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ҚОҒАМДЫҚ - САЯСИ ГАЗЕТІНЕ 2023 ЖЫЛҒА 
ЖАЗЫЛУ ЖҮРІП ЖАТЫР!

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

"Ақсу өңірі" газетіне 1 жылдық жазылу бағасы - 4414 теңге, 80 тиын 
және жарты жылға - 2207 теңге 40 тиын.Б
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Құрметті ақсулықтар! 
Сіздерді ұлық мереке – 

Қазақстан Республикасының 
Тәуелсіздік күнімен шын жүректен 
құттықтаймын! Ынтымақты 
ұран, татулықты ту еткен бейбіт 
халқымыз осы уақыт аралығында 
толағай табыстарға жетті. 
Мемлекетіміз бен ауданымыздың 
қарқынды дамуы тұрақты саясат 
пен ішкі бірліктің арқасы. Рухы биік, 
намысы берік бабаларымыздың 
ғасырлар бойғы асыл мұраты – 
азаттықты аялау, тағдыры ортақ 
тұтас халқымыздың татулығын 
сақтау біздің басты мұратымыз. 
Бірлігіміз бекем, тірлігіміз тиянақты 

Тәуелсіздігіміздің 
тұғыры биік болғай! 

болсын! Тәуелсіздігіміздің тұғыры 
биік болғай! 

Мемлекетіміздің береке - 
бірлігін, бостандығы әрі әлемдік 
туыстығын білдіретін, туған жердің 
мақтанышы болып келетін бұл ме-
реке әрі патриоттық деп есептеледі. 
Бірлескен ұйымшылдық болып, 
бірге жаңа мақсаттарға жетуіміз, 
халқымыздың ырысы және гүлденіп 
өсуі, сыйласуы мен түсінісуі, 
әрқашанда рухтарымыздың биік 
болып, салт - дәстүрімізді әрқашан 
бағалап жүрсек, алда көптеген 
жаңа табыстарға жетеміз. 

Ата - бабаларымыздың аңсап 
көптен күткен Тәуелсіздік күніміз 
кұтты болсын ағайын. Барша 
ақсулықтарды тәуелсіздік күнімен 
құттықтаймын. Ауданымыздың 
әрбір отбасына мол бақыт, 
амандық тілеймін. Еліміз гүлденіп, 
көркейе берсін қадірлі ағайын! 
Төл мерекелеріңіз құтты бол-
сын! Бұл мереке күні Сіздерге 
тілейтінім зор денсаулық, мақсат 
- жолдарынызда сәттілік, туған - 
жақындарыңыздың жылу сезімі 
әрқашан барлықтарыңызға 
қуаныштар сыйлай берсін! 

Есім БАЗАРХАНОВ, 
аудан әкімі, «AMANAT» 

партиясы аудандық 
филиалының төрағасы.

16 ЖЕЛТОҚСАН - ТӘУЕЛСІЗДІК КҮНІ!

Қадірлі жерлестер! 
Ақсу аудандық мәслихаты депу-

таттары атынан Сіздерді Қазақстан 
Республикасының Тәуелсіздік 
күні мерекесімен шын жүректен 
құттықтаймын! 

Өткен жылдар ішінде ауданымыз 
экономикалық дамуда, халықтың 
әл - ауқатын қамтамасыз етуде 
аса зор жетістіктерге қол жеткізді. 
Тұрақтылық және қоғамдағы өзара 
түсіністік, зор жауапкершілікпен 
жүзеге асырылған еңбек бағыты 
ауданымыздың беделінің өсуі үшін 
сенімді негіз болды. 

Егер бізге Тәуелсіздік оп оңай 
келе қалды десек, қатты қателескен 
болар едік. 

Ата - бабаларымыз ғасырлар 
бойы аңсап, зиялылар тарихтың 
ақтаңдақтарын ашып, өзімізге 
тиеселі жерді иеленуге қаншама 
рет әрекет жасады. Сол әрекеттері 
үшін жандарын қиды. 

Иә, Желтоқсанның екпінімен 
келген Тәуелсіздіктің біз үшін орны 
қашан да бөлек. 

Сондықтан да «толарсақтан саз 
кешкен» батыр бабаларымыздың 
әр жылда төгілген қанының, 
ұлы мұраттар жолында құрбан 
болған асыл азаматтарымыздың 
асқақ армандарының, сәбиін 
білегімен, даласын жүрегімен 
тербеткен аналарымыздың аққан 

Тәуелсіздікті 
қастерлеуге тиістіміз

жасының, Жаратқаннан тілеген 
медетінің арқасында қол жеткізген 
Тәуелсіздікті біз әрқашан мақтан 
тұтып, қастерлей білуге тиістіміз. 

Біле білсек, бұл біздің азаматтық 
парызымыз, адамдық борышы-
мыз. 

Тәуелсіздіктің тал бесігінде 
тербеліп, қыран құсы қалықтаған 
көк аспанымыздың астын-
да баянды да, бақытты ғұмыр 
кешулеріңізге тілектеспін.

Тәуелсіздік күні құтты болсын! 

Бейбіт СҮЛЕЙМЕНОВ, 
аудандық мәслихат 

хатшысы.

Желтоқсан айының бесінші жұлдызында 
Талдықорған қаласында «Өңірдің тұрақты 
дамуындағы әйелдер бастамалары» атты 
өңірлік әйелдер форумына Ақсу аудандық 
әйелдер кеңесінің мүшелері, кәсіпкер ха-
нымдар қатынасты.Ақтөбе, Қостанай, 
Шымкент, Тараз, Алматы, сондай – ақ Ре-
сей мен Қытайдан әріптестеріміз де келіпті. 

Форумды Жетісу және Алматы облы-
стары әкімдіктерінің және «Атамекен» 
кәсіпкерлер палатасының қолдауымен 
іскер әйелдер кеңесі ұйымдастырды.

Форумда тәжірибе алмасу, бизнесті 
жүргізудің табысты жолдарын, бағыттарын 
анықтау бойынша бірнеше жобалар таны-
стырылды.

Біздің ауданнан қатысқан кәсіпкерлер, 
Ақсу әйелдер кеңесінің бір топ ханымда-
ры Қазақстан Республикасы іскер әйелдер 
кеңесінің төрайымы Ләззат Рамазанованың 
Алғыс хатымен және Жетісу облысы 
әкімшілігінің Құрмет Грамотасымен ма-
рапатталды. Олар: Күләш Жолдасбаева, 
Бақыт Құрманғалиева, Бибігүл Мырзабе-
кова, Рақыш Нүсіпова, Сәуле Сабырбае-
ва, Жарқын Сауғамбаева, Динара Тарғын 
және Бағлан Нарышева.

Форумға қатысқан қолөнер шеберлері 
қыздарымыз Жұмагүл, Аймангүл 
Тұрсынқызы, Әсия Қалиева, Нұрзия 
Төлеубаева, «Құрақ көрпе» байқауына 
қатысып, керемет өнімдерін көрсете алды. 

Ал, бірінші жүлде иегері Жанат Ормашева 
100 000 теңге ұтып алды.

Еңбектеріңіз табысты болсын, әлі 
жеңетін шыңдарыңыз көп болсын дегім 
келеді.

Сәуле САБЫРБАЕВА,
аудандық кәсіпкерлік бөлімінің 

бас маманы.  

ӨҢІРДІҢ ТҰРАҚТЫ 
ДАМУЫНДАҒЫ ӘЙЕЛДЕР 

БАСТАМАЛАРЫ
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Тарихы тереңде жатқан 
қазақ халқының жаңа за-
манда өз алдына еркін ел 
болғанына тұп - тура 31 
жыл. Бұл біз күнге құрметпен 
қараймыз. Тәуелсіздігіміз 
бізге оңай жолмен келмегені 
баршамызға мәлім. Ата - баба-
ларымыз шапқыншылықты да, 
жаугершілікті де, бодандықты 
да, ашаршылықты да, соғысты 
да, езіп-жаншуды да басына 
өткерді. Бар бейнетке рухы биік, 
қайсар ұлттың ұрандары 1986 
жылы желтоқсанда нүкте қойды. 
Көп ұзамай-ақ, 1991 жылы тағы 
да сол желтоқсанда тәуелсіз ел 
ретінде өзімізді әлемге жария 
еттік.

Еліміздің шекарасы 
айқындалып, әлем карта-
сына «Қазақстан Республи-
касы» деген үлкен әріппен 
жазылған мемлекеттік ата-
уы енді. Содан бергі 31 жыл 
аралықта тұңғыш президентіміз 
Н.Назарбаевтың сарабдал 
саясатының арқасында тек 
алға жылжыдық. Байтақ жері, 
сабырлы да еркін халқы бар 
үлкен мемлекетіміздің өзгелерге 
ұқсамайтын қалыптасу, даму 
жолы болды. Біз – аталар-
дан қалған ұлан - ғайыр дала-
ны игеріп, дербес республика 
болып өз билігімізді сақтай 
отырып, өзгеге көңілі ашық, 
қолы жомарт халық ретінде та-
нылып, өркендеп келе жатқан 
елміз. Бүгінде тәуелсіздіктің 
31 жылдығын атап, егемендік 
туын тік көтерген 31-ші қыстың 
жаңа тынысы елімізді әлемдік 
деңгейде танылуына, Қазақстан 
азаматтарының жаһан 
кеңістігінде танылуына мүкіндік 
берді.

Ширек ғасырда еліміз бірта-
лай жетістіктерге қол жеткізді. 
Соның ішінде, ядролық қарудан 
алғаш болып бас тартып, Семей 
полигонының жабылуы, қазақ 
азаматтарының ғарыш кеңістігін 

бағындыруы, Қазақстан халық 
Ассамблеясының құрылуы, 
елорданың Алматы қаласынан 
Астанаға ауыстырылуы, 
Қазақстанның Еуропаның 
Қауіпсіздік және ынтымақтастық 
ұйымына төрағалық етуі, 
Дүниежүзілік сауда ұйымына  
мүше боулы – ел тарихында 
алтын әріптермен жазылған 
ауқымдық оқиғалар екені дау-
сыз. Осының барлығы біздің 
егемендігіміздің баға жеткісіз 
табысы, оның нақты жемістері 
мен перспективалары екендігі 
айқын. Отыз жылдың ішінде 
жеткен жетістіктерімізді сара-
лай отырып, біз бүгінгі таңда 
болашаққа толық сеніммен 
қарай аламыз.

Ендігі біздің басты міндет ке-
лешек ұрпағымызды еліміздің 
ұлы тарихына, аталар рухына, 
ағаларымыздың қаһармандық 
өмір жолына құрметпен басы-
мызды июге, маңдайымызға 
біткен бағымыз Тәуелсіздігімізді 
қастерлей білуге тәрбиелеу 
болып табылады. Себебі, 
ата-бабамыздан мұрагерлікке 
қалған мынау байтақ жерімізде 
егемендік туын биік ұстап, 
Тәуелсіздігімізді тұғырлы ету 
кез келген қазақтың және 
қазақстандық әрбір азаматтың 
асқақ арманы.

Халқы жомарт, даласы дар-
хан болған ақ бесік атамекені 
бар біздер бақытты жандар-
мыз. Достықтың туын тіккен 
жазиралы даласындай мінезі 
кең қазақтың жерінде тұрып 
жатқаныма мақтанамын. Ең 
бастысы, ынтымағымыз ыды-
рамай, бірлігіміз бекемделе 
түссін. Тұғырлы Тәуелсіздігіміз 
ешқашан тағынан таймасын, 
бақыт пен бейбітшілік үйлескен 
мекеніміз мәңгі гүлдене берсін!

Айбек ЖАНСҰЛТАНҰЛЫ,
Қаракемер орта мектебінің 

тарих пәнінің мұғалімі. 

Тәуелсіздік – бабалар аңсауы, ұрпақтың қолы жеткен киелі 
кезең. Тәуелсіздік – таңбасы таста, қаны қара жердің тамырын-
да жатқан құдіретті сөз. Арысы қазақ хандығынан бастап берісі 
егеменді елдің іргесіне дейінгі көшті жалғастырып келе жатқан, 
атадан тараған ұрпақтың парызы осы аманатты сақтау. Жәнібек 
пен Керейдің керген керегесін кілем үсті көтеріп, Отанды қастерлеп 
өту әрбір ұрпақтың міндеті. Қазақта «Отансыз адам ормансыз 
бұлбұл» деген сөз бар. Орманы жоқ құстың ұясы да, қонар бұтағы 
да жоқ. Дәл сол секілді тірлік кешу ортасы жоқ ұлттың өмір сүруі 
мүмкін емес.Тәуелсіздік – ащы термен келген тәтті жеңіс. Төгілген 
қанның, өлмеген жігердің отымен келген ұлы күн. Осы бір айтар 
ауызға жеңіл, бірақ салмағы қазақ елінің сан ғасырлық жеңісі мен 
жеңілісіне, қуанышы мен қайғысына, шаттығы мен өкінішіне куәгер 
аса бір қастерлі ұғым.

Сөз соңында, тәуелсіздік бізге не берді? Мәңгілік ел болуы 
үшін біздер, яғни не жасаудамыз деген сұрақтар төңірегіне, аз 
кем тоқталсам. Тәуелсіздік бізге ой еркіндігін, сөз бостандығын, 
білім алып, алыс-жақын шетелдерден тәжірибеден өтіп, бәсекеге 
қабілетті маман етіп қалыптастырды. Біздер, жаңа ғасыр ұрпақтары 
жаңа, жасампаз ойда болып: «Елім маған не береді деп емес, мен 
еліме не бере аламын?!» — деген өмір сүру керекпіз.

Мен өз елімнің гүлденуіне үлес қосуым үшін, әуелі өзім гүлденуім 
керек!

Сол секілді, еліміз Қазақстанды алып қамал деп алсақ, сол алып 
ғимараттың беріктігі оны құраушы біз секілді ұсақ кірпіштерге бай-
ланысты екендігі даусыз.

Тәуелсіздігіміз тұғырлы, егемендігіміз баянды болып, ел тізгінін 
ұстаған ағаларымыз аман болсын!

Жұлдызай ТІЛЕКТЕС,
Қ.Сәтбаев атындағы орта мектеп - гимназиясының 

10 "А"-сынып оқушысы.

ТӘУЕЛСІЗДІК – 
БАБАЛАР АҢСАУЫ

Тәуелсіздік! Қандай киелі сөз. 
Осы бір құдіретті сөздің тереңіне 
көз жіберіп, ой елегінен өткізсек, 
ата-бабаларымыздың ғасырлар 
бойғы асыл арманы, азаттық 
жолында құрбан болған талай 
боздақтардың ұрпақтарына 
қалдырған аманаты екені сөзсіз 
Шүкір! Ата - бабамыз аңсаған 
азаттық таң, армандаған 
тәуелсіз күн арайлап атып, көк 
байрағымыз көкте желбіреді. 
Бұл күнде Қазақстан әлемнің 
өзге өркениетті елдері сияқты 
жаңа ғасырдың табалдырығын 
тең аттап отырған ел. Бүгінгі 
тәуелсіз Қазақстан - әлемдік 
аренадан өз орнын ойып алған, 
Азия мен Еуропаны мойындата 
білген рухы биік қайсар елдің 
мекені. 

ТӘУЕЛСІЗДІГІМІЗ 
БАЯНДЫ БОЛСЫН

Тәуелсіздік - елімнің ерлік жолы

орта мектебі, мектепке дейінгі 
шағын орталығымен» КММ-ң 
6 "ә"-сынып оқушыларымен 
«Тәуелсіздік - елімнің ерлік 
жолы» тақырыбында тәрбие 
сағаты өткізілді. Шара ба-
рысында Тәуелсіздік тарихы 
жайлы, еліміздің  жетістіктері, 
жарқын  болашаққа деген 
ұмтылыстары жайлы айтылды. 
Патриоттық ән де шырқалды, өз 

шығармаларынан шашу да ша-
шылды.  

Иә, біз ежелден ер де-
ген даңқы шыққан халықтың 
ұрпағымыз, ел бірлігі жолында 
әрқашан намысын бермеген 
халықтың ұланымыз! Біз алтын 
күн бедерленген көк байрағын 
әлем биіктерінде желбіреткен 
бейбітшілік елдің азаматта-
рымыз, кең байтақ жерінде 
бірлігі жарасқан алуан ұлт - 
ұлыстардан тұратын біртұтас 
халықпыз! 

Тәуелсіз елдің тілегі - 
бейбітшілік, тыныштық, тірегі 
- татулық, болашағы - білімді 
ұрпақ. Ғасырлар бойы ата - 
бабамыздың аңсап кеткен, 
біздің қолымыз әрең жет-
кен Ұлы мерекеміз Қазақстан 
Республикасының Тәуелсіздік 
күні құтты да, қайырлы болсын!

Дина АБИЛМАЖИНОВА,
«Қаракемер орта мектебі, 

мектепке дейінгі шағын 
орталығымен» КММ-ң қазақ 

тілі мен әдебиеті пәнінің 
мұғалімі.

Желтоқсанда қаншама қан төгілді,
Сақтаймыз деп осыншама өңірді
Сәбирадай батырлардың арқасында,
Қазіргі жас ұрпақ дін-аман, көңілді.

Батырлары өте көп біздің елдің,
Қайраттай намысы  болсын барлық ердің.
Атына заты сай Ләззат батыр,
Ләззатын көрмей кетті-ау бұл өмірдің.

Тәуелсіздік – менің зор бақытым,
Тәуелсіз боп өтсе, шіркін уақытым.
Елім, сен тек өсіп, өркенде,
Сен, өзіңсің, менің қымбат жақұтым.

Балзия ТҰРДЫҚАН,
6 "Ә"-сынып оқушысы.

Тәуелсіздік – ата-бабам аңсаған,
Ақындарың қаншама жыр арнаған,
Ержүрек ерің күні-түні қорғаған.
Жастармыз біз ел үмітін ақтаған.

Тәуелсіздік – самғап ұшқан сұңқарым,
Бейбіт шауып келе жатқан тұлпарым.
Тәуелсіздік бесігінде тербелген
Қабыл алғын, бақытты жанның жыр-әнін. 

Сымбат ТӨЛЕУХАН,
6 "Ә"-сынып оқушысы.

Оқушыларға Тәуелсіздік тура-
лы түсіндіру, егеменді еліміздің 
толағай табыстарын паш ету, 
ынтымақ пен татулыққа бірлігіміз 
жарасқан қазақ елі екенімізді 
мақтана айтуға, елін, туған жерін 
сүюге тәрбиелеу, тәуелсіздікті 
аңсаған ата - баба аманатына 
адал болуға, ұлтжандылыққа, 
діні мен тілін сүйе білуге үйрету, 
баулу мақсатында «Қаракемер 

Тәуелсіздік - елімнің 
ерлік жолы

Бақыт деген не? Бұл сұрақ 
біраз адамның мазасын 
қашырған мәселе. Дүниеде 
милиардтаған адам болса, дәл 
осы сұрақтың да дәл сондай 
жауаптары бар. Себебі, әр адам 
үшін бұл ұғым түрлі мағына 
береді. Біреу үшін машина 
алу, біреу үшін үй алу шығар. 
Тағысын тағы солай кете берері 
сөзсіз.

Осы ретте аудандық 
әкімдіктің кіші мәжіліс залында 
бүгінгі таңдағы республикалық 
ақпараттық - түсіндіру 
тобының мүшесі, аймаққа 
белгілі дінтанушы - психолог – 
Мүтебаев Қанат Маратұлы жиын 
ашып, қатысушылардың діни 
сауатын көтеру, өскелең ұрпаққа 
дұрыс жол сілтеу бағытында 
түсіндірме жұмыстарын жүргізді.

Сөз алған дінтанушы Қанат 
Маратұлы бұл шараны өзгеше 
форматта өткізді. «Бақыт деген 
сөздің астарында қаншама ұғым, 
қаншама тілек жатқандығын 
байқаймыз. Біз өзгелерге бақыт 
тілейді екенбіз де, бақытқа апа-
ратын іс әрекетті түсіндірмейді 
екенбіз. Бақытқа жету жолда-
рына жөн сілтемейміз. Бақыт 
деген әр адамда әртүрлі 
түсінікпен қалыптасқан. 
Мысалға шіркін қазір бір көлік 
алып алсам менен асқан 
бақытты жан болмас еді дейді 

Бақыт деген не?

екенбіз, сосын көлік алған соң 
үйді армандаймыз. Сол секілді 
шегі жоқ армандарамыздың 
орындалғанын бақытқа теңей 
береміз»,-деп қарапайым мы-
салдармен бастады. Сондай-
ақ, жұмыс барасында өзгеде 
түрлі мысалдар келтіріп, 
жағдаяттардан үзінділер айтты. 
Жүрек тебірентер бейнеролик-
тер ұсынды. Қатысушылармен 
кері байланыс орнатуды да 
ұмытпады.

Турасына келгенде бақыт 
деген Алланың әр жаратқан 
жаратылысының қадіріне жете 

білу керектігін аңғардық. 
Қолымызда бар дүниені 
бағалау, қазіргі таңдағы әр 
сәтіңе шүкіршілік, басыңдағы 
жағдайыңа тәубе ету керектігін 
ойға түйдік. 

Адам болып келген 
дүниеден адам болып өтудің 
маңыздылығын түсіндік. Атақ, 
мансап, дүние дегеннің барлығы 
дерлік тек қана уақытша екеніне 
көзіміз жетті.  Бұл жиынның 
әсерлі өткені соншалық көңіл 
босап, көзге алып шықпау 
мүмкін емес болды. 

Марал ҚУАТҚЫЗЫ.
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Қазақстанның кәсіпқойлар пулын қалыптастыру мақсатында экономиканың 
түрлі салаларының мамандары арасында жыл сайынғы «Қазақстан 
Республикасының үздік кәсіби мамандары» атты республикалық жобаға 
қатысуларыңызды сұраймыз.

1. Жалпы ережелер 
1.1. "Қазақстанның үздік кәсіби мамандары" республикалық жобасы туралы ере-

же (бұдан әрі - Ереже) денсаулық сақтау, білім беру, мәдениет пен спорт, әлеуметтік 
және мемлекеттік қызмет, ауылшаруашылығы және ветеринария, қаржы және 
банк ісі, энергетика және құрылыс, қызмет көрсету саласы және қызмет, басқару 
мен әкімшілік, өңдеу және өнеркәсіп салаларының мамандары арасында кәсіби 
шеберліктің онлайн конкурсын (бұдан әрі – Конкурс) өткізу тәртібі мен шарттарын 
айқындайды. 

1.2. Конкурс ұйымдастырушылары «Education PRO» құзыреттілікті дамыту 
орталығының қолдауымен - "Профессионалы.KZ" . 

1.3. Конкурс 2 турмен (облыстық, республикалық) 
1 тур облыстық - 2022 жылдың 20 желтоқсан мен 2023 жылдың 20 қаңтар; 
2 тур республикалық – 2023 жылдың 1 ақпан мен 20 ақпан аралығында өткізіледі. 
2. Конкурстың мақсаты мен міндеттері. 
2.1. Конкурстың мақсаты - өз саласының үздік мамандарын анықтау арқылы 

Қазақстан Республикасының кадрлық әлеуетін қалыптастыру. 
2.2. Конкурстың міндеттері 
- кадрлық пулды қалыптастыру; 
- мамандықтардың оң имиджін арттыру; 
- қатысушылар арасында оң кәсіби тәжірибемен алмасу; 
- елдің кадрлық әлеуетін дамыту саласындағы ұсыныстарды әзірлеу. 
2.3 Конкурс денсаулық сақтау, білім беру, мәдениет және спорт, әлеуметтік және 

мемлекеттік қызмет, ауыл шаруашылығы және ветеринария, қаржы және банк ісі, 
энергетика және құрылыс, қызмет көрсету және сервис, басқару және әкімшілік, 
өңдеу және өнеркәсіп салалары қызметкерлерінің арасында, сондай ақ ШОБ 
өкілдері арасында өткізіледі. 

3. Конкурсты өткізудің шарттары. 
3.1 Қатысушыларды тіркеу онлайн-конкурстың Дедлайнының мерзімінен 

кешіктірмей берілген толтырылған өтінімнің (1-қосымша) негізінде жүргізіледі. 
3.2 Конкурстық тапсырмалар: 
Презентация. Power Point-та қатысушы туралы шағын ақпарат дайындау: туған 

күні мен жері, оқу орны, жұмыс орны, сіңірген еңбегі, марапаттары, дипломдары, 
әдістемелік әзірлемелері, кәсіпорындағы рекордтары және т.б. Көлемі кемінде 10 
бет. Қазылар алқасы презентацияның әсемдігі мен сапасын жеке бағалайды. 

3.3. Интернеттен материалды пайдалануға тыйым салынады. 
3.4. Тапсырмаларды бағалау барысында сарапшылар әрбір қатысушы бойынша 

жалпы бағаны балмен (жалпы 100 балдан артық емес) қоя отырып, критерийлер 
жолдарын толтырады. 

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

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

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

4. Конкурсқа қатысу. 
4.1. Денсаулық сақтау, білім беру, мәдениет және спорт, әлеуметтік және 

мемлекеттік қызмет, ауыл шаруашылығы және ветеринария, қаржы және банк ісі, 
энергетика және құрылыс, қызмет көрсету және сервис, басқару және әкімшілік, 
өндірістік және өнеркәсіп салаларында жұмыс істейтін кез келген адам, сонымен 
қатар ШОБ өкілдері қатыса алады. 

4.2. Конкурсқа қатысушылар өз жұмыстарын және өтінім нысанын 2023 жылғы 
20 қаңтарға дейін, өтінім нысанын (1-қосымша) электрондық мекенжайға жіберуі 
тиіс: professionaly@internet.ru 

5. Жеңімпаздар туралы шешім 
5.1 Конкурс жеңімпаздары туралы шешім қазылар алқасының шешімімен 

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

5.2. Конкурс жеңімпаздары, лауреаттар мен номинанттар әр мамандық бойынша 
анықталады. 

5.3. Конкурс қорытындысы бойынша қатысушылар екінші турға өтуіне қарамастан 
электронды нысандағы дипломдармен, алғыс хаттармен және сертификаттармен 
марапатталады. 

5.4 Конкурстың облыстық кезеңінің жеңімпаздары «Қазақстанның үздік кәсіби ма-
мандары» жобаның республикалық кезеңінде облыс намысын қорғайды. 

5.5 Іріктеу кезеңдерінде шығу семинар-тренингтер, конференциялар, фотосес-
сиялар өткізіледі. 

6. Тіркеу жарнасы 
Конкурстың іріктеу кезеңдеріне қатысу тегін, сонымен қатар қатысушылар өз 

қалаулары бойынша ұйым серіктестерінен марапаттау материалын (мүсіншелерді, 
белгішелерді, дипломдардың, сертификаттардың, алғыс хаттардың түпнұсқаларын) 
сатып ала алады. 

Байланыс телефоны: 
+7 700 300 90 60 Ұйым. Комитет.

"Қазақстанның үздік кәсіби
 мамандары" 

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ ЖОБАСЫНЫҢ 
ЕРЕЖЕСІ

АҚСУ АУДАНЫНЫҢ ТҰРҒЫНДАРЫНЫҢ 
НАЗАРЫНА!

№1 Қосымша 
ӨТІНІМ НЫСАНЫ

1.

№ Ұйымның 
атауы

Қатысу-
шының

аты - жөні

Қандай 
мамандық 
бойынша 
қатысады

Байланыс
телефон-

дары

Электрон
дық

пошта

Облыс 
немесе 
респуб-
ликалық 
маңызы 
бар қала

Мемлекеттік көрсетілетін 
қызметтер бағытындағы 

саясаты
 
 «Халық үніне құлақ асатын мемлекет» тұжырымдамасы – бұл ел Президенті Қасым-

Жомарт Тоқаевтың Қазақстан халқына арнаған Жолдауына арқау болған бағыттардың 
бірі. Мемлекет басшысының бұл тұжырымдамасы көптеген мәселеге қозғау салып, қалың 
ел тарапынан қолдау тауып отыр.

Жолдаудың бір көңіл қуантарлық тұсы, ол – Президенттің қоғам мен биліктің өзара 
ықпалдасқан іс-қимылының маңызды екеніне екпін беріп, азаматтарды ашық диалогқа 
шақыруы болып табылады. «Халық үніне құлақ асатын мемлекет» құру тұжырымдамасы 
аясында билік өкілдерінің халықпен кездесулері артып, азаматтарды жеке мәселелері бой-
ынша қабылдау үрдісі жетілдірілуде. Қазіргі таңда облыс бойынша көптеген мемлекеттік 
органдарда «Ашық әкімдік» форматында фронт-офистер құрылуда. Аталған жерде әр 
түрлі мемлекеттік органдардың халыққа жедел қызмет көрсету мүмкіндіктері қарастырып, 
кері байланыс тетіктері жетілдіруде.

Сондай-ақ, елімізде «Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы 
жанындағы Халыққа қызмет көрсету орталықтары арқылы халықтың қызмет алу мүмкіндігін 
оңтайландыру жұмыстары уақыт өткен сайын жетілдіріліп келеді.

Үй, балабақша кезегіне тұру, автокөліктерді рәсімдеу сияқты қызметтер барын-
ша жеңілдетілген түрде халыққа ұсынылуда. «Цифрлық Қазақстан» мемлекеттік 
бағдарламасы арқылы да халыққа көрсетілетін қызмет түрлері цифрлық форматқа 
көшірілді. Азаматтарға арналған үкімет мемлекеттік корпорациясы арқылы орталық және 
жергілікті деңгейдегі мекеме басшыларының блогына ресми хат жолдап, үш күн мерзімде 
жауап алуға мүмкіндік жасалған.

Сонымен қатар, мекеменің бірінші басшыларының әлеуметтік желілердегі ресми акка-
унттары ашылып, кейбір мекеме басшылары өздерінің жеке байланыс телефондарын жа-
риялау арқылы халықпен жедел кері байланыс орнатуға көңіл бөлуде. Бұл аккаунттардың 
бәрінен жедел жауап, нақты шешім қабылданбаса да, халықпен қарым-қатынас саласын-
да айтарлықтай жүйелі түрде алға жылжудың бар екенін айту керек.

Бүгінгі күні Қазақстан Республикасы мемлекеттік қызмет істері Агенттігінің Жетісу об-
лысы бойынша Департаментінің алға қойған мақсаты бағдарламаға сәйкес электрондық 
түрде көрсетілетін мемлекеттік қызметтердің саны мен сапасын арттыру болып табылады.

Мемлекеттік қызметтердің электронды түрде көрсетілу механизмі бойынша айтатын 
болсақ, электрондық үкімет порталы арқылы, электронды сандық қолтаңбаны (әрі қарай 
- ЭСҚ) жасату тиіс. Одан кейін интернет желісіне қосылған кез келген компьютер арқылы 
«электронды үкімет» порталында тіркеліп, жеке кабинетінде мемлекеттік органдарға 
өтініштер толтырып жібере алады. Одан кейін бұл өтініштер мемлекеттік органдардың 
ақпараттық жүйесіне келіп түседі. Қызмет берушілер келіп түскен өтініштерді қарап, 
көрсетілетін қызметтің қорытындысын электронды түрде жібереді. Қызметті алушымен 
қызметтер көсетушінің арасында тікілей қарым қатынас  болмайды. 

Мемлекеттік қызметтердің электрондық форматқа ауысу бойынша әлі де халық ара-
сында кеңінен насихаттау қажет. Осы жұмысты мемлекеттік қызметшілер мен бюджет 
қызметкерлері тиісті деңгейде насихаттап, әрбір азаматтың сана-сезіміне бұл заманауи 
қажеттілік екенін, оны пайдаланып, әрі қарай дамыту тиіс екенімізді сіңдіруіміз керекпіз. 
Өзгерістерге бейім болсаң ғана ұтасың дегендей, портал арқылы жұмыс жасай алмаймын, 
бұл мен үшін қиын деген сылтауларды тыйып, бүгіннен бастап санамызды өзгертіп, жаңа 
технологиялар мен ақпараттық жүйелерді меңгере отырып, электронды үкіметпен жұмыс 
жасап үйренейік.  

Қ.ТЫШҚАНБАЕВ,
Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет істері агенттігінің 

Жетісу облысы бойынша Департаментінің мемлекеттік 
қызметтер басқармасының бас маманы. 

Әрбір елде халықтың өзіне тән орында-
ры  бар. Ағылшындар басты  храмы – Кен-
терберий  ғибадатханасын мақтан  тұтса, 
немістер Кельндегі рим – католик готикалық  
соборын, француздар Нотр – Дам – де Приді  
ұлық  етеді. Қазаақ  елінде де мақтаныш  
ететін қасиетті орындар жеткілікті. Атап 
айтсақ, ежелгі Тараз, Ұлытау, Түркістан, 
Сайрам, Алтай, Жетісу  өңірлері және Бекет 
– Ата  кешені. Осындай қасиетті  орында-
рымызды әлем халқына танытумен  қатар 
еліміздің  болашағы жас  ұрпаққа  тереңірек 
таныстыруымыз маңызды. Сол сияқты Ақсу 
ауданында осындай киелі  жерлерден құр 
алақан  емес. Рай аталатын  ауданда екі  
жер бар. Біріншісі – Есеболатов ауылдық 
округіне қарасты Қызылқайың ауылының 
шығысындағы кең жазық, қақ  ортасын-
да жартылай құлаған күмбез  тұр. Оны  
Матайдың аталығынан тарайтын Қонақбай 
– Тәуке руының белгілі аталарының 
бірі дейді. Одан «Танысаң – Райыңмын, 
танымсаң – құдайыңмын» деген  мәтел  
қалған. Екіншісі – Құрақсу  жеріндегі қызыл 
құмның ортасында табиғат сыйлаған  
көлі. Онда да кесене бар, кесене мен көл 
атауы Рай атты әйел есімімен аталады. 
Көлдің  батпағының  емдік қасиеті мол 

Киелі жерлер - ғасырдан тамыр  
тартқан тарих

болғындықтан, жаз  айларында оның басы-
нан арнайы келген емделушілер  арылмай-
ды.

Ертеректе «Жібек жолы» керуендері 
Қапал мен Ақсу ауылдарының арасында 
Қаратаудан  тек «Қисық ауыз» асуы арқылы 
өтетін. Ең қиыны «Бие сыймас» аталатын 
тіке те, шұғыл  бұрылысты иінде үлкендігі 
үйдей қақпа тастар  тұрған. Жолаушылар 
көлігі ол  жерден әрең өтетін  болған. 

Қазақтың біртуар ұлдарының  бірі, ғалым 
Шоқан Шыңғысұлы Уалиханов өзінің 
«Қашқария сапары» атты еңбегінде Ақсуға  
қонғанын, ақпатша әскерінің Тасбекеттегі 
қолбасшы Абакумовты тосып жатқанын, 
оның аз  ғана қопарғыш  жұмсап, Қапал мен 
екі ортадағы тау жолындағы шатқалдың 
жартасын жарғанына қуанып келгенін жа-
зады. Жол шамамен 1856 жылы Жетісу 
губернаторы Гасьфордтың Қапал, Лепсі 
уездеріне келу құрметіне  солдаттардың қол 
күшімен жасалған болатын. Губернатордың 
атына  тілі  келмеген қазақтар «Қаралы 
көпір», немесе  «Солдат  сайы», «Қисық 
ауыз» атаған.Жас  ұрпақ отанын сүйіп, ая-
лау үшін туған жері мен оның тарихын, 
өткені мен бүгіні жайлы  жақсы білуі  керек.

Балаға қамқорлық, ел ертеңі
«Балалық шағың, патшаның тағы», 

«Ел  болам  десең, бесігіңді түзе» 
демекші өскелең ұрпаққа қызмет жасау-
дан жалықпайық. Осы  орайда еліміздің 
президенті балаларға ерекше көңіл  
бөлу  керектігін айтқан. Баланың өміріне, 
денсаулығына  және  қалыпты  өсіп – 
жетілуіне зиян  келтіруіне тыйым  салы-
нады. Мемлекет балалардың Қазақстан 
халқының тарихымен, дәстүрлерімен, руха-
ни қазыналарымен және әлемдік мәдениет 
жетістіктерімен танысуына мүмкіндік  жа-
сайды. Балалардың  құқықтары  жоғарғы  
деңгейде  қорғалған. Ата  Заңды  біліп 
өскен баланың бойында патриоттық 
сезімнің дамитыны  анық. 2022 жыл «Ба-
лалар жылы» болып  бекітілгендіктен, ба-
лалар да ел алдындағы жауапкершілікпен 
сенімді сезінуі  керек. Қазіргі  өскелең  ұрпақ 
– еліміздің ертеңі. Осыны  әрбір бала естен  
шығармағаны абзал. Балалар жылы  ая-
сында  Ақсу  аудандық кітапханасының 
ұйымдастыруымен «Мақал – сөздің мәйегі» 

аудандық  байқау  өз  жалғасын  тап-
ты. Байқауға аудан  бойынша 9 – 10 сы-
нып  оқушылары қатысып, 10  сыныптан 
7 үміткер, 9 сыныптан 8 үміткер қатысып 
жүлделі орындарды иеленді. Байқау 
қорытындысы бойынша топты жарып 
шыққан:

I орын – Бидахмет Адина Ерікқызы 
(Суықсай ауылы);

I орын – Есімхан Санжар (Көкөзек ауылы);
II орын – Ақмедияр Шұғыла (Жансүгіров 

ауылы);
II орын – Жұматай Шұғынық (Көшкентал 

ауылы);
III орын – Зейнолла Айжан (Есеболатов  

ауылы);
III орын – Аламбек Қайыржан (Ойтоған 

ауылы);
Жоғарыда аталған орындар анықталып, 
"Диплом" мен "Алғыс хаттар" табыс етілді.

А.БЕЙСЕБЕКОВА,
аудандық кітапхананың  

библиографы.

«EDUCATION PRO» ҚҰЗЫРЕТТІЛІКТІ ДАМЫТУ ОРТАЛЫҒЫ.
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Ақсулықтар батыр қызын қарсы алды
2 – 4 желтлқсан күндері Комбат дзю - 

дзюцк & джиу джитсудан жасөспірімдер 
мен ересектер арасында Испания 
мемлекетінің Мальград де Мар қаласында 
Әлем чемпионаты өтті. Бұл чемпионатқа 
әлемнің түкпір - түкпірінен 25 мем-
лекет, 430 спортшы қатысты. Ұлттық 
құрама сапындағы Жетісу обылысының 
8 спортшысы қатысып, оның ішінде 
ауданымыздың мақтанышы Аружан 
Жақан керемет нәтиже көрсетті. Атап 
өтсек: Close contact бөлімі бойынша ІІ - 
орын, Full contact бөлімі бойынша І – орын 
алып, бір алтын, бір күміс медальмен 
(ересектер арасында) әлем чемпионы 
атанып ауылдың ауданның, облыстың 
тіпті Қазақстанның намысын қорғап елге 
үлкен абыроймен оралды. Жаттығушысы 
Азат Мусабаев.

Тәуелсіздік күні қарсаңында аудан 
жұртшылығы чемпион қызымызды зор 
салтанатпен қарсы алды. Ауылдың 
кіре берісіндегі «Ту алаңына» жиналған 
жерлестерінің қуанышнда шек болма-
ды. Көк туымызды желбіретіп көліктен 
түскен батыр қызды ақ әжелер шашу 
шашып қарсы алса,  аудан өнерпаздары 
домбырамен әнді әуелетіп, арнауларын 
асқақтатты:

Мына қыстың сезiлмейдi ызғары,
Көңiлдердiң болмас әсте  сыздары.
Ақсуымның азаматы айбынды,
Батыр тектi бұл өлкенiң қыздары.

Жарысатын үлгі өнеге салудан,
Шаршамайтын жаттығуға барудан.
Күллі әлемге қазақ атын паш етті,
Жерлесiмiз Асанқызы Аружан.

Бiзге мәлiм осы жолда өткенің,
Күш жігермен қаншама тер төккенің.
Бас жүлделі болдың сансыз сайыста,
Мол еңбекпен осы күнге жеткенің.

Қарсыласпен арпалысты жан салып,
Осы сәтті қаншама жыл аңсадық.
Ұлы арманның бір белесі бағынып,
Елің отыр чемпионды қарсы алып.

Біз жүрейік тілек бата жолдатып,
Қуанышты сезінуде - мол бақыт.
Аружаны аман болсын елiмнің,
Тектілікпен алтын діңгек орнатып. Осы 

бір тамаша өлеңнің авторы Қызылағаш 
мәдениет үйінің қызметкері, ақын Қайдар 
Жағыпар. Қайдар Жамау ағамыз тура-
лы деректі фильм түсіргенде Жамау 
ағамыздың рөлін сомдағанын да ай-
тып өтейін. Себебі, Аружан қызымыз 
да, мен де, Жамау ағамыз да Діңгектің 
киелі топырағынан. Діңгек ауылының өз 
әнұраны, туы бар. Айтпақшы осы туымыз 
бен әнұранымыз Аружанның құрметіне Ис-
пания төрінде де шырқалды. Әнұранның 
авторы жерлесіміз Ғабит Тұрсынбай, әнін 
жазған Жанар Қожағазина. Аружанды 
қарсы алғанда да ауылдық клуб директо-
ры Тайыр Жолдыбаев осы әнұранымызды 
орындады. 

Салтанатты шарада аудан әкімінің 
орынбасары Есжанов Ғазиз Отарбайұлы, 
Есеболатов ауылдық округінің әкімі 
Нұрахметов Берік Тұрсынбайұлы, 
ауыл жастары, Аружанның әжесі, 
әкесі, жаттықтырушысы, жерлестері ізгі 
тілектерін айтса, аудандық Ардагерлер 
кеңесінің төрағасы Амангелді Айтбаев ақ 
батасын берді. 

Тағы да мақтанышпен айтатын жайт 
аудан жастары мен Діңгек ауылының 
азаматтары Аружанға 500 000 теңге 
көлемінде ат мінгізсе, жаттықтырушысы 
Азат Мұсабаевқа 300 000 теңгелік серти-
фикат, яғни, тай мінгізді.

Шара соңында сөз алған Батыр қыз 
Аружан жерлестеріне, аудан халқына, 
балалар мен жасөспірімдер спорт 
мектебіне, өзінің ата - анасына және 
жаттықтырушысы Азат батырға көзіне 
қуаныштың жасы толып, алғысын жеткізді.

Ауылдасымыздың жеңісі құтты болсын. 
Аудандық балалар мен жасөспірімдер 
спорт мектебінің, Азат бауырымыздың 
оқушылары әрқашан биіктен көріне берсін. 

Ербол СЫМХАНОВ.      
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ТӘУЕЛСІЗДІККЕ ТАРТУ

Адам өміріндегі ең игі ұлы 
істерінің бірі – мұқтаж жандарға 
қамқорлық жасау. Адамдар 
бір - біріне қайырымдылық, 
мейірімділік таныту арқылы 
жақсылық жасап адамгершілік 
қасиеттерді бойына дарыта-
ды. «Қайырымдылық жасасаң, 
қайырымын өзің көресің»,- 
деген екен дана халқымыз. 
Қайырымдылық – халқымыздың 
ең ізгі қасиеттерінің бірі. 
Қамқорлықты қажет ететін 
жандарға қол ұшын беру арқылы 
адам баласы жақсылыққа қадам 
бастап, ізгіліктің нұрын себеді.
Қамқорлық деген сөзді естісек 
бірден анамызды ойлаймыз. 
Ананың балаға қамқорлығынан 
асқан қамқорлық бар ма? 

Осындай қамқорлықты 
көрмеген, ананың ыстық 
алақаны мен әкенің ыстық 
құшағын сезбеген бала-
лар қанша екені беймәлім. 
«Жанашырлыққа – жан 
риза» дегендей қамқорлыққа 
алынған балалардың жана-
шыр қамқоршысы болып, аялы 
алақанын тосып, жүрек жылуын 
ұсыну, сауабы мол істі жасау 
әрбір адамның азаматтық па-
рызы.

Осы орайда  16 желтоқсанды 
мерекелеуде Тәуелсіздік күніне 
арналған еске алу, танымдық - 
ағартушылық, қайырымдылық  
және әлеуметтік іс - шаралар-
ды ұйымдастыру мақсатында  
мектебіміздің әлеуметтік педаго-
гы Салтанат Темірханқызының 
ұйымдастыруымен  арнайы 
«Балаға мейірім сыйла»атты 
қайырымдылық концерт  
ұйымдастырылды. Мақсаты 
- оқушыларды жақсылық 
жасауға тәрбиелей отырып 

Тәуелсіздік алғанға дейін 
қазақ халқы басынан небір 
қиындықтар мен сұрапыл жыл-
дарды өткерді. Соның бірі – 
қазақ халқының ары мен та-
рихына өшпес із қалдырған 
желтоқсан оқиғасы,  1986 жылы 
16 - 17 желтоқсанда болған жа-
стар қозғалысы.

 Кеңес билігіне наразылық 
көрсеткен жастардың  1986 
жылдың желтоқсанында алаңға 
шығуы,  азаттыққа деген аңсау 
екені сөзсіз. Шынында да 
Желтоқсан көтерілісі азаттық 
таңы ататын күннің жақындап 
қалғанын сездірген оқиға еді.

Желтоқсан көтерілісі ұлттық 
рухтың қуатын, елдік пен 
ерліктің мұратын танытқан   
оқиға  болды.  Жастар 
өздерін толғандырып жүрген 
мәселелерді  айтып қалуға ты-
рысты.

Қайран, қазақ елі... Қазақ 
халқы бұл дүниеде не көрмеді? 
Сонау «Ақтабан шұбырынды, 
Алқакөл сұлама» заманы-
нан бастап, қазақтың басына 
үйірілген қара бұлт сейілмеді. 
Күні кеше болғандай желтоқсан 
оқиғасына да, биыл 36 жыл то-
лыпты.

Желтоқсан айы... кешегі 
дүркіреп өткен 1986 жылға дейін 
бүкіл қазақ үшін қарапайым 
бір айдың атауы еді. Кейін 
бұл сөздің мән - мазмұны да, 
құлаққа жетер әуені де мүлде 
өзгерді. «Желтоқсан» десе, 
әрбір қазақтың көкірегіне небір  
қайғылы  көріністер, ызалы   да  
қайсар  қыз - жігіттердің  бейнесі  
елестейтіні  анық.

Биыл   желтоқсан  оқиғасына  
36  жыл. Осы орайда Жетісу  
облысы, Ақсу ауданы, Ақсу 

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

Сондықтан да барша халық болып, 
әсем де корікті шыршаларымызды 
келер ұрпаққа аман есен жеткізейік. 
Шырша – қарағай тұқымдасына жата-
тын биіктігі 30-50 м, баяу өсетін қылқан 
жапырақ-ты ағаш. 15-20 жылға дейін өте 
жай, кейін жылына 30 см-ге дейін өсетін  
болғанымен, 6-12 жылда қылқандарын 
кезекпен түсіріп, жаңарып отырады. 

ауылдық округі, Ақсу ауылдық 
мәдениет үйі  қызметкерлерінің  
ұйымдастыруымен  «Тәуелсіздік  
қаһармандары» тақырыбында  
еске алу кеші болып өтті.  
Шараға   Ақсу ауылдық әкімдік, 
І.Жансүгіров атындағы  тарихи-
өлкетану музей ұжымы, 
желтоқсан оқиғасының  сол 
кездегі  куәгері  және  мектеп 
оқушылары  қатысты. Еске алу 
кеші   желтоқсан  құрбандарын   
үнсіздікпен бір минут  еске  алу-
мен  басталды.  Кеш  барысында  
«Тәуелсіздік  қаһармандары» 
тақырыбында  баяндама 
оқылып, желтоқсан куәгері    
көзбен  көрген  естеліктерімен  
бөлісті. Өз кезегінде мек-
теп оқушылары  желтоқсан  
құрбандарына арналған   өлең-
тақпақтарын  жатқа оқыды  және   
тақырыпқа  сай  бейнебаян  
көрсетілді. Шара соңында Ақсу 
ауылдық мешітінің имамы Ма-
ратов Дархан құрбандар рухы-
на бағыштап құран оқыды  және 
әжелер жеті шелпек  таратты.

Бұл   іс- шара    өскелең ұрпаққа   
желтоқсан  қаһармандарының 
ерен ерлігін, қайсар мінезін, 
елім, жерім деп  соққан  ба-
тыл жүректі  аға - апаларының  
асыл бейнесін  ұмыттырмау, 
үлгі ету, дәріптеу  мақсатында  
ұйымдастырылды. Егемен 
еліміздің көк байрағы   көгімізде  
мәңгіі  желбірей берсін! 
Тәуелсіздік күні мерекесі  құтты 
болсын! 

Еліміз аман, жұртымыз ты-
ныш болсын  дейміз!

Ақсу ауылдық мәдениет  
қызметкерлері,

«Аманат» БПҰ ның  
мүшелері.

ШЫРША ДА ЖЫЛАЙДЫ
Шыршаның түрі өте көп. Түрлеріне қарай 
50-150 жыл аралығында өмір сүреді. 
Қазақстанның таулы аймақтарында 
бірнеше шыршадан құралған ормандар 
бар. 

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

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

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

С.РАХИМБЕРГЕНОВ,
Жоңғар орман шаруашылығы 

ММ-нің орманды қорғау, 
сақтау инженері. 

«Балаға мейірім сыйла» атты 
қайырымдылық концерт 

«қайырымдылық», «қамқорлық», 
«жақсылық» құндылықтары ту-
ралы түсінік беріп, жақсылық 
жасаудың адам өміріндегі 
мәнін ашу, жақсылықты түсіну, 
жақсылық жасау іскерліктерін 
дамыту, жақсылық жасауға 
тәрбиелеу.

Ондағы мақсат балалардың 
санасына мейірімділік, 
қайырымдылық ұғымдарын 
қалыптастыру, әлеуметтік 
жағдайы төмен балаларға 
көмек көрсету, оқушыларды 
кішіпейілділікке, бауырмалдыққа 
тәрбиелеу арқылы ұлттық 
құндылықтарды оқушы бойына 
қалыптастыру.

Әр халықтың бала тәрбиесін-
дегі өзіндік ерекшеліктері 
арқылы сол халық отба-
сы тәрбиесінің де өзіне ғана 
тән мәдени құндылықтарын 
қалыптастырады.

Халқымыздың сан ғасырдан 

бергі даналығына құлақ ассақ, 
«Адамның бақыты — бала-
да». Адамға нағыз бақытты - 
тәрбиелі ұрпағы ғана сыйлай 
алады. «Адам ұрпағымен мың 
жасайды» деген сөздердің аста-
рында үлкен мән жатыр. Олай 
болса адам өмірінің мәні - өз 
ұрпағы.

Әл-Фарабидің «Тек бақытты 
адамдар ғана ізгі істер 
атқаруға қабілетті болады» де-
ген ұлағатты сөзін ескеретін 
болсақ, қазақтың біртуар 
перзенті М.Әуезовтың «Ел бо-
лам десең, бесігіңді түзе!»,-деп 
айтқанындай әрбір дүниеге кел-
ген бала тағдыры адам өмірінде 
маңызды болып қала береді.

Салтанат ТЕМІРХАНОВА,
  «Есболған Жайсаңбаев 
атындағы орта мектебі» 

коммуналдық мемлекеттік 
мекемесінің әлеуметтік  

педагогы. 

Тұтығу бұл сөйлеу ырғағымен сөйлеу екпінінің 
бұзылуы. Тұтығу сөйлеу тілінің интенсивті 
даму кезеңінде пайда болуы. Тұтығудың пай-
да болу себебінің екі түрі бар. Ол атап айтсақ  
физиологиялық және психикалық. Үнемі жүйке 
жүйесінің әлсіреуінен және жанұядағы түрлі 
келеңсіз жағдайлардан, қатты қорқу, шошынудан 
пайда болады. Тұтығудың бірінші топтағы бала-
лар мінезі – ортада өздерін ұстайды, жақсы ара-
ласады, өз сөзіне мән бермейді. 

Екінші топтағы балалар мінезі- ортада өздерін 
еркін ұстай алмауы, сөйлегенде сөздік қорлары 
аз, сөйлегенде адам бетіне қарамауы, істеген 
істері шала. Үшінші топтағы балалар мінезі - жай 
қимылдайды, баяу сөйлейді, ортада көп жүрмейді, 
шеткері жүргенді ұнатады, даусы ақырын, ар-
текуляциясы әлсіз, бойларында үрей тұрады. 
Перефериялық сөйлеу анализаторы – дауыс 
шығару, тыныс алу, артикуляциялық аппаратын-
да (судорги) бет бұлшық еттерінің тырысуы бо-
луы мүмкін. Жалпы маторикасының калыптасуы 
тұтығу салдарынан ұсақ қол саусақ зардап шегуі 
мүмкін. Бір-ақта баланың қозғалыстары баяу, 
аяқ қолдары әлсіз болып келеді. Олар ойын ба-
рысын да допты қағып ұстай алмауы, сөйлеген 
кезде бет бұлшық еттері қисайып денесімен 
қозғалыста болып, бастарын изей беретіндері, 

ТҰТЫҒУ
аяқтарымен жер тапырлатып, қолдарын қысып 
ұқалай беру көрінісі қалыптасқан. Вигативті жүйке- 
жүйесінің бұзылуы баланың қатты тер басуы, 
терілерінің қызарып кету бұзылысы байқалады. 
Эмоционалдық волевой сферасының бұзылысы 
тұтығып сөйлеу кезінде баланың қалыптасуында 
үлкен патологиялық кедергі келтіреді. Тұтығу 
кезінде балада өзіне деген сенімділігінің азаюы, 
балада невроздық дағдарыстың қалыптасуы, өз 
қатарынан тартынып артта қалуы және әр кезде 
өзіне деген сенімділіктің жоғалуы үнемі байқалып 
отырады. 

Стационарлық типі – сөйлеу тілінің кедергісі 
қорқыныштан, потологиялық кемшілікке әкеліп 
соғуы. Рецидивирушілік типі – толқындалып 
кезектесіп ұлғайуы. Волнообраздық типі- 
біресе жақсы болып, кейін қайталануы мүмкін. 
Прогредиенттік типі- тұтығу ұлғайып кетуіне 
әкеліп соғу қауіп тудыруы мүмкін. Өз тәжірибемде 
осындай оқушы болды, күнделікті тыныс алу 
жаттығулары, артикуляциялық жаттығулар жасау 
арқылы қазіргі таңда балада жақсы өзгерістер 
бар. 

Гүлзат РАЙҚҰЛОВА, 
«Қарасу негізгі орта мектебі, мектепке 

дейінгі шағын орталығымен» коммуналдық 
мемлекеттік мекемесінің педогог – логопеді. 

Тәуелсіздік   
қаһармандары  
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жай солтүстік жай суармалы 
женіл саздақ
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сазды шалғынды - сероземді 
әлсіз сортанды орташа сазды
Шалғынды-сероземді кәдімгі  Солтүстік жай су-
армалы шалғынды-сероземді кәдімгі  Солтүстік 
әлсіз сортанды суармалы 10-30% женіл сазды
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Ащык құмды сероземалары 
бар жартылай бекітілген 
жоталы төбелі құмдар
Серозем-шалғынды орташа 

сортаң 30-50% женіл сазды сортан  
топырағы әлсіз сортаң-күшті сортаң
Шалғынды-сероземді кәдімгі Солтүстік 
шалғынды-сероземді кәдімгі Солтүстік 
әлсіз сортанды 10-30%, женіл сазды

6 бетАЌСУ ӨЊІРІ16 желтоқсан 2022 жыл

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

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

Конкурсқа қатысу үшін өтінімдерді (конкурстық ұсыныс) қабылдау,  жарияланғанан соң 30 күнтізбелік күннен кейін, 15 
жұмыс күні ішінде, 2023 жылдың 16 қантарынан 2023 жылдың 03 ақпанға дейін қабылданады. Жетісу облысы, Ақсу 
ауданы, Жансүгіров ауылы, Желтоқсан көшесі, 5, Ақсу ауданының ауылшаруашылығы мен жер қатынастары бөліміне 
табыс етеді.

Конкурсқа қатысу туралы өтінімдерді қабылдаудың (конкурстық құжаттаманы) соңғы мерзімі: 2023 жылдың 03 
ақпан, 18 сағат 30 минутқа дейін.

Конкурстық өтінімдер салынған конверттер 2023 жылдың 06 ақпан 10 сағат 00 минутта   мына мекен жайда ашы-
лады: Жетісу облысы, Ақсу ауданы, Жансүгіров ауылы,  Желтоқсан  көшесі, 5, аудан әкімінің орынбасары кабинетінде.

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

1) Қазақстан Республикасының мемлекеттік емес заңды тұлғалары үшін – заңды тұлғаның атауы, оның тұрған 
жері, заңды тұлға ретінде мемлекеттік тіркелуі (қайта тіркелуі) туралы мәліметтер, жарғылық капиталдағы (жарғылық 
капиталдың жалпы мөлшерінен) үлестерінің мөлшері көрсетіле отырып, өтінім берушінің – заңды тұлғаның басшылары 
мен қатысушылары немесе акционерлері туралы мәліметтер, өтінім берушінің үлестес тұлғалары туралы мәліметтер;

2) жеке тұлғалар үшін – өтінім берушінің тегі, аты және әкесінің аты (егер ол жеке басын куәландыратын 
құжатта көрсетілген болса), тұрғылықты жері, азаматтығы, жеке сәйкестендіру нөмірі, өтінім берушінің жеке басын 
куәландыратын құжат туралы мәліметтер;

3) өтінім беруші үміттеніп отырған жер учаскесінің орналасқан жері;
4) конкурстық ұсыныс;
5) өтінім беруші шаруа немесе фермер қожалығын, ауылшаруашылығы өндірісін жүргізу үшін уақытша өтеулі жер 

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

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

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

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

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

3) ауылшаруашылығы мақсатындағы жерді ұтымды пайдалану қағидаларын қоса алғанда, Қазақстан Республика-
сы жер заңнамасының талаптарын орындау, өңірдің мамандануына сәйкес ауылшаруашылығы дақылдарының егіс 
алаңдары құрылымын әртараптандыру бойынша индикативтік көрсеткіштерді орындау, ғылыми негізделген агротехно-
логияларды, фитосанитариялық және карантиндік талаптарды сақтау жөніндегі міндеттемелер қамтылуға тиіс.

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

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

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

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

Конкурстық ұсыныстың жабық конвертінде "шаруа немесе фермер қожалығын, ауылшаруашылығы өндірісін жүргізу 
үшін уақытша өтеулі жер пайдалану (жалға алу) құқығын беру жөніндегі конкурс" және "2023 жылғы  ақпанның "06 " 
дейін ашуға болмайды" (ашудың нақты күні көрсетіледі) деген сөздер жазылады.           

Қосымша ақпарат пен анықтама алу үшін (72832) 2-21-26 телефон арқылы хабарласуға  болады.

АҚСУ АУДАНЫНЫҢ АУЫЛШАРУАШЫЛЫҒЫ МЕН ЖЕР ҚАТЫНАСТАРЫ БӨЛІМІ.
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ауылдық       

округі
Ойтоған 
ауылдық       

округі
Ойтоған 
ауылдық       

округі
Ойтоған 
ауылдық       

округі
Ойтоған 
ауылдық       

округі
Ойтоған 
ауылдық       

округі
Ойтоған 
ауылдық         

округі
Ойтоған 
ауылдық         

округі
Ойтоған 
ауылдық         

округі
Ойтоған 
ауылдық         

округі
Ойтоған 
ауылдық         

округі
Ойтоған 
ауылдық         

округі
Ойтоған 
ауылдық         

округі
Ойтоған 
ауылдық         

округі
Ойтоған 
ауылдық         

округі

Алаңы, 
га.

530,1

530,3

530,1

530,0

412,0

428,0

410,0

413,0

410,0

492,5

527,0

5,0

6,25

6,0

5,0

6,0

5,0

10,4

10,0

10,4

6,6

3,5

18,0

5,5

189,2

580,0

91,0

9,8

Алқап 
құрамы

жайылым

жайылым

жайылым

жайылым

жайылым

жайылым

жайылым

жайылым

жайылым

жайылым

жайылым

Суармалы 
егістік

Суармалы 
егістік

Суармалы 
егістік

Суармалы 
егістік

Суармалы 
егістік

Суармалы 
егістік

Суармалы 
егістік

Суармалы 
егістік

Суармалы 
егістік

Суармалы 
егістік

Суармалы 
егістік

Тәлім 
егістік

Суармалы 
егістік

жайылым

жайылым

жайылым

Суармалы 
егістік

Балл 
бонитеті

2,8

4,8

4,6

3,9

1,9

2,4

2,9

2,1

2,6

3,3

1,7

62,0

62,0

62,0

62,0

62,0

62,0

60,0

62,0

59,0

46,0

46,0

15,0

41,0

6,3

1,6

7,9

14,0

Су көздерімен 
қамтасыз 

етілуі

Қажет емес

Қажет емес

Қажет емес

Қажет емес

Қажет емес

Қажет емес

Қажет емес

Қажет емес

Қажет емес

Қажет емес

Қажет емес

Сумен 
қамтамасыз 

етілген
Сумен 

қамтамасыз 
етілген
Сумен 

қамтамасыз 
етілген
Сумен 

қамтамасыз 
етілген
Сумен 

қамтамасыз 
етілген
Сумен 

қамтамасыз 
етілген
Сумен 

қамтамасыз 
етілген
Сумен 

қамтамасыз 
етілген
Сумен 

қамтамасыз 
етілген
Сумен 

қамтамасыз 
етілген
Сумен 

қамтамасыз 
етілген

Қажет емес

Сумен 
қамтамасыз 

етілген

Қажет емес

Қажет емес

Қажет емес

Сумен 
қамтамасыз 

етілген

Өңірдің ауыл 
шаруашылығына 

мамандануы

Мамандандырылған

Мамандандырылған

Мамандандырылған

Мамандандырылған

Мамандандырылған

Мамандандырылған

Мамандандырылған

Мамандандырылған

Мамандандырылған

Мамандандырылған

Мамандандырылған

Мамандандырылған

Мамандандырылған

Мамандандырылған

Мамандандырылған

Мамандандырылған

Мамандандырылған

Мамандандырылған

Мамандандырылған

Мамандандырылған

Мамандандырылған

Мамандандырылған

Мамандандырылған

Мамандандырылған

Мамандандырылған

Мамандандырылған

Мамандандырылған

Мамандандырылған

№

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

ШАРУА НЕМЕСЕ ФЕРМЕР ҚОЖАЛЫҒЫН ЖҮРГІЗУ ҮШІН УАҚЫТША ӨТЕУЛІ ЖЕР 
ПАЙДАЛАНУ (ЖАЛҒА АЛУ) ҚҰҚЫҒЫН БЕРУ ЖӨНІНДЕГІ КОНКУРС ЖАРИЯЛАУ ТУРАЛЫ ХАБАРЛАМА

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

Заявки на участие в конкурсе (конкурсная  документация)   будут приниматься по истечении 30 календарных дней 
после публикации, в течении 15 рабочих дней; с 16 января по 03 февраля 2023 года, по адресу: (Жетисуская об-
ласть, Аксуский район, село Жансугуров, улица Желтоксан, 5,) в кабинете отдела сельского хозяйства и земельных 
отношений Аксуского района.

Прием заявок на участие в конкурсе (конкурсная  документация) заканчивается: 03 февраля 2023 года, в 18 часов 
30 минут.

Вскрытия конвертов с конкурсной документацией будет проведено   06 февраля 2023 года в 10 часов 00 минут 
(Жетисуская область, Аксуский район, село Жансугуров, улица Желтоксан, 5,) в кабинете заместителя Акима района.

Заявка на участие в конкурсе по предоставлению права временного возмездного землепользования (аренды) для 
ведения крестьянского или фермерского хозяйства, сельскохозяйственного производства должна содержать:

 для негосударственных юридических лиц Республики Казахстан – наименование юридического лица, его место 
нахождения, сведения о государственной регистрации (перерегистрации) в качестве юридического лица, сведения о 
руководителях и участниках или акционерах заявителя – юридического лица с указанием размера их доли в уставном 
капитале (от общего размера уставного капитала), сведения об аффилированных лицах заявителя;

 для физических лиц – фамилию, имя и отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) заяви-
теля, место жительства, гражданство, индивидуальный идентификационный номер, сведения о документе, удостове-
ряющем личность заявителя;

 местоположение земельного участка, на который претендует заявитель;
 конкурсное предложение;
 обязательства по заключению договора временного возмездного землепользования (аренды) земельного участка 

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

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

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

сельскохозяйственных животных, применяемые агротехнологии, наличие сельскохозяйственной техники и техноло-
гического оборудования, квалифицированных специалистов в области сельского хозяйства, количество создаваемых 
рабочих мест);

обязательства по составлению и освоению проекта внутрихозяйственного землеустройства, выполнению мероприя-
тий по развитию сельскохозяйственной инфраструктуры;

обязательства по исполнению требований земельного законодательства Республики Казахстан, включая правила 
рационального использования земель сельскохозяйственного назначения, выполнению индикативных показателей по 
диверсификации структуры посевных площадей сельскохозяйственных культур в соответствии со специализацией ре-
гиона, соблюдению научно обоснованных агротехнологий, фитосанитарных и карантинных требований.

Конкурсное предложение представляется в закрытом конверте в прошитом виде с пронумерованными страницами, 
за исключением случаев его подачи посредством веб-портала "электронного правительства".

Обязательства и бизнес-план, предложенные заявителем в конкурсном предложении, являются неотъемлемой ча-
стью договора временного возмездного землепользования (аренды) земельного участка сельскохозяйственного на-
значения для ведения крестьянского или фермерского хозяйства, сельскохозяйственного производства.

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

    В закрытом конверте конкурсного предложения указывается надпись "Конкурс по предоставлению права времен-
ного возмездного землепользования (аренды) для ведения крестьянского или фермерского хозяйства, сельскохозяй-
ственного производства" и "Не вскрывать до: "06" февралья 2023 года" (указывается точная дата).

Для получения дополнительной информации и запроса звоните 8 (72832) 2-21-26 (районный отдел сельского хозяй-
ства и земельных отношений).

ОТДЕЛ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ АКСУСКОГО РАЙОНА.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ПРАВА ВРЕМЕННОГО 
ВОЗМЕЗДНОГО ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ (АРЕНДЫ) ДЛЯ ВЕДЕНИЯ КРЕСТЬЯНСКОГО ИЛИ 

ФЕРМЕРСКОГО ХОЗЯЙСТВА, СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОНО ПРОИЗВОДСТВА

Местоположение

Ойтоганский 
сельский округ

Ойтоганский 
сельский округ

Ойтоганский 
сельский округ

Ойтоганский 
сельский округ

Ойтоганский 
сельский округ

Ойтоганский 
сельский округ

Ойтоганский 
сельский округ

Ойтоганский 
сельский округ

Ойтоганский 
сельский округ

Ойтоганский 
сельский округ

Ойтоганский 
сельский округ

Ойтоганский 
сельский округ

Ойтоганский 
сельский округ

Ойтоганский 
сельский округ

Ойтоганский 
сельский округ

Ойтоганский 
сельский округ

Ойтоганский 
сельский округ

Ойтоганский 
сельский округ

Ойтоганский 
сельский округ

Ойтоганский 
сельский округ

Ойтоганский 
сельский округ

Ойтоганский 
сельский округ

Ойтоганский 
сельский округ

Ойтоганский 
сельский округ

Ойтоганский 
сельский округ

Ойтоганский 
сельский округ

Ойтоганский 
сельский округ

Ойтоганский 
сельский округ

Пло-
щадь, 

га.

530,1

530,3

530,1

530,0

412,0

428,0

410,0

413,0

410,0

492,5

527,0

5,0

6,25

6,0

5,0

6,0

5,0

10,4

10,0

10,4

6,6

3,5

18,0

5,5

189,2

580,0

91,0

9,8

Состав 
угодий

Пастбища

Пастбища

Пастбища

Пастбища

Пастбища

Пастбища

Пастбища

Пастбища

Пастбища

Пастбища

Пастбища

Орошае-
мое пашня

Орошае-
мое пашня

Орошае-
мое пашня

Орошае-
мое пашня

Орошае-
мое пашня

Орошае-
мое пашня

Орошае-
мое пашня

Орошае-
мое пашня

Орошае-
мое пашня

Орошае-
мое пашня

Орошае-
мое пашня

Богарное 
пашня

Орошае-
мое пашня

Пастбища

Пастбища

Пастбища

Орошае-
мое пашня

Качественная 
характеристика почв

Сероземы светлые супес-
чанные

Сероземы светлые супес-
чанные

Сероземы светлые супес-
чанные

Сероземы светлые супес-
чанные

Сероземы светлые с лугово-
сероземными слабосолонце-

ватыми
Лугово-сероземные слабосо-

лонцеватые супесчаные

Сероземы светлые супесчаные 
с песками грядово-бугристыми 

полузакрепленными
Сероземы светлые супесчаные 
с песками грядово-бугристыми 

полузакрепленными
Сероземы светлые супесчаные 
с песками грядово-бугристыми 

полузакрепленными
Сероземы светлые супесчаные 
с песками грядово-бугристыми 

полузакрепленными
Сероземы светлые песчаные 

с песками грядово-бугристыми 
полузакрепленными

Луговые сероземов светлых 
обычные тяжелосуглинистые

Луговые сероземов светлых 
обычные тяжелосуглинистые

Луговые сероземов светлых 
обычные тяжелосуглинистые

Луговые сероземов светлых 
обычные тяжелосуглинистые

Луговые сероземом светлых 
обычные  орошаемые тяжело-

суглинистые
Луговые сероземом светлых 

обычные  орошаемые тяжело-
суглинистые

Луговые сероземом светлых 
обычные  орошаемые тяжело-

суглинистые
Луговые сероземом светлых 

обычные  орошаемые тяжело-
суглинистые

Луговые сероземом светлых 
обычные  орошаемые тяжело-

суглинистые
Лугово-сероземные обыкновен-
ные северные обычые орошае-

мые легкосуглинистые
Лугово-сероземные обыкновен-
ные северные обычые орошае-

мые легкосуглинистые
Лугово-сероземные легкосуглини-

стые  с лугово-сероземными слабо-
солончаковыми среднесуглинистыми 

Лугово-сероземные обыкновенные северные обычые оро-
шаемые с лугово-сероземными  обыкновенными северными 

слабосолончаковыми орошаемыми 10-30% легкосуглинистые

Сероземы светлые супесчаные

Пески грядово-бугристые по-
лузакрепленные с сероземами 

светлыми песчаными
Сероземно-луговые слабосолцеватые 

сильносолончаковые с солонцами  средне-
солончаковыми 30-50 %  легкосуглинистые
Лугово-сероземные  обыкновенные северные обычные 

с лугово-сероземными обыкновенными северными 
слабосолончаковыми 10-30%,  легкосуглинистые

Балл 
бонитет

2,8

4,8

4,6

3,9

1,9

2,4

2,9

2,1

2,6

3,3

1,7

62,0

62,0

62,0

62,0

62,0

62,0

60,0

62,0

59,0

46,0

46,0

15,0

41,0

6,3

1,6

7,9

14,0

Водообспе-
ченность

Не требуется

Не требуется

Не требуется

Не требуется

Не требуется

Не требуется

Не требуется

Не требуется

Не требуется

Не требуется

Не требуется

Обеспечен 
водой

Обеспечен 
водой

Обеспечен 
водой

Обеспечен 
водой

Обеспечен 
водой

Обеспечен 
водой

Обеспечен 
водой

Обеспечен 
водой

Обеспечен 
водой

Обеспечен 
водой

Обеспечен 
водой

Не требуется

Не требуется

Не требуется

Не требуется

Не требуется

Обеспечен 
водой

Сельскохозяйствен-
ная спелиализация 

региона

Специализированный 

Специализированный

Специализированный

Специализированный

Специализированный

Специализированный

Специализированный

Специализированный

Специализированный

Специализированный

Специализированный

Специализированный

Специализированный

Специализированный

Специализированный

Специализированный

Специализированный

Специализированный

Специализированный

Специализированный

Специализированный

Специализированный

Специализированный

Специализированный

Специализированный

Специализированный

Специализированный

Специализированный

№

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28



Топырақтың сапалық 
сипаттамасы

Шалғынды-сероземді кәдімгі 
Солтүстік шалғынды-сероземді 

кәдімгі  сәл сортаң 10-30%, құмдақ
Кәдімгі Солтүстік кәдімгі құмды серо-
земалар жартылай бекітілген жоталы-

бұдырлы құмдары бар 30-50 %
Шалғынды-сұр топырақты женіл 
сазды шалғынды-сұр топырақты 

әлсіз сортаң құмды 10-30 %
Шалғынды-сұр топырақты 

женіл сазды

Шалғынды-сұр топырақты 
женіл сазды

Шалғынды-сұр топырақты 
женіл сазды

Шалғынды-сұр топырақты 
женіл сазды

Шалғынды-сұр топырақты, 
сортанды,сортаң 10-30% 

орташа сазды
  Шалғынды-сұр топырақты, 

кәдімгі солтүстік кәдімгі  
   суармалы орташа саздақ

Шалғынды-сұр топырақты женіл 
сазды шалғынды-сұр топырақты 

әлсіз сортаң құмды 10-30%
   Шалғынды-сероземді кәдімгі Солтүстік  

жай суармалы шалғынды-с сероземді 
кәдімгі Солтүстік 1 10-30% орташа саздақты
Шалғынды-сероземді әлсіз 
сортаң құмды сазды сортаң 

орташа саздауытты 10-30 %,
10-30% сортаң, орташа 

сазды шалғынды-сероземді 
сәл сортан құмды құмдақ

Сероземалар жеңіл құмды саз-
ды құмдар жоталы-бұдырлы 
жартылай бекітілген 10-30%

Сероземалар жеңіл құмды саз-
ды құмдар жоталы-бұдырлы 
жартылай бекітілген 10-30%

Бекітілген жазык құммдар

Құмдар 10-30% құмдары бар 
жартылай бекітілген жоталы 

бұдырлы
Құмдар 10-30% құмдары бар 
жартылай бекітілген жоталы 

бұдырлы
Құмдар 10-30% құмдары бар 
жартылай бекітілген жоталы 

бұдырлы
Женіл құмды 30-50%  се-

роземалары бар жартылай 
бекітілген жоталы құмдар

Бекітілген жазык құммдар

Бекітілген жазык құммдар

Бекітілген жазык құммдар

Бекітілген жазык құммдар

Бекітілген жазык құммдар

Женіл құмды 30-50%  се-
роземалары бар жартылай 
бекітілген жоталы құмдар

Құмдар 10-30% құмдары бар 
жартылай бекітілген жоталы 

бұдырлы
Құмдар 10-30% құмдары бар 
жартылай бекітілген жоталы 

бұдырлы
Женіл құмды 30-50%  се-

роземалары бар жартылай 
бекітілген жоталы құмдар
Женіл құмды 30-50%  се-

роземалары бар жартылай 
бекітілген жоталы құмдар
Шалғынды тұзды орташа 

сазды

7 бетАЌСУ ӨЊІРІ16 желтоқсан 2022 жыл

Орналасқан 
жері

Ойтоған 
ауылдық         

округі
Ойтоған 
ауылдық         

округі
Ойтоған 
ауылдық         

округі
Ойтоған 
ауылдық         

округі
Ойтоған 
ауылдық         

округі
Ойтоған 
ауылдық         

округі
Ойтоған 
ауылдық         

округі
Ойтоған 
ауылдық         

округі
Ойтоған 
ауылдық         

округі
Ойтоған 
ауылдық         

округі
Ойтоған 
ауылдық         

округі
Ойтоған 
ауылдық         

округі
Ойтоған 
ауылдық         

округі
Ойтоған 
ауылдық         

округі
Ойтоған 
ауылдық         

округі
Егінсу 

ауылдық       
округі
Егінсу 

ауылдық       
округі
Егінсу 

ауылдық       
округі
Егінсу 

ауылдық       
округі
Егінсу 

ауылдық       
округі
Егінсу 

ауылдық       
округі
Егінсу 

ауылдық       
округі
Егінсу 

ауылдық       
округі
Егінсу 

ауылдық       
округі
Егинсу 

ауылдық       
округі
Егінсу 

ауылдық       
округі
Егінсу 

ауылдық       
округі
Егінсу 

ауылдық       
округі
Егінсу 

ауылдық       
округі
Егінсу 

ауылдық       
округі
Ақсу

 ауылдық       
округі

Алаңы, 
га.

14,8

16,0

8,0

11,0

15,8

9,8

7,0

12,55

4,8

8,7

14,7

11,08

11,76

223,5

230,0

600,0

550,0

600,0

507,0

600,0

1000,0

1000,0

1000,0

1000,0

1000,0

1000,0

1000,0

1000,0

1000,0

1000,0

64,0

Алқап 
құрамы

Суармалы 
егістік

Суармалы 
егістік

Суармалы 
егістік

Суармалы 
егістік

Суармалы 
егістік

Суармалы 
егістік

Суармалы 
егістік

жайылым

Суармалы 
егістік

Суармалы 
егістік

Суармалы 
егістік

Суармалы 
егістік

Суармалы 
егістік

жайылым

жайылым

жайылым

жайылым

жайылым

жайылым

жайылым

жайылым

жайылым

жайылым

жайылым

жайылым

жайылым

жайылым

жайылым

жайылым

жайылым

жайылым

Балл 
бонитеті

21,3

11,7

14,0

22,7

20,6

26,1

43,2

1,5

52,0

14,0

45,0

23,4

23,4

2,8

2,0

1,8

2,4

3,4

3,5

3,7

1,8

1,8

1,8

1,8

1,8

1,9

2,3

2,6

3,7

3,8

11,4

Су көздерімен 
қамтасыз 

етілуі
Сумен 

қамтамасыз 
етілген
Сумен 

қамтамасыз 
етілген
Сумен 

қамтамасыз 
етілген
Сумен 

қамтамасыз 
етілген
Сумен 

қамтамасыз 
етілген
Сумен 

қамтамасыз 
етілген
Сумен 

қамтамасыз 
етілген

Қажет емес

Сумен 
қамтамасыз 

етілген
Сумен 

қамтамасыз 
етілген
Сумен 

қамтамасыз 
етілген
Сумен 

қамтамасыз 
етілген
Сумен 

қамтамасыз 
етілген

Қажет емес

Қажет емес

Қажет емес

Қажет емес

Қажет емес

Қажет емес

Қажет емес

Қажет емес

Қажет емес

Қажет емес

Қажет емес

Қажет емес

Қажет емес

Қажет емес

Қажет емес

Қажет емес

Қажет емес

Қажет емес

Өңірдің ауыл 
шаруашылығына 

мамандануы

Мамандандырылған

Мамандандырылған

Мамандандырылған

Мамандандырылған

Мамандандырылған

Мамандандырылған

Мамандандырылған

Мамандандырылған

Мамандандырылған

Мамандандырылған

Мамандандырылған

Мамандандырылған

Мамандандырылған

Мамандандырылған

Мамандандырылған

Мамандандырылған

Мамандандырылған

Мамандандырылған

Мамандандырылған

Мамандандырылған

Мамандандырылған

Мамандандырылған

Мамандандырылған

Мамандандырылған

Мамандандырылған

Мамандандырылған

Мамандандырылған

Мамандандырылған

Мамандандырылған

Мамандандырылған

Мамандандырылған

№

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

12

Местоположение

Ойтоганский 
сельский округ

Ойтоганский 
сельский округ

Ойтоганский 
сельский округ

Ойтоганский 
сельский округ

Ойтоганский 
сельский округ

Ойтоганский 
сельский округ

Ойтоганский 
сельский округ

Ойтоганский 
сельский округ

Ойтоганский 
сельский округ

Ойтоганский 
сельский округ

Ойтоганский 
сельский округ

Ойтоганский 
сельский округ

Ойтоганский 
сельский округ

Ойтоганский 
сельский округ

Ойтоганский 
сельский округ

Егинсуский 
сельский округ

Егинсуский 
сельский округ

Егинсуский 
сельский округ

Егинсуский 
сельский округ

Егинсуский 
сельский округ

Егинсуский 
сельский округ

Егинсуский 
сельский округ

Егинсуский 
сельский округ

Егинсуский 
сельский округ

Егинсуский 
сельский округ

Егинсуский 
сельский округ

Егинсуский 
сельский округ

Егинсуский 
сельский округ

Егинсуский 
сельский округ

Егинсуский 
сельский округ

Аксуский 
сельский округ

Пло-
щадь, 

га.

14,8

16,0

8,0

11.0

15,8

9,8

7,0

12,55

4,8

8,7

14.7

11,08

11,76

223,5

230

600,0

550,0

600,0

507,0

600,0

1000,0

1000,0

1000,0

1000,0

1000,0

1000,0

1000,0

1000,0

1000,0

1000,0

64,0

Состав 
угодий

Орошае-
мое пашня

Орошае-
мое пашня

Орошае-
мое пашня

Орошае-
мое пашня

Орошае-
мое пашня

Орошае-
мое пашня

Орошае-
мое пашня

Пастбища

Орошае-
мое пашня

Орошае-
мое пашня

Орошае-
мое пашня

Орошае-
мое пашня

Орошае-
мое пашня

Пастбища

Пастбища

Пастбища

Пастбища

Пастбища

Пастбища

Пастбища

Пастбища

Пастбища

Пастбища

Пастбища

Пастбища

Пастбища

Пастбища

Пастбища

Пастбища

Пастбища

Пастбища

Качественная 
характеристика почв

Лугово-сероземные  обыкновенные север-
ные с лугово-сероземными  обыкновенными 
слабосолонцеватыми 10-30%,  супесчаные

Сероземы  обыкновенные северные 
обычные песчанные с песками полузакре-

пленными грядово-бугристыми 30-50 %
Лугово-сероземные легкосуглини-

стые с лугово-сероземными слабосо-
лоневатыми супесчанными 10-30%

Лугово-сероземные 
легкосуглинистые

Лугово-сероземные 
легкосуглинистые

Лугово-сероземные 
легкосуглинистые

Лугово-сероземные 
легкосуглинистые

Лугово-сероземные сильносолонча-
ковые сильносолонцеватые с солон-
чаками 10-30% среднесуглинистые
Лугово-сероземные обыкно-
венные северные обычные 

орошаемые среднесуглинистые
Лугово-сероземные легкосуглинистые 
с лугово-сероземными слабосолонце-

ватыми супесчанными 10-30 %,
Лугово-сероземные обыкновенные северные обычные оро-
шаемые с лугово-сероземными обыкновенными северными  

слабосолчаковыми 10-30%, среднесуглинистыми
Лугово-сероземные слабосолонцеватые 
супесчанные с солонцами слабосолон-
чаковых среднесуглинистыми 10-30 %,

Лугово-сероземные слабосолонцеватые 
супесчанные с солонцами слабосолон-
чаковых  10-30 %, среднесуглинистыми
Сероземы светлые супесчаные 
с песками грядово-бугристыми 

полузакрепленными 10-30%
Сероземы светлые супесчаные 
с песками грядово-бугристыми 

полузакрепленными 10-30%
Пески закрепленные 

равнинные

Пески полузакрепленные  
грядово-бугристые с песками 

барханными 10-30%
Пески полузакрепленные  

грядово-бугристые с песками 
барханными 10-30%

Пески полузакрепленные  
грядово-бугристые с песками 

барханными 10-30%
Пески полузакрепленные бугри-

стые с сероземами светлыми 
песчаными 30-50%

Пески закрепленные 
равнинные

Пески закрепленные 
равнинные

Пески закрепленные 
равнинные

Пески закрепленные 
равнинные

Пески закрепленные 
равнинные

Пески полузакрепленные бугри-
стые с сероземами светлыми 

песчаными 30-50%
Пески полузакрепленные 

грядово-бугристые с песками 
барханными 10-30%

Пески полузакрепленные 
грядово-бугристые с песками 

барханными 10-30%
Пески полузакрепленные бугри-

стые с сероземами светлыми 
песчаными 30-50%

Пески полузакрепленные бугри-
стые с сероземами светлыми 

песчаными 30-50%
Луговые солочаковатые 

среднесуглинистые

Балл 
бонитет

21,3

11,7

14,0

22.7

20,6

26,1

43,2

1,5

52,0

14,0

45.0

23,4

23,4

2.8

2,8

1,8

2,4

3,4

3,5

3,7

1,8

1,8

1,8

1,8

1,8

1,9

2,3

2,6

3,7

3,8

11,4

Водообспе-
ченность

Обеспечен 
водой

Обеспечен 
водой

Обеспечен 
водой

Обеспечен 
водой

Обеспечен 
водой

Обеспечен 
водой

Обеспечен 
водой

Не требуется

Обеспечен 
водой

Обеспечен 
водой

Обеспечен 
водой

Обеспечен 
водой

Обеспечен 
водой

Не требуется

Не требуется

Не требуется

Не требуется

Не требуется

Не требуется

Не требуется

Не требуется

Не требуется

Не требуется

Не требуется

Не требуется

Не требуется

Не требуется

Не требуется

Не требуется

Не требуется

Не требуется

Сельскохозяйствен-
ная спелиализация 

региона

Специализированный 

Специализированный

Специализированный

Специализированный

Специализированный

Специализированный

Специализированный

Специализированный

Специализированный

Специализированный

Специализированный

Специализированный

Специализированный

Специализированный

Специализированный

Специализированный

Специализированный

Специализированный

Специализированный

Специализированный

Специализированный

Специализированный

Специализированный

Специализированный

Специализированный

Специализированный

Специализированный

Специализированный

Специализированный

Специализированный

Специализированный

№

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58
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БЖЗҚ барлық ниет білдірушілерді 
Ашық есік күндеріне қатысуға 
шақырады 

Ағымдағы жылдың 20 желтоқсан 
күні БЖЗҚ кезекті «Ашық есік күндері» 
шарасын өткізеді. Кездесу тақырыбы – 
«Цифрлық БЖЗҚ».  

Бұрын хабарлағанымыздай, 
қызметтердің жалпы көлемінің 93% 
астамын БЖЗҚ өз сайтында, ұялы 
қосымшасында, автоматты формат-
та қашықтан көрсетеді. Зейнетақы 
қызметтерінің барлық дерлік циклі 
– зейнетақы шотын ашудан бастап 
төлем алуға дейін – қазіргі заманға сай 
электрондық технологиялар арқылы 
жүзеге асырылады. Бұл ретте БЖЗҚ 
сервистері үнемі жетілдіріліп отыра-
ды: тұтынушылардың сұраныстары 
мен заманауи трендтерге сәйкес жаңа 
функциялар мен мүмкіндіктер пайда 
болуда.

«Ашық есік күні» іс-шарасына 
қатысушылар халықтың зейнетақы 
қызметтерін толыққанды алу үшін 
Қордың ең өзекті және сұранысқа ие 
электрондық сервистерімен  сайттағы 
«Жеке кабинетте», БЖЗҚ/ЕНПФ ұялы 
қосымшасында, сондай-ақ, мессен-
джерлер мен әлеуметтік желілерде 
(чат-бот, телеграмм арна және т. б.) 
егжей-тегжейлі таныса алады. 

Қор мамандары «Жеке кабинеттегі» 
әр қызметтің, оның ішінде «Зейнетақы 
калькуляторы» арқылы болжамды 
зейнетақыны қалай есептеу, жеке 

ШОТТЫҢ АШЫЛУЫНАН БАСТАП 
ТӨЛЕМГЕ ДЕЙІН 

зейнетақы шотынан үзінді көшірмені 
қарау, ерікті жарналар бойынша 
және 1 немесе 2 топтағы мерзімсіз 
мүгедектікке байланысты зейнетақы 
төлемдеріне электрондық өтініш 
беру, осы өтініштің мәртебесін 
бақылау және тағы басқалар бойынша  
түсініктеме береді. 

Бұдан басқа бөлімшелердің жауап-
ты қызметкерлері қатысушылардың 
жинақтаушы зейнетақы жүйесіне 
қатысты барлық сұрақтарын жауапсыз 
қалдырмай, қажет болған жағдайда 
жеке кеңес береді.

Естеріңізге сала кетейік, «Ашық есік 
күні» 20 желтоқсанда онлайн формат-
та өтеді.

Іс-шараға қатысу үшін әрбір ниет 
білдірушіге сілтеме бойынша өту 
қажет (https://enpf.webex.com/weblink/
register/r23b34e72d4d6be7b2bcdfd8e5
ab0d647). Содан кейін event-кеңестің 
нөмірін (2518 692 5207) және event-
кеңестің құпиясөзін (20122022)  
енгізіңіз. 

«БЖЗҚ» АҚ өз салымшыларын, 
алушыларды және барлық ниет 
білдірушілерді «Ашық есік күнінде» 
күтеді!  

Мәди БАЙДҮЙСЕН,
«БЖЗҚ» АҚ Жетісу облыстық 

филиалының Оперциялық 
бөлімінің Жансүгіров ауылындағы 

жетекші маманы.

Әлеуметтік медициналық 
сақтандыру қорында медициналық 
сақтандыру үшін кімдерден көп 
төлем түскеніні жөнінде хабарла-
ды. Ағымдағы жылдың 10 айының 
қорытындысы бойынша 823,2 млрд. 
теңге көлемінде жарналар мен ауда-
рымдар түсті.  

2022 жылдың 1 қаңтарынан 31 
қазанға дейін МӘМС-ке  823,2 млрд. 
теңге көлемінде жарналар мен ауда-
рымдар түсті. Олардың басым бөлігі 
мемлекеттен аударылған төлемдер. 
Аталған кезеңде жеңілдік санатына 
кіретін 11 млн. азамат үшін төленген 
жарналар шамамен 300,9 млрд. 
теңгені құрады.

Жұмыс берушілер - төлем жасау 
бойынша екінші орында. Олар аталған 
кезеңдер үшін аударымдар түрінде 
293,7 млрд. теңгеден астам қаражат 
бөлді.  

Жалдамалы жұмысшылар, сондай-
ақ, азаматтық - құқықтық сипаттағы 
шарттар бойынша еңбек етіп 
жүргендер, ЖК, өзін-өзі жұмыспен 
қамтығандар және дербес төлеушілер 
жалпы алғанда 227,8 млрд. теңге жар-
на төледі.

Демек, 10 айдың қорытындысы 
бойынша елімізде 16,2 млн.-нан 
астам сақтандырылған азамат  бар 
(халықтың 82,1%-ы). Бұл ретте Қор 
өкілдері атап өткендей, сақтандыру 
мәртебесін алуға алдағы 12 ай үшін 
төлем жасау механизмін 6 мыңнан 
астам азамат пайдаланды.

Қор барлық жарналар мен ауда-
рымдар ҚР Ұлттық банкіндегі ар-
найы шотқа түсетінін еске салды. 
Сол жерден қаржы сақтандырылған 

МӘМС-ке түскен 
жарналар мен аударымдардың көлемі қанша?

азаматтарға көрсетілген қызмет ақысын 
төлеуге жіберіледі. 
САҚТАНДЫРУДЫҢ ЖАҢА ӘДІСІ ТУРАЛЫ

Естеріңізге сала кетейік, ағымдағы 
жылдың 5 қыркүйегінен бастап МӘМС 
жарналарын төлеудің жаңа тетігі – 
алдағы 12 айға төлем жасау механизмі 
іске қосылды. Бұрын өткен 12 ай үшін 
жарналар төленуі керек еді. Қазір 
жаңа әдісті таңдасаңыз, өткен жылы 
төленбеген кезеңдерді төлемеуге бо-
лады.  

МӘРТЕБЕ МЕН ТӨЛЕМДЕРДІ 
ТЕКСЕРУ

Информацию о наличии платежей 
и присвоении статуса на будущий год 
можно получить теми же способами, 
которыми проверяется статус застра-
хованности, – через мобильное при-
ложение Qoldau 24/7, официальный 
сайт Фонда fms.kz или Telegram-канал 
SaqtandyrýBot.

Алдағы жылға сақтандыру мәртебесін 

беру және төлемдердің бар-жоғы тура-
лы ақпаратты сақтандыру  мәртебесі 
тексерілетін келесі тәсілдермен 
алуға болады – Qoldau 24/7 мобильді 
қосымшасы, Қордың fms.kz ресми 
сайты арқылы немесе SaqtandyrýBot 
Telegram арнасы арқылы. 

Төлемдер мен мәртебе туралы 
ресми құжатты eGov.kz электрондық 
үкімет порталынан «Медициналық 
қызметтерді тұтынушы ретінде қатысу 
туралы және міндетті әлеуметтік 
медициналық сақтандыру жүйесінде 
аударымдардың және (немесе) 
жарналардың аударылған сомалары 
туралы ақпарат беру» мемлекеттік 
қызметі арқылы алуға болады.

Айсұлу ӘБІШЕВА, 
«Әлеуметтік медициналық 

сақтандыру қоры» КЕАҚ Алматы облы-
сы бойынша филиалының  халықты 

ақпараттандыру және өтініштерді қарау 
бөлімінің бас сарапшысы. 
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***

Жүйрік уақыттың ұшқыр 
қанаты Сізді мағыналы 
ғұмырыңыздың биік бір белесі 
– 70 жасқа алып жетті. Сіз осы 
кемелдікке тың жігер, жарқын 
көңілмен келіп отырсыз.

"Қарттары бар ел – 
қазынасы бар ел”,-деген сөз 
бар халқымызда. Осынау 
жылдар ішінде өмірдің та-
лай белестерінен табысты 
өтіп, бүгінде өркен жайған 
алып бәйтеректей үлкен 
бір әулеттің ақылшы тірегі, 
арқа сүйері болып отырсыз. 
22 желтоқсанда  алатаудай 
ардақты әкеміз ИСКАКОВ 
ӘЛІБЕК ДОСЫМБЕКҰЛЫ 70 
жасқа толғалы отыр.

Гүлдей қыз өсірген, білдей 
ұлдар өсірген, балдай немере 
- жиендер сүйіп, өмір сүруге, 
адам болуға тәрбиелеген 
әкемізді қуанышымен 
құттықтап, желіп шық 70 жастың 
желкесіне, шаттықтан шалқи 

берсін шаңырағыңыз демекпіз.
Шыққанда ел мен жұртқа 
                                  жақсы атағы,
Жалғасар азаматтық бақ - 
                                        сапары.
Жетпіске келді, міне, асыл әке,
Бүгінде бір ауылдың ақсақалы.

ІЗГІ ТІЛЕКПЕН: жары, 
бала - шағасы, 

Батыр қыз бар ешкімге дес бермеген,
Өлгенінше бірге болған еліменен.
Ешқашан да ойына батыр қыздың,
Өз халқының құл болуы келмеген.

Көзіне бейбіт болу оттай батқан.
Ойында небір мықты ойлар жатқан,
Батылдық пен батырлық қатар шауып,
Бойында "Қазақ"деген қаны аққан.

Ерте жастан айырылған ата-анадан,
Асыраған отбасы қамқор болған.
Кіп-кішкентай жүрегі қиындықтан,
Туғалы бері ешбір айырылмаған.

Әкесін "халық жауы" деп атаған,
Қарумен атып оны жер жастаған.
Әкесі өлді деген сөзді естіген,
Мәншүк қыздың көз жасы бір құрғамаған.

Бой жетіп 18 ге келгенінде,
Жастайынан соғыс көру бергеніме?
Қып-қызыл қан аққанын көзбен көріп.
Өзіде қырды көзге көргенінде.

Өзіндік бір мысымен ақталады,
Сол соғыста арғы өмірге аттанады.
Батыр қызы қазақтың санасында,
Өшпестей болып мәңгі сақталады.

Бүгінде Мәншүк қызға 100 - жыл толды.
Халқымыз есте сақтап жүрсе оны,
Өзі өлседе ерліктері өлмейді деп,
Ұмытпай есте сақтап жүрсе болды!

Гүлнұр НҰРТІЛЕУҚЫЗЫ, 
 Н.Есеболатов атындағы орта мектебі мектепке дейінгі 

шағын орталығымен коммуналдық мемлекеттік мекемесінің 
9-сынып оқушысы. 

Р.ЖИНАҚОВА, 
сынып жетекшісі.

Осы жылдың желтоқсан 
айының 15-і күні Сеңкібай 
әулетінен тараған ұрпақтың 
бірі Есболған Сәрсенұлы 70 
жасқа толды. Мен осы әулеттің 
үлкенімін, артымнан ерген жеті 
інімнің ішінде жаныма жақын 
жүрген, оны мерейлі күнімен 
құттықтауды өмірінің елеулі 
сәттерін ой елегінен өткізе оты-
ра, атап өтуді жөн көрдім. 

1964 жылы жаңадан 
ашылған Ақсу сегізжылдық 
мектеп-интернатына қызметке 
кірістім. Інім Есболған мен 
сіңілім Ғалияны осында оқуға 
орналастырдым. Есболған 
мектеп-интернатты бітірісімен  
Ақсу құрылыс техникумына 
оқуға түсіп, оны аяқтар жылы 
қасиетті Абай бабамыздың 
топырағынан шыққан 
Рысқайшаға (біз оны Рая 
дейміз) үйленіп, отбасын құрды. 
Анасы Нұриха он баланың 
ішінен тек Есболғанның үй 
болғанын көріп, одан туған 
немересі Елманды ғана сүйіп 
үлгерді де, өмірден озды (жаны 
жаннатта болсын). Ол тех-
никумды аяқтап Жансүгіров 
ауылындағы №7 жылжымалы 
құрылыс мекемесіне жұмысқа 
орналасты. Сол кезде оның 
мекеме бастығы жаңадан 
салынған үйлерге көшетін бол-
ды. Оның бұрынғы отырған 
үйін Есболғанның алуына қол 
жеткіздім. Осы үй олардың 
беркелі қара шаңырақтарына 
айналды, оған бөлме қосып, 

(Інім Есболғанға арнаймын)

үнемі жаңартумен келеді. Осы 
шаңырақта Елман, Ілияс, Анар 
атты балалары, сондай-ақ, Ел-
маннан үш немере, Ілиястан бір 
немере дүниеге келді. Елманның 
үлкені Біржан білімге құштар, 
ақылды азамат болып өсті, 
жоғарғы оқу орнын аяқтап, енді 
магистратура да оқыды. Биыл інісі 
Елманды Бауыржан Момышұлы 
атындағы училищеге түсірді. 
Есболған Рая екеуіңнің Біржанға 
деген адал махаббаттарың 
алдарыңнан шықты, өте риза-
мын сендерге, қатты қуандым. 
Сен құрылыста көп тиянақтамай 
шоферлық жұмысқа ауыстың, 
бірақ сенің ісіңді Ілиясың өте зор 
жауапкершілікпен жалғастырып 

келеді. Оның жолдасы Раушан 
қазақтың «Келін қайын ененің 
топырағынан» дегендейін Рая 
сенің алғашқы келін болып 
түскен кезіңді елестетеді, бірақ 
сен бұрынғыдан өзгергеніңді 
өзің де сезетін шығарсың деп 
ойлаймын. Есболған менің 
сендерден өзгеше бір қасиетім 
бар. Ол намысшылдығым. Ар-
тымнан ерген сендерге аз да 
болса көмегім тисе сол намыс-
шыл болғандығымның арқасы 
деп бағалаймын. 

Әкем айтушы еді, артыңнан 
ерген 14 бауырыңның ағасының 
«Сен білімді, адал, ақылды 
болсаң, бұлар сенен үлгі алып 
өседі деп. Құдайға шүкір, 
барлығың да әулеттің түтінін 
түзу ұшырып отырсыңдар. Мен 
соны қанағат тұтамын, тәубә 
деймін.

Есболған өткенді құрметпен 
еске ала отырып, сенің мерейлі 
күніңде шаңырағыңа шаттық, 
мызғымас береке - бірлік, 
ұрпақтарыңа баянды бақыт, 
адалдық, амандық тілеймін. 
Балаларыңның қызығына кене-
ле Раяңмен жұптаса жүріп ұзақ 
өмір кешулеріңе Алла жар бол-
сын. Толғаныстың соңын үнемі 
естеріңде жүрсін деп

«Адам көңілі – нәзік,
Адам – өте қымбат
Өмір деген өте қысқа»,- деген 

атақты журналист Құранбектің 
сөзімен аяқтағым келеді. 

Ажар СӘРСЕМБАЙҚЫЗЫ.

Сыбайлас жемқорлық – 
мемлекеттік құрылымдардың 
экономика аясында қылмысты 
құрылымдарымен бірге  
қайнасуы, мемлекеттегі  лауа-
зымды адамдардың, қоғамдық  
және саяси қайраткерлердің 
сатылғыштығы, парақорлығы. 
Өзінің қызметтік мәртебесі мен 
өкілеттіктерін жеке, мүдделер 
үшін пайдалану жолымен жеке 
игіліктерді алу әрекетінен көрініс 
табады. Қызмет өкілеттігін теріс 
падалану, қызметтік өкілеттікті  
асыра  пайдалану, пара алу, 
қылмыстық жалғандық  жа-
сау нормалары ең алды-
мен сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы күрес болып табыла-
ды. Сыбайлас жемқорлықпен  
күресу Қазақстанның бүгінгі 
күнгі  күрделі мәселесі  бо-
лып  отыр.Үлкен әлеуметтік 

Тіл - ұлттың  алтын  діңгегі

қасірет барлық  елдердің 
барлығын  қатты алаңдататыны 
анық. Қазақтың  ұлы  ақыны 
Абай Құнанбайұлы – қоғамдағы 
жемқорлық  жайын назардан  
тыс  қалдырмаған  тұлғалардың  
бірі. Ұрды, соқты, талады, пара 
алды деп, қор боларсың өтірікке 
есің  шығып – деген жолдардан  
сыбайлас  жемқорлық екенін 
байқаймыз. Парақор  баспақ  
биіңді, ел  бүлдіргіш  бегіңді – 
деген Дулат Бабатайұлы билер 

мен бектердің әділетсіздігін, 
прақор  жемқорлығын өлең  
жолдарымен  таныта алды.
Қазақ  қоғамында ертеден – 
ақ ізін  салғанын  індет  екенін  
байқаймыз.Біздің  таңдауымыз 
- жемқорлықсыз  болашақ..
Бұрынғы өткен ата – бабала-
рымыз дөп  басып «тура биде 
туған жоқ, туғанды биде иман 
жоқ» деп қара қылды  қақ  жа-
рып, турасын  айтып, әділдікке 
жүгінген қаймана халықтың 
ұрпағы бүгінгідей өз  алдына  
ел  болып, еңсесі биік дамыған 
мемлекеттеріміздің қатарына 
жетуді көздеп отырған шақта 
сол адами қалып – парасат  
биігінен  көрінуге тиіспіз.

С.ЖҰМАҒҰЛОВА,
 аудандық орталық  

кітапхананың  
кітапханашысы.  

мен білігі, ойы  мен идеясы, дүние танымы көрінісі.
Халық: «Сөз  байлығы – елде, кен  байлығы  

жерде» деп  тектен -тек айтпаса керек.Адамның  
туған тілі,  адамды  дүниеге  келтірген, кіндік кесіп, 
қаны  тамған  жері, туған  өлкесі туралысезімі.
Тіл – адамның арғы ата – бабасының ғасырлар  
бойғы үні. Тіл - қаруы сөз, сөз – адамның ой. 
Ақылды ой, алғыр сөз – адамның ең  жоғарғы 

Сыбайлас жемқорлық – қоғам дерті

заманғы «Ахметтану  ғылымын», ерен еңбегін, 
тарихтағы баға  жетпес  орнын таныстыруға, тілге 
арналған Ақсу аудандық орталық  кітапханада 
кітпханашылардың ұйымдастыруымен 15-тен аса 
іс – шаралар, ауызша журнал, конференция,кітап 
көрмелері, дөңгелек үстел, дебат, сайыстар, ой – 
толғаулар өткізіліп, оқырмандарға  насихатталды. 

Тіл – тілдің қазіргі сөз байлығы 
– ұрпақтан – ұрпаққа өтіп, 
бірден – бірге ауысып, бүгінгі 
дәуірге дейін келіп жеткен мол  
қазына, асыл  мұра. Әр халық – 
сол халықтың  басынан  кешкен 
ұзақ сонар  тарихының, саяси 
– әлеуметтік өмірінің  тұрмыс – 
салты, күнкөріс тіршілігінің тілде 
қалдырған ізі. Тілдегі сөздер – 
халықтың барлық білген  білімі 

қасиеті. Әдеби тілдің бүгіні мен 
ертеңі – қазақ  тілінің болашағы, 
қазақ елінің мәдениетінің қайнар 
көзі, негізгі өзегі. Осы орай-
да бас иер  асыл  тұлға, ұлт 
ұстазы, алаш қайраткері, қазақ 
тілін қалыптастарған, қазақ  
жазуының  реформаторы Ах-
мет  Байтұрсынұлының ғылыми 
мұрасын, әдеби  шығармаларын, 
қанатты сөздерін, қазіргі 

ӨТКЕН ӨМІРІМІЗ ЖАЙЛЫ 
ТОЛҒАНЫС

***

 Батыр қыз
М.МӘМЕТОВАНЫҢ ТУҒАНЫНА - 100 ЖЫЛ!

Әріптесіміз, жас мамандардың 
тәлімгері ШАЯХМЕТОВА 
АЛИДА АБИЛХАНҚЫЗЫ 14 
желтоқсанда асқаралы 60 жасқа 
толады.

Алида Абилханқызы 1990 
жылдан бастап Ақсу аудандық 
кірістер басқармасында қызмет 
етеді. Әрбір адамның өзіне 
тән ғұмыр жолы, тіршілік бая-
ны бар, бірақ еткен еңбек, 

көрген бейнет, татқан зейнет, 
алған асу, жеткен биік әркімнің 
өмірінде әрқилы. Оны сырт көз 
өздерінше бағалап та жатады. 
Сондағы жалпының іздейтіні 
біреу: ол – кісілік келбет, 
азаматтық тұлға. Оған – дәл 
осындай адами асқақ қасиетке, 
қанша ғұмыр кешкенімен, жет-
кен де бар, жетпеген де бар.

Өзінің өнегелі өмір 
соқпағында сыйластық пен 
достықтың ұлағатын ұлықтап, 
үлкенге құрмет, кішіге ізет болар 
ұлттық дәстүрлерді үкілеп келе 
жатқан Алида Абилханқызымен 
Тәуелсіздігімізбен қатар 32 
жыл достығымыздың жара-
сып келе жатқанын мақтан 
тұтамыз. Бүгінгі 60 жасқа 
толған мерейлі тойыңызда 
өзіңізге зор денсаулық, ұзақ 
ғұмыр, әулетіңізге баянды 
бақыт тілейміз!

ҚҰТТЫҚТАУШЫЛАР: 
әріптестері, аудандық 

кірістер басқармасының 
ұжымы.


