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Karš Ukrainā. Apskats par aizvadīto diennakti. 10:00, 04.04.2022. 

Buča, Irpiņa, Motižina. Šis karš ir padarījis zināmas Ukrainas pilsētas visai pasaulei. Diemžēl ne jau viņu skaistuma vai 

vēstures dēļ, bet gan to zvērību dēļ, kas tur notiek. Buča, Irpiņa, Motižina — tie ir vārdi, kas nedēļas nogalē izplatījās visos 
pasaules ziņu kanālos. Trīs pilsētas, dažas mazāk nekā 30 km attālumā no Kijivas. Tikai brīdi padomājiet par savu 
galvaspilsētu priekšpilsētu mazāk nekā 30 minūšu brauciena attālumā. Tikai viena mēneša laikā 2022. gadā gandrīz 400 
cilvēku tika nogalināti tikai 30 km attālumā ārpus Eiropas galvaspilsētas. Daži to dēvē par “kara noziegumu”, “slaktiņu” vai 
“genocīdu”. Patiesība ir – tie ir kāda cilvēka ģimenes locekļi, draugi, kaimiņi un kolēģi. Cilvēkus nogalināja. Nav vārdu, kas 
aprakstītu sāpes. Vēl vairāk sāpēs, kad atklāsies patiesība par Mariupoli vai citām īslaicīgi okupētām pilsētām. 

Sestdien visi runāja par Kijivas apgabala atbrīvošanu. Ikviens varētu domāt par to kā mazu uzvaru, ko nosvinēt. Diemžēl 
tieši pretēji -  Krievijas karaspēka atkāpšanās atklāja to pastrādātās nežēlestības mēneša garumā. Cilvēki nogalināti uz 
ceļiem, pie mājām, patvertnēs. Daudziem bija sasietas rokas. Vīrieši, sievietes, bērni. Masu kapa attēls ar gandrīz 280 
cilvēkiem satelīta attēlos. Jau svētdienas vakarā Ukrainas ģenerālprokurore informēja, ka uz sekcijām ir nosūtīti 410 līķi. 

Krievija, protams, noliedz nogalināšanas faktu, nosaucot to par provokāciju, kā arī steidza sasaukt ANO Drošības padomi 
par Ukrainas radikāļu “provokācijām”. Krievija apgalvo, ka par slepkavībām atbildīga Ukrainas armija, kas apšaudījusi 
pilsētu pēc Krievijas karaspēka atkāpšanās. 

Prezidents Zelenskis savā uzrunā nosauca situāciju “genocīds, tautas iznīcināšana, tautas iznīcināšana - visu tādēļ, ka 
Ukraina nevēlēs būt pakļauta Krievijas politikai”. Ārlietu ministrs Dmitro Kuleba aicināja Starptautiskās krimināltiesas misiju 
ierasties Bučā, lai vāktu pierādījumus. “Es aicinu Starptautisko Krimināltiesu un starptautiskās organizācijas nosūtīt savas 
misijas uz Buču un citām atbrīvotajām Kijivas apgabala pilsētām un ciematiem, lai savāktu visus pierādījumus par Krievijas 
kara noziegumiem pēc iespējas ciešāk sadarbojoties ar Ukrainas tiesībsargājošajām iestādēm”, - viņš teica. 

ES līderi ir pauduši savu šoku par nežēlību, ko Krievijas spēki veikuši Bučā un citās nesen atbrīvotajās Ukrainas teritorijās, 
brīdinot, ka vēl jaunas sankcijas drīzumā tiks ieviestas. Vairāk sankciju sekos, kā paziņojis Eiropadomes priekšsēdētājs 
Šarls Mišels. Atteikšanās no Krievijas gāzes ir kritiskākās un visgaidītākajās sankcijas. Tomēr ES joprojām trūkst vienotas 
nostājas. Vācijas aizsardzības ministrs sacīja, ka Eiropas Savienībai ir jāapspriež Krievijas gāzes importa aizliegums, tomēr 
pārējā Vācijas vadība ir mazāk runātīga par enerģētisko neatkarību. Trešdien apspriešanai tiks gatavota iespējamā piektā 
sankciju kārta. 

— Mēs nevaram to normalizēt. Tā ir realitāte par to, kas notiek katru dienu, kamēr turpinās Krievijas brutalitāte pret Ukrainu, 
uzskata ASV valsts sekretārs Antonijs Blinkens. 

Cilvēktiesību pārkāpumi. Vairāk detalizētas informācijas par cilvēktiesību pārkāpumiem parādās, kopš Human Rights 
Watch izplatīja pirmo izmeklēšanas ziņojumu. Ziņojumā ir sniegti pierādījumi par to, ka Krievijas militārie spēki ir pieļāvuši 
kara likumu pārkāpumus, tostarp atkārtotu izvarošanu, divus nāves soda izpildes gadījumus, nelikumīgas vardarbības 
gadījumus un draudus pret civiliedzīvotājiem pirmajās trīs nedēļās. Kareivji bija iesaistīti arī civilā īpašuma izlaupīšanā, 
nozogot pārtiku, apģērbu un malku. Ziņojumā sniegti secinājumi par intervijām Černihivas, Harkivas un Kijivas apgabalu 
okupētajās teritorijās. 

Uzbrukumi turpinās. Nedēļas nogalē no Krievijas karaspēka ir atbrīvots viss Kijivas apgabals un, kā ziņo, arī Černihivas 
apgabals. Pēc mēnesi ilgas pretošanās Kijiva ir Ukrainas kontrolē. Aplūkojiet interaktīvo karti par Krievijas uzbrukumu 
galvaspilsētai. Černihivas teritorija, pēc pilsētas mēra domām, iznīcināta vai bojāta 70 %. 

Krievu okupanti veica uzbrukumu Balakļijas slimnīcai Harkivas apgabalā, aptuveni 70 pacientus un medicīnas personālu 

atradās uz vietas. Vēlāk Krievijas karaspēks izšāva uz konvoju, kas grasījās evakuēt cilvēkus no sagrautās slimnīcas 
īslaicīgi okupētajā Balakļijā, Harkivas apgabalā, ir bojāgājušie. Raķešu uzbrukumu sērija turpinās rūpniecības 
infrastruktūrai. Izjuma Harkivas apgabalā, joprojām ir viens no karstākajiem punktiem. Pašlaik sagrauti 80 % dzīvojamo 
ēku. Izjumā un ciematos, kas atrodas netālu no pilsētas, ir iesprostoti 15 līdz 20 tūkstoši cilvēku, kuriem ir nepieciešama 
humānā palīdzība. Krievijas karaspēks šāva uz dzīvojamām ēkām Slobodski apkaimē Harkivā, bojājot apmēram desmit 
mājas un trolejbusu depo. Bojā gāja 7 cilvēki, 34 cilvēki tika ievainoti, tai skaitā 3 bērni. Kāda raķete ietriecās rūpniecības 
objektos Šepetivkā un Slavutā, Hmeļnickas apgabalā. Pagājušajā nedēļas nogalē Odesas un Mikolajivas jūras ostas 
pilsētas bija raķešu uzbrukumu mērķi. Vēlā svētdienas vakarā sprādzieni bija dzirdami Ternopiļā, Rivnā, Ivanofrankivskā, 
Hersonā. Uzbrukumu skaits Luhanskā un Doņeckā joprojām ir augsts un regulārs. Tā pati daudzdzīvokļu ēka 
Severodoneckas pilsētas centrā cietusi jau trešo reizi nedēļas laikā.  

Bojāts gāzes vads, kas visu Luhanskas apgabalu atstājis bez gāzes padeves. Konotopā, Sumu apgabalā, nedēļas nogalē 
ievērojami pieaudzis Krievijas karaspēka karavīru skaits. Tiek apgalvots, ka tie veido koridorus Krievijas karaspēka 
atvilkšanai, tomēr apšaudes turpinās. Iebrucēji uzspridzināja tiltu pāri Seimas upei, kas savienoja Putivlas pilsētu ar Sumu 
pilsētu. 

https://sharethetruths.org/
http://reuters.com/world/europe/satellite-images-show-45-foot-long-trench-grave-site-bucha-maxar-2022-04-03/
https://www.facebook.com/VenediktovaIryna/posts/361435205994154
https://www.reuters.com/world/europe/russia-asks-un-security-council-discuss-bucha-provocation-2022-04-03/
https://www.nytimes.com/live/2022/04/03/world/ukraine-russia-war/russia-debunk-claims-civilians-bucha
https://twitter.com/DmytroKuleba/status/1510547460875243529
https://euneighbourseast.eu/news-and-stories/latest-news/eu-leaders-condemn-bucha-massacre-and-say-more-sanctions-on-their-way/
https://twitter.com/eucopresident/status/1510542585454022660?s=21
https://www.reuters.com/world/europe/russia-must-pay-war-crimes-bucha-germany-says-2022-04-03/
https://www.hrw.org/news/2022/04/03/ukraine-apparent-war-crimes-russia-controlled-areas
https://www.hrw.org/news/2022/03/30/devastation-and-loss-bucha-ukraine
https://www.nytimes.com/interactive/2022/04/02/world/europe/kyiv-invasion-disaster.html


2022. gada 3.-4. aprīlis - https://sharethetruths.org/  
 

2 

Pretošanās Ukrainas dienvidu apgabalos turpinās. Vietējie iedzīvotāji pievienojās miermīlīgajiem piketiem pret krievu 
okupāciju Enerhodarā, Kahovkā, Hersonā. Tomēr Enerhodarā bija dzirdami skaļi sprādzieni, kā arī veikta apšaude pret 
protestētājiem Kahovkā. Krievijas spēki pēc piketa aizturēja četrus aktīvistus. Pašlaik nav informācijas par viņu atrašanās 
vietu. Aptuvenā karte par pašreizējo situāciju Ukrainā. 

Ārpolitika. Grieķijas ārlietu ministrs sestdien apmeklēja Odesu, pavadot humānās palīdzības misiju, kas tiks nogādāta 
dienvidu apgabalos. Vizītes laikā tika atkārtoti atklāts Grieķijas konsulāts Odesā, lai atbalstītu humānās palīdzības 
sniegšanu, kā arī sniegtu palīdzību Grieķijas etniskajai kopienai. Ievērojama grieķu etniskā kopiena jau iepriekš ir dzīvojusi 
Mariupolē, tomēr pašlaik Odesa varētu būt nākamā vieta, kur varētu pārcelties. Lielbritānijas Aizsardzības ministrija brīdina, 
ka Mariupole ir viens no galvenajiem stratēģiskajiem mērķiem, kas jāsasniedz Krievijai, jo tas nodrošinās sauszemes 
koridoru uz Krimu. ANO Drošības padome otrdien tiksies, lai apsvērtu Krievijas pieteiktos kara noziegumus Bučā un citās 
pilsētās. 

Energoapgādes drošība. Kopš aprīļa sākuma Lietuva ir pilnībā pārtraukusi gāzes importu no Krievijas, kļūstot par pirmo 

ES valsti, kas spērusi šādu soli. Šim lēmumam varētu sekot Latvija un Igaunija, kas plāno apturēt arī Krievijas gāzes 
importu. Ukrainas domnīca sagatavoja pārskatu par Krievijas pastrādātajiem noziegumiem un draudiem enerģētikas jomā. 
Starp galvenajiem: uzbrukumu regularitāte kritiskajai gāzes un naftas infrastruktūrai, draudi atomelektrostacijām. 

Digitālā drošība. Svētdien Anonymous nopludināja personu datus par 120 000 Krievijas karavīru, kas cīnās Ukrainā. “Visi 

karavīri, kas piedalās iebrukumā Ukrainā, būtu jāpakļauj kara noziegumu tribunālam”. Informācija parādījās pēc ziņojumiem 
par Kijivas apgabalā sarīkoto Krievijas karaspēka slaktiņu. 

Plašsaziņas līdzekļi. Pēc ilgas fotožurnālista Maksa Levina meklēšanas, kurš pazuda 13. martā, policija atrada viņa līķi 
netālu no Guta Mezhyhirska ciema, Kijivas apgabalā. Fotožurnālists nogalināts ar diviem šāvieniem no kājnieku ieročiem. 
Viņš bija viens no ievērojamākajiem kara fotogrāfiem, kas ziņoja par Donbasas karstajiem punktiem, atbalstot un 
fotografējot sociālās iniciatīvas. Viens no viņa projektiem bija Ilovajskas traģēdijas dokumentēšana un atmiņas saglabāšana 
par to — AfterIlovaysk. Reporters Without Borders informē, ka tā ir sestā apstiprinātā mediju pārstāvja slepkavība kopš 
kara sākuma. 2. aprīlī Mariupolē tika nogalināts slavenais lietuviešu režisors un dokumentālo filmu veidotājs Mantas 
Kvedaravičius. Viņš ir dokumentālās filmas Mariupolis autors, attēlojot stratēģiskās jūras ostas pilsētas dzīvi. 

Lasāmviela: 

● Guardian: Ukrainas kinorežisori nevar pacelt ieročus, bet viņu fotokameras ir vitāli nozīmīgi ieroči. 
● Blok: Andrija Dostlieva (mākslinieks, pētnieks), Lias Dostlijevas (māksliniece, kultūrantopoloģe) raksts: Ne jau visa 

kritika ir rusofobija: par dekoloniālu pieeju krievu kultūrā. 
● Economist: Kas padara bioloģiskos ieročus tik bīstamus, un vai Krievijai tie ir? 

Statistika: 

● 158 bērni ir miruši un 258 smagi ievainoti kopš Krievijas iebrukuma sākuma Ukrainā. 
● Finanšu ministrija informē, ka Ukraina mēnesī karadarbībai tērē aptuveni 10 miljardus ASV dolāru. 
● Ukrainas Bruņoto spēku Ģenerālštābs ziņo par Krievijas armijas kopējiem zaudējumiem 2022. gada 4. aprīļa 6:00 

(Dati tiek papildināti): Karavīri – virs 18300, Tanki – 647, Bruņutransportieri – 1844, Lielgabali – 330, Gaisa 
aizsardzības sistēmas – 54, Gaisa kuģi – 147, Helikopteri – 134, Transportlīdzekļi – 1273, MLRS (tālās darbības 
artilērijas raķešu sistēma) – 107, Kuģi/laivas – 7, Degvielas cisternas – 76, UAV (bezpilota lidaparāti) – 92, 
speciālais aprīkojums – 25, tuvas darbības rādiusa ballistiskā raķešu palaišanas sistēmas – 4. Šeit tiešsaistes 
informācijas rīks par Krievijas zaudējumiem. 

 
Ikviena rīcība ir svarīga, lai cik maza tā būtu! 

● Stāsti par notiekošo Bučā, Mariupolē, Harkivā un citās Ukrainas pilsētās. 
● Par nepieciešamo un jau sniegto humāno palīdzību šeit. Ja vēlies atbalstīt uzticamas organizācijas ieskaties 

tīmekļa vietnē Stand For Ukraine un valdības sagatavotajā tīmekļa vietnē. Apvienota vietne par iespējām palīdzēt 
Ukrainai no visas pasaules. 

● 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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