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Jaunumi par ANO/ES sankcijām
2021. gada 11. oktobrī Eiropas Savienība (turpmāk - ES) saskaņā ar Padomes Lēmumu (KĀDP)
2021/1799, ar ko groza Lēmumu (KĀDP) 2018/1544 par ierobežojošiem pasākumiem pret ķīmisko
ieroču izplatīšanu un izmantošanu, pagarināja tās 2018. gadā noteiktos ierobežojošos pasākumus pret
ķīmisko ieroču izplatīšanu un izmantošanu līdz 2022. gada 16. oktobrim.
Pieejams: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=celex%3A32021D1799
2021. gada 11. oktobrī ES saskaņā ar Padomes Lēmumu (KĀDP) 2021/1800, ar ko groza Lēmumu
(KĀDP) 2019/1720 par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Nikaragvā, pagarināja sankcijas
saistībā ar situāciju Nikaragvā līdz 2022. gada 15.oktobrim.
Pieejams: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=celex%3A32021D1800
2021. gada 11. oktobrī ES saskaņā ar Padomes īstenošanas Regulu (ES) 2021/1791, ar kuru īsteno
Regulu (ES) Nr. 269/2014 par ierobežojošiem pasākumiem attiecībā uz darbībām, ar ko tiek grauta vai
apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, noteica sankcijas pret 8 personām.
Pieejams:https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32021R1791&qid=1635506003445
2021. gada 18. oktobrī ES Padome saskaņā ar Padomes Lēmumu (KĀDP) 2021/1825, ar kuru groza
Lēmumu (KĀDP) 2016/1693, ar ko paredz ierobežojošus pasākumus pret ISIL (Da'esh) un Al-Qaida un
ar tām saistītām personām, grupām, uzņēmumiem un vienībām, pagarināja sankcijas līdz 2022. gada
31. oktobrim.
Pieejams:https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX%3A32021D1825
2021. gada 18. oktobrī ES Padome saskaņā ar Padomes Regulu (ES) 2021/1819 grozīja Padomes Regulu
(ES) Nr. 224/2014 saistībā ar situāciju Centrālāfrikas Republikā, lai precizētu noteikto sankciju tvērumu.
Pieejams:https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.369.01.0001.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2021%3A369
%3ATOC
2021. gada 18. oktobrī ES Padome saskaņā ar Padomes Lēmumu (KĀDP) 2021/1823 grozīja Padomes
Lēmumu 2013/798/KĀDP saistībā ar situāciju Centrālāfrikas Republikā, lai precizētu noteikto sankciju
tvērumu.
Pieejams:https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021D1823&from=EN

2021. gada 22. oktobrī ES saskaņā ar Padomes Regulu (ES) 2021/1863 grozīja Regulu
(EK) Nr. 1183/2005 saistībā ar Kongo Demokrātisko Republiku, lai precizētu noteikto sankciju tvērumu.
Pieejams:https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021R1863&from=EN
2021. gada 25. oktobrī ANO Drošības padome saskaņā ar Rezolūcijām Nr. 1970 (2011), Nr. 2213 (2015)
un Nr. 2441 (2018) noteica sankcijas pret vienu Lībijas pilsoni.
Pieejams: https://www.un.org/press/en/2021/sc14674.doc.htm

Jaunumi par ASV OFAC sankcijām
2021. gada 1. oktobrī Amerikas Savienoto Valstu Ārvalstu aktīvu kontroles birojs (turpmāk – ASV
OFAC) skaidroja, ka autorizācijām, kas ir noteiktas Venezuela-related General Licenses paragrāfa (a)
punktos 7C un 20B, termiņš nav iztecējis.
Pieejams:https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/recent-actions/20211001
2021. gada 6. oktobrī ASV OFAC noteica sankcijas pret četriem Meksikas pilsoņiem.
Pieejams:https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/recent-actions/20211006
2021. gada 8. oktobrī ASV OFAC atcēla sankcijas pret 6 Irānā reģistrētām juridiskajām personām.
Pieejams:https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/recent-actions/20211008
2021. gada 15. oktobrī ASV OFAC publicēja Sankciju atbilstības vadlīnijas virtuālās valūtas nozarei
(Sanctions Compliance Guidance for the Virtual Currency Industry).
Pieejams:https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/recent-actions/20211015
2021. gada 15. oktobrī ASV OFAC precizēja terminu digital currency, digital currency wallet, digital
currency address, un virtual currency nozīmi, kā arī skaidroja virtuālās valūtas bloķēšanas procesu.
Pieejams: https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/faqs/559
https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/faqs/646
2021. gada 18. oktobrī ASV Valsts kase publicēja 2021. gada ekonomisko un finansiālo sankciju
pārskatu. Šajā pārskatā ir iekļautas ASV Valsts kases izdotās rekomendācijas sankciju efektivitātes
uzlabošanai un ASV interešu nodrošināšanai.
Pieejams: https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy0413
2021. gada 22. oktobrī ASV OFAC mainīja identificējošo informāciju par vienu Meksikas pilsoni.
Pieejams:https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/recent-actions/20211022

2021. gada 26. oktobrī ASV OFAC noteica sankcijas pret Lībijas pilsoni, kā arī mainīja identificējošu
informāciju par Kuveitas pilsoni.
Pieejams:https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/recent-actions/20211026
2021. gada 28. oktobrī ASV OFAC noteica sankcijas pret trīs Libānas pilsoņiem.
Pieejams: https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy0440
2021. gada 29. oktobrī ASV OFAC noteica sankcijas pret 6 Irānas pilsoņiem un mainīja identificējošo
informāciju Libērijā reģistrētu kuģi.
Pieejams:https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/recent-actions/20211029

Aktualitātes sankciju jautājumos Latvijā
2021. gada 11. oktobrī Ārlietu ministrija tiešsaistē rīkoja Sankciju koordinācijas padomes kārtējo sēdi,
kurā galvenā uzmanība tika veltīta jautājumam par Eiropas Savienības noteikto sankciju pret Krieviju un
Baltkrieviju īstenošanu un to ietekmi uz Latvijas ekonomiku.
Pieejams:https://www.mfa.gov.lv/lv/jaunums/sankciju-koordinacijas-padomes-sede-2021-gada-11oktobri
2021. gada 18. oktobrī Luksemburgā Latvijas ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs piedalījās Eiropas
Savienības Ārlietu padomes sanāksmē, kurā, pievēršoties Baltkrievijas situācijai, E. Rinkēvičs pauda
nostāju, ka Eiropas Savienībai jāturpina spiediens uz Baltkrieviju, izstrādājot sankciju piekto kārtu.
Pieejams:https://www.mfa.gov.lv/lv/jaunums/arlietu-ministrs-aicina-paplasinat-sankcijas-pretbaltkrieviju

Plašāka informācija par sankcijām pieejama arī Ārlietu ministrijas mājaslapas sadaļā Sankcijas.
Sagatavoja: Ārlietu ministrijas Juridiskā departamenta Sankciju nodaļa, e-pasts: sankcijas@mfa.gov.lv

