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Jaunumi par ANO/ES sankcijām
Apvienoto Nāciju Organizācija (turpmāk – ANO) ir publicējusi uzlabotu ANO sankciju
datubāzi,
kur
apkopota
būtiskākā
informācija
par
ANO
sankcijām.
Pieejams: https://unsanctionsapp.com/
2022. gada 3. janvārī ANO Drošības Padome saskaņā ar rezolūcijām Nr. 1267 (1999),
Nr. 1989 (2011) un Nr. 2253 (2015) atcēla sankcijas pret vienu Indonēzijas pilsoni, vienu
Turcijas pilsoni, vienu Vācijas pilsoni, vienu Saūda Arābijas/Kataras pilsoni un vienu
Bahreinas pilsoni.
Pieejams: https://www.un.org/press/en/2022/sc14758.doc.htm
2022. gada 10. janvārī Eiropas Savienība (turpmāk – ES) saskaņā ar Padomes Īstenošanas
regulu (ES) 2022/22 noteica sankcijas pret septiņiem Nikaragvas pilsoņiem un trīs
Nikaragvā reģistrētām juridiskām personām.
Pieejams: https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/LV/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2022:005I:FULL&from=EN
2022. gada 11. janvārī notika ANO Rietumāfrikas valstu ekonomikas kopienas
(ECOWAS) sanāksme, kuras laikā tika izvērtēta situācija Mali un sankciju ietekme uz to.
Pieejams: https://www.un.org/press/en/2022/sc14762.doc.htm
2022. gada 13. janvārī ES Padome saskaņā ar Padomes lēmumu (KĀDP) 2022/52
pagarināja sankcijas pret Krieviju līdz 2022. gada 31. jūlijam.
Pieejams: https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/LV/TXT/?uri=CELEX%3A32022D0052&qid=1642151382802
2022. gada 17. janvārī ANO Drošības Padome saskaņā ar rezolūcijām Nr. 1267 (1999),
Nr. 1989 (2011) un Nr. 2253 (2015) atcēla sankcijas pret Somālijā reģistrētu juridisku
personu, Bosnijā un Hercegovinā reģistrētu juridisku personu un Indonēzijā reģistrētu
juridisku personu.
Pieejams: https://www.un.org/press/en/2022/sc14767.doc.htm

2022. gada 24. janvārī ANO Drošības Padome saskaņā ar rezolūcijām Nr. 1267 (1999),
Nr. 1989 (2011) un Nr. 2253 (2015) atcēla sankcijas pret vienu Tunisijas pilsoni.
Pieejams: https://www.un.org/press/en/2022/sc14773.doc.htm
2022. gada 28. janvārī ANO Drošības Padome saskaņā ar rezolūciju Nr. 1970 (2011)
precizēja identificējošo informāciju par vienu Lībijas pilsoni.
Pieejams: https://www.un.org/press/en/2022/sc14782.doc.htm

Jaunumi par ASV OFAC sankcijām
2022. gada 5. janvārī Amerikas Savienoto Valstu Ārvalstu aktīvu kontroles birojs (turpmāk
– ASV OFAC) noteica sankcijas pret vienu Bosnijas un Hercegovinas pilsoni un vienu viņa
kontrolē esošu juridisku personu.
Pieejams: https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy0549
2022. gada 7. janvārī ASV OFAC publicēja skaidrojumu, ka Baltkrievijas, Ukrainas–
Krievijas un Venecuēlas sankciju režīmu ietvaros līgumi, kas tiek grozīti, lai aizvietotu
London Interbank Offered Rate (LIBOR) kā aizdevuma likmes atskaites punktu, nav
uzskatāmi par jauniem līgumiem un tādēļ nav aizliegti.
Pieejams: https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/faqs/956
2022. gada 10. janvārī ASV OFAC noteica sankcijas pret sešiem Nikaragvas pilsoņiem.
Pieejams: https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy0552
2022. gada 12. janvārī ASV OFAC noteica sankcijas pret vienu Krievijas un sešiem
Korejas Tautas Demokrātiskās Republikas pilsoņiem, kā arī vienu Krievijā reģistrētu
juridisku personu.
Pieejams: https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/recentactions/20220112
2022. gada 18. janvārī ASV OFAC noteica sankcijas pret trīs Libānas pilsoņiem un vienu
juridisku personu.
Pieejams: https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/recentactions/20220118
2022. gada 20. janvārī ASV OFAC publicēja gada apskatu par galvenajiem sasniegumiem
ASV prezidenta Džo Baidena administrācijas pirmā gada laikā, tai skaitā tika minēts
ekonomisko un finanšu sankciju pārskata izveidošana, virtuālās valūtas apmaiņas

platformas (SUEX un Chatex) sankcionēšana, kā arī jauna likuma ierosināšana ārzemju
uzņēmumu caurskatāmībai.
Pieejams: https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy0563
2022. gada 20. janvārī ASV OFAC noteica sankcijas pret četriem Ukrainas pilsoņiem.
Pieejams: https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/recentactions/20220120
2022. gada 20. janvārī ASV OFAC publicēja vispārīgo licenci 5I saistībā ar sankcijām pret
Venecuēlu un papildināja atbildi uz jautājumu par to, ko šī licence atļauj. Papildus ASV
OFAC grozīja Transnational Criminal Organizations Sanctions Regulations, kā arī tika
grozīta Applicable Schedule Amount definīcija.
Pieejams: https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/recentactions/20220120_33
2022. gada 21. janvārī ASV OFAC noteica sankcijas pret diviem Lībijas un vienu Vācijas
pilsoni, kā arī septiņām Lībijā reģistrētām, divām Zambijā reģistrētām un vienu Vācijā
reģistrētu juridisku personu.
Pieejams: https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/recentactions/20220121
2022. gada 24. janvārī ASV OFAC publicēja vispārīgās licences 13Q un 15K saistībā ar
situāciju Ukrainā, kā arī papildināja atbildes uz jautājumu sēriju saistībā ar situāciju
Ukrainā un publicētajām licencēm.
Pieejams: https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/recentactions/20220124

Aktualitātes sankciju jautājumos Latvijā
2022. gada 24. janvārī Briselē notika ES Ārlietu padomes sanāksme, kuras laikā ES ārlietu
ministri kā vienu no tēmām pārrunāja drošības situāciju Ukrainā. Sanāksmes laikā ārlietu
ministrs Edgars Rinkēvičs piebilda, ka “Eiropas Savienībai ir jāturpina atbalstīt Ukrainas
noturības stiprināšanu un stingru sankciju sagatavošanu pret Krieviju”.
Pieejams: https://www.mfa.gov.lv/lv/jaunums/edgars-rinkevics-aicina-baltijas-jurasregiona-paplasinat-nato-sabiedroto-klatbutni

2022. gada 27. janvārī ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs Saeimas ārpolitikas debatēs
norādīja, ka “ja notiks iebrukums Ukrainā, Latvija stingri atbalstīs tūlītēju, jaunu sankciju
piemērošanu pret Krieviju”. Papildus ministrs minēja, ka “ir jābūt gataviem, ka gadījumā,

ja ģeopolitiskā situācija pasliktinās, uzņēmumi un finanšu sektors būs tas, kam primāri būs
jāspēj izprast un piemērot jaunās sankcijas, ja tādas tiks noteiktas”.
Pieejams: https://www.mfa.gov.lv/lv/jaunums/arlietu-ministra-e-rinkevica-uzrunasaeimas-arpolitikas-debates-2022-gada-27-janvari

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

