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Radio Alise Plus ēterā ziņas “Pasaulē, Latvijā, Latgalē”, studijā Juris Saukāns.
========================================== 
Sanktgallenes Universitātes un Starptautiskā mened˛menta attīstības institūta pētījums liecina, ka, neskatoties uz pla�o nosodījumu Krievijas iebrukumam Ukrainā, tikai 8,5%  no tiem rietumvalstu uzņēmumiem, kas pirms kara darbojās Krievijas tirgū, to ir pametu�i. Laikā, kad sākās uzbrukums Ukrainai, Krievijā darbojās 1404 ES un G7 valstīs bāzētu kompāniju 2405 meitasuzņēmumi. Krievijas tirgu vairāk pametu�i ASV bāzēti uzņēmumi nekā kompānijas, kas bāzētas Eiropā un Japānā. ASV kompānijas kop� Ukraina kara sākuma pārdevu�as vai slēgu�as mazāk nekā 18% no saviem meitasuzņēmumiem Krievijā, Krieviju pametuši tikai 15% Japānas un 8,3% ES uzņēmumu. ========================================== 
Kamēr uz Vāciju pieaug starptautiskais spiediens nodot Ukrainai smagos tankus "Leopard 2", liela daļa vācie�u pret to iebilst, uzskatot, ka valsts jau darījusi pietiekami. No 2025 respondentiem, kurus pēc aģentūras DPA pasūtījuma intervēja sabiedriskās domas izpētes uzņēmums, 43% iebilduši pret smago tanku nosūtī�anu Ukrainai, 39% to atbalstīju�i, bet 16% nebija viedokļa. Igaunijas valdība šodien atbalstīja bruņojuma  piegādi Ukrainai 113 miljonu eiro vērtībā, palīdzības paketē būs haubices, munīcija, artilērijas atbalsta aprīkojums un granātmetēji. Zviedrijas valdība šodien paziņoja par militāro palīdzību Ukrainai 387 miljonu eiro apmērā, tai skaitā par bruņuma�īnu un prettanku ieroču NLAW nosūtī�anu. Savukārt Lielbritānija nosūtīs Ukrainai vēl vairāk nekā 200 bruņutehnikas vienības papildus 14 tankiem "Challenger 2", preses konferencē paziņoja Lielbritānijas ārlietu ministrs D˛eimss Kleverlijs.
========================================== Valsts policija aizturējusi narkotiku tirgoņu grupu - četras personas, kuras dzimu�as attiecīgi 1976., 79., 84. un 1985.gadā. Aizliegtās vielas tika pārdotas Rīgas iedzīvotājiem un klientu loks bijis plašs. =========================================
Aug�daugavas novada Līksnas pagastā Valsts policijas Latgales reģiona pārvalde atklājusi un likvidējusi nelegālu "degvielas uzpildes staciju", konfiscējot 5000 litrus nelikumīgas dīzeļdegvielas un izņemot aprīkojumu, kriminālprocesa ietvaros aizturēts 2000.gadā dzimis vīrietis. ========================================= 
�onedēļ pēc Daugavpils pilsētas saimniecības un attīstības komitejas priek�sēdētāja Igora Aleksejeva iniciatīvas un uzaicinājuma Daugavpili apmeklēja Saeimas priek�sēdētāja biedrs 
Jānis Grasbergs un Saeimas Latgales apak�komisijas priek�sēdētājs Edmunds Teirumnieks. Vizīte sākās ar autoceļa A6 posma (Nīcgale-Daugavpils) apskati pie iebrauk�anas Daugavpilī. Patlaban tiek projektēts �ī ceļa posma kapitālais remonts, kura īsteno�anai būs nepiecie�ami līdzekļi. Saeimas priek�sēdētāja biedrs Jānis Grasbergs, vērtējot problēmas mērogu, piekrita, ka ceļa posms Eiropas līmenim neatbilst un kopumā savu laiku ir nokalpojis, tāpēc projekts ir jāpaātrina, solīdams dot arī savu ieguldījumu: AUDIO SINHRONS – GRASBERGS!!!
==========================================
Sinoptiķi prognozē, ka piektdien naktī un priek�pusdienā Latgalē gaidāmi ilgsto�i nokri�ņi - uzsnigšot 5-10 centimetri sniega, tas skars arī Sēliju un daļu Vidzemes.
==========================================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.

