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ӘКІМДІКТЕР ҚОРШАҒАН 
ОРТАҒА КӨҢІЛ БӨЛМЕЙДІ

БҮГІНГІНІҢ БАС ТАҚЫРЫБЫ

СӘТІ ТҮСКЕН СҰХБАТ

Ойталқы АҚПАРАТ АЛАҢЫНДАҒЫ НӘЗІК ЖАНДЫЛАРДЫҢ РӨЛІ ҚАНДАЙ?

8-бет

2-бет

Қазақ журналистика-
сының ілгерілеуіне 
үлес қосып жүрген 

қыз-келіншек аз емес. 
Олар мамандығының 
майталманы болып қа-
на қоймай, отбасылық 
өмірлеріне де уақыт, 
күш-қуат тауып жатады. 
Әйел-журналистердің, 
онда да көпбалалы әріп-
тестеріміздің ақпарат 
ала ңындағы рөлі қан-
дай?

БІЗ БІРГЕМІЗ!
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ЖЕҢІЛДІКТЕН 
КІМДЕР ҮМІТТІ?

(Соңы 2-бетте)

АРЫСҚА  АҒЫЛҒАН  КӨМЕК
немесе  ел  бірлігін  сынаған  апат

4-бет

ШЫЛЫМ ӨМІРДІ 
ҚЫСҚАРТАДЫ

Нәзира БАЙЫРБЕК, «Дарын» сыйлығының иегері, журналист: 
– Бұрын «Жас Алаш» газетінде жүргенде әріптесім әрі досым Есей 

Жеңісұлының «болашақ жарымның журналист болғанын, жүйкесі шаршап, 
қиналғанын қаламаймын» дегенін естіген едім. Әлі журналистік қызметтің 
жауапкершілігі жүрегіме жетпеген кез. Содан болар, «неге олай айтады, 
жұмысымыздың не қиындығы бар?» деп ойлайтынмын. Соңғы жылдары Есей-
дің сөзінің жаны барын түсіндім. Журналистика – адамның ары мен ұятына 
негізделген мамандық. Бұл мамандық үнемі өз жауапкершілігіңді сезініп, елдің 
мұң-мұқтажын көтеріп, адал қызмет еткен нәзік жандыларға қиын екен де, 
ал, табыс табу үшін ғана жұмыс істесең, тым оңай секілді.

Ағылшын тіліндегі «multitasking» деген сөз маған қатты ұнайды. Ол қазір-
гі универсал, бір мезетте бірнеше міндетті қатар алып жүретін адамдарға 
қатысты. Шын мәнінде, қызмет пен отбасы алдындағы жауапкершілікті қа-
тар алып жүрген әйелге сезімталдық, ұқыптылық, жинақылық қажет. Кейде 
бір жағына көбірек күш салсаң, екінші жағың ақсап қалады. 

Самал МЕЙРАМ, «Қарекет» бағдарламасының продюсері: 
– Мен қойшының қызымын. Көпбалалы отбасында өстім. Кітап-

ты көп оқитынмын. Кішкентай күнімнен журналист болғым келді. 
Бірақ, бала күнімде журналистің толықтай немен айналысаты-
нынан бейxабар едім. 1994 жылы мектепті үздік бітірдім. 11-сы-
ныпта оқып жүріп, облыстық бір байқауға қатысып, педагогикалық  
училищеге грант ұттым. Бір жыл мұғалімдікті оқыдым да, одан әрі 
шыдамадым. Құжатымды түгел жинап, Алматыға бір күнде жалғыз 
өзім тартып отырдым. Құдайдан басқа сенерім жоқ. Бұйыртып, 
қалаған оқуыма түстім. 

Журналистика қызығы мен қиындығы қатар жүретін мамандық. 
Әрине, әйел адам үшін ерте кетіп, кеш келу оңай емес. Іссапарлар 
болады. Отбасың, бала-шағаң бар дегендей. «Бәріне қалай үлге-
ресіз» деп сұрайтындар көп. Несін жасырайын, кейде үлгермей 
жатамыз. Әйтеуір, енем бір жағыма шығысады. 

«БІЗГЕ ҰЛТТЫҢ ЖОҒЫН 
ЖОҚТАЙТЫН 

ЖУРНАЛИСТИКА КЕРЕК»

Өзінің шешілмеген мәселесі шаш етектен бола тұра, қоғамның жоғын жоқтаудан жалықпайтын журналистердің ақыры 
меншікті һәм кәсіби мерекесі белгіленді. Олай дейтініміз, алғашында 2004 жылдан бастап маусым айының соңғы жексен-
бісі мереке күні ретінде аталды, яғни датасы «көшпелі» болды. Ал, 2011 жылдың 20 қазанынан бастап Елбасының №164 
Жарлығымен 28 маусым – «Байланыс және ақпарат қызметкерлерінің күні» деп бекітілді. 

Сағатбек МЕДЕУБЕКҰЛЫ, 
әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті 
Журналистика факультетінің деканы:

«БІЗДІҢ ТҮЛЕКТЕР 
ЖҰМЫССЫЗ 
ҚАЛМАЙДЫ»

 
Биыл 85 жылдық мерейтойын тойлағалы оты-

рған қара шаңырақ – әл-Фараби атындағы ҚазҰУ 
халықаралық QS «World University Rankings» рей-
тингі  қорытындысы бойынша әлемге әйгілі ең 
озық 800 жоғары оқу орындары ішінен 207 орынды 
иеленді.

Бұл жеңіске Журналистика факультетінің де 
қосқан үлесі бар. Университет ұжымын осы жетіс-
тіктерімен құттықтай отырып,  Журналистика 
факультетінің деканы, филология ғылымының 
кандидаты Сағатбек Медеубекұлын сөзге тартқан 
едік.

онға жуық жүк көлігі 60 миллион теңгенің 
азық-түлік, киім-кешек, гигиеналық заттар 
мен құрылыс материалдарын тиеп Арысқа 
қарай бет алса, артынша басқа облыстардың 
түкпір-түкпірінен Арысқа жол тартқандардың 
қарасы қалыңдай түсті. Бүгінгі күні Алматы 
облысында гумманитарлық көмек жинайтын 
23 арнайы орын қарқынды жұмыс істеп тұр. 
Материалдық көмекпен қатар, жетісулықтар 
150 арыстық баланы жазғы лагерлерде дема-
луға шақырып отыр. Айналасы үш-төрт күн-
нің ішінде еліміздің оңтүстігі мен солтүстігі-
нен, батысы мен шығысынан Арысқа қарай 
«Арысқа жылу», «Арыс, біз біргеміз» деп 
ұрандап ағылған қарапайым халық арасында 
елге танымал өнер жұлдыздары да жетерлік. 

Қостанай облысы Арыстағы оқиғаны ести 

сала, 20 тонна ұн, 7 тоннан макарон, 3 тонна 
кондитерлік өнімдерді жіберсе, жамбыл-
дықтар да 180 тонна азық-түлік жинап, оны 
көмекке мұқтаж жандарға жеткізіп үлгерген. 
Мұның сыртында тараздықтар Арыстағы 
қираған ғимараттардың жыртығына жамау 
болсын деген ниетпен жүк көліктеріне 60 тон-
на құрылыс материалдарын тиеп, жөнелтіпті. 
Сондай-ақ, осы өңірден 4 реанимобиль меди-
циналық көлігі 2,2 миллион теңгеге дәрі-дәр-
мегімен 8 фелдьшер Арысқа қарай асықты. 
26 маусым күні еліміздің сонау солтүстігінен 
оңтүстігіне қарай 110 тоннаға жуық гуммани-
тарлық жүк тиелген 5 керуен жолға шықса, 
солтүстік халқы 100 миллион теңге қаржыны 
арнайы шотқа аударған. 

ЕЛ БАСЫНА КҮН ТУҒАНДА «БІР ЖАҒАДАН БАС, БІР ЖЕҢНЕН ҚОЛ ШЫҒАРУ» ҚАНЫМЫЗҒА СІҢГЕН 
АСЫЛ ҚАСИЕТ. АРЫС ҚАЛАСЫНА АҒЫЛҒАН КӨМЕК СОНЫҢ АЙҒАҒЫ. БІР ҚУАНАРЛЫҒЫ, ЖОЙҚЫН 
ЖАРЫЛЫС КЕЗІНДЕ БАСПАНАЛАРЫН ТАСТАП ЖАН-ЖАҚҚА ТАРЫДАЙ ШАШЫЛҒАН ХАЛЫҚҚА 
КӨМЕК БЕРУГЕ НИЕТ БІЛДІРГЕН ҚАЗАҚСТАНДЫҚТАРДЫҢ ҚАРАСЫ САҒАТ САНАП ӨСУДЕ. 

Мәселен, 26 маусымда түске дейін «Түр-
кістан» корпоративтік әлеуметтік даму қоры-
на түскен арыстықтарға арналған қаржының 
көлемі 213 миллион теңге болса, арада бір-
неше сағат өткен соң бұл сомма 600 мил-
лион теңгеден асып жығылды. Бұл тек бір 
ғана қорға түскен ақша. Мұның сыртында 
еліміздің түкпір-түкпірінен Арыс халқына 
көмек ретінде жөнелтілген азық-түлік, тұр-
мыстық бұйымдар мен киім-кешектердің 
есебінде шек жоқ. 

«Арыста әскери қойма жарылып, қала 
халқы ауыр жағдайға тап болыпты» деген 
суық хабар келгенде алғашқылардың бірі 
болып өңірге көмек керуенін жөнелткен жеті-
сулықтар болды. Алматы облысы Жамбыл 
ауданы Ұзынағаш маңына әп-сәтте топтасқан 
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Пәрмен 

ЗАҢСЫЗДЫҚҚА ЖОЛ БЕРІЛМЕЙДІ

Ақмола облыстық кәсіпкерлер палатасы 
баспасөз қызметінің мәліметінше, кезінде 
меншікке беріліп, соңынан проблемалық 
жағдайға айналған жер телімдерін қайтарып 
алу мәселесі нақты шешімін тапқан сияқты. 
Кәсіпкерлер палатасының аймақтық алаңын
дағы жұмысшы тобы жалға берілген жүзден 
астам жер телімінің заңсыз деп танылуы ту
ралы шешімдердің дұрыс еместігін құқықтық 
тұрғыда дәлелдеп шықты. Бұл топтың құра
мында облыс әкімінің орынбасары, облыс 
прокурорының орынбасары, Көкшетау қа
лалық әкімдігінің, жер қатынастары инспек
циясы мен «Атамекен» ұлттық палатасының 

аймақтық өкілдері жұмыс істегенін атап өткіміз 
келеді.

Прокуратура органдары 2018 жылы рес
публика бойынша жер телімінің аукциондық 
тәртіппен берілмеген 2,5 мыңнан астам фактісін 
анықтаған екен. Көкшетау қаласында осындай 
379 жағдай тіркеліпті. Прокуратураның екі қай
тара ескертпе жасауынан кейін облыстық жердің 
пайдалануы мен қорғалуын бақылау басқармасы 
жер телімін пайдалану келісімшартының жарам
сыздығы туралы сотқа 100ден астам талап арыз 
түсірген. Бұның астарында бұрын берілген жер
лерді қайта алып қою қадамы жатқаны белгілі. 
Осыған байланысты сот 68 өтінімге қолдау біл

міне, сол әурешіліктің нәтижесі көрініп, проку
ратура мен облыс әкімдігі өкілдерінен құрылған 
жұмыс тобы бұл мәселені оң шешіп отыр. 

Келіссөздер барысында жұмыс тобы игеріл
ген немесе игерілу қарсаңындағы жер телімдері 
бойынша сотқа шағымданбау туралы алдын ала 
шешім қабылдады. Зардап шеккен кәсіпкерлер
ге көмектесу мақсатында Көкшетау қаласының 
әкімдігіне құқықтық нормаға сәйкес, баламалы 
жер телімдерін бөлуге ұсыныс жасалды. Бұл 
мәселе өңірлік палатаның тұрақты бақылауында 
болады, әрбір жеке сұрақ бойынша кәсіпкерлер
ге тиісті қолдау көрсетіледі.

Қалкөз ЖҮСІП,
«Заң газеті»

АҚМОЛА ОБЛЫСЫ

(Соңы. Басы 1-бетте)

БІЗ БІРГЕМІЗ!

ЖЕҢІЛДІКТЕН КІМДЕР ҮМІТТІ?
Арыстағы жағдай 

а п а т т ы ң  а й т ы п 
келмейтінін ғана 

ұқтыр ған жоқ. Сонымен 
бірге, бұл халықтың бір
лігін арттырған, жақы
ны тұрмақ, жатты да сын 
сағатта сырт қа тастамай
тын кеңдігін, кемелдігін 
паш еткен оқиға ретін
де есте қалды. Алыстағы 
ағайынға ақ тілеуін жол
дап, титтей болса да көме
гімді берсем деген адамда 
есеп жоқ. Осындай қам
көңіл тұста Президент Қа
сымЖомарт Тоқаевтың 
арнайы қаулы қабылдап, 
әлеуметтік жақтан қол
дауға зәру азаматтардың 
несиесін кешіруге шешім 
шығарғаны елді бір жел
пінтіп тас тағаны рас. 

Мұндай көмекті кімдер алады? 
Көпшіліктіқызықтырыпотырғаннегізгі
сұрақосы.ҚазақстанРеспубликасының
Үкіметі екіншідеңгейдегібанктердегі
жәнемикроқаржыұйымдарындағыкепіл
сізтұтынушылыққарыздарыбойынша
ең алдыменкөпбалалыотбасылардың
берешегінкешіругетәуекелетіпотыр.
Соныменбірге,асыраушысынанайрылу
жағдайынабайланыстытөлемалатынот
басылар,мүгедекбалаларыбар,18жастан
асқан,балажасынанмүгедектербаққан

отбасылар,атаулымемлекеттікәлеуметтік
көмекалатындар,жетімбалалар,атаана
сынанкәмелеттікжасқадейінайырылған,
жиырматоғызжасқатолмаған,атаана
ныңқамқорлығынсызқалғанбалаларда
жеңілдіккеиеболады.

Қанша қарыз кешіріледі?Бүгінде
несиесіжоқадамаз.Тіпті,барынкепіл
геқойыпбірнешенесиеалыпдіңкелеп
жүргенотандастарымыздажеткілікті.
«Көтереалмайтыншоқпардыбелгебай
лама!»дейдіқазақ.Алайда,кейдеөмір
лікқажеттілік солшамашарқымызды
екшеугедемүмкіндікбермейжатады.
Мұны,биліктүсінбегенде,кімтүсінеді?
Бұлигіліктішарада сол ел тұтқасын
ұстағаназаматтардыңтұрғындарғабет
бұруының,жағдайынакөңілаударуының
белгісіболсакерек.Әрине,қарызкешіре
ледідегенге,жоғарыдағыжеңілдіккеие
азаматтарбарлықберешегімізденқұты
ламыздепшолақойлапқалмағаныжөн.
Өйткені,қаулыдакөрсетілгендейқарыз
бойыншажалпыберешек2019жылғы1
маусымдағыжағдайбойынша3000000
(үшмиллион)теңгеденаспауытиіс.Сон
дайақ,бірқарызалушығанегізгіборышы
меноғанесептелгенсыйақыдантұратын
өтелетінберешегініңмөлшері300000(үш
жүзмың)теңгеденаспайды.

Жаңа қаулыға біреулер алақайлап
қуаныпжатса,ендібіреулермұныңсоңы
масылдықпсихологияныңдендеуінеалып
келедідегенпікіріналғатартуда.Әрине,
нешеадамболса,соншапікір.Елдіңбәрі
неұнау,көпшіліктіңкөңіліндегінітабу
әстемүмкінемес.Дегенмен,бұлбаста
маныңсынаушысынангөрі,тілекшісінің
көптігінайтакеткенімізжөн.

Несиеге қатыстыбанктермен сот
тасқаназаматтардыңкөптігіқаржылық
сауаттылықтыңкемдігінендехабарбе
ретіндей.Сондықтан алдағыуақытта

белгілібіртоптыңқарызынкешіремдеп
келесібірнаразытоптықалыптастыр
ғанша,көпшіліктіжауаптылыққа,өзінің
мүмкіндігінтаразылауға,ақшаныұқса
тудыңтәртібінеүйреткендұрыссияқты.
Осы тұрғыдан алғанда азаматтардың
шарасыздығынпайдаланып,мүмкінді
гінбіліптұрғаныменнесиеберуденбас
тартпайтынбанктергебелгілібіршектеу
керекақ. Президенттің «Қазақстан
РеспубликасыныңҰлттықБанкіөзіне
шектентыстәуекелдерді алғанқаржы
ұйымдарыныңжауапкершілігінкүшейт
сін»дептапсыруыдасондықтан.Қау
лыдағы «мерзімі өткен берешегі 90
күнненасыпкеткенжекетұлғалардың
барлықкепілсізтұтынушылыққарызда
рыбойыншакредиттіберуменжәнеоған
қызметкөрсетуменбайланыстытұрақ
сыздықайыбын,комиссияларменөзге

детөлемдердіесептеугетыйымсалуды; 
табысы күнкөріс деңгейінен төмен
азаматтарға қарыздар беруге тыйым
салуды;кепілсіз тұтынушылыққарыз
дардыберукезіндегіреттеудіңқосым
шашараларынкөздейтін реттеушілік
сипаттағықатаңшараларқабылдасын»
дегенміндеттемелердіңтуындауынада
«Қарыздыңкүліпбарып,жылапқайта
тынын»білмейтіндерсебеп.

Жағымдыжаңалықжарыққашығы
сыменбанктергеқоңыраушалып,жеңіл
діктенқағылыпқалмайықдепқамжасап
жатқандаржеткілікті.Жағдайдыбайқаған
Ұлттықбанктөрағасыныңорынбасары
ОлегСмоляков«Қазірбанктергебарудың
қажетіжоқ!»депкөпшіліктіңаптығын
басыпқойды.Оныңайтуынша,несиесі
кешірілетіндертізіміекіайішіндежаса
лады.«Еңбекжәнехалықтыәлеуметтік

діріп, 15ін қанағаттандырмаған және 21 арызды 
қараусыз қалдырған.

Прокуратура бұл мәселені аталған 379 факт 
бойынша жер телімдері аукцион арқылы сатылуы 
керектігі дәйектеген. Бұл жер телімдерін адамдар 
Көкшетау қалалық әкімдігі қалалық жер комис
сиясының оң қорытындысымен алған. Жер телім
дерінің көпшілігі бизнеске арналғандықтан, қала 
әкімдігінің рұқсатымен алған жерге азаматтар 
түрлі кәсіпкерлік нысандар салған. Сөйтіп, қал
таларынан біраз қаржы шығарған. Міне, осыдан 
кейін прокуратура қызметкерлері жер телімі аук
цион арқылы сатылмады дегенді алға тартып, оны 
иемденуді заңсыз деп шешім шығарған. Қадағалау 
органының бұл әрекеті көп азаматтарды әуресар
саңға салып, олар талай табалдырықты тоздырып, 
әділдік іздеп шағымдануға мәжбүр болды. Енді 

қорғауминистрлігіненмәліметалғаннан
кейін,Ұлттықбанкмемлекеттікбюромен,
банктарменқосылып1маусымғадейінгі
мәліметтердіалаотырып,барлықцифр
дысалыстырады.Қарызалушылардың
ішіндеәлеуметтіккөмекалатындардың
айыппұлдарыменөсімпұлдарықарала
ды.ШартқабылданғаннанкейінҰлттық
банкретіндебізсомалардыңкешірілуін
қадағалаймыз.Алдағыуақытта сұрақ
туындамасүшінмұныңбәрінесиеқұ
жаттамадакөрсетілетінболады»,–деді
Смоляков.

Ал, енді жеңілдікке жұмсалатын 
қаржы қайдан алынады? Несиеалушы
лардың аталған төлемдерін есептен
шығару,еңалдымен,екіншідеңгейдегі
банктерменшағынқаржыұйымдары
ныңесебіненжүргізілмек.Премьерми
нистрдіңбіріншіорынбасарыҚаржы
министріӘлиханСмайыловтыңайтуын
ша,«Кепілсізтұтынушылықнесиелерді,
пайыздардыжәнебізосығандейінатап
өткенбелгілібірсанаттағытұлғалардың
қарызынөтеуүшінмемлекет тарапы
наншамамен105миллиардтеңгеқажет.
Оның88,5миллиардыреспубликалық
бюджеттеналынады.Ал17миллиард
теңгегежуықақшаныбізПроблемалық
кредиттерқорындағыарнайыоблигация
ларданаламыз.Сондайақ,несиебой
ыншаөсімпұлдарменайыппұлдардың
70 пайызын қаржымекемелерінің өз
шотынанөтелетінінестесақтауқажет». 

Берешектіңкешірілуінеендіекі ай
уақытбар.Олкүндекелер.Қарызымды
қайтіпқайтарамдепкүндіз күлкіден,
түндеұйқыданажырағанжандарғабұл
дабіркөмек.Текбұлжеңілдікміндеттеме
ретіндеқабылданбауыкерек.Өйткені,
«Үзіпжегенүнемболмайды».

Нұрлан ШЫНТАЕВ

Алыстағы ағайыннан сәлем
Арыс қаласында орын алған апатты жарылыстан зардап шеккендердің қайғысына 

ортақтасып, тілеулестік танытып жатқан ағайынның  қатарынан бүгінде шетелдегі 
қазақ диаспорасы да табылуда. Дүниенің түкпір-түкпірінде өмір сүріп жатқан 5 
миллионнан астам қазақ диаспорасының 1,5 миллионы тұратын Өзбекстандағы 
Республикалық қазақ мәдени орталығы көмек қолын ұсынғандардың бірі болып отыр. 

«Мемлекет басшыларының келісімі бойынша 2018 жылы Қазақстандағы 
Өзбекстан жылы жарияланған еді. Соның нәтижесінде Өзбекстаннан Қазақстанның 
жоғары оқу орындарына қабылданған студенттер саны 1300-ден 13 мыңға дейін 
ұлғайды. Олар Арыстағы жағдайды естіген соң, жарылыстан қираған тұрғын үйлер 
мен өзге де  нысандарды қалпына келтіруге өз үлестерін қосуға ықылас білдіріп отыр. 
Біз құрылыс пен сәулет жұмысының қыр-сырын жетік білетін жастардың арасынан 
еріктілер тобын жасақтап жатырмыз. Олардың арасында  шеберлерінің даңқымен 
күллі әлемге мәшһүр болған Бұқара, Хиуа, Самарқан өңірлерінің тумалары бар. Енді 
жақын арада Түркістан облысы әкімімен арнайы кездесіп, Өзбекстан қазақтарының 
Арысты қалпына келтіру жұмысына атсалысуға дайын екенін жеткізгелі отырмын», 
– дейді Өзбекстандағы республикалық қазақ мәдени орталығы төрағасының  
орынбасары Клара Садырбаева.

Жалпы Өзбекстандағы қазақ мәдениеті орталығының тарихы сонау 1989 жылдан 
басталады. Алғашқыда  ол Өзбекстан республикасы Ғылым академиясы жанынан 
Қазақ ақпарат орталығы ретінде құрылды.  1992 жылы Қазақстанда Дүниежүзі 
қазақтарының бірінші құрылтайы өткеннен  кейін атауы Өзбекстандағы Қазақ 
мәдени орталығы деп ауыстырылған болатын. 

Ерлік ЕРЖАНҰЛЫ,
 «Заң газеті»

Бір күндік жалақымыз 
– бауырларға!

Ал,25маусымдабатыстаноңтүстікке
беталғаналғашқыкеруенде30тоннадан
асакөмекжүгітиелсе,«Арыс,бізбір
геміз»акциясына«БатысСуАрнасы»
ЖШСнің 900 қызметкері бір күндік
жалақыларынаударған.Бұғанқоса,әкім
дікқызметкерлерідеқаржылайкөмек
көрсетугеұйғарыпты.

Қарағандыдан10тоннаазықтүлік,
киімкешекпентүрлікерекжарақдүние
лердіарқалағанәуерейсікөккекөтерілсе,
бүгіндеЩучинскБурабайкурорттықзай
мағыАрыстанкелген100балағадемалыс
орнындайындапжатыр.

Әрине,бұлкелтірілгендеректерсоңғы
үштөрткүннің ішіндеАрыстұрғында
рыныңқайғысынаортақтасқанхалық
көмегініңбірпұшпағығана.

Қалтаның қалыңдығы 
емес, жүректің кеңдігі 

сыналған сәт 
Мысалы,Мемлекет басшысымен

Елбасынанбастап,бүкілбилікөкілдері
қатардағыжұмысшыларға дейін бір
күндіктабыстарынарыстықтарғакөмек
ретіндеаударуыбұрынсоңдыболмаған
жағдайдеугеболады.Бұлжолықалталы
азаматтардамәрттіктанытып,алды100
миллионтеңгегедейіноқысоқиғаның
орнынтолтыруғақиюы,қапыдаелбасына
күнтуса,арқасүйеразаматтарымыздың
аземестігінесімізгетүсіргендей.

Атапайтқанда,Арыстағыжарылыс
тыңкесіріненқирағанүйлердіқалпына

келтіругеуәдеберген«BIGroup»құрылыс
компаниясыныңбасшысыАйдынРахым
баев«Біздіңкомпанияныңқызметкерлері
десолжерде,Арыстұрғындарынакөмек
тесіпжатыр.Әскерилердіңқалағакіруге
рұқсатбергенінкүтіпотырмыз.Солкезде
үйлердіжөндеугекірісеміз.Біздіңкоманда
ТүркістанжәнеШымкенттенқұрылысқа
қажеттіматериалдарменшығуғадайын.
100млнтеңгебөлдік.Бұлқаржыкемі100
үйдіжөндеугежетіпқалардепойлаймын»
депелдіңбатасыналса,алматылықоқушы
Алдиярдаойынприставкасыналуүшін
екіжылбойыжинағанақшасынАрыстағы
ағайынғакөмекретіндеберугешешімқа
былдап,көпшіліктітәнтіетті.

АРЫСҚА АҒЫЛҒАН КӨМЕК
немесе ел бірлігін сынаған апат

БӘРЕКЕЛДІ!Әрекеті ерлікпен тең
Мәрттікпенқайырымдылықтыңжөні

бөлек.Десекте,төтесінентапбергентіл
сізжауғатойтарысберіп,өмірменөлім
бетпебет келгенде салқынқандылық
танытып, сабыр сақтау екініңбірінің
қолынанкелмейтін іс.Арыстағыаласа
пыранкезінде анасыбаласын,баласы
анасынжоғалтып әуе айналыпжерге
түскендейболды.Осындайжанталастың
қақортасындаерліккебергісізқадамға
барғандаржайлыалдаәліталайайтыла
жатар.Бізсолардыңбірінеғанатоқталай
ық.Небары19жастағыжасжігіттөтенше
жағдайкезіндеАрысқаласындағы«Ли

дер»балабақшасындағы70бүлдіршін
мен2тәрбиешініқауіпсізжергежеткізуге
көпкөмегінтигізген.«Газель»автокөлі
гімен70баланыШардарағааманесен
жеткізгенАсқараттыазамататалғанба
лабақшадақарапайымжүргізушіболып
қызмететедіекен.

Жалпы,Арыстағыәскериқойманың
жарылуыбаршаҚазақстанхалқының
қабырғасынабатқаноқиғаболды.Мем
лекет басшысыныңөзі оқиға орнына

барып,ауруханағатүскенарыстықтар
дың қалжағдайын сұрауы да халық
күтпеген жағдай болғаны ешкімге
жасырынемес.Аяқастыаспаннанжай
түскендей әсер қалдырған апаттың
қайырынберсіндептілегенхалықбұл
жолыбіртұтас ел екенінкүллі әлемге
пашеткендей. 

Камила ЫСҚАҚОВА,
«Заң газеті»
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Ойталқы

Нәзира БАЙЫРБЕК, «Дарын» сыйлығының 
иегері, журналист: 

Самал МЕЙРАМ, «Қарекет» бағдарламасының продюсері: 

АҚПАРАТ АЛАҢЫНДАҒЫ НӘЗІК ЖАНДЫЛАРДЫҢ РӨЛІ ҚАНДАЙ?

Сондықтан, таразы басын тең қойған жөн.
Қазір журналистиканың бағыты да, маңы-

зы да, міндеті де өзгеруде. Сол себепті, бұл 
бұрынғыдай аса ауыр мамандық деп ойламай-
мын. Қазір, керісінше, ер азаматтардан гөрі 
журналистикада қыздардың саны басымырақ 
әрі батылырақ секілді. Олар жыласа да, әй-
теуір айтатынын айта алады ғой. Жалпы, 
қандай бағытта, қалай жұмыс істейтінімізді 

таңдауға мүмкіндігіміз көп. 
Ізімізді басып өсіп келе жатқан қыздарға өмір қандай қиын, қандай ауыр 

болса да, қандай сын сағаттан өтсеңдер де, жүректегі махаббат пен 
мейірімді, адалдық пен тазалықты жоғалтып алмаңдаршы дегім келеді. 

Егер де, осы күнге дейін қазақ журналистикасына титтей де болса үлес қоса 
алсам, ол енемнің арқасы. Ол кісіні қатты құрметтеймін! Өзі 11 бала тапқан жан. 
Қырық жасында жесір қалып, бәрін өзі жеткізген. Өте сауатты, білімді адам. «Мен 
оқи алмай қалғам, сен оқыдың ғой, әкем, жұмысыңнан қалма» деп отырады. Жол-
дасым Жанарбек Әшімжан  да журналист болғандықтан, маған көп көмектеседі. 
Ол журналистикаға ерте араласты. Білмегенімді үйретті. Қолдады! Ұстазым 
Серік Әбікенұлына алғысым шексіз. Содан кейін «Қарекет» бағдарламасы мені 
көп дүниеге үйретті. Бейсен Құранбек аға ең алдымен адамдықты бірінші орынға 
қойыңдар деп отырады. 

Журналистика әйел адам үшін қиын. Бірақ, қызықты. Әсіресе, телевидение 
саласы. Тағы бір айтқым келетіні, журналисте жүрек пен жан болу керек! Осыған бір мысал, «Қарекет» 
бағдарламасында 30 жылға жуық елге жете алмай жүрген қазақ жігіті туралы көрген шығарсыздар. Әр 
хабарға тек жұмыс деп қарамай, жаныңды, жүрегіңді салып жасағанда ғана осындай дүниелер туады. 

БҮГІНГІНІҢ БАС ТАҚЫРЫБЫ

(Соңы. Басы 1-бетте)

КЕЛБЕТ

«БІЗГЕ ҰЛТТЫҢ ЖОҒЫН 
ЖОҚТАЙТЫН 

ЖУРНАЛИСТИКА КЕРЕК»

Бұл арада да журналистер 
жеке-дара енші ала алмай, 
байланыс саласының қыз-
меткерлерімен қосақталып 
келген-ді. Жақында ҚР Пре-
зиденті Қасым-Жомарт Тоқа-
евтың пәрменімен Үкімет 

қаулысы шығып, 28 маусым – 
Бұқаралық ақпарат құралдары 
қызметкерлерінің күні болып 
белгіленді.    

Төртінші билік саналатын 
БАҚ өкілдері әлі де әлеумет-
тік мәртебе алмағаны белгілі. 
Заң шығарушы, атқарушы 
және сот органдарынан кейінгі 

билік иелерінің мәртебесін кө-
теру, оларға әлеуметтік жеңіл-
дік жасап, құқығын қорғау 
шаралары қарастырылмағаны 
қащанғы мәселе. 

Жақында осы тақырып 
тағы да талқыға түскен бас-
пасөз мәслихатында Прези-
дент Қасым-Жомарт Тоқаев 

ту оның ең бір сүйікті ісі болатын. Ол 
тұста газеттің штаттан тыс тілшілері 
дейтін қаламгер топтары болушы еді. Ба-
зекең де штаттан тыс тілші ретінде жиі 
жазуының арқасында төселіп қалған. 
Бір күні облыстық партия комитеті 
шақырып алып, «Орталық Қазақстан» 
газетінің өндірістік бөліміне тілшілік 
қызметке қабылдайтындықтарын айт-
қан. Зауыттағы инженерлік қызметінің 
ай сайынғы жалақысынан екі есе аз ең-
бекақы тағайындалатынына қарамастан, 
Базарбай бұл ұсынысқа келісім береді. 

«Орталық Қазақстан» газетінде ин-
женер Аман Жанғожин бастап, Базар-
бай Әлеуханұлы қостап, өндірістік өл-
кенің тыныс-тіршілігі мен өмір ағымын 
ешбір артық-ауыс боямасыз жазып көр-
сетуді қолға алды. Оқырманға керегі де 
өндіріс цехтарының сыртқы көрінісін 
бейнелеп, сылдыр сөздің жетегінде кету 
емес, танымы терең, ақпараты мол сал-
мақты-салиқалы талдау мақалалар еді. 
Сол сұранысты өздері кеше ғана өндіріс 
ошағынан келген инженер мамандар 
толықтай өтеді десе болады. Кейін «га-
зет редакциясында инженерлер қайдан 
жүр, бұл журналистердің ауласы ғой» 
деген әңгіменің шеті шыға бастаған-
да Базкең «керек тастың ауырлығы 
болмас» деп, Қарағандыда ашылған 
журналистика мамандығын сырттай 
бітіріп алады. 

Соңынан Жезқазған облыстық 
«Жезқазған туы» газетіне ауысып, бас 
редактор Сабыр Сауытбаев, белгілі ақын 
Сайлаухан Нәкенов, Ғалым Жайлыбай 
сынды әртүрлі буын өкілдерімен әріптес 
болды. Советтік жүйенің іргесі сөгіліп, 
қайта құру дәуірі келгеннен кейінгі 
кезеңдерде Базекең редакцияда коммер-
циялық бөлімнің ашылуына мұрындық 
болды.

Жезқазған қаласын Жұмамәди 
Ибаділдин басқарған тұста әкімдіктің 
баспасөз хатшысы қызметін атқарған 
Базарбай Әлеуханұлы сол кезде 1959 
жылдан бергі тарихы бар «Дидар» теле-
компаниясының тәлкекке түскен тағды-
рын сақтап қалуға барын салды. Әртүрлі 
дау-дамайға араласа жүріп, 2001 жылы 
әупірімдеп лицензия алды. Онымен іс 
тынбады. Неше түрлі тексерістер мен 
алма-кезек соттасулар басталды. «Ди-
дар» телеарнасының базасы нығайып, 
жағдайы түзеле бастағанда оны сатып 
алуға құмартушылар бой көрсетті. Тағы 
да соттан сотқа өтіп жүріп, ақыры, мем-
лекеттік құрылым ретінде дәрежесін 
сақтап қалды. 

Ол телеарнаны сақтап қалу өзі үшін 
емес, өзге жандардың да мүддесі екенін 
естен шығармады. Сондықтан, қалай да 
«Дидар»-дан шығармашылық ұжымның 
да, қалың көрерменнің де көз жазып 
қалмауы – Базарбайдың қайсар күресіне, 
қажырлы еңбегіне қарап тұрған бола-
тын. Ең бастысы, көптің сенімінен шығу 
маңызды еді. Ол сол сенімге селкеу 
түсірмей, баршаның үмітін ақтады. Енді, 
міне «Дидар» телеарнасының 60 жыл-

дық мерейтойын атап өтуге тыңғылықты 
дайындалып жатыр. 

Алайда, 1997 жылы облыс тараған 
соң қалалық телеарна болып қайта 
құрылған тұста білікті мамандардың 
барлығы үлкен қалаларға ауысты. 
Шалғайдағы шағын шаһарға үлкен қа-
лалардан кәсіби журналистерді тарту 
тіпті де мүмкін емес. Қарағанды, Ал-
маты, Нұр-Сұлтан қалаларындағы оқу 
орындарында журналистика мамандығы 
бойынша білім алып жатқан студенттер 
келіп тәжірибеден өткенімен, кейін 
жұмысқа орналасуға ниет танытпайды. 
Жезқазған аймағындағы жалғыз жоғары 
оқу орнында журналистика мамандығы 
жабылғалы 15 жылға жуықтаған. Сон-
дықтан, жергілікті оқу орындарын фи-
лолог мамандығы бойынша тәмамдаған, 
жазуға бейімі бар жастарды тәрбиелеп, 
тығырықтан шығудың жолын тапқан. 
Сол сияқты, режиссер, бейнеоператор-
ларды да студияның базасында шығар-
машылық ұжым өздері үйретіп, тәрбие-
леуді қолға алады. Соның арқасында 
болар, аталмыш ұжымда қазіргі күні 
жастардың үлесі басым. 

Жыл өткен сайын аудиториясы 
кеңейіп келе жатқаны шығармашылық 
қызмет пен тың ізденістерінің жемісі 
болса керек. Күнделікті жаңалықтардан 
бөлек, эфирден маңызды тақырыптарға 
арналған телебағдарламалар үздіксіз 
өтіп тұрады. Мәселен, Мақпал Орын-
бетованың «Көкейтесті», «Салмақты 
сөз», «Мерей», «Жұмадағы жүздесу», 
Төлеш Асантегінің «Шыңдағы шынар», 
«Жезкиік», Гүлшат Әшірбекованың 
«Лица Жезказгана», «Знай наших», 
«Будьте здоровы», Гүлім Маратқызының 
«ЖастарTIME» хабарлары. Жезқазған 
телевизиясы талай маманның елге та-
нылуына себепкер болып келеді. Та-
нымал журналистерін орталықтағы ірі 
ақпарат құралдары аттай қалап шақы-
рып жатады. Ондай үрдіс бұрын да 
болған, қазір де жалғасын тауып жатыр. 

«Дидар» телеарнасы Базарбай бас-
қарған 20 жылда 5 рет сатыла жаздаған. 
Тіпті, 2016 жылдың 30 желтоқсанында 
Жезқазған қаласының әкімдігі телеар-
наны жеке тұлғаға сатып та жібергені 
бар. Дегенмен, шығармашылық ұжым 
мен Базарбай Әуелханұлының толассыз 
кү ресінің арқасында Қарағанды облы-
стық сотының шешімімен телеарнаның 
сатылуы заңсыз деп танылады. 

Осылайша, сонау жылдары өндіріс 
ошағынан журналистика ауылына  қа-
дам басқан қарымды қаламгер, білікті 
медиа менеджер, бүгінгі таңда журна-
листика саласына өзінің өшпес қолтаң-
басын қалдырып, жемісті еңбек етіп келе 
жатқан ұстанымға берік, елдік мүддеге 
адал Базарбай Әлеуханұлы сынды аза-
маттар барда қазақ журналистикасының 
көші уақыт ағымынан қалмай, алға баса 
беретіні анық. 

Айша ҚҰРМАНҒАЛИ,
«Заң газеті»

ОЛ – ҚАЗАҚ СӨЗ ӨНЕРІНІҢ НЕБІР АЙТУЛЫ ТУМА ТАЛАНТТА-
РЫН ДҮНИЕГЕ ӘКЕЛГЕН ЖАҢАРҚА ӨҢІРІНІҢ ТУМАСЫ. ҚАРАҒАШ 
ДЕЙТІН ШАҒЫН ҒАНА АУЫЛДЫҢ ОРТА МЕКТЕБІНДЕ БІЛІМ АЛҒАН 
СОҢ ҚАРАҒАНДЫ ПОЛИТЕХНИКАЛЫҚ ИНСТИТУТЫН ҚҰРЫЛЫС 
ИНЖЕНЕРІ МАМАНДЫҒЫ БОЙЫНША ТӘМАМДАДЫ. 

Қали СӘРСЕНБАЙ, «Алматы ақшамы» газетінің бас редакторы, 
Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері: 

«ҚАЛАМАҚЫ МӘСЕЛЕСІН ҚОЛҒА АЛСАҚ»
– Маған керегі – дәстүрлі журналистиканың сақталғаны. Себебі, оның 

өзіндік бағыты, позициясы, жүйесі бар және ұлтқа қызмет етеді. Бізге 
әр нәрсенің жарнамасын жасайтын журналистика емес, ұлттың жоғын 
жоқтайтын журналистика керек. Баспасөз бөспе сөзге айналмауы керек. 

Мәртебе мәселесіне келсек, алдымен олардың ішкі мәдениеті мен интеллектіне назар аударған жөн. Қазір ха-
лықтың да, биліктің де назары блогерлерге ауып тұр. Барлығына бірдей топырақ шашудан аулақпын. Бірақ, шала 
сауатты, білімі аздау, мәдениеті төмен кейбір адамдар таратқан ақпарат журналистердің қызметіне нұқсан кел-
тіріп жүр. 

Маман дайындайтын оқу орындарының беделін көтеру керек. Журналист дайындайтын факультеттер мен 
орталықтар көшедегі дүңгіршектер сияқты көбейіп кетті. Баспасөздің, дәстүрлі журналистиканың кәсіби емес 
тұлғалардың көлеңкесінде қалып қойғаны қынжылтады. Ал, журналистің әлеуметтік тобы мен мәртебесі туралы 
мәселені БАҚ өкілдері бірігіп, жоғарыға дұрыс қоя білуі тиіс. Сауатты, білімді, танымы мол қоғам тәрбиелеу үшін 
дәстүрлі басылымдарға жазылу мәселесін алға қойып, тіпті қажет болса мәжбүрлеп жаздыру керек. 

Меніңше, журналистердің әлеуметтік мәселесін шешудің ең оңтайлы жолы – қаламақы. Маманның қабілетіне, 
жазғанына, еңбегіне қарай лайықты қаламақы белгіленсе, журналистің мәртебесі де, жұмысының сапасы да, қызметі 
де, соған сәйкес әлеуметтік жағдайы да жақсарады деп ойлаймын. 

Айгүл АХАНБАЙҚЫЗЫ, «Egemen Qazaqstan» газетінің шолушысы:

«МӘРТЕБЕСІ МОЙЫНДАЛМАҒАН МАМАНДЫҚ»

– Журналистика қызметі мен міндеті жағынан танымдық, тәрбиелік, ағар-
тушылық, интеллектуалдық, ұйымдастырушылық секілді сан қырлы сипатқа бөлін-
генімен, біз өмір сүріп отырған кезең оның ақпараттық қырын  бәрібір басты орынға 
шығарды. «Болды, өтті, кетті» дейтін жалаң ақпаратты жеткізу үшін де журналист-
ке білім керек және әлі күнге дейін ақпараттың жалғыз қайнар бұлағы, бірден-бір 
көзі – кітап деп есептеймін. Кітаби білімді көбірек жинаған тілшінің идеяға бай, 
ақпаратты тануда тапқыр, жеткізуде ұшқыр болатынын уақыт дәлелдеп келеді. 

Ал, материалдық мәселеге келсек, тілші болып табан тіреген газеттерден 
ешқашан төмен айлық алып көрген емеспін. Тұтынушы ретіндегі сұраныстарыма 
толықтай қол жеткізе алдым. Бұл маған ғана тиесілі тағдыр болғандықтан, «пұл-
сыздық» үшін «құнсыздыққа» жол берген емеспін. 

Әрине, журналистердің әлеуметтік жағынан қорғалуы әлі де төмен. Әріпте-
стеріміздің көпшілігі пәтерден пәтерге көшіп, жалақысы төмен орындарда жұмыс істеп, еті тірілері аударма жасап, 
сценарий жазып, асаба болып, «жаңбыр-жаңбырдың» арасымен жан бағуға мәжбүр. Журналист мәртебесінің 
анықталмағаны, әкімшілік, банк жүйелерінде олар үшін жеңілдіктер қарастырылмағаны қанша жылдардан бері 
айтылып келеді. Алайда, Президент Қасым-Жомарт Тоқаев ең алғашқы баспасөз мәслихатында бұл мәселемен 
таныс екенін білдіріп, өз тарапынан уәде еткені сөнуге айналған сол қоламтаны үрлеп, үзілгелі тұрған үмітті қайта 
жалғағандай болды. 

Серік ЖҰМАБЕКҰЛЫ, әл-Фараби атындағы ҚазҰУ журналистика 
факультетінің оқытушысы:

«ОДАҚҚА ЖАУАПКЕРШІЛІК ЖҮКТЕГЕН ЖӨН»

– 1995 жылы қазіргі қолданыстағы БАҚ туралы заңға толықтырулар мен 
өзгертулер енгізу кезінде «Егемен Қазақстан» газетінің атынан сарапшы 
болып қатыстым. Сол заңда журналист мәртебесі туралы айтылған. Жаңа 
заң жобасында заман талабына сай қазіргі журналистердің мәртебесін қай-
та анықтайтын кез келді.  

Журналистика тәжірибе арқылы шыңдалатын мамандық. Дәл қазір БАҚ-
та қызмет етіп жүргендердің мектеп қалыптастыруға, тәжірибе алмасуға 
мұршасы жоқ. Сондықтан, Жанболат Аупбаев, Несіп Жүнісбаев, Самат 
Ибраимов сияқты кеше ғана зейнетке шыққан, білімі мен тәжірибесі мол 
журналистердің ұлтқа бергенінен берері әлі көп деп ойлаймын. Дәл осы 
мәселемен Қазақстан Журналистер Одағы айналысуы тиіс. Мысалы, Қазақстан Жазушылар Одағы бар. Бұл Одақ 
жазушылардан түскен жарнамен күн көреді, демеушілер табады. Сол қаржымен-ақ жазушыларға әлеуметтік көмек 
көрсетеді. Ал, Журналистер Одағы ше? Ондай одақтың бар екенінен көп адам хабарсыз. Немен айналысатыны да 
белгісіз. Жазушылар одағының «Қазақ әдебиеті» газеті, «Жұлдыз», «Простор» журналдары сияқты өз басылымдары 
бар. Қазақстан Журналистер Одағының басылым түгіл, басшысы немен айналысып жатқаны белгісіз. Журналис-
тердің мәртебесін анықтау үшін Журналистер Одағын қайта құрып, құрылымын, міндетін, одақтың статусын бел-
гілеу керек. Егер Одақтың құрылымы, жұмыс істеу принципі дұрысталса, журналистердің әлеуметтік-экономикалық 
мәселесі де, әлеуметтік мәртебесі де ретімен шешілер еді деп ойлаймын. 

Дана МАРАТОВА

ҚОЛТАҢБА
Көркем әде-

б и е т ке  д е ге н 
б а  л а  к е з д е г і 
құш тарлық пен 
көң ілдег і  ар -
ман-  қиял Базар-
байды облыс-
тық «Орталық 
Қазақстан» га-
зетінің белсен-
ді авторы етті. 
Өзі еңбек ететін 
зауыттағы ты-
ныс-тіршілікті, 
көкейдегі ой өр-
нектерін қағаз-
ға түсіріп, газет 
бетіне жарияла-

«Бұл – өте өзекті мәселе. Сон-
дықтан, жақсылап қарауы-
мыз керек. Егер қажет болса, 
Үкіметке тиісті тапсырмалар 
беремін. Алдағы уақытта Қа-
зақстан журналистерінің мәр-
тебесі туралы заң қабылдай-
мыз. Болмаса, өзім Президент 
ретінде шешім шығарамын», 
– деді. Заң жобасында қандай 
мәселелер қамтылып, төртін-
ші билік өкілдеріне қандай 
статус берілетіні әлі белгісіз. 
Осы орайда, журналистер қа-
уымынан – жаңа заңнан не кү-
тетіні, журналистік мамандық 
оларға рухани, материалдық 
тұрғыдан не бергені, елімізде-
гі журналистердің әлеуметтік 
қорғалу деңгейі туралы пікір 
сұраған едік. 

СІЗ НЕ ДЕЙСІЗ?
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теу туралы» заң талаптары бойынша 
арнайы аппаратурамен, таразылармен, 
бейнебақылаумен жабдықталмаған ста-
ционарлық үй-жайлардан тыс орын-
дарда зергерлік бұйымдарды сатуға 
тыйым салатын Ішкі сауда ережелері 
орындалмайды. «Қылмыстық жолмен 
алынған кірістерді заңдастыруға және 
терроризмді қаржыландыруға қарсы 
іс-қимыл туралы» заңның субъектілері 
ретінде Қаржы мониторингі комитетінде-
гі арнайы есепте тіркелген 380 зергер мен 
зергерлік компанияның заң талаптарын 
орындауын қамтамасыз ете алмай отыр. 
Отандық зергерлік бұйымдардың бәсе-
кеге қабілеттілік деңгейінің құлдырауына 
тазартылған алтын мен күмісті сатып алу 
кезінде 2017 жылғы 25 желтоқсандағы 

АНЫҒЫ МЕН ҚАНЫҒЫ

ЗЕРГЕРЛІК БҰЙЫМДАРДЫ 
БАҚЫЛАУДА  ЗАҢ  ӘЛСІЗ

Салық кодексіне қосылған құн салығы-
ның енгізілуі ықпал етіп жатыр. Соның 
нәтижесінде зергерлер шикізатты «Тау 
Кен Алтын» ЖШС-нен сатып алуды 
тоқтатты. Осылайша, ҚҚС енгізу салық 
салынатын базаны ұлғайтуға немесе 
кәсіпкерлікті қолдауға ықпал етудің ор-
нына, «көлеңкелі нарық» көлемінің ұлға-
юына және салық төлеуден жалтарудың 
көбеюіне әкеп соққанын баяндады. 

«Қазақстандық индустрия және экс-
порт орталығы» АҚ деректеріне сүйенсек, 
Қазақстанда салық есебінде зергерлік 
бұйымдарды өндірумен айналысатын 
280 жеке кәсіпкер мен заңды тұлға бар. 
2018 жылдың қорытындысы бойынша, 
зергерлік бұйымдарды ішкі тұтыну көлемі 
15,3 млн  АҚШ долларын құрады. ҚР Ста-
тистика комитеті ұсынған мәліметтерге 
қарағанда, 2017 жылы Қазақстанға 43,6 
млн доллар, 2018 жылы 37,9 млн доллар 
сома көлемінде зергерлік бұйымдар им-
портталған. Әкелінген бұйымдар саны бір 
уақытта 9,3 тоннадан 11 тоннаға артқан. 
Алайда, бұл сандар Қ.Жұмағалиевтың 

Қазақстанда бағалы металдар мен 
тастардан зергерлік бұйымдарды жасау 
және оны сырттан әкелу мен шетке шыға-
ру ісінде қордаланған мәселе көп. Бұл соң-
ғы бір-екі жылда ғана қалыптасқан нәрсе 
емес. Оның тамыры өткен ғасырдың аяқ 
шенінде жатыр. Бұрынғы кеңестік рес-
публикалардың ішінде Қазақстан бағалы 
металдарды өндіру және бағалы металдар 
мен асыл тастардың, құрамында бағалы 
металдар бар шикізат тауарларының, 
бағалы металдар мен асыл тастардан жа-
салған зергерлік және басқа да бұйымдар-
дың айналымы саласында туындайтын 
қоғамдық қатынастарды реттейтін заңды 
ең соңғы болып 2016 жылы 14 қаңтарда 
қабылдаған. Сарапшылардың айтуынша, 
нарықтағы бақылау, қадағалау ісінің әлі 
күнге дейін әлсіз болуының басты се-
бебі осы. Екінші, құқық бұзушылықтың 
азаймауына  бағалы металдар мен асыл 
тастардың заңсыз айналымы үшін қыл-
мыстық жауаптылықтың болмауы және 
әкімшілік жазаның жеңілдігі ықпал етіп 
отыр. Ал, Еуразиялық экономикалық 
одақтың (ЕАЭО) басқа елдерінде осыған 

ұқсас құқық бұзушылық үшін қылмыстық 
жауапкершілік қарастырылған. 

– Қазақстандық зергерлік бұйымдар-
дың нарығы шамамен 300 млрд теңге 
мөлшерінде бағаланса, мұндағы контра-
бандалық бұйымдардың үлесі 90 пайыз-
ды құрайды. Олар негізінен Қырғызстан 
мен Ресей арқылы Түркия мен Қытайдан 
әкелінеді. «Бағалы металдар мен асыл 
тастар туралы» ҚР заңының 13-бабына 
сәйкес, қазақстандық сынамалы таңбасы 
болмаса, бағалы металдардан жасалған 
зергерлік бұйымдарды сатуға тыйым 
салынады. Бірақ, таңбасыз бағалы ме-
талдардан жасалған зергерлік бұйымдар  
барлық жерде сатылып жатыр. Техни-
калық реттеу және метрология комитеті 
жоғарыда аталған заң талаптарының 
орындалуы бақылаудан толықтай шет 
қалған. Сондықтан, Қазақстан ЕАЭО-тың 
контрабандалық зергерлік бұйымдары 
өткізілетін негізгі орынға айналып отыр, 
– дейді Қазақстан зергерлері лигасы 
Кеңесінің төрағасы Қайсар Жұмағалиев. 
Ол 25 маусымда ҚР Үкіметіне жолдаған 
мәлімдемесінде «Сауда қызметін рет-

айтуынша, шындыққа сәйкес келмейді. 
Өйткені, Түркияның зергерлік өнімдерді 
экспорттаушылар қауымдастығы 2018 
жылдың көктемінде өткен халықаралық 
көрмеде 2017 жылы Қазақстанға 11 тонна 
зергерлік бұйым экспортталғанын жария 
еткен. Бұл шамамен 267 млн АҚШ дол-
ларын құрайды. Ал, ресми статистикаға 
сәйкес, Қазақстанға Түркиядан 79,6 мың 
доллардың ғана зергерлік бұйымдары 
әкелінген.

Егер Қазақстанда зергерлік бұйымдар-
ды сатумен және оларды өндірумен іс 
жүзінде 10 мыңнан астам кәсіпкер айна-
лысады десек, оның 4,5 мыңнан астамы 
Шымкент, Алматы, Нұр-Сұлтан қалала-
рында орналасқан. Қазақстан зергерлері 
лигасының есебі бойынша, еліміздегі 
зергерлік бұйымдарды сатумен айналыса-
тын кәсіпкерлердің көбі салық төлемейді 
және контрабандалық тауар сатады. Оны 
зергерлер де, құқық қорғау органдары да 
біледі. Бірінің оған құзыры жетпесе, екін-
шісі түрлі себептермен нақты шара қолда-
нуға дәрменсіз болып отырған жайы бар. 

Светлана ЧУСОВИТИНА, Goldberry компаниясының директоры:
– Бағалы металдар мен тастардан жасалған зергерлік бұйымдарды сататын алаяқтар қазір  барлық жерде бар. 

Олар этикеткадан бастап сынама белгісіне дейінгінің бәрін қолдан жасайды. Сондықтан, тек этикеткасындағы сипат-
тамасына сеніп қоймай, сатушының өзіне ғана сенген жөн. Мәселен, тұтынушылардың бізге тексеруге әкелген зергерлік 
бұйымдарының оннан бірі ғана өз атына сай өнім. Металы да, тасы да түгел жасанды бұйымдармен алмастырылған 
немесе «585» сынама деп әкелгендері көбіне «480», «500»-ші сынамалар. Зергерлік бұйымдарда қазір кәдуілгі әйнек пен 
пластик ғана емес, Менделеев кестесіндегі элементтердің бәрін кездестіруге болады. Олардың арасында аллергия туды-
ратын және денсаулыққа зияндылары да бар. Бұл миф емес, ақиқат. 

Көп адамдар зергерлік заттар басқа елдерде бізден арзан екен дегенге сеніп, алаяқтардың арбауына түсіп қалғанын 
аңғармай қалады. Тұтынушыларға беретін кеңесіміз – зергерлік бұйымдар сатып аларда алдымен өндірушінің құжа-
тын, тарихын тексеріп, интернеттегі сайтын қарап шығыңыз. Этикеткасында көрсетілген атауы, көлемі, салмағы, 
сынамасы мен түр-түсіне қатысты мәліметтердің сәйкестігін тексеру керек. Өйткені, табиғи бағалы тастар мен 
металдардың өзіне тән түстері болады. Сондай-ақ, олардың өзіндік құнына да назар аударған жөн. Жасанды және 
контрабандалық өнімдер ғана табиғи өнімдерден  өте арзанға сатылады. 

Айгүл ЖАНСЕРІКОВА, «Qazaq-Oner» қолөнершілер орталығының жетекшісі:
– Тәуелсіздік жылдары қолөнер бұйымдарына деген сұраныстың жоғарылығын пайдаланып ұлттық зергерлік бұй-

ымдарды оңай табыс көзіне айналдырғандар көбейді. Өйткені, кеңестік дәуірде олардың көпшілігі ұмыт қалып, респу-
бликаның әрбір аймағына тән өзіндік ерекшеліктері жоғала бастаған-ды. Оны зергерлер біртіндеп қайта жаңғырта 
бастады. Алайда, нарықты бақылау мен реттеудегі олқылықтарды пайдаланып, кейбір пысықайлар зергерлердің кейбір 
жұмыстарының үлгілерін ұрлап алып, оны Қытайға апарып, өндіріс орындарынан жалған көшірмелерін көбейтіп шыға-
рып, базарларды ғана емес зергерлік бұйымдар сататын дүкен сөрелерін де толтырып тастады. Жасалған материалы 
ғана өзгеріп қоймай, өзіндік ерекше қасиеттері де түгел жойылған мұндай өнімдерді қарапайым тұтынушы кейде 
түпнұсқадан ажырата алмайды. Қазақтың дәстүрлі зергерлік өнерінде әрбір бұйымның адам өмірінде алатын өзіндік 
орны бар. Олардың кейбірі жасына, жынысына және қоғамдағы дәрежесіне қарай да ерекшеленеді. Өкінішке қарай, 
ата-бабадан келе жатқан дәстүр сабақтастығы үзілген соң қазір кейбір адамдар зергерді жасаған жұмысына қарай 
емес, бұйымының сатылымдағы бағасына қарап та бағалап жүр. Табиғи материалдан жасалған және зергердің өзіндік 
қолтаңбасы сақталған бірегей өнімнің бағасы ешқашан арзан болмайды. Және ол өнер туындысы ретінде ғана емес, 
ұрпақтан-ұрпаққа жалғасар құнды мұра ретінде де ешқашан өз бағасын жоймайтынын түсінетіндер әзірге аз. Әрине, 
бұл үшін біршама уақыт керек шығар. 

Ерлік ЕРЖАНҰЛЫ, 

«Заң газеті»
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ПАРЛАМЕНТ ӘКІМДІКТЕР ҚОРШАҒАН ОРТАҒА 
КӨҢІЛ БӨЛМЕЙДІ

Жуырда осыған орай Парла-
мент Сенатында «Орман шаруа-
шылығы мен ерекше қорғалатын 
табиғи аумақтарды дамытуды 
заңнамалық тұрғыдан қамтамасыз 
ету және «Қазақстан Республи-
касында биологиялық алуантүр-
ліліктің сақталуын заңнамалық 
тұрғыдан қамтамасыз етудің өзекті 
мәселелері» тақырыбындағы пар-
ламенттік тыңдаулар ұсынымда-
рының іске асырылу мәселелері 
бойынша Үкімет сағаты өтті. 
Бас қосуды Палатаның Аграрлық 
мәселелер, табиғатты пайдалану 
және ауылдық аумақтарды дамыту 
комитеті ұйымдастырды.   

Жиында баяндама жасаған 
Экология, геология және табиғи 
ресурстар вице-министрі Ерлан 
Нысанбаев Пар ла мент Сенатының 
2016 жылы жаса ған 37 ұсыны-
сының 30-ы то лық орындалып, 
бүгінгі таңда қал ғаны іске асы-
рылып жатқанын айтты. Әзір-
ге  Қазақстан Ре с пуб л икасында 
биологиялық әр түр лілікті сақтау 
мен орнықты пай далану бойынша 
2030 жылға де йінгі тұжырымдама 
және орман шаруашылығы, жану-
арлар дү ниесі мен ерекше қорға-
латын та биғи аумақтарды дамыту 
сала сында жеке бағдарламалық 
құ жат әзірлеу мәселесі шешімін 
таппаған. Жақында бұл мәселе 
«Нұр Отан» партиясының оты-
рысында қаралып, нақты шешім 
қабылданды. Бұған қоса өсімдік-

тер дү ниесін қорғау жөніндегі 
заң жо басы да әзірленіп, ол 2020 
жылдың жоспарына енгізілмек. 

Жалпы, биологиялық әртүр-
лілікті сақтап, орнықты дамуын 
қамтамасыз етуде бірқатар жұ-
мыстар атқарылып келеді. Мәсе-
лен, былтыр 52,7 мың га орман 
қалпына келтіріліпті. Бірақ, Ер-
лан Нысанбаев бұл көрсеткішті 
соншалықты жоғары бағаламады. 
Оның айтуынша, әкімдіктердің 
осы бағыттағы жұмыстары көңіл 
көншітерлік емес. Сонымен қатар, 
экожүйеге айрықша зардабын ти-
гізіп отырған дала өрттерін ауыз-
дықтауда да жергілікті атқарушы 
билік ілкімділік таныта алмауда. 
Орман өрт терін сөндіру жұмыс-
тарында ол қы лықтар жағынан 
Қазақстан жоғары дамыған елдер-
ден анағұрлым артта. Көп мәсе-
ле қаржыға тіреледі. Мәселен, 
авиапат рульдер ұшыру жұмыста-
рын арттыру қажеттігі аңғарыла-
ды. Оған жету үшін республика 
бюджетінен жыл сайын 1,8 млрд 
теңге бөлінуі тиіс. 

Одан кейін сөз алған Энерге-
тика вице-министрі Сәбит Нұр-
лыбай еліміздің атмосфералық 
ауаның ластануына күкірт ди-
оксиді мен азот оксидінің ай-
тарлықтай әсер етіп отырғанын 
мәлімдеді. Атмосфералық ауаның 
мониторингі көрсеткіштері бо-
йынша Атырау, Алматы, Қараған-
ды, Павлодар, Өскемен, Теміртау 

ЕЛІМІЗДЕ ЭКОЛОГИЯ МӘСЕЛЕСІ  ӘЛЕУМЕТ-
ТІК, ЭКОНОМИКАЛЫҚ МӘСЕЛЕЛЕРДІҢ КӨЛЕҢ-
КЕСІНДЕ ҚАЛЫП ОТЫР. ҚОРШАҒАН ОРТАНЫҢ 
ТЕПЕ-ТЕҢДІГІН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ – САПАЛЫ 
ӨМІРДІҢ БІРДЕН-БІР КЕПІЛДІГІ БОЛСА КЕРЕК. ҚР 
ПРЕЗИДЕНТІ ҚАСЫМ-ЖОМАРТ ТОҚАЕВ ӨЗІНІҢ 
САЙЛАУАЛДЫ БАҒДАРЛАМАСЫНДА БҰЛ МӘСЕ-
ЛЕГЕ АЙРЫҚША НАЗАР АУДАРЫП, НАҚТЫ ШАРА-
ЛАРДЫ ҰСЫНҒАНЫ ЕСТЕ. СОНЫҢ АРҚАСЫНДА 
ЕЛІМІЗДЕ ҮКІМЕТ ЖҰМЫСЫН ЖЕТІЛДІРУ ЖЕ-
ЛЕУІМЕН ТАРАТЫЛҒАН ЭКОЛОГИЯ, ГЕОЛОГИЯ 
ЖӘНЕ ТАБИҒИ РЕС УРСТАР МИНИСТРЛІГІ ҚАЙТА 
ШАҢЫРАҚ КӨТЕРДІ. 

қалаларының өндірістік аумақта-
рында ауаның жоғары ластану 
деңгейі анықталған. Осы жағдайға 
тосқауыл қою үшін жоспарлы жұ-
мыстар атқарылып жатыр. Атап 
айтқанда, табиғат пайдаланушы-
лардың салығын қаржыландыру 
есебінен шығарылатын қалдықтар 
көлемін төмендету жұмыстары 
қолға алынған. Соның арқасын-
да 2015 жылдан бастап шыға-
рылымдар лимитінің төмендеуі 
500 мың тоннаға жеткен. Кейбір 
өндірістер бұл көрсеткішті 70 па-
йызға дейін азайтқан. Сол секілді 
жылу электр станцияларын газға 
көшіру есебінен ауаға тастала-
тын күкірт диоксидінің көлемі 
кеміген. Мәселен, Алматы жылу 
электр станцияларында жүргізіл-
ген осындай жұмыстардың нәти-

жесінде бұл шаһардың экожүйесі 
айтарлықтай жақсарды. 

Биыл Парламентке Экология-
лық кодекстің жаңа редакция-
сының жобасы енгізілмек. Бұл 
құжаттағы негізгі жаңалық қор-
шаған ортаны қорғау талаптарын 
Экономикалық ынтымақтастық 
және даму ұйымына мүше ел-
дердің деңгейіне көтеру. Сон-
дықтан, онда ұлттық заңнамалар-
ды халықаралық келісімдермен 
ортақ үйлесімге келтіру көзделу-
де.  Бұл табиғат қорғау шараларын 
барынша ашық және тиімді етуге 
мүмкіндік береді. Вице-минис-
трдің айтуынша, уақытында өзге 
елдермен елдік мүдде тұрғысынан 
тиімді уағдаластықтар болғанда, 
Арал теңізінің су қорынан айы-
рылып қалмас едік. Сондықтан, 

адамзатқа ортақ біртұтас экожү-
йенің үйлесімділігін сақтау үшін 
көршілес елдермен толыққанды 
мәміле жасалу керек. 

Жиында сөз алған сенатор-
лар аумақтық инспекциялардың 
бақылау-қадағалау функцияларын 
жүзеге асыруы мен мемлекеттік 
қызмет көрсетуі, браконьерлікке 
тосқауыл қоюға орай туындап 
отырған мәселелерді ортаға сал-
ды. Солардың ішінде сенатор 
Мұхтар Құл-Мұхамед айтқан, ен 
даламызда еркін жортқан құлан-
дар тағдыры жайлы базына еріксіз 
елең еткізді. Халық қалаулысы 
осы жануарлардың өсіп-өнуіне 
қолайлы жағдай туғызылмай оты-
рғанын қаперге салды. Олар тек 
«Алтын Емел» қорығын мекен 
етуде. Қазіргі таңда 5 мың құлан 

бар. Осындай қарқынмен ал-
дағы бес жылда олардың саны 10 
мыңнан асуы мүмкін. Сондықтан, 
бұл құландарды өзге өңірлерге, 
оның ішінде олар мекен еткен 
Бетпақдалаға, Ұлытау ға, Торғай 
даласына, Тарбағатай тауына 
жіберу керек. Өкінішке қарай, 
бүгінгі күнге дейін Қостанай об-
лысына бар болғаны тоғыз құлан 
жіберіліпті. Сонымен қатар, се-
натор Алтай, Алатау тауларында 
өсетін шұғынық деген киелі шөп-
ке де айрықша қамқорлық қажет-
тігін айтты. Орталық Азияның 
бірде-бір жерінде кездеспейтін 
осы гүлдің тамырындағы дәрі 
жасауға пайдаланатын құртты 
алу үшін жүздеген гектар алқабы 
жойылып жатыр. Вице-министр 
Ерлан Нысанбаев айтылған мәсе-
лелердің маңыздылығын жоққа 
шығармады. Оның осы ретте 
жасаған уәжінен түйгеніміз, тым 
көбейіп кеткен құланды қорғау 
да оңайға түспей отыр. Оларды 
қазір шарбаққа қамап ұстауға тура 
келеді. Өйткені, бұл жануарларды 
аулаушылар көп. Ал, құландарды 
көшіру үшін арнайы контейнер-
лер сатып алуға қыруар қаржы 
керек.  

Жиын соңында сөз алған Се-
нат төрағасы Дариға Назарбаева 
да қоршаған ортаны қорғауға 
әкімдіктер тарапынан жеткілікті 
көңіл бөлінбей отырғанын мәлім-
деді. Оның айтуынша, кейбір 
әкімдіктер төтенше қызметтердің 
нұсқауларын орындамайды. Со-
нымен қатар, Дариға Нұрсұл-
танқызы бүгінгі күні экологиялық 
айыппұлдардан алынған қаражат-
ты жергілікті атқарушы органдар 
өз қалауынша пайдаланып келе 
жатқанына қынжылыс білдірді. 

Айша ҚҰРМАНҒАЛИ,
«Заң газеті»
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...жаңа талаптар бүгінгі әлемдік журналистиканың 
дамуына қатысты басым бағыттарды айқындап отыр. 
Біріншіден, дәстүрлі журналистиканың алқамандары, 
яғни оқырмандары, көрермендері, тыңдармандары 
жаппай ғаламторға ауысты. Кешегі жата-жастанып оқи-
тын газет-журналдардың қызығы да, қызуы да басылды. 
Екіншіден, бұрынғы газет-журналдарда берілетін жарна-
ма-жарламалар енді ғаламтор арқылы таратыла бастады, 
бұл әлдеқайда тиімді болып шықты;  үшіншіден, мобильді 
интернет күн өткен сайын маңызды болып барады. Қазір 
образды түрде айтсам, еңбектеген балаң мен еңкейген 
кәріңе дейін ақпаратты осы мобильді интернеттен алады. 
Егер журналистің негізгі міндеті ақпаратты алу һәм тарату 
болса, бұл міндетті қазір екінің бірі кез келген сәтте-ақ 
атқара алады. «Онда журналистикаға оқытып неміз бар?» 
деуіңіз мүмкін. Иә  журналистиканың мәні мен маңызын 
кейбір таяз түсінетіндер осылай да ойлайды. Ақиқатында 
журалистиканы міндетті түрде оқыту керек екенін бүкіл 
әлем осыдан екі ғасыр бұрын мойындаған. 

қаражаты есебінен білім беру грантын 
беру конкурсына қатысуға ниет білдірген 
адамдар ҰБТ және шығармашылық емти-
хан нәтижесі бойынша кемінде 25 балл, 
оның ішінде, шығармашылық емтиханнан 
– кемінде 5 балл және арнаулы пән бойын-
ша кемінде 5 балл алуы қажет».

– Шығармашылық емтиханды 
кімдер алады? Талапкерлер қандай 
дайындық жасауы керек?
– Шығармашылық емтиханды Қабыл-

дау комиссиясының төрағасы бекіткен 
арнайы комиссия жүргізеді. Ол комиссия 
талапкердің жұмысын қабылдайды, тек-
середі, бағалайды. Сапасына қарай балл 
қояды. Комиссияның құрамына жоғары 
білім беру бағдарламаларын іске асы-
ратын ұйымның, яғни, университеттің 
профессорлық-оқытушылық құрамынан 
жасақталған  білікті ұстаздар және олар-
дың қатарына қоғамдық ұйымдардың, 
бұқаралық ақпарат құралдарының өкіл-
дері де кіреді.

Ал, шығармашылық емтихан тапсыру 
үшін өтініштер биыл  20 маусым мен 7 
шілде аралығында қабылданып, сынақ 
8 шілде мен 13 шілде аралығында өт-
кізіледі. Оған қатысу үшін талапкер қа-
былдау комиссиясына: жалпы орта немесе 
техникалық және кәсіптік, орта білімнен 
кейінгі білімі туралы құжат (төлнұсқа); 3 
x 4 көлеміндегі 2 фотосурет; жеке басын 
куәландыратын құжаттың көшірмесі; ҰБТ 
сертификатын өткізеді. Соған қосымша, 
шығармашылық мамандыққа табиғи 
бейімділігін дәлелдейтін материалдары, 
мысалы, бұған дейін БАҚ-та жарияланған 
туындылары болса, бірге өткізгені дұрыс. 
Ауызша шығармашылық емтихан кезін-
де ол туындылар  комиссия тарапынан 
қаралады. 

Шығармашылық дайындықты талап 
ететін білім беру бағдарламаларына 
түсуші адамдар екі шығармашылық 
емтихан тапсырады. Мысалы, біздің фа-
культетте бес мамандық бар. Солардың 
бәріне шығармашылық емтихан арқылы 
қабылдау уақыт талабына, кәсіби қа-
жеттілікке орай қалыптасқан. Мысалы, 
«Журналистика», «Қоғамдық байланыс», 
«Халықаралық журналистика», «Баспа 
ісі» мамандықтары бойынша жазбаша 
және ауызша шығармашылық емтихан 
қабылданады. Жазбашада талапкер ер-
кін тақырыпқа шығарма (эссе) жазады. 

– Сынақтарға қатысты шешіл-
меген мәселелер бар ма? 
– Мына бір мәселені айрықша атап 

өткім келеді: «Баспа ісі» мамандығы ма-
мандықтар тізбесінде «Өнер» бағытында. 
Өйткені, баспагер-редактор – ең алдымен 
шығармашыл тұлға. Жазуға қабілеті 
және ерекше дарыны бар өнер адамы. 
Өзі жаза алмаса, өзгенің жазғанына ре-
дактор бола алмайды. Дәл қазір сауатты 
редактор ауадай қажет. Баспалар мен 
радио, телевидение, сайт, порталдарды 
былай қойғанда, жарнама агенттігінде  де, 
қоғаммен байланыс саласында да, барлық 
мекемелердегі баспасөз қызметінде де бұл 
мамандыққа сұраныс өте жоғары. Солай 
болса да талапкерлер бұл мамандықтың 
мәні мен маңыздылығына үңіле бермей-
ді, тек атауындағы «ісі» деген сөзге бола  
шығармашылығы жоқ деп ойлайды. Біз 
осы мамандықтың атын заман ауанына 
қарай «Баспа өнері» немесе «баспагер- 
редактор» болмаса «баспагер-менеджер» 
яки, «баспа менеджері», әйтпесе «ре-
дактор-менеджер» деп өзгертсе деген 
ұсынысымызды айтып келеміз. Бірақ, 
сөзіміз өтпей жатыр, я жетпей жатыр. Ол 
аз болғандай, биыл жоғары білім беру 
бағдарламаларында  ол мамандық «аудио-
визуалды құралдар және медиа өндірі-

сі» деген бағытқа енгізіліпті де, ондағы 
шы ғармашылық емтихандардың жазба-
шасына қойылатын тапсырма «практи-
калық жұмыс – павильондағы немесе 
табиғаттағы түсірілім» деп көрсетіліпті. 
Жазамын, жазу машығымды танытамын 
деп келген талапкер, яғни, болашақта 
баспа саласында қызмет етемін деп келген 
жас түлектен бейнетүсірілімді талап ету 
қаншалықты дұрыс? Ал ауызша шығар-
машылық емтиханда «Баспа ісіне» келген 
талапкерге «әлемдік және отандық кино 
тарихы» деген тапсырма  қойылған. «Бас-
па ісі» мамандығы бойынша киногерлер 
даярламаймыз, баспагерлер даярлаймыз 
ғой. Апырмай, министрлікте отырған 
маман сонда «Баспа ісі» мамандығының 
өзіне тән төл сипатын білмегені ме деп 
таң қалдық.

– Енді... биылғы талапкерлер 
қайтпек?
– Министрліктің 2018 жылғы 31 қа-

зандағы № 600 бұйрығының 21-бабына 
сүйеніп, жазбаша емтихан мен ауызша 
емтиханның бағдарламасына сәйкес 
қабылдаймыз. Ол жөнінде қабылдау ко-
миссиясында отырған мамандар құжат 
тапсыруға келген талапкерлерге қосымша 
түсінік беріп отырады. Яғни, талапкер 
бұрынғыша жазбаша емтиханда еркін 

тақырыпқа шығарма жазады, ауызша 
емтиханда өзі таңдаған сала бойынша 
қойылған сұрақтарға жауап береді. Бола-
шақта қайтпек керек? Болашақта «Баспа 
ісі» мамандығының шығармашылық 
емтиханын қалдырып, бұрынғыша жазба-
ша емтиханда шығарма жазуды, ал ауыз-
шада сол салаға бейімділігін анықтайтын 
сауалнама-әңгімелесуді талап еткен жөн. 
Бұл талапкердің  осы мамандыққа қатыс-
ты шығармашылық әлеуетін анықтауға 
жол ашады.

– Журналистика факультетін
де «Дизайн» деген де мамандық бар 
екен...
– Осы мамандыққа сұраныс өте жоға-

ры. Болашақта бұл мамандық бойынша 
сала-салаға мамандандыру аясын кеңейт-
сек деген жоспарымыз бар. Бұрын бұқа-
ралық ақпарат құралдары үшін еш жерде 
безендіруші-дизайнер даярламайтын. 
Осыдан алты-жеті жыл бұрын Қазақстан 
бойынша біз де аштық. Оны өмірдің, өн-
дірістің қажеттілігі талап етті. Газет-жур-
налдарды, кітаптарды, жарнамаларды бе-
зендіруді арнайы оқыту өз нәтижесін бере 
бастады. Қазір бұл мамандыққа арнайы 
дайындығы бар дарынды балалар түсіп 
оқитын болды. Алғаш оқу бағдарламасы 
бес жылға түзілген еді. Халықаралық 
тәжірибелерге сүйеніп және өзіміздің 
нарықтық талаптарға сүйене отырып 
биылдан бастап бұл мамандыққа төрт 
жыл оқу жеткілікті деп отырмыз. Егер 
бұл жобамыз қолдау тапса, онда келесі 
оқу жылынан бастап төрт жылдық  болып 
қалар деп үміттеніп отырмыз.

– Оқу ақысы жылданжылға 
қымбаттауда. Биылғы жағдай қа-
лай?
– Халқымыздың «Арзанның жілігі 

татымайды» деген мәтелі бар. Өмір шын-
дығынан алынған сөз. Құны арзан оқудың 
сапасы сол бағасына сәйкес болып жата-
тыны да ақиқат. Былтыр біздің факультет 
мамандықтарының ақылы оқудағы бір 
жылдық құны 974 000 теңге болған. 
Биыл еліміздегі ақша нарығы деңгейіне, 
теңгенің құнсыздануына орай оқу бағасы 
бұдан жоғарыламаса, төмендемес деп ой-
лаймын. Шығармашылық мамандықтар-
ды таңдаған балаларға бұрынғы баға қала 
берсе де жөн болар еді деп ойлайсың, 
бірақ, «күн шықпайын десе, таң қоймай-
ды, батпайын десе, кеш қоймайды» деген-

дей, ақша бағамының құбылуы бір бағаны 
ұстап тұруға мүмкіндік бермесі анық. 
Десе де, оқимын деген талапкер үшін баға 
еш кедергі келтірмес деп түсінемін. 

– Қазіргі журналистиканы оқы-
туда жаңашылдық керек деген пікір 
көп.
– Қазіргі жаңарымдық технологияның 

үнемі қарқынды дамуы адамдар санасы-
ның да жаңғыруын талап етіп отыр. Бұл 
әсіресе қоғамдық ой-сананың көшбасын-
да жүретін журналистика мамандығы 
үшін аса өзекті. Осы  жаңа талаптар бү-
гінгі әлемдік журналистиканың дамуында 
мынадай басым бағыттарды айқындап 
отыр. Біріншіден, дәстүрлі журналисти-
каның алқамандары, яғни оқырмандары, 
көрермендері, тыңдармандары жаппай ға-
ламторға ауысты. Кешегі жата-жастанып 
оқитын газет-журналдардың  қызығы да, 
қызуы да басылды. Екіншіден, бұрынғы 
газет-журналдарда берілетін жарна-
ма-жарламалар енді ғаламтор арқылы 
таратыла бастады, бұл әлдеқайда тиімді 
болып шықты; үшіншіден, мобильді ин-
тернет күн өткен сайын маңызды болып 
барады. Қазір образды түрде айтсам, ең-
бектеген балаң мен еңкейген кәріңе дейін 
ақпаратты осы мобильді интернеттен 
алады. Егер журналистің негізгі міндеті 
ақпаратты алу һәм тарату болса, бұл мін-
детті қазір екінің бірі кез келген сәтте-ақ 
атқара алады. «Онда журналистикаға 
оқытып неміз бар?» деуіңіз мүмкін. Иә  
журналис тиканың мәні мен маңызын кей-
бір таяз түсінетіндер осылай да ойлайды. 
Ақиқатында журалистиканы  міндетті 
түрде оқыту керек екенін бүкіл әлем осы-
дан екі ғасыр бұрын мойындаған. 

Жоғары оқу орындары жанынан жур-
налист кадрларын даярлайтын факуль-
теттер сонау  ХІХ ғасырда Германия-
да, АҚШ- та пайда болған. Одан кейін  
іле-шала Францияда, Ұлыбританияда, 
Жапонияда, Қытайда, Италияда ашылған. 
Мына көршіміз Ресейде 1918 жылы 
Ресей телеграф агенттігінің (РОСТА) 
жанынан журналистика кадрларының 
курсы құрылған болатын. Кейін 1921 
жылы Мәскеу Журналистика институты 
шаңырақ көтерді. Ал бізде 1934 жылы 
Қазақ Коммунистік журналистика ин-
ституты ашылды. Демек, біздің елімізде 
журналистика кадрларын даярлаудың 85 
жылдық тарихы бар.  

Қазір Қазақстанда менің қолымдағы 
дерек бойынша жиырма шақты ЖОО-да 
журналистика мамандарын даярлайды. 
Оның екеуі ғана бейінді факультеттер, 
қалғандары өзге сабақтас мамандықтар-
дың жанындағы кафедраларда, бөлімше-
лерде журналистика  мамандық ретінде 
оқытылады.

Өзгелерге қарағанда, біздің факуль-
тетте ең бастысы заманауи талаптарға 
сай оқу бағдарламалары жоғары сапада. 
Олай дейтінім, Тәуелсіз аккредита-
ция және рейтинг агенттігінің (НААР) 
биылғы сараптау қорытындысы бойын-
ша бакалавриатура, магистратура, док-
торантура бойынша білім беру бағдар-
ламалары елімізде бірінші сатыда деп 
бағаланған.  Оның үстіне, бізде матери-
алдық-техникалық база жаңа талаптарға 
сай жабдықталған. Қажетті оқу құрал-
дары қоры да бізде өте бай. Әл-Фараби 
Ғылыми кітапханасында кез келген 
уақытта әлемнің кез келген нүктесінен 
қалаған кітабыңның электронды нұсқа-
сын ала аласыз. Сирек кездесетін оқу-
лық болса, оның электронды нұсқасын 
да сол жерде жасап, сіздің поштаңызға 
жүктеп береді. Оқытушы-профессорлар 
құрамы жоғары деңгейде жасақталған. 
Жұмыс берушілермен тығыз байланыс 
орнатылған. Кәсіби мамандардың да 
кес те бойынша шеберлік сабақтарын 
үнемі өткізуі тұрақты жолға қойылған. 
Шетелдердегі оқу орындарымен де бай-
ланысымыз айтарлықтай. Академиялық 
ұтқырлық бағдарламалары бойынша 
шетелде оқу да, өтілеттен өту де – қа-
лыпты үрдіс. Біздің түлектер жұмыссыз 
қалмайды. Демек, біздің университетте 
білім алу үшін барлық жағдай жасалған. 
Тек кел де қалаған мамандығыңа түсіп, 
оқи бер!

– Мазмұнды сұхбатыңыз үшін 
рақмет!

Мадина ОҚАС

– Сағатбек аға, Білім және 
ғылым министрлігіне келген минис
трлердің өзгеріс жасамағаны жоқ. 
Биыл жоғары оқу орындарына қа-
былдауда өзгеріс бар ма?
– Өмір болған соң өзгеріс орын алмай 

тұрмайды. Биыл да біраз жаңашылдық 
бар. Бұрын мемлекеттік гранттар белгілі 
бір мамандыққа бөлінсе, биылдан бастап, 
сол мамандықтар бойынша оқытылатын 
оқу бағдарламаларына бөлінетін болды. 
Өзі қалаған кәсіби құзыреттілік бағыты 
бойынша білім беру бағдарламасын та-
лапкер өзі таңдайды. Бір  мамандыққа 
баулитын бірнеше бағдарлама болуы 
мүмкін. Соның ішіндегі өзінің қолайына 
жаққан бағдарламаны таңдау талапкердің 
өз еркінде.

– Соңғы ережеде ҰБТ және шы
ғармашылық емтихан бойынша 
балл көрсеткіштері өзгерген бе ?
– Ережеде бұл туралы былай делінген: 

«Шығармашылық дайындықты талап 
ете тін, ҰБТ-дан өткен және республика-
лық бюджет немесе жергілікті бюджет 

Ал ауызшада өзі таңда-
ған мамандыққа қатыс-
ты билет сұрақтарына 
және комиссия мүше-
лерінің қосымша қой-
ған сұрақтарына жауап 
береді. Өзінің қандай 
дайындықпен келгенін 
және қабілет-қарымы 
қай деңгейде екенін 
көрсетеді. «Дизайн» 
мамандығына құжат 
тапсырған талапкер-
лер де екі шығармашы-
лық емтиханнан өтеді. 
Біріншісінде сурет ба-
ғыты бойынша өз да-
рынын танытады, яғни 
қарсы алдына қойылған 
заттардың немесе зат-
тың тұрпатын айнытпай 
ақ қағаз бетіне салады. 
Екіншісінде компози-
ция бағыты бойынша 
берілген тақырып ая-
сында қиялдан шыға-
рып сурет салады.

Сағатбек МЕДЕУБЕКҰЛЫ, 
әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті Журналистика факультетінің деканы:

«БІЗДІҢ ТҮЛЕКТЕР 
ЖҰМЫССЫЗ ҚАЛМАЙДЫ»

Мемлекеттік қызмет

100 нақты қадамнан тұратын Ұлт жоспарының 
тоғызыншы қадамы мемлекеттік қызметшілерді 
тұрақты әрі сапалы оқыту жүйесін құруға бағыт-
талған. Қазіргі кезде жетекші оқу орталығы ретінде 
оған Қазақстан Республикасы Президенті жанын-
дағы Мемлекеттік басқару академиясы, мемлекет-
тік қызметшілерді орындарында оқытудың қажетті 
элементі ретінде өңірлердегі оның филиалдары 
кіреді.

Біріншіден, оқытудың қалыптасқан жүйесі мем-
лекеттік қызметшілерді кәсіби қызметінің бастапқы 
кезеңінде оларды қайта даярлау, мемлекеттік 
қызметке келген сәттен бастап немесе басқарушы 
лауазымға тағайындау кезінде алты айдан кешік-
тірмей жүзеге асырылады. Екіншіден, үш жылда 

кемінде бір рет барлық әкімшілік қызметшілердің 
біліктілігін арттыру қажет.

Академия филиалдарының негізгі миссиясы – 
жергілікті мемлекеттік органдардың және орталық 
атқарушы органдардың аумақтық бөлімшелерін-
дегі мемлекеттік қызметшілердің кәсіби деңгейін 
арттыру. Өткен жылы 1132 мемлекеттік қызметші 
оқытудан өтті. Ағымдағы жылы 8 қайта даярлау 
курсы және 20 семинар өткізілді, оның барысында 
619 мемлекеттік қызметші оқытылды. 

Оқыту инновациялық оқу әдістерін қолда-
на отырып жүргізіледі. Оған: психологиялық 
тренингтер, пікірталастар, онлайн-конфе-
ренциялар, дөңгелек үстелдер, жағдаяттық 
тапсырмаларды шешу, қызмет бағыты бойынша 

ІЗДЕНГЕН ЖЕТЕР МҰРАТҚА жобаларды қорғау кіреді. Барлық семинарлар 
тәжірибеге бағытталады. Тыңдаушыларға элек-
трондық және қағаз нұсқада үлестірме мате-
риалдары таратылады. Дамытушы тренингтер 
тыңдаушылар арасында үлкен қызығушылық 
тудыруда.

Мемлекеттік қызметшілерді оқыту үлгісі мен 
тәсілдерін жетілдіру, білім берудің жаңа бағдар-
ламаларын әзірлеу, жаңа оқу және әдістемелік 
материалдарын енгізу үздіксіз үдеріс болып табы-
латындықтан, бұл бағыттағы жұмыс әлі де жалғас-
тырылуда. 

Мемлекеттік қызметтің жұмыс тиімділігі көбіне-
се жаңа білімді меңгеруге және кәсіби өсу үдерісі 
кезінде тұлғалық қасиеттерінің өзгеруіне дайын 
болуына байланысты. Себебі, кәсібиліктің деңгейі, 
мемлекетті басқаратын адамда іскерлік қасиеттер 

мен жоғары адамгершілік қағидаттардың болуы 
мемлекеттік биліктің беріктігі мен беделін айқын-
дайтын болады.

Біздің бүкіл күш-жігеріміз мемлекеттік қызмет-
шілерді сапалы оқытуға бағытталады. Дайындығы 
бар, жақсы оқытылған және кәсібилігі жоғары 
кадрлар әрқашан мемлекеттің бәсекеге қабілеттілі-
гінің кепілі болып табылады. Мемлекеттік саясатты 
табысты жүзеге асыру әрбір мемлекеттік қызмет-
шінің функционалдық міндеттерін нәтижелі орын-
дауына, халыққа сапалы қызмет көрсете алуына 
байланысты.

Сымбат БАЗАШЕВА, 
ҚР Мемлекеттік қызмет істері агенттігі 

Мемлекеттік қызмет 
басқармасының бас маманы

(Соңы. Басы 1-бетте)
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Жегіқұрт

Жемқорлықтың дендеп тұрған жері мем
лекеттік қызмет саласы екенін статистикалық 
мәліметтер анық көрсетеді. Халыққа қызмет 
көрсетеді деген мемлекеттік қызметшілер лауа
зымын пайдаланып, күні түсіп келген адамдарды 
пара беруге мәжбүрлейтіні жайында БАҚ айтып 
та, жазып та жатыр және парамен ұсталып, сотты 
болғандар да аз емес. Соған қарамастан, мемле
кеттік қызмет саласындағы парақорлық деңгейі 
азаймай тұр. Бұл келеңсіздікке тосқауыл қоюдың 
сенімді жолы ретінде бүгінде қызметті электрон
ды нұсқаға көшіру қарастырылуда және оның 
тиімділігін өмір тәжірбиесі де көрсетіп келеді.  

Ақмола облысы бойынша Мемлекеттік қыз

мет және жемқорлыққа қарсы ісқимыл де
партаментінің басшысы Берген Беспалиновтың 
айтуынша, облыстық мекемелерде мемлекеттік 
қызмет көрсетуді электронды нұсқаға көшіру 
қарқынды жүргізілуде. Жыл санап электронды 
қызмет көлемі артып келеді. Адамдар ендігі 
арада үйлерінде компьютердің алдында оты
рып мемлекеттік қызметке өтініш бере алады. 
Бұл жемқорлық қатерін жояды деген сенім бар. 
Электронды қызметтің осындай артықшылықта
рына қарамастан, оны пайдаланатындар он
шалықты көп емес.  Бұған себеп – қарапайым 
жұртшылықтың көбі электронды қызметті пай
далануды білмейді. Сондықтан, жұртшылық 

ЖЕМҚОРЛЫҚТЫ ЖОЮДЫҢ СЕНІМДІ ЖОЛЫ арасында түсіндіру жұмыстарын жүргізуге жете 
көңіл бөлінуде. 

Департаменттің мемлекеттік қызмет басқар
масы бастығы Әділбек Қайырболатұлының 
сөзіне сүйенсек, өткен жылғы тексеру барысында 
мемлекеттік мекемелер көрсететін қызметтерде 
заңсыздықтардың бәрі қағаз нұсқада көрсетілген 
қызметтерде болғаны анықталған. Ақмола об
лысында халыққа көрсетілетін қызметтің 80 пай
ызы денсаулық сақтау органдарына тиесілі. Ал, 
осы салада қызмет сапасын тексеретін құрылым 
жоқ. Білім саласында да осындай жағдай. Бұның 
өзі мемлекеттік қызметшілердің заңсыздықтарға 
жол ашады. 

Таяуда Мемлекеттік қызмет және жемқор
лыққа қарсы ісқимыл департаменті облыстық 

басқармалар мен департамент басшыларын 
жинап, мемлекеттік қызметті электронды нұсқаға 
көшіру мәселесіне арналған  алқалы кеңес өт
кізді. Онда қызмет сапасын жақсарту үшін қағаз 
нұсқада қызмет көсретуден бас тарту қажеттігі 
айтылды. Бұл орайда тұрғындардың арасын
да электронды нұсқада қызмет алу бойынша 
білімнің жоқтығы іске қолбайлау болып отыр. 
Сондықтан, мемлекеттік мекемелер қарапайым 
жұртшылық арасында электронды қызметті пай
далану жөнінде насихат жұмыстарын жүргізіп, 
тұрғындардың осы саладағы білімбіліктіліктерін 
арттыруға көңіл бөлулері қажет.  

Қалкөз ЖҮСІП,
АҚМОЛА ОБЛЫСЫ

ДӨҢГЕЛЕК ҮСТЕЛ

АЛИМЕНТ ТӨЛЕУДЕН 
ЖАЛТАРАТЫНДАР КӨП

Іс-шара облыстық сот төраға-
сы Бек Әметовтің жетекшілігімен, 
Батыс Қазақстан облысының 
Әділет департаменті, Полиция 
департаменті, Қылмыстық-атқару 
жүйесі бойынша департаменті, 
облыстық және Орал қаласының 
прокуратурасы, сондай-ақ, жеке 
сот орындаушылар өңірлік пала-
тасы өкілдерінің, тергеушілер мен 
анықтаушылардың қатысуымен 
өтті.

Шара барысында облыстық 
сот төрағасы Бек Әметов, облыс 
прокуроры Жандос Өмірәлиев 
және Әділет департаментінің бас-
шысы Аманжол Абдрахманов сөз 
сөйледі. 

Дөңгелек үстелге қатысушы-

лар алименттік міндеттеме-
лерді орындауда кедергі кел-
тіретін мәселелерге тоқталып, 
балаларды асырауға төленетін 
төлемдердің дер кезінде, толық 
түсуіне, алименттерді өндіріп 
алу туралы сот шешімдерінің 
орындалу тиімділігін арттыруға, 
сондай-ақ, ата-анасынан асырау-
ға қаражат алу үшін балаларға 
қосымша кепілдіктер жасау жө-
ніндегі түйткілдерге қатысты 
пікір алмасты. Сонымен қатар, 
борышкерлерге қосымша ықпал 
ету шараларын қолдану мәселесі 
талқыланды.

Жиында Қазақстан Респуб-
ликасының Әкімшілік құқық 
бұзушылық туралы кодексінің 

АШЫҚ ЕСІК

669-бабы мен Қылмыстық ко-
декстің 139-бабына сәйкес али-
мент өндіріп алумен байланыс-
ты істерге орай борышкерлерді 
жауапкершілікке тарту бойын-
ша әкімшілік және қылмыс тық 
істерді тергеу тәжірибесі көп-
шілік талқысына салынды. Сон-
дай-ақ, облыстық жасөспірімдер 
ісі жөніндегі мамандандырылған 
ауданаралық сотының төрағасы 
Сұлуқаным Қадралиева, маман-
дандырылған әкімшілік сотының 
төрағасы Марат Сисенғали, об-
лыс прокурорының орынбасары 
Александр Цуранков, облыстық 
полиция департаментінің Тергеу 
басқармасы басшысының орын-
басары Досқали Жұмағалиев 
және Әділет департаментінің 
«Алименттік төлемдерді өндіру 
бойынша аумақтық бөлімінің» 
филиал басшысы Светлана Жұ-
мағалиевалар баяндама оқыды. 

Проблемалық мәселелерді 
талқылау нәтижелері бойынша 
қорытынды жасалып, ұсыныстар 
берілді.

Нұргүл ҚАНАТБАЕВА,
БҚО бойынша Соттар 

Әкімшісінің ақпараттық 
қамтамасыз ету бөлімінің 

басшысы

АЗАМАТТЫҚ  ІСТЕР 
АЗАЙДЫ

ШАРА

ТАРИХЫҢДЫ ТАНЫ!

БАТЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСТЫҚ СОТЫНДА «БАЛАЛАРДЫ АСЫРАУҒА ҚА-
РАЖАТ ТӨЛЕУ ЖӨНІНДЕГІ МІНДЕТТЕРДІ ОРЫНДАМАУ ФАКТІЛЕРІ БОЙЫН-
ША ҚЫЛМЫСТЫҚ ЖӘНЕ ӘКІМШІЛІК ІСТЕРДІ ҚАРАУДЫҢ ПРОБЛЕМАЛЫҚ 
МӘСЕЛЕЛЕРІ» ТАҚЫРЫБЫНДА ДӨҢГЕЛЕК ҮСТЕЛ ӨТТІ. 

Маңғыстауда медиация институтын насихаттау, 
дау-жанжалдарды шешу кезінде татуласу рәсім-
дерінің тиімділігін түсіндіру мақсатында ашық 
есік күні өткізілді. Қазақстан халқы Ассамблеясы 
ғимаратында өткен іс-шараға Маңғыстау облыстық 
сотының судьясы, татуластыру рәсімдері бойынша 
үйлестірушісі Мұрат Аубакиров және судья-ме-
диатор Жанар Нурушова,  кәсіби медиатор Сания 
Саталиева  қатысты. 

Ашық есік күнінде сөз алған  Мұрат Аубаки-
ров  қоғамда дауды азайту, халықты әуре-сарсаңға 
салмау және соттардың жұмысын ізгілендіру мақ-

сатында  сот-құқық саласында жүргізілген рефор-
малар өз нәтижесін беріп, сотқа түсетін істер саны 
азайып отырғанын тілге тиек етті. Нәтижесінде, 
республика соттарында сәуір айында 551 мың іс пен 
материалдар түссе, мамыр айында небары 129 мың 
түскен. Істердің төрт есеге жуық төмендеуі әсіресе, 
азаматтық даулар санының азаюынан байқалаған.  

Шараға қатысушылар тарапынан қойылған 
сұрақтардың дені азаматтық-құқықтық дауларды 
реттеу мәселелері, алимент төлеу, еңбек заңнама-
сының бұзылуына қатысты болды. Судьялар әрбір 
қойылған сұраққа заңды түсіндіре отырып, толық 

жауап берді. 
Іс-шара соңында сот, әкімдік 

ғимараттарында медиатор каби-
неттерінің ашылғаны, «Атамекен» 
кәсіпкерлер палатасы өңірлік фи-
лиалында, Кәсіподақтар үйінде, 
Ш.Есенов атындағы мемлекеттік 
университетте татуласу орталықта-
ры жұмыс істейтіні, облыста Билер 
кеңесі құрылып, алғашқы даулар 
қаралғаны туралы құнды  ақпарат-
тар айтылды.

 Ең бастысы, татуласу тарап-
тардың уақыты мен қаржысын 
үнемдейтіні, келісімге келгендер 
мемлекеттік баждан босатылатыны 
қатысушыларға түсіндірілді. 

Нұршат ӨТЕУЛИЕВА, 
Маңғыстау облыстық сотының 

баспасөз маманы 

Атырау облысы бойынша Соттар әкімшісінің 
Әдеп жөніндегі уәкілі Бибігүл Жолдасбаева «Рухани 
жаңғыру» бағдарламасының «Өзгерістерді өзіңнен 
баста» ішкі бағдарламасын жүзеге асыру мақсатын-
да сот қызметкерлерін мәдени-қоғам өміріне тарту, 
рухани-адамгершілік құндылықтарға тәрбиелеу 
мақсатында Атырау облысы Ш.Сариев атындағы 
көркемсурет және қолданбалы-сәндік өнер музейіне 
экскурсия ұйымдастырды.

Ш.Сариев Атырау облысында туып-өскен, есімі 
КСРО-ға белгілі болған суретші һәм қазақтың 
қадірлісі. Оның жұмыстары бейнелеу өнерінің 
стилімен әрі бояу тартымдылығымен ерекше. 
Музей қорында оның 2000-ға жуық графика, ке-
скіндеме және қолөнер бұйымдары сақталған. 
Музей қоры қайталанбас қылқалам және қолөнер 

шеберлерінің жауһар туындыларымен жыл сайын 
толықтырылып отырады.

Сонымен қатар, музейде жастар жылына арналған 
Н.Тілендиев атындағы кіші өнер академиясының 
сурет және дизайн мамандығы оқушыларының «Ма-
мандық таңдау – ертеңді ойлау» атты вернисаж-көр-
месі өткізілді. Көрмеге 25 оқушының 45 жұмысы 
қойылды. Әрбір жұмыс сот қызметкерлерінің қы-
зығушылығын тудырып, оң әсер қалдырды.

Әдеп жөніндегі уәкіл көркемсурет және қолданба-
лы-сәндік өнер музейі басшылығына қызықты және 
танымдық экскурсия ұйымдастырғаны үшін алғысын 
білдірді.

Атырау облыстық сотының 
баспасөз қызметі

Еңбек даулары неден туын-
дайды? Күнделікті тәжірибеден 
байқағанымыздай мұндай даулар 
жұмысшы мен жұмыс беруші 
арасындағы келіспеушіліктен 
орын алады. Көбінесе еңбек заң-
дылықтары сақтала бермейді, 
еңбек келісімшарт дұрыс жасал-
майды. Дауларды қарау барысын-
да азаматтардың өз құқықтарына 
бейқам қарайтынын, еңбек заңна-
маларын оқымайтынын байқау 
қиын емес. 

Қазіргі кезде еңбек қарым- 
қатынастарынан туындайтын 
келіспеушіліктерді шешудің 
тәртібі түбегейлі өзгерді. Осылай-
ша дауды алдымен келісім комис-
сиясының сүзгісінен өткізу мін-
детті талап ретінде енгізіліп отыр. 
Келісім комиссиялары тұрақты не-
гізде жұмыс істеп, құрылым, ұйым 
немесе оның филиалдары мен 
өкілдіктері жанынан құрылады. 
Оның құрамына жұмыс беруші 
мен жұмысшылар ішінен теңдей 
мөлшерде өкілдер енгізіледі. Екі 
тарап арасында дау туындағанда 
келісім комиссиясы жағдайды 
өз ортасында сарапқа салады. 
Егер дау бұл жерде шешілмесе, 
немесе комиссия бекіткендей ор-
тақ келісім орындалмаса онда іс 
жалпы тәртіпте соттың қарауына 
ұсынылады. 

Келісім комиссиясы жеке-

леген еңбек дауларын сүзгіден 
өткізгенімен, заңды тұлғаның 
атқарушы орган жетекшілері 
мен шағын кәсіпкерлік субъек-
тісінің қызметкерлеріне қатыс ты 
қайшылықты қарамайды. Ал, 
орта және ірі кәсіп иелері өз 
жандарынан келісім комиссия-
сын құруға міндетті. Еңбек ко-
дексіне сай, жұмыс беруші мен 
жұмысшылар өкілі комиссияның 
құрамына қанша адам кіретінін, 
өкілдік ету мерзімін, жұмыс 
істеу тәртібін, шешім қабылдау 
тәртібін алдын ала  реттеп алуы 
керек. Сонымен бірге, келісім 
комиссиясының түскен шағымды 
қарау тәртібі де бірізге түсірілгені 
маңызды. Дау шағым түскен күн-
нен бастап 15 күн ішінде қаралуы 
тиіс. Бұл аралықта дауға соңғы 
нүкте қойылмаса, істі сотқа жол-
дауға толық құқық бар. 

Осыдан байқап отырғаны-
мыздай, жаңа Еңбек кодексінде 
жұмысшы мен жұмыс беруші 
арасындағы теңгерім заңдық 
тұрғыдан барынша дұрыс жолға 
қойылған. Дегенмен, кодекстегі 
жаңашылдықтарды халыққа жет-
кізу, насихаттауға көңіл бөлсек 
нәтиже біз күткендегіден жоғары 
болып, еңбек дауларын азайтуға 
ықпалын тигізетін еді. Өйткені, 
бүгінгі күнге дейін еңбек келісім-
шартынсыз жұмыс істеп, еңбек-

ақысын ала алмай жүрген азамат-
тар арамызда әлі де жеткілікті. 
Жұмысынан ажырап қалмас үшін 
басшының айтқанынан шықпай, 
жұмыстан тыс уақытта, демалыс 
күндері, тіпті түнгі уақытта да 
еңбек ететіндердің бейнетіне сай 
жалақысын алмауы да әлі тыйыл-
май отыр. Мұндай келеңсіздіктер 
жалғасын таппас үшін азаматтар-
дың құқықтық сауатын көтеру 
керек. 

Яғни, тәжірибеден байқаға-
нымыздай еңбек даулары көбіне 
көп заңды түсіндіру, ақпараттар-
мен бөлісу тетіктерінің дұрыс 
қолға алынбауынан туындай-
ды. Заңдағы өзгерістерді жұрт-
шылыққа жеткізу жағы әлі де 
шала. Азаматтар келісімшартсыз 
еңбекке тартқан, кемсіткен, еңбе-
гін жеген, жалақысын бермеген 
жұмыс берушілерге жауаптылық 
қарастырылғанын, айыппұл са-
лынғанын біле бермейді. Егер 
осындай ақпараттар бұқаралық 
ақпарат құралдарында ашық жа-
зылып, көрсетілсе, заңның жұ-
мыс істейтінін түсінген азамат-
тар өз құқығын қорғауға батыл 
кірісер еді.

Гүлжан ИМАНСЕРІКОВА,
Әуезов аудандық №2 соты-

ның судьясы 
АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ

БІЛГЕН ЖӨН

ЕҢБЕК ДАУЫН 
ШЕШУ КҮРДЕЛІ

Еліміздің Ата Заңына, еңбек заңнамаларына сәйкес, тұрғындардың жүрек қалауымен ма-
мандық таңдап, еңбек етуге құқығы бар. Сонымен қатар, әрбір азамат еңбек етуіне қолайлы 
жағдай жасалып, жұмысына сәйкес қауіпсіздік пен тазалықтың сақталуын талап ете алады. 
Сыйақының алаламай беріліп, әлеуметтік қамсыздандыру мәселесінің де теңдей қарасты-
рылуы әр мемлекетте толық шешімін табуы тиіс. Алайда, еңбек қатынастарына қатысты 
даулардың толастамауы осы заңдылықтардың құжатта көрсетілгендей мінсіз орындалмай-
тынын көрсетіп отыр.
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Алматы қаласы 

Тел.: 8(727) 292-29-27, 

292-40-89, факс: 8 (727) 292-29-92 

E-mail: 

zanreklama@mail.ru

Нұр-Сұлтан қаласы 

Абай көшесі, 78, 105-кеңсе.

Тел.: 8 (7172) 52-02-11

ЖАРНАМА 
БӨЛІМІ: 

ЖАРНАМА ҚАБЫЛДАЙТЫН 
ОРЫНДАР:

«ЮрСлужба» ЖШС, Көкшетау қ., М. Горь кий 
көшесі, 37, 107-бөлме. Тел.: 8 (7162) 25-77-17.

«Версия-Пресс» ЖШС, Павлодар к,., Естай 
көшесі, 40. Тел.: 8 (7182) 32-47-67, 32-49-04

«Айди» ЖШС, Қарағанды қ., Жамбыл көшесі, 
11. Тел.: 8 (7112)42-00-71

Қалиаскаров Нұрлан

Нұрғисынұлы ЖК, Петропавл қ., К.Сүтішев 
көшесі, 58, 30-бөлме, 3-қабат.
Тел.: 8 (7152) 46-02-57, уялы тел.: 
8 (777) 572-29-91,  8 (701) 315-54-59.
Михеева Ольга Станиславовна ЖК, Қос-
танай қ., Гоголь көшесі, 110, ВП 67 (Чехов-
Гоголь көш. қиылысы),  Тел.: 8-714-2-50-97-07, 
ұялы тел.: 8-7758847211, 8-7053506918.

«Озат-1» ЖШС, Ақтөбе қ., Алтынсарин 
көшесі, 31. Тел.: 8 (7132) 40-41-05, ұялы тел.: 
87774348344 және Ақтау қаласы.

ИП «SAPA KZ» Атырау қаласы, ұялы тел.: 
87781063779,  e-maіl:zan-at@maіl.ru

Ершова Людмила ЖК, Шымкент к.,  Желтоқсан 
көшесі,  20 б.

«Назар-1 фирмасы» ЖШС («РУТА» ЖА),
директоры Кривилова Татьяна Ивановна. 
Шымкент к.,  Г.Иляев көшесі,  47 (Шай-
мерденов к. бұрышы) RBK банктің жанында, 

Тел.: 8 (7252) 53-40-48. WhatsApp: +7-
705- 705-31-31. E-maіl: nazar.reklama@
gmaіl.com
«Юридическая фирма «Консультант»
ЖШС Орал к,., Л.Толстой көшесі, 28. Тел.: 
8 (7112) 50-88-05.

«Реклама» ЖШС, Орал қ., Достық-Дружба 
даңғылы, 182. Тел.: 8 (7112) 50-47-34.

ИП «Сагидоллина Б.» 1 Теміржол вокза-
лы, Р.Зорге көшесі 8, «Лина» шаштаразы. 
ardawka_94 @maіl.ru, Тел: 87058762218.

«Компания Жете» ЖШС, Талдықорған к,., 
ш/а, Молодежный 3-үй, 1-п. Тел.: 8(7282) 
24-29-66,  87058147221

ЖК Гавриленко И.И., Қостанай к,.,пр. әл-
Фараби 119-үй, 407-А бөлме. Тел/факс: 
8 (7142) 53-63-21.

«Жас Отау» ЖК Қыдырбаева Н.Н. Қызылорда 

қ., Әйтеке би көшесі, 27. Тел.: 26-45-89, ұялы 
тел: 8 (777)402-28-28; 8 (700) 332-24-78.
ЖК Тажибаева, Тараз қаласы, Қойкелді 
көшесі, 158 а, ХҚО аумағы. Ұялы тел.: 
87017268772,  87054422939.

ИП Новоселова, Петропавл қаласы, Қа-
зақстан Конституциясы көшесі, 28-үй, 
1-қабат. Тел.: (87152) 46-74-77.

«Версаль Бизнес», Атырау қаласы, Сырым 
Датов көшесі, 35-үй, «Сырым Тобе» БО, 
102-бөлме. Тел.: 32-14-29, 30-65-24, ұялы 
тел.: 8701 920 45 38.

ЖК «ВЫДАЙ»,  Өскемен қаласы, 60. Тел.: 
8(7232) 578414, ұялы тел.: 87772256506.

ЖК «KAIROS», Алматы қ., Жібек жолы көшесі, 
55,  Алма сауда орталығы, 3-қабат, 419в-бөлім, 
426-нүкте. Тел.: 2714939, ұялы тел.: 
87051857573, 87075952199, 87017392783 
Emaіl:kaldybayeva@ maіl.ru.

ЖАРНАМА
ТАРАТУӘРТҮРЛІ

ИП«Кандыбаева» Агенство по приему 
объявлений в газеты, журналы и сайты тел: 
8 (727) 327-30-92, тел/факс: 2734798, 8 
7078952199, 8 7017392783, 8 7051857573

КИЕ

МЕМЛЕКЕТТІК ТІЛДІҢ 
МӘРТЕБЕСІ БИІК 

ПАЙЫМ

5. «Орталық-Азия отын-энергетикалық компаниясы» АҚ акционерлердің 
жалпы жиналысы 2019 жылғы 21 маусымда ірі мәмілелер, нақтылап 
айтқанда, «Орталық-Азия отын-энергетикалық компаниясы» АҚ-ның VTB 
Bank (Europe) SE, «Банк ВТБ (Қазақстан)» АҚ ЕБ және Банк ВТБ (ПАО) 
(бұдан әрі – «Банктер») арада кредиттік шарт жасасу туралы, Банктермен  
«Орталық-Азия Электроэнергетикалық Корпорациясы» АҚ-ның 18 475 568 
акциясына кепілзат шартын жасасу туралы  және Банктермен кепіл шартын 
жасасу туралы шешімдер қабылдағанын хабарлайды. 

6. «Орталық-Азия Электроэнергетикалық Корпорациясы» АҚ ірі мәміле 
жасасу туралы, нақтылап айтқанда, «Орталық-Азия Электроэнергетикалық 
Корпорациясы» АҚ мен VTB Bank (Europe) SE, «Банк ВТБ (Қазақстан)» АҚ 
ЕБ және Банк ВТБ (ПАО) арасында кредиттік шарт жасасу туралы шешім 
қабылданғанын хабарлайды. 

8. «Солтүстік Қазақстан Электржелістік Тарату  Компаниясы» АҚ ірі 
мәміле жасасу туралы шешім қабылдағаны туралы, ол «Солтүстік Қазақстан 
Электржелістік Тарату  Компаниясы» АҚ VTB Bank (Europe) SE, ВТБ Банкі 
АҚ ЕБ (Қазақстан) және ВТБ Банкімен (ПАҚ) (бұдан әрі – «Банктер») 
кредиттік шартты жасасқаны туралы және банктермен кепілдеме шартын 
жасасқаны туралы хабардар етеді.

9. «СЕВКАЗЭНЕРГО» АҚ ірі мәміле жасасу туралы шешім қабылдағаны 
туралы, ол «СЕВКАЗЭНЕРГО» АҚ VTB Bank (Europe) SE, ВТБ Банкі АҚ ЕБ 
(Қазақстан) және ВТБ Банкімен (ПАҚ) кредиттік шартты жасасқаны туралы 
хабардар етеді.

10. «Ақмола электржелілік үлестіру компаниясы» АҚ ірі мәміле жасау 
жөнінде шешім қабылдағаны туралы, атап айтқанда «Ақмола электржелілік 
үлестіру компаниясы» АҚ VTB Bank (Europe) SE, Банк ВТБ АҚ ЕҰ 
(Қазақстан) және ВТБ Банкі (ҚАҚ) кредиттік шарт жасау туралы хабарлайды. 

12. ЖК Б.А.Свановға тиесілі, ЖСН 710424401771, жоғалған Микро 
104Ф бақылау-кассалық аппараты, зауыттық № 0020390, 2001 ж.ш., тауар 
чегі кітабы, қолма-қол ақшаның есеп кітабы, тіркеу карточкалары, ККМ 
паспорты, жарамсыз деп танылсын. 

2. «Alimax Group» ЖШС, БСН 140740017106, өзінің таратылатыны 
туралы хабарлайды. Талап-шағымдар хабарландыру жарияланған 
күннен бастап 2 ай мерзім ішінде мына мекенжай бойынша қабылданады: 
Алматы қ., Шевченко к., 97, 320-кеңсе. 

3. «Infinite buildings LLP» ЖШС (БСН 190340029253) өзінің ерікті 
түрде таратылатыны туралы хабарлайды. Талап-шағымдар осы хабар-
ландыру жарияланған күннен бастап 2 ай мерзім ішінде мына мекен-
жайда қабылданады:  ҚР, Атырау облысы, Атырау қ.,  Авангард-3 
шағын ауданы, 33-үй, 94-пәтер.

4. «Халықаралық ынтымақтастық хатшылығы» жеке меншік 
мекеме, БСН 140240004542 (Астана қ., Қонаев к., 8, «Б» блок), өзінің 
таратылатыны туралы хабарлайды. Талап-шағымдар хабарландыру 
жарияланған күннен бастап екі ай мерзім ішінде мына мекенжай 
бойынша қабылданады: Астана қ., Е-10 к., 17/10, (0310 кеңсе). Тел.: 8 
(7172) 57 19 83. 

7. ҚР ІІМ ҚАЖК «КА-168/5 мекемесі РММ таратылды. Наразылық 
хабарландыру жарияланған күннен бастап екі ай уақыт аралығында 
қабылданады, мекенжайы: Ақтөбе облысы, Мұғалжар ауданы, Жем 
қаласы, Унучко көшесі, 5-үй. 

13. «Легион» «Көкшетау жастар ассоциациясы» қоғамдық бір-
лестігі өзінің таратылатыны туралы хабарлайды. Талап-шағымдар 
хабарландыру жарияланған күннен бастап екі ай мерзім ішінде мына 
мекенжай бойынша қабылданады: 020000, Қазақстан Республкасы, 
Ақмола облысы, Көкшетау қ., Абай к., 76-үй, пәтер (кеңсе).

11. МЖӘ жобасын бастау туралы хабарлама
«Қарағанды   облысының Денсаулық сақтау басқармасы» ММ денсаулық сақтау 

саласындағы мемлекеттік-жекешелік әріптестік жөнінде келесі Жоба туралы хабар-
лайды: «Мемлекеттік-жекешелік әріптестік туралы» Қазақстан Республикасы заңының 
44-бабына сәйкес, 2015 жылдың 31 қазанында әлеуетті жеке серіктестіктің мемлекеттік-
жекешелік әріптестік жобасын бастау туралы хабарланады. 1. «Қарағанды қаласында 
маммологиялық орталықтың ашылуы» жобасы. Жобаны іске асыру мерзімі: 2019-2024 
жж. МЖӘ жобасының алдын ала мерзімі – 5 жыл. Қызмет түрі: медициналық қызмет. 
Бюджеттен болжанатын төлемдер және (немесе) мемлекеттік қолдау шаралары: 
сүт бездері ауруларының диагностикасын жүргізу бойынша қызметтерді тұтыну 
кепілдігі жылына кемінде 9000 емделуші. Аймақтардағы тауарлардың, жұмыстардың 
және қызметтердің нақты қажеттілігі: Қарағанды облысының тұрғындарына сүт безі 
ауруларын ерте диагностикалау бойынша уақтылы қызмет ұсыну. Жобаны техникалық 
жағынан күрделі және (немесе) бірегейлендіру: қолданылмайды . Жеке серіктестер 
МЖӘ-ге келесі үлгіде қатысады: 2015 жылғы 31 қазандағы «Мемлекеттік-жекешелік 
әріптестік туралы» Қазақстан Республикасы заңының 31-бабына сәйкес, тікелей 
келіссөздер жүргізу. Жоба инвестор есебінен жүзеге асырылады. Жоспарланған МЖӘ 
жобасын іске асыруға мүдделі әлеуетті жеке серіктестер альтернативті ұсыныстар ұсына 
алады. Жоспарланған МЖӘ жобасын іске асыруға қызығушылық білдірген әлеуетті 
жеке серіктестер хабарламада көрсетілген талаптарға сәйкес, сондай-ақ Мемлекеттік-
жекешелік әріптестік жобаларын жоспарлау және жүзеге асырудың кейбір мәселелері 
туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрі міндетін атқарушының 
2015 жылғы 25 қарашадағы № 725 бұйрығымен бекітілген Ереженің 130-тармағында 
көрсетілген, жеке серіктесті анықтау бойынша тікелей келіссөздерге қатысуға өтінімге 
балама ұсыныс ұсынады.  Әлеуетті жеке серіктес мынадай жалпы біліктілік талаптарына 
сай болуы керек: 1) Құқықтық қабілеттілікке ие (заңды тұлғалар үшін) және іс-
әрекетке қабілеттілігі болуы  (жеке кәсіпкер үшін); 2) салықтық берешегінің болмауы, 
салық төлеуші болуы; 3) мемлекеттік-жекешелік әріптестік туралы шарт бойынша 
міндеттемелерді орындау үшін қажетті қаржылық және (немесе) материалдық және 
(немесе) еңбек ресурстарына ие болуы; 4) банкроттыққа болмаса таратуға жатпайтын, 
тиісті негізгі құралдардың құнының баланстық құны он пайыздан асатын, оның мүлкі 
қамауға тыйым салынбаған болуы керек, Қазақстан Республикасы заңнамасына сәйкес, 
оның қаржы-шаруашылық қызметі тоқтатылмауы керек. 5) соңғы үш жылда күшіне 
енген сот шешімі негізінде жауапкершіліксіз әлеуетті жеке серіктес ретінде тану туралы, 
мемлекеттік-жекешелік әріптестік келісімшарттары бойынша, өз міндеттемелерін 
орындамағаны және (немесе) тиісінше орындамағаны үшін жауапкершілікке 
тартылмаған болуы керек. «Қарағанды облысының Денсаулық сақтау басқармасы» 
ММ осы хабарламаны жарияланған күннен бастап 30 күнтізбелік күн ішінде балама 
ұсыныстар қабылдайды. Анықтама үшін:  «Қарағанды облысының Денсаулық сақтау 
басқармасы» ММ, мекенжайы: Алиханов к., 2, тел.: +7 (7212) 413368.

Анамыздың ақ сүтімен бойымызға да-
рыған тіліміз біздің басты құндылығымыз. 
Ал, әлемнің әр түкпіріндегі халық бір-бірінен 
осынау тілі арқылы ерекшеленеді емес пе? 
Осы орайда, көп ұлтқа пана болған елімізде 
Тұңғыш Елбасымыздың оң саясатының нәти-
жесінде барша ұлт өкілдерінің ана тілдеріне 
ешқандай нұқсан келтірілмей, өркендеп дамып 
отырғанын да айтпай кетуге болмас. 

Бүгінде Конституциямыз мемлекеттік 
тілі міздің жоғары деңгейде қолданылуына 
кепілдік беріп, оның 7-бабында Қазақстан 
Республикасындағы мемлекеттік тіл – қазақ 
тілі екендігін нақты  бекітіп отыр. Елімізде 
мемлекеттік ұйымдарда және жергілікті өзін-
өзі басқару органдарында орыс тілі ресми 
түрде қазақ тілімен тең қолданылып, әлбетте 
мемлекетіміз Қазақстан халқының тілдерін 
үйрену мен дамыту үшін қамқорлық жасап 
келеді. Тұңғыш Елбасымыз өзінің «Қазақстан 
жолы – 2050: Бір мақсат, бір мүдде, бір бола-
шақ» атты Жолдауында «Енді ешкім өзгерте 
алмайтын бір ақиқат бар. Ана тіліміз Мәңгілік 
Елімізбен бірге Мәңгілік тіл болды! Оны да-
удың тақырыбы емес, ұлттың ұйытқысы ете 
білгеніміз жөн», – деген еді. Иә, тәуелсіздік 
алған соң мемлекеттік тіліміздің мәртебесі 
айқындалып, әр салада ана тілімізде ісқағаздар 
жүргізу қолға алынды. Оның ішінде соттарда 
да тіл тазалығын сақтап, мәртебесін көтеру 
мақсатында түрлі іс-шараларды өткізу, істерді 
қарау кезінде тіл принципін қолдану, мем-
лекеттік тілдегі сот актілерінің стандартын 
қалыптастыру, судьяның сот шеші мін сапалы 
түсіндіру қажеттігі күн тәртібінен түс кен емес. 

Қазақстан Республикасы Азаматтық про-

цестік кодексінің 14-бабында азаматтық істер 
бойынша сот ісін жүргізу қазақ тілінде жүзеге 
асырылады, сот ісін жүргізуде қазақ тілімен 
қатар ресми түрде орыс тілі, ал заңда белгілен-
ген жағдайларда басқа тілдер де қолданыла-
тындығы «тайға таңба басқандай» жазылған. 
Сондықтан,  судья  мемлекеттік тілді ысырып, 
өз тілінде іс жүргізе алмаудың бүкіл сот 
жұмысына сын екендігін әрқашан  жадында 
ұстағаны абзал. 

Алайда, сот ісін жүргізу тілі сотқа та-
лап қою арызы берілген тілге байланысты 
сот ұйғарымымен белгіленетіндігін айтып 
кеткен жөн. Яғни, тараптардан, өкілдерден  
арыз-шағымдардың көбіне орыс тілінде 
түсетіндігі ащы шындық. Істі сот талқыла-
уына дайындау кезінде екі тарап та жазбаша 
өтінішхат бойынша сот ұйғарымымен сот ісін 
жүргізу тілін өзгертуге құқылы.Тіпті кейде са-
раптама жасау орталықтарынан жауаптар орыс 
тілінде келеді. Мұның барлығы ана тіліміздегі 
сот ісінің көрсеткішін төмендетіп, сот тілінің 
қазақылануына кедергі келтіріп отырғаны 
жасырын емес. Сондықтан, мемлекеттік тіл-
дің кең қанат жаюына сотқа дейінгі органдар 
да өгейлік танытпаса игі болар еді. Бүгінде 
соттарда сот отырыстарымен қатар, жиын, 
төралқа отырыстары, семинар, дөңгелек 
үстелдер мемлекеттік тілде жүргізіліп келеді. 
Соттардағы мемлекеттік тіліміздегі іс қағаздар 
үлесінің жыл сайын артып отырғаны да соның 
дәлелі деп білемін. 

Иә, кейде көшеде, болмаса, қоғамдық 
орындарда бір-бірімен өзге тілде шүлдірлес-
кен замандастарымызды көріп, қынжыла-
тынымыз рас. Көшенің көрнекі жерлеріне 
ілінген билбордтардағы мемлекеттік тіліміз-
де жазылған  жарнама қателерін көріп те 
ұялып жатамыз. Осындайда батыр бабамыз 
Бауыржан Момышұлының «Анамыздың ақ 
сүтімен бойымызға дарыған тілімізді ұмы-
ту – бүкіл ата-бабамызды ұмыту», – деген 
сөзі еріксіз еске түседі. Тіл – ұлтымыздың 
жаны. Ал, оны сақтау барлығымыздың ортақ 
парызымыз деп білемін. Сондықтан, ұл-қы-
зымызды ана тілімізбен сусындатып, осынау 
бай тіліміздің құндылығын бойына сіңіріп, 
құрмет тұтсақ қана ана тіліміздің мәртебесі 
биік болмақ. 

АНУАР ДАУРЕШОВ, 
Байқоңыр аудандық сотының судьясы 

НҰР-СҰЛТАН ҚАЛАСЫ

кетіне қарап бағалауға болмайтыны 
даусыз. Уақытпен санаспай, тәулігіне 
12-14 сағат жұмыс істейтін, сенбі-
жексенбі күндері де қызметінде бо-
лып, мереке күндерін өзгелер сияқты 
отбасымен емес, қоғам тыныштығын 
сақтаумен өткізетін құқық қорғаушы-
лардың жұмысы ауыр да жауапты. 

Мәселен, көше тыныштығын сақ-
тайтын патрульдік қызмет қыс тың 
қақаған аязды күндерінде, жаздың 
қапырық, аптап ыстығында күн-
түн демей көше кезіп, жұрттың ты-
ныштығы үшін жұмыс істейді. Арақ 
ішіп алып, айналасындағылардың 
мазасын алатындар, басбұзарлық 
жасайтындар қай жерде де жоқ емес. 
Оңай жолмен олжа тапқысы келіп, 
ұрлық-қарақшылықты кәсіп еткендер 
де баршылық. Солармен күресетін 
жалғыз құрылым да – осы полиция 
қызметкерлері. 

Ақмола облыстық Полиция депар-
таментінің бастығы, генерал-майор 
Берік Біләловтың айтуынша, соңғы 
жылдары өңірде қылмыстық көрсет-
кіштер тұрақты түрде төмендеп келеді. 

– Былтыр біздің қызметкерлер бір 
тоннадан астам есірткі заттарының ай-
налымға шығу жолын кесті. Мақсатты 
жүргізілген жұмыстар нәтижесінде 
260 заңбұзушылық фактісі анықталып, 
есірткі саудасымен айналысқан 77 

ҚЫЛМЫСТЫҚ КӨРСЕТКІШ 
ТӨМЕНДЕП КЕЛЕДІ

Полиция атына әртүрлі сын- 
ескертпелер, өкпе-реніштер ай-
тылып жатады. Десек те, на-
рық билеген қазіргі заманда 
белең алып кеткен қылмыспен 
бел шешіп күресіп жүрген бұл 
құрылымның атқарып жатқан 
жұмыстарын елеусіз қалдыруға 
болмайды. 

Бес саусақ бірдей еместігі сияқты, 
полицияның ішінде де өз қызметін 
асыра пайдаланушылар, жең ұшынан 
жалғасқан жемқорлар кездесіп жа-
тады. Бірақ та, қоғам тыныштығын 
сақтау сияқты ауыр міндетті мойнына 
алған бұл құрылымның жұмысын 
бірді-екілі қызметкерінің теріс әре-

адам жауапкершілікке тартылды, – 
дейді департамент жетекшісі.

Сондай-ақ, аймақта жол-көлік 
оқи ғаларынан зардап шегушілер қата-
ры 10 пайызға азайғаны мәлім болды. 
Жол-патрульдік полициясы өткен 
жылы 140 мыңнан астам әкімшілік 
заңбұзушылықтың алдын алып, жол 
ережесін бұзушыларға қатысты 871 
миллион теңгенің айыппұлын өн-
діріп алған. Көлік рөліне мас күйде 
отыру, тіпті соңғы жылдары есірткі 
қабылдағандардың автокөлік жүргізу 
жағдайлары өсе түскен. 

Департамент бастығының сөзіне 
сүйенсек, тұрмыстық қылмыс саны 
да өткен жылдармен салыстырғанда 
біршама өскен. Отбасы тыныштығын 
алушылардың дені арақ ішетін 
адамдар. Сонымен бірге, мал ұрлығы 
да алдыңғы жылдармен салыстыр-
ғанда аздап көбейген. Осыған орай, 
облыстық департамент тұрмыстық 
заңбұзушылық пен мал ұрлығына 
қарсы күрес жөнінде арнайы шаралар 
қабылдап, бұл бағытта мақсатты жұ-
мыстарды қолға алған. 

Полицияның қоғаммен, үкіметтік 
емес ұйымдармен байланысы жыл өт-
кен сайын жанданып келе жатқанын 
еске сала кеткен жөн. Қоғамдық ұйым 
өкілдері тарапынан көтерілетін түрлі 
мәселелер полиция департаменті 

тара пынан ескерусіз қалмайтыны қу-
антад ы. Мәселен, өткен жылы қоғам 
қайраткері, медицина ғылымдарының 
докторы Серік Аяғановтың тарапынан 
көтерілген ұсынысқа орай, адамдар 
көп жүретін облыстық аурухана ке-
шенінде полиция қосыны ашылған. 

Сонымен бірге, саяжай иелері он-
дағы ұрлықтың көптігі туралы үнемі 
арызданып жатады екен. Осыған 
орай, саяжай күзеті күшейтіліп, атты 
патруль ұйымдастырылған. 

Жуырда облыстық департаменттің 
басшы қызметкерлері үш күн бойы 
қоғамдық көліктердің жолаушылары 
ретінде «Автобус» жедел алдын алу 
шараларына қатысты. Осының нәти-
жесінде үш күннің ішінде жолаушы 
көлігінің жүргізушілері тарапынан 
376 құқықбұзушылық анықталған. 
Мұның ішінде 72-сі көлікті жүргізіп 
келе жатып ұялы телефонмен сөй-
лесу, 52-сі дұрыс маневр жасамау, 
35-і жылдамдықты арттыру сияқты 
заңбұзушылықтар. Сөйтіп, поли-
цияның басшы қызметкерлерінің 
қоғамдық көлікпен жүруі осындай 
заңсыздықтарды анықтауға септігін 
тигізгенін айта кету керек. 

Қалкөз ЖҮСІП,
«Заң газеті»

АҚМОЛА ОБЛЫСЫ 
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МЕНШIКТI ТIЛШIЛЕР: 

АЛАҢ ЖҰРТ

Түрлі әдебиеттерде темекі түтінінде 
12 мыңға жуық заттар мен химиялық 
қосылыстар бары және оның 196-сы улы, 
14-і наркотик тәріздес екені айтылады. 
Темекіден ауаға жыл сайын 720 мың 
тонна күкірт қышқылы, 384 мың тонна 
аммиак, 180 мың тонна никотин, 660 мың 
тонна темекі майы, 550 мың тоннадай 
иісті газ шығып, 2 520 000 тонна темекі 
тұқылы қалатын көрінеді. Күн сайын тар-
тылған 10 шылым жылына 150 рет өткен 
флюрографиямен тең екен. Ғалымдар-
дың анықтауынша, темекі тартатындар  
шылымға әуестігі жоқ адамға қарағанда 
өкпе ауруымен 10 есе, көмей ауруымен 
6-10 есе, өңеш ауруымен 2-6 есе көп ауы-
ратын көрінеді. Әрбір тартылған шылым 
өмірді 125 минутқа қысқартса, 13 секунд 
сайын 1 адам қайтыс болады. Сондай-ақ, 
әлемдегі жыл сайын темекіден көз жұма-
тын 8 млн адамның 1,2 млн-ы шылымқор-
лар санатына жатпағанмен, айналасын-
дағы адамдардың тартқан темекісінің 
түтінінен зардап шегушілер болып отыр. 
Өйткені, темекі түтінінің құрамындағы 
4 мыңнан астам химиялық заттың 250-
і зиянды, 50-ден астамы канцерогенді 
екен. Сондықтан, соңғы жылдары темекі 
өнімдерін шығарушылар бизнесін қайта 
құрылымдап, никотинді жеткізудің элек-
трондық жүйелеріне көңіл бөліне баста-
ды. Күнделікті өмірде қазір оларды элек-
трондық темекі, вейп, темекіні қыздыру 
жүйесі деп атап жүр. Әрине, олардың 
зияны кәдуілгі темекімен салыстырғанда 

Жаздың жеткені көпке қуаныш, ал, 
түлекке уайым. Елімізде 11 жылдық 
білім нің нәтижесін көрсетіп, жарқын 
болашаққа көпір болатын Ұлттық 
бірыңғай тестілеудің кезекті сынағы 
басталды. Көрсеткіш қандай? Үміт 
пен сенім ақтал ды ма? Осы сауалдарға 
жауап іздеп көрсек.

Ресми мәліметтерге сүйенер болсақ, 
биыл республика бойынша 117 мың түлек 
білім сынағын тапсырмақшы. Алдыңғы 
легі маусымның 20-сынан басталған тес-
тілеу 5 шілдеге дейін жалғасады. Осы 
ретте, ҰБТ өтетін орталыққа барып, тү-
лек терге сәттілік тілеудің реті келді. «Ба-
ла сы бәйгеге шауып, тақымын қыс қан» 
ата-аналарда да маза болмады. 

– Жауапты кезең болған соң, балаға 
мораль дық көмек ауадай қажет қой. 
Барын ша рух-жігер беруге тырыстым. 
Күні не 4-5 сағатын дайындыққа арнайтын 
балам ның басты талабы тыныш ортада 
дайын далу. Нәтижесі ойдағыдай болса 
екен деймін, – дейді Аида Құрбанбаева 
есімді ата-ана.

Тестілеуге 3 сағат 50 минут берілгені-
мен, 1-2 сағатта сұраққа жауап беріп, 
сыртқа шыққан оқушылар көп болды. 
Түлектердің жүзінен уайым мен қуаныш 
қатар байқалады.

Санжар Болат: «Байқау сынағында 
келген сұрақтар логикалық түрде қайта-
ланды. Өзімді көп қинаған жоқпын, сен-
гендіктен шығар, соңғы уақытта күніне 
1-2 сағат қана дайындалдым. Жалпы, 
арнайы дайындау курсына аптасына екі 
күн 8 сағаттан қатыстым». 

– Қандай орталықта дайындалдың?
– Жеке маманға бардым.
– Аудиторияда тыйым салынған 

құрал дарды пайдалануға мүмкіндік бол-
ды ма?

– Әрине. Ұсталып қалғандар болды. 
Өз есімін жарияламауды сұраған 

түлегіміз ҰБТ балалардың өмірі мен пси-
хологиясына зиянын тигізетінін айтты. 
«12 мәрте байқау сынағына қатыстым. 

Белсенді дайындалғандықтан, қиындық 
болмайтын шығар дегенмін, алайда, 
сұрақтар үлкен өзгеріске ұшырапты. 
Оқушының ұйқысыз түндерін сарп етіп, 

ақырғы сәтте «аспаннан сұрақ алатын» 
құрастырушыларды түсінбеймін. Әлеу-
меттік желілерден өзге қалаларда тыйым 
салынған құралдарды қолданудың мүм-

кіндігі болғанын көріп жүрміз. Еңбек-
тің тиісті бағасын алмауы осы шығар. 
Мүмкіндік болса, ҰБТ-ға қарсы петиция 
жиналса дер едім», – дейді ол.  

Жалпы, ҰБТ – білімді ғана емес, 
жүйке жүйесін де қозғайтын сынақ. Бұл 
орайда, ата-ана мен ұстаздардың рухани 
қолдауы керек-ақ. Тестілеуге мектеп жа-
уапкершілік алмағанымен, мұғалімдердің 
де уайымы азаяр емес. 

Алғашқы күннің өзінде 13 мың 
бітіруші тест тапсырды. Толық нәтиже 
2019 жылғы Ұлттық бірыңғай тестілеу 
аяқталғаннан кейін жарияланады. Қалай 
болғанда да, жаңа өмірге қадам басқалы 
тұрған жеткіншектердің қанаты қайырыл-
масын деген тілек бар. Ал, оған сай жағдай 
жасау, мүмкіндік беру әрқайсысымыздың 
міндетіміз. Себебі де анық, «еліміздің бо-
лашағы – жастардың қолында». 

Мадина ОҚАС

СЫНАҚ

ҰБТ: ҮМІТ ПЕН КҮДІК

ТҮЙТКІЛ

ШЫЛЫМ ӨМІРДІ ҚЫСҚАРТАДЫ

айтарлықтай төмен болғандықтан, қы-
зығушылар да аз емес.

Дегенмен, Дүниежүзілік денсаулық 
сақтау ұйымының есебінде жарияланған-
дай, әлемдегі 1,1 млрд шылымқордың 80 
пайызының табысы күнкөріс деңгейінен 
төмен немесе орташа жағдайда екенін 
ескерсек, электрондық жүйедегі темекі 
құрылғыларын сатып алуға кез келген 
адамның шамасы жете бермейтіні анық. 
Сол себепті олар Дүниежүзілік денсаулық 
сақтау ұйымының темекі өнімдерін сатуға 
жас өлшемі бойынша және оның бөлшек 
саудадағы бағасын көтеру жөніндегі та-
лаптарына қарамастан, темекі өнімдерін 
өндірушілер сұраныстың жоғарылығын 
пайдаланып, ұсынысын айтарлықтай 
азайтып отырған жоқ. Тіпті, кей жерлерде 
жасанды өнімдердің үлесі артып жатқаны 
байқалады.

Статистикалық деректерге қарасақ, 
1991 жылы Қазақстанда 1 млн теңгенің 
темекі өнімдері өндірілген. Бұл 2000 
жылы 21 381 млн, 2010 жылы 68 020 млн., 
2018 жылы 123 631 млн теңгеге дейін жет-
кен. Сондай-ақ, 15-49 жастағы әйелдердің 
26,9 пайызы белгілі бір темекі бұйымын 
қолданған. Бұл қалалық жерде 34,7 пайыз 
болса, ауылдық жерде 16,9 пайызды құрап 
отыр. Ал, қыздардың 0,9 пайызы оны 15 
жасқа дейін-ақ бастаған. Бұл білім деңгейі 
төмен және әл-ауқат деңгейі жоғары үй 
шаруашылығында тұратындар арасында 
орын алып отыр. 

«Біреуге жан қайғы, біреуге мал қай-
ғы» дегендей, темекі өнімдерін шыға-
рушылар бизнесін түрлендіріп, жаңа 

бағыттарды іздестірудегі өз әрекетін ары 
қарай жалғастыруда. Тіпті, олардың бұл 
әрекетін  қолдаушылар да табылады. 
Олардың арасында темекі бағасының жыл 
өткен сайын шарықтап бара жатқанын 
өзінің тұрмыс жағдайына байланысты 
құптамайтын қарапайым адамдар ғана 
емес, ғалымдар мен ірі бизнес өкілдерінің 
де табылуы кейде көңілге кірбің түсіретіні 
жасырын емес. Себебі, өз кәсіпорнының 
табысы үшін салауатты өмір салтын 
ұста натын өзге адамдардың құқын бұзу, 
денсаулығы мен өмірін тәуекелге тігу 
өзін білімді, іскер деп санайтын кез кел-
ген адам үшін ұятты іс болуы тиіс. Оны 
сезінбеу, түсінбеу бұл азаматтардың ісіне 
ғана емес, сөзіне, ақыл-парасатына сын 
болатын нәрсе. Мәселен, Дүние жүзілік 
денсаулық сақтау ұйымының 2000–2025 
жылдарға арналған темекі шегу тара-
луының ағымдары туралы ғаламдық 
баян дамасында 15 және одан жоғары 
жастағылар арасындағы шылымқор-
лықты 2010–2025 жылдары 30 пайызға 
дейін азайту жөніндегі меже қазіргі таңда 
14 пайызға орындалғаны, ал 2025 жылы 
ол 22 пайызды құрауы мүмкін екені ай-
тылды. Дүниежүзілік денсаулық сақтау 
ұйымының мәліметтеріне қарағанда, 
әлемнің 76 елінде ғана темекінің барлық 
түрін қолдану бойынша тұрақты мони-
торинг жасалады. Бұл әлем халқының 40 
пайызы. Ал, 146 ел 15 жастан жоғарғылар 
арасындағы шылымқорлықты бақылап 
отырған көрінеді.  

Ерлік ЕРЖАНҰЛЫ,
«Заң газеті»

М амыр айында ел і
м і з   д і ң  б і р қ а т а р 
бұқа ралық ақпарат 

құрал дарында қазақстандық 
ғалым дар темекіні қыздыру 
жүйе сіне зерттеу жүргізгені 
туралы материалдар жария
ланды. Бұл жаңалықты құптау
шылар да, сынаушылар да 
табылды. Біз бұл мәселенің 
жайжапсарымен кеңірек таны
су мақсатында жоба жетекшісі 
ретінде есімі аталған С.Асфен
дияров атындағы Қазақ Ұлттық 
медицина университетінің рек
торы Талғат Нұрғожинмен және 
өзге де ғалымдармен хабарла
суға тырысқанбыз. Әрекетіміз 
нәтижесіз аяқталып, еліміздің 
медицина саласы бойынша 
жетекші жоғары оқу орнының 
зерттеу қызметі бойынша про
ректоры Бауыржан Жүсіпов 
өздерінің оған еш қатысы жоқ 
екенін және темекінің денсау
лыққа зиянына қатысты мұнда 
ешқандай зерттеулер жасал
мағанын айтып, әңгімені қысқа 
қайырды.

Пікір

Динара МИРЗАХМЕТОВА, 
«Акушерлік, гинекология және перинатология ғылыми 
орталығы» АҚ Басқарма төрайымы: 

– Темекі түтінінің әсері адам репродукциясының кезеңдерін 
қоспағанда, барлығы үшін белгілі бір салдарларға әкеп соғады. 
Темекі шегу ер және әйел фертильділігіне теріс әсер етеді. Сон-
дай-ақ, оның бедеулікке әкеп соқтыру ықтималдығы жоқ емес. 

Жүктілік кезінде ананың темекі шегуі ұрық өсуінің баяулауы, 
ерте босану, бала салмағының төмендеуі, жүктілікті немесе ауыр 
босануды тоқтату, нәрестенің кенеттен қайтыс болу синдро-
мының тәуекелі, баланың туа біткен даму бұзылуы, анасының 
емшек сүтінің жетіспеушілігі сияқты тәуекелдерді асқындырып, 
әйелдің иммунитетінің төмендеуі жаңа туылған баланы дәрігерлік 
көмекке зәру етіп жатады. 

Барлық әйел жүктіліктің бастапқы сатысында физикалық 
және психикалық жағынан сау бала тууды армандайды. Алайда, 
көптеген болашақ ата-аналар өз өмір сүру стилін өзгертуге және 
дені сау баланың тууына ықпал ету үшін зиянды әдеттерден бас 
тартуға дайын емес екенін көрсетеді.

Әрине, акушер-гинеколог, репродуктолог дәрігерлер өз та-
рапымыздан үнемі келген пациенттерге: ерлі-зайыптыларға, 
қыз-келіншектерге темекінің зиянынан жатырдағы бала ағзасына 
болашақта кері әсері жөнінде айтып, түсіндіріп, кеңес беріп жа-
тамыз. 

Темекі шегуден бас тартқаннан кейін адам ағзасында оң әсер 
бірден басталады. Атап айтқанда, 20 минуттан соң пульс пен 
қан қысымы қалыпты, 1 сағаттан кейін жүктілік кезінде асқыну 
қаупі төмендейді, 8 сағатта қандағы никотин деңгейі төмендейді, 
қан айналымы жақсарады, 1 күннен соң – өкпе жұмысы жақсарады, 
улы газ (СО) ағзадан шығарылады, 2 күн өткенде – никотин ағза-

дан шығарылады, туылмаған баланың 
өсу қаупі төмендейді, 3-ші күні – адам 
бойында күш-қуат деңгейі өседі, ты-

ныс алу оңай болады. 1 айда темекі шегуден 
бас тартқаннан кейін никотин абстиненциясы 
өтеді, тыныс алу және энергия деңгейі үнемі 

жақсарады. Ал, енді 6 айда тыныс алудың, 
демікпенің, аллергия ның, отиттердің 
және басқаның бұзылу қаупі төмендейді. 

Бір жылдан кейін туылған баланың 
ерте жаста темекі шегуі қаупі 

төмендейді. 
Сіздің бала-

ңызға сау ана 
қажет.  Бала 

туғаннан кейін де, 
емшек емізуді аяқ-
тағаннан кейін қай-
тадан темекі тарт-
паңыз! Және ешкімге 
өзіңізбен бірге де, 
балаңыз ға да бірге 
темекі шегуге рұқ-
сат бермеңіз. Дені 
сау ұрпақ – сіздің ер-
теңгі өмірлік жалға-
сыңыз.


