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Karš Ukrainā. Dienas ziņu izdevums. 10:00, 21.03.2022.
Uzbrukumi turpinās. Tā kā krievu okupantiem nav izdevies gūt ievērojamus militārus panākumus, turpinās uzbrukumi
civilajai infrastruktūrai. Krievija veic pilsētu un civiliedzīvotāju regulāru apšaudi, tādējādi mēģinot noturēt varu īslaicīgi
okupētajās pilsētās. Mariupole. Nedēļas nogalē Krievijas karaspēks veica uzbrukumu pie Mariupoles Mākslas skolas, kur
no drošu patvērumu meklēja apmēram 400 iedzīvotāju, ēka tika sagrauta, un cilvēki ir iesprostoti. Kā Mariupole izskatās
pēc uzbrukumiem, var aplūkot video. Krievijas armija aicināja Ukrainas varas iestādes Mariupolē padoties, lai izvairītos no
humānās katastrofas. Ukraina noraidījusi prasību līdz plkst. 5 rītā padoties. Pirmdien, kad Krievijas spēki izvērsa
stratēģiski svarīgo ostu bombardēšanu un, pēc pilsētas amatpersonu un liecinieku teiktā, piespiedu kārtā tika deportēti
tūkstošiem iedzīvotāju. Luhanskas apgabalā (Severodonecka, Lisičanska, Hirske, Kreminna, Privilla, Zolote) turpinājās
aktīva apšaude. Bojāti vairāk nekā 19 dzīvojamo māju kvartāli, 19 privātmājas, 2 veselības aprūpes infrastruktūras
objekti. 56 cilvēki gājuši bojā tanku apšaudē pansionātā Kreminnā Luhanskas apgabalā. Piecpadsmit cilvēki izdzīvoja,
bet tika piespiedu kārtā aizvesti uz īslaicīgi okupēto teritoriju Svatovi uz reģionālo aprūpes centru. Harkivā kopš
iebrukuma sākuma Krievijas karaspēks sabojāja vai iznīcināja vairāk nekā 600 māju. Tās ir dzīvojamās ēkas, kā arī
reģionālās administrācijas, pilsētas domes, policijas, slepeno dienestu biroju un arī vēsturiski nozīmīgās ēkas. Nedēļas
nogalē 5 cilvēki gājuši bojā, tostarp 9 gadus vecs bērns, kurš gāja bojā Harkivas pilsētas apkaimēs uzbrukumu laikā.
Ivanofrankivskas apgabalā Krievijas armija apgalvo, ka izmanto virsskaņas ieročus, lai iznīcinātu ieroču noliktavu.
Informācija pagaidām nav apstiprināta. Raķešu uzbrukumi sasniedza arī Kijivu nedēļas nogalē, kad tika bombardēti
dzīvojamie kvartāli, kā arī iepirkšanās centrs. Pēc gaisa uzbrukumiem pie ciemata Makariv tika nogalināti septiņi cilvēki
un pieci tika ievainoti. Jau kara pirmajās dienās Krievijas karaspēks izdemolēja daļu dambja pie Kijivas ūdenskrātuves un
Irpiņas upi. No vienas puses, situācija liedz Krievijai pārvietot savu karaspēku tuvāk galvaspilsētai, jo teritoriju virzienā uz
to ūdens lēnām pārpludina. Tomēr, no otras puses, tā appludina tuvējos ciematus, piemēram, Demydiv, un neļauj
piegādāt humāno palīdzību un evakuēt to iedzīvotājus. Mikolajivā, laikā pēc piektdienas gaisa uzbrukumiem kazarmām
tika nogalināti vairāk nekā 40 jūras kājnieki. Rivnu pirmdienas rītā sasniedza divi raķešu šāvieni. Sumu apgabalā
Krievijas karaspēks šāva uz Sumyhimprom, enerģijas un ķīmijas rūpnīcu. Ir ziņots par amonjaka noplūdi, tomēr divu
stundu laikā tā ir novērsta.

Sekojiet Bellingcat kartei par dokumentētajiem bojājumiem un zaudējumiem, kas radušies Krievijas kara pret Ukrainu
rezultātā.

Aktīvistu nolaupīšana. Krievijas karaspēks turpina vērsties pret vietējiem aktīvistiem. Enerhodarā, Zaporižjas apgabalā,
Krievijas okupanti nolaupīja mēra pirmo vietnieku Ivanu Samoidjuku. Volnovahā vairāk nekā 20 Ukrainas aktīvistus
“arestēja” Krievijas karaspēks. Daudzi rietumvalstu plašsaziņas līdzekļi ziņoja, ka pēc Krievijas iebrukuma Ukrainā viņus
“nogalina vai nosūta uz nometnēm”.

Deportācijas. Vadims Boičenko, Mariupoles mērs, informējis, ka Krievijas karaspēks licis cilvēkiem pamest Ukrainu
virzienā uz Krieviju. Aizvadītajā nedēļā vairāki tūkstoši Mariupoles iedzīvotāju tika aizvesti uz filtrācijas nometnēm, kur tika
pārbaudīti cilvēku telefoni un dokumenti. Pēc filtrācijas, daži Mariupoles iedzīvotāji tika novirzīti uz attālajām pilsētām
Krievijā, citu liktenis šobrīd nav zināms.

Humanitārā krīzes. Krievijas karaspēks neļauj humānajai palīdzībai sasniegt civiliedzīvotājus. Mangush un Melekino,
kas atrodas netālu no Mariupoles, iedzīvotāji mirst badā pārtikas trūkuma dēļ. Černihivas pilsēta ir jau nedēļām ilgi bez
elektrības, bez siltuma, bez ūdens un pieejamiem humānās palīdzības gaiteņiem. Krievijas karaspēks nepieļāva 14
kravas ar humāno palīdzību iebraukšanu Hersonas apgabalā no Dnipro. Tās sastāv no pārtikas un medikamentiem, kas
nepieciešami iedzīvotājiem un īpaši svarīga ir insulīna piegāde. Arī humānā palīdzība nevar sasniegt teritorijas, kur
karadarbība turpinās Luhanskas, Doņeckas un Kijivas apgabalos. Atņemt civiliedzīvotājiem pārtiku un medicīnu nav
nekas cits kā spīdzināšana un tiešs pārkāpumi Ženēvas Konvenciā par civiliedzīvotāju aizsardzību kara laikā,
Starptautiskajā paktā par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām un Eiropas Cilvēktiesību konvencijā.

Starptautiskā sabiedrība. ASV prezidents Baidens šonedēļ dosies uz Eiropu. Pirms došanās vizītē uz Eiropu viņš plāno
pirmdien rīkot sarunu ar Francijas, Vācijas, Itālijas un Lielbritānijas līderiem. Ceturtdien viņš dosies uz Briseli un pēc tam
uz Varšavu, lai piektdien tiktos ar Polijas prezidentu. Nav gaidāma vizīte Ukrainā. ANO ir noliegusi Krievijas apsūdzības
par tā dēvēto bioloģisko ieroču programmu iespējamo esamību Ukrainā. To ANO Drošības padomes sanāksmē paziņoja
ANO ģenerālsekretāra vietniece atbruņošanās lietās Izumi Nakamitsu. Šveice ir gatava darboties kā mediatore Ukrainas
un Krievijas sarunās saskaņā ar tās prezidenta paziņojumu. Ukrainas ģenerālprokurore Irina Venediktova informējusi, ka
jau 6 valstīs ir uzsāktas krimināllietas saistībā ar Krievijas kara noziegumiem: Igaunijā, Lietuvā, Vācijā, Polijā, Slovākijā,
Zviedrijā. ASV izveidojusi īpašu grupu, kas meklēs un arestēs Krievijas politiskās elites un oligarhu aktīvus, tajā
piedalīsies arī: Austrālija, Kanāda, Eiropas Komisija, Vācija, Itālija, Francija, Japāna, Apvienotā Karaliste. ASV Tieslietu
ministrijas nesen izveidotā darba grupa KleptoCapture, ko ģenerālprokurors izveidoja 2. martā, atbalstīs šos
starptautiskos centienus. ASV Valsts kase izveidojusi programmu, kurā apmaiņā pret informāciju piedāvā līdz 5 miljoniem
ASV dolāru. Ukraina aicina Grieķiju sekot Slovākijas piemēram un piedāvāt gaisa aizsardzības sistēmas.

Baltkrievija. Pēdējā grupa ar 11 Baltkrievijas diplomātiem sestdien pameta Ukrainu. Par iemeslu aiziešanai tika nosaukti
saspringti darba apstākļi un drošības draudi. Lai gan oficiāli Baltkrievija apgalvo, ka neiesaistīsies karā, Ukrainas drošības
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dienesti apgalvo, ka Baltkrievijas iejaukšanās risks joprojām ir augsts. Tikmēr baltkrievu partizānu kustība iznīcina
dzelzceļa sliežu savienojumus, kas liedz vilcieniem ar militārām kravām nokļūt līdz karaspēkam, kas atrodas pie robežas
ar Ukrainu. Robežšķērsošanas punktā Kozloviči-Kukuriki, aktīvisti nedēļas nogalē atjaunoja kravas automašīnu blokādi,
kas no Eiropas atgriezās Baltkrievijā un Krievijā. Šī nav pirmā blokādes diena. Ja pagājušās nedēļas nogalē tie bija pāris
desmiti aktīvistu, tad tagad - vairāki simti cilvēku.

Slēpta mobilizācija. Krievijas aizsardzības ministrs Sergejs Šoigu izdevis rīkojumu “Par militāri patriotiskās sabiedriskās
kustības Unarmiya dalībnieku iesaistīšanas organizēšanu īpašas operācijas veikšanā Ukrainā”. Unarmiya ir radikāla
militāra organizācija Krievijas Aizsardzības ministrijas pakļautībā. Tās dalībnieki ir bērni no 8 gadu vecuma. Rīkojums
aicina iesaistīt pusaudžus 17-18 g. vecumā. Tā kā okupantiem trūkst karaspēka, Kremlis apsver iespēju iesaistīt karā
nepilngadīgos, kā arī ierosina viņu apmācību. Izpildi kontrolē Genādijs Židko, Nacionālās gvardes karaspēka
virspavēlnieks.

Atvadas no prokremliskajām partijām. Nacionālās drošības un aizsardzības padome apturēja vairāku politisko partiju
darbību kara laikā. Piemēram, Opposition Block for Life, Sharii, Nashi, Opposition Bloc un sociālistu partijas. Šīs
marginalizētās partijas gadiem ilgi veica prokrieviskas darbības Ukrainā un veicināja Ukrainas integrāciju ar Krieviju.

Digitālā drošība. Ukraina mēneša laikā piedzīvoja vairāk nekā 3000 DDoS uzbrukumu, galvenokārt uzbrūk valsts un
pašvaldību iestādēm, un uzņēmumiem, kuri darbojas IT, finanšu un telekomunikāciju nozarēs. Neskatoties uz to, visi
pakalpojumi darbojas un ir pieejami lietotājiem.

Energoapgādes drošība. Daļai Čornobiļas AES darbinieku beidzot izdevās veikt rotāciju pēc vairāk nekā 25 dienu
nepārtraukta gūsta. Attiecībā uz drošības pasākumiem aģentūra norādīja, ka situācija nav mainījusies no iepriekš ziņotā.
Starptautiskā atomenerģijas aģentūra (IAEA) joprojām nav saņēmusi datus no monitoringa sistēmām, kuras uzstādītas
Čornobiļas AES, taču šādi dati tika saņemti uz IAEA galveno mītni no citām AES Ukrainā.

Vatikāns. Pāvests Francisks apciemoja ukraiņu bērnus Vatikāna bērnu slimnīcā. Pašlaik tur tiek hospitalizēti 19 bērni,
kas ieradušies no Ukrainas pēc Krievijas iebrukuma sākuma. Viņi ārstējas vēža un neiroloģisko slimību dēļ, kā arī ārstē
smagas traumas no sprādzieniem. Pāvests Francisks trīs valodās publicēja ziņu, lai paustu savu atbalstu Ukrainai.

CNN intervija. Prezidents Zelenskis svētdien piedalījās CNN raidījumā pie Farida Zakarija par pašreizējo situāciju
Ukrainā. «Esmu gatavs sarunām. Bez sarunām mēs nevarēsim beigt šo karu. Mums jāizmanto jebkurš formāts, jebkura
iespēja, lai varētu runāt ar Putinu. Ja šie mēģinājumi neizdosies, tas nozīmētu, ka šis ir Trešais pasaules karš.”
Apspriežot notikušās sarunas, Zelenskis sacīja, ka viņa tauta ir gatava pieņemt tikai ierobežotus kompromisus, bet ne to
teritoriju nodošanu, par kurām cīnās viņa pilsoņi. Lai iegūtu pārskatu par galvenajiem jautājumiem, kas tika apspriesti,
lasiet rakstu Politico.

Kultūra. Eiropas kino industrija reaģē uz Krievijas uzbrukumu Ukrainai. Pieejams pārskats par reakcijām no nozares
profesionāļiem, kas veikti kopš iebrukuma sākuma. Lasiet par Kijivas urbānajām telpām, kas ir briesmās.

Statistika:

● Krievija kopš iebrukuma sākuma uz Ukrainu izšāvusi vairāk nekā 1403 raķetes.
● Kopš iebrukuma ienaidnieks ir veicis 291 raķešu triecienu, kā arī izmantojis 459 virsmas-virsmas un jūras

virsmas-gaisa raķetes.
● Tiek lēsts, ka vairāk kā 12 miljoni ukraiņu ir iestrēguši kara skartajās teritorijās vai nevar izkļūt no tām

paaugstinātu drošības risku, tiltu un ceļu iznīcināšanas dēļ, kā arī trūkst resursu vai informācijas par to, kur atrast
drošību un naktsmītni.

● Ukrainas Bruņoto spēku ģenerālštābs ziņo par Krievijas armijas kopējiem zaudējumiem 2022. gada 21. marta
6:00 (Dati tiek papildināti): Karavīri – virs 15000, Tanki – 498, Bruņutransportieri – 1535, Lielgabali – 240, Gaisa
aizsardzības sistēmas – 45, Gaisa kuģi – 97, Helikopteri – 121, Transportlīdzekļi – 969, MLRS (termobāriskie
ieroči) – 80, Kuģi/laivas – 3, Degvielas cisternas – 60, UAV (bezpilota lidaparāti) – 24, speciālais aprīkojums - 13.

Ikviena rīcība ir svarīga, lai cik maza tā būtu!

● Atbalsti Ukrainas brīvprātīgos, kuri sniedz atbalstu neaizsargātajai iedzīvotāju daļai.
● 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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