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Radio Alise Plus ēterā ziņas “Pasaulē, Latvijā, Latgalē”, studijā Juris Saukāns.
========================================== 
Vakar Francijas ielās izgāja vairāk nekā miljons cilvēku, protestējot pret pensiju reformu. Parīzē starp demonstrantiem un policiju izcēlās sadursmes. Streiku dēļ bija traucēta sabiedriskā transporta satiksme, nedarbojās skolas un liela daļa civildienesta. Protesta akcijā Parīzē vien piedalījās 80 000. Pavisam citus skaitļus nosauca kreisi noskaņotā arodbiedrība CGT, paziņojot, ka visā Francijā protestos piedalīju�ies vairāk nekā divi miljoni cilvēku, bet galvaspilsētā - 400 000. Nākamie protesti plānoti 31.janvārī. ========================================== 
Gruzijas pilsētiņā Sagaredžo 50 kilometrus uz austrumiem no Tbilisi biju�ais karavīrs nogalinājis piecus cilvēkus, pirms no�āvies pats. Gruzijas iekšlietu ministrija informē, ka 1974.gadā dzimu�ais vīrietis uguni atklāja no daudzdzīvokļu mājas balkona, nogalinot četrus cilvēkus, kas atradās ēkas pagalmā, un policistu, kur� bija ieradies notikuma vietā. Vēl pieci cilvēki incidentā ievainoti, viena ievainotā stāvoklis ir nopietns, viņu operē. Uzbrucējs no�āvās, kad ieradās policijas papildspēki, viņu atrada gultā ar �autu brūci galvā un �aujamieroci līdzās. Šāvējs 15 gadus bija dienējis armijā, dienesta pienākumus veicot arī Afganistānā. =========================================
Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis videouzrunā sabiedrotajiem ASV Ram�teinas aviobāzē Vācijā pauda, ka Rietumvalstīm ir jāpaātrina bruņojuma piegādes. "Mums ir jākāpina temps", jo Krievija laiku izmanto kā ieroci, uzsvēra Zelenskis, atgādinot, ka "Kremlim ir jāzaudē". Zelenskis atzina, ka Ukrainas aizstāvjiem sāk trūkt ieroču. Somija šodien pavēstīja, ka nosūtīs Ukrainai jaunu militārās palīdzības paketi 400 miljonu eiro vērtībā, kas līdz�inējās palīdzības apjomu pārsniedz vairāk nekā divas reizes. Savukārt Lietuva piegādās Ukrainai zenītlielgabalus, munīciju un helikopterus par 125 miljoniem eiro, tā paziņojis Lietuvas aizsardzības ministrs Arvīds Anušausks.
========================================= 
Āda˛u militārajā bāzē šodien aizsardzības resora vadība tikās ar karavīriem, kuri dosies veikt dienesta pienākumus NATO miera uzturē�anas operācijā Kosovā un NATO misijā Irākā. Karavīri tradicionāli no aizsardzības nozares vadības saņēma ceļamaizi - Latvijas karogu un rudzu maizes klaipu.
=========================================
Kvoruma trūkuma dēļ nenotika Daugavpils pievadķē˛u ra˛otāja AS "Ditton pievadķē˛u rūpnīca" akcionāru ārkārtas sapulce, tādēļ pārcelta uz 24.februāri. Atkārtoti sapulce būs tiesīga pieņemt lēmumus neatkarīgi no klāteso�o akcionāru skaita. Akcionāru sapulcē paredzēts ievēlēt jaunu uzņēmuma padomi.
=========================================
Rīt un parīt paredzētie Jēkabpils novada atklātā čempionāta zemledus mak�ķerē�anā posmi, izvērtējot ledus stāvokli Rad˛u ūdenskrātuvē un Baļotes ezerā, tiek pārcelti uz citām norises vietām – rīt pulcē�anās Ildzenieku ezera galvenajā pludmalē, tre�ais posms jeb fināls svētdien, 22.janvārī, pārcelts uz Marinzejas ezeru. Pulcē�anās pie Ata�ienes skolas.
==========================================
Rēzeknes pilsētas pa�valdībā informē, ka pēc nedēļas sestdien, 28.janvārī, Rēzeknē notiks Latvijas amatierteātru iestudējumu Latgales reģiona skate "Gada izrāde 2022". Tas ir gadskārtējs Latvijas amatierteātru izvērtē�anas pasākums, kas notiek jau vairāk nekā 25 gadus, to rīko Latvijas Nacionālais kultūras centrs sadarbībā ar pa�valdībām.
=========================================
Daugavpils teātrī top jau otrais iestudējums latgaliski �osezon.
�oreiz tā ir gandrīz krimināla komēdija "Divejis vyrtuvē, naskaitūt naba�nīku" jeb "Divas virtuvē, neskaitot līķi" Oļega �apo�ņikova re˛ijā. ==========================================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.

