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Ақсу ауданы бойынша шығып қалған учаскелік комиссия мүшесі 
туралы

«Қазақстан Республикасындағы сайлау туралы» Қазақстан Респуб-
ликасы Конституциялық Заңының 19 бабының 6 тармағына сәйкес, 
аумақтық сайлау комиссиясы ҚАУЛЫ ҚАБЫЛДАДЫ:

1. «Қазақстан Республикасындағы сайлау туралы» Қазақстан Респуб-
ликасы Конституциялық Заңына сәйкес, учаскелік сайлау комиссия 
мүшелерін атқарып жүрген міндеттерінен  өз еркімен өтініші бойынша 
келесі комиссия мүшесі босатылсын:

1) №28 учаскелік сайлау комиссиясындағы Мамуков Талғат Хазезо-
вич;

Ақсу аудандық аумақтық
сайлау комиссиясының төрағасы                Б.БАЙБОЛОВ

Ақсу аудандық аумақтық сайлау
комиссиясының хатшысы                             Б.НУРЗОЛДИНОВА

________________                    №46                 2  қараша  2021 жыл

Ақсу ауданы бойынша шығып қалған комиссия мүшесінің орны-
на учаскелік сайлау комиссиясының мүшесін тағайындау туралы

«Қазақстан Республикасындағы сайлау туралы» Қазақстан Респуб-
ликасы Конституциялық Заңының 19 бабының 8 тармағына сәйкес, 
аумақтық сайлау комиссиясы ҚАУЛЫ ҚАБЫЛДАДЫ:

1.  «Қазақстан Республикасындағы сайлау туралы» Қазақстан          
Республикасы Конституциялық Заңына сәйкес, учаскелік сайлау 
комиссия мүшелерінің орнына сайлау комиссиясының құрамын 
қалыптастыратын орган осы Конституциялық заңның 10-бабында 
белгіленген тәртіппен сайлау комиссиясының мүшесін сайлағанға 
дейін келесі сайлау комиссиясының мүшелері тағайындалсын:

1) №28 учаскелік сайлау комиссиясы бойынша Керімбай Дулат 
Мәлікұлы.

Ақсу аудандық аумақтық
сайлау комиссиясының төрағасы               Б.БАЙБОЛОВ

Ақсу аудандық аумақтық сайлау
комиссиясының хатшысы                            Б.НУРЗОЛДИНОВА                          

АҚСУ АУДАНДЫҚ САЙЛАУ  
КОМИССИЯСЫНЫҢ ҚАУЛЫСЫ

АҚСУ АУДАНДЫҚ САЙЛАУ  
КОМИССИЯСЫНЫҢ ҚАУЛЫСЫ

Мемлекет басшысы Қасым – 
Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың 
«Жаңа жағдайдағы Қазақстан: іс 
– қимыл кезеңі» атты Қазақстан 
халқына Жолдауында «Халық 
үніне құлақ асатын мемлекет» 
тұжырымдамасын іске асы-
ру, цифрландыру мәселелерін 
айқындап өткен болатын. 

Сондай – ақ, тұрақты түрде 
халықтың цифрлық сауаттылығын 
арттыру үшін ауыл тұрғындарына 
насихат жұмыстары жүргізіліп 
келеді. 

Сонымен қатар электрондық 
форматта «Е-GOV» электрондық 
үкімет порталы арқылы 
мемлекеттік қызметтерді алу ту-
ралы үгіт – насихат материалда-
ры әлеуметтік желілерге жария-
лануда. Ақсу ауданы әкімдігінің 
«Ойтоған ауылдық округі 

әкімі аппараты» мемлекеттік 
мекемесінде өзіне-өзі қызмет 
көрсету бұрышы «Е-GOV» элек-
тронды үкімет порталы қызмет 
көрсетеді.

Қазіргі уақытта egov.kz 
порталындағы виртуалды 
көмекшінің көмегімен электрондық 
цифрлық қолтаңбаны алуға және 
азаматтардың мобильді базасын-
да тіркелуге болады. 

Егер портал қызметі бойын-
ша сұрақтар туындайтын болса, 
қызмет алушы 1414 байланыс 
орталығына қоңырау шалып, 
кеңесін ала алады.

Мақсат ҚОСМИЛИАНОВ, 
Ойтоған ауылдық округ 

әкімі аппаратының бас маман 
- іс жүргізушісі, «Nur Otan» 

партиясының мүшесі.

Ауыл тұрғындарына 
"Еgov.kz" порталы түсіндірілуде

«Nur Otan» партиясы Ақсу 
аудандық партия филиалы 
жанындағы  Партиялық бақылау  
комиссиясы  отырысында  бас-
тауыш партия ұйымында Пар-
тия Жарғысының орындалуы,   
партиялық тәртіпті күшейту 
және партиялық жарна төлеу 
мәселелері, Елбасы, Партия 
Төрағасы Н.Ә.Назарбаевтың 5 
әлеуметтік бастамасынан туын-
дайтын «Жоғары білім алудың 
қолжетімділігі мен сапасын 
арттырып, студент жастардың 
жатақханадағы жағдайын 
жақсарту» барысы туралы Ақсу, 
Қапал политехникалық колледж 
директорларының есебі, «Сенім. 
Диалог. Болашаққа нық қадам. 
– «Nur Otan» партиясының 7 
серпіні» атты бағдарламасының 
орындалуы аудандық мәслихат 
жанындағы депутаттық фрак-
ция мүшелерінің есебі және  
Ақсу аудандық азаматтық 
хал актілерді тіркеу қызметі, 

Мемлекеттік бағдарламаның 
орындалуы бақылауда

«Атамекен» палатасының 
Ақсу аудандық филиалының,   
аудандық  кәсіпкерлік бөлімінде 
«Бизнестің жол картасы - 2025» 
бағдарламасының, жұмыспен 
қамту мекемесінде «Жұмыспен 
қамтудың жол картасы» 
бағдарламасының орындалуы ту-
ралы есептері тыңдалды.       

Партияның 2021-2025 жылдарға 
арналған "Өзгеру жолы: Әр 
азаматқа лайықты өмір!» Сай-
лауалды бағдарламасының Жол 
картасының орындалуы туралы 

құрылыс, білім, кәсіпкерлік, ауру-
хана, жолаушылар және автомо-
биль жолдары мекемесінің есебі 
тыңдалып, ұсынымдар берілді. 

Комиссия мүшелері Ақсу 
политехникалық колледжінің 
жатақханасында оқушылардың 
жатын орны, «Кедергісіз келе-
шек» партиялық жобасы аясында 
елді - мекендердегі  әлеуметтік 
маңызы бар ғимараттарға, 
Ақсу Электр Өндіру бөлімінің 
қызмет көрсету сапасын және 
карантиндік шараларының 
сақталуына, Жансүгіров 
ауылындағы Орталық саябағын 
аббаттандыру жұмысына мони-
торинг жүргізілді. Тексеріс ба-
рысында бірқатар әлеуметтік 
нысандарға стандарттық талапқа 
келтіруге ұсыныстар беріліп, 
түсіндірме жұмыстары жүргізілді.

Қайрат АБДЫРАХМАНОВ,
аудандық мәслихат 

депутаты, ПБК-ның мүшесі.

жерін қорғап, жазықсыз атылған 
100 құрбанның есімі жазылған. 
Демеушілік қолдау көрсеткен 
Өтеуіл қажы ұрпақтары, басы 
- қасында жүрген Рамазанов 
Ерлан Тұрбатырұлы, ауыл 
әкімшілігі, ауыл азаматтары.

Аудан басшысы сөз сөйлеп, 
осы игі бастаманы жүзеге 
асырған Ерлан Рамазановқа 
жылы лебізін білдіріп, "Алғыс 
хат" пен сыйлық табыстады. 
Аудандық Ардагерлер кеңесінің 
төрағасы Аманкелді Айтбаев-
та аға буын өкілі ретінде тілегін 
білдірді. 

Шара соңы боздақтарға арна-
лып құран оқылып, жеті шелпек 
таратылды.

Мағжан ШЫНДӘУЛЕТ.
 Бүгін Сағабүйен ауылын-

да «Саяси қуғын - сүргін 
құрбандарына» арналған 
белгітастың ашылу салтанаты 
болып өтті. 

Ашылу рәсіміне аудан әкімі 
Есім Сейілханұлы, аудандық 
Ардагерлер кеңесінің төрағасы 
Аманкелді Айтбайұлы, сол за-
манда қуғын - сүргін құрбаны 
болғандардың ұрпақтары, 
ауыл азаматтары, БАҚ өкілдері 
қатысты. 

Өткен ХХ ғасыр қазақ 
халқының тарихында ауыр 
да, азапты жылдарымен есте 
қалды. Халқымыздың басынан 
өткен ашаршылықпен, қуғын - 
сүргін ел есінде мәңгі сақталып, 
өмірімізде өткеннің сызы болып 
қалды. Бүгінгі ұрпақтары саяси 
қуғын - сүргін құрбандарын мәңгі 
есте сақтау үшін және келешек 
ұрпаққа тарихымызды тасқа жа-
зып қалдыру үшін белгі орнатып 
отыр.

Тәуелсіздігіміздің 30 жылдық 
мерейтойы қарсаңында 
ашылған бұл белгітаста елін, 

«Саяси қуғын - сүргін 
құрбандарына» арналған 
белгітас
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О регистрации  кандидатов в акимы
В соответствии с пунктом статьи 113-5 Конституционного закона Республики Казахстан 

«О выборах в Республике Казахстан» Аксуская районная территориальная избирательная 
комиссия ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Зарегистрировать кандидатов в акимы Суыксайского  сельского округа Кобенбекова 
Нургали Бигалиевича, Бекбулатова Сагита Жангазыулы и Конурова Куаныша Нурлановича.

2. Вручить зарегистрированному кандидату в акимы соответствующее удостоверение.
3. Опубликовать в средствах массовой информации и на интернет-странице Аксуской  

районной избирательной комиссии прилагаемое сообщение о регистрации  кандидатов в 
акимы  выше указанных сельских  округов.

 
Председатель районной 
территориальной  избирательной комиссии                  Б.БАЙБОЛОВ

Секретарь районной 
территориальной избирательной комиссии   Б.НУРЗОЛДИНОВА

________________                                   №47                                      3 қазан  2021 жыл

Әкімдікке кандидаттарды тіркеу туралы
«Қазақстан Республикасындағы сайлау туралы» Қазақстан Республикасы 

Конституциялық заңының 113-5-бабына сәйкес Ақсу аудандық аумақтық сайлау комиссия-
сы ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

1. Кобенбеков Нургали Бигалиевич, Бекбулатов Сагит Жангазыулы, Конуров Куаныш 
Нурланович Суықсай ауылдық округіне әкімдікке кандидат ретінде тіркелсін.

2. Тіркелген кандидаттарға тиісті куәлік берілсін.
3. Аталған ауылдық округтерге әкімдікке кандидаттарды тіркеу туралы қоса беріліп отыр-

ған хабар бұқаралық ақпарат құралдарында және Ақсу аудандық сайлау комиссиясының 
интернет-парақшасында жариялансын.

Аудандық аумақтық сайлау
комиссиясының төрағасы                  Б.БАЙБОЛОВ

Аудандық аумақтық сайлау
комиссиясының хатшысы    Б.НУРЗОЛДИНОВА

Ақсу аудандық аумақтық сайлау комиссиясының 
2021 жылғы 3 қарашадағы №47 қаулысына қосымша

ӘКІМДІККЕ КАНДИДАТТЫ ТІРКЕУ ТУРАЛЫ ХАБАР 
Суықсай  ауылдық округі бойынша келесі кандидат 

тіркелді:

Кобенбеков Нургали 
Бигалиевич

Бекбулатов Сагит 
Жангазыулы

Конуров Куаныш 
Нурланович

1972 ж.т., зейнеткер, 
«Қазақстан Халық Партиясы»

1968 ж.т., Жансүгіров ауылдық округі әкімі аппараты, 
орынбасар, Жансүгіров ауылы

Өзін-өзі ұсыну

1985 ж.т Суықсай ауылдық әкімі аппараты, бас 
маман, Суықсай ауылы

Өзін-өзі ұсыну 

АКСУ  АУДАНДЫҚ АУМАҚТЫҚ  САЙЛАУ КОМИССИЯСЫ.

Приложение  к постановлению Аксуской районной 
территориальной избирательной комиссии от 3 ноября  2021 года №47

СООБЩЕНИЕ О РЕГИСТРАЦИИ КАНДИДАТА В АКИМЫ
Зарегистрирован 

следующие кандидаты в акимы Суыксайского сельского округа:

Кобенбеков Нургали 
Бигалиевич

Бекбулатов Сагит 
Жангазыулы

Конуров Куаныш 
Нурланович

1972 г.р., пенсионер, с.Капал
От партии «НПК» 

1968 г.р., ГУ «Аппарат акима Жансугуровского сель-
ского округа, заместитель акима, с.Жансугурова

Самовыдвижение

1985 г.р.,  ГУ «Аппарат акима Суыксайского сельско-
го округа», главный специалист  с.Суыксай

Самовыдвижение 

АКСУСКАЯ РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ.

«Қазақстан Республикасындағы сайлау туралы» Қазақстан Республикасы 
Заңының 113-5-бабының 9-тармағына сәйкес Ақсу аудандық аумақтық  сайлау 
комиссиясы Суықсай ауылдық округіне әкімдікке кандидаттардың тіркелгені 

туралы хабарлама жариялайды:

Ұсынылу тәсіліТегі, аты,                
әкесінің аты

Туған жылы Атқаратын лауазымы (жұмысы), 
жұмыс орны және тұрғылықты 

жері
Суықсай ауылдық округі бойынша

Кобенбеков 
Нургали 

Бигалиевич
Бекбулатов 

Сагит 
Жангазыулы

Конуров 
Куаныш 

Нурланович

10.10.1972 ж.

25.07.1968 ж.

19.07.1985 ж.

Зейнеткер, Қапал ауылы, Сәтбаев 
к-сі 17

Әкім орынбасары, Жансүгіров 
ауылдық округі әкімі аппараты ММ, 

Жансүгіров ауылы, Абай
к-сі 4/1

Бас маман, Суықсай ауылдық 
округі әкімі аппараты ММ, Суықсай 

ауылы, Омаров к-сі 14

«ҚХП» 
партиясынан

Өзін-өзі ұсыну

Өзін-өзі ұсыну

Способ 
выдвижения

Фамилия, имя, 
отчество

Год рождения Занимаемая должность 
(занятие),

место работы  и жительства
По Суыксайскому сельскому округу

Кобенбеов 
Нургали 

Бигалиевич
Бекбулатов 

Сагит 
Жангазыулы

Конуров 
Куаныш 

Нурланович

10.10.1972 г.

25.07.1968 г.

19.07.1985 г.

Пенсионер, село Капал, 
ул.Сатбаева  17

Зам.акима, ГУ «Аппарат акима 
Жанугуровского сельского округа», 

село Жансугурова, ул. Абая 4/2 

Главный специалист ГУ «Аппарат 
акима Суыксайского сельского 

округа», С.Суыксай, ул. Омаров 14

От партии 
«НПК» 

Самовыдвиже-
ние

Самовыдвиже-
ние

В соответствии с пунктом 9 статьи 113-5  Закона Республики Казахстан 
«О выборах в Республике Казахстан Аксуская  районная  территориальная 
избирательная комиссия публикует сообщение о регистрации кандидатов 

в акимы Суыксайского сельского округа:

Аудандық аумақтық сайлау
комиссиясының төрағасы                  Б.БАЙБОЛОВ

Аудандық аумақтық сайлау
комиссиясының хатшысы    Б.НУРЗОЛДИНОВА

Председатель районной 
территориальной  избирательной комиссии                  Б.БАЙБОЛОВ

Секретарь районной 
территориальной избирательной комиссии   Б.НУРЗОЛДИНОВА

АҚСУ АУДАНДЫҚ САЙЛАУ  
КОМИССИЯСЫНЫҢ ҚАУЛЫСЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ 
КОМИССИИ АКСУСКОГО РАЙОНА

1. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР
1. Алматы облысының ішкі сая-

сат басқармасы бұқаралық ақпарат 
құралдарында сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы саясаттың іске асырылу ба-
рысын жария етуді жандандыру; 
Алматы облысының бұқаралық 
ақпарат құралдарында азаматтардың 
сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-
қимыл саласында құқықтық ағарту 
деңгейін арттыруға, сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы қоғамдық са-
наны қалыптастыруға, сыбай-
лас жемқорлықты қабылдамауға 
бағытталған материалдардың 
шығуын ынталандыру мақсатында 
БАҚ өкілдері арасында сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы мәдениетті 
қалыптастыруға бағытталған үздік 
журналистік жұмыстарға конкурс 
(бұдан әрі – Конкурс) өткізеді.

2. ҚАТЫСУШЫЛАР
2. Конкурсқа авторлар мен авторлық 

ұжымдар – редакцияның штаттық 
қызметкерлері және штаттан тыс авторлар 
немесе тілшілер, журналистер, баспасөз 
хатшылары, журналист-блогерлер (бұдан 
әрі – конкурсқа қатысушылар) қатыса ала-
ды.

3. КОНКУРС МАТЕРИАЛДАРЫНА 
ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР:

3. Конкурсқа журналистердің 2021 
жылғы 1 қаңтар мен 2021 жылғы 20 
қараша аралығында баспа БАҚ-та, 
ақпараттық агенттіктерде жарияланған 
авторлық жұмыстары, мемлекеттік 
және орыс тілдеріндегі бейнесюжеттер, 
телебағдарламалар қабылданады.

4. Жарияланымдар түпнұсқада неме-
се материалдың көшірмесінде/сканер-
ленген нұсқасында (басылымды, күнін 

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті 
қалыптастыруға бағытталған үздік 

журналистік жұмыстарға БАҚ өкілдері 
арасындағы облыстық конкурстың 

ЕРЕЖЕСІ

және автордың толық байланыс деректерін 
көрсете отырып) ұсынылуы тиіс.

Жұмыстың бейне жұмыстары эфирлік 
анықтамалардың сүйемелдеуімен 
телевизиялық бағдарламаның көшірмесі 
түрінде (cd/dvd дискілерінде, flash-
тасығыштарда немесе сілтеме арқылы) 
ұсынылуы тиіс.

Электрондық БАҚ журналистеріне 
жарияланған материалдардың көшірмесін 
интернет-сайтта орналастырылғанын рас-
тай отырып жіберу қажет.

Материалдар мемлекеттік және орыс 
тілдерінде қабылданады.

Ұсынылатын материалдарға міндетті 
түрде: өтінім, журналист туралы қысқаша 
өмірбаяндық ақпарат қоса берілуі тиіс.

5. Конкурсқа ұсынылатын жұмыстар саны.
Бір журналист 1 ғана жұмыс ұсына алады.
6. Конкурсқа материалдарды қабылдаудың 

соңғы күні – 2021 жылғы 20 қараша.

4. БАЙҚАУДЫ ӨТКІЗУ КЕЗЕҢДЕРІ
7. Байқау комиссиясы өз жұмысының 

қорытындысы бойынша байқау 
жеңімпаздарын анықтайды.

8. Конкурс келесідей номинациялар бой-
ынша марапатталады:

1. «Мерзімді баспасөз басылымдары 
арасындағы сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
тақырыпқа үздік мақала»;

2. «Ақпараттық агенттікте сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы тақырыпқа үздік 
мақала»;

3. «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы үздік 
бейнесюжет»;

4. «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
тақырыпқа үздік журналистік зерттеу»;

5.«Сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
қызметтің жұмысын өңірлік деңгейде кеңінен 
жариялауы» (аудандық, қалалық БАҚ, 
интернет-ресурстар);

6. «Алматы облысы бойынша сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы қызметтің амбассадо-
ры».

5. КОНКУРСТЫҚ КОМИССИЯ
9. Конкурстық комиссияның құрамы Ал-

маты облысының ішкі саясат басқармасы 
басшысының бұйрығымен бекітіледі. 
Конкурстық комиссия төраға мен комис-
сия мүшелерінен құралады. Конкурс 
комиссиясының құрамына Қазақстан Ре-
спубликасы Сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
іс-қимыл агенттігінің Алматы облысы бой-
ынша департаментінің, Алматы облысы 
ішкі саясат басқармасының өкілдері, жур-
налистика ардагерлері, ҮЕҰ өкілдері кіреді.

6. АВТОРЛЫҚ ҚҰҚЫҚ
10. Жұмыстың авторлық құқықтарының 

сақталуына конкурсқа қатысушы жауапты 
болады. Конкурсқа қатыса отырып, ав-
тор байқаудың Ұйымдастыру комитетіне 
жіберілген материалды коммерциялық 
емес мақсаттарда (Интернетте, баспа ба-
сылымдарында, әлеуметтік желілерде ор-
наластыру) пайдалануға автоматты түрде 
құқық береді.

7. ҰЙЫМДАСТЫРУШЫМЕН БАЙЛА-
НЫС

11. Материалдарды байқаудың 
Ұйымдастыру комитетінің uvp_smi@mail.ru  
электрондық мекен-жайына жіберу керек 
немесе Талдықорған қаласы, Балапанов 
көшесі, 28, №1023-кабинетке хабарласуға 
болады. 

8. БАЙҚАУ ЖЕҢІМПАЗДАРЫН МАРА-
ПАТТАУ

12. Байқау жеңімпаздары дипломдар-
мен, сыйлықтармен марапатталады.

АЛМАТЫ ОБЛЫСЫНЫҢ 
ІШКІ САЯСАТ БАСҚАРМАСЫ.
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Жастардың сыбайлас жем-
қорлыққа қарсы санасын 
қалыптастырудан бастауы-
мыз керек. Ендеше, жас буынға 
жемқорлықтың теріс салдары 
туралы ақпаратты дұрыс жеткізу 
олардың сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы мәдениетінің қалыптасуына, 
өз құқықтары мен міндеттерін 
терең ұғынуына және орындауына 
көмектесудің алғышарттарының 
бірінен саналады. 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. Жастардың бойын-
да сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
мәдениет қалыптасуы үшін жа-
старымыз сыбайлас жемқорлықты 
елдің дамуын тежейтін аса қауіпті 
қоғамдық дерт деп тануы тиіс. 
Сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
мәдениет әр адамда құқықтық 
сауаттылығына да байланыс-
ты төмен немесе жоғары бо-
луы мүмкін. Мемлекеттегі 
заңнамаларды жақсы білу әр 
адамның өз іс - әрекетіне де-
ген сенімділігін күшейтеді. «Нұр 
Отан» партиясының сыбайлас 

СЫБАЙЛАС ЖЕМҚОРЛЫҚҚА ҚАУҚАРЛЫ КҮРЕС ҚАЖЕТ

жемқорлыққа қарсы іс-қимыл 
бағдарламасында: «Отбасы және 
білім беру саласы бұл үдеріске 
мүдделілік таныта отырып қатысуы 
керек. Бұл жұмысты мектепке 
дейінгі бала тәрбиесінен бастаған 
абзал» делінген. Бұл жерде 
жас ұрпақтың құқықтық санасы 
мен мәдениетін қалыптастыру, 
отансүйгіштік сезімін күшейту 
маңызды. 

2014 жылы «Қазақстан 
Республикасының 2015 - 2025 
жылдарға арналған сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы стратегиясы» 
қабылданды. Осы стратегияда да 
қоғамда сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы мәдениетті қалыптастыруға 
ерекше көңіл бөлінеді. Дамыған 
елдерде сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы саясатты іске асыру бары-
сында сыбайлас жемқорлықты ру-
хани жағынан қабылдамауға мән 

беріледі. Сондықтан сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы мәдениеттің 
қалыптастырылуын оқу орында-
рынан бастағанымыз дұрыс. Жас 
ұрпақты сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы мүлдем төзбеушілікке 
тәрбиелеуіміз керек. Қазір сы-
байлас жемқорлықтың барлық 
түрлерін жою үшін Қазақстан 
азаматтарының құқықтық сана-
сын арттыру жүргізілуде. Өйткені 
олар сыбайлас жем-қорлыққа 
қарсы білімінің болмауына бай-
ланысты абайсызда сыбайлас 
жемқорлықтың қатысушылары бо-
лып қалады. Бүгінде мемлекеттік 
органдарда сенім телефондары 
орнатылған. Бұқаралық ақпарат 
құралдарында     мемлекеттік 
қызметтердің көрсетілуі туралы 
мақалалар жариялануда. 

Мемлекеттік органдардың 
қызметшілері үшін сыбай-
лас жемқорлыққа қарсы 
тағылымдамалар өткізілуде. 
Халыққа қызмет көрсету 
орталықтарында мемлекеттік 
қызметтерді электронды түрде 
алуға болады.

Арман ҚАДЕНОВ, 
  аудандық мәслихат 

депутаты.

Ақсу аудандық жастар ресурстық орталығында жыл бойы көптеген 
игілікті істер атқарылып келеді. Сондай-ақ, әртүрлі тақырыптарда іс- 
шараларда өткізіліп тұрады. Сондай іс- шараның бірі «Бақытты жанұя, 
бақытты ел» атты сұхбатты кездесу Көкөзек ауылының тұрғыны, аяу-
лы ана, бүгінде зейнеткер ұстаз болып отырған Дүйсенбекова Жібек 
апаймен өтті. Апайдың айтқан маңызды әңгімелері әр жанұяға үлгі бо-
лады деп сенемін. Ондағы мақсатым - әр отбасының бақытты болуы 
жайлы және де жанұяда татулық, береке - бірліктің сақталуы жайлы 
жас отбастарының тереңірек білуіне, сондай-ақ, қазіргі жастарға да ой 
салары сөзсіз екенін жеткізе білу болды. 

Сонымен әр отбасында ата-ана тату болып, бала тәрбиесіне көп көңіл 
бөліп, отбасында бағыт - бағдар дұрыс жолға қойылса, бұл жанұяның 
бақытты екендігінің белгісі. 

Қорыта келе, жалпы жанұядағы арнаған бақыт, яғни, еліміздің 
бақытты болуы деп білемін. Жанұямызда бақыт, елімізде тыныштық 
жалғаса берсін. 

Динара ЖАНАТБЕКҚЫЗЫ, 
Ақсу ауданының жастар ресурстық 

орталығының психолог маманы.

 БАҚЫТТЫ ЖАНҰЯ, 
БАҚЫТТЫ ЕЛ 

Ақсу жері ежелден өнерге бай 
өлке екені белгілі. 

«Жетісуға әйгілі Терібаев 
Қуатпын.

Өлең, сөзге келгенде, 
ағып тұрған бұлақпын»,-деп 
жырлағандай Жетісудың тұйғын 
ақыны, халық ақыны, әрі әнші  
Қуат Терібаевқа 130 жыл толып 
отыр.

Бес жасында әкесі өліп, жеті 
жасында шешесі оқуға береді. Он 
бір жасында арабша хат танып, 
қиссаны көп жаттайды. Он бес-
ке толғанда өлеңге араласады. 
1937 - 38 - жылдары: «Одағым», 
«Ленин», «Ұлы Октябрь», 
«Қазақстан», «Алатау», «Оқушы 
жастарға» деген өлеңдерін жаза-
ды.

ХАЛЫҚ АҚЫНЫ ҚУАТ ТЕРІБАЕВҚА - 130 ЖЫЛ!

Бөленіп нұрға күн бүгін
Мәңгілік майы тамған бал 
                                           сөзіңнен
Жеткіншек миллиондаған тәлім 

алсын - деп, жүз жасаған Жам-
былдыда «Дарыны сөздің арнасы,

Көңілі көлдей ақыным»,-
деп көмейінен асыл жыр аққан 
ақынды осылай суреттеген. Ен-
деше ақынның осы өз сөзін өзіне 
арнаған мақалама тақырып етіп, 
алсам артық болмас. Айта бер-
сек ақын атамыздың өлеңідері 
таусылмайды. 1947 - 1950 - жыл-
дары «Отыз жылда өскенім», 
«Гүлденген елім», «Жетісу» 
атты өлеңдерінде де елдің 
көқркейіп, өскендігін көрсетеді. 
Совет дәуіріндегі халық ақындары 
шоғырында өзіндік орны бар ерек-
ше тұлғалы ақын. Өлеңдеріне 
қоса ақынның «Сұлу қыз Қайша» 
атты поэмасы, «Айжан - Жанша» 
«Қайтқан кек», «Қыздың жайы», 
«Күнсағила» атты дастандары 
бар.

Осылайша ақын атамыздың 
кейінгі ұрпаққа, бүкіл халыққа 
өшпес мұра болып қалған 
дүниелері ешқашан өлмек емес. 

«Өлеңнен жыл жарымдай 
                                 қолды үздім,
Өзімде денсаулықтан болмай 

тізгін»,-деп, ауырған шағында 
жазған өлеңінен ақынның 
денсаулығының болмай жүргені 
көрінеді. 

Сонымен халық поэмасын-
да өзіндік орны бар, айтыскер 
халық ақыны Қуат терібаев 1952- 
жылы  61 жасында, ақпан айында 
дүниеден өтеді. Атамыздың 130 
жылдық мерейтойы құтты болсын.

Перизат МҰХАМЕТАЛИНА. 

Көкөзек ауылы. 

«Қазақстан» деген өлеңінде, 
қазақ халқының еңбегі жа-
нып, алдыңғы қатардан көрініп, 
көркейгендігін жырласа, «Оқушы 
жастарға» деген өлеңінде, 
оқушы балаларды білімділікке, 
адалдыққа, еңбекқорлыққа жәнеде 
тәрбиелілікке шақыруға арналған. 
1939 - жылы өзінің туып- өскен 
жері, Ақсу халқына арналған 
өлеңінде, ақсу елінің мал басын 
артығымен орындап, аудан, об-
лыс көлеміне танылғандығын, 
диханшылардың еккен 
егіндерінің жоспардан артығымен 
орындағанын жәнеде ақсудағы 
әр ауылдың жетістіктерін жеке- 
жеке өлеңге қосып жырлаған. 
Жастайынан әншілікке бейім бо-
лып өскен  Қуат 1949-50 жылдары 
қызыл отауға қызмет істей жүріп, 
ақындық жолға түседі.  Қуат ата-
мыз Қалқа, ақсыбай ақындармен 
айтысқа  түсіп, алдыңғы қатардан 
көрінеді. Осылайша көптеген 
ақындармен айтыса жүріп, тұйғын 
ақын атанады. 

Сондай-ақ, қазақтың 
қайталанбас Ұлы ақындарында 
өлеңге қосып жырлаған. Қазақтың 
Ұлы ақыны Абай Құнанбаевқа 
арналған өлеңінде:

Абайдың ақыл сөзі 
                               ой тербеткен,
Көңілді, көкіректі көкке өрлеткен.
Суретін өлеңінің анық басып, 
Алсын деп кім таныса тастап 

кеткен,-деп  данышпан ақынның 
айтқан мағыналы сөзі, тарих-
та өшпестей боп, мәңгі сөнбей 
қалды.

Қазақтың Ұлы айтыскер ақыны, 
әрі ұстазы Жамбыл Жабаевтың 75 
жылдығына арналған өлеңінде:

75 жылғы еңбегі
Ұстазым Жамбыл үлгінің
Бақыттың гүлін оранды

«Кімде кім ризығының 
көбеюін және өмірінің ұзаруын 
қаласа, туысқанымен қарым-
қатынасын үзбесін» (хадис) 
Жаратушы Алла Тағаланың адам 
баласына берген нығметтерін 
санасақ сан жетпейтіні мәлім. 
Осы өмірде бізге берілген үлкен 
нығметтердің бірі – туған туыс-
тарымыз, бауырларымыздың 
болуы. Ата-бабаларымыз «Мал 
қонысын, ер жігіт туысын іздейді», 
«Ағайын тату болса – ат көп, абы-
сын тату болса – ас көп», «Ағасы 
бардың жағасы бар, інісі бардың 
тынысы бар», «Жақсы ағаң - ор-
ман, жақсы інің - қорған»,-деу 
арқылы туысқандықтың киелілігін 
ұрпақтарына дәріптеп отырған.  
Аллаға иман келтірген  жанның 
ата-анадан кейін мойын бұру керек 
ең алғашқы адамы – туысы болуы 
керек. Күләйб ибн Манқаьадан 
(оған Алла разы болсын): 
«Менiң атам Пайғамбардан (оған 
Алланың игілігі мен сәлемі бол-
сын): «Я, Алла Елшісі! Жақсылық 
iстегенге кiм лайығырақ?», – 
деп сұрағанда, Ол: «Алдымен 
әкең мен анаң. Кейiн ағаң мен 
әпкең. Одан кейiн жақындық 
дәрежесiне қарай туыстарың. 
Бұл – мiндеттi нәрсе. Туыстық 
қатынасты үзбе»,-деп жауап бердi.   
Мына  дүрбелеңі көп өмірдің 
соқпағында кез-келген қиындыққа 
тап болсақ, не қуанышты 
күндерімізде барлығымыздың 
арқа сүйеп, шер тарқатар адам 
іздейтініміз ақиқат. Сондай қиындық 
болғанда жанымызға демеу бо-
лып, көмегін аямайтын туған-
туыстарымыз, бауырларымыздың 
болуы жанымызға жылу сыйлай-
ды. Алла Тағала қасиетті Құранда 
Нахыл сүресінің 90 аятында 
пенделеріне туыстық қарым-
қатынасты сақтауды бұйырып: 
«Негізінде Алла әділетті, игілікті 
және ағайынға қарайласуды 
бұйырады. Және арсыздықтан, 
қарсылықтан һәм зорлық 
көрсетуден тыяды. Сендерге наси-
хат береді. Әрине, түсінесіңдер»,-
деп айтқан. Әрбір момын пенденің 
жақын ағайындардың үйіне ба-
рып қуанышына ортақтасуы, 
қиыншылық сәттерде көмек 
қолын созып, жан жылуын ая-
мау, сырқаттанып жатқан 
туысқандардың қал-жағдайын білу, 
арнайы іздеп барып жағдайын білу, 
алыста жүргенде хабарласып не-
месе хат алысу сынды әрекеттер 
туған-туыспен арақатынасты 

Исламдағы туыстық 
қарым - қатынас 

жақсартуға жасаған қадам болмақ.   
Жаратушы Алла адам баласының 

жаратылысын жақсы білгендіктен 
қоғам ішіндегі қарым-қатынасты 
бекем ұстауды, туыстармен көркем 
мәміледе болуға   шақырады. 
Алайда, кемшіліксіз адам болмай-
ды. Кейде лағынеті шайтанның 
азғыруы мен қу нәпсінің құрығына 
ілініп, болмашы нәрселерге бола 
ағайынмен ренжісіп, татуласуға 
тырыспай, менмендікке салынып 
жатамыз. Туысқандар ата - ана-
мыздан кейінгі жақын адамдар 
болғандықтан оларға сый - құрмет 
көрсету, араласу мұсылманның 
міндеті. Қазақ даналарының туған 
ағайынның қадыры жайлы: «Ата - 
ананың қадірін балалы болғанда 
білерсің, ағайынның қадірін жалалы 
болғанда білерсің» деген. Кейбір 
адамдардың қу дүниенің соңынан 
қуып, айналасындағы қоғамнан 
ұзақтап кететіндері де кезігеді.  
Бұның көбі ешкімге мұқтаждық 
туып, қиындық көрмегеннен болар. 
Алайда, тұла бойынан күш-қуаты 
кетіп, кәрілік қажытып, дене мүше 
қақсап ауырғанда яки бір пәлекетке 
душар болып, мұқтаждық туындаған 
уақытта ешкімнен жәрдем ала ал-
май, өзінің жалғыз қалғанын сезініп 
туыстың қадырын білері анық. 
Ал, Әбу Айюб әл-Ансариден 
(р.а.) жеткен бір хадисте: 
«Пайғамбарымызға (с.ғ.с.): «Маған, 
мені жәннатқа кіргізетін амал-
ды хабар етіңізші», – дегенде, 
Пайғамбарымыз (с.ғ.с.): «Аллаға 
ғана құлшылық етіп, Оған еш 
нәрсені ортақ қоспа, намаз оқып, 
зекет бер. Сондай-ақ, туысқанмен 
байланысыңды үзбе», – деп айт-
ты», – делінген. (Бұхари, Мүслім). 
Құран, хадиске құлақ асқан 
дана халқымыз: «Өле жегенше, 
ағайынмен бөле же», «Бауыр шы-
рын, бас тәтті. Ағайынмен ішкен 
ас тәтті», «Туысы бірдің қонысы 
бір. Туысы бірдің уысы бір» деп ұл-
қыздарына ақыл айтып, араздықтан, 
бет көріспей кетуден сақтандырып, 
ескертіп отырған. 

Данагөй ата-бабамыз ағайын-
туыстардың өзара татулығы мен 
бірлігіне шақырып: «Туғаныңмен 
сыйыспасаң, кең дүниеге 
сыймассың», – деп те ескерткен. 
Бұқар жырау: «Ағайынның аразы 

елдің сәнін кетірер, абысынның 
аразы ауыл сәнін кетірер», – деп 
айтқандай, ағайын - туғанның 
араздасып, арадағы байланы-
старын үзуі Құдайдың қаһарына 
ұшыратып, елдің берекесін 
кетіреді. Сол сияқты, болмай-
тын кішігірім мәселелер үшін 
түймедейді түйедей етіп, ар-
тын айғай - шуға ұластыру да 
жақсылық емес. Мұндай жағдайда 
Раббымыздың: «Әрине, кім са-
быр етіп, кешірімді болса, дау 
жоқ, істердің ең маңыздысы осы» 
(«Шура» сүресі, 43-аят), – де-
ген сөзіне құлақ асып, сабырлы, 
кешірімді болуға тырысқан жөн.  
Алланың елшісі (с.ғ.с.): «Расын-
да, «әр-рахим», яғни туыстық 
байланыс сөзі «әр-рахман» 
сөзінен туындаған, ал Алла 
туысқандық байланысқа: «Кім 
сенімен байланыс жасаса, Мен 
онымен байланыс жасаймын, 
ал кім сенімен қатынасын үзсе, 
Мен онымен қатынасымды 
үземін», – деп айтты», – деген.  
Алла Елшісі  (Оған Алланың са-
лауаты мен сәлемі болсын) мына 
хадисі  ағайын туысқа көмектесудің 
сауаптығын көрсетеді: «Шынында, 
міскінге берген садақа, бір ғана 
садақаға жатса, ал туысқан адамға 
беру екі сауап ты амалға, әрі 
садақаға, әрі туыстық байланысқа 
жатады», деген (Имам Тирмизи).   
Және бір хадисте Әбу Һурайра 
(р.а.) пайғамбарымыздың (с.ғ.с.) 
былай деп айтқанын жеткізген: 
«Кім Аллаға және Қиямет күніне 
иман келтірсе, қонағын сыйлап, 
құрметтесін. Кім Аллаға және 
қиямет күніне иман келтірсе, 
туысқанымен қарым - қатынасын 
үзбей, жалғастырсын. Кім 
Аллаға және қиямет күніне иман 
келтірсе, жақсы сөз сөйлесін не-
месе үндемесін» (Бұхари, Мүслім). 
Алла Тағала баршамызға 
туған-туыс, бауырларымыздың 
аман-есен, тату-тәтті болуын, 
ынтымағымыздың нығаюын, 
рызығымыздың мол болып, 
ағайындарымызбен бірге 
Жаннатқа кіруімізді нәсіп етсін! 

Анарбай ТАСБОЛАТҰЛЫ,
аудандық мешіттің 

бас имамы. 

Жемқорлықпен күрес бүгінде елімізде мемлекеттік 
маңызы бар түйткілді мәселеге айналып 
отырғандығы шындық. Мемлекеттік сатып алу, мем-
лекет қаржысын талан-тараж етіп, ысырап қылу, жер 
участкесін заңсыз беру, дүние-мүлкін, ақша капита-
лын салық декларациясынан, яғни, мемлекеттен 
жасырып қалу сияқты мемлекет қалтасына қауіп 
төндіретін жат қылықтар әлі де толастар емес.

Қазіргі таңда мемлекет тарапынан жемқорлыққа 
қарсы күрес мақсатында ауқымды жұмыстар 
жүргізілуде. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күреске 
арналған бағдарламалардың іске асырылуына 

және жемқорлықты біржолата жою мақсатында 
«Жемқорлыққа қарсы күрес» тақырыбына арналған 
көптеген семинар-тренингтер жүргізіліп, дөңгелек 
үстелдер мен форумдар өткізілуде.

Жалпы жемқорлық деген не? Жемқорлық ұғымы 
заманауи құқықтық сөздік қолданысында кеңінен 
қолданылады және терең тарихи тамыры бар. 
Жемқорлықтың қарапайым түсінігі - лауазым-
ды тұлғалар, қоғамдық және саяси қайраткерлер 
мен мемлекеттік шенеуніктердің өз қызметтерінде 
сараңдық мен сатқындық танытуы.

Осы қатерді түпкілікті жою үшін әр қазақстандық, 
әр отбасы «сыбайлас жемқорлық» өз бойындағы 
дерт деп ұғынып, барынша күресуі қажет!

Шынар ЖАБЫҚБАЕВА, 
бас маман - бас қазынашысы. 

Жемқорлықсыз ел - 
өркендеуші ел

Дарыны сөздің арнасы,
Көңілі көлдей ақыным 
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Қарқындылық, шапшаңдық, 
екпін, төзімділік - қазақша күресте 
жеңіске жетуге қажетті қасиеттер. 
Дәл осы қасиеттер, әйгілі 
Жақсылық Үшкемпіровтің грек-
рим күресінен Олимпиада чемпи-
оны болуына көмектесті. Мәскеу, 
1980 жылы Үшкемпіровтің 
талантына қарсы тұра алма-
ды. Нұр-Сұлтан қаласындағы 
Ж.Үшкемпіров атындағы Жекпе-
жек сарайында Жақсылық 
Үшкемпіровті еске алуға және 
Тәуелсіздіктің 30 жылдығына 
арналған жасөспірімдер ара-
сында 23 - 25 казанда еркін 
күрестен Республикалық турнир 
өтті. Жарысқа еліміздің барлық 
аймағынан 600-ге жуық спортшы 
қатысты. Екі күн бойы 6-13 жас 
аралығындағы жас балуандар 
боз кілемде белдесті. Жарыс 
ұлдар арасында 25 салмақта 
өтті.

Турнирдің салтанатты ашылу 
рәсіміне Нұр-Сұлтан қаласының 
Дене шынықтыру және спорт 
басқармасының басшысы Са-
мат Ерғалиев, Ж.Үшкемпіров 
атындағы Жекпе-жек сарайының 
директоры Жандос Үшкемпіров, 
Олимпиада ойындарының екі 
дүркін күміс жүлдегері Гюзель 
Манюрова, еркін күрестен ұлттық 
құраманың бас бапкері Әсет 
Серікбаев, еркін күрестен әлем 
чемпионатының күміс жүлдегері 
Нұрлан Бекжанов қатысып, 
болашақ чемпиондарға сәттілік 
тіледі. Аталмыш жарыс биыл 
бірінші рет ұйымдастырылды.  
Міне, спорт саласындағы  
жарыстардың қатарына енді 
грек-рим күресінен Қазақстаннан 
шыққан тұңғыш Олимпиада 
чемпионы, әлем біріншілігінің 
жеңімпазы және бірқатар 
халықаралық жарыста ел на-
мысын абыроймен қорғаған 
Қазақстанның Еңбек Ері 
Жақсылық Үшкемпіровті еске 
алуға арналған халықаралық 
турнир қосылды.

«Өзімнен кейін күрес 
түрлерінен қазақтан шыққан 
Олимпиада чемпионын көріп 
кетсем, арманым жоқ еді»,-деп 
көзі тірісінде айтып, кейіннен 
бұл арманын соңынан ерген 
балуандарға аманаттап кет-
кен даңқты балуан Жақсылық 
Үшкемпіров былтыр дүниеден 
өткен еді.

Жалпы командалық есеп-
те 8 алтын жүлдемен Ақмола 
облысының жасөспірімдері 
бірінші орынды жеңіп алды. 
Екінші орын Алматы облысы. 
Жетісулықтар еншісінде – 7 ал-
тын. Оның қатарына Облыстық 
балалар мен жасөспірімдер 
спорт мектебі, Ақсу аудандық 
филиалының еркін күрес 
бөлімінің жаттықтырушысы 
Азамат Төлеуханов пен Ал-
мас Тұрғанбаевтың шәкірттері 
үздік өнер көрсете алды. 22 келі 
салмақ дәрежесінде Төкен Ерхат 
қарсылас шақ келтірмей жүлделі 
І-ші орынды, ал Дәулетқожа Ера-
сыл ІІІ-ші орынды өз қанжығасы-
на байлады. 

Үздік үштікті 3 алтын 
жүлдемен Жамбыл облы-
сы қорытындылады. Жарыс 
жеңімпаздары мен жүлдегерлер 
кубок, медаль және "Алғыс 
хаттарымен" марапатталды. 
Республикалық турнир Нұр-
Сұлтан қаласы Дене шынықтыру 
және спорт басқармасы мен 
«Qairat Top team» клубының 
ұйымдастыруымен өтті.

Назым НҰРТАЙҚЫЗЫ.

ЖАҚСЫЛЫҚ ҮШКЕМПІРОВТЫ ЕСКЕ АЛУҒА АРНАЛҒАН РЕСПУБЛИКАЛЫҚ ТУРНИР

АҢЫЗ АДАМ - ЖАҚСЫЛЫҚ ҮШКЕМПІРОВ
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Қырау еріп,
Қыс шанасын доғарды.
Думан салып,
Құстар елге оралды.
Тізбектеліп ұшқан аққу тобына,
 Ілестіріп жібердім мен жанарды.

Көп қарадым,
Таба алмадым,
Таппадым,
Қанат жайып ұшып бара жатпадың.
Боран ұйтқып,
Бөгеді ме жолыңды,
Алаңдатып кеттің ғой сен, аппағым.

Қызғалдақтар жамыраған өрістен,
Жазға жетіп,
Аман-есен көріскен.
Көбелектен сұрап едім бір хабар,
Ол да мені қуантпады, періштем.

Салқын тартып бара жатыр самал да,
Жабырқаумен жазым бітіп қалар ма?
Елеңдеумен әлі отырмын, зар болып,
Жақсы лепті жалғыз ауыз хабарға.

Көмілмейді көк шалғынға із бекер,
Бозғыл тұман, бозқыраулы күз жетер.
Сол кезде де сен туралы хисса оқып,
Бір қара шал көздің жасын көлдетер.

Сартап болған сағыныш бар өңіңде,
Сол қара шал мен болармын тегінде.
Гүлзарымнан көрінбедің, гөзәлім,
Өлгенімше қайғы артайын дедің бе?

Көп іздедім,
Таба алмадым,
Таппадым,
Көкжиекке тұман қонды қап-қалың.
Қайнап –қайнап тарқады ма базары,
Жүрегіме мұң құяды бақтағы үн.

***

Құлдыраңдап ойнаған құлын мүшең
Кең айдында, 
Қым - қуат бұзылды сең.
Шомылдырып сәуірдің ақ самалы,
Білмейсің ғой,
Білмейсің мұңымды сен.

Өмірге – гүл,
Өзекте жырға – дене,
Ерік берді жүрегім мұңға неге?
Білмейсің ғой,
Білмейсің оны, қалқам,
Құстар келіп,
Көк аспан шулады өре.

Иілген жер ақ буын аспанға атты,
Шуда бұлттар шұбалып,
Жас парлатты.
Мұңға баттым,
Серпіліп серги алмай,
Жылы төсек батады тастан қатты.

Тас төсегім батады,
Жата алмаймын,
Қайнап - қайнап сарқылған сақардаймын.
Шешілер ем,
Арамыз жер мен көктей,
Көктен түсіп келуге бата алмаймын.

Сай қосылса бал мінез, сымбат - көрік,
Салмақтаймыз бағасын қымбат беріп.
Мәні кетер жұмбақтың шешілгенде,
Менің мұңым қалсыншы жұмбақ болып.

Нәзік жыр
Аттап көп әдемі ізетті,
Ауызға сөз түспей жатқаны-ай...
Қарсыдан қаперсіз қыз өтті,
Сәлемді алды да, тоқтамай.

Махаббат бай жыры – кітапта,
Қалайша қаларсың жаттамай?
Өлең-хат, қу қызға, қипақтап,
Бере алмай, қиналар шақтар-ай!

Шақ қандай, шырқайтын әнді көп,
Нәзіктеу сезімдер , көп жаса!
Болар ма бұл өмір мәндірек,
Гүлдей бір нәзіктік болмаса?

***
Түсім –ақ болсын,
Өң емес, 
көрінген сурет – көбі елес.
Мен құлай сүйдім бір жанды,
Амалым қанша, ол сен емес.

Қылықты түнге шөлдеген,
Пенделік қуып көрмеген.
Пәк көңіл, тілсіз жүректі
Басқаға қайтіп теңгерем?

Көңілге қарап,
Сен, дер ем,
Жынды ғой сезім сезбеген.
Өзімді қайтем,
Зәу сайтан
Көз бояушылыққа көнбеген?

Түсім –ақ болсын,
Өң емес,
Сенбейтін және мен емес.
Табылар Мәжнүн,
Алайда,
Ләйлідей қыздар көп емес.

***
Екеуміз кеттік көріспей,
Мені ойлап, бәлкім, жүдерсің.
Мұңайған сәтте, мені іштей
Есіңе алып жүрерсің?...

Жазыспай кеттік хат та біз,
Жүреміз қанша ұғыспай.
Екеуміз – екі жақтамыз,
Батыс пен Қиыр Шығыстай.

Шығыстан таңдар атқанда,
Батыста ымырт тұрар шын.
Мен сөніп бара жатқанда,
Күлерсің, бәлкім жыларсың.

Дауа не, кеттік келіспей,
Сол күнді ойлап жүдерсің.
Махаббат мұңы беріштей,
Кеудемде жатыр, білерсің...

***
Азынай соққан ақ дауыл –
Ақ шапан киген қыс демі.
Алдымда менің жатты ауыл,
Көзіңе бейнем түспеді.

Сезімдер шалқып іштегі,
Шама жоқ іркіп ұстарлық.
Дауылдан бетер күшті еді,
Өзіңе деген құштарлық.

Сайланып, міне, тағы мен,
Түтекке бойды батырдым.
Азынай соққан дауылмен,
Алысып келе жатырмын

***
Бүршік атқан бақ тәрізді,
Жаны нәзік жігіт ем.
Жүрегімде жатқан мұңды,
Қандай отпен жібітем?

Өшірсең де өртін мейлің,
Жүрек – тұтас бір әлем.
Ызғырықтан селкілдеймін,
Желкілдеген құрақ ем.

Айтылған сөз, атылған оқ,
Кезім болар шаршаған?
Өкпелеуге хақым да жоқ,
Мұң шақпаспын мен саған.

Көшеге, көпке 
Сия алмай,
Есімді тұрмын жия алмай.
Кәріден, жастан ұялмай,
Қиялдай берем, қиялдай.

Білмеймін қандай күш мұнда,
Қиялмен кеттім ұштым да.
Дүние масаң,
Білмеймін,
Сүйдім бе, әлде, құштым ба?!

ҒАШЫҚ КҮЙ
Ұшып ем,
Жерге түстім бе...
Білмеймін, кәусар іштім бе?
Теңселіп тұрмын, әйтеуір,
Тербелген әуен үстінде.

Дүние майса,
Мен масаң,
Құшақты жайып елге ашам.
Өмір де мынау - гүлдей бір,
Сөйтем бе, ғашық болмасам?!

ЖАМАУТАНУ БЕТІ
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2007 жылдан бастап, жылда, қазан айының соңғы 
сәрсенбісінде Қазақстанда республикалық алкогольді 
тұтынудан бас тарту күні атап өтіледі. 

АЛКОГОЛЬ 

Бүгінгі күні әлемдік қауымдастық үшін алкоголизм проблемасы өзекті 
болып табылады. Жиі жағдайда алкоголизм біртіндеп, баяу өрбиді, 
оның алғашқы белгілеріне көңіл бөлінбейді және бұлар зиянды дағды, 
немесе алкоголизм деп есептелінбейді. Әлемде бұның нәтижесінде  
алкоголизмнен миллиондаған отбасылары зардап шегеді. Дүниежүзілік 
Денсаулық сақтау Ұйымының (ДДҰ) деректері бойынша, маскүнемдікке 
байланысты аурулар мен жарақаттанулардан жыл сайын шамамен 2,5 
миллионға жуық адам, оның ішінде 320 мың 15 – 29 жастағы жастар 
(Біріккен Ұлттан Ұйымының (БҰҰ) баспасөз орталығының деректері 
бойынша  көз жұмады.

Соңғы жылдары жасөспірімдер мен жастар арасындағы алкоголизм-
нің өскені байқалады, бұл көбіне «сыраға тәуелділік» есебінен, әсіресе 
Батыс Европа елдерінде орын алады. 10 – 12 жастағы балалардағы 
алкогольге тәуелділік жағдайлары, кейде тіпті алкогольдік психоздар 
жиілеп барады. Мектеп бітіруге қарай, оқушылардың 90% мас болу 
жағдайын басынан өткерген. 15 - 16 жастағы оқушылардың бәрі дерлік  
(>90%) өмірінің әлде бір сәтінде алкоголь тұтынған – олардың алғашқы 
тұтынуы шамамен орта есеппен  12 жарым жаста, ал алғаш удай мас 
болу 14 жаста болған. 15 - 16 жастағылардың әрбір сегізіншіден аста-
мы (13%) өмірінде 20 астам рет мас болған және әрбір алтыншысы 
(18%) «мас бола ішуді» (бір ішу отырысында алкогольдің 5 дозасынан 
артық) айына үш немесе одан артық ұйымдастырған. Көптеген елдер-
де «мас бола ішу» жиілігі және мас болу жағдайлары, жігіттермен қатар 
қыздар арасында да байқалады. 

Әлемде және Қазақстанда бүгінде  алкогольді тұтынуға байланысты 
ахуал таралу көлемі мен қарқыны бойынша терең алаңдатушылық 
туғызады. Алкогольді шамадан артық тұтынуға байланысты проблема-
лар ұлт денсаулығына нақты қауіп төндіреді, психоневрологиялық және 
басқа инфекциялық емес, мысалы жүрек қан-тамыр ауруларының, бау-
ыр циррозының, түрлі қатерлі ісіктердің пайда болу қауіп-қатерін артты-
рады, жол - көлік оқиғалары нәтижесінде алынатын жарақаттанулардың 
және мерзімінен бұрын болатын өлімнің себебі, болып табылады. 
Маскүнемдер  өз  отбасына  қарсы  шынайы қылмыс жасайды.

Маскүнем ата - анадан 40 - 60% ақыл есі кем балалар туады. Туған  
балалар ар түрлі кемтар, «алкоголдік эмбриопатия» (туа біткен  жүрек  
құлакшаларының  ақауы, қолда  артық саусақтардың  бітуі, таңдайдың  
кемістігі, жоғарғы және астыңғы жақтың толық қалыптаспауы, 
буындардың дұрыс қалыптаспауы және т.б.). Мерзімінен бұрын тууы   
және  баланың  өмір  сүру мүмкіндігі  төмендейді. Отбасының  психика-
сына тұрақты тигізген әсерінің нәтижесінде  оларға жүйке ауруына әкеп 
соғады, 60-80% отбасы ажырасады. Отбасының  әлеуметтік   жағдайы  
төмендейді.     

20%   үйдегі,  40 - 60% көшедегі, 20%  өндіріс орнында  жарақаттануы   
және 50% барлық  дене жарақаттарынің  себебі алкоголь өнімдерін  
пайдаланғанның  әсерінен болады.  

ДДҰ қорытындылары бойынша, әр тұрғынға шаққанда жылына 8 литр 
алкогольді тұтынуға қол жеткізгенде, ұлтық генофонд қайтарымсыз 
өзгереді, атап айтқанда ұлттың азғындалу процессі басталады.

Дүниежүзілік Денсаулық сақтау Ұйымының (ДДҰ) деректері бойынша, 
Қазақстан Орта Азия мемлекетерінің арасында көп өлшемде   алкоголь  
өнімдерін ішетіні анықталды. Әрбір тұрғынға шаққанда  Қазақстанда  
жылына 6 - 11 л. таза  спирт  пайдаланылады. Осы мөлшер Қырғызстан, 
Түркіменстанда 2  есе, Өзбекстан, Тәжікстанда 3 есе аз. Қазақстанда 
17% азаматтар алкоголь өнімдеріні қауіпті  мөлшерде пайдалана-
ды. Қазақстанда  алкоголь өнімдерін  сату орындары әрбір  210 қала   
тұрғындарына шақ  келеді. Қазақстанда  жастар  арасында алкоголы  
аз   «коктейл»  сусындары жылына  әрбір  адамға  шақанда 0,5 -  0,75  
л. ішіледі және осы сусындар  үшін  жылына 5  млрд. теңге  жұмсалады.  
Көпшілік  жастар 6 ай «коктейл»  сусындарын («ягуары», «джин – то-
ники» ж. б. «дизелдер») ішу нәтежиесінде «алкоголизм» ауруына 
шалдығу фактілері болуда.

Ақырғы үш жылда Қазақстанда алкоголь өнімдерін  пайдаланатын  
адамдардың саны 9% қысқарды. Әлде бір зерттелген мәдениетте, 
әйелдерге қарағанда еркектердің алкогольді жалпы ішу, ішсе көп 
ішу ықтималдығы зор және ерлер мен әйелдер арасындағы бұл 
айырмашылық тәртіп қауіпті болғанда көбірек білінеді. Көптеген 
әйелдер алкогольді жүкті болғанда ішпейді, олардың басым бөлігі (25 
- 50%) алкогольдік ішімдіктерді ішуді жалғастырады, ал кейбіреулері 
зиянды мөлшерде іше береді. Ішу тәртібінің әр түрі,  сондай-ақ, түрлі 
әлеуметтік - экономикалық статустағы (ӘЭС) адамдарда сан - алуан, 
бұл ретте  ӘЭС төмен адамдардың ішу ықтималдығы төмен. 

Алкогольді тұтынудың кейбір аспектілері үшін күрделі көріністерге 
қарамастан (кейбір тәртіп түрлерінің ерлер мен әйелдер үшін қарама 
қарсы тенденциялары бар), удай мас болу мен алкогольдік тәуелділік 
туындау көріністері арақ ішетін, әлеуметтік-экономикалық статусы 
төмен адамдарда байқалады. Егер салауатты өмір салтын насихат-
тау мен  алкогольдік тәуелділіктің профилактикалық іс-шаралары үшін 
жағдайлар жасалса, алкогольдік өнімдерді жарнамалау шектелсе, 
алкогольдік өнімдердің бағасы өсірілсе, спирттік ішімдіктер сатылатын 
уақыты мен орны қысқартылса, сондай-ақ, бұл проблеманы шешуге 
қоғамның барлық прогрессивтік күші жұмылдырылса, алкогольді ша-
мадан артық тұтынуға байланысты проблеманы шешу мүмкін.  

Б.ЖОЛОЧИЕВ,
аудандық орталық аурухананың дәрігер наркологы.                        

Маскүнемдіктің  алдын  алу 

Құрметті аудан тұрғындары!
Ветеринария - жануарлардың 

аурулары мен азықтан улану-
ын (зақымдануын) зерделеуге, 
олардың профилактикасына, 
диагностикасына, оларды ем-
деуге және жоюға, мемлекеттік 
ветеринариялық-санитариялық 
бақылау және қадағалау 
объектілерінің Қазақстан 
Республикасының ветеринария 
саласындағы заңнамасының 
талаптарына сәйкес келуін 
қамтамасыз етуге, сондай-ақ, 
халықты жануарлар мен адамға 
ортақ аурулардан қорғауға 
бағытталған арнаулы ғылыми 
білімдер мен практикалық қызмет 
саласы. 

Жоғарыда көрсетілген шара-
ларды іске асыру барысында ең 
бастапқы маңызды істің бірі- ауыл 
шаруашылығы жануарларын 
бiрдейлендiру.

Қазақстан Республикасының 
"Ветеринария туралы" Заңының 
25-бабында қарастырылған Жеке 
және заңды тұлғалардың жану-
арлар ауруларының, оның iшiнде 
жануарлар мен адамға ортақ 
аурулардың алдын алу жөнiндегi 
мiндеттерiнде жеке және заңды 
тұлғалардың жаңадан сатып 
алынған жануар (жануарлар), 
алынған төл, оның (олардың) 
сойылғаны мен өткізілгені туралы 
жергілікті атқарушы органдардың 
ветеринария саласындағы 
қызметті жүзеге асыратын 
бөлімшелеріне, жергілікті 
атқарушы органдар құрған 
мемлекеттiк ветеринариялық 
ұйымдарға, мемлекеттiк 
ветеринариялық - санитариялық 
бақылау және қадағалау ор-
гандарына хабарлауы және 
ветеринариялық - санитариялық 
қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін 
өз жануарларына уақтылы вак-
цина егуге және олардың диагно-
стикасын қамтамасыз етуі тиісті 
екендігі   көрсетілген.

Ауылшаруашылығы жа-
нуарларын бiрдейлендiру – 
ауылшаруашылығы жануарла-
рын бірдейлендіру жөніндегі 
дерекқорға ауылшаруашылығы 
жануары туралы мәлiметтердi 
енгiзе отырып және 
ветеринариялық паспортты 
бере отырып, бірдейлендіруді 
жүргізуге арналған бұйымдарды 
(құралдарды) пайдалану, 
таңбалау арқылы жануарларға 
жеке нөмiр берудi қамтитын, жа-
нуарларды есепке алу рәсiмi. 

Қазақстан Республикасының 
Ауылшаруашылығы министрінің 
2015 жылғы 30 қаңтардағы №7-
1/68 бұйрығымен бекітілген Ауыл 
шаруашылығы жануарларын 
бірдейлендіру қағидаларының 
2 тармағына сәйкес, ауыл 
шаруашылығы жануарларының 
төлі мынадай жасқа жеткен күнінен 
бастап он төрт жұмыс күнінен 
кешіктірілмей бірдейлендіріледі:

- бұзаулар, қозылар, лақтар, бо-
талар – туған күнінен бастап жеті 

күн өткеннен кейін;
- құлындар – төрт айлық жасынан 

бастап (таңбалау кезінде), туған 
күнінен бастап жеті күн өткеннен 
кейін (чиптеу кезінде);

- тақ тұяқты жануарлардың төлі 
(есектер, қашырлар, пони, зебра, 
құлан және басқа жануарлар) – төрт 
айлық жасынан бастап (таңбалау 
кезінде), туған күнінен бастап жеті 
күн өткеннен кейін (чиптеу кезінде);

- асыл тұқымды торайлар, 
әрі қарай өсіруге және өсімін 
молайтуға арналған торайлар және 
халықтың шаруашылықтарында 
күтіп - бағылатын торайлар – туған 
күнінен бастап жеті күн өткеннен 
кейін; 

- а у ы л ш а р у а ш ы л ы ғ ы 
кәсіпорындарында, шаруа және 
фермерлік қожалықтарда күтіп-
бағылатын және өнеркәсіптік 
өсіруге, кейіннен сою үшін тоғыз 
айлық жасқа жеткенге дейін 
бордақылауға арналған торайлар 
– туған күнінен бастап жеті күн 
өткеннен кейін;

- тоғыз айлық жасқа дейін 
сойылмаған, ауыл шаруашылығы 
кәсіпорындарында, шаруа және 
фермерлік қожалықтарда күтіп-
бағылатын және өнеркәсіптік 
өсіруге және бордақылауға 
арналған торайлар – тоғыз айлық 
жасқа толған күнінен бастап жеті 
күн өткеннен кейін.

Аталған шара ветеринариялық 
ұйымдармен көрсетілетін  
мемлекеттік қызмет болып табы-
лады. 

Бірдейлендіріліген ауыл 
шаруашылығы жануарлары ауыл 
шаруашылығы жануарларын 
бірдейлендіру жөніндегі дерекқорға 
енгізіледі.

Ауылшаруашылығы жануар-
ларын бірдейлендіру жөніндегі 
дерекқор – диагностикалық зерт-
теулер нәтижелерін қоса алғанда, 
жануардың жеке нөмірі туралы, оны 
ветеринариялық дауалау туралы 
деректерді, сондай - ақ, жануардың 
иесі туралы деректерді тіркеудің 
бірыңғай, көпдеңгейлі жүйесін 
көздейтін, жергілікті атқарушы 
органдар құрған мемлекеттік 
ветеринариялық ұйымдар жүзеге 
асыратын және уәкілетті орган пай-
даланатын ветеринариялық есепке 
алудың бір бөлігі.

В е т е р и н а р и я л ы қ 
(ветеринариялық - санитариялық) 
қағидалар - мемлекеттік ветери-
нариялық - санитариялық 
бақылау объектілеріне қойылатын 
ветеринариялық (ветеринариялық 
- санитариялық, зоогигиеналық) 
талаптарды белгілейтін, сондай-ақ, 
ветеринариялық нормативтердің 
негізінде ветеринариялық іс-
шараларды жүргізу тәртібін 
айқындайтын, жеке және заңды 
тұлғалардың орындауы үшін 
міндетті болып табылатын 
нормативтік құқықтық акт.

В е т е р и н а р и я л ы қ 
(ветеринариялық - санитариялық) 
қағидалар  Қазақстан 
Республикасының  "Ветеринария 

туралы" Заңының  8-бабының 9) 
тармақшасына сәйкес әзірленіп, 
Қазақстан Республикасы 
Ауылшаруашылығы министрінің 
2015 жылғы 29 маусымдағы №7-
1/587 бұйрығымен бекітілген. 

В е т е р и н а р и я л ы қ 
(ветеринариялық - санитариялық) 
қағидаларда ірi қара малдың, 
қой және ешкiнің, жылқы, түйе, 
шошқа малының аурулары, 
жануарлардың бiрнеше түрiне 
ортақ аурулар, құс, ит пен мысық, 
бал арасының аурулары және 
терiсi бағалы аңдар мен үй 
қояндары ауруларының алдын 
алу және оларды жою жөніндегі 
ветеринариялық іс-шараларды 
жүргізу тәртібі айқындалған. 

Облыс аумағында ветерина-
рия мамандарымен жыл сай-
ын Қазақстан Республикасы 
Ауылшаруашылығы министрінің 
2014 жылғы 30 маусымдағы №16-
07/332 бұйрығымен бекітілген 
Жануарлардың аса қауіпті ауру-
ларына қарсы ветеринариялық 
іс-шараларды жоспарлау және 
өткізу қағидаларына сәйкес, 
жануарлардың аса қауіпті 
аурударының, энзоотиялық 
ауруларының диагностика-
сы, профилактикасы бойынша 
жүргізілетін ветеринариялық 
іс-шаралар жоспары жасалып, 
бекітіледі.

Жоспарға сәйкес, уақтылы, 
сапалы, толық жүргізілген 
ветеринариялық іс-шаралар 
нәтижесінде, облыс аумағында 
эпизоотиялық жағдай 
тұрақтандырылған.

Тиісті әкімшілік - аумақтық 
бірліктерде ауыл шаруашылығы 
жануарларын бірдейлендіруді, 
жануарлардың аса қауіпті, жұқпалы 
емес және энзоотиялық аурулары-
на қарсы ветеринариялық іс - ша-
раларды облыстардың жергілікті 
атқарушы органдары құрған 
мемлекеттік ветеринариялық 
ұйымдар, яғни,  ауылдық округтер-
де ветеринариялық пункттері бар 
әрбір аудандағы және облыстық 
маңызы бар қалалардағы 
ветеринариялық станциялар 
жүзеге асырады. 

Ветеринариялық станциялар 
адресі және байланыс телефон-
дары «Алматы облысының вете-
ринария басқармасы» ММ - нің 
ресми сайтында ведомстволық 
бағынысты ұйымдар бөлігінде 
жарияланған.

Баршамыздың негізгі 
міндеттеріміз «Ветеринария 
туралы»  Заңының талапта-
рын, осы заңнан туындайтын 
ветеринария саласындағы  
басқадай нормативті – құқықтық 
актілерде орындау эпизоотиялық 
тұрақтылық кепілі болып табыла-
ды. 

Е.АУБАКИРОВ,
ҚР АШМ ВБжҚК Ақсу ААИ 

бас маманы.                    

Ветеринариялық - профилактикалық  іс - шараларды жүргізу 
ережесі, ауылшаруашылығы жануарларын бірдейлендіру 

және диагностикалау
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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:  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 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 Жайсанбаев 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.

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

«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: Ащыбұлақ ауылындағы «Алматы облысы Білім басқармасының Ақсу ауда-
ны бойынша білім бөлімі» мемлекеттік мекемесінің «Мәншүк Мәметова атындағы орта 
мектебі, мектепке дейінгі шағын орталығымен» коммуналдық мемлекеттік мекемесінің 
мектеп 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:

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.
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«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;

Назарға ала отырып, ең көп 
саны өрттердің тұрғын үй сек-
торында жылыту маусымы 
кезеңінде, сондай-ақ, өрт қауіпі 
бар маусымға, Алматы облысы 
ТЖД қызметкерлері күн сайын 
халық арасында өрт қауіпсіздігі 
бойынша түсіндіру - насихаттау 
жұмыстары жүргізілуде. Мы-
салы, тұрғын үйлерді аралау 
және өрт қауіпсіздігі ережелерін 
жеткізу кезінде көбінесе үй 
тұрғындарынан "біз мұны білеміз 
және бізді бұған үйретпеңіз, 
бірінші күн өмір сүрмейміз",-деп 
естисіз. Мінсіз азаматтар пештің 
жылу көзі ғана емес, сонымен 
қатар, өрттің мүмкіндігі екенін 
ұмытпауы керек. Өрт қауіпі пешті 
бақылап, сақтық шараларын 
ұмытқан кезде өседі.

Біріншіден, өрттің себебі 
пешті орнату ережелерін 
бұзу болуы мүмкін. Бұл түтін 
мұржаларын олардың өту орын-
дарында жеткіліксіз бөлу, пеш 
пен қабырғалар арасындағы 
аз шегініс. Сондай-ақ, мұнда 
табанның болмауы, нәтижесінде 
түскен көмір еденді тұтатуы 
мүмкін. Екіншіден, пешті пай-
далану кезінде өрт қауіпсіздігі 
ережелерін бұзу. Пештерді бен-
зинмен, керосинмен және басқа 
да тез тұтанатын сұйықтықтармен 

От жағу маусымына дайындық

жағу жиі өртпен аяқталады.
Сонымен қатар өрт себептері 

қолдан жасалған жылыту 
құралдарын пайдалану, жарам-
ды жалғағыш шанышқының бол-
мауы, оқшаулауы бұзылған электр 
сымдарын пайдалану болып та-
былады. Үшіншіден, халықтың 
"тыныш өлтіруші" деп аталатын 
қауіп - қатердің тағы бір түрін не-
месе барлық материалдардың жа-
нуы кезінде бөлінетін улы газды 
ұмытпау керек.

Улы газ улы болып табыла-
ды, өйткені, түсті, дәмсіз және 
иіссіз, табу адам болуы бөлмеде 
тұншықтырғыш газ анықталмайтын 
әйтпесе улы газдың арнайы 
датчигімен көмегімен болма-
са. Тұмшаланған түтін мұржасы 
мерзімінен бұрын жабылған кезде 
улану жиі пайда болады. Жанбаған 
көмірдің көмірқышқыл газымен 
өзара іс-қимыл жасай отырып, улы 

газ түзеді. Улы газды ағып кет-
кен жағдайда, балалар, қарттар, 
жүрек және тыныс алу проблема-
лары бар адамдар, жүкті әйелдер 
мен үй жануарлары бірінші болып 
өзін жақсы сезінбейді. Жоғарыда 
айтылғандардың негізінде, 
адамдардың басым бөлігі үй 
иелері бәрін біледі және сақтайды 
деген себеппен олардың үйінде 
өрт бола алмайды деп санайды. 
Дегенмен, өрт кездейсоқ емес, ал 
адамның тікелей әрекетінің неме-
се әрекетсіздігінің нәтижесі екенін 
есте сақтаған жөн.

Сондықтан әрбір адам ережені 
егжей-тегжейлі білуі, "тек қана" 
немесе "бірдеңе" басшылыққа 
алмауы немесе "көрші мысалға" 
сүйенуі нашар болуы тиіс, кез 
- келген жағдайды қауіпсіздік 
ережелерін негізге ала отырып 
сауатты бағалауы тиіс.

Алматы облысы ТЖД ескертеді, 
тіпті сіздің қателігіңіздің өзінде 
тұрмыстағы өрт қауіпсіздігі 
ережелерінің қарапайым та-
лаптарын сақтамау сіздің және 
жақындарыңыздың өмірін сақтап 
қалуы мүмкін. Халыққа өтініш.
Пештерді пайдалану ережелеріне 
байыптылықпен қарау және 
қырағы болу керектігі туралы 
ұмытпаңыздар.

Қыс мерзімі тек өртпен ғана емес, сондай-ақ, 
тұншықтырғыш газбен улану себептермен де 
қауіпті. Тұншықтырғыш газдың негізгі қоспасы 
көміртек тотығы болып табылады. Ол – түссіз, 
иіссіз, дәмісіз газ. Таза күйінде өте әлсіз, болмашы 
ғана иісі бар. Оны иіскеген кезде сезілмейді, сол 
себепті де адам  тез уланып қалады.

Қайғылы  оқиға  мен өрттің басым бөлігі көбіне 
түтін шығатын мұржаны тазаламау мен пеш 
ақауын дер кезінде жөндеумеуден орын ала-
ды. Тұрғын үйде пеш және басқа да жылытқыш 
құралды пайдалану кезінде зардапқа әкелетіндей 
немқұрайлық  танытудан асқан  қауіп жоқ  екенін 
де ұмытпаған жөн. Мұндай қайғылы оқиғаның ал-
дын алу үшін  қарапайым өрт қауіпсіздігі ережесін 
ұдайы сақтап отырса болғаны. Мәселен, жанып 
тұрған пешті қараусыз қалдырмау керек. Оны 

От жаққанда абай болыңыз!
кішкене балаға табыстауға болмайды. Мұржаны 
үнемі күйеден тазалап, жөндеуден өткізіп, пай-
да болған жарықты тез арада бітеп тастаңыз. 
Пештің жарылып кеткен тұстары да қауіпті. Пеш 
алдындағы ағаш еденнің үстіне өлшемі 50х70 см.              
темірден жасалған қаңылтыр қаққан дұрыс.

Құрметті жеке үй тұрғындары! Қатты отын-
мен жанатын пеш қондырғысын пайдаланған 
кезде немқұрайлық таныту қайғылы оқиғаға 
әкеп соқтыруы мүмкін. Сондықтан өз үйіңіздегі 
пешіңізге айырықша назар аударып, өзіңізді және 
жақындарыңызды қайғылы оқиғадан сақтаңыз.

Талғат ЗЕЙНОЛДАНОВ,
 аудандық ТЖБ бастығының

 уақытша міндетін атқарушысы, 
азаматтық қорғау майоры. 

«Алматы облысы, Ақсу ауданы бойынша білім бөлімі» мемлекеттік 
мекемесі Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министірлігінің «Білім 
беру ұйымдарында қамқоршылық кеңестің жұмысын ұйымдастыру және 
оны сайлау тәртібінің үлгілік қағидалары» туралы 2017 жылғы 27 шілдедегі 
№355 Бұйрығын орындау мақсатында мектепке дейінгі ұйымдарда 
қамқоршылық кеңестері құрылуда, кеңес мүшесіне әр азаматтың енуіне бо-
латынын хабарлайды.

Анықтама үшін телефон: 2-15-80.
Ш.ЖАҚЫПОВА,

аудандық білім беруді дамыту оқу - әдістемелік 
орталығының әдіскері.

ХАБАРЛАНДЫРУ!

Қазіргі кезде рухани байлық  
алдымен әр халықтың ұлттық 
құндылықтары, әдет - салты, 
мәдениеті, өнері және шыққан түп 
тамырында жататыны белгілі.

Еліміздің  болашағы  жас ұрпақ 
тәрбиесінде баршаның міндеті  
әдет-ғұрпымызды, салт-дәстүрімізді 
жандандыру және насихаттау

Әр ұлттың өзінің ұлттық 
құндылықтары болады. Бір ұлтты 
басқа ұлттан ерекшелендіріп 
тұратыны оның тілі, ертегілері, 
мақал-мәтелдері, лиро-эпостық  
және батырлар жырлары, әдет-
ғұрпы, салт - санасы, менталитеті, 
мәдениеті, өнері, тағамдары, 
ұлттық қолөнері, тұрмыстық 
бұйымдары, ұлттық ойындары, т.б. 
өзгелерге ұқсамайтын қасиеттері. 
Осылардың бәрі – ұлттық 
құндылықтарға жатады. Біз өзіміз-
дің ұлттық құндылықтарымызды 
қалай сақтап жүрміз дейтін болсақ,  
егеменді ел болғаннан бері  ұлттық 
құндылықтарымызды  ата - баба-
ларымыз  өмір сүру  салтына бай-
ланысты пайдаланып, дамытып 
ұрпақтарына мұра етіп қалдырып 
отырған.  

Халқымыздың қаһарман перзенті 
Бауыржан атамыздың: «Біздің, 
халқымыз батырлықты биік 
дәріптеп, азаматтық пен кісіліктің 
символы  деп  санаған. Батырлық 

ҚҰНДЫЛЫҚ - ҰЛТТЫҢ ТІРЕГІ!
Отан - Анамыздан бастап, оның ба-
тыр перзенттері, би - шешендерінің 
өсиеттері, тағылымы, тарихы, 
ғасырлар бойы жиналған тәрбиесі. 
Сыйластық, тектілік, кішіпейілділік, 
сыпайылық, адамгершілік секілді 
үздік асыл қасиеттері. Тілі, діні, 
салты, тарих пен атамекені. Ол әр 
ұрпақтың санасынан ойып тұрып 
орын алуы тиіс.  Ұлттық  құндылықтар 
– ұлттық идеяның негізгі өзегі. Ел-
басы өзінің «Болашаққа бағдар: ру-
хани жаңғыру» атты мақаласында 
«Ұлттық салт - дәстүріміз, тіліміз 
бен мәдениетіміз, әдебиетіміз, бір  
сөзбен айтқанда ұлттық рухымыз 
бойымызда мәңгі қалуы тиіс», – деп 
айтқан. Сондықтан Мәңгілік Елдің 
ұлттық рухы Ұлы дала ұрпағына  сіз 
бен бізге аманат. Аманатқа адал 
болайық, құрметті жас дос! 

Ұлттық құндылықтар туралы  
аудандық кітапханаларда да түрлі 
шаралар  насихатталуда.  ХХІ ғасыр 
– жастардың ғасыры, сол жастар да 
елдің құндылықтары үшін еңбек етуі 
керек. Рухани жаңғырып, Мәңгілік 
ел болу үшін құндылықтарымызды 
мәңгілік сақтап, өзімізден кейінгі 
ұрпақтарға мәңгілікке табыс етуіміз 
керек. Себебі, ұлттық құндылықтар 
– ұлттың қазынасы.

Сабира РАХЫПБЕКОВА,
 аудандық балалар 

кітапханашысы.

деген  ұрпақтан - ұрпаққа ата дәстүр 
болып қала бермек. Біздің қазақ 
халқы – батыр халық» деп айтқаны 
бар.

Қазақ халқы  жерін жауға бер-
мей, кең байтақ жерін  қасық қаны 
қалғанша қорғаған хас батырлар 
қаншама?! Олардың өмірі мен 
ерлігі жайлы жыр - дастандар әр 
ұрпақты отансүйгіштікке жетелейтін 
сарқылмас құндылықтың бірегейі.  
Ұлттық құндылық деген - туған  

101 ХАБАРЛАЙДЫ
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