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Құрметті Ақсу ауданының 
тұрғындары! 

Бәріміз білетіндей аса 
маңызды науқан яғни, халық 
санағы өтіп жатыр. Мемле-
кет өркендеуіне әр тұрғынның 
қосар үлесі бар, әсіресе, ауыл 
халқының үлес салмағының 
өсуі туған өлкеміздің ауылдың 
даму үрдісіне септігін тигізбек. 
Осы ретте барша ақсулықтарды 
жалпы халық санағына қатысуға 

шақырамыз. 
Ақсу ауданы бойынша 

1-30 қазан аралығында 38 
интервьюер-санақшы қызметін 
атқарып жүр. Санақшылар 
үйлерді аралау барысын-
да түсіністікпен қарап, нақты 
толық мәлімет берулеріңізді 
сұраймыз.

Интервьюерлердің үй ара-
лау кезінде электронды 
планшеттерді пайдалануда. 
Санақ кезінде мәліметтер жинау 
үшін сәйкестендіргіш ретінде 
азаматтардың ЖСН коды 
қолданылады. Бұл ақпараттың 
қайталануын болдырмауға 
мүмкіндік береді. 

Санақ жүргізетін интервью-
ерлерде басылған фотосуреті 
бар, аты-жөні жазылған, мөрі 
басылған куәлігі және Халық 
санағының символикасы бар көк 
түсті шарфтары, қолдарында 
халық санағының символикасы 
бар көк түсті портфельдері бар.

Құрметті ауыл тұрғындары!
Қазақстанда әркім маңызды. 

Сондықтан Жалпыұлттық Халық 
Санағы барысында барлық 
аудан тұрғындарын белсенді 
қатысуына шақырамыз.  

АҚСУ АУДАНДЫҚ 
СТАТИСТИКА 

БАСҚАРМАСЫ.

Жуырда "Молықбай" атындағы 
мәдениет үйінің салтанат за-
лында Ұстаздар күніне арналған 
мерекелік шара өтті. Қазан ай-
ында аталып өтетін мерекелер 
ішіндегі ең ұлық та, ұлағатты 
мерекенің бірі - Ұстаздар күні! 

Ұлағатты ұстаздардың 
кәсіби мерекесі қарсаңында 
аудан әкімі Базарханов Есім 
Сейілханұлының қатысуымен 
жиынға шәкірт тәрбиелеудегі 
еңбегі ерен ұстаздар қауымы 
қатысты.      

Аудан әкімі Базарханов 
Есім Сейілханұлы ұлағатты 
ұстаздарды кәсіби мерекесімен 
құттықтап, жаңа оқу жылын-
да сәттілік тіледі. «Білім - 
біліктілікке жеткізер баспалдақ, 
ал, біліктілік - сол білімді іске 
асыра білу дағдысы»,-деп Ахмет 
Байтұрсынұлы айтқандай, білімі 
мықты, білігі жоғары жаңашыл 
ұстаздар біздің оқу ордалары-
мызда да жеткілікті екеніне көз 
жеткіздік. Өз істерінің жоғары 

деңгейдегі мамандары атанған 
осы бір құрметті жандардың ты-
нымсыз еңбектерінің арқасында 
мектеп табалдырығынан 
мыңдаған шәкірттеріміз за-
ман сұранысына сай білікті де, 
білімді жандар  болып  шығуда.

Кәсіби мереке қарсаңында 
білім және ғылым саласы-
на өздерінің елеулі үлестерін 
қосып, жас ұрпақты білім нәрімен 
сусындатып, әрі өнегелі тәлім-
тәрбие беріп жүрген ұлағатты 
ұстаздарға «Айырықша еңбегі 
үшін» Құрмет Грамоталары мен 
Алғыс хаттар табысталды. 

Шәкірттер санасына білім 
сәулесін шашып, ғылымның 
шырағын жағып жүрген 
ұлағатты ұстаздарға ақ 
тілектер мен ыстық ықылас 
білдірген мәдениет үйінің 
қызметкерлері мерекелік кон-
церт ұйымдастырып, жиылған 
қауымға ерекше көңіл-күй сый-
лады.  

Назым НҰРТАЙҚЫЗЫ.

Өсімдіктер карантині жөніндегі мемлекеттік іс - ша-
ралар Қазақстан Республикасының Ұлттық қауіпсіздігін 
қамтамасыз етудегі жүйесінің құрамдас бөлігі болып 
табылады. Мемлекеттік органдар, жеке және заңды 
тұлғалар 11 ақпан 1999 жылғы №344-I ҚР «Өсімдіктер 
карантині» туралы Заңын және 29 маусым 2015 
жылғы ҚР аумағын карантиндік объектілерден қорғау 
ережесінің орындалуын қамтамасыз етуге міндетті. 
Осыған байланысты, басқа облыстарға және шет мемле-
кеттерге тасымалданатын ауылшаруашылық өнімдеріне 
(дән дақылдары, мал азығы, май бұршақ және т.б.) 
фитосанитариялық және карантиндік сертификат алу 
қажет ҚР «Өсімдіктер карантині» туралы Заңын12-1 ба-
бына сәйкес.

- карантиндік сертификат - мемлекет ішінде 
тасымалдауға арналған карантинге жатқызылған өнімнің 
карантиндік жай-күйін куәландыратын құжат;

- фитосанитариялық сертификат - карантинге 
жатқызылған экспорттық өнімнің карантиндік жай-күйін 
куәландыратын құжат.

Карантинге жатқызылған өнімді Қазақстан 
Республикасының аумағында тасуға карантиндiк сер-
тификат беру және карантинге жатқызылған өнімді 
Қазақстан Республикасынан тыс жерлерге шығаруға 
фитосанитариялық сертификат беру мемлекеттік 
көрсетілетін қызметтерін Қазақстан Республика-
сы Ауылшаруашылығы министрлігі Агроөнеркәсіптік 
кешендегі мемлекеттік инспекция комитетінің Ақсу 
аудандық аумақтық инспекциясында  көрсетеді.

Карантиндік, фитосанитариялық сертификат алу 
үшін жеке және заңды тұлғалар "электрондық үкіметтің" 
www.egov.kz, www.elicense.kzвеб порталы арқылы 
өтінім берушінің электрондық цифрлық қолтаңбасымен 
куәландырылған элекрондық сұрау салу түрінде өтінім 
береді, сондай-ақ, карантиндік жай – күйін айқындау үшін 
карантинге жатқызылған өнімді өсімдіктер карантині 
жөніндегі мемлекеттік инспекторға ұсынады.

Басқа облыстан немесе шет елден ауданымызға 

ауылшаруашылық өнімдерін тасымалдап әкелу үшін, 
өнімді алып шығатын жердің аумақтық инспекциясынан 
карантиндік немесе фитосанитариялық сертификат алу 
қажет және аудан аумағына келген кезде инспекцияға 
хабардар ету міндеттеледі, екінші қайтара тексеру 
жүргізу үшін.

Карантиндік және фитосанитариялық сертификаттар-
ды беру, карантиндік өнімдерді қарау мен тексеру тегін 
жүргізіледі.

Карантиндік сертификат өтінім түскен уақыттан бас-
тап – 1 (бір) жұмыс күні ішінде, фитосанитариялық сер-
тификат 3 (үш) жұмыс күні ішінде беріледі.

Жұмыс кестесі:
 - Дүйсенбі-жұма аралығында сағат: 9:00-ден 18:30-ға 

дейін (түскі үзіліс сағат: 13:00-ден 14:30-ға дейін).
- Демалыс және мереке күндері – Қазақстан 

Республикасының еңбек заңнамасына сәйкес 
көрсетілетін қызметті беруші белгілеген жұмыс уақыты 
кестесіне сай атқарады.

- Өтінім қабылдау және мемлекеттік қызмет көрсету 
нәтижесін беру сағат: 9:00-ден 17:30-ге дейін жүзеге 
асырылады (түскі үзіліс сағат: 13:00-ден 14:30-ға дейін).

-  Мекен - жайымыз: Ақсу ауданы, Жансүгіров ауылы, 
Қ.Сәтбаев к-сі, №2 "Б".

Сонымен қатар карантинге жатқызылған өнімдердің 
карантиндік және фитосанитариялық сертифика-
ты болмаған жағдайда «Өсімдіктер карантині ту-
ралы» 1999 жылғы 11 ақпандағы №344-I Қазақстан 
Республикасының Заңының 13 - бабының талаптары 
бұзылған болып табылады. Осыған байланысты жеке 
және заңды тұлғалар тарапынан карантиндік және 
фитосанитариялық сертификат алынбаған жағдайда  ҚР 
«Әкімшілік құқық бұзушылық» туралы Кодексі бойынша 
400 бабына сәйкес әкімшілік шара қарастырылған.

Г.САМАТОВА,
 аудандық аумақтық инспекциясының өсімдіктер 

карантині жөніндегі мемлекеттік 
инспекторы.

ШАРУА ҚОЖАЛЫҚ БАСШЫЛАРЫНА 
ҚҰЛАҚҚАҒЫС!

Аудан тұрғындарының назарына!

Батыр бабаларымыз аңсап өткен 
Тәуелсіздігімізге биыл 30 жыл тола-
ды. Тәуелсіздігіміздің 30 жылдығын 
Ақсу ауданы жоғары жетістіктермен 
қарсы алуда. Ауданымыздағы 
игі шаралардың бәрі осы атаулы 
күнмен астасып жатады.

2021 жылдың 4 қазан күні 
«Бөрібай батырдың жорық жолда-
рымен» атты тарихи-танымдық ав-
тошеру жолға шықты. Автошерудің 
мақсаты – батыр бабаларымыздың 
ел үшін, жер үшін жасаған 
жанқиярлық ерлігін өскелең ұрпаққа 
үлгі етіп, батырлар рухына бас ию, 
құран бағыштап, бастарына зиярат 
ету. Осындай өнегелі автошеруді 
ұйымдастырушы – «Бөрібай Ба-
тыр» қорының төрағасы Қасымов 
Берікбол және «Төлегетай Кетбұқа» 
қорының Алматы облыстық 
филиалының төрағасы Қадырұлы 
Сабыр мырза.

«Бөрібай батырдың жорық жол-
дарымен» автошеруі Ақсу ауданы, 
Жансүгіров ауылындағы Бөрібай ба-
тыр ескерткішінің алаңында батырға 
құран бағыштап, жолға шықты. Осы 
экспедиция тобының бір мүшесі, 
жерлесіміз, ақын Ербол Оразбе-
ков осы сапар туралы ой толғауын 
өлеңмен өрген екен: 

Жеткізейін жаңалықты толғауыммен,
Сөзге сараң ағайын болмадым мен.
Автошеру Ақсудан жолға шықты -
«Бөрібай батыр» жорық жолдарымен.
Қалайша жақсылыққа қуанбайсың?!
Естіген соң дүбірді тұра алмайсың.
Ақ туын көрген кезде бабамыздың,
“Бөрібай! Бөрібай!”,-деп ұрандайсың.
Талай іс берекемен атқарылды,
Ел біледі, халқың үшін шапқаныңды.
Өзі бастап ағамыз бұл шеруді,
Бөрібайлап Ақсудан атқа мінді.
Кедергіге кідіріп қарамады.
Тұлпарларын таймастай ғып 
                                            тағалады.
Қайсар туған азамат аман болсын,
Бойында бар, қасиет - баба қаны.
Құрмет жасап барлық батыр 
                                           бабамызға,
Ескерткіштер орнатқан ауыл, ел, 
                                             қаламызға.
Көсемдердей бастап жүрген көшімізді,
Береке берсін Берікболдай ағамызға.
Ел үшін қызмет жасап күресейік,
Берекелесіп, бірлесіп, бір өсейік.
Бөрібайлап батырлар шығып жатса,
Біз қолдайық соңынан ілесейік! 
Шын ниетті осындай білдіріңіз,
Ағайынмен араласып бір жүріңіз.
Сапарымыз ағайын сәтті болсын, 
Арта берсін ынтымақ, бірлігіміз!

Сол күнгі кесте бойынша «Наурыз-

бай батыр» кесенесіне уақытында 
жетті. Алматылық ағайындар күтіп 
алып, батыр бабаларымызға құран 
бағыштап, шамалғандық Серік Ба-
кишев бауырымыз арнайы ас берді 
және автошеруге сәтті сапар тілеген 
қауым шығарып салды. Автошеру 
Тараз арқылы Шымкентке бет алды.

Шерудің кестесі бойынша 5 
қазан күні Шымкент қаласындағы 
Қабанбай батыр ескерткішінің 
алаңында құран бағыштап, Шәуілдір 
арқылы Арыстан Бабтың кесенесіне 
зиярат етеді.

6 қазан күнгі кесте бойынша 
Түркістан қаласындағы Ахмет Яс-
сауи кесенесіне зиярат етіп, Бөрібай 
батырға құран бағышталады және 
Қабанбай батырдың ескерткішіне 
барады. Түстен кейін Шәуілдер 
– ескі Сауран қаласындағы 
қорымда Қаптағай батырға құран 
бағышталады.

7 қазанда Қызылорда – 
Жезқазғанға жол жүру.

8 қазанда Жезқазған – Ұлытау 
бағытымен Алаша хан, Жошы хан 
мазарларына және тағы да басқа 
қасиетті орындарға зиярат етіледі.

9 қазан күні Жезқазған қаласында 
Бөрібай бабамызға арнайы ас 
беріліп, түстен кейін Жезқазған 
– Бұлантыға жол жүріп, Бөрібай 
батырдың қайтыс болған жеріне 
зиярат етіледі.

10 қазан күні Қызылорда облысы, 
Жаңақорған ауданындағы Төлегетай 
бабамыздың кесенесіндегі жыл 
сайын өткізілетін салтанатты жи-
налыс пен арнайы асқа қатысады. 
Ұйымдастырушы «Кетбұқа – 
Төлегетай» халықаралық қоғамдық 
қоры. Президенті Мусин Қайрат.

Ләззат ҚАСЫМБЕКОВА.

БӨРІБАЙ БАТЫРДЫҢ ЖОРЫҚ ЖОЛДАРЫМЕН

БАТЫРЛАР ЖОЛҒА ШЫҚТЫ БӨРІБАЙЛАП ҰСТАЗДАР МАРАПАТТАЛДЫ



2 бетАЌСУ ӨЊІРІ8 қазан 2021 жыл

1) жобаның атауы: Алматы облысының Ақсу ауданында орналасқан «Қапал-
Арасан-2» гранит кен орнын жою жоспары;

2) аумағына әсер етуі мүмкін және аумағында қоғамдық тыңдаулар өткізілетін 
әкімшілік - аумақтық бірліктердің тізбесі: Алматы облысы, Ақсу ауданы, Арасан 
ауылдық округі;

3) қоғамдық тыңдауларды өткізудің басталу орны, күні және уақыты көрсетіледі. 
Ашық жиналысты өткізу мерзімі қоғамдық тыңдауларға қатысушылардың шешімі 
бойынша қатарынан бес жұмыс күніне дейін ұзартылуы мүмкін: қоғамдық тыңдаулар 
карантинге байланысты онлайн режимде өткізіледі. Онлайн конференцияға сілтеме: 
https://us05web.zoom.us/j/4907939045?pwd=R0I1NXJvWFhHV3VXM0FWUUVZbDZW
Zz09. конференция идентификаторы: 490 793 9045, кіру коды: iWcGg3. өткізу күні: 
15.11.2021 ж., уақыты 11:00;

4) көзделіп отырған қызмет бастамашысының деректемелері мен байланыс 
деректері: «GigoTrade» ЖШС, БСН 101040009086, тел.: 87771230755, kzgeos@mail.
ru;

5) мемлекеттік экологиялық сараптама объектілерінің құжаттамасын 
құрастырушылардың немесе әзірлеушілердің деректемелері және байланыс 
деректері: әзірлеуші Р. А. Құрманғалиев, тел.: 87012775623;

6) бірыңғай экологиялық порталға және тиісті әкімшілік - аумақтық бірліктің 
жергілікті атқарушы органының ресми интернет - ресурсына сілтеме жасау, ол бой-
ынша қоғамдық тыңдауларға шығарылатын материалдармен, ал кейін қоғамдық 
тыңдаулардың жарияланған хаттамасымен танысуға болады: ecoportal.kz;

7) көзделіп отырған қызмет, қоғамдық тыңдаулар өткізу туралы қосымша 
ақпараталуға, сондай-ақ көзделіп отырған қызметке қатысты құжаттардың 
көшірмелерін сұратуға болатын электрондық мекен - жайы мен телефон нөмірлері: 
87771230755, kzgeos@mail.ru;

8) қоғамдық тыңдауларға шығарылатын құжаттар бойынша және қоғамдық 
тыңдаулардың жарияланған хаттамасы бойынша жұртшылық пен мүдделі 
жұртшылық өздерінің ескертулері мен ұсыныстарын жазбаша немесе электрондық 
нысанда жібере алатын қоршаған ортаны қорғау саласындағы уәкілетті органның не-
месе облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың жергілікті 
атқарушы органының электрондық мекен - жайы мен пошталық мекен - жайы: 
329267eco@mail.ru, Талдықорған қ., Қабанбай батыр к-сі, 26; 

Н.Б.ҚАЛҚАМАНОВ,
 инженер-геолог.

1) Наименование проекта: План ликвидации месторождения гранитов «Капал-
Арасан-2», расположенного в Аксуском районе Алматинской области;

2) Перечень административно-территориальных единиц, на территорию которых 
может быть оказано воздействие и на территории которых будут проведены обще-
ственные слушания: Алматинская область, Аксуский район, Арасанский сельский 
округ;

3) Место, дата и время начала проведения общественных слушаний. Срок прове-
дения открытого собрания может быть продлен до пяти последовательных рабочих 
дней по решению участников общественных слушаний: Общественные слушания 
проводятся в онлайн режиме в связи с карантином. Ссылка на онлайн конференцию: 
https://us05web.zoom.us/j/4907939045?pwd=R0I1NXJvWFhHV3VXM0FWUUVZbDZW
Zz09. Идентификатор конференции: 490 793 9045, Код доступа: iWcGg3. Дата про-
ведения: 15.11.2021г., время 11:00;

4) Реквизиты и контактные данные инициатора намечаемой деятельности: ТОО 
«GigoTrade», БИН 101040009086, Тел.:87771230755, kzgeos@mail.ru;

5) Реквизиты и контактные данные составителей или разработчиков докумен-
тации объектов государственной экологической экспертизы: Разработчик РООС 
Курмангалиев.Р.А., тел.: 87012775623;

6) Ссылка на Единый экологический портал и официальный интернет-ресурс мест-
ного исполнительного органа соответствующей административно-территориальной 
единицы, по которой можно ознакомиться с материалами, выносимыми на обще-
ственные слушания, а после и с опубликованным протоколом общественных слуша-
ний:  ecoportal.kz;

7) Электронный адрес и номер(-а) телефона, по которым можно получить дополни-
тельную информацию о намечаемой деятельности, проведении общественных слу-
шаний, а также запросить копии документов, относящихся к намечаемой деятельнос-
ти: 87771230755, kzgeos@mail.ru;

8) электронный адрес и почтовый адрес уполномоченного органа в области охра-
ны окружающей среды или местного исполнительного органа областей, городов ре-
спубликанского значения, столицы, по которым общественность и заинтересованная 
общественность может направить свои замечания и предложения в письменной или 
электронной форме по документам, выносимым на общественные слушания и по 
опуб-ликованному протоколу общественных слушаний: 329267eco@mail.ru, г. Талды-
корган, ул. Кабанбай батыра, 26;

Н.Б.КАЛКАМАНОВ,
 инженер-геолог.

Құқықтық статистика органда-
рымен мемлекеттік қызметтің 3 
түрі көрсетіледі: соттылықтың 
болуы туралы анықтама, 
мұрағаттық анықтама және про-
куратура органдарынан, тергеу 
және анықтау органдарынан 
шығатын ресми құжаттарға апо-
стиль қою туралы анықтама 
беру. 

Мемлекет Басшысының 
мемлекеттік қызметті 
электрондық форматқа көшіру 
бойынша тапсырмасын іске 
асыру шеңберінде Комитет 
мемлекеттік қызметтің үш 
түрін автматтандыру және 
оңтайландыру жөнінде бірқатар 
іс-шаралар жүргізді. 

Сонымен "Соттылықтың бо-
луы немесе болмауы туралы 
анықтама беру" мемлкеттік 
қызмет толық автоматтанды-
рылды. 

Құжаттарды қабылдау және 
мемлекеттік қызметтерді 
көрсету нәтижесін беру www.
egov.kz «Электрондық үкімет» 
веб-порталы (әрі қарай – портал) 
арқылы альтернативті түрде 
де, сонымен бірге анықтаманы 
қағаз үлгісінде алу қажет болған 
жағдайда Мемлекеттік корпора-
ция арқылы жүзеге асырылады.

Сонымен бірге, қызметтерді 
оңтайландыру шеңберінде 
азаматтарға жылжымалы 
жүйенің абоненттік қондырғысы 

 Құқықтық статистика органдарымен көрсетілетін 
мемлекеттік қызмет алу тәртібіндегі оң өзгерістер 

енгізілгенін хабарлайды
арқылы, яғни mGov порталының 
мобильдік қосымшасы арқылы 
электрондық анықтама алу 
мүмкіндігі берілген. 

Азаматтарға арналған жаңа 
енгізулердің бірі Мемлекеттік 
корпорация филилалының 
мекенжайын таңдаумен ше-
телге шығу үшін анықтама 
алуға электрондық сұрау беру 
мүмкіндігі болып табылады, ол 
жерде қағаз түрінде жауап алуға 
болады. Бұрындары Мемлекеттік 
корпорацияға міндетті бара от-
ыра қағаз варианты ғана жіберу 
мүмкін болатын. 

Электрондық анықтаманы 
«EgovKzBot»Te legram-бота 
көмегімен алуға болады. 

Анықтама алу үшін «Мобильді 
азаматтар базасына» (МАБ) 
тіркелу қажет. Бұл үшін eGov.
kz порталында Жеке кабинетке 
өзінің деректерін енгізу қажет. 

Анықтама алу үшін Telegram 
мессенджерді көшіру керек, 
«EgovKzBot» іздеу жолына 
енгізу, енгізу/қайта енгізу. Әрі 
қарай «Қызметтер» бағанында 
"Соттылықтың болуы немесе 
болмауы туралы анықтама беру" 

атты сервисті таңдау, содан кейін 
азаматқа растау коды көрсетілген 
SMS – хабарлама келеді, кодты 
енгізгеннен кейін соттылықтың 
болуы немесе болмауы туралы 
ақпарат берілетін болады. 

Сондай-ақ, порталда 
электрондық анықтаманы ЭЦҚ 
қоймай-ақ, «Бір реттік SMS 
паролінің сервисінің» көмегімен 
алуға болады. 

Сонымен қатар, порталда 
«Үшінші тұлғалармен анықтама 
алу сервисі» жүзеге асырылған. 
Енді, жұмыс берушілердің өздері 
он-лайн қызметін қолдана отыра 
«жеке кабинет» және (неме-
се) sms-растау арқылы сұрау 
жіберілетін адамға қатысты, 
адамдардың келісім шарты 
болған кезде басқа адамдарға 
қатысты соттылықтың бо-
луы немесе болмауы туралы 
электрондық сұрау жібере ала-
ды. 

Осындай қызметті алудың 
негізгі шарты МАБ-на тіркеу бо-
лып табылады. МАБ-не тіркелу 
үшін қызмет алушыға порталдағы 
«жеке кабинетте» «телефон» 
деген бағанда телефон нөмірін 

көрсету керек немесе оны ЖСН-
ді Мемлекеттік корпорацияның 
кез келген фронт-офисіне тіркеу 
қажет. 

«Комитеттің және оның 
аумақтық бақсармаларының 
мұрағаттары шеңберінде 
мұрағаттық анықтамаларды 
және/немесе мұрағаттық 
құжат көшірмелерін беру» 
мемлекеттік қызметі ішінара 
автоматтандырылған. 

Қызмет алуға үшін электрондық 
сауалдарды жіберу сервисі 
портал арөылы іске қосылды. 
Қазіргі уақытта, қызметті пор-
тал арқылы немесе Мемлекеттік 
корпорация арқылы тапсыруға 
болады. Қызметтің нәтижелерін 
Мемлекеттік корпорация-
сы арқылы ғана алуға бола-
ды. Қызмет көрсету мерзімі 30 
күнтізбелік күннен 10 күнтізбелік 
күнге дейін қысқартылған. 

«Прокуратура органдарынан, 
тергеу және анықтау органдары-
нан шығатын ресми құжаттарға 
апостиль қою» мемлекеттік 
қызметі автоматтандырылмаған, 
ол Мемлекеттік корпорация 
арқылы қағаз түрінде көрсетіледі. 

Қызмет көрсету мерзімі 5 жұмыс 
күні.  Прокуратура органдары-
нан шығатын апостиль қоятын 
құжаттардың 99%  есепке 
ала отыра, соттылықтың бол-
кы немесе болмауы туралы 
анықтаманы құрайды, мынадай 
мүмкіндік іске асырылады: 

- композиттік қызметке 
электрондық өтініш беру –
соттылықтың болуы немесе 
болмауы туралы апостиль 
қойылған анықтама;

- мемлекеттік бажды он-
лайн режимінде электрондық 
үкіметтің төлем шлюзі (ЭҮ ТШ) 
арқылы төлеу;

- қызмет алушының филиал-
дың мекенжайын порталда 
таңдау.

Қызметтердің нәтижелерін 
қағаз түрінде алу үшін қызмет 
көрсететін Мемлекеттік корпо-
рациялар. Комитеттің қызметін 
электрондық форматқа 100% 
көшіру мақсатында, ҚР ӘМ 
«Е-Апостиль» сервисін іске асы-
ру шеңберінде апостильдендіру 
бойынша қызметтерді 
электрондық форматқа толық 
көшіру жұмысы жүргізілуде. 

Талғат ОМАРХАНОВ,
ҚР БП ҚСжАЕАЖК-нің 

Алматы облысы бойынша 
Сарқан, Алакөл және Ақсу 

аудандарының 
аға прокуроры.

АФ РГП на ПХВ «Казводхоз» КВР МЭГПР 
РК уведомляет о проведении общественных 
слушаний в соответствии с п/п.4 п.1 ст.57-2 ЭК 
РК, по разделу «ОВОС» к рабочему проекту 
«Реконструкция оросительных сетей Аксуско-
го района Алматинской области. Корректи-
ровка.

Слушания состоятся: 29 октября 2021 г.  в 
11.00 ч.

По адресу: Алматинская область, Аксуский 
район, с. Жансугуров, в здании ГУ «Аппарат 
акима Аксуского района Алматинской облас-
ти».

Заказчик:«АФ РГП на ПХВ «Казводхоз» КВР 
МЭГПР РК тел.: 8 (7282) 309279

Генеральный проектировщик: ТОО «Про-
ектный институт имени Джанекенова», дирек-
тор Арынов Д.,vodtk@mail.ru, тел.: 8 (7282) 
410414

Разработчик раздела ОВОС: ТОО «Проект-
ный институт имени Джанекенова», vodtk@
mail.ru, тел. 8(702)2252588;

Представитель МИО: Аким Аксуского райо-
на Базарханов Е.С.

8(7283) 221770
Государственный орган по проведению 

ГЭЭ: Вневедомственная экспертиза.
Адрес интернет-ресурса МИО, где размеще-

на документация по проекту: https://www.gov.
kz/memleket/entities/zhetysu-tabigat?lang=ru 

С проектной документацией в бумажном 
варианте можно ознакомиться по адресу: 
г.Талдыкорган,  ул. Кунаева 20.8 (7282) 410414

Замечания и предложения по проекту мож-
но направлять на эл.адрес:  

E-mail: vodtk@mail.ru,  aksuoniri@mail.ru

ҚР ЭГТРМ СРК «Қазсушар»ШЖҚ РМК 
АФММ ҚР ЭК 57-2б. 1т. 4т. сәйкес"Алматы 
облысының Ақсу ауданы, Ақсу суа-
ру жүйелерін қайта жаңғырту. Жұмыс 
жобасын түзету" нысанына жобалау-
іздестіру жұмыстарын әзірлеу бөлімі бой-
ынша қоғамдық тыңдаулар өткізілетіні 
туралы хабарлайды.

Қоғамдық тыңдалым 2021 жылы қазан 
айының 29 күні сағат 11:00-де  «Алматы об-
лысы Ақсу ауданы Жансүгіров ауылы, Ақсу 
ауданының әкімшілігі» мемлекеттік мекемесі

Тапсырыс беруші: ҚР  ЭГТРМ СРК 
«Қазсушар» ШЖҚ РМК АФ ММ ҚР 

Бас жобалаушы: ТОО «Проектный институт 
имени Джанекенова» Арынов.Д.

ЖАО өкілі: Ақсу ауданының әкімі Базарха-
нов Е.С. 8 (7283) 221770

ЖЭС жүргізу жөніндегі мемлекеттік орган: 
ведомстводан тыс сараптама.

Жоба бойынша құжаттама орналастырылған 
жергілікті атқарушы органның интернет-
ресурсының мекен-жайы: https://www.gov.kz/
memleket/entities/zhetysu-tabigat?lang=ru

Қағаз нұсқадағы жобалық құжаттамамен 
мына мекенжай бойынша танысуға болады: 
Талдыкорган қаласы, Қонаев көшесі, 20 үй. 
Тел.: 8 (7282) 410414.

Жоба бойынша ескертулер мен 
ұсыныстарды келесі электронды мекен-жайға 
жіберуге болады:

E-mail: vodtk@mail.ru, aksuoniri@mail.ru

ЖОБА
Ақсу аудандық мәслихатының 2017 

жылғы 30 қарашадағы №21-105 «Сот 
шешімімен коммуналдық меншікке 
түскен болып танылған иесіз 
қалдықтарды басқару қағидаларын 
бекіту туралы» шешімінің күші жой-
ылды деп тану туралы

Құқықтық актілер туралы» Қазақстан 
Республикасы Заңының 27-бабы-
на  сәйкес, Ақсу аудандық мәслихаты 
ШЕШТІ:

1. Ақсу аудандық мәслихатының 
«Сот шешімімен коммуналдық 
меншікке түскен болып танылған иесіз 
қалдықтарды басқару қағидаларын 
бекіту туралы».

2017 жылғы 30 ж. қарашадағы №21-
105 (Нормативтік құқықтық актілерді 
мемлекеттік тіркеу тізілімінде №4408 бо-
лып тіркелген) шешімінің күші жойылды 
деп танылсын.

2. Осы шешім 2021 жылдың 1 
шілдесінен қолданысқа енгізіледі.

Ақсу аудандық 
мәслихатының хатшысы.

ПРОЕКТ
О признании утратившим силу 

решения Аксуского районного мас-
лихата «Об утверждении Правил 
управления бесхозяйными отходами, 
признанными решением суда посту-
пившими в коммунальную собствен-
ность» от 30 ноября 2017 года №21-
105

В соответствии со статьей 27 Закона 
Республики Казахстан «О правовых ак-
тах», Аксуский районный маслихат РЕ-
ШИЛ:

1. Признать утратившим силу реше-
ние Аксуского районного маслихата «Об 
утверждении Правил управления бесхо-
зяйными отходами, признанными реше-
нием суда поступившими в коммуналь-
ную собственность» от 30 ноября 2017 
года №21-105 (зарегистрирован в Рее-
стре государственной регистрации нор-
мативных правовых актов под №4408). 

2. Настоящее решение вводится в дей-
ствие с 1 июля 2021 года.

Секретарь маслихата
Аксуского района

РЕШЕНИЕ 
АКСУСКОГО 
РАЙОННОГО 
МАСЛИХАТА

АҚСУ 
АУДАНДЫҚ 

МӘСЛИХАТТЫҢ 
ШЕШІМІ

Хабарландыру! Объявление!

Аудан тұрғындарының назарына! Вниманию жителей района!
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Қазіргі таңда сыбайлас 
жемқорлық заманауи қоғамның 
өзекті мәселесі болып табыла-
ды. Осы келеңсіз құбылыстың  
үдеп бара жатқаны ұрпақ 
тәрбиесіне зиян әкелетіні 
бәрімізді алаңдатады. 

Бұл мәселеге тереңірек 
үңілетін болсақ, сыбайлас 
жемқорлық ел болашағына, 
ұлттық қауіпсіздікке үлкен зия-
нын  тигізіеді. Яғни, осы келеңсіз 
құбылыспен күресу барша 
халықтың алдында тұрған ортақ 
мәселе екені айқын. 

Сыбайлас жемқорлық - заман 
ағысымен бірге өсіп - өркендеп, 
мол қаражат және қоғамдық 
бәсекелестік пайда болған жер-
лерге тамырын жайып, бүгінгі 
күнге дейін жойылмай отырған 
кеселдердің бірі. Бұл кесел да-

Жемқорлыққа қарсы  күрес - әр азаматтың 
міндеті

мушы елдердегідей біздің жас 
мемлекетімізге де орасан зор 
нұқсан келтіріп отыр.

Біздің қоғамда  сыбай-
лас жемқорлыққа орын жоқ. 
Қоғамның барлық күш – жігерін 
біріктіріп, осы дерттің одан ары 
ушықпауы үшін  оны тоқтатудың 
барлық амалдарын қолдану 
арқылы ғана бұл құбылсқа тиімді 
қарсы тұруға болады. Кез- келген 

өркениетті қоғам үшін сыбайлас 
жемқорлықпен күрес ең өзекті 
мәселелелердің бірі болып та-
балады. 

Сыбайлас жемқорлық 
мемлекетті ішінен жоюдың 
бастамасы мен жетістіктерді 
жоққа шығаратын, ұлттық 
қауіпсіздікке қауіп- қатер 
әкелетіндігі күмінсіз. Сондықтан 
да Қазақстан Республикасының 
мемлекеттік саясатының негізгі 
басымдылықтарының бірі бо-
лып осы індетпен күресу бар-
ша халықтың ортақ міндеті деп 
ойлаймын.

Алима ШАПИЫҚ,
Арасан ауылдық 
кітапханасының 

кітапханашысы, «Nur Otan» 
партиясының мүшесі.          

Сыбайлас жемқорлық қоғамдық қауіпті құбылыс 
ретінде көптеген қазіргі заманғы мемлекеттердің, 
соның ішінде Қазақстанның қоғамдық өміріне 
тән жағымсыз құбылыстардың салдары болып 
табылады. Мемлекеттік билік органдарындағы 
сыбайлас жемқорлық қазақстандық қоғам үшін 
ең үлкен қауіп болып табылады. Оның кең тара-
луы мен жүйеленуі жеке мүдделер көбінесе бүкіл 
мемлекеттің мүдделерінен асып кетуіне әкелді. 
"Қазақстан - 2050" Стратегиясы: қалыптасқан 
мемлекеттің жаңа саяси бағыты" сыбайлас 
жемқорлықты ұлттық қауіпсіздікке тікелей 
қатер дәрежесіне көтереді және мемлекет пен 
қоғамды осы жағымсыз құбылыспен күресте 
күш-жігерді біріктіруге бағыттайды. Жемқорлық 
құқық бұзушылықтарынан қызметтік әдеп норма-
лары мен ережелерін бұзушылықтарды ажырату 
мақсатында "Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-
қимыл туралы" заңмен сыбайлас жемқорлық құқық 
бұзушылықтары үшін тәртіптік жауапкершілік 
алынып тасталды. Жемқорлық субъектілерінің 
жауапкершілігі қылмыстық және әкімшілік заңнама 
призмасы арқылы қаралады.

Қолданыстағы заңнамаға сәйкес әкімшілік сы-
байлас жемқорлық құқық бұзушылықтарға мына-
лар жатады: 

- жеке тұлғалардың заңсыз материалдық 
сыйақы беруі; 

- мемлекеттік функцияларды орындауға 
уәкілетті адамның немесе оған теңестірілген 

Жемқорлықты болдырмайық!
адамның заңсыз материалдық сыйақы алуы; 

- заңды тұлғалардың заңсыз материалдық 
сыйақы беруі; 

- мемлекеттік органдар мен жергілікті өзін-
өзі басқару органдарының заңсыз кәсіпкерлік 
қызметті жүзеге асыруы және заңсыз кіріс алуы; 

- мемлекеттік органдар басшыларының сыбай-
лас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл бойынша шара-
лар қолданбауы. 

Құқық бұзушылықтың осы түрлерін жасағаны 
үшін жүзден алты жүз айлық есептік көрсеткішке 
дейінгі мөлшерде айыппұл түрінде әкімшілік 
жауапкершілік көзделген. Жемқорлық құқық 
бұзушылық жасағаны үшін қылмыстық 
жауаптылық белгілі бір мерзімге құқығынан айыра 
отырып не белгілі бір лауазымдарды атқару не-
месе белгілі бір қызметпен айналысу құқығынан 
өмір бойы айыра отырып, мүлкін тәркілей от-
ырып, айыппұлдарды, шектеуді немесе бас 
бостандығынан айыруды көздейді. 

Сондықтан да ҚР мемлекеттік саясатының  
негізгі басымдылықтарының бірі – осы 
зұлымдықпен  күресу болып отыр. Кез келген аза-
мат төтенше жағдайлар бөлім қызметкерлерінің 
заңсыз әрекеттеріне қарсы Ақсу ауданы Төтенше 
жағдайлар бөлімінің 8 (72832) 2-13-86 сенім теле-
фонына хабарласа алатынын ескертеміз.

Нұрдәулет ЖАҚСЫБАЕВ,
 аудандық ТЖБ бастығы, 

азаматтық қорғау майоры.

тоқталып, іргеміздің берік бо-
луы үшін қажет шараларды да 
айқындап берді. 

Тәуелсіздіктің 30 жылдығына 
қадам басқан Қазақстан үшін 
бұл он екі ай толымды істерге 
толы болуы тиіс. Президент 
мақаласының алғашқы бөлімі 
«Бағдар мен белес» деп ата-
лып, онда осы күнге дейін 
елімізде атқарылған дүние сара-
ланады. Алғашқы онжылдықта 
Қазақстан іргетасын қаласа, 
екіншісінде керегесін кеңейтіп, 
тарихын түгендеуге, шекарасын 
шегендеп, инфрақұрылымдық 
жобаларға баса мән берді. 
Үшінші онжылдықта еліміз 
индустриялық - инновациялық 
даму жолын таңдады. Ал алдағы 
төртінші онжылдықтағы міндет 
- қуатты елдің иесі және кемел 
қалық болу,-дейді Қасым-Жомарт 
Кемелұлы.  

«Таным мен тағылым» деп ата-
латын екінші бөлімде тарихты 
түгендеп, келер ұрпаққа қалдырар 
«Мәдени мұраға басымдық 
берілген. Президент азаттықтың 
ақ таңы оңай келмегенін айта 
келе, осы құндылықты бағалай 
білу үшін құзырлы органдар 
мен отандық телеарналарға 
мемлекеттік тапсырыстың белгілі 
бір бөлігін міндетті түрде тарихи 
тақырыптарға бағыттауды тапсыр-
ды. «Алмас қылыш», «Жау жүрек 
мың бала», «Томирис», «Кейкі 
батыр», «Тар заман» сияқты та-
рихи туындылармен шектелмей, 
ауқымды фильмдерге арқау бо-
латын шежіреміздегі маңызды бе-
лестер мен оқиғаларға мән беру 
керек, - дейді мемлекет басшы-
сы.  

Тарихымыздың осы ақтаңдақ 
беттері әлі күнге дейін жан-
жақты зерттелмей келеді. 
Тіпті, ғалымдардың арасында 
ашаршылық құрбандарының 
нақты саны туралы ортақ пайым 
жоқ. Ала - құла деректер және оның 
себеп - салдары жайлы әртүрлі 
көзқарастар қоғамды адастыра-
ды. Тиісті тарихи құжаттарды, 
жиналған мәліметтерді аса мұқият 
зерделеу керек. Білікті маман-
дар жүйелі зерттеумен айналы-
сып, соған сәйкес ашаршылық 
мәселесіне мемлекет тарапынан 
баға берілгені жөн. Біз бұл күрделі 
мәселеге ұстамдылықпен және 
жауапкершілікпен қарау-ымыз 
қажет. Жалпы, тарихи зерттеулерді 
ұраншылдық пен даңғазасыз, таза 
ғылыми ұстаныммен жүргізген 
дұрыс.

Президент бұл мақалада 
бодандық бұғауынан босауға ат 
салысқан желтоқсаншылар жайын 
да көтерді. Биыл бұл оқиғаға 35 
жыл толғалы тұр. 

1986 жылы өрімдей ұл-
қыздарымыз Кеңес Одағының 
қаһарынан қаймықпай, ұлт на-
мысы үшін алаңға шықты. 
Осы күннен соң тура бес 
жыл өткенде Тәуелсіздігімізді 
жариялауымыздың символдық 
мәні зор. Бұл орайда, азаттықтың 
алғашқы қарлығаштары - 
Желтоқсан қаһармандарының 
азаматтық ерлігі лайықты бағасын 
алып, жоспарлы түрде насихатта-
луы керек. 

Жалпы жаңа Қазақстанның 
тарихы әлі толық жазылмаған. 
Сондықтан президент ұлттық 
мүддемізге сай академиялық 
үлгідегі көп томдықты  жарыққа 
шығаруды тапсырды. Шетел ауди-
ториясына арналған Қазақстанның 
қысқаша тарихын жазып, әлемнің 
негізгі тілдеріне аударуды ұсынды. 
Мұның стратегиялық мәні зор. 
Жерімізге көз алартып, аумақтық 
тұтастығымызға күмәнданатындар 
әлі де бар. Соңғы кездері аза-

ТӘУЕЛСІЗДІК БӘРІНЕН 
ҚЫМБАТ!

маттарды аса толғандырған жер 
мәселесіне қатысты президент 
«Қоғам мен құндылық»  бөлімінде 
былай деп қадап жауап береді:

- Аумақтық тұтастығымызға 
күмән келтіріп, тату көршілік 
қатынастарға сына қаққысы келетін 
кейбір шетел азаматтарының 
арандатушылық іс - әрекеттеріне 
ресми және қоғамдық деңгейде 
тойтарыс бере отырып, 
ағартушылық жұмыстарын 
ұстамдылықпен жүргізген жөн. 
Біз ұлттық мүддені аспен де, та-
спен де қорғауға дайын болуымыз 
қажеттігін тағы да баса айтқым 
келеді. Яғни, бабалар қанымен, 
Алаштың жанымен осы күнге дейін 
сақталып келген қазақтың жеріне 
нұқсан келмейтініне Президенттің 
өзі кепіл болып отыр. 

Жерге байланысты бәріміз 
айқын білетін және бұлжымайтын 
ақиқат - қазақтың жері ешбір 
шетелдіктің меншігіне берілмейді, 
ешқашан сатылмайды. Осыны әр 
азаматымыз санасына берік сіңіруі 
қажет. Келесі жылы Жер кодексінің 
жекелеген нормаларына қатысты 
енгізілген мораторийдің мерзімі 
аяқталады. Ауылшаруашылығы 
мақсатындағы жерлерді 
айналымға енгізіп, халықтың 
игілігіне жарату - өте маңызды 
мәселе. Сондықтан биыл Жер 
мәселесі жөніндегі комиссия-
ны құрып, соның аясында бір 
байламға келген жөн.

Президент барды бағалауға 
да шақырды. Жер қадірін жалаң 
ұранмен өлшемей, Көкжайлауға 
от жақпай, Көбейтұзды лай-
ламай, әр тоқымдай жерді 
көздің қарашығындай сақтауға 
үндеді. Қоғамда үнемі қызу 
талқыланатын тағы бір тақырып 
- қазақ тілінің мәртебесі. Бұған 
қатысты да президенттің пайымы 
мығым.  

Мемлекеттік тілді білу - 
Қазақстанның әрбір азаматының 
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 не-
месе басқа да тілдерді аз ғана 
уақытта меңгере алатынын көріп 
отырмыз. Тұтас буын алмасқан 
осы жылдарда қазақ тілін үйренгісі 
келген адам оны әлдеқашан біліп 
шығар еді. Халқымызда «Ештен 
кеш жақсы» деген сөз бар. Ең ба-
стысы, ынта болуы керек.

Ал, мақаланың соңғы төртінші 
бөлімі «Ұлағат пен ұстаным» деп 
аталып, азаматтық қоғамды да-
мыту мен саяси реформаларды 
жалғастыруға арналады. Білім мен 
біліктің дәуірі - ХХІ ғасырда қазақ 
халқы да технологиядан қалыспай, 
әр адам өзін жетілдіріп, жаңа 
кәсіпті игеріп, ел дамуының ба-
сты қозғаушы күші болуы тиіс. Ал 
ондай азаматтарға қамқор болу - 
мемлекеттің міндеті. Тәуелсіздіктің 
құрдастары орда бұзар отыз жасқа 
келіп отыр. Сондықтан прези-
дент талантты, талапты буынға 
сенім артып отыр. Ал басты ұран 
«Тәуелсіздік бәрінен қымбат!» де-
ген ұғым болмақ. 

Еңсемізді тіктеп, егемен ел 
атанып, өз алдына отау тігіп дер-
бес мемлекет атанған Қазақстан 
қаншама қиындықтарға жолықса 
да тастай берік төзімділіктің 
арқасында, жалпақ әлемге 
өзінің өршіл үнін, өркениетке де-
ген үмітін мойындатты… Ата-
бабаларымыздан мұра болып 
қалған ұлан-ғайыр атамекен 
жеріміз, отарлық жоя алмаған 
тіліміз, мәдениетіміз тек қана 
қазақтың рухының күштілігімен 
сақталды. 

 Назым НҰРТАЙҚЫЗЫ.

«Қазақтың жері ешбір 
шетелдіктің меншігіне берілмейді, 
ешқашан сатылмайды». Мем-
лекет басшысының «Егемен 
Қазақстан» газетінде жарияланған 
мақаласында қоғамды мазалап 
жүрген жер мәселесі бойын-
ша тағы бір мәрте нақты жау-
ап берілді. «Тәуелсіздік бәрінен 
қымбат» деп аталатын мақалада 
Президент Қасым-Жомарт Тоқаев 
егемендігіміз бен елдігіміздің 
тірегі болатын басты бағыттарға 

Ана тілінің қадір - қасиетін же-
те түсініп, оның әдемі иірімдерін 
таныту өркениетті елдерге тән 
құбылыс. Өз тілін, дінін, салт-
санасын қадірлемеген адам 
толық зиялы бола алмайтыны 
хақ. 

Осы ретте облыс бойынша 
Қазақстан Республикасының 
«Тіл туралы» және «Жарнама 
туралы» Заңының талаптары-
на сәйкес рәсімделуін, олардың 
сауатты жазылуын қамтамасыз 
ету мақсатында «Тіл тазалығын 
сақтайық!» акциясы өтуде. 
Біздің І.Жансүгіров ауылымыз-
да да осы акцияның аясында 
бірқатар рейдтер мен жеке 
кәсіпкерлерге әдістемелік көмек 
көрсету жұмыстары жүргізілуде.

15-тен астам халыққа қызмет 
көрсету орындарына барып, 
мемлекеттік тілдің қолданылуын 
бақылап, заң айналасында 
түсіндіру жұмыстарын жүргізді. 
Қазақстан Республикасының 
«Тіл туралы» Заңына сәйкес 
барлық жарнамалар мен 
қызмет көрсету нысандарының 
деректемелері алдымен 
мемлекеттік тілде жазылуы тиіс 
екені ескертілді.

"Ақын Сара" атындағы 
мәдениет үйі.

Тіл 
тазалығын 
сақтайық! 

Тілді өркендету - баршаның ісі. Тіл - тек қарым – қатынас құралы 
емес, ұлтымыздың биік тұғыры. Бұл ретте біздің мемлекетіміздің 
тілге деген жанашырлығы басым. Елбасы жыл сайынғы халыққа 
жолдауында да басым бағыттарының бірі – мемлекеттік тілді 
жан – жақты дамытуға бысты назарда ұстап келеді. Қоғамда 
қазақ тілінің мемлекеттік дәрежесін нығайту еліміздің саясатының 
басты басымдығы болып қала береді. Б.Сырттанов ауылдық 
кітапханасында 5 қыркүйек күні Қазақстан Республикасының 
халықтарының тілдері күніне орай "Тіл өнерінің асыл мұрасы" атты 
танымдық сағаты өтті. Мақсаты - оқырмандардың өз тілін қасиетін 
біліп, өз ана тілінің көркемдігін. сезініп, соз құдіретін түсініп, оның 
адам өміріндегі маңызын ұғынуға үйрету. Өз тілін қастерлеуге, 
адамгершілікке тәрбиелеу. Қоғамда, мемлекеттік қолдау мүмкіндігі 
жоғары салаларда қазақ тілінің қолданыс аясы едәуір кеңейіп келе 
жатыр деп айтуға толық негіз бар. Қазіргі қоғамымызда жастардың 
белсенділігі жоғары. Жастарға баса назар аудару арқылы тіл саяса-
тын жүргізу мол жемісін береді деп ойлаймын.

"Ана тілі" дегеніміз – сол тілді жасаған, жасап келе жатқан 
халықтың баяғысын да, бүгінгісін де, болашағын да танытатын, сол 
халықтың мәңгілігінің мәңгілік мәселесі. Ана тілін тек өгей ұлдары 
ғана менсінбейді, өгей ұлдары ғана аяққа басады» деп Ғ.Мүсірепов 
айтқандай елдің болашағын, тілдің болашағын сақтау баршаның 
міндеті. Қазіргі жаһандану кезеңінде еліміздің ақпараттық кеңістігін 
әлемдік стандарттарға сай кеңейте отырып, мемлекеттік тілді 
ұлттық қауіпсіздіктің маңызды бір нысаны ретінде жетілдіруді және 
қорғауды қамтамасыз еткеніміз абзал.

Назира АУБАКИРОВА, 
«Nur Otan» партиясының мүшесі, Б.Сырттанов ауылдық 

кітапханасының кітапханашысы.

Тіл өнерінің асыл мұрасы

Н.Назарбаев:
«Тілден артық қазына жоқ, тілден артық 
қасиет жоқ».

***
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...Намаз маған не берді дейсіз 
бе? Күні кеше қаланың қақ орта-
сын ойған зәулім мешіттің жұма 
намазына бардым. Нанасыз 
ба, ол жаққа аяқ баспағалы екі 
жылдың көлемі болыпты. Екі 
жылды сұрамаңыз қажеке, өзіңіз 
білесіз, баршаны әуре-сарсаңға 
салып келе жатқан тәжді 
індеттің ылаңы, одан қалды таң 
мен кешті таңдамайтын кәсібім 
бар дегендей. Бір ғанибеті, 
індет адам мен адамның ара-
сын ажыратқанымен, Алла мен 
адамның арасын үзе алмады. 
"Сақтансаң сақтаймын",-деген 
Құдайға әрдайым үйімнің де, 
жүрегімнің де төрі дайын. Ал, 
кешегі мешіт ауласындағы 
намаздың әсері өтті маған. 
Ғажайып  бейне,  сібірлеп  
жаңбыр жауғалы тұр, күн де 
жарқырап тұр, қара жерге 
төселген бір метрге жетер-
жетпес кішкене кілемшелер, 
оның үстіне жалаң аяқ 
жайғасқан азды-көпті адам-
дар. Қашықтықты сақтаған 
күйде жан-жақтарына қарауға 
мұршалары болмаса да, ұн-
жұрғалары түспеген үмітті 
көздер. Аспанды әуелеткен 
Құран, азан, насихат, жамағат, 
жайма шуақ. Осы бір бақытты 
сәтті ешбір суретші бейнелей 
алмайтын бейне бір шедеврге 
қарап шаршағаным бірден ба-
сылды. Сенесіз бе, иық тірескен 
жамағат намазын сағындым, 
өткен күндеріме ойым жүгірді, 
өзегіме тығылды, жерді тескен 
екі көзімнен мына жалған өмір 
керуен болып ақты...

...Намаз маған не берді 
дейсіз бе? Бұрын күйеуім 
ащы суды едәуір жұқалатты, 
айқай-шуымыз көкке көтеріліп, 
шаңырақтың шаңы күніге шығып 
жататын. Ойлаңызшы, маза-
сыз үйдің дастарханы қандай 
болушы еді? Азан-қазаннан 
естері шыққан үш балам не 
ішіп, не қойғанын білмейтін. 
Үйде отырғаннан ба, жан-жаққа 
қарауға шама жоқ, есіл-дертім 
күйеумен арпалысу. Туған-туыс, 
жұрағатты ұмыттым, кеудем 
тағдырға деген реніш, өмірге 
деген өкпеге толы. Әрі біреу 
бірдеңе десе, бастан сөз асыр-
маймын. Ол кезде мұның бәрін 
өзімше қалыпты деңгей деп 
ұғындым. Алайда, өмір ағысы 
бір арнамен ақпайды екен. 
Қалай үйімізге намаз кірді, со-
лай күрт өзгердік. Жамандықтың 
бәрінен арылдық, есімізді 
жидық, етек-жеңімізді жинадық. 
Аллаға шүкір, қазір үйімізде 
берекет, асымыз адалданды, 
көңіліміз тыныш, балалар мәз, 
рахат өмір кешіп жүргендейміз...  

...Намаз маған не берді дейсіз 
бе? Бірден айтам, қатайған 
жүрегімді жібітті, сабырлық 
берді, тілімді тыйды, жанымды 
емдеді. Бұл ғанибетке келуіме 
тағдырым себепкер. Күйеумен 
ажырастым, төлейтін алименті 
аз, еш дүниеге жетпейді, 
екі ұлымды аяққа тұрғызу 
оңайға соқпады. Туғандарым 
көмек берсе де, таңның аты-
сы, күннің батысы, ешқайда 
қаратпайтын қу бір тірлік. Оған 
қосылған жалғыздық бар әрі 
тұйық табиғатыма ашушаңдық 
қосылды, сөйтіп мейірімсіздене 
бастадым. Өзегімдегі өртті 

НАМАЗ МАҒАН НЕ БЕРДІ?

қалай сөндірерімді білмей, 
өшімді ұлдардан алатынды 
шығардым. Уайымнан қабағым 
ашылмады, бойымды беймәлім 
қара күш басқандай, басым 
дыңылдап көп ауыратын бол-
ды, бір сөзбен өзімді бақытсыз 
сезіндім. Құдайдың құдіреті 
шексіз екен, қалай намазға бет 
бұрдым, төбемді орамалмен 
жаптым, солай біртіндеп бәрі ор-
нына келе бастады, басымның 
ауырғаны сап тыйылды. Бы-
лайша айтқанда, намаз мені 
жұбатты, рухымды емдеді, бір 
қалыпқа келтірді, өмірдің парқын 
түсіндірді, сол баяғы тірлік, бірақ 
бақытты намаздан таптым десем 
артық емес. Қазір екі перзентім 
екі қанатым, өзімді жалғыз 
сезінбеймін...

...Маған ба, намаз не берді, 
ұқтым аға, ұқтым. Менің бір 
құлағым толығымен, екінші 
құлағымның жиырма пайызы 
мүкіс. Туа біткен дерт болуы 
тиіс, алғашқыда әкем мен анам 
байқамаған, кейін білді, кеш бол-
ды дегендей. Осы кемістігімді 
ешбір жанға білдірмеймін деп на-
мыстанып өстім. Сондығынан бо-
лар, сәл нәрсеге ашушаң, қызба 
мінезді болдым. Түрім келіскен 
өрімдей өсіп келе жатқан 
ауылдың қызымын. Сабақты 
беске оқимын, үй шаруасына 
пысықпын, көзге көрінген кез-
келген іске ширақпын, бірден іліп 
алатын қасиетім бар. Нәтижесін 
бүгіндері көріп отырмын, қазақы 
ою көрпелердің ісмерімін. 
Ол кездері әкем жұма сайын 
мешітке барады, Құран оқытып, 
садақа береді. Мешіттен имам-
дар қолына діни газет-жорналдар 
ұстатып жібереді. Бірақ, оны өзі 
оқымайды. Алғашқы діни сауа-
тыма «Ислам және өркениет» 
пен «Иман» жорналдары себеп-
кер болды. Бір кездері елімізге 
Моңғолия, Қытай елінен қандас 
бауырларымыздың көші ауған 

уақыт болды емес пе. Сол тұста 
сыныбымызға өте биязы, сабыр-
лы, әдемі, қолаң шашты, ақ құба 
қуыршақ қызды басына тақия 
киген, жүзі жылы бір кісі ертіп 
әкелді. Кейін сұрастыра келе, 
діни тәрбиені сіңіріп өсірген әкесі 
болып шықты. Шынымды айтсам, 
сол қыздың әңгімесімен әлем 
шарлағандай болдым. Біріншіден 
өзімді өзім қабылдауды үйрендім, 
екіншіден сүрелерді жаттай ба-
стадым, үшіншіден мектептен 
шыға сала мешітке жүгіретінді 
шығардым. Түні бойы намаз 
оқуды үйренгенім, таң ата әкеме 
қуанышымды жеткізгенім, мен 
үшін бұл естен кетпейтін Алла-
мен қауышқан түн мен күн. Не 
керек, Алланың мейіріміне мына 
әлем аздық етеді екен. Осы бір 
кемістігіме қаратпастан жар 
сүйгізді, үш бала берді, жұбайым 
екеуміз бірге Құран да, намаз да 
оқимыз, Алламен көп сырласа-
мыз...  

...Намаз маған не берді дейсіз 
бе? Аға, Алла маған күні бүгінге 
дейін бәрін беріп келеді. Бұрын 
ойына келгенін істейтін, аузына 
келгенін сөйлейтін әкемнің ерке 
қызы едім. Қайта анам қатал 
қарайтын. Оныншы сыныпта-
мын, ауылымызда алғаш рет 
мешіт ашылды, азан айтылды. 
Еркетотайлықпен желпілдеп 
бірінші болып барғансың ғой. 
Бірақ бұл ісімді әкем не анам, 
туысқандарым құптамады. 
Алланың құдіреті шығар, оларға 
беріспедім. Ауылымыздың мол-
дасы өте жақсы адам еді марқұм, 
қазір ол кісі бұл дүниеде жоқ, 
өзен шайып кетті. Алғашқы 
діни тәрбиені сол кісіден ал-
дым десем болады. Ол кісі на-
сихатты жан-тәнімен беріліп, 
әрқайсымыздың жасымызға сай, 
табиғи мінезімізге, көңілімізге 
қарап, түсінікті тілмен жеткізетін. 
Сол уағыздары мені басты біраз, 
сабырға келдім яғни өзгере 

бастадым, кешірім сұрауды 
үйрендім, «өзім білем» де-
ген көкіректік, жаман сөздер, 
дарақылық, бұзақылық деген 
көп нәрселерден тыйылдым. Ал, 
әкем мен анам болса маған қарап 
аң-таң, бұрыңғы еркеліктен түк 
қалмаған, алдарында басқа қыз. 
Кейін үлкен қалаға келіп оқуға 
түскенде де, сондай ортаны өзім 
іздеп жүріп қосылдым, қалай 
намазға келдім, солай жақсы 
адамдар жолыма көп кезікті. 
Аллаға шүкір, алғаш кезіккен 
жігітіме тұрмысқа шықтым, қазір 
үш балалымыз, осында баспа-
намыз бар, басымызда бағымыз 
бар, ата-аналарымыз тірі, бау-
ырларымыз бүтін, ешкімнің ала 
жібін аттамай адал еңбек етіп, 
тату-тәтті ғұмыр кешудеміз...

...Намаз маған не берді 
дейсіз бе? Балам, іздегенімді 
таптым дейінші. Өз басым со-
лай қабылдадым, білесіз бе, 
неге? Қазір зейнеткермін, бұрын 
медицинада қызмет еттім. 
Өмір болғаннан кейін албырт 
жастықпен құрбы-құрдас, дос-
жаран, тамыр-таныс, қызық өмір, 
сәнді киім, жүріс-тұрыс, күйеу, 
бала-шаға, бәрі-бәрі болады 
екен. Алайда, үнемі жаныма 
бірдеңе жетіспей тұратын. Әрі 
оның не екенін түсіне алмай, 
жауабын құрбыдан, күйеуден, 
баладан, достан іздедім, бірақ 
таппадым. Содан өзімді бәрінен 
алыстата бастадым, іздендім. 
Өмір біз ойлағандай емес, 
біраз жасқа жеткенде күйеуден 
айрылдым, сынақтар бастал-
ды. Қиналыстардың ортасын-
да жүргенде осыдан бірнеше 
жыл бұрын ғажайып түс көрдім. 
Қолында таяғы бар, ақ киімді ұзын 
кісі үйіме кіріп келді де, қолыма 
аппақ қағазды ұстатып ғайып 
болды. Ояндым, ойға қалдым, 
жұмысқа бардым, қасымдағы 
көмекші қыз келді де, бір қағазды 
ұстатып, түсіндірместен кетіп 

қалсын. Қарасам, намаз оқып 
үйренудің жолдары жазылған 
парақ. Мұны белгі деп түсіндім, 
бірақ әрі қарай өрбітпедім. 
Құдайдың мейірімі болар, 
бірнеше айлардан кейін әкемнің 
Құран кітабы қалай қолыма 
түсті, солай мешітке бардым, 
әйел жамағатына қосылдым, 
Құран үйрендім, намаз оқи ба-
стадым. Міне, сол бір сәтте со-
нау бір жетіспегенім қасыма 
келіп жеткендей, өмір бойы 
іздегенім өз орнын тапқандай, 
көңілім жайланды, жүрегіме 
тыныштық енді...

...Намаз маған не берді дейсіз 
бе? Аға. бір ауыз сөзбен жеткізе 
алам, құтқарушы! Ол кезде 
аласұрып тұрған алақандай жас 
жеткіншекпін әрі өтпелі кезең 
дегендей. Күнәларды жасырған 
дұрыс дейді ғой, сондықтан 
өткен күндерді айтпай-ақ қояйын. 
Жас болғаннан кейін бәрі бола-
ды, толқулар да болды талай, 
күйзеліске де түстім, рухани 
дағдарыстарға да ұшырадым, 
осы өмір жиіркенішті көрінді, 
мәні жоқ әлемде неғып жүрмін 
деген сұрақтар қаумалады. 
Алайда, бұл бұғаудан шығарған 
Аллаға қазір алғысымды айтам. 
Шүкір, көңілім жас, көзім ашық, 
көкірегім ояу, алдымда арман-
мақсаттар...    

...Намаз маған не берді 
дейсіз бе? Ауа берді, иә-иә, таң 
қалмаңыз. Тіпті, намазға дейін 
қандай едің деп сұраңызшы. 
Жүні жұлынған тауықтай не-
месе түрмеден қашып шыққан 
біреу тәрізді не болмаса тор-
дан ұшып шыққан құстай бол-
дым. Сіз тағдырынан шаршаған, 
тауы шағылған, әбден қажыған, 
көзінде нұры жоқ, іші бос, 
жүрегі жоқ адамды көрдіңіз бе? 
Мен көрдім, айнадан. Бүге-
шегелемейін, бірақ шығар жол 
таппағаным әлі есімде, әулие 
аралап адасқаным, зират 
кезіп аруақтарға табынғаным, 
бір нүктеге қарап күні бойы 
отырғаным, қорқып үш күн 
үйден шықпағаным, мешітке 
бара сала құбыланы сүйіп 
жылағаным, Аллаға алып кет 
деп жалынғаным, бұл сәттерді 
қалай ұмытайын. Ал, на-
маз өміріме сәулесін төкті, 
дем берді, тынысымды ашты, 
еңсемді көтерді, ауа жұттырды. 
Қазір менен бақытты жан жоқ 
бұл әлемде...  

Қарап отырсаң, мына 
тағдырлар кино тәрізді. 
Нағыз өмірдің кілтін іздеген 
миллиондаған жандар 
әлеуметтік желіде жекеме 
күніге бір ғана «Не істеймін?» 
деген сұрақты қояды. Айналай-
ын аға-апалар, келін-күйеулер, 
іні-қарындастар, алдарыңызда 
атқа мінген кәсіпкер, қызметкер 
әйел, қара жұмыскер әйел, 
үйде отырған келіндер, зей-
неткер ана, студент баланың 
өз ауыздарымен айтқан шы-
найы өмірлерінің үзінділерін 
келтіріп отырмын. Осыдан-ақ 
ойлана беріңіздер, баршаңызға 
намаз деген бір ғана жауап-
ты қайырсам, басқа жол іздеп 
кетесіздер. Мұны мен ойлап тап-
падым, намаз – Алланікі, бізде 
Алланікіміз...

Нұрлан БАЙЖІГІТҰЛЫ, 
дінтанушы, имам. 

ИМАНДЫЛЫҚ ИІРІМДЕРІ

Архив – тарихи маңызы бар 
құжаттар сақталатын мемлекеттік ар-
наулы мекеме. «Алматы облысының 
мемлекеттік архиві» коммуналдық 
мемлекеттік мекемесінің Ақсу филиалы 
архивистерінің негізгі міндеті құжаттарды 
қабылдау, есепке алу, сақтау және пай-
далану. Ең өзекті жұмыстың бірі ұлттық 
архив қорының құжаттарын талапқа сай 
сақтау болып табылады. Қазіргі таңда 
Ақсу филиалында 221 қор, 48527 сақтау 
бірлігі сақталуда. Құжаттардың оңтайлы 
сақталуына нормаларға сәйкес жағдай 
жасалынған.

Ұлттық архив қорының құжаттарын 
және басқа да архивтік құжаттарды 
сақтау жұмыстары  «Ұлттық ар-
хив қоры және архивтер тура-
лы» 1998 жылғы 22 желтоқсандағы 
Қазақстан Республикасының Заңына, 
«Электрондық құжат және электрондық 
цифрлық қолтаңба туралы» 2003 жылғы 7 
қаңтардағы Қазақстан Республикасының 
Заңына және  Қазақстан Республикасы 

Құжаттарды сақтау 
ережесі
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Архив құжаттардың сақталуын 
қамтамасыз ету үшін: құжаттарды 
сақтаудың материалдық-техникалық ба-
засын, құжаттарды сақтау құралдары, 
жабдықтар, күзету және сақтау қауіпсіздігі 
құралдары, климаттық бақылау 
құралдары, құжаттарды көшіріп алу және 
зақымдалғандарын қалпына келтіру 
құралдары,  құжаттарды сақтаудың 
нормативтік шарттарын яғни сақтаудың 
температуралық - ылғалдылық, жарық, 
санитариялық-гигиеналық  режимдері жа-
сау және сақтау бойынша шаралар кешені 
қамтылады. Ұйым архивін әкімшілік 

ғимараттағы ыңғайластырылған үй-
жайларға орналастыру конструкцияның 
отқа төзімділік, беріктік талаптарына, 
санитариялық - гигиеналық нормаларға 
сәйкестігі, жылыту және желде-
ту жүйелерінің болуы шартымен 
жүргізіледі. Архив қоймалары химиялық 
заттарды,азық-түлік өнімдерін сақтаумен 
немесе қолданумен байланысты 
зертханалық, өндірістік және қойма үй-
жайларынан алыс орналастырылады. Өрт 
сөндіру құралдарымен жабдықталады. 
Ұйым архиві үй-жайларының өрт сөндіру 
жүйелерінде және құралдарында бей-
тарап, құжаттар үшін қауіпсіз заттар 
қолданылу қажет. Архив қоймаларында 

отты, қыздыру құралдарын қолдануға 
рұқсат етілмейді. Олардың ішінде газ, 
су, кәріз құбыр жолдарын және басқа 
да магистралдық құбыр жолдарды 
орналастыруға рұқсат етілмейді. Бүгінгі 
күн ертеңгі тарих. Архивтегі мол мұраны 
келер ұрпаққа аманат етіп жеткізу архив 
қызметкерлерінің басты міндеттерінің 
бірі. 

Әрбір құжатты көзінің қарашығындай 
сақтап, аманат арқалап жүрген архив 
қызметкерлері қазіргі таңда жоғарыда 
көрсетілген нормаларға сай құжаттарды 
сақтауда. Жаңа жағдайда жаңғыруға де-
ген ішкі ұмтылыс - біздің дамуымыздың 
ең басты қағидасы.

Негіздеме Қазақстан Республикасы 
Үкіметінің 2018 жылғы 19 - қыркүйектегі 
№575 Қаулысынан алынды.

Д.БИДАХМЕТ,
«Алматы облысының мемлекеттік 

архиві» КММ Ақсу филиалының 
ақпараттық технологиялар архивисті. 

 ҰЛТТЫҚ АРХИВ ҚОРЫ ЖӘНЕ АРХИВТЕР ТУРАЛЫ 
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Адам ағзасында барлық 
органдар, сөзсіз, маңызды. 
Дегенмен, олардың екеуі, 
тұтастай алғанда, өмірлік 
белсенділікті «басқаруға» бо-
лады. Бұл ми мен жүрек ту-
ралы. Олар біздің өміріміздің 
мүмкіндігіне жауапты. «Табиғи 
мотор», бұл жүрек бұлшық 
етіне де арналған. Күздің 
бірінші айының соңында 29 
қыркүйек планета Дүниежүзілік 
жүрек күнін атап өтеді. 
Осыған  орай,   29  қыркүйек   
Дүниежүзілік  жүрек  күніне    
ұштастырылған «Жалғыз  әлем,  
жалғыз үй, жалғыз жүрек»  
тақырыптарында  Қ.И.Сәтбаев  
атындағы  орта  мектеп  гимна-
зиясында 10-шы, 11-шы  сынып  
оқушылары  арасында  СӨС  
дәрігері  Дубек Ж.Б, СӨС  ма-
маны  Абдымажитова.Г және  
психолог Ахметжанова.М. 
қатысуымен   ашық  сабақ  
өтті.  Ашық  сабақ  барысында  
балалар жүрек-қан тамырла-
ры  ауруларының  негізгі  қауіп  
факторлары - қан қысымының 

ЖАЛҒЫЗ  ӘЛЕМ,  
          ЖАЛҒЫЗ  ҮЙ, 
                         ЖАЛҒЫЗ  ЖҮРЕК

1 қазан – Халықаралық қарттар 
күні. Осы күн Біріккен Ұлттар Ұйымы 
Бас Ассамблеясының 1990 жылғы 
қаулысымен арнайы белгіленген бола-
тын. Содан бері мереке елімізде кеңінен 
аталып өтіліп келеді. Негізінен бұл күн 
– аға ұрпақтың қоғам өміріне қосқан 
үлесіне шынайы ризашылық білдіретін 
және қамқорлық көрсететін ерекше 
мейірімге толы күн. Болашақ жастар мен 
орта буын өкілінің қазыналы қарттардан 
алар тағылымы мол. Аудандағы зейнет-
керлерге, қамқорлық пен күтiмдi қажет 
ететiн азаматтарға жылдағы бағыт бой-
ынша ерекше көңiл бөліп келеді. Осыған 
орай, 2 қазан күні аудандық орталық 
ауруханасында СӨС мамандарының 
және СӨС дәрігері Дубек Ж.Б., терапевт 
дәрігер Сейсенбек.А.Б. қатысуымен 
емделуге келген қарт кісілермен ашық 
есік күні болып өтті. Қарт кісілердің қан 
қысымы өлшеніп, денсаулығына байла-
нысты кеңестер берілді.

жоғарылауы, артық салмақ,  
физикалық  белсенділік, темекі  
шегу, алкогольді тұтыну және 
стресс екенін ұқты.  Аудандық  
орталық  ауруханасында  тера-
певт Жанұзақова Қ, СӨС  дәрігері  
және  маманы  қатысуымен  
«Жүрегіңді  тыңда»  тақырыбында  
Ашық  есік  күні  өтті. Ашық  есік  
күніне келген кісілерге жүрек - 
қан тамырлары аурулары тура-
лы ақпарат беріліп, жүрек - қан  
тамырлары ауруларының алдын  
алмаудың салдары  қандай  ауыр  
жағдайға әкеп соқтыруы мүмкін  
екені  айтылды.     

Жүрек бұлшық еттері Сіздерге 
ұзақ уақыт бойы қызмет 
еткендіктен, оның жұмыс істеуі 
Сізге елеулі проблемалар тудыр-
майды, салауатты өмір салтын 
ұстану қажет. Бұл сау жүректің 
негізгі жолы.

• Темекіні тастаңыз. Никотин 
Сізді ішінен өлтіреді, ал оның 
алғашқы мақсаты – тек «табиғи 
қозғалтқыш», өйткені, бұл зат 
оттектің ашығуына әкеледі. Бұл, 
өз кезегінде, қан тамырларының 

жағдайына теріс әсер етеді, 
себебі, бұл олардың тонусының 
күрт төмендеуіне әкеледі. Бұл 
жағдайда инсульт пен миокард 
инфарктісі болуы мүмкін.

• Пассивті темекі шегу-
ден аулақ болыңыз. Ол 
Сіздің айналаңыздағы темекі 
шегетіндерге арналған 
темекі түтінін ингаляция-
дан тұрады. Ғалымдардың 
пікірінше, пассивті темекі 
шегу бүкіл дененің жүрегі мен 
денсаулығына қауіпті.

• Жақсы тамақ ішіңіз. Тамақ-
тану белгілі бір режимге 
сәйкес болуы керек. Күнделікті 
мәзірде жаңа көкөністер мен 
жемістерді, майсыз ет, бұршақ, 
дәнді және теңіз балықтарын 
қосыңыз. Сары май, ұн және 
тәтті азық-түліктерді, майлы 
және қуырылған азықтарды 
аз пайдаланады. Үстел тұзын 
қолдануды шектеңіз. Күшті 
тоник (қара шай, кофе) және 
одан да көп алкоголь өнімдерін 
пайдаланбаңыз.

• Ұйқыға және тынығуға қам-
қорлық жасаңыз. Ұйқы  шама-
мен 8-10 сағат.

• Стресске қарсы күрес. 
Нервтердің барлық аурула-
ры және жүрек-қан тамырла-
ры ауруларына арналған бұл 
мәлімдеме өзекті болып та-
былады. Сонымен Сіз жүйке 
жүйесімен жақсы болмасаңыз, 
өсімдіктерді тыныштандыратын 
сусынға ие болыңыз, өзін-өзі 
оқытуға қатысыңыз, ойларды 
басқарыңыз және оң ойлануға 
үйреніңіз.

• Сондай-ақ, бір белсенді 
ингредиенттен тұратын 
биоорганизмдерді пайдалануға 
болады. Жүрек пен қан та-
мырлары үшін өте пайдалы: С 
витамині, кверцетин (рутин), 
селен, магний, калий. Spirulina 
бар препараттарға назар 
аударыңыз.

Қарттарым – асыл қазынам!

4 қазан күні аудандық орталық аурухана ұжымы "Махаббат" мейрамханасында зей-
нетке шыққан қарт кісілердің сыйлықтарын беріп шығарып салды. Аурухана қаражаты 
есебінен 300 000 теңге қаражат жұмсалды.

Аудандық орталық ауруханасының СӨС дәрігері Дубек.Ж.Б және әлеуметтік 
қызметкер Чоканова.Қ ауыр науқас зейнеткерлерге барып, «Жүректен жүрекке» 
қайырымдылық акциясын өткізді.

Қарт кісілерге денсаулық мектебі 
жұмыс жасайды. СӨС кабинет ма-
мандары және әлеуметтік қызметкер 
Чоканова.Қ «Қарт адамдар арасында 
дене белсенділігін арттыру», «Белсенді 
өмір салты - ұзақ өмір сүрудің кепілі!», 
«Дұрыс тамақтанудың 12 қағидасы» 
тақырыптарында 150 дана ақпараттық 
оқытушылық құралдарын (АОҚ) таратты.

Даналықтың алтын кілті - ата - бабаларымыз. Ата жолын жалғап 
келе жатқан бүгінгі күнгі  ақсақал аталарымыз бен ақ жаулықты 
әжелеріміз. Ата- әжелеріміз туралы жүрекжарды ойыммен бөліскім 
келіп отыр. 

"Қария" деген сөз елдің басы болу, ақылын айтар дана болу, ел 
төрінде құрметке бөлену, ас бергенде немерелерінің үлесін бөлер 
қамқоршысы. Шаңырақтың шаттығын сақтап, бірлігін бекем етуге 
ақылын айтар елі мен жерінің кеңесшісі. Қазақтың әр отбасында 
арқа тұтар ата - әжелері бар. Олардың әрбір айтқан гауһар тасқа 
бергісіз ақылдары жас ұрпақтың өсіп - өркендеуіне өте мол үлесін 
тигізеді.

Ата - әжесі бар үйдің балалары да өзгеден ерек, ортасындағы 
ерекшелігі қариялардың ыстық алақанынан дәм татып, жауһар 
сөздерін саналарына сіңіріп өскендігі білінеді. Ата - дәстүр сал-
тымыздан таймай, ескі ғұрыптармен немерелерін нағыз қазақтың 
салтын сақтар бабалардың жолыменен жүретін өр рухты қазақты 
тәрбиелеп өсіреді. Сондықтан да болар, қарты бар үйден 
қазахилықтың иісі ұрып тұрады.

"Қарты бар үй, қазыналы үй",-деп бекер айтылмаса керек. 
Меніңде ата - әжем бар. Үйдің берекесі мен мерекесі, есігіміздің 
ажарын кіргізіп тұратын үйдің үлкендері  бастаған әр қадамымызға  
дұрыс жол сілтеп, ата - бабамыздан қалған нақыл сөздермен су-
сындатып отырады. Ал осындай қазынасын қарттар үйіне өткізетін 
тас жүрек жандарға таң қаламын.

Құрметті іні – бауырларым! Қазақылықтан танбай, ата - анамызды 
қадірлей білейік. Қазақта "Сиырға түскен күн, бұзауға да түседі",- 
дейді. Еш болмағанда ертеңімізді ойлайық. Әр қазақтың баласы 
ата - анасынан безінетін болса, келешегіміз бұлыңғыр болмақ. 
Үлгілі отбасылардың өнегесін алып, өсіп - өнген ел мақтанар, 
қызыға қарар әулет болуға талпынайық, қазақ десе қанын төгуге 
дайын тұрар, бауырларым! 

Сандуғаш БАЯНОВА,  
Қапал кәсіптік – техникалық колледжі 

директорының оқу – тәрбие жөніндегі орынбасары.

ҚАРТТАРЫМ МЕНІҢ 

 Қос материалды дайындаған: Ж.ДУБЕК,
аудандық  орталық  ауруханасының СӨС дәрігері.  
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«Ақсу ауданның білім бөлімі» ММ, Ақсу ауданы, Жансүгіров ауылы, Желтоқсан көшесі, 
№5, «Ақсу ауданының білім бөлімі» мемлекеттік мекемесі.

Мемлекеттік орта білім беру мекемелерінің басшылары лауазымдарына орналасуға 
конкурс жариялайды: 

Бос орын:  Кеңжыра ауылындағы «Алматы облысы Білім басқармасының Ақсу ауда-
ны бойынша білім бөлімі» мемлекеттік мекемесінің «Кеңжыра орта мектебі, мектепке 
дейінгі шағын орталығымен» коммуналдық мемлекеттік мекемесінің директоры

Білім беру ұйымының басшысы лауазымына кандидатқа қойылатын біліктілік талап-
тары:

Шағын жинақты мектептер үшін: тиісті бейін бойынша жоғары (жоғары оқу ор-
нынан кейінгі) педагогикалық немесе өзге де кәсіптік білім немесе педагогикалық 
қайта даярлауды растайтын құжат; педагогикалық жұмыс өтілі үш жылдан кем емес, 
оның ішінде білім беру ұйымдарындағы соңғы екі жылда педагогикалық жұмыс өтілі; 
педагогтің бірінші немесе жоғары біліктілік санатының, педагог – сарапшының не-
месе педагог – зерттеушінің немесе педагог - шебердің біліктілік санатының болуы 
(мемлекеттік қызметшілерді, педагогикалық өтілі кемінде бес жыл жоғары оқу орындары 
оқытушыларының қызметкерлерін, әдістемелік кабинеттер (орталықтар) әдіскерлерін, 
біліктілікті арттыру жүйесін қоспағанда).

Орта білім беру мекемесі басшысының лауазымдық міндеттері: Білім беру ұйымын 
оның Жарғысына сәйкес қызметінің барлық түрін басқарады.

ЛАУАЗЫМДЫҚ ЖАЛАҚЫ МӨЛШЕРІ:

МЕМЛЕКЕТТІК ОРТА БІЛІМ БЕРУ МЕКЕМЕЛЕРІНІҢ БАСШЫЛАРЫ ЛАУАЗЫМДАРЫНА 
ОРНАЛАСУҒА КОНКУРС ЖАРИЯЛАУ ТУРАЛЫ ХАБАРЛАНДЫРУ

теңгеден
170223

Еңбек сіңірген жылдарына байланысты лауазымдық жалақысы
теңгеге дейін
174864

Санаты

А-1-3

2.  жеке тұлғаны куәландыратын құжаттың көшірмесі;
3.  білімі туралы құжаттың көшірмесі;
4.  еңбек қызметін растайтын құжаттың құжаттың көшірмесі;
5.  кадрлық есепке алу жөніндегі жеке парақ және фото;
6. ескертпелер мен көтермелеуді көрсете отырып, бұрынғы жұмыс орнынан өндірістік 

мінездеме;
7. біліктілік санаты және ғылыми дәрежесі туралы құжаттың көшірмесі (бар болса);
8.  медициналық куәландырудан өтуі туралы анықтама;
9.соттылығының жоқ екендігі туралы анықтама;
10. сыбайлас жемқорлық сипатында қылмыс жасағаны туралы мәліметтің болуы не 

болмауы туралы анықтама;
11. тестілеуден өткені туралы құжат (болған жағдайда);
12. біліктілікті арттыру, қайта даярлау курстарынан өткені туралы құжат (болған 

жағдайда);
13. білім берудегі менеджмент бойынша жетпіс екі сағаттан кем емес біліктілікті арттыру 

курстарынан өткенін растайтын құжат;
14. білім беру ұйымын дамытудың перспективалық жоспары.
Конкурсқа қатысу үшін  ұсынылатын құжаттардың көшірмелері нотариалды немесе 

жұмыс орнының кадрлық қызметі тарапынан куәландырылады.
Тестілеуден өту кезеңі үшін қойылатын талаптар: Қазақстан Республикасыны Консти-

туциясын, Қазақстан Республикасының «Білім туралы» Заңын,  «Сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы күрес туралы» Қазақстан Республикасының Заңы, Қазақстан Республикасының 
Еңбек кодексін, сондай-ақ, педагогика және психология негіздері бойынша тестілеуден 
және әңгімелесуден өтеді.Тестілеуден өту үшін 120 сұрақ ұсынылады, шекті деңгей 50%  
құрау керек. 

Конкурс 4 кезеңде өткізіледі:
1) конкурсқа қатысушылардың біліктілігін бағалау;
2) мектептің Қамқоршылық кеңесімен кандидаттарды келісу;
3) облыстық білім беруді басқару органымен кандидаттарды келісу;
4) білім беруді басқару органының Конкурстық комиссиясының отырысында әңгімелесу;
Ақпаратты нақтылау үшін байланыс телефондары, электрондық мекен-жайлары: тел.: 

8 (7283) 21580, электронды мекен-жай: aksuroo@mail.ru 
«АҚСУ АУДАНЫНЫҢ БІЛІМ БӨЛІМІ» ММ.

Конкурсқа қатысуға өтінімдерді берудің мерзімі мен орны: конкурсқа қатысу үшін қажетті 
құжаттар аталмыш хабарландыру жарияланған мезеттен бастап 7 жұмыс күн ішінде келесі 
мекен-жай бойынша тапсырылу керек. 

Мекен-жай: Ақсу ауданы, Жансүгіров ауылы, Желтоқсан көшесі, 5.                   
Конкурсқа қатысу үшін үшін қажетті құжаттар тізбесі:
1. білім беруді басқару органының басшысының атына тұрғылықты тіркеу орны, нақты 

тұратын жері, байланыс телефондары көрсетілген конкурсқа қатысуға өтініш;

«Ақсу ауданның білім бөлімі» ММ, Ақсу ауданы, Жансүгіров ауылы, Желтоқсан көшесі, 
№5, «Ақсу ауданының білім бөлімі» мемлекеттік мекемесі.

Мемлекеттік орта білім беру мекемелерінің басшылары лауазымдарына орналасуға 
конкурс жариялайды: 

Бос орын:  Көкжайдақ ауылындағы «Алматы облысы Білім басқармасының Ақсу ауда-
ны бойынша білім бөлімі» мемлекеттік мекемесінің «Абай атындағы орта мектебі, мек-
тепке дейінгі шағын орталығымен» коммуналдық мемлекеттік мекемесіне Шолақөзек 
бастауыш мектебі, мектепке дейінгі шағын орталығының директоры

Білім беру ұйымының басшысы лауазымына кандидатқа қойылатын біліктілік талап-
тары:

Шағын жинақты мектептер үшін: тиісті бейін бойынша жоғары (жоғары оқу ор-
нынан кейінгі) педагогикалық немесе өзге де кәсіптік білім немесе педагогикалық 
қайта даярлауды растайтын құжат; педагогикалық жұмыс өтілі үш жылдан кем емес, 
оның ішінде білім беру ұйымдарындағы соңғы екі жылда педагогикалық жұмыс өтілі; 
педагогтің бірінші немесе жоғары біліктілік санатының, педагог – сарапшының не-
месе педагог – зерттеушінің немесе педагог - шебердің біліктілік санатының болуы 
(мемлекеттік қызметшілерді, педагогикалық өтілі кемінде бес жыл жоғары оқу орындары 
оқытушыларының қызметкерлерін, әдістемелік кабинеттер (орталықтар) әдіскерлерін, 
біліктілікті арттыру жүйесін қоспағанда).

Орта білім беру мекемесі басшысының лауазымдық міндеттері: Білім беру ұйымын 
оның Жарғысына сәйкес қызметінің барлық түрін басқарады.

ЛАУАЗЫМДЫҚ ЖАЛАҚЫ МӨЛШЕРІ:

МЕМЛЕКЕТТІК ОРТА БІЛІМ БЕРУ МЕКЕМЕЛЕРІНІҢ БАСШЫЛАРЫ 
ЛАУАЗЫМДАРЫНА ОРНАЛАСУҒА КОНКУРС ЖАРИЯЛАУ ТУРАЛЫ 

ХАБАРЛАНДЫРУ

теңгеден
170223

Еңбек сіңірген жылдарына байланысты лауазымдық жалақысы
теңгеге дейін
174864

Санаты

А-1-3

Конкурсқа қатысуға өтінімдерді берудің мерзімі мен орны: конкурсқа қатысу үшін қажетті 
құжаттар аталмыш хабарландыру жарияланған мезеттен бастап 7 жұмыс күн ішінде келесі 
мекен-жай бойынша тапсырылу керек. 

Мекен-жай: Ақсу ауданы, Жансүгіров ауылы, Желтоқсан көшесі, 5.                   
Конкурсқа қатысу үшін үшін қажетті құжаттар тізбесі:
1. білім беруді басқару органының басшысының атына тұрғылықты тіркеу орны, нақты 

тұратын жері, байланыс телефондары көрсетілген конкурсқа қатысуға өтініш;
2.  жеке тұлғаны куәландыратын құжаттың көшірмесі;
3.  білімі туралы құжаттың көшірмесі;
4.  еңбек қызметін растайтын құжаттың құжаттың көшірмесі;
5.  кадрлық есепке алу жөніндегі жеке парақ және фото;
6. ескертпелер мен көтермелеуді көрсете отырып, бұрынғы жұмыс орнынан өндірістік 

мінездеме;
7. біліктілік санаты және ғылыми дәрежесі туралы құжаттың көшірмесі (бар болса);
8.  медициналық куәландырудан өтуі туралы анықтама;
9.соттылығының жоқ екендігі туралы анықтама;
10. сыбайлас жемқорлық сипатында қылмыс жасағаны туралы мәліметтің болуы не бол-

мауы туралы анықтама;
11. тестілеуден өткені туралы құжат (болған жағдайда);
12. біліктілікті арттыру, қайта даярлау курстарынан өткені туралы құжат (болған 

жағдайда);
13. білім берудегі менеджмент бойынша жетпіс екі сағаттан кем емес біліктілікті арттыру 

курстарынан өткенін растайтын құжат;
14. білім беру ұйымын дамытудың перспективалық жоспары.
Конкурсқа қатысу үшін  ұсынылатын құжаттардың көшірмелері нотариалды немесе 

жұмыс орнының кадрлық қызметі тарапынан куәландырылады.
Тестілеуден өту кезеңі үшін қойылатын талаптар: Қазақстан Республикасыны Консти-

туциясын, Қазақстан Республикасының «Білім туралы» Заңын,  «Сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы күрес туралы» Қазақстан Республикасының Заңы, Қазақстан Республикасының 
Еңбек кодексін, сондай-ақ, педагогика және психология негіздері бойынша тестілеуден 
және әңгімелесуден өтеді.Тестілеуден өту үшін 120 сұрақ ұсынылады, шекті деңгей 50%  
құрау керек. 

Конкурс 4 кезеңде өткізіледі:
1) конкурсқа қатысушылардың біліктілігін бағалау;
2) мектептің Қамқоршылық кеңесімен кандидаттарды келісу;
3) облыстық білім беруді басқару органымен кандидаттарды келісу;
4) білім беруді басқару органының Конкурстық комиссиясының отырысында әңгімелесу;
Ақпаратты нақтылау үшін байланыс телефондары, электрондық мекен-жайлары: тел.: 8 

(7283) 21580, электронды мекен-жай: aksuroo@mail.ru 
«АҚСУ АУДАНЫНЫҢ БІЛІМ БӨЛІМІ» ММ.

«Ақсу ауданның білім бөлімі» ММ, Ақсу ауданы, Жансүгіров ауылы, Желтоқсан көшесі, 
№5, «Ақсу ауданының білім бөлімі» мемлекеттік мекемесі.

Мемлекеттік орта білім беру мекемелерінің басшылары лауазымдарына орналасуға 
конкурс жариялайды: 

Бос орын: Қапал ауылы,  Алматы облысы Білім басқармасының Ақсу ауданы бойынша 
білім бөлімі» мемлекеттік мекемесінің «Есболған Жайсаңбаев атындағы орта мектебі» 
коммуналдық мемлекеттік мекемесінің директоры

Білім беру ұйымының басшысы лауазымына кандидатқа қойылатын біліктілік талапта-
ры:

Бастауыш, негізгі орта, орта, шағын жинақты мектептерді қоспағанда білім беру 
ұйымдары үшін: тиісті бейін бойынша жоғары (жоғары оқу орнынан кейінгі) педагогикалық 
немесе өзге де кәсіптік білім немесе педагогикалық қайта даярлауды растайтын 
құжат; педагогикалық жұмыс өтілі бес жылдан кем емес, бұл ретте соңғы екі жыл 
үздіксіз педагогикалық жұмыс өтілі, орта білім беру ұйымы басшысының орынбасары 
лауазымындағы өтілі бір жылдан кем емес; педагогтің бірінші немесе жоғары біліктілік 
санатының немесе педагог - сарапшының, педагог - зерттеушінің, педагог - шебердің 
біліктілік санатының болуы (мемлекеттік қызметшілерді, педагогикалық өтілі бес жылдан 
кем емес жоғары оқу орындары оқытушыларының қызметкерлерін, әдістемелік кабинет-
тер (орталықтар) әдіскерлерін, біліктілікті арттыру жүйесін қоспағанда).

Орта білім беру мекемесі басшысының лауазымдық міндеттері: Білім беру ұйымын 
оның Жарғысына сәйкес қызметінің барлық түрін басқарады.

ЛАУАЗЫМДЫҚ ЖАЛАҚЫ МӨЛШЕРІ:

МЕМЛЕКЕТТІК ОРТА БІЛІМ БЕРУ МЕКЕМЕЛЕРІНІҢ БАСШЫЛАРЫ 
ЛАУАЗЫМДАРЫНА ОРНАЛАСУҒА КОНКУРС ЖАРИЯЛАУ ТУРАЛЫ 

ХАБАРЛАНДЫРУ

теңгеден
170223

Еңбек сіңірген жылдарына байланысты лауазымдық жалақысы
теңгеге дейін
174864

Санаты

А-1-3

Конкурсқа қатысуға өтінімдерді берудің мерзімі мен орны: конкурсқа қатысу үшін қажетті 
құжаттар аталмыш хабарландыру жарияланған мезеттен бастап 7 жұмыс күн ішінде келесі 
мекен-жай бойынша тапсырылу керек. 

Мекен-жай: Ақсу ауданы, Жансүгіров ауылы, Желтоқсан көшесі 5.                   
Конкурсқа қатысу үшін үшін қажетті құжаттар тізбесі:
1. білім беруді басқару органының басшысының атына тұрғылықты тіркеу орны, нақты 

тұратын жері, байланыс телефондары көрсетілген конкурсқа қатысуға өтініш;
2.  жеке тұлғаны куәландыратын құжаттың көшірмесі;
3.  білімі туралы құжаттың көшірмесі;
4.  еңбек қызметін растайтын құжаттың құжаттың көшірмесі;
5.  кадрлық есепке алу жөніндегі жеке парақ және фото;
6. ескертпелер мен көтермелеуді көрсете отырып, бұрынғы жұмыс орнынан өндірістік 

мінездеме;
7. біліктілік санаты және ғылыми дәрежесі туралы құжаттың көшірмесі (бар болса);
8.  медициналық куәландырудан өтуі туралы анықтама;
9.соттылығының жоқ екендігі туралы анықтама;
10. сыбайлас жемқорлық сипатында қылмыс жасағаны туралы мәліметтің болуы не бол-

мауы туралы анықтама;
11. тестілеуден өткені туралы құжат (болған жағдайда);
12. біліктілікті арттыру, қайта даярлау курстарынан өткені туралы құжат (болған 

жағдайда);
13. білім берудегі менеджмент бойынша жетпіс екі сағаттан кем емес біліктілікті арттыру 

курстарынан өткенін растайтын құжат;
14. білім беру ұйымын дамытудың перспективалық жоспары.
Конкурсқа қатысу үшін  ұсынылатын құжаттардың көшірмелері нотариалды немесе 

жұмыс орнының кадрлық қызметі тарапынан куәландырылады.
Тестілеуден өту кезеңі үшін қойылатын талаптар: Қазақстан Республикасыны Консти-

туциясын, Қазақстан Республикасының «Білім туралы» Заңын,  «Сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы күрес туралы» Қазақстан Республикасының Заңы, Қазақстан Республикасының 
Еңбек кодексін, сондай-ақ, педагогика және психология негіздері бойынша тестілеуден 
және әңгімелесуден өтеді.Тестілеуден өту үшін 120 сұрақ ұсынылады, шекті деңгей 50%  
құрау керек. 

Конкурс 4 кезеңде өткізіледі:
1) конкурсқа қатысушылардың біліктілігін бағалау;
2) мектептің Қамқоршылық кеңесімен кандидаттарды келісу;
3) облыстық білім беруді басқару органымен кандидаттарды келісу;
4) білім беруді басқару органының Конкурстық комиссиясының отырысында әңгімелесу;
Ақпаратты нақтылау үшін байланыс телефондары, электрондық мекен-жайлары: тел.: 8 

(7283) 21580, электронды мекен-жай: aksuroo@mail.ru 
«АҚСУ АУДАНЫНЫҢ БІЛІМ БӨЛІМІ» ММ.



7 бетАЌСУ ӨЊІРІ8 қазан 2021 жыл

«Ақсу ауданның білім бөлімі» ММ, Ақсу ауданы, Жансүгіров ауылы, Желтоқсан көшесі, 
№5, «Ақсу ауданының білім бөлімі» мемлекеттік мекемесі.

Мемлекеттік орта білім беру мекемелерінің басшылары лауазымдарына орналасуға 
конкурс жариялайды: 

Бос орын: Қарашілік ауылындағы «Алматы облысы Білім басқармасының Ақсу ауда-
ны бойынша білім бөлімі» мемлекеттік мекемесінің «Қарашілік орта мектебі, мектепке 
дейінгі шағын орталығымен» коммуналдық мемлекеттік мекемесі;

Білім беру ұйымының басшысы лауазымына кандидатқа қойылатын біліктілік талап-
тары:

Шағын жинақты мектептер үшін: тиісті бейін бойынша жоғары (жоғары оқу ор-
нынан кейінгі) педагогикалық немесе өзге де кәсіптік білім немесе педагогикалық 
қайта даярлауды растайтын құжат; педагогикалық жұмыс өтілі үш жылдан кем емес, 
оның ішінде білім беру ұйымдарындағы соңғы екі жылда педагогикалық жұмыс өтілі; 
педагогтің бірінші немесе жоғары біліктілік санатының, педагог – сарапшының не-
месе педагог – зерттеушінің немесе педагог - шебердің біліктілік санатының болуы 
(мемлекеттік қызметшілерді, педагогикалық өтілі кемінде бес жыл жоғары оқу орындары 
оқытушыларының қызметкерлерін, әдістемелік кабинеттер (орталықтар) әдіскерлерін, 
біліктілікті арттыру жүйесін қоспағанда).

Орта білім беру мекемесі басшысының лауазымдық міндеттері: Білім беру ұйымын 
оның Жарғысына сәйкес қызметінің барлық түрін басқарады.

ЛАУАЗЫМДЫҚ ЖАЛАҚЫ МӨЛШЕРІ:

МЕМЛЕКЕТТІК ОРТА БІЛІМ БЕРУ МЕКЕМЕЛЕРІНІҢ БАСШЫЛАРЫ 
ЛАУАЗЫМДАРЫНА ОРНАЛАСУҒА КОНКУРС ЖАРИЯЛАУ ТУРАЛЫ 

ХАБАРЛАНДЫРУ

теңгеден
170223

Еңбек сіңірген жылдарына байланысты лауазымдық жалақысы
теңгеге дейін
174864

Санаты

А-1-3

Конкурсқа қатысуға өтінімдерді берудің мерзімі мен орны: конкурсқа қатысу үшін қажетті 
құжаттар аталмыш хабарландыру жарияланған мезеттен бастап 7 жұмыс күн ішінде келесі 
мекен-жай бойынша тапсырылу керек. 

Мекен-жай: Ақсу ауданы, Жансүгіров ауылы, Желтоқсан көшесі, 5.                   
Конкурсқа қатысу үшін үшін қажетті құжаттар тізбесі:
1. білім беруді басқару органының басшысының атына тұрғылықты тіркеу орны, нақты 

тұратын жері, байланыс телефондары көрсетілген конкурсқа қатысуға өтініш;
2.  жеке тұлғаны куәландыратын құжаттың көшірмесі;
3.  білімі туралы құжаттың көшірмесі;
4.  еңбек қызметін растайтын құжаттың құжаттың көшірмесі;
5.  кадрлық есепке алу жөніндегі жеке парақ және фото;
6. ескертпелер мен көтермелеуді көрсете отырып, бұрынғы жұмыс орнынан өндірістік 

мінездеме;
7. біліктілік санаты және ғылыми дәрежесі туралы құжаттың көшірмесі (бар болса);
8.  медициналық куәландырудан өтуі туралы анықтама;
9. соттылығының жоқ екендігі туралы анықтама;
10. сыбайлас жемқорлық сипатында қылмыс жасағаны туралы мәліметтің болуы не бол-

мауы туралы анықтама;
11. тестілеуден өткені туралы құжат (болған жағдайда);
12. біліктілікті арттыру, қайта даярлау курстарынан өткені туралы құжат (болған 

жағдайда);
13. білім берудегі менеджмент бойынша жетпіс екі сағаттан кем емес біліктілікті арттыру 

курстарынан өткенін растайтын құжат;
14. білім беру ұйымын дамытудың перспективалық жоспары.
Конкурсқа қатысу үшін  ұсынылатын құжаттардың көшірмелері нотариалды немесе 

жұмыс орнының кадрлық қызметі тарапынан куәландырылады.
Тестілеуден өту кезеңі үшін қойылатын талаптар: Қазақстан Республикасыны Консти-

туциясын, Қазақстан Республикасының «Білім туралы» Заңын,  «Сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы күрес туралы» Қазақстан Республикасының Заңы, Қазақстан Республикасының 
Еңбек кодексін, сондай-ақ, педагогика және психология негіздері бойынша тестілеуден 
және әңгімелесуден өтеді.Тестілеуден өту үшін 120 сұрақ ұсынылады, шекті деңгей 50%  
құрау керек. 

Конкурс 4 кезеңде өткізіледі:
1) конкурсқа қатысушылардың біліктілігін бағалау;
2) мектептің Қамқоршылық кеңесімен кандидаттарды келісу;
3) облыстық білім беруді басқару органымен кандидаттарды келісу;
4) білім беруді басқару органының Конкурстық комиссиясының отырысында әңгімелесу;
Ақпаратты нақтылау үшін байланыс телефондары, электрондық мекен-жайлары: тел.: 8 

(7283) 21580, электронды мекен-жай: aksuroo@mail.ru 
«АҚСУ АУДАНЫНЫҢ БІЛІМ БӨЛІМІ» ММ.

«Ақсу ауданның білім бөлімі» ММ, Ақсу ауданы, Жансүгіров ауылы, Желтоқсан көшесі, 
№5, «Ақсу ауданының білім бөлімі» мемлекеттік мекемесі.

Мемлекеттік орта білім беру мекемелерінің басшылары лауазымдарына орналасуға кон-
курс жариялайды: 

Бос орын:  Ақсу ауылындағы «Алматы облысы Білім басқармасының Ақсу ауданы бой-
ынша білім бөлімі» мемлекеттік мекемесінің «Мамания орта мектебі, мектепке дейінгі 
шағын орталығымен» коммуналдық мемлекеттік мекемесіне Өнім бастауыш мектебінің 
директоры

Білім беру ұйымының басшысы лауазымына кандидатқа қойылатын біліктілік талаптары:
Бастауыш, негізгі орта, орта, шағын жинақты мектептерді қоспағанда білім беру ұйымдары 

үшін: тиісті бейін бойынша жоғары (жоғары оқу орнынан кейінгі) педагогикалық немесе өзге 
де кәсіптік білім немесе педагогикалық қайта даярлауды растайтын құжат; педагогикалық 
жұмыс өтілі бес жылдан кем емес, бұл ретте соңғы екі жыл үздіксіз педагогикалық 
жұмыс өтілі, орта білім беру ұйымы басшысының орынбасары лауазымындағы өтілі бір 
жылдан кем емес; педагогтің бірінші немесе жоғары біліктілік санатының немесе педа-
гог - сарапшының, педагог - зерттеушінің, педагог - шебердің біліктілік санатының болуы 
(мемлекеттік қызметшілерді, педагогикалық өтілі бес жылдан кем емес жоғары оқу орында-
ры оқытушыларының қызметкерлерін, әдістемелік кабинеттер (орталықтар) әдіскерлерін, 
біліктілікті арттыру жүйесін қоспағанда).

Орта білім беру мекемесі басшысының лауазымдық міндеттері: Білім беру ұйымын оның 
Жарғысына сәйкес қызметінің барлық түрін басқарады.

ЛАУАЗЫМДЫҚ ЖАЛАҚЫ МӨЛШЕРІ:

МЕМЛЕКЕТТІК ОРТА БІЛІМ БЕРУ МЕКЕМЕЛЕРІНІҢ БАСШЫЛАРЫ 
ЛАУАЗЫМДАРЫНА ОРНАЛАСУҒА КОНКУРС ЖАРИЯЛАУ ТУРАЛЫ 

ХАБАРЛАНДЫРУ

теңгеден
170223

Еңбек сіңірген жылдарына байланысты лауазымдық жалақысы
теңгеге дейін
174864

Санаты

А-1-3

Конкурсқа қатысуға өтінімдерді берудің мерзімі мен орны: конкурсқа қатысу үшін қажетті 
құжаттар аталмыш хабарландыру жарияланған мезеттен бастап 7 жұмыс күн ішінде келесі 
мекен-жай бойынша тапсырылу керек. 

Мекен-жай: Ақсу ауданы, Жансүгіров ауылы, Желтоқсан көшесі, 5.                   
Конкурсқа қатысу үшін үшін қажетті құжаттар тізбесі:
1. білім беруді басқару органының басшысының атына тұрғылықты тіркеу орны, нақты 

тұратын жері, байланыс телефондары көрсетілген конкурсқа қатысуға өтініш;
2.  жеке тұлғаны куәландыратын құжаттың көшірмесі;
3.  білімі туралы құжаттың көшірмесі;
4.  еңбек қызметін растайтын құжаттың құжаттың көшірмесі;
5.  кадрлық есепке алу жөніндегі жеке парақ және фото;
6. ескертпелер мен көтермелеуді көрсете отырып, бұрынғы жұмыс орнынан өндірістік 

мінездеме;
7. біліктілік санаты және ғылыми дәрежесі туралы құжаттың көшірмесі (бар болса);
8.  медициналық куәландырудан өтуі туралы анықтама;
9.соттылығының жоқ екендігі туралы анықтама;
10. сыбайлас жемқорлық сипатында қылмыс жасағаны туралы мәліметтің болуы не бол-

мауы туралы анықтама;
11. тестілеуден өткені туралы құжат (болған жағдайда);
12. біліктілікті арттыру, қайта даярлау курстарынан өткені туралы құжат (болған 

жағдайда);
13. білім берудегі менеджмент бойынша жетпіс екі сағаттан кем емес біліктілікті арттыру 

курстарынан өткенін растайтын құжат;
14. білім беру ұйымын дамытудың перспективалық жоспары.
Конкурсқа қатысу үшін  ұсынылатын құжаттардың көшірмелері нотариалды немесе 

жұмыс орнының кадрлық қызметі тарапынан куәландырылады.
Тестілеуден өту кезеңі үшін қойылатын талаптар: Қазақстан Республикасыны Консти-

туциясын, Қазақстан Республикасының «Білім туралы» Заңын,  «Сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы күрес туралы» Қазақстан Республикасының Заңы, Қазақстан Республикасының 
Еңбек кодексін, сондай-ақ, педагогика және психология негіздері бойынша тестілеуден 
және әңгімелесуден өтеді.Тестілеуден өту үшін 120 сұрақ ұсынылады, шекті деңгей 50%  
құрау керек. 

Конкурс 4 кезеңде өткізіледі:
1) конкурсқа қатысушылардың біліктілігін бағалау;
2) мектептің Қамқоршылық кеңесімен кандидаттарды келісу;
3) облыстық білім беруді басқару органымен кандидаттарды келісу;
4) білім беруді басқару органының Конкурстық комиссиясының отырысында әңгімелесу;
Ақпаратты нақтылау үшін байланыс телефондары, электрондық мекен-жайлары: тел.: 8 

(7283) 21580, электронды мекен-жай: aksuroo@mail.ru 
«АҚСУ АУДАНЫНЫҢ БІЛІМ БӨЛІМІ» ММ.

«Ақсу ауданның білім бөлімі» ММ, Ақсу ауданы, Жансүгіров ауылы, Желтоқсан көшесі, 
№5, «Ақсу ауданының білім бөлімі» мемлекеттік мекемесі.

Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту ұйымдары мекемесінің меңгерушісі лауазымдары-
на орналасуға конкурс жариялайды: 

Бос орын:  Қызылағаш ауылы, Алматы облысы білім басқармасының  Ақсу ауданы 
бойынша білім бөлімі мемлекеттік мекемесінің "Нұршуақ" балабақшасы мемлекеттік 
коммуналдық қазыналық кәсіпорны меңгерушісі

Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту ұйымдары мекемесінің меңгерушісі лауазымына 
кандидатқа қойылатын біліктілік талаптары:

Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту ұйымдары үшін: жоғары (жоғары оқу орнынан 
кейінгі) педагогикалық білім педагогикалық жұмыс өтілі бес жыл, оның ішінде соңғы екі 
жыл мектепке дейінгі ұйымда педагогтің бірінші немесе жоғары біліктілік санатының 
немесе педагог - сарапшының, педагог - зерттеушінің, педагог - шебердің біліктілік 
санатының болуы (мемлекеттік қызметшілерді, педагогикалық өтілі бес жылдан кем емес 
жоғары оқу орындарының оқытушыларын, әдістемелік кабинеттердің (орталықтардың), 
біліктілікті арттыру жүйесінің әдіскерлерін қоспағанда).

Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту ұйымдары мекемесінің меңгерушісі лауазымдық 
міндеттері: Білім беру ұйымын оның Жарғысына сәйкес қызметінің барлық түрін 
басқарады.

ЛАУАЗЫМДЫҚ ЖАЛАҚЫ МӨЛШЕРІ:

МЕМЛЕКЕТТІК ОРТА БІЛІМ БЕРУ МЕКЕМЕЛЕРІНІҢ БАСШЫЛАРЫ ЛАУАЗЫМДАРЫНА 
ОРНАЛАСУҒА КОНКУРС ЖАРИЯЛАУ ТУРАЛЫ ХАБАРЛАНДЫРУ

теңгеден

170223

Еңбек сіңірген жылдарына байланысты лауазымдық жалақысы

теңгеге дейін

174864

Санаты

А-1-3-1

2.  жеке тұлғаны куәландыратын құжаттың көшірмесі;
3.  білімі туралы құжаттың көшірмесі;
4.  еңбек қызметін растайтын құжаттың құжаттың көшірмесі;
5.  кадрлық есепке алу жөніндегі жеке парақ және фото;
6. ескертпелер мен көтермелеуді көрсете отырып, бұрынғы жұмыс орнынан өндірістік 

мінездеме;
7. біліктілік санаты және ғылыми дәрежесі туралы құжаттың көшірмесі (бар болса);
8.  медициналық куәландырудан өтуі туралы анықтама;
9.соттылығының жоқ екендігі туралы анықтама;
10. сыбайлас жемқорлық сипатында қылмыс жасағаны туралы мәліметтің болуы не 

болмауы туралы анықтама;
11. тестілеуден өткені туралы құжат (болған жағдайда);
12. біліктілікті арттыру, қайта даярлау курстарынан өткені туралы құжат (болған 

жағдайда);
13. білім берудегі менеджмент бойынша жетпіс екі сағаттан кем емес біліктілікті арттыру 

курстарынан өткенін растайтын құжат;
14. білім беру ұйымын дамытудың перспективалық жоспары.
Конкурсқа қатысу үшін  ұсынылатын құжаттардың көшірмелері нотариалды немесе 

жұмыс орнының кадрлық қызметі тарапынан куәландырылады.
Тестілеуден өту кезеңі үшін қойылатын талаптар: Қазақстан Республикасыны Консти-

туциясын, Қазақстан Республикасының «Білім туралы» Заңын,  «Сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы күрес туралы» Қазақстан Республикасының Заңы, Қазақстан Республикасының 
Еңбек кодексін, сондай-ақ, педагогика және психология негіздері бойынша тестілеуден 
және әңгімелесуден өтеді.Тестілеуден өту үшін 120 сұрақ ұсынылады, шекті деңгей 50%  
құрау керек. 

Конкурс 4 кезеңде өткізіледі:
1) конкурсқа қатысушылардың біліктілігін бағалау;
2) мектептің Қамқоршылық кеңесімен кандидаттарды келісу;
3) облыстық білім беруді басқару органымен кандидаттарды келісу;
4) білім беруді басқару органының Конкурстық комиссиясының отырысында әңгімелесу;
Ақпаратты нақтылау үшін байланыс телефондары, электрондық мекен-жайлары: тел.: 

8 (7283) 21580, электронды мекен-жай: aksuroo@mail.ru 
«АҚСУ АУДАНЫНЫҢ БІЛІМ БӨЛІМІ» ММ.

Конкурсқа қатысуға өтінімдерді берудің мерзімі мен орны: конкурсқа қатысу үшін қажетті 
құжаттар аталмыш хабарландыру жарияланған мезеттен бастап 7 жұмыс күн ішінде келесі 
мекен-жай бойынша тапсырылу керек. 

Мекен-жай: Ақсу ауданы, Жансүгіров ауылы, Желтоқсан көшесі 5.                   
Конкурсқа қатысу үшін үшін қажетті құжаттар тізбесі:
1. білім беруді басқару органының басшысының атына тұрғылықты тіркеу орны, нақты 

тұратын жері, байланыс телефондары көрсетілген конкурсқа қатысуға өтініш;
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Еліміздің Солтүстік Қазақстан және Ақмола 
облыстарының  кейбір аудандарының  аумағында 
жоғары патогенді құс тұмауы ауруы тіркеліп, үй 
құстары арасында  шығын болып жатқаны да 
барлығыңызға мәлім.   

Жоғары  патогенді құс тұмауы – жіті түрде 
өтетін жоғары зардапты вирусты ауру, тыныс алу  
мүшесінің зақымдалуымен және жоғары өліммен 
сипатталады. Ауруға үй құстарының барлық түрі 
синантропты және жабайы құстар бейім болып 
келеді. 

Ауру  жұғу жолдары – ауру жұқтырған 
құстар,олардың секреттер мен экскреттер арқылы  
бөлінген вирус болып табылады 

Аурудың таралу жолдары – ауа-
мен (аэрогендік), ауру құстардан бөлінген 
қоздырғыштармен ластанған азықпен (алимен-
тарлы), жабайы және синантропты құстармен 
қатынаста болғанда,  қоныс аударатын құстар, 
суда жүзетін үйректер арқылы да жұғады.  

Аурудың клиникалық белгілері - құстың 
жұмыртқалауының азаюы, әлсіреп - қалжырауы. 
Бұлшық еттерінің жансыздануына (параличке 
ұшырауына) байланысты қанаттары салбырап, 
жүргенде шатқаяқтап, сүріне береді.  Сондай-
ақ, тыныс алу мүшелері зақымданғанда, ты-
ныс алуы қиындап, түшкіріп, көздерінің кілегей 
қабығы қабынып, дене қызуы 43 градусқа жетіп, 
бас мойын,кеуде тұстарында ісіктер пайда бола-
ды. Осы ісіктердің  пайда болуы құс тұмауына тән  
ерекше белгілері болып саналады. Ал, ас қорыту 
мүшелері зақымдануы түрінде өтсе оның негізгі 
белгісі құстың ішінің өтуі. Ауру нерв жүйесінің 
зақымдануы түрінде өткенде, құстардың өздеріне 
тән емес сипаттағы қимылдар жасауы байқалады 
(құстардың  бастары кері қайырылып , дөңгеленіп 
айналып қозғалады).

Жоғары патогенді құс тұмауынан 

ЖОҒАРЫ ПАТОГЕНДІ ҚҰС ТҰМАУЫНАН 
САҚТАНАЙЫҚ!

сақтандыру үшін құстары бар жеке және 
заңды тұлғалар мынадай талаптарды қатаң 
сақтауы қажет:

- үй құстарының жабайы  құстармен қатынасуын 
болдырмау, әсіресе  суда жүрзетін құстармен;

- әр түрлі топтағы құстарды жекеленген оқшауда 
(қора) орналастыру;

- жабайы құстармен бiрге көлдердiң маңайынан 
радиусi 5 шақырым көлемiнде үй құстарын бағуға 
немесе жаюға жол бермеу.

- тірі құстарды олардың өнімдерін тасымал-
дауда, сақтауда, сатуда ветеринариялық - 
санитариялық талаптарды  сақтау.

- iндеттiк аурулар бойынша қолайлылығы 
тиiстi ветеринариялық құжаттармен бекiтiлген 
шаруашылықтардан құстарды енгiзу (шығару, ара-
ластыру);

 - орынды мұқият тазарту және  дезинфекция 
жүргiзу;

 - құстарды өсiру және ұстау ветеринариялық-
санитариялық технологиясын сақтау;

- құстардың ауыруға күдік болған жағдайда 
және өлу жағдайы орын алғанда,  жедел тиiстi 
жергілікті  ветеринария мамандарына  хабарлау 
және  оқшаулауды қамтамасыз ету.

- құстарды әртүрлi жануарлармен, әсiресе 
шошқалармен бiрге ұстауға жол бермеу талапта-
рын қатаң сақтау.

 - құс етіне,жұмыртқадан тағам даярлағанда 
толық пісіріп жеу (еттің ішкі температурасы +70 
градустан кем болмауы керек).   

- құс еті мен құс өнімдерін, шыққан жері белгісіз, 
көшеден т.б жерлерден сатып алмау.

Аурудың алдын алудың басты шараларының 
бірі вакцинация жүргізу болып белгіленген, вак-
цина құстардың анылық бастарына егіледі. Вак-
цинация құс фермаларындағы құстармен қоса, 
құс өсіретін шаруашылықтан 20 км. жердегі 
маңайындағы құстар егіледі. 

Егер құс өсіретін жеке аулалардан өтініш 
болған жағдайда ветеринария мамандары  егу 
жұмыстарын жүргізуге дайын, тек вакцина құс 
иелерінің өз қаражат есебінен сатып алынады. 

Құрметті аудан тұрғындары!
Қазіргі уақытта осы аурудан ауданның 

эпизоотиялық жағдайы тұрақты. ҚР АШМ 
ВБжҚК Ақсу аудандық инспекциясы, жергілікті 
жерлердегі  Алматы облысының  ветеринария 
басқармасы ММ «Ветеринариялық  пунктері бар 
Ақсу аудандық ветеринариялық станциясы» ШЖҚ  
қызметкерлерімен бірігіп, құстардың санын  қауіпті 
аймақтарды анықтау, жабайы құстар шоғырлануы 
мүмкін деген өзен - көлдерге мониторингтік  тал-
дау жүргізуде. 

Сонымен қатар жоғарыдағы көрсетілген талап-
тарды қатаң орындау ауданның эпизоотиялық 
тұрақтылығын қамтамасыз етуге үлкен көмек бо-
лар еді. Ендеше осы орайда, Сіздер ауданның 
ветеринариялық қызметіне жан-жақты жәрдем  
көрсетеді деген ойдамыз.

Аудан тұрғындарынан туындаған сұрақтар бол-
са, мына телефондар арқылы ақпарат алуға бо-
лады. ҚР АШМ ВБжҚК Ақсу аудандық аумақтық 
инс-пекциясына тел.: 8 (72832) 2-00-33. Алма-
ты облысының  ветеринария басқармасы ММ 
«Ветеринариялық  пунктері бар Ақсу аудандық 
ветеринариялық станциясы» ШЖҚ тел.: 8 (72832) 
2-94-43.

Ж.РАХИМОВ, 
мемлекеттік вет-сан. 

инспекторы.                                         

Ақсу ауданының Төтенше 
жағдайлар бөлімі бастығының 
2021 жылғы «__»___________ 
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МАМАН КЕҢЕСІ

«Кәрілік келіп қалдың қай 
жағымнан?»,-дегендей адам 
қартая бастағанда ауру да ба-
сынады екен ғой.

«Денсаулық – зор байлық» 
деп күнде айтып жүрсең 
де, оның қадірін ауырып, 
сырқаттанғанда сезіне түсесің. 
«Отыз тістің қадірін қақсағанда 
білесің, екі аяқтың қадірін 
ақсағанда білесің»,–деген рас 
екен. Жансүгіров ауылының 
тұрғынымын. Қалилаханов 
көшесінде №4 үйде тұрамын. 
Аудандық тұтынушылар 
қоғамында сауда саласында 
есепші қызметін атқарып жүріп, 
зейнеткерлікке шықтым. Ұлдар 
мен қыздардан немере, шөбере 
сүйіп отырмын. «Күміс алқа» 
иесімін. Сондай – ақ, басқа ме-
дальдар да жеткілікті. 86 жаста-
мын.

Жыл сайын ыстығым көтері-
ліп, қан қысымым жоғарылап 
жиі – жиі сырқаттанамын. 
Сол кезде адам жанын ара-
шалап, дертке дауа тауып, 
әрқашан көмек қолын созуға 
дайын тұратын жандар, 
дәрігерлерлерге жүгінеміз. Кез - 
келген науқастың көңіл – күйіне, 
ем алуына аса ұқыптылықпен 
қарайтын ақ халатты абзал 
жандарға алғысым шексіз.

Әсіресе, абзал жандардың 
бірі – Ақсу аудандық орталық 
аурухананың қабылдау 
бөлімінің 2 участок дәрігері, жас 
маман Зура Жақсылыққызы. 
Қатты ауырып шақырсаң дереу 
келіп кеудеңді тыңдап, қандай 
ем керектігін білген соң үйден 
10 күн укол, система алдым. 
Оны салып тұруға медбикелер 
Айнұр Исмайылова, Нұрғайша 
Шұражанова екеуін жіберді. 
Менің емделуіме жасаған 
көмектері үшін көп рахмет ай-
тамын.

2021 жылдың қыркүйектің 9-ы  
күні дем ала алмай, ауа жет-
пей, оның үстіне қан қысымым 
182 болып көтерілді. Жедел 
– жәрдем шақырдым. Сол 
күні кезекшілікте фельдшер 

Оралбайұлы Дәурен екен. Ол 
келіп укол салды, ауызыма 
дәрі қойды. Одан ешқандай 
көмек болмады. Сізді үйде 
қалдырмаймын деп жедел - 
жәрдем көлігінің жүргізушісі 
Оралбеков Айдар екеуі 
тасымалдауға жатқызып алып 
жедел – жәрдемнің қабылдау 
бөлмесіне апарып жатқызды. 

Сол күні кезекшілікте медбике-
лер Жасұлан Бейсенов, Эльми-
ра Еркінқызы, Риза Смағұлова, 
кіші қызметкер Лола Алдаберге-
нова еді.

Жасұлан ыстық укол, демді 
жақсартатын укол салды. 
Кислород иіскетті, басқадай 
емдерін жасады. Қан алды, 
рентгенге түсірді. Оны тексеру 
үшін Ақсу аудандық орталық 
ауруханасының терапевт - 
дәрігері Жандос Есжанов келіп, 
қандай ауру екенін анықтап 
білген соң бес күн укол алуға 
жазып берді. Жандос мені 
бұрын да қатты сырқаттанғанда 
аурухананың терапия бөліміне 
жатқызып, күндіз – түні емдеп, 
укол, система салып, тәуірленіп 
үйге қайтуыма көмегін тигізді.

Қысылғанда көмек көрсетіп, 
түн ұйқысын төрт бөліп, тыным 
таппай науқас адамдардың 
шипагері болып жүргендердің 
бірі жедел – жәрдем фельдшері 
Самат Байжанов. Ол таңертең 
де, кешке де бес күн укол са-
лып, менің тәуірленуіме көмегін 
тигізді. 

Сондықтан Саматқа зор 
денсаулық, табыс пен жемісті 
жұмыс тілеймін. Бірінші 
Алланың арқасында, екінші 
ақ халатты жандардың 
арқасында тәуірленіп отырмын. 
Сіздерге шын жүректен аналық 
алғысымды білдіре отырып, 
өмірдің барлық жақсылығын 
ізгілікті, болаттай мықты 
денсаулық, табыс пен жеткілікті 
жұмыс тілеймін. Барлық ақ ха-
латты жандарға «Ақсу өңірі» 
газеті арқылы Алғыс айтамын.

Өкей ОРМАНОВА,
зейнеткер.      

АЛҒЫС АЙТАМЫН!


