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Karš Ukrainā. Apskats par aizvadīto diennakti. 10:00, 26.03.2022. 

Ārpolitika. Nedēļu pēc vizītes Ukrainā, Polijā, Slovēnijā un Čehijā, valstu amatpersonas izveidoja sarakstu ar 
10 darbībām, kas jāveic, lai apturētu karadarbību Ukrainā. Sarakstā iekļauta visu Krievijas banku atvienošana 
no SWIFT, Krievijas propagandas pārtraukšana Eiropā, Krievijas kuģu blokāde un autotransports uz/no 
Krievijas, sankcijas pret visu uzņēmēju kopienu utt. Pilns teksts pieejams POLITICO. 

Eiropas Komisijas priekšsēdētāja Urzula fon der Leiena Eiropas Parlamenta plenārsēdē runāja par Krievijas 
uzbrukumu Ukrainai: “Mūsu kontinents nav piedzīvojis šādu tektonisku sašūpošanos kopš Berlīnes mūra 
krišanas. Tālejošas sekas šis karš atstās Eiropas drošibas arhitektūrā. Un šeit es nerunāju tikai par militāro 
jomu. Arī enerģētiskā drošība un pārtikas pieejamība ir apdraudētas.” Viņa savā uzrunā fokusējās enerģijas 
un pārtikas drošībai, aicinot rast atjaunojamos enerģijas avotus, kā arī veikt ieguldījumus energoefektivitātē. 
Līdz 2024. gadam tiks piešķirti 2,5 miljardi eiro reģioniem, kas saskaras ar pārtikas nepietiekamību, kā arī 500 
miljoni eiro “visvairāk skartajiem” reģioniem. 

Bulgārija atsauc savu vēstnieku Krievijā uz konsultācijām pēc “nediplomātiskiem, asiem un nepieklājīgiem” 
komentāriem no Krievijas vēstnieka Bulgārijā, ceturtdien sacīja premjerministrs Kirils Petkovs. 

Uzbrukumi turpinās. Krievija piektdien noslēdza galvenos mērķus tās pirmajā ofensīvas posmā pret Ukrainu, 
apgalvojot, ka ir iedragāta Ukrainas kaujas spēks. Nākamajā posmā galvenā uzmanība tiks pievērsta 
Donbasas apgabala “atbrīvošanai”, jo tajā ir spēcīgāks atbalsts no okupētajām teritorijām. To varētu skaidrot 
ar spēcīgāku pretestību no Ukrainas puses, nekā Krievija iepriekš gaidīja, vai maldinošām ziņām, lai 
sagatavotos kārtējai pārgrupēšanai. Ukrainas armija pakāpeniski atgriež Ukrainas teritorijas savā kontrolē. 
Tomēr aktīvi uzbrukumi no okupantu puses notiek visā valstī. Slavutičā, Kijivas apgabalā, de facto tiek bloķēta 
no Krievijas karaspēka puses. Pilsēta ir zināma ar to, ka tajā dzīvo Čornobiļas AES bijušie un esošie darbinieki. 
Sestdienas rītā vietējie iedzīvotāji pievienojās mierīgam protestam pret okupantiem.  Harkivā, Krievijas 
karaspēks apšaudīja pilsētas klīniku, kur atrodas Humānās palīdzības sniegšanas centrs, ievainojot 7 cilvēkus 
un nogalinot 4. Ohtirka, Sumu apgabalā, atkal tiek apšaudīta - bumbas, kam sekoja sprādzieni un milzīgi 
postījumi. Tā šobrīd Ohtirka izskatās. Krievijas karaspēks vakar izšāva sešas kruīza raķetes uz Vinnicu. 
Krievijas kuģis izšāva uz Sanzhiņkas ciemu, Odesas apgabalā un trīs stundas vēlāk paziņojis par tā dēvētajām 
drošības garantijām kuģu izbraukšanai. Černihivā iznīcināts Ukrainas Valsts drošības dienesta (SBU) arhīvs. 
Arhīvā bija dokumenti, kas saistīti ar padomju režīma represijām pret ukraiņiem. Piektdien pa humānās 
palīdzības koridoriem tika evakuēts 7331 cilvēks, nedēļas laikā kopumā 37606 cilvēki. 

Mariupole. Mariupoles vietējās varas iestādes ziņo, ka ap 300 cilvēku gājuši bojā zem gruvešiem pēc bumbas 
sprādziena Mariupoles teātrī, kur patvērušies bija aptuveni 1500 cilvēki. Pašlaik Krievijas iebrucēji ir pārvērtuši 
Mariupoles lielveikalu par savu galveno mītni, vēsta pilsētas dome, atsaucoties uz iedzīvotājiem. Krievijas 
pārstāvji gatavo un izplata propagandas laikrakstus kopā ar Phoenix SIM kartēm, kas kopš 2014. gada 
darbojas okupētajā Donbasā. Nesen rekonstruētais Mariupoles bērnu rehabilitācijas centrs ir iznīcināts. ANO 
ir apstiprinājusi, ka aplenktajā Mariupolē notiek masu apbedījumi. Organizācija ieguvusi satelīta attēlus, kur 
redzams viens no tiem, raksta CNN, atsaucoties uz ANO cilvēktiesību uzraudzības misijas Ukrainā vadītāju 
Matildi Bogneru. Saskaņā ar ANO aplēsēm tika apbedīti aptuveni 200 cilvēku līķi. 

Nolaupīšana. Krievijas karaspēks turpina kriminālvajāšanu un civiliedzīvotāju nolaupīšanu. Šobrīd uzbrukumu 
mērķi ietver vietējās amatpersonas, vēlētus padomniekus, žurnālistus, aktīvistus, priesterus, uzņēmējus vai 
nejaušus civiliedzīvotājus - visus, kas izrāda zināmu pretestību. Vakar tika nolaupīts Snovskas kopienas 
vadītājs Černihivas apgabalā un vietējais uzņēmējs. Uz laiku okupētās Ņižni Sirogoza ciema padomes vadītājs 
pazuda pēc viņa paziņojuma par piespiedu atkāpšanos. Ukrainas protestu laikā Slavutičā tika nolaupīts 
pilsētas mērs Jurijs Fomičivs. 

Infrastruktūras bojājumi. 24. martā apkopotā postījuma apjoms Ukrainas infrastruktūrai kara laikā sasniedzis 
63 miljardus ASV dolāru vēsta Kijivas Ekonomikas augstskola. Kopš kara sākuma iznīcināti: vismaz 4431 
dzīvojamā ēka, 92 uzņēmumi, 378 izglītības iestādes, 138 veselības aprūpes iestādes, 8 civilās lidostas un 10 
militārie lidlauki, 7 termoelektrostacijas un hidroelektrostacijas. 

Valodas jautājums. Sabiedriskās domas izpētes aģentūra Rating rīkoja kārtējo valsts mēroga aptauju, šoreiz 
pievēršot uzmanību valodas jautājumiem. Aģentūra ziņo, ka pastāvīgi audzis to cilvēku skaits, kuri uzskata 
ukraiņu valodu par savu dzimto valodu: no 57 % 2012. gadā līdz 76 % 2022. gadā. Absolūtais vairākums (83 
%) atbalsta ukraiņu kā vienīgo valsts valodu Ukrainā. Ir novērots samazinājums attiecībā uz valsts valodas 
statusa piešķiršanu krievu valodai pirms kara, un šodien tikai 7 % atbalsta šo ideju. Lielākā daļa (67 %) uzskata, 
ka nav nekādu domstarbību Ukrainas ukraiņu un krievvalodīgo pilsoņu starpā. 
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Kara noziegumu izmeklēšana. Ukrainas ģenerālprokurore Irina Venediktova informēja par vairāk nekā 2700 
kara noziegumu izmeklēšanas uzsākšanu kopš kara sākuma. Identificēti 205 aizdomās turam ie. Ukraina, 
Lietuva un Polija izveidoja kopīgu izmeklēšanas grupu par Krievijas kara noziegumiem Ukrainā. Šeit var 
reģistrēt visus kara noziegumus. 

Digitālā pretestība. Anonymous uzlauza Krievijas Federācijas Centrālo banku un publicēja 28 GB datu. 
Ukrainas Informācijas tehnoloģiju drošības incidentu novēršanas institūcija (CERT-UA) reģistrējusi 60 
kiberuzbrukumus, 11 notikuši valdības un vietējo pašvaldību tīmekļa vietnēm, astoņi - drošības un 
aizsardzības nozarē, seši - finanšu un tirdzniecības nozarē, četri - telekomunikāciju un programmatūras nozarē 
un divi - enerģētikas nozarē, raksta Interfax. 

Ukrainas digitālās transformācijas ministrs Mihailo Fjodorovs informēja, ka SAP izstrādās Krievijas digitālo 
blokādi un pakāpeniski pārtrauks savu produktu atbalstīšanu okupantu bankās, aizsardzības, naftas un 
metalurģijas nozaru uzņēmumos. Un pēc mūsu uzvaras SAP atvērs R&D centru Ukrainā. 

Ukrainā izveidots pirmais NFT kara muzejs. NFT muzeja mērķis ir izplatīt patiesu informāciju pasaules 
digitālajās kopienās un piesaistīt līdzekļus, lai atbalstītu Ukrainu. Darbi atspoguļo ukraiņu piedzīvotos militāros 
notikumus - no Krievijas iebrukuma sākuma līdz Ukrainas uzvaras brīdim. Visi darbi tiek pasniegti digitāli kā 
NFT žetoni, un tos var iegādāties ikviens. Kolekcijas pirmajā daļā ir Ukrainas mākslinieku darbi. Vēlāk muzejs 
tiks papildināts ar mākslinieku darbiem no visas pasaules. 

Kultūra. Vidēji dienā tiek iznīcināt divi reliģiskās infrastruktūras objekti, norāda Kultūras ministrija. Kopš kara 
sākuma Krievijas karaspēks ir sabojājis vismaz 59 objektus 8 apgabalos. Lai gan Krievijas bumbas skārušas 
Ukrainas pilsētas, ukraiņu kultūra joprojām izdzīvos, uzskata rakstnieks Andrejs Kurkovs. Viļņas dzelzceļa 
stacijā konfrontē Maskavas-Kaļiņingradas vilciena pasažierus ar attēliem par Krievijas karu Ukrainā, kā arī 
īpašiem paziņojumiem par karu. 

Statistika: 

● Ukrainas Bruņoto spēku Ģenerālštābs ziņo par Krievijas armijas kopējiem zaudējumiem 2022. gada 
26. marta 6:00 (Dati tiek papildināti): Karavīri – virs 16400, Tanki – 575, Bruņutransportieri – 1640, 
Lielgabali – 293, Gaisa aizsardzības sistēmas – 51, Gaisa kuģi – 117, Helikopteri – 127, 
Transportlīdzekļi – 1089, MLRS (termobāriskie ieroči) – 90, Kuģi/laivas – 7, Degvielas cisternas – 72, 
UAV (bezpilota lidaparāti) – 56, speciālais aprīkojums - 19. 

 
Ikviena rīcība ir svarīga, lai cik maza tā būtu! 

● Aicinām atbalstīt Ukrainas skautu organizāciju Plast, kas organizē palīdzību frontē, piegādā humāno 
palīdzību tiem, kuriem nepieciešams, un organizē atbalstu arī slimnīcām. Atskats par paveikto. 

● 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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