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Jaunumi par ANO/ES sankcijām
2021. gada 2. decembrī Eiropas Savienība (turpmāk – ES) saskaņā ar Padomes Īstenošanas
regulu (ES) 2021/2124 un Padomes Īstenošanas lēmumu (KĀDP) 2021/2125 noteica
sankcijas pret 17 Baltkrievijas pilsoņiem un 11 Baltkrievijā reģistrētām juridiskām
personām.
Pieejams: https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021R2124&from=EN; https://eurlex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021D2125&from=EN
2021. gada 3. decembrī Apvienoto Nāciju Organizācijas (turpmāk – ANO) Drošības
Padome saskaņā ar rezolūciju Nr. 1970 (2011) līdz 2022. gada 31. maijam humānu
apsvērumu dēļ atcēla pret trīs Lībijas pilsoņiem noteiktos ceļošanas ierobežojumus.
Pieejams: https://www.un.org/press/en/2021/sc14718.doc.htm
2021. gada 6. decembrī ES saskaņā ar Padomes Īstenošanas regulu (ES) 2021/2151 un
Padomes Lēmumu (KĀDP) 2021/2160 atcēla sankcijas pret vienu Lībijas pilsoni un grozīja
identificējošo informāciju par trīs Krievijas, diviem Korejas Tautas Demokrātiskās
Republikas, vienu Ķīnas un vienu Lībijas pilsoni.
Pieejams: https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021R2151&from=EN; https://eurlex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021D2160&from=EN
2021. gada 6. decembrī ES saskaņā ar Padomes Īstenošanas regulu (ES) 2021/2152 atcēla
sankcijas pret vienu Ukrainas pilsoni.
Pieejams: https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021R2152&from=EN
2021. gada 8. decembrī ANO Drošības Padome saskaņā ar rezolūciju Nr. 1518 (2003)
atcēla sankcijas pret diviem Irākas pilsoņiem.
Pieejams: https://www.un.org/press/en/2021/sc14726.doc.htm
2021. gada 9. decembrī ES saskaņā ar Padomes Īstenošanas regulu (ES) 2021/2177 un
Padomes Lēmumu (KĀDP) 2021/2181 pagarināja noteiktās sankcijas pret 10 Kongo
Republikas pilsoņiem un atcēla sankcijas pret vienu Kongo Republikas pilsoni.

Pieejams: https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021R2177&from=EN; https://eurlex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021D2181&from=LV
2021. gada 13. decembrī ES noteica sankcijas pret privāto militāro kompāniju, Vāgnera
grupu, un vairākiem tās dalībniekiem. Sankcijas ir noteiktas vairāku režīmu ietvaros.
Saskaņā ar Padomes Īstenošanas regulu (ES) 2021/2195 un Padomes Lēmumu
(KĀDP) 2021/2197 ir noteiktas sankcijas pret trīs Krievijas pilsoņiem un vienu Krievijā
bāzētu vienību – Vāgnera grupu. Saskaņā ar Padomes Īstenošanas regulu (ES) 2021/2192
un Padomes Īstenošanas lēmumu (KĀDP) 2021/2198 ir noteiktas sankcijas pret vienu
Krievijas pilsoni. Saskaņā ar Padomes Īstenošanas regulu (ES) 2021/2194 un Padomes
Īstenošanas lēmumu (KĀDP) 2021/2199 ir noteiktas sankcijas pret diviem Krievijas
pilsoņiem un trīs Krievijā reģistrētām juridiskām personām. Saskaņā ar Padomes
Īstenošanas regulu (ES) 2021/2193 un Padomes Lēmumu (KĀDP) 2021/2196 ir noteiktas
sankcijas pret trīs Krievijas pilsoņiem.
Pieejams: Cilvēktiesību sankciju režīms: https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021R2195&from=LV; https://eurlex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021D2197&from=EN
Lībijas sankciju režīms: https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021R2192&from=EN; https://eurlex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021D2198&from=EN
Sīrijas sankciju režīms: https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021R2194&from=EN; https://eurlex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021D2199&from=EN
Ukrainas sankciju režīms: https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021R2193&from=EN; https://eurlex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021D2196&from=EN
2021. gada 13. decembrī ES grozīja sankciju režīmu saistībā ar Mali.
Pieejams: https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/LV/TXT/?uri=CELEX%3A32021R2201&qid=1640788880721
2021. gada 17. decembrī ANO Drošības Padome pieņēma rezolūciju Nr. 2610 (2021), ar
kuru tika pagarināts ombuda un uzraudzības komandas mandāts uz 30 mēnešiem, kā arī
vēlreiz apstiprināja noteiktos ierobežojošos pasākumus pret ISIL (Da'esh) un Al-Qaida un
ar tām saistītām personām, grupām, uzņēmumiem un vienībām.
Pieejams: https://www.un.org/press/en/2021/sc14741.doc.htm
2021. gada 17. decembrī ANO Drošības Padome pieņēma rezolūciju Nr. 2611 (2021), ar
kuru tika pagarināts mandāts uzraudzības komandai, kura uzrauga sankciju ievērošanu pret
ar Talibānu saistītām personām, grupām, uzņēmumiem un vienībām.
Pieejams: https://www.un.org/press/en/2021/sc14742.doc.htm

2021. gada 21. decembrī ANO Drošības Padome saskaņā ar rezolūcijām Nr. 1267 (1999),
Nr. 1989 (2011) un Nr. 2253 (2015) noteica sankcijas pret vienu Afganistānas pilsoni.
Pieejams: https://www.un.org/press/en/2021/sc14748.doc.htm
2021. gada 21. decembrī ANO Drošības Padome saskaņā ar rezolūciju Nr. 2127 (2013)
noteica sankcijas pret vienu Centrālāfrikas Republikas pilsoni.
Pieejams: https://www.un.org/press/en/2021/sc14749.doc.htm
2021. gada 21. decembrī ES Tiesa sniedza savu pirmo prejudiciālo nolēmumu saistībā ar
Bloķēšanas statūtu lietā C-124/20 Bank Melli Iran v Telekom Deutschland GmbH. Kā viens
no jautājumiem tika izskatīts Padomes Regulas (EK) Nr. 2271/96 (1996. gada 22.
novembris) 5. panta interpretācija situācijā, kad ES uzņēmums izbeidz līgumsaistības ar
uzņēmumu, pret kuru Amerikas Savienoto Valstu Ārvalstu aktīvu kontroles birojs ir
noteicis sankcijas.
Pieejams: https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX:62020CJ0124&from=EN
2021. gada 29. decembrī ANO Drošības Padome saskaņā ar rezolūcijām Nr. 1267 (1999),
Nr. 1989 (2011), Nr. 2253 (2015) un Nr. 2368 (2017) noteica sankcijas pret vienu Tunisijas
pilsoni un vienu grupējumu.
Pieejams: https://www.un.org/press/en/2021/sc14755.doc.htm
2021. gada 29. decembrī ANO Drošības Padome saskaņā ar rezolūcijām Nr. 1267 (1999),
Nr. 1989 (2011) un Nr. 2253 (2015) pieņēma tehniskus labojumus saistībā ar sankciju
režīmu pret ISIL (Da'esh) un Al-Qaida un ar tām saistītām personām, grupām,
uzņēmumiem un vienībām.
Pieejams: https://www.un.org/press/en/2021/sc14753.doc.htm

Jaunumi par ASV OFAC sankcijām
2021. gada 1. decembrī Amerikas Savienoto Valstu Ārvalstu aktīvu kontroles birojs
(turpmāk – ASV OFAC) noteica sankcijas pret trīs Kolumbijas pilsoņiem un divām
Kolumbijā reģistrētām juridiskām personām. Vienlaikus ASV OFAC atcēla sankcijas pret
217 Kolumbijas, četriem Ekvadoras un trīs Venecuēlas pilsoņiem, kā arī deviņām
Kolumbijā, divām Kostarikā un divām Šveicē reģistrētām juridiskām personām. Papildus
tika grozīta četru Venecuēlas un četru Kolumbijas pilsoņu identificējošā informācija.
Pieejams: https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/recentactions/20211201

2021. gada 2. decembrī ASV OFAC noteica sankcijas pret 20 Baltkrievijas pilsoņiem,
12 Baltkrievijā reģistrētām juridiskām personām un trīs lidaparātiem. Tāpat ASV OFAC
publicēja 1. Baltkrievijas direktīvu, piekto Baltkrievijas vispārīgo licenci un 10 jaunas
atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem par sankcijām pret Baltkrieviju.
Pieejams: https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/recentactions/20211202
2021. gada 6. decembrī ASV OFAC globālo Magņitska sankciju režīma ietvaros noteica
sankcijas pret vienu Demokrātiskās Kongo Republikas pilsoni, 11 Demokrātiskajā Kongo
Republikā reģistrētām juridiskām personām un vienu Gibraltārā reģistrētu juridisku
personu. Vienlaikus ASV OFAC grozīja identificējošo informāciju par vienu Britu
Virdžīnās, vienu Nīderlandē un vienu Demokrātiskajā Kongo Republikā reģistrētu
juridisku personu.
Pieejams: https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/recentactions/20211206
2021. gada 7. decembrī ASV OFAC globālo Magņitska sankciju režīma ietvaros noteica
sankcijas pret astoņiem Irānas, vienu Ugandas un septiņiem Sīrijas pilsoņiem, kā arī pret
četrām Irānā reģistrētām juridiskām personām. Papildus ASV OFAC grozīja identificējošo
informāciju par vienu Irānas pilsoni.
Pieejams: https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/recentactions/20211207
2021. gada 8. decembrī ASV OFAC globālo Magņitska sankciju režīma ietvaros noteica
sankcijas pret septiņiem Serbijas, sešiem Kosovas un trīs Salvadoras Republikas pilsoņiem,
kā arī 12 Kosovā, 10 Serbijā, vienu Bulgārijā un vienu Horvātijā reģistrētu juridisko
personu.
Pieejams: https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/recentactions/20211208
2021. gada 9. decembrī ASV OFAC globālo Magņitska sankciju režīma ietvaros noteica
sankcijas pret trīs Angolas, vienu Libērijas, vienu Gvatemalas, vienu Ukrainas un vienu
Salvadoras Republikas pilsoni, kā arī pret vienu Ukrainā, divām Dienvidsudānā, vienu
Makao, vienu Māršalu Salās un trīs Angolā reģistrētām juridiskām personām. Vienlaikus
ASV OFAC grozīja identificējošo informāciju par vienu Sudānas pilsoni.
Pieejams: https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/recentactions/20211209

2021. gada 10. decembrī ASV OFAC publicēja 16. vispārīgo licenci saistībā ar
pretterorisma pasākumiem Afganistānā, kā arī divas jaunas atbildes uz biežāk uzdotajiem
jautājumiem par pretterorisma sankcijām.
Pieejams: https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/recentactions/20211210_33
2021. gada 10. decembrī ASV OFAC noteica sankcijas pret sešiem Bangladešas, četriem
Mjanmas, trīs Ķīnas, vienu Ziemeļkorejas un vienu Krievijas pilsoni, kā arī pret divām
Ziemeļkorejā, trīs Mjanmā, vienu Krievijā, četrām Ķīnā un vienu Bangladešā reģistrētu
juridisku personu.
Pieejams: https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/recentactions/20211210
2021. gada 15. decembrī ASV Valsts prezidents parakstīja izpildrīkojumu EO 14059, kas
pilnvaro noteikt sankcijas pret personām, kas ir iesaistītas starptautiskajā nelegālo
narkotiku tirdzniecībā.
Pieejams: https://home.treasury.gov/system/files/126/illicit_drugs_eo.pdf
2021. gada 15. decembrī ASV OFAC noteica sankcijas pret vienu Ķīnas pilsoni, kā arī
vienai Brazīlijā, divām Meksikā un četrām Ķīnā reģistrētām juridiskajām personām.
Vienlaikus ASV OFAC grozīja identificējošo informāciju par septiņiem Meksikas un vienu
Kolumbijas pilsoni, kā arī sešām Meksikā un vienu Kolumbijā reģistrētu juridisko personu.
Pieejams: https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/recentactions/20211215
2021. gada 16. decembrī ASV OFAC noteica sankcijas pret septiņām Ķīnā un vienu
Kaimanu Salās reģistrētu juridisku personu.
Pieejams: https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/recentactions/20211216
2021. gada 17. decembrī ASV OFAC noteica sankcijas pret vienu Centrālāfrikas
Republikas pilsoni.
Pieejams: https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/recentactions/20211217
2021. gada 20. decembrī ASV OFAC atcēla sankcijas pret divām Horvātijā reģistrētām
juridiskām personām, kā arī grozīja identificējošo informāciju par vienu Irānas, trīs Ķīnas
un diviem Honkongas pilsoņiem, un vienu Libērijā reģistrētu juridisku personu.
Pieejams: https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/recentactions/20211220

2021. gada 21. decembrī ASV OFAC atcēla sankcijas pret diviem Maltas pilsoņiem.
Pieejams: https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/recentactions/20211221
2021. gada 22. decembrī ASV OFAC publicēja vispārīgās licences 17, 18 un 19 saistībā ar
sankcijām pret Afganistānu. Tāpat ASV OFAC publicēja informatīvo ziņojumu par
humānās palīdzības sniegšanu Afganistānas iedzīvotājiem, kā arī papildināja atbildes uz
biežāk uzdotajiem jautājumiem.
Pieejams: https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/recentactions/20211222
2021. gada 22. decembrī ASV OFAC noteica sankcijas pret vienu Libānas un diviem
Sīrijas pilsoņiem, kā arī divām Brazīlijā reģistrētām juridiskām personām.
Pieejams: https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/recentactions/20211222

Aktualitātes sankciju jautājumos Latvijā
2021. gada 14. decembrī ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs piedalījās ES Vispārējo lietu
padomes sēdē, kuras laikā ministrs pauda viedokli, ka ir svarīgs ES nosodījums Krievijas
rīcībai pie Ukrainas robežas un augsta gatavība reaģēt ar sankcijām, ja tas būs
nepieciešamas.
Pieejams: https://www.mfa.gov.lv/lv/jaunums/arlietu-ministrs-konferencei-par-eiropasnakotni-ir-jabalstas-uz-es-pilsonu-diskusiju
2021. gada 17. decembrī Ārlietu ministrija kā koordinējošā institūcija sankciju jomā
publicēja ziņu “Pret Baltkrieviju piemēroto sankciju ievērošana”, vēršot uzmanību uz
Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likumā noteiktajiem pienākumiem
sankciju ievērošanā.
Pieejams: https://www.mfa.gov.lv/lv/jaunums/pret-baltkrieviju-piemeroto-sankcijuieverosana
2021. gada 21. decembrī Ārlietu ministrijas valsts sekretārs Andris Pelšs darba vizītē
Vācijā tikās ar Vācijas prezidenta Franka Valtera Šteinmeiera ārpolitikas padomnieku
Tomasu Bageru, jaunievēlētā Vācijas kanclera Olafa Šolca padomnieci ārlietās un drošības
politikā Kristīnu Beinhofu un valsts sekretāru Jērgu Kukīsu. Vizītes laikā valsts sekretārs
uzsvēra, ka “Baltkrievijas apzināti organizētais uzbrukums uz ES un NATO ārējās robežas

nav beidzies, un mēs nedrīkstam zaudēt modrību. ES dalībvalstīm jāstrādā, lai īstenotu 6.
sankciju kārtu.”
Pieejams: https://www.mfa.gov.lv/lv/jaunums/arlietu-ministrijas-valsts-sekretars-pelssdarba-vizite-berline-parruna-drosibas-situaciju-regiona
2021. gada 27. decembrī Ārlietu ministrija tiešsaistē rīkoja Sankciju koordinācijas
padomes astoto sēdi, kurā galvenā uzmanība tika veltīta jautājumam par Eiropas
Savienības un ASV Ārvalstu aktīvu kontroles biroja noteiktajām sankcijām pret
Baltkrieviju un to ietekmi uz Latviju.
Pieejams: https://www.mfa.gov.lv/lv/jaunums/notikusi-sankciju-koordinacijas-padomesastota-sede
2021. gada 27. decembrī Ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs sniedza ikgadējo ziņojumu par
paveikto un iecerēto darbību valsts ārpolitikā un Eiropas Savienības jautājumos 2021. gadā.
Ministrs savā ziņojumā atzīmēja Latvijas panākumus ES kontekstā, kā vienu no tiem minot
Latvijas ieguldījumu sankciju izveidē pret Baltkrieviju. Tāpat arī tika pieminēts Latvijas
atbalsts sankcijām pret Krieviju.
Pieejams: https://www.mfa.gov.lv/lv/jaunums/arlietu-ministra-ikgadejais-zinojums-parpaveikto-un-iecereto-darbibu-valsts-arpolitika-un-eiropas-savienibas-jautajumos-2021gada
2021. gada 30. decembrī Finanšu un kapitāla tirgus komisija (FKTK) publicēja
papildinājumus ieteikumiem finanšu iestāžu iekšējās kontroles sistēmas pilnveidei un
klientu izpētei.
Pieejams: https://www.fktk.lv/jaunumi/pazinojumi-medijiem/fktk-papildina-ieteikumusfinansu-iestazu-ieksejas-kontroles-sistemas-pilnveidei-un-klientu-izpetei/
Plašāka informācija par sankcijām pieejama arī Ārlietu ministrijas mājaslapas sadaļā Sankcijas.
Sagatavoja: Ārlietu ministrijas Juridiskā departamenta Sankciju nodaļa, e-pasts: sankcijas@mfa.gov.lv

