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Radio Alise Plus ēterā ziņas “Pasaulē, Latvijā, Latgalē”, studijā Juris Saukāns.
========================================== 
Madagaskarā ciklons “Čeneso” vakar norimies, taču 10 dienu laikā vēja un lietusgāžu izraisītie plūdi ne tikai nodarīja postījumus ēkām un pārtrauca satiksmi pa vairākām �osejām, piespiežot 38 000 cilvēku atstāt dzīvesvietas, bet aiznesa arī vismaz 25 cilvēku dzīvības, vēl 21 cilvēks pazudis bez vēsts. ========================================== 
Gandrīz tikpat – vismaz 22 cilvēki šodien gāja bojā Pakistānā, valsts ziemeļrietumu pilsētā Pe�āvarā, kad pārpildītā mo�ejā notika terora akts. Eksploziju, visticamāk, izraisīja spridzinātājs pa�nāvnieks, izmeklē�ana turpinās. Policija paziņoja, ka ievainoti 96 cilvēki, no kuriem liela daļa nogādāta slimnīcās. Neviens grupējums vēl nav uzņēmies atbildību par �o uzbrukumu.
============================================
Krievijas karaspēka raidīta raķete S-300 svētdienas vakarā trāpīja četrstāvu dzīvojamā ēkā Ukrainas austrumu pilsētā Harkivā. Nogalināta padzīvojusi sieviete un ievainoti trīs cilvēki, pirmdien paziņoja Harkivas apgabala administrācijas vadītājs Olehs Siņehubovs. Ēka daļēji sagrauta. Vakar Krievijas karaspēks apšaudīja Ukrainas dienvidu pilsētu Hersonu, apgabala administrācija paziņojusi par trim nogalinātajiem un pieciem ievainotajiem. Sapostītas dzīvojamās un administratīvās ēkas, slimnīca, autoosta, pasta nodaļa un elektropārvades līnijas.
==============================================
Latvijā portāls "Latvija.lv" un e-pakalpojumi nebija pieejami nedēļas nogalē iepriek� plānotu darbu dēļ, taču, pretēji iepriek� plānotajam, pirmdien vēl nebija izdevies atjaunot tā darbību. 
=============================================== LTV raidījumā "De facto" izskanēju�i apgalvojumi, ka Daugavpils Universitātes lietā par iespējamu krāp�anos ar ES Sociālā fonda līdzekļiem 600 000 eiro apmērā izmeklētājiem ir aizdomas par regulāras iepirkumu uzvarētājas SIA "LR pro" saikni ar universitātes rektora vietnieku Jāni Kudiņu un viņa draugiem. Kā pagājušnedēļ stāstījām, Valsts policijas Ekonomisko noziegumu apkaro�anas pārvalde sadarbībā ar Eiropas Prokuratūru veica procesuālās darbības Daugavpilī. Eiropas prokuroru aizdomas krīt uz vairākiem iepirkumiem par da˛ādām mācībām universitātes personālam. Tās nodro�ināja "LR pro". Aizdomās tiekot turēta gan firmas valdes locekle un īpa�niece Kristina Drizlionoka, kura jau ilgāku laiku dzīvojot Lielbritānijā, gan māte un dēls Marija un Jans Rimvidi-Mickeviči, pēdējais ir bijis DU senators un esot tuvs Kudiņa draugs. "Firmas.lv" atrodama informācija, ka jau 2021.gadā �is uzņēmums strādājis ar 310 000 eiro apgrozījumu un 210 000 eiro peļņu, kas ir vienkār�i neticamas efektivitātes rādītājs. Dati par 2022.gadu pagaidām vēl nav pieejami. Kudiņ� vainu krāp�anā kategoriski noraida.
===============================================
Pēc neoficiālas informācijas partijas "Saskaņa" jaunievēlētajā valdē varētu tikt rosināta diskusija, vai no partijas būtu jāizslēdz Rēzeknes mērs Aleksandrs Barta�evičs, pamatojot to ar "partijas darba sabotā˛u" no viņa puses. Ja viņ� tiktu izslēgts, "Saskaņa" zaudētu savu pēdējo lielo "varas bastionu", jo jau pagājušnedēļ par izstā�anos no "Saskaņas" un jauna reģionālā politiskā spēka dibinā�anu paziņoja Daugavpils mērs Andrejs Elksniņ�, pērn rudenī partija nespēja iekļūt Saeimā, bet vēl pirms tam zaudēja varas pozīcijas Rīgas domē. Politologs Juris Rozenvalds gan uzskata, ka runas par ''Saskaņas'' nāvi ir pārspīlētas, jo mēreni noskaņoto krievvalodīgo elektorāts nav zudis, un šo ni�u neaizpilda ne ''Stabilitātei'', ne Latvijas Krievu savienība, taču ''Saskaņas'' tie�ākais konkurents nākotnē būšot ''Progresīvie''. =============================================== Vakarnakt Aug�daugavas novadā Bebrenes pagastā ugunsgrēkā bojā gājis cilvēks, informē Valsts ugunsdzēsības un glāb�anas dienestā. Neilgi pēc pusnakts dega divstāvu dzīvojamā ēka, liesmas vienā no istabām bija izplatīju�ās 15 kvadrātmetru platībā. ===============================================
Tas bija ziņu apskats “Pasaulē, Latvijā, Latgalē”. Pēc publikāciju materiāliem to sagatavoja radio Alise Plus informācijas un ziņu dienests ar "Sabiedrības Integrācijas Fonda" atbalstu, radio Alise Plus studijā bija Juris Saukāns.

