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Ақсу өңірі

Аудан бойынша 2021 жылы 10 наурызда мерзімінен бұрын аяқталған Қарасу ауылдық 
округі әкімі сайлауы өтті. Сайлау қорытындысы: Тізімге ілінген таңдаушылардың саны -12, 
қатысқандары -11.

1. Баймади Олжас Тәңірбергенұлы 1988 жылы туған, білімі жоғары, «Б.Мәди» шаруа 
қожалығының басшысы. Дауыс беруге қатысқан 11 таңдаушының 11-і жақтап дауыс берді. Жа-
рамсыз бюллетень жоқ.

АҚСУ АУДАНДЫҚ АУМАҚТЫҚ САЙЛАУ КОМИССИЯСЫНЫҢ ХАБАРЛАМАСЫ

Газет  1934 жылѓы  
1 ќазаннан  шыѓады

2. Жайнарбеков Адлет Толеугалиевич 1983 жылы туған, білімі жоғары, «Есеболатов ауылдық 
округі әкімі аппараты» ММ-нің  бас маман салық - инспекторы. Дауыс беруге қатысқан 11 
таңдаушы, жақтап дауыс бергені - 0.

3. Нургулжанов Айдын Нургулжанович 1981 жылы туған, білімі жоғары, ТОО «Energy Gonsulting 
Grop»-та электрик.  Дауыс беруге қатысқан 11 таңдаушы, жақтап дауыс бергені - 0. Жарамсыз 
бюллетень жоқ. Пайдаланбаған бюллетень -1.

Комиссия төрағасы                                                                                             Б.БАЙБОЛОВ.
Комиссия хатшысы                                                                                    Б.НҰРЗОЛДИНОВА.

 КҮЛЖИҒАН ТҰРСЫНОВА МҰҚАШҚЫЗЫ 
Күлжиған (Гүлжан) Тұрсынова 1968 жылы Талдықорған 

облысы, Қапал ауданы,  Көшкентал ауылында дүниеге кел-
ген. 1976 жылы Көлтабан орта мектебінің табалдырыған 
аттап, 1986 жылы тәмамдаған. Сол жылы Алматы 
қаласындағы С.М.Киров атындағы Қазақ мемлекеттік 
университетінің журналистика факультетіне оқуға түседі.  
Еңбек жолын 1989 жылы Талдықорған облыстық радио-
сынан бастап, 1991 жылы Талдықорған газетінде тілші 
қызметіне ауысады.  Қосымша Талдықорған қаласына 
қарасты Көктал шағын ауданындағы №11   Е.Берліқожанов 
атындағы мектепте қазақ тілі мен әдебиеті пәнінен 
сабақ берді. Күлжиған Мұқашқызы 2001 жылдан Алматы 
облыстық «Жетісу» газетінде аға тілші. 

Баспасөз саласында ауданымыздың дамуына үлес 
қосып, ауданымыздың жетістіктерін насихаттауда сіңірген 
еңбегі үшін мереке қарсаңында Ақсу аданының "Құрметті 
азаматы" атағы берілді.

MҰҚАШЕВА КАМАЛИЯ МҰҚАШКЫЗЫ
Еңбек жолын 1975 жылы Жансүгіров ауылындағы Чапaев 

орта мектебінен бастап, 1976 - 2011 жылдар apалығында 
Ж.Сыдықов атындағы орта мектебінде музыка пәнінің 
ұстазы, аудандық Өнер мектебінде би мамандығы бой-
ынша мұғалім болып, 46 жыл абыройлы қызмет етті. 
Өз пәнін шексіз сүйетін, білім беру технологиялары мен 
оқыту әдістемесін терең меңгерген, тәжірибелі, тәлімгер 
ұстаздың алдына қойған мақсаты – оқушылардың 
музыкаға деген қызығушылықтарын aрттыра отырып, жеке 
дарындылық қабілеттерін ашу, дамыту, өнерге баулу. Жас 
маманнан ұлағатгы ұстаз деңгейіне толассыз енбектің, 
ізденімпаздықтың, үлкен шығармашылықтың нәтижесінде 
жеткен ұстаздың aудан, облыс, республика деңreйіндегі 
жетістіктері айтарлықтай.

Осы атқарған еңбектерінің арқасында Халықаралық 
Әйелдер күні мерекесіне орай, 5 наурыз күні Ақсу ауданының 
"Құрметті азаматы" атағы берілді.

ДӘУЛЕТБЕКОВА КҮЛӘЙХАН ТҰРСЫНБЕКҚЫЗЫ 
Еңбек жолын қарапайым қатардағы жұмысшы болып 

бас-тап, 1987 жылы  жоғарғы оқу орнын біртіген соң, 
Қызылту ауылындағы  Ғ.Мұратбаев атындағы орта мек-
тепке тарих пәнінің мұғалімі болып жұмыс жасаған. 1992-
1997 жылдары аудан әкімі аппаратының бас маманы, 
1997-198 жж аудан әкімі жанындағы жастар ісі, туризм, 
спорт бөлімінің бастығы, 1997-2001жылдары аудан әкімі 
ішкі саясат бөлімінің, 2001-2004 жж аудандық мәдениет 
және спорт бөлімінің, 2004-2008 жж аудандық  ішкі сая-
сат, мәдениет және тілдерді дамыту бөлімінің, 2008-2012 
жж. аудандық білім бөлімінің бастығы, 2012 жылдың ақпан 
айынан бастап «Nur Otan» партиясы аудандық  филиалы 
төрағасының бірінші орынбасары қызметінде.  

Ақсу аудандық мәслихаттың VІ, VII шақырылымының  
депутаты.

Ауданымызға сіңірген еңбегі бағаланып, Ақсу ауданының 
"Құрметті азаиаты" атағы берілді.

8 наурыз Халықаралық әйелдер күні 
мерекесіне, келе жатқан Ұлыстың ұлы 
күні және Тәуелсіздігіміздің 30 жылдығына 
орай ауданымызда түрлі мерекелік іс 
- шаралар ұйымдастырылуда. Аудан 
әкімінің аппарат жиыны алдында аудан 
экономикасының дамуына үлес қосып келе 
жатқан нәзік жандарды аудан әкімі Базар-
ханов Есім Сейілханұлы құттықтап, облыс 
әкімі Амандық Баталовтың, аудан әкімінің 
"Құрмет Грамоталары" мен "Алғыс хатта-
рын" табыстап, бағалы сыйлықтарымен ма-
рапаттаса, аудандық "Молықбай" атындағы  
мәдениет үйі қызметкерлері әннен шашу 
шашты. Залда отырған барша әйелдер 
қауымына гүл шоқтары таратылды. 

Осы шара барысында жоғарыда 
көрсетілген ханымдарға Ақсу ауданының 
"Құрметті азаматы" атағы берілді. Олар: 
Күлжиған  Тұрсынова,  Камалия Мұқашкызы 
және Күләйхан Тұрсынбекқызы.

Осындай іс - шараның бірі - Ақсу ауданның 
Іскер әйелдер кеңесі  ұйымдастырған сал-
танатты мерекелік шара. 8 наурыз мей-
рам күнінде ардақты, қадірменді «Ақсу 
әжелеріне» кең дастархан жайып, сый 
- құрмет көрсетті. Осы әжелердің ішінде 
тоғыз бала өсіріп, жеткізген Бейсебаева 
Гүлбану, Жансүгір ауылының Әйелдер 

кеңесінің төрайымы Ермұханбетова 
Күләш, бетке ұстар әжелеріміз Құрмашева 
Ақынсара, Ахметқалиева Райхан, 
Бақтыбаева Аққайша, Лаубаева Несіпхан, 
Әбділ Айгүл, Биян Бигүл деген, аса 
құрметті, әр қайсысы бір ауылдың анасы 
болып отырған, әжелерімізді күтті.

Шолпан Байжайлауова, Бибігүл Мырза-
бекова, Ағила Сындарбекова, Сауғамбаева 
Жарқын, Жолдасбаева Гүләйім, 
Садуақасова Маржан, Нарышева Бағлан, 
Ләззат Қалмұхамбеткызы деген іскер 
әйелдердің қолдауымен ұыймдастырылған 
кеш, жүректің жылулығымен, музыкалық 
сәлемдермен, жақсы тілектермен, есте 
қаларлыктай отырыс болды! 

Іскер әйелдер кенесінің 2021 жылғы 
жоспарларына қосымша денсаулық то-
бын құруға, бірге бірнеше іс - шараларды 
өткізуге бел буды.

Кештің аяғында әжелерге гүлдер, 
сыйлықтар ұсынылды, ал әжелерімізде 
құр қол келмей, халық  әндерін, дәстурлі 
билерін, сыйлықтарын, кәсіпкер ханым-
дарга сыйлады.

Ләззат ҚАСЫМБЕКОВА.

Нәзік жандарға құрмет 

Мерекелік марапаттар құтты болсын!

КӘСІПКЕРЛЕР ТЫНЫСЫ



2 бетАЌСУ ӨЊІРІ12 наурыз 2021 жыл

 «Дін саласындағы мәселелерді зерттеу орталығы» Тәуелсіздіктің 30 жылдығына 
орай: "Дін бірлігі – Тәуелсіздік тірегі" мақалалар байқауын өткізеді.

1. Байқаудың негізгі мақсаттары мен міндеттері:
1.1. Әлемдік өркениет дамуындағы Қазақстанның алар орны, қосқан үлесін зерделеуге қуатты 

серпін беретінін, жастардың ұлттық мақтаныш сезімін қалыптастыру;
1.2. Қазақстан тарихын зерделеуде жаңа серпін беру, әлем тарихындағы оның рөлін ұлттық 

бренд ретінде ұлықтау;
1.3. Жастарды елжандылыққа, елін-жерін қастерлеуге, ұлттық рәміздерін қадірлей білуге, тілін 

құрметтеуге тәрбиелеу;
1.4. «Тәуелсіздік» ұғымын жеткізіп, Қазақ халқының басынан өткен қаһармандық тарихын 

жастардың санасына құю;
1.5.  Аға ұрпақ өсиетін ардақтауға тәрбиелеу;
1.6. Ұлттық құндылықтарды дәріптеу, ұрпақ санасына ғұламалардың терең ойлары мен тама-

ша тағылымдарын сіңіру. Бабалар дүниетанымына, ұстанымына сай, қазақы сипаттағы бағытын 
қалыптастыру, дамыту;

1.7. Ұлт болмысы, діні, ділі, тілі, рухы бүгінгі ұрпаққа қандай көрініс беретіндігін көрсету, 
бүгінгі күннің өзектілігімен байланыстырып, оның ішінде теріс ұғымдардан, деструктивті діни 
көзқарастардан сақтандыру жолдарын көрсету;

2. Байқау қатысушыларына қойылатын талаптар:
2.1. Байқауға өңірдегі облыстық, қалалық, аудандық және өңірлік газеттердің журналистері 

және әртүрлі сала мамандары (мектеп және жоғарғы оқу орындарының ұстаздары, аудан, қала 
имамдары, дінтанушылар) қатыса алады;

2.2. Байқауға қатысушылардың облыстық, аудандық және қалалық бұқаралық ақпарат 
құралдарында жарияланған кемінде 2 (екі) мақаласы жіберілуі керек;

2.3. Байқауға жіберілетін мақалаларға қосымша автордың аты-жөні мен тегі, мамандығы, 
жұмыс орны көрсетілуі керек;

2.4. Діни ахуал жайлы анонстық хабарламалар және мақалалар байқауға қатыстырылмайды;
2.5. Байқауға қатысушылар «Алматы облысы дін істері басқармасы» ММ-нің әлеуметтік 

желідегі (youtube, instagram, facebook, вконтакте) парақшаларына тіркелуі керек;
3. Мақалаға қойылатын талаптар:
3.1.Мақаланы бағалауда мазмұнына, идеясына, құрылымына, көркемдігіне және тақырыптың 

жан - жақты ашылуына мән беріледі;
3.2. Әр автордың шығармасы компьютермен Times New Roman қарпімен, 1,5 интервалымен, 

14-кегльмен терілуі және мақала 3-5 беттен аспауы керек;
3.3. Мақаладағы тақырыптың  толық ашылуы, жазу стилі, немесе жеткізу тілінің мәнерлілігі, 

материалдың жанрлық ерекшелігі, дәлдігі әрі түсініктілігі, қатысушылардың мақалаларды 
жазудағы деректерді пайдалану шеберлігі және сауаттылығын көрсету.

4. Байқау кезеңдері:
4.1. Байқауға қатысушылардан материалдарды қабылдау мерзімі (20 ақпаннан  – 20 тамызға 

дейін);
4.2. Материалдарды сараптау және жеңімпаздарды анықтау (20 тамыз – 20 қыркүйек аралығы);
4.3. Байқау жеңімпаздарын салтанатты марапаттау күні  алдын ала хабарланатын болады.
5. Қазылар алқасы: 
Жеңімпаздарды қазылар алқасы сараптай отырып таңдайды.
Іріктеу кезеңінде мақаладағы стилистикалық сауаттылық, интеллектуалдық деңгей, байқау та-

лабынан ауытқымау, эмоциялық әсер ескеріледі.
6. Жеңімпаздарды марапаттау: 
Қазылар алқасы анықтаған байқау жеңімпаздары ІІ категория бойынша дипломдармен және 

арнайы ақшалай сертификаттармен  марапатталады.
Байқау жеңімпаздарына 670 000 тг. сыйақы қарастырылған:
Екі –  бірінші орын,  
Екі – екінші орын, 
Екі – үшінші орын,
Алты – ынталандыру сыйақылары белгіленген.  

 Тәуелсіздіктің 30 жылдығына орай: 
"Дін бірлігі – Тәуелсіздік тірегі" облыстық мақалалар 

байқауының ЕРЕЖЕСІ

№
1-орын
2-орын
3-орын
Ынталандыру

Журналистер
100 000 тг.
80 000 тг.
60 000 тг.

40 000 тг. (120 мың)

Сала мамандары
80 000 тг.
60 000 тг.
50 000 тг.

40 000 тг. (120 мың)
Байқауға ұсынылған материалдар мына электронды адреске жолдануы тиіс:
Байланыс телефоны: 8(7282) 40-13-39, 8 702 3936795 e-mail: m.religiya@mail.ru

1. Мүшәйраның мақсаты:
1.1 Жамбыл Жабаевтың,  Мұқағали Мақатаевтың шығармашылық мұрасын насихаттау, жас 

ұрпақты патриоттық рухта тәрбиелеу және ақындардың  мұрасын жан - жақты, жоспарлы түрде 
зерттеу және оны ғылыми айналымға енгізу;

1.2 Ұлы ақындардың жан-жақтылығын қамти отырып, ақындық шығармалары арқылы мұрасын, 
өнегелі өмір жолын жас ұрпаққа ұғындыру, қазақ тілі арқылы олардың санасында қазақстандық 
патриотизм сезімдерін қалыптастыру және үлгі ету;

1.3 Жамбылдың жыраулық қырларын кеңінен зерттеу, дәріптеу;
1.4 Жастардың рухани-адамгершілік қасиетін қалыптастыру;
1.5 Елбасының «Рухани жаңғыру» және «Ұлы даланың жеті қыры» атты мақалаларында өз 

еліміздің ұлы тұлғаларын насихаттау арқылы Қазақстанды әлемге таныту;
1.6 Тәуелсіздігіміздің 30 жылдығы аясында еліміздеді конфессияаралық және этносаралық 

қарым – қатынастың тұрақтылық пен дамуымыздың негізгі факторы екенін көрсету;
1.7 Жастар арасында толерантты мінез-құлықты қалыптастыру, мәдениет пен дінді құрметтеу, 

қазақстандық қоғамның полиэтникалық құрамының қалыптасу тарихы, қазіргі Қазақстанның да-
муына қосқан үлесі туралы білімдерін арттыру;

1.8 Елімізді мекен еткен ұлттар мен ұлыстардың өз мәдениетін, тілдері мен дәстүрлерін сақтау, 
конфессияаралық келісімді нығайту және татулық, билік, бірлік, бейбітшілікті сақтау;

1.9 Қазақтың тілі мен әдебиетіне, мәдениетіне деген сұранысты арттыру әрі еліміздің рухани 
бірлігін нығайту;

1.10 Жастардың әдебиетке және отансүйгіштікке деген сүйіспеншілігін арттыру, тіл мәдениетін 
көтеру, халық арасынан шыққан ерекше таланттарды ынталандыру.

2. Мүшәйраға қатысушыларға қойылатын негізгі талаптар:
2.1. Облыстық жыр мүшайрасына қатысушының жас мөлшері 18-39 жас аралығында болуы 

керек;
2.2. Ұсынылған өлеңдер міндетті түрде тақырыпты қамтуы тиіс;
2.3. Байқауға кемінде екі өлең жіберілуі керек. Екі өлең де мүшәйра өткенге дейін ешқандай 

баспа бетінде жарияланбаған және жинақтарға енбеген тың дүние болуы керек;
2.4. Өлеңнің көркемдігі, айтар ойдың мазмұны мен келтірілген деректердің айқын болуы 

міндетті;
2.5. Мүшәйраға қатысушы өтінімі 2021 ж. мамыр айының 30-на дейін қабылданады  

(мүшәйраның салтанатты қорытындысы,  өтетін форматы, уақыты, орны  қосымша хабарлана-
ды);

3. Жеңімпаздарды марапаттау:
3.1. Байқауға келіп түскен өлеңдер алдын ала қазылар алқасының талқылауынан өтіп, 

іріктеледі. Сараптаудан өткен өлеңдер ғана облыстық ақындар мүшәйрасына ұсынылады. 
3.2. Сарапшылар алқасы анықтаған байқау жеңімпаздары диплом және арнайы ақшалай сер-

тификаттармен марапатталады. 
Байқау жеңімпаздарына 270 000 теңге көлемінде сыйақы қарастырылған:
бір –  бірінші орын 80 000
бір – екінші орын  60 000
бір – үшінші орын 40 000
үш – ынталандыру сыйақылары белгіленген  30 000 (90.000)

4. Мүшәйраға ұсынылатын материалдар мына мекенжайға  жолдануы тиіс:
Алматы облысы дін істері басқармасының «Дін саласындағы мәселелерді зерттеу орталығы» 

коммуналдық мемлекеттік мекемесі, Талдықорған қаласы, Абылайхан көшесі,125. 
Байланыс телефоны: 8(7282) 40-13-39, 8 707 379 05 46
e-mail: m.religiya@mail.ru

Діни тұрақтылық – ел дамуының кепілі» дәстүрлі 
облыстық жыр мүшәйрасының ЕРЕЖЕСІ

Алматы облысының «Дін 
істер басқармасы» мемлекеттік 
мекемесінің  «Дін саласындағы 
мәселелерді зерттеу орталығы» 
КММ,  Ж.Жабаевтың 175 жылдығы, 
М.Мақатаевтың 90  жылдық ме-
рейтойы және Тәуелсіздіктің 
30 жылдығы аясында «Діни 
тұрақтылық – ел дамуының 
кепілі» облыстық жыр мүшәйрасын 
ұйымдастырады.

ЖОБА
«Ақсу ауданы бойынша мектепке дейінгі тәрбие мен оқытуға мемлекеттік білім 

беру тапсырысын, ата-ана төлемақысының мөлшерін бекіту туралы» қаулысының 
күшін жою туралы

«Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін – өзі басқару ту-
ралы» 2001 жылғы 23 қаңтардағы Қазақстан Республикасының Заңының 37-бабына  және  
«Құқықтық актілер туралы» 2016 жылдың 6 сәуірдегі Қазақстан Республикасы Заңының  
27-бабына сәйкес, Ақсу ауданының әкімдігі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ: 

1. Ақсу ауданы әкімдігінің «Ақсу ауданы бойынша мектепке дейінгі тәрбие мен оқытуға 
мемлекеттік білім беру тапсырысын, ата-ана төлемақысының мөлшерін бекіту туралы» 
2019 жылғы 24 қыркүйегіндегі №385 (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу 
тізілімінде №5258 тіркелген, 2019 жылдың 26 қыркүйегіндегі Қазақстан Республикасы  
Нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкінде және «Ақсу өңірі» газетіне 
2018 жылдың 30 қарашасында №49 (9940) болып жарияланған), қаулысының күші жойыл-
ды деп танылсын.

2. Осы қаулының орындалуын бақылау Ақсу ауданы әкімінің орынбасары Есжанов Ғазиз 
Отарбайұлына жүктелсін.

3. Осы қаулы әділет органында мемлекеттік тіркелген күннен бастап       күшіне енеді 
және алғашқы ресми жарияланған күннен кейін күнтізбелік он  күн өткен соң қолданысқа 
енгізіледі.

 
                     Аудан әкімі Е. БАЗАРХАНОВ.

ПРОЕКТ
Об утрате силы постановления акимата «Об утверждении государственного обра-

зовательного заказа на дошкольное воспитание и обучение, размера родительской 
платы по Аксускому району»

В соответствии со статьей 37 Закона Республики Казахстан «О местном государствен-
ном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» от 23 января 2001 года, статьи 
27 Закона «О правовых актах» Республики Казахстан от 6 апреля 2016 года, акимат Аксу-
ского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать утраченным силу постановление акимата Аксуского района «Об утвержде-
нии государственного образовательного заказа на дошкольное воспитание и обучение, 
размера родительской платы по Аксускому району» от 24 сентября 2019 года №385 (заре-
гистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов №5258, 
опубликован 26 сентября 2019 года в Эталонном контрольном банке нормативных право-
вых актов Республики Казахстан, изданный в газете «Ақсу өңірі» от 30 ноября 2018 года за 
№49 (9940)). 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя аки-
ма Аксуского района Есжанова Газиза Отарбаевича.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня государственной регистрации в ор-
ганах юстиции и вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его 
первого официального опубликования.

  Аким района                                                 Е. БАЗАРХАНОВ.

Құрметті аудан тұрғындары! Конкурсты ұйымдастырушы: «Алматы облысының 
кәсіпкерлік және индустриялық-инновациялық даму басқармасы» мемлекеттік мекемесі

Орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 040000, Алматы облысы, Талдықорған 
қаласы, Қабанбай батыр көшесі, 26;

Пошталық мекен жайы: Қазақстан Республикасы, 040000, Алматы облысы, Талдықорған 
қаласы, Қабанбай Батыр көшесі, 26;

Электрондық поштасы: kense@almreg.kz;
Байланыс телефоны: 8 (7282) 329558;
Конкурстың нысанасы: "Бизнестің жол қартасы-2025" бизнесті қолдау мен дамытудың 

мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде шағын кәсіпкерлік субъектілеріне, оның ішінде ісін 
жаңа бастаған кәсіпкерлерге, жаскәсіпкерлерге, әйелдерге, мүгедектерге және 50 жастан 
асқан адамдарға (өз бизнесін құруға) мемлекеттік гранттар беру.

Байқау түрі: ашық конкурс.
Конкурсқа қатысу үшін өтінім беру орны: Қазақстан Республикасы, 040000, Алматы об-

лысы, Талдықорған қаласы, Қабанбай батыр көшесі, 26;
Конкурстық құжаттаманы ұсыну тәртібі: конкурсқа қатысу үшін үміткерлер көрсетілген 

мекен - жай бойынша жеке өзі, пошта арқылы, электрондық нысанда "электрондық үкімет" 
веб-порталы арқылы немесе өзінің өкілетті өкілі арқылы бекітілген нысан бойынша өтінімді 
және конкурстық құжаттаманың толық пакетін ұсынады.

Конкурстық құжаттаманы ұсыну мерзімі: 2021 ж. "29" наурызынан бастап 2021 ж. "09" 
сауіріне дейін жұмыс күндері сағат: 10.00-ден 17.00-ге дейін (жергілікті уақыт).

Өтінімдерді берудің басталу күні мен уақыты: 2021 ж. "29" наурыз сағат: 10.00-ден бастап 
(жергілікті уақыт).

Өтінімдерді берудің аяқталу күні мен уақыты: 2021 ж. "09" сәуір сағат: 13.00-ге дейін 
(жергілікті уақыт).

Көрсетілген мерзім өткеннен кейін келіп түскен  өтінімдер қабылданбайды.

МЕМЛЕКЕТТІК ГРАНТТАР БЕРУ ТУРАЛЫ

Уважаемые жители района! Организатор конкурса: ГУ «Управление предпринима-
тельства и индустриально-инновационного развития Алматинской области».

Местонахождение: Республика Казахстан, 040000, Алматинская область, г. Талдыкорган, 
ул. Кабанбай батыра, 26;

Почтовый адрес: Республика Казахстан, 040000, Алматинская область, г.Талдыкорган, 
ул.Кабанбай батыра, 26;

Адрес электронной почты: kense@almreg.kz;
Контактный телефон:  8 (7282) 329558
Предмет конкурса: предоставление начинающим предпринимателям, молодым предпри-

нимателям, женщинам, инвалидам и лицам старше 50 лет государственных грантов (на 
создание собственного бизнеса) в рамках Государственной программы поддержки и раз-
вития бизнеса "Дорожная карта бизнеса-2025".  Форма конкурса: открытый конкурс.

Место подачи заявок для участия в конкурсе: Республика Казахстан, Алматинская об-
ласть, г. Талдыкорган, ул.Кабанбай батыра, 26, каб.113.

Порядок представления конкурсной документации: для участия в конкурсе претенденты 
представляют по указанному адресу лично, по почте, в электронной форме посредством 
веб-портала "электронного правительства" или через своего полномочного представителя 
заявку по утвержденной форме и полный пакет конкурсной документации.

Сроки представления конкурсной документации: с "29" марта 2021 г. по "09" апреля 2021 
г. в рабочие дни с 10 часов до 17 часов.

(время местное).
Дата и время начала подачи заявок: "29" марта 2021 г. с 10 часов (время местное).
Дата и время окончания подачи заявок: "09" апреля 2021 г. до 13 часов (время местное).
Заявки, поступившие по истечении указанного срока, приему не подлежат.

О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА 
ПО ГОСУДАРСТВЕННЫМ ГРАНТАМ

АУДАН ӘКІМДІГІНІҢ ҚАУЛЫСЫ ПОСТАНОВЛЕНИЕ РАЙОННОГО АКИМАТА
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Ана тілі дегеніміз – сол тілді 
жасаған, жасап келе жатқан 
халықтың өткені, бүгінгісі, 
болашағы.

Қазақ тілі – әлемдегі тілдердің 
ішіндегі ең бай, келбетті тілдердің 
бірі болып саналады.  Қазақ тілі 
– халқымыздың рухани байлығы, 
атадан балаға, ұрпақтан-ұрпаққа 
мирас болып қалып отырған баға 
жетпес асыл мұра. Ана тілдің 
қасиеті туралы қанша айтсақ та 
таусылмайды. Қазақ тілі өзінің 
даласындай бай. Қазақ сөзі 
қашанда даланың қоңыр желіндей 
аңқылдап, еркін есіп тұрады. Қазақ 
тілі қасиетті қазақ домбырасының 
үнімен үндесіп жатады.

Ана тілін біз кішкентай кезімізден 
әке-шешемізден, әжеміз бен ата-
мыздан біле бастаймыз.

Ана сүтіндей бойымызға 
біртіндеп сінеді. Халықтың 
тәуелсіздігінің ең басты белгісі – 
оның ана тілі, ұлттық мәдениеті. 
Өзінің ана тілі, ұлттық мәдениеті 
жоқ ел өз алдына мемлекет бо-
лып өмір сүре алмайды. Дүниедегі 
барлық халық тәуелсіздікке ұлттық 
қадыр-қасиетін, мәдениетін, ана 
тілін сақтап қалу үшін ұмтылады.

Сондықтан кез - келген мем-
лекет өзінің аумағында салт-
дәстүрін, ана тілін айырықша 
қорғайды.

Еліміз Қазақстан Республикасы 
егемен ел атанды. Ана тілімізге 
мемлекеттік мәртебе берілді. Тіл 
туралы заң қабылданды. 

Тіл құдыреті ерекше. Оның 
бітпесі бітіретін, жетпесі жеткізетін, 

Ана тілім - ардағым!

Бүгінгі қазақ тілінің тағдыр 
мен болашағы Елбасын аз 
толғандырып жүрген жоқ. 
Сондықтан да болар Ел басының 
«Қазақстанның болашағы – қазақ 
тілінде», «Ана тілі – бәріміздің 
анамыз, өйткені ол – ұлтымыздың 
анасы»,-деген сөзі бар.

«Ұлттың тілі – ұлттың ділі» 
демекші, қандай ұлт пен ұлыс бол-
масын ең басты байлығы – ана тілі. 
Тілін жоғалтқан халықтың жеке 
мемлекет болып басқа елдер-
мен терезесі тең дәрежеде тұра 
алмайтындығы тарихтан белгілі.  
Сондықтан сан ғасырлар бойы 
арман болған тәуелсіздігімізге 
қол жеткізіп, егеменді ел бо-
лып жатөқан сындарлы кезеңде 
мемлекетіміздің нышаны ана 
тілімізді бүкіл тіршілігіміздің түп 
қызығына айналдыру – әрбір 
ұлтжанды азаматтың басты 
міндеті.

Ж.МАДИЕВА,
 аудандық сотының бас

 маманы, сот отырысының 
хатшысы. 

«Қазақстан – 2050» стратегиясында қазақ тілінің мәртебесін 
арттырудың  маңыздылығы көрсетіліп, 2020 жылы ел тұрғындарының  
95 пайызы мемлекеттік тілді игеру қажеттігі тапсырылған. 
Халқымыздың батыр ұлы Бауыржан Момышұлы: «Анамыздың ақ 
сүтімен бойымызға дарыған тілімізді ұмыту – бүкіл ата – бабамыз-
ды, тарихымызды ұмыту»,-дегенді  бекер айтқан жоқ. Осы даналыққа 
сүйенсек, туған тілімізді білу, оны біліп қана қоймай, ұрпақ санасына 
сіңіру, дамыту, мемлекеттік деңгейде қолданылуын  қамтаматсыз ету 
әрбір, адамзаттың міндеттерінің бірі. Қазақ тілі – барлық мемлекеттік 
іс жүргізу саласындағы негізгі тілге айналды. Оған негіз «Тіл туралы» 
заң талаптары орындалып, осы міндеттерді жүзеге асыру барысында 
көптеген шаралар қолданылып, жүзеге асырылуда. Іс қағаздарымен 
қатар, "іскерлік құжаттар мемлекеттік қазақ тілінде дамуы үлкен ықпал 
етеді. Мемлекеттік тілді дамыту, қолдану аясын кеңейту еліміздің әрбір 
азаматына байланысты". Біріншіден - сөйлеу білуіміз, екіншіден - жаза 
білуіміз керек. Болшақта мемлекеттік тілді, тек қазақтар ғана емес, 
республикамыздағы әрбір азамат меңгеруі тиіс. ҚР-ның Президенті 
Қасым – Жомарт Тоқаев – Мемлекеттік тілді білу – Қазақстанның 
әрбір азаматтарының парызы, міндеті деп те айтуға болады. Осы 
орайда мен барша қазақстандықтарға, оның ішінде қазақ тілін әлі жете 
меңгермеген отандастарыма үндеу тастағым келеді. 

Жастар ағылшын тілін немесе  басқа да тілдерді аз ғана уақытта 
меңгере  алатынын көріп отырмыз». "Ештен кеш  жақсы",-деген сөз 
бар. Ең бастысы ынта болуы керек. Жиырма бірінші ғасырда қазақ 
халқы да технологиядан қалыспай, әр адам өзін - өзі жетілдіріп, жаңа 
кәсіпті игеріп, ел дамуының басты қозғаушы күші болуы тиіс,- деп Пре-
зидент талапты,талантты буынға сенім артып отыр. 

Мемлекетік тілдің мәртебесін 
арттырар кез келді

Латын негізді қазақ әліпбиінің 
емле ережесін көпшілікке таныс-
тыруда жаңа технологиялардың 
маңызы зор. Былтырғы жылы 
«Тіл – қазына» ұлттық ғылыми- 
практикалық орталығының 
жетекшілігімен латын әліпбиін 
меңгеруге бірнеше жоба 
әзірленген болатын. Мемлекеттік 
тілді және латын графикасы 
негізіндегі қазақ тілінің әліпбиі 
мен жаңа емле  ережесін таны-
стыру, үйрену, жазу және оқу 
дағдыларын қалыптастыруға 
арналған. Қазіргі жағдайда қазақ 
тілін үйренуге арналған  24 сабақ 
қолжетімді. Ерекше бағытта ма-
териалдар түсірілді. Кей бейне-
роликтер кино секілді сюжеттік 

Жаңа әліпбиді меңгерудегі 
жобалар

болғандықтан, көрермен үшін 
жеңіл әрі түсінікті, Сонымен 
қатар «Сөздікқор» жүйесі арқылы 
әртүрлі салалық сөздіктер мен 
энциклопедиялардағы сөздер 
мен тұрақты сөз тіркестерін, 
қазақ тіліндегі көне сөздері, 
кірме сөздерді, аймақтық және 
ақпараттық технологиялардың 
дам у кезеңіндегі жаңа 
тегнологиялық сөздердің 
мағынасын көруге мүмкіндік бар. 
Бұған қоса 5 мобильді  қосымша 
жасалды. Екеуі ересектер,  үшеуі 
балаларға лайықталған бірнеше 
сатыдан тұрады. Сөз табу, 
диктант жазу, әріптерден сөз 
құрастыру тапсырмалар берілген. 
Мақсаты - қолданушыларға жаңа 
әліпбиді үйрету, сауатты жазу 
дағдысын қалыптастыру. Осы 
бір өзекті мәселені жылы жауып 
қоюға болмайды. Шешімін тауып 
санамызға жеткізу, қоғамды мой-
ындату – бүгінгі ғылыми ұрпақ 
алдындағы сын.

Айгүл БЕЙСЕБЕКОВА,
аудандық орталық 

кітапхананың библиографы. 

тұрақтауының кепілі. Бұл 
баршамызға аян. Соның ішінде 
өзіміздің ұлт болып қалуымыз 
және рухани байлықтарымызды 
мұра етіп қалдыру, келесі ұрпаққа 
жеткізу мәселесіне көп көңіл ауда-
рылады. 

Бұл тұрғыдан қарағанда, біздің 
тіліміздің ең басты байлығымыз, 
ең басты құндылығымыз 
екені рас. А.Байтұрсынұлы: 
«Сөзі жоғалған жұрттың өзі де 
жоғалады»,– деп тілдің ұлт үшін 
қандай маңызды екенін бір-ақ 
ауыз сөзге сыйдырған.  Біз тілді 

Қазақша сөйлейікші,  бауырым!
дамытуды және өркендетуді 
өзімізден бастауымыз қажет. Әр 
қазақ, өзін «қазақпын» деп санай-
тын әр азамат қазақша сөйлеуге 
міндетті. Мемлекеттік органдар 
болсын, қоғамдық ұйымдар бол-
сын, олардың қарамағындағы 
қызметкерлері болсын, солардың 
бәрі де мемлекеттік тілді білуге 
тиіс. 

Көпұлтты мемлекет ретінде қазақ 
тілінің мемлекеттік тіл мәртебесіне 
сай қызмет етуін қамтамасыз ету 
– өте күрделі мәселе. Осы тұста 
мемлекеттік тіл саясаты дұрыс 
бағытта жүргізіліп отырғандығын 
баса айтуға тиіспіз. 

Әсіресе, мемлекеттік қызмет 
көрсету саласы бойынша іс-
қағаздардың қазақ тілінде 
жүргізілуінің белгілі бір нормала-
рын белгілеу, цифрлық жүйелерде 
қазақ тілінің қолдану аясын кеңейту 
сияқты шаралар ана тіліміздің 
мемлекеттік мәртебесін артты-
рып келеді. Сонымен қатар, қазақ 
тілінің қолданыс аясын кеңейту, 

оны азаматтардың барлығы 
меңгеруі үшін үкімет қажетті бар-
ша материалдық жағ¬дайларды 
жасауда. Қазақ тілінің тағдыры 
мемлекеттің дамуы және ел 
болашағы үшін қаншалықты 
маңызды екендігін біздің 
әрқайсысымыз да терең түсінеміз.

Тіл түзелмей, қоғам түзелмейді. 
Мемлекеттің де, ұлттың да 
болашағы күңгірттене береді. 
Сондықтан да еліміздің қоғамдық 
- рухани өмірінде ұлттық тіл сая-
сатын барынша батыл қолға алып, 
қарқынды жүргізілуіне барша-
мыз бірігіп атсалысуымыз керек.  
Бірімізбен - біріміз жұмыста, от-
басымызда, достарымыздың ара-
сында тек қана қазақша сөйлеп 
жүрсек бір ғанибет емес пе?! 

Олай болса қазақ тілінің мерейін 
асқақтату тек өзіміздің қолымызда! 

                                  
 А.САЙЛАУБЕКОВ,

 аудандық сотының 
бас маманы. 

ү з і л г е н д і 
ж а л ғ а й т ы н 
мүмкіндігі бар. 
Бір ауыз сөз 
опық егізіп, өмір 
бойы өзегінді 
өртесе, бір 
ауыз орынды 
айтылған сөз 
жадында жат-
талып, бақытқа 
жеткізеді.

Б і з д і ң 
қо ғамымызда 
қ а з і р г і 
өз гер істерд ің 
барлығы – ол 
отанымыздың 
ө с і п -
ө р к е н д е у і н і ң 
м ә с е л е с і , 
б о л а ш а қ т а 
М ә ң г і л і к 
Қазақстанның 

"Тіл туралы” заңдағы "Қазақстан халқын 
топтастырудың аса маңызды факторы болып та-
былатын мемлекеттік тілді меңгеру – Қазақстан 
Республикасының әрбір адамзатының парызы” – де-
ген. Әрине ұлттың ең бірінші, ең қасиетті сипаты – 
оның ана тілі. Конституциямыздың жетінші бабының 
бірінші тармағында Қазақстан Республикасындағы 
мемлекеттік тіл – қазақ тілі деп анық жазылған. 
Біздің азаматтық парызымыз – тіл заңындағы та-
лаптарды жүйелі түрде жүзеге асыру. Сондықтан 
әр адам өз ана тілін көзінің қарашығындай қорғауға, 
оның орынсыз шұбарлануының қандайына болса да 
қарсы тұруға тиіс. Туған тілдің абыройын асқақтату 
- әрбір адамзаттың абзал борышы. Біздің барша 
ұлттық келбетіміз бен болмысымыз, салт -санамыз 
бен дініміз осы ұлттық мәдениет пен тілімізде жатыр. 
Тәуелсіз елдің елдігі үшін жас ұрпағын парасатты да 
білімді, іскер де қабілетті, отансүйгіш те ұлтжанды 
тұлға етіп қалыптастыруда мемлекеттік тілдің 
атқаратын қызметі орасан зор. 

Егеменді ел болып, ес жиып, етек жия бастаған 

шаққа жеттік десек де тілге жасаған ойға қонбайтын, 
солақай сорақыларды көзбен көріп, қолмен ұстай 
отырып қазақ тілі мәселесі жөнінде толғанбай тұра 
алмаймыз. Тіл – таусылмайтын байлық. Қанша тіл 
білсең, өзгеден сонша кез биіксің. Дегенмен, алды-
мен туған еліңнің мемлекеттік тілін білуге міндеттісің. 
Қазақ тілі – өте бай тіл. Ол шаруашылықтың бар са-
ласын өркендете түсуге себепші күш, халқымыздың 
мәдени дәрежесін көтере беруші пәрменді 
құрал. Жұртшылықты жаппай отаншылдық рух-
та тәрбиелеудің құралы, қуатты қаруы. Амал не, 
осындай әдемі туған тіліміз бола тұра өзге тілде 
сөйлейтіндер де көп болды. Тіпті туған тілден безетін 
сорақыларды да көргеніміз бар. Төл тілде сөйлеуден 
безу ақ сүт беріп, асыраған анаңды ұмытумен бер-
дей.  Олай болса, тілді шұбарлау – арды шұбарлау, 
көңіл тұнығын лайлау. Сөз соңында, барша жастарға 
айтарым, ана тілімізді құрметтейік,оның жойы-
лып кетуіне жол бермейік,ата-бабамыздың бізге 
қалдырға аманатына қиянат жасамай,туған тіліміздің 
өркендеуіне атсалысайық!

Тіл байлығы - ел байлығы

ҚР Президенті 
Н.Ә.Назарбаетың «Болашаққа 
бағдар: Рухани жаңғыру» 
бағдарламалық мақаласы 
Қазақстан халқы үшін рухани 
жаңғырудың келелі баспалдағы 
болды. Бұл бағдарлама  дер 
кезінде көтерілген бастама бо-
лып, көпшіліктен қолдау тап-
ты. Рухани жаңғырудың айқын 
дәлелі- қазақ тілінің латын 
әліпбиіне көшуге қадам ба-
суы еді. Бұл бастама қазақ 
тілінің латын әліпбиіне көшіп, 
дамыған мемлекеттермен тең 
дәрежеде кемелденуінің қажет 
екенін дәлелдеді. Осы орай-
да қазақ тілінің латын әліпбиіне 
көшу болашағы-күдігінен үміті, 
қорқынышынан сенімі басым бо-
лары заңдылық еді. 

Елбасымыздың көрегендігі мен 
сарабдал саяасаты арқасында 

ЛАТЫН 
ӘЛІПБИІ

ұрпақ болашағы үшін жасалған, 
қазақ тілінің жарқын болшағы 
екенін көрсеті. ҚР Президенті 
Н.Ә.Назарбаевтың 26 қазан 2017 
жылы №569 Жарлығымен латын 
графикасына негізделген қазақ 
әліпбиін бекітті. Осы мақсатта 
Көкөзек ауылдық кітапханасында 
«Латын әліпбиіне көшу заман та-
лабы» атты онлайн кітап көрмесі, 

«Латын әліпбиі - қазақ тілінің 
болашағы» насихат сағаты іс 
- шаралар ұйымдастырылып 
өткізілуде. Бұл шаралардан 
түйгенім: жақсыны үйренбекке 
әркім-ақ құмар. Әсіресе, 
оқырмандардың жаңашылдыққа, 
шынайлыққа деген ынтасы бөлек. 
Демек, қазақ тілінің әліде көсегесі 
көгеріп, көкжиегі кеңіп, қарыштап 
дамуы сөзсіз. Ана тіліміздің да-
муына, заман талабына сай 
өркендеуіне, өркениеті тіл бо-
луына зор үлес қосатын  қадам 
болып отырған латын әліпбиіне 
көшуді қолдау әрбір Қазақстан 
азаматының абыройлы міндеті  
болмақ.  

Зүлфия БАПЫШЕВА,
Көкөзек ауылдық 

кітапханасының
кітапханашысы, 

«Nur Otan» БПҰ-ның мүшесі.

"Ана тілі" -  халық боп 
жасағаннан бері жан дүниеміздің 
айнасы, өсіп - өніп түрлене 
беретін, мәңгі құламайтын 
бәйтерегі» - деп Жүсіпбек Ай-
мауытов айтқандай патриот 
азаматтың жүрегі қашанда тілі, 
діні болып соғуы тиіс. Себебі, 
қазақ тілі - Республикамыздың 
мемлекеттік тілі. Ана тілді 
қадірлеп ұстайтын ұлттың 
болашағы жарқын. Себебі, тіл қай 
елде, жерде болмасын ең қасиетті 
де қастерлі. Тіл - әрбір тәуелсіз 
елдің мақтанышы, абыройы. Ол 
атадан балаға сақталатын киелі 
мұра. Тіл - баға жетпес қазына. 
Демек, әр ұлт, әр азамат өз 
ана тілін көзінің қарашығындай 
қорғауы тиіс деп білемін. Тіліміз 
туралы қаншама ақын – жазушы-
лар, тіл жанашырлары оймақтай 
ойларын жазып, жас ұрпақ сана-
сына сәуле құйып келеді.

«Тіл – жұрттың жаны. Тілінен 
айырылған жұрт – жойылған 

жұрт» - деп Халел Досмұхамедұлы 
айтқандай, Тіл – халық қазынасы, 
ұлттың жаны. Ал ұлттың болашағы 
– ана тілінде. Әр ұлттың тілі – оның 
бақыты мен тірегі.

Тілдің мәртебесі – елдің мерейі. 
Оның мерейін асқақтататын да, 
құтын қашыратын да мына өзіміз. 
Тіл отбасынан басталып, Отан ая-
сында дамиды. Ана тілі дегеніміз 
– сол тілде жасаған, жасап келе 
жатқан халықтың болмысы, 
бүгінгісін де, болашағында таны-
татын, сол халықтың мәңгілігінің 
мәселесі. Сондықтан да ана тілі 
— әр халықтың өзінің төл белгісі. 
Адам өз ана тілімен бақытты бола-
ды. Өз халқының өткенін, тарихын, 
салт-дәстүрін білу үшін ана тілін 
білу қажет. Өзінің ана тілін сүйген 
адам өзінің халқын сүйеді. Ал өзінің 
халқын сүйген адам өзге елді де 
сүйе алады.

Тіл – қай ұлтта, қай елде болма-
сын қастерлі, құдіретті ұғым. Ол әр 
адамның бойына ана сүтімен да-

рып, қалыптасады. Ол — әрбір 
ұлттың жаны, сезімінің, ойының 
жанды көрінісі, халық тарихы, 
мәдениеттің даму жолы.

1989 жылы алғаш рет Тіл 
туралы заң қабылданғаннан 
кейін халқымыздың арасында 
және өзге ұлт өкілдері арасын-
да ана тілімізге күрт бетбұрыс 
болып, балаларды қазақша 
балабақшалар мен мектептерге 
беру едәуір белең алғаны мәлім. 
Елбасы Н.Ә. Назарбаев келешек 
жастардікі деп үлкен сенім артып 
отыр. 

Иә, қазақ тілі – мемлекеттік 
тіл. Ол Ата Заңда жазылған. Оны 
мойындап, мәртебесін көтеріп, 
қолдану аясын кеңейту, бір 
сөзбен айтқанда ғылым, білім, 
техника тілі дәрежесіне жеткізу – 
бізге міндет, ұрпаққа парыз!

Майра ҚҰДИЯРОВА,
Қызылжар ауылдық 

клубының директоры.

Ана тілі - жан дүниеміздің 
айнасы
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- Қисық қақпаға, түзу қақпақ 
жараспас. Жылтырағанның бәрі 
асыл еместе, айқайлағанның 
бәрі батыр емес  деген бар. Осы 
бір білмес молда дін бұзарлар 
халықты бүлдіріп бітті. 

- Қатын - баланы ортаға 
салады-мыс дегенді де шығарып 
жүргендер осылар. Олардың 
басқан алтыны, күмісі,бағалы 
мүлкі бар. Соны қорғап қашады. 
Арғы бетке барған соң тағы баи-
ды. Сендерді қайта жалшылыққа 
жалдайды. Сендер болсаңдар 
оларға байуы үшін керексіңдер. 
Конфеске біткен. Ел қанаушылар 
кеткен. Колхоз болуы ерікті. Жер 
орталықтікі. Малыңды қайда 
бағасың? Біріккен елден әулие 
емессіңдер.

Ал бір жерде тұрып, бір жер-
ден тамақ ішу, үлкендерге еш 
нәрсе татырмау туралы айтудың 
өзіде түсінбегендіктен. Бір жерге 
бірігіп кіші қала жасап отырудың 
несі ағат. Қаланы көргендерің 
бар. Несі жаман. Бір жерден 
жұмысқа шығасыңдар. Түсінде 
сонда тамақтанып, кешкісін өз 
үй, өлең төсегіңе елмен бірге 
келесің. Мұндай колхоздар өз 
ата қонысының жанынан болмақ. 
«Жұмыс істегені үшін жейді»  де-
ген сөзді, «жұмыс істеуге шамасы 
келмейтін үлкендер аштан өледі 
дейді»  деп түсінуге болмайды. 
Мұнан басқа да толып жатқан 
сұрақтарына жауап береді. Арғы 
бетке қашу туралы ойларының да 
қате ой екеніне көз жеткізді.

Таң алдында, Өлең кітаптар 
оқып берді. «Қобыланды батыр», 
«Құралай сұлу» жайлы. Жақып 
нағашым оқып бергенде, ел жы-
лап отырысты. 

- Біз соқасыз жерді қалай 
ұқсатамыз? – деген сұраққа, соқа 
тұрмақ, атсыз өзі жүретін «Трак-
тор» деп аталатын күш көлігін 
бізге арнап заводтарда шыға 
бастағанын айтып, қуандырды. 
Оттың да өзі жағылатын, тамақ 
пісіретін «Электор»  деп аталатын 
нәрсе қолға алынғанын айтқанда, 
елдің қуанышы қойнына симады. 

- Өткен жолы Шөней деген пар-
тия келіп: 

- Әуелі –жаныңды аламын, со-
нан соң қатының мен балаңды 
аламын, көнбесең жаныңды ала-
мын,-  дегені өтірік қорқыту екенін 
біліп барлығы қуанысты.

- Амандасқанда өзінен бұрын 
«малын»  сұрайтын қазақтар үшін 
көп жаңалық естіді.

- Қарағым елдің арасына өзі 
білместі түсіндіруге Шөнейді 
жіберіп жүрген қайсысы? – деп 
сұрайды Найзабек.

- Шөнейді жіберіп жүрген Ау-
атком. Шынында менің өз басым 
оны теріс пікірлілерден  санамай-
мын. Оның кемшілігі білместігінде. 
Қайтсін, оқымаған. Адал пария 
мүшесі. Тек, асыра сілтеп кететіні 
бар.  

Ертеңіне жүрер алдында жұрт 
жиналып, бұйымтай сұрады. Біз 
мұнда келгендегі мақсатымыз, 
бұйымтай алу емес. Ежелден 
сар сүйек жегжат едік. Кешегі 
әкеміздің әкесі Майлы молдадан 
кісі алған едіңіздер. Сүлей қажы 
дастархандарыңа сан рет риза бо-
лып, сан аят оқыған ауыл едіңдер. 
Жарықтық сол үлкендер бұл ау-
ылды дін күткені, момындығы 
үшін сан мақтағанын естігенмін.

Сондықтан да келіп боры-
шымызды атқара отырып, 
сәлем беріп, дастархан үстінде 
еліміздің уәдесін жеткізуге 
келдік. Көптен көп білмегенімізді 
көрмеу үшін емес, уақытша 
қиындыққа төзіңіздер. «Қашқын»  
деген аттың жақсы атақ емес 
екенін айту үшін келдік. Ата – 
бабаларыңызға жаққан құтты 
қонысты тастамауға шақырып 
келдік. «Отырған қыз орын 
табар»,-демекші балаларыңды 
оқытып, барға қанағат жасаңдар 
дегелі келдік. Ағайынды қиып 
қалай көшесіздер? Әкелеріңіздің 
аруағының күңіренбесіне 
көздеріңіз жете ме? Аруақты жы-

латып кеткенде қалай жолдарыңыз 
болатынына көздеріңіз жете ме? 
Балаларыңыз туып, немерелі 
болған, өздеріңізден бастап 
шаңырақ көтерген, ұрулы ел болған 
ата қоныс қалай иесіз меңіреп 
қалмақ? Кешегі топырағының 
үстіне шөп шығып үлгірмеген 
қосақтарыңыз, сәби бала, немерені 
кімге тастап кетпексіздер? Күн 
өтіп ол дүниеде қосылғанда, 
марқұмдарға не демексіздер?

Жол аққар көз мұз, жас 
бала, қарт адамдарды қалай 
алып өткенсіздер? Жолда қаза 
болғандарды қалай қалай бетін 
жапқансыздар? Мәңгілік мұз 
жарықтарынан түгел секіріп өте 
аласыздар ма? Жасы жеткендердің 
әуелі қайтыс болмағы жарасымды. 
Құдайым сақтасын!  дейміз. Бірақ, 
қаза дәмің бітсе, жер таңламайды. 
Момын ағайындар, сүйектерің 
жат жерде шашылмай ма? Туған 
жердің топырағынан алтын да ар-
зан. Кететіндерің бір кесе топырақ  
ала кетіңдер. Әйтпесе, «қазға 
ілесіп қарғаның таңы айырылып-
ты»   болмасын, 

Мен әпкелерім мен жезде-
лерімнің уәдесін алдым. Не 
көрсекте бірге көруге келістік. 
Біздерді тәңірім бірге матап қойған. 
Сіздердің бауырларыңыз, менің 
осы күнге дейін енші бөліспеген 
момын жездем – Айманбет, кетпе-
ске уәдесін берді. 

Менің қолымнан келгені болса, 
әр қашан көмектесуге дайынмын. 
Балаларыңды оқытуға бар күшімді 
салайын. Ал Найзаекең, Имекеңе 
шешем сәлем айтты. Айтқан 
қолқасы – еш қайда қашып пыспау. 
Қарт шешелері бар, далада қалып 
жүрмесін. Имекең болса шиеттей 
бала-шаға деп, атап тапсырды деп 
тоқтады.

ҚОШ, ТӨРТ - ТҮЛІК МАЛ!
Қысылып-қымтылып жазға 

салымға жеттік. Өткен жылғы 
ауа райының жайсыздығына 
қарамастан, әліде малдан үміткер 
шаруалар шөпті жинап алып, 
жейтін малы жоқ болсада, тамса-
нып қарап отырысты. Азынаулақ 
ұсақ жанның аузына қарап шөп 
жегеніне сүйсінбейінше үйге кіріп 
тамақ батпайтын қазақ баласының, 
ұсақ жанға ғана қарап қалғанына 
жаны ауыратынына қалай 
қиналмассың?!

«Есің кетсе ешкі жи»  деп, ауы-
лымыз көш ешкілі атанған. Етекте 
қалып семіртіп, келесі жылға қызыл 
қозыға айырбастап қой жинауданда 
кет ары емес. Ешкі, саусаң желіні 
толы сүт, іші толы лақ, Сойсаң 
жеңіл қонақ аттандырады. Жылына 
екі рет лақтап, әр бірі орта есеппен 
үштен төл ертеді. Тынымсыздығы 
болмаса, түбіті-киім, жүні-жіп. Кең 
даланың керіле жайылатын малы. 
Ешкі, қойға не жетсін, дегенмен 
әркім барына риза. Мінер мал жоқ. 
Бір үйдің аузын ағартып отырған 
жаңғыз сиырларын мінгізбейді. 
Кімде болса жаяу бағады. Иттерін 
ерте, өлеңдерін айта, әнін сала 
жүріп, түстің, кештің қалай өткенін 
білмейде қаласың.

Түскі малды ауылға айдап кел-
генде, ауыл абыржып жүр. Үлкен 
жеңгемен сұрасам:

- Ауылға Ғайса пайғамбар, 
Шөней әулие келді. Енді жер-
ден Мәді шықпақ. Сонан соң 
заманақыр болмақ, – дейді. Бұл 
сөздің не екенін түсінбеймін. Тек 
білетінім: Шөней – партячейка, 
Ғайса – Қосшының мүшесі. Олар, 
көгендегі бұршақты санап шығыпты 
да, жазып алыпты. Лақтарды айда-
тып әкеліп, көгендетіп, санап, бос 
бұршақты  « Тыққан мал есебінде» 
тағы жазып алыпты. «Ешкі қысыр 
қалмайды, кеш туған лақта лақтау 
тиіс» деп, өткен жылғы еркек лақты 
да, лақтауға тиіске кіргізіпті. 

Ешкілер ауылға маңырап жеткен-
де, тағы үш адам келді. Әйелдер 
деген халық сөзге мерген келмей 
ме: 

- Жерден Мәді де шықты. 
Бүйі басы ерте келді. Артында 
солақай бар ,– деп күңкілдесіп жүр. 
Бұлардың «Бүйі басы» деп жүргені 
– аудандық өкіл. Көбіне осы біздің 
Көлдей – Жұмай болысының ісіне 
«көмектеседі». Жерден шыққан 
– Мәдісі ол да өкіл. Ол кезде де-
легей кигенді ел арасында сөкет 
көреді. Оның үстіне делегейі, 
бүйінің торы тәріздес. Бұл адам-
ды аса қызмет істесіп жүргендер 
болмаса, басқалар есімін білмейді. 
Бүйі бас  деп жастар айтып, өзі 

жоқ жерде елдің бәрі бүйібас  
десе ұғынысады. «Солақайы» 
- Түйебаев деген болыстың 
хатшысы. Жасы недәуір жасқа 
келсе де, әлі хатшы. Жазуы бас-
памен жазылғандай, денелі, ат 
жақтылау қара кісі екен.

Бұл адамдарды ел ішінде 
білетіндер әлі бар. Ақ киімді осы 
жас жігіт – Сейтқазы Қиқымов. 
Еріп келген артық сөз сөйлемейтін 
осы жас жігіт, қыз келбетті жігіт 
әлі бойдақ, оқудан жаңа келгенін 
бойдақ екенін де әйелдер 
арқылы ел біліпте алған. Кейінен 
осы Көлдей – жұмай еліне бо-
лыс болғаны бар. Сонда да осы 
орнықты, сүйкімділігінен айырыл-
мапты. Керек жерінде, байсал-
ды, ақырын, салауатты сөйлесе 
отырып, ісін ұрыс-керіссіз бітіріп 
қайтатын болып қалыптасыпты.

Бұлар ешкінің алдынан шығып 
санап шықты. Ғайсаның неге 
атқа мініп шауып кеткенін ешкім 
білмейді. 

Жиналыс жасады. Ауылдағы 
алпысқа жуық адамдарды 
далаға шығарды. Үйдегі балаға 
дейін шақырып әкелді. Балалар-
дан «Барлық ешкі келді ме, қай 
лақтың шешесі қайсысы» деп 
сұрап шықты. Жиналыста Сталин 
жолдастың колхоз құрағандағы 
асыра сілтеушілік болмауы 
жөнінде ақ киімді жігіт қаулысын 
оқып шықты. Басқаларды 
«үйретті».

Аудандық өкіл таяудағы 
міндеттер жайлы айта келіп, 
алынбақ қаулыны оқып, бекіттірді. 
Енді сөз «парт әшекейге» берілді. 
Ол: 

- Құлақтарды тап есебінде 
жойдық,-деп бастады да, әлі де 
ел ішінде олардың құйрықтары 
жойылмай отырғанын сөз етті. 
Оларды ит жеккенге айдат-
пай, елдің көзі ашылмайтынын 
дәлелдеді. Оған мысалды алы-
стан іздеп жатпай- ақ өз ішімізден 
ізделік,- деді шешен. -Мысалы, 
Иманбекті алайық. Онда қой жоқ 
екенін барлығымызда білеміз. Ал 
«Ешкілі бай» атанғанын жасыра 
алмаймыз. Ешкіде кәзір етке жа-
рап тұрған мал. Сол үкімет мән 
беріп отырған ешкілерін колхозға 
берудің орнына оны өздері сой-
ып жеп, етінің қалғанын тығып 
үлгерген. Шамасы шөп үстінде 
отырып алып, өкілдер келе жатса, 
тығып тастайтын болар. 

Бұрынғы екі көгеннің орнына 
бір ақ көген керілген. Әр көгенде 
елуден бұршақ болған. Сон-
да былтырғы өсім қосылмаған. 
Ол қайда кетпек? Осының 
барлығынан үкіметке қарсы контр 
екені көрініп тұр. 

Кезек менің әкеме де келді. 
Оғанда осы күш көрсету. Иман-
бек атам сөз сұрауды білмей, 
қатарласа жарыса сөйлеген. 
Оған сөз бермеген. Енді жиналыс 
соңына таман сөз берді. Ол бірден 
бастықтарға қадала сөйледі. Көзі 
қанталап, барлығына әзір екенін 
жасырған жоқ. Ол:

- Далаға мал тығып отыр 
дейсің, қазір сыртқа жіберген 
адамың мал тауып келсе, соны 
сенің қолыңнан тартпаймын. Әр 
бала-шағасы бар адам лағын 
бақыртып, ешкісін далаға тастап 
кетті дегенге кім нанады. Түскі 
сауында енесі жоқ лақ болса, 
безілдеп тұрмай ма? Кәні қара, 
бәрі енесіне табысып, тойып, 
рақаттанып, тынығып жатыр. 

Малды сойып алыпсың дейсің, 
осы уақытта ешкі сойған адамның 
түбі жарымас. Түгел қыстан 
шыққан арық. Лақтаған ешкіні 
адам соя ма? Жасың үлкен бол-
сада баланың сөзін сөйлейсің. 
Кәдімгі мал сөзінен айныса не 
дейсің.

Жалғыз ат қана өткіздің деп 
кінәләйсің. Менің атым жалғыз 
екенін бүтіл Көлдей Жұмай біледі. 
Атым арық болса, олда орынды. 
Кедейдің жалғыз аты семіз бола-
тынын қашан көрдің.

Былтырғы лақтарды 
даулайсың. Барлық туған лақ 
ұрғашы болса, теке қайдан 
табылмақ? Еркек лақ лақтайды 
деген аңызыңа бала да сенбейді. 
Еркегін сойып жегенім рас. Бір 
үйдегі тоғыз бастың тоғыз аузы 
бар. Былтырдан бері не жеп жа-
тыр деп ұғасың. Әлде арқалатып 
астық беріппе едің? 

Дүйсен МҰХАМЕТШАРҰЛЫ,
зейнеткер - журналист. 

(Жалғасы бар).

Кейуананың көз жасы

(Жалғасы. Басы өткен санда).

Әріп Тәңірбергенұлы 1856 
жылы Шығыс Қазақстан облысы, 
Жарма ауданына қарасты, Жы-
ланды мекенінде дүниеге келген. 
Бала күнінде мектепте, медрес-
седе мұсылманша білім алған. 
Абайдың талантты шәкірттерінің 
бірі. Жастайынан мұсылманша 
мектеп, медреселерде оқыған. 
Семейдегі миссионерлік мектепті 
бітірген. Шығыс мәдениетінен ха-
бары мол, араб, парсы, қытай, 
орыс тілдерін жетік білген. Өлеңге 
үйір, өнері бар Әріп жастайы-
нан араб, парсы, қазақтың ауыз 
әдебиетімен сусындап өседі. Әріп 
поэзиясында араб пен парсының 
ықпалы байқалатыны сондықтан. 
Абайдың шәкірті болғандықтан 
да өлеңдерінде Абай үлгісіндегі 
сыншылдық қасиеті айқын 
көрініс тапқан. Сонымен қатар 
Абайдың ағартушылық идеяла-
рын ұстанған. Әріп Тәңірберген 
– Абай шәкірттерінің ішіндегі 
өткір тілді, терең ойлы, дарынды, 
білімді, мәдениетті ақындардың 
бірі делінген. Әріптің ең алғаш 
Абайды көріп - біліп, ұлы ұстаз 
ретінде таныған уақыты, оның 
Семей училищесінде оқып жүрген 
жылдары болатын. Әріп Абайдың 
мәжілістеріне қатысып жүріп, оның 
тарих, әдебиет, өнер - білім жай-
ында айтқандарын естіп, біліп, 
ұққандарын көңіліне түйіп, ұлы 
ұстаздың тағылымы мен өнер жо-
лына мықтап түседі, өлең жазумен 
қатар оқиғалы шығармалар жаза 
бастайды. Абайдай өлең сөздің 
құдіретіне айналған тағылымы 
мол ұстаздан дер кезінде үлгі-
өнеге көрген Әріп осы кезден бас-
тап өмір бойы қолынан қаламын 
тастамай шығармашылықпен ай-
налысады. 

Әріптің алғашқы ақындық 
қадамында жазғандары не 
болмаса қолма - қол суырып 
айтқандары әзіл - қалжың, айтыс, 
жастық, махаббат тақырыбындағы 
өлеңдері болып келеді. Ақын 
шығармашылығында ғылым, 
еңбек, әйел халі және елге 
жуандық жасаушы содырлар тура-
лы біраз өлеңдері бар. Әріптің осы 
тақырыптағы шығармаларының 
дені оның ақындық шеберлігі то-
лысып кемеліне келген кезі 1890 
жылдары жазылған. 

Бұл оның өлеңдерінің идеялық 

Әріп Тәңірбергенов 
поэзиясындағы Абай 

дәстүрі 

мазмұны тереңдей түскен,  ұстаз 
ақынның әдебиеттегі реалистік 
дәстүріне жақын келген тұсы еді. 
Әріптің өлеңдері Абайдың та-
нымал бірқатар философиялық, 
тәрбиелік мәні бар өлеңдерімен 
мұңдас болып келеді.  

Әйел теңдігі ежелден халықтың 
көкейкесті арманы еді. Бұл 
мәселе халық поэзиясында да, 
XIX ғасырдағы Абай бастаған 
жазба әдебиетке де көрсетілген 
әлеуметтік тақырыптардың бірі 
болатын. ХІХ ғасырда иісі қазаққа 
жалпы таныс айтыскер ақын Сара 
Тастанбекқызының да өмірі мен 
шығармашылығы баршаға таныс. 
Өмірі қорлық пен азапқа толы 
болған Сара қайткенде өзінің ба-
сын арашалап алмақ болғаны 
көпшілікке аян. Арқадан Біржан 
Салдың келуі, айтыстың өтуі, 
халықтың айтысты тамашалауға 
көптеп жиналуы, Біржанның 
Сараның басына ботандықты та-
лап етуі, Сара азат қыз атануы 
бекер дүние емес, сәйкестік те 
емес. Қыз тағдырына алаңдаушы, 
қолдаушылар да табылды. Айтыс 
ел аузына таралып, халық арасын-
да көп айтылып жүрді. Халық ау-
зында айтылып жүрген Біржан мен 
Сара айтысын қағазға түсірген осы 
Әріп еді. Бұл турасында Әріптің 
еңбегі мол. 

Әріп өз шығармашылығында 
Абайдың дәстүрін ілгері 
жалғастыра білді. Өзінің білімі мен 
өнерін ұштастыра отырып, қазақ 
әдебиетіне үлесін қосты. Ақынның 
Абай мектебінің көрнекті өкілі 
бола білді. Әріп шығармашылығы 
қазақ халқының саяси қоғамдық 
өмірімен тығыз байланыста да-
мып өсті. Болашаққа үлгі беретін, 
тәрбиелік мәні мен маңызы бар ту-
ындылары келешек ұрпаққа үлкен 
мұра болып қала берері сөзсіз.

 Қалқаман АБДЫРАХМАНҰЛЫ.

бұрын - соңды жасаған емеспіз. Осыған байланысты ҚР Мәдениет 
және спорт министрлігінің бастамасымен Қазақстанның қасиетті 
орындарын анықтап, оның тізімін жасау қолға алынды. «Қазақстанның 
қасиетті орындары мен кешендері» дегеніміз – ерекше қастерленетін 
табиғи, мәдени мұра және діни сәулеттің айырықша ескерткіштері, ке-
сенелер, сондай-ақ, Қазақстан халқының жадында өшпесіз қалдырған 
тарихи және саяси оқиғалармен байланысты орындар. 

Жалпы «Рухани жаңғыру» бағдарламасы біздің көптен күткен 
дүниеміз еді. Осы кезге дейін айтылмаған өзекті ұлттық мәселелер, 
салт - дәстүріміз, ұлттық код туралы сөз қозғап жатырмыз. Ұзақ 
жылдарға жалғасқан немқұрайлылық, ұлтқа, оның рухани, тарихи - 
мәдени мұраларына жаны ашымастықтың салдарынан теңдесі жоқ 
талай мұраларымыздан айырылып қалдық. Ендігі міндетіміз қолда 
бардың шын есебін алып, олардың өзімізге де, өзгелерге де кеңінен 
танымал болуына кірісу екені айқын. Бірақ мұның бәрі ғылыми негізде, 
алдымен қаржы бөлініп, жүйелі түрде жүргізілуге тиіс. Ауылымызда 
зираттардың қасында қасиетті тұмамыз бар. Біз осы тұмамызбен 
мақтанамыз.

Қорыта айтқанда, аталмыш жобаның толыққанды жүзеге асыры-
луы біртұтас еліміздің ұлттық - рухани тамырынан нәр алған жаңғыру 
үдерісін қарқындатпақ, ал бұл жас буынның болашаққа сеніммен 
қарап, нық қадам басуына, олардың бойына қазақстандық патриотизм 
мен мемлекетшілдік рух сіңіруге қызмет етпек.

Зүлфия БАПЫШЕВА,
Көкөзек ауылдық кітапханасының кітапханашысы, 

«Nur Otan» БПҰ-ның мүшесі.

ҚАЗАҚТЫҢ КИЕЛІ 
ЖЕРЛЕРІ

Елбасы Нұрсұлтан Назарба-
ев «Болашаққа бағдар: рухани 
жаңғыру» атты бағдарламалық 
мақаласында қазақ ғалымдарының 
алдына бірнеше мақсатты жоба - 
жоспарлар қойды. Солардың бірі 
– «Қасиетті Қазақстан» кешенді 
жобасы. Бағдарламалық мақалада 
айтылғандай, біз тарихымызда 
осынау көркем, рухани, қастерлі 
жерлеріміздің біртұтас желісін 

Н.НАЗАРБАЕВ:
Біз тарихымызда осынау көркем, рухани, қастерлі 

жерлеріміздің біртұтас желісін бұрын - соңды 
жасаған емеспіз. 

(Деректі хикая)
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Қазақ зиялыларының ара-
сында «Сайын даланың Сайы-
ны» атанған жазушының өзіне 
тән қолтаңбасы, сайлап кеткен 
тұғыры бар. Ғасыр сырғыса 
да, жылдар жылжыса да ол 
тұғырдың аласармасы анық. 
Керісінше жасында ойын ой-
науды емес, ел жайын ойлау-
ды машық еткен сұлу келбетті, 
сиқыр сезімнің иесі арамыз-
дан алыстаған сайын асқақтай 
түсуде. Әрине, қазақ әдебиетін 
өркендетуге өзіндік үлесі ти-
ген талантты жандардың 
қарасы мол. Алайда, далаға 
сай дарқандықтың иесі екенін 
мойындатып, зиялылардың 
сапында кеңдігімен кермиық, 
кербез жазушы болып қалған 
жан санаулы. Солардың бірі 
көшпелі көштің қара нарын-
дай тұлғалардың бірі - Сайын 
Мұратбеков еді.

Көркемсөз өрнегi ерек-
ше, сұлу сөз иесi, сүйкiмдi 
шығармалар жазған халық жа-
зушысы Сайын Мұратбеков 
Алматы облысындағы бұрынғы 
Қапал ауданындағы (қазіргі Ақсу 
ауданы) Қоңыр ауылында 1936 
жылы 15 - шi қазанда дүниеге 
келген. Сайынды жастайы-
нан атасы Мұратбек бауыры-
на салып, өсiрiп - тәрбиелеген. 
Өз әкесi Сапарғали Ұлы Отан 
соғысына қатысқан майдангер.

Дарынды  жазушы 1963 жылы 
С.М.Киров атындағы Қазақ 
мемлекеттік университетінің 
филология факультетін бітірген 
ҚазМУ - де сырттай оқыған, 1971 
жылы Мәскеудегі Жоғары әдеби 
курсты бітірген. Еңбек жолын 
1954 жылы жұмысшы болып 
бастаған. 1954 - 1962 жж. туған 
ауылында колхозшы, мұғалім, 
аудандық, облыстық газеттердің 
әдеби қызметкері, 1962 - 1972 
жж. «Жұлдыз» журналында, 
«Қазақ әдебиеті» газетінде 
бөлім меңгерушісі, Қазақстан 
Жазушылар одағында кеңесші, 
Көркем әдебиетті насихат-
тау бюросының директоры, 
1972 - 1977 жж. Қазақстан КП 
Орталық Комитетінде жау-
апты қызметкер, 1977 - 1980 
жж. «Қазақ әдебиеті» газетінің 
бас редакторы, 1980-1984 
жж. Қазақстан Жазушылар 
одағының хатшысы, 1984 - 1986 
жж. «Жазушы» баспасының ди-
ректоры, 1988 - 1991 жж. ҚЖО-
ның екінші хатшысы болған. XI 
сайланған Қазақ КСР Жоғарғы 
Кеңесінің депутаты болған.  

Оның алғашқы әңгімелер 
жинағы «Менің қарындасым» 
1961 жылы жарыққа шықты. 

САЙЫН МҰРАТБЕКОВТЫҢ ТУҒАНЫНА - 85 ЖЫЛ!

САЙЫН ДАЛАНЫҢ 
САЙЫНЫ 

Одан кейін «Ауыл оты» (1964), 
«Көкорай» (1967), «Жабайы 
алма» (1972), «Дос іздеп 
жүрмін» (1973) атты әңгімелер 
мен повестер кітаптары басы-
лып шығады. 

Сайын Мұратбеков – қазақ 
прозасында орны айқын, 
көркемдік әлемімен баураған 
жазушының бірі. Жазушының 
шығармалары орыс, өзбек, 
татар, украин, белорус, гру-
зин, әзірбайжан, литва, араб 
тілдерінде жарық көрген.  

Оның шығармалары оқыр-
мандарға кеңінен мәлім.  
Қаламгер әңгімелерінің басты 
тақырыбы мен көтерген өзекті 
мәселесі - ауыл өмірі мен 
әлеуметтік жағдайдың өзара 
байланысын суреттеу арқылы 
кейіпкердің азаматтық табиғи 
болмысын, адамгершілік пози-
циясын, рухани тазалығын, жан 
сұлулығын, нәзік құбылыстарын, 
сан қырлы қайшылықтарын, 
психологиялық этюдтермен 
өрнектеу. Осы мақсатта ауыл 
адамдарының адалдығын, 
аңқылдақ, кіршіксіз ақкөңіл 
мінездерін, бауырмалдығын, 
ішкі ой-сезім иірімдерін, мұңы 
мен мұратын көркемдейді, күйкі 
тірлікті мінеп, оқырмандарына 
ой салады.

Сайын Мұратбеков тек жа-
зушы емес, қоғам қайраткерi.   
Тәуелсіздік жылдары кеудесіне 
«Құрмет белгісі» орденін тақты. 
М.Әуезов атындағы әдеби 
сыйлыққа ие болды. Ал, қайтыс 
болатыннан бір жыл бұрын 2006 
жылы Мемлекеттік сыйлықтың 
лауреаты атанды. Өзі өмірден 
өтсе де, талантты жазушының  
артында қалдырған бай ру-
хани  мұрасы, шығармалары 
келешек ұрпақпен бірге жа-
сасып, оқырман жүрегін мәңгі 
тербейтіні анық.

А.ҚҰМАРОВА,
І.Жансүгіров атындағы 

тарихи - өлкетану музейінің 
меңгерушісі.  

Әр пенде тағдырдың 
маңдайына жазғанын көреді, һәм 
өлшеп берген ғұмырын сүреді. 
Жаратқан иеміз біреуге таудай 
талап, ал біреуге бармақтай бақ 
берсе, біреуге таусылмас байлық 
пен ұзақ ғұмыр береді...

8 наурыз – Халықаралық 
әйелдер күнінде Көшкентал 
ауылының  тұрғындары, мерейлі 
отбасы Ақмұрадов Аннаберді 
мен Ақмұрадова Күләш 
апайымыздың отбасына ба-
рып қайтқан едік. Әйел әрқашан 
халықтың ар - ожданы, ізгіліктің, 
нәзіктіктің және және дархан 
көңілдің көрінісі болып келді 
және болып қалмақ, бүгінгі мере-
ке оларға деген шынайы құрмет 

Өнегелі отбасы

Бір адамның ғұмыры дерлік 
уақыт бойы жарасымды жанұя 
құрғандарына 65 жыл толған 
қадірменді жандардың бүгінгі 
байқуатты ғұмырына ұрпақтары 

Бейбіт Сүлейменов өзі табыста-
ды. Келген қонақтар да құттықтау 
хаттарымен, шапандарын жауып, 
сыйлықтарын тарту етіп жатты.

Әйел өзінің табиғатынан - 
ақ кішіпейілділіктің, жоғары 
адамгершіліктің және 
мейірімділіктің айнасы. 
Сондықтан ол бүкіл қоғамның 
арқауы ретінде келісім мен 
тұрақтылықтың нығаюына ықпал 
етеді.

Жалпы бұл әулеттің 
балаларының бәрі өнегелі, 
тәрбиелі, өнерлі екен. Барлығы 
өнерден құр алақан емес. Қазақта 
«Ұл өссе қонысың кеңейеді, қыз 
өссе өрісің кеңейеді»,-деген ата-
лы сөзі бар. Ата – аналарының 
жақсы атын шығарып, қонысын 
кеңейтіп, ел үшін еңбек етіп 
жүрген ұлдары мен қыздары 
мықты азамат пен азаматша бо-
лыпты. Жыл сайын дәл осындай, 
туыс – туған, немере, шөберенің 
арасында, тоқсанға қарай бет 
бұрып, көңіліңіздің сақасы ал-
шысынан түсіп қартайсаңызда 
шаршамай арамызда жүре 
беріңіз.  Қос қарияға тілейтініміз 
денсаулық, отбасына құт – бе-
реке, жанұяларына бақыт 
пен шаттық ұяласын, арман-
тілектеріне жете берсін демекпін.

Ләззат ҚАСЫМБЕКОВА.

белгісі.
«Махаббат – байлық пен 

бақыттың қолдағанын ұнатады»,-
дейді халық нақылы. Бұл сөздер 
жерлестеріміз, арамызда жүрген 
ардақты ақылгөй қарияларымыз, 
бүгінде 16 ақпанда 90 жасты 
еркін еңсеріп отырған Ақмұрадов 
Аннаберді әкеміз бен 8 наурызда 
86-ға жеткен Ақмұрадова Күләш 
шешемізге арнап айтылғандай. 

тіреу болуда.
Осы қадірлі жандардың отбасы-

на аудандық мәслихат хатшысы 
Бейбіт Жаңылысұлы, аудандық 
Кәсіподақ ұйымының төрайымы 
Бақыт Нұрсейітқызы, зейнеткер 
– ұстаз Рая Байзолдақызы және 
өзім барған едім. Аудан әкімі 
Есім Сейілханұлының  атынан 
ізгі тілектерін, сый – сияпатта-
рын аудандық мәслихат хатшысы 

атаулыға бұрынғыдай тарихи тәжірибе мен ұлттық 
дәстүрлерге шекеден қарамауға тиіспіз. Керісінше, 
замана сынынан сүрінбей өткен озық  дәстүрлерді 
табысты жаңғырудың маңызды алғышарттарына 
айналдыра білу қажет. Егер жаңғыру елдің ұлттық 
- рухани тамырынан нәр ала алмаса, ол адасуға 
бастайды. Сонымен бірге, рухани жаңғыру ұлттық 
сананың түрлі полюстерін қиыннан қиыстырып, 
жарастыра алатын құдіретімен маңызды. 

Елбасының «Болашаққа бағдар: руха-
ни жаңғыру» мақаласындағы   қоғамдық сана 
жаңғырудың негізгі қағидаларын қалыптастыруды 
ғана емес, сонымен бірге, біздің заман сынағына 
лайықты төтеп беруімізге қажетті нақты жобалар-

Рухани жаңғыру - ұлттық 
жаңғыруы

ды жүзеге асыруымызды да талап ете отырып 
таяу жылдардағы міндеттер тармағындағы  - қазақ 
тілін біртіндеп латын әліпбиіне көшіру жұмыстары 
бойынша, сонымен бірге  рухани жаңғыруды 
іспен  қолдау мақсатында -  «А.Байтұрсынұлы – 
қазақ халқының ұлы көсемі» деген  тақырыпта 
жас оқырмандармен, клуб қызметкері, қазақ  тілі 
пәнінің мұғалімдерінің  қатысуымен орта мектепте  
онлайн дөңгелек үстел  өтті.  

Бұндағы мақсат өмірі аңызға, шығармашылығы 
үлкен маңызға ие болған көрнекті тұлға жайында ой 
қозғау. ХХ ғасыр басындағы ұлт қайраткерлерінің 
азаттық жолында атқарған саяси және рухани іс 
– тәжірбиелерін өмірімен, шығармашылығымен 
таныстыру, қазақ тілі біліміне сіңірген  еңбектері 
жайында, сонымен  бірге Елбасының «Болашаққа  
бағдар: рухани жаңғыру» мақаласы бойынша  ла-
тын әліпбиіне көшу туралы мағлұмат беру. 

Мадина ҚАЛШАЕВА,
Көкөзек ауылдық мәдениет үйінің әдіскері.

Рухани жаңғыру  
– адам баласының 
оның ішкі әлемінің 
жаңаруы, сана 
- сезімі,  жаңа 
өзгерісті қабылдай 
білуі. «Жаңғыру» 

«Көп ұлтты әдебиетіміздің 
гүлдеп тұрған мәуелі бағында 
Мұратбековтің жас талдай 
желкілдеп бой көтерген тама-
ша прозасы бітік шығып, алы-
стан көзге түсіп, көз тартары 
сөзсіз».

Ғ. МҮСІРЕПОВ.

Дін мен оның құндылықтарын бетперде еткен жалған 
уағызшылар жаһандық деңгейде алауыздық пен 
өшпенділік туғызып, төзімсіздік пен зорлық орнатуда. 
«Діни экстремизм» әлемді өздерінің шектен шыққан 
көзқарастарына сәйкес қайта құруға ұмтылады. «Діни 
экстремизм» – террористік іс - әрекеттердің туындауы-
на себеп болатын саяси құрал. Жаһандану заманында 
«діни экстремизм» қанатын кеңге жайып, халықаралық 
деңгейге жетіп отыр. Қазіргі уақытта халықаралық экс-
тремизм және терроризммен тиімді күресу үшін әлемдік 
қоғамдастықтармен біріге отырып жан-жақты күшейтуіміз 
керек. 

Бүкіл әлемдегі кез - келген мемлекет бұл «қоғамдық 
қасіретке» қарсы күресті жеке жүргізу қиындыққа соғады.  
Дінімізді бұрмалап әртүрлі жаңалықтарды енгізіп, 
дінімізден, тілімізден, ділімізден, мәдениетімізден, 
қазақты қазақ етіп көрсететін салт - дәстүрімізден, 
ұлттық құндылықтарымыздан айырып, халық арасын-
да араздық, дұшпандық, жеккөрушілік, тасбауырлық ту-
дырып, ынтымағынан, бірлігінен айырып, ұмыттырғысы 
келгені, түрлі ағымдардың өте белсенді түрде жұмыс жа-
сап жатқандығы – осының дәлелі. 

Терроризм және оның зардаптары  қазіргі уақытта 
терроризм мен эктремизмнің таралу қауіпі еліміздің 
қауіпсіздігіне төнетін шынайы қауіпке айналып отыр. 
Қазақстан Республикасы мемлекеттік органдарының, 
шет мемлекеттердің немесе халықаралық ұйымдардың 

шешімдер қабылдауына әсер ету мақсатында жасалса, 
сондай-ақ, нақ сол мақсаттарда адам өміріне қастандық 
жасау, сол сияқты мемлекет немесе қоғам қайраткерінің 
мемлекеттік немесе өзге де саяси қызметін тоқтату не 
осындай қызметі үшін кек алу мақсатында оның өміріне 
қастандық жасау саналады. Терроризмнің объектісі 
қоғамның қауіпсіздігі болып табылады. Қосымша обьектісі 
адамдардың өмірі мен денсаулығы. 

Сондықтан терроризмді көп обьектілі қылмыс түріне 
жатқызады. Қылмыстың обьективтік жағы - жары-
лыс жасау, өрт қою немесе адамдардың қаза болуы, 
елеулі мүліктік зиян келтіру не қоғамға қауіпті өзге де 
зардаптардың туындау қауіпін төндіретін өзге де іс - 
әрекеттер жасау. Субъективтік жағынан терроризм тек 
қана тікелей қасақаналықпен жасалады. Кінәлі адам 
заңда көрсетілген әрекеттерді істеу арқылы зардаптардың 
болу қауіпін туғызғанын немесе соны жасаймын деп 
қорқытудың қоғамға қауіптілігін сезеді және соны жүзеге 
асырады. Бұл қылмыстың субъектісі болып 14 жасқа 
толған, ақыл есі дұрыс адам саналады, ал, объектісі бо-
лып қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз ететін, реттейтін 
қоғамдық қатынастар, азаматтардың өмірі, денсаулығы, 
меншігі, мүліктік немесе сезім мүдделері болып табыла-
ды.                        

     Елдос ҚАЛИЕВ,
аудандық "Ақын Сара" мәдениет 

үйінің қызметкері. 

Терроризм және оның 
зардаптары  
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Алматы облысы, Ақсу аудан әкімдігі, Қазақстан Республикасы Жер кодексінің 43-1 бабында және «Шаруа 
немесе фермер қожалығын, ауылшаруашылығы өндірісін жүргізу үшін уақытша өтеулі жер пайдалану (жалға 
алу) құқығын беру жөніндегі конкурсты ұйымдастыру мен өткізу қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Респуб-
ликасы Премьер-Министрінің орынбасары – Қазақстан Республикасы Ауылшаруашылығы министрінің 2018 
жылғы 20 желтоқсандағы №518 бұйрығы негізінде, 

«Шаруа немесе фермер қожалығын, ауылшаруашылығы өндірісін жүргізу үшін уақытша өтеулі жер пайдала-
ну (жалға алу) құқығын беру жөніндегі конкурс өткізетіндігі туралы хабарлайды:

Конкурсқа қатысу үшін өтінімдерді (конкурстық ұсыныс) қабылдау,  жарияланғанан соң 30 күнтізбелік күннен 
кейін, 15 жұмыс күні ішінде,  2021 жылдың 12 сәуірден 30 сәуірге дейін қабылданады. Алматы облысы, Ақсу 
ауданы, Жансүгіров ауылы, Желтоқсан көшесі, 5, Ақсу ауданының жер қатынастары бөліміне табыс етеді.

Конкурсқа қатысу туралы өтінімдерді қабылдаудың (конкурстық құжаттаманы) соңғы мерзімі: 2021 жылдың 
30 сәуір, 18 сағат 30 минутқа дейін.

Конкурстық өтінімдер салынған конверттер 2021 жылдың 04 мамырда 10 сағат 00 минутта мына мекен - 
жайда ашылады: Алматы облысы, Ақсу ауданы, Жансүгіров ауылы, Желтоқсан көшесі, 5, аудан әкімінің орын-
басары кабинетінде.

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

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

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

3) өтінім беруші үміттеніп отырған жер учаскесінің орналасқан жері;
4) конкурстық ұсыныс;
5) өтінім беруші шаруа немесе фермер қожалығын, ауылшаруашылығы өндірісін жүргізу үшін уақытша өтеулі 

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

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

Конкурстық ұсыныста мынадай құжаттар болуы қажет:
1) бизнес-жоспар (инвестициялардың болжамды көлемі, ауылшаруашылығы дақылдарын өсіру алаңдары, 

ауылшаруашылығы жануарларының мал басы, қолданылатын агротехнологиялар, ауылшаруашылығы техни-
касы мен технологиялық жабдықтың, ауылшаруашылығы саласындағы білікті мамандардың болуы, ашылатын 
жұмыс орындарының саны); 

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

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

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

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

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

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

Конкурстық ұсыныстың жабық конвертінде "шаруа немесе фермер қожалығын, ауылшаруашылығы өндірісін 
жүргізу үшін уақытша өтеулі жер пайдалану (жалға алу) құқығын беру жөніндегі конкурс" және " 

жылғы __________"_____ " дейін ашуға болмайды" (ашудың нақты күні көрсетіледі) деген сөздер жазылады.           
Қосымша ақпарат пен анықтама алу үшін (72832) 2-21-26 телефон арқылы хабарласуға  болады.

АҚСУ АУДАНДЫҚ ЖЕР ҚАТЫНАСТАРЫ БӨЛІМІ.

ШАРУА НЕМЕСЕ ФЕРМЕР ҚОЖАЛЫҒЫН, АУЫЛШАРУАШЫЛЫҒЫ ӨНДІРІСІН ЖҮРГІЗУ 
ҮШІН УАҚЫТША ӨТЕУЛІ ЖЕР ПАЙДАЛАНУ (ЖАЛҒА АЛУ) ҚҰҚЫҒЫН БЕРУ ЖӨНІНДЕГІ 

ҚАЙТАЛАУ КОНКУРСЫН ЖАРИЯЛАУ ТУРАЛЫ ХАБАРЛАМА

Орналасқан 
жері

Қарасу 
ауылдық 

округі
Қарасу 

ауылдық 
округі

Қарасу 
ауылдық 

округі
Қарасу 

ауылдық 
округі

Қарасу 
ауылдық 

округі
Қарасу 

ауылдық 
округі

Қарасу 
ауылдық 

округі
Қарасу 

ауылдық 
округі

Қарасу 
ауылдық 

округі
Қарасу 

ауылдық 
округі

Қарасу 
ауылдық 

округі
Қарасу 

ауылдық 
округі

Қарасу 
ауылдық 

округі
Қарасу 

ауылдық 
округі

Қарасу 
ауылдық 

округі
Қарасу 

ауылдық 
округі

Қарасу 
ауылдық 

округі
Қарасу 

ауылдық 
округі

Қарасу 
ауылдық 

округі

Алаңы 
га.
   

5,0

10,0

10,0

10,0

12,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

8,0

8,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

Алқап құрамы

Тәлім егістік

Тәлім егістік

Тәлім егістік

Тәлім егістік

Тәлім егістік

Тәлім егістік

Тәлім егістік

Тәлім егістік

Тәлім егістік

Тәлім егістік

Тәлім егістік

Тәлім егістік

Суармалы егістік

Суармалы егістік

Суармалы егістік

Суармалы егістік

Суармалы егістік

Суармалы егістік

Суармалы егістік

Топырақтың сапалық 
сипаттамасы

Ашық қоңыр

Кәдімгі сұр топырақ

Кәдімгі сұр топырақ

Кәдімгі сұр топырақ

Кәдімгі сұр топырақ

Кәдімгі сұр топырақ

Кәдімгі сұр топырақ

Кәдімгі сұр топырақ

Кәдімгі сұр топырақ

Кәдімгі сұр топырақ

Шалғынды сұр қатты сортаң 
топырақ 

Шалғынды сұр қатты сортаң 
топырақ 

Шалғынды сұр аз тасты

Шалғынды сұр орташа 
сортаң топырақ 

Шалғынды сұр орташа 
сортаң топырақ 

Шалғынды сұр орташа 
сортаң топырақ 

Шалғынды сұр орташа 
сортаң топырақ 

Шалғынды сұр орташа 
сортаң топырақ 

Шалғынды сұр орташа 
сортаң топырақ 

Балл 
бонитеті

27,11

16,7

16,7

16,7

16,7

16,4

16,4

16,4

16,4

16,4

16,7

7,1

29,86

38,69

38,69

38,69

38,69

38,69

38,69

Су 
көздерімен 
қамтасыз 

етілуі

Қажеті жоқ

Қажеті жоқ

Қажеті жоқ

Қажеті жоқ

Қажеті жоқ

Қажеті жоқ

Қажеті жоқ

Қажеті жоқ

Қажеті жоқ

Қажеті жоқ

Қажеті жоқ

Қажеті жоқ

Сумен 
қамтамасыз 

етілген
Сумен 

қамтамасыз 
етілген
Сумен 

қамтамасыз 
етілген
Сумен 

қамтамасыз 
етілген
Сумен 

қамтамасыз 
етілген
Сумен 

қамтамасыз 
етілген
Сумен 

қамтамасыз 
етілген

Өңірдің ауыл-
шаруашылығына 

мамандануы

Мамандандырылған

Мамандандырылған

Мамандандырылған

Мамандандырылған

Мамандандырылған

Мамандандырылған

Мамандандырылған

Мамандандырылған

Мамандандырылған

Мамандандырылған

Мамандандырылған

Мамандандырылған

Мамандандырылған

Мамандандырылған

Мамандандырылған

Мамандандырылған

Мамандандырылған

Мамандандырылған

Мамандандырылған

Жалға 
беру 

мерзімі

10 жыл

10 жыл

10 жыл

10 жыл

10 жыл

10 жыл

10 жыл

10 жыл

10 жыл

10 жыл

10 жыл

10 жыл

10 жыл

10 жыл

10 жыл

10 жыл

10 жыл

10 жыл

10 жыл

Аксуский районный акимат в соответствии со статьей 43-1 Земельного Кодекса Республики Казахстан и При-
каза №518 от 20 декабря 2018 года Заместителя Премьер-министра Республики Казахстан - Министр сельского 
хозяйства Республики Казахстан «Об утверждении Правил организации и проведения конкурса по предоставле-
нию права временного возмездного землепользования (аренды) для ведения крестьянского или фермерского 
хозяйства, сельскохозяйственного производства», в районной газете «Ақсу Өңірі» и интернет-ресурсе Акимата Ак-
суского района объявляет о проведения конкурса по предоставлению права временного возмездного землеполь-
зования (аренды) для ведения крестьянского или фермерского хозяйства, сельскохозяйственного производства. 

Заявки на участие в конкурсе (конкурсная  документация)   будут приниматься по истечении 30 календарных 
дней после публикации, в течении 15 рабочих дней; с 12 апреля по 30 апреля 2021 года. по адресу: (Алматинская 
область, Аксуский район, село Жансугуров, улица Желтоксан 5,) в кабинете отдела земельных отношений Аксу-
ского района.

Прием заявок на участие в конкурсе (конкурсная  документация) заканчивается: 30 апреля 2021 года, в 18 часов 
30 минут.

Вскрытия конвертов с конкурсной документацией будет проведена   04 мая 2021 года в 10 часов 00 минут 
(Алматинская область, Аксуский район, село Жансугуров, улица Желтоксан, 5.) в кабинете заместителя Акима 
района.

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

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

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

местоположение земельного участка, на который претендует заявитель;
конкурсное предложение;
обязательства по заключению договора временного возмездного землепользования (аренды) земельного 

участка сельскохозяйственного назначения для ведения крестьянского или фермерского хозяйства либо сель-
скохозяйственного производства в течение трех рабочих дней со дня получения уведомления о необходимости 
подписания указанного договора в случае признания заявителя победителем конкурса по предоставлению пра-
ва временного возмездного землепользования (аренды) для ведения крестьянского или фермерского хозяйства, 
сельскохозяйственного производства.

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

Конкурсное предложение должно содержать:
бизнес-план (прогнозный объем инвестиций, площади возделывания сельскохозяйственных культур, поголо-

вье сельскохозяйственных животных, применяемые агротехнологии, наличие сельскохозяйственной техники и 
технологического оборудования, квалифицированных специалистов в области сельского хозяйства, количество 
создаваемых рабочих мест);

обязательства по составлению и освоению проекта внутрихозяйственного землеустройства, выполнению ме-
роприятий по развитию сельскохозяйственной инфраструктуры;

обязательства по исполнению требований земельного законодательства Республики Казахстан, включая пра-
вила рационального использования земель сельскохозяйственного назначения, выполнению индикативных по-
казателей по диверсификации структуры посевных площадей сельскохозяйственных культур в соответствии со 
специализацией региона, соблюдению научно обоснованных агротехнологий, фитосанитарных и карантинных 
требований.

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

Обязательства и бизнес-план, предложенные заявителем в конкурсном предложении, являются неотъемлемой 
частью договора временного возмездного землепользования (аренды) земельного участка сельскохозяйствен-
ного назначения для ведения крестьянского или фермерского хозяйства, сельскохозяйственного производства.

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

В закрытом конверте конкурсного предложения указывается надпись "Конкурс по предоставлению права вре-
менного возмездного землепользования (аренды) для ведения крестьянского или фермерского хозяйства, сель-
скохозяйственного производства" и "Не вскрывать до: "___" _______ года" (указывается точная дата).

Для получения дополнительной информации и запроса звоните 8 (72832) 2-21-26 (районное управление зе-
мельных отношений).

ОТДЕЛ ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ АКСУСКОГО РАЙОНА.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО КОНКУРСА ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ 
ПРАВА ВРЕМЕННОГО ВОЗМЕЗДНОГО ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ (АРЕНДЫ) ДЛЯ

 ВЕДЕНИЯ КРЕСТЬЯНСКОГО ИЛИ ФЕРМЕРСКОГО ХОЗЯЙСТВА, 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА

Местоположе-
ние

Карасуский 
сельский округ

Карасуский 
сельский округ

Карасуский 
сельский округ

Карасуский 
сельский округ

Карасуский 
сельский округ

Карасуский 
сельский округ

Карасуский 
сельский округ

Карасуский 
сельский округ

Карасуский 
сельский округ

Карасуский 
сельский округ

Карасуский 
сельский округ

Карасуский 
сельский округ

Карасуский 
сельский округ

Карасуский 
сельский округ

Карасуский 
сельский округ

Карасуский 
сельский округ

Карасуский 
сельский округ

Карасуский 
сельский округ

Карасуский 
сельский округ

Пло-
щадь 

га.

5,0

10,0

10,0

10,0

12,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

8,0

8,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

Состав угодий

Богарная 
пашня

Богарная 
пашня

Богарная 
пашня

Богарная 
пашня

Богарная 
пашня

Богарная 
пашня

Богарная 
пашня

Богарная 
пашня

Богарная 
пашня

Богарная 
пашня

Богарная 
пашня

Богарная 
пашня

Орошаемая 
пашня

Орошаемая 
пашня

Орошаемая 
пашня

Орошаемая 
пашня

Орошаемая 
пашня

Орошаемая 
пашня

Орошаемая 
пашня

Качественная 
характеристика почв

Светлокаштановые 

Сероземы обыкновенные

Сероземы обыкновенные

Сероземы обыкновенные

Сероземы обыкновенные

Сероземы обыкновенные

Сероземы обыкновенные

Сероземы обыкновенные

Сероземы обыкновенные

Сероземы обыкновенные

Лугово-сероземные сильно-
солончаковые

Лугово-сероземные сильно-
солончаковые

Лугово-сероземные слабока-
менистые

Лугово-сероземные средне-
солонцеватые

Лугово-сероземные средне-
солонцеватые

Лугово-сероземные средне-
солонцеватые

Лугово-сероземные средне-
солонцеватые

Лугово-сероземные средне-
солонцеватые

Лугово-сероземные средне-
солонцеватые

Балл 
бонитет

27,11

16,7

16,7

16,7

16,7

16,4

16,4

16,4

16,4

16,4

16,7

7,1

29,86

38,69

38,69

38,69

38,69

38,69

38,69

Водообес-
печенность

Не требу-
ется

Не требу-
ется

Не требу-
ется

Не требу-
ется

Не требу-
ется

Не требу-
ется

Не требу-
ется

Не требу-
ется

Не требу-
ется

Не требу-
ется

Не требу-
ется

Не требу-
ется

Водообес-
печен

Водообес-
печен

Водообес-
печен

Водообес-
печен

Водообес-
печен

Водообес-
печен

Водообес-
печен

Сельскохозяй-
ственная специа-
лизация региона

Специализирован-
ный

Специализирован-
ный

Специализирован-
ный

Специализирован-
ный

Специализирован-
ный

Специализирован-
ный

Специализирован-
ный

Специализирован-
ный

Специализирован-
ный

Специализирован-
ный

Специализирован-
ный

Специализирован-
ный

Специализирован-
ный

Специализирован-
ный

Специализирован-
ный

Специализирован-
ный

Специализирован-
ный

Специализирован-
ный

Специализирован-
ный

Срок 
аренды

10 лет

10 лет

10 лет

10 лет

10 лет

10 лет

10 лет

10 лет

10 лет

10 лет

10 лет

10 лет

10 лет

10 лет

10 лет

10 лет

10 лет

10 лет

10 лет
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Орналасқан 
жері

Қарасу 
ауылдық 

округі
Қарасу 

ауылдық 
округі

Қарасу 
ауылдық 

округі
Қарасу 

ауылдық 
округі

Қарасу 
ауылдық 

округі
Қарасу 

ауылдық 
округі

Қарасу 
ауылдық 

округі
Қарасу 

ауылдық 
округі

Қарасу 
ауылдық 

округі
Қарасу 

ауылдық 
округі

Қарасу 
ауылдық 

округі
Қарасу 

ауылдық 
округі

Қарасу 
ауылдық 

округі
Қарасу 

ауылдық 
округі

Қарасу 
ауылдық 

округі
Қарасу 

ауылдық 
округі

Қарасу 
ауылдық 

округі
Қарасу 

ауылдық 
округі

Қарасу 
ауылдық 

округі
Қарасу 

ауылдық 
округі

Қарасу 
ауылдық 

округі
Қарасу 

ауылдық 
округі

Қарасу 
ауылдық 

округі
Қарасу 

ауылдық 
округі

Қарасу 
ауылдық 

округі
Қарасу 

ауылдық 
округі

Қарасу 
ауылдық 

округі
Қарасу 

ауылдық 
округі

Қарасу 
ауылдық 

округі
Қарасу 

ауылдық 
округі

Қарасу 
ауылдық 

округі
Қарасу 

ауылдық 
округі

Қарасу 
ауылдық 

округі
Қарасу 

ауылдық 
округі

Қарасу 
ауылдық 

округі
Қарасу 

ауылдық 
округі

Қарасу 
ауылдық 

округі
Қарасу 

ауылдық 
округі

Қарасу 
ауылдық 

округі
Қарасу 

ауылдық 
округі

Алаңы 
га.
   

5,0

6,0

5,0

5,0

5,0

5,0

6,0

6,5

6,5

5,0

5,0

5,0

5,0

4,5

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

8,0

6,5

3,5

5,8

4,0

7,0

5,0

7,5

18,0

12,0

5,5

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

10,0

10,0

30,0

Алқап құрамы

Суармалы егістік

Суармалы егістік

Суармалы егістік

Суармалы егістік

Суармалы егістік

Суармалы егістік

Суармалы егістік

Суармалы егістік

Суармалы егістік

Суармалы егістік

Суармалы егістік

Суармалы егістік

Суармалы егістік

Суармалы егістік

Тәлім егістік

Тәлім егістік

Тәлім егістік

Тәлім егістік

Тәлім егістік

Тәлім егістік

Тәлім егістік

Суармалы егістік

Суармалы егістік

Суармалы егістік

Суармалы егістік

Суармалы егістік

Суармалы егістік

Тәлім егістік

Тәлім егістік

Тәлім егістік

Суармалы егістік

Суармалы егістік

Суармалы егістік

Суармалы егістік

Суармалы егістік

Суармалы егістік

Суармалы егістік

Тәлім егістік

Тәлім егістік

Жайылым

Топырақтың сапалық 
сипаттамасы

Шалғынды сұр орташа 
сортаң топырақ 

Шалғынды сұр орташа 
сортаң топырақ 

Шалғынды сұр топырақ 

Шалғынды сұр топырақ 

Шалғынды сұр топырақ 

Шалғынды сұр топырақ 

Шалғынды сұр топырақ 

Шалғынды сұр топырақ 

Шалғынды сұр аз сортаң 
топырақ 

Кәдімгі сұр топырақ

Кәдімгі сұр топырақ

Кәдімгі сұр топырақ

Кәдімгі сұр топырақ

Кәдімгі сұр топырақ

Қарақоңыр орташа 
қиыршықтасты

Қарақоңыр орташа 
қиыршықтасты

Қарақоңыр орташа 
қиыршықтасты

Қарақоңыр орташа 
қиыршықтасты

Қарақоңыр орташа 
қиыршықтасты

Қарақоңыр орташа 
қиыршықтасты

Қарақоңыр орташа 
қиыршықтасты

Шалғынды сұр орташа 
сортаң топырақ 

Шалғынды сұр орташа 
сортаң топырақ 

Шалғынды сұр орташа 
сортаң топырақ 

Кәдімгі сұр топырақ

Кәдімгі сұр топырақ

Шалғынды сұр орташа 
сортаң топырақ 

Қарақоңыр орташа 
қиыршықтасты

Кәдімгі сұр топырақ орта-
шатасты

Қарақоңыр орташа 
қиыршықтасты

Шалғынды сұр  топырақ 

Шалғынды сұр  топырақ 

Шалғынды сұр  топырақ 

Шалғынды сұр  топырақ 

Шалғынды сұр  топырақ 

Шалғынды сұр  топырақ 

Шалғынды сұр  топырақ 

Шалғынды сұр аз сортаң 
топырақ 

Шалғынды сұр аз сортаң 
топырақ 

Кәдімгі сұр топырақ орташа 
шайылған

Балл 
бонитеті

38,69

38,69

43,2

43,2

43,2

43,2

43,2

16,18

11,03

16,4

16,4

16,4

16,4

16,4

16,4

16,4

16,4

16,4

16,4

16,4

16,4

21,2

21,2

30,8

43,2

24,83

24,83

11,0

11,0

16,4

43,04

43,04

43,04

43,04

43,04

49,54

49,54

14,16

14,16

9,7

Су 
көздерімен 
қамтасыз 

етілуі
Сумен 

қамтамасыз 
етілген
Сумен 

қамтамасыз 
етілген
Сумен 

қамтамасыз 
етілген
Сумен 

қамтамасыз 
етілген
Сумен 

қамтамасыз 
етілген
Сумен 

қамтамасыз 
етілген
Сумен 

қамтамасыз 
етілген
Сумен 

қамтамасыз 
етілген
Сумен 

қамтамасыз 
етілген
Сумен 

қамтамасыз 
етілген
Сумен 

қамтамасыз 
етілген
Сумен 

қамтамасыз 
етілген
Сумен 

қамтамасыз 
етілген
Сумен 

қамтамасыз 
етілген

Қажеті жоқ

Қажеті жоқ

Қажеті жоқ

Қажеті жоқ

Қажеті жоқ

Қажеті жоқ

Қажеті жоқ

Сумен 
қамтамасыз 

етілген
Сумен 

қамтамасыз 
етілген
Сумен 

қамтамасыз 
етілген
Сумен 

қамтамасыз 
етілген
Сумен 

қамтамасыз 
етілген
Сумен 

қамтамасыз 
етілген

Қажеті жоқ

Қажеті жоқ

Қажеті жоқ

Сумен 
қамтамасыз 

етілген
Сумен 

қамтамасыз 
етілген
Сумен 

қамтамасыз 
етілген
Сумен 

қамтамасыз 
етілген
Сумен 

қамтамасыз 
етілген
Сумен 

қамтамасыз 
етілген
Сумен 

қамтамасыз 
етілген

Қажеті жоқ

Қажеті жоқ

Қажеті жоқ

Өңірдің ауыл 
шаруашылығына 

мамандануы

Мамандандырылған

Мамандандырылған

Мамандандырылған

Мамандандырылған

Мамандандырылған

Мамандандырылған

Мамандандырылған

Мамандандырылған

Мамандандырылған

Мамандандырылған

Мамандандырылған

Мамандандырылған

Мамандандырылған

Мамандандырылған

Мамандандырылған

Мамандандырылған

Мамандандырылған

Мамандандырылған

Мамандандырылған

Мамандандырылған

Мамандандырылған

Мамандандырылған

Мамандандырылған

Мамандандырылған

Мамандандырылған

Мамандандырылған

Мамандандырылған

Мамандандырылған

Мамандандырылған

Мамандандырылған

Мамандандырылған

Мамандандырылған

Мамандандырылған

Мамандандырылған

Мамандандырылған

Мамандандырылған

Мамандандырылған

Мамандандырылған

Мамандандырылған

Мамандандырылған

Жалға 
беру 

мерзімі

10 жыл

10 жыл

10 жыл

10 жыл

10 жыл

10 жыл

10 жыл

10 жыл

10 жыл

10 жыл

10 жыл

10 жыл

10 жыл

10 жыл

10 жыл

10 жыл

10 жыл

10 жыл

10 жыл

10 жыл

10 жыл

10 жыл

10 жыл

10 жыл

10 жыл

10 жыл

10 жыл

10 жыл

10 жыл

10 жыл

10 жыл

10 жыл

10 жыл

10 жыл

10 жыл

10 жыл

10 жыл

10 жыл

10 жыл

10 жыл

Местоположе-
ние

Карасуский 
сельский округ

Карасуский 
сельский округ

Карасуский 
сельский округ

Карасуский 
сельский округ

Карасуский 
сельский округ

Карасуский 
сельский округ

Карасуский 
сельский округ

Карасуский 
сельский округ

Карасуский 
сельский округ

Карасуский 
сельский округ

Карасуский 
сельский округ

Карасуский 
сельский округ

Карасуский 
сельский округ

Карасуский 
сельский округ

Карасуский 
сельский округ

Карасуский 
сельский округ

Карасуский 
сельский округ

Карасуский 
сельский округ

Карасуский 
сельский округ

Карасуский 
сельский округ

Карасуский 
сельский округ

Карасуский 
сельский округ

Карасуский 
сельский округ

Карасуский 
сельский округ

Карасуский 
сельский округ

Карасуский 
сельский округ

Карасуский 
сельский округ

Карасуский 
сельский округ

Карасуский 
сельский округ

Карасуский 
сельский округ

Карасуский 
сельский округ

Карасуский 
сельский округ

Карасуский 
сельский округ

Карасуский 
сельский округ

Карасуский 
сельский округ

Карасуский 
сельский округ

Карасуский 
сельский округ

Карасуский 
сельский округ

Карасуский 
сельский округ

Карасуский 
сельский округ

Пло-
щадь 

га.

5,0

6,0

5,0

5,0

5,0

5,0

6,0

6,5

6,5

5,0

5,0

5,0

5,0

4,5

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

8,0

6,5

3,5

5,8

4,0

7,0

5,0

7,5

18,0

12,0

5,5

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

10,0

10,0

30,0

Состав угодий

Орошаемая 
пашня

Орошаемая 
пашня

Орошаемая 
пашня

Орошаемая 
пашня

Орошаемая 
пашня

Орошаемая 
пашня

Орошаемая 
пашня

Орошаемая 
пашня

Орошаемая 
пашня

Орошаемая 
пашня

Орошаемая 
пашня

Орошаемая 
пашня

Орошаемая 
пашня

Орошаемая 
пашня

Богарная 
пашня

Богарная 
пашня

Богарная 
пашня

Богарная 
пашня

Богарная 
пашня

Богарная 
пашня

Богарная 
пашня

Орошаемая 
пашня

Орошаемая 
пашня

Орошаемая 
пашня

Орошаемая 
пашня

Орошаемая 
пашня

Орошаемая 
пашня

Богарная 
пашня

Богарная 
пашня

Богарная 
пашня

Орошаемая 
пашня

Орошаемая 
пашня

Орошаемая 
пашня

Орошаемая 
пашня

Орошаемая 
пашня

Орошаемая 
пашня

Орошаемая 
пашня

Богарная 
пашня

Богарная 
пашня

Пастбища

Качественная 
характеристика почв

Лугово-сероземные 
среднесолонцеватые

Лугово-сероземные 
среднесолонцеватые

Сероземно-луговые

Сероземно-луговые

Сероземно-луговые

Сероземно-луговые

Сероземно-луговые

Сероземно-луговые

Лугово-сероземные 
слабосолончаковые

Сероземы обыкновенные

Сероземы обыкновенные

Сероземы обыкновенные

Сероземы обыкновенные

Сероземы обыкновенные

Темнокаштановые 
среднещебнистые

Темнокаштановые 
среднещебнистые

Темнокаштановые 
среднещебнистые

Темнокаштановые 
среднещебнистые

Темнокаштановые 
среднещебнистые

Темнокаштановые 
среднещебнистые

Темнокаштановые 
среднещебнистые

Лугово-сероземные средне 
солончако-солонцеватые

Лугово-сероземные средне 
солончако-солонцеватые

Лугово-сероземные средне 
солончако-солонцеватые

Сероземы обыкновенные

Сероземы обыкновенные

Лугово-сероземные средне 
солончако-солонцеватые

Темнокаштановые 
среднещебнистые

Сероземы обыкновенные 
среднекаменистые

Темнокаштановые 
среднещебнистые

Лугово-сероземные

Лугово-сероземные 

Лугово-сероземные 

Лугово-сероземные 

Лугово-сероземные 

Лугово-сероземные

Лугово-сероземные

Лугово-сероземные 
слабосолончаковые

Лугово-сероземные 
слабосолончаковые

Серозем обыкновенный 
среднесмытые

Балл 
бонитет

38,69

38,69

43,2

43,2

43,2

43,2

43,2

16,18

11,03

16,4

16,4

16,4

16,4

16,4

16,4

16,4

16,4

16,4

16,4

16,4

16,4

21,2

21,2

30,8

43,2

24,83

24,83

11,0

11,0

16,4

43,04

43,04

43,04

43,04

43,04

49,54

49,54

14,16

14,16

9,7

Водообес-
печенность

Водообес-
печен

Водообес-
печен

Водообес-
печен

Водообес-
печен

Водообес-
печен

Водообес-
печен

Водообес-
печен

Водообес-
печен

Водообес-
печен

Водообес-
печен

Водообес-
печен

Водообес-
печен

Водообес-
печен

Водообес-
печен

Не 
требуется

Не 
требуется

Не 
требуется

Не 
требуется

Не 
требуется

Не 
требуется

Не 
требуется

Водообес-
печен

Водообес-
печен

Водообес-
печен

Водообес-
печен

Водообес-
печен

Водообес-
печен

Не 
требуется

Не 
требуется

Не 
требуется

Водообес-
печен

Водообес-
печен

Водообес-
печен

Водообес-
печен

Водообес-
печен

Водообес-
печен

Водообес-
печен

Не 
требуется

Не 
требуется

Не 
требуется

Сельскохозяй-
ственная специали-

зация региона

Специализирован-
ный

Специализирован-
ный

Специализирован-
ный

Специализирован-
ный

Специализирован-
ный

Специализирован-
ный

Специализирован-
ный

Специализирован-
ный

Специализированн         
ый

Специализирован-
ный

Специализирован-
ный

Специализирован-
ный

Специализирован-
ный

Специализирован-
ный

Специализирован-
ный

Специализирован-
ный

Специализирован-
ный

Специализирован-
ный

Специализирован-
ный

Специализирован-
ный

Специализирован-
ный

Специализирован-
ный

Специализирован-
ный

Специализирован-
ный

Специализирован-
ный

Специализирован-
ный

Специализирован-
ный

Специализированн         
ый

Специализирован-
ный

Специализирован-
ный

Специализирован-
ный

Специализирован-
ный

Специализирован-
ный

Специализирован-
ный

Специализирован-
ный

Специализирован-
ный

Специализирован-
ный

Специализирован-
ный

Специализирован-
ный

Специализирован-
ный

Срок 
аренды

10 лет

10 лет

10 лет

10 лет

10 лет

10 лет

10 лет

10 лет

10 лет

10 лет

10 лет

10 лет

10 лет

10 лет

10 лет

10 лет

10 лет

10 лет

10 лет

10 лет

10 лет

10 лет

10 лет

10 лет

10 лет

10 лет

10 лет

10 лет

10 лет

10 лет

10 лет

10 лет

10 лет

10 лет

10 лет

10 лет

10 лет

10 лет

10 лет

10 лет
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 Жерлесіміз Қалқаман Әбдірахман "Janr" Жетісу әдеби клубының 
мүшесі атанды. Оның өмірбаянына қысқаша тоқталсам, Қалқаман 
Абдырахманұлы Рахымбергенов 1984 жылдың 28-ші қыркүйегінде 
бұрынғы Талдықорған облысы, Қапал ауданында дүниеге келген. 
Ата - анасы колхозда еңбек еткен жандар болған. 

1991 жылы Қапалдағы Е.Жайсаңбаев атындағы орта мектеп-
ке түсіп, оны 2001 жылы тәмамдады. 2002 жылы Қарағанды 
қаласындағы Қарағанды мемлекеттік техникалық университетінің 
«метрология және метрологиялық қамтамасыз ету» мамандығына 
түсіп, оны 2007 жылы тәмамдап «инженер метролог» атанды. 

2008 – 2010 жылдар аралығында Алакөл ауданы, Үшарал 
қаласындағы №40398 әскери бөлімінде взвод командирі бо-
лып әскери қызметін өтеп, әскерден келген соң Талдықорған 
қаласындағы ЖМУ «құқықтану» мамандығы бойынша білім алады.

2010 – 2018 жылдар аралығында жеке кәсіпкерлікпен айналыс-
қан. 2018-ші жылдан бері Талдықорған қаласындағы ЖМУ «журна-
листика» мамандығы бойынша білім алуда.

2018 жылдан бері Қапал ауылындағы ақын Сараның мемориал-
ды музейінде қызмет етуде. 

Жергілікті, облыстық, республикалық басылымдар мен 
ақпараттық портал сайттарында өлеңдері, әңгімелері, сиясы кеппе-
ген жаңа туындылары мен әртүлі мақалалары жарияланып келеді.

Ендеше жерлесімізді әдебиет саласындағы жаңа мүшелігімен 
шын жүректен құттықтаймыз.

Ләззат ҚАСЫМБЕКОВА,
аудандық "Ақсу өңірі" ЖШС директор - бас редакторы. 

Қазіргі АХАЖ жүйесінің тарихы 
1921 жылдың 5 наурызынан баста-
лады. Бұл күні Қазақ КСР Халық 
комиссарлар кеңесі Азаматтық хал 
актілері туралы Декрет қабылдап, 
тәуелсіз Қазақстандағы АХАЖ 
органдарының қазіргі жүйесін да-
мыту үшін құқықтық негіз болды. 
Осы құжат бойынша "адамдардың 
азаматтық жағдайына әсер ететін 
оқиғаларды тіркеу үшін" АХАЖ 
бөлімдері құрылды. 1935 жыл-
дан 1950 жылға дейін барлық 
деңгейдегі акт жазбалары – 
орталықтан жергілікті органдарға 
дейін – КСРО Ішкі Істер Халық 
Комиссариатының жүйесінде бол-
ды. Кейінгі жылдары АХАЖ бю-
росы деп аталды және Қазақ КСР 
Халық депутаттары Кеңестерінің 
атқару комитеттері жанындағы 
жергілікті атқарушы органдардың 
құрылымына кірді. Қазақстан 
тәуелсіздік алғаннан кейін 1991 
жылдан бастап Қазақстан Ре-
спубликасы атқарушы орган-
дары әкімшіліктерінің АХАЖ 
бөлімдері деп аталды. 1997 
жылы Құқықтық реформаның 
мемлекеттік бағдарламасына бай-
ланысты барлық деңгейдегі АХАЖ 
бөлімдері Әділет министрлігінің 
жүйесіне кірді. Неке (ерлі-
зайыптылық) және отбасы ту-
ралы жаңа Кодекс енгізілгеннен 
кейін 2012 жылы Қазақстанда 
азаматтық хал актілерін жазу ор-
гандары (АХАЖ) таратылды. Енді 
бұл орган АХАТ деп аталады, яғни 
азаматтық хал актілерін тіркеу.

Дәл осы органда азаматтық 
хал актілерін жазу кітаптарында 
әрқайсымыздың өміріміздегі ең 
маңызды оқиғалар тіркеледі: туу, 
некені тіркеу, некені бұзу, әкесінің 
атын өзгерту, Әке (ана) болу-
ды, бала асырап алуды және ең 
қайғылы оқиғаны анықтауға бай-
ланысты мәселелер шешіледі 
қайтыс болуды тіркеу.

Азаматтық хал актілерін жазу 
кітаптары АХАЖ органдары 
құрылғанға дейін діни мекеме-
лерде жүргізілген метрикалық 
кітаптардың сабақтастығын сақтап 
қалды. Некенің заңдылығы, туы-
лу және өлім фактісі шіркеудің 
метрикалық кітаптарындағы 
жазбаны анықтады. Мұндай 
әрбір жазба дәуірінде сол свя-
щеннослужителем, ол венчал, 
крестил және отпевал прихо-
жан өзінің келу. Бүгінгі таңда 
метрикалық кітаптар кейде сіздің 
отбасыңыздың шежіресін, дінін 
ғана емес, кәсіп түрін және оның 
жылдар бойы қалай өзгергенін 
немесе отбасылық ағашты қалай 
құрастырғанын білуге болатын 
жалғыз растайтын құжат бо-
лып табылады. Мысалы, өткен 
ғасырдың 20-30-шы жылдарының 
жазбаларын қарастыра отырып, 
«күйеу жігіттің кәсібі» бағанында: 
«Қызыл әскер», «строгаль», 
«хат жүргізуші», «наубайшы» 
деп жазылған. Қалыңдық кәсібі 
бойынша «қызметші», «кеңсе 
қызметкері», «шаруа әйел», 

«коммунарка», «батрачка» болды. 
Әлеуметтік жағдайы да көрсетілді: 
«кедей адам», «орта шаруа», «ком-
муна мүшесі». «Отбасы жағдайы» 
бағаны сол кездегі қалыңдықтарды 
«қыз», «жесір», «ажырасқан» деп 
үш санатқа бөлді. Жиырмасыншы 
жылдары басым көпшілігі өмірінде 
бірінші рет үйленді, ал екінші және 
кейінгі некелер өте сирек болды.

Азаматтық хал актілерін тіркеу 
туралы деректер статистиканың 
негізін құрайды, соның арқасында 
мемлекет өзінің одан әрі әлеуметтік-
экономикалық дамуын жоспарлай-
ды. Мұндай жоспарлардың, мы-
салы, зейнетақы мен мемлекеттік 
жәрдемақы төлеуге қатысты 
негізділігі мен дәлдігі азаматтық 
хал актілерін уақтылы және толық 
есепке алуға тікелей байланысты.

Статистикалық есептерге 
сәйкес қоғамның демографиялық, 
моральдық-адамгершілік жағдайы 
туралы да айтуға болады. Бұл 
туралы біз халықтың табиғи 
қозғалысының статистикасынан 
біле аламыз. Ақсу ауданы бойын-
ша үш он жылда 4883 туу, 1677 
қайтыс болу, 1212 неке қию, 419 
некені бұзды.

Соңғы 15 жылда азаматтық 
хал актілерін тіркеу саласын-
да «Электрондық үкімет» және 
«Цифрлық Қазақстан» мемлекеттік 
бағдарламаларына үнемі назар 
аударылып келеді. Оның мақсаты, 
мемлекеттік қызметтерді жетілдіру 
және Мемлекеттік қызметтерді 
көрсету процесін автоматтан-
дыру ғана емес, сонымен қатар 
азаматтың қатысуынсыз кейбір 
рәсімдерді жүргізу мүмкіндігі. «Жеке 
тұлғалар» деректер базасының 
басқа мемлекеттік органдармен 
біріктірілген жүйесі медициналық 
мекемелерден келіп түскен қайтыс 
болу туралы медициналық куәлік 
негізінде өлімді АХАЖ ақпараттық 
жүйесі арқылы онлайн режимінде 
тіркеуге мүмкіндік береді.

2008 жылдан бастап «АХАЖ 
тіркеу пункті» ақпараттық жүйесі 
енгізілді және табысты жұмыс 
істеуде, онда азаматтық хал 
актілерін электрондық түрде 

тіркеу жүргізіледі. Акт жазбала-
ры мен азаматтық хал актілерін 
тіркеу туралы куәліктерді қолмен 
толтыру тарихқа кетті. 2017 
жылы электронды мұрағатты 
құру аяқталды. Ол үшін 1937-
2007 жылдар аралығында АХАТ 
мұрағаттарының актілік жазба-
лары сканерленді, цифрланды-
рылды және өзектендірілді. Егер 
бұрын қызметті алу келу сипа-
тында болса, содан кейін халыққа 
қызмет көрсету орталықтарында 
(ХҚКО) «бір терезе» қағидаты 
бойынша болса, онда осы 
бағдарламаларды енгізумен 
қызметтерге үйден шықпай-ақ, 
интернетке қолжетімділік және 
электрондық цифрлық қолтаңба 
(ЭЦҚ) болған кезде EGOV 
мобильдік қосымшасы арқылы 
тапсырыс беруге болады.

Туғаннан бастап соңғы минутқа 
дейін адамның өмірі азаматтық 
хал актілерін жазу органдарының 
қызметімен байланысты.

Сондықтан АХАЖ қызметкер-
лерін өмір тағдырының шежіре-
шілері деп атауға болады. АХАЖ 
қызметкері – әдемі мамандық.

Ақсу ауданында әр уақытта 
көптеген жылдар бойы бұл кәсіпке 
арналды:

Қазбекова Гүлшахра 
Қайденқызы, Жүнісова Ғалия, 
Ғаниева Шара Мәдіғожанқызы, Ах-
метова Мақпал Сейдахметқызы, 
Нұрланова Зифа Қапанқызы.

АХАЖ ақпараттық жүйесі 
енгізілгенге дейін азаматтық хал 
актілерін тіркеу құқығына ауылдық 
округтердің мамандары ие болды:

Ж.Мамырбаева, Ғ.Кентбаева, 
Р.Ғалымжанова, Г.Ыдрышбаева, 
Е.Ходжаева, М.Алимолдин, 
Б.Мырзекенова, Б.Айткожанова, 
О.Алдабергеновтер және т.б.

М е р е к е л е р і ң і з б е н , 
құрметті әріптестер! Сіздерге 
шығармашылық табыс тілейміз! 
Жақсы денсаулық және ұзақ өмір 
тілейміз!

Аида ДОСЫМБЕКҚЫЗЫ,
аудандық АХАТ қызметінің 

бас маманы. 

АХАЖ ҚЫЗМЕТІНЕ - 100 ЖЫЛ!

АХАЖ тіркеу пункті халық үшін! 

Қазақстан Республикасы 
Үкіметінің 2014 жылғы 24 ақпандағы 
«Әкімшілік-аумақтық бірліктерге, 
елді мекендердің құрамдас 
бөліктеріне атау беру, оларды 
қайта атау, сондай-ақ, олардың 
атауларының транскрипциясын 
нақтылау мен өзгерту кезінде 
тиісті аумақ халқының пікірін еске-
ру қағидаларын бекіту туралы» 
№138 қаулысының 8-тармағының, 
1), 2)-тармақшаларына сәйкес 
2021 жылдың сәуір айының 8-і 
күні сағат: 10-00-де Жансүгіров 
ауылдық округі әкімдігінің мәжіліс 
залында  Ақсу ауданы, Жансүгіров  
ауылының шығыс бөлігіндегі 
бірінші және екінші көшелерге 
атау беру бойынша мәселе 
қаралатындығын хабарлаймыз.

ХАБАРЛАНДЫРУ!

Сіздерді Есмұрат Сиқымов атындағы орта мектебі, мектеп 
жанындағы интернатымен КММ-не 2021-2022 оқу жылына 1 – 
сыныпқа оқушыларды қабылдаймыз.

Бірінші сынып оқушыларының құжаттарын қабылдау 1 сәуірде 
басталады. Бірінші сынып оқушыларының құжаттарын қабылдау 
1 сәуірде басталып, 1 тамызға дейін жалғасады. Бұл – білім беру 
процесіне қатысушыларға ыңғайлы болу үшін қабылданған шешім.

Ата-аналар мектепті алдын-ала анықтап, оқуға қажетті 
құжаттарды уақытылы тапсырады, сондай-ақ, балаларды оқу - 
құралдарымен қамтамасыз етеді.

Мектеп басшылығы сыныптарды жинақтап, қажетті оқулықтарды 
алдын ала сатып алады. Сонымен қатар педагогтер құрамын 
анықтап, сағат санын бөледі. Өтінішті egov.kz арқылы беруге бола-
ды. Қажетті құжаттар тізімі:

Ата-аналардың өтініші (немесе оларды алмастыратын тұлғалар);
Баланың туу туралы куәлігінің көшірмесі;
«Бала денсаулығы паспорты» 026/у-3 нысаны бойынша 

денсаулық жағдайы туралы құжат;
063/у нысаны бойынша денсаулық жағдайы туралы құжат;
3х4 көлеміндегі 2 фото.
Өтініш бір жұмыс күні ішінде қарастырылады.

Е.Сиқымов атындағы орта мектебі мектеп жанындағы 
интернатымен КММ-нің  мектеп әкімшілігі.                    

Құрметті жерлестер, 
ауыл тұрғындары!

2021 жылдың 1-31 наурыз аралығында
«Жетісу Газ» Корпорациясы АҚ-нан

КӨКТЕМГІ ҰТЫС ОЙЫНЫ
НЕГІЗГІ СЫЙЛЫҚ - СМАРТФОН 

SAMSUNG GALAXY A51!
Қатысу шарттары: 

1-31 наурыз аралығында біздің қоңырау шалу 
орталығы арқылы газ баллонына тапсырыс 

беріңіз:
Жеке шот нөмірін Жетісу Газға тіркеуді 

ұмытпаңыз.
Біздің zhetysu_gas инстаграм аккаунтына 

жазылыңыз;
Түсініктемелерде екі досыңызды белгілеңіз

ТОЛЫҚ АҚПАРАТ: 1352 
+7 (7282) З2-00-32, +7 (7282) 32-00-05, 

+7 (7282) 32-00-51,
+7 700 732 00 32, +7 702 709 65 67, 

+7 701 232 00 42
@ZHETYSU_GAS

АЛАР АСУЫҢ 
БИІК БОЛСЫН!


