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Karš Ukrainā. Apskats par aizvadīto diennakti. 63. diena.
Sagatavoja Sofija Olijnika and Marianna Zavijska

Uzbrukumam pakļautās pilsētas. Dņipropetrovskas apgabalā naktī tika apšaudīta Zelenodoļskas teritorija, kas
robežojas ar Hersonas apgabalu. Triecienu dēļ tika bojāts energoinfrastruktūras uzņēmums. Viens cilvēks guva traumas.
Uzbrukumi turpinājās Harkivā, izraisot vairākus ugunsgrēkus dzīvojamos rajonos. Uzbrukumi Zoločivā, Derhači un
Čuhujivā, jo notiek aktīvas kaujas Izjumas virzienā. Diennakts laikā 3 cilvēki nogalināti un 12 ievainoti Harkivas apgabalā.
Cīņas turpinājās apdzīvotajās vietās, kas robežojas ar Hersonas apgabalu, bet sprādzieni un gaisa triecieni notika gandrīz
visā Hersonas apgabalā. Gandrīz visa Luhanskas apgabala teritorija ir cietusi uzbrukumos. Tomēr visstiprākās kaujas bija
pret Rubižni un Lisičansku. Lisičanskā apšaudīta skola, kuras bumbu patversmē slēpjas 23 cilvēki. Doņeckas apgabalā,
visas frontes līnijas garumā turpinājās aktīvas kaujas. Avdijivka rika apšaudīta ar raķešu artilēriju, un bija arī gaisa
uzbrukumi. Svitlodarskas teritoriālajai kopienai uzbruka ar kasešu munīciju. Marjinka, Krasnohorivk, Vuhledara un Limana
visu nakti tika apšaudītas. Krievijas prezidents sarunājās ar Turcijas prezidentu Erdoganu. Viņaprāt, Mariupoli jau
sagūstījusi Krievijas armija, un tur nebija nekādas karadarbības. Tāpēc iejaukšanās nav vajadzīga. Tikmēr 26. aprīļa naktī
Azovstaļai tika sarīkoti 35 gaisa uzbrukumi, atstājot ievainotos civiliedzīvotājus un Ukrainas karavīrus zem gruvešiem.
Sumu apgabalā nav atļauts pārvietoties 1 km attālumā no Krievijas robežas. Ierobežojumi izriet no nesenajām
provokācijām un nejaušiem uzbrukumiem no Krievijas puses pie robežas ar Ukrainu. Šorīt, jau otro reizi divu dienu laikā,
Odesas apgabalā tika apšaudīts tilts pār Dņestras grīvu.

Īslaicīgi okupētās teritorijas. Hersonā Krievijas karaspēks iecēla jaunu reģionālās pārvaldes vadītāju, kā arī jaunu
pilsētas mēru. Par reģionālās pārvaldes vadītāju iecelts Volodimirs Saldo, kurš bija Herson mērs 2002.-2012. gadā un
parlamenta deputāts no prokrieviskās Reģionu partijas. Oleksandrs Kobets, tā dēvētais jaunais Hersonas mērs, ir bijušais
leģitīmā Hersona mēra Igora Koljaņeva šoferis. Likumīgās Hersonas varas iestādes atsakās sadarboties ar
pašpasludinātajām vietējām varas iestādēm. Šodien tiek ziņots, ka ir jānotiek pseidoreferendumam par Hersonas Tautas
Republikas izveidi. Tikmēr Krievijas Aizsardzības ministrija ziņo, ka ir atbrīvojusi visu Hersonas reģionu, tādējādi tā atrodas
viņu kontrolē.

Cilvēktiesības. Rubižnē, Luhanskas apgabalā, Krievijas karaspēks draud sievietēm nošaut savus bērnus, ja viņi atteiksies
ziņot par Ukrainas armijas pozīcijām. Kaujinieki sagūsta bērnus, tādējādi piespiežot sievietes pārbaudīt Ukrainas armijas
pozīcijas un ziņot, lai glābtu savu bērnu dzīvības.

Īslaicīgi okupētajās teritorijās ir apdraudēta izglītības sistēma. Vienā no apdzīvotajām vietām Zaporižjas apgabalā Krievijas
karaspēks 2. maijā piespieda skolotājus atgriezties savās darbavietās, sekojot Krievijas izglītības mācību programmai.
Tiem, kas nevēlas sadarboties, ir jāaiziet no darba. Okupētajā Krimā skolotāji rīko īpašas skaidrojošas mācību stundas
bērniem par “īpašo operāciju” Ukrainā. Bērnudārzos bērni spiesti zīmēt plakātus ar rašistu simbolu “Z”.

27. aprīlī Albānija un Francija sasauks Arria-formula, Drošības padomes locekļu neformālu sanāksmi, lai apspriestu, kā
ANO var atbalstīt un koordinēt atbildības izmeklēšanu par smagiem noziegumiem Ukrainā. Dalībnieki vidū būs
Starptautiskās Krimināltiesas prokurors, Ukrainas ārlietu ministrs, Ukrainas ģenerālprokurors, ANO augstais cilvēktiesību
komisārs, Clooney Foundation for Justice, Human Rights Watch krīzes un konfliktu direktors. Kamēr Krievijas spēki ir
pastrādājuši lielāko daļu šķietamo kara noziegumu, ir bijuši arī ziņojumi par Ukrainas kara likumu pārkāpumiem. Human
Rights Watch ir mudinājusi Ukrainas varas iestādes izmeklēt, kā Ukrainas spēki, iespējams, ļaunprātīgi izmanto Krievijas
karagūstekņus. Ukrainai vajadzētu arī izmeklēt apsūdzības, ka tās spēki izmantojuši aizliegto kasešu munīciju, kā ziņo The
New York Times, un saukt pie atbildības ikvienu, kas ir atbildīgs par šo ieroču izmantošanu.

Ārpolitika. 40 valstu ministri pulcējās Rammšteinas bāzē Vācijā, lai apspriestu un saskaņotu atbalstu Ukrainai un
pretpasākumus pret Krievijas Federāciju. Aizsardzības nozares vadītāji ik mēnesi turpinās līdzīgas sanāksmes, kas liecina
par gatavošanos ilgam karam. Izveidotajam Ukrainas EUCOM kontroles centram būtu jākalpo par labas gribas līdzekli, lai
stiprinātu centienus un koordinētu palīdzību. Aizsardzības sekretārs sacīja, ka ASV mērķis ir panākt, lai Krievija vairs
nesaņemtu ienākumus agresijai pret saviem kaimiņiem.

Tikmēr Vācija veikusi atpakaļsoli attiecībā uz pretgaisa aizsardzības piegādi Ukrainai. Vācijas valdība apstiprinājusi 50
lietoto Gepard Flakpanzer transportlīdzekļu piegādi Ukrainai. Tie ir paredzēti gaisa aizsardzībai, bet tos var izmantot arī
pret mērķiem uz zemes. Sistēma tika izstrādāta Aukstā kara laikā, bet kopš tā laika tā ir atjaunināta.

ANO ģenerālsekretārs Antoniu Gutērrešs otrdien Maskavā tikās ar Krievijas prezidentu. Putins “principā” piekrita ANO un
Starptautiskā Sarkanā Krusta komitejas (ICRC) iesaistei civiliedzīvotāju evakuēšanā no aplenktās Azovstaļas Mariupolē.
Tomēr, kā jau tika minēts, Putins uzskata, ka Mariupoli ieņēmuši krievi. Vēlāk preses konferencē ar Krievijas ārlietu ministru
Sergeju Lavrovu Gutērrešs paziņoja, ka viņš ir ierosinājis “Krievijas, Ukrainas un ANO amatpersonu humānu kontaktu
grupu” “meklēt iespējas drošu koridoru atvēršanai ar vietējām karadarbībām un garantēt, ka tās patiešām ir efektīvas”.

Nīderlande no 27. aprīļa aptur ceļošanas vīzu izsniegšanu. Lēmums nāk, kā atbildes solis uz 15 Nīderlandes diplomātu
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izraidīšanu no Krievijas.

ASV Likumu komiteja tiksies 27. aprīlī sanāksmē par Ukrainas 2022. gada demokrātijas aizsardzības aizdevuma un nomas
likumu.

Energoapgādes drošība. Krievija turpina kodolterorismu. Vakar tika fiksētas trīs raķetes, kas lidoja zemu, tieši virs
Zaporižjas AES. Dienu iepriekš līdzīga rīcība novērota virs Hmeļnickas AES.

Krievija pārgājusi no šantāžām ar gāzi uz reāliem soļiem. Krievija nogriezusi dabasgāzes piegādes Polijai un Bulgārijai
sakarā ar ekonomiskā konflikta eskalāciju, kas balstīta uz viņu atbalstu Ukrainai, kā arī atteikšanos maksāt par gāzi rubļos.
45 % gāzes Polijā nāk no Krievijas, kas potenciāli varētu nopietni ietekmēt valsts mājsaimniecības. Tomēr Polija sadedzina
ogles, nevis gāzi lielākajai daļai tās elektroenerģijas, tāpēc, iespējams, tā ir mazāk ievainojama šajā jomā. Bulgārija saņem
aptuveni 90 % gāzes no Krievijas, valsts vadība apgalvo, ka pašlaik nav paredzēti gāzes ierobežojumi.

Lasāmviela:

● Atlantic: Ukraina un vārdi, kuri ved uz masu slepkavību.
● Globe and Mail: Kara noziegumu lietas veidošana pret Vladimiru Putinu.

Statistika:

● Ukrainas aizsardzības ministra vietniece Anna Maljara sacīja, ka Krievija kopš kara sākuma ir izšāvusi 1300
raķetes uz Ukrainu, kas, pēc Ukrainas domām, ir puse no Krievijas kopējā arsenāla. Pārējo raķešu krājumu
izmantošana Krievijai, visticamāk, nav iespēja, jo ir vajadzīgas rezerves. Ražošanu traucē arī izejvielu trūkums
sankciju dēļ, tostarp elektronisko mikroshēmām.

● Kara divu mēnešu laikā okupantu armija iznīcinājusi 154 rūpnīcas un uzņēmumus, 1508 izglītības iestādes (tai
skaitā 408 bērnudārzus), 102 no kurām nevar atjaunot, 347 veselības aprūpes iestādes (36 nevar atjaunot), 109
kultūrtelpas, 11 civilās lidostas, 2 ostas un ostu infrastruktūru.

● Ukrainas Bruņoto spēku Ģenerālštābs ziņo par Krievijas armijas kopējiem zaudējumiem 2022. gada 27. aprīļa
10:00 (Dati tiek papildināti): Karavīri – virs 22400, Tanki – 939, Bruņutransportieri – 2342, Lielgabali – 421, Gaisa
aizsardzības sistēmas – 71, Gaisa kuģi – 185, Helikopteri – 155, Transportlīdzekļi – 1666, MLRS (tālās darbības
artilērijas raķešu sistēma) – 154, Kuģi/laivas – 8, Degvielas cisternas – 76, UAV (bezpilota lidaparāti) – 207,
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 Zgraya, kas ir brīvprātīgo grupa, kas atbalstījusi karaspēku Ukrainas austrumos 2014-2015. gadā.
Viņi ir atsākuši darbu, palīdzot civiliedzīvotājiem un slimnīcām ar medicīnu un aprīkojumu, Ukrainas Bruņotajiem
spēkiem un teritoriālo aizsardzību ar iekārtām, tehniku, medicīnu un pārtiku. Iepazīstieties un atbalstiet.

● 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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