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31 кастрычніка 2013 г.
МАЛАДЫЯ ПЕДАГОГІ
ПАДЗЕЛЯЦЦА ІДЭЯМІ

БЛIЖЭЙ ДА ЖЫЦЦЯ —
БЛIЖЭЙ ДА ЛЮДЗЕЙ

Мінскі моладзевы фестываль педагагічных ідэй
і рашэнняў адкрыецца ў сталіцы ў апошні дзень
кастрычніка. Плануецца, што ўдзел у гэтым мерапрыемстве возьмуць педагогі з Расійскай
Федэрацыі (каманды з Масквы і Ноўгарада),
Украіны (каманда з Кіева) і Беларусі (каманды Мінска, Мінскай, Віцебскай і Гродзенскай
абласцей).

(Заканчэнне.
Пачатак на 1-й стар.)
Гэтаму нiдзе не вучаць. Ёй
трэба вучыцца самому ў Палаце прадстаўнiкоў. Парламенцкi прафесiяналiзм мае
шэраг складнiкаў, ключавыя
сярод якiх — высокая квалiфiкацыя па спецыяльнасцi,
жыццёвы вопыт, засваенне новых для сябе заканатворчых ведаў, дзяржаўнае
мысленне i актыўная грамадзянская пазiцыя. Я лiчу, што
дэпутацкi корпус пацвердзiў
парламенцкi прафесiяналiзм
сваёй працаздольнасцю ў
паслядоўным вырашэннi задач, пастаўленых перад намi
кiраўнiком дзяржавы. Зроблены новыя крокi ў заканадаўчым забеспячэннi сацыяльнаэканамiчнага развiцця краiны,
ва ўмацаваннi нацыянальнай
бяспекi i нарошчваннi дагаворна-прававой базы мiжнароднага супрацоўнiцтва. Гэта
самы галоўны вынiк першага
года нашай работы.
— I колькi за год прынята законапраектаў?
— У другiм чытаннi — 71,
з улiкам 34 законапраектаў
аб ратыфiкацыi мiжнародных
пагадненняў, а ў першым —
57. У графiку цяперашняй сесii яшчэ больш за семдзесят
новых дакументаў. Але мы не
гонiмся за колькасцю, галоўнае для нас — высокапрафесiянальнае i своечасовае
заканадаўчае рэагаванне на
патрэбнасцi ўдасканалення
рэгуляторнага поля.
— Што вы маеце на ўвазе пад высокапрафесiйным i своечасовым заканадаўчым рэагаваннем?
— Такiя заканадаўчыя рашэннi, якiя адпавядаюць цяперашняму этапу эканамiчнага i грамадскага жыцця i
стратэгiчным прыярытэтам
нашай дзяржавы.
— Прыняцце якiх законапраектаў вам запомнiлася асаблiва?
— Асабiста мне?
— Так.
— У першую чаргу назаву
абнаўленне прававых механiзмаў эканамiчнай дзейнасцi. Гэта даволi аб'ёмны тэматычны блок, у якiм я вылучыў
бы сiстэмныя заканадаўчыя
ак ты аб iнвес тыцыях, канцэсiях, бухгалтарскiм улiку
i справаздачнасцi, аўдытарскай дзейнасцi, аб племянной справе ў жывёлагадоўлi.
Эканамiчны характар мае i
шэраг ратыфiкаваных парламентам мiжнародных дакументаў, накiраваных на
паглыбленне iнтэграцыйных
су вя зяў у Мыт ным са ю зе
Беларусi, Расii i Казахстана

ФАКТЫ

Праграма фестывалю ўключае правядзенне прэзентацый каманд, работу творчых педагагічных
майстэрняў для маладых настаўнікаў, арганізацыю
«круглых сталоў», педагагічную трыбуну, трэнінгі, інтэрактыўныя гульні.
Арганізатарамі фестывалю выступілі Камітэт па
адукацыі Мінгарвыканкама, Мінская гарадская арганізацыі Беларускага прафесійнага саюза работнікаў
адукацыі і навукі і Мінскі гарадскі інстытут развіцця
адукацыі. Галоўная мэта мерапрыемства — падтрымаць настаўнікаў з невялікім стажам работы, паспрыяць росту іх педагагічнага майстэрства і ўстанаўленню
прафесійных кантактаў.

У IЗРАIЛЬ — ТОЛЬКI З ПРЫШЧЭПКАЙ
АД ПОЛIЯМIЭЛIТУ
Полiямiэлiт — iнфекцыя, пра якую еўрапейцам
пакуль рана забывацца. Аб гэтым папярэджвае
Сусветная арганiзацыя аховы здароўя.

ПАДЗЕІ

Так, па афiцыйных звестках Мiнiс тэрства аховы здароўя Сiрыйскай Арабскай Рэспублiкi, на 20
кастрычнiка ў Сiрыi ўпершыню за апошнiя 14 гадоў
былi зарэгiстраваны два выпадкi захворвання на
полiямiэлiт. Эндэмiчная перадача дзiкага полiявiруса адзначаецца таксама ў Афганiстане, Нiгерыi i
Пакiстане. Неспрыяльная сiтуацыя захоўваецца i ў
Iзраiлi, дзе, нягледзячы на адсутнасць захваральнасцi сярод людзей з прычыны высокага ўзроўню
ахопу насельнiцтва прафiлактычнымi прышчэпкамi,
дзiкi полiявiрус першага тыпу працягвае выдзяляцца са сцёкавых вод. Сусветная арганiзацыi аховы
здароўя ацэньвае рызыку далейшага мiжнароднага
распаўсюджвання полiявiруса з Iзраiля як вельмi
высокую.
Па iнфармацыi прэс-службы ЮНIСЕФ, Украiна з'яўляецца адной з нямногiх краiн свету, дзе захоўваецца
высокая рызыка ўспышкi полiямiэлiту, паколькi iмунiзацыяй тут ахоплена менш як 50% дзяцей. У паведамленнi таксама адзначаецца, што iснуе пагроза
завозу полiямiэлiту ва Украiну з Iзраiля, дзе актыўна
цыркулюе гэты вiрус.
Ацэньваючы iснуючыя рызыкi, Мiнiстэрства аховы
здароўя Рэспублiкi Беларусь настойлiва рэкамендуе
асобам, не прышчэпленым супраць полiямiэлiту, i тым,
хто, не валодаючы дакладнай iнфармацыяй пра вакцынацыю супраць гэтага захворвання, выязджае ў
Iзраiль i эндэмiчныя па полiямiэлiце краiны, звярнуцца ў палiклiнiку па месцы жыхарства для iмунiзацыi
супраць інфекцыі.
Надзея НІКАЛАЕВА.

ТАРЫФЫ НА ЧЫГУНАЧНЫЯ ПЕРАВОЗКI
ВЫРАСТУЦЬ
У краiне будуць павялiчаны тарыфы на перавозкi пасажыраў i багажу чыгуначным транспартам агульнага карыстання на гарадскiх i
рэгiянальных лiнiях эканом-класа.

НАВІНЫ

Гэта прадугледжана пастановай Мiнiстэрства эканомiкi №74 ад 8 кастрычнiка, апублiкаванай на Нацыянальным прававым iнтэрнэт-партале. Дакумент
уступае ў сiлу праз 10 дзён.
Згодна з пастановай, кошт праезду пасажыраў цягнiкамi на гарадскiх лiнiях у межах аднаго тарыфнага
пояса павялiчваецца на 42,9 працэнта — з 3,5 тысячы
да 5 тысяч рублёў, пры праездзе ў межах двух тарыфных паясоў — на 27,7 працэнта, або з 4,7 тысячы да
6 тысячы рублёў за адну паездку.
Кошт праезду аднаго кiламетра цягнiкамi эканом-класа на рэгiянальных лiнiях павялiчыцца з 70
рублёў да 90 рублёў, за адну зону — з 700 да 900
рублёў.
Таксама падаражае праезд пасажыраў цягнiкамi
на рэгiянальных i межрэгiянальных лiнiях эканом- i
бiзнес-класа — на 50 працэнтаў. Дакументам вызначаны i павышаныя тарыфы на правоз багажу i
грузабагажу на гарадскiх, рэгiянальных i мiжрэгiянальных лiнiях.

i Садружнасцi Незалежных
Дзяржаў.
Сярод заканадаўчых рашэнняў сацыяльнага зместу
асаблiва важнае значэнне мела прыняцце Закона аб дзяржаўнай дапамозе сем'ям, якiя
выхоўваюць дзяцей. Адзначу
таксама ўнясенне змяненняў i
дапаўненняў у заканадаўства
аб ахове працы, народным
мастацтве i народных рамёствах, прыняцце ў першым чытаннi закона аб фiзiчнай культуры i спорце i карэкцiроўку
Працоўнага кодэкса.
Вялiкая работа праведзена
па ўдасканаленнi прававога
поля праваахоўнай дзейнасцi, дзяржаўнага будаўнiцтва,
судавытворчасцi, прыродакарыстання, мiжнародных адносiн i па iншых пытаннях.
Я хацеў бы падкрэслiць,
што ўсе прынятыя законы
садзейнiчаюць вырашэнню
наспелых праблем i задач у
розных сферах грамадскага
жыцця. У гэтым, лiчу, iх несумненная карысць.
— Чаму ў заканатворчай
рабоце пераважаюць змяненнi i дапаўненнi ў дзейнае заканадаўства?
— Гэта аб'ектыўны працэс.
Парламент павiнен чуйна i
адэкватна рэагаваць на новыя
задачы i праблемы, што ўзнiкаюць на новым этапе грамадскага i дзяржаўнага развiцця.
Такiм шляхам удасканалення
прававых сiстэм iдуць i iншыя
краiны, а не толькi Беларусь.
У час iмклiвых эканамiчных i
грамадскiх трансфармацый
пазбегнуць карэкцiроўкi заканадаўчай базы немагчыма.
Само жыццё паказвае, што
трэба ўдасканальваць у законах. Таму мы разам з нашымi
партнёрамi па заканатворчасцi надаём асаблiвую ўвагу вывучэнню правапрымяняльнай
практыкi, з улiкам якой i ўдасканальваецца прававое поле.
Пры гэтым усе папраўкi, якiя
прапануюцца, абавязкова абгрунтоўваюцца i па iх робiцца
адпаведнае заключэнне.
— Штомесячныя паездкi
дэпутатаў у свае выбарчыя
акругi дапамагаюць у гэтай
важнай рабоце?
— Несумненна, дапамагаюць. Рэгулярны прыём выбаршчыкаў, разгляд пiсьмовых i
вусных зваротаў грамадзян,
сустрэчы ў працоўных калектывах, удзел у пасяджэннях
мясцовых выканаўчых камiтэтаў i сесiях Саветаў дэпутатаў i ў розных рэгiянальных
мерапрыемствах дазваляюць
парламентарыю быць у курсе
ўсiх спраў, праблем i задач
выбарчай акругi. Аказваючы
дапамогу людзям i раёнам у

вырашэннi канкрэтных пытанняў, найперш сацыяльных,
дэпутат мае магчымасць убачыць i асэнсаваць тое, што
можна i неабходна вырашыць
толькi праз карэкцiроўку заканадаўства, у тым лiку шляхам канкрэтызацыi тых цi iншых фармулёвак, унясення
новых альбо адмены дзейных
прававых норм. Са свайго
асабiстага вопыту скажу, што
работа ў выбарчай акрузе не
толькi вельмi важная, адказная, але i няпростая, бо гэта
работа з людзьмi. Кiраўнiцтва
палаты нацэльвае дэпутатаў
на тое, каб у ёй нi ў якiм разе
не было фармалiзму i бюракратычнага падыходу.
— Якое-небудзь iнструктыўнае прадпiсанне аб рабоце дэпутатаў у сваiх выбарчых акругах iснуе?
— Та кiм прад пi сан нем
з'яўляецца заканадаўства, у
якiм вызначаны дэпу тацкiя
паўнамоцтвы. Iм мы i кiруемся. Яшчэ ў парламентарыя
ёсць адно вельмi важнае,
я так лiчу, няпiсанае правiла. Яно простае: блiжэй да
жыцця — блiжэй да людзей.
I датычыцца гэтае правiла не
толькi нашай работы ў выбарчай акрузе, але i заканатворчай i мiжнароднай дзейнасцi
— усяго, з чаго i складаецца
парламентарызм.
— Дэпу таты цяперашня га склi кан ня ак тыў на
ўключыліся ў мiжнароднае
супрацоўнiцтва. Паглыбляюцца ўстаноўленыя раней i
наладжваюцца новыя мiжнародныя сувязi. У iх шырокiм вектары ўсё больш
краiн далёкага замежжа, у
тым лiку Паўднёва-Усходняй Азii, Лацiнскай Амерыкi, Афрыкi. З якой пазiцыi
беларускiя парламентарыi
выступаюць у сферы мiжнародных адносiн?
— З пазiцыi нацыянальных iнтарэсаў Беларусi. Траекторыя нашай мiжнароднай
дзейнасцi рухаецца ў кiрунку
ўмацавання мiжпарламенцкiх
кантактаў па прынцыпе многавектарнасцi знешняй палiтыкi дзяржавы. Мы развiваем адносiны з мiжнароднымi
парламенцкiмi структурамi i
парламентамi тых краiн, якiя
га то вы да раў на праў на га
партнёрскага ўзаемадзеяння
з намi. Напрыклад, з парламенцкай асамблеяй АСЕАН
i парламентамi, якiя ўваходзяць у гэтую аўтарытэтную
мiжнародную структуру. Мiжнародныя парламенцкiя пляцоўкi выкарыстоўваем перш
за ўсё для пошуку шляхоў
трывалага i ўзаемавыгаднага
эканамiчнага супрацоўнiцтва

на дагаворна-прававой аснове, для прыцягнення ў нашу
краiну iнвестыцый, стварэння сумесных вытворчасцяў i
рэалiзацыi ўзаемакарысных
мiжнародных праектаў у iншых сферах.
— Цi ёсць на дзея на
ажыўленне дыялогу Нацыянальнага сходу Беларусi з
Парламенцкай асамблеяй
Савета Еўропы?
— Беларускi парламент
нi колi не ад маўляўся ад
дыялогу з ПАСЕ на раўнапраўнай, узаемапаважлiвай
аснове. Менавiта дыялог на
такой аснове дыктуецца патрабаваннямi нашага часу,
глабальнымi пераменамi ў
свеце. Я лiчу, што пры здаровым прагматызме i добрай
волi ПАСЕ, жаданнi аднавiць
парламенцкi дыялог, сiтуацыя, якая склалася, можа
быць пераадолена. Нашым
чаканням гэта адпавядае.
— Яркi прыклад добрай
волi i прагматызму — нядаўнi самiт кiраўнiкоў дзяржаў СНД у Мiнску, на якiм
заяўлена аб перспектывах
больш глыбокай iнтэграцыi
на постсавецкай прасторы
i механiзмах развiцця Еўразiйскага эканамiчнага саюза, гатоўнасць да чаго пацвердзiлi прэзiдэнты Беларусi, Расii i Казахстана. Гэта
сiгнал, што ў нацыянальнага
парламента наперадзе новы
абсяг заканатворчай работы па пашырэннi дагаворнаправой базы iнтэграцыi?
— У iнтэграцыйных працэ сах пра ва вы склад нiк
з'яўляецца асноватворным.
Дзякуючы яму Беларусi, Расii i Казахстану ўдалося гарманiзаваць падыходы па ўсiх
базавых элементах Мытнага
саюза i Адзiнай эканамiчнай
прасторы. Мы дадзiм «зялёнае святло» для аператыўнага разгляду i ратыфiкацыi
ў Палаце прадстаўнiкоў усiх
новых iнтэграцыйных пагадненняў пасля iх падпiсання.
Галоўнае, што ёсць палiтычная воля, каб будаваць эканамiчныя адносiны на постсавецкай прасторы на глыбокай, цвёрдай аснове.
— Такiм чынам, Палата
прадстаўнiкоў цяперашняга склiкання набыла сур'ёзны заканатворчы i палiтычны рэсурс для далейшай
работы. Што вам у ёй бачыцца галоўным, Уладзiмiр
Паўлавiч?
— Ва ўсiм працаваць на
практычную аддачу, на канкрэтны вынiк дзеля развiцця
краiны. Гэта тое, за што i цэняць парламент людзi.
Аляксандр ФIЛIМОНАЎ.

СУВЕНІРЫ НА КОЛАХ
Арыгiнальная перасоўная сувенiрная аўтакрама пачала працаваць на тэрыторыi мемарыяла «Брэсцкая крэпасць-герой». Пад яе адрэстаўраваны аўтобус ЗIС 1936
года выпуску. Штодня наведнiкамi набываюцца сотнi сувенiрных вырабаў з беларускай i ваеннай сiмволiкай.

ВЫЯВІЛІ ПЛАНТАЦЫЮ КАНАПЕЛЬ

Фотаздымкі БЕЛТА.

Супрацоўнікі аддзялення па наркакантролі і
процідзеянні гандлю людзьмі Фрунзенскага
РАУС сталіцы разам з байцамі спецпадраздзялення «Алмаз» затрымалі двух мінчан 34 і 35 гадоў, якія падазраюцца ў вырабе і распаўсюджванні наркатычных сродкаў.
У адным з гаражных кааператываў Цэнтральнага
раёна горада грамадзяне арганізавалі падпольную лабараторыю, прыстасаваную пад вырошчванне марыхуаны. Мужчыны прынялі сур'ёзныя меры канспірацыі,
аднак аператыўнікі «вылічылі» іх. Было канфіскавана
абсталяванне і 106 кустоў забароненай расліны. Пры
асабістым аглядзе ў затрыманых быў знойдзены гатовы да ўжывання наркотык.
Сяргей РАСОЛЬКА.
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