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Karš Ukrainā. Apskats par aizvadīto diennakti. 10:00, 24.03.2022.
Viens mēnesis aizsardzībā. 24. februāra rīts ir sācies ar sprādzieniem.
Ukrainai tika dotas maksimāli 72 stundas, lai izdzīvotu Krievijas karā.

24. martā Ukraina vēl stāv. Kā nekad agrāk.

Ārpolitika. Vairākas sarunas plānotas 24. martā. Šodien Briselē notiek trīs augstākā līmeņa
sanāksmes - NATO, Eiropadome un G7. Darba kārtības augšgalā - situācija Ukrainā un turpmāka
atbalsta sniegšana. Prezidents Zelenskis NATO sanāksmē sniegs video uzrunu. ANO Drošības
padome neatbalstīja Krievijas sagatavoto aicinājumu par palīdzības piekļuvi un civilo aizsardzību
Ukrainā. Dokumentā nebija ne vārda par Maskavas lomu karā. Par rezolūciju balsoja tikai Krievija un
Ķīna, bet pārējie 13 locekļi atturējās. Polija izraida 45 Krievijas diplomātus. Polijas Iekšējās drošības
aģentūra (ABW), identificējusi 45 personas, kurām bija diplomātiskais statuss, bet vienlaikus strādāja
Krievijas specdienestā. Tajā pašā laikā pēc izstāšanās no Eiropas Padomes Krievijā no 16. septembra
vairs nebūs spēkā Eiropas Cilvēktiesību konvencija.

Baltkrievija. Baltkrievija devusi 72 stundas, lai 12 Ukrainas diplomāti varētu pamest valsti. Ukrainas
ģenerālkonsulāts Brestā attiecīgi tiek slēgts darbinieku trūkuma dēļ. Minskā paliks strādāt 4 no
Ukrainas diplomātiem. Baltkrievija lēmuma iemeslus skaidro kā “nedraudzīgu rīcību” no Ukrainas
puses. Kamēr Krievija mēģina panākt, lai Baltkrievijas armija oficiāli iesaistās karā, Baltkrievijas
militārpersonas joprojām nevēlas pievienoties karam. Krievijas specdienestu virsnieki veic “individuālas
pārrunas”, lai viņus pārliecinātu, savukārt tie, kas nevēlas pievienoties, tiek pārbaudīti, vai viņi nav
saistīti ar opozīciju. Baltkrieviem piedāvā 1000 - 1500 ASV dolārus mēnesī par “īpašiem uzdevumiem”,
kā arī apmācību Krievijas militārajās augstskolās. Ukrainas Ģenerālštābs uzsver, ka militārs iebrukums
no Baltkrievijas robežas joprojām ir augsts.

Kara noziegumi. Lai definētu un nosauktu “kara noziegumus” un “kara noziedzniekus”, ir nepieciešams
kāds juridisks pamats, birokrātija un laiks. Tomēr ir daži pirmie soļi šajā virzienā, kas attiecas uz
Krievijas iebrukumu Ukrainā. Vakar ASV valdība formāli secināja, ka Krievijas spēki Ukrainā
pastrādājuši kara noziegumus. Paziņojumā netiek tieši pieminēts Putins, bet atsaucās uz “Krievijas
spēku dalībniekiem”. Polijas Republikas Sejms arī apstiprināja rezolūciju par kara noziegumu
izdarīšanu, noziegumiem pret cilvēci un cilvēktiesību pārkāpumiem, ko Krievija veic Ukrainā.

Tikmēr Krievijā. Tiek ziņots, ka dažas galvenās augstākās amatpersonas jau kādu laiku ir pazudušas
vai pametušas savus amatus. Prezidenta Vladimira Putina un Kremļa pārstāvis klimata izmaiņu
jautājumos Anatolijs Čubaiss, kā tiek ziņots, pamet savu amatu, kļūstot par augstāko Krievijas valdības
amatpersonu, kas beidz savas darba gaitas kara Ukrainā dēļ. Krievijas aizsardzības ministrs Sergejs
Šoigu nav publiski parādījies jau aptuveni 12 dienas, lai gan viņš ir sabiedriska figūra, kas publiski
parādās regulāri. Viņš tiek pieminēts ziņās saistībā ar parakstītajiem dokumentiem, kā arī apbalvošanas
ceremonijām, taču nav pieejami nekādi viņa fotoattēli vai video. Krievijas mediji uztur dezinformāciju par
iespējamo ķīmisko un bioloģisko ieroču ražošanu Ukrainā. Ar šiem pasākumiem tā mēģina meklēt
iemeslus, lai pamatotu un attaisnotu savu ķīmisko ieroču izmantošanu.

Uzbrukumi turpinās. Krievijas karaspēks tika atspiests par vairākiem kilometriem austrumos no
Kijivas, tomēr viņi turpināja veidot aizsargpozīcijās ziemeļrietumos no pilsētas. Saskaņā ar Zelenska
biroja padomnieka Oleksija Arestoviča teikto ap Kijevu paliek ap 12 000 Krievijas kaujinieku. Irpiņā
70-80 % pilsētas teritorijas atgriežas Ukrainas kontrolē, lai gan ielu cīņas turpinās. Černihivā Krievijas
karaspēks veica uzbrukumus vietējā pārtikas uzņēmumu telpām, sabojājot amonjaka cauruļvadu.
Situācija tiek kontrolēta, tomēr ir jānovērš bojājumi, lai izvairītos no noplūdes. Kopš vakardienas vakara
Krievijas karaspēks aktīvi apšaudījis civilo infrastruktūru. Luhanskas apgabalā cietuši
Severodoneckas, Lisičanskas, Rubižnes, Kreminnas, Novodružeskas un Voivodivkas iedzīvotāji.
Pašlaik apgabalā 35 apdzīvotās vietas paliek bez elektrības, 23 mājas bojātas vai pilnībā iznīcinātas.
Rubižnē, Luhanskas apgabalā joprojām notiek regulārās apšaudēs - naktī raķetes un fosfora bumbas
turpināja iznīcināt pilsētu. Kopš kara sākuma Harkivā sagrautas 1143 ēkas, 998 no tām ir dzīvojamās
ēkas. Harkivas pilsētas centrs tika aktīvi apšaudīts ar raķetēm, kas tika palaistas no Melnās jūras.
Okupētajā Melitopolē okupanti būvē militāro bāzi, lai no turienes palaistu raķetes. Tā kā civilā
infrastruktūra ir tuvu, cilvēki tiek izmantoti kā dzīvais vairogs.

Tikmēr Ukrainas spēki iznīcināja Krievijas desantkuģi Orsk, kas atradās uz laiku okupētajā Berdjanskā.
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Krima. Krievija ierobežo izbraukšanu no okupētās Krimas caur Krimas tiltu. Tāpat tiks ierobežota
prāmju satiksme un lidojumi no pussalas uz Krieviju. Formāls šādas rīcības iemesls ir Ukrainas
sabotieru apkarošana un iespējamo “teroristu uzbrukumu” novēršana. Tomēr tas, visticamāk, atturēs
civiliedzīvotājus bēgt no pussalas un neizplatatīt paniku.

Nolaupīšana. Krievijas okupanti no mājām nolaupīja 75 gadus vecu vīrieti, Melitopoles lielākās avīzes
Holovna Gazeta Melitopolya žurnālistes un ziņu portāla RIA-Melitopol vadītājas Svetlanas Zalizetska
tēvu. Nolaupītāji pieprasīja, lai žurnāliste atgriežas pilsētā un padodas, tikai pēc tam viņas tēvs tiks
atbrīvots.

Kravu blokāde. Lietuvas, Latvijas, Igaunijas un Polijas transporta ministri mudina ES aizliegt Krievijas
un Baltkrievijas kravu pārvadājumus pa autoceļiem un jūru. Mērķis ir radīt apstākļus, kas neļauj viegli
apiet spēkā esošos aizliegumus, un tādēļ ir ierosināts apvienot paredzētos pasākumus autotransporta
un jūras transporta jomā.

Sankcijas. Bloomberg ziņo, ka Baidena administrācija un Eiropas Savienība ir tuvu darījumam, kura
mērķis ir mazināt Eiropas atkarību no Krievijas enerģijas avotiem.

Digitālā frontes līnija. Anonymous vakar paziņoja par Krievijas Centrālās bankas uzlaušanu. 48
stundu laikā tiks izlaisti vairāk nekā 35000 failu ar slepeniem līgumiem.

Plašsaziņas līdzekļi. Oksana Baulina, Krievijas neatkarīgās izmeklēšanas žurnāliste, vakar uzbrukuma
laikā tika nogalināta Kijivas priekšpilsētā. Baulina, kas agrāk strādāja arī Krievijas opozīcijas līdera
Navaļnija labā, tika nogalināta kopā ar citu civilpersonu, filmējot Krievijas karaspēka uzbrukumu. Kopš
kara sākuma nogalināti vismaz pieci žurnālisti.

Kultūra. Krievijas iebrucēji iznīcināja Arhipa Kuindži mākslas muzeja ēku Mariupolē – tur tika turēti
Ivana Aivazovska, Mikolas Gluščenko, Tatjanas Jablonskajas, Mihailo Deregus un citu meistaru
oriģinālie mākslas darbi.

Solidaritāte. Savā nakts uzrunā prezidents Zelenskis aicināja cilvēkus visā pasaulē paust savu
atbalstu Ukrainai 24. martā un turpmāk: „Tāpēc es lūdzu jūs nostāties pret karu! Sākot no 24. marta –
tieši vienu mēnesi pēc Krievijas iebrukuma… No šīs dienas un pēc tam. Parādi savu nostāju! Savos
birojos, savās mājās, savās skolās un augstskolās. Nāciet miera vārdā. Nāciet ar Ukrainas simboliem,
lai atbalstītu Ukrainu, atbalstītu brīvību, atbalstītu dzīvi.”

Statistika:

● No kauju krustugunīm vakar evakuēti 4554 cilvēki.
● Kijivā kopš kara sākuma nogalināti 264 civiliedzīvotāji.
● Nogalināts 121 bērns un ievainoti vairāk kā 160.
● Uzbrukumi veikti pret 58 neatliekamās palīdzības mašīnām un seši mediķi nogalināti.
● Krievu karaspēks Ukrainā izmantojis 1200 raķetes.
● Ukrainas Bruņoto spēku Ģenerālštābs ziņo par Krievijas armijas kopējiem zaudējumiem 2022. gada

23. marta 6:00 (Dati tiek papildināti): Karavīri – virs 15800, Tanki – 530, Bruņutransportieri – 1597,
Lielgabali – 280, Gaisa aizsardzības sistēmas – 47, Gaisa kuģi – 108, Helikopteri – 124,
Transportlīdzekļi – 1033, MLRS (termobāriskie ieroči) – 82, Kuģi/laivas – 4, Degvielas cisternas – 72,
UAV (bezpilota lidaparāti) – 50, speciālais aprīkojums - 16.

Ikviena rīcība ir svarīga, lai cik maza tā būtu!

● Partnerorganizācija U-Cycle meklē velosipēdus vietējiem jauniešu centriem, lai varētu piegādāt
humāno palīdzību.

● Par nepieciešamo un jau sniegto humāno palīdzību šeit. Ja vēlies atbalstīt uzticamas organizācijas
ieskaties tīmekļa vietnē Stand For Ukraine un valdības sagatavotajā tīmekļa vietnē.

● Pieseko mums Twitter @truth_sharethe un dalies ar publicēto informāciju mājaslapā
https://sharethetruths.org/. Runā par notiekošo karu Ukrainā. Stāsti par Ukrainu, saviem
piedzīvojumiem Ukrainā vai draugiem no Ukrainas. Atbalstīt šo iniciatīvu var ar ziedojumiem
Paypal, šeit vairāk informācija.

● Ja vēlies sniegt palīdzību Ukrainas bēgļiem Latvijā - palidziukrainai.lv.

Paldies par atbalstu Ukrainai! Слава Україні! Slava Ukrainai!
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