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Karš Ukrainā. Dienas ziņu izdevums. 10:00, 12.03.2022.
Baltkrievija. Vakar, 02:30, Ukrainas robežsardzes dienests ziņoja, ka Krievijas lidmašīnas izbrauca no
Dubrovytsia lidostu Baltkrievijā, ielidojot Ukrainas gaisa telpā, virs Ukrainas pilsētām Horodiči un Tumeni,
pēc tam izraisot ugunsgrēku Kopani pilsētā Baltkrievijā. To varētu uzskatīt par iespējamu provokāciju, lai
attaisnotu Baltkrievijas karaspēka iesaistīšanos. Iepriekš Aizsardzības ministrija jau brīdinājusi, ka tuvākajā
laikā varētu parādīties dažādas provokācijas. Tomēr neilgi pēc incidenta Baltkrievijas Aizsardzības ministrija
to nosauca par viltojumu. Vēlāk tajā dienā Ukrainas militāristi un civilie ierēdņi tika informēti, ka Baltkrievija
gatavojas iebrukt Ukrainā līdz plkst. 21:00 11. marta vakarā. Šobrīd (12. marta 10:00) nav veiktas baltkrievu
militārās kustības pret Ukrainu.

Ārpolitika. ANO saka, ka nav nekādu pierādījumu Krievijas apgalvojumam par Ukrainas bioloģisko ieroču
programmu pēc tam, kad ir izskanējušas apsūdzības no Krievijas puses. ANO Drošības padome ar sava
sūtņa Vasilija Ņebezņja starpniecību, nesniedza pierādījumus, kas apliecina, ka Ukraina vada bioloģisko
ieroču laboratorijas ar ASV Aizsardzības departamenta atbalstu. ANO rīcībā ir pierādījumi par Krievijas
veikto aizliegto kasešu bumbu izmantošanu, kā ziņo ANO augstā komisāre cilvēktiesību jautājumos Liene
Trostela. Versaļas samits. Ukrainas amatpersonas uzskata, ka augstākā līmeņa sanāksmes rezultāti tuvina
Ukrainu ES, taču tiek gatavota paātrināta procedūra, kā arī kandidātvalsts statuss. Urzula fon der Leiena
samita noslēguma preses konferencē mudināja izmeklēt iespējamos kara noziegumus Krievijā, tostarp
apšaudot dzemdību slimnīcu Ukrainas dienvidaustrumos Mariupolē. Krievija sasauca 15 dalībnieku
sanāksmi.

Uzbrukumi turpinās. Okupanti ir iegājuši jaunā terora stadijā, kad viņi cenšas fiziski likvidēt likumīgi
ievēlētos vietējo varas iestāžu pārstāvjus. Krievijas karaspēks nolaupīja Melitopoles mēru Ivanu Fedorovu,
jo viņš iepriekš bija atteicies sadarboties ar Krievijas iebrucējiem. Ap 2000 cilvēku devās piketā ar aicinājumu
atbrīvot mēru. Krievijas karaspēks piektdien atklāja uguni uz Mikolajevas pilsētas civilajiem objektiem, īpaši
nežēlīgs ir bijis uzbukums onkoloģijas slimnīcai. Visi pacienti ir izdzīvojuši. Černihivas pilsētas centrā pie
viesnīcas Ukraina trāpījis Krievijas karaspēka lādiņš. Krievijas teroristi šāva uz psihoneiroloģisko pansiju
Harkivas apgabalā. Uz citu tuvējo pansiju evakuēti bija 73 cilvēki, bet 330 cilvēki uzbrukuma brīdī atradās
pansijā. Pansijā bija 50 cilvēki ar kustību ierobežojumiem un vēl desmit cilvēki ratiņkrēslos. Tiek noteikts
upuru skaits. Kā izskatās Harkiva šodien attēlos. Vasiļkivā un Krjačkī, Kijivas apgabalā, pēc rīta gaisa
uzbrukumiem deg naftas depo.

Energoapgādes drošība. Pēc Ukrainas drošības dienestiem pieejamās informācijas, Krievija gatavo viltotus
“pierādījumus”, lai imitētu Ukrainas armijas iesaistīšanos Čornobiļas teritorijā. Tas paredz divus iespējamos
scenārijus: pirmais ir par plaša mēroga radioaktīvo mežu dedzināšanu, paceļoties radioaktīvam mākonim.
Otrs ir artilērijas uzbrukums kodolmateriālu uzglabāšanas rezervuāriem. Sekas būs vienādas abos
gadījumos. Abos scenārijos viņi apsūdzēs Ukrainas “neo-nazi” un “nazi” organizācijas.

Krievi ir atteikušies Ukrainas komunālo servisu darbinieku piekļuvi AES. Krievijas sabotieri Čornobiļas
kodolspēkstacijas teritorijā ierodas "Baltkrievijas speciālistu maskā." Pašlaik Čornobiļas AES ir pilnībā
atvienota no Starptautiskās atomenerģijas aģentūras (IAEA) monitoringa sistēmām. Stacija ir atslēgta.
Pieejamie dīzeļģeneratori var nodrošināt tikai 48 stundu drošības sistēmu uzturēšanu. Krievijas karaspēks
Zaporižjas AES izmanto kā militāro bāzi. Tur atrodas apmēram pieci simti Krievijas karavīru ar ložmetējiem
un piecdesmit ekipējuma vienībām. IAEA informē, ka tika atjaunota datu apmaiņa monitoringa sistēmās no
Zaporižjas AES. Krievijas “civilpolicijas administrācija” Zaporižjas NPP darbiniekus, kuri ir ķīlnieki, sapulcēja
un informēja, ka iecirknis tagad pieder Krievijas uzņēmuma Rosatom un vairs nepieder Ukrainai.

Bizness. 11. marta laikā no Krievijas tirgus aizgāja 17 uzņēmumi un apmēram 30 zīmoli. Kopumā šie
lēmumi ietekmē Krievijas ekonomikā vēl 47 000 darba vietu. ES apturēs Maskavas priviliģēto tirdzniecības
un ekonomisko režīmu, apturēs tās digitālo aktīvu izmantošanu un aizliegs ES luksusa preču eksportu uz
Krieviju, kā arī dzelzs un tērauda preču importu, piektdien sacīja Eiropas Komisijas vadītājs.

Sankcijas. Lielbritānija sankciju sarakstā iekļāvusi 386 Krievijas Valsts domes deputatus par viņu atbalstu
Ukrainas separātiskajiem Luhanskas un Doņeckas apgabaliem.

Humanitārā krīze. Kamēr civiliedzīvotāju evakuācija joprojām ir izaicinājums, Krievijas militāristi pārvietojas
bruņotos transportlīdzekļos zem Sarkanā Krusta karoga. Šodien 14 humānās palīdzības koridori būs atvērti
civiliedzīvotāju evakuācijai. Mariupole paliek bloķēta un bez pieejamiem papildus resursiem, kas
nepieciešami izdzīvošanai. 12 dienu laikā pēc pilsētas blokādes un dzīvojamo rajonu nežēlīgās apšaudes
Krievijas okupācijas karaspēks nogalināja 1582 Mariupoles civiliedzīvotājus.
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Digitālā drošība. Uzņēmums “Meta Platforms”, kam pieder sociālie mediji Facebook un Instagram, uz laiku
atceļ naida runas politiku, to lietotājiem dažās valstīs ļaujot aicināt uz vardarbību pret Krievijas diktatoru un
okupācijas spēku karavīriem saistībā ar iebrukumu Ukrainā, vēsta starptautiskā ziņu aģentūra “Reuters”.
Reaģējot uz šīm izmaiņām, Krievijas ģenerālprokuratūra jau nosūtījusi lūgumu Roskomnadzor ierobežot
piekļuvi Instagram un lūgusi tiesu atzīt Meta par ekstrēmistisku organizāciju un aizliegt tās darbību Krievijā.
YouTube sāka bloķēt Krievijas valsts finansētos mediju kanālus visā pasaulē. Iepriekš YouTube bija bloķējis
vadošos Krievijas valsts atbalstītos kanālus RT un Sputnik visā Eiropā. Londonas interneta birža (LINX)
atvienoja galvenos Krievijas pakalpojumu sniedzējus Rostelecom un Megafon no starptautiskā tīkla
apmaiņas punkta, kas lietotājiem Krievijā var radīt tīkla traucējumus. Kiberdrošības firma Avast aptur darbību
Krievijā, Baltkrievijā.

Dezinformācija. Krievija apgalvo, ka Kijivas varas iestādes aizliegušas Ukrainas pilsētu mēriem jebkādus
humānos kontaktus ar Krieviju. Tajā pašā laikā Krievijas puse apgalvo, ka “visi tie, kas nepiekrīt, ir vienkārši
nošauti”. Krievija turpina izplatīt propagandas informāciju par bioloģisko, ķīmisko un kodolieroču attīstību
Ukrainā. Krievijas Aizsardzības ministrija paziņoja: “Nacionālisti uzspridzināja Fizikas un tehnoloģijas
institūta ēku Harkovā, lai slēptu pētījumus kodolnozarē”.

Statistika:

● Bēgļu gaitās devušies 2,5 miljoni iedzīvotāju no Ukrainas.
● Ukrainas Bruņoto spēku ģenerālštābs ziņo par Krievijas armijas kopējiem zaudējumiem 2022. gada

12. marta 6:00 (Dati tiek papildināti): Karavīri – virs 12 000, Tanki – 362, Bruņutransportieri – 1205,
Lielgabali – 135, Gaisa aizsardzības sistēmas – 33, Gaisa kuģi – 57, Helikopteri – 83,
Transportlīdzekļi – 585, MLRS (termobāriskie ieroči) – 62, Kuģi/laivas – 3, Degvielas cisternas – 60,
UAV (bezpilota lidaparāti) – 7.

Ikviena rīcība ir svarīga, lai cik maza tā būtu!

● Dalies un informē savu vietējo pašvaldību par atklāto vēstuli pasaules pilsētu mēriem un vietējo
pašvaldību vadītājiem. Ja vēlies atbalstīt Ukrainas pilsētas sazinieties iozymok@wnisef.org vai
info@wnisef.org.

● 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.

● Atbalsti UAnimals komandu, kas palīdz pamestajiem mājdzīvniekiem.
● Ja vēlies sniegt palīdzību Ukrainas bēgļiem Latvijā - palidziukrainai.lv.

Paldies par atbalstu Ukrainai! Слава Україні! Slava Ukrainai!
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