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Uzbrukumam pakļautās pilsētas. Krievijas karaspēks ar MLRS Uragan izšāva uz apdzīvotām vietām Dņipropetrovskas
apgabalā. Harkivā karaspēks 16 reizes apšaudīja pilsētu, tostarp divreiz no MLRS BM-21 un BM-27. Dienas laikā
turpinājās uzbrukumi Harkivai, Bohoduhivai, Izjumai un Lozivas rajonam. Rezultātā bojā gāja viens cilvēks un pieci tika
ievainoti. Sumu apgabalu ar 30 nevadītām raķetēm apšaudīja Krievijas helikopters. Krievijas ofensīva Luhanskas apgabalā
koncentrējas uz Rubižnes un Popasnas ieņemšanu. Bojātas divas skolas un 20 dzīvojamās mājas. Izbraucot no pilsētām,
tika uzbrukts diviem evakuācijas autobusiem. Hersonas apgabalā cīņas turpinās visā teritorijā. Sprādzieni ir iznīcinājuši
daudzas mājas un ievainojuši cilvēkus. Doņeckas apgabals ir pakļauts uzbrukumam visā frontē no gaisa un raķešu
triecieniem un artilērijas uzbrukumiem.

Krievu neveiksmīgie frontes pārraušanas mēģinājumi tika fiksēti Marjinkā, Krasnohorivkā, Novomihailivkā. Situācija
Mariupolē saglabājas kritiska, vairāk video. Situācija ciematos, kas robežojas ar Mikolajivu, Sņihurivkā, Zelenodoļskā un
Krivijrihā, joprojām ir kritiska.

Īslaicīgi okupētās teritorijas. Hersonas reģionā pašpasludinātie spēki sāka maksāt pensijas rubļos vietējiem
iedzīvotājiem. Ir mainījusies retorika attiecībā uz pseidoreferendumu. Tagad pašpasludinātais Hersona reģionālās militārās
pārvaldes vadītājs saka, ka negatavojas rīkot referendumu, jo to visu ir sagatavojusi Kijiva.

Saskaņā ar Ukrainas žurnālistu Radio Brīvā Eiropa projekta “Shēmas” sacīto Krievijas spēki plāno izveidot kvazi-formējumu
ar nosaukumu Yuzhnaya Rus (“Dienvidu Rusa”) Ukrainas teritorijās, kuras okupēs Krievijas armija. Pārtverts dokuments ar
nosaukumu Manifesto of the Yuzhnorussky People Council, kurā teikts, ka tā dēvētie Yuzhnaya Rus ir Kijivas-Novgorodas
Rusas un Zaporižjas Sihas mantiniece”, tā sauktā Katrīnas Lielās Jaunā Krievija un PSRS. Izmantojot dokumenta
metadatus, tika noskaidrots, ka šāda scenārija izstrādē ir iesaistīta valdošās partijas “Vienotā Krievija” vadība.

Ārpolitika. Gan Krievijas, gan Ukrainas prezidenti ir pieņēmuši ielūgumus no Indonēzijas, lai piedalītos novembrī
paredzētajā G20 samitā. ASV šobrīd izsaka iebildumus par Putina pievienošanos samitam, tāpēc pašlaik apsver, kā
pievienoties sanāksmei. Norvēģijai slēdz savas robežas un ostas Krievijas kravas un kuģiem, pievienojoties ES sankcijām,
kas noteiktas sakarā ar karu Ukrainā. Vācija nebloķēs ES embargo naftai no Krievijas, uzskata vicekanclers un Vācijas
ekonomikas ministrs Roberts Hābeks.

Cilvēktiesības. Ukrainas prokurori apzin kara noziegumu gadījumus un civiliedzīvotāju spīdzināšanu uz atbrīvotajām
teritorijām pēc Krievijas okupācijas. Tiesību aizsardzības iestādes jau ir identificējušas 1187 civiliedzīvotājus no Kijevas
reģiona, kas gājuši bojā Krievijas armijas rokās, norāda Ukrainas tiesībsardze Denisova. 412 no tiem ir nomocīto un
nogalināto Bučas iedzīvotāju līķi. Dienas laikā Kijivas apgabalā tika atrasti 26 līķi. Turpinās gruvešu demontāža un mirušo
meklēšana. Vēl joprojām tiek meklēti vairāk nekā 200 cilvēki. Sumu apgabala Trostjanecā izmeklētāji dokumentēja
aptuveni 20 gadījumus, kad krievu militāristi spīdzinājuši vietējos iedzīvotājus.

Veselības drošība. Ukraina ceturtdien iesniedza oficiālu aicinājumu Pasaules Veselības organizācijas reģionālajam
vadītājam, aicinot uz steidzamu tikšanos par Krievijas iebrukuma ietekmi uz veselību un veselības aprūpi, piektdien vēsta
Reuters. Vēstuli kopīgi parakstījuši aptuveni arī 38 Eiropas reģiona dalībnieki, tostarp Francija, Vācija un Lielbritānija.
Iepriekš PVO Ukrainā fiksējis aptuveni 177 uzbrukumus veselības aprūpes objektiem un infrastruktūrai, izraisot 73 personu
nāvi kopš Krievijas kara sākuma Ukrainā.

Baznīca “aiz” politikas. Ukrainas Aizsardzības ministrijas aizsardzības izlūkdienests publicēja Krievijas pareizticīgo
baznīcas garīdznieku sarakstu, kuri ir Krievijas Propagandas armijas karavīri. Sarakstā ir ap 245 garīdznieku. Krievijas
Pareizticīgās baznīcas garīdznieki attaisno Krievijas agresiju, kā arī ukraiņu tautas genocīdu un aicina viņu draudzes
locekļus pievienoties Krievijas okupācijas spēku rindām. Viņi ir saņēmuši skaidrus norādījumus aģitēt jauno krievu vecākus
un radiniekus, lai mudinātu viņus parakstīt līgumu par militāro dienestu.

Socioloģiskās aptaujas. Rating group prezentēja nesen notikušās devītās valsts aptaujas rezultātus: starptautiskās
partnerības novērtējums. 80 % aptaujāto uzskata, ka lietas Ukrainā virzās pareizā virzienā. Tikai 10 % nepiekrita šim
vērtējumam, savukārt vēl 10 % nespēja izdarīt novērtējumu. Pēdējo divu mēnešu laikā Ukrainas attieksme pret Polijas,
Lielbritānijas, Amerikas Savienoto Valstu, Turcijas, Lietuvas un Francijas līderiem ir ievērojami uzlabojusies. 92 % aptaujāto
ir pozitīva attieksme pret Polijas prezidentu Dudu, 87 % - pret Lielbritānijas premjerministru Džonsonu, 86 % - pret ASV
prezidentu Baidenu, 76 % - pret Turcijas prezidentu Erdoganu, 75 % - pret Lietuvas prezidentu Nausedu, bet 75 % - pret
Francijas prezidentu Makronu. 66 % ir pozitīva attieksme pret Eiropas Komisijas prezidenti fon der Leienu.
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Lasāmviela:

● Atlantic: Kā Zelenskis kļuva par pasaules ebreju varoni ar savu drosmi, atgādinot par austrum- un centrāleiropas
ebreju iemītajām taciņām, pārvarot svešzemnieka statusu.

● New York Times: Krievijas kara noziegumu pēdas, Ludmila Denisova, Ukrainas tiesībsardze, ir apņēmības pilna
labot vēsturiskās netaisnības un saukt krievus pie atbildības par pastrādātajiem noziegumiem.

● WIRED: Ukrainas Digitālā kauja ar Krieviju neiet kā paredzēts. Daži apgalvo, ka ir pretrunīga informācija, ko dara
Ukrainas armija, citi - tā ir viena no novatoriskākajām pieejām.

Klausāmviela:

● New Yorker: Ukrainas pastāvīgais pārstāvis ANO Sergejs Kisļica, ir Ukrainas izšķirošā balss ANO. Katru viņa runas
daļu var citēt. Viņa Twitter ir pilns ar ironiju, kas adresēta Krievijai.

Statistika:

● Divu mēnešu laikā tiesībsargājošās iestādes saņēmušas vairāk nekā 7000 ziņojumu par pazudušām personām.
Aptuveni puse no tām tiek meklētas, norāda Iekšlietu ministrija.

● Saskaņā ar jaunāko ANO informāciju par civiliedzīvotāju upuriem saistībā ar Krievijas bruņoto uzbrukumu Ukrainai
nogalināti 2829, tostarp 205 bērni un 3180 ievainoti, tostarp 303 bērni. Visbiežāk to izraisa gaisa uzbrukumi.
Faktiskais skaitlis ir daudz augstāks.

● Ukrainas Bruņoto spēku Ģenerālštābs ziņo par Krievijas armijas kopējiem zaudējumiem 2022. gada 30. aprīļa
10:00 (Dati tiek papildināti): Karavīri – virs 23200, Tanki – 1008, Bruņutransportieri – 2445, Lielgabali – 436, Gaisa
aizsardzības sistēmas – 77, Gaisa kuģi – 190, Helikopteri – 155, Transportlīdzekļi – 1701, MLRS (tālās darbības
artilērijas raķešu sistēma) – 151, Kuģi/laivas – 8, Degvielas cisternas – 76, UAV (bezpilota lidaparāti) – 232,
speciālais aprīkojums – 32, 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 Kijivas maiznīcai Good Bread for Good People, kas nodarbina cilvēkus ar invaliditāti un nodrošina
Kijivas iedzīvotājus ar maizi.

● 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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