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1916. Krievijas cara 
Nikolaja II un carienes 
Aleksandras favorīts, 
Sibīrijas zemnieks un 
mistiķis Grigorijs Rasputins 
tiek četras reizes sašauts, 
saindēts, smagi piekauts un 
noslīcināts. Viņa slepkavas 
– krievu dižciltīgie, kuriem 
bija apnikusi Rasputina lielā 
ietekme uz carisko ģimeni.

1924. Amerikāņu 
astronoms Edvins Habls 
paziņoja par citu galaktiku 
eksistenci.

1953. ASV veikalu 
plauktos parādījās pirmie 
krāsu televizori, kas 
maksāja 1175 ASV dolārus.

1999. AS “Latvijas 
keramika” izcepa pasaulē 
garāko kliņģeri, kas bija 
gandrīz desmit metrus 
garš.

2006. Nāvessodu 
pakarot izpildīja gāztajam 
Irākas diktatoram 
Sadamam Huseinam.
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Baltijas un Ķīnas attiecības 
atrodas vienā no zemākajiem 
punktiem, kā arī drīzs attiecī-
bu uzlabojums nav paredzams, 
secināts Latvijas, Lietuvas un 
Igaunijas politologu pētījumā.

Rīgas Stradiņa universitātes 
(RSU) stratēģiskās komunikā-
cijas vadītāja Ieva Nora Gediņa 
aģentūrai LETA sacīja, ka NATO 
Publiskās diplomātijas nodaļas 
finansētajā projektā “Priekšsta-
ti par Ķīnas Tautas Republikas 
lomu Baltijas valstīs: ietekme 
uz valstu nacionālo drošību un 
NATO” autori apskata divpusējo 
sadarbību starp Ķīnu un katru 

Baltijas valsti, kā arī analizē na-
cionāli reprezentatīvu aptauju 
datus par visu trīs valstu iedzī-
votāju attieksmi pret Ķīnu.

Publikācijā skaidrots, ka 
pēdējās desmitgadēs Ķīnas 
ekonomiskā, militārā un po-
litiskā autoritāte ir strauji au-
gusi. Lielvalsts ietekme jūtama 
arī reģionos, ar kuriem iepriekš 
bijusi minimāla sadarbība vai tās 
nav bijis vispār. Baltijas un Ķīnas 
attiecības pēdējo 30 gadu laikā 
piedzīvojušas gan kāpumus, gan 
kritumus. Pretrunas pārsvarā ra-
dušās jautājumos par Taivānu, 
dalailamu un Krieviju, bet po-

zitīvais lielā mērā aprobežojas 
ar nepiepildītajām cerībām par 
plašāku ekonomisko sadarbību. 

Tā kā NATO stratēģiskā līme-
nī iezīmējas arvien lielāks fokuss 
uz Ķīnu, ir ļoti būtiski Baltijas 
līmenī turpināt diskutēt par Ķī-
nas kā drošības faktora lomu.

Kā iezīmē sabiedriskās domas 
aptauja, kas veikta šā gada vasa-
rā un ir pirmā šāda vienlaikus un 
vienā metodoloģiskajā ietvarā 
veiktā aptauja Baltijas valstīs, 
Ķīna šai reģionā saistās lielāko-
ties ar tās antīko kultūru, eko-
nomisku un tehnoloģisku dzinēj-
spēku, kā arī ar autoritārismu un 

komunismu. Kā norāda pētnieki, 
iepriekšējās desmitgadēs Ķīnas 
ekonomiskā, militārā un politis-
kā ietekme uz pasaules skatuves 
ir pieaugusi, un, kā apliecina šī 
aptauja, arī Baltijas reģionā tas 
ir pamanīts. Visnegatīvāk – kā 
draudu citām valstīm – Ķīnu uz-
tver Lietuvā. Savukārt, vaicāti, 
kāds ir to viedoklis par Ķīnu (no 
pozitīva līdz negatīvam), vairāk 
nekā 40% respondentu visā Bal-
tijā atbildēja neitrāli. Latvijā bija 
visvairāk iedzīvotāju, kuru vie-
doklis par Ķīnu ir neitrāls (55%). 
Negatīvāk Ķīna vērtēta lietuviešu 
un igauņu skatījumā.w

Krievija ceturtdienas rītā 
izšāvusi raķetes uz Ukrainu, 
un visā valstī tika izsludināta 
gaisa trauksme.

Kijivā bija dzirdami sprā-
dzieni, un kara administrācija 
ziņo, ka galvaspilsētā strādājusi 
pretgaisa aizsardzība. Pilsētas 
mērs Vitālijs Kličko paziņoja, 
ka sakarā ar drošības pasāku-
miem, ko īsteno enerģētikas 
nozares darbinieki gaisa trauk-
smju laikā, Kijivā bez elektrības 
palika 40% patērētāju.

Pēc viņa teiktā, siltums un 
ūdens tiek piegādāti ierastajā 
režīmā, izņemot mājām, kurām 
nav elektrības.

Ukrainas enerģētikas mi-
nistrs Hermans Haluščenko 
paziņoja, ka raķešu triecienā 
nodarīti postījumi enerģētikas 
ražošanas objektiem un tīkliem, 
sarežģīta situācija ir valsts rietu-
mos, Kijivas un Odesas reģionos.

Raķešu trieciena laikā 
strādāja pretgaisa aizsardzī-
bas sistēmas Kijivas, Polta-

vas, Žitomiras, Mikolajivas, 
Odesas, Ļvivas un Vinnicas 
apgabalos.

Mikolajivas apgabala kara 
administrācijas vadītājs Vitā-
lijs Kims paziņojis, ka Krievija 
pacēlusi gaisā 13 bumbvedējus 
un izvedusi Melnajā jūrā divus 
kuģus. 

Ukrainas armijas virspa-
vēlnieks Valērijs Zalužnijs 
paziņojis, ka Krievija izšāvusi 
69 raķetes, tajā skaitā spār-
notās no gaisa un jūras, kā arī 
zenītraķetes S-300. Ukrainas 
aizsardzības spēki notriekuši 
54 spārnotās raķetes, pavēstīja 
Zalužnijs.

Ukrainas prezidenta biroja 
padomnieks Oleksijs Arestovi-
čs iepriekš rakstīja, ka Krievija 
plāno ceturtdien izšaut uz Uk-
rainu 100 raķetes, bet Ukrainas 
prezidenta Volodimira Zelenska 
padomnieks Mihailo Podoļaks 
vēstīja, ka Krievija uz Ukrai-
nu izšāvusi vairāk nekā 120 
raķešu.w

Rīgas Zooloģiskā dārza no-
vērošanas kameras trešdienas 
pēcpusdienā fiksējušas ap-
meklētāju, kurš metis palielu 
priekšmetu žirafes Vakilijas 
voljērā, lai izraisītu dzīvnieka 
interesi, tādējādi apdraudot tā 
veselību un pat dzīvību. Vēlāk 
šis priekšmets tika identificēts 
kā kāposta lapa.

Žirafe gulēja uz zemes, tad 
pārbīlī centusies pielēkt kājās, 
kas šiem dzīvniekiem ir visai 
neveikls process, līdz ar to tā va-
rējusi savainoties pret nožogoju-
mu, uzsver zoodārza darbinieki.

Nesankcionēta barošana 
jauc zooloģiskā dārza iemīt-
nieku vielmaiņas balansu, 
kā rezultātā var attīstīties gre-

mošanas trakta problēmas un 
zarnu iekaisumi, kas atseviš-
ķos gadījumos var novest pie 
dzīvnieka bojāejas, dzīvniekus 
nebarot mudina zoodārzs.

Arī apgalvojums, ko izman-
tojot barotkāri apmeklētāji, ka 
tas esot tikai burkāns, kāposts 
vai ābols, neesot pieņemams, 
jo ilgstoši lielā daudzumā uz-
ņemot viena veida kārumus, 
dzīvniekam rodoties atsevišķu 
barības vielu pārprodukcija or-
ganismā un sāta sajūta. 

Pirms pāris gadiem zie-
meļbriedēns Merkūrijs nomira 
neatļautas barošanas dēļ. Sa-
vukārt vēl agrāk nomira pie-
cas dienas vecs jērs, kurš bija 
sabarots ar maizi.w

Bijušā Romas Katoļu baz-
nīcas pāvesta Benedikta XVI 
veselības stāvoklis ir smags, 
bet stabils, vakar vēstīja Itālijas 
ziņu aģentūra ANSA.

“Viņa stāvoklis kopš vakar-
dienas nav mainījies,” sacījis 
avots, kas uztur kontaktus ar 
bijušajam pāvestam tuviem cil-
vēkiem, vēsta ANSA, norādot, 
ka ārsti turpina rūpīgi sekot 
līdzi Benedikta veselības stā-
voklim.

Benedikta veselība ir 

trausla jau vairākus gadus.
Tagadējais pāvests Francisks 

trešdien izraisīja lielu satrau-
kumu pasaulē, vispārējās au-
diences laikā paziņojot, ka viņa 
priekšgājējs ir “ļoti slims”.

Vatikāns vēlāk apstiprināja, 
ka Benedikta veselības stāvok-
lis ir pasliktinājies.

Benedikts fiziskās un garī-
gās veselības pasliktināšanos 
savulaik minēja par iemeslu 
tam, lai atkāptos no pāvesta 
amata. w

Jaunajam gadam gatavojas arī pandu mazuļi Ķīnas 
Čengdu lielo pandu audzēšanas un pētniecības centrā. 
Melnbaltie spalvu kamoli kā allaž ir zinātkāri un cenšas 
likt uz kārā zoba visu, kas tiem pa tvērienam, piemēram,  
kokos sakārtos svētku rotājumus.

Venecuēlas opozīcijas 
līderis Huans Gvaido paziņojis, 
ka uz 3. janvāri atliek lēmuma 
pieņemšanu par viņa pagaidu 
valdības izformēšanu, kas tiek 
rosināta, jo tai nav izdevies 
panākt prezidenta Nikolasa 
Maduro atstādināšanu no amata. 
Gvaido partija “Tautas griba” 
apgalvo, ka līdz ar pagaidu 
valdības darbības apturēšanu 
Maduro atgūs kontroli pār 
patlaban ārzemēs nobloķētajiem 
Venecuēlas resursiem.

Kosovas ziemeļos serbi vakar 
nojaukuši barikādes uz ceļa pie 
lielākā robežas šķērsošanas 
punkta uz Serbijas un Kosovas 
robežas, ziņo mediji. Serbijas 
prezidents Aleksandrs Vučičs 
trešdienas vakarā paziņoja, ka 
serbi ceturtdien sāks novākt 
savas uzslietās barikādes 
Kosovas ziemeļos. Taču Vučičs 
piebilda, ka neuzticība saglabājas. 
Kosovas policija apstiprināja, 
ka robežas šķērsošanas punkts 
ir atkal atvērts. Pastāv cerība, 
ka barikāžu nojaukšana varētu 
mazināt spriedzi reģionā.

Dienvidkorejas pirmā 
Mēness zonde četrus mēnešus 
pēc starta sasniegusi ieplānoto 
orbītu ap Zemes pavadoni, 
trešdien paziņoja Zinātnes 
ministrija. Zonde “Danuri” 
startēja augustā ar Īlona Maska 
kompānijas “SpaceX” raķeti 
“Falcon-9” no Kanaveralas 
zemesraga kosmodroma ASV 
Floridas štatā. 678 kilogramus 
smagā zonde, kuras nosaukumā 
apvienoti korejiešu vārdi 
“Mēness” un “gūt prieku”, vienu 
gadu riņķos orbītā ap Mēnesi un 
vāks datus no tā virsmas. 

ROTĀJUMSROTĀJUMS

Baltijas un Ķīnas attiecības ir 
vienā no zemākajiem punktiem

Ar kāposta lapu 
apdraud žirafes veselību

Krievija atkal 
apšauda Ukrainu

Smags, bet stabils


