
10:00, 02.05.2022.
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Azovstaļa. Nedēļas nogalē notika pirmā oficiālā evakuācija no Azovstaļas, pamiers ilga gandrīz divas dienas. Sestdien no
gruvešiem pie Azovstaļas rūpnīcas evakuēti aptuveni 20 civiliedzīvotāji. Svētdien Zelenskis apstiprināja 100 civiliedzīvotāju,
lielākoties sieviešu un bērnu, evakuāciju no aplenktās Mariupoles uz Ukrainas kontrolēto teritoriju. Vēl aptuveni 20 bērni joprojām
ir Azovstaļā. Apvienoto Nāciju Organizācija un Starptautiskā Sarkanā Krusta komiteja atviegloja to civiliedzīvotāju evakuāciju un
tika tālāk pārvesti uz Zaporižju. Evakuācijai nebija atļauts pievienoties nevienam ievainotajam karavīram. Kad daļējā evakuācija
bija pabeigta, uzbrukumi atsākās. Paredzams, ka pirmdien turpināsies civiliedzīvotāju evakuācija no Mariupoles.

Uzbrukumam pakļautās pilsētas. Raķešu uzbrukuma rezultātā tika bojāts Odesas lidostas skrejceļš. Nedēļas nogalē Harkivā
uzbrukumi turpinājās ar artilēriju, kā arī MLRS. Apšaudes laikā nogalināti vismaz trīs Harkivas apgabala iedzīvotāji, vēl 8 ievainoti.

2. maijā Krievijas raķešu uzbrukums trāpīja graudu liftam, Dņipropetrovskas apgabala Sineļnikoves rajonā, iznīcinot graudu
glabātavu. Zaporižjas apgabalā Krievijas karaspēks šāva uz augstceltnēm Orihovē, nogalinot divus cilvēkus un ievainojot četrus.
1. maijā četri civiliedzīvotāji gāja bojā, Krievijas veiktā apšaudē Limanā, Doņeckas apgabalā. Tika ievainoti vienpadsmit citi:
septiņi Limanā, trīs Volodimirivka un viens Jarovā. Patlaban nav iespējams noteikt precīzu upuru skaitu Mariupolē un Volnovahā.
Kopš 2022. gada 24. februāra Ukrainas kontrolētajā Doņeckas reģiona teritorijā nogalināti 290 civiliedzīvotāji un ievainoti 903,
neskaitot Volnovakhu un Mariupolu. 1. maijā Mikolajivas apgabalā Krievijas uzbrukuma rezultātā uzsprāga un aizdegās
lauksaimniecības noliktava ar 600 kg minerālmēslu. Mikolajivas piepilsētā tika izmantota kasešu munīcija. Krievijas karaspēks
turpina uzbrukt Ukrainas robežai Černihivas apgabalā. Krievijas karaspēks 30. aprīļa vakarā Ukrainas kontrolpunktā Senkivkā
uzbruka ar mortīru.

Īslaicīgi okupētās teritorijas. Hersonas apgabalā pazuduši mobilie sakari un visu operatoru internets. Hersona, Kahovkas
rajons, Novotroitska un Čaplinas kopienas un daļēji Zaporižjas apgabals palicis bez sakariem. Mobilo sakaru operatori ziņo, ka tā
nav tehniska problēma no viņu puses, kas nozīmē Krievijas mērķtiecīgu saziņas kanālu samazināšanu ar Ukrainas mobilo sakaru
operatoru starpniecību.

Īslaicīgās okupācijas dēļ Ukrainas Infrastruktūras ministrija ir paziņojusi par Berdjanskas, Mariupoles, Skadovskas un Hersonas
jūras ostu pagaidu slēgšanu līdz šo teritoriju atbrīvošanai no Krievijas okupācijas.

Mariupoles un apkaimes okupētās daļas apdzīvo nezināmi cilvēki. Mariupoles varas iestādes un iedzīvotāji ziņo, ka Krievijas
varas iestādes ir atsavinājušas Mariupoles iedzīvotāju mājas. Kāds Mariupoles ciema Stary Krym iedzīvotājs pastāstīja, ka viņas
mājā dzīvo svešinieki. Turklāt tā dēvētā ciema padome, kas darbojas zem Doņeckas tautas republikas karoga, deva viņiem
atļauju to darīt.

Ukrainas armija apgalvoja, ka tā sestdien atguvusi kontroli pār četriem ciematiem Harkivas apgabalā, apgalvojot, ka Krievijas
karaspēkam “nav izdevies” plāns ātri pārņemt kontroli pār plašām teritorijām austrumos.

Ārpolitika. ASV parlamenta spīkere Nensija Pelosi, tiekās ar Ukrainas prezidentu Volodomiru Zelenski pirmajā oficiālajā
Kongresa delegācijā Ukrainā kopš Krievijas iebrukuma. Spīkere Pelosi paziņoja par vēl nebijušu “drošības, ekonomisko un
humanitāro palīdzību no ASV puses, lai risinātu postošo cilvēku nodevu, ko Ukrainas tauta uzņēmusi pēc Putina velnišķīgā
iebrukuma”.

Polijas valsts sekretārs, Starptautiskās politikas biroja vadītājs, Jakubs Kumočs kļuva par pirmo starp potenciālajām
galvotājvalstīm, lai publiski paziņotu, ka nepiedalīsies tādā miera līgumā, kas prasītu nodot daļu Ukrainas teritorijas.

Vācijas galvenās opozīcijas partijas līderis Frīdrihs Mercs pirmdien apmeklēs Kijivu.

Dienvidkorejas vēstnieks Kims Hjuņs Te kopā ar dažiem aģentūras darbiniekiem atgriezās Kijivā. Viņš šodien atsāk darbu un jau
apsver darbinieku pakāpenisku atgriešanos. Pirms tam Austrijas vēstnieks kopā ar daļu darbinieku bija atgriezušies Kijivā.

Ukraina plāno pabeigt aptaujas otro daļu, lai līdz nākamās nedēļas beigām izvērtētu Ukrainas tiesību aktu atbilstību ES tiesību
aktiem un iegūtu kandidātvalsts statusu vasarā, norāda premjerministra vietniece Olga Stefanišņa. Anketu turpmāk iesniegs
izskatīšanai.

Cilvēktiesības. Ukraina un Krievija nedēļas nogalē turpināja vēl vienu karagūstekņu apmaiņu. Atpakaļ atgriezās 14 ukraiņi,
tostarp 7 militāristi un 7 civiliedzīvotāji. Starp viņiem bija arī militāriste stāvoklī.

Ukrainas pilsoņi pēc atgriešanās Ukrainā ziņo par saviem apstākļiem nebrīvē ar Krievijas spēkiem. Viņi runā par pazemošanu un
necilvēcīgiem apstākļiem. Starp tiem bija cilvēki, kuri bija smagi ievainoti, ar sepsi un amputētiem locekļiem. Nebrīvē Ukrainas
vīrieši tika spīdzināti, aizvesti uz Krievijas nometnēm, tad uz aizturēšanas centriem, kur viņi palika bez ārstniecības ar
apsaldējumiem un aizsietām rokām. Viņi bija ģērbušies cietumnieku formastērpā, galvas noskūtas. Viņi ziņo, ka tiek pratināti trīs
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Veselības drošība. Krievijas spēki turpina sagraut veselības aprūpes infrastruktūru okupētajās teritorijās. Starobilskā, Luhanskas
apgabalā un Mariupolē, Doņeckas apgabalā, okupantu spēki izveda atlikušos medicīnas ventilatorus. Mariupolē slimnīcas
saskaitīja aptuveni 60 ventilatorus.

Medicīnas darbinieki okupētajās teritorijās ir spiesti strādāt ar okupantiem, slimnīcas tiek piepildītas ar ievainotajiem karavīriem.
Ārstiem tiek veikta poligrāfa izmeklēšanas procedūra. Tie, kas izkrīt, piespiedu kārtā tiek nosūtīti uz frontes līniju. Saskaņā ar
Ukrainas izlūkdatiem, Vovčanskas reģionālajā prettuberkulozes nodaļā Harkivas apgabalā pacienti ar tuberkulozi tika vienkārši
izmesti uz ielas. Oleški un Hola Pristaņā, Hersona apgabalā, medicīnas darbinieki spiesti rūpēties par to slimnīcās atvestajiem
Krievijas karavīriem.

Sankcijas. Eiropas Savienība gatavojas sestajai sankciju paketei pret Krieviju. Paredzams, ka nākamā pakete būs paredzēta
Krievijas naftas, Krievijas un Baltkrievijas bankām, kā arī vairāk privātpersonām un uzņēmumiem. Paredzams, ka Sberbank, kas
ir lielākā banka Krievijā, būs sarakstā, kas nozīmē, ka tā tiks atvienota no SWIFT. Eiropas Komisija paredz pakāpeniskas
samazināšanas stratēģiju, lai līdz gada beigām atteiktos no Krievijas naftas. Atsevišķa stratēģija būs Ungārijai un Slovākijai, kuras
ir kritiski atkarīgas no Krievijas naftas. Ukrainas ārlietu ministrs Dmitro Kuleba sarunu laikā ar Eiropas Komisijas viceprezidentu
Žuzepu Borelu mudināja nākamo sankciju sarakstā iekļaut Krievijas naftas aizliegumu. Tikmēr Ungārija draudēja uzlikt veto
jebkādiem priekšlikumiem, kuru mērķis ir ierobežot Krievijas enerģijas importu.

Vācijas ārlietu ministre Annalena Bērboka apgalvo, ka nav iespējams atcelt sankcijas pret Krieviju pirms tās karaspēka pilnīgas
izvešanas no Ukrainas teritorijas, tostarp no Donbasa un Krimas. Sankcijas, norāda ārlietu ministre, palīdz nodrošināt, lai
turpmāko dažu gadu laikā Krievijas spēku tālākas militārās operācijas citos reģionos būtu neiespējamas.

Krievijas kosmosa programmas vadītājs Dmitrijs Rogozins paziņojis, ka Maskava izstājas no Starptautiskās kosmosa stacijas,
ziņo Bloomberg.

Dekolonizācija. Mākslas nami ir platformas ne tikai mākslas prezentācijai, bet arī pagātnes pārskatīšanai, kā arī tagadējiem
vēstures stāstījumiem. Tomēr Krievijas pēdas var pamanīt izstāžu telpās visā pasaulē. Filozofe un mākslas kritiķe Marija
Nazarenko aplūko Rouge izstādi Grand Palais Parīzē, Russian Dadais Karalienes Sofijas muzejā Madridē, visai neseno izstādi
The Morozov Collection fondā Louis Vuitton un Repin Petit Palais. Vairāk par krievu koloniālismu mākslas telpā lasiet rakstā
“Krievijas utopijas ētiskie paradoksi Eiropas muzejos”.

Lasāmviela:

● Washington Post: Diena ar mediķu brigādi Harkivā, kas ārstē ievainotos.
● Washington Post: Ukrainas musulmaņi nopeļ Krievijas iebrukumu. Ukrainā apmēram 1 % iedzīvotāju ir musulmaņi. Seko

reportieriem no Ļvivas musulmaņu kopienas centra. 1. un 2. maijā musulmaņu kopiena svin Eid al-Fitr. Ukrainas Bruņoto
spēku koris ierakstīja video sveicienu.

Statistika:

● Spīdzināšana, izvarošana un laupīšana. Atvērtas vairāk nekā 9000 kara noziegumu lietas.
● Kopš 2022. gada 24. februāra Ukrainas kontrolētajā Doņeckas reģiona teritorijā nogalināti 290 civiliedzīvotāji un ievainoti

903, neskaitot Volnovahu un Mariupoli.
● Vairāk nekā 1 miljons ukraiņu kopš kara sākuma atgriezušies Ukrainā. Sestdien 23500 cilvēku devās uz Poliju, kamēr

26800 atgriezās Ukrainā, liecina Polijas robeždienesta dati.
● Ukrainas Bruņoto spēku Ģenerālštābs ziņo par Krievijas armijas kopējiem zaudējumiem 2022. gada 2. maija 10:00 (Dati

tiek papildināti): Karavīri – virs 23800, Tanki – 1048, Bruņutransportieri – 2519, Lielgabali – 459, Gaisa aizsardzības
sistēmas – 80, Gaisa kuģi – 194, Helikopteri – 155, Transportlīdzekļi un degvielas cisternas – 1824, MLRS (tālās
darbības artilērijas raķešu sistēma) – 152, Kuģi/laivas – 8, UAV (bezpilota lidaparāti) – 271, speciālais aprīkojums – 38,
Spārnotā raķetes – 84. 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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