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27. decembrī
537. Stambulā pabeigta 
katedrāles “Hagia Sophia” 
būvniecība.

1831. Angļu pētnieks 
Čārlzs Darvins ar kuģi “HMS 
Beagle” devās ceļojumā, 
kura laikā viņš formulēja 
savu evolūcijas teoriju.

1901. Dzimusi vācu 
aktrise un dziedātāja 
Marlēna Dītriha.

1945. Dibināts 
Starptautiskais valūtas fonds 
un Pasaules banka.

2007. Spridzinātājs 
pašnāvnieks nogalināja 
Pa kis tānas opozīcijas lī deri 
Benaziru Bhuto, ie raujot 
valsti haosā pirms vis pārējām 
vēlēšanām, kurās tika 
prognozēta Bhuto uzvara.
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Krievijas Engelsas gaisa 
spēku bāzē Saratovā Ukrainas 
drona trieciena rezultātā dzīvību 
zaudējuši trīs Krievijas karavīri. Tas 
ir jau otrais bezpilota lidaparātu 
uzbrukums šai gaisa spēku bāzei 
šomēnes. Bāze atrodas aptuveni 
500 kilometrus no Ukrainas robe-
žas, un tajā atrodas stratēģiskie 
bumbvedēji “Tu-95” un “Tu-160”, 
kas izmantoti uzbrukumos Ukrai-
nai. Ukrainas gaisa spēku pārstā-
vis pulkvedis Jurijs Ihnats vakar 
izteicās, ka tās ir Krievijas agresijas 
sekas. “Ja krievi domāja, ka karš 
viņus neskars dziļi aizmugurē, viņi 
maldījās,” sacīja pulkvedis.

Ziemeļkoreja ar bezpilota 
lidaparātiem vakar pārkāpusi Dien-
vidkorejas gaisa telpu, pamudinot 
Dienvidkorejas bruņotos spēkus 
pacelt gaisā militārās lidmašīnas 
un izšaut brīdinājuma šāvienus, 
paziņojusi Seula. Vairāki Ziemeļko-
rejas bezpilota lidaparāti ielidoja 
Dienvidkorejas gaisa telpā piero-
bežas zonā pie Kjongido provinces. 
Šī ir pirmā reize kopš 2017. gada, 
kad Ziemeļkorejas droni ielidojuši 
Dienvidkorejas gaisa telpā.

Austrijas Alpos lavīna svētdien 
aprakusi desmit ziemas sporta en-
tuziastus, bet visus izdevies izglābt. 
Viens slēpotājs guvis nopietnus 
ievainojumus. Lavīna nogruva 2700 
metru augstās Tritkopfa virsotnes 
rajonā Forarlbergas federālajā 
zemē. Meklēšanā tika iesaistīti 
aptuveni 200 glābēju ar suņiem un 
helikopteriem.

Francija. Parīzē 69 gadus 
vecais vīrietis ar ASV armijas 1911. 
gada parauga Kolta pistoli atklāja 
uguni kurdu kultūras centrā, trīs 
cilvēkus nogalinot, bet vēl trīs 
ievainojot. Viņš atzinis, ka izjūt pa-
toloģisku naidu pret ārzemniekiem. 
Prokuratūras paziņojumā norādīts, 
ka aizturētais ir depresīvs un ar 
pašnāvnieciskām tieksmēm un vēl-
me nogalināt ārzemniekus viņam 
radusies pēc tam, kad 2016. gadā 
viņa mājās notikusi ielaušanās.

Pēc aizlieguma Eiropas 
Savienībā importēt Krievijas 
un Baltkrievijas koksnes pro-
duktus uz Latviju sākušas 
plūst kravas no Kazahstānas 
un Kirgizstānas – valstīm, 
kurās ir ļoti maz meža un 
no kurām Latvija agrāk neko 
tādu nebija pirkusi, izpētījis 
Baltijas pētnieciskās žurnā-
listikas centrs “Re:Baltica”.

Gada beigās Latvijā koksnes 
produktu imports no Kirgizstā-
nas no nulles ir uzkāpis līdz 829 
000 eiro, bet no Kazahstānas 
– līdz 1,85 miljoniem eiro. Tas 
pats notiekot citās ES valstīs, 
raksta “Re:Baltica”. No 445 000 
eiro vērta eksporta uz ES valstīm 

2020. un 2021. gadā abas Vidus-
āzijas valstis šogad ES vismaz uz 
papīra ievedušas koksnes pro-
duktus vairāk nekā 30 miljonu 
eiro vērtībā. Galvenie adresāti 
ir Lietuva, Polija, Vācija, Latvija 
un Dānija.

Baltkrievija ar blīvu mežu 
platību un labi attīstītu rūpniecī-
bu bija viena no lielākajām kok-
snes piegādātājām ES. Pērn Balt-
krievija Eiropas tirgum piegādāja 
koksni 1,37 miljardu eiro vērtībā, 
ierindojoties starp lielākajiem 
piegādātājiem blokā. Vairāk pie-
gādāja tikai Ķīna un Krievija. 
Lietuvas muita ir pārliecināta, 
ka pieaugums skaidrojams ar 
ES sankciju apiešanu, blokā ie-

Sankciju apiešanai meklē apkārtceļus
vedot Krievijas un Baltkrievijas 
koksni ar viltotiem Kirgizstānas 
un Kazahstānas sertifikātiem.

Lietuvas muita novembrī pa-
ziņoja, ka sāks stingrāk kontrolēt 
koksnes kravas. Iestāde atklāti 
teica, ka tas ir saistīts ar sankci-
jām pret Krieviju un Baltkrieviju. 
Lietuvas muita jau ir apturējusi 
vairākas kravas, kas šķietami 
nāk no šīm Vidusāzijas valstīm, 
bet patiesībā ir no Krievijas vai 
Baltkrievijas.

Valsts ieņēmumu dienestā 
“Re:Baltica” noskaidrojis, ka ne-
pietiekami skaidru izcelsmes do-
kumentu dēļ līdz šim tikai trim 
kravām liegts šķērsot Latvijas-
Krievijas robežu. Viena no tām 

bija tranzīta krava no Kazahstā-
nas uz Poliju, jo amatpersonas 
pamanījušas, ka pavaddokumen-
ti satur informāciju par Krievi-
jas uzņēmumu. Kādai koksnes 
granulu kravai no Kirgizstānas 
atteikta muitas procedūra, jo 
atklājās, ka preču patiesā izcel-
smes valsts ir Baltkrievija. Savu-
kārt trešā bijusi granulu krava 
no Kazahstānas. Arī Valsts meža 
dienesta pārstāvji “Re:Baltica” 
atzinuši, ka “nelegālā kokmate-
riāla importa problēma diemžēl 
pastāv”. Dienests esot identificē-
jis dažus aizdomīgus gadījumus, 
bet uzlūko to kā “riska importu”, 
nevis sankciju apiešanu, un tur-
pinot izmeklēšanu.w

Krievija un tās tuvākā sa-
biedrotā Baltkrievija pret NATO 
dalībvalstīm, tostarp Latviju, un 
to iedzīvotājiem jau ilgstoši īs-
teno dažādas provokācijas, no-
rādīja Valsts drošības dienests. 
To mērķis ir diskreditēt NATO 
dalībvalstis un to iedzīvotājus, 
kā arī piespiest ārvalstniekus 
īstenot prettiesiskas aktivitā-
tes Krievijas vai Baltkrievijas 
labā. Valsts drošības dienests 
vērš uzmanību, ka dienests 
jau vairākkārt ir brīdinājis 
Latvijas valstspiederīgos par 
drošības riskiem, apmeklējot 
Krieviju vai Baltkrieviju, un 
aicina Latvijas iedzīvotājus ne-
ceļot uz šīm valstīm.

Saskaņā ar Latvijas Ārlietu 

ministrijas rīcībā esošo infor-
māciju šogad Baltkrievijā uz 
aizdomu pamata par dažādu 
“noziedzīgu nodarījumu” veik-
šanu ir aizturēti 12 Latvijas 
valstspiederīgie. Aizturēto Latvi-
jas valstspiederīgo skaits strauji 
pieauga pēc bezvīzu režīma ie-
viešanas 15. aprīlī.

Baltkrievija paziņojusi, ka arī 
2023. gadā Latvijas valstspiede-
rīgie Baltkrievijā varēs ieceļot 
bez vīzas, tāpēc Ārlietu ministri-
ja joprojām stingri aicina Latvijas 
valstspiederīgos neceļot uz Balt-
krieviju, jo tiesiskuma trūkuma 
dēļ Baltkrievijā Latvijas iespējas 
sniegt konsulāro palīdzību aiz-
turētiem Latvijas valstspiederī-
gajiem ir ierobežotas.w

Romas katoļu baznīcas pā-
vests Francisks svētdien tradi-
cionālajā Ziemassvētku dienas 
uzrunā “Urbi et orbi” (“Pilsētai 
un pasaulei”) aicināja izbeigt 
karu Ukrainā, kuru viņš no-
dēvēja par bezjēdzīgu. Vēr-
šoties pie tūkstošiem ticīgo, 
kas bija sapulcējušies Vatikāna 
Svētā Pētera laukumā, pāvests 
uzsvēra, ka jau desmit mēnešus 
ilgstošais karš saasinājis pārti-
kas deficītu pasaulē, un aicināja 
neizmantot pārtiku kā ieroci.

Francisks pieminēja “mūsu 
ukraiņu brāļus un māsas, kuri 
piedzīvo šos Ziemassvētkus 
tumsā un aukstumā, tālu no 
savām mājām”. Viņš norādīja, 
ka šajos Ziemassvētkos kon-
fliktu vai citu problēmu dēļ ir 
grūta situācija daudzās valstīs, 
to vidū Afganistānā, Jemenā, 
Sīrijā, Mjanmā, Libānā un Haiti. 
Francisks pieminēja arī Izra-
ēlas un palestīniešu konfliktu. 
Pāvests arī mudināja uz samie-
rināšanos protestu pārņemtajā 
Irānā.w
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ASV un Kanādā vairākas dienas turpinājies nepieredzēti spēcīgas ziemas vēt-
ras izraisīts haoss, kurā dzīvību zaudējuši vismaz 38 cilvēki. Montanas štatā gaisa 
temperatūra noslīdējusi līdz -45 grādiem pēc Celsija, bet neparasts aukstums skāris arī 
Dienvidkaliforniju, kur sals un ledus ir retums.

LEDŪ KALTS

Dažādas provokācijas 
īsteno jau ilgstošiSvētdien Zubinpotikā, Mitro-

vicas apgabalā, Kosovas zieme-
ļos, NATO vadīto Kosovas miera 
uzturēšanas spēku (KFOR) Latvi-
jas kontingenta karavīru virzie-
nā raidīti šāvieni brīdī, kad viņi 
bija devušies patruļā, bet cietušo 
nav. Atgriežoties bāzē, konsta-
tēts, ka nav bojāts arī neviens 
no abiem patruļas automobiļiem. 
Tiek pieļauts, ka šāvieni raidīti, 
lai liegtu patruļai turpināt plā-
noto ceļu. Izmeklēšanā kopā ar 
Kosovas policiju iesaistīsies arī 
KFOR Militārās policijas vienība.

Latvija šajā operācijā pie-
dalās ar vieglo kājnieku rotu, 
kas ir integrēta ASV vadītajā 
daudznacionālajā bataljonā, un 
veic patrulēšanu, nodrošina savu 
spēku aizsardzību un uztur kau-
jas spējas, kā arī izpilda ātrās 

reaģēšanas spēku uzdevumus.
Pamatā serbu apdzīvotajā 

Kosovas ziemeļdaļā jau ilgāk 
nekā divas nedēļas valda ļoti 
saspringta situācija. Kosovas 
pašvaldībās, kurās vairākums 
iedzīvotāju ir serbi, 18. decembrī 
bija plānotas pašvaldību vēlē-
šanas, kas tika izsludinātas pēc 
tam, kad amatpersonas mas-
veidā atkāpās, protestējot pret 
Prištinas prasībām nomainīt 
vecās, vēl Serbijas izsniegtās 
automašīnu numurzīmes. Taču, 
situācijai saasinoties, vēlēšanas 
tika pārceltas uz aprīli. Kosovas 
ziemeļos situācija ir saspringta 
joprojām. Serbi ir ierīkojuši ba-
rikādes uz ceļiem, un notikuši 
uzbrukumi policistiem, žurnā-
listiem un Centrālās vēlēšanu 
komisijas locekļiem.w

Šauj patruļas virzienā

Aicina izbeigt


