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Karš Ukrainā. Apskats par aizvadīto diennakti. 10:00, 13.04.2022.
Uzbrukumi turpinās. 40 % daudzdzīvokļu ēkām Mariupolē ir pilnībā iznīcinātas, ziņo Doņeckas reģionālās militārās
pārvaldes vadītājs Pavlo Kirilenko. Saskaņā ar pilsonisko aktīvistu teikto Krievijas karaspēks turpina terorizēt ciemu
iedzīvotājus Hersonas apgabalā, meklējot bijušos ATO veterānus vai cilvēkus ar aktīvu pro-Ukrainas nostāju, meklē
cilvēku ar tetovējumiem, kas varētu būt saistīti ar Ukrainas armiju. Cilvēki tiek spīdzināti Nova Kahovkas un Hersonas
priekšpilsētās. Pārtikas un medicīnas resursu pieejamība joprojām ir ierobežota un okupanti zog arī lauksaimniecības
tehniku. Aptuveni 100 apdzīvotās vietas Hersonas apgabalā ir bez elektrības un ūdens apgādes. Divi raķešu uzbrukumi
bija vērsti pret Mirgorodu, Poltavas apgabalā, iznīcinot kritisko infrastruktūru. Raķete trāpījusi infrastruktūras objektam
Čudnivas pilsētā, Žitomiras apgabalā. Situācija Luhanskas apgabalā joprojām ir sasprinta: Krievijas karaspēka šauj
visur un uz visiem, neskatoties uz to vai tā ir civilā vai kritiskā (ūdens, gāze, elektrība u.c.) infrastruktūra.
Severodoneckas pilsētā, kas atrodas netālu no frontes līnijas Ukrainas austrumos, kopš Krievijas iebrukuma sākuma,
saskaņā ar Luhanskas apgabala gubernatora teikto, ir apbedīti aptuveni 400 civiliedzīvotāji. Morgi ir pārpildīti ar līķiem, un
kapsētām nav iespējams piekļūt nemitīgo uzbrukumu rezultātā, tāpēc vietējie aprok līķus namu pagalmos. Harkivas
apgabalā nemitīgo uzbrukumu dēļ 17 cilvēki ievainoti un viens gāja bojā. Kāda Krievijas raķete ietriekusies dzelzceļa ceļā
Centrālukrainā, izraisot līdz pat 3 stundu kavēšanos dzelzceļa kustības sarakstos. Šodien nebija iespējams uzsākt 13
humānās palīdzības koridorus, jo Krievijas karaspēks bloķēja evakuācijas autobusus Zaporižjas apgabalā, kā arī
turpinās nemitīgas apšaudes Luhanskas apgabalā.

Ārpolitika. Ukraina noraidījusi Vācijas prezidenta Šteinmeiera vizīti Kijivā. Informācija vispirms parādījās Vācijas
laikrakstā Bild, tomēr vēlāk to apstiprināja pats Šteinmeiers. Šteinmeiers bija iecerējis trešdien doties uz Kijivu kopā ar
Igaunijas, Latvijas, Lietuvas un Polijas prezidentiem. Tomēr viņa lūgumu par tikšanos Ukrainas prezidents noraidīja.
Iespējamais vizītes noraidījuma iemesls ir viņa ciešās saiknes ar Krieviju un Nord Stream 2 atbalsts. Ukrainas vēstnieks
Vācijā informēja, ka Kijivā ļoti atzinīgi vērtē Vācijas kancleru Šolcu.

Tikmēr Igaunijas, Latvijas, Lietuvas un Polijas prezidenti ir ceļā uz Kijivu. Kā paziņoja Lietuvas prezidents, viņš ir ceļā uz
Kijivu, lai parādītu spēcīgu politiskā atbalsta vēstījumu.

ASV prezidents publiski apsūdzēja Putinu genocīda izdarīšanā Ukrainā. Putina veiktās darbības liecina par centieniem
iznīcināt Ukrainas ideju, sacīja Baidens. “Mēs ļausim advokātiem izlemt starptautiski, vai tas ir vai nav kvalificējams, bet
man tā šķiet.” Prezidents Zelenskis apsveica ASV prezidentu, ka spēj nosaukt lietas īstajā vārdā.

Ukraina sākusi darbu pie pieteikuma aizpildīšanas, lai iegūtu ES kandidātvalsts statusu, ko pagājušajā piektdienā saņēma
prezidents Zelenskis. Premjerministrs Šmihals paziņojis, ka viņi sagaida, ka Ukraina šādu statusu varēs saņemt ne vēlāk
kā šā gada jūnijā. Vienlaikus Eiropas Parlamenta EPP grupa aicināja nekavējoties piešķirt kandidātvalsts statusu.

Energoapgādes drošība. Eiropa ir sākusi palīdzēt Ukrainai atjaunot tās energoapgādes infrastruktūru. Ukrainā ieradies
pirmais ārkārtas aprīkojuma sūtījums, kas palīdzēs salabot infrastruktūru, kas bojāta Ukrainā. Sūtījuma piegādi atbalstīja
Enerģētikas kopienas sekretariāts. Nākamā sūtījuma partija sekos, pamatojoties uz Ukrainas Enerģētikas ministrijas
vajadzību sarakstu un kritiskās energoinfrastruktūras operatoru uzņēmumu steidzamiem pieprasījumiem.

Krievijā bāzētā hakeru grupa, kas pazīstama kā Sandworm, mēģināja atvienot Ukrainas elektrotīklu. Grupa centusies
sabojāt augstsprieguma apakšstacijas, datorus un tīklošanas iekārtas, liecina Ukrainas IT ārkārtas reaģēšanas komandas
paziņojums otrdien. Uzbrucēji iekļuvuši energooperatora tīklā ne vēlāk kā 22. februārī, informē drošības konsultants, un 8.
aprīlī bija plānojuši pārraut jaudu kādā Ukrainas apgabalā. Pirms tam, 2015. un 2016. gadā, Ukrainas elektrotīkls divreiz
tika bojāts, izraisot plašus elektroapgādes pārtraukumus. Plānotais uzbrukums bez elektrības un pieslēguma varētu atstāt
līdz pat 2 miljoniem iedzīvotāju.

Provokācijas. Krievijas specdienesti gatavojas rīkot virkni teroristu uzbrukumu Krievijā un okupētajā Krimā, lai izraisītu
pret ukraiņiem vērstu histēriju. Pēdējās nedēļas laikā Krievijas varas iestādes paziņojušas par paaugstinātu teroristu
uzbrukumu risku četros reģionos, kas atrodas līdzās Ukrainai, kā arī okupētajā Krimā. Jo īpaši Belgorodas un Kurskas
reģionos vietējās varas iestādes informēja par tranšeju rakšanu, lai tās tiktu sagatavotas aizstāvībā pret Ukrainas
brīvprātīgo bataljoniem un sabotāžas grupām.

Dezinformācija. Putins teica uzrunu par Krievijas iebrukumu Ukrainā, viņa līdz šim reti sastopamajā klātienes tikšanās
laikā ar Baltkrievijas biedru. Putins sacīja, ka Maskavai “nav citas izvēles”, kā tikai iejaukties, lai aizsargātu separātistus,
sakautu neonacistus un “palīdzētu cilvēkiem”. Īpašās operācijas mērķis, lai aizsargātu Donbasu, ir cēls, un tas tiks
sasniegts. Krievijas prezidents arī atzīmēja, ka Kijiva publiski atteikusies izpildīt Minskas līgumus, “un nebija iespējams
turpināt pārciest genocīdu”. Tās mērķis tagad ir iegūt vairāk teritorijas divu austrumu provinču un separātistu vārdā. Tajā
ietilpst Mariupoles osta, kas ir pārvērsta par gruvešiem Krievijas aplenkumā.

Piektā kolonna. Ukrainas slepenais dienests arestēja lielāko Putina sabiedroto Viktoru Medvedčuku. Medvedčuks ir
partijas “Opposition Platform - For Life” līderis, kas ir prokrieviska politiskā partija Ukrainā, kā arī Putins ir meitas
krusttēvs. Februārī viņš izbēga no mājas aresta un vakar tika pieķerts, mēģinot aizbēgt no Ukrainas, uzvilcis Ukrainas
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armijas formas tērpu. Prezidents Zelenskis piedāvāja viņu apmainīt kā kara gūstekni pret ukraiņu karavīriem un
civiliedzīvotājiem, kurus sagūstīja krievi.

Baznīca ārpus politikas. Vatikāns bija iecerējis uzaicināt ukraiņu sievieti un krievu sievieti, lai tās nestu krustu kopā
Krusta ceļa laikā Romas Kolizejā 15. aprīlī. Tomēr šī ideja saniknoja ukraiņu kopienu, jo tā tika uzskatīta par aicinājumu
uz “izlīgumu” ar Krieviju. Diplomāti un Ukrainas katoļu baznīcas arhibīskapi jau vērsušies pie pāvesta, lai aicinātu
pārdomāt šo ideju. Arhibīskaps Ševčuks, nodēvēja plānu par “nesakarīgu un pat aizvainojošu, īpaši kontekstā ar gaidāmo
otro, pat asiņaināku Krievijas karaspēka uzbrukumu mūsu pilsētām un ciematiem”.

Lasāmviela:

● Atlantic Council: Kurā brīdī Krievijas kara noziegumi Ukrainā kvalificējami kā genocīds? Bijušais ASV
vēstniecības Kijivā juridiskais padomnieks un Ukrainas ģenerālprokurora īpašais padomnieks Bogdans Vitvitskis,
uzskata, ka, atzīstot, ka Eiropas sirdī notiek genocīda kampaņa, tiktu novērsti visi ģeopolitiskās trauksmes zvani
un izskan aicinājumi rīkoties visā starptautiskajā sabiedrībā.

● CNN: Kāpēc Krievijas TV propagandai ir izšķiroša nozīme, lai izprastu karu Ukrainā, ir redzams, kā Krievijas
propaganda veido kara tēlu Krievijas publiskajā diskursā.

● Atlantic: Vai mēs varam būt Ukrainas cienīgi? Džordžs Pakers uzskata, ka līdzās karam Ukrainā amerikāņiem ir
jāārstē sava demokrātija, aizejot no sākotnējās rusifikācijas.

●

Klausāmviela:

● New York Times: Saruna ar filosofu Volodimirs Jermolenko par to, ko Putins nekad nav atklājis par Ukrainu un kā
Krievijas iebrukums ir pārveidojis ukraiņu identitāti.

● Economist: Saruna ar Lietuvas Ministru prezidenti Ingrīdu Šimonīti “Vai mūsdienu Krievija apdraud Baltijas
valstis?”

Statistika:

● Kara laikā pret Ukrainu palaistas 1540 Krievijas raķetes.
● Vairāk nekā 870 tūkstoši cilvēku, kas kopš Krievijas iebrukuma aizbēga uz ārzemēm, ir atgriezušies atpakaļ

Ukrainā. Šobrīd katru dienu atgriežas no 25 000 līdz 30 000 ukraiņu.
● Ukrainas Bruņoto spēku Ģenerālštābs ziņo par Krievijas armijas kopējiem zaudējumiem 2022. gada 13. aprīļa

6:00 (Dati tiek papildināti): Karavīri – virs 19800, Tanki – 739, Bruņutransportieri – 1964, Lielgabali – 358, Gaisa
aizsardzības sistēmas – 64, Gaisa kuģi – 158, Helikopteri – 143, Transportlīdzekļi – 1429, MLRS (tālās darbības
artilērijas raķešu sistēma) – 115, Kuģi/laivas – 7, Degvielas cisternas – 76, UAV (bezpilota lidaparāti) – 132,
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 ComeBackAlive.ua and Prytula Foundation. Kamēr Ukraina aicina starptautiskos partnerus sniegt
atbalstu ieroču formā, divi lielākie fondi iepērk visu iespējamo aprīkojumu Ukrainas armijas un teritoriālajām
aizsardzības vienībām.

● 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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