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Құрметті Ақсу ауданының тұрғындары! 
Алдағы 2022 - 2023 жылдардың жылыту маусы-

мына дайындық шараларын жүргізу аясында, күз 
айларында жылу беру кәсіпорындарына көмірді 
жеткізу жұмыстары атқарылады, ол коммунал-
ды - тұрмыстық көмірді тасымалдаушы вагондар 
санының қысқаруына әкеп соғады.

Осыған орай, жылыту маусымында көмірдің 
жетіспеушілігін және әлеуметтік шиеленісті 
болдырмау мақсатында, Ақсу ауданының 

Қыстың қамын жазда ойла!

әкімдігі қатты отынның қажетті мөлшерін көмір 
тұйықтары мен қоймаларынан алдын - ала жаз - 
күз мезгілінде сатып алу керектігін ескертеді.

«Ақсу ауданының тұрғын 
үй коммуналдық шаруашылығы,  
жолаушылар көлігі, автомобиль 

жолдары және тұрғын үй 
инспекциясы бөлімі» 

мемлекеттік мекемесі.

Иә, Қазақстанда кәсіби мере-
келер қатарына тағы бір мейрам 
қосылды. 

Енді IT саласының 
қызметкерлері 10 қараша күні 
Цифрландыру және ақпараттық 
технологиялар қызметкерлері 
күнін атап өтетін болады. 

Осыған орай, баршаңызды 
бейсенбіде сағат: 16:00-
де "Astana IT University"-де 
өтетін салтанатты шараға 
шақырамыз. Іс-шарада еліміздегі 
цифрландырудың даму тарихы, 
технологиялар әлеміндегі инно-
вациялар және саланың өзекті 
мәселелері туралы сөз қозғалмақ. 

Мерекелік шараның қонағы 
болыңыздар! Қатысу тегін!

ҚАЗАҚСТАНДА 
КӘСІБИ МЕРЕКЕЛЕР 
ҚАТАРЫНА ТАҒЫ БІР 
МЕЙРАМ ҚОСЫЛДЫ 

«Азаматтарға арналған 
үкімет» 2022 жылдың 9 
айының қорытындысы бой-
ынша Бірыңғай байланыс 
орталығының қызметкерлерін 
марапаттады. Іс-шараға қатысу 
үшін алғаш рет еліміздің түкпір 
- түкпірінен үздік операторлар 
келді. Оларға жұмыста көрсеткен 
жоғары нәтижелері үшін "Алғыс 
хат" табыс-талды. 

Айта кету керек, 
Мемлекеттік корпорация үнемі 
қызметкерлердің біліктілігін арт-
тыруына ерекше мән береді. 
Сондықтан марапаттаудан 
кейін байланыс орталығының 
21 қызметкері оқыту семина-
рына қатысты. Сондай-ақ, опе-
раторлар басқа өңірден келген 
әріптестерімен тәжірибе алмас-
ты.

Қызықты дерек: биыл байла-
ныс орталығына 11,7 млн. өтініш 
түсті. Қызметкерлер күніне 
орта есеппен 40 мыңнан астам 
сұраныс қабылдайды.

МЕМЛЕКЕТТІК КОРПОРАЦИЯ 1414 БІРЫҢҒАЙ БАЙЛАНЫС ОРТАЛЫҒЫНЫҢ 
ҮЗДІК ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРІН МАРАПАТТАДЫ 

АУДАННЫҢ ТЫНЫС - ТІРШІЛІГІНЕН ҚҰЛАҒДАР БОЛҒЫҢЫЗ 
КЕЛСЕ, АУДАНДЫҚ ЖӘНЕ АУЫЛДЫҚ "ҚАЗПОШТА" БАЙЛА-

НЫС БӨЛІМШЕЛЕРІНЕ БАРЫП ЖАЗЫЛЫҢЫЗДАР!

"Ақсу өңірі" газетіне 1 жылдық жазылу бағасы - 4414 теңге, 80 тиын 
және жарты жылға - 2207 теңге 40 тиын.

Газет индексі:  65750
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ҚОҒАМДЫҚ - САЯСИ ГАЗЕТІНЕ 2023 ЖЫЛҒА ЖАЗЫЛУ 
БАСТАЛДЫ

«Мемлекеттік құқықтық статистика және арнайы есепке алу ту-
ралы» Заңына сәйкес Құқықтық статистика және арнайы есепке 
алу органдары қызметінің негізгі бағыттарының бірі кәсіпкерлердің 
құқықтарын мемлекеттік органдар, олардың қызметіне заңсыз арала-
суынан қорғау болып табылады. 

Ағымдағы жылдың 8 айының есептік деректері бойынша 
Басқармамен 5305 тексеру тағайындау актісі тіркелген.

Жеке кәсіпкерлік субьектілерін тексеру үлесі 20,7 пайызды немесе 
1098 тексеруді құрады. Оның ішінде 197 тексеріс арнайы тәртіппен, 
880 жоспардан тыс тексеру жүргізілген.

Соңғы үш жылда мемлекеттік қолдау шараларын шағын және ми-
кро бизнесті тексеруге мараторий ескере отырып, жоспарлы тексеру-
лер санын қысқарту үрдісі байқалды.

Атап айтқанда, 2019 жылмен салыстырғанда 2020 жылы тексеру-
лер саны бірден 70%-ға, өткен 2021 жылы тағы 0,3%-ға қысқарды.

Тексерулерді тағайындау туралы актілерді тіркеу тексерулерді 
тіркеуді есепке алу үшін құрылған «тексерулер субъектілері мен 
объектілерінің бірыңғай тізілімі (ТСОБТ)» жүйесінде электрондық 
форматта жүзеге асырылады, сондай-ақ, мемлекеттік бақылау мен 
қадағалаудың ашықтығын қамтамасыз етеді.

Басқарма тіркеу кезеңінде 39 тексеру жүргізудің, оның ішінде биз-
нес субъектілеріне қатысты 16 тексерудің жолын кесті, осылайша 
кәсіпкерлердің құқықтары қорғалды.

Прокурорлық қадағалау шараларымен 21 тұлға тәртіптік 
жауапкершілікке тартылды. 

Сонымен қатар бақылау және қадағалау органдары тарапынан 
тексерістерді негізсіз жүргізу фактілерінің жолын кесу үшін ақпараттық 
сервиспен қатар кәсіпкерлерге арналған «Qamqor» мобильді 
қосымшасы жұмыс істеуін жалғастыруда.

Тіркелген пайдаланушыларға мобильді қосымша арқылы алдағы 
тексеру туралы хабарлама жіберіледі.

Сонымен қатар, тексеру туралы толық ақпаратты www.qamqor.
gov.kz,  Комитет порталы арқылы тиісті жолға тексеру актісінің тіркеу 
нөмірін толтырып, алуға болады.

Мемлекеттік мекемелер заңсыз тексерулер жүргізу бойынша 
кәсіпкерлердің құқықтарын бұзған жағдайда Басқармаға 8 (7282) 24 
11 38 телефоны арқылы хабарласуға болады. 

ҚР БП ҚСжАЕК 
Жетісу облысы бойынша басқармасы.

БИЗНЕСТІ ҚОРҒАУ 

ҚР Сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы іс-қимыл агенттігінің (Сы-
байлас жемқорлыққа қарсы 
қызмет) Жетісу облысы бойынша 
департаменті Жетісу облысының 
қоғамдық даму басқармасымен  
бірлесіп, БАҚ өкілдері арасында 
сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
мәдениеттті қалыптастыруға 
бағытталған үздік журналистік 
жұмыстарға байқау жариялайды! 

Байқауға  редакцияның 
штаттық қызметкерлері және 
штаттан тыс авторлар немесе 
тілшілер, журналистер, баспасөз 
хатшылары, журналист - блогер-
лер  қатыса алады. 

Конкурс келесідей номинация-
лар бойынша марапатталады:

- «Мерзімді баспа басылым-
дары арасындағы сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы тақырыпта 
Жетісу облысына қатысты үздік 
мақала»;

- «Интернет ресурстарда сы-
байлас жемқорлыққа қарсы 
тақырыпта Жетісу облысына 
қатысты үздік мақала»;

- «Телеарналарда сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы Жетісу об-

лысына қатысты үздік  бейнесю-
жет»;

- «Сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы тақырыпта Жетісу облы-
сына қатысты үздік журналистік 
зерттеу»; 

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

- «Сыбайлас жемқорлықтың 
алдын алу бойынша Жетісу 
облысының әлеуметтік 
желілердегі үздік жариаланым» 
(әлеуметтік желілер);

Ұйымдастырушылармен бай-
ланысу үшін:  байланыс телефо-
ны қажет! 

Материалдарды байқаудың 
ұйымдастыру комитетінің *7su-
smi@mail.ru*  электрондық  по-
штасына немесе *Талдықорған 
қаласы, Балапанов көшесі, 28, 
№1028 кабинетіне* келіп, өткізу 
керек.

Қосымша ақпарат үшін:
м.:    +77009799900 
ж.т.:  8 (7282) 41 21 62

БАҚ өкілдері назарына!

Ө З  Т А Ң Д А У Ы Ң Д Ы  Ж А С А !
Қ А З А Қ С Т А Н

Р Е С П У Б Л И К А С Ы
П Р Е З И Д Е Н Т І Н І Ң 

С А Й Л А У Ы 20 Қ А Р А Ш А
Н О Я Б Р Я 2022 В Ы Б О Р Ы

П Р Е З И Д Е Н Т А
Р Е С П У Б Л И К И
К А З А Х С Т А Н

С Д Е Л А Й  С В О Й  В Ы Б О Р !
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– Бас прокурор мырза, заңсыз 
шорғыланған активті мемлекет-
ке қайтару сияқты күрделі шара 
елімізде тұңғыш рет қолға алынып 
отыр ғой. Экономикалық актив де-
ген ақша ғана емес, құнды қағаздар 
да, жер телімдері мен кеніштер, 
қуат көздері мен ғимараттар да 
болуы мүмкін. Ондай дүниелерді 
қайтарудың рәсімі әр түрлі шығар. 
Осы жұмыстар қалай реттеліп 
жатыр?

– Комиссия мүшелерінің жұмысын 
үйлестірумен қатар прокуратура орган-
дары өз бетінше талдау және тексеру 
шараларын жүргізеді. Ол жұмыстардың 
нәтижесі де бар.

Атап айтқанда, сот органдары-
на заңсыз иеліктен шығарылған 
объектілерді, заңсыз берілген жер 
телімдерін қайтару туралы 13 талап 
енгізілді. Қадағалау актілері бойынша 
жалпы кадастрлық құны 5 млрд теңге бо-
латын, жалпы ауданы 140 мың гектардан 
асатын заңсыз берілген немесе нысана-
лы мақсаты бойынша пайдаланылмаған 
жер телімдері қайтарылды.

Бұдан бөлек, олигополия пайдасы-
на негізсіз шығарылған сот тексерулер 
қорытындысы бойынша қылмыстық 
қудалау органдары активті теріс пай-
далану, мемлекеттік мүлік пен бюджет 
қаражатын ұрлау фактілері бойынша 12 
сотқа дейінгі тергеп-тексеруді бастады.

Сондай-ақ арнайы прокурорлар олиго-
полия өкілдеріне қатысты сотқа дейінгі 4 
тергеп-тексеру шарасын жүргізуде.

– Заңсыздыққа жол берілгені 
дәлелденген істерден нақты мысал 
келтіре кетсеңіз.

–  Мысалы, кеден саласындағы тексеріс 
кезінде 10 импорттаушы компанияның 
өзіндеріне берілген артықшылықты 
пайдаланып, Қытай Халық Республи-
касынан тауар әкелу нарығын моно-
полиялап алғаны белгілі болды. Соның 
салдарынан бұл 10 компаниядан басқа 
кәсіпкерлер өз бетімен тауар әкеле ал-
майтындай ахуал туындаған. Яғни, осы 
10 компания арқылы ғана жұмыс істеуге 
мәжбүр болған және ондай «қамқорлық» 
үшін пайдасының көп бөлігін беріп кел-
ген.

Аталған 10 компания кедендік 
төлемдерден жалтару үшін шекара-
дан өтетін тауарлардың құнын жүйелі 
түрде төмендетіп, мемлекетке 107 млрд 
теңгеден астам залал келтірген. Бүгінде 
ол соманың 57 млрд теңгесі өтелді. 
Жұмыс жалғасып жатыр.

Бұлардан басқа көлік-логистикалық 
компания Қытаймен шекарадағы ке-
ден бекеті арқылы тауар тасымалдау 
нарығын монополиялап алған.

Өзінің үстем жағдайын пайдала-
нып, картельдік келісім жасасу арқылы 
қызметтерге жоғары баға белгілеп, 4,3 
млрд теңге монополиялық табыс алған.

Осы факт бойынша Қылмыстық 
кодекстің 221-бабымен (монополиялық 
қызмет) сотқа дейінгі тергеп-тексеру ба-
сталды. Мұндай мысалдар аз емес.

– Ал ел аумағынан 
жылыстатылған активтерді 
қайтару бойынша қандай мемле-
кеттермен әріптестік орнатып 
үлгердіңіздер? Ол әріптестіктер 
нақты нәтиже беріп жатыр деп 
айта аласыз ба?

– Активтерді қайтару бағытында ел 
ішінде де, елден тысқары да жұмыс 
жүргізілуде. Мысалы, комиссия жұмыс 
істеген бес айдың ішінде мемлекетке 
жалпы сомасы 630 млрд теңгеден астам 
залал өтеліп, активтер қайтарылды. 
Қылмыстық қудалау аясында шетелдік 
юрисдикциялардан 400 миллионнан 
астам АҚШ доллары қайтарылды. Атап 
айтқанда, Лихтенштейннен 170 млн 
АҚШ доллары, Гонконг пен Біріккен Араб 
Әмірліктерінен шамамен 3 млн АҚШ дол-

БАС ПРОКУРОРМЕН СҰХБАТ:

ОЛИГОПОЛИЯМЕН КҮРЕС, 
ШЕТЕЛДЕН АКТИВТЕРДІ ҚАЙТАРУ ҚАЛАЙ ЖҮРІП ЖАТЫР

АСТАНА. ҚазАқпарат – Экономикалық ресурстардың заңсыз 
шоғырлануына қарсы іс-қимыл жөніндегі ведомствоаралық 

комиссияның құрылғанына бес ай болды. 5 айда елге кем дегенде 
630 миллиард теңге қайтарылғаны туралы ресми мәлімет тарады. 

Аталған комиссияның төрағасы, ҚР Бас прокуроры Берік Асылов 
ҚазАқпарат тілшісіне осы бағыттағы жұмыстардың барысы тура-

лы сұхбат берді.

лары қайтарылды. Сондай-ақ, алыс шет 
елдерден құны шамамен 230 млн. доллар 
болатын зергерлік бұйымдарды қайтаруға 
мүмкіндік туды.

Сонымен бірге шетелде активтерді са-
тып алуға болатын барлық қаражат біздің 
еліміздегі экономикалық қызмет есебінен 
қалыптасқанын ескеру қажет. Қылмыстық 
активтерді қайтару жұмыстарын заңсыз 
әрекеттерді анықтаудан бастау керек 
екені анық.

Шетелдегі активтерді Қазақстанның 
пайдасына тәркілеу – айтарлықтай ұзақ 
процесс. Өйткені шетелдік әріптестеріміз 
«тыйым салуды сұраймыз» деген бір ауыз 
хаттың негізінде ғана мүлікке тыйым сала 
алмайды.

Егер біз жымқыру немесе басқа да 
предикаттық қылмыс фактісін анықтау, 
ұрланған қаражатты шетелге шығару, 
оның ішінде оффшорлық аймақтарға 
да шығару, ол қаражатты белгілі бір 
объектінің төлеміне аудару сияқты бүкіл 
тізбекті дәлелдемесек, кез келген мемле-
кет мүлікке тыйым салудан да, қайтарудан 
да бас тартады. Осылайша, алдымен 
ықтимал заңсыз табыс анықталады. Со-
дан кейін сотқа дейінгі тергеп-тексеру 
жүреді. Бұдан кейін сот шешім шығарады. 
Сот активтің заңсыздығын мойындап, оны 
тәркілеу туралы шешім шығарса, сонда 
ғана Бас прокуратура мүлікке тыйым салу 
туралы халықаралық тергеу тапсырмасын 
жібереді. Бұл өте ауыр және қиын процесс 
екенін түсіну маңызды.

– БАҚ-та сіз басқарып отырған 
комиссия «Шапағат» базарын 
сату кезіндегі заңсыздықтарды 
анықтағанын жазылған еді. Осы 
сипаттағы істерге тоқтала 
кетсеңіз.

– Иә, жекелеген нормативтік 
құжаттардың олгиполия мүдделеріне 
«бейімделіп», түрленген жайттары бар. 
Мысалы, жақында «Көліктік сервис 
орталығы» АҚ-ны жекешелендіру туралы 
Үкімет қаулысының күші жойылды. Бұл 
құжат нақты бір олигополияның мүддесі 
үшін шығарылғаны дәлелденді және сот-
та анықталды.

Активтерді төмен бағамен сатып алудың 
көптеген мысалдары бар. Алматыда «Ба-
рыс-4» ірі көтерме сауда базарындағы 
мемлекеттік үлес төмендетілген бағамен 
заңсыз сатылған. Ақыры прокуратураның 
жекешелендіру шартын жарамсыз деп 
тану туралы талабы орындалды.

Сондай-ақ Астанадағы «Шапағат» 
коммуналдық базарын сату кезінде 
бұзушылықтар анықталды. Сот 
прокуратураның мәмілені жарамсыз деп 
тану туралы талабын қанағаттандырды. 
Сот актілері заңды күшіне енгеннен 
кейін бұл объектілер мемлекет меншігіне 
қайтады.

Басқа да жекешелендірілген объектілер 
бойынша қабылданған шешімдердің 
заңдылығын тексеру жалғасуда.

Соттардың қарауында 10 млрд теңгеден 
астам сомаға мүлікті мемлекетке қайтару 
туралы прокуратураның тағы 10 талабы 
жатыр.

Аймақтық органдар да белгілі 
бір адамдардың пайдасына шешім 
қабылдаған.

Мысалы, Алматы қаласының 
халықаралық әуежайында сауда 
дүкендері, барлар мен мейрамханалар 
аймағын заңсыз сату фактісі анықталды. 
2003 жылы Алматы қаласының әкімі 
болған В.Храпуновтың жеке компанияға 
333,7 млн теңгені қолдан жасалған 
берешектің өтеуі ретінде заңсыз бергені 
ашылды. Біз сотқа әуежай терминалының 
ауданы 1601,1 ш.м. болатын үй-
жайларына қатысты құқық белгілейтін 
құжаттарды заңсыз деп тану туралы талап 
түсірдік.

– Осы аталған ақшалар, актив-
тер қайда түсетінін айта кетсеңіз. 
Себебі ел ішінде, әлеуметтік 
желіде активтер бір адамнан 
тәркіленгенімен, қолы ұзындау екінші 

адамның меншігіне өтеді деген 
пікірлер бар.

– Әрине, олай емес. Егер бұрын 
қайтарылатын актив заңсыз иелікке 
өткенге дейін мемлекет меншігінде 
болса, кері қайтарылады. Ал ұлттық 
компанияның меншігінде болса, ұлттық 
компанияға беріледі. Мысалға жер 
учаскелерін алайық. Егер жер бөлу 
кезіндегі бұзушылықтарды анықтасақ, он-
дай құжаттардың күшін жойып, мемлекет-
ке қайтарамыз. Бүгінге дейін құны 5 млрд 
теңге болатын, 140 мың гектардан астам 
жер мемлекет пайдасына қайтарылғанын 
жоғарыда айттым.

Тағы бір мысал, олигополия мүддесіне 
жұмыс істейтін бір өкіл 600-ден астам 
теміржол тұйықтарын сатып алған. Сатып 
алу процесі бір қарағанда заңды сияқты 
болып көрінеді. Үкіметтің қаулысы бар, 
тендерлік рәсімдер, бағалау және т.б. 
рәсімдер қағаз жүзінде толық орындалған. 
Біз мұндайда әрбір рәсімдіпроцедурасы 
мұқият қараймыз. Бағалаудың қандай 
әдісі қолданылды, рәсімдер бұзылды 
ма, тізбектен жеке сегмент саналы түрде 
шығарылды ма? Осының бәрін ексере 
келіп, мүлікті заңды иелеріне, яғни «ҚТЖ» 
ұлттық компаниясына қайтарып бердік.

– Комиссияның аты айбынды 
болғандықтан ба, халық сіздерден 
біраз атышулы істер, мәлімдемелер 
күтіп жүр. Ол үміттер ақталуы 
мүмкін бе? Келешекте қандай үлкен 
істердің беті ашылуы мүмкін?

– Заң бойынша сотқа дейінгі тергеп-
тексерудің деректері жария етуге жат-
пайды. Өйткені белгілі бір адамның 
айналасында шу шыға қалса, ол бой та-
салап үлгеруі мүмкін. Немесе белгілі бір 
активтерді қайта рәсімдеп,тіпті сатып 
жіберуі ықтимал. Ондайда іс күрделеніп, 
созыла түседі. Әр нәрсенің өз уақыты 
бар. Қазір деректерді зерттеп, талдап 
жатырмыз. Тиісті жұмыстар жасалуда, 
нәтижелері болған кезде біз міндетті 
түрде хабарлаймыз. Әрбір қылмыстық іс 
бойынша тергеп-тексеру аяқталғаннан 
кейін жұртқа қорытындысы хабарланады.

– Дей тұрғанмен, олигарх ата-
нып жүрген жекелеген адамдарға 
қатысты шектеулер бар ма?

– Комиссия жұмысында қандай да 
бір шектеу жоқ. Біз экономикалық 
ресурстардың тар шеңбердің қолында 
шоғырлануы тоқтатылғанша және адал 
бәсекелестік пайда болғанша, жұмыс 
істейміз. Яғни, бұл істі аяғына жеткізбей 
тоқтамаймыз Жұмыс тұрақты, дәйекті, 
әділ жүргізіледі.

Қарапайым тілмен айтсақ, актвитерді 
қайтару деген белгілі бір 50 адамның 
тізімін жасап алып, соларды қамап, 
активтерін бұғаттау деген сөз емес. Мем-
лекет басшысы бізден дәйекті әрі заңды 
жұмысты талап етіп отыр.

– Сөз арасында бірнеше елден 
заңсыз актив қайтарыла бастағанын 

айттыңыз. Бұған дейін құзырлы 
органдар бұл істе бірнеше мем-
лекетпен тығыз әріптестік ор-
натып жатқанын мәлім еткен 
еді. Солардың ішінде белсенді 
көмектесіп жатқандары бар ма? 
Бар болса, ол қай елдер?

– Шетелдегі әріптестермен өзара іс-
қимылдың негізі – шарттық база. Бүгінгі 
таңда 33 елмен қылмыстық-құқықтық 
салада 70 екіжақты шарт жасалды. Бұл 
– ұстап беру, қылмыстық істер бойынша 
құқықтық көмек көрсету және сотталған 
адамдарды беру туралы шарттар.

Жақында Кипр Республикасымен 
қылмыстық істер бойынша құқықтық 
көмек беру туралы шарттарға қол 
қойылды. Бұл құжаттар бізге күдіктілер 
мен айыпталушылардың кінәсі ту-
ралы дәлелдер алуға, соның ішінде 
қылмыстық жолмен алынған ақша мен 
басқа да мүліктерге тыйым салуға және 
оларды тәркілеуге, сондай-ақ іздеуде 
жүрген адамдарды жауапқа тарту үшін 
экстрадициялауға мүмкіндік береді.

Шанхай Ынтымақтастық Ұйымына 
мүше мемлекеттердің әріптестерімен 
өзара іс-қимылды жүзеге асырып жа-
тырмыз. Биылғы қыркүйекте Астана-
да ШЫҰ-ға мүше мемлекеттер Бас 
прокурорларының 20-шы отырысы өтті. 
Онда да қылмыстық активтерді қайтару 
кезіндегі озық тәжірибелер мен пробле-
малар талқыланды.

Сонымен қатар БҰҰ-ның Есірткі және 
қылмыс жөніндегі басқармасының 
көмегімен активтерді қайтару бағытында 
жұмыс істейтін Еуропадағы «CARIN», 
Азия мен мұхит елдеріндегі «ARIN-
AP», Батыс және Орталық Азиядағы 
«ARIN-WCA» желілеріне қосылдық. 
Бұл желілерді прокурорлар мен 
тергеушілердің бейресми клубыдеуге 
болады. Оларға мүшелік ету арқылы 
әлемдегі кез-келген прокурормен тікелей 
байланыс орнатуға болады.

Аталған шаралардың арқасында 
халықаралық сұрау салулардың 
орындалуы жеделдеді. Оффшорлық 
орталықтардан қажетті дәлелдерді алып 
жатырмыз.

Сондай-ақ, біздің елдің құқық қорғау 
органдары әлемнің 166 қаржыны бар-
лау қызметін қамтитын «ЭГМОНТ» то-
бын белсенді қолдана бастады. Бұл желі 
жекелеген жағдайларда қысқа мерзімде 
шетелге шығарылған қылмыстық 
кірістер, күдікті операциялар және банк 
шоттары туралы ақпаратты жедел алуға 
мүмкіндік береді.

Шетелде қылмыстық кірістерді іздеу, 
оларға тыйым салу және тәркілеу 
әдістемесін, құқықтық көмек туралы 
сұрау салудың бірыңғай стандартын 
әзірледік. Бұл құжаттар Еуропалық 
Одақтың, АҚШ-тың, Оңтүстік-Шығыс 
Азия елдерінің талаптарына негізделген 
және оларды БҰҰ мен Дүниежүзілік 
Банктің сарапшылары мақұлдаған.

- Журналистер тарапынан 
да, қоғам белсенділері тара-
пынан комиссия жұмысының 
жариялылығына байланысты сын 
айтылып жүр. Сол жɵнiнде не айтар 
едіңіз?

- Комиссия жұмысының жариялылығы 
туралы айтатын болсақ, біз әр 
қадамымызды ашып көрсете алмаймыз. 
Тексеру іс-шаралары, ақпаратты мұқият 
талдау және құжаттарды зерделеу 
жұмыстары жүріп жатыр. 

Сонымен қатар расталған ақпарат 
болған кезде біз комиссия жұмысының 
жекелеген нәтижелері туралы 
жұртшылықты жүйелі түрде хабардар 
етіп отырмыз. 

Тергеудің құпиясы, кінәсіздік презумп-
циясы, яғни адал азаматтардың беделіне 
мерзімінен бұрын зиян келтірмеуді 
көздейтін заңнамалық шектеулер бар 
екенін ескеру қажет. Сондықтан біз 
сот шешімдерімен расталған нақты 
фактілерді ғана жариялап отырамыз.

Комиссияның ресми өкілін тағайындап, 
веб-сайтын ашудағы мақсатымыз да сол 
болатын.

- Сұхбатыңызға рахмет! 
Істеріңізге табыс тілеймін!

Материал ғаламтор парақшасынан, 
"ҚазАқпарат сайтынан" алынды.
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Қазақстан Республикасы Президентінің кезектен 
тыс сайлауына кандидат ретінде қатысып, өзінің 
сайлау алдындағы бағдарламасын таныстырған 
Салтанат Тұрсынбекова Алматы қаласында 
зияткерлік меншікті қорғау мәселелері бойынша 
кеңес өткізді.

– Әлемдегі жағдай өзгеруде. Қоғамның өркендеуінің 
ең үлкен құндылығын қазір табиғи ресурстар, мұнай 
мен газ кен орындары жасамайды. Ең көп нәтижені 
жаңа технологиялар, ноу-хау, зияткерлік меншік 
сияқты білім экономикасы береді, – деп сөз бастаған 
құқық қорғаушы әлемдік зияткерлік меншікті қорғау 
жүйесін, ережелері мен институттарын таныстырып 
өтті. – Қазір Қазақстанда зияткерлік меншікті қорғау 
іс жүзінде жұмыс істемейді. Адамдар бәріне қол сұғуға 
көшкен. Әсіресе, әлеуметтік желіде жарияланған 
нәрселер. Фотосуреттер, мәтіндер, фильмдер, му-
зыка мен кітаптардың айналасында құқық бұзушылар 
көп. АҚШ-та немесе Еуропада платформалар үшін 
төлем жасамаса немесе фильм билетін сатып ал-
маса музыка тыңдау немесе фильм көру мүмкін емес. 
Қазақстанда контент үшін ақша төлеу ұят деп 
есептеледі. Құқық қорғау үшін сотқа жүгіну мәдениеті 
жоқ. Мәселен, микротолқынды пеш ұрлағаны үшін 
адам түрмеге түссе, өнер туындысын ұрлағаны үшін 
жазадан құтыла алады.

Сондықтан бір нәрсені ұрлау – ұят, ал ақыл-ой 
еңбегінің өнімін сұрамай-ақ тартып алу – қалыпты 
жағдай болып кеткен.

Зияткерлік меншіктің 
маңызы зор

Биылғы сайлауға «Жалпыұлттық социал-
демократиялық» партиясы атынан үміткер 
ретінде ұсынылған Нұрлан Әуесбаев үгіт - насихат 
жұмыстарын жүргізіп, өзін қолдаушылармен кезде-
сулер өткізуде.

Одан бөлек Нұрлан Әуесбаев әлеуметтік желідегі 
парақшасына бейнеүндеу жариялап, өзінің әрбір өңірдегі 
сайлаушылармен кездесіп жүргенін, сондай-ақ, дебатқа 
түсуге қарсы емес екенін жеткізді.

– Қазір өңірлерді аралап, жергілікті халықпен өзекті 
мәселелерді талқылап жүрмін. «Ауыл» партиясынан 
президенттікке үміткер Жигули Дайрабаев менің 
сөздеріме ренжіп, ашық дебатқа шақырыпты. Жигули 
Дайрабаевқа айтарым, менің айтқан сөздерім шындық. 
Ал, шындыққа ренжуге болмайды, – деген кандидат 
өзінің ешкіммен пікірталастырғысы келмейтінін, бірақ 
дебатқа түсуден қорықпайтынын, Орталық сайлау комис-
сиясынан республикалық деңгейде ашық дебат өткізуді 
талап ететінін, сол дебатқа Ерлан Қошановты және басқа 
да салмақты саясаткерлерді шақыратынын жеткізді.

ДЕБАТҚА ШАҚЫРАДЫ

Сайлауалды науқан басталғалы бері ел 
аймақтарын аралап, өңірлік сайлаушылармен кез-
дескен кезектен тыс Президент сайлауына кандидат 
ретінде тіркелген Қарақат Әбден Қызылорда, Ұлытау, 
Солтүстік Қазақстан, Қостанай облыстарындағы сай-
лаушылармен кездесу өткізеді.

Павлодар қаласындағы «Дарынды балаларға арналған 
музыкалық колледжде» ұстаздармен жүздескен Қарақат 
Әбден білім беру саласындағы өзекті мәселелерді 
талқылап, жастарға ұлттық мерекелерді дәріптеудің 
маңыздылығын түсіндірді.

– Мен өзімді консервативті адам деп есептемеймін. 
Өйткені жастармен жақсы жұмыс істеймін әрі 
жасөспірім балаларым бар. Жалпы, жақсыны жақсы деп, 
жаманды жаман деп тіке айту керек, – деген канди-
дат өз пікірін ортаға салды. – Алдымызда түкке керегі 
жоқ «Әулие Валентин күні» деген мереке келе жатыр. 
Біз өз ұлттық құндылықтарымызды шаршамай айта 
беруміз керек. Ұлттық мерекелерімізді дәріптеуіміз 
қажет.

Бұған дейін жастарға ұлттық құндылық пен салт-
дәстүрді үйретуді атап өткен үміткер Қарақат Әбден 
ұлттық дүние танымға жат ұғымдарға мемлекеттік 
деңгейде тыйым салу керектігін айтқан еді.

Ұлттық құндылықтарды
ұлықтайық

Еңбек қатынасына
өзгерістер керек

ҚР Президенттігіне кандидат Мейрам Қажыкен 
облыстық сайлауалды штабтармен zoom - конфе-
ренция өткізіп, үш облыста өткен сапар нәтижесін, 
ірі кәсіпорындар қызметкерлерімен, студенттермен, 
жас кәсіпкерлермен және кәсіподақ мүшелерімен 
болған кездесулер туралы айтып, сенімді өкілдерінен 
өңірлердегі штабтар жұмысы туралы есеп алды.

Одан соң кәсіподақтар мен бизнес - қоғамдастық 
өкілдерімен жолығып, еңбек және әлеуметтік 
қатынастарды реттеу тақырыбын талқылады.

– «Әлемдік тәжірибеде екі тарап – жұмыс беруші 
мен қызметкердің пікірлері бір жерден шықпаса, онда 
талқылау барысында олар өзара тиімді шешімдерге 
қол жеткізеді. Осыдан соң олар заң жүзінде, белгілі бір 
нормалар мен ережелерді қабылдау үшін мемлекетке 
тең серіктес ретінде көмекке жүгінеді, – деген Мейрам 
Қажыкен еңбек қатынасының аса өзекті сала екендігін 
атап өтті. – Бұл біз алдағы уақытта қол жеткізетін, 
тараптардың қарым - қатынасының жаңа форма-
ты болмақ. Алайда, бұл қиын жол, себебі көптеген 
кәсіпкерлер жұмысшыларға сенбейді және болашақ 
қызметкерлер де жұмыс берушілерге көп жағдайда 
сене бермейді. Мұның барлығы өткенде қалуы тиіс, біз 
бұл тәжірибеден біртіндеп бас тартуымыз керек.

Жетісу жеріне арнайы іссапармен келген 
Қазақстан Республикасының президенттігіне канди-
дат Жигули Дайрабаев Көксу, Кербұлақ, Панфилов 
аудандарындағы жұртшылықпен жүздесіп, өзінің 
сайлауалды бағдарламасын таныстырды. Оның 
айтуынша, соңғы жылдары әлемде су ресурстарының 
жетіспеушілігіне алаңдаушылық артып отыр. Әсіресе, 
халық саны ұлғайып, өнеркәсіп пен ауыл шаруашылығы 
қарқынды дамуға кіріскен кезеңде суды пайдаланудың 
көлемі ұлғайғаны анық. Осыған орай, жаңа техно-
логиялар мен цифрландыру арқылы су үнемдеуге 
көшу керек. Одан басқа жол жоқ. Бұл – аса маңызды 
міндет. Суарудың су үнемдеу технологияларын толық 
көлемде енгізу су шығынын азайтып, өнімділікті артты-
ра отырып, суармалы жерлерді ұтымды пайдалануға 
мүмкіндік беретінін алға тартқан Жигули Дайрабаев 
ауылшаруашылық саласында жаңбырлатып суару 
әдісін енгізудің тиімділігіне тоқталып, диқандардың 
еңбек өнімділігін арттырудың жолдарын таныстырды.

Одан соң Алматы облысы, Іле ауданына барып, 
қоғамдық көліктің жұмыс кестесімен танысқан кандидат 
еліміздегі жолаушылар тасымалы саласы мен жол са-
пасын жақсарту бойынша атқарар жұмыстарын таныс-
тырды.

Жетісулықтармен 
жүздесті

ҚР Президенттігіне кандидат Қасым-Жомарт Тоқаевты 
қолдау жөніндегі Республикалық қоғамдық штаб мүшелері 
Ақсулық жастармен кездесті.

Жиында Республикалық қоғамдық штаб мүшесі Аманкелді 
Толамисов   Кандидат Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың  
Қазақстан мен шетелдегі ең маңызды деген лауазымдарды 
атқарғанын айтып, елдің экономикалық және әлеуметтік 
тұрғыда дамуына сіңірген үлесіне тоқталды. Сонымен 
қоса жастарға беріліп жатқан мүмкіндіктер жайлы баян-
дап. Жастар саясаты туралы жаңа заң әзірленіп жатқанына 
тоқталды. Елімізде жастарға қатысты іс-шаралардың 
барлығы жүйелі түрде жүзеге асатынын атап өтті.  

«Жастар – еліміздің болашағы. Жас буын мемлекеттің 
дамуында шешуші рөл атқарады. Кандидатымыз Сіздерге 
үлкен сенім артып отыр. Барлықтарыңызды 20 қараша 
күні өтетін сайлауға  белсене қатысуға, ел болашағы үшін 
дауыс беруге шақырамын!» деді штаб мүшесі Әшімғали 
Құсайынұлы.

«Қоғамды оң өзгеріске бастайтын қозғаушы күш жастар. 
Қасым-Жомарт Тоқаевтың сайлауалды бағдарламасында 
жастарға ерекше басымдық берілген. «Жастар үшін» де-
ген көзқарастан «жастармен бірге» қағидатына көшу 
ұсынылады. «Жұмыла көтерген жүк жеңіл»,-демекші қазіргі 
әлемдік тұрақсыздық жағдайында бізге темірқазықтай 
адастырмайтын көшбасшы қажет.  Ендеше, жұдырықтай 
жұмылып «Әділетті Қазақстанды» құру жолында, халықтық 
коалицияның атынан ұсынылған кандидаттың жаны-
на жиналуға шақырамын»,-деді  "Aqsý jastary" жетекшісі  
Мағжан Шындәулет.

Жастар - еліміздің 
болашағы САЙЛАУ - 

2022

1. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР
1.1. ҚР Сыбайлас жемқорлыққа 

қарсы іс-қимыл агенттігінің 
(Сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
қызмет) Жетісу облысы бойынша 
департаменті Жетісу облысының 
Қоғамдық даму басқармасымен  
бірлесіп,  бұқаралық ақпарат 
құралдарында сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы саясаттың іске асырылу бары-
сын жария етуді жандандыру; Жетісу 
облысының бұқаралық ақпарат 
құралдарында азаматтардың сы-
байлас жемқорлыққа қарсы іс-
қимыл саласында құқықтық ағарту 
деңгейін арттыруға, сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы қоғамдық са-
наны қалыптастыруға, сыбай-
лас жемқорлықты қабылдамауға 
бағытталған материалдардың 
шығуын ынталандыру мақсатында 
БАҚ өкілдері арасында сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы мәдениетті 
қалыптастыруға бағытталған үздік 
журналистік жұмыстарға конкурс 
(бұдан әрі – конкурс) өткізеді.

2. ҚАТЫСУШЫЛАР
2.1.Конкурсқа авторлар мен авторлық 

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

3. КОНКУРС МАТЕРИАЛДАРЫНА 
ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР:

3.1.Конкурсқа журналистердің 2022 
жылғы 1 қаңтар мен 2022 жылғы 
20 қараша аралығында баспа БАҚ-
та, ақпараттық агенттіктерде 
жарияланған авторлық жұмыстары, 

БАҚ өкілдері арасында сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы 

мәдениетті қалыптастыруға 
бағытталған үздік журналистік 

жұмыстардың  облыстық конкурс
ЕРЕЖЕСІ

мемлекеттік және орыс тілдеріндегі 
бейнесюжеттер, телебағдарламалар 
қабылданады.

3.2.Жарияланымдар түпнұсқада неме-
се материалдың көшірмесінде/сканерлен-
ген нұсқасында (басылымды, күнін және 
автордың толық байланыс деректерін 
көрсете отырып) ұсынылуы тиіс.

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

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

3.6. Материалдар мемлекеттік және орыс 
тілдерінде қабылданады. Ұсынылатын 
материалдарға міндетті түрде: өтінім, 
журналист туралы қысқаша өмірбаяндық 
ақпарат қоса берілуі тиіс.

3.7. Конкурсқа ұсынылатын жұмыстар 
саны.

3.8. Бір журналист 1 ғана жұмыс ұсына 
алады.

3.9. Конкурсқа материалдарды 
қабылдаудың соңғы күні – 2022 жылғы 30 

қараша.

4. БАЙҚАУДЫ ӨТКІЗУ КЕЗЕҢДЕРІ
4.1. Байқау комиссиясы өз жұмысының 

қорытындысы бойынша байқау 
жеңімпаздарын анықтайды.

4.2. Конкурс келесідей номинациялар 
бойынша марапатталады:

- «Мерзімді баспа басылымдары 
арасындағы сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
тақырыпта Жетісу облысына қатысты үздік 
мақала» ;

- «Интернет ресурстарда сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы тақырыпта Жетісу об-
лысына қатысты үздік мақала»;

- «Телеарналарда сыбайлас жемқор-
лыққа қарсы Жетісу облысына қатысты 
үздік  бейнесюжет»;

- «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
тақырыпта Жетісу облысына қатысты үздік 
журналистік зерттеу»; 

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

- «Сыбайлас жемқорлықтың алдын алу 
бойынша Жетісу облысының әлеуметтік 
желілердегі үздік жариаланым» (әлеуметтік 
желілер);

5. КОНКУРСТЫҚ КОМИССИЯ
5.1. Конкурстық комиссияның құрамы 

Жетісу облысының қоғамдық даму 
басқармасы басшысының бұйрығымен 
бекітіледі. Конкурстық комиссия төраға 
мен комиссия мүшелерінен құралады. Кон-
курс комиссиясының құрамына Қазақстан 
Республикасы Сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы іс-қимыл агенттігінің Жетісу облысы 
бойынша департаментінің, Жетісу облысы 
қоғамдық даму басқармасының өкілдері, 
журналистика ардагерлері, ҮЕҰ өкілдері 
кіреді.

6. АВТОРЛЫҚ ҚҰҚЫҚ
6.1. Жұмыстың авторлық құқықтарының 

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

7. ҰЙЫМДАСТЫРУШЫМЕН БАЙЛА-
НЫС

7.1. Материалдарды байқаудың 
Ұйымдастыру комитетінің 7su-smi@mail.ru  
электрондық мекенжайына жіберу керек 
немесе Талдықорған қаласы, Балапанов 
көшесі, 28, №1028 кабинетке хабарласуға 
болады.

Қосымша ақпарат үшін: м.:    
+77009799900, ж.т.:  8 (7282) 41 21 62

8. БАЙҚАУ ЖЕҢІМПАЗДАРЫН МА-
РАПАТТАУ

8.1. Байқау жеңімпаздары әр номина-
ция бойынша 100 000 (жүз мың) теңге 
ақшалай сыйақы беріледі. 
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ұстаз Оспанбеков Сланбек деген аза-
мат еді. Сағабүйен мектебін Алматы 
губерниялық оқу бөлімінің меңгерушісі 
Біләл Сүлеев қолдап, елден мал жинап, 
мектеп құрылысын салдырды. Мектеп 
құрылысының жұмысына ауыл аза-
маттары Қабдолда Сыдықов пен Шәкір 
Таңқаевтар атсалысып көмектеседі. 1923 
жылы 3 сыныптың мектеп меңгерушісі 
Мүбәрәх Сүлеев, Мәкей Еркінбаев, 
Бәсенұлы Құлахмет те осы мектепте 
еңбек еткен. 1924 - 1925 оқу жылын-
да Ғалымбек Оразбеков, 1925 - 1930 
жылы Тұрысбеков Сұлтан, Жақып 
Майлин, Құсайын Боранбаев, Сей-
дахмет Толекметовтар меңгерушілік 
қызмет еткен. 1923 жылы мектеп жа-
нынан балалар үйі ұйымдастырылған. 
Онда Әбдіразақ Үсенбаев, Р.Смағұлов, 
Н.Тұрғанбаевтар ұстаздық жұмыс істеп, 
Жақып Майлин директор болған. Елді 
жайлаған ашаршылық та бұл бала-
лар үйлеріндегілерді жалмаған. Сол 
кездері балалар үйінде тәрбиеші бо-
лып істеген жас маман, кейін Ұлы Отан 
соғысына қатысқан 50 жыл ұстаздық 
еткен қария Нұрмұханбет Тұрғанбаев 
өз көзімен көрген оқиғаларын баян-
дап отыратын. Ішер жемі қалмаған 
балалар үйіндегі тәрбиеленушілерге 
ұстаздары мен тәрбиешілері Бүйен 
өзенінен шабақтарды сүзіп әкеліп, қара 
суға қайнатып жан сақтайды. Сол жыл-
дары балалар үйінде 96 бала аштан 
өлген. Өлген балалардың сүйегін Бүйен 
өзенінің бойына тастаған. 2002 жылы 
белгілі кәсіпкер Еркежан Әкімқызы сол 
орынға өз қаржысымен ескерткіш орнат-
ты. 

1965 жылы мектеп орта мектеп болды.
Сол жылы мектепке Кеңес Одағының 
Батыры Төлеген Тоқтаровтың  есімі 
берілді.1980жылы  624 орындық типтік 2 
қабатты ғимарат қолданысқа берілді.Осы 
тұста әр жылдары мектепті басқарған 
басшылар жайында тоқталар болсақ:

1932-1934 ж.ж. Әміров Сейдахмет
1935-1936 ж.ж. Шәріпқали Еспаев
1936-1937 ж.ж. Саржан Еңсебаев
1937-1938 ж.ж. Хасен Құдайбергенов
1938-1939 ж.ж. Шаймерден Құйқабаев
1939-1940 ж.ж.Нұрақас Телжанов
1940-1941 ж.ж. Шайзат Исабекова
1941-1942 ж.ж. Әбу Биболова
1943-1944 ж.ж.Ахатай Мұқышев
1945-1949 ж.ж. Нұрмұханбет 

Тұрғанбаев.
1949-1950 ж.ж. Ешенхан Күренкеев
1950-1951 ж.ж. Шайсадық Мұхамедшин
1951-1952 ж.ж. Мүсірәлі Сұлтанбеков
1952-1955 ж.ж. Нұрмұханбет 

Тұрғанбаев
1955-1956 ж.ж. Сейдахмет Әбжанов
1956-1958ж.ж. Айтмұханбет Әміров
1958-1959 ж.ж. Кеден Екіндеков
1959-1960 ж.ж. Шоңай Тынышбаев
1960-1962 ж.ж  Иманғалиев Нұрсейіт 

Т.ТОҚТАРОВ АТЫНДАҒЫ  ОРТА  МЕКТЕБІНЕ - 100 ЖЫЛ!

САМҒАТҚАН САН ҚЫРАНДЫ 
АЛТЫН ҰЯ

«ӘРБІР ЕЛДІҢ КЕЛЕШЕГІ МЕКТЕБІНЕ БАЙЛАНЫСТЫ».
М.ЖҰМАБАЕВ.

2002-2003 ж.ж. Құрманғалиева Бақыт
2003-2010 ж.ж. Есенов Досқали
2010-2012 ж.ж. Аманқұлова Алма
2012-2015 ж.ж.  Мұсағалиев Ермек
2015 ж.ж. Базарбаева Күлжан
Мектеп тарихында мыңдаған оқушылар 

білім алып, жүздеген мұғалімдер аянбай 
еңбек етті. Еңбек жолын ұрпақ тәрбиесіне 
арнап, артына өнегелі із қалдырған 
ұлағатты ұстаздарымызды еңбегін еш 
уақытта ұмытпаймыз. Есімдерін айтар 
болсақ Мұқашев Әубәкір, Тұрғанбаев 
Нұрмұханбет, Әміров Айтмұханбет,  
Тұрсынбеков Ерғабыл Иманғалиев 
Нұрсейіт, Омаров Тұрсынғали, Уахи-
тов Кәдірбай, Ыдырысов Бекетай, 
Бижігітов Байсұлтан, Мұқанов Қасымбек 
Таубаева Кәміш, Шаяхметова Бижа-
мал, Сағатова Күләш, Қанияхметова 
Бақыт, Желдібаева Райхан, Төкенова 
Шәмшия, Мұхамедиярова Рая, Идиатха-
нова Бижікен, Мұсабеков Қожабек  Бүгінгі 
күні құрметті зейнеткерлікке шыққан 
Қазақстан Республикасының білім беру 

Қоңырова Клара Құтымбекова Дәмежан, 
Ошақбаева Күлипан, Құтпанбаева 
Нұрсағила    Байметенова Әлия, Тойшы-
манова Бақшагүл, Кәкімбаева Фариха, 
Айтова Толыққан, Амирова  Айгүл. Ду-
лыханова Кенжегүл, Белгібаева Ғанигүл, 
Байкөшева Сағдат.  1980 жылы мектеп 
жаңа типті ғимаратқа көшірілді. Төлеген 
Тоқтаров мектебінің ұжымы ұйымшыл 
әрі үлкен болды. Ұжымда жетпістен аса 
ұстаздар еңбек етіп, мыңдаған шәкірттер 
білім алды.Бір ғасырлық тарихы бар 
мектебімізді қаншама білікті ұстаздар 
жастық жалынын,бар күш қайраттарын 
білім мен тәрбие беруге арнады.

Мектепте тек ғана ұстаздар қауымы  
қызмет жасап жатқан жоқ. Мектебіміздің 
тазалығын сақтап, таңның атысы, күннің 
батысына дейін өз жұмыстарын адал 
атқарған кіші қызметкерлерді де естен 
шығармауымыз керек, Шынкенженова 
Тұңғышбала, Смағұлова Рәзия, Сей-
дахметова Қайша Сембаева Тыныштық, 
Базаралина Айман, Қанабекова Жа-

еңбек сіңірген дәрігері.
2005 жылдағы мектеп түлегі 

Қалиақпарова Құралай Ұлттық бірыңғай 
тестілеу жүйесі бойынша 115 балды 
иеленіп, Ерекше аттестат иегері ата-
нып, жоғары оқу орнының грант иегері 
болды. 2012 жылғы мектеп түлегі Орын 
Ерсайын ерекше аттестат иегері атанды. 
Мемлекеттік жоғарғы оқу орнының грант-
ты жеңіп алып, оқуға қабылданды. Сы-
нып жетекшісі Аитова Толықхан.

2013 жылы мектеп түлектері: 5 
оқушымыз  Мемлекеттік жоғары оқу 
орнының грант иегерлері атанды. Сы-
нып жетекшісі және пән мұғалімі Шан-
гереева Құралай Серікбайқызы. Ендігі 
кезекте қарапайым ауылдан шығып, 
елімздің түкпір - түкпірінде әр салада 
абыройлы еңбек етіп, Төлеген Тоқтаров 
мектебінің туын жоғары көтеріп жүрген 
түлектеріміз баршылық. Біз әркез 
олардың есімдерімен мақтана ала-
мыз. Атап айтсақ, Қабдолдин Қайрат, 
Мұқанов Ғабит, Ахметқалиев  Бауыржан, 
Бижігітова Бейбітгүл, Бижігітова Айгүл, 
Қашағанов Мейрамбек, Шегебаева Гау-
хар, Әбілхамитқызы Рысгүл, Дәуітбекова 
Маржан, Кәрібаева Гүлназ, Көпешова 
Күлән, Мұсабекова Гүлбахрам т.б. 2012 
жылы ауылымызға мешіт салуға үлкен 
үлес қосқан белгілі кәсіпкер Амиров 
Мұсеке ағамызды.

Ауған жерінде интернационалдық бо-
рышын атқарған мектеп түлектері Ойшы-
нов Бақытжан, Мұқанов Талғат, Нұрғалиев 
Дәулет, Мәдіғалиев Әділхан сынды еліне 
елеулі, халқына қалаулы азаматтарымыз 
азаматшаларымызды түлетіп ұшырған 
шаңырақтың әлі талай ел азаматтарын 
шығаратынына сенімдіміз. Өмір орнын-
да тұрмайды, күрт дамып келе жатқан 
озық технология дәуірінде білім беру 
мазмұнын жаңарту, заман талабына 
сай өзгерту бірінші мәселеге айналып 
отыр. Сол себептен мектеп ұстаздары 
педагогикалық шеберліктерін ұштау 
мақсатында  жаңартылған  бағдарлама 
бойынша үздіксіз білімдерін жетілдіруде. 
Ұстаздарымыз да кәсіби шеберліктерін  
шыңдап облыстық,республикалық  
деңгейдегі  әртүрлі байқауларға, 
ғылыми конференцияларға  қатысып, өз 
дәрежесінде  марапатталды.

«Алтын дискі» байқауының облыстық 
III орын иегері Көкежанова Раушан 
2011 жыл «Үздік сынып жетекшісі» 
байқауының облыстық III - орын иегері 
Мырзағалиева  Ермек 2014 жыл «Үздік 
психолог»  байқауының  жеңімпазы – 
мектеп психологы Белгібаева Ғайнигүл 
республикалық деңгейде Алғыс хатпен 
марапатталды. 2013 жылы  Қазақстан 
тарихы әдістемелік журналының 10 
жылдығына орай ұйымдастырылған 
«Үздік баяндама» республикалық 
ғылыми - практикалық конференциясын-
да "Алғыс хатпен" марапатталды.

1922 2022

Қапышұлы
1962-1968 ж.ж. Тұрсынғали Омаров
1958-1971 ж.ж. Тұрсынбеков Ерғабыл
1971-1973 ж.ж. Сахариянов Абылайхан
1973-1976 ж.ж. Бижігітов Байсұлтан
1976-1977 ж.ж. Қанияхметова Бақыт
1978-1979 ж.ж. Сахариянов Абылайхан
1979-1982 ж.ж. Сыдықова Қаншайым
1982-1986 ж.ж. Төлегенов Ерғали
1986-1987 ж.ж. Мұқанов Қасымбек
1987-1994 ж.ж Омаров Тұрсынғали
1994-1995 ж.ж. Әзібаев Мұрат
1995-2002 ж.ж. Аитов Азамат

ісінің озық қызметкерлері, ұлағатты 
ұстаздар: Сахариянов Абылайхан,  
Жанбағысова Әйніш, Баяхметова Күләш, 
Төлепбергенова Нұрғиса, Сыдықова 
Қаншайым, Садуақасова Нығмет, 
Аталықова Жаңыл, Нұрназарова Сағат,  
Қалқанбаева Зейнеп, Жаналиева Күләш, 
Әділова Күлжікен, Омарова Райхан,   Ай-
това Оралхан, Бейісбекова Мәстура, 
Орақбаева Нүкен, Тілегенова Айнамкөз, 
Қарашева Күлжамал, Аманқұлова Алма, 
Алипов Саят, Барманбекова Серікжамал, 
Байбеков Мұратхан, Мұқанова Сәуле, 

Мектеп – өткен мен 
бүгіннің, бүгінгі мен ертеңгінің 
арасындағы алтын көпір. Ал, 
мұғалім сол алтын көпірдің 
ақыл - дариясы. Сондықтан 
бізге мектебіміздің өткені мек-
теп қымбат, ал оның бүгіні мен 
ертеңі одан да қымбат.

Мектебіміздің өткеніне көз 
жүгіртетін болсақ, мектеп тари-
хы ауыл тарихымен тығыз бай-
ланысты. Ауыл – қазақ ұлтының 
алтын бесігі, тарихының діңгегі. 
Талай - талай қиын да, күрделі 
замандарда уақыт сынынан 
сүрінбей өткен Төлеген Тоқтаров 
мектебінің ашылғанына жүз 
жыл яғни, бір ғасырлық тари-
хы бар киелі шаңырақ.  Келе-
шек ұрпаққа өнеге болатындай 
және жастарды отаншылдыққа, 
елжандылыққа тәрбиелейтіндей 
құндылықтарға ие. Бұл 
мектептің түп тамыры, сонау 
1922 жылы 5 колхоз бірігіп, 
ел болғаннан кейін, халықты 
сауаттандыру мақсатында 
ашылған еді. Алғашқыда 
50 жасқа дейінгі адамдар 
жертөледе оқыған. Одан кейін 
орыс байының екі бөлмелі 
үйін бұздырып түйеге артып 
әкеліп,оқитын баспана салды-
рып балалар оқуды сол жерде 
бастайды. Ондағы алғашқы 

мал, Бағжанова Тұрсын, 
Шөмшекова Уәш, Мұқашева 
Нестай. Шаруашылық 
меңгерушілері Қажиахметов 
Боран, Тұрғанбеков Балта. Мек-
тепте күзетте болған Белгібаев 
Нұғарбек аталырымыз болды.

1967 жылы мектеп, тіпті 
аудан бойынша алғаш рет 
Бүкілодақтық «Артек» пионер 
лагеріне осы мектептің оқушысы 
Байсалбекова Ғалия жіберілген.

1996 - 1983 жылы мектеп 
оқушылары арасынан бірінші рет 
Құтпанбаев Қуан еркін күрестен 
спорт шеберлігіне кандидат 
атанды. Жаттықтырушысы 
Сәлиев Сарыбай.

1996 - 2000 жылы мектеп – ке-
шен болып саз бөлімі қосылды. 

Атақ даңқы бар әйгілі мектеп 
түлектері.Тәжібаев Рақым ҚР 
Еңбек сіңірген артисі.Әбішев 
Серік Цирк артисі. ҚР Еңбек 
сіңірген артисі. Смағұлов Абай 
Акробатикалық өнер шебері. 
ҚР еңбек сіңірген артисі. Шеге-
баева Күпән ҚР Журналистер 
Одағының мүшесі. Садуақасова 
Нығмет. Облыстық партия 
комитетінде, жоғарғы оқу 
орындарында, ҚР Президенті 
жанындағы Мемлекеттік 
қызмет Академиясында қызмет 
атқарған. Сыдықов Ерсайын ҚР 



Құрылтай жиналысына Ақмола және Се-
мей облысынан Алаш партиясы атынан 
депутаттыққа кандидат болып сайланған. 
1918–1920 жж. Семей облыстық Зем-
ство басқармасының мүшесі, әрі білім 
беру бөлімінің меңгерушісі, Семей 
облыстық Алашорда кеңесінің мүшесі 
және Уақытша Сібір үкіметінің Әскери 
штабының жанындағы Алашорда өкілі 
қызметтерін атқарған. 

1920 – 1921 жж. Семейдің губерниялық 
халыққа білім беру бөлімінің төрағасы, 
қосымша мұғалімдер семинариясында 
оқытушы болды. 1922–1927 жж. Семей 
педагогикалық техникумының ең алғашқы 
директоры қызметін атқарды. 1928-1930 
жж. Омбыдадағы рабфакта ұстаз бол-
ды. 1930 ж. Алашорда қозғалысына 
қатысқаны үшін қатаң сынға түскеннен 
кейін Қырғызстанға көшіп, Бішкек 
қаласындағы педагогикалық институтта 
жұмыс істеді. «Таң», «Сана» басылымда-
рында оқу-ағарту мәселелеріне арналған 
мақалалар жариялаған. 1937 жылы 
алашордашы ретінде тұтқындалып, сол 
жылдың 20-шы тамызындағы шыққан 
үкім бойынша ату жазасына кесілген.

Ағартушы-ұстаз Әбікей Сәтбаевтың 
өмірбаянына қарап отырсаң, жоғарыдағы 
Әлихан Бөкейхан бастаған Алаш 
ардақтыларымен кездесудің алдында 
ғана Әбікей Зейінұлы Павлодардағы 
орыс-қазақ училищесін біраз жыл 
басқарып, енді Семей қаласына жаңа 
қызметке келіп жатқан кезі екенін 
көреміз. Немере інісі Қаныш Сәтбаевтың 
да 12 жасынан Әбікей ағасының үйінде 
тұрып, Павлодардағы 2 сыныптық орыс-
қазақ училищесін 1913 жылы аяқтап, 
1914 жылы Семейдегі мұғалімдер 
семинариясының алдыменен дайындық 
курсынан өтіп, келесі жылы оқуға түсіп, 
тарихи кездесу кезінде 3-ші курста оқып 
жүрген 18 жасар кезі болатын. Тағы бір 
қызықты мәлімет, ол - атақты жазушы, 
бес арыстың бірі Жүсіпбек Аймауытов та 
жас айырмашылығына қарамай Қаныш 
Сәтбаевпен бірге Павлодар орыс-қазақ 
училищесін бітіріп, Семейде де бір курста 
қатар оқуы. Екеуінің бірге оқуы мен Се-
мейге қатар келуі - ол ұстаздары Әбікей 
Сәтбаевтың арқасы екені даусыз.

 Ұлы ғалым Қаныштың кейіннен Прин-
стон университетінің сұрауындағы 
өмірбаяндық анкетасына жазылған 
сөздеріне көңіл бөлсек: «Білім алуы-
ма зор септігін тигізген туысқан ағам, 
қарт интеллигент Әбікей Зейінұлы 
Сәтбаевқа өзімді ғұмыр бойы қарыздар 
есептеймін...» - дейді. Осы сөздерді 
орысша мәтінімен «Я считаю себя веч-
ным должником своего брата, пожилого 
интеллигента Абикея Зеиновича Сатпае-
ва, который оказал огромное влияние на 
получение мною образования...» бірге 
Павлодар қаласындағы тарихи ғимарат, 
бұрынғы орыс-қазақ училищесінің 
қабырғасына гранит мемориалды 
тақтаны 2019 жылдың 24-ші шілдесінде 
ілдік. Әрине, Әбікей Сәтбаевтың өзіне де 
арнайы тағзымтақтаны (мемориалдық) 
мынадай сөздерімен: "Бұл үйде халық 
ағарту ісінің көрнекті қайраткері, 
Қазақстандағы алғашқы педагогикалық 
техникумның директоры (1922–1927 
жж., Семей қаласы), ағартушы-педагог 
Әбікей Зейінұлы СӘТБАЕВ (1881-1937) 
1910-1916 жж. Павлодар орыс-қазақ 
училищесінің директоры болып қызмет 
атқарды. "Алаш" партиясының мүшесі, 
ұлағатты ұстаз, қоғам қайраткері 37-нің 
қырғынында жазықсыз айыппен атылған. 
Қазақтың бетке ұстар маңдайалды 
тұлғалары: Жүсіпбек АЙМАУЫТОВ, 
Қаныш СӘТБАЕВ, Мұхтар ӘУЕЗОВ, 
Әлкей МАРҒҰЛАН Әбікей СӘТБАЕВТАН 
тәлім алып, ұстаз тұтқан" - бірге орысша 
мәтінің де жазып, сол күні ашқан бола-
тынбыз.

Осы тектес сөздермен екі жылдан 
соң, яғни 2021 жылдың 7 шілдесінде 
Семей қаласындағы өзі басқарған 
Қазақ педагогикалық техникумының 
(қазіргі М. Әуезов атындағы Семей 
педагогикалық колледжі) қабырғасына 
да Әбікей атамызға арнап тағзымтақтаны 
аштық. Мұның бәрін тәптіштеп жазып 
отырғанымыз, ғұламалар Қаныш пен 
Ахметтің алғашқы кездесуіне Әбікей 
Сәтбаевтың тікелей қатысы бар екендігін 
айшықтап көрсету.

Алтынбек НУХҰЛЫ,
ҚР Парламенті Сенатының депутаты,
ҚР Журналистер одағының мүшесі.
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Егемен еліміздің ертеңіне үлес қосатын  
тәуелсіз мемлекеттің саналы ұрпағы 
саналатын шәкірттерінің ізгі сарайын 
біліммен сәулелендіріп, білімнің биігінен 
көру ұстаз үшін үлкен бақыт. Осы орайда 
мектебіміздің осы уақыт 

Ұстаздарымыз осы жыл-
дар аралығында облысымызға, 
республикамызға танымал  бірнеше 
мектеп түлектерін  алтын ұясынан 
түлетіп ұшырды. 1981жылы мектепті 
тұңғыш рет Алтын медальға бітіруші  
Бижігітова Гүлзира Байсұлтанқызы. 
1982 - 1983 жылы мектептен алғаш 
рет Республикалық пән олимпиадасы-
на қатысушылар шықты. Ағылшын тілі 
пәнінен Республикалық олимпиадасы-
нан Нурасилова Ләззат 1982 ж, Турсын-
бекова Бағдат 1983 ж жүлделі орын-
дарды иеленді. Пән мұғалімі Қарашева 
Күлжамал Бағашарқызы.Мектеп тари-
хында олардың осы уақыт аралығында 
жеткен жетістіктеріне кеңінен тоқталсақ 
артық болмас.

Мектеп оқушылары облыстық.
республикалық деңгейде жүлделі орын-
дарды иеленді.  

Оның ішінде: 2006 жылы мек-
теп оқушысы Октябрь Нұржан есімі 
«Қазақстан үміті» атты дарынды бала-
лар туралы жинаққа енді.

2009 жылы мектеп тарихында тұңғыш 
рет Республикалық Кіші Ғылыми Ака-
демия жоба жарысында Абенова Айгүл 
ІІІ  орын иеленіп, жұмысы жинаққа енді. 
Мұғалімі Амирова Айгүл Аймұхаметқызы. 
Осы жылы КҒА - ның аудандық жарысын-
да І орын иеленіп, Республикалық КҒА-
ның жоба жарысына қатысып, құрмет 
грамотасымен марапатталды. Мұғалімі 
Шангереева Құралай Серікбайқызы.

2011жылы 10-сынып оқушысы Ментае-
ва Гүлназ информатика пәні бойынша 
облыстық олимпиадада III орын иегері. 
Пән мұғалімі: Көкежанова Раушан.

Молдағали Жайық облыстық пән 
олимпиадасында III орын иегері  
2014 жылы орыс тілі пәні бойынша-
мұғалімі:Тілеубаева Светлана.

Бақытбек Шұғыла облыстық пән олим-
пиадасында III орын иегері 2014 жылы 
Қазақстан тарихы бойынша – мұғалімі 
Ғазизова Марал. 

2017 жыл Облыстық пән олимпиадасы 
ағылшын тілі облыс III - орын 11 - cынып 
оқушысы Берікбол Назель. Мұғалімі 
Салқынбекова.Г.С.

 2010 жылы Нұрғалиева Айнұр 8 - сы-
нып оқушысы Дарын ғылыми жоба жары-
сына қатысып облыстан ІІІ орын иеленді. 
Мұғалімі Шангереева Құралай.

 2013 жылы Молдағали  Гаухар 
облыстық сурет көрмесіне қатысып, об-
лыстан  II - орынды иеленді. Жұмысы 
облыстық жинаққа енгізілді. Мұғалімі 
Бейбітова Бибігүл.

2015 жылы Дарын ғылыми жоба 
байқауы облыс  III - орын  иегері 9 - сы-
нып оқушысы Қожабек Аяна. Мұғалімі 
Шангереева Құралай Серікбайқызы.

2016 жылы Зерде ғылыми жоба 
байқауы облыс III - орын иегері 3 - сынып 
оқушысы Мұратқажы Ақерке. Мұғалімі 
Түбекбаева Гүлнар.

2016 жыл Республикалық  IX Ілияс 
оқулары Алғыс хат.10 - сынып оқушысы 
Бақытбек Мөлдір. Мұғалімі Махсат 
Нүргүл.

2017 жыл облыстық Махамбет оқулары  
III - дәрежелі диплом 9 - сынып оқушысы 
Жарқыннұр  Ержанат. 

2017 жылы облыстық Зерде ғылыми 
жоба байқауынан II - орын 9 - сынып 
оқушысы Нұрахмет Диана. Мұғалімі  Ба-
зарбаева Күлжан.

2017 жыл Зерде ғылыми жоба байқауы  
облыс II - орын 7 - сынып оқушысы Тауфи 
Айсері. Мұғалімі  Дүйсекова Мереке.

2018 жыл бастауыш сыныптар ара-
сында өткен интеллектуалдық «Кенгу-
ру» ойындарынан  оқушылары жүлделі 
орындарды иеленді. Мұғалімі Дүйсенова 
Жаңылған.

 2019 жыл   облыстық Дарын ғылыми 
жоба байқауынан  II - орын 10 - сынып 
оқушысы Мұқсын Күлзира. Мұғалімі  Елу-
баева Мақпал.  

2020 жыл биология пәні бойынша 
«Экологиялық форум» жоба қорғау об-
лыс     II - орын 8 - сынып оқушылары 
Әлсейіт Шұғыла, Торғауыт Анель.
Мұғалімі Мейірбек Назира 

2021 - 2022 жылдары республикалық 
«Дала сазы» байқауында «Робототех-
ника» бойынша I - дәрежелі диплом.10-
сынып оқушысы Қадірсейіт Баламан.
Мұғалімі  Көкежанова  Раушан.

2022 жыл республикалық «Алтын 
тұғыр» пән олимпиадасы  Республика-
дан II - орын. Бастауыш сынып мұғалімі 
Мырзағалиева Ермек.

2022 жылы «Мың бала»  Ұлттық 
зияткерлік олимпиада 6 сынып оқушысы 

Зәйтүн Аягөз облыстан жеңімпаз атан-
ды.  Мұғалімі  Байметенова  Тұрсынай.    

2021 - 2022 оқу жылында «Алтын 
күз» сурет көрмесіне қатысқан 6 сынып 
оқушылары Мұқан Сымбат басжүлдені, 
Өзбек Әмина 1 орынды иеленді. Мұғалімі 
Бейбітова Бибібүл.

Оқушыларымыз оқу мен өнерді, спорт-
ты да бірге алып, жан - жақты қырынан 
танылып жүргендер көптеп санала-
ды. Мектеп оқушылары сабақтан кейін 
саз мектебіндегі аспапты үйірмелерге 
қатысып, жоғары нәтижеге қол жеткізіп, 
мектеп мақтанышына айналып жүр. Атап 
айтсақ 2014 жылы мектеп оқушылары 
арасындағы «Дельфилік» ойындар да 
домбырадан «Шебер орындаушы» ата-
нып 8 - сынып оқушысы Жарқыннұр 
Ержанат «Алтын» медальға ие болды, 
Республикалық деңгейде. Мұғалімі Аи-
това Айнұр. 

Еркін күрестен жасөспірімдер ара-
сында Қазақстан Республикасы 
чемпионатының екі дүркін жеңімпазы. 
Халықаралық жарыстардың жеңімпазы, 
жасөспірімдер арасында Үндістан 
мемлекетінде өткен Азия біріншілігінің 
қола 2015 жүлдегері ҚР спорт шебері 
Амантай Сұлтан. Қадірсейіт Еламан 
еркін күрестен жасөспірімдер арасында 
ҚР чемпионатының екі дүркін жеңімпазы, 
халықаралық, республикалық 
жарыстардың жеңімпазы. Спорт 
шеберлігіне үміткер. Жаттықтырушысы 
Әбілқасымов Ілияс.

Бүгінгі таңда мектебімізде 29 мұғалім 
еңбек етуде. Олардың ішінде 9 мұғалім 
зерттеуші,  2 мұғалім сарапшы, 9 мұғалім 
модератор. Мектебімізде    185 оқушы 
бар. Мектеп кітапханасындағы кітап қоры 
11951 дана. Мектеп ұжымы мұғалімдерге 
арналған әртүрлі байқауларға, 
сайыстарға белсене қатысады. Мек-
теп ұжымының жетістіктерін атап айтар 
болсақ:

2010 жыл аудан «Үздік ауыл мектебі» 
II-орын. 2016жылы «Үздік ауыл мектебі»,  
«Шығармашыл мектеп» номинациясын 
иеленді.  2017жыл «Үздік ауыл мектебі» 
аудан II-орынды иеленді.

Мектебімізден түлеп ұшқан өзге  де 
түлектеріміз туған ауылын, мектебін 
ұмытпай  әркез өздерінің көмектерін 
беріп отырады. Олардың есімдерін 
мақтанышпен айта аламыз. Осы 
азаматтарымыздың  туған еліне, жеріне 
деген перзенттік борышы мен тамшыдай 
болса да ұшқан ұяға қосқан үлестеріне 
алғыстарымызды білдіреміз.  

2008 жылдан бері мектепке дейінгі 
шағын орталығы бар орта мектеп 
«Балапан» бағдарламасы аясында 
«Балбөбек» балабақшасы ашылды. 
Бүгінгі күні балабақшада 50 бүлдіршін 
тәрбиеленуде. 2 тәрбиеші бар. Барлық 
жақсылық, тәрбие салт-дәстүріміз 
балабақшадан басталады. Бұл мекеннің 
тәрбиешілері де аянбай еңбек ету-
де. Еңбектері еленіп, 2015-2016 оқу 
жылында тәрбиеші Байшалова Ры-
сты облыстық білім бөлімінің мақтау 
қағазымен марапатталды.

Алдыңғы толқын аға буынның ор-
нын басар, ізін жалғастыратын кейінгі 
жалын иелері дей келе мектебіміздің 
ұжымы жас мамандармен толығуда. 
Қай мемлекеттің болсын ертеңі білімді 
жастардың қолында. 

Бүгінгі күні заман өзгеріп алдыңғы 
толқын ағалар кетіп, соңғы буын орнын 
басып жатыр. Көптеген ұстаздарымыз 
бүгінгі күні арамызда жоқ. Мәңгілік ел, 
қазақ елі өмір сүріп жатқанда біздің  
ауылымыз  да, мектебіміз де көркейіп, 
гүлденіп жасай береді деп сенеміз. 
Бір ғасырлық дегеніміз аз уақыт емес. 
Мектеп тарихына қатысты бірталай 
мәліметтерді келтірдік деп ойлаймын. 
Десек те еске түспей қалған кісілер бол-
са түсіне жатыр.

Жиырма бірінші ғасырдың қатал 
бәсекелесіне төтеп беретін білімді 
де жаңашыл, жаны таза, шәкірттерді 
тәрбиелеуде талмай еңбек етіп келе 
жатқан мектеп ұжымын ғасырлық мерей-
тойымен құттықтап, мәртебелеріңіз арта 
берсін демекпін.

Құралай ШАНГЕРЕЕВА, 
Т.Тоқтаров атындағы орта 

мектебінің тарих пәнінің 
мұғалімі.

Т.Тоқтаров атындағы  орта  мектебіне  - 100 жыл!

ЮНЕСКО көлемінде 150-жылдығы 
биыл тойланып жатқан Ұлттың ұлы 
ұстазы, ғұлама Ахмет БАЙТҰРСЫНҰЛЫ 
мен 1999 жылы 100-жылдығы әлем 
бойынша аталып өткен, Шығыс 
халықтарының арасынан шыққан ең 
алғашқы академик, ғұлама Қаныш 
СӘТБАЕВ екеуі - Қазақ Елінің білімі 
мен ғылымының шамшырақтары екені 
даусыз. Заманауи озық ой айтып, құнды 
әдеби-ғылыми мол мұралар қалдырған, 
ұлт мәдениеті мен руханиятының 
кемелденуіне аса зор үлес қосқан ойшыл 
дана тұлғаларды ҒҰЛАМА деп атай-
мыз. Қарға тамырлы қаймана қазақтың 
дәстүрлі ұғымында ғұламалар білім мен 
ғылымды терең игергенімен қатар, ру-
ханият бесігін тербей білетін жанашыр, 
ұлағаттылықтың ұстазы, кемелдіктің 
кемеңгер иелері болып келеді. Заңғар 
ғұламалардың есімдері тарих беттерінде 
алтын әріптермен апталып, ғасырмен 
шектелмей, Әл-Фараби бабасындай 
мыңжылдықтарға ұласады. 

Міне, осы тұрғыдан алғанда 
АЛАШТЫҢ АХАҢЫ мен ҚАЗАҚТЫҢ 
ҚАНЫШЫН халқымыздың қос ғұламасы 
деп айтуға әбден болады. ХIX бен ХХ-
шы ғасырлар тоғысы - 1899 жылы Қаныш 
жарық дүниеге іңгәләп өмірге келгенде, 
Ахмет 27 жастағы жігіт ағасы болған 
екен. Ал, Қаныштың әкесі Имантай екі 
27-ні алқымдаған Би атанған 54 жастағы 
Елағасы болатын. Тағдырдың қатал 
заңының құрбаны болған Ахаң 37-нің 
қырғынында 65 жастан 3 ай асқанында 
Алматыда атылса, Қанекең 65 жасқа 3 
айға жетпей Мәскеуде өмірден озған. 
Қос ғұламаның ғұмырлары ұзақ болған 
деп айта алмайсың. Әбден толысқан, 
даналықтың дәнін толтыра себетін, 
бергенінен берері әлі де аз емес жаста 
фәни дүниеден бақи дүниеге бет бұрған.

 Біреуі қарт Торғайдың Сарытүбегінде, 
екіншісі бағзы Баянауылдың 
Ақкелінінде туған тарихи тұлғалардың 
жас айырмашылықтары 30 жылдай 
болғандықтан, аумалы-төкпелі заман-
да Жаратқанның жарық дүниесінде 
кездескен бе деген сауал туатыны да 
заңды. Данышпандардың басқан ізгілікті 
ізін жүректің әмірімен тасқалыпта да 
айшықтай алатынымыз сияқты, жасаған 
іргелі істерін тарих қойнауына сүңгітіп 
жібермей, болашақ ұрпақтың игілігіне 
жаратуға атсалысу - әрбір атпал 
азаматтың парызы деп білемін. Осы 
тұрғыдан аздаған ізденісімізді оқырман 
қауымға ұсынып көрейік.

Екі ғұламаның АЛҒАШҚЫ КЕЗДЕСУІ 
Алаштың қаласы - Семейде өткені тура-
лы академик Евней Бөкетовтің деректі 
хикаят ретінде жазып шыққан "Жас 
Қаныш" атты кітабында былай баянда-
лады:

"...Қаныштың немере ағасы Әбікей 
(Сәтбаев) келіп оған аса маңызды 
жаңалық айтқан. Петербург университетін 
тәмәмдаған, Мемлекеттік Думаның депу-
таты болған ұлы адам Бөкейхановтың 
(Әлихан) өзі Семейге келіпті. Әбікейдің 
төбесі көкте, әлдеқандай кездесулерге 
барып, әлдебір тапсырмаларды орындап 
шапқылап жүрді. Әбікей қазақ біткеннің 
Семейдегі бетке шығарлары даңқты 
жолбасшының келу құрметіне қонақасы 
беретін болды дегенді айтты және оны 
ұйымдастырушылардың тапсырмала-
рын орындау үшін Қаныш мейманды 
қабылдаушы Тыныбай үйіне баруы ке-
рек екенін ескертті",-деп жазады. Бұл 
Алаштың саяси көсемі атанған Әлихан 
Бөкейхан бастаған қайраткерлердің Ала-
шорда өкіметін құру алдындағы халық 
белсенділерімен арнайы Семейге кезде-
суге келген кезі болатын.

Осы жердегі айтылып отырған 
Қаныштың немере ағасы туралы 
қысқаша мәліметті бере кетейік: Әбікей 
Зейінұлы СӘТБАЕВ (Павлодар уезі, 
Баянауыл, Ақкелін, 1881–1937 жж.) – 
Алаш қозғалысының өкілі, халық ағарту 
ісінің көрнекті қайраткері, Қазақстандағы 
алғашқы педагогикалық техникумның 
директоры. 1904–1908 жж. Семей (бір 
деректерде Омбы) мұғалімдер семина-
риясында оқып, білім алған. 1908–1910 
жж. Павлодар уезі болыстық мектептері 
мен Павлодар қаласындағы орыс-қазақ 
училищесінің ұстазы, ал 1910–1916 жж. 
(бір деректерде 1910-1914 жж.) осы 
училищенің директоры болған. 1917 
жылы Орынборда өткен І жалпықазақ 
съезіне қатысып, Петроградта өтетін жал-
пы мұсылман кеңесіне өкіл ретінде және 

ҚОС ҒҰЛАМА - БІЛІМ МЕН ҒЫЛЫМ 
ШАМШЫРАҚТАРЫ - АХМЕТ ПЕН ҚАНЫШ 

ӨМІРДЕ КЕЗДЕСКЕН БЕ?
(Көрнекті ағартушы-педагог Әбікей СӘТБАЕВТЫҢ кездесудегі рөлі).

(1-ші бөлім).

(Жалғасы бар).
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Алматы қаласында белгілі 
ақын, аудармашы Ғали 
Ормановтың 115 жылдық ме-
рейтойына орай, оның Лев 
Толстойдан аударған «Анна 
Каренина» романының қазақ 

"АННА КАРЕНИНА" РОМАНЫ ҚАЗАҚ 
ТІЛІНДЕ 80 ЖЫЛДАН КЕЙІН  ҚАЙТА 

БАСЫЛЫП ШЫҚТЫ

тіліндегі кітабының тұсаукесері 
өтті. Аталмыш туынды Жетісу 
облысы әкімдігінің қолдауымен 
«Мазмұндама» баспасында 
жарық көрген.               

Алғашында 500 дана-
мен шыққан еңбек кейіннен 
оқырмандардың сұранысы 
бойынша 2000 таралымға жет-
кен. Айта кетейік, ақынның ау-

барысында Ұлттық кітапханада 
«Сырлы сезім ақыны» атты Ғали 
Ормановтың шығармашылығы 
мен өміріне арналған кітап 
көрмесі ұйымдастырылды.      

Шараға ақының қызы Жамиға 
Орманова, Әл-Фараби атындағы 
Қазақ ұлттық университетінің про-
фессоры Кәкен Хамзин,  «Жас 
Алаш» газетінің бас редакторы 

шараның бірі. болады. Әрине 
бүгінгі кешке шақырылғандар 
ақынның туған жері Ақсу ауда-
ны Қапал, Қоңырдан, Жетісудан 
арнайы делегация келіп отыр. 
Сонымен қатар, Астанадағы 
мектептің атынан да біраз деле-
гация келді. Атаны еске алып, 
естеліктер айтылады».

Азамат ҚАЛАМГЕР.

дарма саласына сіңірген еңбегі 
орасан зор. Ол қырғыздың 
«Манас» эпосының бірінші 
кітабын, Пушкиннің «Қола ша-
бандоз» туындыларын қазақ 
тіліне тәржімалаған. Іс-шара 

Қайрат Мәтіреков, «Қазақстан» 
ұлттық телеарнасының Алма-
ты қаласындағы филиалының 
жетекшісі Сәуле Жиренши-
на, филология ғылымының 
профессоры Гүлжаһан 
Орда, Қазақстан Жазушылар 
кітапхана меңгерушісі, «Құрмет» 
орденінің иегері Елена Ағайса, 
Астана қаласындағы №88 
мектеп-гимназиясының дирек-
торы Жанат Тұрысбекқызы, 
Астана қаласындағы Ғали 
Ормановтың атындағы №7 мек-
теп – гимназия диренкторының 
орынбасары Қаметова Айгул 
белгілі ақын, Халықаралық 
«Алаш» әдеби сыйлығының 
иегері, Қазақстан Жазушылар 
одағы басқармасы төрағасының 
орынбасары Бақыт Беделхан, 
кітапхана қызметкерлері, зия-
лы қауым өкілдері, тарихшылар 
мен ғалымдар және туған жері 
Жетісу облысынан   келген ар-
найы делегация Ақсу ауданы 
Ғали Ормановтың атындағы 
орта мектебі,  Ескелді ауданан 
қонақтар қатысты. «Ғали Орма-
нов өз дәуірінің ақыны. Сонымен 
бірге оның шығармаларында 
отан, туған жер, адамгершілік 
тақырыбы, табиғат сынды түрлі 
мәселелер көтерілді. 

 М. Әуезов атындағы әдебиет 
және өнер институтының 
бас ғылыми қызметкері 
Гүлжахан Орда: Ғали Орманов 
шығармаларының жастарға 
берері бірінші кезекте отанды 
сүю, патриотизм. Қазіргі таңда 
біз айтып жүрген Қазақстандық 
патриотизм» 

Ғ. Ормановтың жиен немересі 
Айдар Қырықбайұлы:

«Биыл 115 жылдығы ата-
лып өтілді. «Анна Каренина» 
романының тұсаукесері – Ал-
маты қаласындағы алғашқы 

ЖАҢА КІТАП

Саналы және салиқалы ұрпақ – мемлекетіміздің мызғымас 
бөлшегі. «Ағаш түзу өсу үшін оған көшет кезінде көмектесуге бо-
лады, ал үлкен ағаш болғанда оны түзете алмайсың»,-деп бе-
кер айтылмаған.  Ұрпақ тәрбиесі ұлтымыз үшін бірінші кезектегі 
мәселе.

Балаға отбасында берілген тәрбие оның адам болып 
қалыптасуына тікелей әсер ететін фактор. Жанұяда ата-ана, 
балабақашада тәрбиешілер, мектепте ұстаздар әр балаға жау-
ап береді. Әйтсе де бүгінгі таңда қоғамда, өкінішке орай, бауыр 
еті баласын тағдыр тәлкегіне қалдырып, болашағына, жалпы 
тәрбиесіне немқұрайлы қарап, жауапкершіліктен жалтаратын 
ата-аналар кездесіп жататыны анық. Бұл бүлдіршінге жасалған 
катыгездіктің ең сорақысы.

Балаларға жәбір көрсетудің күн санап артып келе жатқаны 
қазіргі кездегі қиындықтардың бірі болып табылады. Қатыгездік 
тек ұрып - соғу, көгерту, ересек балаларды алдап жыныстық 
қатынасқа қудалау ғана емес. Баланы қорлау, мазақ ету, оның 
мүдделері мен қажеттіліктерін ескермеу оларды жұдырықпен не-
месе белдікпен сабағандай күйзеліске апарады. Тіпті балаларды 
қараусыз қалдырудың өзі қиянат .

Сондай-ақ, жасөспірімдерге қатысты зорлық - зомбылықты 
көрсетудің жаңа факторы  - бұл бірінші кезекте ғаламтор, ұялы 
телефон, түрлі ақылы ойындар мен әлеуметтік желілер. Жаңа тех-
нологиялар заманы болғанымен де, қауіп-қатер төніп тұрғаны жа-
сырын емес. Баланың миына зақым келтіретін бағдарламаларға 
арнайы тыйым салу қажет. 

Аталмыш ағымды тоқтату үшін  қоғамды осы саладағы 
халықаралық және ұлттық заңнаманың негіздері туралы хабардар 
етуіміз керек. Және оларға жауапты адам ретінде тәрбиеге деген 
оң көзқарасымызды нығайту арқылы көптеген іс-әрекеттердің ал-
дын аламыз. 

Балалар мен зорлық-зомбылық - бұл данышпандық пен 
зұлымдық сияқты екі үйлесімі келмейтін нәрсе. Олармен қарым-
қатынаста қатыгездік тек қорқыныш пен жеккөрушілікті тудыруы 
мүмкін.  Бұл циклде махаббат пен ізгілікке, сенім мен шындыққа 
орын жоқ. Сол себепті бүлдіршіндеріміз тек сүйіспеншілік, құрмет 
пен түсіністік орын тепкен отбасында туып, өмір сүре алады.

КЕМЕЛ КЕЛЕШЕК 
КЕПІЛІ

Ақпараттық майдан өршіген 
заманда мүмкіндігі орасан 
түрлі техникалар арқылы Ис-
лам дінінің хақ ұстанымдарын 
жоққа шығарып, жат ағымдарды 
насихаттаушылардың легі ар-
тып келеді. Әсіресе, «Қалтадағы 
Игил» аталатын  ұялы телефон 
арқылы елдің санасын улауға 
бағытталған шабуылдарын 
үдете түсуде. Бұл өз кезегінде 
мемлекет іргесінің сетінеп, 
берекелі тірлігімізге іріткі салу-
да.

Қазіргі таңда терроризм 
мен экстремизмнің көрінісі 
мемлекетіміздің ғана емес, бүкіл 
әлемдік өзекті мәселелердің 
бірі болып табылатыны жа-
сырын емес. Жастарымыз 
дәстүрлі емес діни ағымдардың 
қырларын білмегендіктен сол 
ұйымдарға бет бұрып кетеді.

Күллі әлем үшін кесапат-
ты ахуал қалыптастырған 
қоғамдағы діни экстремизм мен 
терроризм қаупіне байланыс-
ты ендігі басты мақсатымыз 
деструктивті идеологияны 
жақтаушылардың үгіт насихат 
жұмыстарына балта шауып, 
олардың әр қадамының алдын 
алу. Сонымен қатар бейбітшілік 
пен татулықты арқау еткен 

ТЕРРОРИЗМ – ЕЛГЕ 
ТӨНГЕН ҚАУІП 

мемлекеттің билігін күйретуге 
әрекет ететін бүкіл әлемдік 
дертке қарсы тұру, оның 
шығу және таралу жолдарын, 
әлеуметтік негізін анықтап, 
болашақта балаларының дәни 
және дүниетанымдық көзқарас 
қалыптастыру. 

Жалын иелерінің діни 
көзқарасы әлі де өзекті мәселе 
болып табылады және жүйелі 
талдауды қажет ететіндіктен  
әлеуметтік желілердегі 
парақшаларды бұғаттау, теріс 
түсінікті уағыздайтын азамат-
тарды бақылауға алып, олар-
мен сұхбат жүргізу, барлық ме-
кеме, мектеп, кәсіпорындарда 
түрлі жиын - кездесулерді қолға 
алу керек. 

Қоғамның әлеуметтік, 
құқықтық, діни сипаттарын 
ұғындыра отырып, жастар-
ды террорлық, лаңкестік жән 
діни экстремистік бағытта 
арандатуға жол бермеу 
жөнінде ақпараттандыру қажет. 

Мемлекет үшін жастардың 
орны ерекше. Себебі, олар 
– еліміздің болашағы. Бүгінгі 
өскелең ұрпақ ертеңгі ел тізгінін 
ұстайтын азаматтар. 

Марал НҰРҚАСЫМОВА.

***
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Қазіргі таңда ауданымыз-
да мал саны жылма-жылға 
көбею үстінде. Халық  жие 
тұтынатын жануарлар және жа-
нуарлардан алынатын өнімдер 
(ет және ет өнімдері, сүт 
және сүт өнімдері,жұмыртқа, 
балық,  т.б.)  дәмді, сапалы әрі 
қолжетімді болғанын қалайды. 
«Ет жесең тісіңе, жемесең 
түсіңе кіреді»,-деген сөз бүгінгі 
күнге дәл айтылғандай. Халық 
жиі тұтынатын жануарлар 
және жануарлардан алынатын 
өнімдердің ветеринариялық-
санитариялық қауіпсіздігі 
дегеніміз - жануарлардың 
саулығы, жануарлардан алы-
натын өнімдер мен шикізаттың 
тағамдық қауіпсіздігі, аумақтың 
ветеринариялық-санитариялық 
салауаттылығы, халықты жа-
нуарлар мен адамға ортақ ау-
рулардан қорғау, сондай-ақ 
мемлекеттік ветеринариялық-
санитариялық бақылау және 
қадағалау объектілерінің 
ветеринария саласындағы 
заңнамасының талаптарына 
сәйкестігі қамтамасыз етілетін 
мемлекеттік  ветеринариялық-
санитариялық бақылау және 
қадағалау объектілерінің жай-
күйі .

Ауданда ет дайындау, 
сақтау, сатумен  «Тайыр-
жан» және «Разбекова А» 
дүкендері айналысып от-
ырса, осы өнімдерге бағаны 
тұрақтандыру,  мақсатында 
аудан әкімінің өкімімен әр 
сенбі күндері   Жансүгіров  
ауылында  «Орталық» базар 
аумағында ауыл шаруашылық 
жануарлар және жануарлар-
дан алынатын өнімдерді сату 
ұйымдастырылған.    Онда ет 
және ет өнімдері, сүт және сүт 
өнімдері жұмыртқа, балық т.б 
ветеринариялық-санитариялық 
бақылауға жатқызылған 
өнімдер, халыққа қол жетімді 
бағамен сатылуда.   

Қазақстан Республикасының 
«Ветеринария туралы» 
Заңында  осы өнімдердің 
ветеринариялық-санитариялық 
қауіпсіздігін қамтамасыз ету 
мақсатында:  

1. Ішкі сауда объектілеріндегі 
мемлекеттiк ветеринариялық-
санитариялық бақылау және 
қадағалау мiндеттi болып табы-
лады.

2.Орны ауыстырылатын (та-
сымалданатын) объектілер 
ішкі сауда объектілеріндегі 
мемлекеттiк ветеринариялық-
санитариялық бақылауға және 
қадағалауға жатады.

3. Ішкі сауда объектілеріндегі 
мемлекеттiк ветеринариялық-
санитариялық бақылауға және 
қадағалауға:

1) орны ауыстырыла-
тын (тасымалданатын) 
объектілердің қоса жiберiлетiн 
ветеринариялық құжаттарға 
сәйкестiгiн тексеру;

2) жануарларды, жануарлар-
дан алынатын өнiмдер мен 
шикiзатты ветеринариялық 
тексеріп қарау;

3) жеке және заңды 
тұлғалардың Қазақстан 

ІШКІ САУДА ОБЬЕКТІЛЕРІНДЕ   
ВЕТЕРИНАРИЯЛЫҚ-САНИТАРИЯЛЫҚ 

ТАЛАПТАРДЫ САҚТАЙЫҚ! 

2.1. Тексеру нәтижесімен 
ұшаларға  округтің 
ветеринариялық пункт 
меңгерушісінің мөрі басылуы 
тиіс.

2.2. Сәйкестігі, сатуға 
жарамдылығы  ветеринариялық-
санитариялық сараптама жүргізу 
арқылы анықталады, Сарап-
тау қортындысы өнім иесінің 
қолында болуы керек 

3. Сату орнының тазалығы, шабу 
құралдарының (балта,шөркелер) 
ветеринариялық талаптарға 
сәйкестігі Сіздердің 
жауапкершіліктеріңізде.

3.1.1. В е т е р и н а р и я л ы қ -
санитариялық қортындысы 
жоқ орындарда өңделген 
өнімдерді (фарш),  үй жайында 
дайындалған (айналдырылған 
қазы, шұжық)  сатуға  қатаң тиым 
салынады.

3.1.2. Қой мен ешкі 
ұшаларымен ішкі ағзалары, 
басқа мал ұшаларымен ішкі 
ағзалары мен басы қоса  тасы-
малдануы тиіс.

4. Сатушыларда арнайы 
киімдердің болуы қажет (ха-
лат, фартук, жеңсек, қолғап), ал 
қосалқы жұмысшылар  халат киіп 
тұруы керек. 

5. Өнімді көрсету құралдары 
(шанышқы, пышақ) болуы да тиіс.

6. Өнім толық сатылмаған 
жағдайда жауапты 
ветеринариялық-санитариялық 
инспекторға қалған өнімнің 
мөлшері жөнінде ескертілуі 
қажет.

СҮТ ЖӘНЕ СҮТ ӨНІМДЕРІН 
САТУШЫЛАРҒА

1. Сатылымдағы сүт жән 
сүт өнімдері №2 үлгідегі 
ветеринариялық анықтамамен 
және ветеринариялық-
санитариялық сарапта-
ма актісімен (Акт экспер-
тиза) ветеринариялық 
зертханада жүргізілгендігі 
жөніндегі құжаттары болуы тиіс . 

2.  Сүт және сүт өнімдерін 
құйылмалы немесе таразы-
лап өткізу кезінде кесуге және 
таразылауға арналған ар-
найы жабдық, сондай-ақ сау-
да мүкәммалы (төсеніштер, 
қысқыштар, қалақшалар және 
т.б.) пайдаланылуы тиіс.

лаптары бұзылған жағдайда, 
сатуға жеткізілген  өнімдердің 
иелеріне   ҚР АҚБК байланы-
сты,  әкімшілік жауапкершілік 
қарастырылған. 

Кейбір жағдайларда  ау-
дан төңірегінде  малдар  
құжатсыз яғни, №1 үлгідегі 
ветеринариялық анықтамасыз 
тасымалданып жатады. 
Сондықтан жақын арадағы  
ауыл және елді мекен болса да  
№1 үлгідегі ветеринариялық 
анықтамамен тасымалдануы 
тиіс. 

Сол сияқты аудан аумағында 
орталық аурухананың және 
осы мекемеге қарасты 
бөлімшелердегі қоймалары, 
колледждің өнімдерді сақтау 
қоймалары, балабақшалар, 
мектептегі асханалар, асхана-
лар, кәуап дайындау орында-
ры тұрақты түрде жоғарыдағы 
аталған өнімдерді дайындау, 
сақтау және тұтынумен ай-
налысады. Бірақ осы жер-
лерде жоғарыда көрсетілген 
талаптардың сақталып 
отырғандығына ешкім кепілдік 
бере алмайды. Сондықтан та-
лаптарды сақтау  тікелей бірінші 
басшының міндеті болып  
белгіленген және ауданның  
ветеринария мамандары жан-
жақты қызмет көрсетуге дайын. 

Қазірде аудан аумағында 
жаңадан ветеринариялық-
санитариялық бақылауға жа-
татын көптеген  обьектілер 
ашылуда.  Тойханаларда, 
асханаларда, кәуап сату 
орындарында, біздің пайым-
дауымызша,  қандай өнімді 
дайындап, сақтап,  ұсынып 
жатқаны белгісіз.  

Осы орайда баршамыздың 
негізгі міндетеріміздің бірі 
адам денсаулығын жануарлар 
мен адамға ортақ аурулар-
дан қорғау болып табылады. 
Ол міндеттер, аудандағы жа-
нуарлар және олардан алы-
натын өнімдерді дайындау, 
сақтау, өткізумен, мал өсірумен 
айналысатын тұлғаларға 
тікелей байланысты, демек 
ветеринариялық-санитариялық 
талаптарды  сақтай отырып,  ау-
дан тұрғындарына сапалы өнім 
ұсынуды қамтамасыз етейік. 

                 
Айтылған мәселелер бойын-

ша туындаған сұрақтарға мына 
телефондар арқылы ақпарат 
алуға   болады: 

ҚР АШМ ВБжҚК Ақсу 
аудандық аумақтық инспекция-
сы:  

8(72832) 2-00-33;   
Алматы облысының ве-

теринария басқармасы 
ММ «Ветеринариялық  
пункттері  бар Ақсу аудандық 
ветеринариялық станциясы» 
ШЖҚ :  8(72832) 2-94 -43.

Ж.РАХИМОВ,
ҚР АШМ ВБжҚК Ақсу 
аудандық аумақтық 

инспекциясының бас 
маманы, мемлекеттік  

ветеринариялық 
санитариялық 

инспекторы.                            

А у ы л ш а р у а ш ы л ы ғ ы н ы ң 
маңызды саласы – мал 
шаруашылығы. Ата - бабала-
рымыз бұл кәсіп түріне ерекше 
мән беріп, жесең – ас, кисең 
– киім, сатсаң – пұл болатын 
төрт түлікті ғасырлар бойы 
тіршілігіне басты таяныш етіп 
келген.  

сараптамадан өткізілмеген, 
ветеринариялық-санитариялық 
талаптар ескерілмеген (ет, сүт, 
қымыз, жұмыртқа, кептірілген 
балық, құс еттері) өнімдер 
өкінішке орай сатылуда.  Осы 
орайда,  жоғарыдағы қағидат 
пен  талаптардың орындалуы 
тиістігін ескертеміз. Заң та-

Республикасының ветеринария 
саласындағы заңнамасының та-
лаптарын сақтауын тексеру.

4. Ішкі сауда объектілерінде 
орны ауыстырылатын (тасы-
малданатын) объектілердің 
ветеринариялық норматив-
терге сәйкестiгiн айқындауды 
ветеринариялық-санитариялық 
сараптама зертханалары жүзеге 
асырады.

5. Жануарлардан алына-
тын өнiмдер мен шикiзаттарды 
ветеринариялық-санитариялық 
сараптамасыз сатуға тыйым са-
лынады.

Экспорттаушыларды (импорт-
таушыларды) қоса алғанда, жа-
нуарлардан алынатын өнімдер 
мен шикізатты дайындауды, 
сақтауды және өткізуді жүзеге 
асыратын өндіріс объектілері 
ветеринариялық-санитариялық 
сараптамадан өткен жану-
арлардан алынатын өнімдер 
мен шикізатты сақтайды және 
өткізеді.

Осы орайда, ветеринариялық- 
санитариялық бақылау және 
қадағалау объектілеріне 
төмендегі  талаптар 
қарастырылған:

 ЕТ ЖӘНЕ ЕТ ӨНІМДЕРІН 
САТУШЫЛАРҒА  

1. Сатуға жататын жануарлар 
мен жануарлардан алынатын 
өнімдер  эпизоотиялық жағдайы 
қолайлы аймақтардан дайында-
луы қажет.

1.1. Кейіннен өткізуге арналған 
жағдайда, тек есептік нөмірі бар 
сою алаңы мен  сою пункттерінде 
сойылуы тиіс.

1.2. Өнім дайындалатын жерде 
сою алаңы мен сою пункті жоқ 
болған жағдайда, мал тірідей №1 
ветеринариялық анықтамасымен 
жақын маңайдағы сою 
объектісіне жеткізіліп, сойылады.

1.3. Сою кезеңінде, сояр алдын-
да тексеру, сойғаннан кейін қарау 
процесстерінің  барлығында  өнім 
иесі жанында болу қажет.

2. Мал ұшаларын жақын араға 
тасымалдау кезінде астына таза 
мата (брезент) салынып, беті 
таза  матамен жабылып, басы, 
ішкі ағзалары бөлек ыдыспен та-
сымалдануы тиіс. Мал ұшаларын 
тасымалдау №2 ветеринариялық 
анықтамамен  жүргізіледі. 

3.   Сүт және сүт өнімдерін 
өткізуді жүзеге асыратын 
адамдардың арнайы кімдердің 
болуы қажет (халат, фартук, 
жеңсек, қолғап).

4. Қолданыстағы ыдыстардың, 
құрал жабдықтардың (қысқыш, 
пышақ, қалақша, таразы т.б)  таза 
болуын және сатылымдағы ыды-
стар жуып-шаю арқылы өңделген 
түрде  болуы шарт.  

5.  Сату орнының (сөрелер) 
үнемі таза ұстап,  дезинфекция-
лануын қамтамасыз ету қажет 
. Сонымен қатар сатылымдағы 
өнімдердің жерге жақын жерде 
орналаспауы және бөгде заттар-
мен сөреде болмауы тиіс.   

БАЛЫҚ ЖӘНЕ БАЛЫҚ 
ӨНІМДЕРІН САТУШЫЛАРҒА
1. Сатылымдағы балықтардың 

№2 үлгідегі ветеринариялық 
анықтамамен және жүк құжаты 
(накладной) талаптарға сай, 
ветеринариялық-санитариялық 
сараптама актісі (Акт эксперти-
за) ветеринариялық зертханада 
жүргізілгені жөніндегі құжаттары 
болуы тиіс . 

2.  Сату орнын таза ұстаулары 
керек, үнемі дезинфекцияла-
нып және  сөренің астына таза 
салафан салып, балықтар ар-
найы ыдыстарда (қорап т.б) 
жинақталып тұруы керек.

3. Балықтардың суылтылған 
(мұзда-тылған) түрде, олардың 
жерден биіктігі 40см кем емес 
сөреде тұруы қажет.

4.  Сатушыларда арнайы 
кімдердің болуы қажет (халат, 
фартук, жеңсек, қолғап).  

5. Жағымсыз иісі бар, 
желбезектері жұлынған, 
желбезектері лас шырышпен 
жабылған, қарны шамадан тыс 
ісінген, көздері қанталаған, 
бұзылған балықтар сатылмауы 
тиіс.

Жоғарыда көрсетілген 
ветеринариялық-санитариялық 
талаптардың орындалуы   
сатушылардың міндеттері болып 
табылады.   

Ауданда және ауылдық округ-
тер мен елді мекендерде   біршама  
асханалар, кәуап сататын орын-
дар, балабақшалар,тойханалар, 
коледж, азық-түлік дүкендерде  
т.б бүгінде шығу тегі белгісіз 
ветеринариялық - санитариялық 
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Гүлжан МҰҚЫШЕВА

Қазіргі білім беру жүйесінің 
мақсаты — бәсекеге қабілетті 
маман дайындау. Мектеп – 
үйрететін орта, оның жүрегі — 
мұғалім. Ізденімпаз мұғалімнің 
шығармашылығындағы ерекше 
тұс — оның сабақты түрлендіріп, 
тұлғаның жүрегіне жол таба 
білуі.

Ұстаздың әрбір қадамында 
баламен ара - қатынасында, 
сезгіштік, байқампаздық, 
салмақтылық, ұстанымдылық, 
ілтипаттылық, кішірімділік, та-
лап қоя білу, адамға сенім 
арту, ынталы-ықыласты болу, 
бала жүрегіне жол таба білу, 
түсіне білу ұстаздық әдептілік 
белгілеріне  жатады.

Бастауыш  сынып  мұғалімі – 
ерекше тұлға. Өйткені  ол – ба-
лалар мен үлкендер әлемінің  
арасындағы  сарапшы. Бастау-
ыш  сынып  мұғалімінің еңбегін  
өзге еңбекпен салыстыруға  
болмайды, себебі, ол еңбектің 
жемісі – адам. Бастауыш  
мұғалімге  отбасы мен  қоғам  
ең қымбаттысын, өз елінің 
азаматының болашағын, оның  
тағдырын  қолына  табыс  етеді.

Мектебімізде  осы  іспеттес  
білімді  де, білікті, ізденімпаз  ба-
стауыш  сынып  мұғалімі Дайра-
баева  Арай  Серкқазықызы  15 
жыл  болды  бастауыш  сынып  
мұғалімі  болып  қызмет  етіп  
келеді. Алғаш  әліппенің бетін 
ашып, жас  бүлдіршіндерге  әріп 
танытып, өмірдің  қыр – сырын  
білуге, сан  қилы құбылыстарды 
терең  түсінуге мұрындық  бо-
лып  келеді.  

Арай  Серікқазықызы  14 
қазан  күні  2022 жылы  
аудандық  Көкөзек  ауылында  
өткен «Үздік  бастауыш  сынып  
мұғалімі – 2022» байқауына  

қатысып, жүлделі  2 – орын-
ды  иеленіп  келіп, мектебіміздің  
қоржынына  жүлде  салды. 
Байқауда  Арай  Серікқазықызы 
өзінің  ізденімпаздылығын, 
білімін  жан - жақты  сабақ  өткізу  
барысында  түрлі  заманауи әдіс 
– тәсілдерді  пайдалану  арқылы  
көрсете  білді. 

Арай  Серікқазықызы - 
ұстаз ғана емес, төрт перзент 
тәрбиелеп отырған - аяулы 
ана, адал  жар, ұжымда  сыйлы  
әріптес.

Қорыта  айтқанда, әр  
мұғалімнің  алдындағы  мұраты – 

өз  пәнін  жетік біліп қана қоймай, 
әр  оқушыны  шығармашылық 
тұлғаға  жетелеу. Әр  баланың  
қабілетін, талантын ашу, өзіне 
өзінің сенімін нығайтып, өзіне - 
өзінің жол ашуына түрткі жасау 
– міне бүгінгі білім  беру, тәрбие  
ісінің басты  міндеті.

 
 Г.ҚАСЫМБЕКОВА,

 «Мамания  орта  
мектебі, мектепке  дейінгі  

шағын  орталығымен»  
коммуналдық  мемлекеттік  
мекемесінің  қазақ тілі мен 

әдебиеті пәні   мұғалімі.      

Оқушыларға Отанымыз - 
Қазақстан Республикасы тура-
лы түсінік беру. Ғасырлар бойы 
аңсаған  тәуелсіздік тұғырын 
биік ұстауға, рухы мықты 
азаматтық қасиетті дәріптеуге 
тәрбиелеу. 

Өлеңді мәнерлеп оқуға, 
ұлттық құндылықтарды бағалай 
білуге үйрету мақсатында,  
Қазақстан Республикасы 
Ғылым және жоғарығы білім 
министрлігі бастамасымен, 

Бірлестік жетекшісі - Темірова 
Дания Құдайбергенқызының,  
ұйымдастыруымен   Қ.Мұқашев 
атындағы негізгі орта мектебі 
бойынша бастауыш сыныптар 
арасында "Тәуелсіздік елімнің 
ерлік жолы" атты мәнерлеп оқу 
байқауы өтті. 

Үздік деп танылған оқушылар 
марапатталды. 

Дания ТЕМІРОВА, 
бірлестік жетекшісі. 

«Ғали Орманов атындағы орта мектебі, мектепке дейінгі шағын 
орталығымен” коммуналдық мемлекеттік мекемесінде қазан 
айының 1 күні күзгі демалыс уақытында жоспарға сәйкес 2 сы-
нып оқушылары арасында “Түрлі түсті оқушы мен ата-аналар 
кеші” ұйымдастырылып өткізілді. Мақсаты - ата-аналарды мектеп 
өміріне араластыру, ата-аналар мен мұғалімдер арасында тығыз 
байланыс орнату, оқушыларды ұйымшылдыққа тәрбиелеу.

А.БАТҚАЛОВА, 
сынып жетекшісі. 

Түрлі түсті оқушы 
мен ата - аналар кеші

Оқушы бойында мамандық 
таңдауға деген жауапкершілік 
қалыптастыру, өз-өзін тану 
аймағын кеңейту, мамандық 
әлемінен ақпараттар алу, 
қазіргі заманның тапшы 
мамандықтарын көрсетіп 
сол бағытқа қарай бағыттау 
мақсатында - «Ғали Орманов 
атындағы орта мектебі, мектеп-
ке дейінгі шағын орталығымен” 
коммуналдық мемлекеттік 
мекемесінде қараша айының 3 
күні күзгі демалыс уақытында 
жоспарға сәйкес 10 сы-
нып оқушылары арасында “” 
тақырыбында фотосурет кол-
лаж жасау өткізілді.

Нәтижесінде үздіктер мара-
патталды.

Мектеп баспасөзі.

Бастауыш  сынып  мұғалімі - 
ерекше тұлға

Менің болашақ мамандығым

ТӘУЕЛСІЗДІК ЕЛІМНІҢ 
ЕРЛІК ЖОЛЫ


