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Jaunumi par ANO/ES sankcijām
2020. gada 6. janvārī Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO) Drošības padome noteica
sankcijas pret pieciem Mali valstspiederīgajiem. Sankcijas noteiktas pret Ahmed Albachar,
Houka Al Housseini, Mahri Sidi Amar Ben Daha, Mohamed Ben Ahmed Mahri un
Mohamed Ould Mataly saskaņā ar Rezolūciju 2374.
https://www.un.org/press/en/2019/sc14064.doc.htm
2020. gada 7. janvārī ANO Drošības padome atcēla sankcijas pret 15 Irākā reģistrētām
juridiskajām personām, kurām saskaņā ar Rezolūciju 1483 (2003) finanšu līdzekļu
ierobežojumi tiek atcelti.
https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/1518#current%20sanctions
2020. gada 9. janvārī Eiropas Savienības (ES) augstais pārstāvis Žuzepe Borels pauda
nostāju, ka ES ir gatava sākt darbu, lai piemērotu mērķētus pasākumus pret personām, kas
iesaistītas Venecuēlā veiktajos tiesību pārkāpumos. https://europa.eu/!gd89fD
2020. gada 13. janvārī ES Padome pagarināja “Teroristu sarakstu”, kurā uzskaitītas
personas, grupas un vienības, kam terorisma apkarošanas nolūkā piemēro ierobežojošus
pasākumus. Šajā sarakstā iekļautajiem piemēro līdzekļu un citu finanšu aktīvu iesaldēšanu
ES. https://europa.eu/!Tx94nn
2020. gada 27. janvārī ES Padome pagarināja sankcijas pret Tunisiju līdz 2021. gada
31. janvārim, nosakot sankcijas pret 48 personām par nelikumīgām darbībām ar valsts
līdzekļiem. https://europa.eu/!BX97fK
2020. gada 28. janvārī ES Padome noteica sankcijas pret septiņām Krievijas
valstspiederīgām personām, kuras veica darbības, ar kurām tiek grauta vai apdraudēta
Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība. https://europa.eu/!qu79RY

Jaunumi par ASV OFAC sankcijām
2020. gada 7. janvārī ASV Ārvalstu aktīvu kontroles birojs (Office of Foreign Asset
Control, OFAC) iekļāva 3 personas, Aas’ib Ahl al-Haq, Qays al-Khazali un Laith alKhazali, starptautisko teroristu sarakstā saskaņā ar Executive Order 13224.
https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Documents/13224.pdf

2020. gada 8. janvārī ASV OFAC pagarināja izdotās vispārējās licences darbības periodu,
kas attiecas uz Venecuēlu līdz 2020. gada 21. janvārim.
https://www.treasury.gov/resourcecenter/sanctions/Programs/Documents/venezuela_gl6.pdf
2020. gada 8. janvārī ASV OFAC noteica sankcijas pret Dienvidsudānas viceprezidentu
Taban Deng Gai par vairāku cilvēktiesību pārkāpumu veikšanu.
https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm869
2020. gada 13. janvārī ASV OFAC noteica sankcijas pret 7 Venecuēlas amatpersonām par
Venecuēlas demokrātijas graušanu. Sankcijas tika noteiktas pret Jose Brito Rodriguez,
Franklyn Leonardo Duarte, Negal Morales Llovera, Jose Noriega Figueroa, Luis Parra
Rivero, Conrado Perez Linares un Adolfo Superlano.
https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm871
2020. gada 15. janvārī ASV OFAC noteica sankcijas pret Ziemeļkorejas tirdzniecības
korporāciju Korea Namgang Trading Corporation un Beijing Sukbakso par dalību personu
transportēšanā ārpus Ziemeļkorejas ar mērķi gūt finansiālu labumu Ziemeļkorejas valdībai.
https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm874
2020. gada 22. janvārī ASV OFAC noteica sankcijas pret 15 lidaparātiem, jo to īpašnieks
ir Petroleos de Venezuela, kurš saskaņā ar Executive Order 13884 ir sankcionēts par
Maduro režīma atbalstīšanu Venecuēlā.
https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm884
2020. gada 24. janvārī ASV OFAC noteica sankcijas četriem starptautiskajiem naftas
ķīmijas uzņēmumiem par iespējamu bezskaidras naudas pārskaitījumu veikšanu Irānai
piederošajai National Iranian Oil kompānijai.
https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm885

Aktualitātes sankciju jautājumos Latvijā
2020. gada 9. janvārī Ārlietu ministrijā notika Sankciju koordinācijas padomes sēde, kurā
Padomē pārstāvētās institūcijas diskutēja par ASV OFAC noteiktajām sankcijām pret
vairākām Latvijas personām. Padome uzklausīja Ventspils pilsētas domes pārstāvjus par
situāciju Ventspilī, kā arī apmainījās ar informāciju, lai koordinētu noteikto sankciju
atbilstošu un efektīvu ievērošanu.
https://www.mfa.gov.lv/aktualitates/zinas/65220-sankciju-koordinacijas-padomes-sedeapspriez-asv-noteiktas-sankcijas-pret-vairakam-latvijas-personam
2020. gada 8. janvārī stājās spēkā grozījumi Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK)
2019. gada 29. janvāra noteikumos Nr. 13 "Sankciju riska pārvaldīšanas normatīvie
noteikumi". https://www.vestnesis.lv/op/2020/2.4

2020. gada 16. janvārī FKTK izdeva vispārējo saskaņojumu Latvijas finanšu tirgus dalībniekiem
par FKTK 29.01.2019. normatīvo noteikumu Nr.13 “Sankciju riska pārvaldīšanas normatīvie
noteikumi” 18.1 punktā noteikto izņēmumu piemērošanu. https://www.fktk.lv/jaunumi/citasaktualitates/informacija-finansu-tirgus-dalibniekiem-par-sankciju-riska-parvaldisanasnormativajos-noteikumos-mineto-iznemumu-piemerosanu/
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