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Karš Ukrainā. Dienas ziņu izdevums. 10:00, 18.03.2022.
Sarunas. Ukrainas un Krievijas delegāciju sarunas turpinās virtuālā formātā un apakšgrupās. Plašāk
parādās informācija par iespējamo tikšanos starp Ukrainas prezidentu Zelenski un Krievijas prezidentu
tuvākajās nedēļās. Ārlietu ministrs Kuleba saka, ka Zelenskis gatavs tikties kaut rīt - “viņa nostāja ir skaidra,
tā ir formulēta visos jautājumos, un Ukraina ir gatava šai sarunai”. Mihailo Podoļaks norādīja, ka ir jautājumi,
kurus nevar atrisināt bez valstu vadītāju iesaistīšanās.
Ārpolitika. Prezidents Zelenskis ceturtdien uzrunāja Vācijas parlamentāriešus Bundestāgā. Ukrainas
prezidents pauda skarbu kritiku, ka tikai ar sankcijām vien nepietiek un tam tagad ir par vēlu, Vācijai ir
jāpārtrauc Krievijas finansiālais atbalsts. Savā uzrunā viņš mudināja neaizkavēt Ukrainas pievienošanos
Eiropas Savienībai, ieviest vēl bargākas sankcijas pret Krieviju un prioritāšu sarakstā mieru novietot pirms
ienākumu gūšanas.
Lietuvas Seims vienbalsīgi pieņēma rezolūciju, kurā aicina ANO veikt tūlītējus pasākumus, lai nodrošinātu
lidojumu aizlieguma zonu virs Ukrainas, un tādējādi apturētu civiliedzīvotāju masveida bojāeju. Tā ir trešā
valsts, kuras parlaments aicina ANO valstis nekavējoties izveidot lidojumu aizlieguma zonu virs Ukrainas.
Ieroču bizness. Investigate Europe nesen publicētajā ziņojumā teikts, ka 10 ES dalībvalstis ir turpinājušas
ar bruņojumu saistītus darījumus ar Krieviju neatkarīgi no ieviestā embargo ieroču pārdošanai Krievijai kopš
2014. gada. Analizētie dati aptver laikposmu no 2015. līdz 2020. gadam no visiem ES-27 oficiālajiem ieroču
eksporta reģistriem. Kopējā eksporta summa ir 346 miljoni eiro militārā aprīkojuma, liecina Investigate
Europe analizētie publiskie dati. Francija, Vācija, Itālija, Austrija, Bulgārija, Čehija, Horvātija, Somija,
Slovākija un Spānija – ir pārdevušas Krievijai “militāro aprīkojumu”. Izmeklēšana liecina, ka termins
“militārais aprīkojums” ir plašs un var ietvert raķetes, bumbas, torpēdas, lielgabalus un raķetes, sauszemes
transportlīdzekļus un kuģus, kā arī citas detaļas militārajam aprīkojumam.
Uzbrukumi turpinās. Pēdējās nedēļas laikā katru dienu kādā no Kijivas apkaimēm trāpa raķetes atliekas.
Šodien cietis vēl viens dzīvojamo māju rajons. Smagi uzbrukumi turpinās ap Kijivu - Bučas, Višgorodas un
Brovari apkārtnē. Ļvivas priekšpilsētā agrā rītā bija dzirdami trīs sprādzieni, mērķēti lidmašīnas remonta
rūpnīcai. Černihivas apgabalā joprojām notiek aktīva apšaude, bet Krievijas karaspēks izvieto savas iekārtas
starp civilo infrastruktūru. Vēl viens uzbrukums civiliedzīvotājiem notika Černihivā netālu no veikala. Starp
cietušajiem ir ASV pilsonis. Mariupoles mēra vietnieks Serhijs Orlovs apgalvo, ka pilsētā nav ēkas bez
bojājumiem. Militārās aktivitātes ietekmējušas aptuveni 80-90 % infrastruktūras. Pilsētā katru dienu tiek
nomestas ap 50-100 bumbas. Aptuveni 100 cilvēkiem izdevās pamest bojātās Mariupoles teātra telpas,
savukārt pārējie palika zem gruvešiem. Nepārtraukto uzbrukumu dēļ evakuācija no teātra teritorijas ir
neiespējama. Severodoneckā un Rubižnē, Luhanskas apgabalā, Krievijas karaspēks nakts laikā iznīcināja
vairāk nekā 20 mājas. Pēc apšaudes Harkivā ugunsgrēks izcēlies Barabašovas tirgū, kas ir viens no
lielākajiem tirgiem Austrumeiropā. Pēc iepriekšējā naktī notikušā uzbrukuma Merefā, Harkivas apgabalā
zinams, ka 21 cilvēks gāja bojā un 25 tika ievainoti. Situācija Hersonā joprojām ir kritiska, jo iedzīvotājiem ir
ierobežota pieeja resursiem un par evakuācijas koridoru vēl nav panākta vienošanās. Pēdējo 24 stundu laikā
tika evakuēti 3 810 cilvēki no karstajiem punktiem - 2000 Mariupolē dzīvojošie iedzīvotāji varēja nokļūt
Žaporižjā, vēl 1810 iedzīvotāji no Vorzelas, Bučas, Hostomeļaa, Ševčenkivas un Borodjankas. Aplūkojiet
jaunāko karti, kurā redzamas aktuālās norises valstī.
Kara izmaksas. Vienas nedēļas laikā Krievijas karaspēka bojātās infrastruktūras kopējās izmaksas Ukrainā
palielinājušās par 8,3 miljardiem ASV dolāru. Pašlaik aptuvenās zaudējumu izmaksas ir ap 62,6 miljardiem.
Kijivas Ekonomikas skola kopā ar prezidenta biroju un Ekonomikas ministriju ir izveidojusi tīmekļa vietni, lai
apkopotu informāciju par infrastruktūras bojājumiem.
Sīrija. Ukrainas Bruņoto spēku ģenerālštābs brīdina, ka Krievija ir pieņēmusi darbā ap 1000 Sīrijas algotņu,
lai tie cīnītos Ukrainā. Pēc Ukrainas militārā izlūkdienesta datiem, tuvākajā laikā plānots no Sīrijas uz Krieviju
un Baltkrieviju pārvietot ieročus, militāro aprīkojumu un citus resursus, lai atbalstītu Krievijas okupācijas
spēkus. Iespējams, Sīrijas militāristi varētu izmantot izdevību, lai pamestu savu valsti un pārceltos uz
Eiropas valstīm, nevis faktiski cīnītos.
Bizness. PayPal uzsāk darbību Ukrainā. Nestle nepamet Krievijas tirgu un turpinās savu tālāko darbību.
Ministru prezidents Šmihaļs izteica lūgumu Nestle vadītājam, tomēr uzņēmuma nostāja paliek nemainīga.
Boikots. Zviedrijas ostu darbinieku apvienība paziņoja Krievijas kuģu un kravu blokādi ostās, sākot no 28.
marta. Eiropas Kosmosa aģentūra (ESA) atsakās sadarboties ar Roscosmos ExoMars misijas attīstībā,
ņemot vērā Krievijas iebrukumu Ukrainā.
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Sabiedrības atbalsts karam Krievijā. Mihailo Podoļaks atbildējis uz Vācijas kanclera Olafa Šolca
aicinājumu “neapvainot vai neuzbrukt parastajiem krieviem”: “Oficiāli 71 % krievu stingri atbalsta karu pret
Ukrainu un mūsu pilsoņu masveida slepkavību. Paturiet to prātā”. Savā rakstā VoxUkraine Ilona Sologoub
saka: “Putins personalizējis Krievijas agresīvo karu Ukrainā. Bet nevainīgu ukraiņu asinis ir arī to miljonu
krievu rokās, kuri atbalsta Putinu". Apskatiet, kāds ir sabiedrības atbalsts Krievijā.
Kultūra. Kultūras mantojums Ukrainā joprojām ir apdraudēts. Izjumā, Harkivas apgabalā, okupanti
iznīcinājuši II Pasaules kara memoriālu, kas atrodas dabas parkā Kremjanecā. Viena no pieminekļa daļām
nogāzās gaisa uzbrukuma rezultātā. Tikmēr Itālijas valdība ir gatava atjaunot sagrauto teātri Mariupolē.
Itālijas kultūras ministrs sacīja, ka Ministru kabinets atbalsta viņa priekšlikumu. Londonā MyArtBroker ir
izsludinājusi labdarības izsoli par Banksy mākslas darbu CND Soldiers. Visi iegūtie līdzekļi tiks novirzīti
Ohmatdyt bērnu slimnīcai Kijivā.
Ukrainas pilsoniskā sabiedrība Briselē. EP prezidente Roberta Metsola Ukrainas organizācijai Promote
Ukraine svinīgi nodeva atslēgas Station Europe ēkā. Šīs telpas tiks izmantotas, lai koordinētu Ukrainas
pilsoniskās sabiedriskās aktivitātes (demonstrāciju organizēšana, preses konferences utt.) un sniegtu
psiholoģisku un administratīvu atbalstu bēgļiem no Ukrainas, kas pašlaik ierodas Beļģijā (darba meklēšana,
reģistrācija vietējās iestādēs).
Statistika:
●
●
●

Kopš kara sākuma Ukrainā atgriezušies vairāk kā 320 tūkstoši Ukrainas pilsoņu.
Ukrainas nepilngadīgo lietu izmeklētāji ziņo, ka Krievijas iebrukuma rezultātā nogalināti 109 bērni un
130 ievainoti.
Ukrainas Bruņoto spēku ģenerālštābs ziņo par Krievijas armijas kopējiem zaudējumiem 2022. gada
18. marta 6:00 (Dati tiek papildināti): Karavīri – virs 14200, Tanki – 450, Bruņutransportieri – 1448,
Lielgabali – 205, Gaisa aizsardzības sistēmas – 43, Gaisa kuģi – 93, Helikopteri – 112,
Transportlīdzekļi – 879, MLRS (termobāriskie ieroči) – 72, Kuģi/laivas – 3, Degvielas cisternas – 60,
UAV (bezpilota lidaparāti) – 12.

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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