Ārlietu ministrijas biļetens
Sankciju aktualitātes
FEBRUĀRIS 2022

Jaunumi par ANO/ES sankcijām
2022. gada 3. februārī Eiropas Savienība (turpmāk – ES) saskaņā ar Padomes regulu
(ES) 2022/148 grozīja sankciju režīmu saistībā ar Afganistānu.
Pieejams: https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX:32022R0148&from=EN
2022. gada 3. februārī ES saskaņā ar Padomes regulu (ES) 2022/149 grozīja sankciju
režīmu saistībā ar situāciju Tunisijā.
Pieejams: https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX:32022R0148&from=EN
2022. gada 3. februārī ES informēja par ES teroristu saraksta atjaunošanu.
Pieejams: https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/02/03/eu-sresponse-to-terrorism-council-renews-terrorist-list/
2022. gada 4. februārī ES saskaņā ar Padomes Īstenošanas regulu (ES) 2022/156 noteica
sankcijas pret 5 Mali pilsoņiem.
Pieejams: https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/LV/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2022:025I:FULL&from=EN
2022. gada 7. februārī Apvienoto Nāciju Organizācijas (turpmāk – ANO) Drošības
Padome vērsa uzmanību uz sankciju ietekmi uz civiliedzīvotājiem, kā arī atgādināja, ka
sankcijas nedrīkst ierobežot civiliedzīvotāju ekonomiskās, sociālās un kultūras tiesības.
Pieejams: https://www.un.org/press/en/2022/sc14788.doc.htm
2022. gada 8. februārī ES saskaņā ar Padomes regulu (ES) 2021/821 publicēja Informatīvo
piezīmi par ES dalībvalstu pieņemtajiem pasākumiem saistībā ar divējāda lietojuma preču
eksportu, starpniecību, tehnisko palīdzību, tranzītu un pārvadājumu kontroli.
Pieejams: https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX:52022XC0208(02)&from=EN

2022. gada 15. februārī ANO Drošības Padome saskaņā ar rezolūciju Nr. 2620 (2022)
pagarināja Sudānas ekspertu paneļa darbību līdz 2023. gada 12. martam.
Pieejams: https://www.un.org/press/en/2022/sc14791.doc.htm
2022. gada 17. februārī Eiropas Parlaments aicināja Eiropadomi pieņemt sankcijas pret
korupciju, kuru mērķis būtu aizturēt aktīvus un īpašumus un novērst ekonomisko un
finansiālo atbalstu cilvēktiesību pārkāpējiem.
Pieejams: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0042_EN.pdf
2022. gada 17. februārī ES saskaņā ar Padomes regulu (ES) 2022/212 grozīja Baltkrievijas
sankciju režīmu, paplašinot sankcijas pret naftas nozari un veicot citus grozījumus Eiropas
Savienības Padomes Regulā (ES) 765/2006.
Pieejams: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:32022R0212
2022. gada 18. februārī ANO Drošības Padome saskaņā ar rezolūciju Nr. 751 (1992)
noteica sankcijas pret vienu Somālijas pilsoni.
Pieejams: https://www.un.org/press/en/2022/sc14797.doc.htm
2022. gada 21. februārī ES saskaņā ar Padomes regulu (ES) 2022/236 noteica sankcijas
pret 5 personām.
Pieejams: https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.040.01.0003.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A
2022%3A040%3ATOC
2022. gada 21. februārī ES saskaņā ar Padomes Īstenošanas regulu (ES) 2022/235 un
Padomes regulu (ES) 2022/238 noteica sankcijas pret 22 Mjanmas pilsoņiem un 4 Mjanmā
reģistrētām juridiskajām personām.
Pieejams: https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/LV/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.040.01.0010.01.LAV&toc=OJ%3AL%3A
2022%3A040%3AFULL
2022. gada 21. februārī ES saskaņā ar Padomes Īstenošanas regulu (ES) 2022/235 noteica
sankcijas pret ISIL (Da’esh) un Al-Qaida un ar tām saistītām 2 fiziskām personām un 2
grupējumiem.
Pieejams: https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX:32022R0235&from=EN

2022. gada 21. februārī ES saskaņā ar Padomes regulu (ES) 2022/237 noteica sankcijas
pret 5 Sīrijas pilsoņiem.
Pieejams: https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX:32022R0237&from=EN
2022. gada 23. februārī ES saskaņā ar Padomes Īstenošanas regula (ES) 2022/260 noteica
sankcijas pret 22 Krievijas pilsoņiem un 4 Krievijā reģistrētām juridiskām personām,
ieskaitot, Bank Rossiya, Promsvyazbank un VEB.
Pieejams: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:32022R0260
2022. gada 23. februārī ES saskaņā ar Padomes Īstenošanas regulu (ES) 2022/261 noteica
sankcijas pret 336 Krievijas pilsoņiem.
Pieejams: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:32022R0261
2022. gada 24. februārī ES saskaņā ar Padomes Īstenošanas regulu (ES) 2022/300 grozīja
identificējošo informāciju par 27 Baltkrievijas pilsoņiem un 7 Baltkrievijā reģistrētām
juridiskām personām.
Pieejams: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:32022R0300
2022. gada 25. februārī ES saskaņā ar Padomes Regulu (ES) 2022/330 paplašināja
kritērijus, pēc kādiem nosaka sankcijas pret fiziskām un juridiskām personām, kas grauj
vai apdraud Ukrainas teritoriālo integritāti, suverenitāti un neatkarību.
Pieejams: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:32022R0330
2022. gada 25. februārī ES saskaņā ar Padomes Īstenošanas Regulu (ES) 2022/332 noteica
sankcijas pret 72 Krievijas deputātiem, 7 Krievijas pilsoņiem, tostarp pret Vladimiru Putinu
un Sergeju Lavrovu, kā arī pret 20 Baltkrievijas pilsoņiem.
Pieejams: https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0332&qid=1646123858408&from=LV
2022. gada 26. februārī ES publicēja informatīvu pārskatu par pieņemtajām sankcijām.
Pieejams: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/lv/fs_22_1402
2022. gada 26. februārī ES saskaņā ar Padomes regulu (ES) 2022/328 noteica sankcijas
pret Krieviju, kas skar divējāda lietojuma un citu tehnoloģiju un preču eksportu un
eksportu, kā arī ar naftas ieguvi un ar aviāciju saistītām tehnoloģijām. Sankcijas paredz arī
plašus ierobežojumus sadarbībai ar Krievijas finanšu sektoru.
Pieejams: https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0328&qid=1646124068219&from=EN

2022. gada 28. februārī ES saskaņā ar Padomes Īstenošanas regulu (ES) 2022/336 noteica
sankcijas pret 26 Krievijas pilsoņiem un vienu Krievijā reģistrētu juridisku personu.
Pieejams: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:32022R0336
2022. gada 28. februārī ES saskaņā ar Padomes Īstenošanas regulu (ES) 2022/340 noteica
sankcijas pret vienu Somālijas pilsoni.
Pieejams: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:32022R0340
2022. gada 28. februārī ANO Drošības padome saskaņā ar rezolūciju Nr. 2624 (2022) un
rezolūciju Nr. 2140 (2014) uz gadu pagarināja ieroču embargo pret Jemenu, kā arī
ieceļošanas un finanšu ierobežojumus pret personām, kas apdraud mieru Jemenā.
Pieejams: https://www.un.org/press/en/2022/sc14810.doc.htm

Jaunumi par ASV OFAC sankcijām
2022. gada 2. februārī Amerikas Savienoto Valstu Ārvalstu aktīvu kontroles birojs
(turpmāk – ASV OFAC) publicēja atbildes uz 7 visbiežāk uzdotajiem jautājumiem saistībā
ar terorisma apkarošanu.
Pieejams: https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/faq/added/2022-0202
2022. gada 3. februārī ASV OFAC noteica sankcijas pret vienu Indonēzijā reģistrētu
juridisko personu.
Pieejams: https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/recentactions/20220203
2022. gada 8. februārī ASV OFAC saskaņā ar izpildrīkojumu EO 14046 publicēja
nosacījumus par Etiopijas sankcijām, kā arī grozīja nosacījumus the Federal Civil
Penalties Inflation Adjustment Act of 1990, as amended by the Federal Civil Penalties
Inflation Adjustment Act Improvements Act of 2015 īstenošanai 2022. gadam.
Pieejams: https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/recentactions/20220208
2022. gada 10. februārī ASV OFAC atcēla Burundi sankciju režīmu, kā arī noteica
sankcijas pret vienu Meksikas pilsoni un vienu Ekvadoras pilsoni.
Pieejams: https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/recentactions/20220210

2022. gada 11. februārī tika izdots izpildrīkojums saistībā ar Da Afghanistan Bank īpašumu
aizsargāšanu Afganistānas pilsoņu labklājībai.
Pieejams: https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/recentactions/20220211
2022. gada 15. februārī ASV OFAC publicēja nosacījumus 2020. gada 12. novembra
izpildrīkojuma īstenošanai saistībā ar vērtspapīru investīcijām, kas finansē Ķīnas
Komunistiskās partijas militāros uzņēmumus.
Pieejams: https://home.treasury.gov/system/files/126/fr87_8735.pdf
2022. gada 15. februārī ASV OFAC publicēja grozījumus nosacījumos par sankcijām
saistībā ar masu iznīcināšanas ieročiem.
Pieejams: https://home.treasury.gov/system/files/126/fr87_8733.pdf
2022. gada 17. februārī ASV OFAC noteica sankcijas pret vienu Meksikas pilsoni.
Pieejams: https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/recentactions/20220217
2022. gada 21. februārī tika izdots izpildrīkojums saistībā ar Krievijas centieniem graut
Ukrainas suverenitāti un teritoriālo integritāti.
Pieejams: https://www.whitehouse.gov/briefing-room/presidentialactions/2022/02/21/executive-order-on-blocking-property-of-certain-persons-and-prohibitingcertain-transactions-with-respect-to-continued-russian-efforts-to-undermine-the-sovereigntyand-territorial-integrity-of-ukraine/

2022. gada 21. februārī ASV OFAC publicēja ar Ukrainu saistītās vispārīgās licences
Nr. 17, 18, 19, 20, 21 un 22.
Pieejams: https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/recentactions/20220221_33
2022. gada 22. februārī ASV OFAC publicēja ar Krieviju saistītu Direktīvu Nr. 1A, kas
pieņemta saskaņā ar EO 14024, kā arī tika publicētas ar Krieviju saistītas vispārīgās
licences Nr. 1 un 2 un atbildes uz visbiežāk uzdotajiem jautājumiem Nr. 964 un 965.
Papildus ASV OFAC noteica sankcijas pret 3 Krievijas pilsoņiem, 47 Krievijā reģistrētām
juridiskajām personām, 5 Krievijā reģistrētiem kuģiem un grozīja identificējošo
informāciju par 2 Krievijas pilsoņiem.
Pieejams: https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/recentactions/20220222

2022. gada 23. februārī ASV OFAC noteica sankcijas pret vienu Jemenas, vienu Indijas un
vienu Grieķijas pilsoni, kā arī pret 3 Jemenas, 4 Apvienoto Arābu Emirātu un 2 Turcijā
reģistrētām juridiskajām personām un vienu kuģi ar Sentkitsas un Nevisas Federācijas
karogu.
Pieejams: https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/recentactions/20220223
2022. gada 23. februārī ASV OFAC publicēja ar Krieviju saistītu vispārējo licenci Nr. 4,
kā arī noteica sankcijas pret vienu Vācijas pilsoni un Šveicē reģistrētu juridisko personu
Nord Stream 2 AG.
Pieejams: https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/recentactions/20220223_33
2022. gada 24. februārī ASV OFAC saskaņā ar EO 14024 publicēja ar Krieviju saistītas
Direktīvas Nr. 2 un Nr. 3 un ar Krieviju saistītas vispārīgās licences Nr. 5, Nr. 6, Nr. 7, Nr.
8, Nr. 9, Nr. 10, Nr. 11, Nr. 12, kā arī ASV OFAC publicēja ar Baltkrieviju saistītas
vispārīgās licences Nr. 6 un Nr. 7. Papildus ASV OFAC noteica sankcijas pret 6 Krievijas
pilsoņiem un 9 Baltkrievijas pilsoņiem, 114 juridiskām personām un grozīja identificējošo
informāciju par 3 Krievijas pilsoņiem un vienu Baltkrievijā reģistrētu aviokompāniju.
Pieejams: https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/recentactions/20220224
2022. gada 25. februārī ASV OFAC noteica sankcijas pret Krievijas pilsoņiem Vladimiru
Putinu, Sergeju Lavrovu, Valēriju Gerasimovu un Sergeju Šoigu.
Pieejams: https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/recentactions/20220225_33
2022. gada 25. februārī ASV OFAC publicēja ar Afganistānu saistītu vispārīgo licenci
Nr. 20, kā arī tika publicētas atbildes ar Afganistānu saistītiem visbiežāk uzdotajiem
jautājumiem.
Pieejams: https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/recentactions/20220225
2022. gada 28. februārī ASV OFAC saskaņā ar EO 14024 publicēja ar Ukrainu saistību
Direktīvu Nr. 4, kā arī noteica sankcijas pret vienu Krievijas pilsoni, 3 Krievijā reģistrētām
juridiskajām personām un grozīja identificējošo informāciju par 3 Krievijā reģistrētām
juridiskajām personām.
Pieejams: https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/recentactions/20220228

2022. gada 28. februārī ASV OFAC publicēja papildus nosacījumus, lai īstenotu
2021. gada 15. aprīļa izpildrīkojumu saistībā ar Krievijas rīcību.
Pieejams: https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/recentactions/20220228_33

Aktualitātes sankciju jautājumos Latvijā
2022. gada 15. februārī Ārlietu ministrija, komentējot Krievijas Valsts domes aicinājumu
atzīt pašpasludinātās “Luganskas un Doņeckas tautas republikas”, norādīja: “Latvija
sagaida, ka Krievija šādu lēmumu nepieņems, apzinoties, ka šāds solis būtu klajā pretrunā
ar Minskas vienošanos nosacījumiem un sagrautu Normandijas sarunu procesu.
Starptautiskā sabiedrība nevarēs nereaģēt uz šādu potenciālu attīstību, un Latvija kopā ar
citiem sabiedrotajiem aicinās nopietni pastiprināt sankcijas pret Krieviju.”
Pieejams: https://www.mfa.gov.lv/lv/jaunums/arlietu-ministrija-par-krievijas-valstsdomes-aicinajumu-atzit-paspasludinatas-luganskas-un-doneckas-tautas-republikas
2022. gada 21. februārī Latvijas Valsts prezidents Egils Levits, Saeimas priekšsēdētāja
Ināra Mūrniece, Ministru prezidents Krišjānis Kariņš un ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs
kopīgā paziņojumā nosodīja Krievijas prezidenta pieņemto lēmumu atzīt valdības
nekontrolēto Ukrainas Luhanskas un Doņeckas teritoriju neatkarību, tādējādi turpinot jau
2014. gadā iesākto uzbrukumu Ukrainas neatkarībai, suverenitātei un teritoriālajai
nedalāmībai, prettiesiski mainot robežas Eiropā.
Pieejams: https://www.mfa.gov.lv/lv/jaunums/latvijas-valsts-prezidenta-saeimaspriekssedetajas-ministru-prezidenta-un-arlietu-ministra-pazinojums
2022. gada 22. februārī ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs atbalstīja jaunu sankciju
noteikšanu pret Krieviju saistībā ar pašpasludināto Doņeckas un Luhanskas “tautas
republiku” neatkarības atzīšanu.
Pieejams: https://www.mfa.gov.lv/lv/jaunums/e-rinkevics-pauz-atbalstu-es-sankcijupaketei-pret-krieviju-un-mudina-turpinat-darbu-sankciju-paplasinasana
2022. gada 25. februārī ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs, sniedzot atbalstu Eiropadomē
konceptuāli pieņemtajām sankcijām, piebilda, ka “[..] trešā sankciju kārta nepieciešama jau
nākamnedēļ. Tā iekļautu arī Krievijas atslēgšanu no SWIFT, papildus sankciju noteikšanu
pret Baltkrieviju par tās līdzdalību Krievijas agresijā Ukrainā.”
Pieejams: https://www.mfa.gov.lv/lv/jaunums/es-dalibvalstu-arlietu-ministri-apstiprinajaeiropadome-apspriesto-sankciju-pakotni-pret-krieviju
Plašāka informācija par sankcijām pieejama arī Ārlietu ministrijas mājaslapas sadaļā Sankcijas.
Sagatavoja: Ārlietu ministrijas Juridiskā departamenta Sankciju nodaļa, e-pasts: sankcijas@mfa.gov.lv

