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МӘҢГІЛІК  ЕЛ  -  ҰЛЫ  МҰРАТЫМЫЗ!

aksuoniri@mail.ru

Ақсу өңірі
Газет  1934 жылѓы  
1 ќазаннан  шыѓады

Тәуелсіз қазақ елінің жаңа Конституциясы 
қабылданғанына 30 тамызда 26 жыл толады. Бұл 
мерзім  тарих үшін аз ғана уақыт болғанымен, осы 
кезеңде ұзақ жылдарда жүзеге асырылуы мүмкін 
қыруар өзгерістерге қол жетті. Қазақстан Респуб-
ликасы экономикалық, саяси, идеологиялық 
дағдарыстарды жеңіп, әлемдегі алдыңғы қатарлы 
елдермен терезесі тең демократиялық даму жо-
лына түсті. 

1995 жылы  наурыз  айында еліміздің Тұңғыш 
Президенті, Елбасы Н.Ә.Назарбаев Қазақстан 
халықтары Ассамблеясының мәжілісінде жаңа 
Конституцияны қабылдау қажеттігі және Ата 
Заңымыздың басым бағыттары қаңдай болу 
керектігі жөнінде ой - ұсыныстарын ортаға салды. 
Бүкіл халықтық талқылаудан кейін, сол жылы 30 
тамызда жаңа Конституция қабылданды.

Конституцияны қастерлеу басты парызы-
мыз. Ата Заңымыз бізге таңдау құқығын беріп 
отыр. Өйткені, өміріңді өзің ойлағандай кұру бар 
байлықтан бағалы.

Ақсулықтарды Конституция күнімен 
құттықтаймын. Құттықтай отырып, әрқайсымыз 
болашаққа сеніммен қарап, мәдениетіміз 
марқайып, дәулетіміз арта берсін демекпін. 

Отбастарыңызға береке - бірлік тілеймін.

Есім Сейілханұлы БАЗАРХАНОВ,
аудан әкімі, "Nur Otan" партиясы Ақсу 

аудандық филиалының төрағасы.

Бейбіт Жаңылысұлы СҮЛЕЙМЕНОВ,
Ақсу аудандық мәслихатының 

хатшысы.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ӨЗІН ДЕМОКРАТИЯЛЫҚ, ЗАЙ-
ЫРЛЫ, ҚҰҚЫҚТЫҚ ЖӘНЕ ӘЛЕУМЕТТІК МЕМЛЕКЕТ РЕТІНДЕ 
ОРНЫҚТЫРАДЫ, ОНЫҢ ЕҢ ҚЫМБАТ ҚАЗЫНАСЫ - АДАМ ЖӘНЕ 
АДАМНЫҢ ӨМІРІ ҚҰҚЫҚТАРЫМЕН БОСТАНДЫҚТАРЫ.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ КОНСТИТУЦИЯСЫНЫҢ 1-БАБЫ.

30 тамыз - Қазақстан Республикасының Конституциясы күні!

Біз қазақ халқы ежелден 
мәмілегер халықпыз. Кез - кел-
ген мәселені, дауды келісіммен 
шешіп, бітімге келе білгендігіміз 
баршамызға тарихтан белгілі.  
Қара қылды қақ жарған әділ бидің 
бір ауыз кесімді сөзіне бағынып, 
бітімге келетін ата - бабамыздың 
бітімгершілік жолын бүгінгі қоғамда 
жалғастыру мүмкін бе?  Иә, әрине, 
ол мүмкін. Осы ретте сол байырғы 
қанымызда бар қасиетті заңнамалық 
заманауи тұрғыда дамып келе 
жатқан медиация ұғымымен байла-
ныстыра аламыз. 

Қазақ сөзге тоқтаған халық. 
Елді ортақ мақсат - мүддеге 
жұмылдыруда арнайы Дала 
парламенті жұмыс істеді. Онда 
ақсақалдардың байламына тоқтап, 
дауласқан тараптар келісімге келіп 
отырды. Төрелігін айтқан шақта, 
би ағасы екі жақтың уәжін тыңдап, 
айыптының кінәсін мойындатып, та-
туластырып отырғандығы бәрімізге 
белгілі. Осылайша көптеген 
мәселелер мәмілегерлік жолмен 
шешіліп, ел іші де тыныш болған. 
Қазақ халқы үшін бітімгершілік 
– билік айтудың ең озық өнегесі 
ретінде таныс. Демек, қазіргі медиа-
ция біздің тарихымызда баяғыдан 
бар дәстүр. 

МЕДИАЦИЯ - ЖАҢАРҒАН ДӘСТҮР
Медиатор сол тарихтарды 

айтылған қара қылды қақ жарған 
әділ билеріміздің орнында, олар 
да дауды қаншалықты шешу-
ге болатындығын, тараптардың 
қайсысы бейбіт шешімге жақын 
екендігін анықтап, өз тәжірибесіне 
сүйене отырып, тараптардың ортақ 
шешімге өз еріктерімен келуіне 
жағдайлар туғызады. Екі тараптар-
ды татуластырып, бітімге келтіреді. 

Медиация жүйесінің дамуы 
Қазақтандағы сот жұмысына 
жеңілдік жасап, дауды диа-
лог арқылы оңтайлы шешуге 
мүмкіндік беріп, халықтың құқықтық 
мәдениетінің дамуына зор ықпал 
ететіні анық. Медиация рәсімінің 
де басты мақсаты – дауға қатысты 
тараптарды қанағаттандыратын 
шешім табу. Яғни, байырғы игі 
дәстүріміз бүгінгі күні заңнамаға 
еніп, өмірімізге қайта келуде. 

Халқымызда «Бақ қайда барасың 
– ынтымаққа барамын»,-деген дана 
сөз бар. Сол айтылғандай, бірлікке 
жететін байлық жоқ, татулыққа 
жететін тірлік жоқ. Арамыздағы 
ынтымақтастық пен достығымызды 
сақтай білейік. 

    А.САЙЛАУБЕКОВ,
  аудандық сотының 

бас маманы. 

Қазақстан халқы үшін мерейлі 
мереке яғни, Тәуелсіздік төлқұжаты  
Конституциямыздың мейрамы. 
Бұл күнді еліміздің әр облысы, әр 
аймағы атап өтіп, тәуелсіздік үшін 
тағы да бір рет тәубе етеді.

Қай елдің болмасын, тұрмыс - 
тіршілігін реттейтін заң бар. Қазақ 
елі отауын тіккелі елдің берекесі мен 
бірлігін сақтайтын заңдар жазылған.

Тұғырлы тәуелсіздігіміздің, 
еңселі егемендігіміздің тірегі 
болған Ата Заңымыз Сіз бен біздің 

Конституция күні құтты 
болсын!

құқығымызды қорғап, тең өмір 
сүруімізді қамтамасыз етеді. 

Барша Қазақстан халқын  Конс-
титуция күнімен шын жүректен 
құттықтаймын! 

Отбасыларыңызға аман-саулық, 
бақыт, түсінушілік және Отанымыз 
Қазақстан Республикасына жарық, 
жақсы болашақ тілеймін.

ҚҰРМЕТПЕН: 
Ақсу аудандық соты 

төрағасының м.а. А.МАДИЕВ.

АУДАН ТҰРҒЫНДАРЫ НАЗАРЫНА!
Құрметті аудан тұрғындары! Үстіміздегі 

жылы 1 қыркүйектен бастап sanad.
gov.kz арнайы сайты жұмысын бастай-
ды, мұнда қазақстандықтар 15 қазанға 
дейін  онлайн  режимде  санаққа  қатысты  
барлық сұрақтарға жауап бере ала-
ды. Ол үшін Ақсу ауданы бойынша 17 
ауылдық округ әкімшілігінде e.gov өзіне 
- өзі қызмет көрсету бұрышы қосымша 
қызметін атқарады. Сонымен қатар ау-
дан орталығында сервистік әкімдікте және 
халыққа қызмет көрсету орталығында ин-
тернетке қосылған компьютері бар арнайы 
орын ұйымдастырылды. Азаматтар сауал-
нама онлайн режимде өз бетінше толты-
ру мүмкіндіктері ұсынылуда, сауалнама 
жүргізу барысында әр респондент (азамат-
тар) жеке сәйкестендіру нөмерін білу ке-
рек (ЖСН). Әр азаматқа халық санағынан 
өткені туралы анықтама беріледі.                     

Дәстүрлі жалпы аралау 1-30 қазан 
аралығында  интервьюерлер  үйлерді ара-
лап сауалнама толтырып, сауалнамадағы 
жауаптары  планшетке еңгізіледі.  Интернет 
арқылы берген мәліметтер қазан айында 
қайта есепке алынбайды. 

Құрметті ауыл тұрғындары! 
«Қазақстанда әркім маңызды!». 

Сондықтан барлықтарыңыздан 
Ұлттық халық санағына белсенді 
қатысуларыңызды сұраймыз!

АҚСУ АУДАНДЫҚ СТАТИСТИКА БАСҚАРМАСЫ.

КОНСТИТУЦИЯНЫ ҚАСТЕРЛЕУ БАСТЫ 
ПАРЫЗЫМЫЗ!

ДАРЫНДЫ ЖЕРЛЕСІМІЗ ДАРЫН ЕКІ ДҮРКІН 
ӘЛЕМ ЧЕМПИОНЫ

12 - 14 тамыз аралығында 
Ресейдің Уфа қаласында 
грэпплинг UWW күресінен 
жасөспірімдер мен жастар 
арасында әлем біріншілігі 
өтті. Байрақты бәсекеге 
облысымыздың 13 спортшысы 
барып, 5 алтын, 3 күміс, 4 қола 
медальді еншілеп қайтты.

Солардың бірі жерлесіміз 
Ойтоған ауылының тумасы Кен-
жебай Дарын Кадеттер арасында 
алтын медальды қанжығасына 
байлады. Жас өрен осымен 2 
дүркін әлем чемпионы атанды. 
Бұдан бұрын ол 2019 жылы Баку-
де балалар арасында өткен әлем 
біріншілігінде чемпион атанған 
болатын.

Осыған орай, аудан әкімінің 
орынбасары Амандос Ақышұлы 
жас спортшыны, бапкерімен ар-
найы қабылдады. Қазақстанның 
намысын қорғап, Ақсудың 
желкенін көтерген спортшы 
жерлесімізді құттықтап, аудан 
әкімінің Алғыс хаты мен арнайы 
сыйлық тарту етті. Жерлесіміздің 
алдағы жарыстарына да жеңіс 
тіледі.

Еліміздің көк туын биікте 
желбіретіп елге оралған Әлем 
чемпионы Дарын Кенжебай: 

– Бұл менің әлем біріншілігіндегі 
екінші алтыным. Додадағы барлық 
қарсыласым мықты болды. 
Бірақ ел намысы үшін тырысып 
мықтыларды тізе бүктірдім. Бұл 
Жеңісім Еліміздің Тәуелсіздігінің 
30 жылдығына арналады. Ақсу 
жері менің бірінші Отаным, туған 
жерім, – деді.

Жеңісті күндеріміз көп болсын! 
Аудан аты осындай дарындары-
мызбен асқақтай берсін!

Ербол СЫМХАНОВ.
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Мемлекет басшысының 
Жолдауында көрсетілген 
міндеттемеден кейін 2020 
жылдың 19 желтоқсанында 
«Қазақстан Республикасының  
кейбір заңнамалық актілеріне 
азаматтардың құқықтарын 
қорғауды және сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы іс - қимылды 
күшейту мәселелері бойынша 
өзгерістер мен толықтырулар 
енгізу туралы» Заң қабылданып, 
2020 жылдың 31 желтоқсанында 
қолданысқа енгізілді.  

Жаңа заңға сәйкес қылмыстық 
процестің үш буынды моделі 
қалыптасты.

Енді полиция қылмысты аша-
ды, оған қатысты тұлғаларды 
анықтайды, дәлелдерді 
жинақтайды және бекітеді.

Прокурор жинақталған 
дәлелдемелерге тәуелсіз 
баға беріп, азаматтардың 
құқықтарының бұзылуына 
тосқауыл қояды, азаматтардың 
қылмыстық процестің орбита-

ҮШ БУЫНДЫ МОДЕЛЬ: 
ПОЛИЦИЯ, ПРОКУРАТУРА 

ЖӘНЕ СОТ
сына заңсыз тартылуына жол 
бермейді, сотта мемлекетті айып-
ты қолдайды.

Ал, сот органы қылмыстық 
қудалау органы қызметкерлерінің  
әрекеттеріне түскен шағымдарды 
қарайды және түпкілікті шешім 
қабылдайды. 

Аталған қылмыстық процестің 
үш буынды моделі – азаматтардың 
құқықтарының дер кезінде 
қорғалуын қамтамасыз етеді 
және жоғарғы халықаралық 
стандарттарға жауап береді.

Осы орайда жаңа заңға сәйкес 
прокуратураның функционалдық 
міндеттері күшейтіліп, қылмыстық 
процестегі негізгі шешімдер 
прокурордың келісімімен және 
бекітуімен қабылдануда. Енді 
күдікті деп тану, әрекетін сара-
лау, тергеп - тексеру мерзімін үзу 
туралы шешімдер прокурордың 
келісімімен жасалады. 

Сондай-ақ, прокурор айыптау 
актісін, бұйрықтық іс жүргізуді, 
теріс қылық хаттамасын және 

қылмыстық істі тоқтату туралы 
қаулысын бекітеді.

Жаңа жоба қадағалау органда-
рына бірқатар жүктемелерді артып 
отыр. Үш буынды модельді енгізу 
адам құқықтары саласындағы 
жоғары халықаралық талаптарға 
толық көлемде жауап береді.

Үш буынды модель – адам 
құқын қорғаудың замана-
уи үлгісі. Басқаша айтқанда 
бұл – полиция, прокуратура 
мен соттың алдына қойылған 
жаңа талап. Әрі экономикалық 
ынтымақтастық және даму ұйымы 
елдерінің тәжірибесіне сүйенген 
халықаралық талап.     

Біз сөзге тартқан үш тараптың 
өкілі де қылмыстық процестің 
жаңа форматы құқық қорғау 
органдарының жұмысындағы ай-
ыптау бағытын жоюға мүмкіндік 
беретініне сенім білдірді. Ал, 
қарапайым халыққа ең қажеті – 
механизмнің нақты жұмыс істегені.

Үш буынды модельдің бас-
ты басымдығы азаматтардың 
конституциялық құқықтарын 
қорғау болып табылатындықтан, 
ол құқық қорғау органдарына сенім 
деңгейін арттыру мәселесіндегі 
кезекті қадам болады.

АҚСУ АУДАНЫНЫҢ 
ПРОКУРАТУРАСЫ.

Тіл – қай ұлтта, қай елде болса да 
қастерлі, құдыретті. Ол әрбір адамға 
ана сүтімен бірге еніп, қалыптасады. 
Тіл байлығы - әрбір елдің ұлттық 
мақтанышы. Ол атадан балаға ми-
рас болып қалып отыратын баға 
жетпес мұра. Демек, әр адам ана 
тілін көзінің қарашығындай қорғауға, 
оның орынсыз шұбарлануының 
қандайына болса, да қарсы тұруы 
тиіс.

Елбасы Н.Назарбаевтың 
«Қазақстан-2050»: «Бір мақсат, бір 
мүдде, бір болашақ» атты Жол-
дауында: «Енді ешкім өзгерте ал-
майтын бір ақиқат бар! Ана тіліміз 
Мәңгілік елімізбен бірге Мәңгілік 
тіл болды. Бұл мәселені даудың 
тақырыбы емес, ұлттың ұйытқысы 
ете білгеніміз жөн. Біздің тіліміз 
мемлекеттің барлық жүйесінде 
қолданылуы үшін біз өзімізді өзіміз 
қамшылауымыз керек және осыған 
өзіміз атсалысуымыз қажет»,-деген 
Жолдауындағы сөздерін барша 
қазақстандық құптайды. Біздің тіліміз 
- бірлігіміздің тірегі, халқымыздың 
ұлттық байлығы.

Кез - келген елде тілдік аху-
ал өзгерген жағдайда тіл саяса-
ты да жаңа талаптармен толығып 
отыратыны ақиқат. Және де 
барлық елдерде мемлекеттік тілді 
білу заң арқылы міндеттелген.  
Қазақстан Республикасының  «Тіл 
туралы» заңында «Қазақстан 
халқын топтастырудың аса 

ТҰҒЫРЫ БИІК ҚАЗАҚ 
ТІЛІ

маңызды факторы болып табы-
латын мемлекеттік тілді меңгеру 
– Қазақстан Республикасының 
әрбір азаматының парызы»,-деп 
көрсетілген. Әлемде жеті түркі 
мемлекеті бар десек, соның ал-
тауы өз тілінде ел басқарып, бір-
бірімен қарым - қатынасты тек 
өз тілінде жасауда. Кез - келген 
қазақ, қазақстандық бір-бірімен тек 
мемлекеттік тілде сөйлесетін уақыт  
келді.

Тәуелсіздік қазаққа не берді десек, 
санымыз өсті, санамыз өркендеді, 
рухымыз жанданды. Рухымызбен 
бірге тіліміздің тұғыры да биіктеуі 
шарт. Ана тілі – алтын қазына, ана 
тілін қадірлеу, беделін нығайту 
біздің парызымыз. Абай әрлеген тіл, 
Жамбыл жырлаған тіл – қазақ тілі, 
Мәңгілік елдің мәңгілік тілі болып 
қала бермек. 

Ажар РАЗБЕКОВА,
 аудандық сотының 

бас маманы, сот 
отырысының хатшысы. 

Халықты жұмыспен қамту 
орталығы интернет кеңістігінің да-
муына байланысты, электронды 
қызмет алудың тиімділігін келген 
азаматтарға түсіндіріп, танысты-
руда. Уақыт орнында тұрмайды, 
осыған орай, қоғамда заманауи 
электронды қосымшалардың 
маңыздылығы күннен күнге ар-
тып келе жатқанын айтып, 
сол қосымшаларды қолдануға 
шақырады.

«eGov mobile» жаңа мобильді 
қосымшасы арқылы есепсіз 
қағаздарды әп-сәтте қолға түсіре 
аласыз.

Мобильді үкіметке тіркелу 
қиын емес. Қосымшаны ЭЦҚ-мен 
(электрондық цифрлық қолтаңба) 
немесе бір реттік құпиясөз арқылы 
авторизациялау арқылы кәдеңізге 
жарата аласыз.

«Цифрлық құжаттар» - «eGov 
mobile» қосымшасында жеке 
электрондық құжаттарды сақтау 
сервисі. Сондай-ақ, сервис азаматқа 
оның келісімі бойынша үшінші 
тұлғаға құжаттарға қол жеткізуге 
мүмкіндік береді.

«Электрондық еңбек биржасы» - 
жұмыс іздеу мүмкіндігін қамтамасыз 
ететін  жұмысқа орналастыру бой-
ынша бірыңғай цифрлық алаң. Осы 
сервис арқылы жұмыссыздарды 
жұмыспен қамтуға мүмкіндік бар:

• түйіндеме жасауға, жұмыс 
берушілерден сұхбаттасуға шақыру 
алуға, бос жұмыс орнына жауап бе-
руге немесе шақырудан бас тартуға;

• бос жұмыс орындарына жазы-
лым жасауға және электрондық по-
шта арқылы хабарлама алуға;

• кәсіби бағдарлау тестінен өтуге, 
қорытындысы бойынша өзіңізге ең 
жақын кәсіпті анықтауға болады.

Электрондық еңбек биржасы-
ның негізгі мақсаты – азаматтар 
мен жұмыс берушілерге еңбек 
делдалдығын көрсету, жұмыспен 
қамтуға жәрдемдесудің және 
жұмыссыздықтан әлеуметтік 

Электронды қосымшалардың заманауи 
қоғамдағы маңызы

қорғаудың белсенді шараларын 
жүзеге асыру.

Енді жұмыс беруші өзінің бос 
жұмыс орны туралы ақпаратты 
электрондық еңбек биржасында 
жеке кабинеті арқылы беріп, бұл 
барлық бос жұмыс орындары бой-
ынша мәліметтерді ұсыну туралы 
міндетті заңнама қағидаттарының 
іске асырылуын жеңілдетеді. 
Қажетті қызметтерді іздеудің барлық 
үдерістері кәсіпкерлермен өзара 
белсенді және нақты байланысқа 
өтумен сүйемелденеді.

Порталда мынадай қызмет-
тер жүзеге асырылады:

1. Адамдарға жұмыспен қамту-ға 
жәрдемдесудің белсенді шаралары-
на қатысуға жолдамалар беру;

2. Жұмыс іздеп жүрген адамдарды 
тіркеу;

3. Жұмыссыз ретінде жұмыс іздеп 
жүрген адамдарды тіркеу;

4. Мемлекеттік атаулы әлеуметтік 
көмек тағайындау;

5. Жұмыссыз ретінде тіркеу туралы 

анықтама беру.
Қорыта айтқанда, кез - келген 

уақытта қажетті құжатты алуға 
мүмкіндік беретін «eGov mobile» 
қосымшасының пайдасы мол.

Сонымен қатар жақында 
іске қосылған «Digital agent» 
мобильді қосымшасы мемлекеттік 
қызметшілердің жұмыс сапасын 
саралауға  жол ашты. 

«Digital agent» қосымшасы 
арқылы азаматтар жұмыспен 
қамту орталықтарындағы 
мемлекеттік қызмет көрсету сапа-
сын бағалауға және нақты уақыт  
режімінде агенттікті хабардар етуге 
мүмкіндік алды. Бұл қосымшаның 
артықшылығы да осында.    

Заман талабына сай берілген 
мүмкіндіктерді тиімді қолданайық!

        Баян ҚҰРМАНҒАЛИЕВА, 
халықты жұмыспен қамту 
орталығының директоры,                                                
«Nur Otan»  партиясының 

мүшесі.                                

«Электрондық үкімет және электрондық мемлекеттік 
қызметтер» бойынша «Электрондық үкіметті» 
пайдаланудың дағдылары, соның ішінде үйден шықпай-
ақ, «онлайн» түрде қажетті электрондық мемлекеттік 
қызметтерді алу. Сондай-ақ, еліміздің барлық облыс 
орталықтарында сандық қызмет көрсету орталықтарын 
іске қосу жоспарланып отыр. Ол өте маңызды әрі тиімді. 
Қазіргі заман талабына сай осы саланы жетілдіру 
мәселесіне үлкен көңіл бөлініп отыр. 

Электронды үкіметті дамыту дегеніміз не? Біріншіден, 
халықтың компьютерлік сауаттылығын көтеру, халыққа 
қызмет көрсету орталықтарының қызметін жақсарту, сол 
арқылы мемлекеттік қызмет сапасын арттыру. Жалпы, 
мұның бәрі халықтың байқуатты өмір сүруі үшін жасалып 
жатқан шаралар екенін түсінуіміз қажет.

Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер адамның тіршілік 
әрекетінің барлық саласы мен кезеңін қамтиды. Азамат 
дүниеге келген сәттен бастап өмір бойы мемлекеттік 
көрсетілетін қызметтерді алу арқылы мемлекетпен 
өзара әрекеттеседі. Осылайша туу туралы куәлік алу, 
арнайы әлеуметтік жәрдемақылар алу әр азамат үшін 
алғашқы мемлекеттік көрсетілетін қызмет болып табыл-
са, есейген кезде азамат жеке куәлік құжаттарын, білім 
және медициналық қызмет көрсетуді алады, кәсіпкерлік 
қызмет жүргізу барысында рұқсат құжаттарын рәсімдейді 
және т.б. Расында, қазіргі кезде мемлекеттік көрсетілетін 
қызметтерге сұраныс күннен - күнге жоғарылап келеді. 

Электрондық үкімет және Электрондық 
мемлекеттік қызмет

Бұл орайда, адамның баруын қажетсінбейтін толық 
электрондық форматқа көшу арқылы («электрондық 
үкімет» веб-порталы www.egov.kz) сыбайлас жемқорлық 
тәуекелдерін төмендетуге шақырамыз. 

Қазіргі уақытта мемлекеттік қызметтерді уақытылы 
көрсету үшін заңнамалық тұрғыдан мерзімдердің 
нақты бекітілгендігіне, тиісті ақпараттық жүйелердің 
қолданысқа енгізілгендігіне, жауапты қызметкерлер 
бекітіліп, мемлекеттік органдар қажетті материалдық - 
техникалық базалармен қамтылғандығына қарамастан 
мемлекеттік қызмет көрсету мерзімдерінің сақталу 
мәселесі де маңыздылығын жоғалтпады. Осыған орай, 
Ақсу аудандық сәулет және қалақұрылысы бөлімінде 
мемлекеттік көрсетілетін қызметтерді Е- лицензия-
лау, Egov.kz электронды үкімет порталы арқылы алуға 
арналған «Өзіне өзі қызмет көрсету» бұрышы ашылып, 
жұмыс атқарылуда. 

Сәулет және қалақұрылысы саласында заңды және 
жеке тұлғаларға 4 (төрт) мемлекеттік қызмет түрлері 
көрсетілуде. Көрсетілетін мемлекеттік қызмет түрлерінің 
сапасын арттыру және атқарушылық тәртіптің деңгейін 
көтеру күнделікті бақылауда.

Алшын ТӨЛЕНДІ,
аудандық сәулет және қалақұрылысы 

бөлімінің  бас маманы. 

айғақ болып табылады. Елбасымыз рухани жаңғырудың бірнеше 
принциптерін ұсынды: Бәсекелестік қабілет. Ғаламданудың жаһандық 
жүйесіне еніп, ХХІ ғасырдың талаптарына дағдыланудың қамына кірісу 
сапалы табыстың кілті екенін атап айтты. Прагматизм. Ұлан ғайыр 
қазыналарымызды қалпынша қолданып, қорғау, бір мақсатпен межелеген 
межеге жету арқылы түрлі саяси радикалды идеалогияларға тосқауыл 
болудың бағдарын ұсынды. Ұлттық бірегейлікті сақтау. Елбасымыз үшінші 
қағидасында ұлттық код, яғни халқымызға тән салт-санамыз, асыл 
мәдениетіміз бұлардың барлығы бойымызда жалындап, үні шырқалып 
тұруын баса айтты, сонда ғана алға басулар болатының ескертті. Білімнің 
салтанат құруы. 

Қазіргі таңда білім бағдарламаларының елімізге ұтымды үлес қосып 
келе жатқанын айта келіп, табыс тізгіні – білімді болашақ жастардың 
қолында екеніне баса назар аударды. Қазақстанның революциялық емес, 
эволюциялық дамуы. ХХ ғасыр қасіреттерін қаперімізге сақтап, одан 
сабақ алу және де дүрбелең туғызу экономикалық күйреуге алып келетінін 
қазіргі кезде болып жатқан әлемдік толқыныстарды мысалға келтірді. 
Ревалюциялық өзгеріс емес, эволюциялық жаңару алып келуіміз керек 
екеніне ой қортты. 

Қорыта айтқанда, бұл Елбасымыздың ұтымды қағидасы, халқына 
деген үндеу өсиеті деп білемін. Ішкі руханиятымыз арқылы, сыртқы 
өзгерістерді жақсы жағынан қабылдап, жаңғырудың даңғыл жолына түсуге 
көшбасшымыз болашақ мына бізге дара жол көрсетті. Ол соқпақтардан 
қалай өту керектігін айтып, бағыт - бағдар берді. Ендеше, көкжиектен 
ауытқымай, ұлт көшбасшысының өскелең ұрпаққа меңзеген дара жолымен 
биік шыңдарды бағындырайық.

ЭКСТРЕМИЗМ МЕН ТЕРРОРИЗМНІҢ АЛДЫН АЛУ

«Экстремизм» термині сөзбе-сөз 
(лат. Еxtremus – шеткі) шектен тыс 
көзқарастар мен әрекеттерді ұстану, 
қоғамдағы тәртіп пен нормаларды 
жоққа шығару ретінде анықталады. 
Экстремизм – әруақытта әр 
қалай көрініс беретін өте күрделі 
құбылыс. Ал, «терроризм» ұғымына 
қатысты көптеген анықтамалар 
мен түсіндірмелер болғандықтан, 
жұртшылыққа ортақ анықтама 
беру қиынға соғады. Алайда, оның 
«зорлық - зомбылық», «қорқыныш 
пен үрей туғызушылық» және 
«кінәсіз адамдарға кесір тигізу» сын-
ды басты белгілерін айқындай кету-
ге болады. Бұған негіздесек, терро-
ризм «үкімет немесе қоғамды белгілі 
бір саяси талаптарды қабылдауға 
мәжбүрлеу мақсатында жүйелі 
түрде жасалатын қоқанлоққы мен 
зорлықзомбылық» дегенге саяды.

Экстремизмнің пайда болу 
себебі, әр қоғамда әртүрлі болады 
және сол қоғамдағы объективтік 
және субъективтік жағдайға бай-
ланысты. Әйтсе де, экстремизмнің 
пайда болуы мен таралуының 
базистік жағдайы бар. Ол кез - кел-
ген қоғам мен мемлекетке тән. 
Қазіргі кезеңде экстремизмнің пай-

Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру
Рухани жаңғыру – адам баласының 

оның ішкі әлемінің жаңаруы, сана - 
сезімі, жаңа өзгерісті қабылдай білуі. 
Рухани жаңғыруда өркениеттің өрге 
жүзуімен байланыстырамыз. Та-
рих сахнасына көз жүгіртсек, өскен 
ұлттың өрби түсуіне осы «рухани 
жаңғыру дәлел». Көне замандағы 
көрікті қалаларымыз, сән салтанат-
ты таласқан озық ескерткіштеріміз, 
мәдени мұраларымыз бұртартпас 

да болуының негізгі факторлары 
ретінде эксперттер мыналарды 
ұсынады: әлеуметтік экономикалық 
тоқырау; жергілікті тұрғындардың 
көп бөлігінің өмір сұру деңгейінің 
кұрт түсуі; мемлекеттік басқару 
жүйесі мен саяси институттардың 
деформациясы; олардың қоғамдық 
дамудың пісіп тұрған мәселелерін 
шешуге қабілеті жетпеу; саяси 
режимнің тоталитарлық сипат алуы; 
биліктегілердің оппозицияны ба-
сып тастауы; еркін, жаңаша ойлау-
ды қуғындау; ұлттық қанау; жеке 
топтардың өз міндеттерін шешуін 
жеделдетуі; лидерлердің саяси ам-
бициялары және т.б

Экстремизмге қарсы күрестің 
бірден - бір жолы - олар туралы 
өз уақытында шынайы мәлімет 
беру. Бұл жерде әрине күнделікті 
ақпарат құралдарының рөлі өте 
жоғары. Әйтсе де, жасөспірім ба-
лалар үшін ақпарат құралдарының 
беретін мәліметі де жеткілікті 
емес. Секталардың, экстремистік 
топтардың қаупі туралы жастар-
ды көбірек хабардар етіп отыру 
қажет. Ол үшін барлық мектеп-
терде «Дінтану» сабағымен қоса 
мамандар қауіпсіздік сабақтарын 
өткізіп, онда экстремистік топтар-
ды, тоталитарлық секталарды қалай 
білуге болатынын түсіндіріп, олар-
дан қалай сақтану жолын көрсетіп 
отырулары керек.

Зүлфия БАПЫШЕВА, 
Көкөзек ауылдық 

кітапханашысы, "Nur Otan" 
партиясының мүшесі.

***
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Бүгінде ел игілігіне арналған 
бағдарламалар көп. Тек 
бағдарлама тиімділігін пайда-
лана білуге сауаттылық, ізденіс 
қажет. Бүгінде еңбек етемін де-
ген адамға жұмыс көп. Бастысы 
ниет болса болғаны. 

Қапал ауылында 14 тамыз 
күні «Тамшыбұлақ» қорының 
жетекшісі Есімбеков Жанат 
Ниязұлының ұйымдастыруымен  
«Жүнді өңдеу және ұлттық 
көрпе жасау бойынша 
этникалық шеберханасының» 
ресми ашылуы өтті. Жүнді 
өңдейтін апараттар әкелінді. 
«Тамшыбұлақ» қоғамдық қоры   
«Азаматтық бас-тамаларды 
қолдау орталығы» КЕАҚ грант 
қаражатымен  және «Ауыл-
да азаматтық бастамаларды 
дамытуға бағытталған іс - ша-
ралар кешенін ұйымдастыру»  
тақырыбындағы «Ақтөбе 
облысының ҮЕҰ қауымдастығы» 
байқауының аясында «Жүнді 
өңдеу және ұлттық көрпе жасау 
бойынша этникалық шеберха-
на ашу» әлеуметтік жобасын 
жүргізуде.

Жобаның мақсаты - жүнді 
өңдеу және ұлттық көрпе жасау 
бойынша этникалық шеберхана 

 Жақсылық жасай білейік!  

ашу арқылы 2 табысы жоқ әйелді 
жұмысқа орналастыру, соны-
мен қатар ауылда кәсіпкерлікті 
дамыту, жастарды оқыту және 
халыққа қызмет көрсету, соның 
ішінде әлеуметтік осал топтарға 
жеңілдіктер беру мақсатында. 

Қазір кәсіптің, еңбектің заманы 
емес пе? Біз де уақыт ағымына 
ілесіп, кәсіп көзін ашуды мақсат 
еттік. Тиісті құжаттарымызды 

өткіздік. Соның нәтижесінде, 
бағдарлама жеңімпаздарының 
бірі болып танылып, 
қайтарымсыз грантына ие 
болдық»,-деді «Тамшыбұлақ» 
қорының жетекшісі Жанат 
Есімбеков Ниязұлы.

Айсауле ЖАЙЛАУХАН,
Қапал ауылдық 

кітапханасының 
кітапханашысы.

1991  жылғы   келген  еліміздің   
тәуелсіздігі   осыншама   жыл-
дар   өткенде   не  берді  деген  
сұраққа   өзіміздің тұрғылықты 
жерде,  өзіміздің еңбек ететін жер-
де  қандай өзгерістер болғанын    
мысал  ретінде   алып,  жауап  
беріп  көрейік.

Ең бірінші ауылымызда   
кеңестік   шаруашылық   тараты-
лып,  оның  жері,  мүлік,  дүние,   
техникалары, малдары  ауыл-
да  құрылған  жеке    шаруа   
қожалықтарына   бөлініп   берілді.  
Қазіргі  таңда   ауылшаруашылық  
жерлер   игеріліп, төрт - түлік  мал  
өніп,  өсіріліп  жатыр. Бұрыңғы ескі 
машина, тракторлардың орнына 
жаңа техникалар алынып жатыр. 
Мал басы 500-ден  асатын бірнеше 
шаруа қожалықтары жұмыстарын 
жүргізуде.  Алғашқы жылда-
ры көптеген тұрғындар үйлерін 
бұзып,  жаппай  қалаға   көшкен 
еді. Сол жылдары   ауылдағы  
халық  саны  едәуір   кеміп  кеткен   
еді.   Кейінгі   жылдар  бұл үрдіс 
тоқтап, қайта  керісінше,  қаладан  
ауылға көшу мысалдары  бар.  
Жас отбасылар шаңырақ  көтеріп, 
қаладағы  үлгімен ауылдан  
жаңадан   үйлер  салынып жатыр. 
Жастар мал   өсіріп, оған  қажетті  
жем  шөпті,   басқа  да  өсімдіктерді 
суармалы   жерлерге  сеуіп,  жақсы  
өнімдер  алуда. Бірнеше жылдан 
бері  қант  қызылшасын  өсіруді   
қолға  алған шаруа қожалықтары  
жаңа  технологияларды пайда-
ланып, өнімдерін Ақсу қант зау-
ытына өткізумен шұғылдануда.   
Ауыл тұрғындарын   ауыз   су-
мен толық қамтамасыз  ету  үшін  
мемлекеттік қаржы есебімен,   жер 
астынан су алынып, су  жүйесі 
арқылы барлық үйге  таратылған. 
Шалғайдағы ауыл  болса  да   ин-
тернет,   ұялы  телефон жүйелері 
жақсы  жұмыс  істейді, ол  үшін  
соңғы жылдары ауылдың тура 
ортасынан тиісті сигнал алып, та-
рататын 2 арнайы қондырғы орна-
тылды. Ең  соңғы үлкен   жаңалық,   
ауылдың   барлық көшелеріне ас-
фальт жол  салынып, жаяу адам 
үшін де   машина,  трактор  үшін   
де  керемет  бір жақсылық бол-
ды.  Ал енді, ауылдың мектебінің  
осы жылдардағы өзгерістеріне   
келетін болсақ,  ең  бірінші  ауызға   
алатынымыз -  бұрынғы кеңестік  
жүйенің  белгісі,  Қызылорақ  де-

ҚАЗАҚСТАН 
РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ  

ТӘУЕЛСІЗДІГІНЕ  30  ЖЫЛ!

ген  атауын  өзгертіп,  осы   өңірде  
алғашқы мектеп салдырған, 
халқының жанашыры, елге  
басшылық жасай  білген, бай 
болғаны үшін Талдықорған   
қаласындағы түрмеге қамалып,   
жазықсыз атылып кеткен Бижарас   
Садырбайұлының  есімі   берілді.   

Сонымен қатар, ауылдың   орта-
сынан   мектептің   жаңа   ғимараты  
бой  көтерді. Мектеп   жаңа   жоба-
да   салынып, оқушылар, ұстаздар  
және қамту қызметкерлер үшін  
барлық жағдайлар жасалған,   
яғни, кең де жарық, жылы  класс 
бөлмелері, спорт залы, спорт 
алаңдары, еңбек шеберханала-
ры, пән  кабинеттері арнайы ком-
пьютерлермен, құралдарымен   
жабдықталған. Мектепке   
көптеген жас мамандар келіп, 
«Дипломмен ауылға» мемлекеттік  
бағдарламасы бойынша тиісті   
көмектерін алуда. Мектептегі   
оқушылар  саны  жыл  сайын   өсу   
үстінде.   

Тәуелсіздік   елімізге   не  берді  
деген  сұраққа қысқаша түрде   
осылай жауап беруге болады.    
Ата – бабаларымызға арман   
болған,  Әлихан Бөкейханов, Ах-
мет Байтұрсынов   және   мыңдаған   
басқа   күрескерлер   өмірін   қиған   
тәуелсіздік   үшін   күрес   осын-
дай   жемістерін  беріп  жатыр. 
Еліміз -  Қазақстан Республикасы 
болашақта   дүние   жүзі   бойын-
ша   қуатты  мемлекетке  айналып,  
азаматтары еркін  елде бақытты  
өмір  сүреді,- деп  сенемін.

Тәңірберген МҰХАМАДИЕВ,
Б.Садырбайұлы атындағы  

орта мектебінің математика   
пәнінің мұғалімі. 

«Nur Otan»БПҰ-ның мүшесі.

Діни экстремизм деп - діни дұшпандылық пен 
жек көрушілікті қоздыру мақсатымен мемлекеттің 
аумақтық біртұтастығы мен тәуелсіздігін бұзу 
және мемлекеттік құрылысты күшпен өзгерту 
мен билікті күшпен басып алуға үгіттейтін дінге 
негізделген немесе діни элементтерді қамтыған 
қауіпті іс - әрекетті айтамыз. Діни терроризм деп 
- дін атынан камуфляждалып жарылыс жасау, 
өрт қою немесе адамдарды қаза ұшырату, елеулі 
мүліктік залал келтіру, қоғамға қауіпті өзге де 
зардаптарды тудыру, қоғамдық қауіпсіздікті бұзу, 
халықты үрейлендіру, мемлекеттік органдардың, 
шет мемлекеттің немесе халықаралық 
ұйымның шешімдер қабылдануына ықпал ету, 
соғысқа арандату не халықаралық қарым - 
қатынастарды шиеленістіру және т.б. діни эле-
ментке негізделген содырлық іс - әрекеттерді 
айтамыз. Ал, деструктивті діни ағымдар деп - 
қоғамда қалыптасқан  дәстүрлі жүйеге дін атын 
жамылып, қауіп төндіретін, негізсіз терістейтін,  
жоққа шығаратын, прозелетизмді насихаттай-
тын, дін атына сай емес мұрат - мақсаттарда іс 
- әрекеттер жасап, заңсыз немесе заңның тиімді 
тұстарын әртүрлі қитұрқы әдіс - тәсілдермен өз 

мүддесіне барынша пайдаланатын денаминация-
ларды айтамыз. Еліміздегі исламдық бағыттағы 
деструктивті ағымдарға негізінен сәләфилік 
идеямен қаруланған діни топтар жатады.  
Бүгінгі күннің бет алысына қарай мың құбылып, 
сабан астынан су жүгіртуді көздейтін деструктивті 
діни ағымдармен біз ымырасыз күресуге тиістіміз. 
Заманымыз түлкі болса, әріптестеріміз тазы бо-
лып шалуға әзір тұру керек. 

Өйткені, деструктивті діни ағым өкілдері жоққа 
шығарғысы келген дәстүрлі құндылықтарымыз 
ұлтымыздың қаны мен жаны болып есептеледі. 
Ал, қан мен жансыз ұлт тірі өмір сүре алмай-
ды. Дін ежелден адамзат өмірі мен әлемдік 
өркениетте маңызды орынға ие. Діннің атын жа-
мылып, қоғамдағы аз қорғалған, өзіндік сыни ой-
лау жүйесі нашар және албырт жастардың ара-
сында мемлекеттің өткені мен бүгініне, баянды 
болашағына күдікпен әрі сенімсіздікпен қарайтын 
идеяны таратпау, деструктивті ағымдарға 
қарсы жұмыс өзінің өзектілігін жоғалтпауы тиіс.  

Марал ТӨЛЕУБАЙ, 
Құрақсу ауылдық кітапханашысы. 

ДЕСТРУКТИВТІ ДІНИ АҒЫМДАРДЫҢ 
ЗАРДАПТАРЫ 

Биылғы жыл еліміздің Тәуелсіздігінің 
30 жылдығы. Бұл жыл жерлестеріміз 
үшін жеңісті, жемісті жыл болғанын 
спортшыларымыздың әлем чемпионат-
тарында көк туымызды биікте желбіретіп, 
Әнұранымызды әлем халқы алдында 
асқақтатқанынан көріп отырмыз. 

19 - 22 тамыз күндері аралығында Украи-
на елінде Киев қаласында, Комбат джиу - 
джитсудан жасөспірімдер мен жастар және 
ересектер арасында әлем чемпионаты өтті. 
Алматы облысы бойынша Талдықорған 
қаласы Жекпе - жек спорт мектебінің аты-
нан Н.Есеболатов ауылының тумасы спорт-
шы бауырым, Қанатайұлы Ерзат қатысып 
16 - 17 жас аралығында 75 кг. салмақта 
«Толық және тікелей байланыста» екі рет 
І орынға қол жеткізіп, 2 алтын медальды 
қанжығасына байлады. Алғашқы бапкері 
Азат Мұсабаев және Ержан Қанатайұлы.

Азаттың тағы бір шәкірті Аружан қызымыз 
жақында ғана Болгария астанасы Софияда 
ММА бойынша жастар арасындағы әлем 
чемпионатында топ жарып, қола медал-
мен оралып, аудан әкімінің Алғыс хатымен 
марапатталғаны туралы газетіміздің өткен 
нөмерінде жазған едік. Жеңіс құтты болсын! 
Көк туымыз биікте желбірей берсін! Жеңісті, 
қуанышты күндер көп болсын!

Енді Ерзат інімді мақтай бермей, «Алға 
Діңгек» ауылдастар чатындағы тілектерге 
кезек бергенім дұрыс шығар. Әрине, 
ол жерде де құттықтаулар көп, десе де 
аналардың тілегі, ұсынысы бізді де бей – 
жай қалдырмады. Майра апамыз: 

– Қайырлы күн ауылдың азаматтары!
Тағыда ортақ жеңістеріміз құтты болсын,- 

деп бастап, ауылда арнайы спорт кешені 
болмаса да, керемет спорт майталмандары 
туымызды көкте желбіретіп, Қазақстанмен 
бірге киелі ауылымыз - Діңгектің атын тіпті 
шетел азаматтарының аузында жаттатып 
жүрген  өрендерімізге Алла күш қуат, жеңісті 
күндер, саф алтындарды тағуға нәсіп етсін! 
- деп жалғастырыпты тілегін.

Қазіргі таңда жеңістерге жету үшін 

ауыздығын шайнап, ноқта үзіп жүрген 
ұл - қыздарымызбен, олардың ертең 
өкшесін басар, арттарында тағы да өсіп 
келе жатқан ұл - қыздарымызды баптауға, 
әрі қарай жеңіс тұғырының биік шыңына 
қондыруға, мүмкіншілік жасар ауыл азамат-
тары, өздеріңе үлкен де, жауапты сын түскен 
сияқты...

Құдайға шүкір, ауылымыздың «сойылын 
соғар», сен тұра тұр, мен сөйлейін,-деген 
азаматтарымыз бар!

Марқұм Нұртілеу ағаларың бастап кетіп 
еді, енді сол істі жалғастыру, «інісі бардың 
тынысы бар»,-дегендей, ауылдың белді, 
абыройлы, ел қатарынан жоғары жүрген, ай-

тар сөзі, көрсетер істері, беделі  бар азамат-
тары: Ғабит, Ғани, Манарбек, Берік, Тастан-
бек, Мейір, Жантас, Жеңіс, Нұржан, Ілияс т.б. 
сияқты азаматтары сендерсіңдер!

Облыс, аудан әкімшілігіне барып, 
спорт кешенін салу жайлы сұрақ көтерер 
болсаңдар, «құрғақ қасық ауыз жыртады»,- 
дегендей емес, шүкір олардың алдарын-
да сендердің мыстарыңды көтерер, ауыз 
толтырып, саусақпен санап отырып айтар 
жеңімпаздарың бар! АРУЖАН қызымыз об-
лыс атын шығарса, қалғандары да облыс, 
аудан атын шығарып жатыр емеспе?..

Мына бір мәліметті оқып, арнайы сақтап 
қойып едім, міне, сол мәліметтің ішінде 

біздің жоспардағы спорт кешеніміз жай-
лы бір ауыз сөз жоқ, енді мен ойлаймын, 
жеңімпаздарымызды естеріне түсіре от-
ырып, сөз бастайтын сәттің орайы кел-
ген сияқты... «Темірді қызған кезде соқ»,- 
дегеннің сәті келді - ау деймін...       

(...Елбасының республикада 100 спорттық 
- сауықтыру орталығының құрылысына тап-
сырысына сәйкес, облыста 13 спорттық - 
сауықтыру орталығы пайдалануға берілді. 
Тағы 5-еуі жақында беріледі. Олардың 
біреуі шалғайдағы Балқаш өңірінде. 
Қазірдің өзінде пайдалануға дайын. Бұл 
ретте біз спорт ғимараттарын, материалдық 
- техникалық базаны реттеуге ерекше на-
зар аударамыз. Бұның бәрі бұқаралық 
спортты дамытуға және жаңа таланттарды 
анықтауға ықпал етіп, нәтиже беруде...)

Ал біздің жастарымыз жаттығу кешенінсіз 
де, материалдық техникалық базасыз да, 
нәтиже беріп жатыр емес пе?

Спорт кешені - ол елдің жиған ақшасымен 
емес, (намыстың езуін айырған 85 жылғы 
түлектердің қолдауының өзі керемет, адам-
ды жігерлендірер дүние емес пе? Нағыз 
Азамат екенсіңдер айналайындар, аман 
болыңдар!) мемлекеттік (облыс, аудан 
көлемінде) қолдаумен бітетін құрылыс!

Ұл - қыздарымыз бізді жеңістерімен 
қуантып, абыройымызды көтерді, ендігі ке-
зек БІЗДІКІ...

Чатты толтырып жазар құттықтау сөз, 
(әрине! қуаныш ол дұрыс та) енді бірақ 
балаларға шынайы, іспен көмектесер кезең 
туды!..

Нағыз "бір жағадан бас, бір жеңнен қол" 
шығарар сәт міне қазір, енді туындады....

Ал! Бастайық Азаматтар, мен сендермен 
біргемін! АЛЛАҒА АМАНАТ, ІСКЕ СӘТ!,-деп 
аяқтаған екен. Ендеше, ел ағалары осы 
тілегімізді ескерер деген ойдамыз.

Ербол СЫМХАНОВ,
Қазақстан Журналистер 

одағының мүшесі.

ЖАТ ДІН - ҚАРАҢҒЫ ІН

ЕРЗАТТЫҢ ЕРЛІГІ ЕЛГЕ 
МАҚТАН



4 бетАЌСУ ӨЊІРІ27  тамыз 2021 жыл

Ұлттың ұлт болып қалыптасуы 
үшін оның тілі, діні, тарихы мен 
мəдениетінің алатын орны ерек-
ше. Тамырын тереңге жайған 
тарихымызға үңілетін болсақ, 
мəдениет пен өркениеттің пайда 
болып, дамыған ортасы, бастау 
бұлағы ол біздің ұлан байтақ жеріміз 
екенін көре аламыз. 

Ұлы Даланың ежелгі тұрғындары 
өз заманында түрлі жаңашылдыққа 
толы ашылуларды, жаңа құрал-
жабдық түрлерін, жаңа техноло-
гияларды дəл осы жерде Еура-
зия құрлығының төрінде ойлап 
тапқан. Осы орайда Елбасы-
мыз «Болашаққа бағдар: руха-
ни жаңғыру»  бағдарламасының 
жалғасы ретінде «Ұлы Даланың жеті 
қыры» атты мақаласын жариялады. 
Бұл мақала тарихы мен мəдениетін 
ұлағаттайтын əрбір қазақстандыққа 
бағдарланған үндеу іспеттес. 
Мақалада аталған Ұлы даланың 
жеті қыры тарих сахнасында ойып 
тұрып өз орнын алған бастамалар, 
жаңалықтар мен оқиғалар. Сақ 
пен ғұнның ізі қалған, Алтын адам 
табылған, Ұлы Жібек жолы қиып 
өткен, Түркі əлемінің бесігі болған 
ол-Қазақ жері.      

Бұл осы киелі топырақта дүниеге 
келген əрбір перзенттің бойын-
да мақтаныш сезімін ұялатады. 
Бізге бұйырған асыл мұрамызды 
жаңғырту, оны зерделеп, зерттеп 
тек Қазақ жерінде ғана емес, бүкіл 
төрткүл дүниеге паш ету біздің 
алдыға қойған мақсатымыз. Ел-
басымыз саралап, даралаған Ұлы 
Даланың жеті қырына тоқталайық.

Бірінші қыры - атқа міну мəдениеті. 
Тарихымызға үңілер болсақ ата-
бабамыз жаз-жайлау, қыс-қыстауға 
көшіп-қонып көшпелі өмір салтын 
ұстанған. Көшпелілер мəдениетінде 
жылқылардың рөлі ерекше екенін 
атап айтпасада белгілі жайт.

Екінші қыры - ежелгі металлур-
гия. Қазақстанның жер қойнауында 
кен байлықтарының мол қоры бар. 
Бұған дəлел Менделеев кестесінде 
барлық элементтердің қазақ жерінен 
табылуы. Қазақстанның ежелгі 
тұрғындары бұл байлықтың қайнар 
көзін ашып, оны өңдей білген. 

Үшінші қыры - аң стилі. Қазақтар 
байтақ дала төсінде еркін өскен 
ел болғандықтан табиғатқа етене 
жақын, қоршаған ортаның қыр сы-
рын түсіне алатын халық болған. 
Тұрмыстық заттарға табиғат 
нышандарының бейнесін, жабайы 
аңдардың кескінін жиі қолданған.

ҰЛЫ ДАЛАНЫҢ ЖЕТІ 
ҚЫРЫ

Төртінші қыры - Алтын адам. 
Әлемдік деңгейде Қазақстанды 
танытқан, қазақтардың тарихына 
жаңаша көзқарас қалыптастырған, 
əлем тарихында орны ерекше сақ 
заманының ескерткіші - Алтын 
адам. Алтын адамның табылуы 
бүкіл халықты дүрліктірген, əлемнің 
назарын Қазақстанға аудартқан 
оқиға болды. Бұл алтын киімді 
жауынгер сол кезеңде көсемдерді 
қалай ұлықтағанының, алтын өңдеу 
технологиясының жоғарғы деңгейде 
болғандығының айқын дəлелі. 

Бесінші қыры - Түркі əлемінің 
бесігі. Ұлы даланың жаңа кезеңі 
Түркі дүниесі бастауын осы Алтай 
тауларынан алған. Бұл жерде ежел-
ден қалыптасқан түркі өркениеттері 
қазіргі Қазақстанның экономикалық, 
сауда, мəдени, саяси өмірінде 
өшпес ізін қалдырды.

Алтыншы қыры - Ұлы Жібек жолы. 
Батыс пен Шығысты байланыстыра-
тын көпір Ұлы Жібек жолының ұлан 
байтақ Қазақстан жерін кесіп өткендігі 
туралы айтпасқа болмас. Мəдениет 
пен өркениет сабақтастығы орнаған 
бұл жол тұрмыс-тіршілігі əралуан 
халықтардың етене араласып, 
сауда-саттық, айырбас жүргізіп, 
қарым-қатынас орнатуға мүмкіндік 
туғызған бірден-бір ерекше Ұлы жол 
деп айтсақ артық емес. 

Жетінші қыры - алма мен 
қызғалдақтың отаны. Бүкіл əлемде 
көп таралған жеміс алманың тарихи 
отаны - Қазақстан. Ортағасырларда 
Ұлы Жібек жолы арқылы Жерорта 
жағалауларына дейін жеткен қазақ 
жерінде өсірілген алма сорттары 
қазіргі таңда бүкіл дүниежүзіне кең 
таралған жеміске айналып отыр. 
Қазақстан жерінің сұлулығының 
тағы бір символы - қызғалдақтар. 
Қызғалдақтардың тарихи отаны 
Қазақстан екендігі ғылыми түрде 
дəлелденген болатын. Осындай 
табиғи сыйлықтарға ие біз-қазақ ел 
неткен бақытты халық еді.

«Ұлы Даланың жеті қыры» 
мақаласында келтірілген 
мысалдарға сүйене отырып, 
тағылымы терең тарихымызға 
бойлап, одан үлгі-өнеге ала от-
ырып, жарқын болашаққа деген, 
Қазақстанның болашағына де-
ген керекті құндылықтарды бойға 
сіңіріп, оның дамуына үлес қосу əр 
азаматтың міндеті. Тарих, мəдениет, 
əдебиет салаларын зерттеп, оларды 
жаңа даму сатысына шығару, бүкіл 
əлем танитындай дəрежеге жеткізу 
бұл енді біздің еншімізде. Елбасымыз 
атаған, алға қойған нақты мақсаттар 
арқылы біз өз асыл арманымыз-
ды асқақтатып, жарқын болашақ, 
«Мəңгілік ел»» мұратымызға бір та-
бан жақындаймыз!

Зүлфия БАПЫШЕВА, 
Көкөзек ауылдық 

кітапханашысы, "Nur Otan" 
партиясының мүшесі.

Қуаңшылықтан қиындыққа тап болған батыстық ағайындарға бүкіл 
Қазақстан халқы жəрдем беруде. Осындай игі істен ақсулықтар да шет 
қалмай келеді. Биыл Тəуелсіздіктің 30 жылдығына байланысты «30 игі 
іс» айдарымен көптеген қайырымдылық шаралары ұйымдастырылуда. 
Солардың бірі - Есеболатов ауылының ерікті азаматтарының демеушілігімен 
маңғыстаулықтар үшін 500 тюк шөп, 250 тюк жоңышқа, 4,5 тонна арпа – би-
дай, сондай – ақ, 100 000 теңге ақшалай қаражат жиналып, аудан имамы 
Анарбай Тасболатұлы ауыл азаматтарына осындай береке – бірліктерің 
ажырамасын,-деп бата жасап, Ескелді ауданынан Маңғыстауға аттанатын 
қайырымдылық вагондарына тиеп жіберді. 

Жарайсыңдар азаматтар, ауылдарстар. Алға Діңгек!
Ербол СЫМХАНОВ.

Кез – келген мемлекеттің 
қуатты болуы, еңбекке қабілетті, 
ой еңбегі мен дене еңбегін қатар 
алып жүретін тəні мықты, рухы 
биік жандары көп елде ғана жүзеге 
асады. Халық даналығында: 
«Тəні мықтының, рухы мықты», 
«Дені саудың, жаны сау», 
«Денсаулық - басты байлық», 
«Спорт - денсаулық кепілі»,-деген 
сөздердің мəні тереңде жатыр.

Ал, спортты денсаулық кепілі 
дейтін болсақ, ел намысы сы-
налатын салада да біршама 
өзгерістер орын алып келеді. Ау-
дан аумағында түрлі спорттық жа-
рыстар ұйымдастырылуда. 

Биыл Тəуелсіздігіміздің 30 
жылдығына орай жəне Спорт 
күні кəсіби мерекесіне байла-
нысты 20 - 21 тамыз күндері 
жылдағы дəстүр бойынша Ақсу 
ауданының жаздық спартакиада-
сы өтті. Аталған іс шарада  жеңіл 
атлетика, стритбол, шағын футбол 
спорт түрлерінен 9 ауылдық округ 
қатысып, жалпы қатысушылар 
саны  197 адамқамтылды. 

Карантин шараларына байла-
нысты өткізілетін шараның ашылу 
салтанаты жасалмады. Жиналған 
командалар өзара жеребий тар-
ту арқылы үш топқа бөлініп, үш 
алаңда жарыс өтті. 

Жалпы командалық есепте І 
орын Ақсу ауылдық округі, ІІ орын 
Жансүгіров ауылдық округі, ІІІ 
орынға Жаңалық ауылдық округі.  
ие болды. 

Ойынның қорытындысы да 
шағын ортада ғана өтті. Облыстық 
балалар мен жасөспірімдер спорт 
мектебінің ғимаратында мек-
теп директоры Бекқали Шала-
пов, аудандық дене шынықтыру 
жəне спорт бөлімінің басшысы 
Ержан Тоғасов, спорт мектебі 
директорының орынбаса-
ры Сейфүлмəлікова Шынар 
Сəтбекқызы ауданымыздағы 
спорт ардагерлері мен жеңіске 
жеткен командалардың жаттық-
тырушылары мен жеке жарыстар-
да жүлде алған спортшыларды 
шақырып, марапаттады. 

Спорт ардагерлеріне арнайы 
облыстық спорт басқармасы аты-
нан спорт күніне байланысты 
ақшалай сыйлық пен аудан əкімі 
Есім Базархановтың Алғыс хатта-
ры табысталды.

Спорт ардагері, бүгінде 84 жасқа 
келген Барманбеков Жаркент ата-
мыз бен Еркенов Самат атамыз 
тарихи естеліктер айтты. Арда-
гер спортшы Жұмабек Рамазанов 
денсаулығына байланысты келе 
алмады. 

Спорт қай заманда да адам-
затты бейбітшілік пен берекелі 
тірлікке үндеп келеді. Қоғамның 
əл - ауқатының басты көрсеткіші-
адамның денсаулығы болса, оны 
нығайту мен салауатты өмір сал-
тын қалыптастыруда да спорттың 
алар орны ерекше.

Мемлекетімізде дене тəрбиесі 
мен спортқа жасалып жатқан 
қамқорлықты болашақтың кепілі 
деп түсінуіміз керек. Бүгінде спорт 
саласының дамып - өркендеуі 
үшін мемлекет тарапынан барын-
ша жағдай жасалып жатыр десек 
артық болмас.

Айтулы  төл мерекемізде 
барлық спортшылар мен олардың 
бапкерлерін, ардагерлерді, спорт 
қауымдастығын шын жүректен 
құттықтағым келеді. Сіздерге  
зор денсаулық, жеңіс жолында 
табыстарға жетіп,  Қазақстанның 
даңқын арттыра берулеріңізге  
тілектеспін.

Ербол ӘБДІКӘРІМҰЛЫ.
Суреттерді түсірген: автор.

СПОРТ - ДЕНСАУЛЫҚ 
КЕПІЛІ

СПОРТ КҮНІ Игі істен шет қалмайық!
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1
Нәрестең едім мен сенің,
Тұныққа бөлеп тербеттің.
Махаббат – жалғыз өлшемім,
Жарқырай күліп ержеттім.

Ержеттім түкті ойламай,
Күндердің кешіп шаттығын.
Суыңды кеттім бойламай,
Басылған болар аптығым.

Көкейге мың күй қонды да,
Есейіп кеттім, білемін.
Бөлеулі жатыр қойныңда
Бірақ та сәби жүрегім.

2
Дуылдай жанып май табан,
Жаз жайлап,
Кешкен көктемді,
Жарыңнан сенің қайтадан,
Көрінбей кеттім көп болды.

Жете алмай жүрмін, көп болды,
Толағай бесік тұр ма аңсап?
Қылыштай қиып бөктерді,
Қырды асып кетті думан шақ.

Десем де іштей болдыра,
(Жұмбақ қой тұрған бұл ғалам).
Арнаңда,
Менің орнымда,
Балықтай жүзіп жүр балам.

Қолдырап қалсын май табан,
Төріңді түгел аралат.
Жалғызым,саған, Жартоған,
Аманат болсын, аманат!

3
Кәмелетке сайлап сері жүректі,
Сал күндерім,
Сауық құрған жыл өтті.
Ақ толқындар арнайылап маған да,
Айтып ақты ақтарылып тілекті.

Қала алмаймын әлі бір күн тамсанбай,
Шыдамаймын шаттық өріп, 
                                                  жар салмай.
Толқыныңнан тұтандым да, Жартоған,
Жанып келем желсіз түнгі майшамдай.

Жанып келем,
Жана берсем,

ЖАРТОҒАНЫМ

Жансам мен,
Жанып бітіп ақтық рет алсам дем,
Тек өзіңе ғашық болып,
Аңсаумен...

4
Тер шығарып тебінгідей арқадан,
Тұнығыңнан жұтсам,
Құмар тарқаған.
Бабалардың қолы ойылған қазумен,
Әкелердің шөлін басқан Жартоған.

Арнасымен өмір құшқан Жартоған,
Шежірешіл жырау тоған, сал тоған.
Жағалаудан жалбыз исін сіміріп,
Жаныңа мен келіп тұрмын қайтадан.

Тірлік барда – таусылмайтын байтақ ән,
Қайтқан құстар қазақшалап айтады ән.
Жапырақ та  жайма жасыл желек те,
Саған сырын шертетіндей, Жартоған.

5
Жартоғанның толқындары,
Үзігеді өбеді.
Жағалаудың салқын лебі
Жанға рахат береді.

Жаз әуені жан елітіп,
Бойға желік енеді.
Қанатында әнді ерітіп,
Суға инелік төнеді.

Жалаң балтыр, мінсіз тұлға,
Күн сүймеген кеуде аппақ,
Құлайды –ау кеп үнсіз суға,
Жарқабақтан аунап қап.

Құмығады қызғыш үні,
Өшірер ме өртін бар.
Құшаққа алып қыз мүсінін,
Құнжыңдайды толқындар.

Жартоғанның жағасында,
Менің сәби шат күнім.
Жасыл нудың арасында,
Баса алмай жүр аптығын.

6
Сүттігеннің шайырланып түптері,
Жазылғанда шырмауықтың бүктеуі.
Жан жайлауы – жасыл орай, Жартоған,
Келем саған, күт мені!

Қозыбауыр көк құраққа оранып,
Бақбақ басы бұлтиғанда қабарып.
Ән тамғанда таңдайынан тарғақтың,
Қара сұлы бой жеткендей таранып.

Жетермін мен!
Көк құнанға ен тағып,
Қос тәртені көкті көздей қаңтарып.
Жалбыратып алақанның терісін,
Салқын сазға түскенінше қан тамып.

Шалғы жүзін шалғыныңа бойлатып,
Омыртқаны қытықтай тер ойнатып.
Қас қарайтып қайтармын-ау,
Шіркін –ай, дене дел-сал,
Лаззатыңнан бой балқып.

Жүрегімнің түссін солай жүктері,
Жартоғаным, жыр мекені, күт мені.
Болдырғанның өзі бақыт төріңде,
Аңсап соны жетем бір күн.
Күт мені!

1
Тасқын илеп тастап кеткен томардай,
Храм толы будда медеу бола алмай.
Коңтәжінің Жетісуда бағы ұшты,
Қаза тауып Қаскелең мен Боралдай.

Жалған дүние, шынымен - ақ түлкі ме ең,
Хас ноянның әрқайсысы бір түмен.
Алдаспаны құтқармастан қазақтың,
Көшіп кетті қопарылып жұртымен.

Жүйкелете азынайды лама әні,
Енді қанша қылыштан қан тамады?
Қыры сынды,
Теріс жақтан жел есті,
Қоңтәжінің тартып отыр қабағы.

Мына күйді, әттең, қандай жан ұғар?
Қайғы дерті айдаһардай шабынар.
Тыншытпайды түтіні де қорқордың,
Сарық татып саумал қымыз, сары бал.

Үні қазір өшер еді «тәйт !» десе,
Қапы қалмай, қай айқаста қайтты есе?
Мінәжатты бұзбаған жөн ханға да,
Будда бетін бермей жүрер әйтпесе.

Дәрі болмай қалды білем, қымызың,
Кеңесшілер тілін жұтты күн ұзын.
Жауырыншы сұғынады сүбеге,
Мөлиетін итке қимай бір үзім.

Қолы мүлде тимегендей бал ашып,
Обырлана ұшқындайды қарашық.
Сұғынады сорлы жауға тигендей,
Қолтықтағы битіменен таласып.

Бүгін неге бітер емес лама әні?
Лама әні тырналайды жараны.
Сұм жүрегі сұқтанады сұмдықтан,
Суып қалған ішілмеген тамағы.
                                                                      

2
Ханша көптен науқас еді.
Оңалмай,
Қыз ғұмырдың қызғалдағын тере алмай,
Сәскелікте иек қағып, көз жұмған,
Бақұлдасар тілге де еркін келе алмай.

Тәж бен бақыт әулетіне дарыған,
Қымбаты еді тәжінен де, жанынан.
Семді үміті,
Сөнді жалғыз шырағы,
Өзге тұяқ жоқ еді өз қанынан.

Қайқы қылыш қаһарланса – айды үптер,
Хан қайғысын хабарлауға қаймықты ел.
Текке өлуді қаламады нояндар,
Табылмады сұңғыла жан 
                                        «Жайды ұқ!» -дер.

ТАС ДІҢГЕК
БАЛЛАДА – АҢЫЗ

Қиын жағдай сан қабақты шыттырды,
Арқаларды шымырлатып шық тұнды.
Айдап келді осы арада жендеттер
Найза ұшымен нұқып бір жас тұтқынды.

Ал бір найсап үзеңгіде шіренсін,
«Бәйгесіне жамбылардың тігерсің,
Хабарлатпай хан қызының қазасын, 
Қоңтәжіге жіберетін, міне, елшің»

«Қысылғанда тауып берер ақылды,
Жемейміз, - деп шуылдасты, - ақыңды»
Әміршіге алып жүрді жендеттер,
Қос білегін бұғау қиған батырды.

3
Зар тыңдамас бұрхан кейде таскерең,
Шарболаттан арнап соққан хас берен,
Нар бурадай,
Маңғаз шолып маңайын,
Кірді тұтқын, тірілгендей Қаскелең...

Құяңына қолын салып шоң лама,
Кеңесшілер тазқараша қомдана.
«Ләббай» тілеп қоңтәжінің құлағы,
Мазасыздық кірді маңғаз ордаға.

Құдіретті көктің игі тәңірі, 
Екі болмас ұлы бұрхан әмірі.
Құрылтайға не айтпақ қазақ батыры,
Сахараның сайын үпілмәлігі?
                       
Он беске, я он алтыға жасы дөп,
Қылышыңнан қаймықпайтын жас үлек.
Дәм жазған соң пенде болған дұшпанға,
Ер басына туып ауыр қасірет.

Кеудені – кек, дидарын жел аптаған,
Батыр айтты:
Алжып қонған бақ - қараң,
Хан басына қайғы орнатам қолыммен,
Шомылмайтын нохай нәсіл, дат маған.

Жебе қайрап,
Зәһар сайлап, 
Зымстан,
Кең далама қан боп жаудың шығыстан,
Ер намысы өзегіңе өрт салды,
Ел қарғысы ауыр болар қылыштан.

Есің болса, енді елдің тый жасын,
Арам бойға сіңер сонда сыйлы асың.

Сен ағызған көз жасына тұншығып,
Өлді қызың – өмірдегі қимасың...

Жан жарасы...
Алды – қайғы, арты – қан,
Ер наласы – аппақ жалын шарпыған,
Алтын тақтан ұшып тұрды қоңтәжі,
Айырылғандай кәнігі асқақ қалпынан.

Жанары – мір, өңменіңнен өткен бір,
Еркі күшті,
Неткен жүрек,
Неткен діл?...

Дәл осындай ұлдары бар халықты,
Құртамын деп,
Қаншама жыл өткердім?

Айхой дүнние, қай тұнықты кешпеп ем,
Күнім жоқ - ты, айдардан жел еспеген.

Кіреукемді алды - ау мынау сыпырып,
Жұмақ күні шешілмеген, шешпеген.

Шатқал сүрлеу,
Даңғылы бар жолдың да,
Ұлы бұрхан, жәрдем күтем, кел мұнда.
Күнаһарың болған екем, құл шапқан,
Маған енді ынсабыңды бер, Будда.

Көп татырдым,
Таттым дәмін сордың да,
О, жасаған,
Күйімді көр,
Кел мұнда. 
Күнаһарың болып келдім, кешіріп,
Маған енді тыныш өмір бер, Будда.

Қыннан шықса сақтамайтын сабырды,
Қан ұрттамай қалғымайтын «қағынды».
Харам қылып заң бекіткен міндетін,
Хан қылышы сүресінен жаңылды.

Хан көңілі жауар бұлттай қыраулы, 
Тұлдыр көктен түнере бір күн ауды.
Пәрмен шықты өкініштің үніндей,
«Азатсың, ер, Қаусат, ноян, бұғауды».

4
Аспан оңған,
Құлақтанған күн күрең,
Азалы орда.
Қара ала ту мүлгіген.
Қалың сарбаз қатар түзей қалыпты,
Баяғыдан қалыптасқан үлгімен.

Қырық құлаш қыз зираты аспандап,
Тұруы үшін,
Қоңыр таудан тас таңдап,
Тасып жатты қалың түмен сарбазы,
Дулығалы бастары бір қақшаңдап.

Ебінұрдың* толқынындай ақшыл көк,
Мұнаралы 
Қырық құлаш тас діңгек,
Ақ тақырға шаншып кеткен найзадай:
«Абыройсыз қантөгістен қаштым» деп.

Жермен жексен болған бүгін тас діңгек,
Бала кезде шақпақтарын шаштым көп.
Сол діңгекті айналшықтап көп жүрдім,
Тағы да құпиялар ашқым кеп.

Алқынғанмен менің албырт күндерім,
Аша алмадым,
Тылсым тілін білмедім.
Шежіреден сыр тыңдатқан
Қастерлі 
Туған ауыл жүрегімде жүр менің.

*Ебінұр – көл.

ЖАМАУТАНУ БЕТІ
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САБЫРБАЕВ АСХАТ СЕРИККАНОВИЧ 
БАЛТАКОЖАЕВ КАЙСАР МУКАГАЛИЕВИЧ 

КАЛИБЕКОВ САГИМБЕК 
АЛЫБАЕВ САГАТ ТОКТАРБЕКОВИЧ 

БАЯНБАЕВ НИЯЗБЕК БАЛТАБАЕВИЧ 
АДИХАНОВ ДИДАР АДИЛБЕКОВИЧ 

ӘБДІКЕРІМ ТӨКЕН 
БАДЕШ ЖАНАРБЕК 

АХАТАЕВ НУРЛАН БИСЕКЕЕВИЧ 
СУЛЕЙМЕНОВ АСАН ТУРСУНОВИЧ 

МУКАЕВ АЙДЫН БЕКЕНОВИЧ 
НАЙЗАБЕКОВ МУСАПЫР КУАНЫШБАЕВИЧ 

АЛДАБЕРГЕНОВ СЕРИК АЛДАБЕРГЕНОВИЧ 
НУСИПОВ КАПАЛБЕК КЕНЕСБЕКОВИЧ 
БАЙДАЛИЕВ ЖАЙЛАУБАЙ КОБЕШОВИЧ 
ЕГИНБАЕВ ЖАНДОС БОЛАТХАНОВИЧ 

АСҚАТҰЛЫ АНУАР 
ХАНАШ НУРБОЛ 

УМАРБЕКОВ МАРАТ ҚАЙРАТҰЛЫ 
КАЛИМУРАТОВ ЕРНАР КАЛИМУРАТОВИЧ 

САБИТОВА ГУЛШАТ СЕРИКБОЛОВНА 
КӘКІМ СЕРІКҚАЗЫ 

КРЫКБАЕВ БАКЫТЖАН ШАЯХМЕТОВИЧ 
САКЫМБЕКОВ АКЫЛ ЖАКУПОВИЧ 

ЖАСУЗАКОВ АЛТЫНБЕК ИСАБЕКОВИЧ 
ШАРАФУТДИНОВ ТИМУР ШАМИЛЬЕВИЧ 
КУСАИНОВА ГУЛЬНАРА ТУЛЕГЕНОВНА 

САРКЫТБАЕВ КАНАТ БИБОЛАТОВИЧ 
АДИЛХАНОВ СЕРИКХАН РЫСБЕКОВИЧ 

ТУРГАНБАЕВ АЛМАС САЯТОВИЧ 
БАЙДАУЛЕТ МҰРАТ 

КАПТУРКЕУЛЫ КАБИЛ 
РЫСБЕКОВА ЗАРИНА ЕРМАТҚЫЗЫ 

МУСАБЕКОВ ЖАНАХМЕТ АНАТОЛЬЕВИЧ 
ЖУНУСОВ ЕСЕТ ИМАНГЕЛЬДИЕВИЧ 
АБДУЛЛАЕВ ЕРБОЛ ШАКАРИМОВИЧ 

САЗАНБАЕВ ЕРМЕК СУЛЕЙМЕНОВИЧ 
КАНАБЕКОВ БОЛАТБЕК БУРКИТБЕКОВИЧ 

АКСАМБАЕВ БОРИБЕК ЕСБОЛАТОВИЧ 
БИКЕНОВ ЖАСУЛАН КЫДЫРОВИЧ 

ДУЙСЕМБАЕВ СЕРИК САТЫБАЛДИНОВИЧ 
ЯЩЕНКО АНДРЕЙ ОЛЕГОВИЧ 

СЫМЖАНОВА УЛТАЙ ЖУМАХАНОВНА 
ЕСТЕНОВА КУЛСИМХАН ЖУМАШЕВНА 
СЕЙДАХМЕТОВ МАХСАТ МАРАТОВИЧ 

ЖАППАРОВ БЕЙБИТ КУМАРЖАНОВИЧ 
БОСТЕКОВ ШАЛКАР ЕСКЕЛДЫЕВИЧ 
ЖАРМАТАЕВ БОКЕН БАЛСЫЙКОВИЧ 
АДИЛХАНОВ АРМАН БАКТЫБЕКОВИЧ 

ОРАЗБАЕВА ДИАНА СЕРИКОВНА 
САЛТАНАТ САЯХАТ 

ИСТАМБЕКОВ МЕДЕТБЕК МЫРЗАХМЕТО-
ВИЧ 

ДАКЕНОВА ОРЫНГАЙША 
ДАУЛЕТБАЕВ ЖАНБОЛАТ БЕКТЕМИСОВИЧ 

КУБЕНОВ БОЛАТ ТЕМЕРБУЛАТОВИЧ 
БЕЙСЕНБЕКОВ МАҚСАТ МЕДЕЛБЕКҰЛЫ 

АКБАСОВ СЕРИКБЕК 
КУРМАНГАБЫЛОВ ДАУРЕН ОЛЖАБИЕВИЧ 
АЙТКОЖАНОВ КУАНЫШ КУРМАНТАЕВИЧ 

КОЙАЙДАРОВ НАЗАР ТЫНЫБАЕВИЧ 
ИСАЕВ ЕРНАР ДҮЙСЕНҰЛЫ 

БИСИМБИЕВ ЕРЛАН ТАЛАСБАЕВИЧ 
НУРБАЕВА АЙГУЛЬ СЕРИКБАЕВНА 
МУКАШЕВ БАУЫРЖАН СЕРИКОВИЧ 
БАЙЖУМАНОВ МАХМЕТ АКАТАЕВИЧ 

АУТОВ АЛМАС ТУРСЫНОВИЧ 
КАЛИАКПАРОВ КАЙРАТ АБИЛДАНОВИЧ 

АСЫЛБЕКОВ АЛМАС АСЫМОВИЧ 
ИНТЫМАКОВ АИТМУКАМЕТ БЕКТУРСЫНО-

ВИЧ 
КУВАТОВ БАКТЫБАЙ СЕЙСЕНБАЕВИЧ 

ИДРИШЕВ САМАТ БАЗАРБЕКОВИЧ 
 ЖУМАШОВ МУРАТ БАЛТАБЕКОВИЧ 

КАБИЕВ АСЕТ КАЛЫКОВИЧ 
ТУРСУНОВ КАЙРАТ АБДИСАДЫКОВИЧ 

ИДРИСОВ ЖАСУЛАН ТУРСЫНОВИЧ 
ЧИНИБЕКОВ ДОСЖАН АСАНОВИЧ 

МУСАЕВ ЖАРҚЫН ЖҰМАГЕЛЬДІҰЛЫ 
ЕСИМБЕКОВ АЙДОС САСАНОВИЧ 

КУШКУЛАКОВА МИРАМКУЛЬ НЫСАНБАЕВНА 
АЛЫБАЕВ АСЛАН САГАТОВИЧ 

ДУЙСЕБАЕВ МУХТАР КЫДЫРБАЕВИЧ 
КАЛИБЕКОВА БАКЫТКУЛЬ КАПСЕМЕТОВНА 

РАХИМБУЛЕКОВ ОЛЖАС РАМАЗАНОВИЧ 
БЕКЕНОВ АЙДОС АЙТУГАНОВИЧ 

МҰТАШ БАҚА 
АЛСАЕВ АЗАМАТ ШАРИПБАЕВИЧ 

АЗИБАЕВ БАКЫТЖАН МУРАТОВИЧ 
АХМАДИЕВ АДИЛБЕК ЧУКЕЕВИЧ 

ӘБДІКЕРІМ ТҮСЕЙ 
САГИМОВ АЙДОС ТАЛАПОВИЧ 
АКАТАЕВ НУРЛАН КУРАШЕВИЧ 

ТӨЛЕУ ТАСҚЫН 
СТАНОВ МУРАТ ШАРИПОВИЧ 

ЕФРЕМЕНКО ВЛАДИМИР ВИТАЛЬЕВИЧ 
ЖҰМАҒАЗЫҰЛЫ ФАРХАТ 

РАХИПБЕКОВ ГАЛИ МУРАТОВИЧ 
ҚОЙЫЛХАН СЕРІК 

СЫДЫҚБЕК САЯТ МАРАТҰЛЫ 
АБЕУОВ НУРЛАН ТОЛЕПБАТЫРОВИЧ 
САЛХАНОВ АРДАК МЕДЕЛХАНОВИЧ 
БАЙДАЛИН АЙБЕК КЕНЕСБЕКОВИЧ 

ЯСЫНОВ ФАРУХ ЯСЫНОВИЧ 
КАЛИЯКБАРОВ БОКЕН МУХТАРХАНОВИЧ 
САУЛЕБАЕВ ЕЛКАЛИ МУХАМЕТКАЛИЕВИЧ 

АБДИЛЬДАЕВ АЙДЫН БЕКМУРАТОВИЧ 
ЫСҚАҚ САМҒАР 

КОНРАТБАЕВ КАЙРАТ ХАМИДУЛЛАЕВИЧ 
КАСЫМОВ ДИАС БЕРИКБОЛОВИЧ 

ДУТАЕВ РИЗВАН АНЗОРОВИЧ 

АДРЕС

Аксуский р-он, с. Жансугуров, ул. МУХТАР AУЕЗОВ, д. 21 кв. (офис) 18 
Аксуский р-он, с. Капал, ул. МАРАТ АЛЫБАЕВ, д. 4 кв. (офис) 1 

Аксуский р-он, с. Жансугуров, ул. Тaуелсиздик, д. 7 
Аксуский р-он, с. Жансугуров, ул. Абай, д. 3 кв. (офис) 1 

Аксуский р-он, с. Каракоз, ул. Баскан, д. 1 
Аксуский р-он, с. Тарас, ул. ШAКAРИМ КУДАЙБЕРДИ, д. 12 

Аксуский р-он, с. Актоган, ул. Т.БАЛТАБАЕВ, д. 13 кв 1 
Аксуский р-он, с. Жансугуров, ул. ХАСЕН КУДАЙБЕРГЕНОВ, д. 41 

Аксуский р-он, с. Жансугуров, ул. ТАУЕЛСИЗДИК, д. 133 
Аксуский р-он, с. Арасан 

Аксуский р-он, с. Капал, ул. СAБИТ МУКАНОВ, д. 6 
Аксуский р-он, с. Аксу, ул. НУРЛАН ОНАЛДИНОВА, д. 8 

Аксуский р-он, с. Капал, ул. МАРАТ АЛЫБАЕВ, д. 28 кв. (офис) 4
Аксуский р-он, с. Суыксай, ул. Баласаз, д. 17 

Аксуский р-он, с. Матай, ул. ВОСТОЧНЫЙ ПОСЕЛОК, д. 4 
Аксуский р-он, с. Кошкентал, ул. ЗИМОВКА Кошкентал тауарлы сүт фермасы, д. 15 

Аксуский р-он, с. Жансугуров, ул. Тауелсіздік, д. 79 
Аксуский р-он, с. Капал, ул. ДУЛАТОВА, д. 3 

Аксуский р-он, с. Есеболатов, ул. ЖАМБЫЛ ЖАБАЕВ, д. 55 
Аксуский р-он, с. Аксу, ул. КЕНСАБА ОМАРОВ, д. 2 

Аксуский р-он, с. Матай, ул. КВАРТАЛ Батыс Орамы 1, д. 11 
Аксуский р-он, с. Капал, ул. Ш.УAЛИХАНОВ, д. 1 

Аксуский р-он, с. Жансугуров, ул. КАНАПИЯ МАХМУТОВ, д. 4 
Аксуский р-он, с. Егинсу, ул. Абай, д. 2/1 

Аксуский р-он, с. Карашилик, ул. КУАТ ТЕРИБАЕВ, д. 19 
Аксуский р-он, с. Жансугуров, ул. Сатбаева, д. 40/А 
Аксуский р-он, с. Капал, ул. ЖИБЕК ЖОЛЫ, д. 10 

Аксуский р-он, с. Жансугуров, ул. НУРСУЛТАН ЕСЕБОЛАТОВ, д. 3А кв. (офис) 3 
Аксуский р-он, с. Жансугуров, ул. КУАТ ТЕРИБАЕВ, д. 17 

Аксуский р-он, с. Жансугуров, ул. БЕЙСЕБЕК КЕДЕСОВ, д. 10 кв. (офис) 2 
Аксуский р-он, с. Жансугуров, ул. КУАТ ТЕРИБАЕВ, д. 9 А 

Аксуский р-он, с. Жансугуров, ул. Абай, д. 16 
Аксуский р-он, с. Арасан, ул. Достык, д. 3 

Аксуский р-он, с. Жансугуров, ул. БAКЕЙ ЖИДЕБАЕВ, д. 39 А 
Аксуский р-он, с. Кызылагаш, ул. Асар, д. 13 

Аксуский р-он, с. Суыксай, ул. НУГМАНОВ СЕЙДАХМЕТ, д.15 
Аксуский р-он, с. Матай, ул. ТАЙГАРА КОЖАХМЕТОВ, д. 23 

Аксуский р-он, с. Сагабион, ул. Теребаева, д. 16 
Аксуский р-он, с. Капал, ул. АКЫН САРЫ, д. 1 

Аксуский р-он, с. Жансугуров, ул. Тaуелсиздик, д. 173 
Аксуский р-он, с. Суыксай, ул. Омарова, д. 49 

Аксуский р-он, с. Жансугуров, ул. РОЗА РАХЫМБЕКОВА, д. 5 кв. (офис) 1 
Аксуский р-он, с. Кызылагаш, ул. Достык, д. 17 

Аксуский р-он, с. Арасан, ул. САНСЫЗБЕКОВ НУРЛАН, д. 21 
Аксуский р-он, с. Капал, ул. Н.Алдабергенов, д. 20 

Аксуский р-он, с. Матай, ул. ШЫГЫС ОРАМЫ, д. 3/21 
Аксуский р-он, с. Капал, ул. С.МУКАНОВ, д. 7 А 

Аксуский р-он, с. Аксу, ул. ОРИК РАХИМОВА, д. 18 
Аксуский р-он, с. Жансугуров, ул. КУАТ ТЕРИБАЕВ, д. 20 

Аксуский р-он, с. Жансугуров, ул. ОРАЗ ЖУМАШЕВ, д. 81 Б 
Аксуский р-он, с. Кызылагаш, ул. МУСАУЛЫ БАКБЕРГЕН, д. 34 

Аксуский р-он, с. Капал, ул. Б.МОМЫШУЛЫ, д. 2 
Аксуский р-он, с. Арасан, ул. НУРТАЙ ЖАТКАНБАЙУЛЫ, д. 28 

Аксуский р-он, с. Суыксай, ул. ОМАРОВ ШAРИП, д. 14 
Аксуский р-он, с. Жансугуров, ул. НУРСУЛТАН ЕСЕБОЛАТОВ, д. 92 

Аксуский р-он, с. Кенкарын, ул. Ширикарал, д. 29 
Аксуский р-он, с. Тарас, ул. ТОЛЕ БИ, д. 12 

Аксуский р-он, с. Каракоз, ул. ШОКАН УAЛИХАНОВ, д. 20 
Аксуский р-он, с. Жансугуров, ул. Тaуелсиздик, д. 137 
Аксуский р-он, с. Жансугуров, ул. Тaуелсиздик, д. 17 

Аксуский р-он, с. Жансугуров, ул. МУХТАР AУЕЗОВ, д.13 кв. (офис) 1 
Аксуский р-он, с. Матай, ул. БАТЫС ОРАМЫ, д. 1 кв. (офис) 23 

Аксуский р-он, с. Жансугуров, ул. МУКАН ТОЛЕБАЕВ, д. 6 кв. (офис) 1 
Аксуский р-он, с. Кошкентал, ул. АБАЯ, д. 53 

Аксуский р-он, с. Жансугуров, ул. Абая, д. 4 кв. (офис) 1 
Аксуский р-он, с. Кызылагаш, ул. Жастар, д. 19 

Аксуский р-он, с. Жансугуров, ул. Амангелди, д. 28/2 
Аксуский р-он, с. Капал, ул. М.Дулатова, д. 1 кв. (офис) 2 

Аксуский р-он, с. Жансугуров, ул. А.ПУШКИНА, д. 13 кв. (офис) 6
Аксуский р-он, с. Егинсу, ул. Абай, д. 26 

Аксуский р-он, с. Жансугуров, ул. НУСИПБЕК СУЛЕЙМЕНОВ, д. 4 кв. (офис) 1 
 Аксуский р-он, с. Кураксу, ул. Толеу Бимолдин, д. 5 
Аксуский р-он, с. Жансугуров, ул. АКЫН САРА, д. 25 

Аксуский р-он, с. Жансугуров, ул. ОРАЗ ЖАНДОСОВ, д. 23 кв. (офис) 2 
Аксуский р-он, с. Арасан-Капал, ул. Шыгыс, д. 4 кв. (офис) 1 

Аксуский р-он, с. Жансугуров, ул. ГАНИ МУРАТБАЕВ, д. 11 кв. (офис) 7 
Аксуский р-он, с. Кызылагаш, ул. Жайсан, д. 1 
Аксуский р-он, с. Капал, ул. А.Иманова, д. 33 

Аксуский р-он, с. Арасан, ул. Татимкожа Уакасов, д. 5 
Аксуский р-он, с. Жансугуров, ул. Абай, д. 3 кв. (офис) 1 

Аксуский р-он, с. Жансугуров, ул. НУРСУЛТАН ЕСЕБОЛАТОВ, д. 16 
Аксуский р-он, с. Жансугуров, ул. Желтоксан, д. 23 кв. (офис) 6 
Аксуский р-он, с. Жансугуров, ул. Желтоксан, д. 15 кв. (офис) 3 

Аксуский р-он, с. Жансугуров, ул. Желтоксан, д. 20 А, кв. (офис) 22 
Аксуский р-он, с. Капал, ул. БЕЙИМБЕТ МАЙЛИН, д. 1 
Аксуский р-он, с. Жансугуров, ул. Тaуелсиздик, д. 170 

Аксуский р-он, с. Кызылту, ул. ЖОМАРТБАЙ КАСЕНОВ, д. 4 
Аксуский р-он, с. Кокозек, ул. БЕЙБИТШИЛИК, д. 11 

Аксуский р-он, с. Кызылагаш, ул. Т.Балтабаев, д. 12/2 
Аксуский р-он, с. Капал, ул. АЛТЫНСАРИНА, д. 7 

Аксуский р-он, с. Капал, ул. Алыбаева, д. 28 
Аксуский р-он, с. Кызылагаш, ул. УЛИЦА Асар, д. 14 

Аксуский р-он, с. Жансугуров, ул. ЖАМАУ БУХАРБАЙ, д. 42 
Аксуский р-он, с. Жансугуров, ул. ТAНИРБЕРГЕН КАЛИЛАХАНОВ, д. 58 кв. (офис) 2 

Аксуский р-он, с. Жансугуров, ул. Тaуелсиздик, д. 135 
Аксуский р-он, с. Жансугуров, ул. ЕШМУХАМБЕТ ЕРКЕНОВ, д. 4 

Аксуский р-он, с. Кызылагаш, ул. Т.Балтабаев, д. 17 
Аксуский р-он, с. Жансугуров, ул. БЕЙСЕБЕК КЕДЕСОВ, д. 1 кв. (офис) 6 

Аксуский р-он, с. Жансугуров, ул. Толганбай акына, д. 35 кв. (офис) 2 
Аксуский р-он, с. Кызылагаш, ул. Далбагаев, д. 36 

Аксуский р-он, с. Казсельхозтехника, ул. Казыбек Би, д. 9 
Аксуский р-он, с. Капал, ул. МАРАТ АЛЫБАЕВ, д. 25 

Аксуский р-он, с. Карашилик, ул. ОТЫЗБЕК СУЙЕУБАЕВ, д. 15 
Аксуский р-он, с. Жансугуров, ул. ГАЗИЗ УРМУРЗИН, д. 9 

Аксуский р-он, с. Жансугуров, ул. КАБАНБАЙ БАТЫР, д. 31 кв. (офис) 1 
Аксуский р-он, с. Жансугуров, ул. ТОЛГАНБАЙ АКЫН, д. 70 кв. (офис) 2 

Аксуский р-он, с. Егинсу, ул. ЫБЫРАЙ АЛТЫНСАРИН, д. 5 
Аксуский р-он, с. Жансугуров, ул. ЕСЕНКУЛ МАМАНУЛЫ, д. 14 

Аксуский р-он, с. Кызылагаш, ул. ЖІБЕК ЖОЛЫ, д. 39 

ИИН

830909302338
840210303111
510208301560
640718302419
750109302699
921115302016
681020302890
851001303217
630305302273
821202302682
830911302527
580101319178
860208302471
610223300664
610709301377
790412304411
940129301898
930517300679
960608300609
910620300883
640625401957
780829303382
621110300268
751001302644
720411302794
750411300070
670402400426
750103301846
591101301358
921224300042
831008302719
850702303919
940815401010
760602302165
640901304182
780320303451
780523303534
790828301617
770308301369
910121302163
680915302784
940127300096
761212402759
480405400733
830910302105
730201302289
880620301912
621002301566
801205303029
900418401868
871002302862
680315302623
500515402929
721125301299
670803302014
820114301702
650317302420
820213302095
640323301235
800314303861
880218302350
860407302740
641009402047
780425303571
680418301170
740407302815
681011300657
700915302324
620404302527
621004300589
690301303200
720901303706
790203300313
610204302121
890413302005
740101312839
921014302403
831009300410
820325402249
870816302697
900516300579
580119401734
811107302971
780414300140
790517303880
870406303071
770611302285
570907300543
640404303093
880318301742
590924300153
970401301712
800525302652
840722302165
951101300425
760114302856
880718303189
800316302676
810223303303
760616300432
680313302602
970606301876
860527301527
560111301832
860422302782
920526302335
691022300807
890905300261
821209302135

ПЕНЯ

14829,84685
20943,416

13107,21038
18391,50895
8334,814328
4232,813551
7076,976281
1910,150859
3939,213938
9869,915979
1092,561045
16166,39853
18948,56543
2062,349187
19158,16567
19313,06991
12775,18657
5557,862172
12335,1108
35074,875

4437,914228
6623,99287

20800,38789
17093,12784
6520,760288
20987,28437
6000,466085
16921,02549
11846,06688
8814,50302

30381,70961
13461,06563
9825,199309
14213,17939
12905,78354
10017,05905
11211,10869
11491,04228
21269,5895

29518,73614
23288,70046
26636,89174

2937,5775
2954,919452
9646,165598
16159,05434
27737,26246
20586,55792
9543,772373
31075,52109
2341,197241
26995,27605
20533,39472
54794,20122
26969,55435
22112,22902
29749,89452
29020,59208
17887,93344
35601,01597
40707,92892
25800,6453

38916,84321
31937,07041
57167,83359
46968,72829
56895,93779
51485,53311
97503,02871
11698,06038
107292,2814
15686,59245
138960,2818

1609,739
1826,909
9176,646
6678,701
6603,274
5196,181
5772,929
8665,999
4374,197
8676,634
8944,533
8913,986
8014,379
2249,565
2256,289
2473,473
9267,692
2369,69

7852,468
2401,208
4498,733
11840,56
10672,89
1508,414
16581,21
11621,41
23503,7

10636,28
9640,412
14838,56
13956,98
14874,97
9797,208
24724,43
11320,53
42977,08

2061836,411

ИТОГО

50197,84685
50310,126

51251,21038
51649,50895
51800,81433
52384,81355
52384,97628
53128,15086
53207,21394
53335,91598
53999,49105
56127,39853
57256,56543
57361,34919
57466,16567
57621,06991
57788,18657
58441,86217
59500,0308
59792,875

60297,91423
60762,99287
61075,38789
61152,12784
61273,76029
61318,28437
61330,46609
62896,02549
63005,06688
64819,91302
65679,70961
66281,32563
68045,19931
68228,17939
70555,78354
73067,05905
73589,21869
74373,04228
76662,5895
77960,73614
78063,70046
78530,89174
81704,5775
82186,91945
87151,1656
92156,05434
94761,26246
101205,5579
101348,7724
102752,5211
106663,1972
109840,276
111983,3947
112675,2012
115251,5544
120002,229
121867,8945
122808,5921
124021,9334
130753,016
131070,5289
132764,9453
143634,8432
150176,0704
153405,8336
185103,7283
192731,4378
204613,5331
320106,0287
325365,0604
332999,2814
436300,5924
453094,2818

50 657
50 813
51 009
51 541
52 425
53 138
58 657
59 581
59 943
60 463
61 132
61 981
62 174
62 569
62 755
63 733
64 204
65 910
66 535
66 786
72 105
73 316
75 395
76 596
82 221
86 083
86 279
93 092
93 203
93 243
94 320
97 369
113 317
127 472
227 713
432 794

11184066,23

Ақсу ауданы бойынша көлік салығы бойынша қарыздары бар жеке тұлғалардың тізімі

АҚСУ АУДАНЫ БОЙЫНША МЕМЛЕКЕТТІК КІРІСТЕР БАСҚАРМАСЫ.

НАЛОГ

35368
29366,71

38144
33258
43466
48152
45308
51218
49268
43466

52906,93
39961
38308
55299
38308
38308
45013
52884

47164,92
24718
55860
54139
40275
44059
54753
40331
55330
45975
51159

56005,41
35298

52820,26
58220
54015
57650
63050

62378,11
62882
55393
48442
54775
51894
78767
79232
77505
75997
67024
80619
91805
71677

104322
82845
91450
57881
88282
97890
92118
93788

106134
95152

90362,6
106964,3
104718
118239
96238

138135
135835,5
153128
222603
313667
225707
 420614
314134
49047
48986

41832,17
44862
45822
47942
52884
50915
55569
51786
52187
53067
54160
60319
60499
61260
54936
63540
58683
64385

67605,84
61475,5
64722

75087,4
65639,75

74462
62775
82456
83563
78404
80363
82494

103520
102748
216392
389817

9122229,34
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Құрметті ұстаздар, оқушылар, ата-аналар! 
Сіздерді 1 қыркүйек «Білім күнімен!» шын 

жүректен құттықтаймыз!  Білім күні - барлық ба-
лалар мен ата – аналар үшін қуанышты мере-
ке. Әлемдік өркениетке бет алған бүгінгі қазақ 
елінің болашағы - білім мен тәрбие алауын 
жаққан мектеппен тікелей байланысты. Мектеп 
табалдырығын алғаш аттағалы бүлдіршіндердің 
қадамы құтты болсын!

Қымбатты оқушылар, еліміздің болашағы өз 
қолдарыңда екенін үнемі есте ұстай отырып, 
еліміздің мақтанышы болуларыңызға шын 
жүректен тілектеспін! Ел ертеңі сендерсіңдер 
шәкірттер, қиялдарың ұшқыр болып, қанаттарың 
талмасын. Жаңа оқу жылы толағай табыстарға, 
жаңалықтарға толы болсын! Білім нәрімен сусын-
дап, ақылды азамат, отансүйгіштік рухтарыңның 
мықты болуына тілектеспіз! 

Биылғы оқу жылының ерекшелігі бірінші сынып 
оқушылары үшін алғашқы қоңырауға арналған 
салтанатты линейкада оларға «Әліппе» \ «Бук-
варь» алғашқы оқулығы табысталады. 2 – 11 
сыныптарда 1 қыркүйекте Білім күніне арналған 
Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің 30 
жылдығына арналған «Тәуелсіздік жетістіктері» 
тақырыбында сынып сағаты өтеді. 

2020-2021 оқу жылының қорытындысы: Ақсу 
ауданы бойынша білім бөліміне  қарасты  51 білім 
беру ұйымы қызмет жасайды. Оның 25-і орта мек-
теп, (ондағы бала саны-7000); 9–ы негізгі орта 
мектеп (ондағы бала саны-553); 7-і бастауыш 
мектеп (ондағы бала саны - 47), 7 мемлекеттік 
бір жекеменшік балабақша, 2 қосымша білім беру 
ұйымдары Сағабүйен саз мектебі және И.Исабаев 
атындағы Өнер мектебі (ондағы оқушы саны - 
546). 

2020-2021 оқу жылын аудан мектептері 7656 
оқушымен бастап, 7600 оқушымен аяқтады. 
Оның қазақ сыныбында 7121, орыс сыныбында 
479 оқушы. 551 сынып, 536 сынып комплектісі. 
(2019-2020 оқу жылындағы бала саны - 7453 
және 516 сынып комплектісі болған) 2020-2021 
оқу жылында бала саны 203 оқушыға және сынып 
комплектісі 20 сыныпқа артты.

2021-2022 оқу жылында 1-11 сыныпқа келетін 
барлық бала саны - 7692 (2020-2021 оқу жылында 
7656 оқушы болған) 36 балаға артып отыр. Оның 
ішінде 1 сыныпқа келетін оқушылардың саны – 
717, мектепалды даярлық сыныбына – 681 бала 
келеді,-деп жоспарланып отыр.

Төтенше жағдайларға байланысты  өткен оқу 
жылының басында қашықтықтан оқыған мектеп-
тер саны - 8. Ондағы бала саны - 2522. 33,5%, 
интернет арқылы оқыған оқушы саны - 1647 
(21,5%), TV арқылы – 875 (12%). Бала саны - 300-
ден жоғары қашықтықтан оқыған 8 мектепте 1-5 
сыныптағы кезекші сыныптар саны - 102. Ондағы 
бала саны - 1199. Негізгі сынып саны - 68. Резерв 
сынып саны – 34.

Аудан бойынша бала саны - 300-ден жоғары 
мектеп саны - 8 ондағы 9,11 сыныптарда сынып 
саны - 52. Ондағы бала саны - 558. Негізгі сынып 
саны - 33. Резерв сыныптар саны - 19. Барлық 
оқытылған кезекші сынып саны - 52. 180 балаға 
дейінгі штаттық режимде оқыған мектеп саны - 28. 
Бала саны - 2181. 28,5 % (8 мектепте  15  баладан 
асқанда бөлінген сыныптар саны – 21, бала саны 
– 387 ). 300 балаға дейінгі оқытқан мектеп саны 
- 5, ондағы бала саны - 1142. Сынып саны - 73. 
Негізгі сынып саны - 73. Резерв сынып саны - 27. 

Е.Сиқымов атындағы орта мектебі, мектеп 
жанындағы интернатта 59 оқушы білім алды. 
Оның 27-сі мектеп жанындағы интернатта тұрып 
оқуға өтініш білдіріп, 2020-2021 оқу жылының 
3-тоқсаннан бастап штаттық режимде білім алды. 
Қалған 32 оқушы қашықтан оқыды. Бір бөлмеге 2 
баладан 1-ші қабатқа қыз балалар, 2-ші қабатқа 
ұл балалар орналастырылды. Үш мезгіл ыстық 
тамақ, бір мезгіл полдникпен қамтамасыз етілді. 
Барлық қауіпсіздік және санитарлық талаптар ша-
ралары сақталды. 

Алматы облысының санитариялық – 
эпидемиологиялық бақылау департаменті Бас 
мемлекеттік санитариялық дәрігерінің «Алматы 
облысының аумағында карантин режимі және 
кейбір шектеу шараларын енгізу туралы» 2021 
жылдың 02 наурызындағы 4 Қаулысына сәйкес 
2020-2021 оқу жылының ІІІ тоқсанының 9 нау-
рызынан бастап қашықтықтан оқыған мектеп-
тер саны – 8. Ондағы жалпы бала саны – 4292, 
олардың қашықтықтан интернет арқылы оқығаны 
– 1456. 19,1%.  Штаттық режимде (1-5,9,11 сынып-
тар) оқығаны -  2836. 37,3%. 

Шттаттық режимде оқыған мектептер саны 
– 33. Ондағы бала саны – 3310. 43,5%. Аудан 
көлеміндегі жалпы білім беру ұйымдарындағы  
барлығы – 7600 оқушының – 6146-ы штаттық ре-
жимде оқу жылын аяқтады. Ол барлық оқушының –  
80,8% құрайды. Қашықтықтан оқыған балалардың 
саны – 1454, 19,1% құрады. Аудан бойынша 
41 білім беру ұйымы толығымен санитарлық 
талаптарға сәйкес жабдықталған. Атап айтсақ, 
41 дезинфекциялық туннель, санитайзерлер, әр 
мектептке дене қызуын өлшеуіш, т.б. заттармен 
қамтамасыз етілген.

Білім сапасы: 
2020-2021 оқу жылы бойынша білім сапасы 

– 67,2%. (2019-2020 оқу жылының білім сапасы 
66,3%). Өсуі - 0,9. Оның ішінде үздіктер саны – 
1523, екпінділер – 3066. Оқу жылы ішінде келген 
оқушылардың саны – 249, кеткен оқушылардың 
саны – 302.

Ұлттық бірыңғай тест – білім сапасының басты 
көрсеткіші: 2021 жылы 382 түлек мектеп бітіріп, 
оның 331-і ҰБТ-ге қатысты. «Алтын белгі» иегері 
- 22, оның 20-ы грант иеленсе, «Үздік аттестат» 
иегері - 30, оның 20-сы грант иеленді. 256 түлек 
ЖОО орындарына құжат тапсырып, оның 172-і 
грант иеленді 51,9%.

Аудан бойынша орташа балл – 74,1 балл 
көрсеткішке жеттік. (2019-2020 оқу жылында 
аудандық көрсеткіш  64,3 балл болды). Өсуі – 9,8 
балл. 

Ыстық тамақпен оқушылардың қамтамасыз 
етілу бойынша: 2020-2021 оқу жылында 28 
мектептегі аз қамтылған және көп балалы отба-
сынан шыққан яғни, ыстық тамақпен қамтамасыз 
етілетін оқушы саны - 1045. Қоғамдық тамақ 
ұйымдастырылған мектеп саны - 2. Қамтылу пай-
ызы 15,5% (2019-2020 оқу жылында 28 мектепте 
1045 балаға ыстық тамақ, 2 мектепте 30 оқушыға 
буфеттік қоғамдық тамақ ұйымдастырылған).         
Еліміздегі төтенше жағдайларға байланысты 
2020-2021 оқу жылының І жартыжылдығында ас-
ханасы бар 28 мектептің кезекші сыныптары мен 
штаттық режимінде оқитын оқушылардың тегін 
ыстық тамақпен қамтылғаны - 734 оқушы 9,5 %, ІІ 
жартыжылдығында - 842 оқушы 10,9 %.

Тасымалдау бойынша:

БІЛІМДІ ҰЛТ – ТҰРАҚТЫ ДАМУ КЕПІЛІ

Ақсу ауданына қарасты тиісті мектебі жоқ 6 
елді - мекеннен Бәйтерек ауылынан Ақсу ауы-
лында орналасқан Мамания орта мектебіне 17 
оқушы, Шолақөзек ауылынан Көкжайдақ ауылында 
орналасқан Абай орта мектебіне 16 оқушы, Таусама-
лы ауылынан Жансүгіров ауылындағы Ж.Сыдықов 
атындағы орта мектебіне 12 оқушы, Қызылжар ауы-
лынан Суықсай ауылындағы Ю.Гагарин атындағы 
орта мектебіне 11 оқушы, Ақтоған ауылынан 
Қызылағаш ауылындағы Жансүгіров орта мектебіне 
9 оқушы, Қопа ауылынан Б.Сырттанов ауылындағы 
Ғ.Мұратбаев атындағы орта мектебіне 4 оқушы. 
Барлығы 69 оқушыны күнделікті тасымалдауға 
2020 жылы 16 орынды 5 Газель автокөлігі сатылып 
алынды.  2021-2022 оқу жылына 4 ескі газельдерді 
жаңасына   ауыстыру мақсатында  облыстық білім 
басқармасына сұраныс берілді.

Мектепке дейінгі ұйымдар бойынша:  ауданы бой-
ынша 0-6 жас аралығында бала саны - 5189. Оның 
ішінде 0 – жастағы бала саны - 498, 1 – жастағы 
бала саны - 628,2 – жастағы бала саны 690,3 - 
жастағы бала саны 748,4 - жастағы бала саны 
989,5 - жастағы бала саны - 945, 6-жастағы бала 
саны - 691.  Ауданда 7 мемлекеттік балабақшада 
985 бүлдіршін, 1 жекеменшік балабақшада 100 
бүлдіршін,  мектеп жанындағы 29 шағын орталықта 
1104  бүлдіршін тәрбиеленуде. Жалпы мектеп-
ке дейінгі ұйым тәрбиеленушілер саны - 2189  
бүлдіршін. 2020-2021 оқу жылында мектепал-
ды  даярлық бойынша 49 сыныпта 667 бүлдіршін 
білім алды. 2021-2022 оқу жылына 51 сыныпта 681 
бүлдіршін білім алады. 2020-2021 жылы 3-6 жас 
бала санының қамтылуы 99,9 пайызды құрады. 1-3 
жас бала санының қамтылуы 82 пайызды құрады. 
Аудан  бойынша 1-6  жасты  қамту  2021 жылы 82% 
құрады, осы көрсетілген пайызға  1-3  бөбек жасы  
жасындағы тәрбиеленушілерді мектепке дейінгі 
ұйыммен  қамтамасыз ету мақсатында аудан бой-
ынша   3 балабақшадан атап айтсақ, (Қарлығаш Ай-
жұлдыз, Кәусар) 55  орынға арналған 5 топ ашылды,  
2021 жылы 3 балабақшадан (Қарлығаш, Бөбек) 2 
топ 30 орынға ашу жоспарланып,  көрсеткішті  86%-  
ға жеткізу,  2022 жылы 1 балабақшадан (Нұршуақ) 1 
топ 15 орынға ашу жоспарланып  көрсеткішті  90%,  
2023 жылы 1 балабақшадан (Таң-шолпаным) 1 
топ 15 орынға ашу жоспарланып, көрсеткішті 95%,  
2024 жылы 1 балабақшадан (Күншуақ) 1 топ 15 
орынға ашылып, 100%  қамту  жоспарланып отыр.

Педагогикалық кадрлар туралы мәлімет
Ақсу ауданының білім бөліміне қарасты 41 

мектепте 2020-2021 оқу жылының соңында 1280 
мұғалім қызмет атқарды. 1037- жоғары білімді. 
Сапа 81% 210 жас мамандар 16%, 15 зейнет-
кер ұстаз бар. 60 мұғалім жоғары санатта, 101 
мұғалім бірінші санатта. Жоғары, бірінші санат-
ты мұғалімдердің үлесі 12% құрайды. 91 мұғалім 
екінші санатты, 314 мұғалімде санаты жоқ. Шебер 
педагогтың саны - 6; зерттеуші - 168, сарапшы - 
281; санаты бар мұғалімдердің үлесі - 34% моде-
ратор - 316.

Қосымша білім беру: Сағабүйен Саз мектебінде 
21, И.Исабаев атындағы Өнер мектебінде 63  пе-
дагог қызмет атқарады. Жалпы 84 педагог, оның 17 
жас мамандар, жоғары санатты 12; бірінші санатты 
18. Жоғары, бірінші санатты мұғалімдердің үлесі 
35 % құрайды. Шебер мұғалім жоқ, зерттеуші-6, 
сарапшы санаты жоқ-35 педагог. Сағабүйен Саз 
мектебінде-32%; Өнер-21%, барлығы 26%.

Балабақшадағы педагог саны -130, жоғары санат 
-1, бірінші санат-15, барлығы 12% . Екінші санат-38, 
санаты жоқ-61, Шебер мұғалім-0, зерттеуші-0, са-
рапшы-3, модератор-1. Мектептер бойынша-146 
маманға сұраныс бар. 90 жас маман тіркелді. Оның 
ЖОО- 62, аяқталмаған жоғары-2, колледж-26.

Инклюзивті білім беру: Ақсу ауданы бойынша 
0-18 жастағы мүмкіндігі шектеулі балалар саны-
231 , оның ішінде мектеп жасындағы бала саны- 
205, мектепке дейінгі жастағы балалар саны – 26. 
Олардың  97-і жалпы білім беру ұйымдарында 
инклюзивті білім алып отырған балалар (86- 
коррекциялық қолдаумен, 11 коррекциялық 
қолдаусыз). Арнайы мамандары бар инклюзивті 
білім беруге жағдай жасаған мектептер саны 
– 25, балабақшалар саны – 7. Барлық арнайы 
мамандарға берілген шатат саны -42. Оның ішінде 
мектептерде -33, балабақшаларда 9 арнайы ма-
мандар жұмыс жасайды Барлығы 11 дефектолог, 
31 логопед мамандар. 2021-2022 оқу жылын-
да инклюзивті білім беру бойынша 21 педагог 
біліктілік арттыру курсынан өтті. Инклюзивті білім 
беруге жағдай жасаған мектептер үлесін арттыру 
мақсатында 2021-2025 жылдарға жоспар құрылды. 
2021 жылға білім басқармасына Жаңатілеу 
ОМ, Ш.Уәлиханов ат. ОМ, Ғ.Мұратбаев ат. ОМ, 
Қ.Мұқашев ат. ОМ, Б,Садырбайұлы ат. ОМ, Алажи-
де НОМ, Қызылағаш НОМ-не сұраныс берілді.

Қосымша білім берумен қамтылған оқушы са-
пасы: 2020 жылдың қорытындысы бойынша Өнер 
мектебінде 475 оқушы яғни, 6,2% - ды құрайды. 
Сағабүйен саз мектебі 110 оқушы  яғни, 1,4% - 
ды құрады. Жалпы орта мектептерде  Ғ.Орманов 
мектебінде 15 оқушы, Н.Есеболатов орта 
мектебінде 6 оқушы, Е.Сиқымов орта мектебі 15 
оқушы, Абай орта мектебі 12 оқушы, М.Мәметова 
орта мектебі 11 оқушы, Қ.Мұқашев негізгі орта 
мектебінде 21 оқушы, Тарас негізгі орта мектебі 20 
оқушы  барлығы 100 оқушы  «Қуыршақ театрына» 
қамтылған 1,3% (7) мектеп . Жалпы 8,9%

Спорттық секциялар бойынша: 2020-2021 
оқу жылында аудан бойынша 41 білім беру 
ұйымдарында 14 спорт түрінен (Баскетбол, во-
лейбол, футбол, үстел теннисі, тоғызқұмалақ, 
асық ату, қол добы, туризм, шаңғы, күрес, шашкы-
шахмат, жеңіл атлетика және т.б.)  240 спорт сек-
циялары ұйымдастырылды. (2019-2020 оқу жы-
лында 12 спорт түрінен 231 спорт секциялары 
ұйымдастырылған). Спорт секцияларының 55-сі 
ақылы, 185-сі ақысыз жүргізіледі. Ауданның жалпы 
білім беретін 34 мектебінде оқушылардың жалпы 
қамтылуы: 61,9%.    

Компьютер: 2020-2021 оқу жылының 
қорытындысы бойынша 3930 компьютер бар. 

Планшет саны-159 (Техникалық ақауына байла-
нысты  16 планшет облыстық  сервисте), ноут-
бук-2671, дербес компьютер-1100. 1 компьютерге  
2 оқушыдан келеді.  

Интернет
Ақсу ауданы бойынша 41 мектеп интернет 

желісіне қосылған.
• Кеңжолақты интернетке - 15 мектеп 10 мбит/

секунд жылдамдықта,  
• 26 мектеп спутник арқылы интернетке 4 мбит/

секунд жылдамдықта қосылған. 
• 31 мектеп WI-FI желісімен қамтылған.
• 10 мектепке  (Қызылағаш  НОМ, І.Жансүгіров 

ат.ОМ, Кеңжыра ОМ, Көшкентал ОМ, Қаракемер 
ОМ, Т.Тоқтаров ат. ОМ, Қарашілік ОМ, Сағакүрес 
ОМ, Қарасу ОМ, Тарас ОМ) локальді желі/WI-FI ор-
нату жоспарланды.  

• 2021-2022 оқу жылға жоспар бойынша 
Мобильді интернетке  Кеңжыра, Тарас, Қарасу 
мектептерін қамтамасыз ету жоспарлануда. Соны-
мен қатар 5 мектепке (М.Маметова, Көлтабан, ГЭС, 
Қызылқайың, Өнім)  кеңжолақты интернет орнату 
жоспарланды. Интернет жылдамдығы 4 мбит/с –
тен төмен 21 мектепке кеңжолақты интернет орна-
ту мәселесі туындады.

Жаңа модификациялық кабинеттер: Аудан 
бойынша 58 модификациялық кабинет бар. 
2021 жылы Қ.Сәтбаев атындағы орта мектеп-
гимназиясына STEM-кабинет орнатылды. 2021-
2022 оқу жылға жоспар бойынша Е.Жайсаңбаев 
ат. ОМ және Ғ.Мұратбаев ат. орта мектептеріне 
жаңа модификациялық кабинеті, Б.Сырттанов, 
І.Жансүгіров орта мектептеріне химия кабинетін 
орнату жоспарланып отыр. Сонымен қатар 2021-
2021 оқу жылында 41 мектеп Bilimland онлайн плат-
формасын қолдану үшін келісімшарт жасалды. 

Педагогтардың курспен қамтылуы: 2020-
2021 оқу жылдың қорытындысы бойынша 22 
директорың оқу ісі жөніндегі орынбасары және 
18 директордың тәрбие-ісі жөніндегі орынбасар-
лары біліктілікті арттыру курсынан өтті. Жалпы 
курстан  40 директорлардың орынбасарлары сер-
тификатталды. 2021 жылы 10 директорлардың 
орынбасарларын оқыту жоспарлануда. Мектеп 
басшыларына арналған (9-айлық) біліктілікті арт-
тыру курсынан 27 мектеп басшысы біліктілікті арт-
тыру курстарынан өтті. Қамтылуы 76,4% пайыз. 
Жаңадан директорлардың тағайындалуына бай-
ланысты Ж.Сыдықов атындағы ОМ, Ғ.Мұратбаев 
атындағы ОМ, Мамания ОМ, Б.Сыртанов атындағы 
ОМ, Қарасу НОМ, Тарас НОМ директорларын  
2021 жылы курспен қамту қарастырылуда.  Қысқа 
мерзімді біліктілікті арттыру курсынан өткен пе-
дагогтар саны 2020 жылы 1281 педагог. Қамтылу 
пайызы 85%. 2021 жылы тапсырманы құрастыру 
және сараптау курсына 40 педагог, аудандық білім 
бөлімінің мамандарына арналған курсқа 1 маман, 
мектеп психологтарына арналған курсқа 10 педа-
гог, мектеп тренері курсына 8 педагог, даярлық сы-
нып мұғалімдеріне арналған курсына 25 мұғалім, 
PISA білім алушылардың жетістігін халықаралық 
бағалау курсына 20 мұғалім оқытылады.      

Жасөспірімдер арасындағы құқық бұзушылық: 
2020 жылы аудандық полиция бөлімінің кәмелетке 
толмағандардың ісі жөніндегі тізімдік есебінде 
7 бала тіркелсе, қазіргі уақытта 2021жылы  5 
бала тіркеуде тұр. Оның 2-і Ақсу политехникалық 
колледжінің студенті, 3-і мектеп оқушылары. 
Олардың  1-і   себепсіз үйлерінен кетіп қалған, 2-і 
сабақтан жиі қалады, 1-і ұрлық жасаған, 1-і  қылмыс 
жасағаны үшін есепке қойылған.  Ал «Сәтсіз» от-
басы ретінде 2020 жылы 10 жанұя есепке алынған. 
Ондағы бала саны – 19. Ал, қазіргі уақытта 12 от-
басы 24 бала «Сәтсіз» отбасы ретінде есепте тұр. 
2020 жылы кәмелетке толмағандар арасындағы 
орын алған қылмыстардың саны – 1, 2021 жылдың 
бүгінгі күніне қылмыс анықталмады. 

Жаз кезеңінде балалардың демалуы, 
денсаулығын нығайту, жұмыспен қамту 
шараларының ұйымдастырылуы: Мектеп 
жанындағы алаң бойынша: Ағымдағы жылғы жазғы 
кезеңде 1–10 сыныптар аралығындағы барлығы – 
7218 оқушының 5430-ын, яғни 75,2 %-ы сауықтыру 
демалысы мен уақытты мәнді өткізудің барлық 
түрлерімен қамтылды. 2021 жылдың 20 маусымы 
мен 05 тамызы аралығында Қапал ауылындағы 
Ғ.Орманов атындағы орта мектебінің базасын-
да орналасқан "Тамшыбұлақ» сыртқы лагері  4 
кезең бойынша жұмыс жасады. Онда аудан 
мектептерінен 125 оқушы демалды. 

«Рухани жаңғыру» бағдарламасының «Білім 
және тәрбие» кіші бағдарламасы шеңберінде 
Ю.Гагарин атындағы ора мектебінің оқушылары 
демеуші тарапынан тарихи танымдық экскурсия 
жасап қайтты. Сонымен қатар демеушілер тарапы-
нан Ж.Сыдыков атындағы орта мектебінде  тари-
хи өлкетану мұражайы, Қарашілік орта мектебінде  
мұражай, Қ.И.Сәтбаев мектебінде «Инклюзивті 
кабинет», Егінсу орта мектебінде Қазақстан Жа-
зушылар Одағының мүшесі ақын, жазушы, жур-
налист Қуат Әбілұлы Қайранбаевтың атына 
арналған қазақ тілі мен әдебиеті кабинеті ашыл-
ды. «Ұлағатты есімдерді дәріптейік» айдарымен 
мектеп музейіне Алтын адамды тапқан жерлесіміз 
Бекмұханбет Нұрмұханбетовтың Есік қаласындағы 
мемлекеттік мұражайдан бюсты сыйланды. 
Қарасу негізгі орта мектебінде тарих пәні мұғалімі 
М.Л.Сағадиевтың тарапынан аталған мектептің 
негізін қалаған М.Ермектасовқа бюст жасалып, 
мектеп мұражайына қойылды.

«Туған жерге туыңды тік!» атты акция аясында 
атқарылып жатқан ауқымды шаралар да ауданы-
мызда аз емес. Сондай шараның бірі және бірегейі 
бүгінгі күндері Б.Сырттанов мектебіне  математика 
кабинетінің жабдықтары мен мектептің бокс залына  
спорттық заттар алынып берілді. Сағакүрес негізгі 
орта мектебінде  интерактивті тақта,  спорттық 
құралдар мен спорттық киімдер, алынып берілді. 

Педагогтердің кәсіби байқаулары: 2020-2021 оқу 
жылында педагогтар арасындағы кәсіби байқаулар 
бойынша облыстық деңгейде төменгідей нәтиже 
көрсетті: 

1. Облыстық «Жыл мұғалімі» байқауы І орын;
2. Облыстық «Үздік Дене шынықтыру 2020» 

байқауы ІІ орын;
3. Облыстық «Заманауи сабақ-педагогтың кәсіби 

өсуінің көрсеткіші» үздік бейне сабақ байқауы 
Алғыс хат;

4. Облыстық «Эмоционалды ағылшын мемдер» 
байқау ІІ орын;

5. Облыстық «Үздік шетел тілі мұғалімі» байқауы 
ІІІ орын;

6. Облыстық «Жаңа сөздерді үйрету» байқауы ІІ 
орын;

7. Бейсен Құранбек атындағы олимпиада ІІІ 
орын;

8. «Заманауи сабақ – педагогтың кәсіби өсуінің 
көрсеткіші» Алғыс хат;

9. Облыстық «Үздік сынып жетекшісі Алғыс хат;
10. «Үздік авторлық бағдарлама» І орын 
11. Облыстық «Жылдың ең үздік психологы» 

байқауы шығармашыл писхолог номинациясы;
12. Облыстық «Үздік көшбасшы» байқауы ІІ 

орын
13.  Облыстық «Жас менеджер байқауы » ІІ 

орын
14. Облыстық "ШЖМ-де біріктірілген 

сыныптардағы үздік бейнесабақ" байқауы ІІІ орын;
15. Облыстық "Сабақтар марафоны" ықшам 

сабақ байқауы Алғыс хат;
16. Облыстық "Педагогикалық идеялар" 

фестивалі ІІ орын
17. Облыстық "Пед олимпиада" ІІ орын, Алғыс 

хат;
18.  Облыстық «Between six book» Алғыс хат. 
Пән олимпиадасы туралы: 2021 жылдың 22-26 

ақпан аралығында өткізілген жалпы білім беретін 
пәндер бойынша республикалық олимпиаданың 
аудандық кезеңіне 420 оқушы қатысып, облыстық 
кезеңге 23 оқушы іріктеліп алынды. Облыстық 
кезеңнен 10 оқушы жүлдегер атанды. Олар: 
Ж.Сыдықов атындағы орта мектебінің 11-сынып 
оқушысы Суюншалова Аружан физика пәнінен 
2-орын, Ғ.Орманов атындағы орта мектептің 
9-сынып оқушысы Арғынбекқызы Бәзила гео-
графия пәнінен 2-орын, Ж.Сыдықов атындағы 
орта мектебінің 10-сынып оқушысы Кожахмето-
ва Дания орыс тілі пәнінен 2-орын, Қ.Сәтбаев 
атындағы орта мектеп - гимназиясының 11-сы-
нып оқушысы Атибаева Мадина физика пәнінен 
3-орын, Е.Сиқымов атындағы орта мектебінің 
11-сынып оқушысы Нұрахмет Әзнар география 
пәнінен 3-орын, Е.Жайсаңбаев атындағы орта 
мектебінің 9-сынып оқушысы Қуаныш Ақжан мате-
матика пәнінен 3-орын, Қ.Сәтбаев атындағы орта 
мектеп-гимназиясының 10-сынып оқушысы Серік 
Гүлдерей математика пәнінен 3-орын, Кеңжыра 
орта мектебінің 9-сынып оқушысы Сейсенәлі 
Ақжан орыс тілі пәнінен 3-орын, Ж.Сыдықов 
атындағы орта мектебінің 10-сынып оқушысы 
Орал Анель қазақстан тарихы пәнінен 3-орын, Ма-
тай орта мектебінің 10-сынып оқушысы Әділбек 
Назгүл өзін-өзі тану пәнінен 3-орын. Оқушылардың 
Республикалық пән олимпиадасына Ж.Сыдықов 
атындағы орта мектебінің 10-сынып оқушысы 
Кожахметова Дания орыс тілі пәнінен қатысып, 
алғыс хатпен марапатталды.

Республикалық жасөспірімдер олимпиада-
сының облыстық кезеңінің жеңімпаздары: 
Ғ.Орманов атындағы орта мектептің 8-сынып 
оқушысы Телемисов Рустем физика пәнінен 
2-орын, Б.Сырттанов атындағы орта мектептің 
8-сынып оқушысы Мұхамеджан Лаура химия 
пәнінен 2-орын, Ғ.Орманов атындағы орта 
мектептің 7-сынып оқушысы Жұмахан Мадина 
география пәнінен 3-орынға ие болды. 

2020-2021 оқу жылының облыстық оқулар 
қорытындысы:  Облыстық Ілияс Жансүгіров 
оқулары онлайн байқауында 3-орынды Ю.Гагарин 
атындағы орта мектебінің оқушысы Қызайхан Ер-
кежан жеңіп алды (жетекшісі: Ноғайбаева Сания 
Өмірсерікқызы).  Облыстық Мағжан оқулары он-
лайн байқауында «Өлең менің Шолпаным, Айым, 
Күнім» номинациясы бойынша 3-орынды алған 
Жаңатілеу орта мектебінің оқушысы Жұмабек 
Аружан, «Ақын да бір бала ғой айға ұмтылған» 
номинациясы бойынша 3-орын алған І.Жансүгіров 
атындағы орта мектебінің оқушысы Жеңісбек Ай-
шат, (жетекшісі: Рысхан Тынысбек).«Толқынмен 
толқын  сырласып...» номинациясы бойын-
ша 3-орынды иеленген Қ.Сәтбаев атындағы 
орта мектеп-гимназиясының оқушысы Ду-
лат Дария иеленді (жетекшісі Заманова Айгүл 
Байғоржынқызы).

Облыстық М.Мақатаев  оқуынан 3-орын-
ды Н.Есеболатов атындағы орта мектебінің 
10-сынып оқушысы Байболат Мадина жеңіп 
алды (жетекшісі: Жамантаева Жанар Үпіқызы). 
Облыстық Ә.Кекілбаев оқуынан 3-орынды 
«Иллюстрациялық суреттер салу» кезеңі бойын-
ша Қ.Терібаев атындағы орта  мектебінің 9-сынып 
оқушысы Асқарқызы Жансая иеленді (жетекшісі: 
Төлеубекова Қымбат Қайратқызы). Облыстық  
Абай оқуынан 2-орынды Көшкентал орта 
мектебінің 6-сынып оқушысы Хамит Досжан  жеңіп 
алды (жетекшісі: Смағұлова Жамилия Асхатқызы).

Оқу-тәрбие процесін ұйымдастырудың 2021 – 
2022 оқу жылындағы ерекшеліктері:

*Білім алушылардың оқу жүктемесін азайту.
*1-сыныптарға «Әліппе», «Ана тілі», «Букварь», 

«Обучение грамоте», «Цифрлық сауаттылық» 
пәндерін енгізу.

*Білім алушылардың білімдеріндегі 
олқылықтардың орнын толықтыру.

*Үлгерімі төмен оқушылармен жеке жұмыс 
жүргізуді жетілдіру.

*Жазғы мектеп есебінен оқыту мерзімін оқыту 
20 маусымға дейін ұзарту.

*Міндетті формативті бағалау.
*Сабақ ұзақтығы – 45 минут.
*5-сыныптан 11-сыныптар аралығында 

«Жаһандық құзіреттіліктер» таңдау курсын неме-
се басқа курстарды енгізу.

*Мектептердің таңдауы бойынша «Музыка» оқу 
бағдарламасының шеңберінде оқыту қазақ тілінде 
жүргізілетін 6-сыныпта домбыра тартуды үйрету.

*Оқытудың әртүрлі форматтарында (дәстүрлі, 
аралас, қашықтан) мектептердің дайындығын 
қамтмасыз ету.

*Ерекше білім беруді қажет ететін білім алушы-
ларды бағалау.

*Ерекше білім беруді қажет ететін білім 
алушыларға оқу бағдарламаларын бейімдеу.

*Ерекше білім беруді қажет ететін білім 
алушыларға тиімді психологиялық-педагогикалық 
қолдау көрсету.

*Инклюзивті орта мәдениетін қалыптастыру.
* «Оқуға құштар мектеп», «Дебаттар», «Өзін-өзі 

басқару күні», «Мектеп театры» жобаларын іске 
асыру.

*Ұлттық құндылықтар негізінде мектептің 
мәдени ортасын қалыптастыру (қарым-қатынас, 
мектеп қоңырауы).

*Мектеп пен отбасында күнделікті 20 минут 
кітап оқуды ұйымдастыру.

*Ерте кәсіптік бағдар беру жұмыстарын жүргізу.
*Білім алушылардың дене дамуының 

мониторингі.
*Педагогтарды жұмысқа қабылдаудың жаңа 

ережелерін енгізу.
*Мектеп пен ата-аналардың өзара байланысын 

күшейту.

Бегімбек РАМАЗАНОВ,
аудандық білім бөлімінің басшысы.
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Бір отбасының тұтқасы, 
сүйеуі, тіреуі болған асқар тау 
әкеміз ЕСІКБАЕВ РАЗБЕК 
ЖҮНІСБЕКҰЛЫН сағынышпен 
еске аламыз.
Алла салды басымызға  
                                       сынақты,
Жиі еске алсын деп пе 
                                      жылатты.
Қайғысы мен  қызығы  көп 
                                        өмір-ай,
Бірде көтеріп, бірде жығып 
                                         құлатты.

Әке, қарашы бәрінің әкесі бар,
Сіз сыймаған өмірдің 
                                    кеудесі тар.
Әке бүгін балаңның баласы 
                                                бар,
Атасы жоқ немереңе дүние тар.

Жұбайыңның жүректе 
                                     жарасы бар,
Сыңары жоқ аққудың 
                                    айдыны тар.
Ұлдарың жүр кеудеде 
                             зар - мұңы бар, 
Сенсіз салған әр демнің 
                                    тынысы тар.

Сізге арналған кеудеде 
                             жырларым бар,
Ішқұса боп өткізген 
                                  фәниде тар.
Сенсіз өсіп жатырған 
                                 отбасың бар,
Сенсіз Әке бірақ-та 
                                  шаңырақ тар.
Әке біз Сізді сағындық. Жаныңыз 

жәннатта болсын!

ЕСКЕ АЛУШЫЛАР: жұбайы - Бибігүл, балалары - Сәуле, Жанар, Шынар, Гүлнар, Асқар, 
Гүлнәз, Айдын, күйеубалалары мен келіндері, немерелері мен шөберелері.

ЕСІКБАЕВ РАЗБЕК ЖҮНІСБЕКҰЛЫН САҒЫНЫШПЕН ЕСКЕ АЛУ!

БЕКЕЖАНОВ ЖОЛДЫБАЙ 
НҰРАХМЕТҰЛЫ  1942 жылы 10 
мамыр күні Ақсу ауданы, Ойтоған 
ауылында жай шаруа жанұясында 
дүниеге келген. 1962 жылы Матай 
станциясының «Байланыс және 
сигнализация дистанциясында» 
жол монтеры болып еңбек жолын 
бастаған. 1963 жылы Алажиде 
станциясындағы мектепте ма-
тематика пәнінен сабақ берген. 
1963-1966 жылдар аралығында 
Кеңес армиясында әскери 
міндетін атқарып, Сол жылдан 
2005 жылға дейін үздіксіз, Матай 
станциясының «Локоматив  депо-
сында» тепловоз машинисі болып 
жұмыс жасаған. 

Теміржолдағы жоғары Еңбек 
нәтижесін көрсеткені  және 
Теміржол қауіпсіздігін сақтағаны 
үшін 1975 жылы КСРО Жоғарғы 
Кеңесі Призидиумының 
жарлығымен «ІІІ дәрежелі Еңбек 
Даңқы», 1986 жылы «ІІ дәрежелі 
Еңбек Даңқы» орденімен және 
Теміржолшыларға беретін ең 
жоғарғы марапат «Құрметті 
Теміржолшы» төсбелгісімен 
награтталған. 

БЕКЕЖАНОВ  ЖОЛДЫБАЙ  НҰРАХМЕТҰЛЫ
Сол жылы   тепловоз машинисі 

ретінде  1 000000 км. теміржолда 
апатсыз жол  қауіпсіздігін сақтап 
жүк тасығаны үшін «Локомативте 1 
000000 км. апатсыз жүргені үшін» 
төсбелгісі берілген.

1986 жылы 25 ақпанда СОКП 
27 съезіне делегат болып 
Мәскеуге барды. Съезд жұмысына 
қатысып Теміржол көлік министрі 
Н.С.Конаревтің қабылдауында бо-
лады. Осы кездесуде, Матай стан-
циясы бойынша тұрғындардың, 
еңбекшілердің сұранысын, 
аманатын министрге жеткізді. 
Министрдің алдында Бекежа-
нов Жолдыбай Нұрахметұлының 
табандылығының, өз бағдарла-
масын қорғай білуінің арқасында 
бірнеше ауыл мәселелері 
шешіледі. Матай ауылында темір 
жолдың үстінен өтетін жүргіншілер 
көпірі, «Теміржол клубына» және  
«50 орындық ауылдық ауруханаға» 
күрделі жөндеу жұмыстары 
жүргізілді. Және Матай ауылы-
на жазғы кезде қолданылатын су 
құбыры тартылды. 

Зейнеткерлікке шыққаннан 
кейін де қоғамдық жұмысқа бел-
сене араласты. 2018 жылдан бас-
тап Матай ауылдық  ардагерлер 
кеңесінің мүшесі, төрағасы бол-
ды. Ауылда жасалған қатымхана, 
көше жарығының жүргізілуінің 
бастамашыларының бірі болып, 
бітуіне көп еңбек етті.     

2021 жылы 22 тамызда еңбек 
ардагері өмірден озды.

Ақсу аудандық әкімдігі, 
аудандық мәслихат, аудандық 
Ардагерлер Кеңесі марқұмның 
отбасына, бала - шағасына, 
туған - туыстарына 
қайғыларына ортақтасып 
көңіл айтады.

ЖАНСҮГІРОВ  САЯТ  ІЛИЯСҰЛЫ

Ауданымыздың мақтанышы, 
жыр Құлагері Ілияс атамыздың 
жалғасы САЯТ ІЛИЯСҰЛЫ 
ЖАНСҮГІРОВ 91 жасында 
дүниеден өтті. Ілияс атамыздың 
тұңғышы еді. 1937 жылы әкесі 
Ілиястан, 1943 жылы анасы 
Фатима Төребаевадан айы-
рылып, екінші анасы Фатима 
Ғабитованың тәрбиесінде оқып 
жетіліп, тау-кен инженері болған 
ағамыз қазақ еліне еңбегі сіңген 
маман еді. 

Тұлпардың тұяғы Саят аға кең 
пейілді, жарқын жүзді адам еді, 
Ілияс атамыздан қалған асылдың 

сынығы еді. Амал нешік, тағдырға 
не шара?! Арты қайырлы болсын, 
Өзінен кейінгі ұрпағына ғұмыр 
берсін! 

Марқұмның туыстарына, 
туғандарына қайғырып, көңіл 
айтамыз. Жаны жәннатта, 
алды пейіш, арты ырыс болып, 
қайырлы болсын! Иманы жолдас, 
топырағы торқа болсын.

 Базарханов Есім 
СЕЙІЛХАНҰЛЫ,

аудан әкімі, "Nur Otan" 
партиясы аудандық

 филиалының төрағасы.

Сүлейменов Бейбіт 
ЖАҢЫЛЫСҰЛЫ,

аудандық мәслихат 
хатшысы.

 Амангелді АЙТБАЕВ,
аудандық Ардагерлер 

кеңесінің төрағасы.

Құрманғалиева Бақыт 
НҰРСЕЙІТҚЫЗЫ,

аудандық Әжелер 
ұйымының төрайымы.

Дәулетбекова Күләйхан 
ТҰРСЫНБЕКҚЫЗЫ,

"Nur Otan" партиясы Ақсу 
аудандық филиалы 

төрағасының 
бірінші орынбасары.

СЕМЕЙ ЯДРОЛЫҚ СЫНАҚ ПОЛИГОНЫНЫҢ ЖАБЫЛУЫНА - 30 ЖЫЛ!

2021 жылғы 29 тамызда бүкіл әлемдік қоғамдастықтың 
даму тарихындағы әрі жаһандық антиядролық қозғалыстағы 
маңызды оқиға – Семей ядролық сынақ полигонының жабылуы-
на 30 жыл толады.

Семей ядролық полигонында 456 ядролық сынақ жүргізілді, 
одан бір жарым миллионнан астам адам зардап шекті. 1991 
жылғы 29 тамызда Қазақ КСР Президенті Н.Ә. Назарбаев «Се-
мей ядролық сынақ полигонын жабу туралы» Жарлыққа қол 
қойды.

Қазақстанды ядролық полигонды жабу жөніндегі теңдессіз 
шешімі үшін әлем мойындады. Қазақстанның бітімгершілік 
үлгісі 2009 жылғы 2 желтоқсанда БҰҰ Бас Ассамблеясын 29 
тамызды «Халықаралық Ядролық сынақтарға қарсы іс-қимыл 
күні» деп жариялауға септігін тигізді.

Қазақ даласына үлкен қасірет 
әкелген – Семей полигонының 
жабылғанына биыл 30 жыл. Бірақ, 
сынақтар тоқтаса да, зардабын 
адамзат осы уақытқа дейін тар-
тып келеді. Кейбір дереккөздерге 
сенсек, ядролық сынақ аумағында 
тұрған 1,5 млн. азамат полигонның 
қасіретін көрген. Ауаға тараған 
радиоктивті жауын 304 мың шар-
шы шақырымға жайылған. Ал, Се-
мей экологиялық апат аймағына 
айналды. Бірақ, тәуелсіздік алы-
сымен елдің бірінші мақсаты 
ядролық қарудан бас тарту болды. 
Алайда, ол шешім оңайға соққан 
жоқ. 

Совет одағының басшылығы 
АҚШ атом бомбасын пайдалану 

арқылы соғысқа дайындалып жатыр 
деген күдікпен, 1947 жылы  Қорғаныс 
министрлігі №2 оқу полигонын құру 
туралы құпия қаулыға қол қойды. 
Оның мақсаты ядролық қаруды 
сынақтан өткізу еді. Қауіпті аймақ 
Ертіс өзенінің сол жағалауында, 
Семей қаласынан 130 шақырым 
жерге салынды. Тек 1949-1963 жыл-
дары жалғыз Семей полигонында 
сынақтан өткізілген жарылыстардың 
күші Хиросимаға тасталған ядролық 
бомбадан 2500 есе жоғары болған 
екен.

Совет заманында барлық жары-
лыстар аса құпия ұсталды. Десе де 
ашық дерек көздердің мәліметінше, 
Семей полигоны аймағында  40 жыл 
ішінде 460 ірілі-ұсақты сынақтар 

өткізілген. Ядролық қарудың 
зардабын білген сол кездегі 
Компартияның бірінші хатшысы 
Нұрсұлтан Назарбаевтың тікелей 
бастамасымен полигон есігіне 
құлып салынды.

Талай жанға қасірет әкелген Се-
мей полигонындағы соңғы сынақ 
1989 жылдың қазанында болған.  
Бірақ, арада аттай 30 жылға жуық 
уақыт өтсе де радиацияның уыты 
әлі күнге дейін шашылып келеді. 
Аймақта радиация қаупі жоғары. 
Ал, жыл сайын алғаш ядролық 
сынақ өткізілген 29 тамыз күні 
«Халықаралық ядролық қарудан 
бас тарту күні» болып атап өтіліп 
келеді.

Полигонда еңбек еткен 
құрылысшылар, әскери маман-
дар мен ғалымдардың уақытша 
тұрағында сол уақыттың бірде-бір 
картасында көрсетілмеген кішігірім 
қала бой көтерді. Қазір бұл жер-
де Қазақстанның Ұлттық Ядролық 
орталығы орналасқан. Мекеме 
мамандары қаңырап бос қалған 
полигоннан топырақ сынамаларын 
алып, улы заттардың мөлшерін, та-
ралуын тексереді.

Суретте: 1949 жылдан бастап Се-
мей ядролық сынағында әскери бо-
рышын өтеген Семей палигонының 
ардагерлері, ақсулық азамат-
тар. Иманқұл Куккузов, Тоқан 
Ақсамбаев, Бақтыбек Қалиасқаров, 
Өмір Оразбаев, Төлеубек Нұрбаев, 
Қайыржан Абилжанов және Елубай 
Арыстанбеков.

Оразбеков Өмір ағамызбен 
әңгімеміз жарасып, Семейдегі жа-
рылыстар туралы сұрадым.

- Жарылыс жер астында өтеді. 
Біз жарылыстан кейін палигонның 
орнын тазалаймыз. Алдымен 
жарылыс болған жерге иттерді 
кіргіземіз. Егер ит аман шықса, 
арнайы қорғаныш киім киген сол-
даттар кіріп жарылыс орнындағы 
қалдықтарды сыртқа шығарамыз 
- дейді.

Әскер қатарында жүргенде жары-
лысты, сол жарылыстың зардабын 
тартқан сол өңірдің тұрғындарының 
ауыртпалығын да көзімен көрген 
ағамыз сол жылдарды қинала 
еске алады. Ядролық жарылысты 
тоқтатқан Тұңғыш Президентіміз 
Н.Назарбаевқа ризашылығын 
білдірді.

Ербол СЫМХАНОВ.     

ЯДРОЛЫҚ ҚАРУ - ӘЛЕМ 
ҚАСІРЕТІ


