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Karš Ukrainā. Apskats par aizvadīto diennakti. 10:00, 01.04.2022.
Ārpolitika. Ceturtdien NATO alianses ģenerālsekretārs Jenss Stoltenbergs paziņoja, ka Krievija karaspēka
vienības neatsauc, bet gan pārvieto. Krievija cenšas pārgrupēties, apgādāties un pastiprināt savu ofensīvu
Donbasā. Vienlaikus Krievija turpina uzbrukumus Kijivai un citām pilsētām. Iepriekš šo informāciju apstiprināja arī
ASV un Lielbritānijas amatpersonas.

Eiropas Drošības un sadarbības organizācijas (OSCE/EDSO) Īpašās novērošanas misijas (SMM) pilnvaru termiņa
pagarināšanu Ukrainā bloķējusi Krievija, lasāms oficiālajā paziņojumā. Misija savu darbību Ukrainā uzsāka pēc
Ukrainas valfības pieprasījuma EDSO un 57 dalībvalstu vienprātīga lēmuma, tā ir starptautiska novērošanas misija,
kas darbojas Donbasa teritorijā kopš 2014. gada. “Misijai ir bijusi izšķiroša nozīme, sniedzot objektīvu informāciju
par drošības un humano situāciju uz vietas un neatlaidīgi strādājot, lai atvieglotu konflikta ietekmi uz
civiliedzīvotājiem,” sacīja EDSO priekšsēdētājs Rau.

Eiropas Parlamenta priekšsēdētāja Roberta Metsola ir ceļā uz Kijevu. Viņa būs pirmā ES institūciju vadītāja, kas
viesojas Ukrainā kopš kara sākuma. Vizītes detaļas netiek atklātas, tomēr preses pārstāve apstiprinājusi, ka viņa
“nodos atbalsta un cerību vēsti Eiropas Parlamenta vārdā”.

Ungārijā, Francijā un Serbijā gaidāmas vēlēšanas. Vēlēšanu kampaņas ir ietekmējis karš Ukrainā. Francijā
prezidents Makrons savu vēlēšanu kampaņu plānoja balstīt uz Francijas prezidentūru Eiropas Savienībā. Turklāt
viņš mēģināja vadīt miera uzturēšanas procesa mēģinājumus ar Putinu, darbojoties kā pēdējais sakaru kanāls ar
Krieviju. Situācijā par Ungāriju un Serbiju, šeit neskatoties uz abu prezidentu saikni ar Krieviju, viņi visdrīzāk paliks
savās vietās. Analīze par Ungārijas un Serbijas vēlēšanām.

Atkāpšanās vai pārkārtošanās. Prezidents Zelenskis savā ikdienas uzrunā uzsvēra sarežģīto situāciju Ukrainas
dienvidos un Donbasā, brīdinot par Krievijas spēku savilkšanu netālu no aplenktās Mariupoles pilsētas. Ņemot vērā
pašreizējo pārkārtošanos un gatavošanos karaspēka pārdalei, Polijas premjers kādā CNN intervijā brīdināja, ka
Krievijas mērķis ir sagūstīt trešdaļu Ukrainas teritorijas, lai nostiprinātu savu pozīciju sarunu procesos. Ukrainas
aizsardzības ministra vietniece Hanna Maļara paziņojusi, ka krievi cenšas pilnībā pārņemt kontroli Doņeckas un
Luhanskas apgabalos, kā arī mēģina pārņemt varu Harkivas apgabalā. Tur aktīvi pārvietots Krievijas karaspēks,
kas atrodas netālu no Gomeļas Baltkrievijā, un tiek pārvietotas vēl vairākas raķešu sistēmas.

Uzbrukumi turpinās. Divas Krievijas raķetes trāpīja militārajai bāzei Dņipropetrovskas apgabalā, nogalinot divas
personas un ievainojot vēl piecas. Harkivā uzbrukumu laikā tika bojāts gāzes vads, atstājot bez gāzes apgādes 34
tūkstošus iedzīvotāju. Krievijas karaspēks uzbruka naftas noliktavai Fastivā, Kijivas apgabalā. Smagi uzbrukumi
notiek Severodoneckā, Rubižnē, Lisičanskā, Kreminnā. Bojāti 20 infrastruktūras objekti, starp tiem - 9
daudzdzīvokļu mājas un 9 privātmājas. Krievijas karaspēks pastiprināja triecienus Harkivā, kā raķetes trieciens bijis
pilsētas centrālajā daļā. Atbrīvotā Trostjaneca, Sumu apgabalā, aicināja palīdzēt, ņemot vērā, ka 90 % pilsētas ir
bez apkures, ūdens un elektrības. Visi skolas direktori Melitopolā uzrakstījuši atlūgumus, lai nesadarbotos ar
iebrucējiem, stāsta mērs Ivans Fedorovs. Krievu okupanti konfiscēja 14 tonnas pārtikas un zāļu, ko Ukraina
nosūtīja Melitopola iedzīvotājiem. Ukrainas amatpersonas, Starptautiskā Sarkanā Krusta, Krievijas ziņu aģentūras
sacīja, ka zaļais koridors varētu tikt atvērts piektdien Mariupolē. Ukrainas bruņotie spēki atbrīvoja vienpadsmit
apdzīvotās vietas Hersonas apgabalā, piecas Zaporižjas apgabalā, divas Černihivas apgabalā.

Energoapgādes drošība. Pasaules Kodoloperatoru asociācija (WANO) nodos visas Ukrainas atomelektrostacijas
WANO Parīzes centram. Iepriekš Ukrainas AES bija daļa no Maskavas centra. Asociācija apvieno pasaules
spēkstaciju operatorus un veicina pieredzes apmaiņu par kodolspēkstaciju ekspluatāciju, lai asociācijas dalībnieki
varētu sadarboties, lai sasniegtu augstāko drošības un uzticamības līmeni savu atomelektrostaciju ekspluatācijā.

Krievijas karaspēks pēc vairāk nekā mēnesi ilgas okupācijas izbrauc no Čornobiļas atomelektrostacijas. Pašlaik
Čornobiļas atomelektrostacijas teritorijā nav nepiederošu personu. Slavutičas mērs informēja, ka Krievijas
karaspēks gūstā turēja Ukrainas Nacionālo gvardi jau no pirmajām rūpnīcas sagrābšanas dienām.

Ekonomiskā drošība. EBRD (Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības banka) brīdina par gaidāmo lielāko piegādes
samazinājumu vismaz kopš septiņdesmito gadu sākumā. Notiekošais karš radīs lielākas izmaksas tādām precēm
kā pārtika, nafta, gāze un metāli, kas būtiski ietekmēs ekonomikas, jo īpaši valstis ar zemākiem ienākumiem.
EBRD prognozē, ka, ja tuvākajos mēnešos tiks noteikts pamiers, Ukrainas IKP 2023. gada beigās joprojām būs
zem pirmskara līmeņa.

Sankcijas. Jaunas sankcijas tiek piemērotas pret Krieviju. Austrālija nosaka papildu nodokli 35 % apmērā visam
importam no Krievijas un Baltkrievijas. Iepriekš valdība piemēroja liela mēroga sankcijas vairāk nekā 500 Krievijas
uzņēmumiem un privātpersonām un aizliedza Krievijas naftas importu. Papildus sankcijām valdība nodrošinās
humāno palīdzību, ogļu piegādes un pagaidu aizsardzības sistēmas. ASV Valsts kase ir noteikusi sankcijas 13
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Krievijas privātpersonām un 21 Krievijas juridiskajiem subjektiem, kas strādā zinātnisko pētījumu un tehnoloģiju
jomā. Sankcijas tiks vērstas pret Krievijas sankciju apiešanas tīkliem, kā arī uzņēmumiem tehnoloģiju nozarē.

ES jau ir ieviesusi ceturto sankciju paketi pret Krieviju. Tomēr paies kāds laiks, līdz Krievija jutīs būtisku efektu.
Atsevišķas ES dalībvalstis vilcinās pārtraukt gāzes saistības ar Krieviju. Krievijas gāze veidoja 42 % no Eiropas
gāzes importa, izmantojot tikai cauruļvadus. Tas radītu sāpīgas ekonomiskās sekas tām Eiropas valstīm, kuras jau
tagad saskaras ar augstu inflāciju, norāda POLITICO. Aptuveni divas trešdaļas no Eiropas enerģijas importa
apjoma bija no Krievijas, sastādot 60,1 miljonu eiro 2020. gadā. Aplūkojiet arī mūsu neseno faktu apkojumu par ES
enerģijas (ne) atkarību.

Digitālā drošība. Ziņojumi liecina, ka Krievijai bija pilnīga piekļuve Ungārijas Ārlietu ministrijas tīkliem, un Ungārijas
valdība nav spējusi tos apturēt. Krievijas hakeri veikuši virkni veiksmīgu uzbrukumu ministrijas sakaru kanāliem,
tostarp pēdējo 2022. gada janvārī. Tas ļāvis piekļūt visiem oficiālajiem komunikācijai un dokumentiem. Pagaidām
nav nekādu pazīmju, ka Ungārijas valdība ir publiski protestējusi pret Krieviju par kiberspiegošanu.

Tehnoloģiju darbinieki mudina uzņēmumus pievienoties Ukrainas digitālajai blokādei Krievijā. Kamēr Microsoft,
SAP, IBM jau iepriekš paziņoja par to darbības ierobežošanu Krievijā, kompānijas joprojām nodrošina darbību vai
personālu Krievijā par spīti Ukrainas aicinājumiem. Nelielas darbinieku grupas Microsoft, SAP un IBM pēc
iebrukuma Ukrainā ir aicinājušas vadību pilnībā izstāties no Krievijas.

Krievijas hakeri nesen mēģinājuši iekļūt NATO un dažu Austrumeiropas valstu kaujinieku tīklos, Google norādīja
trešdien publicētā ziņojumā. Lai gan sīkāka informācija nav pieejama par potenciāli cietušajiem, viens no mērķiem
bija datu pikšķerēšana.

Dezinformācija. Krievijas Federācijas Aizsardzības ministrija sniegusi jaunus apgalvojumus par “bioloģiskajiem
ieročiem Ukrainā”. Dokumentos norādīts, ka izbeigts “piecu Kijivas bioloģisko laboratoriju” darbība. Krievijas
Federācijas Aizsardzības ministrija apgalvo, ka ASV prezidenta dēls Hanters Baidens bijis iesaistīts patogēnu
sistēmā Ukrainā. Ukraina apsverot iespēju transportēt radioaktīvas, bioloģiski bīstamas un narkotiskas vielas,
izmantojot dronus, tostarp Bayraktars.

Lasāmviela:

● European Pravda: Bez miera, bez garantijām. Stambulas Ukrainas-Krievijas kara sarunu detaļas un
rezultāti. Detalizēta analīze, kas ataino Ukrainas ievērojamāko drošības ekspertu viedokļus un valsts
perspektīvu.

Statistika:

● ANO Augstā cilvēktiesību komisāra birojs apstiprināja 3039 civiliedzīvotāju ievainojumus, tostarp 1179
nāves gadījumus un 1860 ievainotos. Šie skaitļi ziņoti uz 28. martu, tomēr birojs uzskata, ka patiesie skaitļi
ir daudz lielāki.

● Kijivas apgabalā kopš kara sākuma Krievijas karavīri iznīcinājuši vai bojājuši 75 izglītības iestādes.
● 1300 apdzīvotās vietas ir bez elektrības pieslēguma.
● Ukrainas Bruņoto spēku Ģenerālštābs ziņo par Krievijas armijas kopējiem zaudējumiem 2022. gada 1.

aprīļa 6:00 (Dati tiek papildināti): Karavīri – virs 17700, Tanki – 625, Bruņutransportieri – 1751, Lielgabali –
316, Gaisa aizsardzības sistēmas – 54, Gaisa kuģi – 143, Helikopteri – 131, Transportlīdzekļi – 1220,
MLRS (termobāriskie ieroči) – 96, Kuģi/laivas – 7, Degvielas cisternas – 76, UAV (bezpilota lidaparāti) –
85, speciālais aprīkojums – 24, tuvas darbības rādiusa ballistiskā raķešu palaišanas sistēmas – 4. Šeit
tiešsaistes informācijas rīks par Krievijas zaudējumiem.

Ikviena rīcība ir svarīga, lai cik maza tā būtu!

● Sniedz atbalstu organizācijai Zgraya, tā ir brīvprātīgo grupa, kas 2014.-2015. gadā strādāja ar karaspēku
Ukrainas austrumos. Viņi ir atsākuši darbu, palīdzot civiliedzīvotājiem, slimnīcām ar medikamentiem un
ekipējumu, Ukrainas bruņotajiem spēkiem un teritoriālajām aizsardzības vienībām ar ekipējumu,
medikamentiem un pārtiku.

● 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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