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Karš Ukrainā. Dienas ziņu izdevums. 10:00, 19.03.2022.

Ārpolitika. Prezidents Zelenskis informēja par savu sarunu ar EK prezidenti Urzulu fon der Leienu: “EK
slēdziens par Ukrainas pieteikumu dalībai ES tiks sagatavots dažu mēnešu laikā”. Tikmēr Polijas
premjerministrs Mateušs Moraveckis paziņoja par programmu Anti-Putin Shield. Programmā galvenā
uzmanība tiks pievērsta Polijas un Eiropas valstu ekonomikas derucifizēšanai, enerģijas dažādošanai,
atbalstam darbavietu radīšanai un lauksaimniekiem.

Nevēlami. Eiropas Parlaments aizliedz Krievijas un Baltkrievijas diplomātiem iekļūt savās ēkās, norāda EP
prezidente Roberta Metsola. Tāpat Bulgārija izraida 10 Krievijas diplomātus, kam seko arī Latvija, Lietuva un
Igaunija, dodot 72 stundas izraidītajiem Krievijas diplomātiem un darbiniekiem, lai tie pamestu valsti.

ASV un Ķīna. ASV prezidents Džo Baidens tikās divas stundas garā video konferencē ar Ķīnas prezidentu
Sji Dziņpinu, brīdinot “par sekām, ja Ķīna sniegs materiālu atbalstu Krievijai”. Ķīna turpina pārliecināt, ka nav
neviena interesēs, lai viņi pievienotos karam, kā arī noliedz domu par atbalstu Kremlim.

Putins uz skatuves. Kopš kara sākuma Ukrainā pirmo reizi publiski parādījās Putins. Viņa parādīšanās bija
veltīta Krievijas Krimas aneksijas astotajai gadadienai un pašreizējā kara atbalstam. Viņš uzrunāja
desmitiem tūkstošu krievu pūli Maskavas lielākajā stadionā. Oficiālās Krievijas aptaujas un Krievijas
publiskais atbalsts piektdien būtu jāapšauba, jo Krievijā ir krietni atstrādāta datu manipulācijas sistēma, kā
arī bieži tiek izdarīts spiediens uz valsts uzņēmumu strādniekiem, tomēr nesen veiktā aptauja, ko veica
neatkarīgu pētniecisko organizāciju grupa, liecina par vismaz 58 % sabiedrības atbalstu Putina lēmumiem.

Uzbrukumi turpinās. Ukrainas Ģenerālštābs informējis, ka Krievijas karaspēkam daļēji izdevies uzbrukums
Doņeckas apgabalā - uz laiku atņemta Ukrainai piekļuve Azovas jūrai. Mariupole, Berdjanska ir starp
galvenajām ostas pilsētām, kurām ir piekļuve Azovas jūrai, kas savienojas ar Melno jūru un būtu liels
zaudējums Ukrainai. Harkivā kāda Krievijas raķete iznīcināja Ukrainas prezidenta pārvadībā esošās Valsts
pārvaldes akadēmijas Harkivas reģionālā institūta telpas. Sumā noliktavas ēka ar krāsu un laku
izstrādājumiem vairāk nekā 6000 kvadrātmetru platībā aizdegās artilērijas šāviņu rezultātā. Trostjanecā,
Sumi apgabalā, Krievijas karaspēks apšaudīja slimnīcu. Kijivā Krievijas smagā artilērija apšaudīja privāto
dzīvojamo māju teritoriju Sviatoshynskyi apkaimē. Kramatorska, Doņeckas apgabalā pēc smagajiem
uzbrukumiem attēlos. Par neskaitāmiem upuriem tiek ziņots Mikolajivā pēc rīta apšaudes un gaisa
uzbrukumiem. Mērs ziņo, ka aizsardzības signālus nebija iespējams paspēt palaist, jo uzbrukumi veikti no
tuvas distances - Hersonas vai Krimas.

No Krievijas gūsta atbrīvots Velykoburlytska kopienu apvienības vadītājs. Tomēr Nova Kahovkas pilsētas
domes sekretārs jau otro dienu tiek turēts Krievijas gūstā. Viņa sieva ziņo, ka viņš tiek spīdzināts un tika
sazvanīta, lai nodrošinātu viņa lojalitāti Krievijai.

Humanitārā krīze. Prezidenta birojs informē, ka 9145 cilvēki šodien evakuēti pa zaļajiem koridoriem - 4972
no Mariupoles, 1124 no tiem bija bērni. Ukrainas tiesībsardze Denisova informēja, ka no Mariupoles teātra
gruvešiem evakuēti 130 cilvēki, savukārt vairāk nekā 1000 palikuši tur. Grieķijas premjerministrs paziņojis
par gatavību atjaunot dzemdību slimnīcu Mariupolē. Lēmums ir saistīts ar to, ka lielākā daļa Ukrainas grieķu
dzīvo Doņeckas apgabalā un tā grieķiem ir mīļa pilsēta.

Uzbrukumi plašsaziņas līdzekļiem. Krievijas karaspēks turpina uzbrukumus mediju pārstāvjiem, kuri ziņo
no kara epicentra. "Mūsu žurnāliste Viktorija Roščina tiek turēta Krievijas okupantu gūstā. Viņa ziņoja no
karstajiem punktiem Austrumukrainā un Dienvidukrainā kopš Krievijas un Ukrainas kara sākuma. 12. martā
mēs nevarējām sazināties ar Viktoriju", sacīja Hromadske. Tikmēr šonedēļ uzbrukumi veikti pret Ukrainas TV
kanālu žurnālistiem: ICTV, 1+1, Nastoyashcheye Vremia. Šeit pieejams monitorings par aktuālo situāciju ar
mediju pārstāvjiem Ukrainā.

Bizness. Kopš kara sākuma vairāk nekā 220 starptautisko uzņēmumu pametuši Krievijas tirgu. Tomēr
joprojām darbojas tādas starptautiskās kompānijas kā Nestle, Danone, Unilever, P&G, Volkswagen, BMW,
Mercedes. Skarbi sabiedrības spiediens nāk pār Danone un Nestle.

Kultūra. Kopš kara sākuma Krievijas karaspēks ir nogalinājis vairākus ukraiņu māksliniekus. Ukrainas
baletdejotājs Artjoms Dacišins tika smagi ievainots Kijivā 26. februārī un mira slimnīcā 17. martā. Raķešu
uzbrukumā 17. martā bojā gājusi slavenā aktrise Oksana Šveca.
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Iepazīsti Mariupoli. Ukraiņu straumēšanas serviss Takflix publicējis 4 īsfilmas, ko Mariupoles vietējie
iedzīvotāji uzņēmuši 2017-2021. gadā. 50 % no ienākumiem tiks nosūtīti uz Mariupoles pilsētas domes kontu
neatliekamām humānām vajadzībām, saskaroties ar Krievijas iebrukumu. Skaties šeit.

Statistika:

● Krievija kopš iebrukuma sākuma uz Ukrainu izšāvusi vairāk nekā 1080 raķetes, ceturtdien vēsta
Pentagons.

● Kijivā kopš kara sākuma gājuši bojā 222 cilvēki, tostarp 60 civiliedzīvotāji, 4 bērni. Ievainoti 889
cilvēki, tai skaitā 241 civiliedzīvotāji, 18 bērni.

● Gandrīz 10 miljoni ukraiņu bijuši spiesti bēgt no savām mājām, aptuveni 6,5 miljoni ukraiņu
pārvietojušies valsts robežās un 3,2 miljoni devušies bēgļu gaitās ārpus valsts.

● Ukrainas Bruņoto spēku ģenerālštābs ziņo par Krievijas armijas kopējiem zaudējumiem 2022. gada
19. marta 6:00 (Dati tiek papildināti): Karavīri – virs 14400, Tanki – 466, Bruņutransportieri – 1470,
Lielgabali – 213, Gaisa aizsardzības sistēmas – 44, Gaisa kuģi – 95, Helikopteri – 115,
Transportlīdzekļi – 914, MLRS (termobāriskie ieroči) – 72, Kuģi/laivas – 3, Degvielas cisternas – 60,
UAV (bezpilota lidaparāti) – 17.

Ikviena rīcība ir svarīga, lai cik maza tā būtu!

● Neiegādājieties produktus no kompānijām, kuras joprojām darbojas Krievijā (Nestle, Danone,
Unilever): ar saviem pirkumiem jūs atbalstāt Krievijas armiju un Krievijas iebrukumu Ukrainā.
Atbalstiet vietējos ražotājus, viņi to novērtēs.

● Atbalstiet City of Goodness (sniedz palīdzību māmiņām un bērniem), Help Ukraine Aid Centre, Lesia
Ukrainka Theatre in Lviv (sniedz palīdzību bēgļiem).

● 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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