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Karš Ukrainā. Dienas ziņu izdevums. 10:00, 06.03.2022.
Zaļie (humānie) koridori. Viens no galvenajiem Ukrainas un Krievijas sarunu otrās kārtas rezultātiem bija
vienošanās par humānās palīdzības koridoru organizēšanu civiliedzīvotāju evakuācijai. Paredzēta
evakuācija 5. martā bija Mariupolē, Volnovahā un Irpiņā. Tomēr apšaudes un uzbrukumi netika pārtraukti no
Krievijas karaspēka puses. Evakuācija no Mariupoles tika atlikta, jo Krievijas spēku eskadrons turpināja
uzbrukumus pilsētā un tās tuvumā. Iedzīvotāji no Irpiņas un priekšpilsētām bija spiesti pamest pilsētu ar
autobusiem, jo Krievijas karaspēks bija sabojājis dzelzceļa līnijas. Par spīti uzbrukumiem Volnovahā tika
evakuēti 400 cilvēki no pilsētas un apkārtējiem ciematiem. Brīvprātīgajiem Irpiņā, Kijevas apgabalā nācās
riskēt ar savu dzīvību. Ukrainas dzīvnieku tiesību organizācijas UAnimalis četri brīvprātīgie, palīdzot
dzīvniekiem, nogalināti Krievijas karaspēka uzbrukumā. Līdzīgs liktenis piemeklējis iedzīvotājus Čerņihivas
un Kijevas apgabalos (īpaši Bučā un Hostomeļā), kuri tika nogalināti uz ceļa savās automašīnās, mēģinot
evakuēties.

Uzbrukumi turpinās. Krievijas karaspēks sagrāba par ķīlniekiem pansionāta iemītniekus Borodjankā,
Kijevas apgabalā un izvietoja mīnas pie visām ieejām. Pansionāts paredzēts cilvēkiem ar psihoneiroloģiskām
saslimšanām un tajā atradās aptuveni 500 cilvēki, aptuveni 100 no viņiem ir pilnībā guļoši. Ķīlnieki tika
atbrīvoti vēlāk tajā pašā vakarā. Bila Cerkvā Kijevas apgabalā, 20 ēkas cietušas uzbrukumos. Doņeckas
apgabalā joprojām notiek smagas apšaudes: uzbrukumi veikti Mariupolei, Lastočkinai, Bohajavlenkai,
Volodymyrivka, Mangush, Verkhnotoretske un Taramchuk. Uzbrukumos cietuši 26 infrastruktūras objekti,
ieskaitot kultūras namus un dzīvojamās mājas. Lisičanskā, Luhanskas apgabalā Krievijas spēki apšaudīja
reģionālo bērnu slimnīcu. Trostjanecu, Sumi apgabalā ir okupējis Krievijas karaspēks. Vietējās varas
iestādes apgalvo, ka karaspēks iekārtojis savu bāzes nometni ar militāro aprīkojumu. Harkivā tika
apšaudītas 10 daudzdzīvokļu ēkas. Krievijas spēki sāka gaisa uzbrukumu Žitomirā militārajā rūpnīcā
ievainojot divus cilvēkus.

Ukrainas Bruņoto spēku ģenerālštābs brīdina, ka Krievijas karaspēks dodas uz Kaņiva hidroelektrostaciju
aptuveni 100 kilometru attālumā uz dienvidiem no Kijevas.

Ivanofrankivskā Ukrainas Drošības dienests aizturēja tā dēvētās “tautas republikas” organizētājus no 5
Ukrainas rietumu apgabaliem, kuri tiek uzskatīti par skeptiskāk noskaņotajiem pret Krieviju un, iespējams,
izrādīsies visizturīgākie. Šie sabotieri sagatavoja norādes, kuru mērķis bija iedragāt Ukrainas varas iestāžu
un armijas uzticamību, sekojot L/DPR (Luhanskas/Doņeckas tautas republiku) scenārijam. Ukrainas
Drošības dienests arī aizturēja Krievijas sabotierus Doņeckā, Harkivā, Aizkarpatu apgabalā, kā arī Kijevā un
Dņipro. Sabotieri plānojuši uzbrukt civilajai infrastruktūrai un Ukrainas militāristiem.

Ukrainas militārie spēki atguva kontroli pār Mikolajivas pilsētu, kā arī Kulbakino lidostu.

Kaujas lauku karte pieejama šeit.

Piketi kara laikā. Protesti turpinās Dienvidukrainas un Austrumukrainas pašvaldībās. Protestētājiem
Hersonā izdevās izspiest no pilsētas Krievijas karaspēku. Krievu karavīri izšāva gaisā, lai izbiedētu
protestētājus, tomēr tas civiliedzīvotājus neapstādināja. Ukraiņi devās ielās okupētajā Berdjanskā, kā arī
Melitopolā, Zaporižjas apgabalā.

Starptautiskā sabiedrība. G-7 valstis vienojušās par nepieciešamību atteikties no Krievijas gāzes
izmantošanas, kā arī par turpmākām sankcijām pret Krieviju. Ukrainas ārlietu ministrs Dmitro Kuleba tikās ar
ASV valsts sekretāru Entoniju Blinkenu pie Ukrainas-Polijas robežas. Sarunas skāra Ukrainas aizsardzības
spēju stiprināšanu, tostarp gaisa aizsardzībā, lai varētu aizsargāt civiliedzīvotāju dzīvības un infrastruktūru
no Krievijas militārajām lidmašīnām un artilērijas.

Bizness. Visa un Mastercard aptur savu darbību Krievijā. Mastercard savā oficiālajā paziņojumā vēsta:
“Apturot darbību Krievijas banku izsniegtās kartes vairs nedarbojas Mastercard tīklā. Un, jebkura Mastercard
karte, kas izdota ārpus Krievijas, nestrādās pie Krievijas tirgotājiem vai bankomātiem.” Arī PayPal ir
paziņojis, ka pamet Krievijas tirgu. Bloomberg prognozē, ka aptuveni 3 miljoni Krievijas iedzīvotāju varētu
zaudēt darbu, starptautiskajiem uzņēmumiem pametot Krievijas tirgu vai ierobežojot savu darbību.

Sarunas: 3. kārta. partijas "Tautas kalps" parlamenta frakcijas vadītājs Dāvids Arahamija, paziņojis, ka
nākamā sarunu kārta notiks pirmdien, 7. martā.

Airbnb atbalsts. Airbnb iepriekš ziņoja par finansiālo atbalstu Ukraiņu ģimenēm. Cilvēki no visas pasaules ir
pievienojušies iniciatīvai atbalstīt ukraiņus, rezervējot naktsmītnes Ukrainā. Iniciatīvas mērķis ir pārskaitīt
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naudu dzīvokļu īpašniekiem, faktiski neizmantojot pakalpojumu. Kopumā ap 1.9 miljoniem ASV dolātu tika
pārskaitīti Ukrainas Airbnb saimniekiem 48 stundās.

Kiberdrošība. Līdztekus militārajam karam notiek arī digitālais karš. Hakeru uzbrukumi notiek Ukrainas ziņu
aģentūrām un medijiem. Savukārt hakeru grupa Anonymous paziņojusi par uzbrukumu Krievijas valdības
serveriem. Uzlauzta arī Federālais drošības biroja mājaslapa.

Karš attēlos. Sekojiet līdzi Krievijas uzbrukumiem Ukrainas pilsētās, izmantojot interaktīvo karti.

Svētdienai:
● Saruna “Karš Ukrainā un pasaules nākotne” (EN), kuru vada žurnāliste un vēsturniece Anna

Aplbauma, piedaloties vēsturniekiem Juvālam Noas Harari un Timotijam Snaideram.
● Labdarības organizācija “From Country to Ukraine” Ir izveidojusi Youtube kanālu “Patiesība par karu

Ukrainā”.

Statistika:
● 100 tūkstoši ukraiņu pievienojušies teritoriālās aizsardzības vienībām 10 dienu laikā.
● Ukrainas Bruņoto spēku ģenerālštābs paziņoja par Krievijas armijas kopējiem zaudējumiem 2022.

gada 6. marta 6:00 (Dati tiek papildināti): Karavīri – virs 11 000; Tanki – 285; Bruņutransportieri –
985; Lielgabali – 109; Gaisa aizsardzības sistēmas – 21; Gaisa kuģi – 44; Helikopteri – 48;
Transportlīdzekļi – 447; MLRS (termobāriskie ieroči) – 50; Kuģi/laivas – 2; Degvielas cisternas – 60;
UAV (bezpilota lidaparāti) – 4.

Ikviena rīcība ir svarīga, lai cik maza tā būtu!
● Sagatavoti bukleti ar faktiem par notiekošo Krievijas karu pret Ukrainu, kā arī esošo situāciju

atomdrošībā.
● Dailies ar informāciju un runā par notiekošo karu Ukrainā gan sociālajos medijos, gan sazinoties arī

ar žurnālistiem un lēmumpieņēmējiem.
● Piedalies iniciatīvā Ukrainas kultūrvēstures satura saglabāšanai tiešsaistē.
● Ja vēlies atbalstīt uzticamas organizācijas ieskaties tīmekļa vietnē Stand For Ukraine.
● Pievienojies Ukrainas aizsargiem.
● Ja vēlies sniegt palīdzību Ukrainas bēgļiem Latvijā - palidziukrainai.lv.

Paldies par atbalstu Ukrainai! Слава Україні! Slava Ukrainai!

Apskatu sagatavoja Ukrainas NVO pārstāvji un eksperti cilvēku drošības un demokrātijas jautājumos, kuri šobrīd atrodas
pilsētās visā Ukrainā. NVO: Institute for political and information research NGO, World of Communities, Kyiv educational
center Tolerspace, U-Cycle NGO (Kyiv Cyclists Association), OpenSpace.Works Cooperative. Eksperti: Sofia Oliynyk,
Maryana Zaviyska, Sofia Bela (kultūras mantojuma sadaļa), Taras Tymchuk, Marianna Semenyshyn, Uliana Movchan
(dezinformācijas bloks).
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