3

Radio Alise Plus ēterā ziņas “Pasaulē, Latvijā, Latgalē”, studijā Juris Saukāns.
========================================== 
ASV prezidents D˛o Baidens un Vācijas kanclers Olafs �olcs vakar vienoju�ies nosūtīt Ukrainai kaujas bruņuma�īnas. Runa ir par  amerikāņu kājnieku kaujas ma�īnām "Bradley" un vācu "Marder". Kā teikts Baltā nama paziņojumā, abas valstis plāno arī apmācīt Ukrainas spēkus �o ieroču izmantošanā. Vācija arī sekos ASV piemēram un piegādās Ukrainai pretgaisa aizsardzības sistēmu "Patriot". Kopumā 2,85 miljardus dolāru vērtā palīdzība ir lielākā militāro iekārtu pake�u virknē, ko Pentagons sarūpējis no saviem krājumiem. �īs palīdzības mērķis ir nodro�ināt Ukrainai iespējami lielāku atbalstu ziemas mēne�os vēl pirms pirms pavasara iesāk�anās, kad paredzama kauju intensitātes palielinā�anās. ========================================== 
Ukrainas prezidenta Volodimira Zelenska padomnieks Mihailo Podoļaks vakar noraidīja Krievijas prezidenta Vladimira Putina aicinājumu Kijivai sekot Krievijas piemēram un izsludināt pamieru frontē Ukrainā pareizticīgo Ziemassvētku laikā. Komentārā presei Podoļaks nosauca Putina soli par propagandas ˛estu un viltību. Kā ziņo aģentūras AFP ˛urnālisti, Doneckas apgabala pilsētā Bahmutā šodien bija dzirdama artilērijas ap�aude no abām frontes līnijas pusēm, arī pēc plkst.11 pēc Latvijas laika, kad, saskaņā ar Krievijas apgalvojumiem, bija jāstājas spēkā Kremļa izsludinātajai vienpusējai uguns pārtrauk�anai.  Savukārt Baltkrievijas Aizsardzības ministrija paziņojusi, ka Baltkrievijā Baranavičos šodien ieradies vēl viens e�elons ar krievu kara tehniku, kas paredzēta Baltkrievijas un Krievijas bruņoto spēku kopīgajai reģionālajai vienībai. E�elonā ir kravas ma�īnas "Kamaz" un "Ural", vilcēji, degvielas cisternas, zenītlielgabali, lauka virtuves un ūdens mucas. ========================================== Krievijas neatkarīgā programma "Do˛dj" pārsūdzēs mūsu Nacionālās elektronisko pla�saziņas līdzekļu padomes lēmumu atņemt šim medijam apraides atļauju. Pla�āka informācija par to gan esot gaidāma vēlāk. Šonedēļ ir samaksāts 10 000 eiro sods, ko NEPLP kanālam bija piemērojusi par okupētās Krimas iezīmē�anu Krievijas sastāvā un Krievijas armijas nosauk�anu par "mūsu armiju". NEPLP lēmums stājās spēkā naktī uz 8.decembri, kad "Do˛dj" bija jāpārtrauc raidī�ana Latvijas teritorijā. ========================================== Sabiedrības iniciatīvu portālā "Manabalss.lv" sākta parakstu vāk�ana par pirotehnikas tirdzniecības un lieto�anas aizliegumu privātpersonām Latvijā. Kā iniciatīvas pārstāvis norādīts Kārlis Zeiļa. Viņ� rosina pilnībā izslēgt neprofesionālu pirotehnikas izmanto�anu visās iespējamās vietās, tā samazinot traumas un ugunsnelaimju cēloņus, mājdzīvnieku stresu un to noklī�anas gadījumu skaitu.
========================================
AS "Daugavpils satiksme" ar Eiropas Savienības Kohēzijas fonda atbalstu iegādāsies 16 jaunus, videi draudzīgus autobusus par 5,6 miljoniem eiro. Par to liecina elektroniskās iepirkumu sistēmas EIS dokumenti. Līgumi noslēgti 30.decembrī par kopējo līgumcenu 5 628 817 eiro. Divu veidu autobusu piegādi veiks SIA "Scania Latvia"- tie būs 14 jauni zemās grīdas autobusi, darbināmi ar saspiesto dabasgāzi, kā arī astoņi autobusi ar 140 vietām.

Tre�ajā iepirkumā par divu jaunu ar elektrību darbināmu M3 kategorijas mazas ietilpības autobusu piegādi uzvarēja Igaunijā reģistrēts uzņēmums "Aktsiaselts Iv Pluss", kas apņemas ne vēlāk kā līdz novembra beigām piegādāt specifikācijai atbilsto�us "Iveco" mikroautobusus.
========================================= Šodien noslēdzās Daugavpils pilsētas pa�valdības rīkotais fotokonkurss “Ziemassvētki Ledus pilī - Daugavpilī”. Facebook balsojumā noskaidroti 5 labāko svētku fotogrāfiju autori, kuri saņems piemiņas balvas no pa�valdības. Kopumā bija iesniegtas 18 autoru fotogrāfijas, un sociālo tīklu lietotājiem līdz 6. janvāra rītam bija iespēja balsot par skaistāko svētku bildi, liekot atzīmi “Patīk”. Par fotokonkursa “Ziemassvētki Ledus pilī – Daugavpilī” uzvarētājiem ir kļuvu�i Ingus Zalāns, Andrejs Gerasimovs, Oļesja Aleksejeva, Diāna Firsova un Inga Špakovska. Pirmdien pa�valdības pārstāvji sazināsies ar uzvarētājiem, lai vienotos par balvu saņem�anu. =======================================
 Ziņu apskatu “Pasaulē, Latvijā, Latgalē” pēc publikāciju materiāliem sagatavoja radio Alise Plus informācijas un ziņu dienests ar "Sabiedrības Integrācijas Fonda" atbalstu, radio Alise Plus studijā bija Juris Saukāns.

