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На чарговай сесіі Віцебскага
абласнога Савета дэпутатаў
нечакана разгарнулася
дыскусія на, бадай, «вечную»
тэму: чаму людзі гінуць на
пажарах і што трэба зрабіць,
каб гэтага пазбегнуць?
Першым на сесіі абмяркоўвалася пытанне
аб папярэджанні гібелі і траўматызму людзей
пры ўзнікненні пажараў і іншых надзвычайных сітуацый.
Дэпутат Васіль ЧЭКАН, начальнік Віцебскага абласнога ўпраўлення па надзвычайных сітуацыях, агучыў статыстыку. Высветлілася, што сёлета адбылося менш пажараў,
чым летась. Паводле аператыўных звестак,
загінуў 101 чалавек — на 6 менш, чым за
аналагічны перыяд мінулага года. Асноўная
прычына гібелі — неасцярожнасць пры абыходжанні з агнём, а таксама парушэнні правілаў
карыстання пячным абсталяваннем...
Дарэчы, як высветлілася, колькасць арганізацый, якія аказваюць паслугі па рамонце
печаў, сёлета зменшылася. Узнікае лагічнае
пытанне: чаму, напрыклад, прадпрымальнікі
не хочуць зарабіць на аказанні такіх паслуг?
У ліку праблем прафілактычнай працы — і
недахоп сродкаў на ўстаноўку апавяшчальнікаў, пералічэнне на гэтую і іншыя мэты грошай толькі напрыканцы года...
Аляксандр АЦЯСАЎ, старшыня Віцебскага абласнога Савета дэпутатаў, выслухаўшы
даклад, нагадаў, што ў вобласці не шкадуюць
грошай на супрацьпажарныя мэты.
— Што датычыцца пажарнай бяспекі, з раённых бюджэтаў не ўрэзалі ні капейкі. У адпаведным рашэнні аблвыканкама ўсё распісана: у якой вёсцы сёлета вадаём неабходна
выкапаць, дзе пажарныя гідранты патрэбны
і гэтак далей... Чаму такі роскід у колькасці
пажараў і ахвяр? Адны раёны амаль што на
нулі, а іншыя — на «вышыні»? Недапрацоўка
вашай службы? — запытаў старшыня абласнога Савета.
(Заканчэнне на 2-й стар. «МС».)

Вынікі аб'яднання
тэрыторый
будуць відаць праз год
Да 1 ліпеня гэтага
года ў Слуцкім раёне
функцыянавала 18 сельскіх
Саветаў. Пасля ўзбуйнення
іх засталося 14.
Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.

Таццяна ЛАЗОЎСКАЯ

-П

ры рэарганізацыі прытрымліваліся аднаго з
галоўных патрабаванняў:
каб межы сельсаветаў супадалі з
межамі сельскагаспадарчых прадпрыемстваў, — канстатуе старшыня раённага Савета дэпутатаў Віктар РАЖАНЕЦ. — Яшчэ
адзін нюанс: вёска Бранавічы перайшла пад юрысдыкцыю горада, паколькі знаходзіцца блізка ад
яго, у межах кальцавой дарогі. У
выніку давялося памяняць назвы
некаторых вуліц, якія мелі аднайменную назву з гарадскімі.
Што прынесла аптымізацыя, у
прыватнасці, Слуцкаму раёну. На
думку Віктара Аляксеевіча, узбуйненне адміністрацыйна-тэрытарыяльных адзінак дадало клопату
пярвічнаму ўзроўню. Напрыклад,
Знаменскі сельсавет павялічыўся на цэлую гаспадарку — цяпер іх тут тры. Значна ўзрасла і
колькасць жыхароў — значыць, і
клопатаў у старшынь сельскіх Саветаў прыбавілася. Гэта добраўпарадкаванне населеных пунктаў і

могілак, дапамога пенсіянерам і
шмат чаго іншага. Бясспрэчна,
ахапіць увагай усіх і кожнага цяпер значна цяжэй. Разам з тым,
ліміт бензіну на прабег машыны
застаўся ранейшы.
На думку Віктара Ражанца, на
раённым ці абласным узроўні змены адбыліся, можа, нават у лепшы
бок: паменела справаздачнасці.
Калі раней трэба было «падбіваць
статыстыку» па 18 сельсаветах,
то цяпер толькі па 14. Але, думаецца, рэарганізацыя дадала і яму
лішняга галаўнога болю. Што рабіць з будынкамі сельвыканкамаў,
якія вызваліліся? У савецкія часы,
як правіла, яны размяшчаліся пад
адным дахам з канторай ці праўленнем мясцовых калгасаў. Гэтыя памяшканні ўзводзілі за свае
сродкі сельгаспрадпрыемствы. З
цягам часу сельвыканкамы аформілі на выдзеленую плошчу тэхпашпарт, статутныя дакументы,
узялі на свой баланс. А цяпер не
могуць бясплатна перадаць былым гаспадарам тое, што было пабудавана за іх жа сродкі. Былыя
плошчы Ленінскага, Знаменскага

сельскіх Саветаў, якія месціліся
разам з канторамі гаспадарак,
мяркуюць ім і перадаць. Паўстынскі сельскі Савет знаходзіўся ў адным памяшканні з былой канторай
сельскагаспадарчага прадпрыемства. Сёння тут пакой арандуе аддзяленне паштовай сувязі. Пасля
аб'яднання гаспадарак узнікла
праблема з аплатай за ацяпленне будынка. Але закрываць пошту ніхто не збіраецца. Хутчэй за
ўсё, яна будзе перанесена ў іншае месца... Памяшканне былога
Маякскага сельвыканкама стаіць
асобна, сельгаспрадпрыемства на
яго відаў не мае. Будынак знаходзіўся ў нармальным стане і будзе
выстаўляцца на аўкцыён. Вядома,
ён знаходзіцца не побач з горадам, але гаспадар, хутчэй за ўсё,
знойдзецца: у раёне актыўна развіваецца прыватны бізнес.
Што датычыцца штатаў сельвыканкамаў, яны скараціліся на
5 чалавек. Хтосьці з выслабаненых
пайшоў на пенсію, а нехта ўладкаваўся ў іншыя арганізацыі...
— Пры першай хвалі ўзбуйнення сельсаветаў мы практыкавалі

раз на тыдзень прыём насельніцтва старшынямі, кіраўніком справамі, спецыялістамі непасрэдна з
выездам на месцы, у ранейшыя
цэнтры сельсаветаў. Такім шляхам, відаць, пойдзем і цяпер. Гэта,
на маю думку, найлепшы варыянт,
— канстатуе Віктар Ражанец.
Што тычыцца сацыяльнай інфраструк туры, то яна ў працэсе
аптымізацыі цалкам захавалася.
Карпатліва прадумваліся і пытанні транспартных зносін з узбуйненымі адміністрацыйна-тэрытарыяльнымі цэнтрамі. Напрыклад,
у калектыўным звароце жыхары
Ленінскага сельсавета прасілі захаваць цэнтр сельсавета ў аграгарадку Леніна. Разам з тым, Леніна — аддалены населены пункт,
што гранічыць з Капыльскім раёнам. І відавочна, што жыхарам
некаторых вёсак было б складана
дабірацца да адміністрацыйнага
цэнтра. У сваю чаргу, паступіла
прапанова жыхароў зрабіць адміністрацыйны цэнтр аб'яднаных
сельсаветаў у вёсцы Селішча.
(Заканчэнне
на 2-й стар. «МС».)

ДОБРАЯ СПРАВА

НАВОШТА ЛЮДЗЯМ КРЫНIЦЫ?
Асобныя старшынi
сельсаветаў на
працягу ўсёй сваёй
працоўнай дзейнасцi
не выходзяць за
рамкi iнструкцыi,
спакойна выконваюць
прапiсаную
службовымi абавязкамi
работу, спраўна пiшуць
паперы i знаходзяцца
на добрым рахунку.
Калi ж пры гэтым
кiраўнiк уважлiва
ставiцца да людзей, па
магчымасцi вырашае
iх праблемы — гэта
ўжо нямала. I ёсць
спадзяванне, што такi
кiраўнiк мясцовай
улады пакiне пра сябе
добрую памяць.
А вось Барыс Данiлюк, акрамя
звыклай сельсавецкай работы, асабiста абсталёўвае, упрыгожвае асобныя ўчасткi зямлi на тэрыторыi сваёй адмiнiстрацыйнай адзiнкi, каб яны
служылi людзям i радавалi iх.
Барыс Данiлюк — старшыня Агароднiцкага сельскага Савета ў Камянецкiм раёне. Агароднiкi знаходзяцца недалёка ад горада Высокае, i
ў гэтай мясцовасцi зямля асаблiва
багатая на крынiцы. У адным толькi
Агароднiцкiм сельсавеце iх налiчваюць сем, а старажылы ўзгадаюць i
больш жывых водных струменяў, якiя
наталялi смагу маленькiх пастушкоў
або грыбнiкоў.
Кры нi цу ў Ага род нi ках ве да лi
здаўна. Яшчэ тутэйшы святар-нябожчык айцец Сцяпан расказваў некалi
старшынi сельсавета, што яго бацька
спрадвеку пiў ваду з гэтай крынiцы i
сыну свайму казаў пра яе гаючасць:
маўляў, змяшчае шмат серабра. Адкуль сяляне ў пачатку мiнулага веку
ведалi пра серабро ў саставе вады,
Барыс Данiлюк цяпер толькi гадае.
Але ж урочышча Александрыя, дзе
цяпер разраслася вёска, было некалi сядзiбай роду Патоцкiх, сюды
прыязджалi ды працавалi ў маёнтку
пiсьменныя людзi. Так што гэта магла быць дастаткова кампетэнтная
iнфармацыя.

У парламентарыяў розных дзяржаў
заўсёды шмат тэм для абмеркавання.
Але адна з iх падчас сустрэчы старшынi
Пастаяннай камiсii па рэгiянальнай
палiтыцы i мясцовым самакiраваннi
Савета Рэспублiкi Святланы Герасiмовiч
са старшынёй рабочай групы
Саэйма Латвii па супрацоўнiцтве з
Нацыянальным сходам Рэспублiкi
Беларусь Артурам Рубiксам гучала
часцей за iншыя.

Цяперашнiя аналiзы, праведзеныя
ў лабараторыi санiтарнай службы,
толькi пацвердзiлi колiшнюю пагалоску. Вада чыстая, з выдатнымi характарыстыкамi. I што цiкава, якiмi б
культурамi не засявалiся навакольныя палi, якiя гербiцыды тут не ўносiлiся, за ўвесь час назiрання ў вадзе
не было зафiксавана нават блiзкай
да нормы колькасцi нiтратаў. Аналiзы
канстатуюць поўную iх адсутнасць!
...Нiкiм не дагледжаная крынiчка
паступова зарас тала хмызняком,
вакол буяла пустазелле, а сучасныя
аматары адпачынку на прыродзе
маглi пакiнуць побач кучу смецця.
Сем гадоў таму прыйшоў да крынiцы Барыс Данiлюк i вырашыў, што
больш так не будзе. Першымi i заўсёднымi памочнiкамi Барыса Аляксандравiча сталi жонка i тры яго
дачкi. Прыбраць, высечы, вырваць
непатрэбную раслiннасць змаглi сваiмi сiламi. Далей спатрэбiлася весцi
будаўнiчыя работы, бетанiраваць,
пракладваць дарожкi. З гэтым дапамаглi вайскоўцы падшэфнай часцi, кiраўнiцтва сельгаспрадпрыемства. Архiтэктуру i дызайн пляцоўкi
прыдумляў сам старшыня Данiлюк.
Камянёў у Камянецкiм раёне шмат,
збiралi прыблiзна роўныя па памерах
i муравалi слупы, зверху ўпрыгожвалi
iх белымi навершамi.
Паклалi дарожкi, вымасцiлi iх —
дзе бетоннымi плiтамi, дзе камянямi,
а ўнiзе ля крынiцы — бярвёнамi. Са-

му крынiчку «адзелi» ў калодзеж, вывелi струмень для ахвотных набраць
вады i напiцца, адвялi ўбок ручаiну.
Цяпер Барыс Аляксандравiч успамiнае супадзеннi — знакi, як хочаш
можна назваць, але ён перакананы,
што яны падавалiся нездарма. Калi заканчвалi асноўныя работы па
добраўпарадкаваннi, працавалi ўсёй
сям'ёй. Апоўднi пайшлi дадому перакусiць, збiралiся быць там не менш
за гадзiну. Але не паспеў гаспадар як
след пад'есцi, як закарцела вярнуцца
назад, нешта нiбы з хаты выштурхнула. «Прыходжу назад да крынiцы, а ў
небе клiн жураўлёў — налiчыў больш
за 80 птушак. Зрабiлi над гэтым месцам тры кругi i з курлыканнем паляцелi. Усе, хто дапамагаў, сказалi,
што быў добры знак», — успамiнае
Барыс Аляксандравiч.
Падчас устаноўкi крыжа наогул
усе здзiвiлiся, калi не сказаць больш.
Дзень быў ясны, на небе — нi аблачынкi, воблакi выстраiлiся на даляглядзе. Як толькi крыж узнялi i залiлi бетонам аснову, дачка Барыса
Аляксандравiча зiрнула ўгору. А ў
небе «пракладзены» лiнii, падобныя
на след ад самалёта — у форме правiльнага крыжа. Тут ужо ўсе прысутныя ў адзiн голас выказалiся, што
Бог бласлаўляе добрую справу.
Цяпер на падыходзе да крынiцы
стаiць крыж, два разы на год яго
ўпрыгожваюць жанчыны, а ў дзень
святога Панцеляймона малебен служыць мясцовы святар.
Тут час та спы ня юц ца машыны, людзi бяруць ваду бутлямi, бiтонамi, канiстрамi. Хто
пакiдае сту жачку на крыжы ў
знак па дзя кi, а хто... збi вае
навершы на слупах цi iншым
чы нам апа гань вае чыс тае
мес ца. Але мяс цо выя лю дзi
ўсё вы праўля юць, пры бi раюць, вы мя та юць, i хулi га ны,
здаецца, нарэшце пакiнулi гэтае месца ў спакоi.
Аднойчы ля крынiцы спынiлася машына з прыезджымi.
Старшыня сельсавета разгаварыўся з гасцямi. Жанчына сказала, што яна мае здольнасцi
да вызначэння ўзроўню энергетыкi, дык вось, на яе погляд,
вакол крынiцы iснуе вельмi
моцнае станоўчае энергетычнае поле. I сам Барыс Данiлюк
заўважаў, што пасля вялiкай
стомы, стрэсу яго цягне менавiта сюды. Пасядзiш ля крынiчкi чвэрць гадзiны — i нязменна
адчуваеш палёгку.

Дзень быў ясны, на небе — нi аблачынкi... Як толькi крыж
узнялi i залiлi бетонам аснову, дачка Барыса Аляксандравiча зiрнула ўгору. А ў небе «пракладзены» лiнii,
падобныя на след ад самалёта — у форме правiльнага крыжа.
Вось для гэтага i патрэбны крынiцы, каб атрымаць асалоду ад прыгажосцi прыроды, ад чысцiнi вады,
ад глыбiнi думак, якiя тут нязменна прыходзяць. Кiраўнiк сельсавета
ведае, чым зоймецца, калi пойдзе
на пенсiю: будзе ўладкоўваць i даглядаць крынiцы. Для гэтага з'явiцца шмат часу, а Барыс Аляксандравiч захапляецца разьбой па дрэве,
мож на будзе вы ра заць ад мыс ловыя бра мы, iн шыя ўпры га жэн нi. I
яшчэ адным назiраннем падзялiўся
старшыня. Раней ён меў праблемы
са страўнiкам. Калi ж з добраўпарадкаваннем крынiцы цалкам перайшоў на ваду з яе, на тую немач
забыўся.
Не ад на ага род нiц кая кры нi ца
дзе лiц ца з людзь мi ва дой. Ёсць
таксама крынiца ў Такарах — гэта
вёска амаль на самай дзяржаўнай
мя жы з Поль шчай. Ва ўрочы шчы
Па ву кi рых ту ец ца да асвя чэн ня
храм-кап лi ца, уз ве дзе ны на месцы былой царквы. Там некалi была
вёска Павукi, якой даўно няма. А
ў 60-х га дах ра за бра лi-раз бу ры лi

царкву, што некалькi вякоў стаяла
на ўзвышшы над возерам. Мясцовыя жыхары расказваюць, як трагiчна склаўся лёс у тых, хто бурыў
святыню. I ўсе гады людзi нiбы адчувалi сваю агульную адказнасць
за да лё кiя па дзеi. Вось i са бра лi
грошы грамадой, знайшлi спонсараў, пабудавалi каплiцу, якая цягне
на невялiкую цэркаўку, дзе можна
будзе здзяйсняць службы.
— Усi мi маг чы мы мi спо са ба мi
трэ ба вяр таць лю дзей да ду хоўнасцi, — разважае старшыня сельсавета. Мы страцiлi нешта вельмi
важнае ў справе выхавання моладзi. Та му i ма ем ван да лаў-раз буральнiкаў, якiя, можа, нават не са
зла, а прос та ад няма чаго рабiць
iдуць i псуюць слупы ля крынiцы.
Яшчэ па ру га доў та му на на шым
вясковым стадыёне вечарамi было
поўна дзяцей, падлеткаў, прыходзiлi i дарослыя. Цяпер цiха, нiхто не
ганяе мяч, усе сядзяць дома, гуляюць у вiртуальныя, бывае, не лепшыя гульнi.
А ва кол ага род нiц кай кры нi цы
ўжо ажы ва юць ле ген ды i
пад ан нi. Ба булi ўспа мi наюць аповеды сваiх бабуль
i перадаюць унучкам. Так,
даўным-даўно гэту крынiцу
звалi крынiцай для закаханых. Калi сюды прыходзiць
за ка ха ная па ра, лi чыц ца,
што iм трэба папiць вады i
пацалавацца. А Барыс Аляксандравiч, так бы мовiць, у
тэму знайшоў валун, назваў
яго — Аленчын камень, акурат такi, як на карцiне Васняцова. Ну гэта ўжо для тых,
хто мае жаданне паплакаць
над нешчаслiвым каханнем.
На жаль, у жыццi так нярэдка бывае.
Хто ж хоча папрасiць у
кры нi цы зда роўя, ка жуць
так, як вучылi старыя: «Зямля-Уллянка, вада-Таццянка,
дай вады ад усякай бяды».
Святлана ЯСКЕВIЧ.
Камянецкi раён.
На здымках: Барыс Данiлюк.

Фота БЕЛТА.

Размова так цi iнакш выходзiла на праблематыку мясцовага самакiравання. Напрыклад, падкрэслiвалася выключная роля пародненых гарадоў,
стасункi памiж якiмi ўжо сталi
на дзей ным пад мур кам мiжрэгiянальнага супрацоўнiцтва
дзвюх краiн. Суразмоўцы неад на ра зо ва ўзгад ва лi вы нi кi
II латвiйска-беларускага форуму гарадоў-пабрацiмаў, якi
прайшоў у маi мiнулага года
ў Даўгаўпiлсе. Туды з Беларусi прыбылi прадстаўнiкi 37 гарадоў i раёнаў, сярод iх было
шмат старшынь раённых Саветаў дэпу татаў. З боку Латвii
ўдзельнiчала каля 30 кiраўнiкоў
органаў мясцовай улады. Мiж
iншым, iх было шмат i сярод
арганiзатараў форуму, асаблiвую ролю ў яго арганiзацыi i
правядзеннi адыгралi Даўгаўпiлская гарадская дума i Саюз
самакiраванняў Латвii.
Су раз моў цы ад зна ча лi,
што сёння вялiкую цiкавасць
да мiжрэгiянальнага супрацоўнiцтва праяўляюць мясцовыя
ўлады тэрыторый, якiя знаходзяцца па абодва бакi мяжы ў
прыгранiчнай 50-кiламетровай
зоне. Для яе жыхароў некалькi
гадоў таму быў уведзены рэжым спрошчанага перасячэння мяжы. Гэта паспрыяла развiццю гандлёва-эканамiчнага
су пра цоў нiц тва, па шы рэн ню
сувязяў у галiне культуры, турызму i спорту.
Таму ўлады прыгранiчных
раёнаў не без падстаў разлiчваюць як на больш шырокае
выкарыстанне пераваг свайго
выгаднага геаграфiчнага становiшча, так i на прэферэнцыi
ад удзелу Беларусi ў Мытным
саюзе i Латвii ў Еўрапейскiм саюзе. Невыпадкова на сустрэчы
ў Даўгаўпiлсе было падпiсана
пяць новых пагадненняў памiж латвiйскiмi i беларускiмi
га ра да мi аб уста ля ван нi пабрацiмскiх сувязяў. Патэнцыял прыгранiчнага супрацоўнiцтва велiзарны, падкрэслiвалi
Святлана Герасiмовiч i Артур
Рубiкс.
Латышы, казаў Артур Рубiкс,
разумеюць, што iм лёсам наканавана жыць побач з беларусамi, знаходзiць агульныя пункты
ўзаемадзеяння. Латвii ёсць што
нам прапанаваць, а мы ў сваю
чаргу маем што прапанаваць
Латвii. Дэпутат Саэйма упэўнены: «Латвiя павiнна паказваць
Еўропе, што з Беларуссю можна i трэба працаваць».
З гэтай нагоды парламенцкая група Саэйма пад кiраўнiцтвам Артура Рубiкса ў свой час
выступiла супраць увядзення
санкцый Еўрасаюза ў дачыненнi да Беларусi. Тады дэпутаты
палiчылi, што такi падыход —
гэта не вырашэнне пытання,
не метад вядзення размовы з
незалежнай дзяржавай, якая
мае права на ўласнае бачанне
свайго развiцця эканамiчнага i
палiтычнага.
Артур Рубiкс нагадаў, што
ў парламенцкую групу па супра цоў нiц тве з На цы я нальным сходам уваходзiць амаль
трэ цяя част ка (23 ча ла ве кi)
ад усёй колькасцi дэпу татаў.
У сваёй большасцi дэпу таты
Саэйма станоўча ставяцца да
нашай краiны, развiцця з ёй
кантак таў у розных сферах,
а не толь кi ганд лё ва-эка намiчнай цi ў галiне транзiту. Як
вядома, наша краiна мае магчымасць праз латвiйскiя парты
(напрыклад, Вентспiлскi) перамяшчаць шмат грузаў — мiльёны тон — сваiм спажыўцам.

Нядаўна ў Рызе адкрыўся беларускi iнфармацыйны цэнтр,
дзе можна атрымаць разнастайныя звесткi пра Беларусь,
у прыватнасцi, аб зменах у яе
заканадаўстве. Увогуле ў Латвii расце запатрабаванасць у
аб'ектыўнай прававой, дзелавой, культурнай i iншай iнфармацыi пра Беларусь.
Менавiта па гэтай прычыне разам з латвiйскiмi парламентарыямi да нас прыехалi
журналiсты дзвюх вядучых газет краiны. Адна выдаецца на
рускай мове, другая на латышскай. Зразумела, карэспандэнтаў многае цiкавiла ў Беларусi. Напрыклад, яны пыталiся
ў Святла ны Ге ра сi мо вiч, на
якую дапамогу на дзяржаўным
i мясцовым узроўнях могуць
разлiчваць прадпрымальнiкiпачаткоўцы ў сельскай мясцовасцi? Як развiваецца ў краiне
малы бiзнэс? Якая падатковая
палiтыка ў дачыненнi да яго?
Наколькi лёгка адкрыць сваю
справу ў глыбiнцы?
Святла на Ге ра сi мо вiч даволi падрабязна адказала на
пытаннi, у прыватнасцi, расказала аб практыцы падатковых
iльгот, выкарыстаннi iншых захадаў па падтрымцы малога
прадпрымальнiцтва дзяржавай
i мясцовымi уладамi. У прыватнасцi, адзначыла значны рост
колькасцi аграсядзiб у краiне,
падтрымку сельскiмi i раённымi Саветамi тых сем'яў, якiя
жадаюць развiваць падсобную
гаспадарку. Пыталiся журналiсты i аб захадах па скарачэннi
беспрацоўя, аб фiнансаваннi
дзейнасцi сельскiх i раённых
Саветаў. Зноў жа госцi атрымалi вы чарпальны ад каз. У
прыватнасцi, Святлана Мiхайлаўна адзначыла, што сельсаветы папаўняюць свой бюджэт за кошт продажу на аўкцыёнах зямельных участкаў,
пус туючых адмiнiстрацыйных
цi вытворчых будынкаў, памяшканняў, якiя знаходзяцца на iх
тэрыторыi.

III форум
беларускiх
i латвiйскiх
пародненых гарадоў,
магчыма, пройдзе
ў Нясвiжы.
Старшыня Пастаяннай камiсii Савета Рэспублiкi таксама расказала пра дзейнасць
Савета па ўзаемадзеяннi органаў мясцовага самакiравання
пры Савеце Рэспублiкi Нацыянальнага сходу, яго захадах
па ўдасканаленнi работы мясцовай улады.
Яе роля, бы лi адзi ныя ў
дум цы су раз моў цы, будзе з
часам толькi ўзрастаць у сферы двухбаковых адносiн памiж
кра i на мi. Та му па ра дак дня
наступнага форуму беларускiх i латвiйскiх гарадоў абяцае
быць насычаным. Магчыма, ён
пройдзе ў Нясвiжы. Нагадаем,
першы форум адбыўся ў Вiцебску i прайшоў з вялiкiм поспехам. Залогам поспеху будучай
сустрэчы прадстаўнiкоў гарадоў-партнёраў можна лiчыць
плён нае су пра цоў нiц тва дэпу татаў Нацыянальнага сходу
Беларусi з парламенцкай групай Саэйма Латвii. Дзякуючы
намаганням парламентарыяў
пашыраюцца i мiжрэгiянальныя сувязi.
Леанiд ТУГАРЫН.

