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Karš Ukrainā. Dienas ziņu izdevums. 10:00, 15.03.2022.

Sarunas: 4. kārta. Vēl viena sarunu kārta starp Ukrainas un Krievijas delegācijām notika virtuāli. Vispārējās
prasības paliek nemainīgas - miers, pamiers, tūlītēja karaspēka atsaukšana un drošības garantijas. Diena
noslēdzās ar tehnisko pauzi un sarunas atsāksies dienas turpinājumā.

Uzbrukumi turpinās. Turpinās uzbrukumi civilajai infrastruktūrai. Jau otro dienu pēc kārtas raķetes trāpīja
trīs daudzīvokļu mājām dažādās vietās Kijivā. Krievijas karaspēks apšaudīja 15 Doņeckas apgabala
pašvaldībās. Vismaz 2 cilvēki gāja bojā un aptuveni 37 civilās infrastruktūras objekti tika iznīcināti. Kopš kara
sākuma Krievija ir nopostījusi vismaz 600 dzīvojamās ēkas Harkivā. Mierīgas demonstrācijas Hersonas
apgabalā - pirmdien Bilozerka iedzīvotāji devās mierīgā demonstrācijā pret krievu okupantiem. Rubizhne,
Luhanskas apgabalā, viņi iznīcināja bērnu internātskolu, pilsētas slimnīcu un bojā gāja četri cilvēki. Gaisa
uzbrukumu dēļ, pie TV un radio torņa, kas atradās netālu no Rivnes, bojā gāja 19 cilvēki.

Krievijas karaspēks turpinā Ukrainas valsts amatpersonu vajāšanu un nolaupīšanu. Vakar aizdedzināja
Hersonas domes sekretāra māju. Krievijas armija nolaupīja Ukrainas pareizticīgo patriarhāta baznīcas
priesteri no viņa mājas okupētajā Berdjanskā. Viņu arestēja un aizveda uz nezināmu vietu. Iepriekš
nolaupītais Melitopoles mērs tiek turēts kā ķīlnieks okupētajā Luhanskā.

Humanitārā krīze. Mariupoles mēra padomnieks ziņoja, ka krievi sāk ļaut Mariupoles iedzīvotājiem pamest
to pa zaļo koridoru. Aptuveni 160 privātajām automašīnām izdevās pamest pilsētu. Tomēr humanitārā
palīdzība nav nokļuvusi līdz pilsētai, jo tā tika bloķēta Berdjanskā. Kopš kara sākuma ir nogalināti vairāk
nekā 2100 cilvēku. Lai gan neoficiāli izskan arī skaitlis tuvu 20 tūkstošiem, ņemot vērā, ka pilsētā turpinās
uzbrukumi un nav iespējams zināt precīzu mirušo skaitu šobrīd. Vairāk kā 400 cilvēki tika evakuēti no
Severodoneckas, Luhanskas apgabalā. Zaļais koridors tiks atkal atvērts Sumi apgabalā.

Ārpolitika. Polijas, Lietuvas un Ukrainas premjerministri parakstīja kopīgo deklarāciju. "Varšava un Viļņa
uzsver, ka Ukrainai nekavējoties jāsaņem ES kandidātvalsts statuss un tai jākļūst par ES dalībvalsti
paātrinātajā procedūrā,” teikts paziņojumā. Latvijas Republikas Saeimas priekšsēdētāja publicēja atbalsta
vēstuli Ukrainai, kurā apliecināja atbalstu Ukrainas centieniem pievienoties ES. Igaunijas Republikas
parlaments (Riigikogu) pieņēmis lēmumu, kas aicina ANO dalībvalstis slēgt Ukrainas gaisa telpu Krievijas
agresoram. Šis ir pirmais lēmums no kādas valsts parlamenta, kas ir ES un NATO dalībvalsts. Izraēla
paudusi gatavību uzņemties vidutāja lomu starp Ukrainu un Krieviju, sacīja Ukrainas prezidenta biroja
vadītājs Andrijs Jermaks. Starptautiskā Krimināltiesa trešdien, 16. martā, paziņos savu rīkojumu par pagaidu
pasākumiem attiecībā uz Krievijas karu pret Ukrainu.

Polijas-Baltkrievijas robeža. Kopš nedēļas nogales Ukrainas kopienas aktīvisti Polijā sākuši sankcionēto
preču kustību bloķēšanu uz Krievijas Federāciju un Baltkrieviju. Kravas automašīnas mēģina uzkrāt un
atvest uz Krieviju un Baltkrieviju sankciju skartās kravas, un to uzņēmējiem bija jāaptur darbība šajās valstīs.
Tāpēc uz Polijas-Baltkrievijas robežas veidojās vairāk nekā 15 kilometru gara kravas automašīnu rinda ar
Krievijas un Baltkrievijas auto numurzīmēm.

Energoapgādes drošība. Krievijas karaspēks aizvien apdraud kodoldrošību. Vienu dienu pēc remonta
pabeigšanas Čornobiļas AES Krievijas okupanti atkal sabojāja elektropārvades līnijas, kas apgādāja
Čornobiļas AES un Slavutych pilsētu. Vēlāk vakarā IAEA informēja, ka elektroapgāde atkal atjaunota.
Čornobiļas AES darbinieki vairs nevar turpināt ar drošību saistītu iekārtu apkopi fiziskā un psiholoģiskā
noguruma dēļ, jo strādā gandrīz trīs nedēļas. Krievijas karaspēks uzspridzināja daļu munīcijas sagūstītās
Žaporižjas kodolelektrostacijas teritorijā. Sprādzieni notika netālu no mācību centra drupām un energobloka
№ 1. Vairāk par kodoldraudiem lasiet Ukrainas enerģētikas eksperta komentārā.

Krievijas karaspēks iznīcināja notekūdeņu attīrīšanas iekārtu Vasilivkā, Žaporižjas apgabalā. Nepieciešama
apjomīga notekūdeņu attīrīšanas stacijas rekonstrukcija un aprīkojuma atjaunošana. Šobrīd pilsētas
notekūdeņi nonāk apkārtējā vidē bez jebkādas apstrādes, kas rada ievērojamus draudus videi.

Sankcijas. Globālās sankcijas pret Krieviju pastiprinās. ES ir nākusi klajā ar ceturto sankciju paketi. Tā
ietvars skars Krievijas tērauda un dzelzs nozari, eksporta aizliegumu luksusa precēm, tostarp automašīnām,
kuru vērtība pārsniedz 50 000 eiro ($55000), kā arī aizliegums veikt ieguldījumus naftas uzņēmumos un
enerģētikas nozarē. Turklāt tā skars luksusa preces, tostarp kaviāru, vīnus, cigārus, ādas čemodānus,
dimantus, atsevišķas elektroniskās preces, mūzikas instrumentus, aprīkojumu biljardam un boulingam u.c.
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Iepriekš Bahamu salu Centrālā banka ir aizliegusi atbildīgām finanšu iestādēm veikt darījumus ar krieviem un
baltkrieviem, uz kuriem attiecas Rietumvalstu sankcijas. Amerikāņu apavu un apģērbu ražotājs Vans
pārtrauc savu darbību Krievijā. Vācijas iekārtu ražotājs Bosch paziņojis, ka pārtraucis produkciju piegādi uz
Krieviju.

Lauksaimniecība. Ukraina, ko bieži dēvē par Eiropas maizes klēti, neatkarīgi no notiekošā kara,
lauksaimnieki gatavojas jaunajai lauksaimniecības sezonai. Ukrainas zemnieku sākotnējās plānošanas
vajadzības ir apmierinātas par 84 %, augu aizsardzības līdzekļiem - par 55 %, sēklām - par 78 %,
viskritiskākais ir degvielas trūkums lauksaimniecības tehnikai, bet situācija jau tagad tiek atrisināta augstāko
amatpersonu līmenī, apliecina zemkopības ministrs. Grūti prognozēt piegādes, jo tas viss ir atkarīgs no
militārās situācijas valstī. Galvenais risks ir no Krievijas karaspēka, kas mēģina iznīcināt gan civilo
infrastruktūru, gan lauksaimniecības tehniku.

Šobrīd Ukraina nodrošina ES 57 % no tās kukurūzas, 42 % rapša un 47 % saulespuķu importa. Taču līdz ar
Melnās jūras ostu blokādi tālāka eksporta piegādes ķēde tiek šobrīd nav iespējama. Tāpēc ES pašlaik
apspriež iespējamos veidus, kā uzlabot piegādi.

Pārskatiet Ukrainas lauksaimniecības eksporta virzienu karti.

Atbalsts dzīvniekiem. Pašlaik vairāki zooloģiskie dārzi visā Ukrainā ir bez apgādēm dzīvniekiem. Harkivas
zooloģiskais dārzs pašlaik atrodas vispārējas katastrofas priekšā, jo pilsēta pastāvīgi tiek bombardēta.
Brīvprātīgie riskē ar savu dzīvību rūpējoties par dzīvniekiem. Uzziniet, kā atbalstīt dzīvniekus.

Statistika:

● Pasaules Veselības organizācijas rīcībā esošā informācija liecina, ka karš ietekmējis 18 miljonus
Ukrainas iedzīvotāju, 6,7 miljoni iedzīvotāju pārvietojušies valsts robežās un aptuveni 3 miljoni
cilvēku devušies bēgļu gaitās ārpus Ukrainas.

● Ukrainas Bruņoto spēku ģenerālštābs ziņo par Krievijas armijas kopējiem zaudējumiem 2022. gada
15. marta 6:00 (Dati tiek papildināti): Karavīri – virs 13500, Tanki – 404, Bruņutransportieri – 1279,
Lielgabali – 150, Gaisa aizsardzības sistēmas – 36, Gaisa kuģi – 81, Helikopteri – 95,
Transportlīdzekļi – 640, MLRS (termobāriskie ieroči) – 64, Kuģi/laivas – 3, Degvielas cisternas – 60,
UAV (bezpilota lidaparāti) – 9.

Ikviena rīcība ir svarīga, lai cik maza tā būtu!

● Atbalsti un pievienojies sev tuvākajam bēgļu atbalsta centram.
● Pieseko mums Twitter truth_sharethe un dalies ar publicēto informāciju mājaslapā

https://sharethetruths.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.
● Ja vēlies sniegt palīdzību Ukrainas bēgļiem Latvijā - palidziukrainai.lv.

Paldies par atbalstu Ukrainai! Слава Україні! Slava Ukrainai!
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