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Karš Ukrainā. Apskats par aizvadīto diennakti. 10:00, 28.03.2022. 

Ārpolitika. ASV prezidents Baidens piektdien ieradās Polijā, lai tiktos ar ASV karavīriem, Ukrainas bēgļiem 
un vairākām amatpersonām, tostarp Ukrainas ārlietu un aizsardzības ministriem. Sestdienas vakarā viņš 
Varšavā sniedza oficiālu uzrunu: “Tas, kas notiek Ukrainā, mainīs 21. gadsimtu. Tas nav Krievijas karš pret 
Ukrainu, tas ir tirānijas karš pret visu pasauli. ASV būs nelokāmi kopā ar Ukrainu absolūti visā līdz Ukrainas 
uzvarai. Nekas nepiespiedīs ASV novērsties no Ukrainas un vājināt atbalstu, gluži pretēji, būs tikai jāstiprina 
saites starp šīm divām valstīm. Tajā pašā laikā nebūs ātru uzvaru. Mums ir jābūt skaidriem: šī cīņa netiks 
izcīnīta ne dienās, ne mēnešos. Mums pašiem jābūt gataviem doties garā cīņā.” Tomēr Baidena neparastā 
piezīme, ka Putins “nevar palikt pie varas”, uzjundīja diskusijas. Virkne amatpersonu vēlāk precizēja, ka ne 
ASV, ne ES nevēlas Krievijā uzspiest režīma maiņu. Tikmēr ASV prezidents paziņojis par tālākām sankcijām, 
proti, par ASV un Eiropas ostu slēgšanu Krievijas kuģiem. Ukrainas nostāja paliek nemainīga: līdz ar sankcijām 
ir nepieciešams vairāk ieroču, lai novērstu turpmākus gaisa uzlidojumus un raķešu triecienus. 

Uzbrukumi turpinās. Sestdien okupanti tika atstumti 35-70 km attālumā no Kijivas saskaņā ar Aizsardzības 

ministrijas sniegto informāciju. Tomēr regulāri artilērijas triecieni turpinās. Krievijas militārie spēki sestdien 
iebruka Slavutičas pilsētā un iebruka pilsētas slimnīcā. Vietējā mierīgā protesta laikā Krievijas karaspēks pret 

protestētājiem meta granātas. Okupanti bija nolaupījuši arī pilsētas mēru, kurš pēc dažām stundām tika 
atbrīvots. Vēlāk parādījās informācija, ka pilsēta atrodas Krievijas kontrolē, bet pēc ieroču pārbaudes pilsētā 
Krievijas karaspēks pārgrupējās un okupēja visus bloka posteņus pie ieejām pilsētā. Nedēļas nogalē Krievija 
palaida vairākas raķetes, kas mērķētas uz naftas un gāzes pārstrādes rūpnīcām. Ļvivā spārnotās raķetes 

ietriecās Ukrainas dzelzceļam piederošajā naftas un gāzes pārstrādes rūpnīcā un vienā no pilsētas rūpnīcām. 
Šīs raķetes tika palaistas no Sevastopoles. Ugunsdzēsēji pēc gandrīz 16 stundām nodzēsuši ugunsgrēku 
rūpnīcā. Krievijas Aizsardzības ministrija apstiprinājusi uzbrukumu Ļvovai. Uzbrukums Ļvivā sakrita ar 
prezidenta Baidena vizīti Polijas pilsētā Žešovā, kas atrodas netālu no robežas, un kur viņš tikās ar ukraiņu 
bēgļiem tieši pirms tikšanās Varšavā vēlāk dienas laikā. Tajā pašā dienā kāda raķete ietriecās naftas 
pārstrādes rūpnīcā Dubno, netālu no Rivnes. Rūpnīca pilnībā iznīcināta. Līdzīgs uzbrukums svētdien bija 
Lutskā - no Baltkrievijas palaistās raķetes trāpīja arī naftas pārstrādes rūpnīcā. Svētdienas vakarā gandrīz 
vienlaikus tika reģistrēti spēcīgi sprādzieni Lutskā, Kijivā, Rivnē, Harkivā un Žitomirā. Černihivā vietējās varas 

iestādes ziņo, ka ir vieglāk uzskaitīt nebojātas mājas, jo lielākā daļa pilsētas infrastruktūras ir vai nu bojāta, vai 
iznīcināta. Atkal veikts uzbrukums kodolpētniecības iekārtai Harkivā. Smagas cīņas turpinās, lai kontrolētu 
Izjumu, Harkivas apgabalā. Tiek ziņots, ka netālu no Avdijivkas, Doņeckas apgabalā, krievi izmanto aizliegto 
fosfora munīciju. 

Mariupole. Mariupoles pilsētas dome ziņo, ka Krievijas iemītnieki piespiedu kārtā izdzinusi ārstus un pacientus 
no Pilsētas pirmās slimnīcas, līdz ar cilvēkiem, kuri slēpās no uzbrukumiem pagrabā, aptuveni 700 cilvēku 
kopumā. Tikmēr pilsētas mērs ziņo, ka 50 % iedzīvotāju tikuši evakuēti no pilsētas (no kopējā iedzīvotāju skaita 
540 tūkstoši pirms kara), starp tiem ir aptuveni 60 tūkstoši cilvēku, kas caur humāno koridoru devušies uz 
Ukrainas kontrolēto teritoriju. Saskaņā ar provizoriskām aplēsēm 20-30 tūkstoši Mariupoles iedzīvotāju tika 
deportēti uz okupētajām teritorijām vai Krieviju. 90 % pilsētu infrastruktūras ir vai nu bojāta, vai iznīcināta. 
Humānās palīdzības un zaļie koridori nedarbosies pirmdien, 28. martā, jo Ukrainas izlūkdienesti brīdina par 
provokācijām no Krievijas karaspēka puses. 

Atbrīvošanās. Trostjaneca, Sumu apgabalā, tika atbrīvots no Krievijas armijas okupācijas spēkiem. Zaporižja 
apgabalā teritoriālās aizsardzības vienības atbrīvoja divus ciemus no iebrucējiem – Poltavku un Malinivku. 

Nolaupīšanas un deportācijas. Melitopolē Krievijas karaspēks sapulcināja namu pārvaldniekus un piedāvāja 
viņiem ziņot par dzīvokļiem “kur dzīvo fašisti”. Proti, tas attiecas uz visiem tiem, kuri ir pret Krievijas spēkiem 
un izrāda atbalstu Ukrainas valdībai. Cilvēktiesību aizsardzības grupa Euromaidan SOS ziņo, ka kopš kara 
sākuma nolaupīti vai pazuduši vismaz 36 cilvēki. Organizācija aicina atbalstīt pazudušo cilvēku atbrīvošanu, 
jo turpinās uzbrukumi aktīvistiem un opozīcijai. 

Ukrainas pagaidu okupēto teritoriju reintegrācijas ministre Irina Vereščuka, informēja, ka Krievijas karaspēks 
plāno deportēt etniskos armēņus, azerbaidžāņus un Meskhetian turkus no Krievijas okupētās Hersonas uz 
pagaidām okupēto Krimu. 

Energodrošība. CERN, Eiropas Kodolpētījumu organizācija, aptur CERN zinātnieku dalību visās 
zinātniskajās komitejās iestādēs, kas atrodas Krievijas Federācijā un Baltkrievijas Republikā, un otrādi; aptur 
visus plānotos pasākumus, kā arī jaunos līgumus, kas saistīti ar Krieviju vai Baltkrieviju. 

Uzziniet vairāk par Eiropas (ne)atkarību no Krievijas gāzes mūsu jaunajā bukletā, kuru sagatavoja Oksana 
Alijeva, enerģētikas politikas un klimata pārmaiņu eksperte. 
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Plašsaziņas līdzekļi. Pilna mēroga kara pret Ukrainu rezultātā nogalināti 12 žurnālisti un 10 guvuši 

ievainojumus, ziņo ģenerālprokurore Irina Venediktova. Krievija ir pastrādājusi 148 noziegumus pret 
žurnālistiem un medijiem Ukrainā. Vairāk nekā 70 plašsaziņas līdzekļi bija spiesti slēgt savas redakcijas 
iebrukumu, draudu un pagaidu okupācijas dēļ. Reģistrēti seši žurnālistu nolaupīšanas un spīdzināšanas 
gadījumi. 

Smaga kritika sestdien tika veltīta starptautiskajiem plašsaziņas līdzekļemi, tostarp CNN un Sky News, par to, 
ka tie turpināja tiešsaistē straumēt Ļvivas uzbrukumu no telpām, kas bija tuvu sprādzienu epicentriem. Pašlaik 
pastāv ierobežojumi attiecībā uz reportāžām, fotoattēlu izlikšanu vai tiešraides straumēšanu raķešu 
triecieniem, jo tie var palīdzēt pielāgot uzbrukuma mērķi un dod iespēju veikt atkārtotus uzbrukumus.  

Prezidents Zelenskis sniedza tiešsaistes interviju Krievijas opozīcijas medijiem – Zygar, Dozhd, Medusa, 
Kommersant un Novaya Gazeta. Pēc intervijas Krievijas regulators Roskomnadzor aicināja medijus atturēties 
no intervijas publiskošanas. Mediji, kas atrodas ārpus Krievijas, to ir publicējuš. Galvenās atziņas: 

- Drošības garantijas ir sarunu prioritāte. 
- Ukraina ir gatava kara gūstekņu un mirušo apmaiņai. Tomēr Krievija neizrāda interesi par savu līķu 

saņemšanu: “Tas ir biedējoši. Kad ir tāda attieksme pret savējiem - kāda ir attieksme pret citiem.” 
- Putins ir apkaunojis krievu valodu Ukrainā, ukraiņiem būs kauns to lietot. Attieksme pret krieviem ir 

nepieredzēti saasinājusies. Ir notikusi globāla, vēsturiska, kultūras šķelšanās, kas ir daudz sliktāka par 
karu. 

- Ukrainas vīzija par uzvaru — pēc iespējas samazināt upuru skaitu, samazināt šī kara ilgumu. Krievijai 
ir jāatvelk savu karaspēku atpakaļ, kā tas bija pirms 24. februāra, pirms uzbrukuma. 

Kultūra. Holokausta memoriāls Drobickjara netālu no Harkivas bojāts Krievijas artilērijas šāviņu rezultātā. 

Saskaņā ar Harkivas apgabala arhīva datiem tur tika nošauti 16 000 līdz 20 000 holokausta upuru. Tas ir otrais 
holokausta memoriāls, kas iznīcināts: 1. martā Kijivā krievu raķetes trāpīja Babinjarā. Ukrainas valdība ir 
izveidojusi datu bāzi par iespējamiem kara noziegumiem pret valsts kultūras mantojumu, lai varētu fiksēt 
zaudējumus, un tos, kas tos paveica, kādu dienu var saukt pie atbildības. Izlasiet, kā muzeja kuratori un 
brīvprātīgie Ukrainā cenšas pārvietot vai aizsargāt mākslas darbus, kultūras darbus un sabiedriskos 
pieminekļus, Krievijas iebrukumam turpinoties. 

Sarunas. Nākamā sarunu kārta starp Ukrainu un Krieviju notiks 29. martā Turcijā. Ukrainas darba kārtības 
punkti paliek nemainīgi – drošības garantijas, teritoriālā integritāte un valsts suverenitāte. 

Statistika: 

● Ukrainas Bruņoto spēku Ģenerālštābs ziņo par Krievijas armijas kopējiem zaudējumiem 2022. gada 
28. marta 6:00 (Dati tiek papildināti): Karavīri – virs 17000, Tanki – 586, Bruņutransportieri – 1694, 
Lielgabali – 302, Gaisa aizsardzības sistēmas – 54, Gaisa kuģi – 123, Helikopteri – 127, 
Transportlīdzekļi – 1150, MLRS (termobāriskie ieroči) – 95, Kuģi/laivas – 7, Degvielas cisternas – 73, 
UAV (bezpilota lidaparāti) – 66, speciālais aprīkojums - 21. 

 
Ikviena rīcība ir svarīga, lai cik maza tā būtu! 

● 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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