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Karš Ukrainā. Apskats par aizvadīto diennakti. 10:00, 22.03.2022.
Sarunas. Sarunas starp Ukrainas un Krievijas oficiālajām delegācijām 21. martā ilga pusotru stundu.
Apakšgrupās turpinās darbs ar politiskajiem, juridiskajiem un sociālajiem aspektiem. Pašlaik sarunu grupas
neatklāj nekādas detaļas par iespējamajiem vienošanās punktiem. Kremlis apgalvo, ka nav panākts nekāds
būtisks progress, apsūdzot Ukrainu par miera sarunu apspiešanu, padarot priekšlikumus Krievijai
nepieņemamus. Ukraina ir teikusi, ka tā ir gatava sarunām, bet nepieņems Krievijas ultimātus un
nepiekāpsies savos galvenajos jautājumos. Tikmēr prezidents Zelenskis intervijā valsts sabiedriskajam
medijam minēja, ka par līguma galvenajiem punktiem var lemt tikai tautas referendumā. Tomēr šobrīd
izskatās neiespējami rīkot referendumu, kamēr vēl ir spēkā kara likumi.
Ārpolitika. Žuzeps Borels Fonteljess, Eiropas Savienības (ES) augstais pārstāvis ārlietās un drošības
politikas jautājumos, kā arī Eiropas Komisijas priekšsēdētājas vietnieks situāciju Ukrainā nosauca par kara
noziegumu: “Mēs uzskatām, ka Ukrainā notiekošais ir kara noziegums, masveidīgs kara noziegums,
ko pastrādājuši Krievijas bruņotie spēki pret Ukrainas iedzīvotājiem”. Eiropadome 21. martā oficiāli
apstiprināja Stratēģisko kompasu - bezprecedenta iniciatīvu, kuras mērķis ir stiprināt Savienības drošības
un aizsardzības politiku līdz 2030. gadam, kas ietver (1) ES izvietojuma paplašināšanu un militārā spēka
stiprināšanu; (2) stiprināt spējas paredzēt, novērst un reaģēt uz pašreizējiem un citiem ārkārtas draudiem un
sarežģījumiem, un aizsargāt ES drošības intereses; (3) dalībvalstu izdevumu palielināšana aizsardzībā; (4)
stiprināt sadarbību ar stratēģiskajiem partneriem un divpusējo sadarbību ar līdzīgi domājošām valstīm.
“Stratēģiskais kompass stiprinās ES stratēģisko autonomiju un spēju sadarboties ar tās partneriem, lai
aizsargātu tās vērtības un intereses,” teikts paziņojumā presei.
Krievija paziņojusi par izstāšanos no miera līguma sarunām ar Japānu un iesaldējusi kopīgos ekonomiskos
projektus, kas saistīti ar Kuriļu salām sakarā ar Tokijas uzliktajām sankcijām pār Krievijas iebrukumu Ukrainā.
Jau no pirmajām kara nedēļām Japāna ir aktualizējusi neatrisināto jautājumu par Kuriļu salām, Japānas
ziemeļu teritorijām. Gadu gaitā teritoriju statuss ir bijis karsts temats, kopš Krievija to okupēja Otrā pasaules
kara laikā.
Sankcijas. Viena no ES darba kārtības prioritātēm šonedēļ ir sankciju pastiprināšana, lai gan ir jūtams
zināms nogurums. Polija un Baltijas valstis aicina piemērot stingrākas sankcijas, proti, noteikt embargo
tirdzniecībai ar Krieviju, kā arī vērsties pret naftas un gāzes nozari. Vācija ieska, ka jāietur pauze, lai
“pārskatītu līdz šim noteikto sankciju ietekmi”, norāda Politico. Vācijas ārlietu ministre Annalēna Bērboka
saka: "Jautājums par naftas embargo nav jautājums par to, vai mēs to gribam vai negribam. Tas ir jautājums
par to, cik lielā mērā mēs esam atkarīgi no naftas un tas ir atšķirīgi dažādās Eiropas dalībvalstīs, un tāpēc ir
svarīgi, lai mēs kopā runātu par noturību un to, kā mēs varam samazināt mūsu atkarību no valstīm, kuras
ražo naftu.” ASV prezidents Džo Baidens brīdināja par iespējamiem Krievijas rīkotiem kiberuzbrukumiem,
palielinot jau nedēļām ilgi pieaugošās bažas par iespējamo Kremļa pasūtīto pretreakciju uz ieviestajām
sankcijām Ukrainas iebrukuma laikā.
Uzbrukumi turpinās. Krievijas raķešu uzbrukums svētdienas vakarā Kijivas lielveikalu pārvērta par graustu.
Bojā gāja vismaz astoņi cilvēki. Iznīcinātais tirdzniecības centra ieguldījuma vērtība ir ap 41 miljonu euro.
Okupētajā Trostjanecā, Sumu apgabalā, Krievijas karaspēks aplaupa dzīvokļus un mājas, nogalina
civiliedzīvotājus un iznīcina civilo infrastruktūru. Okupanti vietējos iedzīvotājus izmanto kā cilvēku vairogu, lai
slēptos no Ukrainas armijas. Krievi nozaguši pēdējo pieejamo ātrās palīdzības automašīnu pilsētā, atstājot
slimnīcu bez medicīniskā transporta. Bērnu slimnīcu Severodoneckā, Doņeckas apgabalā, iznīcināja
Krievijas karaspēks, ēkas jumtu ietērpjot liesmās. Krievijas karaspēks šāva uz evakuācijas autobusiem, kuri
devās uz Mariupoli, kā rezultātā tika ievainoti 4 bērni un tika nogādāti slimnīcā. Viens no bērniem ir smagā
stāvoklī. Pirmo reizi kopš kara sākuma Žitomiras apgabals tika apšaudīts ar BM-21 (Grad). Tika uzbrukts
ciemam Selets, nogalinot 4 cilvēkus. Tā pati militārā tehnika tika izmantota pret Zelenodoļskas pilsētu.
Rivnas apgalā tika palaistas četras raķetes, trīs no tām tika iznīcinātas ar gaisa aizsardzības sistēmām.
Krievijas karaspēks uzbruka Avdijivkai, Doņeckas apgabalā, ar jaunām Tornado-C MLRS raķetēm.
Uzbrukuma rezultātā tika sagrautas 15 ēkas.
Vakar pa humanitārajiem koridoriem tika evakuēti 8057 cilvēki, 3007 tika evakuēti no Mariupoles uz
Zaporižju. Vairāk nekā puse Černihivas pilsētas iedzīvotāju pametuši pilsētu, paziņoja vietējās varas
iestādes. No 285 000 pilsoņu ir palikuši aptuveni 130 000. Krievijas karaspēks izmanto aizliegto baltā fosfora
munīciju Kramatorskā, Doņeckas apgabalā.
Ziņu aģentūras Associated Press komandas ziņojums “20 dienas Mariupolē: komanda, kas dokumentē
pilsētas agoniju”. Komanda bija vienīgie starptautiskie žurnālisti, kas bija atstāti Ukrainas pilsētā, un jau
vairāk nekā divas nedēļas bija dokumentējuši, kā to aplencis Krievijas karaspēks.
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Nolaupīšanas. Krievija saglabā savu vietējo varas iestāžu un aktīvistu nolaupīšanas stratēģiju. Pēdējo dienu
laikā karaspēks nolaupījis Hersonas apgabalā Berislavas pilsētas mēru un vietējo aktīvistu. Harkivas
apgabalā, Tsyrkunivsk ciema padomes vadītājs tika nolaupīts no viņa mājas. Ārlietu ministrs Kuleba
paziņoja, ka no Mariupoles uz Krieviju aizvesti aptuveni tūkstotis bērnu. Kā apliecināja viņa preses pārstāvis
“19. martā vien, Krievija piespiedu kārtā no Donbasas pārvietoja 2389 bērnus. Civiliedzīvotāju nolaupīšana ir
stingri aizliegta ar starptautiskajām humanitārajām tiesībām”. Melitopolā tika nolaupīti žurnālisti no vietējā
medija Melitopolskie vesti, bet vēlāk atbrīvoti.
Pretkara protesti. Krievijas karaspēks izvietoja ap Enerhodaru 600 OMON kaujiniekus, lai kontrolētu ikvienu
gaidāmo protestu. Jau no pirmajām dienām vietējie iedzīvotāji ir aktīvi gājuši ielās, lai iestātos pret pilsētas
okupāciju. Norīkotajām vienībām ir uzdevums novērst turpmāku pretestību un izkliedēt pat visniecīgāko
pulcēšanos. Hersonā Krievijas karaspēks izmantoja spēku pret cilvēkiem, kas mierīgi protestēja pret
Krievijas agresiju, dažus no protestētājiem ievainojot.
Aktīvu pārvaldība. Polija plāno atcelt pašreizējos ierobežojumus saistībā ar īpašuma tiesībām, lai varētu
konfiscēt Krievijas īpašumu valstī. Organizētās noziedzības un korupcijas ziņošanas projekta (OCCRP)
partneri atmaskojuši desmitiem dažādu aktīvu, kas saistīti ar Krievijas valdošo eliti. Lai gan tā gadiem ilgi
slēpa savus īpašumus ārzonās un reģistrēja tos ar dažādiem nosaukumiem, projekta mērķis ir sniegt
informāciju par patiesajiem īpašniekiem un viņu īpašumiem. Pierādīt jahtu, muižu un lidmašīnu
īpašumtiesības nav viegli, jo to īpašnieki bieži vien cenšas tās noslēpt. Tīmekļa vietnē ir informācija par
aktīviem, kuriem ir pierādījumi par to īpašumtiesībām.
Kiberfrontes līnija. Krievija turpina cīnīties, lai iznīcinātu visas iespējas iegūt informāciju par Krievijas karu
Ukrainā. Krievijas tiesa nolēma, ka Meta, kam pieder Facebook, Instagram un WhatsApp, ir ekstrēmistu
organizācija, un aizliedza tai darboties Krievijas teritorijā. Tikmēr Anonymous, deva 48 stundas 40
starptautiskām organizācijām, kas sadarbojas ar Krieviju, pamest valsti. Grupa aicina uzņēmumus pārdomāt
savu darbību Krievijā, jo arī viņu nodokļi finansē Putina režīmu.
Dezinformācija. Policija Vācijas pilsētā Bonnā ziņojusi par video izplatīšanu internetā par iespējamo ukraiņu
uzbrukumu 16 gadus vecajam krievvalodīgo brīvprātīgajam Eskirhenē, kuru eksperti vērtē kā viltotu un kura
mērķis kurināt naidu. ProKremļa medijs Komsomolskaja Pravda publicējuši rakstu, kurā minēti Krievijas
zaudējumi karā pret Ukrainu. Norādītais skaitļi - 9861 Krievijas karavīrs nogalināts un 16,153 ievainoti, bija
reālāks, nekā iepriekš paziņoja Krievijas varas iestādes. Tomēr pēc kāda laika visi skaitļi tika dzēsti.
Stāsti no kara. 96 gadus vecais Boriss Romančenko, kurš izdzīvoja 4 nacistu koncentrācijas nometnēs,
nogalināts savā Harkivas dzīvoklī.
Statistika:
●
●
●
●

Krievija kopš iebrukuma sākuma uzbrukusi 135 slimnīcām un 9 no tām pilnībā iznīcinājusi.
Ukrainas iebrukuma rezultātā Krievijas ekonomika 2022. gadā saruks par 8 %, šādu vērtējumu
sniedza reitingu aģentūra Fitch.
Ukrainas Sapieru asociācija 21. martā lēš, ka kopējā platība teritorijai, kurās jāveic atmīnēšana, ir
vismaz 82525 kvadrātkilometri (14 % kopējās teritorijas). Salīdzinājumam - Latvijas teritorija ir 64589
kvadrātkilometri.
Ukrainas Bruņoto spēku ģenerālštābs ziņo par Krievijas armijas kopējiem zaudējumiem 2022. gada
22. marta 6:00 (Dati tiek papildināti): Karavīri – virs 15300, Tanki – 509, Bruņutransportieri – 1556,
Lielgabali – 252, Gaisa aizsardzības sistēmas – 45, Gaisa kuģi – 99, Helikopteri – 123,
Transportlīdzekļi – 1000, MLRS (termobāriskie ieroči) – 80, Kuģi/laivas – 3, Degvielas cisternas – 70,
UAV (bezpilota lidaparāti) – 35, speciālais aprīkojums - 15.

Ikviena rīcība ir svarīga, lai cik maza tā būtu!
●
●
●
●
●

Par nepieciešamo humāno palīdzību un jau sniegto šeit.
Sniedz atbalstu Kijivas maiznīcai Good Bread for Good People, kas nodarbina cilvēkus ar invaliditāti
un nodrošina Kijivas iedzīvotājus ar maizi.
Pieseko mums Twitter truth_sharethe un dalies ar publicēto informāciju mājaslapā
https://sharethetruths.org/. Dalies ar informāciju un runā par notiekošo karu Ukrainā. Stāsti par
Ukrainu, saviem piedzīvojumiem Ukrainā vai draugiem no Ukrainas.
Ja vēlies atbalstīt uzticamas organizācijas ieskaties tīmekļa vietnē Stand For Ukraine un valdības
sagatavotajā tīmekļa vietnē.
Ja vēlies sniegt palīdzību Ukrainas bēgļiem Latvijā - palidziukrainai.lv.

Paldies par atbalstu Ukrainai! Слава Україні! Slava Ukrainai!

2

