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Karš Ukrainā. Apskats par aizvadīto diennakti. 10:00, 09.04.2022. 

"Dārgais Volodimir, mans vēstījums šodien ir skaidrs: Ukraina pieder Eiropas saimei. Mēs esam sadzirdējuši jūsu lūgumu, 
skaļi un skaidri. Un šodien mēs esam šeit, lai sniegtu jums pirmo pozitīvo atbildi. Šajā aploksnē, godātais Volodimir, ir 
svarīgs solis ceļā uz dalību ES. Šī anketa ir pamats mūsu diskusijai tuvāko mēnešu laikā. Šeit sākas jūsu ceļš uz Eiropas 
Savienību. Mēs būsim jūsu rīcībā 24 stundas diennaktī, 7 dienas nedēļā, lai kopīgi strādātu.” 

Eiropas Komisijas prezidente Urzula fon der Leiena Kijivā, 2022. gada 8. aprīlī 

Piektdien, 8. aprīlī, Ukraina no ES saņēma anketu, lai iegūtu ES kandidātvalsts statusu. Anketa kalpo par sākumpunktu, 
sagatavojot lēmumu par dalību. Ukraina pieteicās pievienoties Eiropas Savienībai 28. februārī un 1. martā Eiropas 
Parlaments pieņēma rezolūciju, aicinot ES dalībvalstis darboties, lai piešķirtu Ukrainai kandidātvalsts statusu. Šo 
dokumentu Ukrainai pasniedza vizītes noslēgumā Eiropas Komisijas prezidente Urzula fon der Leiena un Eiropas 
Savienības augstais pārstāvis ārlietās un drošības politikas jautājumos Žuzeps Borels. Vizītes laikā ES vadība tikās ar 
prezidentu Zelenski, kā arī apmeklēja Buču, lai apspriestu situāciju uz vietas, kā arī novērtētu slaktiņu mērogu. 

Eiropadomes priekšsēdētājs ir paziņojis par gaidāmo Eiropadomes sanāksmi 30. un 31. maijā Versaļā. Sanāksmes darba 
kārtībā būs ES aizsardzība, enerģētika un Ukraina. 

Kramatorska. Ap pusdienlaiku, 8. aprīlī, Krievijas raķete trāpīja Kramatorskas dzelzceļa stacijā Doņeckas apgabalā. 
Zināms, ka 52 cilvēki gāja bojā, tai skaitā 5 bērni, vairāk nekā 100 tika ievainoti. Pilsētas mērs pastāstīja, ka stacijā bija 
sapulcējušies aptuveni 4000 cilvēku. Pēc uzbrukuma dzelzceļa stacijai sākta visu Kramatorskas iedzīvotāju ārkārtas 
evakuācija ar valsts un privāto transportu. Dzelzceļa stacijas triecienam izmantota Tochka-U īsdarbības ballistiskā raķete, 
kas saturēja kasešu bumbas, kas eksplodēja gaisā, izplatot nelielus nāvējošus spridzekļus pa plašāku teritoriju. Saskaņā 
ar Ženēvas 2008. gada konvenciju kasešu munīcija ir aizliegta. 

Krievijas varas iestādes, kā ziņoja Krievijas mediji, noliedza savu atbildību par uzbrukumu, novirzot atbildību Ukrainas 
karaspēkam. Raķetes čaulai bija ar roku rakstīts “За детей” (“Bērniem”), ko it kā uzrakstījuši Ukrainas karavīri. 
Ukrzaliznytsia 9. aprīlī ziņoja, ka Kramatorskas dzelzceļa stacija postījumu dēļ apturējusi darbu, un turpinās civiliedzīvotāju 
evakuāciju no Doņeckas apgabala, Slovjanskas, Pokrovskas un Novozolotarivkas. 

Prezidents Volodimirs Zelenskis nosauca uzbrukumu Kramatorskā par apzinātu uzbrukumu civiliedzīvotājiem. Kramatorska 
ir viens no nozīmīgākajiem dzelzceļa mezgliem Doņeckas apgabalā, kas nodrošina civiliedzīvotāju evakuāciju no šī reģiona. 
Pēdējo nedēļu laikā vietējās varas iestādes aicināja civiliedzīvotājus nekavējoties pamest reģionu, ņemot vērā gaidāmo 
ofensīvu no Krievijas. 

Uzbrukumi turpinās. Doņeckas un Luhanskas apgabalos ir nemitīgi uzbrukumi. Triecienā Severodoneckā cietis 
daudzdzīvokļu komplekss, kur pusnaktī ietriecies raķešu šāviņš. Rubižnē Krievijas karaspēks piespiedu kārtā deportē 
civiliedzīvotājus uz Krieviju, ziņo vietējie. Situācija Mariupolē paliek nemainīga - pilsēta cieš nepārtrauktus uzbrukumus un 
atrodas Krievijas karaspēka ielenkumā. Tikmēr Krievijas spēki vāc no ielām līķus, lai iznīcinātu liecības par saviem 
pastrādātajiem noziegumiem. Līķus ved uz mobilo krematoriju noliktavu industriālajā zonā. Kremācijas zona ir pakļauta 
pastiprinātai aizsardzībai, kas neļauj iegūt vizuālu apstiprinājumu no iekšpuses. Hersonas apgabalā situācija joprojām ir 
kritiska, pilsēta tiek apšaudīta no priekšpilsētas ar BM-21 Grad. Piekļuve pārtikai un medikamentiem joprojām ir gandrīz 
neiespējama, jo īpaši ciemos visā reģionā. Par spīdzināšanu un nolaupīšanu ziņo vietējie aktīvisti. Mirhorodas infrastruktūra 
Poltavas apgabalā cietusi raķešu triecienā. Ēkām ir būtiski bojājumi un ievainoti divi cilvēki. Enerhodara, Zaporižjas 
apgabalā, iebrucēju karaspēks okupēja valsts telekomunikāciju sniedzēja Ukrtelekom telpas. Uzņēmums nodrošina tālruņa 
un interneta savienojumus. Pastāv draudi, ka iedzīvotājiem nebūs pieejami pakalpojumi un saziņa. Karte par kara norisēm 
Ukrainā. 

Noziegumi kļūst publiski pēc Krievijas karaspēka atkāpšanās no Ukrainas apdzīvotajām vietām. Makarivā, Kijivas apgabalā, 
okupācijas laikā mēneša laikā tika nošauti 132 cilvēki. Tiesībsardze Ludmila Denisova ziņoja par reģistrētajiem gadījumiem, 
kad Krievijas militāristi izvarojuši bērnus. Kaujās par Černihivu nogalināti 700 cilvēki, gan civiliedzīvotāji, gan karavīri. 

Ārpolitika. ES piektdien pieņēmusi piekto sankciju paketi. Pēc dienu ilgām diskusijām paketē ir iekļauts ogļu aizliegums, 

finanšu nozares pasākumi, transporta ierobežojumi, mērķtiecīgs eksporta un importa aizliegums, izslēdzot krievus no 
pieejas ES publiskajiem līgumiem. Japāna piektdien izraidīja astoņus Krievijas diplomātus, reaģējot uz Krievijas rīcību 

Ukrainā, tostarp civiliedzīvotāju nogalināšanu. Sekos vēl sankcijas pret Krieviju. Austrijas kanclers Karls Nēhammers 
sestdien apmeklēs Kijivu un Buču, tiekoties ar Ukrainas prezidentu, premjerministru un Kijivas mēru. Ukrainas ārlietu 
ministrs Kuleba aicina apturēt Krievijas dalību EDSO, jo tās rīcība pārkāpj Helsinku akta pamatus. 

Energoapgādes drošība. Pēc Krievijas spēku atkāpšanās parādījās informācija par situāciju spēkstacijas biroja telpās. 

Čornobiļas AES arhīvs, kas tika vākts gadiem ilgi, ir iznīcināts. Visas biroja telpas telpās Čornobiļas zonas teritorijā ir 
ievērojami bojātas, iznīcinātas un aplaupītas. 
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Socioloģiskā aptauja. Socioloģiskā grupa Rating publicējusi astotās valsts aptaujas rezultātus. Pēdējā mēneša laikā to 
respondentu īpatsvars, kuri uzskata, ka draudzīgu attiecību atjaunošana starp ukraiņiem un krieviem nav iespējama, 
pieaudzis 1,5 reizes (no 42 % līdz 64 %). Aptuveni 10 % šādu atjaunošanu prognozē 15 gadu laikā. Pat Ukrainas dienvidu 
un austrumu reģionos vairāk nekā puse aptaujāto netic draudzības atjaunošanai starp abām nācijām. Aptaujāto īpatsvars, 
kuri zaudēja darbu kara laikā ir 41 % (53 % no tiem martā). Pašlaik 58 % no tiem, kam bija darbs pirms kara, turpina strādāt 
(martā šis īpatsvars bija 46 %). Atbalsts idejai, ka Maskavas patriarhāta Ukrainas pareizticīgo baznīcai būtu jāsarauj saites 
ar Krievijas pareizticīgo baznīcu, pieaug. Šo iniciatīvu atbalsta 74 % (marta sākumā to darīja 63 %). 

Lasāmviela: 

● POLITICO: Intervija ar Valeriju Zalužniju, Ukrainas bruņoto spēku virspavēlnieku, kurš klusi vada cīņu ar Krievijas 
iebrucējiem. Stāsts par personu, kas atbild par Ukrainas aizsardzības stratēģiju. 

● Atlantic Council: ES jāgatavojas vadīt pēckara atveseļošanos. Ukrainas uzcelšana no jauna solās būt viens no 
izaicinošākajiem un ambiciozākajiem divdesmit pirmā gadsimta pasākumiem. Turpmākajam uzdevumam ir 
vajadzīga visaptveroša pieeja, kas pārsniedz finansējumu Ukrainas izpostītās infrastruktūras atjaunošanai un 
izpostītajām pilsētām. Ukrainas atjaunošanas finansēšana ir Rietumu morālais parāds. 

● New York Times: Kā Vācija kļuva par Putina veicinātāju. 

Baudāmviela: 

● Volodymyr Silvestrov: Pirms nedēļas jau stāstījām par Kijivas komponistu, kurš kara dēļ aizbēga no Ukrainas. 
Šodien aicinām noklausīties skaņdarbu, ko viņš radīja ceļā no Kijivas, dodoties bēgļu gaitās. 

Statistika: 

● Ukrainas Bruņoto spēku Ģenerālštābs ziņo par Krievijas armijas kopējiem zaudējumiem 2022. gada 9. aprīļa 6:00 
(Dati tiek papildināti): Karavīri – virs 19100, Tanki – 705, Bruņutransportieri – 1895, Lielgabali – 335, Gaisa 
aizsardzības sistēmas – 55, Gaisa kuģi – 151, Helikopteri – 136, Transportlīdzekļi – 1363, MLRS (tālās darbības 
artilērijas raķešu sistēma) – 108, Kuģi/laivas – 7, Degvielas cisternas – 76, UAV (bezpilota lidaparāti) – 112, 
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! 

● Sniedz atbalstu Okhmadyt, kas ir lielākā bērnu slimnīca Kijivā un ārstē bērnus, kas ievainoti.. 
● 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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