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Барша арманымыздың асқары, 
бақытымыздың бастауы болған 
ұлық мерекеміз – Тәуелсіздіктің  
30 жылдығы біздің ауданымызда 
да зор салтанатпен аталып өтті.

30 жыл ішінде даму белестеріне 
қадам басқан Ақсу ауданында да 
жасампаз жұмыстар атқарылуда. 
Барлық салада даму, өсу бар.  
Тәуелсіздік алған жылдары ау-
данда 25 мектеп, 12 балабақша 
жұмыс істесе, бүгінде  41 мек-
теп, 8 балабақша, (7 мемлекетті, 
1 жекеменшік) 2 қосымша білім 
беру Сағабүйен саз мектебі және 
Өнер мектептері бар. 1473 ұстаз 
7609 оқушыны тәрбие мен білім 
нәрімен сусындатуда.

Жоспарланған бағдарлама  
бойынша  медицина  саласы-
на  бөлінген  қаржы  ауқымы  
жылдан – жылға  көбейіп, 
материалдық  техникалық  база-
сы  жақсы  нығайды, жаңа  техно-
логиялар  кеңінен  енгізілді. Елді 
- мекендерде  жабылып  қалған  
медициналық  орындар  қайта  іске  
қосылды. Мемлекеттік «100 ауру-
хана, 100 мектеп  бағдарламасы» 
бойынша  Матай  және  Суықсай  
ауылдық  емханалары, Қазақстан, 
Сағакүрес, Ақтоған, Егінсу ау-
ылдарында  ФАП  ғимараттары  
жаңадан  салынды. Осы  жыл-
дары  Орталық  ауруханаға  за-
манауи  мамографиалық  және  
флюрографиялық   рентген  ап-
параттары, т.б. біраз  құрылғылар  
алынып  орнатылды. 

Бүгінде Ақсу ауданында 
медициналық қызмет көрсетіп 
отырған 41 медициналық  ме-
кеме  бар. 1 аудандық ауруха-
на; 2 ауылдық  аурухана (Қапал 
25 орын, Матай 20 орын); 14 
дәрігерлік амбулатория; 24 
медициналық пункт. Аудан бойын-
ша 195 төсектік тәуліктік стацио-
нар және 125  төсек күндізгі  ста-
ционар  бар.

Ақсу ауданы көлемінде ең 
бірінші болып 1991 жылы 25 
- 30 жыл мерзімі уақытымен 
Жансүгіров елді - мекенінің бас 
жоспары әзірленді.  Міне сол 1991 
жылдын бас жоспары негізінде 
Жансүгіров елді-мекенінің барлық 
құрылыс, жол, су, кәріз, электр 
жарығы, кабель жүйелері, мектеп, 
балабақша, комерциялық нысан-
дар, өнеркәсіп салалары орын-
дары белгіленіп жерлері бекітіліп 
берілуде.

2013 жылы аудандық по-
лиция ғимаратының батыс 
жағында 16 гектарына 58 жеке 
басты тұрғын үйлер салынып 
Есенқұл Маманұлы атынан көше 
берілді. 2018 жылы І.Жансүгіров 
елді - мекенінің шығыс жағынан 
қосымша алынған 550 гектардын 
60 гектарына 218 жеке басты 
тұрғын үй салуға жерлер даяр-

ланды. Қазіргі таңда коммуналдық 
және жалдамалы 85 жеке басты 
тұрғын үй салынды.

Ұзақ уақыт тоқтап қалғаннан 
кейін Ақсу қант зауыты екінші рет 
дүниеге келді. 2017 жылдың 25 
қыркүйегінен бастап зауыт қант 
қызылшасын қабылдап, қараша 
айында алғашқы өнімін өндірді. 
(2040 тонна қант)  Рекордтық 
қысқа мерзім ішінде 10 жыл тұрған 
зауытты қалпына келтіруге Ал-
маты облысы әкімдігінің, "Энер-
гомост" консорциумы мен Ақсу 
қант зауыты ұжымының үйлесімді 
жұмысы мүмкіндік берді. Ақсу қант 
зауытын қалпына келтіру арқылы, 
ауданның агроөнеркәсіптік кешенін 
дамытуға жаңа серпін берді. 
Қант қызылшасын қайта өңдеу 
нәтижесінде өңдеу өнеркәсібінің  
2020 жылдың қортындысы бой-
ынша көрсеткіші  4,900 млн.теңге 
құрады және 1991 жылдың есепті 
деңгейінде 7,5 есеге өсті. (1991 
ж - 650,3 млн. тг.) 1991 жылдан 
бері бөлшек тауар айналымының 
көлемі 12,6 есе өсіп, 1724 млн 
теңгені құрады. 1991 жылдан ба-
стап негізгі капиталға салынған 
инвестициялар көлемі 15 млн. 
теңгеден  15,858 млн. теңге құрады 
немесе мыннан астам есеге  өсті.

Жоспарлар артығымен орындал-
ды. Алқабы алтын дәнге, өрісі төрт-
түлік малға толған берекелі аудан 
биыл да жақсы нәтижелерімен 
көрінді.

Мемлекетіміздің қарқынды 
дамуы тұрақты саясат пен ішкі 
бірліктің арқасы. Рухы биік, на-
мысы берік бабаларымыздың 
ғасырлар бойғы асыл мұраты – 
азаттықты аялау, тағдыры ортақ 
тұтас халқымыздың татулығын 
сақтау біздің басты мұратымыз.

«Қобызшы Молықбай 
Байсақұлы» атындағы мәдениет 
үйінде өткен Қазақстан Республи-
касы Тәуелсіздігінің 30 жылдығына 
арналған салтанатты жиында 
ауданымыздың дамуына үлес 
қосқан әр түрлі салада еңбек еткен 
бірқатар азаматтар «Тәуелсіздіктің 
30 жылдық» медалімен, «Мінсіз 
қызметі үшін» төсбелгісімен ма-
рапатталса, ауданның мәдени да-
муына еңбегі сіңген, оқушылары 
талай биіктерді бағындырған, Иса-
тай Исабеков атындағы «Өнер 
мектебінің» директоры Д.Есенов 
«Шапағат» медалін тақты. Бірқатар 
азаматтар Ақсу ауданының 
«Құрметті азаматы» атағын 
алса, енді бір топ азаматтардың 
есімдері «Ақсу ауданының Құрмет 
кітабына» енгізілді. Құрметті аза-
маттар қатарында ауданымыздан 
шыққан халық қаһарманы Азамат 
Жұмаділов те бар. Осы жылдар 
ішінде ауданымызда бір қайғылы, 
бір қуанышты жағдай болды. Ол 
әрине Қызылағаш ауылы. 2010 

жылы наурыз айында Қызылағаш 
тоспасы жарылып, ауылды бір 
жола шайып кеткені белгілі. Көп 
ұзамай халықтың демеуімен, мем-
лекет басшысының қолдауымен 
ауылдың орнына жаңа ауыл 
бой көтерді. Он бір жылдан 
кейін жақында Тәуелсіздіктің 30 
жылдығына орай Қызылағаш су 
қоймасы қайтадан іске қосылды. 
Тоспаны «Қазсушар» кәсіпорны 
жөндеуден өткізді. Бөгетке 42 
миллион текше метр су сияды. Су 
қоймасын ашуға ҚР экология, гео-
логия және табиғи ресурстар вице - 
министрі Серік Қожаниязов арнайы 
келді. Осы ауыр кезеңде жаңа ау-
ылды басқарған Сәуле Мәжитқызы 
да ауданымыздың «Құрметті аза-
маты» атанды. 

Аудандық мәдениет үйі 
қызметкерлерінің дайындаған та-
рихтан сыр шертетін қойылыммен 
шара шымылдығы түріліп, 
мерекелік жиыннан соң жиналған 
қауым Ақсу халық театрының 
дайындаған Шеге Елубаевтың 
«Абай ауылында» қойылымын та-
машалады. 

Салтанатты шарадан кейін ау-
дан орталығының шығысында бой 
көтеріп келе жатқан жаңа шағын 
ауылда 30 жылдыққа 30 жеке 
тұрғын үйдің баспанаға мұқтаж 
отбасыларға табысталуының 
куәсі болдық. Дәл осы күні Ақсу 
ауданының «Құрметті азаматы» 
атағын алған жерлесіміз, Жетісу 
телеарнасының тілшісі Гүлжанат 
Мақұлжанова «Ақшанқан 30 үй, 
шаттанған 30 отбасы» деген-
дей шаттанған 30 отбасының 
қуанышын көру қандай керемет.  

Жалпы құны - 503,913 млн.
теңге болатын бұл үйлер, тұрғын 
үй кезегінде тұрғандарға ұзақ 
мерзімге жалға алу құқығымен 
беріліп отыр.

Дегенмен, бұл да зор қуаныш. 
Пәтерден - пәтерге көшкен жанның 
жанына бір демеу.

Баспананың кілтін, аудан 
әкімі Есім Базарханов табыста-
ды. Ақ түйенің қарны жарылған 
күні, аудан бойынша, 3 жетім 
бала, 6 көпбалалы ана, 3 апатты 
жағдайдағы үй иелері, 6 бюджет 
қызметкерлері мен 12 халықтың 
әлеуметтік жағынан осал топтары 
көптен қоныс тойын тойлады.

Солардың бірі көп балалы ана 
Айтқалиева Динара. Айта кетейік, 
тұрғын үйлерге Инженерлік және 
коммуникациялық желілерде тар-
тылып, аумағы абаттандырылған. 
Бұл жұмыстардың жалпы сома-
сы - 287,246 млн.теңгені құрайды. 
Баспананың бабын келістіріп, 
құрылыс жұмыстарын соңына 
дейін жеткізген мердігер компания 
–«Нұр - Құрылыс болашақ» ЖШС.

Ербол СЫМХАНОВ.

АРМАНЫМЫЗДЫҢ АСҚАРЫ, 
БАҚЫТЫМЫЗДЫҢ БАСТАУЫ
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Елбасы Н.Ә.Назарбаевтың 
«Елдіктің жеті тұғыры» 
қағидаттарын түсіндіру тобы «Nur 
Otan» партиясы Алматы облыстық 
филиалы төрағасының орынба-
сары, Алматы облыстық филиа-
лы жанындағы ақпараттық топ 
мүшесі А.Көбентаев, «Nur Otan» 
партиясы Ақсу аудандық филиа-
лы төрағасының орынбасары, 
аудандық мәслихат депутаты 
К.Дәулетбекова, «Nur Otan» пар-
тиясы Ақсу аудандық филиалы 
жанындағы ақпараттық топ мүшесі, 
аудандық партия филиалы Саяси 
кеңес мүшесі, «Молықбай» баста-
уыш партия ұйымының төрағасы, 
"М.Байсақұлы" атындағы 
мәдениет үйінің директоры 
А.Досмұхамбетов «Мұратбаев» 
бастауыш партия ұйымының 
мүшелерімен кездесу өткізіп, жан 
- жақты түсіндірді.

"М.Байсақұлы" атындағы 
мәдениет үйінде аудан 
әкімі, аудандық партия 
филиалының төрағасы 
Е . С . Б а з а р х а н о в т ы ң 
қатысуымен өткен «Nur 
Otan» партиясы Ақсу 
аудандық филиалының 
кезектен тыс ХХХІ Кон-
ференциясында 2021 
жылдың 20 желтоқсан 
күні Алматы облыстық 
партия филиалының ке-
зектен тыс ХХIХ конфе-
ренциясына 14 делегат 
сайланып, аудандық пар-
тия филиалының Саяси 
кеңес құрамына өзгерістер 
еңгізілді.

"М.Байсақұлы" атындағы 
мәдениет үйінде «Nur Otan» 
партиясы Ақсу аудандық 
филиалының Қазақстан Рес-
публикасы Тәуелсіздігінің 
30 жылдығына арналған 
«Тәуелсіздік - ел тағдыры» атты 
салтанатты жиын өтті. Жиында 
аудан әкімі, «Nur Otan»партиясы 
Ақсу аудандық филиалының 
төрағасы Е.Базарханов баян-
дама жасады. Елбасы, Тұңғыш 
Президент Н.Ә.Назарбаевтың 
«Тәуелсіздік тағлымы» 
мақаласында «Бүгінге дейінгі 
бұл мерзім адамзат тарихы үшін 
қас - қағым ғана сәт болғанымен, 

Аудандық партия филиалының 
ғимаратында 1 желтоқсан - 
Қазақстан Республикасының 
Тұңғыш Президенті күні мерекесіне 
орай салтанатты қабылдау өтті. 

Қазақстан Журналистер 
одағының мүшесі, Ақсу ауданының 
«Құрметті азаматы» Дүйсен 
Мұхаметшарұлы, «Молықбай» 
бастауыш партия ұйымының 
төрағасы, "Молықбай Байсақұлы" 
атындағы аудандық мәдениет 
үйінің  директоры Асхат Сейденұлы, 
Жаңалық ауылдық округінің жа-
стар ісі жөніндегі нұсқаушысы, 
«Jas Otan» ЖҚ - мүшесі Балтыбай 
Жамиға құттықтау сөз сөйледі.

Ауданның қоғамдық – саяси 
өміріне белсене араласып жүрген 
азаматтар «Nur Otan» партиясы 
Ақсу аудандық партия төрағасы 
Е.Базархановтың Алғыс хатымен 
марапатталды. Партия қатарына 
жаңадан қабылданған азаматтарға 
партиялық билет табысталды.

орда бұзар жасқа енді толған 
тәуелсіз Қазақстан үшін ол – 
үлкен белес, асқаралы асу. 
Мұндайға тек рухы күшті, бірлігі 
бекем жұрт қана қол жеткізе 
алады»,-деп атап көрсетті. 

Жиында «Nur Otan» партия-
сы қатарына өткен Қ.Б.Төрехан, 
М.К.Жұмағұл, Е.Ж.Жұмагелдин, 
А.Б.Құланбаева партиялық би-
лет тапсырды және 2021 жыл 19 
қарашадағы «Nur Otan» партия-
сы Саяси кеңесі Бюросының №17 
Қаулысына сәйкес «Белсенді 
қызметі үшін» төсбелгісімен 
Республикалық «Отан» қоғамдық 
бірлестігі кәсіптік - техникалық 

оқу орталығы Ақсу аудандық 
филиалының директоры, Ақсу 
аудандық партия филиалы 
жанындағы Партиялық бақылау 
комиссиясының төрағасы 
Ғ.А.Мұсабалановқа, «Nur 
Otan» партиясының «Құрмет 
Грамотасы» «Жаңалық» бас-
тауыш партия ұйымының 
төрағасы Б.Мұсановқа Ал-
маты облыстық партия фи-
лиалы төрағасының бірінші 
орынбасары Г.Тойлыбаеваның 
Алғыс хатын Н.Қ.Айнақұлова, 
А . С . Д о с м ұ х а м е т о в , 
С . А . Қ ы з а й б а е в , 
З . Д о с ы м б е к қ ы з ы , 
Г.Н.Абилмажиновалар алды. 
Аудандық партия филиа-
лы төрағасы, аудан әкімі 
Е.С.Базархановтың Алғыс хат-
тарымен Д.М.Маңғытбаева, 
С.Т.Жұмағұлова, Р.Көкежанова, 
Н.Аманжол, К.А.Балабатырова,  
М.К.Нүсіпова, М.Өмірсейіт ма-
рапатталды.

Жиында Ақсу аудандық 
орталық ауруханасының хи-
рургия бөлімінің меңгерушісі, 
«Ақын Сара» бастауыш партия 
ұйымының мүшесі Ш.Нуруллаев, 
аудандық мәслихат депутаты, 
аудандық мәслихаттағы «Nur 
Otan» партиясы фракциясының 
мүшесі А. Каденов құттықтау сөз 
сөйледі.

Жангүл ЕРБОЛАТҚЫЗЫ,
аудандық партия 

филиалының эксперті.

кеңінен аталып өтіп, мерейін 
арттыруда. 

Осыған орай, Мола-
лы ауылындағы Мұхтар 
Әуезов атындағы негізгі 
орта мектебінде әр сы-
ныпта «30 жылдық Тарих», 
«Тәуелсіздік таңы атқан күн» 

Қазақ дейтін менің бір елім,
Жатыр алып жарты дүние 
                                           әлемін.
Бұл даланы анам жаспен 
                                          суарған,
Бұл далаға жылап келіп 
                                   қуанған,-

деп жырлап өткен кешегі 
ақын ағаларымыздың ақ ар-
маны орындалғанына 30 жыл 
толды. Тәуелсіздігіміздің 30 
жылдық мерекесі елімізде 

деген сияқты тақырыптарда 
тәрбие сағаттары 
өткізіліп, оқушылар 30 
жылдық тарих беттерін 
ақтарды. 15 желтоқсан 
күні 9 - сынып жетекшісі 
Барысова Раушанның 
ұ й ы м д а с т ы р у ы м е н 
«Тәуелсіздік арайлап атқан 
ақ таңым» тақырыбында 
мектепшілік тәрбие сағаты 
өткізілді. Мемлекеттік Гимн 
орындалып, 1986 жылдағы 
16 желтоқсан оқиғасын еске 
алып, 1 минуттық үнсіздік  
жарияланды. 

Мектеп оқушылары «Біз 
Тәуелсіздікке қалай жеттік?» 
деген тақырыпта слайд-
тар көрсетіп, желтоқсан 
оқиғасынан көрнекі түрде ха-
бардар етті. Бастауыш сы-
нып жетекшісі Т.Г.Нұрғалиева  
Тәуелсіздікке арналған сурет 
байқауының жеңімпаздарына 
Мақтау қағаздарын та-
быстады. Оқушылар өз 
өнерлерін ортаға салып, 
нағыз патриоттық өнер та-

мен Ахметжан Еркеназдың 
орындауында «Еркем-ай» әні, 
9 - сынып оқушылары Ибра-
им Нұрлан мен Нұрғали Жа-
зира көрерменнің назарын 
«Атамекен» әнімен баурап 
алды. Қазақ тілі мен әдебиет 
мұғалімі Г.Ж.Тойшыбекова 
кешегі желкілдеп өсіп келе 
жатқан қазақтың батыр қызы 
Ләззаттың  ерлігін айта от-
ырып, «Ерке Сылқым» күйін 
тартты. Мерекелік кештің 
соңында мектеп директоры 
Н.А.Бакеева сөз алып, мере-
кемен құттықтады. 

Оқушыларға Желтоқсан 
оқиғасындағы құрбандардың 
алдындағы борышымыз-
ды жақсы тәрбиеміз, үлгілі 
өнегемізбен, үздік білімімізбен 
ақтау керек екендігін айтты.

Гүлзат ТОЙШЫБЕКОВА,
М.Әуезов атындағы 

негізгі орта мектебі 
директордың тәрбие 

ісі жөніндегі 
орынбасары.  

нытты. Какен Талшынның 
орындауында «Тәуелсіз елдің 
қызымын», «Ұстаз Ана», 
Нұрлан Аминаның орындау-
ында Абай өлеңдері, Ескендір 
Жансая, Ибраим Дананың 
орындауында «Тәуелсіз елдің 
Ұраны»,  Нұрғали Жазира 

 ТӘУЕЛСІЗДІК 
АРАЙЛАП АТҚАН 

АҚ ТАҢЫМ 

«Nur Otan» партиясы 
Ақсу аудандық филиалында
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Елінің жайлылығымен 
ерекшеленген кең байтақ 
даланы мекендеген қазақ 
мыңдаған жылдар бойына та-
лай басқыншылықты басынан 
кешті. Қаншама жазықсыз жан-
дар құрбан болып, өлшеусіз 
қан төгілді. Ата - бабамыздан 
қаншама рулы ел тарап, еліміз 
қашанда еңсесін көтеріп, ел бо-
лып келеді. Осындай ұланғайыр 
жерді ақ найзаның ұшымен, 
ақ білектің күшімен қорғап, 
ұрпақтан - ұрпаққа мұра етті. 
Азулылар айқаса кетіп, айла-
лылар арманына жетіп, еліміз 
бодандық бұғауына тұншықты. 
Еркіндік елеске, азаттық келмес-
ке кетті.

Тілі мен діні, енді аттаса, 
заман жарқабағынан құлау 
қарсаңында мүлдем жойылу, 
тарихи жазбалардан сызы-
лып кету қауіпі алдында тұрған 
қазақ халқына жиырмасыншы 
ғасырдың соңы ерекше тағдыр 
сыйлады. Дербес ел болуды 
көксеген кемеңгер ойлы, ке-
сек тұлғалы көсемдеріміз бен 
шешендеріміздің рухы бір - бір 
аунап, қазақтың ұлан - байтақ 
даласына Тәуелсіздік дейтін 
қыран кескінді, алтын қанатты 
киелі құс келіп қонды. Осындай 
ауыр кезеңде, осы бір ауыр 
жүкті арқалау үшін тағдыр бізге 
кемел ойлы кемеңгер Елбасы-
мызды берді. 1991 жылдың 16 
желтоқсанында ел тәуелсіздігі 
жарияланды.

Тәуелсіздік күні – Қазақстан 
Республикасының негізгі ұлттық 
мерекесі. Бұл күнді еліміз 
әр жыл сайын 16 желтоқсан 
күні атап өтеді. Қазіргі таңда  
Қазақстан Республикасының 
Тәуелсіздігіне 30 жыл толып 
отыр. «Қарасу негізгі орта 
мектебі, мектепке дейінгі шағын 

ТӘУЕЛСІЗДІК КҮНІ!

орталығымен» коммуналдық 
мемлекеттік мекемесінің шағын 
орталығында бүлдіршіндерге 
егемендігіміздің оңайлықпен 
келмегенін, Тәуелсіздік жо-
лында қаншама тер мен қан 
төккенін ұғындыру, туған жеріне 
деген сүйіспеншілігін ояту, өз 
елінің патриоты болуға, ел 
егемендігін сақтай білуге баулу 
мақсатында «Тәуелсіздік күні!» 
атты мерекелік іс-шара өткізілді. 

Шараға шағын орталықтың 
кішкене бүлдіршіндері бар ын-
таларымен қатысып, мәнерлеп 
тақпақ оқып, әннен шашу шаш-
ты. Барлық қатысушыларға 
ерекше ілтипат білдіріліп, 
мадақтау сөздері айтылды.

Тұғырымыз – тыныштық, 
тірегіміз – тұрақтылық, тілегіміз 
– татулық болсын! «Рухы 
биік, арманы асқақ - Қазақ 
елі» Қазақстан Республика-
сы Тәуелсіздігінің 30 жылдығы 
құтты болсын! Тәуелсіздік 
тұғырында көк туымыз 
желбіреп, мәртебеміз асқақтай 
берсін.

Айнұр АТМАНОВА, 
«Қарасу негізгі орта мектебі, 

мектепке дейінгі шағын 
орталығымен» коммуналдық 

мемлекеттік мекемесінің
«Гүлдер» тобының

аға тәрбиешісі.

мемлекеттерде кеңінен тара-
ды. Біздің қоғамыздағы ұлттық 
ойындардың негізі, шығу тегі 
халқымыздың көшпелі дәстүрлі 
шаруашылық қарекеттерінен 
бастау алады.

Бұлардың көбісі мал 
шаруашылығына, аңшылыққа, 
жаугершілікке негізділген.

Ахмет Жүнісовтың айтуынша 
(Фәниден бақиға дейін, — Ал-
маты: «Қайнар», 1994), «Өзге 
халықтар сияқты қазақтың да 
ертеден қалыптасқан, ата-
дан – балаға мұра болып 
жалғасып келе жатқан ұлттық 
ойын - сауық түрлері бар. Зер 
салып байқап отырсақ, ол ойын 
- сауықтар қазақтың ұлттық 
ерекшелігіне, күнделікті тұрмыс-
тіршілігіне тығыз байланыс-
ты туған екен және адамға 
жастайынан дене тәрбиесін 
беруге, оны батылдыққа, 
ептілікке, тапқырлыққа, 
күштілікке, төзімділікке т.б. 
әдемі адамгершілік қасиеттерге 
баулуға бағытталған екен». 
Ал енді, «Қазақстан. Ұлттық 
энциклопедия» кітабында 
қазақтың ұлттық ойындарының 
мән - маңызы туралы былай 
деп жазылған: «Қазақ ұлты не- 
гізінен ұрпақ қамын басты мақсат 
етіп қойып, балалардың нағыз 
азамат болып қалыптасуына 

ген. Нәтижесінде дәстүрлі бала 
тәрбиесінің басты құралы ретінде 
ұлттық ойынды орайластырып, 
дамытып отырған. Қазақ халқы- 
ұлт ойындары ерлікті, өжеттілікті, 
батылдықты, шапшаңдықты 
тағы басқа қуаты молдылығын, 
білек күшін дененің сомданып 
шынығуын қажет етеді.

Н.Есеболатов атындағы орта 
мектебі, мектепке дейінгі шағын 
орталығы КММ - де  8 желтоқсан 
күні Қазақстан Республикасының 
Тәуелсіздігіне 30 жыл толуына  
орай,  отыз  ойын  бағдарламасы  
бойынша "Қазақтың ұлттық  
ойындары" тақырыбында 
ашық - тәрбие сағаты өтті. 
Мақсаты  - балаларды қазақтың 
ұлттық  ойындармен  танысты-
рып, ұйымшылдыққа, достыққа 
тәрбиелеу. 

Сонымен бірге, бұл ойын-
дар әділдік пен адамгершіліктің 
жоғары принциптеріне 
негізделген. Өйткені, ойынға 
қатыспай тұрып - ақ, оған күн 
ілгері көп адамдардың тер төгіп, 

жағынан ғана емес, ол - спорт, 
ол - өнер, ол - шаруашылық 
тәжірибелік маңызы бар тәрбие 
құралы.

Ойын - сауық тәжірибе мен 
тәсілдің еркіндігі, тапқырлық пен 
болжамның қиылысатын шебі, 
мұрат пен меженің тоғысқан 
шеңбері. Жарыссыз ойын, 
ойынсыз әзіл - қалжың бола 
береді. Ойын - сауық қара күш 
көрсететін озбырлық немесе 
біреудің намысын жыртатын 
қастандық емес. Ой өтімділігі 
мен сөз өткірлігі, шеберлер өз 
мәртебесін мойындатып жата-
ды. Ойын серіктесті таба білуге, 
онымен тіл табысуға үйретеді. 

Ұлтымыздың тұғыры мықты 
болуында ұлттық ойындардың 
ұмытылмай ойналып тұруы да 
өз үлесін қоспақ.Тәуелсіздігіміз 
мәңгілік болсын.

Ұлжан ҚЫЗАЙБАЕВА,
Н.Есеболатов атындағы 

орта мектебі МДШО КММ-нің 
тәрбиешісі.

Қазақтың ұлттық ойындары 
бес түрге бөлінеді. Олар: аңға, 
малға байланысты, түрлі зат-
тармен ойналатын, зеректікті, 
ептілікті және икемділікті 
қажет ететін, соңғы кезде 
қалыптасқан ойындар. Олардың 
негізгілерінің өзі жүзден астам. 
Бұл ойындардың көбісінің 
ежелден қалыптасқан арнайы 
өлеңдері бар. Өлеңдер ойынның 
эстетикалық әсерін арттырып, 
балалардың өлең - жырға де-
ген ыстық ықыласын оятып, 
көңілін көтереді, дүниетанымын 
арттырып, еңбекке баулиды, 
ширықтырып, шынықтырады. 
Этнограф – ғалымдардың 
пайымдауынша, ата - баба-
ларымыздан бізге жеткен 
ұлттық ойындарымыздың та-
рихы Қазақстан жерінде б.з.б. 
бірінші мыңжылдықта - ақ 
қалыптасқан. Олардың ішінде 
тоғызқұмалақ, қуыршақ, асық 
ойындары Азия елдерінде 
тайпалық одақтар мен алғашқы 

аса зор мән берген. Нәтижесінде 
дәстүрлі бала тәрбиесінің басты 
құралы ретінде ұлттық ойын-
ды орайластырып, дамытып 
отырған». 

Қазақ ұлты негізінен ұрпақ 
қамын басты мақсат етіп қойып, 
балалардың нағыз азамат болып 
қалыптасуына аса зор мән бер-

еңбек етуіне тура келеді. Мыса-
лы, бәйгені алайық. Ол үшін ал-
дымен бәйгеге қатысатын атты 
таңдап алады. Ол атты баптап, 
бағып - күтуге тура келеді, оның 
ішетін суы мен жейтін жеміне 
дейін белгілі бір мөлшерге 
келтіреді. Сондықтан қазақтың 
ұлттық ойындары сауықтық 

ҚАЗАҚТЫҢ ҰЛТТЫҚ 
ОЙЫНДАРЫ

Жаңа жыл жақындап келеді, қандай 
жаңа жыл мерекесі бенгалдық шамдар 
және нұршашулардың мерекелік дүркінісіз 
өтеді? Жаңа жыл және де басқа ме-
рекелерде өрт қауіпті пиротехникалық 
құралдардың әртүрлі үлкен арсеналы 
қолданылады. Оларды қолдану тек қана 
өрттің шығуына әкеліп соқпай, сонымен 
бірге ең қорқынышты, жарақатқа және 
зақымдануға әкеліп соқтырады. Осындай 
түрдегі бұйымдарды сатып алған кез-
де, қайғылы зардаптарды болдырмауға 
көмектесетін ережелерді есте сақтаған 
жөн. 

- пиротехниканың барлық түрлері сырт-
та қолдану үшін арналған.

- отшашулар мен салюттерді тұрғын 
үйлердің немесе тез жанғыш заттардың 
қасында 20 метрден жақын жерлер-
де, төмен бастырмалар мен өсіп тұрған 
ағаштардың астында қолдануға болмай-
ды.

- отшашуларды жаққан кезде 
білтесін  бетке жақын ұстауға болмай-
ды. Отшашудың білтесін созылған қол 
қашықтығында жағу керек. Ол 6-8 се-
кунд жанады. Отшашудан ұшқан от 
ұшқындарын өшіру қиын, сондықтан егер 
ол қолға тисе, міндетті түрде тері күйіп 
қалады.

Қауіпті 
пиротехника

- ракеталар мен отшашуларды 
адамдарға қарай атуға болмайды. Ракета 
– бұл қауіптілігі жоғары пиротехникалық 
бұйым. Кейде қардың үстіне орнатылған 
ракета бір жағына ауып кетіп, бағытын 
өзгертіп, адамдарға қарай ұшуы мүмкін, 
сондықтан олардың іске қосатын түтіктерін 
жерге нық орнату қажет.

- балаларға пиротехникалық заттар-
мен ойнауға болмайды, бұл балаларға 
арналған ойыншық емес.

- отшашуларды (бенгалдық шамдар 
мен шартылдақтардан басқа) қолда ұстап 
тұрып жағуға болмайды. 

- жағылған салюттер мен отшашуларға 
олардың қолдану әдісінде көрсетілген 
қауіпсіз қашықтықтан жақындауға болмай-
ды.

Әрбір пиротехникалық бұйымда оның 
қолдану әдісі туралы нұсқаулық жазы-
лады. Сол нұсқаулықты мұқият оқып 
шығу үшін бір-екі минут уақытыңызды 
бөліңіз. Бұл Сізді пиротехникалық затты 
қолданғанда қате іс - қимылдан сақтайды. 

Сіздерден сақтық шараларын 
ескерулеріңізді сұраймыз, себебі, кез 
- келген өрт қауіпсіздік ережелерін 
бұзушылықтар қатерлі зардаптарға 
және нағыз қайғыға ұшыратуы мүмкін. 
Сондықтан өзіміздің мерекемізді 
қайғыландырмай қарсы алайық! 

 Талғат ЗЕЙНОЛДАНОВ, 
 аудандық Төтенше жағдайлар 

бөлімінің бас маманы, азаматтық 
қорғау майоры. 

101 ХАБАРЛАЙДЫ!

Құрметті оқырман, мемлекеттік 
қызметтердің басым бөлігі "Egov.kz" пор-
талы арқылы көрсетілетінін білерсіз. Ал, 
олардың негізгі бөлігін растау мен алу 
электронды цифрлық қолтаңба (ЭЦҚ) 
арқылы жүзеге асады. Олай болса, бүгінгі 
тақырыбымызды ЭЦҚ-ны қашықтан 
қалай алуға болатынына арнамақпыз.

"Egov.kz" порталына кіріңіз;
Басты беттегі ЭЦҚ-ны қашықтан алу 

батырмасына басыңыз да, қызметке 
онлайн тапсырыс беріңіз;

Порталға бейнекамераны қосуға 
рұқсат етіңіз;

ЭЦҚ түрін таңдаңыз да ЖСН 
нөміріңізді теріп, қызметке тапсырыс 
беріңіз;

Жеке басыңызды растайтын құжат 
түрін таңдаңыз;

Телефоныңыздың нөмірі мен SMS код-
ты теріңіз;

Бейне сәйкестендіру сілтемесіне 
өтіңіз де, камераға қараңыз;

Жеке кабинетіңізге жасырын сөз ой-
лап тауып, құжаттар батырмасына 

ЭЦҚ-ны 
қашықтан қалай 
алуға болады?
өтіңіз;

Жеке басыңызды растайтын 
құжатты «файлды жүктеу» немесе 
«суретке түсіру» арқылы порталға 
енгізіңіз;

Құжат жүктелген соң, жеке 
кабинетіңіз үшін енгізген жасырын сөзді 
теріп, оған кіріңіз;

Өтініштің электронды нұсқасына 
электронды мекен - жайыңызды 
қосыңыз;

Кілтті сақтау орнын таңдап, оның 
орналасқан жолын көрсетіп, өтінішті 
жіберіңіз;

Соңғы беттен өтініштің статусын 
көре аласыз;

Кілт дайын болған кезде оған құпия 
сөз ойлап тауып енгізіңіз;

Сертификатты жүктеңіз. 
Егер үйіңізде жеке компютеріңіз не-

месе интернет жоқ болса, аудан 
орталығындағы және ауылдық округ 
әкімдіктеріндегі өзіне - өзі қызмет көрсету 
бұрыштарын пайдалана аласыз.

Е.ӘДІЛБАЕВ,
Аудан әкімі аппаратының 

мемлекеттік қызметтер мониторингі 
және ақпараттық технологиялар 

бөлімшесінің бас маманы. 
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Бүгін аудан әкімдігінің мәжіліс залында Энергетика күніне орай сала мамандары мара-
патталды. "Энергетика саласы жұмысының аудан экономикасының дамуына қосатын үлесі 
орасан зор. Сіздердің өңір халқын жарықпен үздіксіз қамтамасыз етуде еңбектеріңізге та-
быс, отбасыларыңызға амандық тілеймін."- деді аудан басшысы өз сөзінде. 

Аудан әкімі Есім Сейілханұлы энергетика саласында қажырлы еңбек етіп жүрген бірқатар 
сала мамандарын еңбектегі жетістіктері мен кәсіби біліктіліктері және ел дамуына қосқан 
үлестері үшін "Алғыс хатпен" марапаттады.

Өз тілшімізден.

Ақсу аудандық мәслихатының хатшысы, "NUR OTAN" партиясының мүшесі Бейбіт 
Жаңылысұлы Сүлейменов Қазақстан Республикасы кәсіби мейрамы -  Энергетик-
тер күніне орай "ТАТЭК" АҚ Ақсу электр желілері филиалына барып, ұжымның қазіргі 
уақыттағы жағдайы және жетістіктерімен танысып шығып, энергетиктер ұжымын кәсіби 
мерекелерімен құттықтады. Мәслихат хатшысы өз сөзінде "Энергетика саласы еліміздің 
экономикасын алдыға жылжытушы күші болып табылады. Сіздер кәсіби еңбектеріңізбенен 
еліміздің энергетикалық әлеуетін арттыруға, бәсекелестікке қабілеттілікті қолдауға аянбай 
жұмсаудасыздар. Жылдар бойы жинаған бай тәжірибелеріңіз бен білімдеріңіздің арқасында 
ауданымыздың энергетика саласына сіңірген еңбектеріңіз қомақты және сол еңбектеріңіз 
үшін сіздерге Алғыс айтамыз",-деді Б.Сүлейменов.

Ұжым мүшелеріне зор денсаулық, амандық, сарқылмас өмір қуаты, кәсіби өсу және 
алға қойған мақсаттарына жетуге тілектестік білдірді. Сонымен қатар мәслихат хатшысы 
"Алғыс хаттар" және бағалы сыйлықтар табыстады. "ТАЭТК" АҚ өңірлік электр желілік, 
тұтынушыларға электр энергиясын жеткізіп беретін компания болып табылады. Ол Алматы 
облысы Талдықорған өңіріне, аудандар аймағы бойынша-118,5 мың шаршы км, ұзындығы 
солтүстік-оңтүстік бағытында - 420 км, шығыс-батыс-300 км аумағын алып жатыр. АҚ "ТА-
ЭТК" үздіксіз электрмен жабдықтау сенімділігін күнен-күнге жақсартуда, аймақтың электр 
беру желілері және электр құралдарына, сапалы және уақтылы жүргізуіне, жөндеу және 
пайдалану жұмыстарына ерекше назар аударылады.

2021 жылғы, 15 қараша күнінен 
бастап, "Ел тірегі – ЕЛБАСЫ" атты 
ауқымды қайырымдылық акция-
сы бастау алды. Осы орайда биыл 
Алматы облысының еріктілерінің 
қолдауымен 2000 осал топтағы 

отбасыға, 6000 азық - түлік 
қораптары берілді. Әрбір қораптың 
салмағы 50 кг. құрайды. Ақсу ауда-
ны бойынша барлығы - 32 отбасына 
азық - түлік қораптары берілді.

Жастар орталығы.

Әкімшілік - аумақтық бірліктерге, елді - мекендердің құрамдас 
бөліктеріне атау беру, оларды қайта атау, сондай - ақ олардың 
атауларының транскрипциясын нақтылау мен өзгерту кезінде 
тиісті аумақ халқының пікірін ескеру қағидаларын бекіту туралы

Қазақстан Республикасының Премьер - Министрі 
С.Ахметовтың қолы қойылған Қазақстан Республикасы 
Үкіметінің 2014 жылғы 24 ақпандағы №138 Қаулысына сәкес 
Әкімшілік - аумақтық бірліктерге, елді мекендердің құрамдас 
бөліктеріне атау беру, оларды қайта атау, сондай-ақ олардың 
атауларының транскрипциясын нақтылау мен өзгерту кезінде 
тиісті аумақ халқының пікірін ескеру қағидалары бар. Ол ере-
жеде: ауылдарға, кенттерге, ауылдық округтерге, қаладағы 
аудандарға, қалаларға, аудандарға, шағын аудандарға, 
алаңдарға, даңғылдарға, бульварларға, көшелерге, тұйық 
көшелерге, саябақтарға, скверлерге, көпірлерге және елді 
мекендердің басқа да құрамдас бөліктеріне (бұдан әрі – елді 
мекендердің құрамдас бөліктері) атау беру және оларды 
қайта атау, сондай-ақ олардың атауларының транскрипция-
сын нақтылау және өзгерту кезінде тиісті аумақтағы халықтың 
пікірін ескерудің тәртібін анықтайды деп жазылған. Яғни, бұл 
жерде құрамдас бөліктерінің ішіне көше атауларын ауыстыру 
мәселесі де кіреді.

Алдымен елді мекендердің құрамдас бөліктеріне атау беру 
және оларды қайта атау, сондай - ақ, олардың атауларының 
транскрипциясын нақтылау мен өзгерту кезінде тиісті 
аумақ халқының пікірін ескеруді ұйымдастырады және 
мәслихаттардың қарауына енгізеді.

Оны ауылдық округтердің, ауылдардың, аудандық маңызы 
бар қалалардың әкімдері жергілікті қоғамдастық жиналыстарын 
өткізу арқылы ұйымдастырады.

Келесі кезекте тиісті аумақ халқының пікірін ескеру үшін 
қажетті материалдарды тиісті мәслихаттардың қарауына 
енгізеді.

Тиісті аумақ халқының пікірі мәслихаттың тұрақты 
комиссияларының өткізілген көпшілік тыңдауларының негізінде 
ескеріліп, хаттамамен ресімделеді.

Тиісті мәслихаттардың тұрақты комиссияларының хаттама-

лары жеті жұмыс күні ішінде жергілікті атқарушы органдардың 
интернет-ресурстарында орналастырылады және тиісті 
әкімшілік - аумақтық бірліктің аумағында таралатын бұқаралық 
ақпарат құралдарында жарияланады.

Тиісті мәслихаттардың тұрақты комиссияларының хаттама-
сымен ресімделген аумақ халқының ескерілген пікірі Қазақстан 
Республикасының қолданыстағы заңнама талаптарына сәйкес 
тиісті ономастика комиссияларының қарауына ұсынылады.

Содан соң аумақ халқының пікірін ескеру үшін жергілікті 
атқарушы органдар ауылдық округтердің, аудандық маңызы бар 
қалалардың әкімдерімен бірлесе отырып:

1) жергілікті қоғамдастық жиналысын өткізу мерзімін 
анықтайды және оның өткізілетін күніне дейін күнтізбелік отыз 
күннен кешіктірмей өздерінің интернет - ресурсында орналасты-
рылады (бар болса) және тиісті аумақта таралатын бұқаралық 
ақпарат құралдарында жиналыстың күн тәртібі, өткізілетін күні, 
орны және уақыты көрсетілген хабарландыру орналастырады;

2) өздерінің интернет-ресурстарында (бар болса) және 
бұқаралық ақпарат құралдарында қажетті құжаттар мен матери-
алдарды орналастырады.

Ауылдарға, кенттерге, ауылдық округтерге, аудандық маңызы 
бар қалаларға, елді мекендердің құрамдас бөліктеріне атау 
беру және оларды қайта атау, сондай-ақ олардың атауларының 
транскрипциясын нақтылау мен өзгерту кезінде тиісті аумақ 
халқының пікірін ескеру ашық дауыс беру арқылы жүзеге асыры-
лып, оның қорытындысы бойынша шешім қабылданады. Дауыс 
беру қорытындысы жиналыс өткен жерде жарияланып, хаттама-
мен ресімделеді.

Хаттамада «қолдап» немесе «қарсы» дауыс бергендердің 
жалпы саны көрсетіледі. Хаттамаға жергілікті қоғамдастық жи-
налысына қатысқандардың тізімі қоса тіркеледі.

Жергілікті қоғамдастық жиналысының хаттамалары ол 
өткізілгеннен кейін жеті жұмыс күні ішінде жергілікті атқарушы 
органдардың интернет - ресурстарында (бар болса) және тиісті 
әкімшілік-аумақтық бірліктің аумағында таралатын бұқаралық 
ақпарат құралдарында жарияланады.

Жергілікті өкілді және атқарушы органдар тиісті аумақ 
халқының пікірін ескерудің қорытындысы бойынша бірлескен 
шешіммен тиісті ономастика комиссияларының қарауына 
ауылдарға, кенттерге, ауылдық округтерге, елді мекендердің 
құрамдас бөліктеріне атау беру және оларды қайта атау, 
сондай-ақ, олардың атауларының транскрипциясын нақтылау 
мен өзгерту бойынша ұсыныс енгізеді.

Ауылдардың, кенттердің, ауылдық округтердің, аудандық 
маңызы бар қалалардың әкімдері тиісті аумақ халқының пікірін 
ескеру қорытындысы бойынша аудандық жергілікті атқарушы 
органдарға елді мекендердің құрамдас бөліктеріне атау беру 
және оларды қайта атау, сондай-ақ, олардың атауларының 
транскрипциясын нақтылау мен өзгерту бойынша ұсыныс 
енгізеді.

Аудандық жергілікті атқарушы органдар тиісті ономастикалық 
комиссиялардың қарауына ауылдардың, кенттердің, 
ауылдық округтердің, аудандық маңызы бар қалалардың елді 
мекендердің құрамдас бөліктеріне атау беру және оларды 
қайта атау, сондай-ақ, олардың атауларының транскрипциясын 
нақтылау мен өзгерту бойынша ұсыныс енгізеді.

Соңында елді мекендердің құрамдас бөліктеріне атау беру 
және оларды қайта атау, сондай-ақ олардың атауларының 
транскрипциясын нақтылау мен өзгерту бойынша әкімдіктің 
қаулысы жарияланады.

Шыққан Қаулы (өкім) арқылы елді - мекендердің құрамдас 
бөліктерінің аты толық өзгертіледі. Яғни, Қаулы архитектураның 
мекен-жай тіркелімі базасына тіркеліп, сол базадан халыққа 
қызмет көрсету, әділет басқармаларына тарап,  автоматты 
түрде құжаттар ортақ өзгереді.

Есжанов Ғазиз ОТАРБАЙҰЛЫ,
Аудан әкімінің орынбасары,

 Ақсу аудандық ономастика комиссиясының мүшесі.

БІЛГІМ КЕЛГЕН БІР СҰРАҚ?МАМАН КЕҢЕСІ

«Nur Otan» партиясы 
Ақсу аудандық Сайлауалды 
бағдарламасын жүзеге асыру бой-
ынша «Отбасы әйелдер және 
балалардың құқықтарын қорғау» 
бағыты қоғамдық кеңесінің  оты-
рысы өтті. Бүгінгі күн тәртібінде 3 
мәселе.  

1. «Nur Otan» партиясы Ақсу ау-
даны Сайлауалды бағдарламасын 
орындау бойынша  өздерін  
ӨҚЖ тап болған  отбасыларға  
практикалық көмек көрсетуге 
және отбасылық мәселелердің 
алдыцн алуға бағытталған білім 
беру ұйымдарының базасында 
отбасылық және ата-ана клубтарын 
ашу; 

2. Тең мүмкіндіктер  жасау 
бөлімінде  көзделген тармаққа 
сәйкес Ерекше қажетілігі бар  адам-
дар үшін  кедергісіз қолжетімділікті 
құру мақсатында  әлеуметтік 
және  көлік ифроқұрлымының  5 
объектілерін бейімдеу  (көру ,есту, 
ТҚА, арбамен жүретін мүгедектер).

3. «Nur Otan» партия-
сы Ақсу ауданы Сайлауалды 
бағдарламасын  орындау бойын-

ша аула клубтарының ашылуы және 
отбасылық мәселелердің  алдын 
алуға бағытталған

Күн тәртібіндегі  мәселелер  бой-
ынша   аудандық білім бөлімінің 
басшысы Бегімбек Сейфүлмәлікұлы 
Рамазановқа, аудандық 

жұмыспен қамту және әлеуметтік 
бағдарлмалар   бөлімінің басшысы 
Қайрат  Тыңбайұлы Бекбалановқа 
мекме басшылары есептерін берді.

Жангүл ЕРБОЛАТҚЫЗЫ,
"Nur Otan" партиясы Ақсу 

аудандық филиалының эксперті.

«Отбасы әйелдер және 
балалардың құқықтарын қорғау» 

бағыты қоғамдық кеңесінің  
отырысы

22 желтоқсан - Энергетика саласы қызметкерлерінің төл мерекесі!

Елді - мекендердің құрамдас 
бөліктерінің атауы өзгергенде 

құжатты рәсімдеу

 Ел тірегі – ЕЛБАСЫ 



5 бетАЌСУ ӨЊІРІ24 желтоқсан 2021 жыл

Дидарғайып дүниеде жылт еткен 
жақсылығы күннің алтын жіптеріндей 
сәулесі бойға жылулық сыйлаған, есімі 
аталғанда жұрттың құрметпен еске ала-
тын жандардың болғаны бір ғанибет. Көз 
ілмейтін көңіліміз, ізгілік пен іңкәрлікке 
құмар жанымыз жақсы адамдарды іздеп 
тұратыны тағы бар. Сірә, осынау өмірде 
өзіндік із қалдырып, құштарлықпен өз 
ісінің білгірі болған бекзат болмысты 
жандардың жақсылығын жалпақ жұртқа 
жеткізуге асығатынымыз – ерге біткен 
мызғымас мінезі, жүрегінде аппақ ары 
бар жандарды басқалар үлгі алсын де-
ген ниет екен. Адамдықтың алдында 
аласарып, пенделіктен қашан да биік 
тұрған ұлағатты ұстаздардың бірегейі 
болған, саналы ғұмырын халық ағарту 
ісіне арнаған жанның бірі  - Қасаболатов 
Ермұхамет Жылкелдіұлы.     

«Өз елі өз ерлерін ескермесе, ел тегі 
қайдан алар кеменгерді» деп жырлаған 
Ілияс ақының өлеңі ойға орала беретіні 
бар. Өйткені, сонау сұрапыл соғыс 
жылдарында еңбек даласында жан 
түршігерлік қиындыққа мойымай, білек 
түре еңбек еткен азаматтарды әспеттеу 
– ұрпақ алдындағы борышымыз болмақ. 
Шарболаттай шыңдалған азаматтар елі 
мен жеріне адал қызмет атқаратын, рухы 
сынбас мықты тұлға болып қалыптасты. 
Оларды өмірдің өзі шыңдады.  

Ермұхамет Жылкелдіұлы 1940 жылдың 
қаңтар айының 8  күні Қапал ауданы, 
Арасан ауылында дүние есігін ашып, 
кіндік қаны тамған. Шежіресіне бойласақ, 
әйгілі Жалаңтөс ұрпағы, төртқара руы-
нан тараған. Әкесі Жылкелді мен шешесі 
Бижамалдың шаңырағының шаттығына 
айналған жан еді.   

Әкесі Жылкелді Қасаболатұлы Ақсу 
ауданындағы Арасан ауылының ту-
масы екен. Ұжымдастыру кезінде 
белсенділік танытып, сол тұста брига-
дир болып қызмет етеді. Ауыл-аймаққа 
«Ақын Жылкелді» деген атпен есімі 
тарап, аяқтыға жол, ауыздығы сөз бер-
меген. Жылкелдінің бір ерекшелігі 
– табан астында тапқырлықпен өлең 
шумақтарын шығаратын ғажап дарын 
иесі болыпты. Ол баласының тәтті 
қылықтарын көретін шақта 1941 жылдың 
тамыз айында Ұлы Отан соғысына ат-
танады. Жаумен кескілескен шайқас 
жүргізіп, бораған оқ пен оттың арасын-
да жүріп майдан даласынан хат жаза-
ды. Жылкелді шайыр хатын өлеңмен 
өрнектеп, көкірегіндегі сағыныш пен 
асыл арманын әр туысына жолдайды. 
Отбасына жазған хатында «Қолыма 
қағаз бенен алдым қалам, сағынып 
ел-жұртыма жаздым сәлем. Қатпаған 
қабырғасы Тілеулес пен Еретай, аман 
бе екен екі балам?» дейді. Әсіресе, 
Украин жерінде жүргенде сүткенжесі 
Еретайды – Ермұхаметті ауызынан та-
стамайды. «Хат жазғам әлденеше мен 
де бұрын, білесің Жылкелдінің өзің сы-
рын. Серік-ау, біздің үйдің қалы қалай, 
салдың ба Еретайға көздің қырын? Мал 
бағып жүрсіндер ме қырда көшіп, тал-
пынып еңбек үшін өкпең өшіп. Серік-ау, 
Еретайдың қалы қалай, аяғы тозған жоқ 
па, шашы өсіп. Хабарың білмек болсаң 
біздің жайдың, мен жүрмін қуатында бір 
Құдайдың. Нан жесең бір жапырақ, жар-
тысын бер, қарны ашып Еретайдың жы-
ламасын» дейді. 

Құдай қосқан қосағы Бижамал 
майданға кеткен жолдасының әр хатын 
сағынышпен күтеді. Бірақ Ұлы Жеңіс 
мерекесі жақын қалған кезде Жылкелді 
Германия жерінде 1945 жылдың 1 мамы-
рында жау әскерімен шайқаста ерлікпен 
қаза табады. Ермұхамет Германия 
жерінде қайтыс болған жауынгер әкесіне 
жерленген жерін іздеу салғанымен еш 
нәтиже шықпапты. Кейінірек Германияда 
дипломатиялық қызметте жұмыс істеп 
жүрген ұлы Қадыр атасын зиратын тау-
ып, әкесінен сүйінші сұрапты. Балалары 

ТҰЛҒА

ТУҒАН ЖЕРІН 
ТҮЛЕТКЕН

/Қазақстан Республикасының Халық ағарту ісінің үздігі, 
ұлағатты ұстаз Ермұхамет ЖЫЛКЕЛДІҰЛЫ 

жайлы бір үзік сыр/
атасының басына барып, құран оқытып, 
ас беріпті. Қазір ол балаларымен бірге 
атасының басына барып, жиі зиярат етеді.

Асқар таудай әкенің қамқорлығын 
көрмесе  де  Ермұхамет анасы Бижамал-
дың, әпкесі Кенжетайдың тәлім - тәрбиесін 
алады. Майданда қаза тапқан әкесінің 
жылуын, мейірімін сезіне алмағаны жай-
ында Ермұхамет Жылкелдіұлы: «...Біздің 
замандастарымыздың қай-қайсысыда 
әкелерінің сол сұрапыл соғыста өлгеніне 
сенбейді. Олардың нұрлы бейнесі, асыл 
есімі біздің жүрегімізде мәңгі өмір сүре 
береді. Оның үстіне, менің әкем ақын 
болған адам. Ауыл арасына «Жылкелді 
ақын» деген аты шығып еді» деп әкесін 
құрметпен еске алады.

Анасы Бижамал ұлын ел қатарынан 
қалдырмай өсірді. Ермұхамет ерте 
есейіп, жастайынан алғыр, көпшіл бо-
лып ержетеді. Оқуға құштар, өмірге де-
ген құлшынысының арқасында ерен 
тұлғалық болмысы қалыптаса бастайды. 
«Соғыс жылдары төлдерінің» бірі атанған 
Ермұхамет жоқтықты да, тоқтықты да 
бастан өткеріп, кер заманның ыстығына 
күйіп, суығына тоңады. Бұғанасы 
қатпастан ерте еңбекке араласып, ести-
яр азамат болады. Әлбетте, анасы 
Бижамалдың берген тәрбиесі еш кеткен 
жоқ, өсе келе ой-өрісінің кең, іскер, сөзге 
шешен, ұстамды азамат болып ержетеді. 
Мектеп қабырғасында жүргенде-ақ 
қағылездігі, бала болса да жауапкершілік 
жүгін терең сезінуі, тапсырылған істі 
орындаудағы ұйымдастыру қабілеті мен 
білімге деген құлшынысы оны қатарлас 
достарының арасында ерекшелендіріп 
тұратын. Кешегі аңғал да елгезек, жақсы 
мен жаманның арасы біртұтам деп жүрген 
ол әке жылуынан ерте қол үзсе де, өмір 
қиындына еш мойымай, қайта жарқын 
болашаққа желкенді үмітпен қарайтын 
болды. 

Барша қазақты бауырым деп іш тар-
та білетін қасиеті бар, кісіге жұғымды, 
тозаңдай менмендігі жоқ Ермұхамет 
Жылкелдіұлы Арасан орта мектебінің 
табалдырығын аттап, әрбірі тұлға болған 
мықты ұстаздарынан жақсы білім алады. 
Орта білім алған соң Красногор ауыл-
шаруашылық техникумына түсіп, механик 
мамандығын меңгереді. 1958 жылы Ара-
сан ауылында жүргізуші және механик бо-
лып еңбек жолын бастайды. Іздемпаз жігіт 
автокөліктің әр бөлшегін жатқа білетін. 
Бұзылған көлікті шашып тастап, қайта 
құрастырып жинау оған еш қиындық ту-
дырмайтын. Кейіннен С.М.Киров атындағы 
Қазақ мемлекеттік Университетінің тарих 
факультетіне түсіп, ұстаз атанады.

Ермұхамбет жасынан оқығаны көп, 
білімді азамат болды. Ақын әкесіне 
тартқаны болар, жазуын маржандай 
қылып жазатын. Ол үнемі өз білімін 
жетілдіріп, көп білуге құштар жан болатын. 
Әсіресе, құлаққа жағымды дауысы, мақал-
мәтелдеп айтқан сөзі ауылдастарын бей-
жай қалдырмайтын. Әдемі әзілімен жұртты 
қағытып, замандастарымен әзіл-қалжыны 
жарасып жүретін. Қай жерде той-томалақ 
болса, халық Ераға   басқарсын деп аттай 
қалап сұрап алатын. Көп алдында көсіле 
сөйлейтін шешен, оқымысты азамат 1963-
1971 жылдар аралығында Арасан орта 
мектебінде мұғалім болып оқушыларға 
дәріс береді. 1965 жылы Алматыдағы 
Қыздар педагогикалық институтының 

түлегі, ақылына көркі сай Шолпан есімді 
бойжеткен ауыл мектебіне жолдамамен 
келеді. Екі жас бір көргеннен бір-бірін 
ұнатып, көп ұзамай шаңырақ құрады. 
Шолпан тәтеміз Арасан орта мектебінде, 
кейін Қапалда Ғали Орманов атындағы 
орта мектебінде оқушыларға география 
пәнінен сабақ береді. Ар-ожданын биік 
ұстаған ұлағатты ұстаз кейін осы мектеп-
тен зейнеткерлікке шығады. Бір қызығы, 
пейілі кең, қолы ашық жас жұбайлардың 
үйінен қонақ үзілмейтін. Кеңес өкіметі 
кезінде қазіргідей ғаламтор жоқ, жұрттың 
көбі кітап жинап, жарыса оқитын. Міне, 
Ермұхамет пен Шолпанның үйіндегі 
сөреде кітаптар сықап тұрушы еді. 

- Біз әкемізден қатты қорқатынбыз. Ол 
кісінің көзіне тік қарауға қаймығатынбыз. 
Анам ылғы бізге «Әкең не айтады, сол 
болады?» деп біздің тәрбиемізге қатал 
қарады. Бірақ әкеміздің ағайын-туысқа, 
ауылдастарына жүрегі жұмсақ, мейірбан 
жан еді. Бәлкім әкеміз бізге ғана қаталдық 
көрсеткен болар. Анамыз ас-ауқатпен, 
біздің тәрбиемізбен айналысты. Үйдегі 
барлық мәселелерді әкем өзі шешетін.  
Бір жерге баруға анамыздан сұраған кез-
де «Әкең біледі» деп әкеміздің мәртебесін 
артырып отыратын. Әкемізден сұранбақ 
түгіл, бірнәрсе айтуға именетінбіз. Әкем 
шахмат, дойбы ойнағанды жақсы көретін. 
Әлі  біздің есімде, біздің үйде кітап өте 
көп болды.  Әкем «Қасаболатовтың 
жеке кітапханасы» деген мөрді арнайы 
жасатқан еді. Отбасына, туыстарға арнап 
арнайы журнал бастап, біз кітап алған сай-
ын мөр соғып беретін.  Сол күндер біздер 
үшін ең қызық әрі аяулы күндер еді, - деп 
әкесін еске алады балалары.    

Қарапайымдылығы бір басына жетіп 
артылатын Ермұхамет Жылкелдіұлы Ара-
сан ауылында еңселі үй салып, мектеп-
те 7-8 жылдай жемісті еңбек етті. Адами 
қалпынан қалт етпеген ол ақниет жандар-
мен қоян-қолтық араласты. Жеңіл әзілмен 
адамдардың жан-дүниесін бұлттан 
жарып шыққан күндей жарқыратып, 
желпінтіп жіберуге бейілділігін көпшілік 
жақсы көретін. Жанына жақсы адамдар 
үйірсектеп, жан жолдас та болды. Ел 
мүддесін орындауда қажырлы қайрат та-
нытып, елдің ауызына ерте ілінді. Әрине, 
жасындай жарқылдаған жастың қарым-
қабілетін байқаған басшылар жоғары 
қызмет ұсынады. Ермұхамет Қапал 
аудандық  партия комитетінде нұсқаушы 
болып қызмет атқарады. Сөйтіп, 
Қасаболатовтар отбасы Арасаннан 
Қапалға қоныс аударады. Бір түннің ішінде 
анасы Бижамал көшіріп алады. Әрине, 
үлкен кісілерге туған жерінен жырақтау 
тисе керек,  ауылын сағынғанда «Қайран, 
Арасаным!» деп армандайды екен.  

Ермұхаметтің отбасы Қапалға келгелі 
шаруасы шалқып жүре береді. Үбірлі-
шүбірлі болды. Шолпан екеуінің 4 ба-
ласы Арасанда дүниеге келсе, қалған 
екеуі Қапалда дүние есігін ашқан. Кәкен, 
Ғалия, Қайрат, Қадыр,  Әлия, Ардақ есімді 
ұл - қыздары бүгінде еліміздегі беделді 
қызметтерде еңбек етіп жүр. Ермұхамет 
немерелерін өте жақсы көрді. Жайлауға 
апарып, қымыз ішкізіп, атқа мінгізетін. 
Жайлауға Қанахмет деген туысына бара-
тын. Оң немересі отбасының қуанышына 
айналып, аталық ақылын айтып, бар 
білгенін үйретті.  

Еңбегімен көзге түскен оның қызметі 

жоғарылап, партиялық комис-
сия төрағасы, 1971-1976 жылдар 
аралығында жалпы бөлім бастығы 
болып абыроймен қызмет атқарады. 
Беделі зор азамат болған оны ағайын-
туыс, ауылдастары жиі жағалайтын еді. 
Ол кісінің бір адами қасиеті – алдына 
келіп көмек сұраған жанның көңілін еш 
қалдырмайтын.

Қиындықтан қашпаған, адалдықтан ат-
тап баспаған Ермұхамет Жылкелдіұлы  
1976-1982 жылдарда аудандық білім 
бөлімінің меңгерушісі қызмет абырой-
мен атқара білді. Білімді де білікті, 
сан қырлы қабілетті азамат өтпелі 
кезеңннің бар қиындығын бір кісідей 
мойнымен көтеріп, өңірдегі білім са-
ласы қызметкерлерінің біліктілі мен 
тәжірибесінің артуына сүбелі үлес қосты. 
Сонымен қатар әр жылдарда Қапал 
ауылының әкімі, аудандық халықты 
еңбекпен қамту бөлімінің меңгерушісі 
болған кезде де жұртшылық көңілінен 
шығу үшін тұрмысы төмен, көпбалалы 
отбасыларға көмектесу, қарт адамдарға 
отын-суын әзілеуге жәрдем беру, малы 
барларға шөбін түсіртіп беру секілді 
көзге көрінбес жұмыстарды зыр жүгіріп 
атқарды. Өмірдің өзі шынықтырған 
өрен еңбек үрдісін үздіксіз бақылап, 
жұмысшылар өмірін жетік біліп, саяси-
қоғамдық даму бағытын бақылап, ел 
басқаруда мол тәжірибе жинады. Елдің 
ризашылығына бөленеді. Қызмет бабын-
да әр түрлі жағдайларды бастан өткеріп, 
іс-әрекетімен талай жанды сүйсіндіре 
білді. Ел-жұрт іскер азаматтың еңбегіне 
қарай өз бағасын беріп, қоғамдық пікір 
туғызды. Расында, қоғамдағы адамның 
салмағы лауазымның ғана емес, кісілік 
әрекетімен өлшенеді емес пе. 

Ел сенімін абыроймен ақтаған ол 
ағалық жасқа жеткенде, 1992-2003 жыл-
дар аралығында Қапал ауылындағы 
Ғали Орманов атындағы орта мектептің 
директоры болып, келешек ұрпаққа 
тәлім-тәрбие берді. Әлбетте, көп 
жылғы адал еңбегі ескерусіз қалған 
жоқ. Қай жерде еңбек етсе де, өзіне 
тән жауапкершілігі, еңбекқорлығы анық 
байқалып тұратын. Қанша жылдар өтсе 
де алғырлығы мен пысықтығы көзге от-
тай басылып, жыл өткен сайын сол бір 
ерекше қасиеті шаңдала түсті. Үнемі алғы 
сапта, әркез нәтижелі жеңіс тұғырында 
болды. Қазақ ҚСР халық ағарту ісінің 
үздік қызметкері медалі, ҚР Білім және 
ғылым министрлігінің, облыстық білім 
бөлімдерінің құрмет грамоталарымен 
марапатталуы – осының айқын айғағы. 
Халыққа сіңірген еңбегінің арқасында 
есімі Ақсу ауданының «Құрмет кітабына» 
енгізілді.  Ермұхамет Жылкелдіұлының 
лауазымының өсуінен ел мен жердің 
ықпалы, таудай талап пен бармақтай бақ 
болғанын аңғарамыз. Қапал ауылдық 
округін дамыту мен білім саласын-
да даңқын асқақтатып, Отан игілігіне 
қызмет қылды.   Парасатты, пайымды, өз 
ісіне үлкен жауапкершілікпен қарайтын 
іздемпаз басшы өзіне де, өзгеге де та-
лап қоя білетіндігімен, көрегенділік пен 
талапшылдық қызметінің арқасында 
қоғамдық-саяси өмірдің қайнаған бел 
ортасында, үнемі ізденіс үстінде бол-
ды. Шын мәнінде, Ермұхаметтей ерен 
тұлғалы азаматтың жүріп өткен жарқын 
ізі, істеген ісі ауылдастарының әлі есінде.           

Ғибратты ғұмыр иесі Ермұрат 
Жылкелдіұлы 2011 жылы қайтыс болды. 
Араға 4 жыл салып жұбайы Шолпан да 
бақилыққа аттанады. 

Иә, Ақсу өңірінің атпал азаматының 
есімін ұмытпай, қал - қадірімізше 
ұлықтағанымыз абзал. Өйткені, мейірімді 
әке, абзал ата, қоғам белсендісі болған 
Ермұхамет Жылкелдіұлының нардың 
жүгін көтерген азамат екені еш дау ту-
дырмайды.

Асхат ӨМІРБАЕВ.   

Қыстың бір қызығы, дала ақ мамық көрпесін бүркене 
жамылып, жаз бойы сайран салған тіршілік тыныштық 
құшағына енген сәт - алғашқы қардың жауғаны бол-
са, екінші қызығы - Жаңа жыл мерекесі. Бұл екі сәтті 
де адам баласы асыға күтеді. Жасыратыны жоқ, бұл 
күндері жаздың аптап ыстығынан, қыстың шымылтыр 
аязы жақсырақ көрініп кетеді. Тіпті, Жаңа жылды «үсті-
басы ақ қырау, түсі суық» аязбен бірге қарсы алмасақ, 
көңіліміз көншімейді. Қазақтың дәстүрінде болмаған 
десек те, бұл мейрам көпшілік үшін отбасылық мере-
кеге айналып үлгерген. Жалпы, Жаңа жылды кеудесіне 
әшекей тағынған шыршасыз, қызыл шапандағы ақсақал 
Аяз атасыз елестету мүмкін емес. Өйткені, бұл екеуі де 
Жаңа жылдың символына айналған.                                                               

Сондықтан да барша халық болып, әсем де көрікті 
шыршаларымызды келер ұрпаққа аман - есен жеткізейік. 
Шырша – қарағай тұқымдасына жататын биіктігі 30 
- 50 м, баяу өсетін қылқанжапырақты ағаш. 15 - 20 
жылға дейін өте жай, кейін жылына 30 см - ге дейін 
өсетін  болғанымен, 6 - 12 жылда қылқандарын кезек-
пен түсіріп, жаңарып отырады. Шыршаның түрі өте көп. 

Шырша да жылайды Түрлеріне қарай 50 - 150 жыл аралығында өмір сүреді. 
Қазақстанның таулы аймақтарында бірнеше шыршадан 
құралған ормандар бар. 

Көптеген елдерде жаңа жыл ағашы ретінде таны-
мал. Осындай әдемі өсіп тұрған  шыршаларымызды бір 
күндік қызық үшін кесуден аулақ болайық.                                                                        

Қазақстан Республикасында шырша мен қылқан 
жапырақты ағаштарды шабуға тыйым салынған. Ал, 
өз бетінше шыршаларды шауып алудың алдын алу 
мақсатында мобильдік топтар құрылып, рейдтер 
ұйымдастырылған. 

«Шыршаларды рұқсатсыз шауып алғандар ҚР 
қылмыстық Кодексінің 340 бабымен жауапкершілікке 
тартылады. 300 АЕК көлеміне дейін айыппұл салынаты-
ны, не сол мөлшерде түзеу жұмыстарына не 240 сағатқа 
дейінгі мерзімге қоғамдық жұмыстарға тартуға, не 75 
тәулікке дейінгі мерзімге қамаққа алуға жазаланатыны»   
туралы ескертеміз.

С.РАХЫМБЕРГЕНОВ,
Жоңғар орман шаруашылығы ММ-нің 

орманды қорғау, сақтау инженері. 
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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 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.



7 бетАЌСУ ӨЊІРІ24 желтоқсан 2021 жыл

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

Мемлекеттік орта білім беру мекемелерінің басшылары лауазымдарына орналасуға 
конкурс жариялайды: 

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

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

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

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

ЛАУАЗЫМДЫҚ ЖАЛАҚЫ МӨЛШЕРІ:

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

МЕМЛЕКЕТТІК ОРТА БІЛІМ БЕРУ МЕКЕМЕЛЕРІНІҢ БАСШЫЛАРЫ 
ЛАУАЗЫМДАРЫНА ОРНАЛАСУҒА КОНКУРС ЖАРИЯЛАУ ТУРАЛЫ 

ХАБАРЛАНДЫРУ

теңгеден
170223

Еңбек сіңірген жылдарына байланысты лауазымдық жалақысы
теңгеге дейін

174864

«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:

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.

Санаты

А-1-3-1

«27» қаңтар 2022 жылы, 
сағат 15:00-де Алматы облы-
сы, Ақсу ауданы, Матай ауы-
лы, А.Қисабеков көшесі, 19 
мекен-жайы бойынша «Алматы 
облысының Ақсу және Сарқан 
аудандарында орналасқан №6, 
№7, №8, №9, №10, №11, №12 
және №13 сегіз кен орындарын-
да топырақты өндірудің тау - кен 
жұмыстарының жоспары» жоба-
сы бойынша қоғамдық тыңдау 
өткізіледі. 

Белгіленіп отырған қызметтің 
бастамашысы: «Жол» ЖШС. 
Қосымша ақпарат алуға бо-

латын байланыстар мен 
электрондық пошта: 8707-684-
40-23, kzgeos@mail.ru. 

Жоба материалдары-
мен ecoportal.kz сайтында 
танысуға болады. Әзірлеуші 
Р.А.Құрманғалиев, тел.: 
87012775623.

Карантин жағдайында 
қоғамдық тыңдаулар онлайн 
режимде өткізіледі, белсенді 
сілтеме ecoportal.kz бірыңғай 
экологиялық порталында және 
ЖАО сайтында https://www.gov.
kz/memleket/entities/zhetysu-
tabigat?lang=ru беріледі.

«27» января 2022 года, в 15:00 часов, по адресу: Алматинская 
область, Аксуский район, с. Матай, ул. А.Қисабеков, здание 19 бу-
дут проводится общественные слушания по проекту «План горных 
работ по добыче грунтов на восьми месторождении №6, №7, №8, 
№9, №10, №11, №12 и №13, расположенных в Аксуском и Сар-
кандском районах Алматинской области». 

Инициатор намечаемой деятельности: ТОО «Жол». Контакты и 
электронный адрес по которым можно получить дополнительную 
информацию: 8707-684-40-23, kzgeos@mail.ru. Ознакомится с 
материалами проекта можно на сайте: ecoportal.kz. Разработчик 
РООС Курмангалиев Р.А., тел.: 87012775623.

В случаи карантина общественные слушания будут проводиться 
в онлайн режиме, активная  ссылка будет предоставлена на еди-
ном экологическом портале ecoportal.kz и на сайте МИО https://
www.gov.kz/memleket/entities/zhetysu-tabigat?lang=ru.

АУДАН ТҰРҒЫНДАРЫ 
НАЗАРЫНА!

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ РАЙОНА!

25 мамыр 2020 жылы Мем-
лекет басшысы «Қазақстан   
Республикасында бейбіт жина-
лыстарды ұйымдастыру және 
өткізу тәртібі туралы» Заңына 
(бұдан әрі – Заң) қол қойды. Заң 
26 мамыр 2020 жылы жариялан-
ды, бұл ретте Заң қолданысқа 
2020 жылдың 6 маусымында 
енгізілді.

Аталған заң 3 тараудан және 
21 баптан тұрады. Осы Заң 
Қазақстан Республикасының 
Конституциясында белгіленген 
Қазақстан Республикасы 
азаматтарының бейбіт және 
қарусыз жиналып, жиналыс-
тар, митингілер мен демон-
страциялар, шерулер мен 
пикеттеу өткізу құқығын іске 
асыруға бағытталған қоғамдық 
қатынастарды реттейді.

Конституцияның 32-ба-
бына сәйкес, Қазақстан 
Республикасының азаматтары 
бейбіт әрі қарусыз жиналуға, 
жиналыстар, митингілер мен 
демонстрациялар, шерулер 
өткізуге және тосқауылдарға 
тұруға хақылы. Бұл құқықты пай-
далану мемлекеттік қауіпсіздік, 
қоғамдық тәртіп, денсаулық 
сақтау, басқа адамдардың 
құқықтары мен бостандықтарын 

қорғау мүдделері үшін заңмен 
шектелуі мүмкін.

Заң бейбіт жиналыстарды 
өткізудің шектеулерінің негіздерін 
нақты белгілейді. Оның ішіне: 
мемлекеттік қауіпсіздік, қоғамдық 
тәртіп, денсаулықты қорғау, бас-
қа да тұлғалардың құқықтары мен 
мүдделерін қорғау кіреді. Басқа 
жағдайда бейбіт жиналыстар-
ды өткізу құқықтарын шектеуге 
жол берілмейді. Аталған норма 
«Азаматтық және саяси құқықтар 
туралы» халықаралық пактінінің 
21-бабына сәйкес келеді.

Кейбір тұлғалар қателесіп, 
осы заң қабылданғаннан кейін 
мемлекет барлық шерулерді 

өткізуге рұқсат береді деп 
тұжырымдайды, бұл Заңды 
қателесіп түсінген болып 
есептеледі. Заңның 10-ба-
бына сай, тұлғалар пикеттеу, 
жиналыс, митинг нысанында 
бейбіт жиналыстар өткізуге 
ниет білдірген кезде, ол ту-
ралы міндетті түрде ең алды-
мен хабарламаны жергілікті 
атқарушы органға өткізілетін 
күніне дейін бес жұмыс күнінен 
кешіктірілмейтін мерзімде қағаз 
жеткізгіште немесе электрондық 
цифрлық қолтаңба арқылы 
куәландырылған электрондық 
құжат нысанында береді. 
Заңның аталған талаптарын 
бұзғаны үшін Қазақстан Рес-
публикасы Әкімшілік құқық 
бұзушылық туралы Кодексінің 
488-бабында жауапкершілік 
көзделген.

Аталғандардың негізінде, 
Ақсу аудандық прокуратурасы 
аталған Заңның талаптарын 
сақтауды ескертеді (Барлық 
туындаған мәселелер бойынша 
тұрғында жергілікті әкімдікке не-
месе аудан прокуратурасына 
жүігіне алады).

АҚСУ АУДАНЫНЫҢ 
ПРОКУРАТУРАСЫ.

«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДА БЕЙБІТ ЖИНАЛЫСТАРДЫ ҰЙЫМДАСТЫРУ 
ЖӘНЕ ӨТКІЗУ ТӘРТІБІ ТУРАЛЫ» ЗАҢЫН ТҮСІНДІРУ БОЙЫНША
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ҚАЛМҰХАМБЕТҚЫЗЫ Газет қазақ тілінде аптасына бір рет, 
жұма күні  шығады.

Газеттің ресми сайты 
aksuoniri.kz

ҚОҒАМДЫҚ - САЯСИ ГАЗЕТІНЕ 2022 ЖЫЛҒА 
ЖАЗЫЛУ БАСТАЛДЫ!

Ауданның тыныс - тіршілігінен құлағдар болғыңыз келсе, аудандық және 
ауылдық "Қазпошта" байланыс бөлімшелеріне барып жазылыңыздар.

"Ақсу өңірі" газетіне 1 жылдық жазылу бағасы - 4414 теңге, 80 тиын 
және жарты жылға 2207 теңге 40 тиын.БА
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50Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2014 жылғы 24 ақпандағы 

«Әкімшілік – аумақтық бірліктерге, елді мекендердің құрамдас 
бөліктеріне атау беру, оларды қайта атау, сондай-ақ, олардың 
атауларының транскрипциясын нақтылау мен өзгерту кезінде 
тиісті аумақ халқының пікірін ескерту қағидаларын бекіту тура-
лы» №138 Қаулысының 8-тармағының, 1), 2)-тармақшаларына 
сәйкес 2022 жылдың қаңтар айының 24-і күні сағат: 15-00-де 
Қапал ауылдық мәдениет үйінің көрермен залында Ақсу ауданы, 
Қапал ауылының «Бейбітшілік» көшесінің шығыс жақ жарты бөлігін 
Қазақстан Республикасының Халық ағарту ісінің үздігі, есімі Ақсу 
ауданының "Құрмет кітабына" енгізілген Қасаболатов Ермұхамет 
Жылкелдіұлының атына беру бойынша мәселе қаралатындығын 
хабарлаймыз. 

ХАБАРЛАНДЫРУ!

Общественные слушания в форме открытых собраний проводятся по проекту План горных 
работ по добыче строительного грунта на месторождении «Самал-8» и песчано-гравийной 
смеси на месторождении «Жансугур-8», расположенных в Аксуском районе Алматинской об-
ласти. Место проведения общественных слушаний: акимат Жансугуровского сельского окру-
га, с.Жансугуров, ул Қабанбай Батыра, д. 24. Дата и время проведения ОС: 08.02.2022 года 
в 10.00. Инициатор намечаемой деятельности: ТОО «ДӘНЕКЕР-ЖОЛ». Составитель отчета о 
возможных воздействиях ИП «Geoconsulting» тел. 87071119974, E-mail: geoconsulting@inbox.ru 
Местный исполнительный орuан ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования приро-
допользования Алматинской области» -официальный Интернет-ресурс местного исполнитель-
ного органа htlps://ecoportal.kz, по которому можно ознакомиться с материалами, выносимыми 
на общественные слушания. Подключиться к конференции Zoom: Идентификатор конферен-
ции: 74524559716, Код доступа: 48FQzc. Направить свои замечания и предложения можно по 
адресу МИО ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Ал-
матинской области» 329267eco@mail.ru. Тел.: 8 (7282) 329267, г.Талдыкорган, улица Кабанбай 
Батыра, №26.

Ашық жиналыс түрінде қоғамдық тыңдаулар Алматы облысының Ақсу ауданында 
орналасқан "Самал-8" кен орнында құрылыс топырағын және "Жансүгіров-8" кен орнында 
құм-қиыршықтас қоспасын өндіру бойынша тау-кен жұмыстарының жоспары жобасы бой-
ынша өткізіледі. Қоғамдық тыңдауларды өткізу орны: Жансүгіров ауылдық округінің әкімдігі, 
Жансүгіров ауылы, Қабанбай батыр көшесі, 24 үй. АЖ өткізу күні мен уақыты: 08.02.2022 
ж. сағат: 10.00 белгіленіп отырған қызметтің бастамашысы: «ДӘНЕКЕР-ЖОЛ» ЖШС. 
"Geoconsulting" ЖК ықтимал әсерлері туралы жоспар құрастырушы тел. 87071119974, E-mail: 
geoconsulting@inbox.ru Жергілікті атқарушы орган "Алматы облысының Табиғи ресурстар 
және табиғат пайдалануды реттеу басқармасы" ММ Жергілікті атқарушы органның ресми 
Интернет-ресурсы htlps://ecoportal.kz, ол бойынша қоғамдық тыңдауларға шығарылатын ма-
териалдармен танысуға болады. Zoom конференциясына қосылу: конференция идентифи-
каторы: 74524559716, кіру коды: 48FQzc. Өз ескертулеріңіз бен ұсыныстарыңызды "Алма-
ты облысының Табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу басқармасы" ММ ЖАО 
мекенжайына жолдауға болады. 329267eco@mail.ru. Тел.: 8 (7282) 329267, Талдықорған 
қаласы, Қабанбай батыр көшесі, №26.

Өмірде еркін жүріп, еркін тұрғанды жаны қаламайтын жанды кездестіру 
мүмкін де емес шығар. Міне, қазақ дейтін текті халықтың басына бақ қонып, 
тәуелсіз ел атанғанына биыл 30 жылдың жүзі болып қалыпты. Айтылған 
сөз, жазылған тарих, ақтарылған сыр арқылы менің жас жүрегім сол кездегі 
бауырластарымыздың көкейінде «азаттық», «еркіндік» сөздерінің тулап 
тұрғанын сезінеді. 

Тәуелсіздік туралы толғанған сәтте қазақ жастарының 1986 жылғы 
желтоқсанда болған үстем жүйеге қарсы толқуларын айтпай кетудің 
өзі азаматтық арымызға сын болмақ. Елдің бойына жиналған ашу-ыза, 
қайралған намыс күндердің бір күнінде бір жерден тесіп шығуы тиіс бола-
тын. Әлем картасына түбегейлі өзгеріс енгізген бұл оқиға түбінде желтоқсан 
оқиғалары деген атпен тарих сахнасында өз еншісін алды. 

Тұғырлы тәуелсіздіктің 30 жылдығына орай, мектебімізде тіл 
мамандарының жетекшілігімен маңызды тарихи - танымдық «Елімнің 
бақытын тербеткен тәуелсіздікке - 30 жыл!» атты іс - шарасы өткізілді. 
Мақсаты - Тәуелсіздік жолында құрбан болған қазақ жастарының ерлігін 
ұлықтап, көтерілістің шынайы мақсат - мүддесін өскелең ұрпаққа түсіндіру, 
бейбіт елдің көрінісін паш ету. Мерекелік кешті мектеп оқушылары үш тілде 
жүргізді. Атаулы кеш талай жандардың жүрегіне жылу сыйлады. Мектеп 
оқушылары бұл шараға белсене атсалысты. 

Қырандай самғаған қазақ еліміз өз қанатының астына қаншама ұлт 
өкілдерін сыйғыза білді. Егемендік алғаннан бастап, әртүрлі этностар 
арасындағы келісімді сақтай алды. Ұлтаралық қақтығыстардың орын 
алуына жол бермеді. Елімізде қазақтардың саны көп болғанымен, олар 
басқа халықтарды кемітпей, керісінше, оларға өз мәдениетін, тілін және 
дәстүрін дамытуға мүмкіндік жасады. Әрбір ұлттың дінін, тарихи мұрасын, 
және әдеп-ғұрпын құрметтеп, оларға шыдамдылықпен және түсінушілікпен 
қарады. Міне, осындай қазақтың кеңпейілділігін насихаттау мақсатында 
оқушыларымыз елімізде тұрып жатқан әр ұлттың ұлттық киімдерін киіп, 
ұлттық болмысын насихаттады. Қазіргі Қазақстан елінің тәуелсіздігін 
дәріптеді. 

Біздің өсу қарқынымызды, сайын даланың тәңірі атанған көк бөрінің 
ұрпағы екенімізді, досына адал, дұшпанына қатал, бірақ, шындықты 
қастерлеп төрге шығаратын қонақжай, мейірімді ұлт екенімізді  жоғарғы 
сынып оқушылары сахналық көрініс арқылы жеткізді. Бұл көріністен со-
нау қиын - қыстау заманда кез - келген ұлтқа жылы жүзбен қарап, мейірім  
шапағатын төгетін қара қазағымның кең жүрегін көре алдық. Іс-шара 
соңында мерекелік кеште белсенділік көрсеткен барлық оқушыларға сый-
құрмет көрсетіліп, мектеп директоры арнайы Дипломдармен марапаттады. 

Ең бастысы егенменбіз, азатпыз, тәуелсізбіз! Ендігі мақсат - мүддеміз де 
айқын, бағытымыз да, бағдарымыз да мәңгілік ел болмақ. Осындай елде 
тұрып, текті ұлтымыздың текті ұрпағына қызмет ету де бақыт. Өйткені, 
мен тәуелсіз елдің ұрпағымын. Туымыз тұғырлы, еліміз ғұмырлы болсын! 
Ұрпағымыз еліне қызмет етуден жалықпасын!

Арайлым ЖҰМАДІЛОВА,  
«Қарасу негізгі орта мектебі, мектепке дейінгі шағын 

орталығымен» коммуналдық мемлекеттік мекемесінің орыс тілі 
және әдебиеті пәнінің мұғалімі. 

ЕЛІМНІҢ БАҚЫТЫН ТЕРБЕТКЕН 
ТӘУЕЛСІЗДІККЕ - 30 ЖЫЛ!

Аудан тұрғындары назарына! Вниманию жителей района!

Қазакстанда сот болса, Аксу 
ауданындағы сот Зарықбаева 
Жадыра Өсербайқызындай бол-
сын. Әкiм болса Базарханов Есім 
Сейілханұлындай болсын. Қазіргі 
уақытта Есімнің жасы үлкен мен 
кішіні менсінбеу, халыққа дұрыс 
жауап бермеу, қарапайым халық 
пен қарапайым байланыс ор-
нату және кеселді жас болуы 
мүмкін. Бiрақ, Есім Сейілханұлы 
бұл жоғарыда жазылғандардан 
аулақ. Әкім болып келгеннен берi 
жағдайы төмен отбасыларға ба-
рынша көмек беріп, үйге кажетті 
барлық керек - жарақтар мен мате-
риалдарды кембағалы жандарға 
таратып беріп жатыр. 

Ендi Ақсу ауданының 
соты Зарықбаева Жадыра 
Өсербайқызындай болсын деп 
айтудан жалықпаймын. Жадыра 
орыс ұлтына сен отыра тұр, ше-
шен сен шегiнiп кет, неміс соттан 
шық деп жауап бермейді. Және де 
Жадыра еш уақытта ұлт бөлмейді. 
Жадыра шешім шығарарда ал-
дымен не жағдай болды, болма-
ды өзі жанындағы сот орындау-
шы Сұлтанова Дариғаны және 
Жансүгіров ауылдық округінің әкімі 
Мұсабаланов Ілияс Сәбитұлын 
қосып, тексеріп, үйдiң кұжаттарын 
алып, көзін әбден жеткізіп, содан 
кейін ғана шешім шығарады. Сот 
шешімдерінің мүлтіксіз орында-
луы елімізде заңдылықтың қатаң 
сақталатындығын көрсетеді. Де-
генмен, кей жағдайларда соттың 
шығарған шешімдерін сот орын-

Халық жанашырлары
даушысы заңнамада көрсетілген 
мерзімде орындай алмайды. Сот 
шешімі шыққанмен, ол орын-
далмайынша азаматтың немесе 
заңды тұлғаның құқықтары қалпына 
келтірілді, әділдік орнатылды деп 
айта алмаймыз. Осы орайда, сот 
шешімдерінің сапасын артты-
ру қажеттігін Президент Қасым-
Жомарт Тоқаев халыққа арнаған 
Жолдауында атап көрсеткен бола-
тын.

Жадыра Өсербайқызы Алматы 
облысының халқының жанашы-
ры, халық десе ішіп отырған асын 
тоқтатып, қандай жағдай болса-
да халықтың жағдайын орнына 
келтіріп жүреді. Жаратушы Алла 
жаратқан Алматы облысының 
белсенді азаматы Ғаббасұлы 
Амандықтың амандығын тілеген ақ 
сақалдар мен ақ жаулықты аналар, 
екінің бірі егіздің сыңары Амандық 
аман бол, Алматы облысын жүз жыл 
басқарсын деп бата беріп, Алладан 
сұрайды. Олардын ішінде, батаның 
қасында Хизар Абуұлы да бар. Жа-
дыра Өсербайқызы Амандыққа жет-
песе де, тура Амандықтың жолын 
ұстап, халықтың алдында аспанға 
қарап тұрмайды. Өте жақсы деген 
сөз бұдан артық болуы мүмкін емес. 
Егер Жадыра сот қандай кыз екенін 
халық білсе, Жадыраны облыстық 
сот  жұмысына алатын еді. 

Жансүгір ауылының округ әкімі 
Мұсабаланов Ілияс Сәбитұлы жас 
жігіт болса да, өз ісіне мыкты жiгiт. 
Бәріне де бір әкімнің   ақылы мен 
парасаты, қажыры мен қайраты, 
ұлтжандылығы мен ұқыптылығы, 
әділдігі мен әдептілігі, 
қайырымдылығы мен жомарттығы, 
сондай-ақ, ұйымдастырушылық 
қабілеті жетіп артылуы керек. 
Оған аялы алақаны мен жүрек 
жылуын қосыңыз. Елдің бірлігі 
мен татулығына, ынтымағы мен 
достығына сызат түсірмеу әкімнің 
бірінші кезектегі абыройлы 
міндеті.  

Бір қарағанда қарбаласқа толы  
аудан өмірінде барлық шаруа 
жолға қойылып,  дамудың даңғыл 
жолына түсіп, өзінен өзі күн өткен 
сайын күш алып, зымыран  уақытқа 
ілесіп,  көз ілеспес жылдамдықпен 
өтіп жатқандай көрінеді. Өмір 
заңы мұны құптамайды. Қайта 
күн өткен сайын проблемалар 
көбейіп, үдерістердің ырғағы 
жаңа жағалауларға жетелей 
береді.  Аудан әкімі елді мазалай-
тын мәселелерді ұдайы көтеріп, 
жоғарыда отырған мәртебелі 
мырзалардың, қабырғалы 
қайраткерлердің құлағына  құюмен 
– ақ келеді.

Хизар ШИДАЕВ.  

Жаныңда жүр жақсы адам

2022 жыл ауданымыз үшін 
үлкен мерекелер жылы болғалы 
тұр. Келесі жылы Кеңес 
Одағының Батыры Есмұрат 
Сиқымов, Академик Жүрімбек 
Сыдықов аталарымыздың 100 
жылдық мерейтойлары өтеді. 
Аудан әкімі Есім Базархановтың 
қолдауымен аудан көлемінде 
әртүрлі ауқымды іс - шаралар 
өткізіледі. Бұл бағытта мәслихат 
хатшысы Б.Сүлейменов, 
бас сәулетші Нұрлан Мыр-
зеков, мектеп директорлары 
Рахат Ибраимова, Әділжан 
Сыздықбаевтармен бірге бюст-
тер орнатылатын орындар 
белгіленді.  

Аудан азаматтарын осы игі 
іс - шараларға бір кісідей атса-
лысып, бірлігіміз бен елдігімізді 
көрсетуге шақырамын.

Берікбол ҚАСЫМОВ, 
«Бөрібай Батыр» қорының 

төрағасы. 

Алматы облысының ветеринария басқармасы мен ветеринариялық 
пункттері бар. Ақсу ауданының ветеринариялық станция шаруашылық жүргізу 
құқығындағы мемлекеттік коммуналдық кәсіпорнының Қапал ауылдық округі 
ветеринариялық пунктінің мөрі жоғалғандығы туралы хабарлаймыз. 

Өз елі өз ерлерін ескермесе...
БІРЛІККЕ ШАҚЫРУ
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