
2022. gada 29. marts - https://sharethetruths.org/

Karš Ukrainā. Apskats par aizvadīto diennakti. 10:00, 29.03.2022.
Sarunas. Delegācijas no Ukrainas un Krievijas ieradās Turcijā uz kārtējo sarunu kārtu 29. martā pēc
vairākām tiešsaistes sanāksmēm un apakšgrupu diskusijām. Pirms sanāksmes Ukrainas ārlietu ministrs
Dmitro Kuleba informēja, ka Ukraina negrasās sarunās piekāpties attiecībā par “cilvēkiem, teritoriju vai
suverenitāti”. Minimālā sarunu programma Turcijā ir rast risinājumu humanitārajai krīzei. Maksimālā
programma ir pamiers, panākot drošu vienošanos šajā jautājumā.

Ārpolitika. Eiropadome iepazīstināja ar 10 punktu plānu par ciešāku Eiropas koordināciju attiecībā uz
ukraiņiem, kuri pametuši savu valsti. Dokumentā izklāstīti galvenie noteikumi par atbalsta sniegšanu
ukraiņiem, ir paredzēta ES reģistrācijas platforma, koordinēta pieeja attiecībā uz transporta un informācijas
centriem, uzņemšanas un izmitināšanas iespējām, politika pret cilvēku tirdzniecību, atbalsts bērniem.

G7 valstis ir noraidījušas Krievijas prasību maksāt par gāzi Krievijas rubļos. “Maksājumi rubļos ir
nepieņemami,” sacīja Vācijas ekonomikas ministrs Roberts Habeks. Seši bijušie Eiropas valstu aizsardzības
ministri aicināja sniegt Ukrainai militāru palīdzību.

Uzbrukumi turpinās. Krivijrihā Ukrainas armijai izdevās ar pārspēku izstumt Krievijas karaspēku 40-60 km
attālumā no pilsētas. Irpiņa, Kijivas apgabalā pēc mēneša ilgām un smagām kaujām vakar tika atbrīvota,
norāda pilsētas mērs. Šī brīža karte par situāciju ap Kijivu. Pēc blokādes no Mariupoles evakuēti 150 000
iedzīvotāju, bet aptuveni 170 000 palikuši aplenktajā pilsētā. Aptuveni 30 000 tika deportēti uz okupētajām
teritorijām un Krieviju. Pilsētas dome ziņo, ka saskaņā ar provizoriskiem datiem bojā gājuši gandrīz 5000
iedzīvotāju, starp tiem 210 bērni, 90 % pilsētas infrastruktūras ir sabojāta vai iznīcināta. Ņikopole,
Dņipropetrovskas apgabalā, naktī tika apšaudīta ar raķetēm. Rivnes apgabalā notika vēl viens raķešu
uzbrukums naftas noliktavai. Mikolajivas dzīvojamā rajonā šorīt noticis raķešu uzbrukums. Melitopoles
pilsētas domes izglītības nodaļas vadītāju nolaupījuši Krievijas militāristi Melitopolē. Uz laiku okupētajā
Enerhodarā, Zaporižjas apgabalā, vietējie atkal devās Ukrainas atbalsta protestā, aicinot Krievijas karaspēku
pamest pilsētu un atbrīvot nolaupīto mēra vietnieku.

Sankcijas. Ukrainas Ārlietu ministrija informē par jaunām starptautiskām sankcijām, ko ievieš dažādas
valstis. Somijas valsts dzelzceļa kompānija VR aptur kravas dzelzceļa apkalpošanu ar Krieviju. Čehija
iesaldē aktīvus simtiem miljonu kronu vērtībā, kas pieder sankcionētajiem Krievijas pilsoņiem un to
kompānijām. Koreja aizliegusi 57 veidu nestratēģisku preču eksportu uz Krieviju un Baltkrieviju. Ierobežojumi
galvenokārt attiecas uz pusvadītājiem, mikroshēmām un datoriem. Masačūsetsas Tehnoloģiju institūts pēc
11 gadu ilgas sadarbības apturējis sadarbību ar Krievijas pētniecības institūtiem.

Kara noziegumi. Ģenerālprokuratūra informēja par sadarbības uzsākšanu sadarbībā ar Eurojust par
izmeklēšanu saistībā ar Krievijas pastrādātajiem kara noziegumiem pret Ukrainu. Kopīgā izmeklēšanas
komanda, ko iepriekš atbalstīja Lietuva un Polija, savus darbību koordinēs arī ar Starptautisko Krimināltiesu
(ICC). Aģentūra sniegs atbalstu izmeklēšanas grupas izveidē ar tehnisko un juridisko nodrošinājumu.

Energoapgādes drošība. Krievijas karaspēks, kas pašlaik atrodas sagūstītajā Čornobiļas
atomelektrostacijā, varētu pakļaut sevi iekšēju radiāciju radioaktīvo putekļu dēļ. Iepriekš karaspēks vadīja
savus bruņotos transportlīdzekļus bez individuālās aizsardzības līdzekļiem cauri ļoti toksiskai zonai, ko sauc
par Sarkano mežu, radot radioaktīvu putekļu mākoņus. Radioaktīvo putekļu ieelpošana var izraisīt iekšēju
starojumu to organismos.

Digitālā drošība. Ukrainas nacionālo telekomunikāciju pakalpojumu sniedzējs Ukrtelecom piedzīvoja
apjomīgu kiberuzbrukumu, kas raksturots kā viens no spēcīgākajiem kopš kara sākuma. Ukrtelecom
nodrošina fiksētā telefona līnijas savienojamību, kā arī ir viens no lielākajiem interneta pakalpojumu
sniedzējiem.

Dezinformācija. Anonymous nekad neapstājas. Šoreiz grupa nopludināja dokumentu - Krievijas pavēli filmēt
propagandas video, lai diskreditētu ukraiņu spēku attieksmi pret karagūstekņiem. Pēdējo pāris dienu laikā
video ar Ukrainas karavīriem, kuri spīdzina Krievijas karagūstekņus, cirkulē medijos un internetā. Ukrainas
amatpersonas apgalvoja, ka tie ir inscenējumi atsaucoties arī uz to, ka Ukraina ir izveidojusi ieslodzījuma
nometnes, kā to prasa Ženēvas konvencija. Nopludinātais dokuments apstiprināja, ka video izveidojis
Krievijas karaspēks.

Kultūra. Harkivā krievu okupanti iznīcināja vēl vienu arhitektūras pieminekli - bijušo ugunsdzēsēju depo, kas
tika uzcelts 1867. gadā. Kamēr Krievijas armija turpina savu kultūras iznīcināšanas politiku, Ukraina turpina
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vākt informāciju par kara noziegumiem. Šeit var aplūkot bojāto vai iznīcināto kultūras infrastruktūras objektu
sarakstu.

Pozitīvas ziņas. Pirms nepilnām divām nedēļām mēs rakstījām par labdarības izsoli Benksija darbam
Londonā. Vakardien Benksija pretkara glezna CND Soldiers tika pārdota izsolē par aptuveni 100 tūkstošiem
ASV dolāru. Iegūtā nauda tiek nosūtīta Kijivas bērnu slimnīcu Okhmatdyt, kas ārstē ievainotos Krievijas
agresijas dēļ.

Statistika:

● Pentagons informē, ka Krievija Ukrainā veikusi 1370 raķešu triecienus.
● 510 tūkstoši Ukrainas pilsoņu ir atgriezušies valstī, no tiem 75-80 % ir vīrieši.
● 3,8 miljoni iedzīvotāju ir devušies bēgļu gaitās kopš kara sākuma.
● Kopš kara sākuma kriminālpārkāpumu un administratīvo pārkāpumu skaits samazinājies vairāk nekā

2,5 reizes, salīdzinot ar to pašu laika posmu pērn, ziņo Ukrainas Valsts policija.
● Ukrainas Bruņoto spēku Ģenerālštābs ziņo par Krievijas armijas kopējiem zaudējumiem 2022. gada

29. marta 6:00 (Dati tiek papildināti): Karavīri – virs 17200, Tanki – 597, Bruņutransportieri – 1710,
Lielgabali – 303, Gaisa aizsardzības sistēmas – 54, Gaisa kuģi – 127, Helikopteri – 129,
Transportlīdzekļi – 1178, MLRS (termobāriskie ieroči) – 96, Kuģi/laivas – 7, Degvielas cisternas – 73,
UAV (bezpilota lidaparāti) – 71, speciālais aprīkojums – 21, tuvas darbības rādiusa ballistiskā raķešu
palaišanas sistēmas – 4.

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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