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Karš Ukrainā. Dienas ziņu izdevums. 10:00, 10.03.2022.
Mariupole. Mariupolē turpinās Krievijas nežēlastības pret civiliedzīvotājiem. Vakar Krievijas karaspēks
mērķtiecīgi bombardēja bērnu slimnīcu un dzemdību namu Mariupolē. Ēka tika sagrauta līdz ar zemi. Vēl tiek
precizēta informācija par cietušajiem bērniem, bet zināms, ka 17 cilvēki ievainoti (topošās un jaunās
māmiņas, kā arī medicīnas personāls), bojā gājuši 3 cilvēki, tostarp 1 bērns. Krievijas karaspēks ir ielencis
Mariupoli un tās iedzīvotājus tur kā ķīlniekus. Nav iespējams doties bēgļu gaitās, nav pieejama humānā
palīdzība. Aptuveni 3000 jaundzimušajiem nav pieejama medicīna, pārtika un ūdens. Kopš kara sākuma
Mariupolē nogalināti aptuveni 1200 civiliedzīvotāji. Vakar 47 cilvēki tika apbedīti masu kapā.
Humanitārā krīze. Atsevišķās Ukrainas pilsētās sākusies civiliedzīvotāju evakuācija. Vakar no vairākām
Ukrainas daļām evakuēti aptuveni 40 000 sieviešu un bērnu, tostarp 3000 no Irpiņas un Vorzeļas. Starp
izglābtajiem ir vairāki simti bērnu, gados veci un arī smagi slimi cilvēki. Evakuācijā tika izmantoti aptuveni
100 autobusi un ātrās palīdzības automašīnas. Stojankā, Kijivas apgabalā Krievijas okupanti aizturēja 50
evakuācijas autobusus trīs stundas. Evakuācijas laikā no Demidivas, Kijivas apgabalā Krievijas karaspēks
izšāva uz evakuācijas grupām, nogalinot policistu un ievainojot divus cilvēkus. Krievija uzbruka laikā, kad
veica evakuāciju no Izjumas, Harkivas apgabalā, tādējādi 5000 civiliedzīvotāji nevarēja pamest pilsētu.
Krievijas karaspēks neļāva piegādāt humāno palīdzību Enerhodarā, Zaporižjas apgabalā. Okupētajā
Hersonā ievesta Krievijas Nacionālā gvarde, kur iedzīvotāji pretojas okupācijai. Okupanti aizturējuši aptuveni
400 Ukrainas iedzīvotājus. Harkivā, neskaitāmo uzbrukumu rezultātā iznīcinātas vairāk nekā 280 mājas, 26
skolas un 23 bērnudārzi.
Uzbrukumi turpinās. Kara otrajā nedēļā mēs novērojams, ka Krievijas karaspēks vairs neskatās tikai uz
militāro infrastruktūru, bet gan uz haotiski uzbrukumiem civiliedzīvotājiem un civilajai infrastruktūrai.
Vairākkārtējās palaišanas raķešu sistēmas BM-21 Grad uzbrukumi veikti Mikolajevas pansionātam. Smagi
uzbrukumi atkārtojas Žitomirā, kur gaisa uzbrukumos Krievijas armija sabojājusi katlu māju un izsitusi logus
divās slimnīcās. Ohtirka, Sumi apgabalā naktī bombardēta. Hersonā, kur ievesta Krievijas Nacionālā gvarde,
tā cenšas ieviest administratīvi policejisku režīmu. Divas trešdaļas Čerņihivas pilsētas ir bez apkures un
karstā ūdens. Līdz šim nogalināt ir 60 civiliedzīvotāji un 400 ievainoti.
Tikmēr Krievija atzinusi, ka izmanto TOS-1 termobāriskos ieročus, ko Ukrainā reizēm dēvē par vakuuma
bumbām. Atsaucoties uz diviem saviem karavīriem, Krievija norādīja, ka šie TOS-1 veiksmīgi darbojas
Čerņihivā. BBC ziņo, ka Balto namu satrauc Krievijas gatavošanās uzbrukumos Ukrainai izmantot ķīmiskos
ieročus.
Ārpolitika. Šodien ārlietu ministrs Kuleba pirmo reizi pēc divām nedēļām Turcijā personīgi tiekas ar ārlietu
ministru Lavrovu, lai apspriestu pašreizējo situāciju. Vācija ir saskārusies ar apsūdzībām par pretestību ES
sankciju piemērošanā lielākajai Krievijas bankai Sberbank, norāda Bloomberg. Polijas Senāta locekļi balsoja
par to, lai paātrinātu Ukrainas integrācijas procesu kopā ar citām ES valstīm. Krievija vairs netiek gaidīta
Pasaules ekonomikas forumā Davosā. Pasaules Ekonomikas forums aptur saistības un attiecības ar jebkuru
Krievijas subjektu.
Krima un Melnā jūra. Krievija okupētās Krimas teritoriju izmanto kā pagaidu militāro bāzi, norāda Ukrainas
prezidenta biroja darbinieki Krimas autonomajā republikā. Stundas Džankojas pilsētas skolās tika atceltas
vairāk nekā pirms nedēļas. Tajās dzīvo Krievijas karavīri. Līdz 2022. gada 24. februārim Novoozernes
ciematā bija izvietoti aptuveni 20 000 Krievijas karavīru. 8. marta vakarā Kirovas apgabalā tika novērota
aviācijas kustība (apgabalā atrodas lidosta). Bija redzamas atsevišķas militārās kravas automašīnas, kas
veda salauztus militāros transportlīdzekļus uz Simferopoli, iespējams, remontam.
Krievijas spēki sagrābj Ukrainas glābšanas kuģi Sapphire un stūrē to uz Sevastopoles pusi. Sapphire
kapteinis ziņoja, ka uz kuģa ir zaļie cilvēciņi, kuri draud apkalpei. Ieradās krievu kapteinis, lai uzņemtos
kapteiņa lomu.
Energoapgādes drošība. Čornobiļas AES zaudēja elektroapgādi spēkstacijas elektrotīkla bojājumu dēļ.
Rezerves dīzeļģeneratoriem ir 48 stundu jauda. Pēc tam kodoldegvielas uzglabāšanas iekārtu dzesēšanas
sistēmas tiks apturētas, un radiācijas noplūde būs nenovēršama, norāda ārlietu ministrs Kuleba. IAEA
(Starptautiskā Atomenerģijas aģentūra) apgalvo, ka nav kritisku drošības pārkāpumu. Tomēr Ukrainas
enerģētikas eksperti uzskata, ka tā ir nepietiekama faktiskās situācijas novērtēšana elektroenerģijas padeves
pārrāvuma apstākļos. Prezidenta birojs uzskata, ka situācija ir kritiska, jo nevienam nav faktiskas piekļuves
stacijai un informācijas par reālo kodoldrošību.
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Sankcijas. Eiropas Savienība ir ieviesusi papildus sankcijas pret Krieviju. Jaunā sankciju pakete būs vērsta
pret 160 Krievijas līderiem, oligarhiem un viņu ģimenes locekļiem. Krievijai būs ierobežota jūras navigācijas
un radiosakaru tehnoloģiju iegāde. ES ievieš aizliegumu piegādāt Baltkrievijai eiro banknotes. No SWIFT tiek
atslēgtas 3 Baltkrievijas bankas: Belagroprombank, Dabarbyt, Development Bank of the Republic of Belarus.
Bizness. Vairāk nekā 330 kompānijas paziņojušas par savas darbības apturēšanu Krievijā, tādējādi
protestējot pret tās iebrukumu Ukrainā. Saraksts ar uzņēmumiem, kas turpina savu darbību. Ukrainas Ārlietu
ministrija apkopojusi sarakstu ar lielākajām kompānijām, kuras turpina savu darbību Krievijā par spīti
Krievijas sāktajam karam Ukrainā. Philip Morris International 10. marta rītā paziņoja par turpmāku investīciju
apturēšanu un darbības ierobežošanu. Google ierobežo Google Play darbību Krievijā, atbalstot tikai
bezmaksas aplikācijas, kā arī nav pieejams YouTube Premium pakalpojums. Atbildot uz starptautisko
uzņēmumu aiziešanu no Krievijas tirgus, Krievijas Ekonomikas ministrija ierosina nacionalizēt uzņēmumus,
kur ārzemnieku īpatsvars ir vismaz 25 %.
Statistika:
● Kopš kara sākuma Krievija Ukrainas teritorijā ir izšāvusi 700 raķetes.
● 79 % ukraiņu iebilst pret to, ka Krievijas sastāvā oficiāli tiek atzītas agrāk okupētās Donbasas
teritorijas, 75 % iebilst pret Krimas oficiālu atzīšanu par Krievijas daļu, 56 % nepiekrīt Ukrainas
pievienošanās aizliegumam NATO. Šeit ir pieejama sīkāka informācija.
● Ukrainas Bruņoto spēku ģenerālštābs ziņo par Krievijas armijas kopējiem zaudējumiem 2022. gada
10. marta 6:00 (Dati tiek papildināti): Karavīri – virs 12 000, Tanki – 335, Bruņutransportieri – 1105,
Lielgabali – 123, Gaisa aizsardzības sistēmas – 29, Gaisa kuģi – 49, Helikopteri – 81,
Transportlīdzekļi – 526, MLRS (termobāriskie ieroči) – 56, Kuģi/laivas – 3, Degvielas cisternas – 60,
UAV (bezpilota lidaparāti) – 7.
Ikviena rīcība ir svarīga, lai cik maza tā būtu!
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Ieskaties faktu lapā, kā runāt par karu.
Ja vēlies atbalstīt uzticamas organizācijas ieskaties tīmekļa vietnē Stand For Ukraine un valdības
sagatavotajā tīmekļa vietnē.
Dalies ar informāciju un runā par notiekošo karu Ukrainā. Stāsti par Ukrainu, saviem piedzīvojumiem
Ukrainā vai draugiem no Ukrainas.
Publisks paziņojums no Euromaidan SOS par uzbrukumu bērnu slimnīcai un dzemdību namam
Mariupolē, 2022. gada 9. martā.
Iepazīsties ar Ukrainas filozofu sniegto informāciju: Filozofi Ukrainai.
Ja vēlies sniegt palīdzību Ukrainas bēgļiem Latvijā - palidziukrainai.lv.

Paldies par atbalstu Ukrainai! Слава Україні! Slava Ukrainai!
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