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«Ақсу қант» зауыты қант 
қызылшасын қабылдауды бас-
тады. Биылғы жылы аудан-
да 11 ауылдық округте  шаруа 
қожалықтар  тәтті түбір екті. Жал-
пы өңірде 6 сервистік дайындау 
орталығы жұмыс істейді, оның 
сыртында 4 ірі шаруашылық қант 
қызылшасын өсіруге арналған 
техникалармен толық қамтылған. 
Ақсулық шаруалардан алғашқы 
болып өнімін «Әлихан» «Даниал» 
шаруа қожалықтары алып келді. 

«Әлихан» шаруа қожалығының 
басшысы Берік Тынышбайұлының 
айтуынша биылғы жылы өнім 
жаман емес. Жалпы аудан бой-
ынша орташа әр гектардан 450-
500 центнерден өнім алу жос-
парлануда. 

Ендігі басты мақсат қант 
қызылшасын дер кезінде жинау 
болып тұр. «Ақсу кант» зауы-
тына Ақсу, Ескелді, Сарқан 
аудандарының шаруалары 
өнімдерін өткізеді. Тамырына 
қан жүгіріп, 2017 жылы қайта іске 
қосылған қант зауыты кезең - 
кезеңімен жаңартудан өтуде.

Өз тілшімізден.

ҚАНТ ҚЫЗЫЛШАСЫН ЖИНАУ 
БАСТАЛДЫ 

Жаһанды жайлаған пандемия 
жұмыр басты пендені әлекке 
салғаны анық. Індет бірден лап 
қойғанда кеселдің тұзағынан 
ешкімде құтыла алмасын білді. 
Алғашында ел медицинасы 
көрінбес жауды ауыздықтаудың 
амалын таппағаны рас. Кейіннен, 
ақ халаттылар тығырықтан 
шығудың бірқатар жолдарын 
қарастырды. Ел арасында «тәзді 
тажал» деп аталған бұл аурудан 
арылудың жалғыз жолы - екпе.

Алғаш болып, Рессейлік «Спут-
ник V» вакцинасы қолданысқа 
енді. Бірі екпенің тиімділігіне 
сенді, енді бірі оның пайдасына 
көз жеткізбедік десті.

Республика бойынша құрылған 
«Ел үшін егілемін» азаматтық 
штабының мақсаты пандемия-
мен күрес жолындағы тиімді шара 
деп танылған вакцинациялау 
жұмысының қарқын алуына ықпал 
ету.

Індеттің ілмегіне елім ілінбесін 
деген штаб өкілдері Алматы об-
лысына табан тіреді. Мақсат 
біреу- аймақтағы эпидахуал-
ды бағамдау, атқарылар ілкімді 
істердің көшін жолға қою.

«2021 жылдың 3 тамызда 
Қазақстанда коронавирус пан-
демиясымен күрес жөніндегі 
«Ел үшін егілемін» тәуелсіз 
белсенділер бірлестігі-Азаматтық 
штаб құрылды. Азаматтық 
штабтың міндеті-COVID-19 вак-
цинациясы туралы объективті 

ақпараттың максималды 
мөлшерін ұсыну және азамат-
тарды вакцинацияға көндіру. Ек-
пеге қарсы жалған ақпараттың 
таралуының алдын алу. Біз тексеру 
үшін келген жоқпыз. Тек еліміздің 
пандемияны тезарада жеңуіне 
қолқабыс етуді көздеп келдік»,-деді 
санитарлық - эпидемиологиялық 
бақылау комитетінің ресми 
өкілі-ҚР Премьер-Министрі 
орынбасарының баспасөз хатшы-
сы Ержан Байтанаев.

Облыс орталығана кел-
ген штаб өкілдері ең әуелі, 
аймақтағы көпсалалы аурухана 
дәрігерлерімен кездесті. Мұнда, 
ақ халаттылардың пікірін тыңдап, 
пандемиямен күрестегі алдыңғы 
қатарлы жоспарлы істердің орын-
далуымен танысты.

Артынша, «Сити плюс» ойын-
сауық орталығындағы жылжымалы 
егу пунктіне бас сұқты. Шаһардағы 
адам аяғы үзілмейтін орталықтағы 
екпе жұмыстарының жүру барысын 
көздерімен көрді.

Айта кетейік, сауда орынындағы 
егу пунктіне жұмыс күндері 50-
60 адам келсе, демалыста 120-
150 тұрғын екпе алады. Мұндағы 
дәрігер, жылжымалы екпе пунктіне 
келуші жұрт «Синофарм» вакцина-
сына сұраныстың жоғары екенін 
айтады. Өйткені, аталған екпе екі 
дозаға лайықталған.

Штаб белсенділері елімізде вак-
цинация қарқынының төмендегенін 
атап өтті. Мәселен, егер шілде 
айының ортасында тәулігіне 130 

мыңға дейін адам вакцина алса, 
қазір небәрі 30 мың қазақстандық 
иммундалуда. Алматы облы-
сында вакцинация қарқыны жал-
пы республикалық екпелерден 
біршама артта қалып отыр. Соңғы 
айда облыста бірінші компонент-
пен вакцинациялау 6% — ға (64% 
— дан 70% — ға дейін) өсті, ал 
жалпы республикалық көрсеткіш 
8,5% — ға артты және 79% жетті. 
Аталған көрсеткіш бойынша об-
лыс барлық өңірлер арасында 
9-шы орында.

Штаб өкілдері, облыстағы 
жетекші ақпараттық алаң «Jetisy 
Media-ға» келіп, баспасөз-
мәслихатында БАҚ өкілдерімен 
кездесіп, көкей кесті сауалдарға 
жауап берді. Сондай-ақ, 
олар өңіріміздегі вакцинация 
жұмыстарына тоқталып өтті.

Негізінен, жыл басынан Ал-
маты облысына вакцинаның 
І-компонентінен 839685 дозасы, 
ІІ-компонент 829815 дозасы келіп 
түсті. Бүгінгі күнге дейін корона-
вирус инфекциясына қарсы І ком-
понентпен 772077 адам, ІІ компо-
нентпен 688291 тұрғын егілді.

Облыс бойынша жоспар-
дан І екпемен қамтылуы 64%. 
Облыстық көрсеткіштен төмен 
қамтыған аудандар мен қалалар: 
Талғар (47%), Панфилов (53%), 
Қаратал (55%), Талдықорған 
(57%), Ұйғыр (58%), Еңбекшіқазақ 
(61%), Ескелді (63%). Естеріңзге 
саламыз, жоспарға сәйкес өңірде 
1,2 млн. азамат екпе алуы тиіс.

1. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР
1.1. "Мамандығы бойынша үздік" 

онлайн - конкурсын өткізу туралы 
ереже (бұдан әрі - Ереже) Алма-
ты облысының денсаулық сақтау, 
білім беру, мәдениет және спорт 
қызметкерлері арасында кәсіби 
шеберліктің онлайн - конкурсын 
(бұдан әрі - Конкурс) өткізу тәртібі 
мен шарттарын айқындайды.

1.2. Конкурсты ұйымдастыру-
шылар - "Qazaqstan Eduaction" 
оқу орындары басшыларының 
қауымдастығы.

2. КОНКУРСТЫҢ  МАҚСАТЫ 
МЕН МІНДЕТТЕРІ

2.1. Конкурстың мақсаты - 
жеңімпаз - конкурсанттардың еңбек 
тәсілдері мен әдістерін зерделеу 
негізінде қызметкерлердің кәсіби 
шеберлігін арттыру; 

еңбекті ұйымдастыруды 
жетілдіру; педагогикалық 
мамандықтардың беделін арттыру; 

"Дипломмен ауылға!» 
бағдарламасын насихаттау;

2.2. Конкурстың міндеттері
- педагогикалық мамандық-

тардың беделін арттыру және на-
сихаттау;

- әлеуметтік маңызы бар 
мамандықтардың беделін арттыру 
және насихаттау;

- Павлодар облысы аумағында 
конкурс жеңімпаздары мен 
қатысушыларының оң тәжірибесін 
тарату.

2.3 Конкурс денсаулық сақтау, 
білім беру, мәдениет және спорт 
саласының қызметкерлері арасын-
да өткізіледі.

3. КОНКУРСТЫ ӨТКІЗУ ШАРТ-
ТАРЫ

3.1 Қатысушыларды тіркеу он-
лайн - конкурстың соңғы күні 
мерзімінен кешіктірмей берілген 
толтырылған өтінімнің (1-қосымша) 
негізінде жүргізіледі.

3.2 Конкурстық тапсырмалар:
А) Презентация. Power Point-та 

қатысушы туралы шағын ақпарат 
дайындау:

туған күні мен жері, оқу орны, 
жұмыс орны, сіңірген еңбегі, мара-
паттары, дипломдары, әдістемелік 
әзірлемелері, кәсіпорындағы ре-
кордтары және т.б.

Презентация көлемі кемінде 
10 бет. Қазылар алқасы 
презентацияның әсемдігі мен сапа-

сын жеке бағалайды.
В) Үй тапсырмасы. 2 беттен 

тұратын эссе түрінде бұл мамандық 
неге осы саладағы ең жақсы екенін 
айту;

3.3 Интернеттен материалды 
пайдалануға тыйым салынады.

3.4 Тапсырмаларды бағалау 
барысында сарапшылар әрбір 
қатысушы бойынша жалпы бағаны 
балмен (жалпы 100 балдан артық 
емес) қоя отырып, критерийлер 
жолдарын толтырады.

3.5 Конкурстық жұмыстарды 
бағалау процесі аяқталғаннан кейін 
қазылар алқасының уәкілетті өкілі 
бағалау ведомостарын жинайды 
және әрбір қатысушы бойынша 
қорытынды нәтижені есептейді.

3.6 Егер қатысушы тапсырманың 
қандай да бір бөлігін орындай 
алмаса, баға нақты орындалған 
көлем үшін берілетін болады.

3.7 Бағаларды есептеудің 
қорытынды нысанына бас са-
рапшы қол қояды, ол оны өз 
қолымен бекітеді, содан кейін әрбір 
құзыреттілік бойынша жеңімпаз бен 
жүлдегерлерді белгілейді.

4. КОНКУРСҚА ҚАТЫСУ
4.1. Қатысушылар кемінде 

1 жыл жұмыс өтілі бар және 
ұйымдастырушылар белгілеген 
мерзімде қатысуға өтінім берген 
мамандар бола алады.

4.2. Конкурсқа қатысушылар 
өздерінің қатысуын 2021 жылғы 10 
қарашаға дейін растауы, өтінім ны-
санын (1-қосымша) электрондық

мекенжайға жіберуі тиіс.
4.3. Конкурсқа қатысу ерікті 

негізде жүргізіледі.
5. ЖЕҢІМПАЗДАР ТУРАЛЫ 

ШЕШІМ
5.1 Конкурс жеңімпаздары тура-

лы шешім судьялардың шешімімен 
қабылданады. Қазылар алқасының 
құрамына бағалауға қатысатын 
әрбір мамандық бойынша кемінде 
1 (бір) сарапшы кіреді.

5.2. Конкурс жеңімпаздары: әр 
мамандық бойынша лауреаттар 
мен номинанттар.

5.3. Конкурс қорытындысы бой-
ынша қатысушылар дипломдар-
мен, алғыс хаттармен марапатта-
лады.

5.4. Облыстық конкурстың 
жеңімпаздары "Мамандығы бой-
ынша үздік" республикалық конкур-
сында облысты таныстырады.

6. ТІРКЕУ ЖАРНАСЫ
Қатысушылар 3 000 теңге 

көлемінде тіркеу жарна-
сын төлеуі қажет. Бұл жарна 
қазылар алқасының жұмысын 
ұйымдастыруға, сертификаттар мен 
дипломдарды басып шығаруға, ма-
рапаттау материалына жұмсалады. 
Төлем деректемелері өтінімдерді 
алғаннан кейін жіберіледі.

БАЙЛАНЫС ТЕЛЕФОНЫ:
Серекбаев Ерлан + 8-701-758-78 

-77.

ҚР Тәуелсіздігінің 30 жылдығына 
арналған "Мамандығы бойынша үздік" 
республикалық конкурсы шеңберінде 

өткізілетін "Мамандығы бойынша үздік" 
тақырыбындағы облыстық 
онлайн - конкурстың ережесі

№1 қосымша

1.

№ Оқу орнының 
атауы

Қатысушының 
Т.А.Ә

Қандай мамандық 
бойынша қатысады

Байланыс 
телефондары 

«Ел үшін егілемін» тәуелсіз белсенділер 
бірлестігі - Азаматтық штаб құрылды
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Қарттар күніне орай іс-шаралар 
айлығы әлеуметтік қашықтықты 
міндетті түрде сақтай отырып 
ұйымдастырылды.

1. тармағы бойынша: 
Аудан әкімінің орынбасары 

Ғ.Есжановпен бекітілген 1-10 қазан 
аралығында «Халықаралық қарттар күнін» 
ұйымдастырып, мерекелеуге байланыс-
ты іс-шара жоспары талқыланып бекітіліп, 
ауылдық округ әкімдеріне, мекеме бас-
шыларына және жеке кәсіпкерлерге жол-
данып, жұмыстар жүргізілуде 

2. тармағы бойынша:
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 зейнеткер-
лерге, қамқорлық пен күтiмдi қажет ететiн 
азаматтарға жылдағы бағыт бойынша 
ерекше көңiл бөліп келеді. Осыған  орай  
2  қазан  күні  Ақсу аудандық орталық 
ауруханасында СӨС мамандарының 
және СӨС дәрігері Дубек.Ж.Б., тера-
певт дәрігер Сейсенбек.А.Б. қатысуымен 
емделуге келген қарт кісілермен ашық 
есік күні болып өтті. Қарт кісілердің қан 
қысымы өлшеніп, денсаулығына байла-
нысты кеңестер берілді.

Ақсу аудандық орталық ауруханасының 
СӨС дәрігері  Дубек.Ж.Б  және әлеуметтік 
қызметкер Чоканова.Қ. ауыр науқас зей-
неткерлерге барып, «Жүректен жүрекке» 
қайырымдылық  акциясын өткізді.

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

3. тармағы бойынша:     
Қыстық маусымға дайындық ретінде 

сатып алынған көмірлерін қоғамдық 
жұмысшылар, Жастар орталығы 
және әлеуметтік қызметкерлердің 
ұйымдастыруымен сарайларына кіргізіліп 
берілді.         

Қыстық отын – ағаштары бұталып,  
қажет еткендерінің  пештерінің  ысы таза-
ланып, қысқы мерзімге дайындалған.

Жыл басынан Үйден әлеуметтік қызмет 
алатын  89 жалғыз басты қарттар мен 
мүгедектердің үйі ақталды (іші, сыр-
ты), қажет еткендерінін еден, есік, 
терезелері сырланды, қыстық ағашы 
бұталып, әлеуметтік қызметкерлердің 
ұйымдастыруымен көмір түсірілді.

4. тармағы бойынша: 
Ауылдық округтерде Қарттар күніне 

арналған және өткізілген шара саны 
10, қатысқан адам саны 76.  Ойтоған  
ауылдық клубы. 

Мәдениет қызметкерлерінің  
ұйымдастыруымен  «Қарттарым -  асыл 
қазынам» мәдени шарамен онлайн  
концертінің ұйымдастыруы бір жетілік  
мерекелік жоспар құрылып, мекеме 
қызметкерлері мен  жастарына жоспарлы  
түрде  тапсырма берілді. Сонымен  қатар 
онлайн концерт  ұйымдастырып, желіге  
салдық.  Мектеп ұжымы,  емхана  ұжымы, 
ауыл жастары, мәдениет қызметкерлері  
өз тараптарынан демеушілік жасап, 
өздеріне  бөлінген қарттарды құттықтап  
қайтты. Біз  мәдениет қызметкерлері «Ақ 
әже «үйірмесінің  мүшелері, жасы үлкен  
әжелерімізді  құттықтадық.  https://m..
facebook.com/story.php?story- fbid= 
385120063166380

&id=100050051676092
Ақсу ауылдық  мәдениет үйі. Мәдениет 

қызметкерлерінің ұйымдастыруымен,  
1 қазан - Халықаралық қарттар күні 
мерекесіне  орай   «Қарттарым - 
қазынам» тақырыбында онлайн  ән шашу   
әлеуметтік желілерге салынды.     

Мақсаты - өскелең ұрпақты үлкендерге 
құрмет, қамқорлық көрсетуге баулу,  үйре-
ту, қарияларды мерекемен құттықтау, 
жақсы мерекелік  көңіл - күй сыйлау.

h t t p s : / / m . f a c e b o o k . c o m / s t o r y .
php?story_fbid=1059816258125867&
id=100022925093350

Матай ауылдық мәдениет үйі. 
Шараның мақсаты - жастарымызға 

үлкенді сыйлау өз ата – бабасын ұмытпау, 
салт – дәстүрден нәр алып өсуіне аталы 
сөзден ғибрат алуға тәрбиелеу.

Шара барысы - Матай ауылдық 
Мәдениет қызметкері және Матай 
ауылдық округі бойынша, жастар ісі 
жөніндегі әдіскер – нұсқаушысының 
ұйымдастыруымен 2021 жылдың 1 қазан  
«Қарттарым аман - саумысын» Қарттар 
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күніне арналған қамқорлық акциясы өтті. 
Ауылымыздың қадірлі ардагерлерін мей-
рамдарымен құттықтап, қал-жағдайларын 
сұрап қайттық.

Көкөзек ауылдық мәдениет үйінің 1 
қазан - Халықаралық Қарттар күніне орай 
өткізген іс-шара мәліметі.

Тақырыбы - «Қарты бар ел - қазыналы 
ел». Көкөзек ауылдық мәдениет үйі 
қызметкерлерінің ұйымдастыруымен «1 
қазан - Халықаралық Қарттар» күніне 
орай, «Қарты бар ел - қазыналы ел» атты 
іс - шара өтті. Мәдениет қызметкерлері 
ауыл ішін аралап, ауыл ақсақалдары мен 
әжелерін құттықтап, мәдениетке қосқан 
үлестері үшін Алғыс хат пен арнайы 
сыйлықпен марапаттап қайтты. 

h t t p s : / / m . f a c e b o o k . c o m / s t o r y .
php?s to ry_ fb id=869289123715873&
id=100019043804142 

Қызылағаш мәдениет үйі.  «Қарттары 
бар елдің, қазынасы бар».

Сурет көрмесі.
Мақсаты - оқушылардың бойына 

халқымыздың қадір-қасиетін сіңіру, үлкенді 
сыйлай білуге, өз ата-бабасын ұмытпай 
есте сақтауға және аталы сөзден ғибрат 
алуға тәрбиелеу. Шараға 7 адам қатысты.

Қапал ауылдық мәдениет үйі. 
«Қарттарымыз - қазынамыз» дейтін 
халықпыз. Ақылы дария қарттарымыздың 
халықаралық мерекесі жыл сайын еліміздің 
барлық өңірінде аталып өтіп жатыр. Сон-
дай үлкен деңгейдегі іс-шараның бастау-
ын бүгін Ақын Сара апамыздың атындағы 
мұражай қызметкерлері ұйымдастырды.
Шара барысында ауданның "Құрметті 
азаматы", көп жылдар «Күреңбел» кол-
хозын басқарған марқұм Жұмагелдинов 
Ораз Мәкенұлының еңбек жолынан видео-
слайд көрсетілді.

Концерттік бағдарлама, түрлі ойын-
дар ойнап, қарттарымыз балаша қуанып 
қалды. «Жыр аққуы-Қаныша» атты Қаныша 
Райысоваға арналған көрмені тамашалап, 
музей қызметкерлері дайындаған мол дас-
тарханнан дәм татып, бір-бірімен әңгіме-
қалжыңдары жарасып көңілдері көтеріліп 
тарқасты.

h t t p s : / / w w w . f a c e b o o k . c o m /
g r o u p s / 1 5 3 8 5 4 9 8 8 7 3 6 2 2 8 /
permalink/1020292188759166/

Кеңжыра ауылдық клубы. Осы өмір жо-
лында бырлығымызға қатысы бар мереке-
лер болады. 1 қазан  күні сол мерекелердің 
бірі - Қарттар күні мейрамын тойлай-
мыз. Аталған күні, аға буын өкілдеріне 
тиісті құрмет көрсетіп, еліміздің дамуы 
мен құрылуына орасан зор еңбек етіп, 
ерлік жасаған жандарға алғысымызды 
білдіреміз. Осы орайда 05.10.2021 күні 
Кеңжыра ауылдық клуб қызыметкерлерінің 
ұйымдастыруымен ауыл қарттарына 
алғысымызды білдірдік.

h t t p s : / / m . f a c e b o o k / c o m / s t o r y .
php?story_fbid=1795931290796621&
id=100011393026950 

Есеболатов ауылдық клубы. Есебо-
латов ауылдық клубының мәдениет 
қызметкерлерінің ұйымдастыруымен  
"Халықаралық қарттар күні " ауылымыздың 
ең үлкені 99 жастағы Құсайынова Нұрғайша 
апамызға аудан әкімі Е.С.Базархановтың 
Құттықтау хаты мен арнайы сыйлықтар 
табысталды. Есеболатов ауылдық округі 
әкімі Б.Т.Нұрахметов ауылымыздың 
қарияларын құттықтап, көңіл - күй сыйлап 
және сыйлықтар табыстап, баталарын 
алып қайттық. 

h t t p s : / / w w w. f a c e b o o k . c o m / p h o t o
/ ? f b i d = 1 2 2 2 2 6 8 8 6 8 2 9 0 3 7 9 & s e t = p
cb.1222269734956959&__cft__[0]=AZVb
mPC5ti7FHPgw0xvwZsrPMukFKCyZDVU
DrYw1MTfi9QzQr-w82XkADRj0ZK7BqNxn
x4ZUqevd1vyQT1einXshGmJghx9IHTW6
6ImExEaSeF_EVLnjuiLF27eylfEDtbM&__
tn__=*bH-R

Кеңғарын ауылдық клубы. 01.10.2021 
жыл. 1 қазан - Қариялар күніне орай 
қарияларымызды төл мерекесімен 
құттықтау мақсатында, аянбай тер төккен, 
бүгінде бейнеттің зейнетін көріп отырған 
аяулы қарттарымызбен «Қарттарымыз 
асыл қазынамыз» атты кездесу бол-
ды. Кездесу барысында қарттарымызды 
мерекесімен құттықтап, сый-сияпатын 
беріп, қарттарымыздан ақ батасын алдық. 

h t t p s : / / m . f a c e b o o k . c o m / s t o r y .
php?s to ry_ fb id=389363729487853&
id=100052426882687

Б.Сырттанов ауылдық  клубы. 04.10.2021 
жылы Б.Сырттанов ауылдық клубы  
қызметкерлерінің ұйымдастыруымен, 
қарттар  күніне орай, «Ақылды қария, 

ағынды дария» атты шара өткізді. Шара 
барысында  клуб, кітапхана қызметкерлері 
ауыл қарттарына өз сыйлықтарын тар-
ту етті. Ақ жаулықты аналар баталарын 
беріп, алғыстарын айтты. 

Сілтеме:https://m.facebook.com/story.
php?story_fbid=1032263847592771&
id=100024274973339

01.10.2021 ж. Ақсу аудандық кітапхана 
қызметкерлерінің ұйымдастырумен 1 
қазан - Қарттар күніне орай, «Әжелер 
отбасының алтын қазығы» атты өнеге 
сағаты өтті.

https://www.facebook.com/aksubib/
videos/406880937448665

01.10.2021 жылы  Қызылағаш ауылдық 
модельді кітапхана кітапханашыларының 
ұйымдастыруымен 1 қазан - Халықаралық 
қарттар күніне орай, «Қарттары бар елдің 
қазынасы бар» тақырыбында тағылым 
сағат онлайн желісінде оқырмандарға 
ұсынылды.

https://www.facebook.com/kyzylagashb/
videos/238001575010051

01.10.2021 жылы Көкөзек ауылдық 
кітапханасында 1 қазан - Халықаралық 
Қарттар күніне орай, «Қарттарым биік 
бәйтерек» атты поэтикалық марафон 
ұйымдастырылды,

h t t p s : / / w w w. f a c e b o o k . c o m / p h o t
o ? f b i d = 1 0 2 4 3 2 6 4 3 8 3 4 4 6 0 8 & s e t = p
cb.1024329761677609

01.10.2021 жылы Егінсу ауылдық 
кітапханасы ауылдың  ардагерлері мен  
ұстаздарын «Ұстаздар күнімен және 
қарттар күнімен» құттықтады. 

h t t p s : / / w w w. f a c e b o o k . c o m / p h o t
o / ? f b i d = 5 5 3 3 0 5 8 3 2 4 4 8 0 0 2 & s e t = p
cb.553306285781290

5. тармағы бойынша:
Аудан әкімдігінің, ауылдық округ 

әкімдіктерінің, мекемелер мен  
кәсіпорындардың ұйымдастыруымен 
«Жүректен жүрекке» акциясы аясында 
800 адамға 4000 000  теңге көлемінде 
көмек  көрсетілді (азық-түлік, отын,  ақша 
және басқа да сыйлықтар). 

6. тармағы бойынша:       
Қарттар күніне орай аудандық жұмыспен 

қамту әлеуметтік бағдарламар бөлімінің 
ұйымдастыруымен және де мекеме-
лер мен  кәсіпорындардың «Жүректен 
жүрекке» акциясы аясында үйден 
әлеуметтік қызмет көрсетілетін жалғыз 
басты зейнеткерлерді мерекесімен 
құттықтап, сыйлықтар табыс етіліп, аз 
да болса мерекелік көңіл - күй сыйлай 
білдік,-деп ойлаймыз.

Мүгедектігі бар адамдар күніне орай 
«Жомарт жүрек» қайырымдылық акция-
сы өтті. Бұл қайырымдылық акциясы-
на аудан орталығындағы кәсіпкерлер 
демеушілік көрсетті. Аудан бойынша 
үйден қызмет алатын 18 жастан асқан 
35 (отыз бес) мүгедекке, атап айтқанда: 
«Гүлжан» дүкенінің иесі  Шәкетай 
Гүлжан  киім – кешек, «Жансая» құрылыс 
сауда орталығының иесі Мәтенов Ер-
бол қаржылай көмек, «Жетісу» сауда 
орталығының иесі Умеджон Абдуллаев 
аяк-киімдер берді. Жалпы аудан бой-
ынша бұл акция өз жалғасын тапты, 
әр округтағы әлеуметтік қызметкерлер 
демеушілер арқылы үйден қызмет алушы 
18 жастан асқан мүгедектерге спорттық 
киімдер, оданда басқа әртүрлі сыйлықтар 
берді. Ауданымыздың кәсіпкерлеріне осы 
«Жомарт жүрек» акциясына қатысып, 
демеушілік көрсеткені үшін ата-аналардың 
атынан ризашылық білдіреміз.

7. тармағы бойынша:     
Ақсу ауданы бойынша Қарттар күніне 

және Мүгедектер күніне байланысты  
жұмыс жоспары бекітілді. 

Мекеме басшыларына, ауылдық  
округтердің әкімдігіне, жеке меншік  
формадағы нысандарға егде тартқан, 
көмек  қажет  ететін  адамдарға, жергілікті 
жерден зейнеткерлікке  шыққан  қарттарға  
медициналық, әлеуметтік, мәдени көмек 
көрсетілу туралы хаттар жіберілді.

8. тармағы бойынша:     
Осы  өткізілген  шаралар  туралы  және 

ауданымыздың  экономикалық, әлеуметтік 
өсуіне ықпал  болған  қариялардың  өмір  
жолдары туралы мақалалар мен де-
ректер жергілікті аудандық «Ақсу өңірі»  
газетінде  және Ақсу ауданы әкімінің веб-
сайтына жарияланды.

Анар АЙТБАЕВА,
әлеуметтік бөлім меңгерушісі.
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күн. Сол күні көгімізде тәуелсізідік 
туы желбіреді. Содан бері 30 
жылға таяу уақыт өтті. Осы өшпес 
жылдар белесінде Қазақстан эко-
номикасы қарыштап дамыды. 
Саясаттағы сындарлы бағыт өз 
жемісін беруде. Береке-бірліктің 
арқасында әлем таныған іргелі 
мемлкетке айналыдық.

Ғасырлар бойы арман ет-
кен егемендікті қазақтың басы-
на қонған бағы, астына орнаған 
тағы деуге болады. Қазақ елі 
талай белестерді бағындырды. 
Желтоқсанда жарқ еткен жалын-
ды жастар қазаққа азаттық таңын 
сыйға тартқандай болды. Осы-
лайша күллі жаһанға қазақтың 
қайратын, айбынын танытты. 
Қазіргі тәуелсіз Қазақстан – ата – 
бабаның орындалған шұғылалы 
арманы, сарғайып күткен 
сағынышы. Тәуелсіздік таңын 
аңсаған ата-бабаларымыздың  
асқақ арманы орындалды десек 
қателеспейміз. 

Сондықтан да тәуелсіздік та-
рихы арнайы әңгімеге үздіксіз 
тиек боларлықтай ұлы тақырып 
екендігін қазіргі ұрпақ ешқашан 
естен шығармауы керек. 
Тәуелсіздікке ынтымағы жарасқан, 
ауыз бірлігі берік халық қана қол 
жеткізе алатынын өткеніміз нақты 
дәлелдеп берді. Сондықтан о 
бастан-ақ рулар тайпаларға, тай-

БАБАЛАРДЫҢ АРМАНЫ
палар одақтарға, ал тайпалық 
одақтар елге, халыққа айналу 
үшін үздіксіз күресті, жан алысып, 
жан берісті. Өйткені халық болып 
қалыптаспай, тәуелсіздікті баянды 
түрде қолда ұстап тұру да мүмкін 
емес еді. Мұны бұрынғылар жақсы 
түсінді.    

Қазірде елімізге тыныштық за-
ман орнап, қой үстіне бозторғай 
жұмыртқалаған заман келді деп 
мақтанышпен айта аламыз. Артқа 
тастаған отыз жылдың ішінде 
не атқардық деген сауал туса, 
тізбектеп сөзбен жеткізу мүмкін 
емес. Бір мемлекетке жетерлік іс 
тындырылды және жүзеге асырыл-
ды. Экономикалық жағдайымыз 
жақсарып, әл-ауқатымыз арт-
ты. Қазақ мектептері мен 
балабақшалар саны артты. Білім 
мен денсаулық жағдайына аса 
мән берілді, өзге елдермен қарым-
қатынасымыз жақсарып, саяси 
және мәдени қатынастар да үдей 
түсті. 

Елімізідің барлық саласындағы 
қызметкерлерге, шет елдің 
түрлі саладағы мамандарымен 
тәжірибе алмасуға жағдай жа-
салды. Осының бәрі тәуелсіз 
елдің мақтанышы деуге болады. 
Еліміздің туы көкте қалықтап, 
ынтымағы жарасқан ел болайық!

Назым НҰРТАЙҚЫЗЫ.

Тәуелсіздік – еліміздің ең          
басты мерекесі. Қазақстанның 
жаңа дәуірде қол жеткізген 
барлық табысының қайнар 
көзі – Тәуелсіздік. Тәуелсіз ел 
болғандығымыздың арқасында 
ғана Қазақстанның сөзі мен ісін 
бүкіл әлем таныды. Дүниенің бір 
бұрышында қазақ деген халықтың 
үлкен істер тындыра алатын 
өресі мықты, өрісі кең халық 
екенін әлем білді. 16 желтоқсан – 
еліміздің егемендігін жариялаған 

Тәуелсіздігіміздің әрбір ірге тасында Алаш қайраткерлерінің де 
маңдай тері, ел болашағы үшін төккен қаны бар.

Тарихқа көз шалсақ, Патша үкіметіне қарсы шыққан Алаш 
қайраткерлері қазақтың тіліне, дініне, жеріне, болашағына бай-
ланысты алғашқы саяси тұжырымдамаларын қағазға түсіріп, өз 
ұсыныстарын білдірген. Олар қазаққа жерін қайтаруды, қоныс 
аударуды тоқтатуды, дінге еркіндік берілуін, іс-қағаздардың ана 
тілінде жүргізілуін, қазақ жерінде балалар өз тілінде білім алып, 
қазақ еліне өзін өзі билейтін мемлекеттік құрылым берілуін 
талап етті. 1913 жылы 2 -ақпанда Әлихан Бөкейхановтың 
ұйымдастыруымен алғашқы «Қазақ» газеті жарыққа шықты. Газет-
те рәміздік бейне ретінде киіз үй бейнеленген. Бұл қазақ ұлтының 
белгісін көресткен. Мен олардың таудай еңбектерінің бір ғана 
бөлігіне тоқталып отырмын. Барлық еңбектерін айтып жеткізу 
мүмкін емес. Артынан осындай із қалдырған Алаш қайраткерлерін  
өлді деуге болама?! Олардың қазақ үшін әрекетімен белсенділігі, 
еліне деген сүйіспеншілігі, ел алдындағы адалдық, тазалық, 
патроиттық қасиеттерімен таң қалдырды. Олар Ресей отарындағы 
қазақ ұлтының өз алдына автономия алуы жөнінде жандарын 
құрбандыққа шалды. Біз олардың еңбектерін ұмытпауға хақымыз 
жоқ. Олар өз ұлтының мақтаныштары. 

Г.МАДЫҒАЛИЕВА,
Егінсу ауылдық кітапханасының кітапханашысы, 

«Егінсу» БПҰ мүшесі.  

АЛАШТЫҢ АСЫЛ 
ЕРЛЕРІ

Өлді деуге бола ма, 
айтыңдаршы, Өлмейтұғын 
артына із қалдырса,-деген 
Абай атамыздың өлеңін 
оқысам, көз алдыма «Алаш» 
қайраткерлері елестейді. Ел-
басымыз Н.Назарбаев айтып 
өткендей, «Алаш» партиясының 
жетекшілері ұсынған қағидалар 
күні бүгінге дейін өз маңызын 
сақтап отыр. Биыл Тәуелсіздік 
алып, бейбіт өмір сүріп 
жатқанымызға 30 жыл толды. 

***

Сыбайлас жемқорлық  - заман 
ағысымен бірге өсіп-өркендеп, 
мол қаражат және қоғамдық 
бәсекелестік пайда болған жер-
лерге тамырын жайып, бүгінгі 
күнге дейін жойылмай отырған 
кеселдің бірі. Бұл кесел даму-
шы елдердегідей біздің жас 
мемлекетімізге де орасан зор 
нұқсан келтіріп отыр. «Сыбай-
лас жемқорлыққа қарсы күрес 
туралы» Заң талабының ая-
сында жемқорлыққа қарсы 
іс - әрекеттер әр салада 
жүзеге асырылуда. Сыбай-
лас жемқорлықпен күресу 
Қазақстанның бүгінгі күнгі 
күрделі мәселесі болып отыр.

Сонықтан да біз сыбайлас 
жемқорлықтың жолын кесудің 
және қоғамда оның кез-келген 
көрінісіне ымырасыздық 
ахуалын қалыптастырудың 
жағдайын жүйелі түрде жасауға 
атсалысуға тиіспіз.

Осыған орай, кітапханада 
«Сыбайлас жемқорлық бала-
лар көзімен» атты сурет көрмесі 

Сыбайлас жемқорлық балалар көзімен

ұйымдастырылды. Мақсаты - 
оқушылар арасында сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы мүлдем 
төзбеушілікті қалыптастыру және 
адал еңбек ету құндылықтарын 
дәріптеу болып табылады.

Қазақстан Республикасының 
Заңнамасында көрсетілгендей 
біз сыбайлас жемқорлықтың ал-
дын алуға және оның мүлдем 
қоғамымызда туындамауы-
на септесуіміз қажет, тиісті 
деңгейде жұмыс атқарылуын 
қадағалауымыз керек. 

Жас буынға жемқорлықтың 
теріс салдары туралы ақпаратты 
дұрыс жеткізу олардың сы-

байлас жемқорлыққа қарсы 
мәдениетінің қалыптасуына, 
өз құқықтары мен міндеттерін 
терең ұғынуына және орын-
дауына көмектесудің алғы 
шарттарының бірінен са-
налады. Атап айтқанда, ол 
үшін, ең алдымен, сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы сана қажет. 
Сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
сана қалыптасқан жағдайда 
адам адамгершілікке жат 
қылықтардан бойын аулақ 
ұстай бастайды, заңға қайшы 
келетін әрекеттерді жасауға 
жол бермейді. Мемлекетіміздің 
әрбір азаматы Қазақстан 
Республикасының Конституция-
сын және заңдарын сақтауға, 
басқа адамдардың құқықтарын, 
бостандықтарын, абыройы мен 
қадір - қасиетін құрметтеуге 
міндетті.

Назира АУБАКИРОВА, 
«Nur Otan» партиясының 

мүшесі, Б.Сырттанов 
ауылдық кітапханасының 

кітапханашысы.         

Қазақстанда таулы жерлер және тау бөктерінің 
аумағы селдің, қар көшкіннің, сырғыма мен 
қопарылманың әсеріне жиі ұшырайды. Олар 
республика аумағының 13,3% немесе 360000 
ш.м. ауданын алып жатыр. Мұнда үлкен 
ауылшаруашылық жайылымдары, көптеген 
шаруашылық объектілері мен коммуникация 
желілері және басқа  елді мекендер орналасқан.                                                       

Сел туралы жалпы мәліметтер.
Сел – жылдамдығы 3 – 5 және одан да жылдам 

м/сек, биіктігі 10-20 м. дейінгі жеке толқынмен 
жылжитын,су аралас, қатты топырақ, тастар, 
талдар және әр түрлі сынықтардың құрайтын, аз 
уақытылы тау су тасқыны.

Селдің туындау себептері болып 
температураның көтерілуі, қар және мұздықтар-
дың қарқынды еруі, өзен суларының тез көтерілуі, 
жауын – шашын, арналарды көшкіндермен, 
үйінділермен, сынықтармен, су деңгейін белгілі 
бір деңгейге дейін көтерілуіне себепкер болатын 
қиратқыш сипаттағы бөгеттер және басқалар бо-
лып табылады.

Сел тасқыны қауіпінің белгілері:
Көлдерде судың толуы туралы куәландыратын 

сел қаупі арнасында ағыстың тез азаюы немесе 
тоқтауы;

Сел кауіпі арнасында гуілдің пайда болуы;
Селмен жыджыған тастардың соққысынан 

жердің сілкінуі;
Селдік қатты топырақтың алдында толқын 

соққыларынан пайда болатын шыңды бұлттардың 
болуы;

Судың лайлануы.
 Сел қауіпі аудандарда болу кезіндегі қауіпсіздік 

шаралары: 
Таулы аймақтардағы жағдайлар туралы 

ақпараттарды бұқаралық ақпараттық құралдар-
дан хабарды құлақ салып тыңдаңыз;

Қыс келген кезінде мұздағы 
қауіпсіздік сақтау жөніндегі, 
яғни тұрақты аяз түскенге дейін, 
мұз әлі жұқа. Күндізгі және 
түнгі суықта қатқан мұз, азғана 
салмақты көтеруге қабілетті, 
алайда күндіз тез жібіп, еріген су 
ағады, қуыс және әлсіз болады, 
бірақта жеткілікті  қалыңдықты 
сақтайды.

Ережеге сай су ағымдары 
әркелкі қатпайды, алдымен, 
жағалары, содан кейін ортасы 
қатады, желден қорғалған жер-
лерде, аз тоғанды сулар тез 
қатады.

Тоған, көлдерде, (барлық 
су айдындарында, әсіресе 
бірде-бір бұлақ құйылмайтын 
және сол тоғаннан өзен болып 
ақпайтын қоймаларда), өзенге 
қарағанда мұз тез қатады.

Мұзда жүру ережесі:
1. Тәуліктің қараңғы уақы-

тында  және нашар көрінетін 
кезде (тұман, қар басу, жаңбыр) 
ешқандай жағдайда мұзға 
шығуға болмайды.

2. Өзеннен өтерде мұз өткел-
дерін пайдаланыңыздар.

3. Аяқ соққысымен мұздың 
қаттылығын тексеруге болмай-
ды. Егер бірінші қатты соққыдан 
кейін, шаңғы таяқшасымен 
қатты ұрғаннан кішкене су 

Сел туралы мәлімет 
және қауіпсіздік шаралары

Тауға шығар алдында өзіңізбен жылы киім, 
жолды жауып қалатын сел үйінділері үшін тауда 
қонып қалуға тура келетін жағдайда бір тәулікке 
жететін азық - түлік алу қажет.

Өзен ағымының жоғарғы жағында қатты жауын 
жатса сел қауіпі бар шатқалдардан кету кажет; 

Сел көшкінінің себептерін байқаған уақытта тез 
арада ағымнан мүмкіндігінше ары тауға қарай 
жоғарылау қажет;

Сел тасқынына түскен жағдайда зардап шеккен-
дерге қолда бар барлық заттармен көмек көрсету 
керек. Зардап шеккендерге ұсынылатын мұндай 
заттар канаттар немесе жіптер болуы мүмкін. 
Құтқарылған адамдарды толқыннан ақырындап 
толқын бағатына қарай шетке қарай жақындатып 
шығару керек.

Мұздағы қауіпсіздікті сақтау
көрінсе - бұл мұздың жұқалығын 
білдіреді, онымен жүруге бол-
майды. Мұндай жағдайда өз 
ізінмен жылжып  адымдармен 
мұздан аяғыңды алмай және 
иықтың өлшемімен салмақ сал-
май жағаға қайтадан шығу қажет.  
Мұздың жарылуы кезінде дәл 
осылай жасау керек.

4. Ата-аналарға нақты өтінім: 
(балыққа, шаңғы мен конь-
ки тебуге) мұзға  балаларды 
қадағалаусыз жібермеңіздер.

5. Су айдындарында жиі 
кездесетін қайғылы оқиғалардың 
бір себебі – алкогольден мас 
болу. Адамдар қауіп-қатерге бей-
жай қарайды, келеңсіз жағдайда 
әлсіз болады.

Суға бату кезіндегі алғашқы 
жәрдем

-  Жәбірленушіні қауіпсіз жерге 
әкелінсін, жылытылсын.

-  Тұншыққан адамды бетімен 
төмен қаратып,  басын  денесінен 
төмен түсірілсін.

-  Аузын сілекейден құрғату. 
Құсу немесе жөтелу рефлексі 
пайда болған жағдайда тыныс алу 
жолдарынан, асқазанынан суды 
толығымен шығаруды көзделсін  
(күре тамыр соғысының  жоғалуы 
кезінде тыныс алу жолдарынан, 
асқазанынан суды шығаруға 
уақыт кетірілмесін).

- Күре тамыр соғысының  
жоғалуы кезінде жүрек тұсына 
массаж  және  қолдан демалды-
ру жасалсын.

-  Жәбірленушіні медициналық 
мекемелерге  жеткізсін.

Жәбірленушіні жылыту:
1. Жәбірленуші  желсіз жерге 

жеткізіліп, кез - келген киіммен, 
көрпемен жақсы қымталсын. 

2. Егер есінен айырылма-
са, оған ыстық шай, кофе 
берілсін. Ыстық су толтырылған 
жылытқыш бөтелке, құты не-
месе тасты қыздырып матамен 
орап, кеуденің жамбас тұсына, 
басына,  қолтығының астына, 
санынан төмен тұсына басыл-
сын.

3. Денені  уқалауға, алкоголь 
беруге болмайды, онымен ағзаға 
қатты зиян келтіресіз. Сонымен 
уқалау кезінде салқынданған 
қан тамырлары арқылы жүрек 
жолдарына түседі, ол дене 
температурасының төмендеуіне 
әкеліп соғады. Алкоголь бол-
са, ортаңғы жүйке жүйесіне 
салғырттандырады.

Б. ӘДІЛЖАНОВ,
 аудандық Төтенше 

жағдайлар бөлімінің аға 
инженері, азаматтық қорғау 

аға лейтенанты.                                       

ДАБЫЛ ҚАҒАМЫЗ!
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Өмір адам ойлағандай бола 
бермейді ғой, күні кеше ортамыз-
да жүрген ағамыз Абдығалиев 
Дулат Төлегенұлы ойламаған 
жерден келмес сапарға 
аттанғаны қабырғамызға қатты 
батты. Өйткені, ол тынымсыз 
еңбегімен, ақыл-парасатымен 
д о с - ж о л д а с т а р ы н ы ң , 
з а м а н д а с т а р ы н ы ң , 
бауырларының, сан мыңдаған 
халықтың құрметіне бөленген 
біртуар азамат еді.

Дулат Абдығалиев 1972 жылы 
14 қазанда Қосағаш ауылын-
да дүниеге келді. 1979 жылы 
Қосағаш ауылына 1 сыныпқа 
барады. Ақсу ауылындағы 1980 

АСЫЛ ТЕКТІ 
АЗАМАТ ЕДІ...

ратып тұратын. Есіме ал-
сам, қимас бауырдың кісілігін, 
парасаттылығын сипаттайтын 
кездесулер ойыма оралады.        

Ешқашан мақтанып - ма-
саттануды жаны сүймейтін, 
қашанда тынымсыз тірлік пен 
мызғымас бірліктің жанын-
да жүретін, адал еңбегімен 
елінің қадірлі де қасиетті аза-
маты дәрежесіне көтерілген 
жаны жаз, жүрегі жомарт Ду-
лат Төлегенұлын Алтынарық  
жұрты ерекше мақтан тұтатын. 
Өйткені, қандай қызметтерде 
жүрсе де, ол өзінің қарапайым 
да кішіпейіл қалпынан айныған 
жоқ. Адамның қоғамдағы орны 
атқарған ісіне, көтерген жүгіне 
қарай бағаланады ғой.  Елін 
сүйген, өзі де еліне сыйлы бола 
білген осы бір нар тұлғаның 
ерте қалыптасқан қайраткерлік, 
адамгершілік қасиеттерін сөз 
еткенде ұлы Абайдың мына 
бір өлең жолдары еріксіз ойға 
оралады: «Үш-ақ нәрсе — 
адамның қасиеті: ыстық қайрат, 
нұрлы ақыл, жылы жүрек».  Осы 
үш қасиеттің үшеуі де  Дулат 
Төлегенұлының бойынан табы-
латын еді.

Сырт көз сыншы ғой. Дос-
жолдастары, ауылдастары, 
бауырлары, таныстары Ду-
лат ағаның  небір тамаша 
қасиеттерін үлгі етеді. Танитын 
адамдардың қай-қайсысы да 
осы бір жаны жайсаң азамат 
туралы тек жақсы пікір ғана ай-
татын.

Осынау жанның табиғатына 

жылы Ы.Алтынсарин атындағы 
мектептің 2 сыныбын оқиды. 
Содан соң 1981 жылдан ба-
стап Жансүгіров ауылындағы 
Қ.Сәтбаев атындағы орта мек-
теп – гимназиясында оқиды. 
8 сыныпқа дейін оқиды. 1983 
жылы Алтынарық ауылына 
ата – анасының жұмысына 
ауысуына байланысты көшіп 
барады. Содан 8 сынып-
ты бітірген соң Жансүіров 
ауылындағы қазіргі Ақсу 
политехникалық колледжінің 
тракторист мамандығын алып 
шығады. Мамандығы бойынша 
Алтынарық ауылында тракто-
рист, сахманда, алқапта жұмыс 
жасайды.  2002 жылдан бастап 
Достық кентінде жұмыс істейді. 
Содан сол жақтан фирма ашып, 
ірі кәсіпкер иесі болады. 

Дулат ағаның жүзі ізгілік пен 
мейірімге толы, көңілі дархан, 
үлкен жүректі, адам ретінде 
де үлкен гуманист тұлға еді. 
Сырт тұлғасы, өзін-өзі ұстау 
мәнері, сөйлеу - сөйлесу 
мәдениеті, көпсөзділіктен 
ада, дәл әрі дәлелді, нақ та 
нық ой-пайымдары, жайсаң 
жаны айналасына имандылық 
пен әдептіліктің шуағын та-

біткен сырбаз да сабырлы 
мінез, сұлу мәдениет, айнала-
сына білім мен өнеге нәрін сіңіре 
жүретін шуағы мол мейірімді 
жүрек, азаматтық тұлғасы мен 
парасат әлемі өмірдегі өшпес 
орнын белгіледі.

Саналы ғұмырының көп 
уақытын балаларының 
болашағын қалыптастыруға, 
тәрбиелеуге, оқытуға, өсіріп-
өркендетуге арнаған,   сырбаз да 
салмақты  мінез-табиғатымен 
де, әрбір жастың жанына серік 
болып, жүрегінде от алауын  
еңбектерімен де  танытып кетті.

Тағдырға не шара, абзал 
азамат күтпеген жерден 49 жа-
ста мерт болып, арамыздан 
ертерек кетті. Көңілге медеу 
болатыны — артында өшпес 
ізін, игі ісін, ой кестесін, таным-
тағылымын қалдырды.  Жаны 
жайсаң абзал азамат Дулат 
ағамыздың бейнесі, есімі халық 
жадында сақтала бермек.  Ар-
тында 5 баласы, 1 немересі 
және ағайын – туыстары қалды. 
«Көзден кетсе де, көңілден кет-
пеген» абзал азаматтың  өмір 
жолы ұмытылмақ емес. 

Ләззат ҚАСЫМБЕКОВА.

40 жылдан астам  беделді қызмет 
атқарған   Сүлейменов Сәттібек 
Алимолдаұлы биыл мерейлі  63 
жасқа толып отыр. Олай болса, 
еліміз Тәуелсіздік алған алғашқы 
қиын кезеңдерде аянбай еңбек 
етіп, аудан экономикасының да-
муына елеулі үлес қосқаны үшін 
Сәттібек ағамызды "Тәуелсіздік 
тұлғасы" десек жарасатындай. 
Сәттібек Алимолдаұлы еңбек жо-
лын сонау 1978 жылы Ақсу қант 
зауытынан бастап, одан кейін 
2 жыл КСРО Қарулы Күштері 
қатарында қызмет етіп, 1980 
жылы Ақсу қалалық коммуналдық 
кәсіпорны жұмысшысы, 1981 
жылы суару жүйелерінің реттегіші 
қызметін, 1982 - 1986 жылдары 
Ақсу облыстық атқару комитеті, 
Облыстық сәулет басқармасының 
құрылыс инженері, 1997 - 
2004 жылдары Ауданның бас 
сәулетшісі, 2004 - 2005 жылда-
ры Аудандық сәулет және қала 
құрылысы бөлімінің бастығы, 
құрылыс және тұрғын үй-
коммуналдық шаруашылық, ав-
томобиль жолдары және жолау-
шылар көлігі, 2005-2008 жылдары 
Аудан әкімінің көмекшісі, 2008 - 
2013 жылдары Аудандық тұрғын 
үй - коммуналдық шаруашылық 
бөлімінің бастығы, 2013 - 2015 
жылдары ЖШС «Талдықорған 
жолдары» сызықтық жол шебері, 
Облыстық сәулет және қала 
құрылысы басқармасының мама-
ны қызметтерін атқарған.

Қырық жыл бойы толассыз 
қызмет атқарған абыройлы арда-
гер бүгінде өз ұжымдастарының 
сый - құрметіне және ыстық 
ықыласына бөленген жан. 

Сондықтан да апта басында 

және жолаушылар көлігі бөлімі, 
өзінің ұжымдастары ардагер 
сәулетшіге құрмет көрсетті.

Құрметті Сүлейменов 
Сәттібек Алимолдаұлы!

Сізді, ағалық ардақты асудан 
асып, ақсақалдық мерейлі кезеңге 
көтерілер асқаралы 63 жас – ме-
рейтойымен құттықтай отырып, 
өмірден тоқығаны мол, кемел 
ойлы тұлға деп білеміз. Терең 
білім, берік ұстаным, іскерлік 
қабілет және үлкен азаматтық па-
расат Сізді зор құрметке бөледі. 
Сіздің жаныңыз жомарт, қамқор 
да талапшыл аяулы аға ретіндегі 
абзал қасиеттеріңіз тәнті етпей 
қоймайды. 

Өмірлік еңбек пен тұрмыс 
тәрбиесі, жеке басыңыздың 
кіршіксіздігі өзіңіз, отбасыңыз 
үшін ғана емес, қатар жүрген 
әріптестеріңіз, тілектес дос - жа-
ран үшін де зор мақтаныш, абы-
рой, жас ұрпақ бала - шағаңыз 
үшін де нағыз өмір мектебі 
екендігі даусыз. 

Қадірлі аға! Сізге осындай 
мерейлі күні шын көңілден мықты 
денсаулық, қажымас қайрат, 
отбасыңызға баянды бақыт 
тілейміз.

 Ербол СЫМХАНОВ.

Келісімшарт бойынша әскери кызметке қабылдану 
«Әскери қызмет және әскери қызметшінің мәртебесі 
туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 37, 38 
баптарына сәйкес жүргізілуде. Онда азаматтың 
әскери қызметке кіруінің еріктілігі, келісімшарт бой-
ынша  әскери қызметке қабылданатын  азаматтарға 
қойылатын талаптар, азаматтың әскери қызметті 
өткеруге  міндеттелген  мерзімі  және келісімшарттың 
басқа да талаптары айқындалған.

Ақсу ауданының Қорғаныс істері жөніндегі 
бөлімінде атқарылып жатқан ең негізгі жұмыс 
-  Қарулы Күштер қатарына жас сарбаздарды 
мерзімді әскери қызметке жіберу болса, екіншісі 
Қарулы Күштер қатарын  келісімшарт бойынша 
әсери қызметшілермен толықтыру болып табыла-
ды.

Қазақстан Республикасы Қарулы Күштері 
қатарына  келісімшарт бойынша әскери қызметке 
қабылданған әскери қызметшілер ұдайы 
жауынгерлік әзірліктерін жоғары деңгейде ұстап, 
кәсіби білімдерін арттыра отырып, Отан алдындағы  
Конституциялық борыштарын лайықты түрде 
атқаруда. 

Мемлекет келісімшарт бойынша әскери қызметке 
қабылданған  әскери қызметшілерді  әлеуметтік  
тұрғыда  қолдап  баспанамен  қамсыздандыру, 

Келісімшарт бойынша әскери қызмет
төмен пайыздық мөлшермен ипотекаға мүмкіндік 
беру, тегін медициналық қызмет, тұрғын үй жалдауға  
төлем ақы төлеу жағдайын жасап, соның  ішінде 
ҰҚТШҰ (ұжымдық қауіпсіздік туралы шарт ұйымы) 
ӘБ/18-404-ке кіретін әскери қызметшілердің алдағы 
жылдан бастап еңбек ақысын 30%-ке  көтеруді алға 
қойды.

Ақсу ауданының қорғаныс істері жөніндегі 
бөлімінде арқарылып жатқан әр саладағы жұмыс 
барысы кезінде сыбайлас жемқорлықты болдыр-
мау мақсатында, жеке құрамға ұдайы заң талап-
тары жеткізіліп, сабақ өткізіліп отырады. Сыбайлас 
жемқорлықты болдырмау үшін қоғам бірігіп  алдын 
алу керегі ескертіледі. 

Қорғаныс істері жөіндегі бөлімі арқылы 
Талдықорған қаласы әскери гарнизондарда  
орналасқан әскери бөлімдерге  оның ішінде  18404 
әскери бөлімін  қазіргі  кезде әскери қызметшілермен 
жасақтау алдыңғы орынға қойылып отыр. 
Келісімшарт бойынша  баруға  ниет білдірген  аза-
маттар Ақсу ауданының  Қорғаныс  істері жөніндегі 
бөліміне келіп,  толық ақпарат алуларына болады.   
Байланыс телефондары:  8(72832)-2-20-29, 2-19-
18, 8-7018351297;8-7057013650  

 АУДАНДЫҚ ҚОРҒАНЫС ІСТЕРІ 
ЖӨНІНДЕГІ  БӨЛІМІ.                                                                                      

Әже - 
о т б а с ы н ы ң 
ұ й ы т қ ы с ы , 
швңырақтың қазынасы. 
жас ұрпақты тәрбиелеуші 
десек те болады. 

Менің де әжем бар, есімі 
- Күлғайша. Әже мен сізді 
шексіз жақсы көремін. 
Туған күніңіз құтты бол-
сын. Болашақта біздің, яғни, 
немерелеріңіздің қызығын, 
тек жетістіктерін көре беріңіз. 
Балалық шағымыздағы аяулы 
алақаныңызбен мәпелегеніңіз 
әлі есімде. Бойымызға сіңірген 
әр адами қасиеттеріңізді 
мәңгі бойымда сақтауға уәде 
етемін. Тек біздің жанымызда, 
пәк ықыласыңызбен қолдау 
көрсетіп жүре беріңіз.

Қазақта үлкенді әрқашан 
биік қойған. Алайда, қоғамдағы 
және отбасында болып 
жатқан қиындықтардың көбеюі 
есебінен, Қазақстанда 2016 

жылғы есептеу-
мен екі милли-

оннан астам қарт 
зейнеткерлердің 1 

пайызы (18821) қарттар 
үйінде екен. Бұл жағдайлар 

жүрегімді ауыртады. Барша 
қарияларға және солардың ба-
лаларына жеткізерім - отбасы 
қазынасы - үйдің үлкені. Сол 
секілді менің әжем осындай 
оқиғаларды естігенде үнемі 
көңілі түседі.

Менің өз ойым - әжем 
Күлғайша Болғанбайқызы әлі 
бірге көрер қызығымыз көп. 
Әрқашан жүрегіміздесіз.

ХХ ғасырлардағы қиындыққа 
шыдаған, қиындық көрген 
ата - аналарымыздың қалған 
ғұмырын бақытқа толтырайық.

Жұлдызай ТІЛЕКТЕС,
Қ.Сәтбаев атындағы орта 
мектеп - гимназиясының 

9 "А"-сынып оқушысы.   

ӘЖЕ - ҰРПАҚТЫҢ ЖҮРЕГІ

ПАЙҒАМБАР ЖАСЫ

аудан әкімінің аппарат жиыны ал-
дында Сәттібек Алимолдаұлын 
аудан әкімі Есім Базарханов ар-
найы құттықтап, арқасына шапан 
жапты. Сондай – ақ, аудандық 
мәслихат, автомобиль жолдары 

ТӘУЕЛСІЗДІК ТҰЛҒАСЫ
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АНАНЫҢ 
АҚ БАТАСЫ

Салтанат 
Жаңылысқызына!

Төсбелгі алуыңмен құттық-
          таймын Салтанат жаным,
Ата – анаң оқытты, тәрбиеледі 
                              салып барын.
Жұртқа аян Сүлейменовтер 
       әулеті екені тұнған дарын,
Жақсы ұяда балапандар 
биікке ұшады деген бар наным.

Жаңа оқу жылың сәтті болсын 
                             Салтанат ханым,
Ұстаздарың бірлікпен білікті 
                         сапалы еңбек етіп,
Шәкірттерің жинасын жоғарғы 
                                     білім балын.
Жылдан жылға «Алтын белгі» 
                көбейтсін жедел санын.

Үш ауыз жыр арнадым, 
төсбелгіңе көрімдігім сыйлаған,
Бұл награда еңбегіңнің жемісі 
        ғой жылдар бойы тынбаған.
Әке арманы орындалды 
                      соңғы кезде қинаған,
Әлі есімде анаң марқұм 
                 дастарханын жимаған.

Бұл төсбелгі құт боп қонсын 
                                           бойыңа,
Еш жамандық жоламасын 
                                              жолыңа.
Ақ батамды бердім қызым – 
                                          алтыным,
Туған – туыс, достарың 

ортақтассын бақытты қуаныш 
                                             тойыңа.

Иә, білім мен ғылымда өз 
орынын тауып қаланған кіріпш 
болу үшін, мықты рух, қажырлы 
еңбек, қарапайым адамдық бол-
мыс, жүректе қайрат керек екені 
анық. Бұл қасиеттің барлығы 
Салтанат қызымыздың бой-
ында бар. Тәуелсіз еліміздің 
болашағы - жалынды жастар. 
Ал, жастарға тура жол сілтеп, са-
палы білім, саналы тәрбие беру 
ұстаздың қолында. Ендеше, 
осындай дарынды ұстаздарды 
қалайша Тәуелсіздік тұлғасы 
демейміз.

Бұл алдымен Алланың 
қалауы, ананың арманы, Салта-
нат қызымыздың адал еңбегінің 
жемісі. Еңбегің өрлей берсін 
қызым!

 Закира НҰРЫШҚЫЗЫ,
зейнеткер - ұстаз, ҚР Білім 

үздігі, "Ы.Алтынсарин" 
төсбелгі иегері, Еңбек 

ардагері. 

Ақсу ауданының Қаракемер 
кеңшарының тұрғындары, 
белсенді де білікті азаматы, 
кеңшар қызметкері Сүлейменов 
Жакен ағаны (Жаңылыс) жолда-
сы Жексембекова Тұрарбануды 
білмейтіндер кем де кем шығар. 

Үлгілі жанұя, еңбеккер 
жұбайлар көпке үлгі, ұл - қыз 
тәрбиелеп өсірді. 

Амал не? Балаларының 
қызықтарын қызықтап, 
қуаныштарына ортақтасатын 
сәтке жетер – жетпес өмірден 
озды.

Кластасым Тұрарбану: «Өзім 
оқымадым,  балаларымның 
оқығанын, өрелі азамат 
болғандарын қалаймын»,-деп 
арманымен бөлісуші еді.

Ата – ана арманы орында-
лып, балалары барлығы дерлік 
жоғарғы оқу орнын бітіріп, 
Отанымызға адал қызмет етіп 
жүр. Ләззат пен Бейбітті аудан 
халқының барлығы таниды. 
Ләззат Сүлейменова еңбек жо-
лын алғаш Тәуелсіздік алған 
ауыр кезеңдерде аудандық 
әкімдіктен бастап, қазіргі таңда 
Нұр-Сұлтан қаласында сенат 
депутаты. Бейбіт Жаңылысұлы 
аудандық мәслихат хатшысы.

Биылғы жылы мұғалімдер 
күніне орай тағы бір қызы, 
Талдықорған қаласының №16 
мектеп – гимназиясының дирек-
торы Салтанат Жаңылысқызы 
ұзақ жылғы педагогикалық 
еңбегі үшін "Ы.Алтынсарин" 
төсбелгісімен марапатталды.

Бұл қуаныш Сүлейменовтер 
әулеті ғана емес ауылдас, жер-
лес, туыс, достарының, бүкіл 
ақсулықтардың қуанышы.

Ата – ана арманы орындалды. 
Жарайсың Салтанат ханым! Ақ 
жол, бақыттың баспалдағымен 
өрлей бер!

Анаңның ақ батасы Аллаға 
жетіп, аруақ әрдайым қолдай 
берсін! Ақ жол қызым!

ТӘУЕЛСІЗДІК ТҰЛҒАСЫ

Ел еңсесін тіктеген шақтан 
бері мемлекет гүлденіп, дамып 
келеді. Қарқынды құрылысы, 
озық технологиясы, даму тен-
денциясы – алпауыт мемлекет-
термен тепе – тең түспесе, кем 
емес. Тәуелсіздіктің 30 жылын-
да өркениетті мемлекеттермен 
терезесі теңескен Қазақстанның 
иек артары - өскелең ұрпақ. 
Бүгінде тәуелсіздіктің таңы 
мен бірге дүниеге келген сәби 
ел тұтқасын ұстар, орда бұзар 
жасқа жетті.

Тәуелсіздіктің төл құрдастары 
биыл 30 жаста. Егемен елмен 
бірге өсіп келе жатқан олардың 
мақсаты айқын. Ойы азат. 
Керісінше болуы мүмкін де 
емес. Өйткені, 1991 жылы туған 
ел азаматтары бодандықтан 
бостандыққа аяқ басқан шақта 
өмір есігін ашты. Ал, бүгінде 
олар ел үмітін арқалаған 
жастық шақтан, бір үйдің 
жауапкершілігін арқалаған ана 
мен әкеге айналып отыр.

Тәуелсіздік алған алғашқы 
жылдары дүние есігін 
ашқан жанның бірі – Болыс-
паев Ерлан Нұртайұлы. 
Қазақтай азат халықтың ба-
ласы спортқа жақын. Өмірін 
еркін күреске арнаған ба-
луан бүгінде Тәуелсіз елдің 
құрдасы болғанына мақтанады. 
Және жауапкершілігінің де 
аз еместігін айтуда. Болыс-
паев Ерлан еркін күрестен 
спорт шебері: «Еліміздің 
тәуелсіздігімен барлығы да 
мақтануы керек,-деп ойлай-
мын. Осындай жетістікке жетіп 
жатқанымыздың барлығы да 
тәуелсіздіктің нәтижесінде».

Қой жылы туған қазақ 
ұрпағының қатары тек 
мықтылармен толысқандай. 
Болыспаев Ерлан  Алтынарық 
ауылының тумасы. Қазіргі 
уақытта жас шәкірттердің 
шеберлігін шыңдап жүрген 
мықты жаттықтырушы. Бап-
кер өз жұмысына үлкен 
жауапкершілікпен қарайды. 
Жас балуандардың әрбіріне 
жеке көңіл бөледі. Себебі, 
өзі де жас кезінде күреске 
алғашқы қадамдарын жасап 
жеңіске жетті, жеңілістің де 
ащы дәмін татты. 3-ші сынып-
тан бастап, еркін күреспен 
айналысқан. Жастар арасында 
Қазақстанның күміс жүлдегері, 
еркін күрестен Қазақстан 
Республикасының спорт 
шебері. Түркия мемлекетінде 
өткен еркін күрестен 
халықаралық турнирдің қола 
жүлдегері. 

2015 жылдан бастап, 
«Алакөл ауданының Лепсі 
ауылындағы спортта дарынды 
балаларға арналған облыстық 
мамандандырылған мектеп-
интернаты» коммуналдық 
мемлекеттік мекемесінде 
бапкер қызметінде. Осы 
уақытқа дейін 120-дан астам 
шәкірт тәрбиеледі. Бұлқынбек 
Мақсат, Өмірсеріков Тимур, 
Серікбеков Санжар, Биғали 
Рауан, Серік Заңғар облыс, 
Қазақстан Республикасының 
бірнеше дүркін чемпиондары. 
Түлектері жоғарғы оқу орнына 
түсіп, осы бағытта өз білімдерін 
жетілдіруде.

Жақын арада Ерлан Бо-
лыспаев дене шынықтыру 
және спорт саласының 
өркендеуіне, өскелең ұрпақтың 
спортқа деген сүйіспеншілігін 
қалыптастырып, насихаттауға 
қосқан үлесі үшін, Алматы 
облысының дене шынықтыру 
және спорт басқармасының 
"Құрмет Грамотасымен" мара-
патталды. 

Тәуелсіздік алған жылы өмір 
есігін ашқан Ерлан Болыспа-
ев бүгінде бірқатар белестерді 
бағындырып үлгерді. Бұл 
жетістіктерге өз күшімен, таза 

еңбекпен жеткен азаматтың 
бірі. Осылайша, спортты еркін 
игерген азамат келешекте ел 
атын асқақтататын көптеген чем-
пиондарды шығаруды мақсат 
етеді. Тек ол үшін қажырлы 

еңбекқорлық пен жалынды 
белсенділік қажет. Бұл екі қасиет 
те Ерлан Болыспаевтың бойы-
нан табылатыны анық.

Назым НҰРТАЙҚЫЗЫ.

ҮЛКЕН БАҚЫТ, 
ЗОР ЖАУАПКЕРШІЛІК

ТӘУЕЛСІЗДІК ҚҰРДАСЫ 
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Мемлекет мұқтажы үшін жер учаскелерін мәжбүрлеп иеліктен шығару туралы
Қазақстан Республикасының Жер кодексінің 84, 85, 86, 87 – баптарына, Қазақстан 

Республикасының «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі 
басқару туралы» Заңының 31, 37–баптарына, Қазақстан Республикасының «Мемлекеттік мүлік 
туралы» Заңының 6 тарауына, Қазақстан Республикасының «Жайылымдар туралы» Заңының  
15–бабының  1–тармағына, 2021 жылғы 30 сәуірдегі Ақсу ауылдық округінің жергілікті қоғамдық 
бірлестіктермен өткен кездесулер хаттамасына сәйкес, аудан әкімдігі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

1. Жеке ауладағы ауыл шаруашылығы жануарларын жаю үшін, халықтың жайылым алқаптарға 
деген мұқтажын қанағаттандыру мақсатында 2022 жылғы 03 қантардан бастап меншік иелері 
мен жер пайдаланушылардан мемлекеттік қажеттіліктер үшін жер учаскелерін иеліктен шығару 
басталсын.

2. Руслан Ахметчинның уақытша пайдалануындағы, Ақсу ауылдық округінде орналасқан, 
кадастрлық №03-254-029-266 жалпы алаңы 100,0 га. жайылым жер телімінің мемлекет мұқтажы 
үшін 50,0 га. жайылым жер телімін  мәжбүрлеп иеліктен шығару жүзеге асырылсын.

3. Алматы облысы Ақсу ауданының жер қатынастары бөлімі, мемлекет мұқтажы үшін жер 
учаскелерін мәжбүрлеп иеліктен шығару туралы қаулы жария етілген күннен бастап күнтізбелік 
үш күн аралығында жазбаша түрде жер пайдаланушыға хабарлау қажет, сонымен қатар Қазақстан 
Республикасының Заңнамасында көзделген басқа да қажетті шаралар қабылдансын.

4. Жер пайдаланушымен келісу тәртібін жүзеге асыру үшін, үндеу орны: Ақсу ауданы, 
Жансүгіров ауылы, Желтоқсан көшесі, №5, екінші қабат Ақсу ауданының жер қатынастары 
бөлімінің  кабинеті болып белгіленсін.

5. Осы Қаулының орындалуын бақылау Ақсу ауданы әкімінің орынбасары С.Құсмолдинге  
жүктелсін.  

Аудан әкімі                                                   Е. БАЗАРХАНОВ.

Мемлекет мұқтажы үшін жер учаскелерін мәжбүрлеп иеліктен шығару туралы
Қазақстан Республикасының Жер кодексінің 84, 85, 86, 87 – баптарына, Қазақстан 

Республикасының «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі 
басқару туралы» Заңының 31, 37 – баптарына, Қазақстан Республикасының «Мемлекеттік мүлік 
туралы» Заңының 6 тарауына, Қазақстан Республикасының «Жайылымдар туралы» Заңының  
15–бабының 1–тармағына, 2021 жылғы 20 қыркүйектегі Қапал ауылдық округінің жергілікті 
қоғамдық бірлестіктермен өткен кездесулер хаттамасына сәйкес, аудан әкімдігі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

1. Елді мекендерді дамытудың және құрылыс салудың бас жоспарына немесе схемасына 
сәйкес жеке тұрғын үй салу үшін халықтың жер учаскелеріне деген қажеттілігін қамтамасыз 
ету мақсатында 2022 жылғы 03 қантардан бастап меншік иелері мен жер пайдаланушылардан 
мемлекеттік қажеттіліктер үшін жер учаскелерін иеліктен шығару басталсын.

2. «Куренбел» ЖШС-ң уақытша пайдалануындағы, Қапал ауылдық округінде орналасқан, 
кадастрлық №03-254-105-633 жалпы алаңы 205,1 га. жайылым жер телімінің 12 га. жайылым 
жер учаскесін, кадастрлық №03-254-105-732-607 жалпы алаңы 1728,9 га. жайылым жер телімінің 
94 га. жайылым жер учаскесін, кадастрлық №03-254-105-732-640 жалпы алаңы 912,8 га. жайы-
лым жер телімінің 260 га. жайылым жер учаскесін мемлекет мұқтажы үшін мәжбүрлеп иеліктен 
шығару жүзеге асырылсын.

3. Алматы облысы Ақсу ауданының жер қатынастары бөлімі, мемлекет мұқтажы үшін жер 
учаскелерін мәжбүрлеп иеліктен шығару туралы қаулы жария етілген күннен бастап күнтізбелік 
үш күн аралығында жазбаша түрде жер пайдаланушыға хабарлау қажет, сонымен қатар Қазақстан 
Республикасының Заңнамасында көзделген басқа да қажетті шаралар қабылдансын.

4. Жер пайдаланушымен келісу тәртібін жүзеге асыру үшін, үндеу орны: Ақсу ауданы, 
Жансүгіров ауылы, Желтоқсан көшесі, №5, екінші қабат Ақсу ауданының жер қатынастары 
бөлімінің  кабинеті болып белгіленсін.

5. Осы Қаулының орындалуын бақылау Ақсу ауданы әкімінің орынбасары С.Құсмолдинге  
жүктелсін.  

Аудан әкімі                                                Е. БАЗАРХАНОВ.

Мемлекет мұқтажы үшін жер учаскелерін мәжбүрлеп иеліктен шығару туралы.
Қазақстан Республикасының Жер кодексінің 84, 85, 86, 87 – баптарына, Қазақстан 

Республикасының «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі 
басқару туралы» Заңының 31, 37 – баптарына, Қазақстан Республикасының «Мемлекеттік мүлік 
туралы» Заңының 6 тарауына, Қазақстан Республикасының «Жайылымдар туралы» Заңының  
15–бабының 1–тармағына, 2021 жылғы 20 қыркүйектегі Матай ауылдық округінің жергілікті 
қоғамдық бірлестіктермен өткен кездесулер хаттамасына сәйкес, аудан әкімдігі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

1. Жеке ауладағы ауыл шаруашылығы жануарларын жаю үшін, халықтың жайылым алқаптарға 
деген мұқтажын қанағаттандыру мақсатында 2022 жылғы 03 қантардан бастап меншік иелері 
мен жер пайдаланушылардан мемлекеттік қажеттіліктер үшін жер учаскелерін иеліктен шығару 
басталсын.

2. «Фирма Каратал» ЖШС-ң уақытша пайдалануындағы, Матай ауылдық округінде орналасқан, 
кадастрлық № 03-254-067-148 жалпы алаңы 15014 га. жайылым жер телімінің 5000 га. жайылым 
жер учаскесін, мемлекет мұқтажы үшін мәжбүрлеп иеліктен шығару жүзеге асырылсын.

3. Алматы облысы Ақсу ауданының жер қатынастары бөлімі, мемлекет мұқтажы үшін жер 
учаскелерін мәжбүрлеп иеліктен шығару туралы қаулы жария етілген күннен бастап күнтізбелік 
үш күн аралығында жазбаша түрде жер пайдаланушыға хабарлау қажет, сонымен қатар Қазақстан 
Республикасының Заңнамасында көзделген басқа да қажетті шаралар қабылдансын.

4. Жер пайдаланушымен келісу тәртібін жүзеге асыру үшін, үндеу орны: Ақсу ауданы, 
Жансүгіров ауылы, Желтоқсан көшесі, №5, екінші қабат Ақсу ауданының жер қатынастары 
бөлімінің  кабинеті болып белгіленсін.

5. Осы Қаулының орындалуын бақылау Ақсу ауданы әкімінің орынбасары С.Құсмолдинге  
жүктелсін.  

Аудан әкімі                                           Е. БАЗАРХАНОВ.

Мемлекет мұқтажы үшін жер учаскелерін мәжбүрлеп иеліктен шығару туралы.
Қазақстан Республикасының Жер кодексінің 84, 85, 86, 87 – баптарына, Қазақстан 

Республикасының «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі 
басқару туралы» Заңының 31, 37 – баптарына, Қазақстан Республикасының «Мемлекеттік мүлік 
туралы» Заңының 6 тарауына, Қазақстан Республикасының «Жайылымдар туралы» Заңының  
15 – бабының 1 – тармағына, 2020 жылғы 04 ақпандағы Қызылағаш ауылдық округінің жергілікті 
қоғамдық бірлестіктермен өткен кездесулер хаттамасына сәйкес, аудан әкімдігі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

1. Жеке ауладағы ауыл шаруашылығы жануарларын жаю үшін, халықтың жайылым алқаптарға 
деген мұқтажын қанағаттандыру мақсатында 2022 жылғы 03 қантардан бастап меншік иелері 
мен жер пайдаланушылардан мемлекеттік қажеттіліктер үшін жер учаскелерін иеліктен шығару 
басталсын.

2. Шеге Нәсіпқожаның уақытша пайдалануындағы, Қызылағаш ауылдық округінде орналасқан, 
кадастрлық №03-254-097-732 жалпы алаңы 200,0 га. жайылым жер телімінің 50 га. жайылым жер 
учаскесін мемлекет мұқтажы үшін мәжбүрлеп иеліктен шығару жүзеге асырылсын.

3. Алматы облысы Ақсу ауданының жер қатынастары бөлімі, мемлекет мұқтажы үшін жер 
учаскелерін мәжбүрлеп иеліктен шығару туралы қаулы жария етілген күннен бастап күнтізбелік 
үш күн аралығында жазбаша түрде жер пайдаланушыға хабарлау қажет, сонымен қатар Қазақстан 
Республикасының Заңнамасында көзделген басқа да қажетті шаралар қабылдансын.

4. Жер пайдаланушымен келісу тәртібін жүзеге асыру үшін, үндеу орны: Ақсу ауданы, 
Жансүгіров ауылы, Желтоқсан көшесі, №5, екінші қабат Ақсу ауданының жер қатынастары 
бөлімінің  кабинеті болып белгіленсін.

5. Осы Қаулының орындалуын бақылау Ақсу ауданы әкімінің орынбасары С.Құсмолдинге  
жүктелсін.  

Аудан әкімі                               Е. БАЗАРХАНОВ.

АУДАН ӘКІМДІГІНІҢ ҚАУЛЫСЫ

АУДАН ӘКІМДІГІНІҢ ҚАУЛЫСЫ

АУДАН ӘКІМДІГІНІҢ ҚАУЛЫСЫ

АУДАН ӘКІМДІГІНІҢ ҚАУЛЫСЫ
О принудительном отчуждении земельных участков для государственных нужд
В соответствии со статьями 84, 85, 86, 87 Земельного кодекса Республики Казахстан, со ста-

тьями 31, 37 «О местном государственном управлении и самоуправлении Республики Казахс-
тан»,  главой 6  Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе», пункт статьи 
15 Закона Республики Казахстан «О пастбищах», согласно протоколу собраний от 30 апреля 
2021 года с местными общественными объединениями Аксуского сельского округа акимат райо-
на  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Начать с 03 января 2022 года принудительное отчуждение собственников земельных участ-
ков и землепользователей для государственных нужд, для удовлетворения нужд населения в 
пастбищных угодьях для выпаса сельскохозяйственных животных личного подворья. 

2. Осуществить в отношении земельного участка, находящегося во временном землеполь-
зовании Ахметчина Руслана принудительному отчуждению для государственных нужд 50,0 га 
пастбищного земельного участка из 100,0га. пастбищных угодий с кадастровым №03-254-029-
266 расположенный в Аксуском сельском округе.

3. Отделу земельных отношений Аксуского района, Алматинской области в течении трёх ка-
лендарных дней после опубликования постановления о принудительном отчуждении земель-
ного участка для  государственных нужд письменно уведомить землепользователей, а также 
принять иные необходимые меры, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.

4. Местом обращения землепользователей для осуществления  согласительных процедур 
определить: Аксуский район, село Жансугурова улица Желтоксан, №5, кабинет отдела земель-
ных отношений Аксуского района.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя акима     
Аксуского района Кусмолдина С.

 
  Аким района                                       БАЗАРХАНОВ Е.

О принудительном отчуждении земельных участков для государственных нужд
В соответствии со статьями 84, 85, 86, 87 Земельного кодекса Республики Казахстан, со ста-

тьями 31, 37 «О местном государственном управлении и самоуправлении Республики Казахс-
тан»,  главой 6  Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе», пункт статьи 
15 Закона Республики Казахстан «О пастбищах», согласно протоколу собраний от 20 сентября 
2021 года с местными общественными объединениями Кызылағашского сельского округа акимат 
района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Начать с 03 января 2022 года принудительное отчуждение собственников земельных участ-
ков и землепользователей для государственных нужд, для обеспечения потребности населения 
в земельных участках для индивидуального жилищного строительства в соответствии с гене-
ральным планом или схемой развития и застройки населенных пунктов. 

2. Осуществить в отношении земельного участка, находящегося во временном землепользо-
вании ТОО «Куренбел» принудительному отчуждению для государственных нужд 12 га. паст-
бищного земельного участка из 205,1 га. с кадастровым №03-254-105-633,  94га. пастбищного 
земельного участка из 1728,9 га. с кадастровым №03-254-105-607 и 260га. пастбищного земель-
ного участка из 912,8 га. с кадастровым №03-254-105-640, расположенный в Капальском сель-
ском округе.

3. Отделу земельных отношений Аксуского района, Алматинской области в течении трёх ка-
лендарных дней после опубликования постановления о принудительном отчуждении земель-
ного участка для  государственных нужд письменно уведомить землепользователей, а также 
принять иные необходимые меры, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.

4. Местом обращения землепользователей для осуществления  согласительных процедур 
определить: Аксуский район, село Жансугурова, улица Желтоксан, №5, кабинет отдела земель-
ных отношений Аксуского района.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя акима Ак-
суского района Кусмолдина С.

 
  Аким района                            БАЗАРХАНОВ Е.

О принудительном отчуждении земельных участков для государственных нужд
В соответствии со статьями 84, 85, 86, 87 Земельного кодекса Республики Казахстан, со ста-

тьями 31, 37 «О местном государственном управлении и самоуправлении Республики Казах-
стан»,  главой 6  Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе», пункт статьи 
15 Закона Республики Казахстан «О пастбищах», согласно протоколу собраний от 20 сентября 
2021 года с местными общественными объединениями Кызылағашского сельского округа акимат 
района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Начать с 03 января 2022 года принудительное отчуждение собственников земельных участ-
ков и землепользователей для государственных нужд, для удовлетворения нужд населения в 
пастбищных угодьях для выпаса сельскохозяйственных животных личного подворья. 

2. Осуществить в отношении земельного участка, находящегося во временном землепользо-
вании ТОО «Фирма Каратал» принудительному отчуждению для государственных нужд 5000 га. 
пастбищного земельного участка из 15014 га. с кадастровым №03-254-067-148, расположенный 
в Матайском сельском округе.

3. Отделу земельных отношений Аксуского района, Алматинской области в течении трёх ка-
лендарных дней после опубликования постановления о принудительном отчуждении земель-
ного участка для  государственных нужд письменно уведомить землепользователей, а также 
принять иные необходимые меры, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.

4. Местом обращения землепользователей для осуществления  согласительных процедур 
определить: Аксуский район, село Жансугурова, улица Желтоксан, №5, кабинет отдела земель-
ных отношений Аксуского района.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя акима     
Аксуского района Кусмолдина С.

 
  Аким района                                             БАЗАРХАНОВ Е.

О принудительном отчуждении земельных участков для государственных нужд
В соответствии со статьями 84, 85, 86, 87 Земельного кодекса Республики Казахстан, со ста-

тьями 31, 37 «О местном государственном управлении и самоуправлении Республики Казах-
стан»,  главой 6  Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе», пункт статьи 
15 Закона Республики Казахстан «О пастбищах», согласно протоколу собраний от 04 февраля 
2020 года с местными общественными объединениями Кызылағашского сельского округа акимат 
района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Начать с 03 января 2022 года принудительное отчуждение собственников земельных участ-
ков и землепользователей для государственных нужд, для удовлетворения нужд населения в 
пастбищных угодьях для выпаса сельскохозяйственных животных личного подворья. 

2. Осуществить в отношении земельного участка, находящегося во временном землепользо-
вании Шеге Нәсіпқожа принудительному отчуждению для государственных нужд 50,0 га паст-
бищного земельного участка с кадастровым №03-254-097-732 расположенный в Кызылағашском 
сельском округе.

3. Отделу земельных отношений Аксуского района, Алматинской области в течении трёх ка-
лендарных дней после опубликования постановления о принудительном отчуждении земель-
ного участка для  государственных нужд письменно уведомить землепользователей, а также 
принять иные необходимые меры, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.

4. Местом обращения землепользователей для осуществления согласительных процедур 
определить: Аксуский район, село Жансугурова, улица Желтоксан, №5, кабинет отдела земель-
ных отношений Аксуского района.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя акима     
Аксуского района Кусмолдина С.

 

  Аким района                                   БАЗАРХАНОВ Е.
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7 бетАЌСУ ӨЊІРІ15 қазан 2021 жыл

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

«Шаруа немесе фермер қожалығын, ауыл шаруашылығы өндірісін жүргізу үшін уақытша өтеулі жер пайдалану (жалға алу) 
құқығын беру жөніндегі конкурс өткізетіндігі туралы хабарлайды:

Конкурсқа қатысу үшін өтінімдерді(конкурстық ұсыныс) қабылдау,  жарияланғанан соң 30 күнтізбелік күннен кейін, 15 жұмыс 
күні ішінде,  2021 жылдың 15 қарашадан 06 желтоқсанға дейін қабылданады. Алматы облысы, Ақсу ауданы, Жансүгіров ауылы, 
Желтоқсан көшесі 5, Ақсу ауданының жер қатынастары бөліміне табыс етеді.

Конкурсқа қатысу туралы өтінім дерді қабылдаудың (конкурстық құжаттаманы) соңғы мерзімі: 2021 жылдың 06 желтоқсан 18 
сағат 30 минутқа дейін.

Конкурстық өтінімдер салынған конверттер 2021 жылдың 07 желтоқсан  10 сағат 00 минутта   мына мекен жайда ашылады: 
Алматы облысы, Ақсу ауданы, Жансүгіров ауылы,  Желтоқсан  көшесі 5, аудан әкімінің орынбасары кабинетінде.

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

1) Қазақстан Республикасының мемлекеттік емес заңды тұлғалары үшін – заңды тұлғаның атауы, оның тұрған жері, заңды 
тұлға ретінде мемлекеттік тіркелуі (қайта тіркелуі) туралы мәліметтер, жарғылық капиталдағы (жарғылық капиталдың 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, ауыл шаруашылығы өндірісін жүргізу үшін уақытша өтеулі жер пайдалану 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

жылғы __________"_____ " дейін ашуға 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.
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Өңірдің ауыл 
шаруашылығына 

мамандануы
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Мамандандырылған

Мамандандырылған

Мамандандырылған
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Мамандандырылған

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

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

Заявки на участие в конкурсе (конкурсная  документация)   будут приниматься по истечении 30 календарных дней после 
публикации, в течении 15 рабочих дней; с 15 ноября по 06 декабря 2021 года. по адресу: (Алматинская область, Аксуский район, 
село Жансугуров, улица Желтоксан 5,) в кабинете отдела земельных отношений Аксуского района.

Прием заявок на участие в конкурсе (конкурсная  документация) заканчивается : 06 декабря 2021 года, в 18 часов 30 минут.
Вскрытия конвертов с конкурсной документацией будет проведена   07 декабря 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, сведения о руководителях и участ-
никах или акционерах заявителя – юридического лица с указанием размера их доли в уставном капитале (от общего размера 
уставного капитала), сведения об аффилированных лицах заявителя;

 для физических лиц – фамилию, имя и отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) заявителя, ме-
сто 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 сельско-

хозяйственного назначения для ведения крестьянского или фермерского хозяйства либо сельскохозяйственного производства 
в течение трех рабочих дней со дня получения уведомления о необходимости подписания указанного договора в случае при-
знания заявителя победителем конкурса по предоставлению права временного возмездного землепользования (аренды) для 
ведения крестьянского или фермерского хозяйства, сельскохозяйственного производства.

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

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

зяйственных животных, применяемые агротехнологии, наличие сельскохозяйственной техники и технологического оборудова-
ния, квалифицированных специалистов в области сельского хозяйства, количество создаваемых рабочих мест);

обязательства по составлению и освоению проекта внутрихозяйственного землеустройства, выполнению мероприятий по 
развитию сельскохозяйственной инфраструктуры;

обязательства по исполнению требований земельного законодательства Республики Казахстан, включая правила рациональ-
ного использования земель сельскохозяйственного назначения, выполнению индикативных показателей 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 страницами, за ис-
ключением случаев его подачи посредством веб-портала "электронного правительства".

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

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

    В закрытом конверте конкурсного предложения указывается надпись "Конкурс по предоставлению права временного воз-
мездного землепользования (аренды) для ведения крестьянского или фермерского хозяйства, сельскохозяйственного произ-
водства" и "Не вскрывать до: "___" _______ года" (указывается точная дата).

Для получения дополнительной информации и запроса звоните 8 (72832) 2-21-26 (районное управление земельных отно-
шений).

ОТДЕЛ ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ АКСУСКОГО РАЙОНА.

Извещение о проведении конкурса по предоставлению права временного 
возмездного землепользования (аренды) для ведения крестьянского или 

фермерского хозяйства, сельскохозяйственноно производства
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ҚҰРЫЛТАЙШЫ: 
Алматы облысы, Ақсу 
ауданы, Ақсу ауданы 

әкімдігі.

Газет   Ќазаќстан  Республикасы  Инвестициялар  
және  Даму  Министрлігі Байланыс, 

ақпараттандыру    және     ақпарат      комитеті 
2015 жылы 16 қараша айында есепке ќойылды.  

Куєлік №15701-Г

БІЗДІЊ 
МЕКЕН-ЖАЙЫМЫЗ:

Аќсу ауданы, 
Жанс‰гіров ауылы,

Желтоќсан кµшесі, №5,
Аудандыќ єкімшілік ‰йінде 

Газет  бетінде жарияланған мақалалар 
авторының пікірі редакция көзқарасы 

болып табылмайды. Мақалалар  
өңделеді, авторға қайтарылмайды.

Жарнама, хабарландырулар, арнау, 
құттықтаулардың мазмұны мен 

мәтініне жарнама беруші жауапты.  Тапсырыс 488
Осы шығарылымның

таралымы 2699 Индекс: 65750
Офсеттік басылым кµлемі 2б.т.

   Электрондыќ пошта: 
aksuoniri@mail.ru Директор - бас редактор 

Қасымбекова 
Ләззат 

Қалмұхамбетқызы
Газет Сарќан ќаласы, Тєуелсіздік, 108 «Алатау баспа - полиграфиялыќ корпорациясы» ЖШС филиалы - Сарќан баспаханасында басылады. 

Директор бас редактор 
- 2-11-61,
жауапты хатшы  
- 2-12-90.



Меншік иесі:  «Ақсу өңірі" 
жауапкершілігі шектеулі 

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

Газеттің ресми сайты 
aksuoniri.kz

8 бетАЌСУ ӨЊІРІ15 қазан 2021 жыл

Құттықтаймыз!
Әр адамның өмір жолы, еңбек 

еткен кезеңі сол өңір тарихының 
бір бөлшегіндей болып кетеді. 
Әсіресе, елдің өркендеуіне 
үлес қосқан айтулы жандардың 
ғибратты ғұмыры кейінгі 
ұрпаққа үлгі болары анық. Қара 
жұмыстан қайтпаған, еңбектің 
көрігін қыздырған қарапайым 
жандар халықтың игілігі жолын-
да аянбай тер төкті. 

Сондай ұлағатты ғұмырдың 
иесі – облыстық Ардагерлер 
кеңесінің пленум мүшесі болған, 
«Шахтер даңқының» үш дүркін 
иегері, Ақсу ауданынан шыққан 
тұңғыш тау - кен инженері - 
АХАТ АЯЗБАЕВ өмірден өтті. 

Аязбаев Ахат 1941 жылы  
Ақсу ауданының «Қаракемер»  
қазіргі «Алтынарық» ауылын-
да дүниеге келген.  1948 жылы  
Жансүгіров ауылындағы Ча-
паев атындағы орта мектептің 
бірінші  сыныбына барып, атал-
мыш мектепті 1958 жылы бітіріп 
шығады.

1958 жылдан 1967 жылға 
дейін «Чапаев» атындағы 
колхозда, кейін «Қаракемер» 
совхозында токарь, элек-
трик, комбайнер сияқты 
жұмыстарды атқарған. 1967 
жылы Қарағанды қаласының 
политехникалық институтының 
кешкі факультетіне оқуға түсіп, 
1973 жылы тау - кен инженері 
мамандығы бойынша бітіріп 
шығады.  Институтты бітіргенше 
Октябрь революциясының 50 
жылдығы атындағы шахтада 
жер астында (ГРП – горнорабо-
чий - подземный) қолмен жұмыс 
атқарды. Диплом алған соң 
қызмет тез өсті: тау - кен мастері, 
участок басшысы, смена бас-
шысы, тау - кен жұмыстарының 
меңгерушісі, тау - кен өндірісі 
жөніндегі директордың орынба-
сары. 

Осы қызметтерді 1974 жыл-
дан 1989 жылға дейін атқарды. 
1989 - 1993 жылдар аралығында 
«Майқұдық»  және  «Караган-
динская» шахталарының дирек-
торы қызметін атқарған. 1993 
- 1996 жылдар аралығында  
«Қарағанды көмір»  бірлестігінің  
бас директорының (Генераль-
ный директор) орынбасары 
қызметін атқарды. Осы қызметте 
жүргенде нарықтың халықты 
қыспаққа алған кезінде 1994 
жылы Ақсу ауданы  әкімінің сенім 
хатын алып, коммунальдық 
шаруашылығының басшы-
сы Иманғалиев Байдікен, 
Қызылтаң совхозының директо-
ры Жұмағалиев Бүркіт, аудандық 
оқу бөлімінің  басшысы Фазыл-
жанов Мұрат көмек сұрап бара-
ды. Ауданымыз жылусыз қалды, 
көмір алуға көмектесіңіз,-деп 
келген адамдардың көңілін 
қалдырмай, 25 мың тонна 
көмір алуына себепкер болды. 
Ол көмір  сол жылдың қазан - 
қараша айларында жеткізілді. 

АХАТ  АЯЗБАЕВ

Ауылда өскен азамат еліне 
осындай қамқорлық жасады. 
1996 жылы меншік иесінің 
өзгеруіне байланысты 1996 
- 1997 жылдары «Қарағанды 
көмір»  бірлестігінің Әлеуметтік 
нысандарын жергілікті атқару 
органдарына тапсыру жөнінде 
облыс әкімінің жанынан 
құрылған басқарманың бас ди-
ректоры қызметін атқарды.

1997 - 1999 жылдар 
аралығында «Кең - Төбе»  
темір кенін өндіретін (кейіін 
ТОО «Тоғай» болып өзгерді) 
кен басқармасының бас-
шысы болды. 1999 – 2005 
жылдар аралығында 
м а м а н д а н д ы р ы л ғ а н 
мемлекеттік «шахта жабу»   
басқармасында бөлім басшы-
сы қызметін атқарып, зейнетке 
шықты. 

2011 жылы туған жеріне ора-
лып, Талдықорған қаласына 
көшіп келді. Екі баласы, бес 
немересі, үш шөбересі бар. Шах-
тер даңқының барлық үш дүркін 
иегері, Көмір өндірісінің құрметті 
қызметкері, еңбек ардагері. 
Басқа да көптеген "Құрмет" Гра-
моталармен, "Алғыс" хаттармен, 
төсбелгілерімен марапатталған. 
Ақсу ауданының "Құрметті аза-
маты".

Жырақта жүріп туған жердің 
түтінін сағынған перзент үнемі 
елдің тілеуін тілеуден шар-
шамайтын. Нарық заманында 
халықтың жарықсыз, жылусыз 
қалған сәтінде туған халқының 
қамын ойлап, елдің алғысына 
бөленген ақсақал сексеннің 
сеңгіріне шыққанда, 9 қазанда 
халқымен қош айтысты.

Ақсу ауданының әкімі, 
әкімдік аппараты, аудандық 
мәслихат хатшысы, 
мәслихат депутатта-
ры, «Nur Otan» партиясы 
аудандық филиалы, аудандық 
Ардагерлер кеңесі - зайыбы 
Орынтай Шайбекқызына, 
ұлы Асхат Ахатұлына, қызы 
Анар Ахатқызына, артында 
қалған ұрпақтарына, туған-
туыстарына қайғыларына 
ортақтасып, көңіл айтады.

ҚАРТТАРЫМ -  
АСЫЛ ҚАЗЫНАМ

Қазан айының басы – 
халықаралық Қарттар күні. Яғни, 
бұл күн – аталар мен апалардың, 
ата-аналардың, бір-бірінің қадірін 
білетін жақын адамдардың 
мерекесі. Демек, жан дүниенің 
жомарттығы мен адамдық 
даналықтың, азаматтықтың кемел 
шағына деген құрмет.

Адам баласының бойындағы 
бұл ізгі ниет – жаратушы иеміз 
бұйыртқан әрбір секундтың 
еншісінен бөлінбек емес, 
бөлінбейді де. Өйткені, бүгінгі жас 
– ертеңгі қарт. Осы заңдылыққа 
бас иген қазақ қашаннан 
үлкенді сыйлаудан  жаңылмаған 
халықпыз.

Халқымызда «Қартын сыйлаған 
елдің қазынасы мол»,-деген 
ұлағатты сөз бар. Қазақ – 
қарттарын қадірлеп өскен ұлт. 
Бүгінде қазақтың әрбір үйінен от-
басы мүшелеріне ақылын айтып, 
тәлімді тәрбиесін беріп, ұлағатты 
ұғымдарды сіңіріп, шүпірлеген 
немере - шөберелерінің орта-
сында марқайып отырған ата 
- әжелерімізді көрудің өзі бір 
ғанибет. Жастары егде тартқан 
шақта қанаттыға қақтырмай, 
тұмсықтыға шоқыттырмай өсіріп, 
жетілдірген ұл - қыздары қас 
- қабағына қарап, немерелері 
қойнына тығылып, мойнына асы-
лып жатса, еңбектерінің ақталғаны 
емес пе? Қарияларымыздың «Жа-
сымда бейнет бер, қартайғанда 
зейнет бер»,-деп Жаратушыға 

құлшылық етуінің мәні де осында.
Ендеше, қарттарды құрметтеу 

Қарасу ұжымында да жалғасын 
тауып, мектеп оқушылары мен 
сынып жетекшілері және тәрбие 
жөніндегі орынбасары Бейсен-
бек Назеркенің ұйымдастырумен 
«Қарттарым -  асыл қазынам!» 
атты іс-шара ұйымдастырылып, 
ауыл қарттарына  арнап асқақтата 
ән шырқалып, би биленді.

Құрметті ақ жаулықты 
әжелер мен аталар, Сіздердің 
өмірлеріңіз мәнді де сәнді, баян-
ды болсын. Қазыналы қарттар 
ретінде өмірлік тәжірибелеріңіз 
бен ақыл - кеңестеріңіз, тәлім 
- тағылымдарыңыздың біз 
үшін орны бөлек. Төрімізден 
түспей, сый құрметке бөленіп, 
абыройларыңыз асқақтай 
берсін,-деп жас бүлдіршіндер өз 
тілектерін білдірді.

Қорыта келгенде айтарымыз, 
қарт кісіні құт-береке деп танысақ, 
ол – ұрпақтың көрегендігі. Ұрпағын 
құрметтеген ата-ана әрқашан да 
бақытты болары сөзсіз. Ел басына 
күн туған, қиын-қыстау күндерде 
халқына сүйеу, жұртына қамқор 
болатын қарттарымыз қашан да 
аман болсын! Қарттарым, аман-
сау жүрші...

Біржан БЕКБОЛАТҰЛЫ, 
«Қарасу негізгі орта мектебі, 

шағын орталығымен» 
коммуналдық мемлекеттік 
мекемесінің ағылшын тілі 

пәнінің мұғалімі. 

ЕСКЕ АЛУ
Ж а н с ү г і р о в 

а у ы л ы н ы ң 
тұрғыны болған 
БА Л Ғ А З Ы Н О В     
Маралбек (Абай) 
О р а л ұ л ы н ы ң 
о р т а м ы з д а н 
кеткеніне жарты 
жыл болды. Сұм 
ажал асқар тауы-
мызды, отбасының 
тірегін арамыздан 
ерте алып кетті. 

Егер асқар 
таудай Әкеміз  
қ а с ы м ы з д а 
болғанда 13 

соң, оның келбеті, оның жүрген- тұрғаны, киім киісі, 
әрқайсымызға өзінше айтатын әңгімесі, қалжыңы, 
жұмыс қарбалас кезде қағазын құшақтап жүретін 
бейнесі, бәрі кешегідей көз алдымыздан кетпейді.

Ол жұмысын  тиянақты, жауапкершілікпен  орын-
даушы еді, білімді еді. Қандай да сұрақтар туындаған 
кезде өзінің білімділігін көрсетіп отыратын. Амал 
қанша, орны толмас қаза болды. Оның кабинетіндегі 
орны қаңырап бос қалса, біздің көңіліміздің төріндегі 
оның орны бос қалды. Енді ол жоқ, қамшының са-
бындай қысқа өмір. 

Алдың пейіш, артың  кеніш болсын,-дейміз. 
Артыңда қалған ұрпақтарың, жасамаған жасыңды 
жасасын. 

ӨЗІҢДІ САҒЫНА ЕСКЕ АЛУШЫЛАР: 
АҚСУ АУДАНЫНЫҢ ҚОРҒАНЫС ІСТЕРІ ЖӨНІНДЕГІ 

БӨЛІМІНІҢ ҰЖЫМЫ. 

БА Л Ғ А З Ы Н О В 
АБАЙ ОРАЛҰЛЫ 
– ол тірі болғанда 
бүгінде 52-ке келетін 
еді. Бірақ амал 
қанша, аяқ асты 
кенеттен өмірден 
озды. Бәріміздің 
қ а б ы р ғ а м ы з 
қайысты, арыстай 
азаматты өлімге 
қимадық. Сенгіміз 
келмеді. Кеше 
ғана ортамызда 
жүрген, өзіміз бір 
ұжымда қызмет 
атқарып жүрген 

қазанда 52 жасқа толар еді. Әкемізді сағына еске 
ала отырып, топырағың торқа, жаның жәннатта 
нұрлансын,-деп Алладан тілейміз.

Әке деген асқар тауың,орманың,
Әке деген жұбанышың, қорғаның!
О, адамдар бар кезінде Әкені,
Қадірлейік, өкініште болмағын!

Адам мәңгі жүрмейді бұл жалғанда,
Көнеміз ғой тағдыр басқа салғанға.
Көзімізге ып-ыстық жас келеді,
Әке, өзіңді сағынып, еске алғанда!

Жалғап өскен ағайынның арасын,
Қайран Әке, Сен бір төбе дарасың.
Тірі болса артыңдағы ұрпағың,
Жан Әкешім, мәңгі есте қаласың!

ЕСКЕ АЛУШЫЛАР: жанұясы, 
туған - туыстары.

Қазан айының 16 жұлдызы 
Қарасу ауылының (Еңбек) 
тұрғыны, қайынсіңілім, 
отағасының сүйкімді 
қарындасы ӘБДІҒАЗИМОВА 
Мадина Мүнепқызының 
туған күні. 

Жаным Мадина сені туған 
күніңмен шын жүректен 
құттықтаймыз, ойлаған 
арманыңа жетуіңе тілектеспіз. 
Сені тек биіктерден көрейік. 
Қадамыңа - гүл, келбетіңе 
- нұр, қиялыңа қанат бiтсiн, 
жасыңа жас, басыңа бас 
қосылсын!

Шаңырағыңа құт - бере-
ке, бейбіт күннің арайлы 
шуағы мейлінше төгіле түссін, 
отбасыңа  амандық, денiңе 
саулық, ұзақ ғұмыр тiлеймiз, 
арманың  асқақ, шығар биігің 
асқаралы болсын!

Әрдайым құшағың гүлге, 
қадамың нұрға тола берсін! 
Бақытты өмір сүруіңе шын 
жүректен тiлектеспiз!

Өрге өрлейтін өмір,
Ұлы өмірді жеңетін уақыт,
Ешкім, ешқашан көрмеген 
                                         бақыт,
Әрқашан орындалатын 
                           арман тілеймін. 
Туған күн – ғажайып арман-

дар мен жарқын үміттерге 
толы өміріңнің жаңа баста-
масы. Ондағы бар армандар-
тілектерің орындалсын! Туған 
күніңмен құттықтаймыз!

ІЗГІ ТІЛЕКПЕН: аға-жеңгесі  
Данияр-Анар, бауырлары-

Ернар, Айқын, Айым.


