйізді ірі қарадан қан  алу жоспарланған,  6 айда 64454 
бастан қан алынып 130 бас  ауру мал анықталған, 2018 
жылмен салыстырғанда Ойтоған а/о 33 басқа, Б. Сырттанов 
а/о 12 басқа, Ақсу а/о 6 басқа, Егінсу  а/о 11 басқа, Суықсай 
а/о 1 басқа, Жаңалық а/о 2 басқа азайса, Есеболатов а/о 5 
басқа, Қаракөз а/о 6 басқа, Қапал 7 басқа , Қызылағаш 30 
басқа көбейген. Осы жылы 396950 бас ұсақ мүйізді малдан 
қан алу жоспарланып, 6 айда 226540 бастан қан алынған,  
326 бас ауру мал анықталған. 2018 жылмен салыстырғанда 
Қарашілік  а/о  19 басқа, Ойтоған а/о 23 басқа, Көшкентал 
а/о 4 басқа, Қапал а/о 20 басқа, Арасан 8 басқа, Суықсай 
а/о 5 басқа, Егінсу а/о 21 басқа көбейген,  Есеболатов а/о 17 
басқа, Ақсу а/о 36 басқа, Қаракөз а/о 34 басқа,  Қарасу а/о 14 
басқа ауру азайған. 

Бұл көрсеткіш баршамызды ойналдыруы тиіс. Осы жер-
де мал өсірушілер, сіздер ветеринар мамандарға қызметтік 
міндеттерін орындауға жан-жақты көмек жасап, ауруды 
азайтуға жәрдем көрсетулеріңіз қажет деп есептейміз. 
Сараптау қорытындысымен келіспеген жағдайда, мал 
иесі ветеринариялық зертханада тұрған қан сарысу-
ын қайталап тексертуге болады. Осы уақыт аралығында 
мал иесі ауру малды басқа малдардан оқшаулап ұстауы 
тиіс. Ауру мал қайта өңдеу орнына өткізілгеннен кейін, 
мал иелері қора – жайларды механикалық тазалаудан 
өткізіп, профилактикалық дезинфекция жүргізуі қажет. Осы 
бұйрықтың талаптарына сай ауру малмен, одан алынған төл 
қоса оқшауланып, 15 күн аралығында қайта өңдеу орында-
рына өткізілуі тиіс. Жеке заңды тұлғалар тарапынан бруцел-
лез ауруымен күрес мәселесі жөніндегі нормативтік-құқытық 
актілерді бұзған жағдайда: 

- карантин және шектеу шараларының шарттарын 
сақтамау;

- ішкі сауда обьектілерінде; жануарларды өсіру, жануар-
ларды, жануарлардан алынатын өнім мен шикізатты дайын-
дауды, сақтауды, қайта өңдеуді және өткізуді жүзеге асыра-
тын өндіріс обьектілерінде; ветеринариялық препараттарды, 
жемшөп пен жемшөп қоспаларын өндіру, сақтау және өткізу 
жөніндегі ұйымдарда қызметті жүзеге асыру кезінде;

- мемлекеттік ветеринариялық - санитариялық бақылауға 
және қадағалауға жататын, орны ауыстырылатын 
обьектілерді Қазақстан Республикасының аумағында тасы-
малдауды жүзеге асыру кезінде талаптарды сақтамау;

- жеке тұлғаларға – жиырма, лауазымды адамдарға, 
шағын кәсіпкерлік субьектілеріне немесе коммерциялық 
емес ұйымдарға – елу, орта кәсіпкерлік субьектілеріне – бір 
жүз, ірі кәсіпкерлік субьектілерінеи екі жүз айлық есептік 
көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғуы мүмкін.

- жергілікті атқарушы органдардың ветеринария 
саласындағы қызметті жүзеге асыратын бөлімшелеріне, 
жергілікті атқарушы органдар құрған мемлекеттік 
ветеринариялық ұйымдарға, мемлекеттік ветеринариялық-
санитариялық бақылау және қадағалау органдарына:1)
жаңадан сатып алынған жануар, алынған төл, оның 
сойылғаны және өткізілгені; 2)жануарлар қырылған, бірнеше 
жануар бір мезгілде ауырған немесе олар әдеттен тыс мінез 
көрсеткен жағдайлар туралы хабарламау және ауру деп 
күдік  келтірілген кезде ветеринария саласындағы маман-
дар, мемлекеттік вет.сан инспекторлар келгенге дейін жану-
арларды оқшаулап ұстау бойынша шаралар қолданбау;

- жеке тұлғаларға ескерту жасауға немесе бес айлық 
есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға, шағын 
кәсіпкерлік субъектілеріне немесе коммерциялық емес 
ұйымдарға-жиырма бес, орта кәсіпкерлік субъектілеріне-елу, 
ірі кәсіпкерлік субъектілерінебір жүз айлық есептік көрсетіш 
мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғуы мүмкін.

- ветеринария саласындағы мамандардың ветеринариялық 
іс-шаралар өткізу бойынша қызметтік міндеттерін орындау 
кезінде оларға жәрдем көрсетпеу – жеке тұлғаларға – бес, 
лауазымды адамдарға , шағын кәсіпкерлік субъектілеріне 
немесе коммерциялық емес ұйымдарға-жиырма бес,  орта 
кәсіпкерлік субъектілеріне-елу, ірі кәсіпкерлік субъектілеріне 
бір жүз айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға 
әкеп соғуы мүмкін.

- жануарларды карантиндеу қағидаларын бұзу: 
жеке тұлғаларға – бес, лауазымды адамдарға, шағын 

кәсіпкерлік субъектілеріне-елу, ірі кәсіпкерлік субъектілеріне 
бір жүз айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға 
әкеп соғуы мүмкін.

- эпизоотияға қарсы күрес мәселелері жөніндегі нормативтік 
құқықтық актілерді, сондай-ақ ветеринария саласындағы 
өзге де нормативтік құқықтық актілерді эпизоотияның та-
ралуына немесе өзге де ауыр зардаптарға әкеп соқпаған 
бұзу: жеке тұлғаларға – он, лауазымды адамдарға, шағын 
кәсіпкерлік субъектілеріне немесе коммерциялық емес 
ұйымдарға-жиырма бес,  орта кәсіпкерлік субъектілеріне-
елу, ірі кәсіпкерлік субъектілеріне бір жүз айлық есептік 
көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғуы мүмкін.

Мал өсірумен айналысатын жеке және заңды тұлғалар, ве-
теринар мамандар! Мал шаруашылығының ет, сүт және тағы 
басқа өнімдерін көбірек өндіру,малдардан сапасы жоғары 
өнім алу және адамдар мен малдарға ортақ аурулардан 
сақтау өзектілігін жоғарлатуда. Түрлі жұқпалы аурулардың 
алдын алу,ауырған малдарға дер кезінде көмек беру мал иесі 
мен  мал дәрігерлерінің төл ісі.  Ендеше ауыл шаруашылығы 
жануарларының бруцеллезімен күрес баршамыздың 
міндетіміз болып табылады, сондықтан осы аурудың алдын 
алу, қолайлықты қамтамасыз ету, аурудың санын азайту  
мақсатында  қолданыстағы нормативті-құқықтық актілерді 
басшылыққа ала отырып, өзімізге  жүктелген міндеттерімізді 
орындауға жан-жақты жұмыс жасайық!

  О.ЖАҚСЫБАЕВ,
  аудандық аумақтық инспекциясының мемлекеттік 

вет-сан. инспекторы.                                                

Қайта жаңғыру заманындағы барлық озық технологияның үлгісі 
болып отырған латын әліпбиіне көшу бұл – еліміз үшін, өнеріміз 
бен мәдениетіміз үшін үлкен рухани құбылыс. Латын әліпбиін 
енгізу – халқымыздың білімі мен мәдениеті, өнерінің дамуы-
на тағы бір серпіліс әкелетін дара жолы деп білемін. Республи-
ка Парламентінің Мәжі лі сінде «Мемлекеттік тілдің латын гра-
фикасындағы әліпбиінің бірыңғай стандартын енгізу мәселелері 
туралы» тыңдау Пар ламенттің өз сайлаушыларының көңіл күйін, 
еліміздің еге мендікті бекітуге деген арман-тілегін жақсы білетінін 
көрсетті. Мәжілістің отырысында «Қазақ тілін жаңғыртудың бас-
ты көрсеткіші – латын жазуына көшу» деп атап көрсетіліп, бұл 
қадамның әлем қазақтарын біріктіретін маңызды фактор екеніне 
назар аударылуы соның тағы бір жарқын дәлелі.

Ұлттық өнердің қара шаңырағы бола білген Көкөзек ауылдық 
клубының ұжымы бүгінгі – ел болашағы үшін қабылданған 
маңызды шешімге қолдау көрсетіп, еліміздің жаңа әліпбиге көшуіне 
белсенді атсалысатын боламыз. Барша қазақстандықтарды 
егемендік пен елдік жолындағы бетбұрысты қадаммен шын 
жүректен құттықтаймын. Латын әліпбиі – әлемдік кеңістікке енуге 
апаратын жол!

Зүлфия БАПЫШЕВА,
Көкөзек ауылдық кітапханасының кітапханашысы.

Әлемдік кеңістікке 
бастар жол

Құрметті Ақсу ауданының 
тұрғындары! Азиялық несие 
қоры топтық және жекелей не-
сие ұсынады: 

Коммиссиясыз
Сақтандырусыз
Топтық несие құрамы 3 адам-

нан 10 адамға дейін, әр адамға 
30000 теңгеден 1 000 000 
теңгеге дейін несие беріледі.

Жеке кепілсіз несиелер 1 
000 000 тенгеге дейін, ал жеке 
кепілмен несиелер 20 200 000 
тенгеге дейін беріледі. Соны-
мен қоса бізде айлық жалақыға 
жұмыс істейтін жұмысшылар 
мен зейнеткерлерге 500 000 
теңгеге дейін жылдам несие 
түрін ұсынамыз.

Микро қаржылық ұйым 
«Азиялық несие қоры» - соны-

мен қатар жұмысқа шақырамыз:
Несие менеджерлері мен 

жүргізуші (өз куәлігімен) қажет.
Біз Сіздерді күтеміз!
 Мекен-жайымыз: Алматы об-

лысы, Ақсу ауданы, Жансүгіров 
ауылы, Желтоқсан көшесі, 20 
үй, Ермек - 8771 746 4797, 
жұмыс телефоны - 2-13-34.

«АЗИЯЛЫҚ НЕСИЕ  ҚОРЫ» 
ҚЫЗМЕТКЕРЛЕР ІЗДЕЙДІ
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«Архив – 2025» бағдарламасы 
– тарихымызды түгендеуге 

берілген үлкен мүмкіндік

ТІЛ - ҚАЗАҚТЫҢ 
ҚАЗЫНАСЫ

Ақпарат және қоғамдық 
даму министрлігі 2019 
жылғы  1 шілдеден ба-

стап ҮЕҰ-ға арналған 
сыйлықақыны беру үшін 
өтінімдерді қабылдайды

Өмірдің әрбір сәті тамшы-
дай болса да теңіздей та-
рихты қалыптастыратыны 
анық. Адамның адам болып 
қалыптасу кезеңінен бастап, 
ел, қоғам, мемлекет болып 
мақсатқа жетуі, жеңіс биігін 
бағындыруы, уақыттың энци-
клопедиясына қолтаңбасын 
қалдыруы, осының бәрі – тарих. 
Әр адамның басқан қадамы, 
қалдырған ізі, тіршілігі мен 
тұлғалық қасиеттері, сіңірген 
еңбегі де осы тарихнаманың 
ажырамас бөлігі. Ал тарихтың 
қара шаңырағы – архив. 
Дәлелдер қоры, деректер 
қоймасы, өткеннің өлмес 
өнегесін өшірмей, өміршеңдіктің 
өңін беріп, өскелең ұрпаққа ама-
наттайтын ақиқат айнасы. Елба-
сы Нұрсұлтан Назарбаев өзінің 
«Ұлы даланың жеті қыры» атты 
мақаласында «Архив – 2025» 
жетіжылдық бағдарламасын 
қолға алуды тапсыруы бары-
мызды бағамдап, бағалап һәм 
бағымызға айналдырудың 
бірден-бір бағдары.

«Тәуелсіздік жылдарын-
да халқымыздың өткенін 
зерттеуге қатысты ауқымды 
жұмыстар атқарылды. Еліміздің 
тарихи жылнамасындағы 
ақтаңдақтарды қайта қалпына 
келтіруге жол ашқан «Мәдени 
мұра» бағдарламасы табы-
сты іске асырылды. Бірақ 
бабаларымыздың өмірі мен 
олардың ғажап өркениеті 
жөніндегі көптеген деректі 
құжаттар, әлі де ғылыми 
айналымға түскен жоқ. Олар 
әлемнің бүкіл архивтерінде 
өз іздеушісі мен зерттеушісін 
күтіп жатыр. Сондықтан ежелгі 
дәуірден қазіргі заманға дейінгі 
кезеңді қамтитын барлық 
отандық және шетелдік ар-
хивтер дүниесіне елеулі іргелі 
зерттеулер жүргізу үшін «Ар-
хив – 2025» жеті жылдық 
бағдарламасын жасауымыз 
қажет деп санаймын. Бұл жоба-
ны жүзеге асыру барысында та-
рихшылардан, деректанушылар 
мен мәдениеттанушылардан 
құрылған арнайы топтардың 
отандық және шетелдік ірі ар-
хивтермен өзара жүйелі әрі ұзақ 
мерзімді ықпалдастықта бо-
лып, іздеу-зерттеу жұмыстарын 
жүргізуіне баса мән беру керек», 
деп Елбасы «Ұлы даланың 
жеті қыры» атты мазмұнды 
мақаласында архив деректерін 
цифрлық форматқа көшіруді 
тапсырған болатын. Оның 

үстіне бұл төрден қойылған 
уақыт талабы.
Шыдай-шыдай ақыры 
                                 жалығармыз,
Бірімізден біріміз арылармыз.
Біздерді де жоқтайтын жан 
                                         болса егер,
Шаң басқан архивтерден 
                                   табылармыз,
– деп ақиық ақын Мұқағали 
жырлағандай, өткеннің өнегесін 
іздеп, жоқтаушысы болған жана-
шыр ұрпақтың «іздегенін алды-
нан тілемей-ақ тауып, шамнан 
шырақ жағатын» шаңырақтың 
бірі де осы архив екені белгілі. 
Осы тұста өзіндік тарихы 
бар «Алматы облысының 
мемлекеттік архиві» КММ Ақсу 
филиалында бүгінде 217 қор, 48 
мыңға жуық сақтау бірлігі бар, 
сонау 1917 жылдан бергі талай 
құжатты көздің қарашығындай 
сақтап отыр.

– «Архив – 2025» 
бағдарламасы – тарихымыз-
ды түгендеуге берілген үлкен 
мүмкіндік. Еліміздегі архив ісінің 
қалыптасуы мен даму жолын үш 
кезеңге бөліп қарауға болады. 
Біріншісі – XVIII ғасырдың аяғы 
мен 1917 жылдар аралығындағы 
кеңестік кезеңге дейінгі 
уақыттар. Екіншісі – 1917-1991 
жылдардағы кеңестер кезеңі. 
Үшіншісі деп 1991 жылдан бергі 
уақыттағы тәуелсіздік жылдар-
ды айта аламыз. 

Тыныштықтың тұңғиығына 
тұнған қорлар қоймасындағы 
сарғайған құжаттарда сан 
мыңдаған адамның, ғасырға 
жуық уақыттың сыры сай-
рап жатыр. Оларды цифрлық 
форматқа көшіріп немесе 
ешқандай компьютерлік ви-
рус түспейтін арнайы қатқыл 
дисктің жадына сақтау арқылы 
кешегі мен бүгіннің құжаттарын 
келешекке аманаттау ісі де алға 
қойған мақсат болып табылады.

Өткенді білмей, келешектің 
өркендемейтіні белгілі. Қалай 
дегенмен «Ұлы даланың жеті 
қыры» мақаласының осы бір 
бағыты арқылы да талай та-
рихи шындыққа томаға сы-
пырып тура қарайтынымыз 
анық. Лайым, ақиқатты аңға, 
құндылықты құсқа жем қылмай 
һәм шындыққа шаң жуытпай 
сақтап отырған архивисттердің 
еңбегі еш кетпейді деп сенемін.

Гүлжан МЕЙРАМБЕКОВА,
АОМА КММ Ақсу 

филиалының директоры.  

Қазақстан Республикасы Ақпарат және қоғамдық 
даму министрлігі үкіметтік емес ұйымдарға 
арналған сыйлықақыны беруге келесі бағыттар 
бойынша конкурс өткізу туралы хабарлайды:

1) білім беру, ғылым, ақпарат, дене шынықтыру 
және спорт саласындағы мақсаттарға қол жеткізу; 

2) азаматтардың денсаулығын сақтау, салауат-
ты өмір салтын насихаттау; 

3) қоршаған ортаны қорғау; 
4) жастар саясаты мен балалар бастамаларын 

қолдау; 
5) отбасылық-демографиялық және гендерлік 

мәселелерді шешуге жәрдемдесу; 
6) халықтың әлеуметтік тұрғыдан осал топтарын 

қолдау; 
7) жетім балаларға, толық емес және көп бала-

лы отбасылардағы балаларға көмек көрсету; 
8) халықты еңбекпен қамтуға жәрдемдесу; 
9) азаматтар мен ұйымдардың құқықтарын, 

заңды мүдделерін қорғау;
10) мәдениет пен өнерді дамыту;
11) тарихи-мәдени мұраны қорғау; 
12) қоғамдық келісімді және ұлттық бірлікті 

нығайту;
13) өздерінің есебінде тұрған адамдарға 

әлеуметтік-құқықтық көмек көрсету кезінде проба-
ция қызметтеріне жәрдемдесу;

14) мемлекеттік қызметтер көрсету сапасына 
қоғамдық мониторинг жүргізу;

15) азаматтық қоғамды дамытуға, оның ішінде 
үкіметтік емес ұйымдар қызметінің тиімділігін 
арттыруға жәрдемдесу. 

Байқауға Қазақстан Республикасында тіркелген 
және Үкіметтік емес ұйымдардың дерекқорына 
мәліметтер ұсынған үкіметтік емес ұйымдар 
қатыса алады.

Бір үкіметтік емес ұйым бір номинациядан 
артық сыйлықақыны алуға  ұсыныла алмайды. 
Сыйлықақы алғаннан кейін үш жыл ішінде оны алу 
үшін қайта ұсынуға жол берілмейді.

Бір номинация бойынша сыйлықақы бір неме-
се бір мезгілде бірнеше үміткерге берілуі мүмкін. 
Бұл жағдайда сыйлықақы олардың арасында тең 
бөлінеді.

Сыйлықақыны алу үшін өтінімді ұсынуға 
арналған тізбе мыналарды қамтиды:

1). Қағидаларға 1-қосымшаға сәйкес нысан 

бойынша үкіметтік емес ұйымдарға арналған 
сыйлықақы беру конкурсына қатысуға өтініш;

2). Қағидаларға 2-қосымшаға сәйкес 
сыйлықақыға үміткердің сауалнамасы;

3). Қағидаларға 3-қосымшаға сәйкес 
сыйлықақыға үміткердің қызметі туралы сипатта-
ма (растайтын материалдармен бірге); 

4). соңғы 3 (үш) жыл ішінде ұсынылған бағыт 
бойынша іске асырылған жобаларды және 
бірлескен жұмыс барысында қол жеткізілген 
нәтижелерді растау мақсатында байланыс 
деректері көрсетілген қоғамдастық (үкіметтік емес 
ұйымдар) және (немесе) мемлекеттік органдар 
өкілдерінің ұсынымдары (екіден кем емес);

5). үкіметтік емес ұйымдарды мемлекеттік тіркеу 
(қайта тіркеу) туралы құрылтай құжаттарының 
және куәлiгiнің (анықтаманың) көшірмелері;

6). банк шотының болуы туралы анықтама 
(түпнұсқа).

Сыйлықақыны алу үшін үкіметтік емес 
ұйымдарды ұсыну жөніндегі өтінімдер Қазақстан 
Республикасы Ақпарат және қоғамдық даму 
министрлігінің Азаматтық қоғам комитетіне қағаз 
және электронды жеткізгіштерде (СD-дискілерде 
не USB-флеш-жинақтағыштарында DOC, DOCX, 
Pdf форматында) 2019 жылғы 1 шілдеден бастап 
1 қыркүйек аралығында келесі мекенжай бойын-
ша қабылданады: Нұр-Сұлтан қаласы, Мәңгілік 
Ел даңғылы 8, «Министрліктер үйі» ғимаратының 
15-кіреберісі, Анықтама телефондары: +7 (7172) 
74 09 97, 74 02 17, 74 13 41, 74 05 11

Қағидаға сілтеме http://adilet.zan.kz/kaz/docs/
V1800017041.

Тіл қарым - қатынас құралы. Адамның ой-өрісін, мәдени 
дәрежесін, ақыл-парасатын, рухани байлығын көрсететін айна. 
Тіл мәдениетінің өзектілігі әрқашан ескеріліп, қай халық болса 
да бұл мәселені айналып өткен емес. «Өнер алды — қызыл тіл» 
деп қазақ халқы да сөйлеу шеберлігіне үлкен мән берген. Қазіргі 
таңда тіл мәдениетінің көкейтестілігі арта түсті. Таза сөйлеу –ой 
айқындығының белгісі.  Тілдің көмегімен өнерді, білімді, ғылымды 
игереміз, өткен-кеткенімізді саралап, сабақ аламыз. Тіл арқылы 
рухани байлығымызды меңгереміз, өзіміз танып қана қалмай, сол 
асыл қазыналарымызды әлемге танытамыз, әлемді танимыз. 
Сондықтан адам баласының байлығының бірі-сөз өнері. «Өнер 
алды-қызыл тіл» деген аталы сөздің астарында қаншама сыр 

бар?! Ал қазіргі рухымыз оянып, жаңғы¬рып жатқан тәуелсіздік 
кезеңінде егеменді елдің өсіп-өнген тамырын тауып, біртұтас 
елдігін қалыптастырып, басын біріктірген түп¬қазығын тану 
– ұлттық сананың заманауи даму деңгейіне сай туындайтын 
рухани-әлеуметтік мүдде талабы. 

Себебі, тәуелсіздік пен жаһандану тоғысқан қазіргі күрделі 
заманда тілдің ұлтты тұтастыратын негізгі құрал болуы – ата-
бабадан қалған аманат іспетті. Осымен байланысты қазіргі тіл 
білімінде тілді зерттеудің өзі жаңа сапалық деңгейге, яғни кешенді 
адамтанымдық (антрополингвистикалық) сипатқа көшті. Оның 
негізгі ғылыми-әдістанымдық қағидасы бойынша, «ұлттың бол-
мысын танытатын күшті құрал – ұлттық тіл» деп анықталып, тілдің 
табиғаты адамның мәдени-рухани, әлеуметтік, психологиялық 
сипаттағы қимыл әрекетімен ұштастыра қарастырылады. 
Соның нәтижесінде рухани-заттық төл мәдениетіміз сөз арқылы 
айшықталып, тілдің ұлтты ұйытып, тұтастыратын арқау екені 
айқындалады.

Ж. ҚАЙСАНОВА,
Көшкентал ауылдық округі әкімі аппаратының Жастар ісі

жөніндегі әдіскер нұсқаушысы, «Нұр Отан» БПҰ-ның, «Жас 
Отан» жастар қанатының белсенді мүшесі.

МЕМЛЕКЕТТІК 
ҚЫЗМЕТ 

КӨРСЕТУДІҢ 
САПАСЫН АРТТЫРУ 
Мемлекеттік қызмет 

көрсетудің сапасын артты-
ру  нормалары енгізілген. 
Осыған байланысты 
Ойтоған ауылдық округінде 
мемлекеттік қызмет көрсету 
бойынша азаматтардың 
шағымдарын тіркеу жур-
налы ашылған. Хабарла-
ма тақтасына «Мемлекеттік 
қызметтерді алушылардың 
құқықтары» мен «Мемлекеттік 
қызметтер көрсету сапасына 
шағымдану тәртібі» туралы 
ақпарат ілінген.   

Ақсу ауданы әкімдігінің 
«Ойтоған ауылдық 
округі әкімінің аппара-
ты» мемлекеттiк мекемесі 
қызметтiң 8 түрiн көрсетедi.       
Мемлекеттiк қызмет 
көрсету және азаматтардың 
өтiнiштерi туралы ақпарат 
алуын қамтамасыз ету 
мақсатында Ақсу ауданы 
әкімдігінің  «Ойтоған ауылдық 
округі әкiмiнің аппараты» 
ММ 8-(72832) 27050 теле-
фоны бойынша хабарласуға 
болады. Жеке және заңды 
тұлғаларға қолжетiмдi 
және сапалы мемлекеттiк 
көрсетiлетiн қызметтердi 
одан әрi қамтамасыз ету 
мақсатында, соның iшiнде 
электрондық форматта 
Қазақстан Республикасының 
«Мемлекеттік көрсетілетін 
қызметтер туралы» Заңына 
сәйкес, электрондық нысан-
да мемлекеттік қызметтер 
көрсету "электрондық 
үкіметтің" вебпорталы (www.
egov.kz) арқылы жүзеге асы-
рылады. 

Бұл дегеніміз - мемлекеттік 
қызметтерді алу барын-
ша автоматтандырылған, 
оңтайландырылған, қоғамның 
әрбір мүшесіне әлеуметтік 
коммуникация шығындарын 
төмендету мақсатына қызмет 
ететін электронды жүйе.  

 Мақсат ҚОСМИЛИАНОВ, 
Ойтоған ауылдық округі 

әкімі аппаратының бас 
маман – іс жүргізушісі, 

«Нұр Отан» партиясының 
мүшесі.

ҰЛТТЫҢ ҚУАТЫ - 
ТІЛІНДЕ

Дүниенің ең сұлу ғажап тілі,
Ол менің ана тілім – қазақ тілі!
Осы тілде айтылған алашымның,
Қуңанышы,қайғысы,азап-мұңы.
Тілмен мәңгі қазақтың қазақтығы,
Тілімен мәңгі қазақтың азаттығы!
Қазақ тілі – сұлу, қонымды да толымды тіл. Сол тіл кестелеп 

өріп, өрнектеп, өлмейтін, өшпейтін ғажайыптар тудырып,асыл 
мұра, сарқылмас сандық жасады. Кезінде қазақ тілінің әдемілігі 
мен әуезділігіне орыс саяхатшылары да таң қалған.Ұлтымыздың 
бүгінгі,ертеңгі болашағы ана тіліміз бүгінгі жас ұрпақ сенің 
қолыңда. Тіл дегеніміз – бүкіл бір халықтың жинаған рухани 
қазынасы. Сол жинаған рухани байлықты ұрпақтан – ұрпаққа тіл 
жеткізіп беріп отырмаса, әр ұрпақ өзінің өмірін жаңадан бастаған 
болар еді. «Бізде тіліміз бүлінбей сақталуын тілесек, өзгелерше 
әуелі өз тілімізбен оқытып, сонан соң басқаша оқытуға тиіспіз» 
- деп Ахмет Байтұрсынов айтқандай – ақ, тілімізді қадірлеп, тіл 
тазалығын сақтайық.

Тұңғыш Президентіміз Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев Респуб-
лика халықтарының ұлттық байлығы – Тілді қорғау мақсатымен 5 
қыркүйекті «Қазақстан халықтарының тілдері күні»деп жариялаған 
еді. Айбынды да айшықты, өнегелі де өміршең, мәңгі мұрамыз – 
ана тілімізді асқақтатып, мәртебесін көтеру мақсатында Алматы 
облысының тілдерді дамыту жөніндегі басқармасы 2019 жылдың 
маусым-тамыз аралығында облыс көлемінде «Тіл тазалығын 
сақтайық!» акциясы ұйымдастырылды.

Осы акция аясында Қапал ауылдық кітапханасының оқу залын-
да  «Тіл тазалығын сақтайық» атты насихат сағаты өтті. Шараға 
«Тамшыбұлақ»жазғы демалыс лагерінің оқушылары қатысты. 
Кітапханашы Садуақасова Гүлшат Қайратбекқызы «Тілім менің 
– ғасырлардан аманат»атты баяндама оқып, «Мемлекеттік 
тіл мемлекет тірегі»атты кітап көрмесіне библиографиялық 
шолу жасады. Жазғы лагерь демалушылары осы тақырыпта 
өздерінің төл туындыларын оқып,ақындардың өлеңдерін жатқа 
айтты. Кеш соңын кітапханашы бір ауыз сөзбен түйіндеді «Сөз 
түзеледі,тыңдаушы,сен де түзел», - деп тілді ұлттық өнеріміздің, 
ұлттық мәдениетіміздің бір бөлігі деп сақтай білейік. Сол тіл 
тазалығы үшін бір ауызды болып баршамыз күресейік.

К.ҚОРАБАЕВА,
Қапал ауылдық кітапханасының кітапханашысы. 
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Террористік тұрғыдан осал 
объектілердің  қорғалу  деңгейінің 

сәйкестігі – қауіпсіздік кепілі

«Ақсу ауданының мәдениет 
және тілдердерді дамыту бөлімі» 
мемлекеттік мекемесі бөлімінің басшы-
сы А.Елубаеваның  ұйымдастыруымен 
«Террористік тұрғыдан осал 
объектілердің  қорғалу  деңгейі» атты 
тақырыпта семинар – жиын  өтті. 

Жиынға аудандық мәдениет 
қызметкерлерімен    кітапханашылар 
қатысты. Семинар жиынға  аудан   
әкімдігінен арнайы   шақырылған, «Ал-
маты облысы дін істері басқармасы»  
мемлекеттік мекемесі «Дін саласындағы 
мәселелерді зерттеу орталығы» 
коммуналдық мемлекеттік мекемесінің 
инспекторы теолог-маман, Фархат 
Қанатбекұлы  Ноғайшаев  қатысып, 
терроризмнің адамзат өміріне өте 
қауіпті екені жайлы көптеген мысал-
дар келтіре отырып , шара барысын-
да  дін сауаттылығы  туралы түсіндірме  
жүргізіп,терроризммен  экстремизм  қаупі  
туралы  жиналғандарға  тақырыптық  ви-
деоролик көрсетті.  

Технология мен ғылым дамыған кез-
де діни экстремизм деген ұғым жиі 
қолданылуда. Діни экстремизм дегеніміз 
– саяси күштердің өз мақсаттарына 
жету үшін дін атынан мемлекетке қарсы 
жасалған немесе бағытталған күресі. 

Сөйтіп, олар өз билігін орнатуға не-
месе айтқанын орындатуға ұмтылады. 
Дінімізді бұрмалап әртүрлі жаңалықтарды 
енгізіп, дінімізден, тілімізден, ділімізден, 
мәдениетімізден, қазақты қазақ етіп 
көрсететін салт-дәстүрімізден, ұлттық 
құндылықтарымыздан айырып, халық 
арасында араздық, дұшпандық, 
жеккөрушілік, тасбауырлық тудырып, 
ынтымағынан, бірлігінен айырып, 
ұмыттырғысы келгені, түрлі ағымдардың 
өте белсенді түрде жұмыс жасап 
жатқандығы – осының дәлелі. 

Сонымен қатар,  көптеген діни 
ағымдардың пайда болуына байланы-
сты, қоғамда кері саяси ұғымдардың пай-
да болуы, адамның сана сезімін улай-
тын, әлемдік діндердің атын жамылып 
теріс бағыт беретін діни секталардың 
экстремалды түрде   халыққа зиянын 
тигізіп жатыр.  Ауылдық округтер бойын-
ша терроризм экстремизмге байланысты 

жаднама (алгоритм)  5 елді мекенде ғана 
бар екендігі анықталды. Жиын барысын-
да қатысушыларға «Терроризм актісінің 
қаупі туындаған немесе терроризм актісі 
жасалған жағдайдағы әрекеттер туралы» 
жаднамалар таратылды.

Суықсай ауылдық клубының 
меңгерушісі А.Чемомбаева, Қаракөз 
ауылдық клубының меңгерушісі 
Б.Танысбеков, Сағабүйен ауылдық 
клубының меңгерушісі С.Қызайбаев тер-
роризмге байланысты өздерінің  қызмет 
барысында, түсінбеушілік тудыратын 
сұрақтарын қойып,тиісті жауаптарын 
алды.

Аудандық "Молықбай Байсақұлы" 
атындағы мәдениет үйінің директоры 
А.С.Досмұханбетов семинар – жиында 
сөз алып , террористік қауіп – қатерге , 
діни сауаттылықтарын көпшілікке  на-
сихаттап осындай игілікті істерді бүкіл 
мұсылман баласы жаппай қолға алса, 
адамзатқа қауіп төндірер экстремизм мен 
терроризмнің алдын алуға болатындығын 
естен шығармау керек деді. 

Өз сөзінде: «Мәселен ғимаратқа бөгде 
адам, бөгде затты тастап кеткен жағдайда 
біздің іс қимылымыз қандай болмақ?» де-
ген сұрақты қойып, сол сұрақ төңірегінде 
талдау жүргізді. Сондықтан да бүгін де 
қазақ халқының  мұсылманшылығына 
күмәнмен қарауға еш негіз жоқ деп 
білеміз..  

Жиын соңында бөлім басшысы бүгінгі 
күннің өзекті мәселесіне айналған терро-
ризм мен экстремизм жөнінде шаралар-
ды өткізгенде мамандардың қатысуымен, 
өте жауапкершілікпен қарауды тап-
сырды. Елбасымыздың «Әлеуметтік- 
экономикалық  жаңғырту - Қазақстан 
дамуының басты бағыты» атты жолдау-
ында біз сөз еткен ұғымдардың ерек-
ше аталып өтуі тегін емес. Сондықтан 
бәрімізге қастерлі тәуелсіздігіміздің 
нығаюы үшін, елімізде ұлтаралық және 
дінаралық татулықтың сақталуы үшін бір 
кісідей атсалысайық.  

Марал ҚЫРҚАРБЕКОВА,
аудандық орталық 

кітапханасының библиографы.

Қазақстанның автоХҚО-лары 
қалыпты қызмет көрсетуде

«Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы еліміздің барлық 
облысындағы мамандандырылған халыққа қызмет көрсету орталықтарындағы 
қызметтер мемлекеттік стандартта көрсетілген талаптарға сай, қалыпты 
тәртіпте көрсетіліп жатқанын хабарлайды. Бүгінде қызмет алушылардың көптігі 
Алматы қаласындағы мамандандырылған ХҚО-ларда ғана байқалуда. Бұл 
Алматы қаласында көліктерді алып-сататындардың көптігі мен жақын жатқан 
аймақ тұрғындарының автокөліктерін сонда қайта рәсімдеп, жүргізуші куәлігін 
ауыстыруға баратынымен байланысты. 

ҚР ІІМ 1 шілдеден бастап мәліметтердің алмасуын қамтамасыз ететін жаңа 
веб-модулді іске қосуына байланысты, мемлекеттік органның ақпараттық 
жүйесінде ақау шығып, салдарынан барлық мамандандырылған ХҚО-ға 
келушілердің өтініштері дер кезінде қаралмай, үлкен кезек туындаған болатын.     

Бұл ретте мемлекеттік корпорация өз тарапынан халық наразылығын басып, 
кезекті тарату үшін қосымша қызметкерлерді тартып, «соңғы клиентке» дейін 
жұмыс істеді. Халық ыңғайлығы үшін egov.kz порталы арқылы қызметті онлайн 
алуға көмектесетін кеңесші мамандар жұмылдырылды. 

Айта кетейік, көліктерді қайта тіркеп, жүргізуші куәлігін алу қызметтері бой-
ынша мамандандырылған ХҚО-ларда шілденің 1-8 аралығында 40 мыңға жуық 
қызмет көрсетілді, оның 9 мыңнан астамы тек Алматы қаласына тиесілі. 

Ілияс Жансүгіровтың 125 жылдығына орай мерейтой 
логотипін бекітуге байланысты үздік ұсыныстар қабылдау 

шаралары бойынша аудандық байқаудың                             
ЕРЕЖЕСІ

Қатысушылар: Аудандағы жалпы мектептер мен Өнер мектебінің сурет пәні 
мұғалімдері, кәсіптік мектептер мен колледж мұғалімдері мен студенттері

Қатысушы жұмыстарын қабылдау мерзімі: 12 шілде, 15 шілде 2019 жыл
Қорытынды уақыты: 16 шілде, сағат: 11.00-де.  VIP кіші залы.
Ұйымдастырушы:  Мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі, Молықбай Байсақұлы 

атындағы аудандық мәдениет үйі.    
Мекен жайы: Аматы облысы Ақсу ауданы Жансүгіров  ауылы, Мұратбаева 1
"Молықбай Байсақұлы" атындағы аудандық мәдениет үйі, эл.почта: aksu_06@

mail.ru
                                       1. Байқаудың мақсаты және міндеттері
1.1. Байқаудың мақсаты: Ілияс Жансүгіровтың 125 жылдық мерейтойына орай  

мағыналы, мәнді, көркемділік идеялық жағынан жоғары безендірілген тақырыпты аша 
алатын логотип, эмблема даярлау, шығармашылық әрекетке тарту, шығармашылық 
дарынды анықтау және қолдау, оларды танымдық қызығушылықтарға ынталандыру.

1.2. Міндеттері:
Ілияс Жансүгіровтың 125 жылдық мерейтойына  көркемділік -идеялық тұрғыдан  

жоғары безендірілген тақырыпты аша алатын логотип немесе эмблема  үлгісін 
таңдау 

 Туындыларын көпшілікке жария ету мүмкіндігін ұсыну арқылы кәсіби білімі бар 
суретшілердің белсенділігін арттыру;

Көзге түскен  суретшілердің талабын шыңдап, олардың
шығармашылық тұрғыдан дамуына қолдау көрсету;
Өнер саласында эстетикалық талғамын, қабілеттері мен дағдыларын 

қалыптастыру.

                                         2. Байқауға қатысушылар
2.1. Байқауға  жалпы орта және қосымша білім беру
мекемелерінің, колледждер мен кәсіптік техникалық лицей  білім беруші 

мұғалімдері, студенттер, ауыл арасындағы кәсіби мамандығы бар суретшілер 
қатыса алады.

 Жас санаты 18 ден жоғары.

                                         3. Байқау талаптары
3.1. Кез-келген материалдарда орындалған суреттер жұмысы (ватман, қатырма 

және т.б.) және кез-келген техникамен салынған (май, акварель, гуашь, түрлі-түсті 
қарындаштар және т.б.) болуы мүмкін.

3.2. Байқауға ұсынылған жұмыстар JPEG немесе GIF форматында электронды 
және қағаз түрінде  ұсынылуы қажет.  Ол үшін жұмысты суретке түсіріп немесе ска-
нерден өткізу шарт (өлшем бірлігі 5 МБ артық емес). Жұмыстар А4 бетінде салынған 
болуы керек.

3.3. Бір қатысушыдан қабылданатын суреттер саны – 3 данадан артық болмауы 
қажет.

                                        4. Байқауды өткізу мерзімі және тәртібі
4.1. Байқау жұмыстары  2019 жылдың 15 шілде  сағат 18-00-ге дейін қабылданады. 

Ережеге сәйкес ұсынылмаған  байқау материалдары қарастырылмайды. aksu_06@
mail.ru электрондық поштаға алдын ала жолдауға болады

4.2. Байқауға қатысу тегін

                                         5. Бағалау өлшемдері
5.1. Ойлау ерекшелігі
5.2. Орындау эстетикасы
5.3. Түстердің жарасымды қолдануы, бейне, композициясы,
5.4. Суреттің түпнұсқалығы, мазмұны, мағынасы, тақырыпты аша білуі бағаланады.
Қатынасушы үміткер байқау ережесіне сәйкес экран арқылы өзі суреттеп бейнеле-

ген логотиптегі бейнелерді ауызша суреттеп айтуы қажет.
                                         

5. Марапатталуы
1. Қазылар алқасының шешімімен байқау жеңімпазына 100 000 тенгенің сертифи-

каты табысталады. Үздік деп танылған логотип Республикалық І.Жансүгіровтың 125 
жылдық мерейтоының логотипі болып бекітіледі. 

 
2. Дипломдар мен Алғыс хаттар табысталады.

Ескерту: Аудандық байқауға  аудан тұрғындары ғана қатынасуға құқылы.

Рухани жаңғыру – жарқын болашақ!

Өз Отаныңның, өз еліңнің патрио-
ты болғанға не жетсін! Сайын дала 
— атажұрт бабаларымыздың көздің 
қарашығындай сақтап, найзаның 
ұшы, білектің күшімен қорғағанының 
арқасында бізге жетіп отыр. Ендеше 
осындай алып Отанды сүйіп өту кімге 
де болсын парыз әрі қасиетті міндет. 
Отанды сүю оның әрбір тасын сүюден 
басталады. Яғни, туған анаңа, туған 
жұртыңа деген махаббат, отанға деген 
махаббатқа ұласпақ.

Қазақстан жерін ежелден қоныстанып 
келе жатқан ел — қазақ халқы. Жыл 
сайын Тұңғыш Президентіміз Нұрсұлтан 
Әбішұлы Назарбаев қазақстан халқына 
жолдау жолдап келді. 2017 жылғы 31 
қаңтардағы жолдауы «Қазақстанның 
үшінші жаңғыруы: жаһандық бәсекеге 
қабілеттілік» Осы жолдау аясында 
Елбасымыздың "Болашаққа бағдар: 
рухани жаңғыру атты мақаласы 
жарық көрді. Мемлекет басшысы 

Н.Ә.Назарбаевтың «Болашаққа бағдар: 
рухани жаңғыру» атты мақаласындағы 
қоғамды рухани жаңғыртудың басым 
идеялары оқушылар арасында кеңінен 
насихатталуда. 

Бүгінгі таңдағы әлемдегі дамыған ел-
дермен теңдес өмір сүріп келе жатқан 
қазақстанның болашағы күн санап  артып 
келеді.  Сонымен қатар ұлттық намысы-
мызды қорғай білу, ұлттық рухымызды 
сақтай білу, ұлт болып тұрудағы ең асыл 
қасиетіміз деп білеміз. Рухани жаңғыру 
бағыты Қазақстанның құндылықтарының 
мәнін ашып қана қоймай оны өскелең 
ұрпақ сезініп, көзімен көретін, өмірлік 
тәлім-тәрбие алып бабалар алдындағы 
қарымызды өтеуді, кешенді ізденістер 
мен мемлекеттік оң көзқарасты та-
лап етеді. Рухани жаңғыру рубрикасы 
шығармашылық табыстарға жетудің 
баспалдағы.

Еліміздің ертеңіне көз тіккен Елба-
сымыз ұлттық құндылықтар арқылы 
өскелең ұрпақты тәрбилеуге айрықша 
мән беріп, киелі мекендер мен басқа да 
жәдігерлер кешенін өзара сабақтастыра 
отырып, ұлт жадында біртұтас кешен 
орнықтыруды меңзейді. Сондықтан, 
бүгінгі таңда рухани жаңғыру ең өзекті 
міндеттердің алдыңғы қатарына шығып 
отыр.

 А.ТҮСТЕБАЕВА, 
Көшкентал ауылдық 

кітапханашысы, 
«Нұр Отан» БПҰ-ның мүшесі.
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«Әлия, біз сені сағындық... Біз. Әуелі 
аузыңа ақ сүт дарытып, тас емшегін 
жібіткен, сен он сегізге келгенше соқа 
басы сопиып сорлап жүріп тілеуіңді 
тілеген - асыл анаң. Сосын, өміріңнің ең 
тәтті шақтарын бірге бөлісетін біз сту-
дент достарың. Баянды болашағы бар 
Мәңгілік еліңнің іргесіндегі, өз орныңа сен 
қалаңбасаң кетік боларын түсінсе деп, 
байлығының бір түйірі екеніңді ескерсе 
деп сенім артқан ұлы ұлтың, жас, егемен 
елің бар...» - деп басталған хатты оқып 
бітіргенде, арандалып алданып, адасып 
жүріп өткізген қателіктерінен құралған 
күнә тамшысы жанарынан үзіліп қағазға 
тамды. 

***
Ұлттық бірыңғай тесттегі жинаған 

ұпайдың маңызы – оны қалай алуда емес, 
бәлки қанша алуға байланысты болса ке-
рек. Он бір жыл бойы үйренген бір есептің 
ұпайдағы құны – білу, ақыл тоқтатқаннан 
бастап баршамызға парыз болған оңай 
сұрақтың құнымен тең. Осы алған бір 
ұпай - жас түлектің ертеңгі өмір деген 
мұхитқа шарлайтын университет атты ақ 
кемеге мінетін билеттің бағасы болмақ.

Анасының үкілеген үміті, ел жүрегі 
Астанадағы «біз алмайтын асу жоқ» деп 
ұрандатқан білікті университетке түсті. 
Жайлы жатақханаға орналасып, жаңа 
достар тапты. Бірінші қыркүйекте бір топ-
та оқитын өзі сияқты өрендермен бірге 
танысу сабағына қатысты. Әдеби орта. 
Болашақ мұғалималармен келешек ақын- 
жазушы азаматтардың ортасы. Теледи-
дардан көріп, тамсанып жүретін зиялы 
буын өкілдері көз алдында жаңа өмірге 
сәттілік тілеп, ақыл-кеңестерін айтуда. Әр 
тараптан жиналған студенттер, өз ауыл-
аймағымен, сол жерден түлеген танымал 
тұлғаларымен мақтанып, өзінің де тегін 
еместігін дәлелдеуде. Қара сөзге құдірет 
бітіріп құбылтып сөйлеп, жауһазын 
жырларын жарыса жырлап, лирикалық 
өлеңдермен әр жүректің лүпілін бір 
өршітіп, өнерлерін паш етіп жатыр. Көп 
қыздың арасынан еңсеңнің биік болуы 
үшін жеке ерекшеліктерді көрсетуді, 
дамығың келсе бәсекелестеріңді басып 
озып, артық оқу қажет екендігін түсінді. 

Арпа ішіндегі бір бидай тәрізді қырық 
қыздың ортасында қаладағы Бәйтеректей 
биік әрі тәкаппар қарап тұрған үш жігіт. 
Жаңа  ғана ақындығын алдыға тартқан 
сымбаттысы, «егіздің сыңары» әнін дом-
бырасына қосып, әуезді үнімен әуелетіп 
айтты. Дәл сол сәтте, пәк көңілдерге оның 
бейнесі серілікке баланып, ұшқындаған 
албырт, алайда құпия сезімдер көп 
көздердің кейбірінің жүректерінен жылы 
ұя салып, қонақтап жатты. Ән біткесін де 
Әлия екеуінің көздері анда-санда түйісіп 
қалады. Әрине, сұлу жүзіне құп жара-
сымды көзілдірік таққан, сыпайы сөйлеп, 
өзгелерді байыппен тыңдаған қыздың 
білімділігі де байқалып тұрса қалай 
қарайламасқа? «Қымызды кім ішпейді, 
қызға кім сөз салмайды»,-дейтін қазақ 
жігітінің мың аққудың ішінен айырықша 
дараланған Әлияға айтар сезім сырлары 
бүршіктене бастады. 

Алғашқы сабақтан қайтқан кездегі 
барлық студенттер сияқты ол да 
ғимараттан шыға сала ұялы телефоннан 
Алматыдағы анасына қоңырау шалды. 
Алған ерекше әсерін ақтарылып айтып 
жатыр. Қызының бақыттан бал-бұл жа-
нып, жарқын - жарқын шыққан дауысын 
естіп, оқуға өзі түскендей қуаныштан 
тұтқаның ар жағында анасы жылап тұрды. 

Көңілді күндер өте берді. Студенттік 
қызығы мен шыжығы араласқан аз ғана 
уақыт. Отбасынан алғаш алыстаған 
олардың, кеуделерінде киелі сағыныш 
пайда болды. Сабақтан тыс кезде ана ту-
ралы әндерді шырқап, сағыныштың тәтті 
жастарын шығарып мауқыларын басып 
жүрді. Түрлі іс-шаралардағы белсенділігі 
мен еңбекқорлығы биіктерге қадам бас-
тырса, көпшіл мінезі мен тартымды 
қылығы достарының арасында абырой-
ын асқақтата берді. Оқу жылының бірінші 
жартысында шәкіртақысын сақтап, сес-
сиясын сәтті аяқтап, ауылына аяулы ана-
сына қайтты 

***
Алматы-Астана бағытындағы жүрдек 

пойызда купедегі орнына жайғасты. Жа-
нында егде жастағы орыс азаматы және 
шегір көзімен өңменінен өтердей тесіле 
қарап, жүзіне жараспаса да қаулата 
өсірген сақалын саумалап отырған қазақ 
жігіті. Оның жанында дөңгелек көздері 
ғана ашық, үстіне малып алғандай қап-
қара киінген қыз отыр. Сәлден кейін екі 
жігіт үстіңгі төсек орындарына шығып 
жатты. Әлия бұл оғаш киінген кісілерден 
тіксініп қалды. Себебі, соңғы кездері 
осындай сипаттағы адамдар туралы жай-
сыз хабарлар естіген. Есікті қағып, ішке 
жол серік кірді. Билеттер мен құжаттарын 
қайталай тексеруін өтінді. Әлияның жеке 
куәлігіндегі суретіне қарап, «көзіңізде 
шынымен минус бар ма, әлде көзілдірік 
жарасатын болғасын тағасыз ба? деп 

таныстық үшін  қалжыңдады. 
– Екеуі де бар, қазір кітап оқу үшін алған 

ем, алайда жолсеріктің жеткенімше жақсы 
көңіл бөлуіне себепкер болса, көзілдірікті 
шешкім келмей қалды, -деп, ол да әзілмен 
жауап қайырды. Ұтымды жауабына риза 
болып, есімін айтып қолын ұсынды. Беті 
бүркелген қыздың жеке куәлігін ұстап 
тұрды да, «Ақмарал түріңізді көруім ке-
рек» деді. Қыз бұрылып жігітке қарады. 
Жігіті жүзін суытып, қатуланған қабағының 
астынан «шеш» дегендей ишара 
білдірді. Жүзін ашқанда Әлия қыздың 
жас мөлшерін жігіт шамалас болар деп 
топшылап еді, қателесіпті. Жап - жас өзі 
қатарлас қыз екен. Жолсерік куәліктерін 
қайтарып, сәттілік тілеп шығып кетті. 
Анасының жолда жерсің деп салып бер-
ген түскі асын үстелге қойып, енді бойы 
үйрене бастаған әлгі серіктес қызды асқа 
шақырды. Осы сөзді естіп жатса керек, 
үстіндегі жігіт: - «кәпірдің тамағын жеме, 
харам» деп тиып тастады. Орыс жігіт 
мырс етті. Мына сөзден соң Әлияның 
тамағынан қалай ас өтсін. Қапелімде 
тұтығып не айтарын білмей, сонда да 
оқталып еді, ыңғайсызданып қалған қыз, 
- «ренжімеңіз әпке, өзіңіз жей беріңіз, ас 
болсын!»- деді. Қыздың жылы шырайын 
танып екеуі шүйіркелесті. 

- Сіз бізден қорықпаңыз, біз туралы 
елдің айтқан сөздері мен айыптаула-
ры бәрі-бәрі бізге Алланың жіберген 
сынағы. Бұл дүние мұсылмандардың 
тозағы кәпірлердің жаннаты, сондықтан 
біз ақыреттегі жаннатқа жету үшін сабыр 
сақтаймыз,- Жеткенше жол қысқартар 
әңгіменің әуені осылай басталды. Екеуара 
әңгіменің тоқ етері, «Намаз оқы, дүниелік 
алған оқуыңның ертең Алла алдында 
пайдасы шамалы». Ал, «Дін деген намаз 
оқып, қиналғанда мешітке барып  дұғасын 
жасап, кешірім тілеу»,- деп қана түсінетін 
Әлия үшін, бастапқыда сөйлесуге зауқы 
соқпағанымен соңын ала қалай сыр 
ақтарысып қызу әңгімеге кіргенін өзі де 
аңдамай қалды. Жақын танысып біраз 
ақпарат алған «нағыз мұсылмандар» жол-
да, Қарағанды қаласынан түсіп қалды.

Астанаға аман - есен жеткен соң, дін 
туралы терең білімі жоқ Әлия, мешітке 
барып жөнін білгісі келді. Себебі, 
әдебиет саласында болғасын оқыған 
шығармаларда, діни сабақтарда бұл 
кісілердің айтқанындай сөздерді аса көп 
естімеген. Сондықтан сәл күмәнді еді.

Сабағынан шығып мешітке барды. 
Қабылдайтын ұстаз түскі асқа кетіпті. Ол да 
асханадан жүрек жалғап алғысы келді. Тап-
сырыс дайын болғанша, айналасындағы 
адамдарға қарап отырып, өзге үстелдегі 
жарасымды жаулық таққан, жүзі нұрлы 
кісіні бірден таныды. Жаңа суретін мешіт 
ұстаздарының жұмыс кестесінен көрген. 
Қарсы үстелде өзінен көз алмай қарап 
отырған жігітті байқап, қысылып қалды. Ас 
алдыға келгесін көзілдірігін шешіп ұялы 
телефонының жанына қойды. Жаулықты 
ұстаз тамақтанып болып жүре бергенде, 
ертерек ескертейін деп жанына барды. 
Бұйымтайын айтып еді, ол кісі бүгін түстен 
кейін қабылдамайтынын айтып ертең 
келуін өтінді. Орнына қайта жайғасып 
тамақ ішіп болғасын қайтуға ыңғайланды. 
Осы кезде қарсы үстелдегі әлгі жігіт келіп:

- Кешіріңіз Мадина, қалыңыз қалай? Мен 
сізді бұл жерден көремін деп ойламап ем. 

– Кешіріңіз, сіз мені біреумен шатасты-
рып тұрсыз. 

- Жоға, сізді анық танып тұрмын. Мади-
яр қалай? 

-   Түсінбедім, менің есімім Әлия. 
- Шынымен бе? Мәссаған, айыпқа 

бұйырмаңыз! Әскерде Мадияр деген 
жігітпен жақын дос болып едім. Ол маған 
қарындасының суретін көрсеткен, сізден 
аумайды екен. Оның үстіне ол да Аста-
на да оқитын еді. Ұят болды, айыпқа 
бұйырмаңыз, қарсы болмасаңыз сон-
да да танысып қоялық. - Екеуі мешіт 
асханасынан шығып бара жатып, 
көзілдірігін қалдырып кеткені есіне түсті. 
Қайтып келсе орнында жоқ. Алдияр 
күзетшілерден, отырған кісілерден сұрап 
еді ешкім байқамаған. Ары - бері іздеп 
таппады, өзінің ұмытшақтығын кінәлады. 
Бір жағынан жігіттен ұялып, аса зәру 
болмағасын іздеуін қойды. Алдиярға 
рахметін айтып қоштасты. 

Кешкісін номерін қайдан алғаны белгісіз, 
"Watsapp", "VK" әлеуметтік желісінде 
достық жіберді. Ертеңінде сабақтан 
үлгере алмай мешітке келе алмады. Ал-
дияр жиі хабарласатын болды. Әңгімелері 
жарасымды. Арада бір апта өтті.

Кітап оқуы көзілдіріксіз қиын болып 
жүргенде, Алдияр қоярда қоймай жаңадан 
көзілдірік силады. Дін туралы сұрақтарын 

өмірінде енген жігіт ұмыттырған. Байқаса 
олда намазхан екен. Әлгі сұрақтардың жа-
уабын береді, және тамаша «уағыздар» 
айта алады екен. Ол өмірдің жаңа арна-
сына түсті.

Дінге қызығушылығы артқан соң, өз 
орталарына шақырды. Әпкелермен та-
ныстырды. Әлия сабағына келуін сиретті. 
Достарымен де бұрынғыдай қарым-
қатынаста емес. Дәрісте соңғы парта 
жаққа барып, діни кітаптар оқып отыра-
ды. Бөлмедегі қыздарға анау мынауың 
дұрыс емес дейтінді шығарды. Олармен 
сиыспай жүріп, өмірдің құнсыз екенін, 
намазсыз адамдар кәпір екендігіне көзі 
жете бастады. Бұл алдамшы дүние, 
мешіттегілер бұған қарсы, достары олар 
да адасқан тозаққа баратын күнәһарлар. 
Паранжа киген әпкелердің нұсқауымен 
Алдияр мен некелесті. Университет-
ке барса болды достары ақыл айта-
тын болды. Анасы да жиі ренжиді, көп 
хабарласпадың деп. Өзгелердің сөзін 
көп тыңдамауға тырысады. Себебі олар 
мұның жаннатқа барар жиһадтың жолына 
кедергі, күмән келтіреді. 

Үйленгеніне бір ай болды.  Жасырын, 
ешқандай тойсыз. Тіпті анасы да ха-
барсыз. Сабаққа қатыспай кеткен соң 
деканаттың шақыруымен анасын алдыр-
ды. Қайран шеше көз жасын төгіп - төгіп 
оқудан шығармауын өтініп, қызының ау-
зынан уәде алды.  Кезіндегі асыл анасы, 
қазіргі намаз оқымайтын «кәпір» шеше. 
Ол кісінің  айтқанын орындауға болмай-
ды екен. Мақсатқа кедергі. Бәрімізді 
жаратқан  бір  Алла бұйрығы жолында 
жай ғана шешенің ақыл айтқаны садаға. 
Себебі анасының айтқанын орындап 
сабаққа келіп жүргелі бері, отағасы: «мені 
көп ренжітіп күнәға батып жүрсің. Менің 
рұқсатымсыз үйден шығуыңа болмайды» 
деді. Және әпкелерінікі сияқты көзінен 
басқасын қара паранжамен бүркеуі ке-
рек. Қазіргі киіп жүрген жай орамалы 
жарамсыз. Бір күні Алдияр талақ айтып 
шығып кетті. Жылап - жылап не істерін 
білмей қиналғанда әпкелері келіп ақыл 
қосты. Күйеуіңді разы қылмай талақ 
алдың, бұл өте үлкен күнә. Бұны шаю 
үшін, Алланың разылығына жету керек. 
Алланың разылығы Жиһад жасауда. 
Қолына қару алып соғыса алмайтыны 
себепті, жиһад жасап жүрген  мұсылман 
жігіттер үшін жыныстық жиһадқа бару 
керек.  Оларды разы етсең Алланы 
разы еткенің. Онсыз да ешқайда си-
май отырғанда, әрі Алланың қаһарына 
ұшырағанда, құтылатын жалғыз жол осы 
болды. Кетуге киімін реттеп жатқанда, 
киім сөресінен Алдиярмен алғаш үш ай 
бұрын танысқандағы қыстық пальтосын 
көрді. Әйелдік құштарлық пен бір жағынан 
өкінішпен, сол кездерін сағынышпен 
еске алып, киімді құшырлана иіскеп 
құшақтап еді. Қалтасынан әлдене бұған 
батты. Қол салып қараса көзіне оттай 
басылды. Өзінің бұрынғы жоғалтқан 
көзілдірігі. Қасында конверт бар. Ашып 
еді өзінің Vk-дағы суреті мен хат. Хат-
та: Бұл қыздың есімі Әлия, пойызда 
таныстық. Біз өз міндетімізді атқардық. 
Оның университетінде оқитын ахилары-
мыз оны үнемі бақылауда ұстасын. Біздің 
айтқандарымыз бойынша мешітке барып 
сұрауы мүмкін.  Мешіттегі ахилерге де 
суретімен ақпарат беріп, жолын тосып, 
өзімізге тартыңдар. Қорықпаңдар, тірегі 
жоқ, жалғыз шешесі бар. Әдемі, ақылды 
қыз. Жиһадтағы ахилерімізге бұл қыз 
үлкен сыйлық болады. Ұялы телефон мен 
интернетке бұл хат шықпасын, қауіпсізі 
осы таныс қолдар арқылы таратыңдар. 
Ассалаумағалейкум.»

Әлияның көз жасы ағыл - тегіл ақты. 
Паранжасын шылқытып жіберді. Оны 
бетінен жұлып тастайын десе әлі де 
қорқады. Есіне өткен күндері түсті. Дос-
тары. Достары демекші тобындағы сері 
жігіт есіне түсті. Ол да намаз оқитын 
білімді еді. Соңғы рет сабаққа барғанда 
оның берген хатын ойлады. Ол кезде 
күйеуі бар әйелдің өзге жігіттен хат алып 
оқуы күнә болғасын қорыққан. Алайда 
жүрегінің түкпірінде ұшқындаған тәтті 
сезімі қолын қайтартпай, сөмке түбіне 
сүңгітіп жіберіп еді. 

«Әлия біз сені сағындық.... Неге бізді 
тыңдамайсың? Қатты өзгердің, Намаз 
оқы, әрине жақсы парызың. Бірақ қалай 
оқып жүрсің? Тарихымызға тереңірек неге 
үңілмейсің. Кешегі әжелеріміз, аналары-
мыз, бәрі кимешек киді емес пе. Өзіңдей 
бойжеткендер де шашын өріп, бөрік киіп, 
қос етек көйлекпен әуретін жапты ғой. 
Ал әдебін сыңғырлаған шолпысы күзетті. 
Шын мұсылман боламын десең әуелі 
нағыз қазақ бол. Адасып жүргенің, дәстүр 
тарихыңды танымауыңда, сенің қасыңда 
жүргендер де білімсіздіктен адасып жүр. 
Әлі кеш емес, ортамызға орал. Әлия, біз 
сені сағындық!»

Думан БАҚЫТКЕЛДІ.
Қапал ауылы.

Тұман "Жаз жайнатып, күн күлдіріп, біз 
лагерьге барамыз"- деп оқу жылы 
аяқталысымен мектеп оқушылары 
жазғы лагерьлерге баруға асығады. 

Жаймашуақ жаз жетті жүректерге 
жылуын төгіп. Жыл бойына тынбай 
еңбек еткен үлкендер мен тоғыз ай 
бойы білім алып, тәрбиеге сусындаған 
балалар да мәз-мейрам. Шат-шадман 
көңіл күйге бөленудің де себебі бар. 
Өйткені жаз – демалып, тынығатын, 
күш-қуат жинайтын мамыражай 
мезгіл. Айнала құлпырып, табиғат ана 
түрленетін, гүлденетін мезгіл... 

Жайраңдаған жаздың қуаныш 
пен шаттыққа толы ұмытылмас 
естеліктері балалардың осындай 
жазғы демалыс лагерінен бастау ала-
ры сөзсіз. Жазғы үлкен үзіліс ұзақ оқу 
жылынан кейін мектеп оқушыларын 
денсаулығын бекіту, денесін 
шынықтыруы күш жинауы үшін 
беріледі. Бірақ бұл да оқушылардың 
рухани баю өз күштерін тексеру және 
байқап көру қоршаған ортаны иге-
ру және түсіну уақыты. Балалардың 
белсенді демалысы әдеттегідей 
спорт-сауықтыру лагерьлерінде, ши-
пажайларда, мектеп қарамағындағы 
жазғы сауықтыру лагерлерінде 
өтеді. І.Жансүгіров Мектебінде 
балалалардың жазғы демалысын 
ұйымдастыру мақсатында аталмыш 
орта  мектеп жанынан маусым айын-
да ашылған «Балдырған» жазғы де-
малыс лагерь үш ауысым бойынша 
жұмыс жасады. Биылғы жазғы дема-
лыс орнында  мектепшілік  сауықтыру  
лагері мен табиғат аясында өтетін 
палаталық лагері ұйымдастырылды. 
Сондай ақ көгалдандыру брига-
дасымен жұмыстар жүргізілді. 
Көгалдандыру бригадасында 5 - 8 
сынып оқушыларынан құрылды. 
Мектепшілік сауықтыру  лагерінде  
бастауыш сыныптары қамтылса,ал  
табиғат аясында өткен палаталық ла-
герьге 5 сыныптан жоғарғы балалар 
қамтылды.

Лагерьге келген оқушыларды 
күнделікті мектеп дәрігері 
Е.Алимбеков денсаулықтарын 
тексеріп, олармен сауықтыру іс-
шараларын жүргізді. «Бала - көңілдің 
гүлі,көздің нұры» дегендей балалар 
көңілді демалып, жанын әнге, сылдыр 
күлкіге тойдырып әртүрлі іс-шаралар 
мен спорттық ойындар өткізіп жүрген 
тәрбиешілер:А.Т.Жиенгелдинова, 
А.Е.Қыдырбекова, А.Х.Байбарақ, 
Ш.Б.Нуршабаева, Д.А.Жобалаева, 
музыка жетекшісі -  А.Е.Сағымбаева, 
жаттықтырушылары - Е.С.Абишев, 
Е.Қалқаман, тілдік жетекшісі - 
А.Ғ.Омарбекова, мектеп психологі 
- А.С.Қуантаева мектеп лагерінде 
жұмыс жасады. Лагерь оқушыларына 
әр түрлі ойындар ойнатылып, 
тақырып бойынша тапқырлық, сөз 
жұмбақ сайыстары ұйымдастырылып 
тұрды. Бір мезгіл балдырғандар су-
рет салып, тақпақ жаттап, ән салды. 
Күнде жоспар бойынша таңертеңгілік 
жаттығулар, ертеңгіліктер, сайыстар 
өтті. Тәрбиешілер әр күнге белгіленген 
түрлі мерекелік іс-шараларды 
ұйымдастырып, балғындардың де-
малысы қызыққа, қуанышқа толы бо-
луына бар күш-жігерлерін, өнерлерін 
аямай жұмсады. Демалыс орнын-
да балалардың демалуына барлық 
жағдайлар жасалынды.Олардың 
емін-еркін ойнауына арналған арнайы 
алаңдар, бөлмелер жабдықталды. 
Музыкалық, спорттық, шығармашылық 
және интеллектуалдық сайыстарға 
да белсене қатысты. Осылайша 
лагерьдің әр күні мәнді де сәнді 
өтті. Бұл тұста балалардың дема-
лыс күндерін қызықты өткізуге үлес 
қосқан тәрбиешілердің еңбектерін 
ерекше атап өтіп, жоғары бағалауға 
болады. Олар лагерьдің қызықты, 
көңілді өтуіне аянбай, шаршамай өз 
үлестерін қосты. Осылайша "Балалық 
шақ  - балауса" тақырыбында өткен 
«Балдырған» лагері-оқушылардың   
естерінде көңілді күндермен қалды.

                                                               
Динара ЖОБАЛАЕВА, 

             Жансүгіров атындағы 
орта мектептің  бастауыш 

сынып мұғалімі.
 Ойтоған ауылы.                                                               

 Жаз жайнатып, күн күлдіріп, 
біз лагерге барамыз!
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ҚОЛБАЛА

Ер Бөрібай
Бөрідей арлан Бөрібай,
Табанды қайсар ерлік-ай.
Жоңғар мен Қазақ соғысы,
Жеткен тарих беріге-ай.

Жауқазын жырда «Елім-ай»,
Қолбасшы батыр Бөрібай.
Жоңғар қолы жеті тарап,
Жаулады Қазақ жерін-ай.

Қожабергеннің сөзі дәл,
Деректеп кеткен көзі нәр.
Жалайыр, Уақ, Қоңырат,
Батырға ерген кезі бар.

Бетбақтан өткен амалдап,
Қуған жау қалды қараң қап.
Адасты шөлді далада,
Тозаққа түсті араңдап.

Жер шолғыншы ер Бөрібай,
Жетелі жете өрін-ай.
Төрт ел бастап Сарыарқа,
Жетті дала төріне-ай.

Қош көрді мұны Абылай,
Жасақ пен елді қабылдай.
Бөгенбай батыр бас сардар,
Тұрыңдар деді дамылдай.

Босқан ел тапты пананы,
Көншіген көңіл жанады.
Бөрібай солай танылды,
Қазаққа зор боп жарады.

***
Жоңғардан үркіп дүбірлі,
Қазақтың бәрі шұбырды.
Бастарын құрап батырлар,
Тоқтатпақ жауды зұлымды.

Іркіліп Жоңғар тұйықты,
Жолымен ата ғұрыпты.
Үш жүзді қосты Абылай,
Бірікті Қазақ ұйытқы.

Жекпе - жектегі өрлікті,
Бағалай білді ерлікті.
Қазақтың рухын көтеріп,
Үстемдік етті елдікті.

Батырдың бірі Бөрібай,
Қайраты қажым, ебін-ай.
Қария жаста шығыпты,
Жекпе - жек майдан шебіне – ай.

Майданға шығар батырға,
Абылай хандай нар тұлға.
Батасын берді, есен қайт,
Жең деп жауды, тартын ба!

Оралды жауын жеңіп-ай,
Ақтады бата сенімді-ай.
«Үш Матайға ұран болып,
Қалсын есім еліңе-ай».

Деп хан Абылай салмақтап,
Бұйыра айтты, қадап нақ.
Үш Матай елі қолдады,
«Бөрібай» деп лап адақтап.

Кейінге жетті мәні дөп,
Дейді ерлігі әлі көп.
Намазбекке мұны айтқан,
Телібайұлы Бөрібек.

***
Шежіре дерек сыры бай,
Атадан қалған ұғым-ай.
Сары елші боп аттанса,
Іште қапты үрімі-ай.

Шалыста, шалғай қалыста,

Ұсталды Сары орысқа.
Қамақта өлді есіл ер,
Қаласы Тобыл алыста.

Сәуегей екен анасы,
Көз ілді ымырт шамасы.
Қызыр кіріп, берді аян,
Жебеді тәңір панасы.
Даланың жақпар өтінде,
Түз тағы бөрі етін же.
Туасың қаһар арлан ұл,
Түсіңді жайма ешкімге.

Есімін қой деп Бөрібай,
Кетті Қызыр жөніне-ай.
Орындап ана айтқанды,
Шырай кірді өніне-ай.

Анасы арлан ұл туды,
Бөрібай әккі жол қуды.
Саналы болып ержетті,
Айырып сала жер, суды.

Жан-жақтан іздеп, шарқ ұшып,
Архивте қалған шаң түсіп.
Осыны жазып қалдырған, 
Маманнан естіп Пантусов.

***
Сейілдеп жүріп даладан,
Тұяғы ұзын жарадан.
Бір қысырақты Бөрібай,

Қотанға әкеп қараған.

Жұғысты болды қайырлы,
Мал бітті, содан анығы. 
Білгендер әңгіме таратты,
«Тиді» деп Қызыр шалығы.

Тұрмысы түлеп оңалды,
Дәулет пен бақыт оралды. 
Ақылман, өжет атанып, 
Билеуге елді жол алды.

Орындап талай шешімді,
Ауызбірлікті өсірді.
Түсірмей жанға тауқымет,
Бөрібай ерте жетілді.

Құдыққа түскен атаңды,
Шығарып қаһар атанды.
Жасаған байсал ісіне,
Көпшіліктен бата алды.

Көшкен жұрттың кәрі, жасы,
Ошақ көміп, тығар асы.
Тараған елге дәстүр бар,
Ол Бөрібай сыбағасы.

Әкесіз өскен Бөрібай,
Алтын ұя ендігі-ай.
Ел ырысы, жер тынысы,
Тиянақ, ұқып, елі бай.

***
Бөрібай Матай билеген,
Бөрідей жауын илеген.
Именбей өтті ешкімнен,
Құрметті көріп сыйменен.

Бөрібай аттан түспеген,
Тыңшылықты да істеген.
Қазақты жаудан қорғады,
Титықтап Жоңғар діттеген.

Жоңғар Жетісу алғанда,
Қаратау асып барғанда.
Жанды алысып, жан берген,
Боздақтар өткен арманда. 

Ер Бөрібай ұрыс салған,
Айла жасап дұрыс маңнан.
Тосын келіп шабуылдап,
Түмен бастап, ту ұстаған.

Ауғанда қазақ Арқаға,
Көшбасшы болған баршаға.
Дәстем сері Бөрібайды,
Жыр қылған екен тамсана.

Бөрібай намыс бермеген,
Ақыл, күш бойын кернеген.
Сарысу бойын қоныстап,
Жамандық одан көрмеген. 

Бұрындар бәрін елеген,
Бөрібай осал демеген.
Терібаев Қуат ақын,
Қабанбаймен тең ер деген. 

***

Арпалысқан жойқын жайда,
Арқасынан тиіп найза.
Қазақ қолы зар жылаған,
Бөрібайдай ер деп қайда?
Алыс емес Телі көлден,
Ерлікпенен батыр өлген.
Аманат боп жерленеді,
Аза тұтып, қауым көмген.

Ғайып батыр бастап қолды,
Шешім жасап қошты, оңды.
Сарысуға қайта келді,
Жаудан қашық, тыныш болды.

Ғайып батыр тіреу еді,
Бөрібайға күйеу еді.
Айғаншадай қарындасын,
Алған жар қып сүйеу еді.

Соғыс кезі, күмбез тұрды,
Ел мазақ қып күлмес қылды.
Бес жылдан соң аманатты,
Орындауға кезең туды.

Құрбан малы көрде қалды
Мәйітті алып, аққа салды.
Түркістанда жақсы жайдан,
Мәңгілікке орын алды.

«Үлгі деп айтқан Бөрібай»,
Айтыста ақын Төребай.
Шымырұлы Тілеубек те,
«Арда» деген өрелі-ай.

                     ***  
Бәйге болса, бала жайнап,
Атқа шапқан «Бөрібайлап».
Кеңеске қарсы көтеріліс,
Ұмыт қалды, бәрі жайлап.

Қасіреті ашылмаған, 
Тарих қалды асылдардан.
Құрық, сырық, сойылдармен,
Ақсуды ел басып алған.

Кеңес заңы матау еді,
«Бөрібайлап» Матай елі.
Наурыз айы көтерілді,
Азған ел қапалы еді.

Жазалауды басқа салған,
Сирек болды аман қалған.
Жапа шекті барша қауым,
Қазасы көп, емес жалған.

Кеңес қатал ойрандады,
Қырды, жойды, тайраңдады.
Алпыс жылдай наурыз тойы,
Содан бастап тойланбады.

Айттырмады Бөрібайды,
Артына сол болды қайғы.
Ұрпақ енді естіп жатыр,
Атын атап, ері жайлы.

Үш жүз жиырма бес жылдық,
Тағзымды ештен кеш қылдық.
Ескерткіш ел боп орнатпақ,
Болмасын ойран, еш сұмдық.  

Жыр құлагері, ақын Ілияс Жансүгіровтың туғанына - 125 жыл!

(Орысбай Қалпенденов 
қолжазбасынан)

ТҮСІНІК
Ілияс Жансүгіров шынайы болған оқиғаны поэма жанрында жеткізген. 

Қолбаланың нәсілі тегі – Қырғыз. Қайнар Ханкелдіге сіңген жетім бала. Жесір 
кемпір асыраған. Өнерлі ақын. 32 жасында өзі түс көргеніндей мерт болады. 
Әйелі де жетім өскен. Жанашыр ағайын-туысы болмаған. Жайлауы – Күзек, 
қыстауы - Мойынқұм, Құлжабай, Көкен, Күміс деген молалар – қазір де со-
лай аталады. Үлгілі мен Жаңалық аралығында. Тумабайдан 4-5 шақырым 
жерде. Оқиға күз айында Аралда өткен. Арал Бұрған мен Ақсу арасында. Ескі 
Ойтоған тұсындағы елсіз құм. 

Поэмада: «Жанша басып жарлыны, жауша шауып,
Жапсар елді жылатқан, жақынды да», - дегендегі Жанша кісі есімі. 

Ұрпақтары қазір бар. Қайнар жақсылары Шынасыл, Әбдібай, Тұрсын, Тәшен  
ұрпақтары қазір небір жақсы қызметтерде жүр. Базарбайұлы Әбдібай - 
шешен, Мыңжасарұлы Тәшен - би болған. Шынасыл – ескіше сауат ашып, 
өз бетімен оқыған жан. Түзде жыланды арбап тілдессе, ауа-райын бол-
жап, қажет мезгілде көп тілеуімен жаңбыр жаудыратын қасиеті болған. 
Қылшылдаған 40 жасында өмірден өткен. Жетісу азаматы Шамайдың әкесі. 
Парламент депутаты Марат Бопазовтың арғы атасы. Тұрсын Шынқожаның 
ұрпағы. Ақын Сараның шешесі Уәзипаға туыс.

Көріпкел үш Қайнарда Байтен. – Тілесұлы Байтен. Жоңғар-Қалмақша 
жауырынға қарап, тамыр ұстап, құмалақ шашып, қаймықпай, қадап айтатын 
көріпкел болған. Қайнар елінің басты адамы саналған. Зираты Ойтоған ауы-
лы телінде. Ұрпағы көп тараған. Шұраттағы Сақай – ел атауы, Шұрат жер 
аты. Матай мен Лепсі аралығында. Тасыбай мен Жайнақ – ұрпақтары қазір 
бар. Әшекей, Қисық, Адамбосын, Бойдақты  – білмедім. Ілияс Жансүгірұлы 
есімдерін өзгертіп жазғанға ұқсайды. Елі Бөрте, Қилыбай – бай болған. Қыли 
ұрпағы. Қопа ауылы тұсында 1886 жылы той жасаған. Оқиға 1886 жылы 
өткен. Ұрпағы Немеребай ұстаз болды.

Маман Қалқабайұлы үш Матай елінің сақшы биі болған.Қалпенденов 
Орысбай, Құдайбергенұлы Жұмабек, Шағырайұлы Сатылған деректерінде 
Қолбаланы Амангелді деген өлтіреді. Қанды балақ Әшекей деген Қолбаланың 
мінген атын алыстағы Шұратқа көзін құртады. Қолбаланы өлімге қиып, 
көпті ұйымдастырған Жайнақ пен Тілеубай дегендер делінеді.  

Үш Қайнар Ақсу, Діңгек жүрді қыстап,
Жаз жайлауға шығады, ел жылыстап.
Солтанайдың баласы үшеу екен,
Ханкелдісі туыпты қан уыстап.

Ханкелді өсіп, өнді бара-бара,
Жаманшылық ұрлықты етті мұра.
Жайлауы – Күзек, қыстауы - Мойынқұм,
Құлжабай, Көкен, Күміс деген мола.

Қайырсыз, қаны суық, ылғи ұры,
Үй басы арамдықтан емес құры.
Қылғаны ұрлық, ойлары зұлымдық,
Жайнақтың әсіресе жаман сұры.

Шықпаған қой дейтұғын ақылды да,
Күндіз, түн кептірмеген тақымды да.
Жанша басып жарлыны, жауша шауып,
Жапсар елді жылатқан, жақынды да.

Ақылсыз азаматы, аусар ара,
Сепсіз пысық, даңғойлау келер шала.
Осылардың ішінде бірге өскен,
Қара көз, аққұбаша жетім бала.

Аты екен, ол баланың Қолбала,
Түрленді өскен сайын гүл-гүл жана.
Ерлік пен шешендікті қатар ұстап,
Көзге көркем көрінді нұрлы бала.

Қолбала өсіп жетіп, болды нұрлы,
Қып қызыл, қырғи қабақ, қыр мұрынды.
Бас, аяғы балғадай жігіт екен,
Дөңгелек, орта бойлы, жауырынды.

Ақ жүрек, әділетті болған абыз,
Сапалы салмағы бар сөзі маңыз.
Өзі әнші, өлеңші жігіт екен,
Әсем дауыс, таң қылар тыңдасаңыз.

Өлеңді айтатұғын орны келсе,
Іркіліп тоқтамайтын, айтшы десе.
Басын ашты, ортасын баппен толғап,
Құбылтар ән аяғын әлде неше.

Майда тіл, маңайдағы болды шешен,
Кең ойлы, кішіпейіл, мінез әсем.
Қайнардың қатар шыққан жақсылары,
Шынасыл, Әбдібай мен Тұрсын, Тәшен.

Қажымас қарсыласса біткен жігер,
Табылмайтын туысқа аяулы ер.
Жасынан көңіліне жазған екен,
Бой тартып, арамдықтан жиіркенер.

Дейтұғын Ханкелдіге ұрлық қылма,
«Ұрлық түбі қорлық қой» бауыр, мырза.

Қазақтың қастық қылып малын жесең,
Тұрғанда сіңіртпеймін, қылып ырза.

Сондықтан жек көреді талай ұры,
Жанашыр туысы жоқ, ағайыны.
Белгілі ұрыларға жақпайтыны,
Туралықпен жүретін жарап ұлы.

Қашып, пысып, суыққа қолын үрлеп,
Бір қара алып келсе, аты терлеп.
Әрі айғақ, әрі би боп әпереді,
Үстіне тағы қосып, айып бер деп.

Қолбала жалғыз болды, өзгесі көп,
Көп біріксе көзіне салмай ма шөп.
Күнде кеңес қылады, тісін қайрап,
Күн көрмедік,осыны қайтеміз деп.

Қолбала жалғыз бір күн келе жатып,
Қалғыпты ат үстінде қабақ қатып.
Қара ит ерткен қатындар қастық қып,
Талатты әлгі итке қамалатып.

Үрейі ұшып кетті, терге батып,
Ыстық жасы көзінен шықты атып.
Дене суып, дірілдеп, қаны қашып,
Атының басын  бұрды, тізгін тартып.

Көріпкел үш Қайнарда Байтен екен,
Дәл көріп тұрғандай айтады екен.
Асып-сасып, алқынып, соған барды,
Деді де, түсіме не, айтар екен.

Байтеке бір түс көріп, келдім сізге,
Кісіге бұрылғам жоқ, сізден өзге.
Бар еді көріпкелдік шарапатың,
Түсімнің шешуін айт, бүкпе, езбе.

Байтекең тамырына қолын салды,
Жүрегін құлағымен тыңдап алды.
Төңкеріліп, селкілдеп, қалшылдады,
Қуарып, басын шайқап, үнсіз қалды.

Шашып жайып, байқады құмалақты,
Қысылған соң маңдайдан тері ақты.
Өңі сұр, шүнірек көз, жауың бар деп,
Тасыбай мен Жайнақтың түсін тапты.

Шырағым, нәзір жасап, құдайы бер,
Бір тәңірім қолдасын іләйім ер.
Көзіңе құдіретің көрсетіпті,
Сақ болып, салақсынбай сақтана көр.

Естіп, қорқып, асығып үйге қайтты,
А, құдай, сақтай көр деп, малын айтты.
Ойтоған мен Бұрғанға егін салып,
Сол жылы ел азығын бір молайтты.

Сонан кейін бір талай күндер өтті,
Күз күземнің уағы келіп жетті.
Тағдыр жазса талайың ұзара ма?
Тірлік қызығымен ұмытып кетті.

Қорыққан, естен шықты көрген түсі,
Жалған айналдырды аз күнгі ісі.
Шақырды аймағын той болады деп,

Бөртедегі Қилыбай деген кісі.

Ішінде ұрылардың жатқан қаны,
Кеңесті жоғалтуға Қолбаланы.
Тойға жүр деп ап шығып өлтірелік,
Десіп сөзді байласты қудың бәрі.

Той деген, сәрсенбіге бар бір хабар,
Ертеңінде етін жеп, аты шабар,
Ертеменен жиналып, бәрі келіп,
«Жүр» деді Қолбалаға сұмзадалар.

Қолбала той қылған деп жомарт ауыл,
Қосар, шабар ат жоқ қой, бізде тәуір.
Той түгіл, томалақтың керегі жоқ,
Өзімнің тартып отыр денем ауыр.

Біреуі ат ерттеді, алып келіп,
Қолбалада қауіп жоқ, анық сеніп.
Бірі бөркін, біреуі шапан әкеп,
Қамшысын ұстатады, алып беріп.

Бәрінен тағдыр жазған тәңір күшті,
Атына мініп алып, қайта түсті.
Іш, бауыры елжіреп, әлі құрып,
Қолынан әйелінің сусын ішті.

Біреуі қолтығынан аттандырды,
Жабыла бәрі бірдей атқа мінді.
Бұрған мен Ақсудың арасында,
Арал дейтін бір аулақ құмға кірді.

Ішінде Тасыбай мен Жайнақ та бар,
Қанды балақ Әшекей салмақтанар.
Қисық пен Адамбосын мылжыңменен,
Өр көкірек, ұр да жық Бойдақ та бар.

Дабырлап, бір елсіздеу құмға кірді,
Өлтіруге ымдасып келед енді.
Біреуі қыл шылбырды тұзақ қылып,
Сыртынан білдірместен тастай берді.

Ілінді мойынына тұзақ түсіп,
Бұрады қыл шылбырды қатты қысып.
Екі көзі аларып, аттан ауып,
Төңкеріліп, сылқ етіп, қалды түсіп.

Жабыла бәрі кеп тепкіге алды,
Аузы, мұрнын құм құйып, істеп салды.
Әрі-бері дірілдеп денелері,
Жаны шығып, қорқырап, өліп қалды.

Мәйітті қазып-қазып жерге тықты,
Ер-тоқымын, киімін бірге тықты.
Мінген атын алысқа жоғалтпаққа,
Әшекей жетелеп ап, жылдам зытты.

Сасқалақтап, көме сап, жүріп кетті,
Сол бетпен зауылдатып тойға жетті.
Той қылғандар әкеліп табақ тартты,
Жайбарақат отырып, жесті етті.

Ат шапты, ойын көріп, халық кетті,
Ұрылар ақылдасты, айтпақ епті.

Қолбала соған кетті, айталық деп,
Келісіп, осылай уағда етті.

Бір-бірлеп үйлеріне беттей түсті, 
Қамықпай, қарау іске көкей кесті.
Біздің мырза қалайша келмеді? - деп,
Әйелі тойшылармен сөз сөйлесті. 

Тойға бардық, ат шапты, етті жесті,
Біреуден алмақ екен бұрын бесті.
Тойда соның жолығып адамына,
Шұраттағы Сақайға кетті десті.

Қара жерді кешікпей қар да басты,
Қайыры жоқ ұрылар қанын шашты.
Хабар да жоқ, қарасар ағайын да,
Әйелі ағызады көзден жасты.

Қор қылды, құмға тығып, есіл жасты,
Ел арасын сыбырлап өсек басты.
Қар кетіп, көктем желі қатты соғып,
Шапанның шала жапқан бетін ашты.

Болмады ұрыларға енді сенім,
Сандалды Ханкелділер таппай жөнін.
Осылардан болды деп жүретұғын,
Кеңесіп, жұрт та білді өлтіргенін.

Ұштасып үш Қайнарға хабар барды,
Тәшен мен Тұрсын естіп, қапаланды.

Қолбалаға құн алмай қоймаймыз деп,
Жиналғандар даурығып назаланды.

Ашулы жұрттан сұмдар қауіптеніп,
Маманға барған екен хабар беріп.
Қайтесің, жетім үшін ел бүлдір ме,
Деп Тәшенге айтады Маман келіп.

Ұрылар қорқып, әкеп пара төкті,
Не салса да көндік деп, артқан жүкті.
Қарны тойса бәрі алғыш, дау қуа ма,
Бір-бір қара жетелеп, тынып кетті.

Қайран ер отыз екі келген жасқа,
Туысы жоқ, өзінен туған басқа.
Ұрлық қылма деймін деп, өліп кетті,
Одан басқа не қылды жамағатқа.

Сол Ханкелді мұрасы әлі де ұры,
Ақыл айтар кісі жоқ, қой деп мұны.
Есіл ақын, ақылды, ер Қолбала,
Қор боп құмға тығылды, бітті құны.

Кімнің көзі жетеді күні ертеңге,
Маман келіп, қой дейді Қайнар елге.
Жемқорлардың көмейі толғаннан соң,
Әйелдің көз жасы аспады өрге.

Жемісбек ТОЛЫМБЕКОВ.
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ШЕКАРА РЕЖИМІ ДЕГЕН НЕ?
Шекара режимі – шекаралық аймаққа 

кірудің, онда уақытша болудың, тұрудың 
немесе орын ауыстырудың, қоғамдық-
саяси, мәдени немесе өзге де іс-
шараларды өткізудің белгіленген тәртібі.

Шекара режимінің бақылауын Қазақстан 
Республикасы Ұлттық қауіпсіздік 
комитетінің Шекара Қызметі және 
Қазақстан Республиксының Ішкі істер 
министрлігі жүзеге асырады.

ШЕКАРАЛЫҚ АЙМАҚ ДЕГЕН НЕ?
Шекаралық аймақ – әкімшілік-аумақтық 

бірліктер аумағы шегінде шекаралық бел-
деуге шектесіп жатқан Қазақстан Респуб-
ликасы аумағының бір бөлігі.

ШЕКАРАЛЫҚ АЙМАҚТЫҢ ШЕКТЕРІ 
ҚАНДАЙ?

Шекаралық аймақтың келесі шектері 
бекітілген:

Қытай Халық Республикасымен – 
шекаралық белдеуге тікелей шектесіп 
жатқан Қазақстан Республикасының 
әкімшілік-аумақтық бірліктерінің  (ауданда-
ры) аумақтары шегіндегі;

Ресей Федерациясымен, Қырғыз Респуб-
ликасымен, Өзбекстан Республикасымен  
және Түркіменстанмен – шекаралық бел-
деуге тікелей шектесіп жатқан Қазақстан 
Республикасының әкімшілік-аумақтық 
бірліктері аумағының жиырма бес кило-
метр шегіндегі;

Каспий теңізінің жағалауы бойынша – 
жағалаудың құмды қайраңына тікелей 
шектесіп жатқан аумағының жиырма бес 
километр шегіндегі шекаралық аймақтың 
шектері белгіленсін.

Шекаралық аймақта шекара режимі 
қолданылады.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
АЗАМАТТЫРЫНЫҢ ШЕКАРАЛЫҚ 
АЙМАҚҚА КІРУ ТӘРТІБІ ҚАНДАЙ?

Қазақстан Республикасы азаматтарының 
шекаралық аймаққа кіруі жеке басын 
куәландыратын құжаттар бойынша жүзеге 
асырылады.

Шекаралық аймақтағы адамдар жеке 
басын куәландыратын құжаттарын үнемі 
өздерімен алып жүруге тиіс.

ШЕТЕЛДІКТЕРДІҢ ЖӘНЕ 
АЗАМАТТЫҒЫ ЖОҚ АДАМДАРДЫҢ 
ШЕКАРАЛЫҚ АЙМАҚҚА КІРУ ТӘРТІБІ 
ҚАНДАЙ?

Азаматтардың шекаралық аймаққа 
кіру тәртібі Қазақстан Республикасының 
2013 жылғы 16 қаңтарындағы «Қазақстан 
Республикасының Мемлекеттік шекарасы 
туралы» Заңымен айқындалады.

Шетелдіктердің және азаматтығы жоқ 
адамдардың шекаралық аймаққа кіруі 
жеке басын кәуландыратын құжаттар 
және Қазақстан Республикасының 
Үкіметі айқындайтын тәртіппен Қазақстан 
Республикасының Ішкі істер министрлігі 
беретін шекаралық аймаққа кіруге 
арналған рұқсаттамалар бойынша жүзеге 
асырылады.

Шетелдіктердің және азаматтығы жоқ 
адамдардың шекаралық аймаққа кіруіне 
рұқсаттама беру қағидалары Қазақстан 
Республикасы Үкіметінің «Iшетелдіктердің 
және азаматтығы жоқ адамдардың 
шекаралық аймаққа кіруіне рұқсаттама 
беру қағидаларын және Қазақстан Респуб-
ликасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне 
енгізілетін өзгерістер мен толықтыруларды 
бекіту туралы» 2013 жылғы 23 шілдедегі 
№734 қаулысымен айқындалады.

ШЕКАРАЛЫҚ БЕЛДЕУ ДЕГЕН НЕ?
Шекаралық белдеу – құрлықтық учаске-

де Мемлекеттік шекараға тікелей жапсар-
лас жатқан аумақтың бөлігі.

Шекаралық белдеудің шектері 
қандай?

Шекаралық белдеудің келесі шектері 
бекітілген:

Қытай Халық Республикасымен – ені екі 
мың метр;

Ресей Федерациясымен, Қырғыз Респуб-
ликасымен, Өзбекстан Республикасымен 
және Түркіменстан – ені жүз метр.

ШЕКАРАЛЫҚ БЕЛДЕУГЕ КІРУ 
ҚАҒИДАЛАРЫ

Адамдардың Қазақстан Республика-
сы Ұлттық қауіпсіздік комитеті Шекара 
қызметінің рұқсатынсыз шекаралық бел-
деуге кіруіне, онда уақытша болуына, 
тұруына немесе жүріп-тұруына тыйым са-
лынады.

Адамдардың шекаралық белдеуге кіруі 
жеке басын кәуландыратын құжаттары 
және Қазақстан Республикасы Ұлттық 
қауіпсіздік комитетінің Шекара қызметі 
беретін арнайы рұқсатамалары болған 
кезде сол үшін белгіленген орындарда 
жүзеге асырылады.

Осы шектеулер шекаралық белдеудің 
сыртқы шекарасынан бастап Шекара 
қызметінің инженерлік құрылыстары мен 
бөгеуіштері шебіне дейінгі жергілікті жер 
белдеуінде қолданылады.

Мемлекеттік шекарада және шекаралық 
белдеуде шаруашылық, кәсіпшілік немесе 
өзге де қызметті жүргізу қоғамдық-саяси, 
мәдени немесе өзге де іс-шараларды 

МЕМЛЕКЕТТІК ШЕКАРАДАН БАСТАЛАДЫ
өткізу үшін Қазақстан Республикасы Ұлттық 
қауіпсіздік комитетінің Шекара қызметі 
Қазақстан Республикасының Үкіметі 
айқындайтын тәртіппен шекаралық белдеу-
ге кіруге және онда болуға рұқсаттамалар 
береді.

Рұқсаттама алу үшін ҚР ҰҚК Шекара 
қызметіне ұсыныстар енгізу кезінде жеке 
және заңды тұлғалар көлік және өзге де 
техникалық құралдарда, кәсіпшілік және 
өзге де кемелерінде пайдаланылатын ша-
раларды жүргізу немесе жұмыс жүргізудің 
сипаты, орны, қатысушылары, уақыты ту-
ралы мәліметті енгізеді.

Шекаралық белдеуде кәсіпшілік мақсатта 
аң аулауға тыйым салынады.

МЕМЛЕКЕТТІК ШЕКАРА РЕЖИМІН 
БҰЗУ БОЛЫП ТАБЫЛАТЫН ЖАҒДАЙЛАР 
ҚАНДАЙ?

Мемлекеттік шекара режимін бұзу мы-
нандай:

1) Мемлекеттік шекараны (Каспий 
теңізіндегі Мемлекеттік шекара учаскесін 
қоспағанда) күтіп ұстаудың;

2) Мемлекеттік шекараны кесіп өтудің;
3) Мемлекеттік шекара арқылы адамдар-

ды, көлік құралдарының, жүктер мен тауар-
ларды өткізудің;

4) Шекаралық белдеуге кірудің, онда 
уақытша болудың, тұрудың, жүріп тұрудың 
және шекаралық белдеудің үстімен ұшуды 
жүзеге асырудың;

5) Мемлекеттік шекарада және шекаралық 
белдеуде шаруашылық, кәсіпшілік немесе 
өзге де қызметті жүргізудің, қоғамдық-саяси, 
мәдени немесе өзге де іс-шараларды 
өткізудің;

6) Мемлекеттік шекараны бұзуға байла-
нысты шекарадағы тосын оқиғаларды шет 
мемлекетпен шешудің белгіленген тәртібін 
сақтамау Мемлекеттік шекара режимін бұзу 
болып танылады.

 МЕМЛЕКЕТТІК ШЕКАРАНЫ БҰЗУШЫ 
БОЛЫП КІМ ТАНЫЛАДЫ?

 Мемлекеттік шекараны бұзушылар 
Мыналар: Мемлкеттік шекараны өткізу 
пункттерінен тыс жерде немесе өткізу 
пункттерінде кез-келген тәсілмен, бірақ 
онв кесіп өтудің белгіленген тәртібін бұзу 
арқылы кесіп өткен немесе кесіп өтуге 
әрекет еткен адамдар;

 Адамдардың және көлік құралдарының 
Мемлкеттік шекараны кесіп өтудің 
белгіленген тәртібін кез келген санкциясыз 
бұзуы Мемлекеттік шекараны бұзу болып 
табылады.

Шетелдіктерге және азаматтығы жоқ 
адамдарға шекаралық аймаққа кіру 
құқығына рұқсаттамаларды кім береді?

 Шетелдіктерге және азаматтығы жоқ 
адамдарға шекаралық аймаққа кіру 
құқығына рұқсаттамаларды Қазақстан Ре-
спубликасында уақытша немесе тұрақты 
болатын жері бойынша ІІД көші-қон поли-
циясы басқармалары береді.

Қазақстан Республикасының Ұлттық 
қауіпсіздігін қамтамасыз ету тек мемлекеттік 
құрылымдардың ғана емес, жеке 
ұйымдардың және елдің әрбір азаматының 
ортақ ісі болып табылады.

Азаматтарды Мемлекеттік шекараны 
қорғауға тарту тәртібі.

Қазақстан Республикасының 
«Мемлекеттік шекарасы туралы» 
Заңына сәйкес, азаматтар Қазақстан 
Республикасының Мемлкеттік шекарасын 
қорғауға ерікті бастамаларда, ереже бой-
ынша Мемлекеттік шекараны күзету бой-
ынша ерікті халық жасағының құрамына 
қатыса алады.

Мемлекеттік шеараны қорғауға адамдар 
мынадай нысандарда тартылады:

1). штаттан тыс қызметкерлер ретінде;
2). жеке – ерікті жасақшы ретінде;
3). ұжымдық ерікті жасақтар құрамында.
Қазақстан Республикасының Мемлекеттік 

шекарасын қорғауда Шекара қызметіне 
көмек көрсетуге өз еркімен тілек білдірген, 
кәмелетке толған азаматтар халық 
жасағының мүшесі және штаттан тыс 
қызметкер бола алады. Халық жасағының 
мүшелері және штаттан тыс қызметкерлер 
Мемлекеттік шекараны күзетуге Шекара 
қызметімен бірге келесі міндеттерді орын-
дау үшін қатысады:

- Қазақстан Республикасының 
Мемлекеттік шекара режимінің, шекаралық 
режимнің және Мемлекеттік шекара арқылы 
өткізу пунктеріндегі режимнің сақталуын 
бақылауды қамтамасыз ету;

- Қазақстан Республикасының 
Мемлекеттік шекарасын заңсыз кесіп 
өтуді жасауға талпынған немесе жасаған 
тұлғаларды іздеуге қатысу;

-   Азаматтарға Қазақстан 
Республикасының Мемлекеттік ше-
кара режимінің, шекаралық режимнің 
және Мемлекеттік шекара арқылы өткізу 
пунктеріндегі режимнің ережелерін 
түсіндіру;

Мемлекеттік шекараны қорғауға штат-
тан тыс қызметкер ретінде қатысуға тілек 
білдірген адам Мемлекеттік шекараны 
қорғауды жүзеге асыратын әскери бөлімге 
Мемлекеттік шекараны қорғауға тарту ту-

ралы өтініш береді, оған Қазақстан Ре-
спубликасы азаматының жеке куәлігінің 
не паспортының көшірмесін қоса береді. 
Адам көрсетілген құжаттарға өмірі мен 
денсаулығын сақтандыру туралы куәлігінің 
көшірмесін қоса беруге құқылы.

 Әскери бөлім өтініш түскен күннен 
бастап күнтізбелік отыз күн ішінде Сізді 
Мемлекеттік шекараны қорғауға тарту 
мүмкіндігі туралы шешім қабылдайды.

 Штаттан тыс қызметкер ретінде тарту 
туралы оң шешім қабылданған жағдайда 
адамның өтініші бойынша әскери бөлім 
ерікті жасақтың мүшесі куәлігін береді.

 Егер сіз Қазақстан Республикасының 
Мемлекеттік шекарасын қорғауға қатысуға 
ниет білдірсеңіз немесе шекаралық 
кеңістікте құқыққа қайшы іс-қимылдың 
куәгері болсаңыз, Сізді келесі телефон 
арқылы хабарласуыңызды сұраймыз: 
87284152272, 87018373087.

ШЕКАРА АЙМАҒЫНДА ШЕКАРА 
РЕЖИМІН ЖӘНЕ ЖЕКЕЛЕГЕН ЖЕРЛЕР-
ДЕ БОЛУ ТӘРТІБІН БҰЗУ

ҚР ӘҚБтК 510 бабына сәйкес, 
мыналардың: жеке басын куәландыратын 
құжатсыз Қазақстан Республикасы 
азаматының, жеке басын куәландыратын 
құжатсыз және ішкі істер органдары беретін 
рұқсатсыз шетелдіктің немесе азаматтығы 
жоқ адамның, Қазақстан Республикасына 
жеке басын куәландыратын құжатсыз және 
Қазақстан Республикасына жеке басын 
куәландыратын құжатсыз және Қазақстан 
Республикасының Ұлттық қауіпсіздік 
комитетінің Шекара қызметі беретін 
рұқсатсыз оңайлатылған өткізу пункттері 
арқылы кірген шетелдіктің (іргелес 
мемлекеттердің шекаралас аудандарының 
тұрғынының) шекара аймағына кіру 
(өту), онда уақытша болу немесе жүріп-
тұру кезінде шекара аймағында шекара 
режимін бұзуы, сол сияқты шетелдіктің не-
месе азаматтығы жоқ адамның Қазақстан 
Республикасынан шығу мақсатында өткізу 
пунктіне халықаралық теміржол және авто-
мобиль жолдары бойынша шекара аймағы 
арқылы жүру кезіндегі маршрутты өзгертуі 
– бес айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде 
айыппқл соғуға әкеп соғады.

 Шекара аймағында ҚР ҰҚК Шекара 
қызметін хабардар етпей, шаруашылық 
және кәсіпшілік және өзге де іс-шаралар 
өткізу жеке тұлғаларға бес айлық есептік 
көрсеткіш мөлшерінде айыппұл соғуға 
әкеп соғады.

 Шетелдіктердің және азаматтығы 
жоқ адамдардың келуі үшін Қазақстан 
Республикасының уақытша жабық 
аумағына ҚР Сыртқы істер министрлігінің 
және ішкі істер органдарының рұқсатынсыз 
шетелдіктің немесе азаматтығы жоқ 
адамның кіруі (өтуі), онда уақытша бо-
луы немесе жүріп-тұруы он айлық есептік 
көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға 
әкеп соғады.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ 
МЕМЛЕКЕТТІК ШЕКАРА РЕЖИМІН БҰЗУ

 ҚР ӘҚБтК 510 бабына сәйкес, Қазақстан 
Республикасының Мемлекеттік шекара-
сы режимін: Қазақстан Республикасының 
Мемлекеттік шекарасын кесіп өтудің, 
шекаралық белдеуге кірудің, онда уақытша 
болудың, тұрудың, жүріп-тұрудың, 
Мемлекеттік шекарада және шекаралық 
белдеуде шаруашылық, кәсіпшілік неме-
се өзге де қызметті жүргізудің, қоғамдық-
саяси, мәдени немесе өзге де іс-
шараларды өткізудің белгіленген тәртібін 
сақтамаудан көрінген бұзу жеке тұлғаларға 
– он айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде 
айыппұл салуға әкеп соғады.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ 
МЕМЛЕКЕТТІК ШЕКАРАСЫН ҚАСАҚАН 
КЕСІП ӨТУ

ҚР ҚК 392 бабына сәйкес, Қазақстан 
Республикасының Мемлекеттік шекара-
сын Мемлекеттік шекара арқылы өткізу 
пункттерінен тысқары жерден қасақана 
заңсыз кесіп өту, сол сияқты белгіленген 
тәртіпті бұза отырып қасақана заңсыз кесіп 
өту – бір мың айлық есептік көрсеткішке 
дейінгі мөлшерде айыппұл салуға не бір 
жылға дейінгі мерзімге бас бостандығынан 
айыруға жазаланады. Қылмыстық топ 
жасаған не күш қолданып немесе оны 
қолдану қатерін төндіріп жасалған дәл сол 
іс-әрекеттер  - бес жылға дейінгі мерзімге 
бас бостандығынан айыруға жазаланады.

Қазақстан Республикасы Ұлттық 
қауіпсіздік комитетінің Шекара қызметі 
Мемлекеттік шекараның тұтастығын 
және қол сұғылмаушылығын қамтамасыз 
ету, шекаралық кеңістікте заңдылық пен 
белгіленген тәртіпті ұстап тұру мақсатында 
құрлықта, аумақтық суларда (теңізде) және 
ішкі суларда (оның ішінде су астындағы 
ортада) Мемлекеттік шекараны қорғауды 
және күзетуді жүзеге асыратын уәкілетті 
орган болып табылады.

Е.ЖОЛШЫ,
2484 әскери бөлімі Арасан шекара 

заставасының ТжӘҚЖБ орынбасары, 
аға лейтенанты.

Жаз жайнатып, күн күлдіріп, біз 
лагерьге барамыз, - деп оқу жылы 
аяқталысымен мектеп оқушылары 
жазғы лагерьлерге баруға асығады. 
Жайраңдаған жаздың қуаныш 
пен шаттыққа толы ұмытылмас 
естеліктері балалардың осын-
дай жазғы демалыс лагерінен ба-
стау алары сөзсіз. Біздің ауданда 
да «Қ.И.Сәтбаев атындағы орта 
мектеп-гимназиясы» коммуналдық 
мемлекеттік мекемесі жанынан 
маусым айының үшінде ашылған 
«Балдәурен» жазғы демалыс лагері 
үш ауысым бойынша жұмыс жаса-
са, 2019 жылдың маусым айында 
өз бастауын тапқан киіз үй, палата-
лық «Нұрлы жаз» лагері төрт кезең 
бойынша жұмыс жасады.  Жазғы 
демалыс орнында 160 балдырған, 
таза ауада демалған  120 бала  

Көңілді 
«Нұрлы жаз»

уақыттарын көңілді өткізді. Олардың 
ішінде көп балалы және әлеуметтік 
жағынан аз қамтылған,толық емес 
отбасы балалары бар. Лагерьге 
келген демалушыларды күнделікті 
мектеп медбикесі денсаулықтарын 
тексеріп, олармен сауықтыру іс-
шараларын жүргізді.  Жазғы лагерь-
де балалардың сапалы тамақтануы 
да назардан тыс қалмады. 

«Бала күлкіге тоймас»,-дегендей 
балаларды көңілді демалтып, 
жанын әнге, сылдыр күлкіге той-
дыратын әртүрлі іс-шаралар мен 
спорттық ойындар өткізілді. Лагерь 
демалушыларына әр түрлі ойын-
дар ойнатылып, дойбы, шахмат 
жарыстары, тақырып бойынша 
тапқырлық, сөз жұмбақ сайыста-
ры ұйымдастырылып, ағылшын 
тілі пәні мұғалімдері оқушылардың 
ағылшын тілінен білімін шыңдады. 
Бір мезгіл балдырғандар сурет са-
лып, тақпақ жаттап, ән салды. Күнде 
жоспар бойынша таңертеңгілік 
жаттығулар, ертеңгіліктер, сайы-
стар өтті. Тәрбиешілер әр күнге 
белгіленген түрлі мерекелік іс-
шараларды ұйымдастырып, 
балғындардың демалысы қызыққа, 
қуанышқа толы болуына бар 
күш-жігерлерін, өнерлерін аямай 
жұмсады. «Көңілді старт», «Ла-
герь аруы», «Күштілер, батыл-
дар», сайыстарына оқушылар 
қызығушылықпен қатысты. Әдеп ту-
ралы әңгіме, әсемдік жайлы мақал-
мәтелдер жарыстары көңілді өтті. 
Осылайша лагерьдің әр күні мәнді 
де сәнді өтті. 

Балалардың демалыс күндерін 
қызықты өткізуге үлес қосқан 
тәрбиешілердің еңбектерін 
ерекше атап өтіп және мектеп 
жанындағы «Балдаурен» лагеріне 
демеушілік жасаған Ауданымыздың 
қайырымды адамдары, мектепшілік 
«Қамқоршы кеңесінің» төрағасы, 
«Арай» ЖШС, жеке кәсіпкер 
иесі Абдырахманов Қайрат 
Сәкенұлына, «Қамқоршы кеңесінің» 
мүшелері Н.Санаева, Н.Жақсыбаев 
және мектептің «Нұрлы жаз» 
киіз үй лагеріндегі оқушыларға 
қуаныш сыйлаған «Алмас» жеке 
шаруашылық қожалығының 
иесі Жанабатыров Бидахметке, 
«Қарлығаш» балабақшасының 
меңгерушісі Гаухар Нуртайқызына, 
мектеп-гимназиямыздың ұстаздары 
- Айтбаев Мелс Амангелдіұлына, 
Қажиева Салтанат Мұнарбекқызына 
мектеп атынан ризашылығымызды 
білдіре отырып, алғыс айтамыз.  
«Қуантсаң баланы қуант»,-деп, 
балдырғандарымызға жағдай 
туғызып, демалыстарын жақсы 
өткізуіне көңіл бөліп, шын жүректен 
көмек қолын соза білген осындай 
жомарт жандардың барына Аллаға 
шүкір! Осылайша біз – бақытты 
баламыз тақырыбында өткен 
«Балдырғандар» лагері-оқушылар 
көңілінен шықты.

 Айдана БЕКМҰХАНБЕТОВА,
 әлеуметтік педагог.
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Мемлекет басшысы Н.Ә.Назарбаевтың 
Қазақстан халқына арналған  Жолдауын-
да айқындалған 10 бағыттың барлығы ел 
дамуына ерекше серпін береді. Мәселен, 
Президент  Жолдауындағы жетінші бағыт 
«Адами капитал – жаңғыру негізі» деп 
аталады. Осы бағытта білім беру саласы 
бойынша жаңартылған мазмұнға көшуге 
ерекше басымдық берілген.

Қазіргі таңда Елбасы Жолдауынан 
туындаған маңызды міндеттерді жүзеге 
асыру мақсатында ауданның білім 
беру саласында қарқынды жұмыстар 
жүргізілуде. Атап айтқанда, 2019 жылдың  
3 – 14 маусым күндері аралығында  
орта білім беру  мазмұнын жаңарту ая-
сында «Физика» пәні бойынша педагог  
кадрлардың біліктілігін арттыру курсы 
өтті. 

Курс барысында  курс тыңдаушылары 
жаңартылған оқу бағдарламасына  және 
оның құрылымына, оны тиімді іске асы-
ру үшін қажетті педагогикалық тәсілдер 
мен критериалды бағалау жүйесі туралы 
мәліметтер алды. 

Біліктілікті арттыру курсында  курс 
тыңдаушыларының «Мәңгілік Ел» 
патриоттық  актісі, Оқу бағдарламасының 
мазмұны,  оқу бағдарламасы мен 
оқу жоспарының құрылымы, оқу 
бағдарламасының спиральдік 
қағидаттары жайлы түсініктері кеңінен 
қалыптасты. 

Тиімді оқыту және оқу тәсілдері, 
белсенді оқытудың түрлері, Б.Блум  
таксономиясы бойынша сұрақтар мен 
тапсырмалар  құрастыру үлгілері, 
оқушылардың қажеттіліктерін анықтауға 
арналған әдіс – тәсілдер,  тапсырма-
лар, қалыптастырушы бағалау үдерісі, 
қалыптастырушы бағалауды жоспарлау 
және ұйымдастыру, саралау әдістері, 
критериалды бағалау тақырыптары бой-
ынша мектеп мұғалімдерінің білімдерін  
толықтырып, қысқа мерзімді жоспарлау-
да негізге алу керектігі ескерілді. 

Курс  тренері  Ербатырова  Айжан 
Жұмабайқызы  сабақта  әрбір оқушының 
өзіндік маңызын және өзінің қаншалықты 
табысты болғанын сезіне білуі қажет 
екендігін курс тыңдаушыларына жеткізе 
білді. Бұл үшін мұғалім дайын, жаттанды 
білім беруден арылып, оқушыны жаңа 
білімді өздігінен игеруіне бағыттауы керек 
екендігіне ерекше атап өтті. 

Орта білім беру  мазмұнын жаңарту 
аясында «Физика» пәні бойынша педа-
гог  кадрлардың біліктілігін арттыру кур-

Жаңартылған білім мазмұны 
– жаңашылдықтың бастауы 

сынан  әр сыныпта сабақ беру үдерісінде 
мұғалім оқу бағдарламасындағы барлық 
оқыту мақсаттарын қамтуы керек екендігі, 
пәндер бойынша оқу жоспарында барлық 
оқу мақсаттары үшін  ұсынылатын  іс-
әрекеттер берілгені туралы курс тренері 
аса назарға алу керектігіне тоқталды.   

Сабақта белсенді әдістер қолдану 
оқушының өзіндік рефлексия жасау 
дағдыларының дамуына, сыныптағы 
жалпы жұмысқа үлес қосып, қатысқанын 
сезінуге;  оқу үдерісінің белсенді 
мүшесі болуына, құрдастармен қарым-
қатынасының дамуына, танымдық 
белсенділігінің артуына мүмкіндік 
беретіндігін үйрете отырып, практикада 
қолдану маңыздылығын түсіндірді. 

Оқушыларының танымдық әрекетін 
күшейтіп, өзінің кәсіби шеберлігін шыңдай 
түсуіне ықпал ететіндігін мысалдар 
келтіре отырып курс тыңдаушыларына 
жеткізе  білді. 

Курс тыңдаушылары орта білім беру  
мазмұнын жаңарту аясында «Физи-
ка» пәні бойынша педагог  кадрлардың 
біліктілігін арттыру курсынан білімдерін 
жетілдіре отырып   оқушылардың 
танымдық қызығушылықтарын да-
мыту, шығармашылық қабілеттерін 
қалыптастырға, оқушыларды оқуға және 
өздігінен ізденуге ынталандыруға, білім 
алушыныңы бойында коммуникативтік 
дағдылар қалыптастыру және дамы-
ту, алған білімдерін күнделікті өмірде 
қолдана білу дағдыларын қалыптыстыру, 
яғни функционалдық сауаттылықтарын 
дамыту бағыттаймыз. 

Жалпы, мұғалімдер үшін ізденіс, 
үздіксіз білім алу – маңызды міндет. Ал, 
жаңартылған білім мазмұнына көшудің 
ұстаздарға берері мол. «Халықтың 
кемеліне келіп, өркендеп, өсуі үшін ең 
алдымен азаттық пен білім қажет» деп 
атақты Шоқан Уәлиханов айтқандай, ХХІ 
ғасыр – ғылым мен инновация ғасыры. 
Осы орайда, мақсатты білім беру – жеке 
тұлғаның дамуын жүзеге асыратын ба-
сты негіз. Ал, осы жалпыеуропалық 
стандартқа сай жаңа білім беру 
жұмыстары – жеке тұлғаның жан-жақты 
дамуына, өзіндік сара жолы бар кәсіби 
маман ретінде қалыптасуына жол аша-
тын бірден-бір бағыт. 

Фарида ЕРКІНБЕКОВА,
Жаңатілеу орта мектебі,

МДШО КММ-нің
физика-информатика пәнінің 

мұғалімі.

Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың 
Жарлығымен бекітілген жаңа мей-
рам – Ұлттық домбыра күні жыл сайын 
шілде айының алғашқы жексенбісінде 
аталып өтілетін болды. Қызылағаш 
ауылында шілде айының бесі күні 
ауылдық кітапхананың кітапханашылары 
мен Мәдениет үйі қызметкерлерінің 
ұйымдастыруымен Елбасының 
«Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» 
бағдарламасы аясында Ұлттық домбы-
ра күніне арналған «Домбырам - асыл 

Домбырам – асыл мұрам
мұрам» атты тақырыпта домбыра пати 
шарасы өткізілді. Мақсаты - оқырмандарға 
халқымыздың аса қасиетті дүниесі домбы-
ра туралы түсінік беру, атақты күйшілер 
туралы мағлұмат беру, өз  ұлтының му-
зыка өнерін сүюге, қадірлеуге тәрбиелеу.  
Өскелең ұрпақты ұлтжандылыққа, руха-
ни тереңдікке тәрбиелейміз десек, бұл 
шараның мәні орасан зор.   Әр қазақ үшін 
киелі домбыра – ұлтымыздың символы, 
ал қазақ күйі – адам жанын тебірентетін 
бір әлем және тарих беттерінен сөз 
құдіреті бермеген терең ойды домбы-
ра арқылы жеткізген сәттері де белгілі. 
Домбыраның қоңыр үні халқымыздың 
тарихын, салт-дәстүрі мен ұлттық 
құндылықтарын ұрпақтан-ұрпаққа 
әуенмен жеткізіп келген. Қызылағаш 
ауылдық округ әкімі аталған шараға 
қатысып, домбыра күнімен құттықтай 
отырып, жас домбырашыларға ақ тілегін 
арнады. Мәдениет үйінің музыкалық 
жетекшісі Жағпар Қайдар домбыраның 
түрлері және құрылымдары жайлы 
түсіндіріп өтті. Сонымен қатар аталған 
шараның тағы бір ерекшелігі мәдениет 
үйінің «Құлагер» домбыра үйірмесінің 
домбырашылары «Көңілашар», «Адай», 
«Балбырауын», «Ататолғау» «Келіншек»,  
«Ерке сылқым» күйлерін жатқа білетін 
кез - келген орындаушы күй тартыс 
ұйымдастырды. Кітапханашы «Домбы-
рам – асыл мұрам» тақырыбында кітап 
көрмесін ұйымдастырып, кітаптардан инс-
таляция жасалынып, библиографиялық 
шолу өткізілді.

Мемлекет басшысы Нұрсұлтан 
Назарбаевтың қолдауымен жүзеге 
асып жатқан айтулы домбыра думаны,  
көмейінен күмбірлі күй төгілген қасиетті 
қазақ аспабы, міне, енді дәстүрлі түрде 
жыл сайын ұлттық деңгейде аталып 
өтілетін болады.

Б.БАЙШЫҒАШОВА, 
Қызылағаш ауылдық 

кітапхана кітапханашысы.

Кеңжыра орта мектебінде жылдағы дәстүр 
бойынша 2 кезеңдік демалыс алаңы және 
шатырлы лагерь  өз жұмысын жүргізді. 
1-кезеңде 1-2 сынып оқушыларынан 
құралған 31 оқушы, 2-кезеңде 3-4 сынып 
оқушыларынан құралған 30 оқушы демалды.         

Жазғы демалыс алаңының мақсаты жаз 
мезгілінде  балалардың денсаулықтары 
сауықтырылып, ой-өрістерін дамыту, са-
лауатты өмір салтын қалыптастырып, 
жазғы каникул күндерін қызықты да есте 
қалаларлықтай өткізу. Жоспар бойынша 
тәрбиелік мәні бар, салауатты өмір сал-

тын қалыптастыру мақсатында  әр түрлі  
іс-шаралар атқарылады. Атап айтқанда, 
«Әнші, биші, күйші балапан», «Жаңылыспай 
жаңылтпаш айт», «Ертегі оқып тыңдаймыз», 
Шебер қағаздар» аппликациядан жарыс, би 
ырғағы «Қара жорға», «Тоғызқұмалақ ойнай-
мыз», «Толағай» эстафеталық жарысы, «Бо-
яулар сыры» сурет байқауы, ертегілер оқып, 
сахналау т.б. Демалыс алаңына келген ба-
лалар  түрлі үйірме жұмыстарына қатысып, 
ой-өрістерін дамытып, әр түрлі танымдық 
дүниелермен танысады. Мектеп медбикесі 
«Жеке бас тазалығын сақтау», «Тіс күтімі» 
сияқты дәрегерлік кеңестер беріп отырады.  
Мектеп алаңына, ауыл сыртына  топсеруен 
ұйымдастырылады. 

Демалыс алаңының жұмыс уақытында 
қауіпсіздік ережесінің сақталуы басты назар-
да болды. 

Одан бөлек тағы да маусым айының  
03-07  аралығында шатырлы лагерь 
ұйымдастырылды. Бұл лагерге 5-8 сы-
нып оқушылары тартылды. Мектеп  түлегі 
Смағұлов Ермек Саяқұлы 1 маусым 
халықаралық балаларды қорғау күніне орай 
6 орындық- 3 палатка, 1 далалық комуф-
ляжды   тор тарту еткендігін айта кету керек. 
Осындай демеушілердің арқасында шатыр-
лы лагерь жазғы демалысты  көңілді өткізуге  

зор ықпал етті. Шатырлы лагерь Сарқан 
өзенінің бөлек жар аумағында  орналасты-
рылды. Далалық – практикалық жұмыстар, 
әр түрлі жарыстар өткізілді.

Жазғы демалыс кезеңінде оқушылардың 
бос уақытын тиімді ұйымдастыруға 
ат салысқаны үшін баастауыш, дене 
шынықтыру және көркем еңбек пәнінің 
мұғалімдеріне мектеп әкімшілігі тарапынан 
алғысымызды білдіреміз.

А.НАМАЗШАМОВА, 
Кеңжыра орта мектебі, мектепке дейінгі 

шағын орталығымен КММ-нің
педагог - ұйымдастырушы.

Жайдарлы жаздың жарқын күндері

«Еңбексүйгіш елдің еңсесі биік» дейді халық 
даналығы. Жалпы, осы сөз медицина са-
ласында тер төгіп,  талмай еңбек етіп, адам 
жанына арашашы болып жүрген ақ халат-
ты абзал жанғарға қаратып айтылса керек. 
Медицина – жауапкершілігі мол, жүгі ауыр 
салалардың бірі. Сондықтан кез - келген 
адам біліктілік пен аса шыдамдылықты талап 
ететін жауапты мамандықты жоғары деңгейде 
меңгеру оңай емес екендігін мойындайды. Бұл 
саланың маңыздылығы сол, дәрігердің жұмыс 
барысында ешқашанда қателесуіне болмай-
ды. Сол себепті дәрігерлер үнемі тәжірибелік 
білімін жетілдіріп, ізденіс үстінде болып, өз са-
ласында ем жүргізудің барлық тәсілдерін жетік 
меңгеруі тиіс. 

Халық денсаулығының мықты болуы – 
еліміздің медицина саласында еңбек етіп 
жүрген дәрігерлердің алтын қолында екендігі 
даусыз. 

Бұл жерде мен ауданымыздың мақтанышы, 
емдеу ісінің үздігі, халықты емдеу жолын-
да үлкен алғыстарға бөленіп жүрген білікті 
дәрігеріміз Таженова Раушан Бердібайқызын 
айтып отырмын. Раушан Бердібайқызы осы 
медицина саласында ұзақ жылдар бойы тал-
май еңбек етіп, адал еңбектің арқасында 
көптеген атақтар, алғыс пен мадақтамаларға 
ие болған алтынқолды азаматша. Атап айтсақ, 
бұл кісі КСРО Жоғары Кеңесі Президумының 
Жарлығымен «Құрмет белгісі» ордені, 
«Қазақстан Республикасы денсаулық сақтау 
ісінің үздігі» төсбелгісі, Қазақстан Республи-
касы денсаулық сақтау министрінің «Құрмет» 
грамоталарымен марапатталған. Қазақстан 
Республикасы дәрігерлерінің III съзінің деле-
гаты. «Қазақ жерінің зиялы азаматтары» атты 
кітабының 14-ші томына енген азаматша.

Раушан тәтеміз 58 жасында зейнеткерлікке 

Алтын қолды дәрігер
шықса да, алайда халқының қалауымен 
жалғасты  13 жыл зейнеткер-дәрігер болып 
қызмет істеп, жалпы медицина саласында 
жарты ғасыр бойы үзбей еңбек етіп, енді міне 
зейнеткерлікке шығып отыр. Осы бір жауапты 
да күрделі еңбек жолында талмей еңбек етіп, 
халықының батасын алып, ризашылығына 
бөленген жан.  Осы орайды пайдалана оты-
рып Арасан ауылдық округі қызметкерлерінің 
ұйымдастыруымен Б.Сырттанов атындағы 
орта мектебінің акт залында халықының 
қалаулы дәрігерін құрметтеп зейнеткерлікке 
шығарып салу салтанаты өтті. Шараға әкімшілік 
қызметкерлері, мекемелердің қызметкерлері, 
өзінің бірге істеп келе жатқан әріптестерімен 
қоса ауыл тұрғындары қатысып қуанышпен 
қарсы алды. Осы орайды пайдаланып ме-
кеме басшылары, қызметтестері, замандас-
үзеңгілестері, туыс-туғандары мен алтын 
қолының шапағатын көрген ауыл тұрғындары 
ортаға шығып адамдарға көрсеткен еңбегін 
жоғары бағалап, істеп кеткен ізгі істерін 
аңыз етіп айтып, сыйлықтарды табыс етті. 
Шараның жалғасы мәдениет қызметкерлерінің 
концерттік бағдарламасымен шашу шашылып, 
көпшілікке жақсы көңіл-күй сыйлады. Осы бір 
қайта келмес сәтті пайдалана отырып, Раушан 
Бердібайқызына ризашылығымызды білдіріп, 
мықты денсаулық, ұзақ ғұмыр тілейміз!

Тәженова Раушан Бердібайқызының 
сүбелі еңбегін елі көрді, атқа мінер ақ 
жағалылар да хабардар! Осы орайда Раушан 
Бердібайқызына ауданымыздың «Құрметті 
азаматы» атағын беру лайықты деп білеміз!.

Ержан СЕЙІТҚАЗЫ,
Арасан ауылдық округінің маманы, 

"Нұр Отан" БПҰ мүшесі.

Алматы облысы бойынша Мемлекеттік 
Кірістер Департаменті аумақтық 
бөлімшелермен бірлесе отырып, көлеңкелі 
экономика көлемін қысқарту мақсатында 
2019 жылдың 05 шілдесінен бастап мей-
рамханалар мен қоғамдық тамақтану, сауда, 
жер қойнауын пайдалану, базарлар, дема-
лыс аймақтары және т.б. саласында қызмет 
көрсететін кәсіпкерлік субъектілерінің келесі 
мәселелері бойынша тексеру іс-шараларын 
бастады:

- мемлекеттік кірістер органдарында тіркеу 
есебіне қою;

- салық есептілігінде табыстар мен жал-
дамалы қызметкерлердің көрсетілуінің 
толықтығы;

- мүлік салығының салық салынатын 
базасының болуы;

- деректерді тіркеу және беру функция-
сы бар бақылау-кассалық машиналарды 
қолданудың белгіленген тәртібін сақтау 
(ДБФ БКМ);

- лицензияның, алкоголь өніміне ілеспе 
жүкқұжатының болуы, есепке алу-бақылау 
маркаларының болуы және түпнұсқалығы, 
алкоголь өнімін сатудың ең төменгі бағасын 
сақтау 1 литр (1923 теңге);

- мұнай өнімдерін сату және тасымалдау 
тәртібін сақтау.

Алматы облысы бойынша мемлекеттік 
кірістер департаменті мейрамханалар 
мен сауда (ірі СТ) қызметтерін ұсыну 
саласындағы 827 кәсіпкерлік субъектілеріне 
қатысты алдын ала дистанциялық талдау 
жүргізді, оның барысында келесі сипаттағы 
бұзушылықтар анықталды:

- 325 объектіде БКМ онлайн болмауы;
- 122 объектіде кірістердің болмауы;
-203 объектіде жалдамалы 

қызметкерлердің болмауы (кафе, мейрамха-
налар, дүкендер, сұлулық салондары және 
т. б.);

- жалдамалы қызметкерлердің ең төменгі 

2019 жылдың 05 шілдесінен бастап кәсіпкерлік 
субъектілеріне тақырыптық тексеру 

іс-шараларын жүргізу туралы хабарлама
саны 177 объектіде, 1-ден 5 адамға дейін 
құрайды;

- 211 объектіде (кафе, мейрамханалар, 
дүкендер, сұлулық салондары және т. б.) 
мүлік салығы бойынша салық салынатын 
базаның болмауы;

- 26 объектіде (кафе, мейрамханалар, 
дүкендер, сұлулық салондары және т. б.) 
мүлікті бағалау 20,0 млн. теңгеден төмен.

- 44 объектіде (дүкендер, кафелер, 
сұлулық салондары) ДБФ БКМ бойынша 
түсімнің болмауы;

- 563 объектіде алкоголь өнімдеріне ли-
цензия болған жағдайда БКМ түбіртегін 
соқпау.

2019 жылдың 1 жартыжылдығында 
акцизделетін өнімдер мен мұнай өнімдерінің 
заңсыз айналымын анықтау және жолын 
кесу бойынша 194 тақырыптық (рейдтік) 
тексеру нәтижелері бойынша 39 009 литр 
алкоголь өнімі (70 284 бөтелке), темекі 
өнімдерінің заңсыз айналымы 182 000 дана, 
мұнай өнімдерінің заңсыз айналымы (бен-
зин, дизель отыны) 104,3 тонна анықталды 
және тәркіленді.

Құрметті салық төлеушілер, салықтық 
бақылау мақсаттары үшін жоғары тәуекел 
салық төлеушілер тобына қосудың алдын 
алу мақсатында Сіздерден қолданыстағы 
заңнама талаптарын сақтау, салық 
есептілігінде нақты кірістер мен жалда-
малы қызметкерлерді көрсету қажеттілігі; 
қолданыстағы заңнамамен белгіленген 
салық төлеушілер санаттары үшін ДБФ БКМ 
орнату және қолдану міндеттілігі; тауар-
лар мен қызметтерді тұтынушыға түбіртек 
берудің белгіленген тәртібін сақтау; алкоголь 
өнімдері мен мұнай өнімдерін сату жөніндегі 
заңнаманы сақтау, алкоголь өнімін сатудың 
ең төменгі бағасын сақтау қажеттілігіне на-
зар аударуларыңызды сұраймыз.

Алматы облысы бойынша МКД.


