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Ar ziņām “Pasaulē, Latvijā, Latgalē” Radio Alise Plus studijā Juris Saukāns. ========================================== 
Eiropas Komisija aizliegusi sociālās platformas "TikTok" izmantošanu darbinieku oficiālajās ierīcēs, jo pastāv ba˛as par datu aizsardzību. "TikTok" pieder kompānijai "ByteDance", kas ir saistīta ar Ķīnas valdību. Darbiniekiem ir jānoņem lietotne līdz 15. martam. ASV jau pagāju�ajā gadā aizliedza lietotni federālās valdības ierīcēs. Novembrī "TikTok "atzina, ka da˛i darbinieki Ķīnā var piekļūt Eiropas lietotāju datiem.
===============================================
Izraēlas armija ceturtdien Gazas joslā veikusi uzlidojumus, kuru mērķis bija kustības "Hamas" izmantotie objekti, �ādi atbildot uz raķe�u ap�audi no palestīnie�u anklāva teritorijas. Dro�ības situācija Izraēlā un palestīnie�u teritorijās jau vairākas nedēļas ir ārkārtīgi saspringta.
===============================================
Starptautiskā ˇurnālistu federācija vakar apturējusi Krievijas ˇurnālistu savienības dalību organizācijā. �āds solis sperts pēc izmeklē�anas par, pirmkārt, Krievijas ˇurnālistu savienības darbību pēc Krievijas atkārtotā iebrukuma Ukrainā un, otrkārt, korespondentu punktu izveido�anu okupētajās Ukrainas teritorijās.  Jāatzīmē, ka Ziemeļvalstu ˛urnālistu arodbiedrības janvārī apsūdzēja Starptautisko ˇurnālistu federāciju koruptīvā darbībā un nedemokrātiskās darba metodēs, ņemot vērā tās iecietību pret Krievijas valsts mediju ˛urnālistiem, Somijas, Norvēģijas, Dānijas un Islandes savienības pavēstīja, ka izstājas no �īs federācijas, kas pārstāv 600 000 ˛urnālistus 146 valstīs un dēvē sevi par "globālu ˛urnālistu balsi", no kuriem daudzi cen�as atmaskot korupciju un likumpārkāpumus.
=============================================== 
Saeima �odien galīgajā lasījumā pieņēma grozījumus Personu apliecino�u dokumentu likumā, atsakoties no �ā gada 1.maija kā datuma personas apliecības jeb eID kartes obligātai saņem�anai. Likuma grozījumu sākotnējo variantu virzīja Zaļo un zemnieku savienība, tas tika precizēts parlamenta Valsts pārvaldes un pa�valdības komisijā ar Saeimas Juridiskā biroja atbalstu. ===============================================
�odien Aug�daugavas novada pa�valdības dome atbalstīja priek�likumu reorganizēt Vaboles vidusskolu par pamatskolu. �āds lēmums pieņemts, jo Vaboles vidusskolā �ogad ir tikai viena 12.klase, bet pārējās vidusskolas klasēs nav neviena skolēna. �ajā mācību gadā Vaboles vidusskolā mācās 72 bērni, un līdzīgs skaits varētu būt arī nākamgad. Pieņemtais lēmums vēl jāsaskaņo ar Izglītības un zinātnes ministriju. =============================================== No šodienas līdz svētdienai, 26.februārim, vakara tum�ajās stundās Vienības nams Daugavpilī tiks izgaismots Ukrainas karoga krāsās, informē Daugavpils Kultūras pārvalde. Pau˛ot solidaritāti ar ukraiņu tautu un apliecinot atbalstu cīņā ar agresoru par mieru un neatkarību, līdz 28.februārim Latgales Centrālajā bibliotēkā un tās filiālēs tiks organizētas literatūras izstādes "Karam atbildēt ar vārdu…". Daugavpils valstspilsētas pa�valdības ēkā, Kri�jāņa Valdemāra ielā 1, pirmajā stāvā līdz 13.martam būs apskatāma ukraiņu mākslinieku darbu izstāde no Daugavpils Marka Rotko mākslas centra kolekcijas. Rīt plkst.16 Vienības nama otrā stāva foajē atklās ukraiņu mākslinieka Ivana Vitjuka izstādi, bet līdz rītdienai visā Latvijā norisinās Ukrainas atbalsta nedēļa un akcija "Gaismu Ukrainai!". =============================================== �ajā nedēļas nogalē LUDZĀ, ,,MAKA�ĀNU,, Trasē notiks Latvijas ziemas kausa  folkreisā un autokrosā 2. un 3. posms. Gan sestdien, gan svētdien sacensību sākums 8.30. Sacensības Rīko LATVIJAS AUTOMOBILU FEDERĀCIJA, Ludzas novads un Sporta klubs   ,,LATGOLS”.  ==============================================
Ziņu apskatu “Pasaulē, Latvijā, Latgalē” veidoja radio Alise Plus informācijas un ziņu dienests ar "Sabiedrības Integrācijas Fonda" atbalstu, radio Alise Plus studijā bija Juris Saukāns.

