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Karš Ukrainā. Dienas ziņu izdevums. 10:00, 09.03.2022.
Sankcijas. Krievijas izolēšana un sankcijas skar naftas un gāzes sektoru. ASV aizliegusi Krievijas naftas,
sašķidrinātās dabasgāzes un ogļu importu kā daļu no sankcijām pret Krieviju. Aizliegums ietver arī
ierobežojumus pret jebkādiem turpmākiem ieguldījumiem vai tādiem, kas varētu stiprināt Krievijas
enerģētikas nozari. Pēc ASV lēmuma arī Lielbritānija paziņojusi par nodomu līdz 2022. gada beigām
pārtraukt Krievijas naftas importu. Krievijas imports veido 8 % no kopējā Lielbritānijas naftas patēriņa. ES ir
paziņojusi par savu plānu padarīt Eiropu neatkarīgu no Krievijas fosilā kurināmā vēl pirms 2030. gada.
Pašlaik ES importē 90 % no sava gāzes patēriņa, un Krievija nodrošina aptuveni 45 % no šā importa
dažādās dalībvalstīs. Krievija arī veido aptuveni 25 % no naftas importa un 45 % no ogļu importa.

Turklāt Lielbritānija pastiprināja savas sankcijas pret Vladimira Putina vadīto valsti, aizliedzot Krievijas gaisa
kuģiem nosēsties un pārlidot Lielbritāniju, kā arī aizliedzot aviācijas un ar kosmosu saistītu eksportu uz
Krieviju. Aviācijas eksporta aizliegums attiecas uz tehnoloģijām un komponentiem, kā arī apdrošināšanas un
pārapdrošināšanas produktiem.

Ārpolitika. Japāna turpina darba kārtībā virzīt Kuriļu salu jautājumus. Kuriļu salas kļuva par Krievijas daļu
pēc 2. pasaules kara beigām. Strīds atkal uzjundījis, ņemot vērā notiekošo Krievijas mēģinājumu okupēt
Ukrainas teritoriju. Japānas premjerministrs Fumio Kišida uzsver, ka Kuriļu salu jautājums joprojām ir
neatrisināts.
ES viceprezidents Valdis Dombrovskis brīdina par iespējamu Krievijas militāro ambīciju paplašināšanos
Baltijas valstu virzienā, ja vien Krievija netiks apstādināta Ukrainā.

ES neformālā valstu vai to valdību vadītāju sanāksme notiks 10. un 11. martā Francijas galvaspilsētā Parīzē.
Sanāksmes galvenā uzmanība tiks vērsta turpmākām diskusijām par ES aizsardzību, enerģijas neatkarību
un spēcīgākas ekonomikas veidošanu, ņemot vērā Krievijas karu pret Ukrainu. Tomēr daži Ukrainas
parlamenta deputāti cer, ka dalībvalstis panāks vienprātību par Ukrainas pievienošanos ES, lai gan darba
kārtībā nav skaidri formulēts šāds jautājums. Domnīca EuropaNova sagatavojusi īsu apskatu par to, kāpēc
Ukraina ir pelnījusi ES kandidātvalsts statusu.

Starptautiskā sabiedrība. Vācija paziņo par Krievijas kara noziegumu izmeklēšanas uzsākšanu Ukrainā.
Vācijas ģenerālprokurors Pēteris Frenks uzsācis izmeklēšanu par Krievijas veikto kasešu bumbu
izmantošanu, dzīvojamo ēku, gāzes cauruļvadu un kodolatkritumu apglabāšanas vietu apšaudi, ziņo Der
Spiegel. Spānija arī nolēmusi uzsākt pārbaudi par iespējamiem “nopietniem starptautisko humanitāro tiesību
pārkāpumiem Ukrainā”.

Humanitārā krīze. Krievijas karaspēks atkal šāva uz zaļo koridoru, neļaujot bērniem, sievietēm un vecāka
gadagājuma cilvēkiem evakuēties no Mariupoles, Doņeckas apgabalā. Situācija pilsētā katru dienu
pasliktinās. Ņemot vērā, ka Krievija uzbrukumus humānajiem koridoriem, civiliedzīvotāji paliek iesprostoti
pilsētā, nemitīgās apšaudēm un uzbrukumiem, ierobežojot piekļuvi resursiem, no atūdeņošanās Mariupolē
mirusi 6 gadus veca meitene. Vairākkārtējās palaišanas raķešu sistēmas BM-21 Grad apšaudījušas zaļos
koridorus. Par situāciju Mariupolē var lasīt arī stāstā no kādas vietējās ģimenes. Mikolajivas apgabalā
Krievijas karaspēks uzbruka bērnu nama darbiniekiem, kuri bija ceļā uz darbu, kā rezultātā bojā gāja trīs
aprūpētāji, ievainojot vēl divus. No Irpiņas, Kijivas apgabalā evakuēti vairāk nekā 3000 iedzīvotāju, no Sumi
apgabala evakuēti ap 5000. Šodien plānots turpināt evakuāciju, evakuējot arī ārvalstniekus. Šorīt agri no rīta
tika paziņots, ka humānie koridori tiks atvērti no Bučas, Vorzelas, Hostomeļas, Enerhodaras, Irpiņas,
Borodjanka, Mariupoles, Izjumas, Volnovahas.

Uzbrukumi turpinās. Krievijas karaspēks iznīcināja slimnīcu Izjumā, Harkivas apgabalā līdz ar zemi “man
likās, ka elles vārti ir slēgti, bet izrādījās, ka tas ir tikai pirmais stāvs. Tā ir mūsu pilsētas slimnīcas
uzņemšanas zona. Droši vien vēl viena slepena NATO bāze. Pacienti centās izkļūt no gruvešiem, cik vien
spēja,” raksta pilsētas mēra vietnieks Volodimirs Matsokins. Turpinās uzbrukumi infrastruktūrai, kura
nodrošina elektroapgādi. Raķetes iznīcinājušas 7 mājas Malinā, Žitomiras apgabalā, nogalinot 5 cilvēkus,
tostarp 2 bērnus. Kijivas apgabalā Irpiņai, Vorzelai, Bučai, Hostomeļai, Zabučai, Mykhailivka-Rubezhivka
tiek veikti aktīvi uzbrukumi no Krievijas karaspēka puses, nav pieejama pārtikas apgāde šajos ciemos un
pilsētās. Neskatoties uz Krievijas karaspēka klātesamību Hersonā un tās apgabalā turpinās miermīlīgi
protesti pret okupāciju.

Energoapgādes drošība. Ukraina paredz nedēļas laikā paredz uzsākt pievienošanos elektroenerģijas
pārvades sistēmu operatoru Eiropas tīklam ENTSO-E. Starptautiskā Atomenerģijas aģentūru (SAEA/IAEA)
zaudējusi kontaktus ar monitoringa sistēmām Černobiļas AES, kas joprojām atrodas Krievijas karaspēka
kontrolē. Zaporižjas AES darbinieki joprojām ir sagūstīti un tiek ziņots, ka Krievijas spēki tos spīdzinājuši. Ir
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ierakstīts ieraksts ar AES darbiniekiem, kuru varētu turpmāk izmantot manipulācijām mediju vidē. Pašlaik
teritorijā atrodas aptuveni 500 Krievijas karavīru un 50 militāro transportlīdzekļu.

Sankcijas. Viens no lielākajiem naftas un gāzes uzņēmumiem pasaulē Shell aiziet no Krievijas tirgus, arī
solot neiepirkt Krievijas naftu, slēgt birojus, pārtraukt aviācijas degvielas un smērvielu tirgošanu pēc vairāku
dienu ilga spiediena no starptautiskās sabiedrības. McDonald's uz laiku slēgs 850 restorānus. Coca-Cola un
PepsiCO nolēmušas pārtraukt savu darbību Krievijā. Unilever aptur savu eksportu uz Krieviju. Bolt ziedo
Ukrainai 5 miljonus eiro un slēdz operācijas Baltkrievijā. Pasaules lielākā ierakstu kompānija Universal Music
Group paziņojusi, ka aptur darbību Krievijas Federācijā un slēdz savus birojus.

Digitālā drošība. Plaši pikšķerēšanas uzbrukumi skāruši Ukrainu un Poliju. Google ziņo, ka uzbrukumi
notikuši no Baltkrievijas, lai vērstos pret Polijas armiju, kā arī Ukrainas amatpersonām un drošības
pētniekiem.

Dezinformācija. Krievija atradusi vēl vienu iemeslu, lai attaisnotu savu militāro iebrukumu Ukrainā. Tiek
ziņots, ka Krievijas propagandas plašsaziņu līdzeklis Ria Novosti apgalvo, ka Krievijas uzbrukums Ukrainai,
iespējams, novērsis “liela mēroga uzbrukumu, ko pret pašpasludinātajiem valstiskiem veidojumiem
(Luhanskas un Doņeckas tautas republikām) veica Ukrainas karaspēka grupas”. Apgalvo, ka Ukraina plāno
uzbrūkošu operāciju uz šīm teritorijām.

Piezīmes kara laikā. Ukraiņu rakstnieks Oleksandrs Mikheds uzrakstījis savas pārdomas par dzimto
Hostomeļu, kura šobrīd smagi cietusi karā. Vēstules no Ukrainas: Kara valoda.
Oleksandr Mykhed rakstīja Financial Times eseju par savām domām par savu dzimto Hostomelu, kas pašlaik
ir smagi uzbrukts un aizņemts. Vēstule no Ukrainas: Kara valoda ār Financial Times (ft.com)

Statistika:
● Ukrainas Bruņoto spēku ģenerālštābs ziņo par Krievijas armijas kopējiem zaudējumiem 2022. gada

9. marta 6:00 (Dati tiek papildināti): Karavīri – virs 12 000, Tanki – 317, Bruņutransportieri – 1070,
Lielgabali – 120, Gaisa aizsardzības sistēmas – 28, Gaisa kuģi – 49, Helikopteri – 81,
Transportlīdzekļi – 482, MLRS (termobāriskie ieroči) – 56, Kuģi/laivas – 3, Degvielas cisternas – 60,
UAV (bezpilota lidaparāti) – 7.

Ikviena rīcība ir svarīga, lai cik maza tā būtu!

● Dalies ar informāciju un runā par notiekošo karu Ukrainā gan sociālajos medijos, gan sazinoties arī
ar žurnālistiem un lēmumpieņēmējiem. Stāsti par Ukrainu, saviem piedzīvojumiem vai draugiem no
Ukrainas.

● Atbalsti Ukrainas dabas aizsardzības grupu, kura rūpējas par dabas parkiem un dzīvniekiem.
● Ieskaties faktu lapā, kā runāt par karu.
● Ja vēlies atbalstīt uzticamas organizācijas ieskaties tīmekļa vietnē Stand For Ukraine un valdības

sagatavotajā tīmekļa vietnē.
● Ja vēlies sniegt palīdzību Ukrainas bēgļiem Latvijā - palidziukrainai.lv.

Paldies par atbalstu Ukrainai! Слава Україні! Slava Ukrainai!
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