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Radio Alise Plus ēterā ziņas “Pasaulē, Latvijā, Latgalē”, studijā Juris Saukāns.
========================================== 
Somālijā ziemeļos no galvaspilsētas Mogadī�o teroristi uzbruka armijas nometnei un nogalināja 15 karavīrus, tajā skaitā augsta ranga komandieri. Atbildību par uzbrukumu uzņēmusies islāmistu kaujinieku organizācija "Al-Shabaab". Vispirms uzbrucēji pie armijas nometnes uzspridzināja automa�īnu ar sprāgstvielām, pēc tam iebruka nometnē. Pēc armijas pārstāvju teiktā, uzbrukumā nogalināti arī apmēram 20 teroristi.
========================================== 
Ukrainas prezidenta biroja padomnieks Oleksijs Arestovičs iesniedzis atlūgumu saistībā ar saviem kļūdainajiem izteikumiem par Krievijas raķetes trāpījumu dzīvojamai ēkai Dnipro. Pēc tam, kad Krievijas raķete sestdien trāpīja dzīvojamai ēkai Dnipro, Arestovičs paziņoja, ka raķete nokritusi uz mājas, jo to notriekusi Ukrainas pretgaisa aizsardzība. Protams, viņa teikto tira˛ēja Krievijas amatpersonas un propaganda. Pēc jaunākajiem datiem, Krievijas raķetei sagraujot dzīvojamo ēku Dnipro, nogalināti 44 cilvēki. Pieminot �o traģēdiju, Maskavas centrā tiek nolikti ziedi pie pieminekļa ukraiņu dzejniecei Lesjai Ukrainkai. Sociālajos tīklos un neatkarīgajos interneta medijos publiskotie fotoattēli liecina, ka pie pieminekļa nolikti ziedi un rotaļlietas, kā arī ierāmēta fotogrāfija, kurā redzama raķetes sagrautā daudzdzīvokļu ēka. ========================================== Eiropas Parlamenta deputāti �odien iztaujā Eiropas Komisijas pārstāvjus par iespējām izveidot tribunālu saistībā ar Ukrainā pastrādātiem kara noziegumiem, par to ˛urnālistus informēja EP preses sekretārs Latvijā Jānis Krastiņ�. Gaidāms, ka ceturtdien, 19.janvārī, sekos balsojums par rezolūciju.
==========================================
Svētdien Rēzeknes kultūras namā Mazākumtautību amatiermākslas kolektīvu skatē atlasīs kolektīvus dalībai 27. Vispārējos latvie�u Dziesmu un 17. Deju svētkos. Skatē piedalīsies Rēzeknes pilsētas un apkārtējo Rēzeknes, Jēkabpils, Ludzas, Balvu, Alūksnes un Krāslavas novadu kolektīvi. ========================================= SIA "Latvijas sabiedriskais autobuss" janvāra sākumā iesniegusi Administratīvajā rajona tiesā prasību pret Daugavpils pa�valdību par nelikumīgu valsts atbalsta pie�ķir�anu AS "Daugavpils satiksme" un SIA "Daugavpils autobusu parks", nesaskaņojot to ar Eiropas Komisiju. "Latvijas sabiedriskā autobusa" pārstāvji skaidro, ka Daugavpils pa�valdība 2011.gada decembrī tie�ā pie�ķīrumā noslēdza līgumu ar "Daugavpils satiksmi" par sabiedriskā transporta pakalpojumu nodro�inā�anu. �obrīd uz �ī līguma pamata kompānija nodro�ina pasa˛ieru pārvadājumus trijos tramvaju mar�rutos un 34 pilsētas autobusu mar�rutos.  "Tādējādi kop� 2014.gada 1.janvāra Daugavpils valstspilsētas pa�valdība, neorganizējot atklātu konkursu un tie�ā pie�ķīruma ietvaros noslēdzot pakalpojumu līgumu, tai piedero�ai kapitālsabiedrībai - "Daugavpils satiksme" - ir pie�ķīrusi ekskluzīvas sabiedriskā transporta pakalpojumu snieg�anas tiesības ar autobusiem Daugavpils valstspilsētas administratīvajā teritorijā," norāda "Latvijas sabiedriskā autobusa" pārstāvji, pau˛ot, ka pa�valdība pilnā apmērā kompensē izmaksas, kas saistītas ar sabiedriskā transporta pakalpojumu snieg�anu, un �ī kompensācija pārsniedz pārvadātāja gūtos ieņēmumus par sniegtajiem pakalpojumiem. "Latvijas sabiedriskā autobusa" pārstāvji min, ka gan ar pa�valdību noslēgtais tie�ā pie�ķīruma līgums, gan ar ATD noslēgtie līgumi pārkāpj regulu, tāpēc secināms, ka "Daugavpils autobusu parks" un "Daugavpils satiksme" ir saņēmusi prettiesisku valsts atbalstu, līgumi, ar kuriem ir šis atbalsts pie�ķirts, ir atzīstami par spēkā neeso�iem, bet pie�ķirtais valsts atbalsts ir atgūstams.
=======================================
Aug�daugavas novadā �odien norisinās mutiska izsole sešiem pa�valdības nekustamajiem īpa�umiem: "Ceļmalas" Skrudalienas pagastā, "Kalves" Vabolē, starpgabali, kas ietilpst nekustamajā īpa�umā "Ābeļziedi" Vi�ķu pagastā un "Kalinkos" Maļinovas pagastā, tāpat zemes vienības 2,85 ha platībā Biķernieku pagastā un 0,35 ha Kalupes pagasta Krivānos. 
==========================================
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.

