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Mariupole. Sanāksmē ar Eiropas Padomes prezidentu Kijivā prezidents Zelenskis teica, ka Ukraina ir gatava jebkādam
formātam, kā Mariupolē apmainīt savus civiliedzīvotājus un militāro blokādi pret karagūstekņiem no Krievijas. “Mēs esam
gatavi dažādiem formātiem, lai apmainītu Ukrainas iedzīvotājus pret Krievijas iedzīvotājiem, Krievijas militāristiem, kurus
viņi pameta. Viņi atstāja līķus un ievainotos cilvēkus. Tāpēc mūsu tautas, gan militārās, gan civilās, labā esam gatavi
jebkuram apmaiņas formātam", sacīja Zelenskis. Aprīlī 20 četriem evakuācijas autobusiem izdevās izbraukt no Mariupoles.

Mihailo Podoļaks un Davids Arahamia pauduši gatavību ierasties Mariupolē sarunām ar Krievijas pusi par evakuāciju no
pilsētas. Humānās palīdzības koridors no Mariupoles vakar tika izjaukts, kad Krievijas karaspēks turpināja apšaudi, par
spīti tam, ka bija panākta vienošanās par to. Svjatoslavs Palamars, Azovas pulka komandiera vietnieks, aicināja atbalstīt
armijas un civiliedzīvotāju evakuāciju no Mariupoles ar trešās puses palīdzību.

Krievijas karaspēks Mariupolē sāka draudēt šaut uz civiliedzīvotājiem par to, ka viņi atsakās likt uz rokām baltas lentes kā
Krievijas karaspēka “atļaujas” zīmi. Tajā pašā laikā baltās lentes izmanto arī Krievijas karaspēks, kas traucē atšķirt
civiliedzīvotājus no Krievijas karaspēka.

Uzbrukumam pakļautās pilsētas. Harkivā vismaz divus daudzdzīvokļu ēkas aizdegās pēc uzbrukuma dzīvojamo rajonu
Saltivka. Harkivā 112 bojāgājušie tika atrasti gruvešos 40 vietās. Ukrainas karaspēks ir noturējis Krievijas spēku uzbrukumu
ziemeļaustrumu pilsētai Izjumai, Harkivas apgabalā, tuvējā Slovjanskā. Mikolajivā 20. aprīlī apšaudes rezultātā gāja bojā
viens cilvēks un vēl divi ir ievainoti. Raķete trāpījusi arī valsts TV translācijas tornim Mikolajivā. Krievijas karaspēks
apšaudīja arī Zelenodoļsku, Dņipropetrovskas apgabalā infrastruktūras objektus.

Īslaicīgi okupētās teritorijas. Hersonas apgabalā okupanti pseidoreferenduma datumu noteikuši 27. aprīli. Luhanskas
apgabalā 80 % teritorijas īslaicīgi okupējusi Krievijas armija. Krievi iznīcināja visas pārtikas noliktavas Severodoneckā,
tādējādi palikušajiem civiliedzīvotājiem nāksies paļauties tikai uz humāno palīdzību. Turklāt Popasna, Rubižne, daži Hirska
apkaimes ciemi līdz pat kara beigām paliks bez elektrības, gāzes un ūdens. Tur esošā infrastruktūra ir gandrīz sagrauta un
aktīvas karadarbības laikā to nevar atjaunot.

Ukrainas izlūkdienesti ziņo, ka Krievija plāno veikt piespiedu mobilizāciju Zaporižjas un Hersonas okupētajās teritorijās pēc
pseidoreferendumiem. Ukraiņus sūtīs karstākajos frontes punktos, lai uzbruktu Ukrainas Bruņoto spēku pozīcijām.

Cilvēktiesības. Krievijas varas iestādes iesaista pusaudžus no Ukrainas pagaidām okupētajām teritorijām, lai piedalītos
karā Ukrainā. Ludmila Denisova, Ukrainas tiesībsardze, informē, ka, pamatojoties uz informāciju, kas saņemta no
cilvēktiesību partnerorganizācijām, kas strādā LDNR, militārām aktivitātēm pievienojas arī nepilngadīgie no militāri
patriotiskā kluba Novorossijas jaunatne. Klubs apmāca bērnus vecumā no 10 līdz 18 gadiem šādās jomās: militārā
sagatavotība, fiziskā sagatavotība, medicīna, vēsture, taktika. Vairāk nekā 90 bērnu ir kluba biedri. Ir noskaidrots, ka lielākā
daļa bērnu ir no neaizsargātām un sociāli atstumtām grupām.

Human Rights Watch iepazīstināja ar jaunu ziņojumu par Bučā pastrādātajām zvērībām. Pētnieki, kas strādāja Bučā no 4.
līdz 10. aprīlim, atrada plašus pierādījumus par masveida nāvessodu izpildi, citām nelikumīgām slepkavībām, pazušanu un
spīdzināšanu, kas visi var būt kara noziegumi un iespējamie noziegumi pret cilvēci.

Holokaustu izdzīvojusī Vanda Semjonova Obiedkova 81 gada vecumā nomira kādā pagrabā Mariupolē. Vanda izdzīvoja
nacistu okupāciju Mariupolē, kad viņai bija 10 gadi, bet nomira pagrabā krievu okupācijas laikā 71 gadu vēlāk.

Ārpolitika. Eiropadomes vadītājs Šarls Mišels apmeklēja Kijivu un Borodjanku. Viņš paziņoja, ka 5. maijā tiks izveidots
Solidaritātes trasta fonds Ukrainai. Prezidents Zelenskis pauda gandarījumu par gaidāmo sesto sankciju paketi, kā arī
mudināja Briseli stiprināt sankciju paketi, tostarp naftas un gāzes embargo.

G7 valstu finanšu ministri norādīja, ka ir snieguši un apņēmušies kopā ar starptautisko sabiedrību sniegt Ukrainai atbalstu,
kas pārsniedz 24 miljardus ASV dolāru līdz 2022. gadam un turpmāk. G20 valstu ministri nosodīja Maskavu par kara
noziegumiem Ukrainā. Tomēr pirms tam notika spēcīgas debates par Krievijas dalību sanāksmē, kā rezultātā Krievijas
finanšu ministrs personīgi apmeklēja sanāksmi. ASV, Eiropas Centrālās bankas, Kanādas, Ukrainas un vēl vairāku valstu
pārstāvji Krievijas pārstāvja runas laikā pameta telpu.

ANO ģenerālsekretārs Antoniu Guterrešs pieprasīja atsevišķas tikšanās ar prezidentu Volodimiru Zelenski Kijivā un
prezidentu Vladimiru Putinu Maskavā, saistībā ar kopīgiem centieniem kara izbeigšanai. Ģenerālsekretārs Guterrešs,
kuram sekoja ES viceprezidents Žuzeps Borels, arī aicina uz Lieldienu pamieru, jo tuvojas Lieldienu nedēļas nogale
pareizticīgajiem. Lai gan Krievija priekšlikumu jau ir noraidījusi.
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Japāna pieņēma likumu, lai oficiāli atceltu Krievijas “visizdevīgākās nācijas” tirdzniecības statusu saistībā ar tās iebrukumu
Ukrainā, jo Tokija pastiprina sankcijas, ņemot vērā Krievijas militārās zvērības pret civiliedzīvotājiem. Tirdzniecības statusa
atcelšana ietvers tarifus lielākajai daļai importa no Krievijas, kā arī noteiks augstākus nodokļus Krievijas produktiem.
Lēmumā nav paredzēts izmantot jēlnaftas un sašķidrinātās dabasgāzes, kā arī pallādija importu, kas nebija daļa no tarifa.

Energoapgādes drošība. ES plāno turpināt ceļu uz Krievijas naftas importa izbeigšanu. Plāns paredz pakāpenisku pāreju,
jo dažas no dalībvalstīm nepieņem tūlītējo aizliegumu. Pakāpeniskas pārtraukšanas gadījumā tiks apsvērta valstu
specifika, kā arī piegādes veidi. Lai gan Vācija un Ungārija ir bijušas skaļākās Krievijas gāzes un naftas noraidīšanas ziņā,
Vācijas ārlietu ministre Annalena Bērboka sacīja, ka līdz vasarai Vācija plāno uz pusi samazināt naftas importa apjomu un
līdz gada beigām būs 0. ES aizlieguma detaļas ES valstu vēstniekiem varētu prezentēt jau nākamnedēļ.

Digitālā drošība. ASV, Lielbritānijas, Austrālijas, Kanādas un Jaunzēlandes kiberdrošības aģentūras, kas kopā veido
izlūkošanas aliansi Five Eyes, brīdina par potenciāliem draudiem palielinoties Krievijas kiberuzbrukumiem kritiskajai
infrastruktūrai, reaģējot uz sankcijām, kas noteiktas kā sods par tās iebrukumu Ukrainā. Līdzīgi uzbrukumi jau notikuši, lai
gan Krievija nebija tieši minēta kā atbildīgā. Pirms pilna mēroga kara sākšanās Krievija ir sākusi spēcīgus un biežus
uzbrukuma mēģinājumus Ukrainas komunikāciju un kritiskajai infrastruktūrai. Tāpēc Ukrainas Digitālās transformācijas
ministrija izveidoja IT armiju kiberfrontes saglabāšanai.

Tikmēr digitālās inovācijas Ukrainā plaukst. Ir izstrādāta jauna aplikācija Rescue from Explosion, kas palīdz noteikt
attālumu līdz sprādzienam. Iepriekš izstrādātā aplikācija Air Raid Alarm ir kļuvusi par vienu no lietotnēm ikdienas lietošanai.

Sporta kopiena. Vimbldonas rīkotāji šovasar liegs visiem tenisistiem no Krievijas un Baltkrievijas piedalīties turnīrā.
Lēmums nāca pēc tam, kad Liebritānijas valdība un starptautiskā sporta kopiena palielināja spiedienu, lai liegtu
agresorvalstu dalību starptautiskās sacensībās. Tenisa profesionāļu asociācija un Pasaules Tenisa asociācija lēmumu
nosauca par netaisnīgu un ļoti neapmierinošu, savukārt vairāki tenisisti pauda gandarījumu par šo lēmumu.

Divām zelta medaļām, ko ieguva 18. aprīlī, Ukrainas komanda pievienoja vēl trīs medaļas sacensībās Invictus Games
militārajiem veterāniem. Igors Haluška ieguva zelta medaļu airēšanā uz 4 minūšu simulatora, viņš izcīnīja arī sudraba
medaļu airēšanā uz 1 minūtes simulatora. Viktors Lehoduhs ieguva vēl vien sudrabu airēšanā uz simulatora .

Lasāmviela:

● Wall Street Journal: Par civiliedzīvotāju evakuāciju Ukrainas austrumos līdz ar Krievijas ofensīvu.
● POLITICO: Par Ukrainas jauno valstiskuma izjūtu.

Statistika:

● Ukrainas Bruņoto spēku Ģenerālštābs ziņo par Krievijas armijas kopējiem zaudējumiem 2022. gada 21. aprīļa
10:00 (Dati tiek papildināti): Karavīri – virs 21000, Tanki – 829, Bruņutransportieri – 2118, Lielgabali – 393, Gaisa
aizsardzības sistēmas – 67, Gaisa kuģi – 172, Helikopteri – 151, Transportlīdzekļi – 1508, MLRS (tālās darbības
artilērijas raķešu sistēma) – 136, Kuģi/laivas – 8, Degvielas cisternas – 76, UAV (bezpilota lidaparāti) – 166,
speciālais aprīkojums – 27, tuvas darbības rādiusa ballistiskā raķešu palaišanas sistēmas – 4. Šeit tiešsaistes rīks
par Krievijas zaudējumiem.

Ikviena rīcība ir svarīga, lai cik maza tā būtu!

● Sniedz atbalstu Come Back Alive un Prytula Foundation, kuri sniedz atbalstu Ukrainas armijas karavīriem un
teritoriālās aizsardzības spēkiem.

● Ikviens ASV iedzīvotājs var lūgt savas vēlētās amatpersonas ASV dot ieročus Ukrainai. Petīciju parakstīt var:
https://protectuakids.com/. Citur pasaulē, atbalstiet globālu izaicinājumu sociajos medijos lietojot #ArmUkraineNow.

● 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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