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ЭКСПО-2017 көрмесінде Куба Республикасының Ұлттық күні аталып
өтті. Шараға Куба Республикасының
Сауда
Палатасының
Президенті
Орландо Николас Эрнандес Гильен
және ҚР Сыртқы істер министрінің
орынбасары Ақылбек Камалдинов
және басқа ресми тұлғалар қатысты.
Куба
Республикасы
Сауда
Палатасының Президенті Орландо
Николас
Эрнендес
Гильен
өз
сөзінде Куба мемлекетінің болашақ
ұрпақ
үшін
тұрақты
дамуды
қамтамасыз ететін модель негізінде
өз экономикасын нығайтуға деген
ынтасын атап өтті. Мемлекет таза
энергия саласында жоғары әлеуетке
ие.
«Қазірде
еліміздегі
жаңармалы
энергия көздерінің үлесі шамамен
20%
құрайды»,-дейді
Николас
Эрнандес Гильен.
ҚР Сыртқы істер министрінің
орынбасары Ақылбек Камалдинов
ЖЭК дамуы шеңберінде Қазақстан
мен Кубаның өзара қатынасы нығая
түсетінін атап өтті.
«Біз Куба үшін жаңармалы энергия
көздерін дамыту өзекті мәселе екенін
білеміз және Гавана мемлекеттің
жаңа энергия қалыптамасына және
«жасыл» энергияға көшуіне үлкен
назар аударуда. Куба үкіметінің
алдына қойған жаңармалы энергия
көздерінен 24% энергия өндіру 2030
мақсаты ЭКСПО – 2017 көрмесінің
тақырыбы
мен
мақсатына
сай
келеді»-, деп Акылбек Камалдинов
атап өтті.
Куба Ұлттық күнінде «Куба ырғағы»
музыкалық шоуы көрсетілді. Бұл
Куба мәдениетімен танысуға деген
тамаша мүмкіндік.
Куба өз Ұлттық күнін барлық
мамандырылған
көрмелерде
Фульхенсио Батиста диктатурасына
қарсы Ұлттық көтеріліс күні, 26
шілдеде атап өтеді.

Қазақстан
Республикасының
«Қазақстан
Республикасындағы
жергілікті мемлекеттік басқару және өзін - өзі басқару туралы» Заңының
10-бабы 3-тармағына сәйкес Райымбек аудандық мәслихатының алтыншы
шақырылымындағы кезекті сессиясы 2017 жылғы 10 тамыз күні, сағат
15:00-де аудан әкімдігінің үлкен мәжіліс залында өтеді.
Аудандық мәслихаттың депутаттарын тіркеу 2017 жылғы 10 тамыз
күні, сағат 9:00-ден бастап мәслихатта жүргізіледі.
Мәслихаттың тұрақты комиссияларының мәжілістері сағат 11:00-де,
«Депутаттар оқуы» сағат 12:00 – де өткізіледі.
СЕССИЯ ҚАРАУЫНА МЫНА ТӨМЕНДЕГІДЕЙ
		
МӘСЕЛЕЛЕР ҰСЫНЫЛАДЫ:
1.Аудан әкімінің өз құзіреті шегінде, аудандық мәслихат депутаттары
алдында, өзіне жүктелген міндеттері мен іс- жоспарының орындалуы
туралы есебі.
Баяндамашы: Тажиев Ж.Ж. – аудан әкімі
2. Аудандық мәслихаттың кезекті сессиясының төрағасын сайлау
туралы.
3. Келіп түсуіне байланысты басқа да мәселелер.
Аудандық мәслихат.

Райымбек аудандық сайлау комиссиясында

Райымбек ауданының ауылдық округтері әкімдері
лауазымдарына тіркелген кандидаттар

Райымбек аудандық сайлау комиссиясы
Қазақстан Республикасы Президентінің
2013 жылғы 24 сәуірдегі № 555 Жарлығымен
бекітілген «Қазақстан Республикасының
аудандық маңызы бар қалалары, ауылдық
округтері, ауылдық округтің құрамына
кірмейтін кенттері мен ауылдары әкімдерін
қызметке сайлау, өкілеттігін тоқтату және

қызметтен босату қағидаларының»
22
тармағы 1) тармақшасы негізінде Райымбек
ауданының ауылдық округтері әкімдері
лауазымдарына тіркелген кандидаттар.
Райымбек аудандық сайлау
комиссиясының төрағасы М.КЕНЖЕБАЕВ.
(КАНДИДАТТАР ТУЛАЛЫ 2-3- БЕТЕН ОҚИ АЛАСЫЗДАР).

Суретте: (солдан оңға қарай) көмекші Манат ТАСТАНОВ пен механизатор
Жүнісқан МӘНЕКЕЕВ жұмыс үстінде. Шабындықтан көрініс.

Туған жер— рухани жаңғыру

Қарқара – тарихи мекен
Қанат БІРЖАНСАЛ, Жұмабек ТӘЛІПҰЛЫ
Елбасымыз Нұрсұлтан Назарбаев «Болашаққа бағдар:
рухани жаңғыру» атты мақаласында «Патриотизм кіндік
қаның тамған жеріңе, өскен ауылыңа, қалаң мен өңіріңе,
яғни, туған жеріңе деген сүйіспеншіліктен басталады» деп

аталған орманшылықтың кеңсесі, орманшының үйі бар.
Оның сыртында Қарқара ауылдық округі аймағындағы
әсіресе, Қарқара өзенінің жағасындағы орман-тоғайды
қорғайтын орман күтушісінің мекен-жайы бар. Алмас

Астана қаласында
Халықаралық «Expo 2017
FootballCup» футбол
турнирі өтеді
Дүниежүзілік
футбол
жұлдыздары
«Астана Арена» алаңында ойнайды.
Астанамызда Халықаралық «Expo 2017
FootballCup» футбол турнирі өтеді. Бұл
туралы пресс-конференция барысында
«Астана ЭКСПО-2017»ҰК»АҚ Даму және
туризм департаментінің директоры Аллен
Чайжунусов хабарлады. Ол өз сөзінде осы
турнирді Қазақстан астанасында алғаш
рет орын алатын бірегей іс-шара деп
сипаттады.
«5-6 тамызда Халықаралық «EXPO 2017
Football Cup» турнирі өтеді. Қазақстан,
Ресей, Италия, Германия, Португалия
және әлем құрама командалар «Астана
арена» алаңында кездеседі. Осы бірегей
іс-шара «Аңыздар кубогіне» ұқсас келіп
Қазақстан астанасында алғаш рет өткелі
тұр», - деп хабарлайды Аллен Чайжунусов.
Қазақстан
Футбол
Федерациясы
Президенті Сейльда Байшаков мемлекеттік
құрамада Олег Воскобойников, Игорь
Авдеев,
Андрей
Карпович,
Қайрат
Аубакиров, Мұрат Тлешев, Нұрбол
Жұмаскалиев және Андрей Финонченко
және басқа да отандық футбол ардагерлері
ойнайтынын атап өтті. Сонымен қатар,
ол Халықаралық турнир аясында футбол
жанкүйерлермен кездесу және спорттық
мектеп тәрбиеленушілеріне шеберлік
сабақтар өтетінін хабарлады.
«Турнир
шеңберінде
бірнеше
шаралар өтеді. 4 тамызда 17.30- да
ЭКСПО-2017 көрмесіндегі Амфитеатрда
командалардыңфутбол жанкүйерлерімен
кездесуі, фото және қолтаңба қою
сессиялары өтеді. 6 тамызда сағат 10.00ден 12:00-ге дейін балалар-жасөпірімдер
спорттық мектеп тәрбиеленушілеріне
ойыншылар
қатысуымен
шеберлік
сабақтар ұйымдастырылады», – дейді
Сейльда Байшаков.
Ұйымдастырушылардың
айтуынша,
футбол жарысы билетінің құны 2000
теңге болады, алған билет арқылы кешкі
уақытта 18.30-дан кейін Халықаралық
ЭКСПО-2017
көрмесінтамашалауға
болады.
* * *
«Астана ЭКСПО-2017 ҰК» АҚХалықаралық
мамандырылған
ЭКСПО-2017көрмесіне
дайындалу және оны өткізу мақсатымен
2013 жылы 15 қаңтарда құрылды.
Қосымша ақпарат алу үшін Жұртшылықпен
байланыс департаментіне хабарласыңыз:
тел.: +7(7172)938785, e-mail: mediacenter@
expo2017astana.com, www.expo2017astana.
com

К» шаруа қожалығының
Қайқы
асуындағы
шабындығында
мал
азығын
дайындап
жүрген
механизатор
(суретте)
Жүнісқан Мәнекеев пен
көмекші Манат Тастанов
аянбай еңбек етуде. Қыстың
жайын
жазда
ойлаған
шаруа
қожалығының
мүшелері бар мүмкіндікті
негізгі науқанға жұмсауда.

Сағат Әшімбаевтың туғанына -70 жыл
Ақынның жырына, сазгердің әніне арқау болған ақ қайыңға
жетер ештеңе жоқ. Аппақ қайың әсем жапырақтарымен
самал желмен тербетіле жаңыңа нұр құя түсетіні анық. Ал,
оның етегінде демалу – жанның рахаты. Қырмызы гүлдері,
неше түрлі өсімдік әлемімен жайнай түсетін Қайыңды сайы
да демалушыларға таптырмас орын. Осы жерде Елбасымыз
Н.Назарбаев Қырғызстан Республикасының сол кездегі
Президенті Асқар Ақаевпен кездесіп, Тәуелсіз мемлекет
атанған екі елдің шекара мәселесін орайымен шешіпті.
Ақ қайыңмен жайқалған табиғат аясында таза ауамен
тыныстап, мөлдір бұлағынан дәм татқан, әтір иісі аңқыған
самалына жандарын албыратқан қос елдің Президенттері
осылайша ел мен жердің тағдырын шешкен. Содан да болар
Қайыңды сайы сөз болса, осынау тарихи оқиға тіл ұшына
оралып жатады. Осынау өлке сай-сайды қуалаған мөпмөлдір емдік қасиеті де бар мың бұлағымен көз тартады.
Бұл өңірде айнадай жарқырап қарсы алатын «Айнакөл»
бар. Бұл шағын көлде форель деп аталатын патша балығы
өседі. Бұл көлдің тамашасы да осы балығында. Республика
аумағынан келіп, жағасына жаздық үйлерін тігіп жататын,
балығын ұстап демалатындар жаз маусымында толассыз
келіп жатады екен. Айналасына орман-тоғай, өсімдік әлемі
сән берген көл де Қарқара жерінің ғажайып көркі, ғаламат
сыйы. Ғалым Құсайынов бастаған орманшы жігіттер
осындай көлдерімен де лайықты мақтанып, көтеріліе түседі.
Жарасып тұр. Тамаша жерімізден, көлімізден айналайық!

4.АҢ-ҚҰСТАРДЫҢ ӨЛКЕСІ

атап көрсетті. Осы арқылы «Туған жер» бағдарламасын
қолға алуды тапсырды. Иә, туған жеріміз— біздің
тұрағымыз, асқақ тұғырымыз! Туған өлкеге жетер ештеңе
жоқ?! Оған тең келер тағы да ештеңе жоқ?! Туған жерімізді
сүйіп, лайықты қадір тұтып, аялай, ардақтай білсек,
перзенттік борышымыз өтеледі. Осынау өлкенің тамаша
табиғаты үшін жұмыс жасап, шекара шебін қас қақпай
күзеткендей күзетіп, қорғап, орман қорын молайту үшін
жұмыс жасап жүрген орманшылар қауымының жанында
бір күн болуды мақсат еттік. Кеген орман шаруашылығы
мемлекеттік мекемесінің Ғалым Құсайынов бастаған
Қарқара орманшылығының ұжымы бізді жылы қарсы алды.

1.ҚАРҚАРА – ЖЕРДІҢ ЖАННАТЫ

Рас, Райымбек ауданы сөз бола қалса, Қарқара жері,
Қарқараның жайлауы орнымен әңгіме өзегіне айналып
жатады. Бұл жарасымды. Өйткені, ата-баларымыздың
шұрайлы жайлауы болған бұл қасиетті де қастерлі жер –
тарихи мекен. Бұл жер тарихымызға жазылып қалған. 1916
жылғы Ұлт Азаттық көтерілісі тура осы жерде тұтанды.
Түгін тартса майы сорғалаған шұрайлы топырақта әйгілі
Қарқара жәрмеңкесі болды. Ұлы Жібек жолының бір
тармағы осынау жәрмеңкемен ұштасып арна тартқаны
тарихтан белгілі. Бір жағы Қытай, екінші жағы Қырғызбен
ұштасып тоғыз жолдың торабы іспетті болған Қарқара
жайлауында елім-жерім деген батыр бабаларымыздың
ізі қалды. Көтеріліс құрбаны болған бауырларымыздың
қаны тамды. Заманымыздың заңғар жазушысы Мұхтар
Әуезов осынау өлкеге арнайы ат басын бұрып, ел-жұртпен
әңгімелесіп, әйгілі көтеріліс жөнінде «Қилы заман атты
кітабын қалдырды. Аталған құнды кітап арқылы Ұзақ пен
Жәмеңкедей батыр баларымыздың бейнесі жарқырай
көрініп, есімізде қалды. Қарқара дәл осындай тарихи
дүниесімен құнды. Тарихи дүниесімен толымды. Өткен
жылы Қарқара көтерілісінің 100 жылдығы «Тарихқа –
тағзым» деген атпен облыстық деңгейдегі іс-шарасымен
есте қалды. Ереуілтөбедегі ескерткіштің айналасы
қоршалып, кең саябаққа айналды. Қарқара ауылынан
ескерткішке дейінгі жол былтыр асфальталған. Жолмен
кетіп бара жатқанда тау етегінен аппақ қар қөзіңізге
жылы ұшырай кетеді. Жадыраған жазда бұл неткен қар
деп таңданып қалатыныңыз анық. Бұл кәдімгі тұз. Бұл да
өлкенің ерекшелігі, байлығы.
-Арнайы келіп демалып қайтатын жандар үшін, сырттан
келіп тамашалайтын қонақтар үшін жасалған саябақта өз
қолтаңбамызды қалдырдық. Ереуілтөбедегі ескерткіштің
айналасын көркейтіп, көгалдандыруға үлесімізді қостық.
Қарқара орманщшылығының тарапынан 300 түп
қарағай көшеті, 1500 түп тал-терек отырғызылды. Біз
еңбекпен отырғызылған әрбір көшетттің көктеуіне күш
салдық. Сол еңбегіміз ақталды. Қазір шыршаларымыз
бен тал-теректеріміз жайқала өсіп тұр,- дейді Қарқара
орманшылығының орманшысы Ғалым Құсайынов.
Жайлау төріне қоныстанғандай Қарқара ауылында

Айманбековтей азаматтың орман қорғаудағы еңбекгі
елеулі. Біз Қарқара орманшылығының кеңсесінде болып
Ереуілтөбеге қарай аттандық. Жаз маусымы ортасынан
ауған шақтағы табиғат көрінісі жаныңды жадырата түседі.
Жайлау төрі құлпырып тұр. Жолдың шетіндегі жайқала
көз тартқан неше түрлі гүлдері жаныңды өзіне тарта
еліктіре түседі. Жайлау құшағына енген сайын қатар-қатар
орналасқан қазақ үйлері, үйірлі жылқы, ойнақтаған құлын,
сиыр мен бұзау көз тарта түседі. Хан жайлау, бал жайлаудың
сәнін кіргізіп тұрған солар. Ереуілтөбедегі ескерткішке
барар төте жолдың екі жағындағы жап-жасыл болып өсіп
тұрған қарағай көшеттерін көрдік. Бұл Ғалым бастаған
оманшылардың еңбегі. Сол үшін де оларға айтар алғысың
шексіз.

2.МОЛОТОВ САЙЫ

Қарқара орманшылығындағы жалпы жер көлемі 15143
гектар жерді алып жатыр. Бір жағы Сырт жайлауымен,
екінші жағы Нарынқол орман шаруашылығы мекемесіне
қарасты Лабасы өңірімен ұштасып жатыр. Оның ішінде
орман қоры көмкерген жерлер 3012 гектар өңірді алып
жатыр. Түрлі-түрлі тамсандырар тамашаларына, табиғаттың
берген сыйына толы Қарқара өлкесінде Қабанды сайы,
Таңбалы тас, Жел Қарқара, Құр Қарқара, Молотов сайы,
Сартасу, Қайыңды сайы, Көксай, Төре жайлау секілді
ғажайып өңірлер бар. Атауларының бәрі сыр шертіп тұр.
Сәнді де салтанатты тауларға жақындаған сайын мұндағы
қарағайлардың сиректеу екенін көресің. Оның да сыры
бар екен. Сонау Кеңес Одағы тұсында шаруашылықтар
алғаш құрылып, ауылдар бой түзей бастаған кезде
Кеген ауданында Молотов атты шаруашылық болыпты.
Қарқара өңіріне жақын шаруашылық жоғарыдан келген
тапсырмамен тікелей қарағай дайындаумен айналысқан.
Өгізбен тасымалданған қарағай бірнеше жерге орнатып
тастаған ағаш тілетін цехтар арқылы түрлі мақсатта тілініп,
жөнелтіліп отырған. Сол жылдары Қарқараға сән бере сап
түзеген қарағай әлемі сиреп кеткен. Дәл қазір сол өкінішті
дүниенің орнын толтыру үшін жұмыс жасалуда. Қарқара
орманшылығының жігіттері жыл сайын орман қорын
молықтыру мақсатында 11 гектар жерге қарағай көшеттерін
отырғызып келеді. Оның сыртында жылма-жыл 05 гектар
жерге көгалдандыру мақсатындағы шырша өсіріледі.
Бұл шыршалар 3-4 жылдан кейін Елордамыз Астанадан
тартып, аудан аумағына дейін көгалданыру үшін жөнелтіліп
отырылады. 2012 жылы Астана қаласына 1000 түп қарағай
көшеті жіберіліпті. Демек, Қарқара орманшылығы
ұжымының Астанадай қаламыздың сәнін кіргізуге қосқан
үлестері қомақты.

3.ЕЛБАСЫЛАР КЕЗДЕСКЕН ӨҢІР

Осынау орманшылықтың қарамағында «Қайыңды сай»
деп аталатын тамаша жер бар. Бұл екі ел Президенттерінің
жүздесуіне куә болған сұлу өңір. Өз тұсында осынау сайдың
4 гектар жеріне ақ қайың көшеті отырғызылыпты. Сол
ақ қайың қазір мәуеліп өсіп, көз тарта жайқалып тұр.

Қарқара орманшылығының атырабын неше түрлі өсімдік,
аң мен құстар ерекшелеп тұр. Өңірдің басты байлығы–
әйгілі Тянь-Шань қарағайы. Таулардың құшағында, өзен,
көлдерінің жағасында қайың, итмұрын, тобылғы, долана,
неше түрлі қарақат өседі. Бұл өлке иісі мұрын жаратын
аршаның ең қалың өсетін жері. Дәмі таңдайдан кетпейтін
бүлдірген көк құрақты жаба, баданадай-баданадай болып
өседі. Шын мәнінде, жергілікті тұрғындар тосап жасап
алатын қарақат пен бүлдірген табиғаттың тамаша сыйы.
Күзге қарай оны жинаушылар жетіп-артылып жатады.
Көркем де келбетті жап-жасыл өлкеде дәрілік шөптер
жетерлік. Алтын тамыр бар, уқорғасынның бірнеше түрі
өседі. Шайқурай деп аталатын шөптің де емдік қасиеттері
мол. Қарқара жерінің биік тауларын аю мекендейді. Бұғы,
марал, елік, тау теке сән беріп тұрады. Бұл өлкеде қасқыр
мен қабан шошқа ұшырасады. Әсем табиғатты неше түрлі
үнге толтыратын құстарды айтсаңызшы?! Ұлар, қырғауыл,
кекілік, бүркіт, бөдене, үкі секілді құстар, торғайлардың
неше түрі орман-тоғайларды мекендеп, зеңгір көкке де сән
беріп келеді. Олардың бәрі алаңсыз өсуде.
Қарқара орманшылығындағы Мыңжылқы деп аталатын
жерде Қанат Омаров пен Орынбек Бурабаев атты орман
күтушілері еңбек етеді. Жел Қарқара мен Қабандыдай
сайында, Шарқұдықта Дәулет Кекілов, Нұрбақыт
Байұзақов, Ақжол Бекбосынов, Бекжан Нұрдәулетов
секілді оман күтушілері жұмыс жасайды. Олар жалпы
көктем, жаз, күз маусымдарында табиғат, жан-жануарлар
әлемімен бірге. Кеген ауылына кіреберіс жердегі жолдың
екі жағын алып жатқан 7 гектар тал-терек алабы да Қарқара
орманшылығына қарайды. Оны қорғауда, айналасын
қоршап, күтім көрсетуде Жомарт Байдәулетовтей орман
күтушісінің еңбегі зор. Орман күтушілеріне барлық
жағдай жасалынған. Атпен, қыстық-жаздық киіммен,
дүрбімен, байланыс құралдарымен қамтамасыз етілген.
Орманшылардың үйлері жылы да жайлы. Моншалары
бар. Күн нұры оның сыртында жарық беретін құралмен
қамтылған. Қар қалың түсетін өлкеде қыс мезгілінде табиғат,
өсімдік әлемі де ұйқыда болады дейсің. Орманшылар жыл
сайын 100 келеге дейін қарағай тұқымын жинап өткізеді.
Осылайша қарағай көшетіне негіз қаланып жатады.
Ғалым Құсайынов бастаған орманшылар жыл сайын
жаз маусымда жайлауда отыратын малшылармен, шаруа
қожалықтарының басшыларымен ортақ келісім-шартқа
отырады. Онда орманды өрттен қорғаудың бар мәселесі
қарастырылған. Қазір жайлау төрінде 40 малшы отыр.
Оларда өртке қарсы әрекет жасайтын құрал-жабдықтар бар.
Қажетті техникалар да ұшырасады. Ең бастысы, аталған
орманшылықтың қарамағындағы атырапта өрт оқиғасы
болған емес. Бұл да болса орманшылардың үлкен еңбегі.

		 Түйін

Көргенде көңіліңе гүл егілетін, жүрегіңе жыр ұялап,
қиялың қияға шарықтап кететін туған табиғатымыздың
жайы осындай. «Қарқара жердің – жаннаты» деп бекер
айтылмаған. Өлмес кітапқа, жырға арқау болған өлке
жылдан-жылға көркейе түсері анық. Мөлдір бұлақ,
бастаулардың, құстардың үніне толы, көркі ашыла, жан
жадыратар иісі аңқып жатқан өлке – құшағындағы
адамдардың өмірлік несібесі іспетті. Жандары аман, қолдары
қуатты болғай, орманшылар ісі жемісті бола берсін! Реті
келгенде туған табиғатымызбен марқайып жүре берейік!
Қарқара орманшылығы.
Суретте: 1.Қарқара орманшылығының орманшысы Ғалым
ҚҰСАЙЫНОВ (ортада) пен орман шебері Темірғали БЕЛГІБАЕВ,
орман күтушісі Алмас АЙМАНБЕКОВ жұмыс жайын ақылдасуда.

Тәңіртаудың түлегі

Әдебиеттанушы, сыншы, жазушы,
қоғам қайраткері Сағат Әшімбаевтың
70 жылдық мерейтойы 3 тамыз күні,
сағат 10:00-де Нарынқол ауылдық
мәдениет үйінде өтеді.

Аудан тұрғындарының
назарына!
Бүгінгі күні ҚР Бас прокуратурасының
«Ұрлыққа тосқауыл» жобасы аясында
2016-2017 жылдарға арналған мал
ұрлығының
алдын
алу
өңірлік
бағдарламасы негізінде Жол картасын
орындаудың
мақсатты
жұмыстары
қолға алынуда. Жергілікті полиция
қызметкерлері
мен
ветеринария
мамандары біріге отырып, аптаның сенбі,
жексенбі күндері рейдтер ұйымдастыруда.
Мұның өзі мал қозғалысын анықтауға,
сыртан ауру малдардың аудан көлеміне
еніп кетпеуінің алдын алуға негіз
болуда. Бұл мәселеге аудан тұрғындары
айрықша назар аударғаны, қолдарындағы
малдарын сату кезінде ветеринариялықсанитарлық талаптарды қатаң сақтауы,
малдың ветеринариялық құжаттарын
(малдың сырғасы болуы) өздерімен бірге
толықтай алып жүруі қажет.
Ауыл тұрғындары сатылатын малға
құжат алуы үшін ауылдық округ әкімдігіне
және ветеринариялық
мамандарына
(ветпункт
меңгерушілеріне) аптаның
жұмыс күндері келіп малды сататыны
немесе тасымалдайтыны туралы өтініш
берулері керек. Олар сатылатын малды
бірдейлендіру компьютерлік дерек қор
базасынан сатылғаны, сойылғаны немесе
орны ауыстырылғаны жөнінде есептен
шығарады және тірі малға «Форма-1»
ветеринариялық куәлігін, әкімдік маманы
малдардың
шаруашылық
кітабында
тіркелгендігі
туралы
анықтамасын
береді. Бұл құжаттар болмаған жағдайда
мал базарында сатуға, тасымалдауға
тыйым салынады. Сонымен қатар ҚР
«Ветеринария туралы» Заңының 25-бабы
4- тармағының бұзылуы болып табылады
және Әкімшілік құқық бұзушылық
туралы кодексінің 406-бабы бойынша
айыппұл салынып, ҚР Заңнамаларына
сәйкес жауапқа тартылады.

Аудандық ветеринария
бөлімі мемлекеттік мекемесі.

Хантәңірі
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29 шілде, сенбі,
2017 жыл g.hantaniri@mail.ru.

Ауылдық округтер әкімдері лауазымдарына тіркелген кандидаттар
Бөлексаз ауылдық округі әкімінің лауазымына кандидаттар
1.Өмірзақов Жасұлан Әбдірәсілұлы –
1978 жылы туған. Бөлексаз ауылдық
округінің әкімі. Алматы облысы,
Райымбек ауданы, Бөлексаз ауылында
тұрады. «Нұр Отан» партиясының
мүшесі, ұлты – қазақ.

Өмірзақов Жасұлан
Әбдірәсілұлының сайлауалды
БАҒДАРЛАМАСЫ
Елбасының Жолдауларымен мемлекеттік бағдарламаларды басшылыққа ала отырып:
-ауылдың әрбір көшесіне ауызсу жүйесін тарттыруға,
Бөлексаз
орта мектебін күрделі жөндеуден өткізуге
ақша қаражатын шешудің жолдарын қарастыру;
-ауыл ішіндегі көше жолдарын ретке келтіру;
2.Сейтқазыұлы Жомарт – 1982 жылы туған.
«Райымбек аудандық ауылшаруашылығы
бөлімі» мемлекеттік мекемесі басшысының
орынбасары. Алматы облысы, Райымбек
ауданы, Кеген ауылында тұрады. «Нұр
Отан» партиясының мүшесі, ұлты – қазақ.

Сейтқазыұлы
Жомарттың сайлауалды
БАҒДАРЛАМАСЫ

Қазақстан Республикасы Президентінің «100 нақты
қадам-Ұлт жоспары» бағдарламасын басшылыққа ала
отырып, ауылдық округ аумағындағы елді мекендерді
дамытуға, инфрақұрылымдарды, сырттан инвестиция
тартуға бірінші кезекте ауыл шаруашылығын
өркендетуге, оның өнімдерін өндіруге берілетін
жеңілдіктерді, субсидияларды, дотацияларды, ең төменгі
пайызбен берілетін несиелердің дұрыс бөліну жолдарын қарастырып, оларды ауыл
тұрғындарының алуына баса назар аудару;

-мал тұқымын асылдандыруды қолға алу, мал санын асылдандыруды өз төлі есебінен
көбейтуді ұдайы назарда ұстау; дала шаруашылығын дамыту, дәнді дақылдармен
қатар көпжылдық шөптің көлемін ұлғайту;
-мал бордақылау алаңдарын ашуға ықпал ету;
-ауыл тұрғындарын біріктіре отырып, кооператив құру жұмыстарын қолға алу;
-ауыл маңындағы мал жайылатын жайылымдықтың көлемін арттыру;
-ауыл кәсіпкерлерін «Бизнестің жол картасы-2020» бағдарламасы бойынша жаңа
жұмыс орындарын ашуға, жұмыссыздарды оқытуды ұйымдастыру, оларды жұмысқа
орналастыру;
-мұғалімдер мен дәрігерлердің әлеуметтік жағдайын жақсартуды ұдайы назарда
ұстау; «Дипломмен ауылға» бағдарламасы бойынша жоғары оқу орындарын бітірген
жас мамандардың ауылда тұрақтануына ықпал жасау;
-ауыл жастарының салауатты өмір салтын қалыптастыру мақсатындағы қолға
алынған шараларын өткізуге тиісті қолдау көрсету;
-ұлттық мәдени көпшілік шараларды, салауатты өмір салтын қалыптастыру –
спорттың бұқаралығын арттыру;
-ақсақалдар алқасы, әйелдер кеңесі, жастар ұйымымен бірлесе отырып,
қауымдастықтың жұмысын бір жүйеге келтіру.
Ауылда жұмыссыздықты азайту, шағын және орта бизнесті дамыту, кәсіпкерлікті
дамыту халықты жұмыспен қамтудың басты көрсеткіші болғандықтан, осы салаға күш
салып, жаңа жұмыс орындарын ашуға күш салу;
Ауыл көшелерінің тегістеліп, жөнделуіне ретке келуіне ауыл тұрғындарын
жұмылдыру, мектепті күрделі жөндеу үшін жобалау сметалық құжат және ауыз су
мәселесінің толықтай шешімін табуына ықпал ету;
Ауыл тұғындарының негізгі табыс көзі мал шаруашылығы өнімін өндіру болғандықтан
сүтті, қымызды, етті, тері мен жүнді өңдейтін өндіріс орындарын ашуға жұмыс жасап,
мал тұқымын асылдандыруға ерекше мән беріп, ауылшаруашылық кооперативтерін
құруға және осы бағыттағы мемлекеттік бағдарламаларды іс жүзіне асыруға атсалысу;
Ауылдық округте игерілмей жатқан ауылшаруашылық жерлерін анықтап, сол
жерлердің тиімді пайдаланылуына ықпал ету, егін шаруашылығын дамытуға баса
назар аудару;
Ауыл тұрғындарының талап-тілектерін, ұсыныс-пікірлерін аудан басшыларының
назарына жеткізіп, қойылған мәселе бойынша дұрыс шешім қабылдауын жүзеге
асыруға ықпал ету;
Әлеуметтік аз қамтылған отбасылар мен мүмкіндігі шектеулі азаматтарға арнайы есеп
шот арқылы қоғамдастықтықтың шешімімен үнемі көмек көрсетіп тұруға ықпал ету;
Жастардың бос уақытын тиімды пайдалану мақсатында үйірмелер мен спорт
секцияларын ашып, мәдениет және спорт саласын дамытуға үлес қосу;
Салық түсімдерінің көздерін көбейтіп, округтің әлеуметтік-экономикалық жағдайын
жақсартудың жолдарын қарастыру;

Жамбыл ауылдық округі әкімінің лауазымына кандидаттар
1.Әлімқожаев Жұмаш Жапарұлы –
1965 жылы туған, «Қақпақ ауылдық
округі
әкімінің
аппараты»
мемлекеттік мекемесінің бас маманіс басқарушысы, Алматы облысы,
Райымбек ауданы, Қақпақ ауылында
тұрады.
«Нұр Отан» партиясының
мүшесі, ұлты – қазақ.

Әлімқожаев Жұмаш
Жапарұлының сайлауалды
БАҒДАРЛАМАСЫ
Қазақстан Республикасы Президентінің «Қазақстан 2050
СТРАТЕГИЯСЫ»-қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты
атты Қазақстан халқына Жолдауын және «100 нақты қадам-Ұлт
жоспары» бағдарламасын, Мемлекет басшысының «Болашаққа
бағдар:рухани жаңғыру»атты мақаласын басшылыққа ала

отырып, ауылдық округ аумағындағы елді мекендерді инфроқұрылымдарды дамытуға, инвестиция
тартуға ауыл шаруашылығын өркендетуге оның өнімдерін өндіруге берілетін субсидияларды,
дотацияларды, төменгі пайызбен берілетін несиелердің дұрыс бөліну жолдарын қарастырып,
оларды шаруашылық субьектілерімен ауыл тұрғындарының алуына баса назар аудару;
-жастарды кәсіпттік мамандар даярлайтын курстарға оқытуға ықпал жасау;
- ауылда жұмыссыздықты азайту,шағын және орта бизнесті дамыту, кәсіпкерлікті дамыту
халықты жұмыспен қамтудың басты көрсеткіші болғандықтан, жаңа жұмыс орындарын ашуды
қамтамасыз ету;
- ауыл көшелерінің тегістеліп, жөнделуіне, көгалдандыруға, тазаланып ретке келуіне ықпал
етіп,ауыл тұрғындарын сапалы ауыз сумен қамтамасыз ету;
- ауыл тұрғындарының негізгі табыс көзі мал шаруашылығы өнімін
өндіру болғандықтан сүтті,қымызды,етті,тері мен жүнді өңдейтін өндіріс орындарын
ашуға,ауылшаруашылық кооперативтерін құруға
және осы бағыттағы мемлекеттік
бағдарламаларды іс жүзіне асыруға атсалысу;
- ауылдық округте игерілмей жатқан ауылшаруашылық жерлерін анықтап, сол жерлерді тиімді
пайдалануына ықпал ету,егін шаруашылығын дамытуға баса назар аударып,суармалы егістік
жердің өнімділігін арттыруға ықпал ету;
- тыл және еңбек ардагерлеріне,көп балалы аналарға,жетім және жартылай жетім балаларға,аз
қамтылған отбасыларға көмек көрсету жұмыстарын ұйымдастыру;

2. Берікбай Жанат Нұрбекұлы – 1977 жылы туған. Жамбыл ауылдық округінің әкімі. Алматы облысы,
Райымбек ауданы, Қаратоған ауылында тұрады.
«Нұр Отан» партиясының мүшесі, ұлты – қазақ.

Берікбай Жанат Нұрбекұлының сайлауалды БАҒДАРЛАМАСЫ
1.Жамбыл ауылына ауыз су құрылысының жүруіне,
Қаратоған
ауылында басталған ауыз су құрылысының аяқталуына;
2.Жамбыл ауылына 50 орындық дәрігерлік емхана
құрылысының
салынуына;
3.Әкімдік ғимаратының және мәдениет үйі құрылысының
салынуына;
4.Мәдени-спорт шараларын ұйымдастыруға;

5.Әлеуметтік көмекке мұқтаж отбасылар мен азаматтарға
әлеуметтік көмектер көрсетуге;
6.Мемлекеттік бағдарламалардың орындалуын бақылауда
ұстауға;
7.Ауылшаруашылық жерлерінің өз мақсатында игерілуін
және пайдаланылуын қадағалау;
8.Салық түсімдерінің орындалуына және салық көздерін
көбейтуге ықпал жасай оытырып, тиісті жұмыстар жүргізу;

3. Мухаметжанов Дидар Нұрболұлы
– 1991 жылы туған.
«Шәлкөде
ауылдық округі әкімінің аппараты»
мемлекеттік мекемесінің бас маманы,
Алматы облысы, Райымбек ауданы,
Қарасаз ауылында тұрады.
«Нұр
Отан» партиясының мүшесі, ұлты –
қазақ.

Мухаметжанов Дидар
Нұрболұлының сайлауалды
БАҒДАРЛАМАСЫ
1. Ауыз су мәселесі бойынша: - сапалы сумен
елді мекендерді қамтамасыз етіп, «Ақбұлақ»
бағдарламасына сай мәселелерді шешуде нақты
жұмыстар атқару;
2. Әлеуметттік сала бойынша:
- ауыл тұрғындарының тұрмыстарының жақсаруына ықпал жасау. Халықтың
әлеуметтік жағдайының жақсару жолдарын зерделеп, ауылдың жалпы сыртқы
көрінісінің жақсаруына назар аудару;
3.Білім және мәдениет салалары бойынша:
- мектеппен тікелей байланыс орната отырып, сапалы біліммен сусындаған саналы
ұрпақ тәрбиелеу мәселесін басты назарда ұстау. Осы орайда, Президентіміздің

«Болашаққа бағдар-рухани жаңғыру» атты мақаласындағы қолға алған Рухани
жаңғыру саясатының орындалуын қамтамасыз ету барысында -«100 есім» , яғни
өңірдегі қоғамның дамуы мен ұрпақтың өсіп-өнуі үшін тер төккен азаматтар
жөніндегі жинақты шығаруға үлес қосу;
4. Денсаулық сақтау саласы бойынша:
-халыққа сапалы медициналық қызмет көрсетуді назарда ұстау;
-ана мен бала өлімін болдырмау жолдарын ұйымдастыру;
-салауатты өмір салтын қалыптастыруды насихаттау жұмыстарын жандандыру.
Мекемелер арасында тарихи даталарға байланысты түрлі спорттық шаралар
ұйымдастыру, мемлекеттік әлеуметтік дәріханалар ашылуы жолдарын қарастыру;
5. Ауылшаруашылық шаралары бойынша:
-агроөнеркәсіп кешенін мемлекеттік қолдау, сонымен бірге ауылшаруашылық
өнімдерін несиелеу және субсидиялау шараларын халық назарына ұсына отырып,
қажетіне қарай тұтынуды ұйымдастыру;
-ауыл шаруашылығы жерлерінің құнарлығын қалпына келтіру және малдың
өнімділігін арттыру;
-ауылшаруашылық жерлерін мақсатты және оңтайлы пайдалануға бақылауды
күшейту. Пайдаланбай жатқан жерлерді шаруашылық айналымына енгізуге
бағытталған шаралар қолдану;
-шаруа
қожалықтарына
арналған
арзандатылған
жанар-жағармай
материалдарының реттелетін, қажет болғанда субсидияланатын жолын қарастыру;
6. Шағын және орта кәсіпкерлікті дамыту
- жеке кәсіппен айналысқысы келетін азаматтарды қайта оқыту орталықтарымен
байланыса отырып, заманға сай қажетті мамандық иеленуіне ықпал жасай
отырып, ауылда жаңа жұмыс орнын ашу жолдарын қарастырамын /шашатараз
ашу, дөңгелек желімдеу орны, аяқ киім тігу-жөндеу/.
7. Салық түсімдерінің қатаң түрде өз мерзімінде орындалуына назар аудару.

Жалаңаш ауылдық округі әкімінің лауазымына кандидаттар
1. Әлдибеков Теңесбек Әкімбайұлы –
1956 жылы туған. Жылысай ауылдық
округінің
әкімі.
Алматы
облысы,
Райымбек ауданы, Жалаңаш ауылында
тұрады. «Нұр Отан» партиясының
мүшесі, ұлты – қазақ.

Әлдибеков Теңесбек
Әкімбайұлының сайлауалды
БАҒДАРЛАМАСЫ
1.
Қазақстан
Республикасы
Президентінің
«ҚАЗАҚСТАН-2050 СТРАТЕГИЯСЫ»: қалыптасқан
мемлекеттің жаңа саяси бағыты» атты Қазақстан
халқына Жолдауын және «100 нақты қадам-Ұлт
жоспары» бағдарламасын, Мемлекет басшысының
«Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» атты
мақаласын басшылыққа ала отырып, ауылдық округ аумағындағы елді
мекендендерді дамытуға, инфрақұрылымды, сырттан инвестиция тартуға,
ауыл шаруашылығын өркендетуге, оның өнімдерін өндіруге берілетін

2. Икинбаев Тойғанбек Нұрмұханбетұлы – 1963 жылы туған. «Қарабұлақ
ауылдық округі әкімінің аппараты»
мемлекеттік мекемесінің бас маманы.
Алматы облысы, Райымбек ауданы,
А.Нүсіпбеков ауылында тұрады. «Нұр
Отан» партиясының мүшесі, ұлты – қазақ.

Икинбаев Тойғанбек
Нұрмұханбетұлының сайлауалды
БАҒДАРЛАМАСЫ

1. Жалаңаш ауылдық округі экономикасының басты
бағыттарының бірі -мал шаруашылығы. Осыған орай
«Сыбаға», «Алтын асық», «Құлан» бағдарламалары
бойынша шаруа қожалықтарымен бірлесе отырып, асыл
тұқымды бұқа, қошқар, айғыр алу, сөйтіп төрт түлік
малдарды асылдандыруға ықпал ету;
2. Ауыл тұрғындарының мал басын көбейту, өнімділігін артыру және
асылдандыру мақсатында қолдан ұрықтандыру пунктінің жұмыстарын
жақсартуға күш салу;
3. Ауылда жұмыссыздықты азайту мақсатында, кооперативтер құру, шағын
кәсіпкерлікті дамыту және ауылшаруашылық өнімдерін жаhандық сұраныс
жағдайында өндіру;
3. Садырова Айгүл Бектұрсынқызы – 1978
жылы туған.
Жалаңаш ауылдық округі
әкімінің орынбасары.
Алматы облысы,
Райымбек ауданы, Жалаңаш ауылында
тұрады. «Нұр Отан» партиясының мүшесі,
ұлты – қазақ.

Садырова Айгүл
Бектұрсынқызының сайлауалды
БАҒДАРЛАМАСЫ
1. Мемлекеттік бағдарламаларды басшылыққа ала отырып,
ауылдық округтегі елді мекендерді дамытуға, сырттан
инвестиция тартуға және инфрақұрылымдарды, ауыл шаруашылығын мен жол қатынастарын дамытуға баса назар аудару;
2. Ауылдық округтің әлеуметтік даму бағыттары бойынша
ең бастысы- адами ресурстарды дамыту, адамдардың
денсаулығын жақсарту мақсатында заман талабына сай
келетін жаңа медициналық құрал-жабдықтармен қамтылуына, ана мен бала денсаулығын
жақсартуға, медициналық қызметтер көрсетудің сапалы және қолжетімділігін қамтамасыз
етуге атсалысу;
3.Білім беруді экономикалық өсудің жаңа моделінің орталық буынына айналдыруды, атап

жеңілдіктерді субсидияларды, дотацияларды, ең төменгі пайызбен
ауыл тұрғындарының алуына баса назар аудару;
2. Ауыл шаруашылығы жерлерін өз мақсатында тиімді
пайдалануына ықпал ету, егін шаруашылығын дамытуға назар
аудару;
3. Ауыл тұрғындарының негізгі табыс көзі мал шаруашылығы
өнімін өндіру, мал тұқымдарын асылдандыруға, ауылшаруашылық
кооперативтерін
құруға,
осы
бағыттағы
мемлекеттік
бағдарламаларды іс жүзіне асыруға атсалысу;
4. Шағын және орта бизнесті дамытып, ауылдағы жұмыссыздықты
азайтуға күш салу;
5. Халықтың ауыз сумен тұрақты қамтамасыз етілуіне,
көгалдандыруға және ауыл көшелерінің тегістеліп жасалуына
ықпал жасау;
6. Тыл және еңбек ардагерлеріне, көп балалы аналарға, жетім
және жартылай жетім балаларға, аз қамтылған отбасыларға көмек
көрсету жұмыстарын ұйымдастыру;
Ауыл тұрғындарының талап-тілектерін, ұсыныс-пікірлерін аудан
басшыларының назарына жеткізіп, қойылған мәселе бойынша
дұрыс шешім қабылдауын жүзеге асыруға ықпал ету.
4. Ауыл шаруашылығы өнімдерін арттыру мақсатында егіс көлемін
ұлғайту, шаруа қожалықтарына дәнді дақылдар мен көпжылдық шөп
себуге ықпал ету. Егістік жерлерді игерудің технологиясын қатаң
сақтауға және егістік жерлерді өз мақсатында пайдалануда әрбір шаруа
қожалықтарымен жұмыс жүргізу;
5. Ауыл тұрғындарының негізгі табыс көзі мал шаруашылығы өнімдері
болғандықтан өндірілген сүтті, қымызды, етті, тері мен жүнді өңдейтін
өндіріс орындарын ашудың жолдарын іздестіру;
6. Ауыл экономикасындағы кәсіпкерлердің үлесін арттыру, ол үшін
тұрмыстық технологияларды жөндеу, аяқ киім, ағаш шеберханасын,
шаштараз, тағы да басқа тұрғындарға қызмет көрсететін орындар ашуға
көмектесу;
7. Адамдардың денсаулығын жақсарту мақсатында салауатты
өмір салтын насихаттау, ана мен бала денсаулығын жақсартуға,
медициналық қызметтер көрсетудің сапалы және қолжетімділігін
қамтамасыз етуге атсалысу;
8. Ауыл көшелерінің тегістеліп, жөнделуіне, бау-бақшаларға су
әкелінетін арықтардың тазаланып, ретке келуіне ауыл тұрғындарын
жұмылдыру, Жалаңаш, Тоғызбұлақ, Жайдақбұлақ ауылдарын
аудандағы көрікті ауылдардың бірі ретінде қалыптастыруға ықпал ету;
9. Тыл және еңбек ардагерлеріне, көп балалы аналарға,жетім және
жартылай жетім балаларға, аз қамтылған отбасыларға, мүмкіндігі
шектеулі азаматтарға демеушілер арқылы көмек көрсету жұмыстарын
ұйымдастыру.
айтқанда, ағылшын тілі – жаңа технология, жаңа индустрия, жаңа экономика
тілі болғандықтан білім берудің жаңа жүйесіне көшуге, саналы ұрпақ тәрбиелеп,
сапалы білім алуына ықпал ету;
4. «Нәтижелі жұмыспен қамту және жаппай кәсіпкерлікті дамытудың» 20172021 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасын жүзеге асыру бағытында
«Bastau Бизнес» жобасы бойынша жұмыссыз азаматтар, кәсіпкерлер және өзінөзі жұмыспен қамтыған азаматтарды кәсіпкерлік негізде оқытуды жүзеге асыру;
5. Мал басын көбейтіп, тұқымын асылдандыруға ерекше мән беру, кооперативтер
құруға, оның ішінде жастар арасында ауыл шаруашылығы кооперативтерін
құруға, осы бағыттағы мемлекеттік бағдарламаларды іс жүзіне асыруға атсалысу;
6. Округте игерілмей жатқан ауылшаруашылық жерлерін анықтап, сол
жерлердің тиімді пайдалануға, егін шаруашылығын дамытуға баса назар
аударып, егін алқаптарының құрылымын жетілдіруге, суармалы егістік жердің
өнімділігін арттыруға ықпал ету;
7. Ауылдық округтегі елді мекендерді абаттандыру, көркейту, Жалаңаш,
Тоғызбұлақ және Жайдақбұлақ ауылдарын аудандағы көрікті ауылдардың бірі
ретінде қалыптастыруға күш салу;
8. Жайдақбұлақ ауылының тұрғындарына сапалы ауыз су проблемаларын
шешуде нақты жұмыстар ұйымдастыру;
9. Округтегі тыл және еңбек ардагерлеріне, көп балалы аналарға, жетім және
жартылай жетім балаларға, аз қамтылған отбасыларға, мүмкіндігі шектеулі
азаматтарға демеушілер арқылы көмек көрсету жұмыстарын ұйымдастыру.

Жылысай ауылдық округі әкімінің лауазымына кандидаттар
1. Байғозиев Ерболат Сағатбекұлы –
1965 жылы туған. «Ұзынбұлақ ауылдық
округі әкімінің аппараты» мемлекеттік
мекемесінің бас маманы. Алматы облысы,
Райымбек ауданы, Ұзынбұлақ ауылында
тұрады.
«Нұр Отан» партиясының
мүшесі, ұлты – қазақ.

Байғозиев Ерболат
Сағатбекұлының сайлауалды
БАҒДАРЛАМАСЫ
1.Қазақстан Республикасы Президентінің «100 нақты қадам Ұлт
жоспары» бағдарламасын басшылыққа ала отырып, аграрлық
сала бойынша ауылдық округ аумағындағы елді мекендерді
дамытуға, инфроқұрылымдарды, сырттан инвестиция тартуға,
ауыл шаруашылығын өркендетуге, оның өнімдерін өндіруге жеңілдіктерді, субциядияларды,

2. Нарынбаев Қайрат Ұлдаханұлы –
1964 жылы туған. «Жылысай ауылдық
округі әкімінің аппараты» мемлекеттік
мекемесінің бас маманы. Алматы облысы,
Райымбек ауданы, Жылысай ауылында
тұрады.
«Нұр Отан» партиясының
мүшесі, ұлты – қазақ.

Нарынбаев Қайрат
Ұлдаханұлының сайлауалды
БАҒДАРЛАМАСЫ

1. Ауыз су мәселесі бойынша:
Қолтықбастау, Шыбышы ауылдарының тұрғындарына сапалы ауыз су
проблемаларын шешуде жұмыстар атқару.
2. Әлеуметтік сала бойынша:
Халықтың әлеуметтік жағдайын жақсарту, жұмыспен қамту, жаңа
жұмыс орындарын ашу. Ауыл тұрғындарын заман талабына сай қосымша мамандық алуына ықпал ету.
Округтегі мүмкіндігі шектеулі балалар мен жалғыз басты қарттарға, мүгедектерге, көп балалы аналарға
және аз қамтылған отбасыларына әр түрлі көмектер көрсету.
3. Білім саласы бойынша:
Сапалы білім, саналы ұрпақ тәрбиелеуде жетіспейтін кадр мәселесін шешу, оқушылардың білім алуын

3. Нұрғазы Қазбек Дәулеткелдіұлы –
1981 жылы туған. «Райымбек ауданы
әкімінің
аппараты»
мемлекеттік
мекемесінің
ұйымдастыру
бөлімінің
басшысы. Алматы облысы, Райымбек
ауданы, Жылысай ауылында тұрады.
«Нұр Отан» партиясының мүшесі, ұлты –
қазақ.

Нұрғазы Қазбек
Дәулеткелдіұлының сайлауалды
БАҒДАРЛАМАСЫ
1. Ауылдағы бірлік пен ынтымақты дамытуға,
татулықты нығайтып, жақсартуға, «Мәдени мұра»
бағдарламасының іске асырылуына ықпал жасау;
2. Білім беру мен денсаулық сақтау және мәдениет

дотацияларды, ең төменгі пайызбен берілетін несиелердің жолдарын қарастыра
отырып, ауыл тұрғындарының қолын жеткізуіне баса назар аудару. Ауыл
тұрғындарының негізгі шаруасы мал шаруашылығы болғандықтан, өнімдерін
тиімді пайдалану барысында нақты жұмыстар атқару, яғни, мемлекеттік
бағдарламаларды іске асыру мақсатында шағын кәсіпорындардың ашылуына,
кәсіптік білім алып, өркендеуіне атсалысу;
Ауылдық округтің әлеуметтік даму бағыты бойынша басты ресурстарды
дамыту, адамдардың денсаулығын жақсарту мақсатында, білім беру жүйесі
бойынша оқушылардың сапалы білім алып, саналы азамат болып тәрбиелеуіне,
сауықтандыру бағыты бойынша демеушілік жұмыстарын ұйымдастыруды
қамтамасыз ету;
Шағын және орта бизнесті дамыту, халыққа күнделікті қажетті тұрмыстық
қызмет көрсету мақсатында шаштараз, аяқ киім жөндеу, тігін қызметі және
шағын жөндеу шеберханаларын ашу, керек болған жағдайда арнайы даярлық
курстарынан өткізуге ықпал жасау;
Ауылдың көшелері, әр үйдің ауласының таза болуына және ауыл тұрғындарының
толыққанды өміріне араласа отырып, мәселелердің оң шешілу барысына
қалтқысыз еңбек ету.
қатаң бақылауда ұстау. Сонымен қатар қосымша үйірмелер ашуды қолға алу.
4. Денсаулық саласы бойынша:
Халыққа сапалы қызмет көрсетуде округке жоғары санаттағы дәрігерлердің келуіне ықпал
ету. Ана мен бала өлімін болдырмаудың барлық шараларын қарастыру. Диспансерлік есепте
тұрған аурулардың ем қабылдауын бақылау.
5. Мәдениет саласы бойынша:
Округтегі мәдениет үйлерін күрделі жөндеуден өткізу. Даталы мерекелердің, әр түрлі
шаралардың өз деңгейінде өтуі үшін нақты жұмыстар ұйымдастыру.Салауатты өмір салтын
қалыптастыру мақсатында спорттық алаңдарда жарыстар өткізу, ат спортының дамуын
қолға алу.
6. Ауылшаруашылық саласы бойынша:
Округтегі ауылшаруашылық жерлерін өз мәнінде тиімді пайдалану мақсатында жұмыстар
ұйымдастыру. Шаруа қожалықтары мен ауыл тұрғындарының лизингке ауылшаруашылық
техникаларын алуға, мал басын асылдандыруға ықпал жасау. Құлан бағдарламасын жүзеге
асыру.
7. Шағын және орта кәсіпкерлікті дамыту:
Әр түрлі жұмыс орындары яғни, шаштараз, аяқ киім жөндеу, нан пісіру, тойхана,
техникалық қызмет көрсету цехтарын ашуды ұйымдастыру,
8. Салық түсімдері бойынша:
Салық түсімдерінің бюджетке түсуін бақылау, салық түсімдерін көбейту мақсатында жаңа
жұмыс орындарын ашу.
Басқа да салалар бойынша:
Жылысайдағы почта ғимаратын салуды қолға алу.

саласының
материалдық-техникалық
базасын
нығайтып,
жандандыру, білім сапасын арттыруды бақылау, «Балапан»
бағдарламасы бойынша жұмыс жасауға ықпал ету;
3. Зейнеткерлер мен қарттардың және мүгедектердің әлеуметтік
жағдайын жақсартуға атсалысу;
4. Еліміздің ертеңі болатын жастарға салауатты өмір салтын
таңдауға үгіт-насихат жұмыстарын күшейтіп, жастардың бос
уақытын тиімді пайдалануына, жастарды жұмысқа орналастыруға,
отансүйгіштік қасиетін қалыптастырып, патриоттық тәрбие беруге,
жас таланттардың жан-жақты өркендеуіне ықпал етіп, жастар
арасындағы қылмысты азайту үшін жұмыстар жүргізу;
5. Ауыл шаруашылығы мен мал шаруашылығын қолдауға ерекше
көңіл бөлу, шаруашылықпен айналысатын азаматтар мен шаруа
қожалықтарының тілектері мен мұқтаждықтарын ескеріп қолдау
көрсету;
6. Округте туризм саласын дамыту бойынша тиісті жұмыстар
атқаруға күш салу.

Нарынқол ауылдық округі әкімінің лауазымына кандидаттар
1. Иманбеков Оспан Әлімжанұлы
– 1957 жылы туған,
Нарынқол
ауылдық округінің әкімі. Алматы
облысы, Райымбек ауданы, Нарынқол
ауылында тұрады.
«Нұр Отан»
партиясының мүшесі, ұлты – қазақ.

Иманбеков Оспан
Әлімжанұлының сайлауалды
БАҒДАРЛАМАСЫ

1.Қазақстан Республикасы Президентінің «100
нақты қадам-Ұлт жоспары» бағдарламасын
басшылыққа ала отырып, ауылдық округ
аумағындағы елді мекендерді дамытуға,
инфроқұрылымдарды, сырттан инвестиция
тартуға бірінші кезекте ауыл шаруашылығын
өркендетуге оның өнімдерін өндіруге берілетін жеңілдіктерді,
субсидияларды, дотацияларды, ең төменгі пайызбен берілетін
несиелердің дұрыс бөліну жолдарын қарастырып, оларды ауыл
тұрғындарының алуына баса назар аудару;
2.Халыққа тұрмыстық қызмет көрсету саласында өте қажет теледидар,
тоңазытқыш, электр заттарын жөндеу шеберханаларын ашуға жастарды

2. Қалқабаев Жандос Таубалдыұлы
– 1985 жылы туған.
«Жамбыл
ауылдық округі әкімінің аппараты»
мемлекеттік мекемесінің бас маманы.
Алматы облысы, Райымбек ауданы,
Жамбыл ауылында тұрады.
«Нұр
Отан» партиясының мүшесі, ұлты –
қазақ.

Қалқабаев Жандос
Таубалдыұлының сайлауалды
БАҒДАРЛАМАСЫ

Әкім болу – демек, округ тұрғындарымен тығыз
қарым-қатынаста болып, олардың әлеуметтік
жағдайының жақсаруына, талап-тілектерінің
орындалуына, округтің көркеюі жолында адал
қызмет ету.
1. Халықтың әл-ауқатын көтеру бағытында жұмыс жасап, әлеуметтік
мәселелерді үнемі назарда ұстау;
2. Адамның басты капиталы – білім. Осы тұрғыда округтегі білім беру

3. Мұқи Жантелі Мұқиұлы – 1957
жылы туған.
Сарыжаз ауылдық
округі әкімінің орынбасары. Алматы
облысы, Райымбек ауданы, Сарыжаз
ауылында тұрады.
«Нұр Отан»
партиясының мүшесі, ұлты – қазақ.

Мұқи Жантелі Мұқиұлының
сайлауалды БАҒДАРЛАМАСЫ
Халықтың көкейінде жүрген түйткілді мәселелерді
дер кезінде қолға алу, шешімін табу— кез- келген
әкімнің абыройлы міндеті болып табылады.
Осы мақсатта:
- Райымбек ауданының, оның ішінде Нарынқол
ауылдық округінің экономикасын одан әрі дамытуға
жәрдем ету;
-әлеуметтік сала нысандарының, оның ішінде
ауылды жақсарту бойынша жұмысты жалғастыру;
-әлеуметтік тұрақтылық пен Қазақстан азаматтарының қорғалуын нығайтуға
және халықты жұмыспен қамтуда мемлекеттік әлеуметтік саясаттың басты
басымдылығын іске асыруға жәрдем көрсету;
- халыққа тұрмыстық қызмет көрсету саласында өте қажет теледидар,

сол бағытта мамандар даярлайтын курстарға оқытуға ықпал жасау;
3. Ауылда жұмыссыздықты азайту, шағын және орта бизнесті дамыту,
кәсіпкерлікті дамыту халықты жұмыспен қамтудың басты көрсеткіші
болғандықтан жұмыс орындарын ашуға күш салу;
4. Ауыл көшелерінің тегістеліп, жөнделуіне, бау-бақшаларға су
әкелінетін арықтардың тазаланып, ретке келуіне ауыл тұрғындарын
жұмылдыру және ауыз су мәселесінің толықтай шешімін табуына ықпал
ету;
5. Білім беру жүйесі бойынша мектептердің жаңа білім беру жүйесіне
көшуіне, саналы ұрпақ тәрбиелеп, сапалы білім алуына ықпал етіп,
жастардың ауыл экономикасын көтеруге қажетті мамандықтарды
игеруіне қамқор болу;
6. Ауыл тұғындарының негізгі табыс көзі мал шаруашылығы өнімін
өндіру болғандықтан сүтті, қымызды, етті, тері мен жүнді өңдейтін
өндіріс орындарын ашуға жұмыс жасап, мал тұқымын асылдандыруға
ерекше мән беру, ауылшаруашылық кооперативтерін құруға, осы
бағыттағы мемлекеттік бағдарламаларды іс жүзіне асыруға атсалысу;
7. Ауылдық округте игерілмей жатқан ауылшаруашылық жерлерін
анықтау, егін шаруашылығын дамытуға баса назар аударып, суармалы
егістік жердің өнімділігін арттыруға ықпал етеу;
Ауыл тұрғындарының талап-тілектерін, ұсыныс-пікірлерін аудан
басшыларының назарына жеткізіп, қойылған мәселе бойынша дұрыс
шешім қабылдауын жүзеге асыруға ықпал етемін.
ұйымдарымен үнемі байланыста болып, оқушылардың түрлі деңгейдегі
байқауларға қатысуларына жағдай жасау;
3. Округ тұрғындарына сапалы медициналық көмек көрсетуді басты
назарда ұстау;
4. Нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамытудың
2017 – 2021 жылдарға арналған бағдарламасы бойынша жұмыссыз
азаматтардың қайта даярлаудан өту мен несие алуына көмектесіп, шағын
кәсіпкерлікпен айналысушылар санын арттыру бағытында жұмыс жасау;
5. Округ тұрғындарын рухани қолдау бағытында ауыл кітапханасы мен
клуб үйі жұмыстарының жандануын назарда ұстай отырып, тиісінше
қолдау көрсету;
6. Аз қамтылған, көп балалы отбасыларды, мүмкіндігі шектеулі жандарды
назардан тыс қалдырмай, қамқорлық жасау;
7. Округтің санитарлық тазалығын үнемі бақылауда ұстап, көгалдандыру
мен абаттандыруға жұмыс жасау;
8. Болашақ — жас ұрпақтың еншісінде. Демек, ауыл жастарының
спортпен шұғылданып, түрлі жарыстарға қатысуларына жағдай жасай
отырып, ауылда тұрақтауына, округ халқының санын арттыруға күш салу;
9. Ауыл шаруашылығын дамытуда мал тұқымын асылдандыруға,
округтегі мал басын көбейтуге, шаруа қожалықтары құрылымдарының
санын арттыру бағытында жұмыс жасау;
10. Округтегі кәсіпкерлер, шаруа қожалықтарымен тығыз байланыста
болып, ауылдың мәдени, қоғамдық жұмыстарына белсенді араласуларын
ұйымдастыру.
тоңазытқыш, электр заттарын жөндеу, машина жасау шеберханаларын ашуға,
жастарды сол бағытта мамандар дайындайтын курстарға оқытуға ықпал
жасау;
-Нарынқол, Қостөбе ауылдарының көшелерінің тегістеліп, жөнделуіне,
бау- бақшаларға су әкелінетін арықтардың тазаланып, ретке келуіне ауыл
тұрғындарын жұмылдыру және ауыз су мәселесінің толықтай шешім табуына
ықпал ету;
-ҰОС ардагерлері мен тыл еңбеккерлеріне, көп балалы аналарға, жетім және
жартылай жетім балаларға, аз қамтылған отбасыларға көмек көрсетуге ықпал
жасау;
-ауыл тұрғындарының негізгі табыс көзі мал шаруашылығы өнімін өндіру
болғандықтан өндірілген сүтті, қымызды, етті, тері мен жүнді өндейтін өндіріс
орындарын ашуға жұмыс жасау;
-егін алқаптарының құрылымын жетілдіруге, суармалы егістік жердің
қайтарымын арттыруға ықпал ету;
-демеушілер іздестіре отырып, Қостөбе ауылында мешіт салуға,
ауылды көркейтуге, ауыз суды шешуге және экономикасын жақсартуға күш
салу;
-ауыл тұрғындарының талап - тілектерін, ұсыныс – пікірлерін аудан
басшыларының назарына жеткізіп, қойылған мәселе бойынша дұрыс шешім
қабылдауын жүзеге асыруға ықпал етемін;
-шекара заңдылығына байланысты шекара қызметкерлері мен ауыл
тұрғындарының арасында үгіт – насихат жұмыстарын жүргізу;
-бос тұрған үлкен ғимараттарды қайтадан іске қосуға жұмыс ұйымдастыру.

Сарыжаз ауылдық округі әкімінің лауазымына кандидаттар
1. Малтақбаев Талғат Төреханұлы–
1972
жылы
туған.
«Қарасаз
ауылдық округі әкімінің аппараты»
мемлекеттік мекемесінің бас маманіс басқарушысы. Алматы облысы,
Райымбек ауданы, Қарасаз ауылында
тұрады.
«Нұр Отан» партиясының
мүшесі, ұлты – қазақ.

Малтақбаев Талғат
Төреханұлының сайлауалды
БАҒДАРЛАМАСЫ
1. Елбасымыздың, облыс әкімінің, аудан әкімінің саясатын
жүзеге асыра отырып, ауданымыздың әлеуметтік - экономикалық
жағдайын көтеру, соның ішінде ауылымыздың экономикасын
көтеруге баса назар аударып, әрбір жанұяның мұң-мұқтажы
мен ұсыныстарына әр уақытта мұқият көңіл бөлу, пікірлерімен санасып, олардың өтініштерінің
мүмкіндігінше оң шешілуіне ықпал етеу;

2. Нүсіпов Жолдасбай Құрманұлы –
1962 жылы туған. Райымбек ауданының
«Экономика және бюджеттік жоспарлау
бөлімі» мемлекеттік мекемесі басшысының
орынбасары, Алматы облысы, Райымбек
ауданы, Кеген ауылында тұрады. «Нұр
Отан» партиясының мүшесі, ұлты – қазақ.

Нүсіпов Жолдасбай
Құрманұлының сайлауалды
БАҒДАРЛАМАСЫ
31 қаңтар 2017 жылғы Қазақстан Республикасы Президентінің
“Қазақстанның үшінші жаңғыруы: Жақандық
бәсекеге
кабілеттілік және «Қазақстан республикасы 2050» Стратегиясықалыптасқан мемлекеттік жаңа саяси бағыты” атты Қазақстан
халқына Жолдауын, «100 нақты қадам» ұлт жоспарының
«Индустрияландыру және өсім» бағытын жүзеге асыруға,
Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың «Болашаққа бағдар: Рухани
жаңғыру» атты мақаласын басшылыққа ала отырып, ауылдық округ аумағындағы Сарыжаз,

2. Ауылдарда балалар тәрбиесіне, білім және денсаулық сақтау саласына көңіл бөліп, мәдениет пен
спорттың, ауыл шаруашылығының дамуына («Сыбаға», «Алтын асық», «Құлан» және «Бизнестің
жол картасы - 2020» бағдарламаларының орындалуына) ықпал ету;
3. Ауылдардың әлеуметтік жағынан аз қамтылған отбасыларының, көпбалалы аналардың мұңмұқтаждарын үнемі назарда ұстау мақсатында құзырлы органдарға өткір мәселелер қойып,
шешімін табуына, ауыл жастарының қолы бос уақытында мәдени қоғамдық жұмыстармен,
спортпен шұғылдануына, жұмыссыз азаматтарды жұмысқа тартуға ықпал ету;
4. Көмірші ауылын сапалы ауыз сумен қамтамасыз етуге және округтегі елді мекендердің
көшелеріне кезең-кезеңімен асфальт жолдар салынуына және көше жарығын орнатуға, балалар
ойын алаңдары мен спорт алаңдарының салынуына ықпал ету;
5. Мемлекеттік «Жасыл-ел» бағдарламасы аясында, ауылдық аймаққа қарасты елді мекендерді
көріктендіру - көгалдандыру жұмыстарын қолға алу;
6. Ауылда учаскелік полиция қызметкері мен ақсақалдар алқасы және көше комитеті
төрағаларымен бірлесе отырып, жастар тәрбиесіне көңіл бөлу, қоғамдық тәртіптің сақталуына,
ауылдардағы көше тазалығына мән беру, күл-қоқыстарды арнайы тиісті орындарға шығару,
санитарлық-тазалық нормаларын сақтауды ұйымдастыру;
7. Ауылдық аймақтағы ауылшаруашылық саласын өркендету мақсатында төменгі пайыздық
несиелік бағдарламалар қарастыруға, округтегі ауылдардан түлеп ұшқан беделді және дәулетті
азаматтармен «Туған жерім – тұғырым!», «Туған жерге-туыңды тік!», « Ауылым – алтын бесігім!»
акцияларын өткізе отырып, монша, халыққа қызмет көрсету орталығы (шаштараз, фотосалон,
спорттық ойындар және т.б.) салуға, мәдени - спорттық іс-шараларға, көп балалы және аз қамтылған
отбасыларға демеушілік жасауға тікелей ықпал ету.
Көмірші, Ақбейіт ауылдарының экономикалық – әлеуметтік даму жоспарының орындалуына.
- ауылдық округтің әлеуметтік даму бағыттары бойынша ең бастысы адами ресурстарды дамыту,
адамдардың денсаулығын жақсарту мақсатында заман талабына сай келетін жаңа медициналық
құрал- жабдықтармен қамтылуына, ана мен бала денсаулығын жақсартуға, медициналық
қызметтер көрсетудің сапалы және қолжетімділігін қамтамасыз етуге атсалысамын;
- білім беру жүйесі бойынша балалардың сапалы білім алуына ықпал ету, жастардың ауыл
экономикасын көтеруге қажетті мамандықтарды игеруге ықпал жасау;
- Қазақстан Үкіметінің агроөнеркәсіптік кешенді дамытудың
«Агробизнес -2020»
бағдарламасын басшылыққа ала отырып, « Сыбаға», « Алтын асық», « Құлан» бағдарламаларын
іске асыруға;
- « Жұмыспен қамту 2020 жол картасы бағдарламасы» бойынша кәсіпкерлікті дамыту,
отбасылық мал бордақылау алаңдарын ашуға және несие алуға ауыл тұрғындарының қол
жетімділігін;
- егін шаруашылығын дамытуға, оның ішінде суармалы егістіктің жердің көлемін арттырып,
өнімділігін арттыруға;
- ауылды көркейту- көгалдандыру жұмыстарын жүргізе отырып, ауыл көшелерінің жөнделуін,
бау - бақшаларға су келетін арықтардың тазаланып, ретке келуіне жұмыс жасаймын;
- ауыл тұрғындарының талап- тілектерін, ұсыныс- пікірлерін аудан басшыларының назарына
жеткізіп, қойылған мәселе бойынша дұрыс шешімін тауып орындалуына ден қоямын;
- өз қызметімде тыл және еңбек ардагерлеріне, көп балалы аналарға, жетім және жартылай
жетім балаларға, аз қамтылған отбасыларға, мүмкіндігі шетеулі азаматтарға демеушілер арқылы
көмек көрсету жұмыстарын ұйымдастырамын.

Хантәңірі
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29 шілде, сенбі,
2017 жыл g.hantaniri@mail.ru.

Ауылдық округтер әкімдері лауазымдарына тіркелген кандидаттар
3. Оралқұлов Нұрлан Әбдәлімұлы –
1959 жылы туған. Сарыжаз ауылдық
округінің әкімі. Алматы облысы,
Райымбек ауданы, Сарыжаз ауылында
тұрады. «Нұр Отан» партиясының
мүшесі, ұлты – қазақ.

Оралқұлов Нұрлан
Әбдәлімұлының сайлауалды
БАҒДАРЛАМАСЫ
Елбасының Қазақстан халқына
арнаған Жолдауынан
туындайтын
міндеттерді басшылыққа ала отырып:
- ауылдық округ аумағындағы халықтың әл-ауқатын көтеру
мақсатында
әлеуметтік нысандарды дамытуға, ауыл шаруашылық
бағдарламаларын іске асыруға, ауылдағы жер телімдерін өз

мақсатында пайдалануға Қазақстан Республикасының «Ауыл шаруашылығы коорперативтері
туралы» Заңын басшылыққа ала отырып, ауылдық округтегі шаруа қожалықтарын біріктіру
арқылы ірілендіру жұмыстарын ұйымдастыруға қоғамдық кеңес мүшелерімен жұмыс істеу;
- ауыл тұрғындарының негізгі табыс көзі мал шаруашылығы
болғандықтан ауыл тұрғындарының мал шаруашылығынан алынатын өнімдерді молайтуға және
ауылдағы мал сою пунктін, мал бордақылау алаңдарын салуға ықпал ету;
-ауыл шаруашылық «Құлан», «Алтын асық», «Сыбаға»
бағдарламаларымен өз деңгейінде жұмыстар ұйымдастырып, мал тұқымын асылдандыруға нақты
іс – әрекеттер жасау;
-жұмыссыз саналатын ауыл тұрғындарының несие алуына, шағын кәсіпкерлікпен
айналасуына ауданның жұмыспен қамту орталығымен және Райымбек несие серіктестігімен,
Кәсіпкерлік палатасымен біріге
отырып,жұмыс орындарының құрылуына, ауылдағы
жұмыссыздықтың деңгейін төмендетуге ықпал ету;
-қоғамдық кеңес мүшелерімен, қоғамдық ұйымдармен және осы
округтен сайланған маслихат депутатымен, жастар ұйымымен біріге отырып, ауылдағы өзекті
мәселелерді шешуге, салауатты өмір салтын қалыптастыруға ықпал ету;
-мекеме , қоғамдық ұйым,шаруашылық жетекшілерімен, ауыл тұрғындарымен бірлесе отырып
округтің әлеуметтік – экономикалық жағдайын жақсартуға ,жаңа жұмыс орнын ашу арқылы
жұмыссыздықты азайтып,салық төлемдері мен алымдарды мерзімінде жинап бюджетке құю,
ауылдық мәдениетін көтеру,орта және шағын кәсіпкерлікті қолдау жұмыстарын ұйымдастыру.

Саты ауылдық округі әкімінің лауазымына кандидаттар
1.Әшімжанов Серікбол Садатбекұлы
– 1985 жылы туған.
Жалаңаш
ауылдық округіінің әкімі. Алматы
облысы, Райымбек ауданы, Жалаңаш
ауылында тұрады.
«Нұр Отан»
партиясының мүшесі, ұлты – қазақ.

Әшімжанов Серікбол
Садатбекұлының сайлауалды
БАҒДАРЛАМАСЫ
Ең бастысы, туған ел мен жердің өзекті
мәселелерін шешуге барынша атсалысу.
Елбасымыз
Н.Назарбаевтың
халқымызға
арнаған Жолдауында айтылған міндеттер мен
тапсырмаларды, мемлекеттік және аймақтық
бағдарламаларды
орындау
мақсатында

2. Ибраимов Әлібек Тұрыскелдіұлы –
1961 жылы туған. Кеген ауылдық округі
әкімінің орынбасары. Алматы облысы,
Райымбек ауданы, Кеген ауылында
тұрады. «Нұр Отан» партиясының мүшесі,
ұлты – қазақ.

Ибраимов Әлібек
Тұрыскелдіұлының
сайлауалды БАҒДАРЛАМАСЫ
Саты және Күрметі ауылдарындағы халықтың
әлеуметтік-тұрмыстық жағдайына назар аудару,
шағын және орта бизнесті дамыту, кәсіпкерлер
мен фермерлік шаруашылыққа кең өріс ашып,
округте туризмді дамытып, тұрғындарды
жұмыспен қамтамасыз етуге көңіл аудару.

3. Сәрсенбай Болат Жапсарбайұлы –
1962 жылы туған. «Жалаңаш
ауылдық округі әкімінің аппараты»
мемлекеттік мекемесінің бас маман –
салық инспекторы. Алматы облысы,
Райымбек
ауданы,
А.Нүсіпбеков
ауылында тұрады. «Нұр Отан»
партиясының мүшесі, ұлты – қазақ.

Сәрсенбай Болат
Жапсарбайұлының
сайлауалды БАҒДАРЛАМАСЫ
ҚР Президентінің 100 нақты қадам – Ұлт жоспары бағдарламасын, «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» атты мақаласын
басшылыққа алып, ауылдық округ аумағында елді мекендерді
дамыту, сырттан инвестиция тарту, инфрақұрылымдарды, ауыл

жұмыс ұйымдастыру. Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23
қаңтардағы «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік
басқару және өзін-өзі басқару» туралы Заңы басшылыққа алынады.
Ауыл экономикасының тұрақты өсуін қамтамасыз ету, халықтың
күнкөріс деңгейін жақсартуға барлық жағдайлар жасау. Ауылға
инвестициялар тарту, тұрғындарды тәулік бойы таза сумен қамтамасыз
ету, өңірде шағын және орта бизнесті дамыту арқылы жұмыссыздық
мәселесін шешу. Кәсіпкерлерге үнемі қолдау көрсетіп отыру. Тұрмысы
төмен отбасыларды, әлеуметтік жағынан қорғауға мұқтаж жандарға
түрлі қайырымдылық акцияларын ұйымдастыру арқылы көмек
көрсету. Саты ауылдық округі бойынша көркейту, көгалдандыру әрі
абаттандыру жұмыстарына ықпал ету. Жаңа жұмыс орындарына
жергілікті тұрғындарды орналастыру. Ауылда қоғамдық тәртіпті
жолға қою, қылмыстың алдын алу үшін аудандық ішкі істер бөлімімен
бірге жұмыстар ұйымдастыру қажет. Мүмкіндігі шектеулі азаматтарды
қысқа мерзімді оқу курстарына тарта отырып, олардың мүмкіндігінше
жұмыспен айналысуына көмек көрсету.
Ауылды көркейту, көгалдандыруға баса назар аударып, егін және мал
шаруашылығы өнімдерін молайтуға, егіншілік мәдениетін көтеруге,
мал тұқымын асылдандыруға назар аудару. Денсаулық сақтау, білім
беру және жастар ісіне көңіл бөлінеді. Ауыл әкімі болып сайлана қалса
ең алдымен Саты-Күрметі ауылының арасындағы 12 шақырым жолды
жасатуды қолға алу. Саты ауылындағы мәдениет үйінің едені ескіріп
кетті. Оның жасалуын ұйымдастыру. Күрметі ауылындағы орталық
көшеге құм-тас төккізіп, көшесінің жарықтануына жағдай жасау.
Әкімшіліктің ғимаратын жасатуға ықпал ету. Полиция, малдәрігерлік
пункттің ғимараттарының салынуына мүдделі болу. Тыл және еңбек
ардагерлеріне, көп балалы аналарға, жетім және жартылай жетім
балаларға, аз қамтылған отбасыларға, мүмкіндігі шектеулі жандарға
демеушілер арқылы көмек көрсетуді ұйымдастыру. Қоғамдық тәртіптің
қатаң сақталуына ықпал ету. Ауылда салауатты өмір салтын орнықтыру.
Мәдениет үйінің жұмысын жақсы жолға қойып, ауыл жастарының бос
уақытын тиімді өткізу. Спорттық жарыстар, мәдени шараларды үнемі
жүзеге асыру.
шаруашылығын дамытуға, жол қатынастарын жақсартуға баса назар аудару. Округтегі елді
мекендердің әлеуметтік және экономикалық саласын дамыту, халықтың әлеуметтік жағдайын
жақсарту, мәдени және рухани байлығымызды көтеруге ықпал ету. Ең бастысы, адами ресурстарды
дамыту, адамдардың денсаулығын жақсарту мақсатында салауатты өмір салтын насихаттау, ана
мен бала денсаулығын жақсартуға, медициналық қызметтер көрсетудің сапалы және қолжетімді
болуын қамтамасыз ету. Мектепке дейінгі білім берудің жаңа жүйесіне көшуге, саналы ұрпақ
тәрбиелеп, сапалы білім алуына көңіл аудару. Жас ұрпақтың ауыл экономикасын көтеруге
қажетті білім алып, мамандықтарды игеруіне ықпал жасау. Жұмыссыздықты азайту мақсатында
кооперативтер құру, шағын кәсіпкерлікті дамыту, ауыл шаруашылығы өнімдерін жаһандық
сұраныс жағдайында өндіруге назар аудару. Мал басын көбейту, мал тұқымын асылдандыру,
«Құлан», «Сыбаға», «Алтын асық» мемлекеттік бағдарламаларды жүзеге асыруға атсалысу. Өңірде
«Жасыл ел» бағдарламасын іске асыра отырып, ауылдарды көркейту, абаттандыру жұмыстарын
жүргізу. Ауыл көшелерінің тегістеліп, жөнделуіне, су келетін арықтардың талапқа сай болуына
ауыл тұрғындарын жұмылдырып отыру. Саты мен Күрметі ауылдарын аудандағы көрікті ауыл
ретінде қалыптастыруға ықпал ету. Жастарды Отанды сүюге тәрбиелеу. Еңбекке баулу. Осы
мақсатта қажетті іс-шараларды қолға алу. Ауыл тұрғындарының ұсыныстарына, талаптарына
баса көңіл аудару, қажетті мәселелерді аудан басшыларының назарына жеткізу. Тыл және
еңбек ардагерлеріне, көп балалы аналарға, жетім мен жартылай жетім балаларға, аз қамтылған
отбасыларға, мүмкіндігі шектеулі жандарға демеушілер арқылы көмек көрсетіп отыру.

Тасашы ауылдық округі әкімінің лауазымына кандидаттар
1. Әлиасқаров Жеңісбек Мөнкебайұлы – 1961 жылы туған. «Райымбек
ауданының
ауыл
шаруашылығы
бөлімі»
мемлекеттік
мекемесінің
басшысы. Алматы облысы, Райымбек
ауданы, Ақсай ауылында тұрады.
«Нұр Отан» партиясының мүшесі,
ұлты – қазақ.

Әлиасқаров Жеңісбек
Мөңкебайұлының сайлауалды
БАҒДАРЛАМАСЫ
ҚР Президентінің «100 нақты қадам – Ұлт жоспары»
бағдарламасын басшылыққа ала отырып, ауылдық округ
аумағындағы елді мекендерді дамыту, инфрақұрылымдарды
жақсарту, сырттан инвестициялар тарту арқылы бірінші

2. Сұлтан Айдын Қасымханұлы
– 1980 жылы туған. «Бөлексаз
ауылдық округі әкімінің аппараты»
мемлекеттік мекемесінің бас маманіс басқарушысы. Алматы облысы,
Райымбек ауданы, Бөлексаз ауылында
тұрады. «Нұр Отан» партиясының
мүшесі, ұлты қазақ.

Сұлтан Айдын
Қасымханұлының
сайлауалды БАҒДАРЛАМАСЫ
ҚР Президентінің «Қазақстан Республикасындағы 2015
жылға дейінгі аумақтық даму стратегиясы туралы» Жарлығын
басшылыққа ала отырып, ауылдық округ аумағындағы елді
мекендерді дамытуға, ауыл шаруашылығын өркендетуге,
оның өнім өндіруге берілетін жеңілдіктерді, субсидияларды,

2. Ташиев Ринат Айтжанұлы – 1980
жылы туған. «Райымбек ауданының
әкімі
аппараты»
мемлекеттік
мекемесінің бірыңғай персоналды
басқару қызметі (кадр қызметі)
бөлімінің бас инспекторы. Алматы
облысы, Райымбек ауданы, Тасашы
ауылында тұрады. «Нұр Отан»
партиясының мүшесі, ұлты – қазақ.

Ташиев Ринат Айтжанұлының
сайлауалды
БАҒДАРЛАМАСЫ
«100 нақты қадам: Ұлт жоспары» бойынша инфрақұрылымдарды
дамыту, көшелерді асфальттауға, жарықтандыруға, көркейту мен
көгалдандыруға баса назар аудару. Ауыл тұрғындарының шағын

кезекте ауыл шаруашылығын өркендету, оның өнімдерін өндіруге берілетін жеңілдіктерді
пайдалану. Субсидияларды, дотацияларды, ең төменгі пайызбен берілетін несиелердің дұрыс
бөлінуінің жолдарын қарастыру, оларды ауыл тұрғындарының қол жеткізуіне жол ашу. Ауылда
жұмыссыздықты азайту, шағын және орта бизнесті дамыту, кәсіпкерлікті өркендету арқылы
халықтың жұмыспен қамтылуы – басты көрсеткіш. Осы салаға күш салу. Жаңа жұмыс орындарының ашылуына мүдделі болу. Ауыл көшелерінің тегістеліп, жөнделуіне ауыл тұрғындарын
жұмылдыру. Мектепті күрделі жөндеуден өткізудің жоба-жоспарын жасату, ауыз су мәселесінің
толық шешімін табуына атсалысу. Мектептің жаңа білім беру жүйесіне көшу арқылы саналы
ұрпақ тәрбиелеп, сапалы білім алуына назар аударып отыру. Жастардың ауыл экономикасын
көтеруге қажетті мамандықтарды игеруіне ықпал жасау. Ауыл тұрғындарының басты табыс
көзі мал шаруашылығы өнімдерін өндіру болғандықтан сүтті, қымызды, етті, жүнді өңдейтін
өндіріс орындарын ашуға, мал тұқымын асылдандыруға ерекше мән беріп, ауылшаруашылық
кооперативтерін құруға бар күш-жігерді жұмсау. Осы бағыттағы мемлекеттік бағдарламаларды
іс жүзіне асыруға атсалысу. Игерілмей жатқан жерлерді анықтап, сол жерлердің тиімді
пайдаланылуын қарастырып отыру. Егін шаруашылығын дамытуға назар аудару. Аз қамтылған
отбасылар мен мүмкіндігі шектеулі азаматтарға арнайы есеп шот арқылы қоғамдастықтың
шешімімен үнемі көмек көрсетіп отыру. Жастардың бос уақытын тиімді пайдалану. Үйірмелер
мен спорт секцияларын ашып, ауыл мәдениетін, спортын дамытуға назар аудару. Салық көздерін
көбейтіп, округтің әлеуметтік- экономикалық жағдайын жақсарту.
дотацияларды, ең төменгі пайызбен берілетін несиелердің дұрыс бөлінуінің жолдарын қарастыру.
Оған ауыл тұрғындарының қол жеткізуіне көмектесу. Елбасымыздың «Қазақстан 2050
стратегиясы» бойынша алға қойылған міндеттерді орындау жолында Тасашы ауылдық округінде
халықтың көкейінде жүрген мәселелерін дер кезінде қолға алып отыру. Ауылдың ішкі мәселелерін
қоғамдық ұйымдармен бірлесе отырып шешу. Ауыл тұрғындарымен, мекемелермен тығыз
байланыста болу. Халыққа қызмет көрсету саласында шеберханалар ашып, жұмыссыз жастарды
сол бағытта мамандар дайындайтын курстарда оқытуға ықпал ету. Жаңа жұмыс орындарын ашуға
атсалысу. Мал басын өз төлі есебінен көбейту керек. Мал тұқымын асылдандырмай мол өнім алу
мүмкін емес. Мал шаруашылығындағы мемлекеттік бағдарламаларды жүзеге асыру. Жастардың
бос уақыттарын тиімді пайдалану. Салауатты өмір салтын қалыптастыруға ықпал жасау. «Спорт
– денсаулық кепілі» атты спорттық әр түрлі жарыстар ұйымдастырып отыру. Жастармен жұмыс
жасау, олардың өнермен айналысуына ықпал жасау. Сол мақсатта көркемөнерпаздар үйірмесінің
жұмысын жолға қою. «Жасыл ел» бағдарламасы бойынша ауылды көгалдандыру, көркейту.
Ауылдың күл-қоқыстан таза болуын қамтамасыз ету. Көп балалы, аз қамтылған отбасыларға,
мүмкіндегі шектеулі жандарға дүкендерден әлеуметтік бұрыш ұйымдастырып, арзандатылған
бағамен күнделікті тұрмысқа қажетті заттарды алып беруге ықпал ету. Аудандық жұмыспен қамту
мекемесімен бірлесе отырып, «Жұмыспен қамту – 2020» бағдарламасын басшылыққа ала отырып,
жұмыссыздарды жаңа кәсіпке оқыту, оларды жұмысқа орналастыру, жаңа жұмыс орындарын ашу
басты міндеттердің бірі. Тыл және еңбек ардагерлерін, қарттарды айрықша қамқорлыққа алу.
Мұғалімдер мен дәрігерлердің тұрақтануына жағдай жасау, «Дипломмен ауылға» бағдарламасын
іске асырып отыру. Ауыл тұрғындарын кооперативтер құруға жұмылдыру.
және орта кәсіпкерлікпен айналысуына, жеңілдікпен несие алуына қолайлы жағдай жасау арқылы
жұмыс көздерін көбейту. Ауыл тұрғындары көктемгі, күзгі тазалық айлығына жұмылдырып отыру.
Округтегі балалардың мектепке толық тартылуын қамтамасыз ету,тұрмысы төмен отбасы балаларына
мемлекет тарапынан қамқорлық жасауды қадағалау. Мектептердің материалдық-техникалық базасын
нығайтуға күш жұмсау. Мұғалімдердің шынайы еңбегін көрсету, дарынды балалар арқылы мектеп
беделін көтеру керек. Ауылда жұмыссыздықты азайту. Шағын және орта бизнесті дамыту, кәсіпкерлікті
өркендету арқылы жаңа жұмыс орындарын ашу. Ауыл көшелерінің тегістеліп, жөнделуіне назар
аудару. Бау-бақшаға су келетін арықтардың талапқа сай болғаны абзал. Ауыз су мәселесін шешу.
Мектептердің жаңа білім беру жүйесіне көшу арқылы оқушыларға саналы тәрбие, сапалы білім беруге
баса назар аударып отыру. Ауыл экономикасын көтеруге қажетті мамандықтарды игеруіне ықпал
жасау. Ауылдағы мәдениет үйінің күрделі жөндеуден өткізілуіне мүдделі болу, мерекелік шаралардың
өз мәнінде ұйымдастырылуына ықпал ету. Негізгі күнкөріс, табыс көзі болғандықтан сүт, қымыз, ет,
жүн өңдейтін өндіріс орындарын ашуға жұмыс жүргізу. Ауылшаруашылық кооперативтерін құру, мал
тұқымын асылдандыру керек. Осы мақсаттағы мемлекеттік бағдарламаларды жүзеге асырып отыру.
Игерілмей жатқан ауылшаруашылық жерлерін анықтау, сол жерлердің тиімді пайдаланылуына
жол ашу. Егін шаруашылығын дамыту, суармалы жерлердің берерін арттыру. Округке қарасты
тұрғындардың денсаулығын жақсарту мақсатында медициналық қызметтің сапалы болуын назарда
ұстау. Зейнеткерлер мен ардагерлердің, ана мен балалардың, мүмкіндігі шектеулі адамдардың,
тұрмысы төмен отбасыларының мұң-мұқтажын тиісті орындарға жеткізу. Оң шешім табуына ықпал
ету. Қоғамдастықтың жұмысын жолға қою. Жергілікті биліктің беделін көтеруге негіз қалау.

Тегістік ауылдық округі әкімінің лауазымына кандидаттар
1.Аметов Ермек Даниалұлы – 1971
жылы туған. Нарынқол ауылдық
округі әкімінің орынбасары. Алматы
облысы, Райымбек ауданы, Текес
ауылында тұрады.
«Нұр Отан»
партиясының мүшесі, ұлты – қазақ.

Аметов Ермек Даниалұлының
сайлауалды БАҒДАРЛАМАСЫ
ҚР Президентінің «Қазақстан 2050 стратегиясы:
қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты»
атты Жолдауын, «100 нақты қадам: Ұлт
жоспары» бағдарламасын және «Болашаққа
бағдар: рухани жаңғыру» атты мақаласын
басшылыққа ала отырып, елді мекендерді
дамыту, инфрақұрылымдарын жақсарту, сырттан
инвестиция тартуға күш салу. Ауыл шаруашылығын өркендету. Өнімдерін

2.Қаптағаев Айыпжан Есқожаұлы –
1956 жылы туған. Тегістік ауылдық
округінің әкімі. Алматы облысы,
Райымбек ауданы, Жамбыл ауылында
тұрады. «Нұр Отан» партиясының
мүшесі, ұлты – қазақ.

Қаптағаев Айыпжан
Есқожаұлының сайлауалды
БАҒДАРЛАМАСЫ
ҚР Конституциясын, Заңдарын, ҚР Президенті мен
Үкіметінің және жоғары тұрған мемлекеттік органдардың
нормативтік-құқықтық актілерін басшылыққа алып,
жариялылық пен ашықтық, қоғамдық пікірді ескеру,
мемлекеттік қызметшінің әдеп сақтау ұстанымдарын
ұстана отырып, қысқа мерзімді жоспарларды орындау, ұзақ
мерзімді перспективалық жұмыстардың орындалуының
алғы шарттарын жасау. Бюджет қаржысын өз құзыреті

өндіруге берілетін жеңілдіктерді, субсидияларды, дотацияларды, ең
төменгі пайызбен берілетін несиелерді алудың жолдарын қарастыру,
Оған ауыл тұрғындарының қол жеткізуіне мүдделі бола білу. Халыққа
тұрмыстық қызмет көрсету саласында өте қажетті теледидар, тоңазытқыш,
электр бұйымдарын жасайтын шеберханалар ашу. Жастарды сол бағытта
мамандар даярлайтын курстарға тарту. Ауылда жұмыссыздықты азайту,
шағын және орта бизнесті дамыту, кәсіпкерлікті дамыту арқылы жаңа
жұмыс орындарын ашуға ықпал жасау. Ауыл көшелерінің тегістеліп,
жөнделуіне, су келетін арықтардың ретті болуына назар аудару. Білім беру
ісі бойынша мектептердің жаңа білім беру жүйесіне көшуі өмір талабы. Жас
ұрпаққа саналы тәрбие, сапалы білім беру керек. Ауылдағы мәдениет үйінің
күрделі жөндеуден өткізілуіне мүдделі болу. Мал шаруашылығы өнімдерін
өңдеп, ұқсататын өндіріс орындарын ашу үшін жұмыстар жүргізу. Мал
тұқымын асылдандыру, кооперативтер құру. Игерілмей жатқан жерлерді
анықтап, оның тиімді пайдаланылуын назарда ұстау. Телефон желілерін
жетілдіру, сымсыз телефон байланысын жақсарту, мегалайн интернет
желісін тартуға ықпал ету. Ардагерлерге, көп балалы аналарға, жетім және
жартылай жетім балаларға, аз қамтылған отбасыларына көмек көрсету
жұмыстарын ұйымдастыру.
шегінде жұмсауға бағыттап отыру. Ауыл экономикасын және инфрақұрылымдарын дамытуға
жұмсалуын қадағалау. Жергілікті өзін-өзі басқарудың арнайы есеп шотын толтыру, ауылға
инвестиция тарту. Салық түсімдерін округтегі салық төлеушілерді толық қамту арқылы
көбейтіп, дотация көлемін азайту. Игерілмей жатқан жерлерді игеру, ауылшаруашылық
кооперативтерін құру. Жем-шөп базасын құру мақсатында ауылдық округтегі суармалы
жерлерді агрономиялық талаптарға сай өңдеуді іске асыру. «Сыбаға», «Алтын асық»,
«Құлан» бағдарламаларына қатысушы тұлғаларды көбейту. «Жайлау» бағдарламасын жүзеге
асыру. Шаруа қожалықтарына мемлекет тарапынан берілетін түрлі жеңілдіктерді алуға қол
жеткізуіне ықпал ету. Шағын және орта бизнестің ауыл экономикасындағы үлесін арттыру.
Техникалық жөндеу орталығын, бал арасы омартасын, тұрмыстық қызмет көрсету орталығын
ашу. Тойхана салуға мүдделі болу. Әлеуметтік қолдауға мұқтаж топтағы адамдарға барынша
қолдау көрсету. Жаңа жұмыс орындарын ашу. Нәтижелі жұмыспен қамту және кәсіпкерлікті
дамытудың 2017-2021 арналған Үкімет бағдарламасын ауылдық округ аумағында жүзеге
асыру. Ауылдағы ауыз су құбырының күрделі жөндеуден өткізілуіне ықпал ету. Жаңа пошта
үйінің салынуына ықпал жасау. Тегістік ауылын абаттандыру. Көркейту мен көгалдандыру
жұмыстарын жоспарлы жүргізу. М.Мақатаев атындағы орта мектептің күрделі жөндеуден
өткізілуіне тиісті жұмыстар жүргізу. Ауылды жоғары білімді терапевт дәрігермен қамтамасыз
ету үшін тиісті жұмыстар жүргізу. Ауылдағы мәдениет үйін күрделі жөндеуден өткізуге ықпал
жасау. Ауылдағы паркті қоршау. Мемлекеттік қызмет, білім, денсаулық, ауыл шаруашылығы
салаларында аға буын өкілдерінің білімін, тәжірибесін, ұлағатын жастар тәрбиесі, кадр
даярлау ісінде барынша пайдалану.

3. Сейтказиев Бауыржан Тұрсымбекұлы – 1985 жылы туған. «Ұзақ батыр ауылдық округі
әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесінің бас маман – салық инспекторы. Алматы
облысы, Райымбек ауданы, Сарыбастау ауылында тұрады.
«Нұр Отан» партиясының мүшесі, ұлты – қазақ.

Сейтқазиев Бауыржан Тұрсымбекұлының сайлауалды БАҒДАРЛАМАСЫ
ҚР Президентінің «100 нақты қадам: Ұлт
жоспары» бағдарламасын жүзеге асыруды
басшылыққа ала отырып қажетті жұмыстар
жүргізу. Ауыл шаруашылығы саласын дамыту.
Мемлекеттік
бағдарламалардың
жүзеге
асырылуына күш жұмсау. Мал шаруашылығын

өркендету. Ауыл шаруашылығына қажетті
жерлердің тиімді пайдаланылуына ықпал
ету. Мал басын асылдандыру ісіне көңіл бөлу.
Жастардың бос уақытын тиімды пайдалану үшін
қажетті жұмыстар жүргізу. Ауылда мәдени,
спорттық іс-шаралар ұйымдастырып отыру.

Текес ауылдық округі әкімінің лауазымына кандидаттар
1. Кенебаева Гуля Смағұлқызы –
1965 жылы туған. Текес ауылдық
округінің әкімі. Алматы облысы,
Райымбек ауданы, Текес ауылында
тұрады. «Нұр Отан» партиясының
мүшесі, ұлты – қазақ.

2.Жетпысбаев Сайлаубек Саутақынұлы –
1962 жылы туған. «Сарыжаз ауылдық округі
әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесінің
бас маманы. Алматы облысы, Райымбек ауданы,
Сарыжаз ауылында тұрады. «Нұр Отан»
партиясының мүшесі, ұлты – қазақ.

Ауылды көркейтіп, көгалдандыруға, инфрақұрылымдарын дамытуға, халықты сапалы ауыз
сумен қамтамасыз етуге, сырттан инвестиция
тартуға,
ауыл
шаруашылығын
дамытуға,
маңызды осы салалардың өнімдерін өңдеуге, жол
қатынастарын жақсартуға көңіл бөліп отыру.
Сымсыз телефон желілерін жетілдіру, халыққа
тұрмыстық қызмет көрсететін шеберханалар
ашу, жастарды сол бағытта мамандар даярлайтын
курстарға оқытуға ықпал жасау. Жастардың бос

Жетпысбаев Сайлаубек
Саутақынұлының сайлауалды
БАҒДАРЛАМАСЫ

уақытының тиімді пайдаланылуына жағдай жасау, ауылда мәдени, спорт
шараларын ұйымдастырып отыру. Суармалы егістің өнімін молайту, көп
жылдық шөптен протейні жоғары мал азығын дайындау, сүтті және етті
бағыттағы мал тұқымын асылдандыруға ықпал жасау.

3. Тілепбердиев Мұрат Әлқожаұлы
– 1962 жылы туған.
Райымбек
ауданының
«Құрылыс бөлімі»
мемлекеттік мекемесінің басшысы.
Алматы облысы, Райымбек ауданы,
Қайнар ауылында тұрады. «Нұр Отан»
партиясының мүшесі, ұлты – қазақ.

Тилепбердиев Мұрат
Әлқожаұлының сайлауалды
БАҒДАРЛАМАСЫ

Ауылдық аумақтарды қолдауға
бағытталған
мемлекеттік
саясаттың
округте
жүзеге
асырылуын
қадағалау.
Жолдардың жөнделуіне, халықты ауыз сумен
қамтамасыз етуді жақсартуға жұмыс жүргізу.

Халыққа сапалы дәрігерлік қызмет көрсетуге, ана мен бала
өліміне жол бермеуге, жастардың бос уақытын тиімді пайдалануға
қажетті іс-шаралар ұйымдастыру. Мал шаруашылығы өнімін
өндіруге, егін шаруашылығын дамытуға, егін алқаптарының
құрылымын жетілдіруге, суармалы жердің қайтарымын
арттыруға негіз қалау. Мектепте сапалы білім беруге, жастарды
экономикалық мамандар даярлайтын курстарға тартуға, шағын және орта бизнесті дамытуға,
халықты жұмыспен қамтуға жұмыстар ұйымдастыру. «Жасыл ел» бағдарламасын іске асыру,
ауылды абаттандыру, көгалдандыруға ықпал жасау. Жастарды Отансүйгіштікке тәрбиелеп,
мәдени және спорттық іс-шараларды қолға алу.

Халыққа тұрмыстық қызмет көрсетуге бағытталған
шеберханалар ашу, Жастарды сол бағыттағы
мамандар дайындайтын курстарға тарту. Ауыл
көшелеріндегі жолдардың талапқа сай болуына, су
келетін арықтардың ретті болуына жұмыс жүргізу.
Ардагерлер мен аз қамтылған және көп балалы
отбасыларға, асыраушысынан айрылған балаларға
әлеуметтік көмек көрсету. Егін шаруашылығын
дамыту, мал тұқымын асылдандыру, ауыл
шаруашылығы өнімдерін өңдейтін құрылымдар
ашуға негіз қалау. Ауылды абаттандыруға жұртты
жұмылдыру,
ауыл
экономикасын
көтеруге
демеушілер арқылы жұмыс жүргізу. Мектеппен
тығыз байланыс орнатып, балаларға сапалы білім
берілуін қадағалау. Ауылда салауатты өмір салтын
қалыптастыру үшін жұмыстар жүргізу.

Ұзақ батыр ауылдық округі әкімінің лауазымына кандидаттар
1. Әшімбаев Мақсат Нүсіпбекұлы – 1955
жылы туған. Ұзақ батыр ауылдық округінің
әкімі. Алматы облысы, Райымбек ауданы,
Сарыбастау ауылында тұрады.
«Нұр Отан» партиясының мүшесі, ұлты –
қазақ.

қажет. Мал шаруашылығынан алынатын өнімнің
сапасын жақсарту үшін мал азығының қорын
жасаған жөн. Ол үшін көп жылдық шөптер, дәнді
дақылдар, майлы дақылдар егісімен айналысып,
суармалы жерлерді тиімді пайдалану қажет.
Ұш, Шакрамбал каналдарын іске қосуға ықпал
жасау. Ауылдың маңындағы алты көлдің күрделі
жөндеуін іске асырсақ, мал азығының суармалы
жерден алынатын өнімі артады. Жастарды
тұрақтандыру үшін ауылда өндіріс орындарын
ашқан жөн. Кішігірім ет, сүт, жүн, тері өңдейтін
кәсіпорындар ашу үшін қалталы азаматтарды
ауылға тартқан абзал. Оларға жер, бос тұрған
ғимараттарды беру керек.
Биыл балалар бақшасының жоба-жоспарының
жұмыстары бітсе, келесі жылы 75 балалық
балалар бақшасы ашылса, 30-40 жанұя жұмысқа
тартылады. Сәбилер қуанышында шек болмайды.

Әшімбаев Мақсат Нүсіпбекұлының
сайлауалды БАҒДАРЛАМАСЫ
Төрт түлік мал басын көбейту керек.
Алынған өнімнің қымбатқа өткені абзал.
«Алтын
асық»,
«Сыбаға»,
«Құлан»
жобаларына кіріп, үкіметтің беріп тұрған
жеңілдіктерін, көмегін алуға жұмыс жасау.
Қой малының 90-95 пайызы сақталуына
байланысты «Асыл тұқымды қойлардың палатасына кіру
керек. Мұнда көптеген жеңілдіктер қарастырылған. Ауылда мал
бордақылауды жүргізе беру керек. Бірнеше ауылшаруашылық
кооперативтерін құрып, асыл тұқымды мал басын көбейту
2. Молдасан Ауғали Мышанұлы
– 1959 жылы туған. С.Сауранбаев
атындағы орта мектебінің директоры.
Алматы облысы, Райымбек ауданы,
Сарыбастау ауылында тұрады. «Нұр
Отан» партиясының мүшесі, ұлты –
қазақ.

Молдасан Ауғали
Мышанұлының сайлауалды
БАҒДАРЛАМАСЫ

Елбасы Жолдауын жүзеге асыру халықтың
әл-ауқатын арттырудың басты кілті.
Өндіруші
кәсіпорындарды
жетілдіру
арқылы ауыл экономикасын нығайту, табыс
көзін молайту. Елді мекенді абаттандыру,
жастар саясатын жүзеге асыруға және ауылдағы табыс көзі мал
шаруашылығын дамытуға, мемлекеттен берілетін көмектердің
шаруа қожалықтарының қолына тиюіне жұмыстар жүргізу. Аз
қамтылған және көп балалы отбасыларына қайырымдылық көмек
көрсетіп, олардың шағын жұмыс орындарын ашуына жағдай
жасау. Жұмыссыздар санын азайту. Жастардың кәсіптік білім
алуына негіз қалау. Білім беру мен денсаулық сақтау салаларының
жұмысын жақсартуға ықпал жасау. Ауыл тұрғындарының өтініші,
талап-тілектерінің оң шешім табуына жәрдемдесу.

3. Чапаев Дархан Сәбитжанұлы –
1990 жылы туған. Текес ауылдық
округі әкімінің орынбасары. Алматы
облысы, Райымбек ауданы, Нарынқол
ауылында тұрады. «Нұр Отан»
партиясының мүшесі, ұлты – қазақ.

Чапаев Дархан
Сәбитжанұлының
сайлауалды БАҒДАРЛАМАСЫ
ҚР Президентінің 2015 жылғы 20
мамырдағы бағдарламасы, 100 нақты
қадам-Ұлт жоспарын жүзеге асыру
үшін қажетті жұмыстарды қолға алу.
Ауыл шаруашылығы саласын дамыту,
мал шаруашылығын өркендету, Ауыл шаруашылығына
қажетті жерлердің берерін арттыру. Мал басын
асылдандыру үшін жұмыстар жүргізу. Мемлекеттік
бағдарламалардың орындалуына шаруа қожалықтарын
тарту. Жастармен жұмыс жүргізу, олардың бос
уақыттарын тиімді пайдалану үшін іс-шараларды қолға
алу. Ауылда мәдени, спорт шараларын қолға алу.

Ұзынбұлақ ауылдық округі әкімінің лауазымына кандидаттар
1. Қалқаев Еркінбек Нұрахметұлы – 1973 жылы туған. «Райымбек ауданының ішкі саясат бөлімі»
мемлекеттік мекемесінің басшысы. Алматы облысы, Райымбек ауданы, Кеген ауылында тұрады.
«Нұр Отан» партиясының мүшесі, ұлты – қазақ.

Қалқаев Еркінбек Нұрахметұлының сайлауалды БАҒДАРЛАМАСЫ
Туған жердің өзекті мәселелерін шешу үшін жұмыс
жасау. Елбасымыз Н.Назарбаевтың Жолдауында
белгіленген міндеттер мен оларды жүзеге асыру
жөніндегі Үкімет тапсырмаларын, мемлекеттік және
аймақтық бағдарламаларын орындау. «Бизнестің жол
картасы 2020», «Өңірлерді дамыту» бағдарламалары
аясында ауыл халқы үшін өзекті мәселелерінің оң
шешім табуына ықпал ету. Ауылға шетелдік және
Отандық инвестициялар тарту. Ауыл тұрғындарын
тәулік бойы экологиялық таза сумен қамтамасыз ету.
Көшелердің барлығының жарықтандырылуы үшін
жұмыс жасау. Салауатты өмір салтын қалыптастыру.

Жастардың бос уақытын тиімді пайдалану. Шағын
және орта бизнесті дамыту арқылы жұмыссыздық
деңгейін төмендету. Кәсіпкерлерді қолдау. Тұрмысы
төмен, әлеуметтік жағынан қорғауға мұқтаж
жандарға қайырымдылық акцияларын тұрақты
ұйымдастыру. Ауылды көркейту, көгалдандыруға
жұртты жұмылдыру. Ұзынбұлақ ауылындағы көше
жолдарын
жөндеу. Ауыл ардагерлерімен, көше
комитеттерімен тығыз жұмыс жүргізу. Мүмкіндігі
шектеулі азаматтарды қысқа мерзімді курстарға
тарта отырып, мүмкіндігінше жұмысқа орналасуына
ықпал жасау.

2. Қозыбақов Жеңіс Сейсенәліұлы –
1985 жылы туған.
«Текес ауылдық
округінің әкімі аппараты» мемлекеттік
мекемесінің бас маман-іс басқарушысы.
Алматы облысы, Райымбек ауданы,
Текес ауылында тұрады. «Нұр Отан»
партиясының мүшесі, ұлты – қазақ.

3.Масенов Кеңесжан Бағашарұлы
– 1958 жылы туған. Ұзынбұлақ
ауылдық округінің әкімі. Алматы
облысы,
Райымбек
ауданы,
Жылысай
ауылында
тұрады.
«Нұр Отан» партиясының мүшесі,
ұлты – қазақ.

Қозыбақов Жеңіс
Сейсенәліұлының сайлауалды
БАҒДАРЛАМАСЫ

Масенов Кеңесжан
Бағашарұлының сайлауалды
БАҒДАРЛАМАСЫ

ҚР Президентінің 100 нақты
қадам-Ұлт жоспарын жүзеге асыру
мақсатында
жұмыс
жүргізу.
Ауыл шаруашылығын дамыту үшін мемлекеттік
бағдарламаларды орындау, азаматтардың аз мөлшермен
несие алуына мүдделі болып, жеке шаруашылығын
дамытуға
жәрдемдесу.
Ауылды
көркейтіп,
көгалдандыру. Инфрақұрылымдарын дамыту. Халықты
сапалы ауыз сумен қамтамасыз ету. Сырттан инвестиция
тартып, ауыл шаруашылығын, мал шаруашылығын
дамыту. Өнімдерін өңдеуге, жол қатынасын жақсартуға
жұмыс жүргізу. Халыққа тұрмыстық қызмет көрсететін
шебарханалар ашуға негіз қалау. Жастарды сол
бағытта білім беретін курстарға тарту. Жастардың бос
уақытын тиімді пайдалану. Мәдени, спорттық шаралар
ұйымдастыру.

Ауылдық округ аумағындағы елді
мекендерді дамыту, ауыл шаруашылығын
аумақтың ерекшелігіне қарай өркендету.
Ол үшін ауыл шаруашылығына берілетін
барлық жеңілдіктерді пайдалану керек.
Субсидиялардың, ең төменгі пайызбен берілетін несиелердің дұрыс
бөлінуінің жолдарын қарастыру. Оны ауыл тұрғындарының әділетті
жолмен алуына баса назар аудару. Округке қарасты Жалаулы,
Ақсай, Ұзынбұлақ ауылдарының өркендеуіне бар күш-жігерді
жұмсау. Ы.Көшкінов атындағы орта мектеп ғимаратының және
«Ақбастау» мәдениет үйінің күрделі жөндеуден өткізілуіне жұмыс
жүргізу. Ауылдың ішкі жолдарын жасау, әр ауланың талапқа сай
таза, көшелердің жасыл желекті, көрікті болуын қамтамасыз ету.
Аталған 3 ауылда балалар бақшасы жоқ. Оған негіз қалаған абзал.
Ұзынбұлақ ауылынан балалар бақшасын және кітапхана ашуға ықпал
жасау. Ақсай, Жалаулы ауылдарындағы орта мектептерден шағын
орталық ашу. Мал азығын жақсарту, Жайылымдық, шабындық
жерлерді тиімді пайдалануды халыққа түсіндіріп, малдарды қазақи
маусымдық әдістермен баққызуға елді ұйымдастыру. Ауылға
қаржылай көмек көрсетіп жүрген азаматтардың басын біріктіру.
Ауыл шаруашылығының кооперативтерін құру.

Хантәңірі
Халық арасынан қабағынан қар жауардай
қапаланып,
жан-жағындағыға
жақындамай
жабырқап жүретін жандарды көргенде, жайдары
қалпың күрт су сепкендей басылып, көтеріңкі
көңіл-күйің құлаққа ұрған танадай құлазып-ақ
қалады. Оның жай-жапсарына қаныққанда ғана
барып, аяқасты дендеп
алған аурумен алысып
жүргеніне көзіңіз жете
түседі.
Осындайда
халық даналығы бойынша айтылып келе жатқан
«Біреуге мал қайғы, біреуге жан қайғы», «Ауру
кірді дегенше, әлек кірді десейші» дегендей есті
сөздер тізбегі ойыңа орала береді. Ал, ондай
адамдар болса, жанына жалау болар ем мен жол
іздеп, жанталасты жағдайды басынан кешіп
жатқаны.. Бұған біз Алматы қаласымен жалғасып
жатқан «Шаңырақ» ауылындағы Алатау аудандық
әкімдігінің артындағы елге белгілі емші атанған
Азат Мұсаұлының емдеу орталығына барғанда анық
көз жеткізе түстік. Онда халықтың қарасы аз емес,
қара-құрым болып қаптап тұр.
Осы орайда оқырман тарапынан «Азат деген
кім? Емшілікке қалай келді? Емдік құпиясының
сырлары неде?» деген сияқты төпелеме сұрақтардың
қойылып жататыны заңдылық. Оған орынды жауап
берген де дұрыс. Халық мойындаған адам ешқашан
да тегін адам болмаған. Дарулы емімен елдің аузынан
түспей жүрген шипагер Азат Мұсаұлы 1956 жылы
Қытай Халық Республикасының Құлжа қаласында
дүниеге келген. 1962 жылы ата-анасымен Райымбек
ауданының, Кіші Жалаңаш ауылына қоныс тебеді.
Мектеп бітірген соң, Әл-Фараби атындағы Қазақ
Ұлттық университетінің журналистика факультетіне
оқуға түсіп, ойдағылай бітіріп шығады. Бұдан
кейін 20 жылдан астам уақыт бойы ҚР Жоғарғы
Соты мен Әділет министрлігінің арнайы басылымы
«Заң» газетінде, ҚР Прокуратурасының «Заң
және заман» журналында және Алматы облыстық
«Жетісу», «Президент және халық» газеттерінде
мамандығына сәйкес журналистік қызметтерін
атқарады. Оның өлең жазатын ақындығы да бар.
Азаттың бұл жұмыстарды абыроймен, қаламының
ұшқырлығымен
атқарғанын
оның
қаламдас
әріптестері мен оның жазғандарын жоғары бағалаған
қалың бұқара оқырмандар қауымы жақсы біледі.
Азат соңғы 10 жылдан бергі уақытта күрт
өзгерістен тұратын өмір бағытына қарай бет
алды. Ертеден емшілікке ерекше ынтасы ауып,
арқасы арқасы қозғандықтан, оған деген шынайы
ынта-ықыласы бар ол Қытай жеріне барып,
«Алтын ине қоюдың құпиясы», «Артық қан алу
тәжірибесі», «Шығыстың құпия рецептері», бір
сөзбен айтқанда, емшіліктің қыры мен сырына
жете қанығуға барынша ден қойып, білім алады.
Сол бір тыным көрмей жасаған ізденісі мен соңына
шырақ алып түскен зерделі зерттеушілігі өз жемісін
бермей қоймайды. Бүгінгі күні ол Қазақстан
Республикасының Құрметті халық емшісі және
Халық емшілігінің магистрі дәреже-атақтарын
алып, халықтың қамын ойлап, бойына біткен
асыл қасиеті имандылығымен, инабаттылығымен
ем жасау жұмыстарын өзіне тән білермендігімен,
кәсіби шеберлігімен мінсіз атқарып келеді. Оған
деген келімді-кетімді халықтың да ықыласы мен
сүйіспеншілігі бөлекше. Ол өзінің елдің сенімінен
шыққан емші екенін о, бастан-ақ дәлелдеп тастады.
Онық озық тәжірибесіне қарап отырсаңыз, емдом жасаудың сан жетпейтін әдіс-тәсілдерін еркін
меңгергеніне көз жеткізе аласыз. Бұған оның осы
бағытта баспасөз беттерінде журналистік мақаммен
жарияланып жатқан өз ой-толғамдары мен ол туралы
журналистер жазған мақалалар тізбегі толық дәлел
боларлық. Азатпен болған әңгімеден түйіндегеніміз,
емшілік деген оның өн бойы мен қанында ертеден
бар екен. Нақты деректерге сүйеніп айтар болсақ,
ата-бабасы Сұраншының Әпсемет деген баласы елге
мәлім емші болыпты. Екінің бірінің дәті бара бермес
алмас ұстап, сол арқылы ем жасапты. Алмастың
өте күшті, өткір дәрі екені халықтық медицинада
баяғыда-ақ айтылып қойылған. Оны орнымен
қолдануда да қауіп пен қатер қатар жүретінін ежелгі
ғұламалар жазып та тастаған. Әпсеметтің кәнігі
шебер екені соншалық, айтуға ауыз бармайтын
аурудың асқынған түрі – ракты сол алмасты қолдану
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Ел ішінде емші жүр
арқылы жазып отырған. Оның дем салу арқылы да
алдына келген адамды айықтырып жіберуі де тегін
болмаса керек.
Ал, Азаттың туған әкесі Мұса діни білімі бар
молда болыпты. Сонымен қатар сырқат атаулыны

болғанын алдымен анықтап алуды жөн санайды.
Осы жағына көбірек көңіл бөледі. Бұған атауы
жаман «обыр» ауыруы да осымен жапсарлас болып
жатады. Қазақтың «жақсы сөз – жан семіртеді»
деген қағидалы сөзі де осыған қаратылып айтылған
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тасты түсіреді. Бойға қуат беріп, асқазан, бүйрек,
жүрек қызметін қалыпқа келтіреді. Жан емделмей,
ешқашан да тән сауықпайды. Бездің жұмысын
алтын тамыр жақсартады. Баяғыда небір патшалар,
хандар мен сұлтандар, шенді- шекпенділер жандары
қысылғанда осы шөпті алдыртып ішкен. Қазір
оның спиртке жасалған
тұнбасы қолданыста. 20дан 40 тамшыға дейін
пайдаланылады.
Бұл
тәжірибеден таза өткен іс. Тигізер пайдасы ұшантеңіз.
Азат оу бастан Шығыстың сыртқа шығармайтын
құпия емдеу тәсілдерін жүзеге асырып келеді. Бас,
жүйке, сусамыр, қан көтерілу, көз, құлақ, жүрек,
асқазан, бүйрек, бауыр, бел, аяқ-қолдың сырқырау,
зәр тоқтамау, простатит, көтеу, гайморит кеселдерін
жазумен айналысады. Сондай-ақ, оның қолынан
маскүнемдіктен арашалап алу да келеді. Және
де тибеттік құпия әдіспен адамды 10-15 жылға
жасартып жіберетіні де ешкімді бей-жай қалдыра
алмайды. Сонымен қатар тамыр ұстап, табан астында
ауырудың анықтамасын да айтып береді. Алтын
ине салу, шөп тамырларымен ем жүргізу, артық
қанды алып, хиджама арқылы сауықтыру жағынан
Азат бесаспап болып кеткен. «Халық айтса, қалт
айтпайды» деген рас сөз. Азат Мұсаұлының арнайы
ем орталығын ашып, белгіленген заң талаптарының
бәрін орындап, емшілігімен елді баурап алуы
сүйіндірмей қоймайды.
Осы күнге дейін Азаттың алдына ауырып келіп,
айығып кеткендер қатары өте көп. Бұған алдыңызға
көлденең тартар дәлелдер жетерлік. Азаттың ауызғы
бөлмесіндегі столдың үстінде жатқан қалың журнал
оның атына ақ ниетімен айтылған алғыстарға толы.
Енді соларға тоқталайық. Сонау Қызылорданың
Төретам ауылына Азаттың өз аяғымен барып емдеп,
Құрманбүбіні жүре алмай жатқан жерінен тікесінен
тік тұрғызғанының өзі ұзақ әңгіме. Сонда қуанышы
қойнына сыймаған қарт ананың: «Азатым-ай,
сен алтын қолды адам екенсің ғой»,- деп аналық
жүрегімен айтқан бір ауыз сөзінің өзіне, ақ тілегімен
ақтарыла жазған ақдария алғысына не жетсін. Сол
сияқты Шымкент қаласынан ауыр жағдайда келген
Дүйсенкүл деген әйелді бір аптаның ішінде құлантаза айықтырып жіберген. Ал, Кеген өңірінен келген
Ербол деген қылшылдаған жас жігіттің 10 жылдан
астам уақыттан бері бармаған жері, баспаған тауы
қалмағанын теларна арқылы өз аузынан естідік.
Сол ауруын Азат жазыпты. Оның емшіге деген
ризашылығы тіптен шексіз. Ол күллі халыққа
теларна арқылы Азат емінің қатарға қосылуына
қандай әсері болғанын бастан-аяқ бар ықыласымен
баяндап берді.
Журналды парақтап отырғанда Азатқа алғыстан
асқар тау тұрғызған небір лағыл сөз маржандарына
тап боласыз. Қазақтың белгілі ақыны Қасымхан
Бегманов арнау өлең де жазып тастапты. Ал,
ауызба-ауыз сөйлескен Қазақстанның Құрметті
журналистері Орысбай Әбділдаұлының,
Ертай Айғалиевтың, Гүлжан Тұрсынқызының
айтқан лебіздеріне тіл жетпейді. Бұған қарапайым
халықтың айтқандарын қосар болсаңыз, Азаттың
аталар жолымен дарыған емшілік қасиетіне
ешқандай мін таға алмайсыз. Қарапайым қалпынан
айнымайтын Азат Мұсаұлының пейілінің кеңдігімен
халық мүддесін қатты ойлайтыны оның азаматтық
арымен жүргізіп жатқан ем-домынан анық көрініп
тұр. Халық мойындаған адамның қадірі қашан да
артып тұрады деген осы екен. Азаттың алдына келген
адамдардың ақ ниетті алғыстарын үйіп-төгіп айтып,
жабыққан жандарына шуақ ұялап, жарқылдап
қайтрларына ешкім де дау айта алмайды. Ол өйткені
халықтың сенімінен шығып келеді. Лайым солай
болады да...
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дем салып жазады екен. Бір жағы ол кісі құранды
жатқа айтатын қарилығымен де дүйім жұртты
аузына қаратыпты. Кеңестік кезеңнің «сайқал
саясатының» арқасында емшілігін іс жүзіне асыра
алмай қалыпты. Оның бұл орындалмай кеткен
өкініші іш-құса боп өзімен бірге кетіпті. Сол
сияқты Азаттың Бүбісара шешесінің шыққан жері,
былайша айтқанда, нағашы жұртында да емшілер
жағы аз болмаған көрінеді. Адам баласының
басынан бұл өмірде не өтпейді. Ондай қайғының
қара бұлты үйірілген, жан күйзелтер жайсыздық
Азаттың да басынан өтеді. Қытай полигонына аудан
жұртшылығы іргелес болғандықтан ба, Райымбек
елді мекеніндегілердің басым көпшілігі қатерлі
ісіктен құтыла алмай келеді. Оның аяулы анасы
Бүбісара да осы ауырудың құрбаны болып кетті.
Осы бір оқыстан болған оқиға Азаттың қабырғасын
қайыстырып-ақ жіберді. Ол мұны жүрегіне сабақ
аларлық жағдаймен бірдей қабылдады.
Осы жерде оның өткен өмір жолына сәл шегініс
жасауға тура келеді. Қалада қапастау бөлмеде пәтер
жалдап тұрып жатқан кезі. Көгілдір көктемде
жеміс ағаштарының гүлдеп тұрған шағы еді. Азат
есіктің алдына шықса, кемпір қожайыны ағаш
гүлдеріне үймелеген араларды шетінен ұстап алып,
сескенбестен денесін шақтырумен айналысып жүр
екен. Оған таңырқай қараған Азат одан бұл ісәрекетінің себебін сұрайды. Сонда кемпір: «Араның
уының қасиеті мен дәрулігіне ештеңе жетпейді. Мен
көктем сайын осы шаруамды қалт жібермеймін.
Баяғы қу жаным үшін де»,- деп осы ем жайлы оған
ағынан ақтарылыпты. Азат сонда 78 жасқа келген
кемпірге аңтарыла қарап, 60 жасқа балап айтар
көрікті өңіне көз алмай қарапты. Емшілік жағына
аңсары ауып кеткенін де, қиял қанатында «дерт
атаулыға дауа боларлық дәрі ойлап тапсам», - деп
тұңғиық ойға шомып кеткенін де аңғармай қалыпты.
Онысы орындалмай қалған жоқ. Игілікті түрде іс
жүзіне асыруда. Азат ең бастысы – қандай сырқаттың
жазылуына болсын, тәннен бұрын жанның әсері
болатынын ерекше назарда ұстады. Сол үшін де
ол болсын-болмасын өкпе-бауырды, қол-аяқты
емдей бермейді. Сырқаттың түп-төркінінің неден

Мезгіл мәселесі

Ғаламтордағы қауіп- қатер
одан жас ұрпақты қорғайық!

Мынау алмағайып заманда, жасөспірімдердің буыны бекіп, санасы
толық жетілмей
тұрғанда, қой

терісін жамылған қасқырлар, жас
ұрпақты жолдан
тайдырып, өзінеөзі қол жұмсауға итермелеп жатыр.
Ғаламтордан, теледидардан естіген
жаңалықтардан жанымыз түршігеді.
Бір сайтты жапса екіншісін, үшіншісін
ашып алып, қитұрқы әрекеттерін
жүзеге асыруға жанталасуда. Нұрлан
Оразалин ағамыздың толғағандай:
Дүние неге тарылды?
Бүтінім неге жарылды?
Өтінем, жаңа ғасырдан
Сақтай гөр, сақта барымды...
Біздің борышымыз да, байлығымыз
да— балаларымыз, сондықтан оларды
қайткен күнде де ғаламтордағы зұлматтан сақтауымыз керек. Осыған орай

І.Жұмағұлов атындағы орта мектеп
директоры
Маржангүл
Ахмарова,
тәрбие жөніндегі орынбасары Райхан
Қонысбаева, биология пәнінің
мұғалімі Молдақынов Ғани
және
мектеп
психологы
Бітаев Дидар психологиялық
ойындар
өткізуден
бастап,
соңын пікір алмасуға апарды.
Ата-аналар тартынбай
бар
шындықты
ашып айтты,
көптеген
ата-аналардың
психологтың көмегіне
зәру
екені
байқалды.
Қазіргі
бабалардың талабы тамағы
тоқтық пен киім бүтіндіктен
жоғары екені баса айтылды.
Халықтың тұрмыс жағдайы
дұрыс болғандықтан бір үйден
төрт бала оқыса, төртеуінде де
ұялы телефон бар екені анықталды.
Оқушылардың
әлеуметтік
желіге
қосылатын уақытын азайтып, қандай
сайтқа кіретінін бақылау ата- анаға
жүктеледі, сонымен қатар мектепке
ұялы телефон алып келуге тыйым
салынды.
Осындай
шектеулер
арқылы
балаларымызды санасын
уланудан сақтап қалайық, ағайын!
Осы мәселеге аудан болып жұмылып,
ауыл тұрғындарын түгел
тартып,
ғаламтордың пайдасын да, зиянын да
толық түсіндіріп отырсақ жөн болар
еді.

Роза БАТЫРХАНҚЫЗЫ,
зейнеткер ұстаз,
Шырғанақ ауылы.

Назар аударыңыз!
Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
«Бүркіт»
отын-энергетикалық
қызметін
атқаратын жұмысқа екі әйел адам қажет.
«Ойқарағай» кен орнына еден, кір жуушы және
аспазға көмекші қажет. Еңбекақылары 60 мың теңге. Ай
сайын өз уақытында төленіп отырылады. 3 уақыт тегін
тамақ, жатын орын, арнайы киім, монша, кір жуатын ұнтақ тегін
беріледі.
Байланыс телефондары: 8-(727) 226-37-45 Ойқарағай кен
орнының телефоны: 8-727-40-33-210. 8-701-174-68-08.

Асаба.
Музыкант.
Видео.
Фото.
Портреттер. Көне суреттерді өңдеу.
Шақыру билеттер жасаймыз.
Тел: 87714700157. 87757167580.
87752736814. Үй тел: 2-21-61

сияқты. Шындығы да солай. Сырқат атаулының
алдын алып отырудың да жолдарын ол дәл нұсқайды.
Бәрі сәйкессіздіктен туындайды екен. Онысы суық
күнде жеңіл-желпі шығып тер қату, тамақты артық
жеп күпті болу, зорығып жұмыс істеу, қайғы, сары
уайымға, күйзелуге салыну. Қуанышқа да, қайғыға
да шектен тыс берілу де жүрек талмасына соқтырады
екен. Сол сияқты бездің шошынбауына да ерекше
мән берген жөн сияқты. Өйткені, бездің іші әртүрлі
ауыру вирустарының жиынтығынан тұрады. Осы
бездердің қызметі дұрыс жұмыс істесе, аурудағы
микробтар тез жойылады. Бездің негізгі іс-қимылы
микроб атаулыны жинап алып, жойып немесе
тұншықтырып ұстап тұрады. Мұны ғұлама емші
Өтейбойдақ Тілеуқабылұлы да «ауру атаулының пірі
- без»-, деп бекер айтпаса керек.
Мәселен, адам бойының қалыптан тыс ерекше
ұзарып немесе өспей қалуы да мидың аралық
бөлігіне орналасқан гипофиз безінің қызметіне
тікелей байланысты. Сол сияқты адамның сәби
кезінде қалқанша безінің жұмысы бұзылса бойы
өспей, жыныстық жетілуі тоқтап қалады. Кеуде
қуысындағы айырша бездің жұмысы бұзылса,
қанның қорғаныш қабілеті төмендеп кетеді. Содан
барып иммундық жүйенің күші әлсіреуге соғады.
Адамның барлық мүшелерін басқаратын, мидың
да бағыт-бағдарын анықтап отыратын бездердің
рөлі күшті. Оның тоғыз түрі адам денесінде қызмет
атқарады. Мұны әлемдік медицина да мойындап
қойған. Адамның қаны неғұрлым таза болса, дені де
сау болмақ. Мұнда қан, тән, жан деннің саулығын
құрайды. Адамның ажарының ашықтығы да соны
айғақтап бере алады. Азат бұған аса жоғары мән
береді.
Қанды тазалауда өсімдіктердің алатын
және атқаратын рөлі ерекше. Алтын тамыр,
уқорғасын, қалақай, итмұрын, араның уы бірінші
кезекте тұрады. Осы өсімдіктер көп жыл төсек
тартып жатқан, миында ісігі бар, қант диабетіне
шалдыққан, қан қысымы жоғары, эндокриндік
жүйесі әлсіреп, қорғаныш қабілеті төмендегендер
үшін тигізер пайдасы көп ем болып табылады.
Бұлар қанды тазалап, өт жолы мен бүйректегі

Шеризат МЕКЕБАЕВ,
Кеген селосы.
Ескерту: бұл күндері шипагер Азат Мұсаұлы
арнайы шақыртумен келіп, төменгі Тұйық
ауылында адамдар қабылдап, ем жасауда.
Бұл жұмысы тамыз айының ортасына дейін
жүргізіледі. Емшінің байланыс телефондары
төмендегідей: 8 775-292-27-78, 8 778 627 0013.
8-747-479-99-56.

Мемлекеттік тілімізді құрметтейік
Тіл қай ұлтта, қай елде болса да қастерлі, құдыретті. Тіл әрбір елдің негізгі белгісі ретінде
халықтың болмыс-бітімінің сақталуында шешуші рөл атқарады, оның рухани мәдениетінің бір
бөлігі болып табылады.
Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә.Назарбаевтың жыл сайынғы Қазақстан халқына
Жолдауларында мемлекеттік тілді дамыту мәселесін басты назарда ұстайтыны белгілі. Елбасы
Жолдауында үш тілді оқуға кезең-кезеңімен көшу мәселесі бойынша ұсыныстар көзделген
болатын. Сондай-ақ қазақ тілінің басымдығының сақталатындығын айта келе, оның әрі қарай
дамуына зор көңіл бөлінгендігі айтылады.
Қазіргі таңда мемлекет жүргізіп отырған тіл саясатының негізгі мақсаты – жинақталған оң
тәжірбиені пайдалана отырып, тіл саясатын жүзеге асырудың жаңаша тетіктерін табудағы
нақты іс-әрекеттерімізді белгілеп алудың тағы бір кезекті қадамын жасау болып табылады.
Қазақстан халқының бірлігін, біртұтастығы мен татулығын нығайтатын, аса маңызды факторы
болып табылатын мемлекеттік тілді меңгеру – Қазақстан Республикасының әрбір азаматының
басты парызы.
Индира РАМАЗАНОВА,
«Қазақстан Заңгерлері одағының» мүшесі,
аудандық Әділет
басқармасының инспекторы.

Ауданда мүмкіндігі шектеулі балалар мен 18
жастан асқан мүгедектерге көп салалы әлеуметтік
мекемелер құрудың мәселелері
Бүгінгі таңда өркениетті даму жолына түскен
Қазақстан Республикасы қоғамның барлық саласында
аса маңызды реформаларды жүзеге асыруда.
Бұл реформалардың ішіндегі ең күрделісі әрі өте
байыптылықты қажет ететін бағыты әлеуметтік
саладағы реформалар болып табылады. Өйткені,
біріншіден, әлеуметтік мәселе адамдардың өмірі мен
тұрмыс-тіршілігіне тікелей қатысты болғандықтан
үнемі күн тәртібінде тұрады; екіншіден, мемлекеттің
әлеуметтік саясаты әрқашан халықтың назарында
болып, оның талқысы мен сынына түсіп отырады.
Мүмкіндігі шектеулі мүгедек балалардың саны
күннен күнге көбейіп келе жатқандықтан еліміздегі
денсаулық сақтау, білім, және әлеуметтік қорғау
институттарының осы мәселеге араласып, көңіл
бөлуін талап етіп отыр. Осыған орай Райымбек
аудандық
жұмыспен қамту және әлеуметтік
бағдарламалар бөлімінің, оңалту кабинетінде 39
мүмкіндігі шектеулі азаматтар мен балаларға әртүрлі
арнаулы әлеуметтік қызмет көрсетіледі. Оңалту
кабинетінде логопед, психолог, ЕДШ маманы жұмыс
істейді. Логопед маман 15 мүмкіндігі шектеулі
баланың тіл кемістігін түзетіп, қол моторикасын,
ойлау қабілетін арттыратын жаттығулар үйретеді.
Ал психолог маман 39 мүмкіндігі шектеулі жандарға
психологиялық көмек көрсетуде, мысалы: атааналарымен
қарым-қатынасының
жақсаруына
ықпал етіп, мүмкіндігі шектеулі азаматтардың
қоғам өміріне белсене араласуына, өз орнын табуына
жәрдемдесіп, қиындықтар мен өмірлік кризисті
жеңуіне көмектеседі. ЕДШ маманы дәрігердің
қорытындысына сәйкес, 21 мүмкіндігі шектеулі
азаматтар, балаларға дене шынықтыру жаттығуын
жасатады. Денсаулықты қалпына келтіруге және
аурудың алдын алуға үлкен үлес қосады.
Жоғарыда аталған жұмыстар атқарылып жатса да ,
мүмкіндігі шектеулі азаматтардың санының өсуіне
байланысты, оларға оңалту жұмыстарын жүргізіп,
арнаулы әлеуметтік қызмет түрін көрсету әлі де
жеткіліксіз. Мәселен, жоғарыда аталған оңалту
кабинеті тек Кеген ауылындағы мүмкіндігі шектеулі
азаматтар мен балаларға ғана қол жетімді, ал басқа
ауылдарда тұратын мүмкіндігі шектеулі азаматтар
мен балалар бұл қызмет түріне қол жеткізе алмай
отыр. Осы орайда ауданымызда мүмкіншіліктері
шектеулі азаматтар мен балаларға үкіметтік емес
ұйымдар жартылай стационар бөлімше ашса. Мысалы,
Алматы қаласында «Аялы алақан» атты бөлімше бар.
Онда балалар таңертеңнен кешке дейін мамандардың
қарамағында болып, үйірмелерге қатысып, бір бірімен танысып, ұжымдық тәртіпке үйреніп, дәріс
алады. Балалар бес мезгіл тамақтанады, тынығып
дем алады, әр маманмен бірге ұсақ қол жаттығуларын

орындап, бұлшық еттердің қызметтерін жақсартады,
сюжетті рөлдік ойындарды сахналауды үйренеді.
Бөлімшеде мүмкіншіліктері шектеулі балалардың
толықтай дамуына, өзгерістерді түсінуіне, өз бетімен
білімін жетілдіруіне барлық жағдай жасалған,
мұнда балалар тікелей дәрігерлердің бақылауында
болады. Баланың шындықты тануға ақыл - ой сезімі
ең алдымен таңданудан басталады. Таңдану баланың
әрбір нәрсенің, құбылыстың, оқиғаның мән - жайын
танып, оларды тереңірек түсінуіне жетелейді, оның
ізденімпаздық әрекетін тудырады. Ақыл- ой сезімі
адамның кез- келген әрекеттегі рухтандырушылық
маңызы зор көңіл- күй болып табылады. Ал сондай
ақыл - ой сезімі кейбір балада жетілмей, артта қалып
қояды. Оның себебі— негізіне тұқым қуалаушылық,
ортаның экологиялық әсері, отбасының әлеуметтік
жағдайы. Мұндай ауруларға ұшырау салдарынан
жапа шеккен балалар, дене кемістіктеріне ақыл ой кемшілігі қосылып, ақыл - есі тоқырап қалған
балалар, тағы да басқа себептермен кеміс болып
қалғандар жатады. «Аялы алақан» атты жартылай
стационарға келетін мүгедек балаларға әр апта
сайын қаламыздағы психологиялық- медициналық,
педагогикалық
консультациядан
мамандар:
психиатр, лор, көз дәрігерлері келіп тексеріп,
психологиялық зерттеудің нәтижесімен таныстырып,
олардың жалпы арнаулы түзеу арқылы білім беретін
жүйеде оқуға және тәрбиеленуге қабілеттері туралы
шешім шығарады. Ақыл- ойы кем болған балаларға
әлеуметтік көмек көрсету барысында медициналық
бейімдеудің маңызы зор. Осындай ақыл- ойы кем
балалармен жігерлі терапия жүргізе отырып, оларға
дәрілік емдеу, физио, психотерапия, емдік дене
шынықтыру жаттығулары, жалпы денсаулыққа
пайдалы емдеу шаралары қолданылады.
Әр оқушыға арналған жеке даму бағдарламасы
олардың өзіндік дарындылығын ашып, өмірдегі өз
орнын, өз мамандығын табуға көп көмек болар еді.
Осындай орталықтар жұмысын жүйелеп отыратын,
мүмкіндіктері
шектеулі
балалармен
жұмыс
істейтін медициналық - педагогикалық көп салалы
әлеуметтік орталықтарды көптеп ашса, кемтар
балаларды зор қуанышқа бөлер еді. Осы мәселе
бойынша өз ұсыныстарын білдіретін үкіметтік емес
ұйымдар немесе азаматтар болса, төмендегі телефонға
хабарласуларыңызды сұраймыз.
Тел: 8 72777 21371.

Үміт АЛПЫСБАЙҚЫЗЫ,
жалғызбасты қарттар мен мүгедектерге
үйден әлеуметтік көмек көрсету
бөлімшесінің меңгерушісі.

Сен туған күн,
мерекеңмен...

Талас ауылының тұрғындары, құдайы
көршіміз
ӘЛИАСҚАРОВ
Нұрғалық
ата
тамыздың
1- жұлдызында сеңгірлі 80
жасқа, ал МАНАНБАЕВА Фарида апамыз
болса 7 тамызда 77 жасқа толады.
Сонымен қатар екеуінің отау құрып, бірге
ғұмыр кешіп келе жатқандарына 60 жыл
болды. Біздер үшін орны бөлек ардақты
жандарды осынау
қуаныштарымен шын
жүректен
құттықтаймыз!
Жақтары
түскенше жамандық көрмей, бала-шаға,
туған-туыстарының ортасында бақуатты
да салихалы өмір иелері
атануларына
тілектеспіз!
Бір әулеттің ардақты асылдары,
Мағыналы әр асқан асулары.
Жақсылығын сезініп нұрлы өмірдің,
Бақ- дәулеті таймасын басындағы.
Құттықтаушылар: көршілері ЕрсаяГүлнар,
МұқаметқалиКүлімқан,
Жанболат- Гүлнар, Беделбек - Фарида,
Арыстан -Күлпара.

Жылысай ауылының ардақты азаматтары,
өнегелі отбасының алтын діңгегі, балашағаларының аяулы ата-аналары, үлгілі де
бейілді берекелері арқылы үлкен-кіші, туысжекжат, дос-жарандары мен ауылдастарының
лайықты сый- құрметіне бөлене білген ерлізайыпты ТАМПЫШОВ Әбілсейіт Әбілбайұлы
мен КҮШКЕЕВА Гүлшат Айдарқанқызы ердің
жасы 50-ге толып отыр. Аяулы жандарды
осынау қуаныштарымен шын жүректен
құттықтаймыз!
Жұптары
жазылмаған
қалпында ұзақ
өмір, зор
денсаулық
иелері атанып, бала-шағаның қызығына,
шаңырағының шаттығына бөлене берулеріне
тілектеспіз!
Құтты болсын, жарты ғасыр жастарың,
Еш жамандық көрмей жүрсін бастарың.
Тату-тәтті ғұмыр кеше беріңдер,
Жүздің де асып абыройлы асқарын.
Ізгі тілекпен: Жылысай ауылдық
әкімдігінің ұжымы.

Хабарландырулар
Құрметті аудан тұрғындары!
Қазіргі таңда «WeChat» және « WhatsApp» желілерінде
жалған ақпараттар көп таралуда. Күдік туғызатын
ақпараттық хабарламаларды міндетті түрде жергілікті
атқарушы органдардың ресми сайттарынан тексеру
қажет екенін ескертеміз!
ҰҚК Алматы облысы бойынша департаменті
Уважаемые жители района!
В настоящее время в мессенджерах «WeChat» и « WhatsApp» распространяются много ложных сообщении.
Просим не доверять информационным сообщениям
сомнительного
происхождения
и
необходимо
перепроверять подобные сведения на официальных
сайтах местных исполнительных органов.
ДКНБ по Алматинской области
Кіші Жалаңаш ауылының тұрғыны Нурулдаев
Жунисбектің Райымбек ауданының мүлікті жария ету
жөніндегі комиссиясының 2007 жылғы 19 ақпандағы
№88/4246 шешімімен берілген 0,2200 гектар жер
учаскесінің жеке меншік құқығы жөніндегі 06 ноябрь
2007 жылғы №7603 номерлі құжатының жоғалуына
байланысты жарамсыз деп табылсын.
х х х
Алғабас
ауылының
тұрғыны
Кыдырбайулы
Калибекке Райымбек ауданы әкімінің 06.07.2006
жылғы №961 шешімімен берілген 24.11.2006 жылғы
№154654 номерлі мемлекеттік актісінің жоғалуына
байланысты жарамсыз деп табылсын.
х х х
ЖШС «Нурай несие» кредидтік серіктестігінің
құрылтайшы құрамының
өзгеруі жарғылық
капиталының өзгеруіне байланысты қайта тіркеуден
өтетінін хабарлаймыз.
х х х
Қыдырбаев Даулетке аудан әкімінің 29.04.2004 ж.
№220 шешімімен берілген 14.08.2004 жылғы №150936
номерлі мемлекеттік актісі жоғалуына байланысты
жарамсыз деп табылсын.
х х х
Уаз сатылады 2013 жылғы. Бағасы келісімді. Кеген
ауылы.
Фольксваген пассат сатылады 1993 жылғы.
Тел: 2-18-93. 87018090113. 87777703914.
Жомарт
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