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Radio Alise Plus ēterā ziņas “Pasaulē, Latvijā, Latgalē”, studijā Juris Saukāns.
========================================== 
ANO bēgļu lietu aģentūra paziņojusi, ka Krievijas iebrukums Ukrainā izraisījis lielāko bēgļu plūsmu kop� Otrā pasaules kara. Aģentūras pārstāve Vācijā Katarīna Lumpa iztgeikusies, ka vairāk nekā 7,9 miljoni cilvēku ir devu�ies bēgļu gaitās prom no valsts, un vēl 5,9 miljoni ir pārvietoti valsts iek�ienē. Gandrīz 14 miljoni cilvēku, kas kara dēļ biju�i spiesti pamest savas mājas, veido vairāk nekā tre�daļu Ukrainas iedzīvotāju. Vācija Ukrainas kara bēgļu atbalstam atvēlējusi vairāk nekā pusmiljardu eiro, kas ir otrs lielākais ieguldījums aiz ASV.
========================================== 
Zviedrijas premjerministrs Ulfs Kristersons svētdien paziņoja, ka Zviedrija nevar izpildīt atsevi�ķas Turcijas prasības. Turcija kā NATO dalībvalsts jau mēne�iem ilgi bloķē Somijas un Zviedrijas pievienošanos NATO. Ankara pieprasījusi, lai Zviedrija un Somija ieņem stingrāku nostāju pret kurdu grupējumiem, kurus Turcijas puse dēvē par "teroristiskiem". Atgādinā�u, ka, reaģējot uz Krievijas atkārtoto iebrukumu Ukrainā, Zviedrija un Somija atteicās no gadu desmitiem ilgās militārās neitralitātes politikas un pieteicās dalībai NATO. Somijas ārlietu ministrs ˛urnālistiem sacīja, ka "Somijai nav tik lielas steigas pievienoties NATO, lai tā nevarētu pagaidīt, kamēr zaļo gaismu saņem arī Zviedrija". NATO un Lietuvas amatpersonas gan pauž cerību, ka nākamajā NATO samitā, kas jūlijā iecerēts Viļņā, Somija un Zviedrija pirmo reizi piedalīsies kā pilntiesīgas dalībvalstis. ========================================== Lietuvas prezidents Gitans Nausēda plāno tikties ar NATO dalībvalstu līderiem vēl pirms jūlijā Viļņā gaidāmā alianses samita, lai vairotu atbalstu iecerei par Ukrainas uzņem�anu NATO. Samits Lietuvā notiks 11.-12.jūlijā, un tajā varētu piedalīties apmēram 40 delegācijas no NATO dalībvalstīm un partnervalstīm. Iepriek�ējais NATO samits notika Madridē no �ā gada 28. līdz 30.jūnijam. ========================================== Latvijas Valsts dro�ības dienests informē, ka aizturējis, citēju: “Krievijas atbalstītāju, kura aktivitātes interneta vidē VDD vērtējumā ilgākā laika periodā biju�as vērstas uz naida izraisī�anu pret latvie�iem un ukraiņiem, kā arī Krievijas uzsāktā kara pret Ukrainu attaisno�anu un slavinā�anu.” (Citāta beigas). Vairāki mediji raksta, ka aizturētais varētu būt Edgars Bleiders.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++VDD video koplieto�anas platformā "TikTok" ir konstatējis vairākus personas izveidotus profilus, kuri regulāri papildināti ar saturu. Aizdomās turētajam 6.janvārī piemēroja dro�ības līdzekli apcietinājumu, nosakot, ka tas var tikt atcelts, ja mēne�a laikā tiks samaksāta dro�ības nauda 3500 eiro. Vīrie�a sociālajos tīklos ievietotajiem video saturs pamatā atra˛o Kremļa naratīvus par demokrātijas trūkumu Latvijā, to, ka Latvijā nav brīvības, pārdzīvojumus par Uzvaras pieminekļa nojauk�anu Rīgā, paziņojumus, ka Latvija esot nenonaicisma un fašisma sabiedrotais u.t.t.
 ========================================
Nils Ušakovs, biju�ais Rīgas mērs un tagad Eiropas Parlamenta deputāts, neizslēdz sadarbību ar jaunajā Saeimas sasaukumā ievēlēto deputātu Aināru Šleseru. Katrā ziņā TV3 raidījumā "900 sekundes" viņ� sacīja, ka ideja par politisko spēku konsolidāciju ir atbalstāma, kaut gan par konkrētu sadarbību esot pāragri spriest. Apmeklējot sociāldemokrātiskās pattijas saka’’na interneta mājas lapu, lasāms uzraksts “Pa�laik notiek partijas biedru pārreģistrācijas process. Sekojiet līdzi partijas aktivitātēm Saskaņa SDP facebook lapā. Partijas mājaslapa tiks atjaunota pēc kārtējā partijas kongresa.”
 ========================================= Šorīt ūdens līmenis Daugavā pie Zeļķu dzelzceļa tilta starp Jēkabpili un Pļaviņām sasniedza 8,4 metrus virs novērojumu stacijas nulles atzīmes. Tas ir augstākais ūdens līmenis, kas �ajā vietā reģistrēts. Pēdējās desmit dienās ūdens līmenis kopumā cēlies par vairāk nekā pieciem metriem. Arī pie Pļaviņām turpinās ūdens līmeņa svārstības, bet tas nav bīstami augsts. Pie Jēkabpils ūdens līmenis sācis lēnām paaugstināties, bet aug�pus Jēkabpils ūdens līmenis Daugavā pazeminās. Hidrologu vērtējumā sare˛ģītākā situācija ir Pļaviņu ūdenskrātuvē un aug�pus tās, kur lielu ledus sablīvējumu papildina jauni vi˛ņi. Svētdien pie Pļaviņām Aiviekste izgāja no krastiem, applūdinot vairāku māju pagalmus, un da˛i cilvēki arī evakuēti, bet vakar plūdu dēļ slēgts vietējais autoceļ� Straumēni-Bībāni. Jēkabpils novada domes priek�sēdētājs Raivis Ragainis ˛urnālistiem apliecināja, ka situācija upēs nepārtraukti tiek monitorēta un mainās ik pa stundām. 
==========================================
Daugavpils 17.pasta nodaļa Strādnieku ielā �odien atsāka klientu apkalpo�anu rekonstruētās un labiekārtotās telpās. Tās sāka rekonstruēt pērn 31.oktobrī. =======================================
 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.

