«МНЕ ДАСТАЛАСЯ ЭКАНАМІЧНА МОЦНАЯ
І РАЗВІТАЯ ВОБЛАСЦЬ»
Губернатар Мінскай вобласці Сямён Шапіра правёў выязную прэсканферэнцыю для журналістаў
рэспубліканскіх і рэгіянальных
СМІ цэнтральнага рэгіёна ў Дзяржынскім раёне. «Такія мерапрыемствы будуць ладзіцца і ў далейшым. Яны даюць магчымасць
больш дэталёва азнаёміцца з
канкрэтным рэгіёнам вобласці,
яго сацыяльна-эканамічным развіццём, адметнасцю, гісторыяй і
культурай», — адзначыў Сямён
Шапіра. Менавіта такую форму
сувязі з прэсай ён практыкаваў
у Гродзенскай вобласці падчас
свайго губернатарства.
Адказваючы на пытанні журналістаў,
значную ўвагу старшыня Мінскага аблвыканкама ўдзяліў сацыяльна-эканамічным аспектам і аграрнаму сектару.
Як адзначыў губернатар, яму дасталася
эканамічна моцная, развітая вобласць.
Пра што сведчыць і самы вялікі ў краіне
аб'ём валавога рэгіянальнага прадукту, атрыманы летась, — 104%. Разам з
тым, у мінулым годзе знізіліся паказчыкі
ў сельскай гаспадарцы. Зрэшты, як і
па іншых рэгіёнах. На гэта паўплывалі аб'ектыўныя фактары, перш за ўсё,

На базе Гомельскага дзяржаўнага абласнога Палаца творчасці дзяцей і моладзі прайшоў ІV абласны форум лідараў
дзіцячых і моладзевых грамадскіх аб'яднанняў, органаў
школьнага самакіравання «Лідары XXІ стагоддзя: ініцыятыва — у дзеянні».
На гэты раз на форуме абмеркавалі праблемы наркаманіі і
ўжывання псіхаактыўных рэчываў моладдзю. На мерапрыемства
былі запрошаны псіхолагі, прадстаўнікі УУС, пракуратуры, аховы
здароўя. Форум праводзіўся ў межах прававога марафону «Я выбіраю жыццё». У пяці секцыях працавалі прадстаўнікі абласнога
савета старшакласнікаў, лідары БРСМ, дзіцячых сродкаў масавай
інфармацыі, беларускай рэспубліканскай піянерскай арганізацыі і
аб'яднанняў праваахоўнай накіраванасці.
— Наша задача — «пагрузіць» дзяцей у праблему, сёння — у
праблему прафілактыкі спажывання наркотыкаў, — расказала намеснік дырэктара Палаца творчасці дзяцей і моладзі Таццяна Беладзедава. — Таму мы запрасілі да нас яшчэ і студэнтаў з юрыдычнай
клінікі ГДУ імя Ф. Скарыны. Яны праводзілі невялікі трэнінг, які
дапамог зразумець пытанне больш глыбока. Потым дзеці павінны
былі распрацаваць слоган, сацыяльны ролік або лістоўку, якія ахопліваюць менавіта гэтае тэматычнае поле — жыццё без наркотыкаў.
Не выключана, што такі прадукт потым можа быць размешчаны
на білбордзе, надрукаваны ў газеце і г. д. Акрамя таго, нашы дзеці
распрацоўваюць і свае ініцыятывы, а яшчэ прапануюць, акрамя
фонду заахвочвання таленавітых, стварыць фонд заахвочвання
лідараў. Задача дарослых, якія ўдзельнічаюць у форуме разам з
падлеткамі, — расказаць пра ініцыятыву дзяцей і дапамагчы потым
у яе рэалізацыі.
Ірына АСТАШКЕВІЧ



Як адзначыў губернатар, вобласць
ставіць перад сабой задачу — павялічыць экспарт прадукцыі і паслуг. На Міншчыне ўжо рэалізуецца звыш 300 інвестыцыйных праектаў з удзелам айчынных
і замежных кампаній. Напрыклад, адна з
літоўскіх фірмаў з абаротам каля 1 млрд
долараў ЗША плануе пабудаваць на тэрыторыі вобласці завод па перапрацоўцы рыбы. Сямён Шапіра ўпэўнены, што
доля малога і сярэдняга бізнесу будзе
ўзрастаць, бо для гэтага ёсць усе неабходныя ўмовы і прававая база.
— Што датычыцца сітуацыі ва Украіне, то Міншчына не адчула ад тамтэйшых падзей нейкіх цяжкіх наступстваў,
хоць нашы эканомікі звязаны паміж са-

бой. Тым не менш некаторыя ўкраінскія
прадпрыемствы перасталі разлічвацца
за раней узятую прадукцыю. Цяпер зніжаны аб'ём узаемных паставак, — канстатаваў Сямён Шапіра.
Цікавіла журналіс таў і тэма Кітайска-Беларускага індустрыяльнага парка.
«Пакуль ідзе праектаванне, у тым ліку
інфраструктуры, станаўленне, прыцягванне рэзідэнтаў, — адказаў губернатар.
— Кітайскія калегі настроены актыўна
працягваць праект. Але пакуль не прыйшлі да адзінай думкі — як з аднаго, так
і з другога боку — наконт праектавання
інфраструктуры. Але гэта рабочыя моманты, а ўвогуле ўсё ідзе па плане».
Закрануў старшыня аблвыканкама і
пытанні кадравай палітыкі. Ён, напрыклад, не ўспрымае, калі падначаленыя на
нарадах, пасяджэннях выступаюць па
паперцы. «Нам патрэбна не статыстыка, а аналіз спраў: што зроблена, што
не, ацэнка работы кіраўнікоў, спецыялістаў. Разам з тым кожнаму чалавеку
важна пачуць добрае слова, нават калі і
не ўсё ў яго атрымліваецца. І, бясспрэчна, нельга дапускаць у дачыненні да
людзей хамства, прыніжаць іх чалавечую годнасць».
Таццяна ЛАЗОЎСКАЯ



іншым чынам. Увогуле што тычыцца магчымых «цэннікаў» на платнае навучанне ў наступным навучальным годзе, то агучыць іх
сёння ў БДУ не бяруцца.
Як зазначыў рэктар БДУ, за апошнія пяць
гадоў ва ўніверсітэце была адкрыта падрыхтоўка па 22 новых спецыяльнасцях і 33 новых
напрамках. Абнаўленне пераліку спецыяльнасцяў склала 30%. Не стане выключэннем і гэты
год: на механіка-матэматычным факультэце
БДУ адкрыюцца два новыя напрамкі навучання
на спецыяльнасці «Матэматыка і інфармацыйныя тэхналогіі» — «вэб-праграмаванне і інтэрнэт-тэхналогіі» і «матэматычнае і праграмнае
забеспячэнне мабільных прыкладаў».
Лічбы прыёму на бюджэтную форму навучання ў БДУ практычна не змяніліся. На
дзённую бюджэтную форму навучання плануецца прыняць 2045 студэнтаў (летась было
2048 чалавек) і на завочную бюджэтную форму — 350 чалавек (у 2013 г. — 337).
Як вядома, згодна з новай рэдакцыяй Правілаў прыёму ў ВНУ, школьныя медалісты,
выпускнікі сярэдніх спецыяльных навучальных
устаноў з дыпломам з адзнакай, а таксама
пераможцы абласнога тура рэспубліканскіх
школьных алімпіяд атрымалі магчымасць паступаць без іспытаў на спецыяльнасці педагагічнага профілю. Як высветлілася, у БДУ
таксама хапае спецыяльнасцяў, дзе будуць
рады бачыць школьных выдатнікаў.
— Навукова-педагагічныя патокі ў нас ёсць
на многіх факультэтах. Выпускнікі гэтых спецыяльнасцяў размяркоўваюцца ва ўстановы адукацыі, таму мы лічым, што на іх таксама павінна

распаўсюджвацца згаданая прывілея, — удакладніла сітуацыю адказны сакратар прыёмнай камісіі БДУ Людміла ХУХЛЫНДЗІНА. —
Не будзем утойваць, што колькасць ахвотных
пайсці менавіта на педагагічныя спецыяльнасці
была ў нас нязначнай, і толькі дзякуючы агульнаму конкурсу на факультэце нам удавалася іх
укамплектаваць, але, на жаль, у прыярытэтах
абітурыентаў педагогіка не займала першага
месца. Таму мы зусім не супраць таго, каб Міністэрства адукацыі ўключыла нашы педагагічныя спецыяльнасці ў свой пералік і мы мелі
магчымасць залічваць медалістаў без экзаменаў. Як мы пераканаліся, гэта адны з лепшых
студэнтаў: па ўзроўні сваёй паспяховасці падчас навучання ва ўніверсітэце яны саступаюць
толькі пераможцам алімпіяд.
Дарэчы, 29 сакавіка ў Беларускім дзяржаўным універсітэце будзе дадзены афіцыйны
старт прыёмнай кампаніі. Гэта будзе не традыцыйны Дзень адчыненых дзвярэй, а Фестываль факультэтаў, які пройдзе пад дэвізам
«БДУ вачамі студэнтаў». Пра вучобу, спецыяльнасці, культурнае і спартыўнае жыццё ў
БДУ гасцям свята раскажуць самі студэнты.
Яны ж стануць і гідамі па выставачных павільёнах фестывалю.
А ў 13.00 і 15.00 адбудзецца прэс-канферэнцыя «Задай пытанне рэктару БДУ» з удзелам Сяргея Абламейкі і адказнага сакратара
прыёмнай камісіі Людмілы Хухлындзінай. Аўтарам двух самых цікавых пытанняў абяцаюць
падарункі.
Надзея НІКАЛАЕВА



ПРАЦУЕМ ПА-НОВАМУ...
(Заканчэнне.
Пачатак на 1-й стар.)
— У ПК упершыню ўключылі раздзел, які рэгулюе працоўныя адносіны ў прафесіянальным спорце. Раскажыце падрабязней пра правілы, па
якіх давядзецца жыць спартсменам і
іх трэнерам.
— Сапраўды, новым кодэксам урэгуляваны пытанні заключэння і скасавання
працоўных дагавораў са спартсменамі
і трэнерамі, падставы пераводу спартсмена ад аднаго наймальніка да іншага,
асаблівасці рэгулявання працы жанчынспартсменак і спартсменаў ва ўзросце
да 18 гадоў.
У прыватнасці, наймальніку дазволена перавесці спартсмена, трэнера з
іх пісьмовай згоды да іншага наймальніка не больш чым на адзін год. Гэта
магчыма ў выпадках, калі ён не ў стане
забяспечыць удзел спартсмена, трэнера
ў спартыўных мерапрыемствах. Акрамя
таго, наймальнік можа абавязаць спартсмена і трэнера, калі тыя звольнены па
сваёй жа віне, выплаціць яму грашовую
кампенсацыю.

Кампенсацыя маральнай шкоды
па працоўных спрэчках вагаецца
ад аднаго да двух мільёнаў
беларускіх рублёў.
Таксама закон рэгулюе працу непаўналетніх спартсменаў. Так, накіраванне
спартсменаў ва ўзросце ад 14 да 16 гадоў у службовыя камандзіроўкі дапускаецца толькі з іх пісьмовай згоды і пісьмовай згоды аднаго з бацькоў, а спартсменаў ва ўзросце ад 16 да 18 гадоў — з
іх пісьмовай згоды. На такіх жа ўмовах
непаўналетнія спартсмены прыцягваюцца і да звышурочных работ, працы ў час
дзяржаўных свят, у святочныя і выхадныя дні, у начны час.
Акрамя агульных, заканадавец прадугледзеў і дадатковыя падставы для
звальнення спартсмена: спартыўная
дыскваліфікацыя на тэрмін 6 і больш
месяцаў; выкарыстанне спартсменам
допінгу; недасягненне пэўных спартыўных вынікаў, калі іх дасягненне прадугледжваў працоўны дагавор. Апошняя
падстава, дарэчы, можа быць прычынай
і для скасавання працоўнага дагавора
з трэнерам.

— Ці шмат спрэчак паміж работнікам і наймальнікам разглядаецца ў
судах рэспублікі?
— Колькасць такіх спраў вагаецца ад
9 да 12 тысяч за год. Так, летась суды
разгледзелі 8647 спраў, якія выцякаюць
з працоўных адносін, у 2012-м — 8076,
у 2011-м — 9393, у 2010-м — 12 714. Памяншэнне колькасці спраў у параўнанні
з 2010 годам абумоўлена зменай заканадаўства аб падведамнасці працоўных
спрэчак. Сёння асобныя іх віды — у прыватнасці, аб спагнанні налічанай, але не
выплачанай заработнай платы — адразу
ж паступаюць да натарыусаў. Хацелася б
звярнуць увагу, што работнікі, якія звяртаюцца ў суд па абарону сваіх працоўных правоў, вызваляюцца ад дзяржаўнай
пошліны і іншых судовых выдаткаў.
— Якая катэгорыя спрэчак з'яўляецца самай распаўсюджанай у працоўных адносінах?
— Най боль шая коль касць спраў,
разгледжаных летась, была звязана са
спагнаннем заработнай платы — 3626.
— Якая верагоднасць спагнаць з
наймальніка запазычанасць па зарплаце, калі работнік атрымліваў яе ў
«канверце»?
— Суд будзе кіравацца тымі звесткамі аб заработнай плаце, якія вызначаны штатным раскладам, працоўным
дагаворам. Ніякія вусныя дамоўленасці
аб тым, што частка заработнай платы
будзе выплачвацца па ведамасці, а частка — у «канверце», пад увагу прымацца
не будуць. Пры гэтым работнікі павінны
мець на ўвазе, што звесткі аб «афіцыйнай» заработнай плаце прадстаўляюцца
таксама ў Фонд сацыяльнай абароны
насельніцтва, і ад яе памеру ў далейшым
будзе залежыць індывідуальны каэфіцыент для прызначэння пенсіі.
— На карысць каго, работніка або
наймальніка, часцей прымаецца рашэнне?
— Спрэчку выйграе той, хто мае рацыю. Прывяду статыстыку за мінулы год.
Іскі наймальнікаў аб спагнанні шкоды,
якую нанеслі работнікі, задаволены ў
93,3% выпадках. Іскі работнікаў аб спагнанні заработнай платы задаволены ў
76,55% выпадках. Па такой найважнейшай катэгорыі спрэчак, як аднаўленне
на працы, іскі задаволены ў 40,25%, а з
улікам заключэння міравых пагадненняў
суды аднавілі працоўныя правы больш
чым 55% грамадзян, не згодных са сваім
звальненнем.

— Як часта работнікі звяртаюцца ў
суд з іскамі аб аднаўленні на працы?
— Досыць часта. Летась, напрыклад,
было разгледжана больш як 700 такіх
спраў. Людзі звяртаюцца ў суды, бо
бачаць, што працэнт станоўчых вырашэнняў гэтай катэгорыі іскаў высокі.
Напрыклад, суд задаволіў іск кіроўцы
ПУП «Аў татранс», якога наймальнік
незаконна звольніў за прагул. А пачалося ўсё з таго, што К. папрасіў свайго
кіраўніка адпусціць яго на дзень за свой
кошт, каб прайсці з дачкой медагляд.
Наймальнік адмовіў яму і, калі кіроўца
не з'явіўся на працу, звольніў яго. Як
высветлілася, у К. чацвёра дзяцей, на
дваіх з іх ён выплачвае аліменты, а двое
жывуць разам з ім. Паколькі жонкі часова не было дома, клопаты аб сыне і
дачцэ леглі на бацькавы плечы. 16 лістапада К. даведаўся, што дзіцячы сад,
у які ходзіць яго шасцігадовая дачка,
17 лістапада працаваць не будзе ў сувязі з аварыяй сістэмы водазабеспячэння. Акрамя таго, каб правесці медагляд
дашкольнікаў, 17 лістапада спецыялісты
раённай паліклінікі прыедуць у амбулаторыю ў пасёлак Чырвонае. Дачка К.
таксама павінна была праходзіць такі
медагляд. Суд прызнаў звальненне істца
незаконным, бо той адсутнічаў на працы па ўважлівай прычыне, і аднавіў яго
на ранейшым месцы працы, спагнаў з
адказчыка сярэдні заробак за час вымушанага прагулу, а таксама кампенсацыю
маральнай шкоды.
— Які мак сі маль ны па мер кампенсацыі маральнай шкоды могуць
атрымаць работнікі ў выпадку іх незаконнага звальнення або незаконнага
пераводу на іншую працу?
— Ніводзін нарматыўны прававы акт
не прадугледжвае памер кампенсацыі
маральнай шкоды. Пад маральнай шкодай варта разумець фізічныя і маральныя пакуты, якія зведвае грамадзянін.
Яе памер вызначаецца судом у залежнасці ад характару прычыненых пацярпеламу пакут, а таксама ступені віны
таго, хто нанёс шкоду. Пры вызначэнні
памеру кампенсацыі павінны ўлічвацца
патрабаванні разумнасці і справядлівасці. Сёння памер кампенсацыі маральнай
шкоды па працоўных спрэчках вагаецца
ад аднаго да двух мільёнаў беларускіх
рублёў.
— Але ж, пэўна, далёка не заўсёды
іскі аб аднаўленні на працы задавальняюцца?

(Заканчэнне.
Пачатак на 1-й стар.)
Пуцёўкі ў лагер выдзяляюцца бясплатна для дзяцей-сірот, дзяцей са шматдзетных сем'яў, дзяцей-інвалідаў. Мясцовымі
выканкамамі можа быць прадугледжана
выдзяленне дадатковых сродкаў і для іншых катэгорый дзяцей, напрыклад, тых,
хто знаходзіцца ў сацыяльна небяспечным
становішчы, каб выдаць ім бясплатную пуцёўку, адзначыла спецыяліст.
Улетку 2013 года ў лагерах усіх тыпаў прайшлі аздараўленне 382,7 тыс.
дзяцей (218,9 тыс. дзяцей у лагерах з
дзённым і 163,8 тыс. дзяцей — з кругласутачным знаходжаннем). Усяго на працягу 2013 года ў аздараўленчых лагерах
рэспублікі было аздароўлена 579,3 тыс.
дзяцей.
Плануецца, што ў лагерах з кругласутачным знаходжаннем правядуць адзін з летніх
месяцаў больш за 144 тысячы беларускіх
школьнікаў, у тым ліку ў профільных —
звыш 32,1 тысячы. У лагерах з дзённым
знаходжаннем змогуць аздаравіцца больш
за 206.800 дзяцей. У лагерах працы і адпачынку — 13,4 тыс. падлеткаў ва ўзросце ад
14 да 18 гадоў. У лагерах з кругласутачным
знаходжаннем за кошт сродкаў рэспубліканскага бюджэту гэтым летам адпачнуць
3410 дзяцей, якія пацярпелі ад катастрофы
на Чарнобыльскай АЭС. З выкарыстаннем
сродкаў рэспубліканскага бюджэту таксама атрымаюць пуцёўкі на летні адпачынак
160 дзяцей ваеннаслужачых і інвалідаў баявых дзеянняў на тэрыторыі іншых дзяржаў.
Святлана БУСЬКО.

У сувязі з неабходнасцю паэтапнага вызвалення тэрыторыі сталічнага аўтавакзала «Маскоўскі» з 1 красавіка на дыспетчарскую станцыю «Славінскага»
пераводзіцца шэраг прыгарадных маршрутаў.
Па вод ле ін фар ма цыі дзяр жаў на га прад пры ем ства
«Мінсктранс», гаворка ідзе пра 36 прыгарадных маршрутаў,
сярод якіх, у прыватнасці, №№ 21, 251, 350, 351, 351 А, 254,
302, 353, 347, 413, 212, 240, 244, 417 Д, 309, 310, 410 і іншыя. Адначасова канцавая «Гарадок» пераймянуецца ў «С/т
«Сонечны», «С/т «Агароднік» у «Дуброўка» (для маршрута
№ 309 Д), «14-ы кіламетр» — у «Паварот Вярбіцкія», «Пасёлак Лясны» пераймянуецца ў «Аграгарадок «Лясны».

У абітурыентаў БДУ ёсць магчымасць
асабіста задаць пытанне рэктару
У наступным навучальным годзе ў Белдзяржуніверсітэце стартуе інавацыйны
адукацыйны праект: у Інстытуце бізнесу і менеджменту тэхналогій распачнецца падрыхтоўка на англійскай мове
кадраў для рускамоўнай і англамоўнай
сфер вядзення бізнесу.
— Раней навучанне на англійскай мове
практыкавалася ва ўніверсітэце толькі на некаторых спецыяльнасцях у магістратуры, а цяпер
размова ідзе пра першую ступень вышэйшай
школы, — расказаў на сустрэчы з журналістамі рэктар БДУ, акадэмік Сяргей АБЛАМЕЙКА. — На спецыяльнасць «Бізнес-адміністраванне» будуць набірацца дзве групы:
адна — з рускай і другая — з англійскай мовай
навучання. Для чытання лекцый і практычных
семінараў плануем прыцягваць выкладчыкаў
з устаноў адукацыі Еўропы і ЗША. Тым больш
што ў Інстытуце бізнесу і менеджменту БДУ
ўжо назапашаны багаты досвед выкладання
бізнес-дысцыплін на англійскай мове.
Сяргей Абламейка паведаміў, што стаць
студэнтам англамоўнай групы могуць як замежныя, так і беларускія абітурыенты. Па
ўмовах прыёму ў групу з англійскай мовай
будуць залічвацца абітурыенты, якія паспяхова пройдуць у верасні гутарку па англійскай
мове. Праўда, добра здадзенае цэнтралізаванае тэсціраванне таксама ніхто не адмяняў.
Навучанне будзе весціся на платнай аснове,
і, хутчэй за ўсё, кошт англамоўнага навучання будзе нават вышэйшым, чым на самых
прэстыжных спецыяльнасцях БДУ, паколькі
і намаганні выкладчыкаў ацэньваюцца крыху

ХУТКА ЛЕТА
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кліматычныя. Але кіраўнік цэнтральнага
рэгіёна ўпэўнены: сёлета аграрыі навярстаюць упушчанае: сельскагаспадарчыя культуры выйшлі з зімы ў добрым стане, практычна не спатрэбіцца
перасяваць плошчы.
Сямён Шапіра таксама расказаў,
што па выніках дзейнасці за 2014 год
лепшы раён Міншчыны атрымае 400
млрд рублёў з абласнога бюджэту. Такіх сродкаў дастаткова, каб прывесці
ў ідэальны стан адзін раённы цэнтр.
Акрамя таго, гэта нядрэнны стымул да
больш плённай працы, правядзення
«Дажынак». Сёлета, напрыклад, Дзяржынскаму і Крупскаму раёну выдзелена
па 100 млрд рублёў. Менавіта гэтыя рэгіёны за апошнія тры гады дасягнулі значных поспехаў у развіцці — з улікам не
толькі аб'ёму вытворчай прадукцыі, але
і заработнай платы, сацыяльных складнікаў. 100 мільярдаў рублёў атрымала і
Заслаўе, дзе ладзіцца Дзень беларускага пісьменства. Дарэчы, у горадзе
ідзе актыўная падрыхтоўка да свята, за
кожным аб'ектам замацаваны арганізацыі, ведамствы, якія прыводзяць у парадак крамы, фасады камбіната бытавога
абслугоўвання, паштовага аддзялення,
жылых будынкаў, цэнтральную плошчу
і чыгуначную станцыю.

— Вядома, калі будзе
ўстаноўлена, што пры
звальненні наймальнік
не парушыў заканадаўства, суд адмовіць работніку ў задавальненні
іску. У якасці прыкладу
магу прывесці гісторыю
настаўніцы пачатковых
класаў Ш., якая трапіла
пад скарачэнне. Тое скарачэнне было выклікана
аб'ектыўнымі прычынамі: паменшыўся набор
вучняў у школе. Жанчы-

Пры разглядзе працоўных
спрэчак работнікі вызваляюцца
ад дзяржаўнай пошліны і іншых
судовых выдаткаў.
на звярнулася ў суд з іскам аб аднаўленні на працы, спагнанні сярэдняга
заробку за час вымушанага прагулу,
кампенсацыі маральнай шкоды. Яна
сцвярджала, што мела перавагі ў пакіданні на працы перад іншымі настаўнікамі. Суд устанавіў, што ўсе настаўнікі
пачатковых класаў маюць вышэйшую
кваліфікацыйную катэгорыю, роўную
прадукцыйнасць працы і кваліфікацыю.
Таму пры выбары работніка для звальнення па скарачэнні штата, наймальнік кіраваўся калектыўным дагаворам.
Згодна з ім пры роўнай прадукцыйнасці
працы і кваліфікацыі перавага ў пакіданні на працы аддаецца: работнікам,
якія з'яўляюцца адзінымі карміцелямі ў
сям'і; сямейным пры наяўнасці дваіх і
больш дзяцей; якія маюць бесперапынны стаж працы ва ўстанове 15 гадоў;
якія атрымалі траўму або прафзахворванне на вытворчасці; работнікам, якім
да пенсіі засталося 5 і менш гадоў. Ш.
ні да адной з пералічаных катэгорый не
адносілася. Акрамя таго, ёй наймальнік
прапаноўваў іншыя вакантныя пасады ў
школе. Працу выхавальніцы дзіцячага
садка і настаўніцы пачатковых класаў у
дзвюх школах раёна ёй прапаноўваў і
аддзел адукацыі райвыканкама. Ад усіх
прапаноў Ш. адмовілася. Паколькі парушэнняў заканадаўства пры звальненні
ісціцы не было дапушчана (ёй паведамілі аб звальненні не менш чым за два
месяцы; выплацілі выхадную дапамогу ў памеры трохразовага сярэдняга

НАВІНЫ

Мінадукацыі сумесна з НАН
Бе ла ру сі вя дзец ца пла на вая
работа па падрыхтоўцы міжнароднай навуковай канферэнцыі «Першая сусветная вайна
ў гіс тарычным лёсе Еўропы».
Арганізацыйным камітэтам прапанавана правесці гэтую канферэнцыю ў Вілейцы з наведваннем удзельнікамі канферэнцый
памятных месцаў Вілейшчыны,
звязаных з падзеямі Першай сусветнай вайны.
Цэнтральнымі мерапрыемства мі, пры мер ка ва ны мі да
стагоддзя пачатку Першай сусветнай вайны, стане ўрачыстае адкрыццё мемарыяльнага
комплексу па лініі супрацьстаяння 1915-1917 гадоў у г. Смаргоні, якое запланавана сёлета на
1 жніўня. Тут таксама пройдзе
мітынг-рэквіем і тэатралізаванае шоу пры ўдзеле ваенна-гістарычных клубаў і ўніфармісцкіх
грамадскіх аб'яднанняў.
Цяпер міністэрствамі культуры, спорту і турызму, абароны,
НАН краіны, аблвыканкамамі,
Мінгарвыканкамам і іншымі арганізацыямі вядзецца сістэмная
работа па выкананні плана мерапрыемстваў. У прыватнасці,
у Міністэрстве спорту і турызму распрацаваны турыстычныя
маршруты «Аўгустоўскі канал у
гісторыі Першай і Другой сусветных войнаў», «Пад крыжам Святога Георгія: дарогамі Першай
су свет най вай ны», «Пер шая
сусветная вайна на Палессі».

Гро дзен скім абл вы кан ка мам
праводзяцца экскурсіі па маршру тах «Рэканструкцыя падзей
«Дарога памяці» (па фартыфікацыйных збудаваннях Гродзенскай крэпасці), «На хвалях часу»
(па месцах баявых дзеянняў у
гады Першай сусветнай вайны). Мінскім аблвыканкамам
распрацаваны турыстычныя аўта- і веламаршруты па месцах,
звязаных з падзеямі Першай
сусветнай вайны на тэрыторыі
Вілейскага раёна і г. Вілейка.
Міністэрства культуры сумесна з Нацыянальнай бібліятэкай
і лаўрэатам прэміі Прэзідэнта
Рэспублікі Беларусь «За духоўнае адраджэнне» Уладзімірам
Ліхадзедавым рэалізаваны культурна-асветніцкі праект «Драма Першай сусветнай». Праект
уключае арганізацыю кніжнай
выставы, на якой прадстаўлена
каля 500 выданняў па тэме Першай сусветнай вайны з фондаў
Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі, а таксама прэзентацыю
кніг У. Ліхадзедава «Беларусь
праз аб'ектыў нямецкага салдата. 1915-1918» і Валянціны Бялявінай «Беларусь у гады Першай
сусветнай вайны» і «Беларусь у
гады Першай сусветнай вайны.
Дакументы».
Нацыянальным гістарычным
музеем Беларусі падрыхтаваны
перасоўныя тэматычныя выстаўкі, якія будуць прадстаўлены ва
ўсіх абласных музеях. Сумесна
з МЗС плануецца экспанаванне выставак у дыпламатычных
прадстаўніцтвах нашай краіны
за мяжой.

месячнага заробку), суд адмовіў Ш. у
задавальненні іску.
— Ці магчыма выйграць падобны
працэс работніку, не звяртаючыся да
дапамогі адвакатаў, наняць якіх у людзей часам няма грошай?
— Вядома, удзел у судовым працэсе
адваката значна аблягчае становішча
работніка. Адвакат дапаможа яму скласці іскавую заяву, сфармуляваць патрабаванні, якія работнік жадае заявіць у суд,
растлумачыць, якія дакументы неабходна
падаць адначасова з іскавай заявай. Гэта
дапаможа выключыць выпадкі адмовы ў
завядзенні справы, калі ісцец не выканаў
папярэдні парадак разгляду спрэчкі ў камісіі па працоўных спрэчках або пакідання заявы без руху, калі яна не адпавядае
патрабаванням, прадугледжаным Грамадзянскім працэсуальным кодэксам. Тым
больш заканадаўствам прадугледжана,
што юрыдычная дапамога грамадзянам
пры вядзенні спраў па працоўных спрэчках аказваецца за кошт сродкаў калегіі
адвакатаў. Аднак, вядома, ёсць работнікі,
якія самастойна звяртаюцца ў суд, граматна складаюць іск.
— Ксенія Іванаўна, што б вы парэкамендавалі кіраўнікам арганізацый
пры заключэнні працоўнага дагавора?
І работнікам, якія іх падпісваюць?
— Ра бот нік і най маль нік па він ны
ўзгадніць узаемныя правы і абавязкі,
тэрмін працоўнага дагавора, рэжым і
аплату працы і іншыя ўмовы. Рэкамендуецца выкарыстоўваць прыкладную форму працоўнага дагавора і прыкладную
форму кантракта, зацверджаныя адпаведна Міністэрствам працы і Саветам Міністраў. У працоўныя дагаворы, вядома,
наймальнік можа ўключаць дадатковыя
ўмовы, аднак яны не павінны пагаршаць
становішча работніка.
Надзея ДРЫЛА.

ПАДЗЕІ

(Заканчэнне.
Пачатак на 1-й стар.)
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НАДЗЁННАЕ

ВЫСТАВА КЛІЧА АДПАЧЫЦЬ АКТЫЎНА!
З 2 па 5 красавіка ў Мінску ў выставачным цэнтры
на вуліцы Янкі Купалы пройдзе міжнародная спецыялізаваная выстава «Паляванне і рыбалоўства.
Вясна-2014».
Па традыцыі, на ёй шырока будуць прадстаўлены найперш тавары і паслугі ад падведамасных Міністэрству лясной гаспадаркі арганізацый. «Белдзяржпаляванне» падрыхтавала новую сувенірную прадукцыю. Запланавана
прэзентацыя новага каталога айчынных лясных гаспадарак. На выставе ў іх можна будзе набыць туры выхаднога дня. Паляўнічыя змогуць купіць пуцёўкі на паляванне
на вадаплаўную дзічыну, у прыватнасці, на вальдшнэпаў.
Можна будзе набыць і падсадных качак. А рыбаловам-аматарам прапануюць туры ў Нацыянальныя паркі «Прыпяцкі»,
«Браслаўскія азёры».
На другім паверсе выставачнага цэнтра зноў будзе працаваць выстаўка паляўнічых трафеяў. Не зменіцца і яшчэ
адна традыцыя — падчас работы выставы можна будзе
паспытаць стравы паляўнічай кухні, якія будуць гатаваць
тут жа, на свежым паветры — на адкрытай пляцоўцы каля
павільёна. Плануецца, што наведнікі змогуць пакаштаваць
шурпу.
Будуць шырока прадстаўлены дары прыроды — ягады,
грыбы, мёд, а таксама венікі для лазні, сувеніры з дрэва.
Ахвотныя змогуць набыць пушніну — шкуры ваўка, лісы,
куніцы, янотападобнага сабакі, бабра.
Беларускае таварыства паляўнічых і рыбаловаў таксама
прапануе туры ва ўсе паляўнічыя гаспадаркі. Уладальнікі паляўнічых сабак змогуць атрымаць рэгістрацыйную картку на
іх, а пры жаданні — атрымаць экспертную ацэнку сабакі.
У экспазіцыі выставы будуць прадстаўлены паляўнічыя і
рыбалоўныя тавары: аксесуары, адзенне, амуніцыя, спецыялізаваная зброя і боепрыпасы, спецыяльныя транспартныя
сродкі і іншае.
Сяргей РАСОЛЬКА.

БУДУЧЫЯ МАМЫ... ЗАСПЯВАЮЦЬ!
У Віцебскай абласной філармоніі ўмеюць па-добраму заінтрыгаваць гледачоў рознага ўзросту і
здзіўляюць шэдэўрамі музыкі нават тынейджараў.
У гэтай жа ўстанове культуры ўпершыню ў краіне
рэалізуецца ўнікальная музычная праграма для будучых мам.
— Музычная праграма для дзяцей «Альбом для юнацтва»
дае магчымасць юным гледачам пазнаёміцца з часткай вядомага аднайменнага твора Раберта Шумана ў выкананні
прызнанага калектыву «Віцебскія віртуозы», — паведамілі
«Звяздзе» ў філармоніі.
Выдатны нямецкі кампазітар Шуман, якога музыказнаўцы часта называюць «вешчай птушкай музыкі», калісьці
сказаў: «На ласунках, пірожных і цукерках ніводнае дзіця
не вырасце здаровым чалавекам. Духоўная ежа, таксама
як і цялесная, павінна быць простай і здаровай. Вялікія майстры дастаткова паклапаціліся аб такой ежы: карыстайся
ёю!» Вось і ў філармоніі «кормяць» тынейджэраў духоўнымі
«ласункамі».
А ў Дзень касманаўтыкі, 12 красавіка, у рамках музычнага цыкла для будучых мам «Выткаць душу з нот»
жанчыны выканаюць музычныя творы пад кіраўніцтвам
саліс таў філармоніі. Як паабяцалі ва ўстанове культуры, песні будуць нескладанымі для выканання, таму ніякай папярэдняй спецыяльнай музычнай падрыхтоўкі не
спатрэбіцца. У рамках канцэртна-пазнавальнай праграмы
«Гуллівы настрой» слухачкі пачуюць лепшае з музычнай
класікі. Што цікава, проста ў філармоніі арганізуюць пазнавальныя гутаркі і індывідуальныя кансультацыі з псіхолагам і гінеколагам.

ЖАНЧЫНА ВЫРАТАВАЛА РЫБАКА
Дзякуючы гераізму жанчыны, якая стала выпадковай
сведкай таго, як тануў рыбак, апошні застаўся жывы:
яна ўтрымлівала яго да прыезду выратавальнікаў.
— У вёсцы Малыя Лётцы а сёмай гадзіне вечара жанчына, якая гуляла па беразе возера, убачыла, што пад лёд,
прыкладна за 20 метраў ад берага, праваліўся рыбак. Яна
выклікала выратавальнікаў. Як потым паведамілі відавочцы
здарэння, рыбака папярэджвалі аб небяспецы выхаду на
тонкі лёд пры тэмпературы паветра +10 градусаў. Але ён
вырашыў рызыкнуць, спадзеючыся на ўлоў. Жанчына да
прыбыцця пажарных з дапамогай вяроўкі ўтрымлівала чалавека, які быў у вадзе, — паведаміла «Звяздзе» Марына
Фандо, прэс-сакратар Віцебскага абласнога ўпраўлення
па надзвычайных сітуацыях.
Пра «выратавальніцу з народа» вядома, што яна адпачывала ў санаторыі «Лётцы». А пра выратаванага, што ён — з
Віцебска. Рыбак з дыягназам «пераахаладжэнне» шпіталізаваны ў бальніцу. Стан яго здароўя медыкі ацэньваюць як
сярэдняй ступені цяжкасці. Устаноўлена, што мужчына быў
цвярозы. У дзень здарэння таўшчыня лёду на возеры была
ўсяго 5 сантыметраў.
Аляксандр ПУКШАНСКІ.

