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Karš Ukrainā. Apskats par aizvadīto diennakti. 10:00, 30.03.2022.
Sarunas. Ukrainas un Krievijas delegācijas tikās vēl vienā sarunu kārtā. Paziņojumos to dēvē par
produktīvāko tikšanos kopš kara sākuma, jo tajā nolēma vairākas skaidras nostājas. Tomēr nav vienošanās
par tūlītēju karadarbības izbeigšanu, un sarunas turpinās. Tajā pašā laikā Ukrainas ekspertu kopiena ir ļoti
uzmanīga ar vērtējumu, kā arī izskan jau zināma kritika par sarunu rezultātu.

Krievija ir nedaudz piekāpusies un paziņojusi par savas klātbūtnes samazināšanu Kijivas apkārtnē un valsts
ziemeļos. Tas nozīmē karaspēka pārvietošanu uz Austrumukrainu, proti, spēka palielināšanu Donbasas
apgabalā. Tomēr vakar vakarā Kijivas piepilsētās atkal bija dzirdami skaļi sprādzieni un Černihivā visu nakti
notika smaga apšaude. Eksperti un diplomāti rūpīgi izvērtē karaspēka faktisko izvešanu, jo Krievija varētu to
izvest tikai uz laiku, lai pārgrupētos.

Ukraina aicināja uz drošības garantijām un ir paziņojusi par piekāpšanās iespējām. Ukraina ir izvirzījusi
jautājumu par neitralitāti - tostarp nepievienošanos NATO aliansei vai Rietumu karaspēka uzaicināšanu -
apmaiņā par starptautiskajām “drošības garantijām”. Operācijas drošības garantijām būtu jāietver ANO
Drošības padomes dalībvalstis (Apvienotā Karaliste, ASV, Ķīna, Krievija, Francija), kā arī Turciju, Vāciju,
Kanādu, Itāliju, Poliju un Izraēlu. Drošības garantijas pagaidām netiek piemērotas okupētajai Donbasai un
Krimai. Krimas jautājumam vajadzētu būt atsevišķam punktam topošajā līgumā un tas paredzētu īpašu
statusu, ko lemtu Ukrainas un Krievijas divpusējās sarunās par Krimas un Sevastopoles statusu nākamajiem
15 gadiem. Šajā laikā pussalā nevajadzētu veikt militārās darbības. Lēmuma īstenošanai un līgumam par
drošības garantijām būtu jāietver arī tautas referendumu. Attiecībā uz Ukrainas pievienošanos Eiropas
Savienībai, drošības garantijām to nevajadzētu liegt, bet gan atbalstīt tās īstenošanos.

Ārpolitika. Polijas valdība plāno aizliegt ogļu piegādes no Krievijas un tā vietā meklē piegādes no citām
valstīm, tostarp Austrālijas, Kolumbijas un ASV. Luksemburga līdz šim ir iesaldējusi aktīvus 2,5 miljardu eiro
vērtībā, atbalstot ES sankcijas pret Krieviju. Dānija piedāvā palielināt savu militāro klātbūtni trijās Baltijas
valstīs, nosūtot vēl 800 kaavīrus NATO paplašinātās klātbūtnes kaujas grupas ietvaros.

Eiropas valstis kopš kara sākuma no Krievijas vēstniecībām Eiropā izraidījušas 100 personas. Vakar
Nīderlande paziņoja, ka izraida 17 Krievijas izlūkdienesta virsniekus, un Beļģija paziņoja, ka izraidīs 21 par
spiegošanu. Ziemeļmaķedonija arī pasludināja 5 diplomātus par nevēlamām personām (persona non grata)
par diplomātisko konvenciju pārkāpšanu. Čehija, kas pagājušajā gadā no Prāgas vēstniecības izraidīja
vairākus krievus, otrdien pievienoja vēl vienu. Arī Vācija apsver izraidīt aizdomās turētos spiegus, kā otrdien
sacīja valsts amatpersona. Višegradas V4 sanāksme Budapeštā tika atcelta, kad dalību tajā atteica Polija un
Čehija. Iemesls ir Ungārijas politika attiecībā par Ukrainu. No vienas puses, tā balsoja par ES sankciju
paketi, no otras puses, Ungārija iebilda pret Krievijas enerģijas importa aizliegumu.

Uzbrukumi turpinās. Trīs raķešu triecini skāruši Hmeļnickas apgabalu. Viena no tām ietriecās lidlaukā
Starokostjantiņivā, Hmeļnickas apgabalā, pilnībā iznīcinot naftas noliktavu. Mariupoles pilsētas dome ziņo,
ka no Mariupoles otrās slimnīcas tika piespiedu kārtā aizvesti 70 darbinieki un pacienti. Novomoskovskā
kādas fermas teritorijā ietriecās raķete, tās tehnika tika bojāta, un viens cilvēks guva ievainojumus.
Uzbrukumā cietis Pavlohradas viadukts, kas izraisīja ceļu satiksmes ierobežojumus. Smagās artilērijas
uzbrukumi turpinās Kijivas, Černihivas, Harkivas, Hersonas, Doņetskas un Luhanskas apgabalos. Raķešu
triecieni skāruši pašvaldības Luhanskas un Doņeckas apgabalos. Krievu okupanti turpina mēģinājumus kā
maksājumu līdzekli ieviest Krievijas rubļus. Iepriekš šādus gadījumus minēja Hersonas amatpersonas, tomēr
vakar Ukrainas Valsts banka apstiprināja šādus notikumus Zaporižjas un Hersonas apgabalos.

Krievijas karaspēks turpina nolaupīt vietējos līderus, kuri iebilst okupācijai. Vakar tika nolaupīts Hola
Pristaņas mērs, Hersonas apgabalā. Tas notika pēc tam, kad vietējie iedzīvotāji bija sarīkojuši mierīgu
protestu pret okupāciju. Zaporižjas žurnālisti Irinu Dubčenko nolaupīja Krievijas karaspēks, un tika piespiedu
kārtā pārvietota uz Doņecku.

Pārtikas piegādes. Ukrainai ir liela nozīme pasaules pārtikas tirgos, jo tā ir viena no galvenajām graudaugu
produktu eksportētājām: kvieši (8,9 %), kukurūza (16 %), mieži (9,7 %), kā arī saulespuķu eļļa (42 %). Dažas
valstis Āfrikā un Āzijā lielā mērā paļaujas uz saulespuķu eļļas importu, lai nodrošinātu pārtikas krājumus.
Ziņojumā norādīts, ka piegādes traucējumi varētu izraisīt pārtikas cenu pieaugumu, īpaši būtisku ietekmi
varētu just Tuvajos Austrumos un Ziemeļāfrikā, kas lielā mērā paļaujas uz kviešu importu no Ukrainas un
Krievijas, kā arī Austrumāzijā un Eiropā, kuras lielā mērā patērē kukurūzu. Šeit vairāk dati par Ukrainas
graudaugu eksportu. Pasaules pārtikas programmas pārstāvis brīdināja ANO Drošības padomi, ka piegādes
pārtraukumi no Ukrainas globāli ietekmēs pārtikas piegādi, kas būs spēcīgākā kopš Otrā pasaules kara.
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Neskatoties uz Krievijas iebrukumu, 11 Ukrainas apgabalos sākuši sēt pavasara ražas, norāda Agrārās un
zemes politikas komitejas locekļi. Zāģēšanas sezona Sumos, Černihivā, Doņeckā, Luhanskā, Hersonā,
Mikolajivā, daļēji Kijivas apgabalā varētu tikt ietekmēta, jo teritorijas ir mīnētas, krievu karaspēks uzbrūk
naftas noliktavām, noliktavām, lauksaimniecības tehnikas novietnēm. Tomēr Zemkopības ministrijas politikas
speciāliste informē, ka Rietumukrainā plašāk tiks veikta mežu izciršana, lai kompensētu iespējamos
zaudējumus, kas radušies notiekošā kara dēļ.

Ukrainai būs vajadzīgs atbalsts no citām valstīm mēslojumu un sēklu piegādē, lai varētu atjaunot
lauksaimniecības ražošanu un eksportu pēc Krievijas iebrukuma, norāda Bloomberg.

Energoapgādes drošība. Otrdien Starptautiskās Atomenerģijas aģentūras ģenerāldirektors Rafaels
Mariano Grossi devās uz Ukrainu, lai apspriestu Ukrainas 15 AES drošību un drošumu. Mēnesi ilgajā karā
“iekārtas ar radioaktīvām vielām ir bezprecedenta briesmās”, teikts Grossi paziņojumā.

Digitālā drošība. Anonymous iekļuva Krievijas Federālās gaisa transporta aģentūras serveros, iznīcot
aptuveni 65 terabaitus datu. Dati tika izdzēsti bez datu dublēšanas opcijas. Krievijas amatpersonas
neapstiprina šo incidentu, bet drīzāk informē par traucējumiem datu plūsmu darbībā.

Dezinformācija. Trīsdesmit Eiropas valstis ir pilnībā vai daļēji izslēgušas Krievijas kanālus no to radioviļņiem
dezinformācijas un naida runas izplatīšanās dēļ, tostarp Sputnik un Russia Today kanālus. ES jau iepriekš ir
noteikusi sankcijas pret Krievijas plašsaziņas līdzekļiem RT, Russia Today un Sputnik. Arī Google, Apple Inc.
bloķēja RT un Sputnik no lietotņu veikaliem Eiropā. Tieši pretēji, to valstu skaits, kurās radio un TV
programmas tiek pārraidītas ukraiņu valodā, pastāvīgi pieaug.

Bizness. Ukrainas valdības iestādes ir uzsākušas starptautisku informācijas kampaņu Nesponsorēt
slepkavību, lai palīdzētu pasaules uzņēmumiem boikotēt Krievijas un Baltkrievijas uzņēmumus, preces un
pakalpojumus, kā arī pievienotos tiešsaistes kampaņām.

Nostāties Ukrainas pusē. Eiropas Komisija un Kanādas valdība paziņoja par globālas kampaņas sākšanu,
lai palielinātu finansējumu to cilvēku atbalstam, kuri bēg no iebrukuma Ukrainā. Kampaņa noslēgsies ar
tiešsaistes pasākumu 9. aprīlī. Līdzdarbošanās iespējas var meklēt šeit.

Lasāmviela:

● Economist: Prezidents Zelenskis par to kāpēc Ukrainai jāaizstāvās no Putina.
● Atlantic: Ukrainai jāuzvar.
● Politico: Putinam izdevīgie vācu muļķi.

Statistika:

● Gandrīz 4 miljoni cilvēki ir pametuši Ukrainu. Reuters analīze par šī brīža situāciju.
● Ukrainas Bruņoto spēku Ģenerālštābs ziņo par Krievijas armijas kopējiem zaudējumiem 2022. gada

30. marta 6:00 (Dati tiek papildināti): Karavīri – virs 17300, Tanki – 605, Bruņutransportieri – 1723,
Lielgabali – 305, Gaisa aizsardzības sistēmas – 54, Gaisa kuģi – 131, Helikopteri – 131,
Transportlīdzekļi – 1184, MLRS (termobāriskie ieroči) – 96, Kuģi/laivas – 7, Degvielas cisternas – 75,
UAV (bezpilota lidaparāti) – 81, 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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