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(Жалғасы 2,3-беттерде.)

– Қасым-Жомарт Кемелұлы, 
уақыт бөліп, қазақстандық БАҚ 
өкілі ретінде маған сұхбат беруге 
келіскеніңіз үшін Сізге көп рахмет. 
Өйткені, мен Ақордаға сирек келетін, 
арнайы пулдың құрамына кірмей-
тін журналистпін. Соған қарамастан, 
осындай мүмкіндікке ие болып отыр-
мын. Бұл үшін алғысым шексіз....

– Шын мәнінде, кейінгі кезде сұхбат 
алу жөнінде маған отандық және шетел-
дік телекомпаниялардан көп өтініштер 
түсіп жатыр. Олардың бәрінен бас тарт-
тым. Тек «Хабар» телеарнасына, соның 
ішінде президенттік пулға кірмесеңіз 
де, Сізге ғана мүмкіндік беріп отырмын. 
Кәсіби мамансыз. Бүгін өте тұшымды 
әңгіме болады деп сенемін. 

– Бүгін, шын мәнінде, тарихи сәт. 
Себебі бәрімізді әлі де алаңдатып 
отырған қасіретті қаңтар оқиғасынан 
кейін алғаш рет отандық БАҚ өкілі-
не сұхбат бергелі отырсыз. «Енді не 
болады» деген қобалжу да бар. Мен 
сол оқиғалар кезінде өзімнің сүй-
ікті қалам – Алматыда, демалыста 
едім. Яғни, болған оқиғаның бәрін өз  
көзіммен көрдім десем де болады. 
Расында, терезенің арғы жағында 
жарылған граната ма, әлде «Калаш-
никовтың» кезекті оқ жаудыруы ма 
айыра алмадық. Бәріміз бұл сұм-
дықтың тезірек аяқталуын тіледік. 
Сол оқиғалардан кейін біраз уақыт 
өтсе де, көпшіліктің көкейінде көп 
сұрақ қалды. Әркім әртүрлі айтып, 
сан-саққа жүгіртеді. Бұл,шын мәнін-
де, бұзақылыққа ұласып, бақылау-
сыз кеткен бейбіт шеру ме әлде ал-
дын ала жоспарланған мемлекеттік 
төңкеріс пе? Шын мәнінде не болды?

– Бұл – алдын ала жоспарланған 
қастандық әрекет. Наразылықтар бей-
біт митингілерден басталып, соңы 
бұзақылыққа, тонаушылыққа ұласты. 
Осы оқиғалар – кәсіби адамдардың 
ойластырған және солардың жүзеге 

асырған жымысқы операциясы. Әуелі 
жұртшылық бейбіт митингке шықты. Де-
монстранттарға қарсы күш қолданылған 
жоқ, қолданылуы да мүмкін емес еді. 
Келесі лекпен олардың орнына жәй 

ғана бұзақылық істеп, полиция қызмет-
керлеріне сес көрсетіп, тас лақтырып 
жүрген жастар келді. Артынша үшінші 
толқын жалғасты. Бұлар арнаулы дай-
ындықтан өткен кәдімгі кәсіби лаңкестер 
басқарған тонаушылар, кісі өлтірушілер, 
зорлық жасаушылар еді. Содырлар 

күштік органдар ғимараттарының ор-
наласқан жерін өте жақсы білген және 
сол нысандарға шабуыл жасалды. Лаң-
кестерді материалдық құндылықтар қы-
зықтырған жоқ, оларға қылмыстық істер, 

құқық қорғау қызметкерлерінің жеке құ-
жаттары керек болған. Яғни, бұның өте 
мұқият ойластырылған, шетелдік соды-
рлар жалданған террористік операция 
екені анық. Өзіңіз білесіз, олар Алматы-
ның әуежайына шабуыл жасады. Қазір 
тергеу амалдары барысында әуежайды 

Орталық Азиядағы қалалардың бірінен 
ұшып келген адамдарды күтіп алу үшін 
әдейі басып алғаны анықталып жатыр. 
Сырттан келгендер – арнайы дайын-
далған содырлар мен олардың коман-

дирлері. Лаңкестер гастарбайтерлер 
ретінде ұшып келіп, шекаралық өткізу 
бекеттерінен кедергісіз өткен. Сөйтіп 
қалаға кіріп жоспарлы операцияларды 
басқарған. Кейін құқық қорғау органда-
ры күш алып, қайыра соққы бергенде, 
тез арада сол Алматы әуежайы арқылы 

ұшып кеткен. Сондықтан тағы да қай-
талап айтамын, бұл – жоспарлы түрде 
жүргізілген операция. Олардың мақсаты 
– мемлекеттік институттарды жою, кон-
ституциялық құрылымға нұқсан келтіру, 
түптеп келгенде билікті басып алу. Де-
генмен, әлі де тергеу жүргізілуде. Бәрі 
де анықталады. 

Енді, «Бұған олар қалай қол жет-
кізді?» деген сұрақ қойғыңыз келіп 
отырған шығар. Қазір біз ауқымды тер-
геп-тексеру жұмыстарын жүргізіп жа-
тырмыз. Өкінішке қарай, дәл осындай 
жағдайда құқық қорғау органдарының 
нақты әрекет ету алгоритмі болмай 
шыққаны анықталды.

Мен Мемлекет басшысы ретінде 
командалық-штабтық, әскери бірнеше 
оқу-жаттығу жиынына қатыстым. Бұл 
жаттығулар шынайы жағдайлар, соның 
ішінде Алматыда болған оқиғалар кезін-
де ешқандай пайдаға аспады.

Біздің ұстанымымыз – демонс- 
транттарға қарсы қару қолданбау. По-
лиция қызметкерлерінде атыс қаруы 
болған жоқ. Оларда тек дыбысты грана-
та, көзден жас ағызатын газ және сумен 
атқылайтын техника ғана болды. Бірақ 
бұл машиналарды қолдана алмады. 
Себебі, бұзақылар тартып алған. Ал со-
дырлар бейбіт демонстранттарға қарсы 
қару қолданбау жөнінде полиция қыз-
меткерлеріне бұйрық берілгенін білген.
Қолдарында тек күрек пен сойыл ғана 
бар жас десанттар өте қатты зардап 
шекті. Бұзақылар оларды шешіндіріп, 
Президент резиденциясына шабуыл 
кезінде тірі қалқан ретінде пайдаланған. 
Олар әйелдерді де аямаған, тіпті ешқан-
дай аяушылық сезім болмаған.

Тергеу барысында лаңкес- 
тердің қарулы қақтығыс кезінде 
есірткі тұтынғаны анықталып жа-
тыр. Қақтығыстардың соңына қарай 
күштік құрылымдар қару қолданып, 
содырлардың аяқтарынан атқан.                                                                                         

Қоғамдық қабылдау

Облыстық мәслихаттың хатшысы Жанболат Жөргенба-
ев іс-сапарымен ауданымызда болды. Аспантау етегін ме-
кендеген тұрғындардың жағдайын біліп, қоғамдық қабылдау 
өткізді.

Аудандық әкімдікте өткен қоғамдық қабылдауда Жамбыл 
ауылының тұрғыны Айыпжан Қаптағаев өңірдегі Жамбыл, Қақпақ, 
Қызылшекара ауылдарының ішкі жолдарын  орташа жөндеуден 
өткізу мәселесін алға тартты. Аудандық аналар кеңесінің төрай-
ымы Балжан Омарова Нарынқол ауылындағы Ұзақ көшесінің 
бойында орналасқан жеке меншік үйді сатып алып, балаларға 
арналған 600 орынды шығармашылық орталығын ашудың қа-
жеттілігін сөз етті. Нарынқол ауылындағы мектепаралық оқу-өн-
дірістік комбинатының  ғимараты 1960 жылы салынған. Бүгінде 
әбден тозығы жеткен. Күні бүгінге дейін бірде-бір рет жөндеуден 
өткізілмеген. Оқушыларды түрлі-түрлі кәсіпке баулыйтын комби-
нат  үшін жаңадан ғимарат салу керек-ақ.  Мәдениет саласының 

үздігі Советай Мекебаева аудан аумағындағы Сарыжаз, Тегістік 
және Шәлкөде ауылдарынан жаңадан мәдениет үйлерін салу қа-
жеттігін ортаға салды. Шын мәнінде аталған ауылдардағы өте ескі 
мәдениет үйлері апатты жағдайда тұр. Текес ауылының тұрғыны, 

шаруа қожалығының жетекшісі Мұрат Мал-
дыбаев ауылдағы өзекті мәселені қозғады. 
Шаруашылықтар тұсында 44 мың гектар жер 
суарылған екен. Қазір соның тең жартысының 
өзі өз мәнінде суарылып жүрген жоқ. Су ке-
летін каналдардың бәрі тозған.  Оның ішінде 
Дараты, Қақпақ каналдарының жайы нашар. 
Облыстық мәслихаттың хатшысы бұл мәселе 
бойынша жұмыстар жүргізіліп жатқанын айт-
ты. Болашақта су келетін каналдардың бәрі 
жөндеуден  өткізіледі. Ақбейіт бастауыш мек-
тебінің меңгерушісі Жұмабике Супиева баста-
уыш мектеп үшін  ыңғайлы жаңадан ғимара-
ты салынса, жақсы болар еді деді.  Нарынқол 
ауылының тұрғыны Мейрамбек Бекболатұлы 
Жамбыл, Текес, Қақпақ, Сарыжаз секілді ір-
гелі елдімекендерден шағын спорт кешен-
дерін салудың маңызына тоқталды. Тегістік 
ауылының тұрғыны  Айбол Сұраншиев бір 
кезде аңшылық шаруашылықтарына  беріл-

ген орман қорының жерін қайтару қажеттігін алға тартты. Өйткені, 
қарапайым халыққа жайлаудан жайылымдық жерлер жетпей жа-
тыр. Облыстық мәслихаттың хатшысы Ж. Жөргенбаев бұл бағыт-
та жұмыстардың қолға алынып жатқанын сөз етті. 

Облыстық мәслихаттың хатшысы Жанболат Жөргенбаев ау-
дан тұрғындарының көтерген, алға тартқан, орнымен сөз еткен 
ауылдардың түйінді мәселелері тиісті орындарға ұсынылатыы-
нын, оның сыртында облыстық мәслихаттың тұрақты назарында 
болып, тиісті шешім шығарылатынын айтты. Өңір тұрғындарының 
істеріне жеміс, отбасыларына бақыт, дендеріне саулық тіледі. 

                                    
Дастан ҚАСЕНҰЛЫ.

МАҢЫЗДЫ  МӘСЕЛЕЛЕР  КӨТЕРІЛДІ
Әріптеске арнау

Сапарға шығып барады...

Қазақстан Жазушылар және 
Журналистер Одағының мүшесі, 

Облыстық "Жетісу" газетінің  
меншікті тілшісі 

Қанат БІРЖАНСАЛҒА
Журналист, ақын, жазушы,
Тарихи өлке танушы.
Жақсы іс көрсе жылт еткен,
Маздатып отын жағушы.
Еңбегі ерен істеген,
Жазады «түрлі-түсті» өлең.
Иықта фотоаппарат,
Қаламы қолдан түспеген.
Көздері өткір, қырағы,
Ойының тұнық бұлағы.
Жылдың төрт мезгілдерінде,
Құмары ауып тұрады.
Өткеріп өмір өткелін,

Қарсы алып тауда көктемін.
Түсірер сол сәт фотоға,
Көктем, жаз кереметтерін.
Жол тартса қырға сезіп іш,
Көргенде көңіл ерігіш.
Желіде жүрер түсірген,
Көктем, жаз, қысқы көрініс.
Бақытын тауып еңбектен,
Ырысы елдің селдеткен.
Ерлерді бөлеп құрметке,
Қаламыменен тербеткен.
«Табынған Тәңір тауына»,
Өсіріп гүлдер бағына.
Жып-жылы «Мөлдір моншағы»,
Жаза бер, жырлар тағы да!
Алдында күтіп жазары,
Жанары оттай жанады.
Иықта фотоаппарат,
Қолында қағаз, қаламы.
Қанаты талмас Қанатым,
Сапарға шығып барады.
Бойында бітпес бар күші,
Жаңалықтардың жаршысы.
Жазумен өтіп келеді,
Күн менен түннің жартысы,
Толатұғын шілдеде,
Құт болсын деймін Алпысы!
              

Шеризат МЕКЕБАЕВ,
ақын, ұлағатты ұстаз, 

спорт ардагері. 
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Сол кезде олар жараланып құласа да, 
ауырсынуды білмеген, тіпті сезбеген. 
Міне, бұл да олардың өте мұқият дай-
ындалып келгенін көрсетеді. 

Бұзақылардың көпшілігі Алматы-
дағы бес жұлдызды қонақ үйде жатқа-
ны анықталды. Олардың ақшасын кім 
төледі? «Қазақстан» қонақ үйінің бірін-
ші қабатында командалық штабтары 
орналасыпты. Қазір тергеу жүргізілуде. 
Бірнеше адам сұрақтарға жауап беріп 
жатыр. Бұрын, тіпті, ойға келмеген де-
ректер ашылуда.

– Осы мемлекеттік төңкеріс жа-
сау әрекетінің артында кім тұр деп 
ойлайсыз?

– Оны тергеу анықтайды. Алдын 
ала ештеңе айтқым келмейді және 
оным дұрыс болмайды. Әлі атқаратын 
жұмыс көп. Бір айта кетерлігі, содырлар 
мен олардың командирлерінің көпшілігі 
Алматыдан кетіп үлгерген. Бірі ауыл-ай-
маққа, енді бірі шекарадан өтіп, көрші 
елдерге қашты. Тағы біреулері бет әл-
петін өзгертіп бұғып қалды. Сақал-мұр-
тын қырып, сыртқы келбетін өзгертіп 
ел ішінде жүргендері де бар. Оларды 
тұтқындаса, «біз жәй өтіп бара жатқан 
едік» деп байбалам салып жатыр. Олай 
болмайды. Алматыдағы тәртіпсіздік-
тердің ауқымын өзіңіз көрдіңіз. Ал же-
ме-жемге келгенде бәрі де жәй жүргінші 
боп шыға келеді. Әрине, азаматтарды 
заңсыз ұстау, оларға күш қолдану де-
ректерінің бәрі тексеріледі. Бұл мәселе-
лерге мұқият қарау керек. 

– Әрине, мұның бәрін тексерген 
жөн. Бірақ қазір құқық қорғау орган-
дарының іс-әрекеттеріне қатысты 
көп сын айтылып жатыр. Сіз оған 
назар аударып, Бас прокуратураға 
тапсырма бердіңіз. Дегенмен, әлеу-
меттік желілерде бейбіт тұрғындар-
ды ұрып-соғып, азаптайды деген 
жазбалар «желдей есіп» тұр. 

– Ондай арыз-шағымдарда асы-
ра сілтеп жібергендер де бар. Әрине, 
Алматыда болған оқиғаға байланысты 
алаңдаушылықтарды түсінуге болады.  
Сондықтан Бас прокуратураға әрбір 
жағдай бойынша мұқият тексеру жұ-
мыстарын жүргізуді тапсырдым. Бұдан 
бөлек белгілі құқық қорғаушы, адвокат 
Айман Омарова бастаған Қоғамдық 
комиссия құрылыпты. Оны бұқаралық 
ақпарат құралдарынан оқып білдім. Мен 
бұл шешімді қолдаймын. Шын мәнін-
де, қайғылы оқиғалар кезінде болған 
жағдайларды жан-жақты тексеру үшін 
қоғам белсенділерін тартуымыз керек.

Адам құқығы жөніндегі омбудсмен 
Эльвира Әзімова мен белгілі құқық 
қорғаушы Жеміс Тұрмағамбетованың 
уақытша ұстау изоляторларына барып, 
ұсталғандармен кездесіп, олардың 
жағдайларын көріп, арыз-шағымда-
рын тыңдап жүргенін білемін. Бұл өте 
пайдалы жұмыс деп санаймын. Мен 
Мемлекет басшысы ретінде азаматтар-
дың құқықтарының бұзылмауына мүд-
делімін. Әрбір жағдай жіті тексерілуге 
тиіс екенін тағы да қайталап айтамын. 

– Осы іске жұртшылықтың ара-
ласқаны жақсы болған екен. Құқық 
қорғау органдарына қандай да бір 
еркіндік берілді. Қалай ойлайсыз, 
олар асыра сілтеп жібермей ме? 

– Біз бұл мәселеде «Сцилла мен 
Харибданың» арасынан өткендей бо-
луымыз керек. Ең алдымен, бейбіт 
азаматтар мен Алматы тұрғындарына 
қарсы бұзақылық әрекеттерге қатысқан 
адамдарды табуымыз қажет. Екіншіден, 
азаматтардың құқықтары бұзылмауға 
тиіс. Бұл әрекеттерге мыңдаған бұзақы 
қатысты деп жаңа айттым ғой. Енді, 
аяқ астынан, бәрі «кездейсоқ жүргінші» 
болып шыға келді. Мен полицияның 
заңсыз әрекеттерін ақтап отырғаным 
жоқ. Егер ондай жағдайлар болса, біз 
міндетті түрде жолын кесеміз. Ішкі істер 
министрі тиісті ескертпесін алды. Сон-
дықтан мүмкіндікті пайдалана отырып,  
азаматтарға, Алматы тұрғындарына 
құқықтарының бұзылмайтынын мәлім-
деймін. 

– Жиырма мың террорист болды 
деген дерекке қатысты сұрақ көп. 
Олар қайдан келген?

– Біріншіден, Алматыдағы бұ-
зақылық әрекеттер бір сағат қана 
болған жоқ. Полиция департаментінің 

ғимараты үшін жүргізілген соғыс екі түн-
ге созылды. Полицейлер содырлардың 
барлық шабуылына тойтарыс берді.

Екіншіден, лаңкестер полиция 
мен әскери қызметшілерді сан басым-
дығымен алды. Бұл содырлардың өте 
көп болғанын білдіреді.

Үшіншіден, бандиттер Алматыға по-
лиция блок бекеттері қойылған жақтан, 
яғни, үш бағыттан келіп,талқандап кетті. 
Полицейлер орын ауыстырып, қайта-
дан алаңға жиналған. Тағы да қарусыз 
еді. Мәселенің мәнісі – осында. Енді 
келіп, бұзақылар аз болды дейді. Шын 
мәнінде, бұзақылар лек-легімен жүрді. 
Оларды басқарып жүрген біреулер бол-
ды. Бір легі барды да, тонады. Одан соң 
екіншісі келді.

– Сіз ескертусіз оқ атуға бұйрық 
бердіңіз. Бұл шешім АҚШ пен Еуро-
падағы демократиялық қоғамдас-
тықтың алаңдаушылығын туғызды. 
Мұндай қатаң шешім қабылдауға не 
түрткі болды?

– Жоғарыда аталған жағдай бой-
ынша құқық қорғау органдары басшы-
ларының нақты алгоритмі, іс-қимыл 
жоспары болмағанын айттым. Істің 
мән-жайын бағамдай алмадық. Оны 
ашық мойындауға тиіспін. Құқық қорғау 
органдарының басшылары өздеріне 
жауапкершілік алуға жүрексінді. Жігер-
сіздік танытты. Мен оларға: «Егер мар-
шал Рокоссовский мен маршал Жуков 
Сталиннен әрбір іс-қимылдары туралы 
күнде келіп, рұқсат сұрай берсе, соғы-
ста жеңер ме еді?» – дедім. Бұл – нағыз 
соғыс. Жауапкершілікті мойынға алу 
керек еді. Осыған орай ашық мәлімде-
ме жасағанға дейін қарулы содырларға 
қарсы оқ атуға тиіспіз деп айтқан бола-
тынмын. Мен жауапкершілікті өз мойны-
ма алдым. Ал өз мәлімдемемде мұны 
қайталадым. Өйткені, жауапты адамдар 
жүрексінді.Дәл осындай жағдайда Мем-
лекет басшысы жауапкершілікті өзіне 
алуға тиіс деп ойлаймын.Мен кәсіби 
дипломатпын. Мұның салдары қандай 
болатынын білдім. Бірақ мен үшін мем-
лекеттің мүддесі, азаматтарымыздың 
қауіпсіздігі бәрінен де маңызды еді. Мен 
ол кезде Батыстың не дейтіні туралы 
емес, елімізде тәртіп орнатуды ғана ой-
ладым.

– Жағдайдың шиеленіскені сон-
шалық, Сіз Ұжымдық қауіпсіздік ту-
ралы шарт ұйымының бітімгерлік 
күштерін шақырдыңыз. ҰҚШҰ-ның 
бітімгерлік операциясы сәтті жүзе-
ге асырылғаннан кейін «Владимир      
Путинге «қарыздар» болып қалды, 
енді бірқатар мәселе бойынша оның 
талаптарына келісуге мәжбүр бола-
ды» деген пікірдің бар екені жасы-
рын емес. Мұндай пікірлер Ресейде 
де, Батыста да айтылып жатыр.

– Біріншіден, Ұжымдық қауіпсіздік 
туралы шарт ұйымы – біздің ортақ 
ұйымымыз. Қазақстан – осы ұйымға 
мүше. 1992 жылы оны құруға атсалы-
стық. Тұңғыш Президентіміз Нұрсұлтан       
Назарбаев тиісті бастама көтерді. Сон-
дықтан мен бөтен адамдардан емес, 
ҰҚШҰ-ны көмекке шақырдым.Демек, 
мен өзіме, яғни одақтастарымызға жү-
гіндім. 

Екіншіден, ҰҚШҰ бітімгерлік 
күштерін тарту ісі осы ұйымның келісіл-
ген құжатына сәйкес орындалды. Сон-
дықтан бұл заңды деп санаймын.

Үшіншіден, Қазақстанға келген 
ҰҚШҰ бітімгерлік контингенті бірде-бір 
оқ атқан жоқ. Бітімгерлік күштер стра-
тегиялық нысандарды ғана күзетеді, 
қалған мәселені өзіміз шешеміз. Бізге 
тыл керек деп ең басында келісілген 
болатын.

Төртіншіден, Қазақстанға бітімгер-
лік күштердің келгені туралы ақпарат 
психологиялық тұрғыдан маңызды рөл 
атқарғанын, бұзақылардың зәре-құтын 
қашырғанын түсінген жөн. Мұның үл-
кен күш екені түсінікті. Айтпақшы, бұл 
біріккен бітімгерлік контингент. Оның 
құрамында Ресейден бөлек Беларусь, 
Армения, Тәжікстан және Қырғызстан 
елдерінің әскери бөлімдері де болды. 

Ал енді «қарыздар» және тағы да 
басқа қауесеттерге келер болсақ, бұған 
қатысты Владимир Путинмен ешқан-
дай әңгіме болмағанын ашық айта-
мын. Кремль тарапынан да алдын ала 
ешқандай шарттар айтылған жоқ.

Түптеп келгенде, Қазақстан үшін 
Ресей одақтас мемлекет. 2013 жылы 
Екатеринбургте тиісті шартқа қол қой-
ылды. Айтпақшы, мен ол кезде Жене-
вада едім. Сондықтан бұл шартты әзір-
леуге қатысқаным жоқ. Онда Қазақстан 
мен Ресейдің одақтастық қатынастары 
туралы айтылған. Біздің елдеріміз ара-
сындағы байланыстар Алматыдағы 
оқиғаларға дейін де әрдайым тығыз, 
сындарлы, әрі шын мәнінде серіктестік 
сипатта болды және жалғаса береді. 

Мен ақпан айының ортасына қа-
рай Ресей Президентінің шақыруымен 
Мәскеуге сапармен барамын. Сонда 
елдеріміз арасындағы ұзақ мерзімді ын-
тымақтастыққа қатысты аса маңызды 
келісімге қол қоямыз. 

– Қасым-Жомарт Кемелұлы, ин-
тернеттің қауіпсіздік мақсатында 
сөндірілгені түсінікті. Осы кезде жұрт 
ақпарат ала алмай қалды. Түрлі ақпа-
рат тарады.  Енді шын мәнінде не 
болғанын ежіктеп түсіндіруге мәжбүр 
болып отырмыз... 

– Рас, біз ақпараттық тұрғыдан 
жеңілгенімізді мойындауымыз ке-
рек. Ешкім менің бұйрығымды да, іс-          
әрекетімді де толық түсіндіре алмады. 
Кейіннен мен өзім тікелей араласып, 
ана жерге барып ананы айт, мына 
жерге барып мынаны айт деп тапсыр-
малар  беруге мәжбүр болдым. Яғни, 
ақпараттық тұрғыдан жеңіліп қалдық, 
Сізбен келісемін. Алайда, бізде оған 
уақыт болған жоқ. Өтіп кеткеннен кейін 
бәріміз ақылдымыз. Ол кезде біз тура-
лы кімнің не айтатынын ойлайтын шама 
да болған жоқ. Мұндай жағдайда интер-
нетті Қазақстанда ғана емес, басқа да 
бірқатар елде өшіреді. Себебі, оны теріс 
пиғылды адамдар өз мақсаттарына пай-
даланып кетеді. Бандиттік құрылымдар-
дың командирлері арасында ақпарат-
тық тұрғыдан арнайы дайындықтан 
өткен адамдардың болғанын атап өту 
керек.Демек, жалған ақпараттар легі, 
былайша айтқанша, фейктер үздіксіз 
ағылып жатты. Бұның Қазақстанға қар-
сы жан-жақты дайындалғандардың пай-
дасына жұмыс істегенін тағы да қайта-
лап айтқым келеді.

– Тұңғыш Президентке қатысты 
тақырыпқа нүкте қойсақ қайтеді. Сіз 
бен Тұңғыш Президент   Нұрсұлтан 
Назарбаевтың арасында қандай 
да бір келісім немесе уағдаластық 
болды ма? Өйткені, ол телеарналар 
арқылы үндеу жасағанға дейін Сіз-
дердің араларыңызда оның жеке 
басының және отбасы мүшелерінің 
артықшылықтарын сақтауға қаты-
сты мәселе саудаға салынды деген 
қауесет бар.

– Саудаға салу деген мәселе 
ешқашан болған емес. Жеке басының 
артықшылықтары жайлы да әңгіме 
қозғалған жоқ. Тек Қауіпсіздік Кеңесінің 
Төрағасы мәртебесіне қатысты мәсе-
лені шұғыл шешу жөнінде әңгіме бол-
ды. Жасыратыны жоқ, жағдай ушығып 
кеткендіктен, мен халыққа үндеу жасап, 
осы сәттен бастап Қауіпсіздік Кеңесінің 
Төрағасы екенімді мәлімдейтінім тура-
лы мәселе көтердім. Бұл – сол сәтте 
шешілген мәселе. 28 қаңтарда «Нұр 
Отан» партиясының съезі өтті. Сонда 
мен сөз сөйлеп, Нұрсұлтан Әбішұлы 
Назарбаевтың тарихи рөліне лайықты 
баға бердім. Бұл әділ баға деп есеп-
теймін және алдағы уақытта халқымыз 
осыған тоқтайды деп үміттенемін.

– Митингтер басталған кезде 
көптеген танымал азамат адамдар-
ды көшеге шығуға шақырды. Жал-
пы қоғамдағы түрлі жағдайларға қа-
тысты пікір білдіріп жүретін зиялы 
қауым өкілдері мен танымал тұлға-
ларға қатысты Сіздің ойыңыз....

– Тарихтың аумалы-төкпелі сәт-
терінде зиялы қауымның рөлі айрықша 
көрінеді. Басымыздан өткен трагедияға 
қатысты айтар болсақ, зиялыларымыз 
бен медиа тұлғалар есеңгіреп қалған 
сияқты. Өйткені, ол кезде ахуал тез өз-
геріп жатты. Бейбіт шерушілердің орны-
на алғашында бұзақылар, кейіннен кәсі-
би бандиттер келді. Осы сәтте алаңдағы 
арпалысты кейбіреулер түсінбеді. Мүм-
кін кейбір бұқаралық ақпарат құралдары 
бейбіт шерушілерге қатысты жазалау 
шаралары қолданылды деп,бәрін әдейі 
бұрмалап көрсеткен шығар. Ал, шын 

мәнінде, бұл қасіретті бастан өткерген 
біз іс жүзінде басқаша болғанын анық 
білеміз. Қазақстанға шабуыл ұйымда-
стырушылар алаңдағы жылдам өзгеріп 
жатқан аласапыранды әдейі ойласты-
руы мүмкін. Сөйтіп жағдайды ушықты-
рды. Мәселен, қалаға бандиттер кірген 
кезде Алматы тұрғындары олардың 
кімдер екенін түсінбестен,«міне жара-
ды, көшеге шықты, билікке қарсылық 
танытып жатыр» деп ұрандап, қолдау 
көрсетті.Сол кезде қала тұрғындары со-
дырлардың бүкіл қаланы қиратып, отқа 
орап кететінін білген жоқ еді.

–  Енді, сүйікті қаламыз Алматы 
туралы айтар болсақ, қаланың Алма-
ты, Алма-Ата атауларына қатысты 
әртүрлі пікір бар. Бұған сіздің көзқа-
расыңыз қандай? Сонымен қатар 
қала әкімі Бақытжан Сағынтаев пен 
оның орынбасарларына қатысты ка-
дрлық өзгерістер бола ма? 

– Ал, өзіңіз қалай ойлайсыз? 
Әкімнің орнында қалғаны дұрыс па әлде 
ауыстыру керек пе?

– Сіз 26 мың адам қол қойған пе-
тицияны көрдіңіз бе?

– Көрдім. Әкімге қатысты айтар бол-
сақ, ол сол сәтте, шынымен де,абдырап 
қалды. Өмірінде бірінші рет осындай 
жағдаймен бетпе бет келген шығар. Кез 
келген адам қысылғанда тығырықтан 
шыға білмейді.Сондықтан әкімді ай-
ыптағым келмеді. Ол міндетін адал 
атқаратын қызметкер. Дегенмен, ал-
матылықтардың пікірлерін де ескеруім 
керек. Уақыты келгенде біле жатарсыз. 
Бұл – бір. Екінші, қала атауына қатысты. 
Қазір шешім қабылдап, барлық құжат-
тарды қайта өзгертудің қажеті не? Ал-
маты деп атау  қазақ тілді жұртшылыққа 
қолайлы, ал орыс тілінде Алма-Ата 
деп айту ыңғайлырақ. Ендеше былай 
келісейік, қаланың ресми аты Алматы 
болып қалсын. Ал қала тұрғындары мен 
қаламызға бей-жай қарамайтын аза-
маттар өздеріне қалай ыңғайлы болса, 
солай атай берсін.

– Сіз бизнесмендермен өткен 
кездесуде жастардың техникалық 
мамандықтарға көбірек бейімделуі 
керек екенін айттыңыз. Ол үшін Ре-
сейде білім алсын дедіңіз. Осы бас- 
таманы сынап жатқандар да бар. 
Олар неге Батыста емес, Ресейде 
оқу керек деген уәж айтады. Сіз, шы-
нымен, Ресейдің білім беру жүйесін 
озық деп есептейсіз бе?

– Ресейде техникалық білім беру 
сапасы жоғары. Бұл бәріне белгілі. 
Мысалы Мәскеуде МФТИ, Бауман учи-
лищесі, Новосібір университеті, Томск 
университеті және басқа да жоғары оқу 
орындары бар. Әрине, ешкімді міндет-
темейміз. Ол жай ғана Ресейге оқуға 
жіберген дұрыс деген ұсыныс болатын. 
Біріншіден, тіл мәселесінде кедергі жоқ. 
Екіншіден, екі ел стратегиялық серіктес, 
ірі бизнеске қатысты бірлескен кәсіпо-
рындарымыз да бар. Бізге Ресейде 
оқып, техникалық мамандық алған ка-
дрлар қажет. Кейбіреулер Батыста білім 
алғысы келеді. Оларға да еш кедергі 
жоқ. Бірақ ол жақтың білімінің өзіндік 
ерекшеліктері бар екенін түсіну керек. 
Батыстың білімін идеал тұтпас едім. 
Олардың университеттері де диплом 
басып шығаратын кеңселерге айналып 
кеткенін білеміз. Жасыратын несі бар, 
біздің кейбір жастарымыз Батыстағы 
«ақшаңды төле де, біраз уақыттан кейін 
дипломыңды ал» дейтін оқу орында-
рында оқыған. Онысын танымал уни-
верситет бітірдім деп, тым әсірелеп 
жібереді. 

– Бизнесмендермен өткен кез-
десуде елімізде әлдебір олигопо-
лия қалыптасқанын айттыңыз. Бұл 
сөзіңіздің астарында не жатыр? Ат 
төбеліндей аздаған ғана іскерлер 
тобы экономиканың негізгі секторла-
рын бақылап отыр дегеніңіз бе?

– Иә, шын мәнінде, бұл алаңда-
татын өзекті мәселе. Олигополия де-
геніміз не? Ол – экономиканың негізгі 
секторларын аздаған адамдар тобының 
толығымен бақылауы. Өкінішке қарай 
бізде осындай жағдай қалыптасқан. Сол 
аз ғана адамдардың тобы жоғары бас-
шылыққа өте жақын болып, мемлекет 
тарапынан қабылданатын шешімдерге 
ықпал еткен. Бұл жағдай бізде де бар. 

– Әрине, біз мұны түсіндік. Ал 

енді не істейміз?
– Жұмыс өте көп. Ең алдымен, орта 

және шағын бизнеспен айналысатын 
кәсіпкерлердің санын көбейтуіміз керек. 
Басқа жолы жоқ. Соларға жағдай жа-
сап, несие ресурстарының қолжетімді 
болуын қамтамасыз еткен жөн. Біздің 
экономикамыз соншалықты үлкен деп 
айта алмаймыз. Қазір еуразиялық инте-
грацияның дұрыс немесе бұрыс екенін 
саралап отыратын уақыт емес. Қалай 
болғанда да, еуразиялық кеңістікте өмір 
сүріп жатқанымызды мойындауымыз 
керек. Сондықтан оған бейімделіп, мем-
лекет мүддесі тұрғысынан интеграция-
ның игілігін көруге ұмтылған абзал. Бұл 
біздің Үкіметіміз үшін ауқымды әрі өте 
күрделі жұмыс. Үкімет қызметінің осы 
бағытына ерекше мән беремін. Бұған 
жауапты министр Премьер-Министрдің 
орынбасары деген мәртебеге ие болды. 
Өйткені, ол Мәскеуде де, Еуразиялық 
экономикалық комиссия аясында да тең 
дәрежеде келіссөз жүргізе білуге тиіс.  

– Сіз Парламентте сөйлеген 
сөзіңізде қыркүйек айында әлдебір 
саяси-экономикалық реформалар-
дың топтамасын ұсынатыныңыз-
ды айттыңыз. Қандай реформалар 
екенін білуге бола ма? «Егер бір-
деңені өзгерткің келсе, одан құтылу 
керек» деген сөз бар. Бұрынғының 
бәрін жойып, қайтадан бастаймыз 
ба?

– Мен кадрлардың бәрін ауысты-
руға қарсымын. Біріншіден, оларды 
біліктілігі мен жұмыстарының сапасына 
қарай бағалау керек. Жұрттың талабы 
осы екен деп Үкіметті жүз пайыз өз-
гертіп, «Міне, мен келдім, мен – рево-
люционермін» деу – менің тәсілім емес. 

Екіншіден, кадр да көп емес. Осы 
орайда мынадай бір әзіл-әңгіме бар, 
бәлкім бұл рас болуы да мүмкін. Бірде 
Берия Сталинге келіп, «Жазушыларға 
шара қолдану керек. Фадеев ішеді, Шо-
лохов ішеді, Вишневский ішеді, Симо-
нов ішеді, Алексей Толстой да бұдан кет 
әрі емес», – дейді. Сталин оған: «Менің 
басқа жазушыларым жоқ», – деген екен. 

Бұл жерде де лайықты министр-
лерді іздеу керек. Көшеден әкеліп тағай-
ындай салуға болады. Ондай жағдай 
әлем тарихында да бар. Бірақ бұл тұрақ-
сыздыққа әкелуі, бүкіл жүйені шатқа-
яқтатып жіберуі мүмкін. Сондықтан кадр 
мәселесіне мұқият болған жөн. Алдағы 
уақытта жан-жақты ойластырылған, пы-
сықталған өзгерістер жасалатыны анық. 
Біз,ең алдымен, Қауіпсіздік Кеңесінің 
аясында ұлттық қауіпсіздік жүйесін ре-
формалаймыз. Қаңтардағы қайғылы 
оқиғалар бұл мәселенің қаншалықты 
өзекті екенін көрсетті. Сондықтан осы 
проблеманы көп созбай шешу қажет.

– Аталған реформаларды жүзеге 
асыру үшін қанша уақыт керек?

– Реформалардың мәні адамдар-
ды өзгерту емес. Реформалар, ең ал-
дымен, жүйені өзгерту немесе жүйенің 
кемшіліктерін түзетіп, оның қызметіне 
түбегейлі өзгерістер енгізу деген сөз. 
Алда болатын кейбір оқиғаларға бол-
жам жасай отырып, еліміздегі парла-
мент пен партия жүйесін реформалау 
жөнінде ойларым бар. Мемлекет бас-
шысы ретінде бұл туралы 28 қаңтар-
да өткен партияның съезінде айттым. 
Президент қоғамдық-партиялық және 
саяси құрылымдардың бәрінен бірша-
ма жоғары тұруға тиіс деп санаймын. 
Әртүрлі қоғамдық-саяси күштерді мем-
лекетіміздің мүддесіне жұмылдыра 
білуім керек. 

– Иә, бәлкім, елімізде лайықты 
оппозиция бірте-бірте қалыптасар. 
Әйтпесе, меніңше, оппозиция деген 
жай сөз ғана сияқты.

– Әрине, оппозиция бізде бар, бірақ 
көбінесе көшеде ғана. Сізбен келісемін. 
Билік партиясының өзінде де оппозиция 
бар. Бұған дейін айтқанымдай, партия 
қоғам қажеттіліктерін ескере отырып, 
қайта құрылуға тиіс. Мәжілісте бірнеше 
күшті партиялар болуы керек деп са-
наймын. Тіпті Үкіметті жасақтау кезінде 
конституциялық басымдық болмаса, 
олар ортақ мәмілеге келу керек. Бізге 
саяси мәдениет қалыптастырып, сая-
си қайраткерлерді өсірген жөн. Себебі, 
мұндай экстремистік жағдайларда біз-
ге қоғамдық популизм мен экзальта-
ция қажет емес. Мысалы, Германияда 
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барлығы да мәдениетті түрде өтеді. 
Партиялар ауысады. Адамдар бай-
салды сөз сөйлейді. Басқа партиялар 
оларды тыңдап, белгілі бір мәмілеге 
келеді. Үкіметтегі негізгі лауазымдарға 
өздерінің адамдарын ұсынады.Уақыт 
өте келе, біз де осыған келеміз деп ой-
лаймын. Мен Президент болып тұрған 
кезде осы нәтижеге қол жеткізгім келеді. 

– Шын мәнінде, қазіргі уақытта 
халық Сізден зор үміт күтеді. Еліміз-
де өзгеріс жасай алатын Президент 
бар деп түсінеміз. Бұрын мұндайды 
сезінбейтін едік....

– Бұрынғының бәрін сынай бер-
мейік. Қалай болғанда да, бұл – біздің 
тарихымыз. Бірақ менің Президент 
ретіндегі басты міндетім – бүкіл қоғам-
ды және барлық саяси жүйені, соның 
ішінде экономиканы трансформация-
лаудың оң нәтижесіне қол жеткізу. Қа-
зақстан халқына арнаған ең алғашқы 
Жолдауымда саясат пен экономика 
қатар жүретінін айтқан едім. Қазіргі та-
рихи жағдайда бүгін экономикамен ай-
ланысамыз, ал саясат күте тұрады деп 
айта алмаймыз. Экономикалық жаңғы-
руды қарқынды жүзеге асыруда саясат 
та маңызды рөл атқаратыны белгілі. 
Түптеп келгенде, баршамыз Марксты 
оқыдық, әсіресе, менің замандаста-
рым. Бұл жөнінде Маркстың: «Негіз 
– бұл экономикалық базис. Бірақ эко-
номикалық базиске ықпал ететін саяси 
құрылым бар. Кейде экономикалық 
базиске қарағанда, саяси құрылым 
әлдеқайда маңызды рөл атқарады» 
деген ой-тұжырымы бар. Сондықтан 
қоғамды саяси трансформациялаумен 
қатар экономиканы қайта жаңғыртуды 
да бірге алып жүру керек. Бұл – менің 
миссиям. Қанша уақыт Қазақстан Пре-
зиденті болатынымды білмеймін. Бірақ 
нақты білетінім, Конституцияға сәйкес 
екі мерзімнен ұзақ отыра алмаймын. 
Яғни,ешқандай заңға, әсіресе Консти-
туцияға өзгерістер енгізілмейді. 

– Сот жүйесіне реформа жасала 
ма?

– Турасын айтайын, сот жүйесі-
не алаңдаушылықтың болуы заңды. 
Қазіргі уақытта реформа жүргізіліп жа-
тыр. Оның қалай және қандай қарқын-
мен іске асырылып жатқаны– басқа 
мәселе.Мен кәсіпкерлермен өткен кез-
десуде бұрын болмаған Әкімшілік істер 
жөнінде алқа құру туралы айттым. Бұл 
құрылым кәсіпкерлік мәселелерді, ин-

вестициялық дауларды қарастырумен 
айналысады. Қазір біз судьяларды ірік-
теу кезінде шешуші рөл атқаруға тиіс 
Жоғарғы Сот кеңесінің мәртебесін бір-
шама күшейтіп келеміз. Судьялар кор-
пусына кәсіби судья емес адамдарды 
да жібердік. Кәсіби судья  әділ төрелік-
тің кепілі деген сөз емес қой. Сол си-
яқты корпоративтік сектор мен басқа 
да салаларға мамандарды жолдап 
отырмыз. Яғни, судьялардың кәсіби 
құрамына өзгеріс жасау қажет. Оларға 
қойылатын басты талап – адалдық пен 
әділдік. 

– Сіздің бастамаңызбен 
құрылған «Қазақстан халқына» қо-
рының қамқоршылық кеңесі жа-
сақталды. Қазірдің өзінде 20 мил-
лиард теңгеден астам қаржы түскен. 
Мүмкін, оның жұмыс істеу тетігі әлі 
де нақтыланбай отырған шығар. 
Өйткені олигархтар қорға ақша ауда-
руға асығар емес. Бұл үрдіс тұрақты 
болу үшін оларға қатысты қандай да 
бір шара қолданыла ма? 

– Қазіргі кезде Қордағы ақша 20 
миллиардтан әлдеқайда көп, шамамен 
50 миллиард теңгедей. Мен Қордың 
жұмысына араласпаймын. Бұрынғы 
Қаржы министрі Болат Жәмішев Қор-
дың басшысы болып тағайындалды. 
Қамқоршылық кеңесі бар. Олар қоғам-
дық бастама бойынша жұмыс істейді. 
Менің жұмысым Қорға жарна түсіру ісі-
не ықпал ету және бұл жөнінде өзімнің 
ұстанымымды айттым. Біріншіден, бұл 
– салық емес, қайырымдылық. Бірақ 
әрдайым оның да белгілі бір параметр-
лері болуы керек.Үкімет салық салына-
тын табыстың 3 пайызы деп белгіледі 
және бұл тек ірі бизнеске ғана қатыс- 
ты. «Қазақстан халқына» қоры науқас 
балаларға, бұқаралық спортқа, оның 
ішінде ауылдық жерлердегі балалар 
спортын дамытуға, Алматыны қалпы-
на келтіруге, мәдениетті өркендетуге 
және басқа да игі шараларға көмекте-
седі. Бұл мәселелермен Қамқоршылық 
кеңесі айналысады. 

– Тағы бір мәселе. Еуропарла-
мент Қазақстандағы оқиғалар бой-
ынша қарар қабылдап, халықара-
лық тергеу жүргізуді талап етуде. 
Бұл құжатқа қатысты Сіздің пікіріңіз 
және Еуропарламент институтына 
көзқарасыңыз қандай?

– Институт ретінде Еуропарла-
ментке деген көзқарасым дұрыс. Осы 

құрылымға мүше болу мемлекеттер-
ге қаншаға түсетінін адамдар білсе, 
онда бұл институтқа деген сыни көзқа-
растары күшейе түсер еді. Бірақ бұған 
тоқталғым келмейді. Өйткені бұл – Еу-
ропалық одақтың мәселесі. Егер олар 
мұндай институт қажет деп санаса, 
өздері білсін.

Қарар ештеңеге міндеттемейді. 
Ұсыныс ретінде айтылған. Қазақстанға 
қатысты екінші рет қарар қабылданып 
отыр. Мұны мүлдем объективті емес 
және күні бұрын қабылданған құжат 
деуге болады. Сондықтан бұл қарарға 
бола еш алаңдамаймын. Қазақстан-
дағы оқиғаларға қатысты халықаралық 
тергеуге келетін болсақ, мұндай тергеу 
жүргізудің қажеті жоқ деп есептеймін. 
Өзіміздің де қолымыздан келеді. Бізде 
де адал әрі әділ мамандар бар. Бүгін 
ол азаматтардың біразының аттарын 
атадым. Бұл комиссияларды құруға 
мен де және менің әкімшілігім де қа-
тысқан жоқ. Өздері ерікті түрде осын-
дай институт құруға шешім қабылда-
ды. Жұмыс істесін. Өйткені, мен де 
ақиқаттың ашылып, шындықтың  ай-
тылуына мүдделімін.

Тағы бір айта кетерлігі, бұл қарар-
дың қабылдануына лоббистер түрткі 
болған. Лоббистер – кезінде Қазақстан-
ның қыруар ақшасын қалтасына басып 
шетелге кеткендер. Қазір олар сол 
ақшаларын елімізде түрлі шерулер 
ұйымдастыруға жұмсап, «қаншалықты 
жаман болса, соншалықты жақсы» 
деген қағидаға сүйенетін адамдардың 
тапсырысымен жұмыс істейді. Мен 
бұларды Өзбекстанның олигархта-
рымен салыстырамын. Шетелде мол 
қаражат тапқан олар өздерінің тарихи 
отанына келіп, Өзбекстан Президенті-
нен «Өзбек халқына не істей аламыз, 
қандай көмек керек?», – деп тапсырма 
сұрайды. Содан кейін өз қаражаттары-
на ауруханалар, инфрақұрылымдар 
салады. Елімізде отырып немесе ше-
телде жатып,өз еліне шабуылдайтын 
біздің олигархтардың өзбек олигархта-
рынан айырмашылығы міне, осындай. 

– Соңғы кездері синофобиялық 
пікірлер байқалып жүр. Кейбір 
адамдар Қытайдың Қазақстан эко-
номикасына қатысуына наразылық 
білдіруде. Қытаймен арадағы ын-
тымақтастықтың сипаты өзгере ме? 
АҚШ-пен қарым-қатынасымыз қа-
лай өрбімек? Байланыстарымызға 

сызат түсуі мүмкін бе?
– Қытайға қатысты айтар болсақ, 

көршіні біз таңдамаймыз. Қытай, ең 
алдымен, біздің Құдай қосқан көршіміз. 
Екіншіден, Қытай –экономикалық даму 
жағынан орасан зор табысқа жеткен 
ел. Жоғары технология, жасанды ин-
теллект тұрғысынан алып қарағанда, 
алдыңғы қатарда тұрған мемлекет. 
Әрине, Қытаймен ынтымақтастық жа-
сауымыз керек. Біз Қытайдың нарығы-
на тәуелдіміз. Елімізде стратегиялық 
өнімдер шығаратын ірі кәсіпкерлердің 
бәрі қытай нарығына үміт артады. Бұны 
жоққа шығару дұрыс емес. Қытайға 
қарсы шеру өткізетіндер өздерінің сая-
си мақсатын жүзеге асырғысы келетіні 
анық. Бәлкім олар экономикамызға не 
қажет екенін мүлде түсінбейтін және 
экономикалық шынайы ахуалдан ха-
бары жоқ адамдар. Әйтпесе,әлемдік 
қоғамдастықта геосаяси қақтығыстар 
жүріп жатқан қазіргі кезде оларға қан-
дай да бір қорлар мен құрылымдардан 
ақша төленуі де мүмкін. 

Жуырда өткен «Орталық Азия – 
Қытай» саммитінде былтырғы 11 айдың 
ішінде екі ел арасындағы сауда айна-
лымы 17 миллиард долларға жеткенін 
айттым. Бұл – маңызды көрсеткіш. Біз 
Қытаймен арадағы сауда-экономика-
лық, инвестициялық серіктестікті одан 
ары дамытуға мүдделіміз. Қытайды 
тануымыз және қытай тілін үйренуіміз 
керек.  Әрине бұл «ақ жалау көтеріп, 
алдынан шығу» деген сөз емес. Біз Қы-
тайдың үлкен әрі ұлы мемлекет екенін 
және екі елдің өте жақсы қатынаста бо-
луы керектігін түсінгеніміз жөн.

Ал АҚШ-тың қазіргі әлемде маңыз-
ды рөл атқаратыны баршаға мәлім. Біз 
энергетика саласы мен ядролық қару-
ды таратпау мәселесі бойынша әрқа-
шан ынтымақтастықты дамыту бағы-
тын ұстандық. Қазақстан бұл бағытты 
жалғастыруға дайын.

– Сіз шынымен де мемлекет мүд-
десін жеке қарым-қатынасыңыздан 
жоғары қоясыз ба?

– Осы соңғы оқиғалар мемлекеттің 
мүддесін бәрінен жоғары қоятыным-
ды көрсетті деп ойлаймын. «Платон 
менің досым, бірақ ақиқат қымбат» 
деген сөзді көпшілікке ұнау үшін айт-
қан жоқпын. Бұл бос сөз емес. Шын 
мәнінде, Президент  үшін мемлекеттің 
мүддесі қашанда бәрінен жоғары тұруы 
керек деп есептеймін. Менімен жақсы 

қарым-қатынастағы адамдардың да 
құлағына алтын сырға.Егер таразы ба-
сында мемлекеттің мүддесі тұрса, онда 
мен бұл қатынастан бас тартуға тиіспін.

– Адами тұрғыдан қиын ғой. 
Олай істеу мүмкін бе?

– Мемлекет басшысының міндеті 
– аса күрделі шешімдер қабылдау. Біз 
бүгін құқық қорғау органдарына қару-
лы бандиттерге байланысты берген 
бұйрығым туралы айттық. Әрине, мен 
өзіме және беделіме нұқсан келтіретін 
шешім қабылдадым. Әлемдік қауымда-
стық алдында мінсіз тұлға болып, қол 
алысып, сөз сөйлеп жүре берген, әрине 
жақсы. Ал сынға ұшыраған оңай емес.
Сөз мемлекеттің қауіпсіздігі туралы бо-
лып отыр.Ең алдымен, өз азаматтары-
мыздың амандығын ойлаған абзал. Бұл 
мәселе үнемі Президенттің жадында 
болуы керек. 

– Жұртшылықтың басым 
көпшілігі еліміздегі тәртіпсіздік-
тер мен іске аспаған төңкеріс 
кезіндегі Сіздің шешіміңізді қол-
дады. Жақсы баға беріліп жатыр. 
Қазақтың бір ақыны сізге өлең 
арнады. Біз осы бәз-баяғы қалпы-
мызда жүрген жоқпыз ба? Мұндай 
жағдайды бастан өткердік қой. 
Жалпы, мадаққа қалай қарайсыз? 

– Мен бұған қарсымын. Өйткені 
мақтау, мадақтау сөздері мүлде жоқ 
ортада өстім. Мен мұндай жағдай-
ларды қолдамаймын. Мақтау сөз-
дерге табиғи иммунитетім бар дей 
аламын. Бірақ біздің кейбір зиялы 
қауым өкілдерінің көзқарасын өзгер-
ту оңай емес. Әрине, олар мүлде 
басқа ортада өсті. Мақтау сөздер 
мен мадақтың еш қажеті жоқ.

– Қасым-Жомарт Кемелұлы, 
бүгінгі сұхбатыңыз үшін алғы-
сым шексіз. Бәріміз қызығы мен 
шыжығы көп уақытта өмір сүріп 
жатырмыз. Қазақстанның бір-
де-бір тұрғыны жауапкершіліктен 
қашпайды. Өйткені, қазір мұны 
біз үшін біреу істейді дейтін заман 
емес. Бәріміз үшін елімізді жақ-
сы жағына қарай өзгертетін, жай-
лы өмір сүруге ұмтылдыратын 
оңтайлы сәт туды деп ойлаймын.

– Өмірге деген осындай опти-
мистік  көзқарасыңыз үшін рахмет.

– Құрметті Қасым-Жомарт      
Кемелұлы, сұхбат бергеніңіз үшін 
тағы да рахмет айтамын.

Қ.ТОҚАЕВ: АЗАМАТТАРЫМЫЗДЫҢ ҚҰҚЫҒЫ БҰЗЫЛМАЙДЫ
Қазақстан Республикасының Президенті Қасым-Жомарт Тоқаевтың 

«Хабар» телеарнасына берген сұхбаты

Білім – адамзат баласының қоршаған ортаны тануға, 
білуге, меңгеруге деген ұмтылысы. Жаратушы Алла Таға-
ла аманат еткен Ислам діні ғылым мен білімге ерекше 
құрметпен қарайды. Дін, ислам біліммен және ғылыммен 
айналысуды жоғары бағалайды және 
ғалымдардың дәрежесін биік тұғырға 
қояды. Ислам діні бойынша ең көркем 
бейнеде жаратылған адам баласы өзін 
оқу, білім алу арқылы дамытуы керек. 

Осы тұрғыда Б. Соқпақбаев атын-
дағы мектеп-гимназиясында кәмелетке 
толмаған жасөспірімдер арасындағы 
«Жастардың діни сауатын арттыру 
және патриоттық иммунитетін көтеру 
қоғамдағы басты міндет» тақырыбында 
оқушылармен кездесу өтті. Кездесу-
ге аудан әкімінің орынбасары Нұрбол 
Сағатбекұлы, аудандық білім бөлімінің 
әдіскері Айнұр Айдарбекқызы, аудан-
дық АТТ тобының мүшесі «Дін саласын-
дағы мәселелерді зерттеу орталығы» 
КММ-нің Райымбек ауданы бойынша 
маман-теологы Жансанбай Сыдық және 
жоғарғы сынып оқушылары қатысты. 

Жиын барысында алғашқы сөз ке-
зегін алған Ж.Сыдық оқушыларға: «Дін 
дегеніміз не?», «Дін бізге қаншалықты 
қажет?», «Ислам» сөзінің мағынасы ту-
ралы ақпарат берді. Діни сауаттылық 
қоғамдағы басты міндет, ал діни сауатсыздық діни экстре-
мизмнің бастауы екенін басты назарға алып, түсіндіріп 
өтті және де түрлі теріс діни ағымдардың қауіп-қателік-
терінен сақтануға иммунитет қалыптастырумен қатар ин-
тернеттегі әлеуметтік желілерге (келеңсіз сайттарға) тағы 
да басқа желілердегі діни ақпараттарға талдау жұмысын 
жүргізудің жолдары, әлеуметтік желілерден таратылған 
ақпараттарды сараптаудан өткізудің маңыздылығы кеңі-
нен түсіндірілді. Сонымен қатар, экстремизм мен тер-

роризмнің қоғамға тигізетін зардаптары туралы кеңінен 
баяндап берді.  

Оқушылармен кездесуге арнайы келген аудан 
әкімінің орынбасары Н. Сағатбекұлы сөз тізгінін алып, 

жиынға қатысушылармен ашық пікір алмасты. Кәмелетке 
толмаған жасөспірімдерге діннің және патриоттық имуни-
теттің қаншалықты қажет екендігін оқушыларға түсінікті 
етіп баяндап берді. Сондай-ақ, исламдағы бала тәрбиесі, 
ата-ана алдындағы перзент парызы, ұлттық сана тақыры-
бында өңгіме өрбітті. Жиын соңында оқушылар өздерін 
қызықтырған сұрақтарға жауап алып кездесуге келген қо-
нақтарға алғыстарын білдірді.

Дастан ҚАСЕНҰЛЫ.

Оқушылармен кездесті
Депутат мінбері

Заманның заңғар тұлғаларының бірі 
-    Міржақып Дулатов: «Алыстан алаш десе, 
аттанамын, қазақты қазақ десе мақтанамын», 
- деп айтқанындай арыстандай айбатты, 
жолбарыстай қайратты тұлғаларымыз жаңа 
идеяларды жүзеге асырып, өміршең істердің 
бастауында тұрғанда, бүгінгі халық таңдаған 
ел ағалары мен жастарға деген сенім арта 
бермек. Дүйім жұрттың сенімі мен үміттерін 
ақтау халық қалауларына артылған жауап-
кершілік. Жарқын болашағына берік сенімді, 
халқының мығым қолдауына ие болғанда ғана 
алдына әрдайым үлкен міндеттер қоя ала-
ды.Біз өмір сүріп отыр-ған қазіргі кезең жаңа 

көзқарасты, жаңашылдықты талап етеді. Халық қалаулылары әрқашан за-
ман талабына сай, идеяларға толы, ерекше көзқарасты тұлға болуы тиіс. 
Сөзі мен ісі жарасқан жастарға артылған міндет деп білемін. Ел сенімін 
ақтау-қасиетті парыз. 

2021 жыл бәрімізге белгілі «Жастар жылы» деп жарияланып, орасан 
зор жұмыстар атқарылды. Бүгін елімізде жастар саясатына үлкен көңіл 
бөлінуде. Жастар саясатына қатысты сан түрлі пікірлер мемлекеттік шең-
берде, халықаралық дәрежеде талқылануы-оның қоғам өмірінде айтар-
лықтай маңызды орын алатындығын аңғартады. Халық, ел неге жастарға 
сенім білдіреді? Неге халық қалаулылары етіп таңдайды? Жастар – қоғам-
ның қозғаушы күші, елдің ертеңі. Олардың бүгінгі потенциалы ертеңгі елдің 
даму бағдарынан хабар береді.Себебі, жастар бойында рухани адамгер-
шілік, саяси интелекттік, құқықтық тәрбие басым.Қазіргі таңда мемлекеттік 
деңгейдегі форумдарда белсенді қазақ жастарының басы қосылып, жұрт-
шылық алдында сөз сөйлеген жастарымыз ұлтаралық татулық пен қазақ 
халқының мәдени және тілдік ерекшеліктерін сақтай отырып, ұрпақтар са-
бақтастығын жалғастырып жатқандығы көңіл қуантады. Халық қалаулысы 
еңбегімен, тындырымды ісімен жұрттың назарына ілігуі тиіс. Қарқынды жұ-
мыс, тынымсыз қимыл мен нәтижелі іс-әрекетінің арқасында біз сіздердің 
сенімдеріңізді ақтауға әрдайым тырысамыз!

«Ел үмітін - ер ақтар, ер атағын - ел сақтар» демекші, бір-бірімізге әр-
дайым сенім мен қолдау білдірейік. Егеменді Қазақстанның, ауданымыздың 
атын шығарып, көркеюіне ат салысып жүрген әрбір халық қалаулыларына 
ерекше алғыс білдіремін. Халық қалаулысы-халықпен бірге!

Сырымбет АБАЙ, 
аудандық мәслихаттың депутаты. 

Ел сенімін арқалаған 
халық қалаулылары
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Ақпан 

11 
Жұма 

14 
Дүйсенбі 

15 
Сейсенбі 

16 
Сәрсенбі 

17 
Бейсенбі 

18 
Жұма 

21 
Дүйсенбі 

22 
Сейсенбі 

Сүмбе ауылдық округі 
Бестібаев Елжан 
Кәдірахманұлы 

 
Қызылшекара 

ауылы, 
К.Байшығанұлы 
атындағы орта 

мектебі, 
Сағат 10.00 

 

 
Сүмбе ауылы, Абай 

атындағы орта мектебі, 
Сағат 15.00 

----- 
Азаматтарды жеке 

қабылдау 
Сағат 16.00 

      

 
 

Ұзақ батыр ауылдық 
округі 

Әлдибеков  
Шалқар  

Әшірбекұлы 

 
 

  
Сарыбастау ауылы 

Ауылдық мәдениет үйі, 
 Сағат 10.00 

------ 
Азаматтарды жеке 

қабылдау 
Сағат 11.00 

 
 

  

 

  
 

Текес ауылдық округі 
Таубалдиев Нұрболат 

Құрашұлы 

  
Жаңа Текес ауылы,  
Жана Текес негізгі 

мектебі, 
Сағат 10.00  

 
Текес ауылы, 

Қ. Шорманов атындағы 
орта мектебі, 
 Сағат 15.00 

------ 
Азаматтарды жеке 

қабылдау 
Сағат 16.00 

 

 

 
 

   

Тегістік ауылдық округі 
Себдайров Бауыржан 

Маратұлы 

 
 

 
 

  
Тегістік ауылы, 

М.Мақатаев 
атындағы орта 

мектебі, 
Сағат 10.00 

------ 
Азаматтарды жеке 

қабылдау 
Сағат 11.00 

 

  
 

  

Қақпақ ауылдық округі 
Әлімқожаев Жұмаш 

Жапарұлы 

   
Көкбел ауылы 

Көксай орта мектебі, 
Сағат 10.00. 

 

 
Қақпақ ауылы, 
Жәмеңке орта 

мектебі 
Сағат 15.00 

----- 
Азаматтарды жеке 

қабылдау 
Сағат 16.00 

 
 

   

Шәлкөде ауылдық округі 
 Құман Қуанышұлы 

  
 

  
Талас ауылы, 
Ш.Уалиханов 
атындағы орта 

мектебі 
 Сағат 10.00  

 

 
Шәлкөде ауылы, 

Шәлкөде орта мектебі, 
 Сағат 10.00 

------- 
Азаматтарды жеке 

қабылдау 
Сағат 11.00 

 

 
 

 
 

 

Қарасаз ауылдық округі 
Мұхаметжанов  

Дидар 
 Нұрболұлы 

    
Тұзкөл ауылы, 
Т. Мұсақұлов 
атындағы орта 

мектебі 
 Сағат 10.00  

 

 
Қарасаз ауылы, 

Ауылдық мәдениет үйі, 
 Сағат 15.00  

----- 
Азаматтарды жеке 

қабылдау 
Сағат 16.00 

 

 
 

 
 

 

Сарыжаз ауылдық округі 
 Азанбаев 

 Медет 
 Дүйсенбекұлы  

   
 

 
Көмірші ауылы, 

Көмірші орта 
мектебі,  

Сағат 10.00  
 

 
Ақбейіт ауылы, 

Ақбейіт бастауыш  
мектебі 

Сағат 15.00 
 

 
Сарыжаз ауылы, 

Сарыжаз орта 
мектебі, 

Сағат 10.00  
------- 

Азаматтарды жеке 
қабылдау 

Сағат 11.00 
 

  

Қайнар ауылдық округі 
Сәдуақасов Нұрқасен 

Айдарханұлы 
 

     
 

Қайнар ауылы, 
Ауылдық мәдениет 

үйі, 
 Сағат 15.00 

------- 
Азаматтарды жеке 

қабылдау 
Сағат 16.00 

 

  

Жамбыл ауылдық округі 
Қойлыбаев Роман 

Бекзадаұлы 

      
Қаратоған ауылы 

Н. Өмірзақов 
атындағы орта 

мектебі,  
Сағат 10.00 

 

 
Жамбыл ауылы, 

С. Әшімбаев атындағы 
орта мектебі 
Сағат 15.00 

----- 
Азаматтарды жеке 

қабылдау 
Сағат 16.00. 

 

 

Нарынқол ауылдық 
округі 

Шенебеков 
Амангелді 
Смайлұлы 

 
 

      
Қостөбе ауылы, 

 Қостөбе бастауыш  
мектебі, 

 Сағат 10.00  
 
 

Нарынқол ауылы, 
Аудандық 

мәдениет үйі 
Сағат 10.00  

----- 
Азаматтарды жеке 

қабылдау 
Сағат 11.00 
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Райымбек ауданы бойынша ауылдық округтердегі тұрғындардың ұсыныс пікірлері мен сын-ескертпелерін жинақтау  
жәшіктерінің орналасқан жерлері және ауылдық округ әкімдерінің әлеуметтік желідегі аккаунттары.

Ауылдық округ әкімдерінің 2021 жылғы ауылдық округтің әлеуметтік-экономикалық дамуы бойынша тұрғындар алдындағы есебі
Қайнар ауылдық округінің  жер көлемі 

– 74 мың 341 га  жерді құрайды. Ауылдық 
округте 619 отбасы, 512 түтін және жалпы 
тұрғындар саны – 3204 адам тұрады.  Округте  
1 ауылшаруашылық өндірістік  кооперативі, 73 
- шаруа қожалығы, 3 - жауапкершілігі шектеулі  
серіктестік, 11 -сауда  орны, 1 - мектеп,  2 - ба-
лабақша, 1 - дәрігерлік емхана, 1 - мал дәрігер-
лік бөлімшесі, 1 - байланыс бөлімшесі, 1 - мә-
дениет үйі, 1 - кітапхана (кітап  қоры – 10185, 
оқырман  саны – 766), 1 - мешіт (1 қатымхана), 
2 тойхана, 2 – асхана, 1 – тігін цехы бар. 

Әкімшілікте мемлекеттік қызметшілердің 
штат саны -7 адам,техникалық персоналдың 
штат саны -7 адам, қазіргі уақытта штат толық.

2021 жылы жергілікті бюджетке жеке 
тұлғалардың  мүлік салығынан (үй, үй төңіре-
гіндегі жер) – 428,2 мың теңге, ауылшару-
ашылығы бойынша жер салығынан – 39,6 мың 
теңге, көлік салығынан 7 млн. 440,6 мың теңге 
және  табыс салығынан – 19,5 мың теңге түсіп, 
барлығы –  7 млн. 927,9 мың теңге жиналып, 
2020 жылмен салыстырғанда 1 млн 529,6 мың 
теңге артты. 

Ауылшаруашылығы  саласы  бойын-
ша: Ауыл бойынша 4458 га егістік жер оның 
ішінде 2835 га суармалы жер бар. Былтырғы 
жылы 199 га  жерге арпа егіліп 68,3 тонна 
астық алынса, 380 га жерге  картоп себіліп, 
7942 тонна өнім толығымен қазылып, 1520 
тонна тұқым алынды. Сонымен қатар  25 га 
жерге күздік бидай себіліп , 62,5 тонна өнім 
алынды. Жаздық бидай 30 га жерге себіліп, 
одан 54 тонна өнім алынды. Жалпы ауылда 
2690 га жерге көп жылдық шөп орналасқан. 
Бүгінгі күнге  осы 2690 га жерден 15950 тон-
на  шөп дайындалып, уақытысымен жиналып 
алынды.

Мал  шаруашылығы  саласы бойын-
ша: 01.01.2022 жылға мал басы  мына төмен-
дегідей.

1. Ірі – қара   - 4307 бас/ аналығы 2559 
бас; 

2. Қой – ешкі  - 24245 бас/ аналығы 14547 
бас;

3. Жылқы – 4171 бас/ аналығы 2304 басы 
анықталып, барлық малдар компьютерлік де-

ректерге енгізілді. 
Ветеринария саласы бойынша, мал 

тоғыту орны, биотермиялық шұңқыр, мал 
емдеу орындары толыққанды жұмыс істейді. 
Жұқпалы ауруларға қарсы қан алу, вакцина егу 
жоспарлы түрде жүргізілді.

Бүгінгі таңда «Сыбаға» бағдарламасы 
бойынша «Салтанат», «Санжар», «Айсұлтан»  
шаруа қожалықтары жұмыс жасауда. Өткен 
жылы жеті шаруақожалығы тұқымды түр-
лендіру бойынша жұмыс жасап, 25 бас асыл 
тұқымды бұқа алуға келісім шарт жасады. 
Бірақ карантин шараларына байланысты 10 
(он) бас бұқа ғана жеткізілді.

Білім  саласы  бойынша: 2020-2021 
оқу жылында Қайнар  орта  мектебінде - 53 
мұғалім, арнаулы орта – 3 мұғалім  жұмыс 
істеп,  440 оқушыға білім беруде, оның 18-і 11- 
сыныпты бітіреді. ҰБТ-ға 18 оқушы қатысады. 

2021 жылы 2 оқушы алтын белгіге үміт-
кер. Мектептегі шағын орталықта 50 бала 
қамтылған. 

Денсаулық саласы бойынша: Ауылдық 
емханада 1 - фельдшер, 1- акушер, 5 - мейір-
бике халыққа қызмет көрсетеді. Сары ауру, ту-
беркулез және басқа да жұқпалы аурулар және 
сәби өлімі тіркелген жоқ.

Әлеуметтік  сала  бойынша: Әлеумет-
тік сала бойынша жаңа форматтағы Атаулы     
Әлеуметтік көмек алатын  12 отбасы бар . 25 
адам ақылы қоғамдық жұмысқа тартылды. 
Жастар тәжірибесі бойынша 2 адам жұмысқа 
тартылып және алғашқы жұмыс орны бойын-
ша 1  адам жұмысқа тартылып, тұрақты жұ-
мысқа орналасты. 

Мәдениет және дене шынықтыру.
Ауылда 2 күрес залы, 2 спорт залы, 1 

бәйге алаңы, 1 көкпар алаңы,1 стадион жұмыс 
істейді. Ауылымыздың мәдениет үйінде   жат-
тығу залы жұмыс істеп тұр. 

Ауылымызда қылмыс пен құқық 
бұзушылықтың алдын алу және қоғамдық 
тәртіптің сақталуын қамтамасыз етуде бірқа-
тар жұмыстар атқарылды. Өткен есепті кезең-
де ауылда мал ұрлығы тіркелген жоқ.

Есепті кезеңде қоғамдық саяси және діни 
ахуал тұрақты. 

Ауылдық округте екі елді мекен 
бар. Текес және Жаңа Текес ауылда-
ры. Округ бойынша 631 аула, 3700 
тұрғын тіркелген. 

Ауылдық округ әкімінің аппара-
тында: ауыл әкімінің орынбасары,                                      
1- бас маман іс басқарушы, 2-бас 
маман,1-жетекші маман, 1–жастар ісі 
жөніндегі нұсқаушы, 1-спорт нұсқа-
ушысы, 1 – бағдарламашы штаттық 
бірліктері  қызмет атқарады және 
қоғамдық тәртіпті сақтауда жергілікті 
полиция инспекторы бар. 

Округ әкімі жанында ақсақалдар 
алқасы, қоғамдық кеңес мүшелері,а-
налар кеңесі құрылған. Ауыл игілігі 
үшін жұмыстар атқарып жатыр.

Бюджет саласы. Жеке тұлғалар-
дан алынатын көлік салығы болжам   
бойынша 9 млн 586 мың теңге, орын-
далғаны 9  млн  426 мың теңге, жеке 
тұлғалар төлейтін жер салығынан да 
басқа жерлерге төленетін салық бой-
ынша 302.0 мың теңге. Жеке тұлға-
лар төлейтін мүлік салығы 235.0 мың 
теңге. Жеке кәсіпкерлерден алынатын 
табыс салығы 61.173 теңге. «Текес 
ауылдық округі әкімінің аппараты» 
мемлекеттік мекемесіне 2021 жылы 
35 млн 111мың теңге қаржы бөлініп, 
әкім аппаратын ұстауға 20 млн 500 
мың теңге,  байланыс және интернет 
желісіне 1 млн 560 мың теңге, көше 
шамдарын электр энергиясымен 
қамтамасыз ету үшін және күтіп бап-
тауға 2 млн. 198 мың теңге, Елді ме-
кендерді аббаттандыру-көгалданды-
руға 2 млн. теңге. Елді-мекендерді 
санитариямен қамтамасыз ету үшін 
800 мың теңге, көлік және коммуни-
кацияға 1 млн   теңге, Текес ауылына 
салынатын шағын саябаққа  жобалау 
сметалық құжаттамасын  жасау үшін 
1 млн. 200 мың теңге, 2 млн 200 мың 
теңге Текес ауылдық округіне қарасты 
ортақ жайылымдық жерлердің шека-
раларын белгілеу үшін, 500 мың теңге 
ауылдық округ аумағындағы зират-
тарға жерге орналастыру жобаларын 
дайындауға.

Ауылшаруашылығы саласы.
Текес ауылдық округінің жалпы жер 
көлемі 11136 га. Оның ішінде егістік 
жер 3 335 га, ауылдық округтің жері 
1567 га, шабындық 44 га, жайылым 
1337 гектарды құрайды. 

Ауылдық округте 195 шаруа қо-
жалығы бар. 2021 жылы 530 га арпа, 
100 га күздік бидай, 775 га картоп, 
30 га көкөніс, 1900 га көп жылдық 
шөп себілді. Барлық дәнді дақылдан 
алынған өнім 1546 тонна, картоптан 
17 мың 270 тонна (көп жылдық шөптен 
12170 тонна) өнім алынды.Ауыл ша-
руашылық жұмыстарына 2егін оратын 
комбайн, МТЗ 82-92 тракторлардан 
15 техника және басқа да техникалар 
өнім жинауға қатысты.

Мал шаруашылығы саласы. 
бойынша мал басы жыл санап өсіп 
келеді. Ірі қара 4239 бас, жылқы 3934 
бас, қой – ешкі 15561 бас. Бұның ішін-
де ірі қара малынан 1700 бас ана-
лығы, жылқыдан 760 бас аналығы, 
қой – ешкіден 6500 аналық бас бар. 
Мал тұқымын асылдандыру бойынша 
ауылдық округте шаруа қожалықтар 
асыл тұқымды 24 бас бұқа алынды. 
Мал бордақылау мен 5 шаруа қожа-
лығы айналысады.

Мал тоғыту пункті бар, мал өлек-
сесін тастайтын орын Жаңа Текес 
және Текес ауылының сыртында ор-
наласқан. Қазіргі уақытта жұмыс істеп 
тұр. Мал емдеу жұмыстарына бюд-
жеттен арнайы вакцина бөлініп, тегін 
емдеу жұмыстары жүргізілді. Қан алу 
бойынша - ірі қарадан 5557 бастан, 
қой – ешкіден 13519 бастан қан алын-
ды. Жыл басынан бері 522 анықтама 
мал басына берілді.

Шағын және орта бизнес. Ауыл-
да шағын кәсіпкерлікпен айналысуға 
228 субъект тіркелген. Олардың 200 
– і шаруа қожалықтары. 19 заңды 
тұлғалар, 28 жеке кәсіпкерлер, 6 азық 
– түлік дүкені, 2 қосалқы бөлшектер 
дүкені, 5 дүңгіршек, 1 тойхана, 1 киім 
тігу шеберханасы, 2 асхана, 3 АЗС, 1 
ұстахана, 2 көлік жөндеу шеберхана-

сы жұмыс істейді. 19 кәсіпкер патент-
пен, 8 кәсіпкер жеңілдетілген деклара-
циямен жұмыс істейді.

Әлеуметтік аз қамтылған отба-
сыларына және мүмкіндігі шектеулі 
жандарға ауыл кәсіпкерлері арқылы 
751 000 мың теңге көлемінде көмек 
көрсетілді.

Білім саласы. Округ аумағында 1 
орта мектеп,  1 Жаңа Текес негізгі мек-
тебі, 1 өнер мектебі, 1 «Қызғалдақ» 
балабақшасы жұмыс істейді. 2020 – 
2021 оқу жылында Қ. Шорманов орта 
мектебі бойынша 27 сынып комплек-
тісімен, 517 оқушы 2 ауысымда, 2 МАД 
сыныбымен бастады. Жаңа Текес не-
гізгі мектебі 10 сынып комплексімен, 
72 оқушы бастады. Балалар өнер 
мектебі бойынша 251 оқушы, 24 ұстаз 
жұмыс жасайды.   «Қызғалдақ» бала-
бақшасында 46,2 штаттық кестемен 
20 педагог маман, 22 техникалық қы-
зметкер жұмыс жасайды. Бала саны 
6 топқа 140 баламен жасақталған. 
Әр баланың күндік ата – ана жарна-
сы үлкен 4 топ бойынша 420 теңге, 2 
кіші топ бойынша 350 теңгені құрайды. 
Округ аумағындағы мектептер бойын-
ша жалпы білім беретін мұғалімдер 
саны – 111. Бұның ішінде: жоғары 
білімді мұғалім – 108, жоғары санат-
тысы – 19, бірінші санаттысы – 16, 
екінші санаттысы  -9, жай санаттысы 
– 14. Сонымен қатар, мектептер инте-
рактивті тақтамен қамтылып, интер-
нет желісіне қосылған.

Денсаулық сақтау саласы. 
Ауылдық округ халқына тегін медици-
налық көмек көрсету және дәрігерлік 
заттармен қамтамасыз ету мақсатын-
да бір ауылдық дәрігерлік амбулато-
рия, бір медпункт қызмет көрсетеді. 
Ауруханада 1 дәрігер, 2 емдеу ісі 
бойынша фельдшер 8 орта буын ме-
дицина қызметкерлері, 3 кіші буынды 
медицина қызметкерлері, 3 басқа да 
медицина қызметкерлерінің көмек-
шілері еңбек етеді. Халықтың дәрімен 
қамтамасыз етілу көрсеткіші – 3,9 пай-
ызды     құрайды.

  Текес ауылдық округінің әкімі  н. ТауБалдИеВТің Баяндамасы  қайнар ауылдық округінің әкімі  н. сәдуақасоВТың  Баяндамасы

Р/т  
Аты-жөні  

 
Лауазымы 

 
Сенім телефоны 

 
Фейсбук 

 
Инстаграмм 

 
Тұрғындардың ұсыныс пікірлері мен  

сын-ескертпелерін жинақтау  жәшіктерінің 
орналасқан жері 

 
1 

 
Шенебеков Амангелді Смайлұлы 

 
 

 
Нарынқол ауылдық 

округінің әкімі 

 
8/72779/ 21364 

ұялы: 87770210766 

 
Шенебеков Амангелди 

 
Naryngol_auyldyq_akimdigi 

Нарынқол ауылы, Райымбек көшесі №17 Райымбек 
ауданының «Нарынқол ауылдық округі әкімінің 
аппараты» мемлекеттік мекемесінің ғимараты            
1-қабат 

 
2 

 
Қойлыбаев Роман Бекзадаұлы 

 
Жамбыл ауылдық 

округінің әкімі 

 
8/72779/ 26487 

ұялы 87054009345 

 
Койлыбаев Роман 

 
zhambylauyldykokrugi 

Жамбыл  ауылы, С.Әшімбаев көшесі №36 Райымбек 
ауданының «Жамбыл ауылдық округі әкімінің 
аппараты» мемлекеттік мекемесінің ғимараты   

 
3 

 
Бестібаев Елжан Кәдірахманұлы 

 
Сүмбе ауылдық округінің 

әкімі 

 
8/72779/ 25501 

ұялы 87052870869 

 
Сүмбе акимат 

 
sumbe_akimdigi 

Сүмбе  ауылы, С.Далабаев көшесі №61 Райымбек 
ауданының «Сүмбе ауылдық округі әкімінің аппараты» 
мемлекеттік мекемесінің ғимараты 1-қабат 

 
4 

 
Таубалдиев Нұрболат Құрашұлы 

 
Текес ауылдық округінің 

әкімі 

 
8/72779/ 24150 

ұялы 87052614862 

 
Таубалдиев Нурболат 

 
tekes518 

Текес ауылы, Дембаев көшесі №18 Райымбек 
ауданының «Текес ауылдық округі әкімінің аппараты» 
мемлекеттік мекемесінің ғимараты 1-қабат 

 
5 

 
Сәдуақасов Нұрқасен 

Айдарханұлы 

 
Қайнар ауылдық округінің 

әкімі 

 
8/72779/ 25600 

ұялы 87780016063 

 
Қайнар ауылы 

 
Qainar_auylynyn_akimdigi 

Қайнар ауылы, Т.Жұрқабаев көшесі №2  Райымбек 
ауданының «Қайнар ауылдық округі әкімінің аппараты» 
мемлекеттік мекемесінің ғимараты 1-қабат 

 
6 

 
Себдайыров Бауыржан Маратұлы 

 
Тегістік ауылдық округінің 

әкімі 

 
8/72779/ 50261 

ұялы 87762995553 

-  
bayrjan_s.m 

Тегістік ауылы, Биеке көшесі №14 Райымбек 
ауданының «Тегістік ауылдық округі әкімінің 
аппараты» мемлекеттік мекемесінің ғимараты            
1-қабат 

 
7 

 
Әлімқожаев Жұмаш Жапарұлы 

 
Қақпақ ауылдық округінің 

әкімі 

 
8/72779/ 27427 

ұялы 87018428506 

-  
Jumash_japaruly 

Қақпақ  ауылы, Монай-Мұқай көшесі №20 Райымбек 
ауданының «Қақпақ ауылдық округі әкімінің аппараты» 
мемлекеттік мекемесінің ғимараты 1-қабат 

 
8 

 
Азанбаев 

Медет Дүйсенбекұлы 

 
Сарыжаз ауылдық 

округінің әкімі 

 
8/72779/ 26355  

ұялы 87761444401 

 
Сарыжаз ауылдық округі 

әкімдігі 

 
Saryzhaz_auyldyk_akimdig
i 

Сарыжаз ауылы, Әбдразақ көшесі №70 Райымбек 
ауданының «Сарыжаз ауылдық округі әкімінің 
аппараты» мемлекеттік мекемесінің ғимараты            
1-қабат 

 
9 

 
Мұхаметжанов Дидар Нұрболұлы 

 
Қарасаз ауылдық округінің 

әкімі 

 
8/72779/ 23103 

Ұялы 87057262201 

 
Қарасаз ауылдық округі 
әкімдігі 

 
Karasaz_auildyk_akimdigi 

Қарасаз ауылы, Ы.Алтынсарин көшесі №3  Райымбек 
ауданының «Қарасаз ауылдық округі әкімінің 
аппараты» мемлекеттік мекемесінің ғимараты            
1-қабат 

 
10 

 
Қуанышұлы Құман 

 
Шәлкөде ауылдық 

округінің әкімі 

 
8/72779/ 23448 

ұялы 87778227007 

-  
Kumankuanishuly  

Шалкөде ауылы, Н.Исабаев көшесі №29 Райымбек 
ауданының «Шәлкөде  ауылдық округі әкімінің 
аппараты» мемлекеттік мекемесінің ғимараты           
1-қабат 

 
11 

 
Әлдибеков Шалқар Әшірбекұлы 

 
Ұзақ батыр ауылдық 

округінің әкімі 

 
8/72779/ 25200 

 ұялы 87011210704 

 
Шалқар Алдибеков 

 
Sarybastau_akimat 

Сарыбастау ауылы, Абдісүлеймен көшесі №110 а 
Райымбек ауданының «Ұзақ батыр ауылдық округі 
әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесінің 
ғимараты 1-қабат 
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Ауылдық округ әкімдерінің 2021 жылғы ауылдық округтің әлеуметтік-экономикалық дамуы бойынша тұрғындар алдындағы есебі
    Қарасаз ауылдыҚ округінің әкімі д. мҰХамЕТЖаноВТың баяндамасы   сарыЖаз ауылдыҚ округінің әкімі м. азанбаЕВТың баяндамасы

Қарасаз ауылдық округінде 
Қарасаз және Тұзкөл ауылдары 
орналасқан.

Салық туралы
Еліміздің әл-ауқатының ар-

туы экономикасының қарышты 
өсуі оның салық саясатына бай-
ланысты екені сөзсіз. 

Қарасаз ауылдық округі бой-
ынша әкімшілік салық түрлері 
толығымен орындалды.

Көлік салығы бойынша  – 
болжам 4 562 000 теңге болса, 6 
443 745    теңге  жиналып, бол-
жам 141,2 пайызға  орындалды. 

Мүлік пен жер  салығы – 
болжам 468 000 теңге болса 547 
703  теңге  жиналып, болжам 
117,0 пайызға орындалды.

Табыс салығы – болжам 
100  000 теңге болса,403 572  
теңгеге орындалды. 

Ауылшаруашылығы   
саласы  бойынша

Округте  барлығы  5906  бас  
ірі қара,  оның  аналығы -  3198 
бас. Қой-ешкі – 21562  бас,  ана-
лығы -  13885 бас. Жылқы  бар-
лығы – 3026 бас, биелер – 1184 
бас. 

Мал отарларында 65 мал 
қыстаулары бар. Онда -1832 бас 
ірі – қара, 11954 бас қой-ешкі, 
1725 бас жылқы малдары қыста-
тылуда. Ауыл тұрғындары мен 
шаруа қожалықтарында – 18232 
тонна шөп дайындалды.

2021 жылы  297  гектар жер-
ге арпа, 60 гектар жерге жаздық 
бидай, 235 гектар картоп, 21  гек-
тар көкөніс, 1100  гектар көп жыл-
дық шөп себілді.  297 га арпаның 
әр гектарынан  24  центнер, 60 га 
жаздық бидайдың әр гектарынан 
25 центнер өнім алынды, 8628 
центнер астық бастырылды.  
235 га картоп егіліп, барлығы 
47940 центнер өнім алынды. 21  
га көкөніс егіліп, барлығы  5628 
центнер өнім жиналды.

Жұмыспен қамту және  
әлеуметтік бағдарламалар
Бағдарламаға жұмыссыз 

ретінде 60 азамат тіркелген. 
Қоғамдық жұмыстарға 30 

азамат жіберіліп, жоспар 100 
пайызға орындалды,       27  адам 
тұрақты жұмысқа орналасты.

Жастар тәжірибесіне 3 адам 
жіберіліп, 1 адам тұрақты жұ-
мысқа орналасты. 

Нәтижелі жұмыспен қамту, 
жаппай кәсіпкерлік дамыту 
бағдарламасы шеңберінде 200 
айлық көрсеткіш көлемінде 5    
қайтарымсыз грант берілді. 

Күлман Тасыбаева 4 млн. 
теңге көлемінде шағын несие 
алып, кәсіпкерлігін дамытып 
отыр.

Кепілдендірілген әлеуметтік 
топтама (1-6 жас)  аралығында 
11 балаға  мемлекеттік әлеумет-

тік көмек (пакеттер) ай сайын 
беріліп отырады. 

Шағын және орта бизнес
Округ бойынша шағын кәсіп-

керлікпен айналысуға 138 субъ-
екті тіркелген. Олардың  112 -  
шаруа қожалықтары , 221 -  жеке 
кәсіпкерлер, заңды тұлғалар -5. 
Ауылда 2 ағаш өңдейтін цех, 1 
жүн түтетін шағын қондырғы, 4 
жем ұсататын қондырғы, 1 тех-
никалардың дөңгелегін желім-
дейтін орын, 2 диірмен жұмыс 
істейді. 

Округ бойынша барлығы: 
949 адам өзін – өзі жұмыспен 
қамтыған.

Денсаулық сақтау саласы
2021 жылы  45 нәресте дү-

ниеге келсе , қайтыс болғандар 
– 11 адам. Ана мен бала өлімі 
тіркелмеді.  

Дәрі-дәрмектер туралы
Алғашқы медициналық 

көмек көрсету үшін 1 444 505 
теңгенің дәрі-дәрмегі алынды.

Кейбір ауру түріне бай- 
ланысты мемлекеттік тегін 
дәрілердің көлемі 4 094 987 тең-
гені құрады.

Білім саласы
  Жалпы округімізде 2 орта 

мектеп және 1 өнер мектебі жұ-
мыс істейді. Осы мектептерде  
барлығы  124  ұстаз дәріс береді.

1. Албан Асан Барман-
бекұлы атындағы мектеп гим-
назиясын 2021 жылы 10 түлек 
бітірді. ҰБТ-дан өтуге  10 оқушы 
өтініш беріп, тестіге қатысты. 
Орта балл 75 пайызды құрады

2021 жылы  11- сынып  бітір-
ген түлектеріміздің барлығы 
жоғарғы оқу орындарында оқи-
ды.

Мектепке ағымдағы жөндеу 
жұмыстары жүргізілді. 44 млн 
теңгенің құрылыс жұмыстарын 
«КДК строй» компаниясы жүр-
гізді.

2. Тұзкөл ауылындағы    
Т.Мұсақұлов атындағы орта 
мектепте 87 оқушы оқиды. Бар-
лығы 29 мұғалім оқушыларға 
дәріс беріп, 17 техникалық қыз-
меткерлер жұмыс істеді. Шағын 
орталықтағы қызметкерлер 
саны – 5 . Шағын орталықта 20 
бала тәрбиеленеді.

3. 2020-2021 оқу жылын-
да Қарасаз ауылындағы өнер 
мектебі мемлекеттік комму-
налдық қазыналық кәсіпоры-
нында  25 мұғалім, оның  ішінде 
жоғары білімді  педагогтар саны 
-21, арнаулы орта  білімді - 4  
педагог, өнер саласы  бойынша 
- 251 оқушы білім алады.

Мәдениет саласы
Округімізде  1 мәдениет үйі, 

1 кітапхана, 1 музей халыққа 
қызмет көрсетеді. Бұл мекеме-
лерде барлығы 15 адам жұмыс 
істейді. Кітапхана қоры- 6755 
дана.

М. Мақатаевтың әдеби-ме-
мориалды музейінің қорында  
1193 экспонат бар. Музейде 9 
қызметкер жұмыс істейді. Ақиық 
ақын М.Мақатаевтың туғанына 
90 жылдық мерейтойына орай 
ақпан айында ауылымызда 
басталған мәдени-көпшілік ша-
ралар республика бойынша кең 
көлемде атап өтіліп, қыркүйек 
айында қорытыланды.

Мәдениет үйі
Ауылдық округте 1 мәдени-

ет үйі бар. Мәдениет үйінде 5 
қызметкер жұмыс істейді. 2021 
жылдың көктем айларынан 
бастап мәдениет үйінің алаңын 
абаттандыру және көгалданды-
ру мақсатында 15 шырша, 7000 
дана әртүрлі гүлдер және газон 
әкелініп, егілді. Құны 12 млн тең-
гені құрайтын шақпақ тас (бру-
чатка) мәдениет үйінің алаңына 
төселінді.                                                            

29 қазан 2021 жылы дауыл-
паз ақын, Қарасаздың перзенті 
Еркін Ібітановтың аты беріліп, 
Еркін Ібітанов атындағы Қарасаз 
ауылдық мәдениет үйі деп ата-
лынды.

Қылмыс туралы 
Ауылдық округ бойынша 

2021 жылдың 10 айында 3 қыл-
мыс тіркелді, тіркелген қылмыс- 
тардың – 3-уі де ашылды: 2 
қылмыс ұсақ ұрлық және 1-і ха-
барсыз кеткен адам (Жұмасбаев 
Алмасхан). Мал ұрлығы бойын-
ша қылмыс тіркелген жоқ. 

Құрылыс, күрделі жөндеу,
көгалдандыру, көркейту

Қарасаз ауылында су құ-
бырларын қайта жаңғырту жұ-
мыстары жүргізілуде. Құны  368 
млн. 374 мың   теңге. Жұмыстар-
ды  «Дәнекер құрылыс» ЖШС- гі 
жүргізуде. 

Әкімшілік ғимаратына 
күрделі жөндеу жұмыстары 
басталды. Күрделі жөндеу жұ-
мыстарына 110 575 284 теңге 
қарастырылған. Құрылыс жұ-
мыстарын «ГрандСтройСервис» 
жауапкершілігі шектеулі серікте-
стігі жүргізуде.

«Жасыл ел» бағдарлама-
сы бойынша  12 адам ауылды 
көркейту жұмыстарына ат са-
лысып, мәдениет үйінің айнала-
сына және М.Мақатаев паркіне 
егілген гүл көшеттері мен шыр-
шаларды күтіп баптады.  

М.Мақатаев паркін абат-
тандыру жұмыстарына 11,5 млн 
теңге жұмсалынды. Абаттан-
дыру жұмыстарын «БЕК 999» 
ЖШС- гі жүргізді. 

Сонымен қатар, ауыл бой-
ынша тұрғындардың өз қара-
жаты есебінен жалпы аумағы 
1050 шаршы метрді құрайтын 10 
тұрғын үй салынуда. Оның  415 
шаршы метр болатын 3   тұрғын 
үйі пайдалануға берілді.

2021 жылы округ әкімдігі жоспарға сәйкес жұ-
мыстар атқарды. Тұрғындардың талап- тілектерін 
ескере отырып, жергілікті қоғамдастық жиынының 
мүшелерімен бірлесе отырып шешімдер қабылда-
нуда. 2021 жылы әкімнің жеке қабылдауында- 31 
азамат, жеке тұлғалардан жазбаша 3 өтініш түсіп, 
өтініштері толығымен қанағаттандырылды.  

Өзіне-өзі қызмет көрсету бұрышы арқылы 
есепті кезеңде  ауыл тұрғындарына 475 анықтама, 
50 кеңес берілді, Мемлекеттік көрсетілетін қызмет-
ті насихаттау мақсатында округ әкімінің әлеуметтік 
парақшаларына видеороликтер мен хабарландыру-
лар жарияланды.

Салық түсімдерінің орындалуы 
 Жыл басынан мүлік, жер салығын төлеуші 

ретінде 600 жеке тұлға, 700 автокөлік жүргізушісі, 
5 жауапкершілігі шектеулі серіктестік атап айтқан-
да «АгроАлатау,«Қайнар», «Сафаритаушелек», 
«АқылбекГруп», «Райымбек Қазына», 1 өндірістік 
кооператив «Лабасы –А», 35 жеке кәсіпкер, 249 ша-
руақожалық  тіркеліп өздерінің міндетті салықтарын 
төлеуде. Есепті кезеңде  табыс  салығы  34   мың 
теңге, жеке тұлғалардың көлік салығы  7 млн 405 
мың   теңге, жер салығы  841 мың теңге, мүлік са-
лығы 514 мың теңгеге орындалып, жалпы  бюджет-
ке 8 млн 794 мың теңге төленді. 

Ал жеке тұлғалардың көлік салығынан бере-
шек қарызы бар борышкерлерге хабарламалар 
таратылып, өндіру жұмыстары жүргізілді. Мүлік 
салығынан 12255 теңге, көлік салығына 3 млн 
424 теңге берешек қарыз бар. Салық төлемдерін  
мерзімінде төленуін қадағалау жұмыстары атқа-
рылып жатыр. 

                          
                 Бюджет
2021 жылға 47 млн 344 мың теңге бөлінді, оның 

ішінде : ауылдық округ әкімінің аппаратын ұстауға 
38 млн 129 мың теңге, Оның  ішінде   2 млн 300 
мың теңге Сарыжаз ауылдық округіне қарасты ор-
тақ жайылымдық жерлердің шекараларын белгілеу 
үшін, 500 мың теңге әкімшілік ғимаратының күрделі 
жөндеуіне ЖСҚ-жасатуға 500 мың теңге, ауылдық 
округ аумағындағы зираттарға жерге орналастыру 
жобаларын дайындауға, 1 млн 84 мың теңге Сары-
жаз ауылының көшелерін ағымдағы жөндеу жұмы-
старына ЖСҚ-жасатуға. Сарыжаз, Көмірші, Ақбейіт 
ауылдарының және Райымбек батыр ескерткішінің 
көше жарықтарының ағымдағы жөндеу жұмыста-
рына - 662 мың теңге, көше жарықтарының электр 
энергиясына – 1 млн 574 мың теңге жұмсалды. Елді 
мекендердің санитариясын қамтамасыз етуге – 200 
мың теңге, көгалдандыру, абаттандыру жұмыста-
рын жүргізуге – 3 млн. 664 мың теңге жұмсалды. 
Оның ішінде «Шағын саябақ»  ЖСҚ-на 1 млн 400 
мың теңге қаражат бөлініп өз мақсатында жұмсал-
ды. 

Инвестиция «Сарыжаз Қарекет» қоғамдық 
бірлестігінің демеушілігімен 4 млн теңгеге бала-
лар ойын алаңы жасалып іске қосылды. Сарыжаз 
ауылынан шаруа қожалығының төрағасы Сербо-
таев Сатылғанның  демеушілігімен  шағын саябақ 
жасалды. «Беріктас», «Сарыжаз»  шаруа қожа-
лықтары  өз қаражатына, «Нұр» шаруа қожалығы   
лизингк жаңа техникалар алды.  «Лабасы-А»  коп-
перативі  8,7 млн-ға техника алып келді. «Сарыжаз» 
шаруа қожалығы 21.3 млн теңгеге  трактор тіркеме-
лерімен әкелді.

Халықтың әлеуметтік жағдайын жақсарту, 
жұмыспен қамту, жаңа жұмыс орындарын ашу 
мақсатында жұмыстар жүргізілуде. «Нәтижелі жұ-
мыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамыту-
дың 2017-2021 жылдарға арналған бағдарламасы» 
арқылы 2021 жылы жұмыспен қамту орталығына  
жұмыссыз ретінде  120 адам тіркеліп, оның ішінде 
62 адам ақылы қоғамдық жұмысқа  тартылды, 36 

адам тұрақты жұмысқа орналасты. «Жасыл ел» 
бағдарламасы бойынша 8 адам, жастар тәжірибесі 
бойынша  4 адам жұмысқа тартылды.  Сарыжаз 
ауылының 5 км ішкі жолына күрделі жөндеу жұмы-
стары жүргізіліп, 15 адам жұмыспен қамтылды.

Көктемгі санитарлық-тазалық, көркейту-кө-
галдандыру жұмыстары жүргізіліп 96 шырша, 150 
ясин, 150 өрік, 350 терек,18 қайың ағаштары  оты-
рғызылып, күтіп бапталуда.

Көп балалы, аз қамтылған 2 отбасы 583400 
мың теңгеден өз кәсібін бастауға грант алып жұ-
мыстарын жүргізіп отыр. Сарыжаз ауылдық округі 
бойынша  2 адам ауыл шаруашылығын дамыту 
мақсатында  9,5 миллион теңге несие алып, жұмыс 
атқаруда . 

Сарыжаз ауылдық округі бойынша көктемгі 
әскер қатарына  62 азамат  шақырылды, әскер қа-
тарына 11 адам кетті, Күзгі әскерге 57 азамат шақы-
рылды, әскер қатарына кеткендер 3 адам.

Денсаулық саласы бойынша емханада 4 
дәрігер, 18 мейірбике жұмыс істейді. Коронови-
русқа қарсы вакцина егу жұмыстары жүргізіліп жа-
тыр. РПН бойынша есепте тұрған 3723  азаматтың  
,вакцинаның 1- этапын 1868 адам алды. II-этап 
1807 адам, ревакцинация 468 – адам екпе алды . 
Халыққа екпе алу жөнінде үгіт насихат жүргізу және 
карантин режимін сақтау жөнінде жұмыстар жүр-
гізілуде. 

 Дала жұмыстары
Барлық ауыл шаруашылық жер көлемі 72101 

га, о.і. егістік жер 4937 га, шабындық 1080 га, жай-
ылымдық  21036 га жерді құрайды. 

Есепті мерзім кезінде барлығы  4047 га егістік 
жер игеріліп, о.і. 150 га күздік бидай, 610 га жерге 
арпа себіліп, өнімдері дер кезінде жиналды. Со-
нымен қатар 2636 га жерге көпжылдық шөп егілді.
Ауыл тұрғындары 20800 тонна мал азығын жинап 
жеке аулалары мен мал қораларына жеткізді. 500 га 
жерге картоп, 25 га жерге көкөніс себілді. 

Мал шаруашылығы  бойынша жеке аулалар 
мен шаруа қожалықтарында – 7001 бас  ірі қара 
малы, о.і. аналығы 4069   бас, жылқы - 4107 бас, 
о.і. аналығы 1718 бас, қой – ешкі барлығы  30891 
бас, о.і. аналығы 15902 бас бар. Қазіргі кезде  67 
қыстақта  малшылар  отыр. Тұқымдық түрлендіру 
бойынша шаруа қожалықтары 27 бас асыл тұқымды 
бұқа, 80 бас қошқар алып келді . Ауылда қалатын 
малға Сарыжаз ауылы бойынша – 5 сиыр бадасы, 
Ақбейіт ауылы бойынша – 1 сиыр бадасы, Көмір-
ші ауылы бойынша – 1 сиыр бадасы ұйымдасты-
рылып,  жылқы малынан – 1 жылқы тобы  жайлауға 
көшірілді. 

Білім саласы бойынша
Сарыжаз орта мектебінде  535  оқушы, Көмір-

ші орта мектебінде 128 оқушы, Ақбейіт бастауыш 
мектебінде 31 оқушы, Сарыжаз кәсіптік-техникалық  
колледжінде  150  студент білім алуда.  Сарыжазда 
-85, Көміршіде - 23, Ақбейітте - 6, кәсіптік-техника-
лық колледжде - 30 ұстаз еңбек етеді. Көмірші орта 
мектебінің жанындағы мектепке дейінгі шағын орта-
лықта  31 бала тәрбиеленуде.

«Күншуақ» балабақшасында 140 бала тәрбие-
леніп, 42 адамды жұмыспен қамтып отыр. Қыстық 
отынмен толық қамтылған, Жылу қазандықтары 
жүмыс істейді. 

ЖШС  Орманов Халел атындағы жекеменшік 
«Гауһар» бөбекжай  балабақшасында 50 бала тәр-
биеленіп, 7 тәрбиеші, 8 жұмыскер жұмыс істеуде.

                      
                      Құқық қорғау
Округ аумағында қоғамдық тәртіпті сақтауда 1 

жергілікті полиция инспекторы жұмыс істейді.  Жыл 
басынан бері 4 қылмыс тіркелген,оның үшеуі ашыл-
ды. Пробациялық есепте - 3 адам тұрады. 

Салық және халық

Реттеушілік қызметі – салықтың ең негізгі қыз-
меті. Осы қызмет арқылы салықтар ел экономикасы-
на өз ықпалын тигізеді, яғни салықтық реттеу жүзеге 
асырылады. Салықтық реттеудің ең басты мақсаты 
- өндірістің дамуына ықпал ету. Салық түрлері, салық 
салу әдістері салықтық реттеудің тетіктері болып са-
налады. Жоғарыда көрсетілген салықтық реттеудің 
тетіктері тек қана өндірістің дамуын реттеп қана қой-
майды. Сонымен қатар ақша және баға саясаты, ше-
телдік инвесторларды ынталандыру, шағын және кіші 
кәсіпкерлікті дамыту жұмыстарын жүзеге асырады. 
Әрине, салықтық реттеу тетіктері тиімді қызмет атқа-
ру үшін, олардың басқа да экономикалық тетіктермен 
тығыз байланыста болуы қажет. Салықтық реттеуде 
салық мөлшерлемелері мен салық жеңілдіктерінің 
алатын орны ерекше. Себебі, ғылыми негізделмеген, 
шектен тыс жоғары қойылған мөлшерлемелер кәсіп-
керлердің ынтасын төмендетіп, өндірістің төмендеуі-
не және мемлекеттік бюджет кірісінің азаюына әкеліп 
соқтырады. Осы сияқты салық жеңілдіктерінің де 
теңсіз жағы және бар.

Райымбек ауданы бойынша 
кірістер басқармасы.

Салықтар қызметтері
Дінің тұрсын-дін аман

Адамның қоғамдағы, күнделікті өмір-
дегі іс-әрекеттерін белгілі-бір қалыпқа 
түсіретін ішкі рухани реттеуіш қадір-қаси-
ет - адам бойындағы адамгершілік, ізгілік, 
кісілік белгісі.Тіпті, адам ғұмырының мәні 
болып саналатын махаббат сезімінің де 
негізі имандылықтан басталады. Оны 
Абай атамыз «үш сүюмен» байланысты-
рып, «иманигүл» деп ат береді:

Махаббатпен жаратқан адамзатты,
Сен де сүй, ол Алланы жаннан тәтті.

Адамзаттың бәрін сүй, бауырым деп
Және хақ жол осы деп, әділетті.
Дәстүрлі қазақ руханиятынан тамыр 

тартып, нәр алған данышпан тұлғалар-
дың елді жақсылыққа үндеудегі көптеген 
ой – пікірлерінің имандылық маңына келіп 
тоғысатыны шындық.

Жастардың үлкендерге құрмет 
көрсетуі, үлкендердің кішілерге ізет 
білдіруі өмір сүру салтына айналған. 
Қоғамда берік қалыптасқан осындай 
көргенділікпен өмір кешу дағдылары 
жинала келіп, барша адамгершілік қағи-
далардың, имандылықтың жазылмаған 
кодекстерінің қалыптасуына негіз болған. 
Бойына адамгершілік асыл қасиеттерді 
жинап өскен жасты “көргенді” деп, жүре-
гінен нұр, өңінен жылу кетпейтін, әрдай-
ым жақсылық жолын ойлайтын, әр істе 
әділдік көрсететін адамдарды “иманды” 
деп атаған. Мұсылмандық дүниетаным 
бойынша, имандылық иманнан пайда 
болады. Ал иман – жүректегі нұр, нұр-
дың сыртқы болмысы. Яғни имандылық 

– Алла тағалаға иман еткен адамға бі-
тетін көркем мінез. Алла жіберген әрбір 
пайғамбарының міндеті – иман мен иман-
дылыққа уағыздау. Ең соңғы пайғамбар 
Мұхаммед (с.а.с.): «Мен ең ғажап көркем 
мінезді толықтыру үшін жіберілдім», – деу 
арқылы әлемдегі тәлім-тәрбие мен иман-
дылықтың қаншалықты маңызды екенін 
көрсеткен, имандылыққа өзі бірінші үлгі 
болған. Имандылықтың негізін - Құранда. 
Құран Кәрімнен ең көп үлгі алған Мұхам-
мед пайғамбардың (с.а.с.) мінезі жайлы 
Хазіреті Айша анамыз (р.а.): «Оның мі-
незі – Құран еді», – деп жауап берген. 
Құранда: «Негізінен иман етіп ізгі іс жа-
сағандар, намазды толық орындап, зекет 
бергендерге Раббыларыңның жанында 
сыйлық бар», – делінген (Бақара, 2/277). 
Бұл аяттағы ізгі істер, діни ұғым бойын-
ша имандылық болып табылады.Қазіргі 
уақыттағы алма - кезек заманда өскелең 
ұрпаққа имандылық тәрбиесі ауадай 
қажет деп ойлаймын.Соңғы уақытта әр 
түрлі өрескел жағдайлар, адамның жаны 

түршігерлік оқиғалар болып жатқанын 
ақпарат құралдары: теледидар, радио, 
газет - журналдар, кітаптар, интернет 
арқылы көріп, оқып, біліп, тіпті, бізді қор-
шаған өмірден көріп жүрміз. Сондықтан 
да, имандылықтық ең басты қағидасы 
ол – әрбір адам баласы Құдайды тануы. 
Өйткені, халқымыздың «Құдай деген құр 
болмас», «Құдайсыз қурай да сынбайды» 
- деген мына бір қастерлі сөздері осыған 
дәлел болмақ. Демек, «Мен мұсылман-
мын» - деген әрбір адам баласы әрқа-
шанда Алланы назардан шығармай, Ал-
ланы ұмытпаса, Алланың бар , бір екенін 
біліп, әр ісінде Алланың разылығын іздеп, 
қаһарынан қаймығатын болса, міне бұл 
имандылықтың әрбір жүрекке ұялағаны 
деп білуге болады.

Жансанбай СЫДЫҚ, 
«Алматы облысының дін істері 

басқармасы» ММ, «Дін саласындағы 
мәселелерді  зерттеу орталығы» 

КММ-нің Райымбек ауданы 
бойынша теолог маманы.

Имандылық жүрекке ұяласа
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Еске алу

Маман кеңесі Нағима  ЕЛЕМЕСОВА
Тағы бір аяулы асыл ана, денсаулық 

саласының ардагері ортамыздан мәңгілік 
мекеніне аттанды. Білікті дәрігер, адам жа-
нының арашашысы Нағима ЕЛЕМЕСОВА 
86 жасына қараған шағында дүниеден озды.

Нағима Елемесова 1936 жылы Шығыс 
Қазақстан облысы, Ұлан ауданының Сары- 
өзек ауылында туған. 1941 жылы Жамбыл 
орта мектебінің 1-сыныбына қабылданып, 
орта мектепті 1952 жылы Өскемен қаласын-
да бітірді. 1953 жылы Алматыдағы медицина 
институтына қабылданып, 1958 жылы жоға-
ры  білімді дәрігер мамандығын алып шықты.

Н.Елемесова денсаулық сақтау сала-
сындағы еңбек жолын 1958 жылы Шәлкөде 
ауылдық емханасының меңгерушісі болып 
бастады. 1964 жылы арнайы жолдамамен 
Кеген аудандық ауруханасына балалар  
дәрігері болып ауысып, 1966 жылға дейін 
еңбек етті. Бұдан кейінгі қызметі 1966 жылы 
Нарынқол аудандық ауруханасында жалғас-
ты. Аталған еңбек орнында туберкулез ауру-
ханасының бас дәрігері, гинеколог, терапевт, 
рентгенолог, балалар дәрігері болып 1975 
жылға дейін жемісті еңбек етті. Бұдан кейін 
алғаш еңбек жолын бастаған Шәлкөде ауыл-
дық емханасына бас дәрігер болып ауысып, 
аталған емдеу орнында зейнетке шыққанға 
дейін абыройлы қызмет атқарды. Н. Елеме-
сова денсаулық саласында білімі мен білігі 
арқылы адамдар денсаулығының жақсаруы-
на зор еңбек сіңірді. Осы сала бойынша жас 
мамандарға тәжірибесін үйретіп, ұстаздық 
жасады. Денсаулық сақшысы атанып, жер-
гілікті басқару орындары мен мемлекет та-
рапынан марапаттарға ие болды. Халықтың 
алғысын арқалап, ризашылығына бөленді. 
Ауылдастарының сенім артуымен бірнеше 
дүркін ауылдық кеңеске депутат болып сай-

ланды. Халық қалаулысы ретінде аманат 
жүгін арқалап, сенімге селкеу түсірмеуге ты-
рысты.

Аяулы да ардақты ана, Нағима            
Елемесованың жарқын бейнесі ауылдаста-
ры мен қызметтестерінің, оны білетіндердің,  
ұрпақтарының есінде мәңгі сақталады.

Шәлкөде дәрігерлік 
амбулаториясының ұжымы, 

балалары-келіндері, 
қызы-күйеубаласы, 

немерелері, шөберелері.

Асқа шақырамыз: 2022 жылғы 
ақпанның 19-жұлдызы күні сағат 13:00 
де Шәлкөде ауылы Исабаев Нұрақын 
көшесі 28 үйде Нағима Елемесованың 
қайтыс болғанына 40 күн толуына ар-
налып берілетін асқа туған-туыс, жек-
жат-жұрат, дос-жаран, ауылдастарын 
шақырамыз. 

Нарынқол ауылының тұрғыны болған, 
асқар тау атамыз, әулетіміздің баға жет-
пес алтын қазынасы, мәуелі бәйтерегіміз, 
ынтымақ-берекеміздің ұйытқысы ТАҒАЕВ    
Нұрдәулет Қасымұлын сағынышпен еске 
аламыз. Саналы ғұмырында сегіз бала 
тәрбиелеп өсіріп, ұлдарын ұяға, қыздарын 
қияға қондырып, немере, шөберелеріне 
батасын берген дуалы ауыз қариямыздың 
өмірден озғанына ақпан айының 8 күні 1 
жыл болады. Сексеннің сеңгіріне шыққан 
жылы мәңгілік сапарға аттанған асыл жа-
нымыздың жылы жүзін, нұрлы бейнесін, 
күлген кезін, айтқан ақылын бәрін сағынып 
отырамыз. Тірі кезі әлі көз алдымызда. 
Алланың қалауынан асып қайда барамыз, 
қолдан келер шара болса қанеки? Амал 
жоқ екен. Асқартауымыздың жатқан жері 
жайлы, жаны Жәннаттың төрінде болсын!

Сағынамыз сарғаямыз жабыға,
Қайғы мұңды көтерерміз жабыла.
Бір көруге зар боп жүрміз қайтеміз,
Шулап қалдық, көздің жасы ағыла.

Еске алушылар: туған-туыстары,      
ұлдары-келіндері, қыздары-күйеубала-
лары, немерелері, шөберелері.

Тоғыз ай, тоғыз күн құрсағында көтер-
ген, екі өмірдің ортасында жатып жарық 
дүниеге әкелген, тал бесіктен тәрбиесін 
берген, түн ұйқысын төрт бөлген, алпыс екі 
тамырын иітіп, он екі мүшесін жарып шыққан 
балалары үшін отқа да, суға да түскен, 

ыстыққа да суыққа да шыдаған аяулы анам                    
ЕЛЕМЕСОВА Нағиманы сағынышпен еске 
аламын. Алланың жазуымен қаңтар айы-
ның 6-жұлдызында анамыз бақилық болды. 
Адамды ажалдан арашалап қалар айла жоқ. 
Қимастықпен, қайғымен соңғы сапарына 
шығарып салдық. Аяулы жан ұзақ жыл адам 
денсаулығы үшін шүмектеп тер төгіп, жан 
аямай еңбек етті. Сол еңбегі еленіп еліне 
елеулі халқына қалаулы, ортасында сыйлы 
болды. Анамыздың әр қимылы, барлық кез-
дері көзіміздің алдында, көкірегіміздің түбін-
де тұр. Сағындық. Әттең... Жан анамыздың 
иманы жолдас, жатқан жері жайлы, жаны 
Жәннатта болсын!

Ақ сүт берген анаңды ырысым де,
Құрметте, сыйла оны тірісінде.
Қатарының артында 
                                     қалмасын деп,
Біз үшін көз ілмеген түн ішінде,

Еске алушы: қызы Әлия.

Сарыжаз ауылының тума-
сы,         аяулы қызымыз  ТАРАНШИЕВА                           
Салтанат Әбдібақасқызы тірі бол-
са, ақпанның 6-жұлдызында 50 жасқа 
толған қуанышын әке-шеше, ағай-
ын-туғандарымен бөлісіп, ортамызда 
отырар еді-ау! Амал қанша? Маңдай-
ына жазылған тайқы тағдыры ондай 
қуанышты көруді бұйырмапты. Енді тек 
орны бөлек асыл жанды сағына еске 
алудан басқа шарамыз жоқ. Жатқан 
жайың жарық, жаның Жәннатта болсын, 
ауялы қызымыз-Салтанат.

Біздер үшін жан едің бір ең ізгі,
Орның ерек екені айқын сезілді.
Жатқан жайың пейіш болсын,
                                             жарығым,
Сағынышпен еске аламыз өзіңді.

Еске алушылар: әке-шешесі     
Әбдібақас-Рахила, туған – туыстары.

Битшеңдік бұл күндері өте кең таралған. 
Қоғамда бейәлеуметтік өмір салтын жүргізетін 
адамдарды қоса алмағанда, мектеп жасындағы 
балалар көбіне битшеңдікпен ауырады. Олардың 
бір-бірімен тығыз қарым-қатынас құруы: битшеңдік 
тұрмыстық қарым-қатынас, науқас адаммен жанасу 
арқылы таралады. Биттер секірмейді, ұшпайды, бірақ 
жүгіреді, жұқпа көзімен тікелей байланыста болғанда, 
яғни, шашқа тиген кезде, жұқтырған заттарды (шля-
палар, сүлгілер, төсек-орын, тарақтар, шаш бууға 
арналған резеңке, бант) қолдануда, моншаларға, 
сауналарға, бассейндерге барған кезде немесе ба-
сыңызды жастықпен жанастыра қою да жеткілікті. Со-
нымен қатар, битшеңдік жиі әлеуметтік жағдайы жоға-
ры отбасылардан шыққан балаларда анықталады, 
бұл олардың ата-аналары үшін де таң қалатындай 
жағдайдың бірі. Биттерден құтылу оңай, бірақ бала 
өзінің басынан биттің анықталуын психологиялық 
әсермен қабылдайды, бұл аспект ата-аналардың на-
зарынан тыс қалуда. Сондықтан оқушыларға жеке ги-
гиена ережелерін үйрету ғана емес, балаға ықтимал 
инфекцияны болдырмауға көмектесетін қарапайым 
ережелерді еске салу артық болмайды.

Балаларыңызға өзге балалардың тарағын қол-

данба, бас киім, шашқа арналған резеңке, бантты 
өзара алмастырып пайдаланба дегендей ескерту-
лерді жасап отырыңыздар. Алайда, битшеңдік өте тез 
берілетін жұқпалы ауру болғандықтан, бұл жағдай ту-
ралы ұлыңыз немесе қызыңызбен байланыста болған 
басқа да балалардың ата-аналарына хабарлау маңы-
зды. Бұл аурудың таралуын, сондай-ақ балаңыздың 

қайта жұқтырылуын болдырмауға көмектеседі. Егер 
балаңыздың басынан бит байқасаңыз сынып жетек-
шісіне хабарлаңыз. Бұл жағдайды мұғалімнің дұрыс 
түсінгеніне көз жеткізу үшін жеке сөйлесіңіз. Сынып 
жетекшісі, медбике және барлық ата-аналардың, 
назар аудара отырып анонимділік түрде хабардар 
етіңіз. Күмәнданбаңыз, мектеп сынып оқушыларын 
битшеңдіктен тазартуға мүдделі. Битшеңдік таралуын 
алдын алу және күресудің кілті ата-аналар мен мек-
тептің үйлесімді әрекеттері.

Өздеріңіз білетіндей, кез — келген аурумен 
күрестегі басты қару бұл - алдын-алу. Битшеңдік 
жұқпасының жағдайы орын алғанда баламен, басқа 
ата-аналармен, мұғалімдермен осы тақырып бойын-
ша бірлескен тәртіпте әрекет етуі маңызды. Бүгінгі 
таңда сатылымда биттерден арылуға арналған түр-
лі препараттар бар. Спрей, сусабындар, лосьондар, 
аэрозольдер оларды уланудан немесе терінің күйіп 
қалуынан аулақ болу үшін нұсқауларға сәйкес қолда-
нуды ұмытпаңыз.

Мейрамгүл СҮЛЕЙМЕНОВА, 
"Т. Жанұзақов атындағы орта мектеп  

мектепке дейінгі шағын орталығымен" 
КММ-нің мейірбикесі.

Битшеңдік туралы не білу керек?

Адам денесінің жетілуі - оның денсаулығы; егер денің сау болса, онда 
оны сақтамақ керек, ал егер сау болмаса, онда денді сауықтыру керек.

Әбу Насыр Әл-Фараби

Кез келген елдің болашағы – оның халқының денсаулығына байланысты екен-
дігі – дәлелдеуді қажет етпейтін шындық. Ал біздің болашақтағы бағытымыз – са-
лауатты өмір салты. «Дені саудың – жаны сау» дегенді өсіп келе жатқан ұрпақтың 
санасына сіңіріп, олардың өз денсаулығына деген жауапкершілікті қалыптастыру 
баршаның борышы. Шопенгауердің «Дені сау кедей – ауру корольден бақытты»,- 
деген қанатты сөзі өте орынды айтылған.

Теміреткі – (грекше lіchen – жұқпалы) – этиологиясы әр түрлі көптеген тері ау-
руларының жалпы атауы. Теміреткінің негізгі белгісі – денеде ұсақ түйіндер пайда бо-
лып, адам қатты қышынады. Теміреткімен барлық жастағы адамдар ауырады. Әсіре-
се, 40 – 60 жас аралығындағы әйелдерде жиі кездеседі. Дерттің дамуына әр түрлі 
инфекцияның түсуі, организмде жүйке және иммунды жүйелердің бұзылуы, улану 
және аллергия жағдайлар әсер етеді. Теміреткі алғашқыда дененің кез келген жеріне 
қызарып, бөртпе болып шығады. Оның беті жылтыр, түйіннің (папуланың) ортасы 
ойыс, қызғылт күңгірт немесе алқызыл түсті, диаметрі 2 – 3 см болады. Түйіннің жыл-
тыр бетіне жарық түсірсе, оның реңі балауыз тәрізді екені анық көрінеді. Бірте-бірте 
түйіндер бір-бірімен қосылып, бетін ұсақ қабыршақтар жапқан, кішкентай қатпарлы 
табақшалар құрайды. Осы қатпарлы табақшалардың бетін өсімдік майымен сүрт-
кенде терінің мүйізді қабатында ұсақ, ақшыл түсті нүктелерді және шырматылып 
жатқан өрмек торын көруге болады (Уикхем симптомы). Дерт жазылып кеткеннен 
кейін де ауру ошағының орнында тұрақты гиперпигментация (пигменттің шамадан 
тыс бөлінуі) сақталып қалады. Ауру күшейгенде қышымаға айналып, науқас адам, 
әсіресе, түнде қатты қышынып, ұйықтай алмай мазасызданады. Теміреткі адамның 
қолтығы мен шабына, ауыздың кілегей қабатына, білегіне, білезік буындарына, сан-
ның ішкі жағына, балтырға жиі шығады. Жазылып кеткен теміреткі адам ашуланса, 
ренжісе, тағы басқа жағдайларда қайта шығуы мүмкін.

Қырма теміреткі (микро-
спория) – терінің жұқпалы ауруы, 
паразитарлық зеңдерден (адам 
организмінде паразитарлық ме-
кендейтін микробтар) туындайды.

Қызыл жалпақ теміреткі – 
теріде күлгін немесе қызыл-күлгін, 
қышытатын төмпешіктердің пайда 
болуымен сипатталатын ауру. Бұл 
төмпешіктердің үсті жалпақ әрі 
бұдырлау келеді. Егер төмпешік-
тердің үстіне мұқият қарасаңыз, ол 
жерден ақ қабыршықтар мен ұлпа-
ларды байқайсыз.

Теміреткі – ауру адамнан сау адамға үй жануарлары мен малдардан жұғады. 
Шаштаразда ауру адамға пайдаланған қайшы, тарақ т.б. құрал-жабдықтарды тала-
пқа сай залалсыздандырмаған жағдайда, сондай-ақ бассейнде, моншада санитар-
лық жұмыстар  дұрыс жүргізілмеген кезде жұғады.

Бұл аурудың алдын алу үшін, пайда болған кезде өз бетінше ем қабылдамай, 
арнайы тері аурулары дәрігерінің кеңесіне жүгіну керек. Қажет болған жағдайда тері 
аурулары диспансерінде ем қабылдау тиіс. 

Қазір медицина саласы қарқынды дамып жатса да, өз бетінше ем-дом жасай-
тындар бар. Тіпті жұқпалы аурудың өзін «көз жара» немесе қандай да бір затқа ал-
лергия деп мән бермейді.Халқымыз «Ауырып ем іздегенше, ауырмайтын жол ізде», - 
деп бекер айтпаса керек. Олай болса, ең басты қағида – жеке бас гигиенасын сақтау. 

Зәуреш ҚҰЛАБАЕВА, 
«Б.Соқпақбаев атындағы орта мектеп-гимназия 

мектепке дейінгі шағын орталығымен»  КММ-нің мейірбикесі.

Теміреткі ауруының пайда болуы және алдын алу жолдары

Қазіргі заманғы гаджеттердің балаларға әсер ету 
қаупі әлі толық зерттелген жоқ. Гаджеттердің зиянды 
әсерімен қазіргі таңда тек психологтар мен психиатр-
лар тікелей тап болуда. Себебі, олардан гаджеттерге 
тәуелді болып, мінез-құлқы, қарым-қатынасы бұзылған 
балалардың ата-аналары жиі көмек сұрайды. Әрине, 
гаджеттер жоғары психикалық функциялардың дамуына 
әсер етеді. Егер бала ерте жастан бастап гаджеттермен 
көп уақыт өткізсе, бұл баланың физиологиялық дамуына 
да әсер етеді. Онтогенетикалық тұрғыдан алғанда, сәби 
өскен кезде алдымен көлемді, 3D көру қабілеті дами-
ды, тек 6-7 жасында көз жетіліп, жазықтықтағы кескінді 
қабылдауға дайын болады. Егер бала осы жасқа дейін 
телефонның немесе планшеттің жалпақ экранынан 
қызықты суреттерді (ойындар, мультфильмдер) көре 
бастаса, бұл көру аппараттарының табиғи даму про-
цесінің бұзылуына және көру қабілетінің ерте нашарла-
уына әкелуі мүмкін.

Балалардың өмірінде 
гаджеттер көбіне бес жасқа 
дейін пайда болады. Кана-
далық ғалымдардың зертте-
уінше, үш жасқа дейінгі балалар әртүрлі құрылғылар-
дың (смартфон, гаджет, планшет, компьютер) алдында 
неғұрлым уақытын жиі өткізсе, бес жасқа дейін соғұрлым 
мұндай құрылғылармен аз ойнайтын құрдастарынан 
дамуы жағынан артта қалады. Сондай-ақ, гаджеттердің 
балаларға зиянын Норвегияда жүргізілген зерттеу нәти-
желері де растайды. Онда қатысушыларды екі топқа 
бөліп, олардың бір тобындағы балалар мәтінді қағаз 
тасымалдаушыдан, екінші топтағы балалар компью-
тер экранынан оқыған. Бірінші топтың өкілдері зерттеу 
нәтижесі бойынша  көп мәліметтерді есінде сақтаған. 
Калифорния университетінің зерттеушілері гаджеттердің 
баланың психикасына әсері туралы айта отырып, мы-
надай зерттеу жүргізген: респонденттер смартфон мен 
компьютерсіз табиғат аясында бес күн өткізген. Нәти-
жесінде эмпатияға бейім бола бастаған, яғни, басқа 
адамдардың эмоцияларын қабылдап, олардың психоло-
гиялық жағдайын бағалау қабілеті оянған.

Балаңызда гаджетке тәуелділік пайда болған 
жағдайда не істеу керек?

Бірінші кезекте, үрейге бой алдырмаңыз. Гаджет-
тердің зиянымен қатар пайдасы да жоқ емес, балаға 
гаджетті пайдалану уақытын шектеп, ол жерден қажет-
ті ақпарат алу үшін қолданған жағдайда пайдалы әсері 
болары сөзсіз. Алайда, көп жағдайда ата-аналардың өз-

дері баласының мазаламауын ойлап, жан тыныштығын 
іздеп, балаларды планшеттер мен теледидарға, т.с.с 
құрылғыларға бағыттайды. Бұлай істеу дұрыс емес - 
балаға балама ұсыныңыз, әйтпесе балаңызда гаджетке 
тәуелділік дами бастайды.

Баланы гаджеттерден қалай арылтуға болады:
* балаңызды марапаттау үшін гаджетті қолдаң-

баңыз (тапсырманы орындасаң — планшетті аласың);
* балама ұсыну: балаңызбен қаншалықты жиі 

уақыт өткізесіз, ұлыңыз немесе қызыңыздың доста-
рымен қарым-қатынас жасауы қаншалықты оңай екенін, 
қандай ойындарды ұнататынын еске түсіріңіз;

* тәуелділік белгілері анықталған кезде маман 
кеңесіне жүгініңіз.

Ата-аналар әрдайым балалардың қы-
зығушылығын ескермейді. Кейде олар балалардың 
телефондарға тәуелділігін қалыптастырады, ал кейбір 
жағдайларда, керісінше, олардың психикаға әсерінің зи-
яндылығын арттырады. ДДҰ екі жасқа дейінгі балаларға 
смартфондарға қол жетімділікті шектеуді ұсынады. 

Әр түрлі және өзара байланысты емес ақпараттың 
үлкен ағындарын үнемі бірнеше сағат бойы тұтынғаннан 
кейін (мысалы, мұндай ақпарат "Тик-Токта" беріледі) 
балаларда үстірт, калейдоскопиялық қабылдау және ой-
лау қалыптасады. Мұндай шашыраңқы және мағынасыз 

ақпараттан кейін баланың бір нәрсені мұқият зерттеп, 
зейінін тұрақтауы өте қиын.

Бала гаджеттерді, әлеуметтік медианы өзін-өзі 
тыныштандыру үшін қолданатын жағдайлар да алаңда-
ушылық тудыруы керек, өйткені ол өзінің эмоцияларын 
жеңе алмайды. Бұл тәуелді мінез-құлықты қалыпта-
стырудың классикалық схемасы: біз ішкі тыныштықты 
өзімізден емес, сыртқы факторлардан (гаджеттер, ойын-
дар немесе ересектер жағдайында алкоголь мен тыйым 
салынған заттар болсын) іздейтін жағдай. Ата-аналар, 
егер бала ренжіген сезімдерге келіп, ойынға жүгірсе, 
талап етсе, гаджеттерсіз қандай да бір тапсырмаларды 
орындауды тоқтатса, назар аударуы керек. Ата-аналар 
білместен және болашақта үмітсіз жағдайларды жасай-
ды. Мысалы, егер олар баланы планшеттен мультфильм 
көрсету арқылы тамақтануға ынталандырса. Бұл мульт-
фильмсіз баланың тамақтанудан бас тартуына әкеледі, 

бұл болашақта тамақтанудың 
бұзылуына әкелуі мүмкін. 
Гаджетпен өзара әрекетте-
су - бұл жансыз затпен жа-
санды байланыс, оған бала 

өзінің сезімдері мен қажеттіліктерін инвестициялайды, 
бұл коммуникациялық қабілетінің тікелей бұзылуына 
әкеледі.

"Сандық" балалардың ата-аналарына нені білу 
керек? 

* Ата-аналық бақылау бағдарламалары мен құпи-
ясөз (пароль) арқылы сіз құрылғыға тұрақты кіру шек-
теулерін және уақытша шектеулерді қоя аласыз. Бала 
параметрлерді "бұзуға" және оларды қалай айналып өту 
керектігін ойластыруы мүмкін екенін ескеріңіз. 

* Балалар сабақтан үзіліс кезінде смартфонды 
пайдаланбауы керек - көзге демалу керек. Смартфон - 
бұл көзге және миға қосымша жүктеме. 

* Балаларға оқу режимін қолдануды үйретіңіз, сон-
да көзге жүктеме аз болады. 

* Смартфонды ұйықтар алдында да қолдануға 
болмайды. Гаджеттер шығаратын көк жарық (толқын 
ұзындығы шамамен 450-480 нм) сергектік сезімін туды-
рады және біздің биологиялық сағатымызға әсер етеді. 
Уақыт өте келе бұл бұзылыс қауіпті болуы мүмкін және 
тіпті созылмалы ұйқысыздықты, депрессияны, биполяр-
лық бұзылуды және неврозды тудыруы мүмкін.

Ш.С ИСКАКОВА, 
аудандық аурухананың педагог-психологы.

ГАДЖЕТТЕРДІҢ БАЛА ПСИХИКАСЫНА ӘСЕРІ
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Қ ұттықта ймыз !

Сүмбе ауылының тұрғындары асқар 
тау әкеміз, әулетіміздің тірегі, ақылшы-
мыз СӘЛІМБАЕВ Еділ Елубайұлын 
ақпан айының 8-жұлдызында 67 жасқа 
толатын, аяулы анамыз, отбасымыздың 
берекесі  ЖАНСЕРКЕЕВА  Тұрсынхан                                                                       
Тоқтасынқызын ақпан айының 5 күні 
65 жасқа толған туған күндерімен құт-

тықтаймыз! Денсаулықтарыңыз мықты, 
бастарыңыз аман болсын. Немере-шө-
берелеріңіздің қызығына тоймай, со-
лардың қуаныштарына ортақтасып 
арамызда аман-есен жүре беріңіздер.                          
Ұрпақтарыңыздың ықыласына бөленіп, 
соларға берген баталарыңыз қабыл бол-
сын!

Жеміс берді тер төккен еңбегіңіз,
Бақыт болсын әрдайым көргеніңіз!
Дәулет пен мерейіңіз  таси берсін,
Арта берсін абырой - беделіңіз!

Құттықтаушылар: балалары-келін-
дері Нұргелді-Еңлік, Жангелді-Жады-
ра, Ергелді, қыздары-күйеубалалары 
Аяла-Талғат, Лиза-Қуаныш, немерелері 
Ажар, Қуаныш, Айкөркем, Анелья, 
Марлен, Інжу, Нұртас, Хадия, Әліби, 
Әли, Бейбарыс, Әмір, Медина, Азамат, 
Ақерке, Еркеназ, Жанель, шөберелері.

Қарасаз ауылдық округі әкімі ап-
паратының бас маманы Жақыпбек                    
ОРАЗАҚЫНОВ ақпанның 10-жұлдызында 
63 жасқа толып, зейнеткер атанғалы отыр.

Құрметті Жақыпбек! Сізді осынау 
бейнеттен кейін зейнетке ұласар жа-
сыңызбен шын жүректен құттықтаймыз. 
Сіз     Қарасаз топырағында туып, осын-
да түлеп өскеніңізді, мектептегі біліміңізді 
үлкен оқу орнында жалғастырып, белгілі 
бір мамандық иесі болғаныңызды, маман-
дығыңызды туған жерді түлетуге арнап, 
туған ауылыңызда еселі еңбек еткеніңізді 
ауылдастарыңыз, қала берді аудан халқы 
жақсы біледі. Міне, енді сол ел игілігі жо-
лындағы еңбегіңіздің жемісін көрер зейнет-
кер атанатын жасқа да жетіп отырсыз. Бұл 
екінің бірінің басына келе бермейтін бақыт.

Құрметті Жақыпбек! Туған күніңіз-
де толғалы отырған Пайғамбарлық жа-
сыңыз құтты болсын! Денсаулығыңыз зор, 
өміріңіз ұзақ болып, бала-шағаңыздың 
қызығына кенеліңіз. Әлі де қажымай-           
талмай туған еліңіз бен жеріңізге қызмет 
ете беріңіз деген тілектеміз.

Зейнет жасың құтты болсын,
                                                  ағайым,
Мына өмірде көрдің қиын талайын.
Қиын белдер артта қалып, 
                                              бақ келсін,
Қара шаштың ақ шалмасын 
                                                самайын.
Зор құрметпен: Қарасаз ауылдық 

округі әкімдігінің ұжымы.

ХАБАРЛАНДЫРУЛАР!
Райымбек аудандық қоғамдық кеңесінің шығып қалған мүшелерінің 

орнына конкурс өткізілетіндігі туралы
Райымбек аудандық қоғамдық кеңесінің құрамынан шығып қалған мүшелерінің орнына 5 (бес) жаңа мүше сайлау жөнінде қосымша 

конкурстың өткізілетіндігін  хабарлайды. Қоғамдық кеңес мүшелігіне кандидатураларды коммерциялық емес ұйымдардан, азаматтар ұсы-
нуы мумкін. Конкурсқа қатысу үшін:

1) Кандидаттың өмірбаян деректері және кәсіптік және (немесе) қоғамдық қызметі туралы мәліметтер көрсетілетін кандидатураны 
қоғамдық кеңестің құрамына ұсыну туралы коммерциялық емес ұйымның жазбаша ұсынысы және (немесе) азаматтың өтініші (ұсыныстар-
дың үлгілерін Райымбек аудандық мәслихатының интернет-ресурсынан жүктеуге болады)

2) коммерциялық емес ұйымның әділет органдарында тіркелгендігі туралы құжаттың көшірмесі
3) кандидаттың жеке куәлігінің немесе паспортының көшірмесі
4) кандидаттың ҚР «Қоғамдық кеңестер туралы» Заңының 10 бабының 1 тармағында белгіленген талаптарға сәйкес келетіндігін 

растайтын құжаттар (халыққа қызмет көрсету орталығынан кандидаттың мекен жай анықтамасы, кандидаттың сотталғандығының болма-
уы туралы анықтамасы. Денсаулық сақтау ұйымдарынан кандидаттың психикалық ауруға, алкоголизмге, нашақорлыққа немесе уытқұмар-
лыққа байланысты есепте тұрмағандығы туралы анықтамалар). 

Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 2 қарашадағы «Қоғамдық кеңестер туралы» Заңының 10 бабының 1 тармағында белгіленген 
талаптарға сай келмейтін кандидаттар қоғамдық кеңестерге сайлану үшін конкурсқа жіберілмейді.

Райымбек ауданының қоғамдық кеңесі мүшелігіне кандидаттар туралы ұсыныстарды және өтініштерді қабылдайтын мемлекеттік ор-
ган – Райымбек аудандық мәслихатының аппараты, пошта мекенжайы: Алматы облысы, Райымбек ауданы, Нарынқол ауылы, Райымбек 
көшесі № 22, 202 бөлме,  индекс 041419, электрондық поштаның мекенжайы - raimbek_maslihat94@mail.ru

2022 жылғы 1 қаңтардан бастап үкіметтік емес ұйымдардың қызметі туралы мәліметтерді 
ҮЕҰ Дерекқорына ұсынудың кезекті мерзімі басталды.

ҮЕҰ Дерекқорына мәліметтер беру мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс және мемлекеттік гранттар шеңберінде әлеуметтік бағдарла-
малар мен әлеуметтік жобаларды іске асыруға, сондай-ақ ҮЕҰ үшін сыйлық алуға арналған конкурсқа қатысу үшін міндетті шарт болып 
табылады. 

Үкіметтік емес ұйымдардың қызметі туралы мәліметтерді келесі тәсілдердің бірімен ұсына алады:
1) ҮЕҰ Дерекқорының https://infonpo.gov.kz/ интернет-порталы арқылы (заңды тұлғаның ЭЦҚ кілті болу керек); 
2) уәкілетті органға қағаз және электрондық тасығыштарда (Word форматында CD-дисктерде немесе USB-флэш-жинақтаушыларда) 

пошта арқылы немесе қолма-қол ұсынады (Қазақстан Республикасы Ақпарат және қоғамдық даму министрлігінің Азаматтық қоғам істері 
комитеті). 

ҮЕҰ Дерекқорына мәліметтерді ұсынбау, уақытылы ұсынбау және толық емес немесе көрінеу, жалған мәліметтерді ұсынғаны үшін 
Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жауапкершілік көзделген.

Ұсынудың соңғы мерзімі –31 наурызға дейін.

Карвинг

Елбасымыз Қасым-Жомарт Тоқаевтың  
халыққа арнаған жолдауында оқушыларға 
білімді, еңбекқор, бастамшыл белсенді 
болуға қазірден бастап дағдыланыңдар, 

үйренуден үйретуден  жалықпаңдар, алға 
ұмтылыңдар деп тапсырды. Қазақстан 
Республикасының Президенті халыққа ар-
наған жолдауында мектеп оқушыларына 
кәсіби білім беріп, мамандарды жан-жақты 
даярлауға қоғам мен мемлекетке тапсырма 
беріп отыр. Қазіргі кезеңде ғылыми-техни-
калық прогрестің қарқынды дамыған кезі. 
Сондықтан заман талабына сай маман-
дықты сапалы таңдау қажеттілігі туындай-
ды. Ал қазіргі кездегі мамандыққа сұра-
ныстың өзіндік талаптарының құндылығы 
артты, яғни ол еңбек нарығындағы сұраны-
сты қамти алатын жұмысшы болуы шарт. 
Әр оқушының еңбек пен мамандықтарға 
деген қабілетін ашып, кәсіптік бағдар бе-
ретін, болашақта өндіріске қажетті маман-
дықтар түрлерін білім беріп шығаратын–         
ауылымызда орналасқан оқу-өндірістік 
комбинаты. Комбинатта оқушыларды 
жан-жақты дүние танымын қалыптастыра 
отырып, саналы, әдепті ұрпақтарды маман-
дықтар түрлеріне тәрбиелейді.

Оқу-өндірістік комбинатының мақса-
ты оқушыларды мамандықтар түрлеріне 
тереңдете оқытып, ой-өрісін кеңейтіп, ең-
бекке деген қызығушылықтарын арттырып, 
білімді ұрпақтар тәрбиелеу. Қазіргі оқыту  
технологиясы барысында бала тек үйре-
нуші ғана емес, үйренуші шәкірттен белсен-
ді үйретуші, өзіндік ой пікірі бар жан-жақты 
дамыған дара тұлға шығады. Аспаз маман-
дығын оқытудағы мақсатым - қыздарды өз 
бетімен тағам даярлауға тәрбиелеу және 
үйрету, білімдерін тереңдетіп, білікті шебер 
маман иелері болуға ұмтылту. Қазіргі кезде 
аспаз мамандығына сұраныс артты, яғни 

еңбек нарығындағы сұранысты қамти ала-
тын мамандық. Оқушыларды мамандыққа 
деген қызығушылығын арттыруда тереңде-
те оқытып, үйретіп шеберлік шыңына же-
телеудің бір жолы оларды жеміс-жидектер-
ден, көкөністерден карвинг жасауға тарту.

Карвинг дегеніміз «ойып жасау» де-
ген мағынаны білдіреді, яғни жемістер мен 
көкөністерден мүсін жасау. Бұл өнердің бір 
түрі. Біздің елде карвинг енді дамып келеді. 
Алматыда туризм және қонақжайлылық  
колледжде  карвинг үйірмесі студенттер 
тағам әзірлеумен қатар  карвинг жасап 
тағамды ұсынуды үйренеді. Бұл да өнердің 
бір түрі. Шеберлікті, шыдамдылықты, қы-
рағылықты қажет етеді. Карвингтің шығу 
тарихы шығыс өнерімен байланысты. Ер-
теде жапон халқы тағамды қыш ыдысқа 
салып, жасыл желектермен ұсынған екен. 
Қытай елінде жемістен карвинг жасау жақ-
сы дамыған. Бұл елде оқушыларды екінші 
сыныптан бастап карвинг жасауға үйретеді 
екен. Аспаздар ыдысқа көкөністі сәндеп 

қойса, тағам одан әрі тәбет ашатындай 
болатыны белгілі. Асты дайындағанда 
жемістерді кесіп қою әдетіне айналды. Кар-
вингке қызығушылық осылай басталды. 
Карвингтің түрлері өте көп. Біз былтырғы 
оқу жылынан оқушыларға оқытып үйретіп 
жатырмыз. Атап айтсақ 11 сынып оқушыла-
ры Ғалымқызы Әсемай, Ғабитқызы Балнұр  
жеміс-жидектерден қонақ дастарханына 
түрлі бейнелер жасап, қолдануда, 11 сынып 
оқушылары жеміс-жидектерден карвинг жа-
сауды терең  меңгерді.

Г.Н. МАРЕТБАЕВА,
Нарынқол мектепаралық 

оқу-өндірістік комбинатының
 аспаз мамандығының мұғалімі.

Кәсіптік білім- болашақ баспалдағы
Жыр жолдары

Ақ бата
Мен ақ бөрік Албанмын,
Жетісуды жаулап алғанмын.
Алатауға тоқтамай 
                                     аттап өтіп,
Хантәңіріне барғанмын.
Мына жағым Көлсай мен 
                                        Байынқол,
Ал мына жағым Кеген, Музарт, 
                                      Нарынқол,
Тамғамды сонда салғанмын.
Мен ақбөрік Албанмын,
Қазақтың төрін алғанмын.
Артында қалған халқына,
Жолын берсін Албанның.

Алматы
Алматы мен саған ғашықпын, 
Бала кезде бір көруге асықтым.
Айналасы бау-бақша, 
                                  жасыл орман,
Иісі аңқып тұрады жастықтың.
Алматы мен саған ғашықпын!

Алматы сұлу қыздай 
                                     бұраласың,
Пәк сезім, махаббаттан 
                                       құраласың.
Аңқыған, хош иісті тау гүліндей,
Төрінде Алатаудың 
                                  сыланғасың.
Алматы мен саған ғашықпын!  
Па-шіркін! Бар ма екен тау 
                                 Алатаудай?!
Жарқырап күн шығады 
                                 атқан таңдай.
Алмасы, қарақаты, бүлдіргені
Аузыңа салып қалсаң 
                                 шекер балдай.
Алматы мен саған ғашықпын!

Алатау Тянь-Шаньның 
                                       бір саласы,
Төрінде жарқырайды астанасы.
Бақ қуған, бақыт қуған, 
                                         арман қуған
Алматым қалың елдің 
                                       баспанасы.

Наурызбай НҰРҚАСЫМБАЕВ, 
зейнеткер.

ЖАРАМСЫЗ ДЕП ТАБЫЛАДЫ
Сүмбе ауылының тұрғыны Жапалаков Талип Дуйсембековичтің 

иелігіндегі Сүмбе ауылы, Күмісбек көшесі №23 үйдің кадастр нөмірі 
03-050-022-575, № 298907 мемлекеттік актісі жоғалуына байланысты 
жарамсыз деп табылады. 

 

 

«Акция  Азиялық Несие Қорынан» 
ЖЫЛДАМ, ЫҢҒАЙЛЫ, КОМИССИЯСЫЗ 

Досыңызды ертіп келіп, бізден сыйлыққа 3 000 (үш мың) теңге алыңыз! 

Шағын несие 2 000 000 теңгеге дейін, кепілсіз! 

53 000 000 теңгеге дейін, кепілді несие 

60 айға дейін 

Акция туралы достарыңызға, көршілеріңізге айтыңыздар! Сіздер сыйлықсыз 
қалмайсыздар! 

Біз сіздерді күтеміз! 

Біздің мекен-жайымыз:  

Кеген ауылы, Райымбек көшесі,   Шалкөде дәмханасының қасында 

Байланыс телефоны: 5061 мобильдик телефоннан тегін 

8 (7277) 72 10 76, 8 771 762 15 51, 8 708 690 12 99 

 

 


