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Karš Ukrainā. Dienas ziņu izdevums. 10:00, 14.03.2022.

Uzbrukumi turpinās. Kijivā uzbrukumu laikā tika sagrauta 9-stāvu dzīvojamā māja. Krievijas karaspēks
apšaudīja lidmašīnu būves rūpnīcu “Antonov”. Svētdien tika apšaudīts Pushcha-Vodytsya
psihoneiroloģiskais bāreņu nams, Kijivas apgabalā. Uzbrukuma laikā visi darbinieki bija jau evakuēti uz
drošu vietu. Viens šāviņš trāpīja katlu telpai. Otrs šāviņš trāpīja morgā. Sprādziena viļņa rezultātā daļēji tika
sagrauta iestādes dzīvojamā ēka. Žitomiras apgabalā raķešu trieciens trāpīja administratīvajai ēkai,
provizoriski ievainojot četrus cilvēkus un iznīcinot septiņas ēkas. Gaisa uzbrukumu laikā netālu no Rivnas
tika sagrauta TV un radio stacijas. Ukrainas lielākais tērauda uzņēmums Metinvest ziņo par apšaudi tās
Avdiivka koksa rūpnīcas teritorijā, sabojājot daļu tās iekārtu. Avdiivka uzskata par vienu no lielākajā koksa
ražotnēm Eiropā un galveno tērauda ražošanai Ukrainā. Iepriekš ģenerālprokuratūra paziņoja, ka rūpnīcā ir
ietriekušās piecas raķetes, kas apturēja rūpnīcas darbu pēc Krievijas iebrukuma Ukrainā. Gaisa uzbrukumu
laikā trāpīja skolai Mikolajivas apgabalā, nogalinot četrus cilvēkus. Krievijas karaspēks turpina nolaupīt
vietējos varas pārstāvjus pilsētās, kuras pretojas - svētdienas rītā tika nolaupīts Melitopoles apgabala domes
vadītājs Sergio Pryima. Bez elektrības ir palikuši 226 ciemati un mazas pilsētas Čerņihivas apgabalā.
Okupētā Trostjaneca, Sumi apgabalā joprojām ir militārā bāze Krievijas karaspēkam, viņi to izmanto, lai
uzbruktu tuvējiem apgabaliem. Aktīvs uzbrukums turpinās civilajai infrastruktūrai Severodoneckai,
Luhanskas apgabalā.

Ukrainas iedzīvotāji aktīvi protestē pilsētās, kuras pašlaik ir Krievijas karaspēku kontrolē. Svētdien turpinājās
masveida demonstrācijas Hersonā.

Saskaņā ar New York Times datiem, vismaz 67 Ukrainas pilsētas ir skāris uzbrukumi, vairākām pilsētām ir
uzbrukts vairākas dienas, ar apšaudēm, gaisa uzbrukumiem un citiem lādiņiem. Seko līdzi aktuālajai kartei.

Humanitārā krīze. Kopš kara sākuma Mariupolē nogalināti 2187 cilvēki. Pilsēta 24 stundu laikā ir pārcietusi
22 gaisa uzbrukumus. Humānā palīdzība atkal nesasniedza pilsētu, Berdjanskā notiekošās apšaudes dēļ.
Vēl viens mēģinājums sasniegt pilsētu būs pirmdien.

Sarunas. Ukrainas un Krievijas delegācijas atsāks sarunas video konferences režīmā plkst. 10:30 pēc
Kijivas laika. Tikmēr Mihailo Podoļaks pauda zināmu optimismu, ka Krievija “neizvirza ultimātus, bet rūpīgi
ieklausās mūsu priekšlikumos”. Viņš uzstāja, ka "Ukraina nepadosies nevienā no pozīcijām. Mūsu prasības ir
kara beigas un [Krievijas] karaspēka atvilkšana. Es redzu sapratni, un ir dialogs.” Tomēr Ukrainas eksperts
brīdina, ka “klusuma režīms”, arī militāro darbību iesaldēšana, var izraisīt turpmāku Krievijas karaspēka
iebrukumu atgriešanos. Tāpēc Krievijas karaspēks, cik vien ir iespējams, ir jāgrūž atpakaļ Krievijas robežās
pirms pamiera.

Ķīna. ASV izlūkdienests caur FT, NYT, CNN informē, ka Krievija vērsusies pie Ķīnas pēc militārās
palīdzības, apgalvo Mihailo Podoļaks, Ukrainas prezidenta biroja vadītāja padomnieks. Tikmēr Džeiks
Salivans un Yang Jiechi pirmdien tiksies Romā, lai apspriestu Krievijas-Ukrainas karu. Sanāksmē galvenā
uzmanība tiks pievērsta “reģionālās un globālās drošības” ietekmes apspriešanai.

Energoapgādes drošība. Ukrainai izdevies atjaunot elektroapgādi Čornobiļas AES, kuru kontrolē Krievijas
spēki. Dzesēšanas sistēma darbojas atbilstoši standartiem. Polija ieņem stingrāku nostāju attiecībā par
neatkarību no Krievijas gāzes, līgums starp Poliju un Gazprom netiks atjaunots pēc tā termiņa beigām 2022.
gada beigās. Novembra sākumā tiks uzsākts projekts Baltic Pipe, lai piegādātu gāzi no Norvēģijas uz Poliju.

Digitālā frontes līnija. Prezidents Zelenskis apsveica Metu ar tās centieniem cīnīties informācijas telpā.
Tomēr viņš aicināja Microsoft, SAP, ORACLE nespēlēt dubultspēli un pārtraukt atbalstu viņu produktiem
Krievijā. ASV jaunuzņēmums Clearview piedāvāja izmantot savu AI sejas atpazīšanas tehnoloģiju, lai
atmaskotu krievu uzbrucējus, cīnītos ar dezinformāciju un identificētu mirušos. Ukrainas Aizsardzības
ministrija pagaidām šo informāciju nav apstiprinājusi.

Plašsaziņas līdzekļi. Krievijas karaspēks nogalināja vēl vienu žurnālistu: 51 gadu vecais ASV žurnālists tika
nošauts Irpiņā, vēl viens ir ievainots un pašlaik atgūstas pēc operācijas.

Dezinformācija. Krievija visādi cenšas novirzīt uzmanību no saviem kara noziegumiem lielākajās Ukrainas
pilsētās, nemitīgi izplatot dažādus ziņojumus par Doņeckas un Luhanskas reģioniem. Īpaši aktīvi Krievijas
mediji ziņo, ka tā dēvētā LPR iedzīvotāju policija atklājusi Ukrainas militāristu sarīkotā civiliedzīvotāju slaktiņa
vietas Popasna dzelzceļa tuvumā. Krievijas Aizsardzības ministrija ir pārliecināta, ka Aidaru kaujinieki rīkoja
apšaudes pozīcijas Nikolskā klostera teritorijā un tur gūstā aptuveni 300 civiliedzīvotājus un mūkus. Turklāt
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Krievijas mediji sacīja, ka Krievijas militāristi atklājuši slepenu cietumu karagūstekņiem un civiliedzīvotājiem
Polovinkūnā, kuru izveidojuši “ukraiņu radikāļi”. Viņi apgalvo, ka vietējie iedzīvotāji stāstījuši par “radikāļiem”,
kas sarīkojuši nebijušu teroru. Viņi nogalināja, aplaupīja, izvaroja un spīdzināja. Vizītes laikā Maskavā
Baltkrievijas prezidents Aleksandrs Lukašenko pastāstīja Vladimiram Putinam, ka Ukraina gatavo uzbrukumu
Baltkrievijai.

Protesti. Desmitiem tūkstoši iedzīvotāju izgāja piketos pret Krievijas karu Ukrainā. Ir ļoti svarīgi turpināt
informēt Krievijas un Baltkrievijas pilsoņus par agresīvo karu, ko to vadītāji veikuši bez viņu piekrišanas pret
Ukrainu. Neliels skaits Krievijas un Baltkrievijas iedzīvotāju protestē pret uzbrukumu Ukrainai, tomēr
nekavējošas aizturēšanas ir vērojamas abās valstīs.

Statistika:

● Vairāk kā 2,7 miljoni Ukrainas iedzīvotāju devušies bēgļu gaitās. Tas ir lielākais migrācijas vilnis kopš
2. pasaules kara.

● Ukrainā 7 miljonus bērnus ietekmējis karš. Uzbrukumos cietušas 369 izglītības iestādes, tostarp 57
pilnībā iznīcinātas. Šeit vairāk par to kādi zaudējumi ir nodarīti skolām.

● Ukrainas Bruņoto spēku ģenerālštābs ziņo par Krievijas armijas kopējiem zaudējumiem 2022. gada
14. marta 6:00 (Dati tiek papildināti): Karavīri – virs 12 000, Tanki – 389, Bruņutransportieri – 1249,
Lielgabali – 150, Gaisa aizsardzības sistēmas – 34, Gaisa kuģi – 77, Helikopteri – 90,
Transportlīdzekļi – 617, MLRS (termobāriskie ieroči) – 64, Kuģi/laivas – 3, Degvielas cisternas – 60,
UAV (bezpilota lidaparāti) – 8.

Ikviena rīcība ir svarīga, lai cik maza tā būtu!

● Pieseko mums Twitter truth_sharethe un dalies ar publicēto informāciju mājaslapā
https://sharethetruths.org/.

● Dalies ar stāstiem kara laikā.
● 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.
● Ja vēlies sniegt palīdzību Ukrainas bēgļiem Latvijā - palidziukrainai.lv.

Paldies par atbalstu Ukrainai! Слава Україні! Slava Ukrainai!
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