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Karš Ukrainā. Apskats par aizvadīto diennakti. 77. diena. 
Sagatavoja Sofija Olijnika and Marianna Zavijska 

Uzbrukumam pakļautās pilsētas. Krievijas karaspēks Odesas apgabalā ceturto reizi apšaudīja tiltu pāri Dņestras grīvai. Tilts ir 
vienīgais tiešais savienojums starp reģiona ziemeļiem un dienvidiem, kura pārrāvums var izraisīt apgabala daļu izolāciju, kā arī 
traucēt loģistiku. Sprādzieni notika dažādās Sumu apgabala Šostkas rajona daļās. Dņepropetrovskas apgabalā Krievijas spēki 
turpina apšaudīt apdzīvotās vietas pie Hersona apgabala robežas. Daudzi sprādzieni bija dzirdami Hersonas apgabalā, tomēr 
vissarežģītākā situācija ar aktīviem uzbrukumiem joprojām ir apdzīvotajās vietās, kas robežojas ar Mikolajivas un Dņepropetrovskas 
apgabaliem. Hersonas apgabalā ir mežu ugunsgrēki, bet Krievijas karavīri neļauj nevienam dzēst šos ugunsgrēkus. Desmitiem 
ciematu un apdzīvoto vietu ir atstātas bez elektrības un ūdens. Doņeckas apgabalā uzbrukumi turpinās – Svitlodarskā Krievijas 
spēki uzbrukuši ar aizliegtām fosfora bumbām, un sprādzieni Slovjanskā dzirdēti šorīt. Visas Luhanskas apgabala apdzīvotaš vietas 
dienas laikā tika nepārtraukti apšaudītas. Tika bojāts maģistrālais gāzes vads Severodoneckā – pilsēta palikusi bez elektrības, 
ūdens un gāzes. Ukrainas militāristi atbrīvojuši 4 apdzīvotās vietas Harkivas apgabalā: Cherkasky Tyshky, Rusky Tyshky, Rubižni 
un Bayrak. Atbrīvošana nāk pēc veiksmīgas Ukrainas spēku pretofensīvas Harkivas apgabalā. Prezidents Zelenskis ziņo, ka 
Ukrainas spēki izspieduši Krievijas karaspēku no Harkivas apgabala atpakaļ uz Krievijas robežu. 

Mariupole. Doņeckas apgabala vadītājs apgalvo, ka vairāk nekā 100 civiliedzīvotāju joprojām ir iesprostoti aplenktajā Azovstaļas 
tērauda rūpnīcā Mariupolē pat pēc vairākām evakuācijas misijām. Turpinās rūpnīcas bombardēšana, virs rūpnīcas redzami melni 
dūmi. Azovas bataljons publicējis fotogrāfijas ar karavīriem, kuri cīnās tērauda rūpnīcā. 

Ārpolitika. Dānijas un Vācijas ārlietu ministri apmeklēja Ukrainu. Nīderlandes ministrs Hūkstrs apmeklēja Irpiņu, bet Vācijas 
ministre Bērboka apmeklēja Buču. Dānija un Vācija paziņoja par 12 Haubicu turpmāku piegādi Ukrainai un atbalstu apmācībās. 
Preses brīfinga laikā Bērboka arī minēja, ka Ukrainai varētu tikt piešķirts “kandidātvalsts statuss”, taču ES dalībvalsts statusa 
iegūšanā būšot “bez atlaidēm”. Vizītes laikā Vācijas ārlietu ministre arī paziņoja par Vācijas vēstniecības Ukrainā atkārtotu 
atvēršanu pēc tās evakuācijas februārī. Ukrainas ārlietu ministre Dmitro Kuleba apsveica un izteica pateicību abiem ārlietu 
ministriem par vizīti Kijivā. 

Lietuvas Republikas Seims vienbalsīgi atzina Krieviju par valsti, kas atbalsta un veic terorismu, un nosauca tās rīcību Ukrainā par 
genocīdu. Likumdevēji aicināja turpināt kriminālvajāšanu un izveidot starptautisku tiesu, lai sauktu pie atbildības Krievijas 
amatpersonas, kas atbildīgas par karu Ukrainā. 

Čehija oficiāli pievienojusies ANO Cilvēktiesību padomei. Čehija tika ievēlēta, lai aizpildītu vakanto vietu padomē, pēc tam, kad 
Krievija tika izraidīta 2022. gada aprīlī. 

ASV Pārstāvju palāta pieņēma $40 miljardu vērto militārās un humānās palīdzības paketi Ukrainai. Šajā paketē ietilpst $6 miljardi 
eiro drošības palīdzībai, tostarp apmācībai, aprīkojumam, ieročiem un atbalstam; $8.7 miljardi eiro, lai papildinātu uz Ukrainu 
nosūtīto ASV iekārtu krājumus, un $3.9 miljardi eiro Eiropas pavēlniecības operācijām. Turklāt palīdzības paketē ir paredzēta 
humānā palīdzība - $5 miljardi eiro, lai vērstos pret pārtikas krīzi pasaules mērogā konflikta dēļ un gandrīz $9 miljardi eiro 
ekonomikas atbalsta fondam Ukrainai. 

Kijivā atkal atvērtas 36 diplomātiskās iestādes. 

Baltkrievija. Baltkrievija kā savu militāro spēku pārbaudes otro daļu ir nosūtījusi “īpašo operāciju spēku vienības” uz robežu ar 
Ukrainu. Nedēļu pirms tam Baltkrievija sāka savu spēku pārbaudi Ukrainas, Polijas un Lietuvas robežu tuvumā. “Lai nodrošinātu 
Baltkrievijas Republikas drošību dienvidu virzienā, speciālo operāciju spēku vienības tiek izvietotas trīs taktiskos virzienos”, 
Baltkrievijas Aizsardzības ministrija sacījusi paziņojumā. Saskaņā ar Baltkrievijas amatpersonu teikto Ukrainas bruņotie spēki, 
iespējams, veido grupas Dienvidu operatīvajā vadībā ar 20 000 cilvēku. Arī ASV un tās sabiedrotie rada draudus valstij, kā arī 
palielina to klātbūtni pie Baltkrievijas robežām. Tāpēc Baltkrievija ir spiesta reaģēt, lai sevi aizsargātu. 

Ekonomiskā drošība. ERAB savā jaunākajā ziņojumā prognozē ekonomikas palēnināšanos Ukrainā Krievijas iebrukuma rezultātā. 
Saskaņā ar prognozi Ukrainas ekonomika 2022. gadā piedzīvos negatīvu izaugsmi 20 % apmērā. Spiesti pārtraukt savu darbību 
būs aptuveni 30-50 % uzņēmumu. Kara ietekme būs jūtama ne tikai Ukrainā, bet ietekmēs arī visu reģionu kopumā. 

Sankcijas. Pasaules veselības organizācija (PVO) apturēs darbību Krievijā un arī apsvērs sava biroja slēgšanu Maskavā. PVO 
atbalstīja Ukrainas sagatavoto rezolūciju un Eiropas Reģionālās komitejas locekļus. Organizācija pārtrauks visus savus atbalstītos 
pasākumus (konferences, seminārus, sanāksmes) Krievijas Federācijā. Tiks apsvērtas iespējas pārvietot PVO Eiropas Neinfekcijas 
slimību profilakses un kontroles biroju ārpus Krievijas Federācijas. 

Veselības drošība. PVO ziņo, ka kopš Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā miruši vismaz 3000 cilvēki ar hroniskām slimībām. 
“40 % Ukrainas ģimeņu ir vismaz viens loceklis, kam nepieciešama hroniska ārstēšana, kuru viņi vairs nevar nodrošināt, un tiek 
lēsts, ka tas ir novedis pie vismaz 3000 nenovēršamu nāves gadījumu,” sacīja Hanss Klūge, PVO ir Eiropas reģiona direktors. Tajā 
pašā laikā ziņojumi no okupētajās teritorijās palikušajiem aktīvistiem, piemēram, Hersonas apgabalā, liecina par medicīnisko 
krājumu kritisku iztrūkumu. Mariupolē līdz gada beigām vairāk nekā 10 000 cilvēku varētu nomirt no slimībām un neciešamiem 
apstākļiem medicīnisko piegāžu un pakalpojumu trūkuma dēļ, norāda pilsētas mērs. 

https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-05-10/russia-ukraine-war-missiles-target-transit-and-infrastructure-in-southwest
https://www.pravda.com.ua/news/2022/05/11/7345440/
https://www.reuters.com/world/europe/missiles-pound-ukraines-odesa-after-russia-marks-ww2-victory-2022-05-10/
https://www.theguardian.com/world/2022/may/11/zelenskiy-says-ukraine-forces-pushing-back-russia-troops-in-kharkiv
https://t.me/ukrainenowenglish/7735
https://t.me/polkazov/4472
https://twitter.com/WBHoekstra/status/1523960336671551493
https://twitter.com/ABaerbock/status/1523975468365623296
https://www.reuters.com/world/europe/german-foreign-minister-visits-ukraine-first-stop-bucha-2022-05-10/
https://www.dw.com/en/german-foreign-minister-baerbock-visits-ukraine/a-61744819
https://twitter.com/DmytroKuleba/status/1524033103500648450
https://twitter.com/dmytrokuleba/status/1524049127843192832
https://www.rferl.org/a/lithuania-resolution-russia-genocide/31842970.html
https://www.reuters.com/world/europe/czech-republic-elected-replace-russia-un-rights-council-2022-05-10/
https://www.voanews.com/a/us-house-passes-40-billion-bill-to-bolster-ukraine-against-russian-invasion/6566509.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3480169-u-kievi-vze-vidnovili-robotu-36-inozemnih-predstavnictv-prezident.html
http://t.me/modmilby%20/14150
https://www.ebrd.com/news/2022/war-in-ukraine-and-inflation-slow-growth-in-ebrd-regions.html
https://www.ebrd.com/rep-0522.pdf
https://www.reuters.com/article/us-ukraine-crisis-who-vote/world-health-organization-members-pass-resolution-against-russia-idUSKCN2MW14E
https://www.reuters.com/business/healthcare-pharmaceuticals/least-3000-have-died-ukraine-want-disease-treatment-who-2022-05-10/
https://www.euro.who.int/en/media-centre/sections/statements/2022/opening-remarks-at-the-special-session-of-the-who-regional-committee-for-europe
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Nodrošinātība ar pārtiku. Krievija turpina izvest graudus no Ukrainas. Ziņots, ka nozagtie graudi aizvesti uz Sīriju. Iepriekš 
Krievijas varas iestādes centās tos nogādāt Ēģiptē, taču Ukrainas Ārlietu ministrija to bloķēja. Tāpat tiek ziņots, ka līdz ar graudiem 
Krievijas armija zog biešu, kartupeļu un kāpostu krājumus. Tiek ziņots, ka daļa Āfrikas valstu jau izjūt Krievijas iebrukuma Ukrainā 
izraisīto pārtikas piegādes ķēžu darbības traucējumu sekas. 

Energoapgādes drošība. Ukraina ir spiesta daļēji apturēt Krievijas gāzes piegādes caur tās teritoriju. Ukraina nespēs pieņemt gāzi 
Sokhranivka, vienā no diviem robežpunktiem, kas apkalpo Krievijas plūsmas, septiņos no rīta pēc vietējā laika trešdien, pēc tam, 
kad okupācijas spēki pārtrauca kompresoru stacijas darbību, vēsta Bloomberg. Paredzams, ka Ukrainas piegādātājs gāzes piegādi 
novirzīs pa sadales punktiem, kas atrodas Ukrainas kontrolētajās teritorijās. 

Prezidents Zelenskis savā ikdienas uzrunā informēja, ka īpaša starptautisku ekspertu grupa, kuru vada Michael McFaul un Ukrainas 
prezidenta biroja vadītājs Andrijs Jermaks, izveidoja ceļvedi par sankcijām enerģētikas jomā. Šis ir detalizēts dokuments, kurā 
aprakstīts, kas jādara, lai Krievijai patiešām būtu grūti finansēt šo karu, bet tajā pašā laikā – tādā veidā, lai pasaules ekonomika 
neciestu zaudējumus Krievijas energoresursu ierobežojumu dēļ. 

Kultūra. Ukraiņu grupa Kalush Orchestra tikusi Eirovīzijas 2022. gada finālā. Krievija un Baltkrievija dziesmu sacensībās nepiedalās 
un tām nav iespēju balsot. 

Dekolonizācija. Ņemot vērā Krievijas karu Ukrainā, Somija un Zviedrija pārdomāja savu drošības politiku. Abas valstis pauda 
gatavību apsvērt iestāšanos NATO pēc gadiem ilgas ievērotās neitralitātes. Somijas gadījumā, kas tieši robežojas ar Krieviju, 
pašreizējie notikumi Ukrainā rada atmiņas par Ziemas karu starp PSRS un Somiju. Tad Somija vērsās pie Tautu Savienības un 
starptautiskajiem partneriem pēc atbalsta. Tomēr parādījās bažas par lēmuma vienprātību. Tajā, ko mēs novērojam Ukrainā, ir 
daudz kopēja ar to, kā PSRS uzbruka Somijai 1939. gadā. Vairāk lasiet rakstā “Karš miera labad”, ko sagatavojuši Amerikas 
vēstures vēsturniece Oleksandra Kotlara un mākslas vēsturnieks Iļja Levčenko. 

Lasāmviela: 

● texty: Okupācija. Ukrainas zaudējumi Otrā pasaules kara laikā. 
● Guardian: “Kāda atbrīvošana?”: Mariupolē izdzīvojušie, kas izglābti no pēdējā civilā bunkura, apraksta piedzīvotās 

šausmas. 
● babel: “Viņi atrada sievieti, kas izskatījās pēc manas meitas, bet bez galvas.” Kā brīvprātīgie, prokurori un policija kopā ar 

kriminologiem no Francijas identificē ukraiņus, kurus nogalinājuši krievi — ziņojums no Bučas morga. 

Statistika: 

● 70% no pasaules IKP pieder valstīm, kas atbalsta Rietumu pozīciju, ar 61 % pasaules IKP un 16% tās iedzīvotāju, kas 
pieder pie valstīm, kuras aktīvi nosoda Krieviju, liecina The Economist Intelligence Unit analīze. 

● Krievijas uzbrukumu rezultātā sagrautas 400 reliģiskās ēkas. 
● Krievijas karā pret Ukrainu, visā valstī ir nogalināts 3381 civiliedzīvotājs un vēl 3680 ievainoti, norāda ANO. Reālie skaitļi 

ir ievērojami lielāki. 
● Ukrainas Bruņoto spēku Ģenerālštābs ziņo par Krievijas armijas kopējiem zaudējumiem 2022. gada 11. maija 10:00 (Dati 

tiek papildināti): Karavīri – virs 26350, Tanki – 1187, Bruņutransportieri – 2856, Lielgabali – 528, Gaisa aizsardzības 
sistēmas – 87, Gaisa kuģi – 199, Helikopteri – 158, Transportlīdzekļi un degvielas cisternas – 1997, MLRS (tālās darbības 
artilērijas raķešu sistēma) – 185, Kuģi/laivas – 12,  UAV (bezpilota lidaparāti) – 310, speciālais aprīkojums – 41, Spārnotā 
raķetes – 94. Šeit tiešsaistes rīks par Krievijas zaudējumiem. 

Ikviena rīcība ir svarīga, lai cik maza tā būtu! 

● Sniedz atbalstu Vostok SOS. Organizācija palīdz atrast pajumti valsts iekšienē pārvietotām personām, evakuē cilvēkus no 
konflikta zonām, piegādā humāno palīdzību Kijivā, sniedz humāno palīdzību apdzīvotās vietās pie frontes līnijas un sniedz 
psiholoģisku pirmo palīdzību. 

● 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! 

https://www.wsj.com/livecoverage/russia-ukraine-latest-news-2022-05-10/card/russia-flagged-ships-transport-stolen-grain-to-syria-ukraine-says-XldruHiMyqmJMUYskuRU
https://www.reuters.com/world/africa/ukraine-war-fuels-food-crisis-distant-africa-2022-05-10/
https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-05-10/europe-gas-extends-losses-as-steady-supply-counters-russia-risks
https://www.reuters.com/business/energy/ukraine-gas-system-operator-declares-force-majeure-sokhranivka-entry-point-2022-05-10/
https://t.me/verkhovnaradaofukraine/3604
https://youtu.be/jfm8hVNZt8g
https://sharethetruths.org/2022/05/11/war-for-the-sake-of-peace/
https://texty.org.ua/projects/103854/occupation_eng/
https://www.theguardian.com/world/2022/may/09/what-liberation-mariupol-survivors-rescued-from-last-bunker-describe-horrors-of-siege
https://babel.ua/en/texts/78474-they-found-a-woman-who-looked-like-my-daughter-but-without-a-head-how-volunteers-prosecutors-and-police-together-with-criminologists-from-france-identify-ukrainians-killed-by-russians-report-from-the-
https://www.eiu.com/n/russia-can-count-on-support-from-many-developing-countries/
https://twitter.com/ua_parliament/status/1524097456165859328
https://www.theguardian.com/world/2022/may/10/ukraine-civilian-deaths-higher-official-toll-un-warns
https://minusrus.com/en
https://vostok-sos.org/en/about/mission/
https://help.gov.ua/
https://standforukraine.com/
https://war.ukraine.ua/support-ukraine/
https://ukraine-helpers.com/#human
https://twitter.com/truth_sharethe
https://sharethetruths.org/
https://sharethetruths.org/about/
http://palidziukrainai.lv/

