
6

26 красавіка 2017 г. ДЗЕНЬ ЗА ДНЁМ2
Блі жэй 
да прак ты кі
Се на та ры аб мер ка ва лі аду ка цыю 
ў ме ды цын скай сфе ры
На мі ну лым тыд ні Па ста ян ная ка мі сія Са ве та 
Рэс пуб лі кі На цы я наль на га схо ду Бе ла ру сі 
па аду ка цыі, на ву цы, куль ту ры і са цы яль ным 
раз віц ці пра вя ла круг лы стол «Шля хі 
ўдас ка на лен ня вы шэй шай ме ды цын скай 
аду ка цыі і на ву кі ў Рэс пуб лі цы Бе ла русь» 
на ба зе Гро дзен ска га дзяр жаў на га 
ме ды цын ска га ўні вер сі тэ та.

На дум ку Іры ны Ста ра вой та вай, стар шы ні Па-
ста ян най ка мі сіі, у вы ра шэн ні пы тан няў пад рых-
тоў кі ме ды цын скіх кад раў у Бе ла ру сі важ на за ха-
ваць іс ну ю чыя пры яры тэт ныя па зі цыі, асаб лі ва 
цес нае ўза е ма дзе ян не сіс тэ мы аду ка цыі ў ахо ве 
зда роўя і на ву кі. «Ма быць, ме на ві та ў сіс тэ ме вы-
шэй шай аду ка цыі ме ды цын скіх кад раў мы ба чым 
са мыя су час ныя аду ка цый ныя тэх на ло гіі і, што 
вель мі важ на, най мац ней шую прак тыч ную пад-
рых тоў ку мед ра бот ні каў. Гэ та да зва ляе ім за ста-
вац ца кан ку рэн та здоль ны мі ў су свет най су поль-
нас ці», — ад зна чы ла се на тар.

У ме ра пры ем стве ўзя лі ўдзел чле ны Па ста ян-
най ка мі сіі. Адзін з іх, які і пры маў ка лег, — Вік-
тар Сня жыц кі, рэк тар Гро дзен ска га дзяр жаў на га 
ме ды цын ска га ўні вер сі тэ та, док тар ме ды цын скіх 
на вук, пра фе сар. Удзель ні кі так са ма па зна ё мі-
лі ся з ра бо тай аб' ек таў ахо вы зда роўя рэ гі ё на. 
Гро дзен ская воб ласць і Гро дзен скі ме ду ні вер сі тэт 
вы бра ны мес цам для аб мер ка ван ня гэ тых пы тан-
няў не вы пад ко ва: тут ёсць на ва тар скія ідэі, во пыт, 
і да сяг ну ты пэў ныя вы ні кі пра цы, у пер шую чар гу 
прак ты ка-ары ен та ва нае на ву чан не, якое ВНУ раз-
ві вае на вы со кім уз роў ні.

Адзі ная пра сто ра 
дзвюх дзяр жаў
Чле ны верх няй па ла ты імк нуц ца 
да гар ма ні за цыі за ка на даў ства
Ад бы ло ся па ся джэн не Ка мі сіі Пар ла менц ка га 
Схо ду (ПС) Са ю за Бе ла ру сі і Ра сіі 
па за ка на даў стве і рэг ла мен це. Гэ тым ра зам 
яго зла дзі лі ў Ма гі лё ве. Ад Са ве та Рэс пуб лі кі 
На цы я наль на га схо ду Бе ла ру сі ўдзель ні ча лі 
стар шы ня Па ста ян най ка мі сіі па за ка на даў стве 
і дзяр жаў ным бу даў ніц тве Ала Бо дак і на мес нік 
стар шы ні Па ста ян най ка мі сіі па за ка на даў стве 
і дзяр жаў ным бу даў ніц тве Вік тар Чай чыц. 
У ме ра пры ем стве так са ма пры ня лі ўдзел 
дэ пу та ты Па ла ты прад стаў ні коў.

Пад час па ся джэн ня быў раз гле джа ны шэ раг 
пы тан няў, якія ты чац ца гар ма ні за цыі за ка на даў-
ства Рэс пуб лі кі Бе ла русь і Ра сій скай Фе дэ ра цыі 
і за бес пя чэн ня роў ных пра воў гра ма дзян Са юз-
най дзяр жа вы ў сфе ры міг ра цыі, фар мі ра ван ня 
адзі най міг ра цый най пра сто ры і адзі най ві за вай 
пра сто ры, урэ гу ля ван ня пы тан няў улас нас ці Са-
юз най дзяр жа вы.

Акра мя та го, між на род ным су пра цоў ніц твам 
на мі ну лым тыд ні ак тыў на зай маў ся і стар шы ня 
Па ста ян най ка мі сіі Са ве та Рэс пуб лі кі па між на-
род ных спра вах і на цы я наль най бяс пе цы Сяр гей 
Рах ма наў. Ён пры няў удзел у па ся джэн ні ра бо чай 
гру пы па пы тан нях пад рых тоў кі і пра вя дзен ня спе-
цы я лі за ва най вы ста вы, якая прой дзе ў рам ках 
чац вёр та га Фо ру му рэ гі ё наў Бе ла ру сі і Ра сіі 29—30 
чэр ве ня 2017 го да ў Маск ве, пра вёў су стрэ чы з дэ-
ле га цы яй На род най Рэс пуб лі кі Банг ла дэш, па слом 
Кыр гыз ста на ў Бе ла ру сі, а так са ма з прад стаў ні-
ка мі япон скай кам па ніі «Дэ лойт Та ма цу Кан сал-
тынг».

Ад зна чы лі сайт
Ін тэр нэт-ста рон ку Са ве та Рэс пуб лі кі 
ўзна га ро дзі лі прэ мі яй
У мі ну лы чац вер у рам ках XXІV Між на род на га 
спе цы я лі за ва на га фо ру му па тэ ле ка му ні ка цы ях, 
ін фар ма цый ных і бан каў скіх тэх на ло гі ях 
«ТІ БО-2017» ад бы ла ся цы ры мо нія 
ўзна га ро джан ня пе ра мож цаў кон кур су 
«Ін тэр нэт-прэ мія» «TІBO-2017».

Най леп шыя бе ла рус кія ін тэр нэт-рэ сур сы сё ле та 
вы зна ча лі па 9 на мі на цы ях. У ад ной з іх — «Рэс-
пуб лі кан скія ор га ны дзяр жаў на га кі ра ван ня», дру-
гое мес ца за няў афі цый ны ін тэр нэт-сайт Са ве та 
Рэс пуб лі кі На цы я наль на га схо ду Рэс пуб лі кі Бе-
ла русь, рас пра цоў шчы кам яко га з'яў ля ец ца РУП 
«Бел ТА».

Ве ра ні ка ПУС ТА ВІТ. pustavіt@zvіazda.by
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А
Д НО СІ НЫ, якія доб ра 
склад ва юц ца, лёг ка 
за ўва жыць. Так, су стрэ ча 

Ма ры я ны Шчот кі най, на мес ні ка 
стар шы ні Са ве та Рэс пуб лі кі 
На цы я наль на га схо ду 
Бе ла ру сі, і Мар цінь ша Вір сі са, 
Над звы чай на га і Паў на моц на га 
Па сла Лат вій скай Рэс пуб лі кі 
ў на шай кра і не, прай шла 
ў сяб роў скай, ня зму ша най 
аб ста ноў цы. Бы ло ві да воч на, 
што ба кі за ці каў ле ны ад но 
ў ад ным і га то выя да ўза ем най 
ра бо ты.

Ві цэ-спі кер верх няй па ла ты 
бе ла рус ка га пар ла мен та ад зна чы ла, што за раз на да ец ца важ-
нае зна чэн не пар ла менц ка му су пра цоў ніц тву на шых кра ін. 
«Яно ў нас да во лі моц нае. Ужо ад бы ло ся шмат уза ем ных 
ві зі таў, пра цуе ка ля 50 двух ба ко вых па гад нен няў. Як ба чым, 
ра бо та ў гэ тым кі рун ку ўжо на ла джа на, — ад зна чы ла се на-
тар. — Да та го ж мы зро бім усё маг чы мае, каб на шы дзяр жа вы 
пра цяг ва лі ўма цоў ваць уза ем нае су пра цоў ніц тва».

Ся род пры яры тэт ных кі рун каў бе ла рус ка-лат вій скіх кан-
так таў — пы тан ні ме жаў, міг ра цыі, эка но мі кі, на цы я наль-
най бяс пе кі. Па сло вах Ма ры я ны Шчот кі най, бе ла рус кі бок 

ці ка віць, акра мя па лі тыч на га 
склад ні ка, і эка на міч ны кам па-
нент: ганд лё выя ад но сі ны, су-
мес ныя прад пры ем ствы. Экс-
парт бе ла рус кай пра дук цыі ў 
Лат вію ўжо ад бы ва ец ца больш 
чым па 500 та вар ных па зі цы ях. 
Гэ та і наф та пра дук ты, і хі міч ная 
пра дук цыя, і дрэ ва ап ра цоў ка. 
За раз так са ма аб мяр коў ва юц-
ца пы тан ні маг чы мых лат вій скіх 
ін вес ты цый у дрэ ва ап ра цоў чую 
пра мыс ло васць Бе ла ру сі. «Мы 
га то вы са дзей ні чаць ума ца ван-
ню су вя зяў па ўсіх кі рун ках, та-

му што для нас су пра цоў ніц тва з 
Лат ві яй — пры яры тэт ны кі ру нак 

дзей нас ці», — пад крэс лі ла ві цэ-спі кер Са ве та Рэс пуб лі кі.
У сваю чар гу Мар ціньш Вір сіс вы ка заў за ці каў ле насць 

«у цес ным і сяб роў скім су пра цоў ніц тве», што, па яго сло вах, 
ува саб ля ец ца ў кан крэт ных дзе ян нях. З кан ца 2015 го да ад-
но сі ны па між бе ла рус кім і лат вій скім пар ла мен та мі ўсё больш 
ума цоў ва юц ца. «Раз віц цё пар ла менц кіх су вя зяў — гэ та важ ны 
склад нік двух ба ко ва га су пра цоў ніц тва», — ад зна чыў па сол 
і вы ка заў шчы рую за ці каў ле насць у да лей шым ума ца ван ні 
дыя ло гу.

Ве ра ні ка ПУС ТА ВІТ. pustavіt@zvіazda.by

ВІ ЗІТ

У ХУТ КІМ ЧА СЕ — У ЛАТ ВІЮ
На  па чат ку мая пар ла менц кая дэ ле га цыя на ве дае гэ ту пры бал тый скую кра і ну

Пад час су стрэ чы. Мар ціньш ВІР СІС, Ма ры я на ШЧОТ КІ НА 
і Сяр гей РАХ МА НАЎ (зле ва на пра ва).
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ВЫ СО КАЯ ЯКАСЦЬ 
ПА ПРЫ ВАБ НАЙ ЦА НЕ

Бе ла ру сы за ці ка ві лі ра сі ян пра па но-
ва мі па стаў кі пра дук таў. У сваю чар гу, 
апра ча ін ша га, вы ву чы лі прак ты ку зам-
кну та га цык ла вы твор час ці «ад по ля да 
пры лаў ка». Не вы клю ча ец ца, што ство-
раць су мес ныя прад пры ем ствы.

У Пры дзвін скім краі ча ка юць цвяр-
чан да са бе. І ту ды, ка лі рых та ваў ся ар-
ты кул, збі раў ся ад пра віц ца бе ла рус кі 
«дэ сант» прад стаў ні коў прад пры ем-
стваў, каб за клю чаць да мо вы.

— Пад пі са лі пра та кол аб су пра цоў-
ніц тве па між аб лса ве там і за ка на даў-
чым схо дам Цвяр ской воб лас ці. Да-
ку мент бу дзе спры яць уза е ма дзе ян ню 
ор га наў са ма кі ра ван ня. На конт эка на-
міч на га «бло ка» — ад па вед нае па гад-
нен не бу дзе за ма ца ва на на па пе ры ў 
най блі жэй шы час.

Уво гу ле, на цвяр ской зям лі нас цу-
доў на пры ма лі. Ад чу ва лі ся бе як до ма, 
хоць пра гра ма бы ла вель мі на сы ча-
най, — па дзя ліў ся ўра жан ня мі Ула дзі-
мір Ця рэнць еў.

Стар шы ня аб лса ве та пад крэс ліў, што 
з ра сі я на мі трэ ба ак тыў ней пра ца ваць, 

бо вы ні кі бач ныя ад ра зу. Мы мо жам 
па стаў ляць на ра сій скі ры нак тое, ча го 
ў іх ня ма, не да стат ко ва.

— Сы ры, хлеб, кан ды тар скія вы ра бы, 
шэ раг ма лоч ных пра дук таў, птуш ку сён-
ня мо жам экс пар та ваць... Ка лі хо чам 
зай сці на ра сій скі ры нак, не аб ход на 
мець вель мі вы гад ныя пра па но вы, з 
ад па вед нас цю ца ны і якас ці. А мы мо-
жам гэ та зра біць, — пра цяг вае Ула дзі-
мір Ця рэнць еў.

ХЛЕБ НА ЭКС ПАРТ
Ра сі я нам у лі ку ін ша га пра па на ва лі 

па стаў ляць і хлеб. Як пад лі чы лі спе цы я-
ліс ты, яго ў кла січ ным вы гля дзе вы гад на 
ва зіць на ад лег ласць не больш за 600 
кі ла мет раў. А вось за ма ро жа ны — хоць 
на ін шы кан ты нент.

— У Цвяр скую воб ласць бу дзем па-
стаў ляць хлеб под авы за вар ны (та кі 
хлеб вы пя ка ец ца на хле ба пя кар ным 
ліс це, бля се і г. д.). Та ко га ня ма там. Яго 
пла ну юць рэа лі зоў ваць праз ганд лё вую 
сет ку, якая на ліч вае да 100 кра маў, — 
рас каз вае ге не раль ны ды рэк тар ААТ 
«Ві цеб скхлебп рам» Мі ха іл РОГ.

У Сма лен скую, Пскоў скую воб лас-
ці, Маск ву і Санкт-Пе цяр бург ві цеб скія 

хле ба пё кі ўжо ажыц цяў ля юць па стаў кі. 
Экс парт на ўзроў ні 10%. Ле тась дзя ку-
ю чы яму за ра бі лі больш за 1,7 міль ё на 
до ла раў. Дзя ку ю чы Цвяр ской воб лас ці 
сё ле та пла ну юць пе ра адо лець «ру беж» 
у 2 міль ё ны.

Ці ка ва, што во сен ню на «Ві цебск-
хлебп ра ме» за пус цяць лі нію па вы ра бе 
за ма ро жа ных хля боў. Так са ма пла ну-
ец ца па стаў ка чор на га хле ба ў рэс пуб-
лі кі Ся рэд няй Азіі і Із ра іль.

ДЛЯ ЛА СУ НОЎ
А яшчэ за ду ма лі рэа лі зоў ваць у 

Цвяр ской воб лас ці шмат най мен няў 
са лод кай пра дук цыі, але ўжо ад ін ша-
га ві цеб ска га вы твор цы.

— З гэ тым рэ гі ё нам су пра цоў ні ча ем 
ка ля го да. Ра ней пра ца ва лі пад ганд лё-
вай мар кай, рас пра ца ва най у Ра сіі. Ця-
пер ёсць да моў ле насць аб вы вя дзен ні 
на ры нак на шай ганд лё вай мар кі, — га-
во рыць пер шы на мес нік ге не раль на-
га ды рэк та ра кан ды тар скай фаб ры-
кі «Віць ба» Ула дзі мір СА ЗОН.

З фаб ры кай су пра цоў ні чае сур' ёз ная 
кам па нія — у яе 5 ла гіс тыч ных цэнт раў і 
8 фі лі ялаў у Цвяр ской, Пскоў скай, Наў-
га род скай аб лас цях.

Пад час ві зі ту ў Цвер пра вя лі пе ра мо-
вы і з кі раў ніц твам за пра ва чных се так 
ра сій скай воб лас ці (больш за 40 за-
пра вак) — іх за ці ка віў пра дукт «Віць бы» 
дроб най фа соў кі (да 50 гра маў). Бу-
дуць за па тра ба ва ныя ва фель ная пра-
дук цыя, па ду шач кі з на чын кай — гэ та 
хут кі, зруч ны і да ступ ны пе ра кус.

Ула дзі мір Са зон пад крэс ліў, што з 
ра сі я на мі трэ ба су пра цоў ні чаць шчыль-
на. Бо ў нас фак тыч на агуль ныя ры нак 
і мен та лі тэт, па доб ныя пра дук ты ў ра-
цы ё не. Тым больш што «Віць ба» — уні-
каль ны вы твор ца, больш за 95% асар-
ты мен ту прад пры ем ства больш ні кім не 
вы раб ля ец ца.

Ра сі ян вель мі ці ка віць і су пра цоў-

ніц тва ў га лі не ляс ной гас па дар кі. У 

пры ват нас ці, яны га то выя на бы ваць 

са джан цы ёл кі. Кі раў нік аб лса ве та збі-

раў ся ў най блі жэй шыя дні су стрэц ца з 

кі раў ніц твам ляс га саў, каб вы пра ца-

ваць адзі ныя па зі цыі ў гэ тым пы тан ні.

Аляк сандр ПУК ШАН СКІ.
pukshanskі@zvіazda.by

Уся го за не каль кі ме ся цаў за клю ча ны больш за 20 па гад нен няў па між ор га на мі 
мяс цо ва га са ма кі ра ван ня і кі ра ван ня Ві цеб скай воб лас ці і Цвяр ской, Пскоў скай, 
Сма лен скай аб лас цей Ра сіі.
Бе ла ру сы вы хо дзяць на больш шчыль нае су пра цоў ніц тва па між рэ гі ё на мі 
і га ра да мі. І спра бу юць праз рэ гі ё ны больш ак тыў на пра ца ваць з Ра сій скай 
Фе дэ ра цы яй. Пад піс ва юц ца і бу дуць пад піс вац ца — да мо вы эка на міч на га 
ха рак та ру.
А ня даў на афі цый ная дэ ле га цыя Ві цеб шчы ны на ча ле са стар шы нёй аб лас но га 
Са ве та дэ пу та таў Ула дзі мі рам ЦЯ РЭНЦЬ Е ВЫМ па бы ва ла ў Цвяр ской воб лас ці.

ГА ЛОЎ НАЕ — 
ЭКА НО МІ КА,

ДА ФО РУ МУ РЭ ГІ Ё НАЎ

або 
Пад ля жа чы ка мень 

ва да не бя жыць

Пад час на вед ван ня 
вы твор ча га аб' яд нан ня 
ў Цвяр ской воб лас ці, 
якое спе цы я лі зу ец ца 
на сель ска гас па дар чай 
вы твор час ці.


