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Ar ziņām “Pasaulē, Latvijā, Latgalē” Radio Alise Plus studijā Juris Saukāns. ========================================== 
Gruzijas parlamentā vakar deputāti sakāvās, apspriežot pretrunīgi vērtētu likumprojektu par "ārvalstu aģentiem". Likumprojekts izpelnījies salīdzinājumus ar Krievijas 2012.gadā pieņemto "ārvalstu aģentu" likumu, ko Kremlis izmantojis opozīcijas apspiešanai un neatkarīgo mediju slēgšanai. Tikmēr pie parlamenta ēkas tūkstošiem cilvēku protestēja pret minēto likumprojektu. Viņu plakāti vēstīja "Nē Krievijas likumam" un tajos bija redzams attēls, kurā Krievijas prezidents Vladimirs Putins stāv blakus bijušajam Gruzijas premjerministram Bidzinam Ivanišvili. Daudzi uzskata oligarhu Ivanišvili par Gruzijas faktisko līderi. Ivanišvili savu bagātību lielākoties sapelnīja Krievijā un ir valdošās partijas "Gruzijas sapnis" dibinātājs.
===============================================
Ja Ziemeļkorejas raķetes to izmēģinājuma gaitā tiks notriektas virs Klusā okeāna, tas tiks uzskatīts par "skaidru kara pieteikumu". Tādu brīdinājumu šodien izteica Ziemeļkorejas līdera Kima Čenuna ietekmīgā māsa Kima Jočuna. "Klusais okeāns nav ASV vai Japānas valdījums," viņa piebilda. Phenjana apgalvo, ka tās raķešu un kodolprogrammas tiek īstenotas pašaizsardzībai, un nosoda ASV un Dienvidkorejas manevrus, tos raksturojot kā iebrukuma izmēģinājumu.
===============================================
Francijā otrdien norisinās plaši strādājošo streiki un demonstrācijas, lai protestētu pret prezidenta Emanuela Makrona ierosināto pensiju reformu, kas paredz paaugstināt pensionēšanās vecumu. Sagaidāms, ka Parīzē un citviet Francijā šodien norisināsies vairāk nekā 250 protesta akcijas, un arodbiedrības cer, ka šī būs līdz šim lielākā paustā pretestība pret pensiju reformu.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
5.aprīlī visā Latvijā notiks Ēnu diena. Kā allaž, 1.-12.klašu skolēni savām acīm varēs redzēt savu sapņu profesiju: 4-6 stundu garumā puiši un meitenes varēs vērot un būt par izvēlētās jomas pārstāvja “ēnu”. Tāpat par “ēnu” būs iespēja kļūt Daugavpils mēram un vicemēram, pilsētplānošanas un būvniecības nodaļas speciālistiem, kā arī vairāku pašvaldības iestāžu darbiniekiem. Pieteikšanās jau ir atvērta. Visas vakances Daugavpilī atrodamas enudiena.lv. Ēnu dienas mērķis ir iepazīstināt skolēnus ar dažādu nozaru darba procesiem, lai pēc tam izvēlētos sev tīkamu profesiju un sagatavotos darba tirgum atbilstoši prasībām. Šis ir pasākums, kas jau daudzus gadus veiksmīgi integrē karjeras jautājumus izglītības procesā. Sadarbības veidošana starp skolu, sabiedrību un darba tirgu. Ar piedāvātajām vakancēm, noteikumiem, nepieciešamo dokumentāciju un citu informāciju var iepazīties Vietnē enudiena.lv, vai arī sazinoties ar savu izglītības iestāžu pedagogiem/karjeras konsultantiem.
===============================================
Saistībā ar zivju nārstu un saskaņā ar Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens makšķerēšanas noteikumiem no 1. marta noteikts aizliegums makšķerēt no laivām un citiem peldlīdzekļiem Daugavas, Gaujas, Lielupes un Ventas upēs, kā arī ar tām savienotajos ūdeņos. Aizliegums ir spēkā līdz 30. aprīlim. No 1. marta līdz 30. aprīlim aizliegts ķert līdakas. Maksimālais administratīvais sods par makšķerēšanas noteikumu pārkāpšanu ir naudas sods 350 eiro. Ja noziedzīga nodarījuma izdarīšanas rezultātā tiek atklāts būtisks kaitējums, persona, kura izdarījusi noziegumu, var tikt saukta pie kriminālatbildības. Kompensācija par vienu nozvejotu līdaku aizlieguma laikā ir 145 eiro.
==============================================
Stropos vietējā katlu māja tagad ir pilnībā aprīkota, lai darbotos ar sašķidrinātu naftas gāzi (propānu/butānu). Sākotnēji šeit tika izmantota dabasgāze, bet pašreizējā apkures sezonā izdevīgāk bija lietot dīzeļdegvielu. Propāns-butāns tagad ir pieejams kā rezerves iespēja. “Daugavpils siltumtīklu” speciālisti katru mēnesi pēta tirgu, lai izvēlētos lētāko degvielas veidu. Vietējā katlumāja Stropos nodrošina siltumu “PMK” daudzdzīvokļu mājās, Neredzīgo biedrībā, kā arī apsilda Stropu pamatskolu - attīstības centru, Daugavpils reģionālo slimnīcu, sociālo pakalpojumu centru “Priedīte”, pansionātu un vairākas privātmājas, kas ir pieslēgtas centrālajai siltumapgādei.
===============================================
Daugavpils pašvaldība izsludināja atklātu konkursu par būvprojektu izstrādi un arhitektonisko uzraudzību vairāku dažādos mikrorajonos esošo pilsētas ielu posmu remontam. Pirkums sadalīts 8 daļās atbilstoši objektu skaitam. Uzņēmēji savus priekšlikumus var iesniegt gan vienai konkursa daļai, gan vairākām, taču vienlaikus izvērtējot savas spējas pildīt uzliktās saistības. Iepirkuma komisija dokumentu paketi gaidīs līdz 3.aprīlim plkst.10.00.
==============================================
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.

