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Radio Alise Plus ēterā ziņas “Pasaulē, Latvijā, Latgalē”, studijā Juris Saukāns.
========================================== 
Vācija plāno no Bundesvēra krājumiem Ukrainai piegādāt 14 smagos tankus "Leopard 2A6", tre�dien paziņojis valdības pārstāvis �tefens Hēbe�treits. Berlīne atļāvusi arī citām valstīm, kuru bruņojumā ir Vācijā ra˛otie smagie tanki "Leopard", nodot tos Ukrainai, teikts viņa izplatītajā paziņojumā. "Mērķis ir ātri ar "Leopard 2" nokomplektēt divus tanku bataljonus priek� Ukrainas," norādījis Hēbe�treits. Zviedrijas aizsardzības ministrs Pols Jonsons paziņojis, ka Zviedrija pa�laik neplāno sūtīt tankus "Leopard 2" uz Ukrainu, bet nākotnē �ādu soli neizslēdz. Šveices parlamenta komisija nolēmusi pieprasīt izmaiņas valsts likumos, lai atļautu �veices kara materiālu nodo�anu Ukrainai caur tre�ajām valstīm. �veice līdz �im atteikusies atļaut valstīm, kurām ir �veicē ra˛oti ieroči, eksportēt tos uz Ukrainu, jo �veices likums nosaka, ka eksporta atļauja nevar tikt izdota, ja saņēmēja valsts atrodas starptautiskā bruņotā konfliktā.
========================================== 
Berlīnē Brandenburgas starptautiskajā lidostā šodien streika dēļ atcelti vai pārplānoti visi 300 plānotie pasažieru reisi ar 35 000 pasažieru. Aviokompānijas atliku�as daļu reisu uz ceturtdienu, citus novirzīju�as uz lidostām Drēzdenē un Leipcigā, daļai pasažieru lidojumu vietā pie�ķirtas vilciena biļetes. Streiku organizē arodbiedrība "Verdi", iesaistot lidostu darbiniekus un dro�ības personālu. Arodbiedrība pieprasa algu palielinā�anu par 500 eiro mēnesī, lidostai slēdzot kolektīvo līgumu ar darbiniekiem uz 12 mēne�iem. ============================================
IZM pieprasījusi Daugavpils Universitātes padomei sniegt paskaidrojumus par sākto kriminālprocesu par Eiropas Savienības struktūrfondu līdzekļu iespējamo izkrāp�anu. �ajā sakarā ministrijā �odien tika sasaukta vadības sanāksme. Tikmēr Daugavpils ziņu portālā "Gorod.lv" publicēta informācija, ka aizturēts esot universitātes padomes loceklis un rektora vietnieks attīstības jautājumos Jānis Kudiņ� un vēl 3 personas. 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Augšdaugavas novada pa�valdība informējusi par novadā gaidāmajām zemessardzes mācībām no 1. līdz 12. februārim. Zemessardzes 36.kaujas atbalsta bataljona karavīru militārā apmācība, izmantojot militāros transportlīdzekļus, notiks Augšdaugavas novada Kalupes pagasta "Latvijas valsts mežu" apsaimniekotajās teritorijās. Mācību ietvaros izmantos militāros transportlīdzekļus gan diennakts gai�ajā, gan tum�ajā laikā. 
=========================================
Krāslavas novada dome ir nolēmusi nomainīt četrus padomju laika ielu nosaukumus Krāslavā, Indrā un Dagdā. Jeremejeva iela Krāslavā kļūs par Jubilejas ielu, par godu Krāslavas šogad gaidāmajai 100 gadu jubilejai.
Indrā Gagarina iela pārdēvēta par Kalna ielu, bet Tere�kovas iela - par Laimes ielu. Savukārt Mičurina iela Dagdā tika pārdēvēta par Narūtas ielu. =========================================
Daugavpils Marka Rotko mākslas centrs nācis klajā ar paziņojumu, ka aprīlī ar vairāku pasākumu programmu svinēs savu desmit gadu jubileju.
Jubilejas pasākumi sāksies 21.aprīlī ar Francijas mākslinieku performanci pēc Rotko daiļrades motīviem un turpināsies veselu nedēļu, noslēdzoties 
28.aprīlī ar itāļu eksperimentālās mūzikas mākslinieka Aleksa Bragas lielkoncertu un Marka Rotko oriģinālu jaunas ekspozīcijas atklā�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.

