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Karš Ukrainā. Apskats par aizvadīto diennakti. 62. diena.
Sagatavoja Sofija Olijnika and Marianna Zavijska

Uzbrukumam pakļautās pilsētas. Pirmdien Krievijas spēki aktīvi uzbruka dzelzceļa savienojumiem visā valstī, lai izjauktu
bruņojuma piegādes. Vismaz 5 uzbrukumi no rīta, kam sekoja virkne manevru dienas laikā, nogalinot vienu dzelzceļa
darbinieku. Uzbrukumi seko memoranda izziņošanai starp Poliju un Ukrainu, lai atvieglotu piegādes ķēdēm starp valstīm,
īpaši, kad bloķēta Melnā jūra un slēgta gaisa telpa.
Raķešu triecieni Zaporižjā agrā otrdienas rītā. Lielbritānijas Aizsardzības ministrija apgalvo, ka Zaporižja ir viens no
mērķiem pašreizējā ofensīvā Ukrainas dienvidos. Harkivā pirmdien turpinājās uzbrukumi, sagraujot dzīvokļu kvartālu un
dzīvojamā māja. Ievainoti 4 civiliedzīvotāji un nogalināti 4. Apgabalā ir arī 5 ievainotie. Krievi sarīkoja provokāciju, uzbrūkot
Bilopiļļai Sumu apgabalā no Krievijas Federācijas teritorijas. 25. aprīlī divi pusaudži 9 un 13 gadu vecumā tika nogalināti,
veicot Krievijas apšaudi Limanas pilsētā Doņeckas apgabalā. Luhanskas apgabalā turpinās regulāri raķešu triecieni, 25.
aprīlī 17 reizes tika uzbrukts civiliedzīvotājiem. Popasnā 4 spēcīgi artilērijas uzbrukumi, Lisičanskā 2 uzbrukumi, un Hirska
kopiena cietusi visvairāk. Krievijas karaspēks turpina cīņu Rubižnes apkaimē un nezaudē mēģinājumus iekarot Popasnu.
Hersonā un Doņeckā šaudīšanās un sprādzieni tika fiksēti visā teritorijā.
Mariupole. Pirmdien netika atvērti evakuācijas koridori no Mariupoles. Premjera vietniece Vereščuka informēja, ka nav
panākta vienošanās par civiliedzīvotāju evakuāciju no Azovstaļas tērauda rūpnīcas, jo Krievijas puse nav piekritusi
pārtraukt uzbrukumus. Tādēļ Ukraina aicina ANO par “iniciatoru un garantu”. Ukrainas žurnālisti atklājuši trešo masu kapu
netālu no Mariupoles. Satelīta attēlos redzamas izraktās tranšejas Staryi Krym kapsētā, kas parādījās 24. martā - pēc tam,
kad ciematu okupēja Krievijas spēki. Mēneša laikā tā palielinājusies no 50-60 metriem līdz 200 metriem. Ukrainas drošības
dienesti ziņo, ka Krievija plāno izmantot ķīmiskos ieročus pret civiliedzīvotājiem un militāristiem Azovstaļā. Saskaņā ar
jaunākajiem datiem, lai izvairītos no nelaimes gadījumiem starp Krievijas bruņoto spēku virsniekiem, var veikt tā saukto
Ukrainas aizstāvju un civiliedzīvotāju “izsvēpēšanu” no uzņēmuma telpām. Tāpēc varētu notikt ķīmiskā bombardēšana.
Īslaicīgi okupētās teritorijas. Krievijas okupācijas spēki sagrāba Hersonas domi. “Bruņoti vīri atņēma atslēgas un
nomainīja sargus”, sacīja Hersona mērs Igors Količevs. Krievija okupēja Hersonu marta sākumā, taču vietējās varas
iestādes turpināja darbu okupācijas apstākļos. Krievijas karaspēks piespiež Velyka Oleksandrivka ciema iedzīvotājus
Hersona apgabalā pamest teritoriju, pretējā gadījumā viņiem draud piespiedu evakuācija (deportācija). No Krievijas gūsta
atbrīvoti divu teritoriālo kopienu vadītāji Zaporižjas apgabalā. Okupētajā Melitopolē Krievijas karaspēks bloķē pilsētas
izeju, lai turpinātu “iesaukšanas kampaņu”. Iedzīvotājiem nepieciešams ziņot arī par plānoto civiliedzīvotāju evakuāciju.
Cilvēktiesības. Pēc Krievijas iebrukuma plaši izplatītā iekšējo ģimeņu pārvietojums Ukrainā ir radījis nedrošu situāciju
neaizsargātiem bērniem, un ziņojumi par piespiedu deportācijām un nelikumīgu adopciju uz Krieviju rada īpašas bažas.
Saskaņā ar Ukrainas amatpersonu informāciju Krievija ir piespiedusi vairāk nekā 150 000 bērnu atstāt Austrumukrainu un
nonākuši Krievijas adopcijas sistēmā, lai gan jāatzīmē, ka šie skaitļi ir balstīti uz ierobežotu informāciju par bērnu atrašanās
vietu. “Pārkāpjot starptautiskās humanitārās tiesības un cilvēcības pamatstandartus, Krievija iesaistās valsts organizētajā
bērnu nolaupīšanā,” teikts Ukrainas Ārlietu ministrijas paziņojumā. Krievijas mediji ziņo, ka Ukrainas bērni no Donbasa
reģiona tiek integrēti viņu adopcijas sistēmā. Ārons Grīnbergs, UNICEF vecākais reģionālais padomnieks Eiropā un
Vidusāzijā, uzsvēra nepieciešamību apturēt starpvalstu adopciju šī kara laikā.
Ārpolitika. ASV prezidents Džo Baidens paziņoja par savu nodomu izvirzīt Bridžitu Brinku par vēstnieci Ukrainā, kas
pašlaik strādā Slovākijā. ASV otrdien rīkos sanāksmi, kurā piedalīsies vairāk nekā 40 valstis, lai apspriestu ar Ukrainu
saistītus aizsardzības jautājumus Ramšteinas gaisa spēku bāzē. Sanāksme notiek pēc ASV aizsardzības ministra Loida
vizītes Kijivā nedēļas nogalē. Galvenā ideja ir apspriest un koordinēt turpmākās militārās palīdzības piegādes Ukrainai.
Krievijas karaspēks ir pārgrupēts uz austrumu un dienvidu flangu, tiecoties pēc tālākas artilērijas ofensīvas uz vietas.
Krievija pasludināja 40 vācu diplomātiskā personāla persona non grata, kā atbildes gājienu Berlīnes rīcībai maija sākumā.
25. aprīlī sprādzieni pirmdien skāruši valsts drošības ministriju Moldovas Piedņestras reģionā. Tas izriet no Krievijas
draudiem, ka tā varētu ievilkt Piedņestru karā, ar mērķi savienot Piedņestru caur Ukrainas piekrasti uz Krieviju.
Nodrošinātība ar pārtiku. Lielbritānijas izlūkdienests apstiprina, ka Ukrainas graudu ražas apjoms 2022. gadā, visticamāk,
būs par aptuveni 20% zemāks nekā 2021. gadā samazināto sējas platību dēļ. Situācija izraisīs globālu cenu pieaugumu,
apdraudot ekonomiski neaizsargāto valstu nodrošinātību ar pārtiku.
Baltais nams apsver globālās pārtikas palīdzības pievienošanu militārās palīdzības paketei Ukrainai, ko prezidents Džo
Baidens gatavojas nosūtīt uz kongresu, norāda Bloomberg. Šī iniciatīva ir atbilde uz pieaugošajām bažām par pārtikas
nabadzību visā pasaulē sakarā ar Ukrainas un Krievijas graudu un minerālmēslu eksporta traucējumiem. Palīdzības
aģentūras norāda, ka nākamo trīs mēnešu laikā vēl 11 miljoni cilvēku Rietumāfrikā varētu saskarties ar badu.
Energoapgādes drošība. Draudi kodoldrošībai Ukrainā turpinās. Pirmdienas rītā virs Hmeļnickas AES dzesēšanas
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rezervuāra trāpījušas divas Krievijas kruīza raķetes. Lai gan nav reģistrēti Hmeļnickas AES barošanas bloku drošības
protokolu pārkāpumi, tomēr uzbrukuma tuvums ir drauds vispārējai drošībai.
Tikmēr Krievijas ārlietu ministrs Lavrovs uzsvēra, ka pastāv “nopietnas” kodolkonflikta briesmas. Krievija regulāri draud ar
iespējamu kodoluzbrukumu, ja rietumvalstis turpinās Ukrainas “militarizāciju”. Lavrova skatījumā “NATO būtībā ir
iesaistījusies karā ar Krieviju caur starpnieku un ir apbruņojusi šo starpnieku”. Karš nozīmē karu”.
Dānija kļuvusi par pirmo līdzekļu devēju Enerģētikas kopienas izveidotajam fondam, lai atjaunotu Ukrainas kara plosītās
enerģētikas infrastruktūru. Līdzekļi tiks izmantoti, lai atjaunotu enerģētikas infrastruktūru, kas ir sabojāta vai iznīcināta.
Ekonomiskā drošība. Lielbritānija paziņoja par tarifu atcelšanu importam, uz ko attiecas tās tirdzniecības nolīgumā ar
Ukrainu. Lēmums pieņemts gadu agrāk, nekā iepriekš paredzēts. Tarifu pasākumi ir daļa no plaša Lielbritānijas
ekonomiskā atbalsta Ukrainai, tostarp aizdevumu garantijām 1 miljarda mārciņu apmērā. Tas veicinās Ukrainas produktu,
tostarp miežu, medus, konservētu tomātu un mājputnu, eksportu uz Lielbritāniju. Tikmēr par eksportu uz Krieviju ieviesti vēl
citi aizliegumi, proti, “produkti un tehnoloģijas”, ko varētu izmantot pārtveršanas un monitoringa iekārtām.
Kultūra. Kultūras mantojuma uzraudzības laboratorija Virdžīnijas Dabas vēstures muzejā Martinsvilā laidusi klajā ietekmes
vērtējuma ziņojumu par zaudējumiem Ukrainas kultūras ainavā – vēsta Guardian. Tajā ir aprakstīti bojājumi 191
kultūrtelpai. Tiek uzskatīts, ka lielākā daļa bojājumu radīti, iebrūkot Krievijas karaspēkam un ir koncentrēti uz ukraiņu
memoriāliem un pielūgšanas vietām. Ir uzskaitītas piecdesmit astoņas baznīcas, mošejas, tempļi un katedrāles, kā arī 111
piemiņas vietas un deviņi sabiedriskie pieminekļi. Karš ir pieredzējis arī uzbrukumu divām mākslas iestādēm, tostarp
teātrim Mariupolē, kuras attēli tika redzēti visā pasaulē, un vienai arheoloģiskai vietai. Ziņas par jebkuru objektu
nekavējoties tiek nodotas no Kultūras mantojuma uzraudzības laboratorijas uz Ukrainu, lai bojājumus var samazināt līdz
minimumam vai vismaz dokumentēt uz vietas. Apzinātus uzbrukumus reliģiskām un kultūras vietām aizliedz arī 1954. gada
Hāgas konvencija.
Franču režisors Mišels Hazanavičs ir sniedzis atbildi uz ukraiņu lūgumu pārdēvēt viņa jauno filmu. Komēdijas filmu par
zombijiem sauca “Z”, un šogad bija jāatklāj Kannu kinofestivālā. Zināms, ka tā būs zem cita nosaukuma - Coupez!
Lasāmviela:
●

.coda: Krievijas propaganda atgūst spēku Rietumeiropā, iknedēļas informatīvais izdevums, kas apkopo nepatiesās
ziņas, rāda, ka Krievijas propaganda, kas kara sākumā šķita ievērojami novājināta, ir atguvusi spēku Eiropā.

Statistika:
●
●
●
●

Sociālās politikas ministrija ziņo, ka kopš Krievijas iebrukuma Ukrainā valsts iekšienē ir pārvietoti vairāk nekā 2
miljoni cilvēku. No kopumā 3,4 miljoniem, pirmo reizi tika pārvietoti apmēram 1,9 miljoni cilvēku.
Ģenerālprokuratūra ziņo, pēc datiem uz 25. aprīli Ukrainā nogalināti 3818 civiliedzīvotāji un vairāk nekā 4000
ievainoti. Datos nav iekļauta informācija no Mariupoles vai īslaicīgi okupētām teritorijām.
Pēc datiem uz 25. aprīli aptuveni 843 apdzīvotās vietas Ukrainā ir bez elektrības, kopā tie ir aptuveni 712,4 tūkstoši
iedzīvotāju. Vairāk nekā 226 000 iedzīvotāju ir palikuši bez gāzes apgādes.
Ukrainas Bruņoto spēku Ģenerālštābs ziņo par Krievijas armijas kopējiem zaudējumiem 2022. gada 26. aprīļa
10:00 (Dati tiek papildināti): Karavīri – virs 22100, Tanki – 918, Bruņutransportieri – 2308, Lielgabali – 416, Gaisa
aizsardzības sistēmas – 69, Gaisa kuģi – 184, Helikopteri – 154, Transportlīdzekļi – 1643, MLRS (tālās darbības
artilērijas raķešu sistēma) – 154, Kuģi/laivas – 8, Degvielas cisternas – 76, UAV (bezpilota lidaparāti) – 201,
speciālais aprīkojums – 31, 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.
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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