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Jaunumi par ANO/ES sankcijām
2022. gada 2. martā Eiropas Savienība (turpmāk – ES) saskaņā ar Padomes Regulu
(ES) 2022/345 noteica sankcijas pret Krieviju, aizliedzot noteiktām bankām piekļuvi
SWIFT maksājumu sistēmai.
Pieejams: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:32022R0345
2022. gada 2. martā ES saskaņā ar Padomes Regulu (ES) 2022/350 noteica sankcijas pret
Krievijas medijiem, kas izplata Krievijas propagandu.
Pieejams: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:32022R0350
2022. gada 2. martā ES saskaņā ar Padomes Īstenošanas Regulu (ES) 2022/353 noteica
sankcijas pret 22 Baltkrievijas pilsoņiem.
Pieejams: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:32022R0353
2022. gada 2. martā ES saskaņā ar Padomes Regulu (ES) 2022/355 noteica plašas sankcijas
pret Baltkrieviju, tai skaitā, aizliedzot dzelzs un tērauda, cementa un kokmateriālu importu.
Pieejams: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:32022R0355
2022. gada 3. martā ANO Drošības Padome saskaņā ar rezolūciju Nr. 1518 (2003) atcēla
sankcijas pret septiņiem Irākas pilsoņiem.
Pieejams: https://www.un.org/press/en/2022/sc14817.doc.htm
2022. gada 3. martā ANO Drošības Padome saskaņā ar rezolūcijām Nr. 1267 (1999),
Nr. 1989 (2011) un Nr. 2253 (2015) atcēla sankcijas pret vienu Jordānijas un vienu
Jemenas pilsoni.
Pieejams: https://www.un.org/press/en/2022/sc14818.doc.htm
2022. gada 4. martā ES saskaņā ar Padomes Regulu (ES) 2022/375 grozīja sankciju režīmu
saistībā ar korupciju Ukrainā.
Pieejams: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:32022R0375

2022. gada 7. martā ANO Drošības Padome saskaņā ar rezolūcijām Nr. 1267 (1999),
Nr. 1989 (2011) un Nr. 2253 (2015) noteica sankcijas pret vienu Sīrijā balstītu vienību.
Pieejams: https://www.un.org/press/en/2022/sc14822.doc.htm
2022. gada 9. martā ES saskaņā ar Padomes Īstenošanas Regulu (ES) 2022/396 noteica
sankcijas pret diviem Baltkrievijas pilsoņiem, 12 Krievijas pilsoņiem un 146 Krievijas
Federācijas Padomes locekļiem.
Pieejams: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:32022R0396
2022. gada 9. martā ES saskaņā ar Padomes Regulu (ES) 2022/394 noteica sankcijas pret
Krieviju, aizliedzot darbības ar kriptovalūtām, kā arī ar kuģniecību saistītu preču
tirdzniecību.
Pieejams: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:32022R0394
2022. gada 9. martā ES saskaņā ar Padomes Regulu (ES) 2022/398 noteica sankcijas pret
Baltkrieviju, nosakot finanšu ierobežojumus un aizliedzot noteiktām Baltkrievijas bankām
pieeju SWIFT maksājumu sistēmai.
Pieejams: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:32022R0398
2022. gada 10. martā ES saskaņā ar Padomes Regulu (ES) 2022/401 atcēla sankcijas pret
septiņiem Irākas pilsoņiem.
Pieejams: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:32022R0401
2022. gada 11. martā ES saskaņā ar Padomes Regulu (ES) 2022/408 precizēja
identificējošo informāciju par 37 personām un 6 vienībām.
Pieejams: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:32022R0408
2022. gada 11. martā ES saskaņā ar Komisijas Īstenošanas Regulu (ES) 2022/409 atcēla
sankcijas pret vienu Jordānijas, vienu Jemenas un diviem Irākas pilsoņiem.
Pieejams: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:32022R0409
2022. gada 14. martā ES saskaņā ar Komisijas Īstenošanas Regulu (ES) 2022/413 noteica
sankcijas pret vienu ar ISIL un Al-Qaida saistītu ar vienību.
Pieejams: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:32022R0413
2022. gada 14. martā ES saskaņā ar Padomes Īstenošanas Regulu (ES) 2022/419 noteica
sankcijas pret vienu vienību.
Pieejams: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:32022R0419

2022. gada 15. martā ES saskaņā ar Padomes Īstenošanas Regulu (ES) 2022/427 noteica
sankcijas pret vienu Armēnijas un 14 Krievijas pilsoņiem, kā arī deviņām Krievijā
reģistrētām juridiskām personām.
Pieejams: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:32022R0427
2022. gada 15. martā ES saskaņā ar Padomes Regulu (ES) 2022/428 paplašināja sankcijas
pret Krieviju, tostarp aizliedzot dzels un tērauda importu un luksuss preču eksportu.
Pieejams: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:32022R0428

Jaunumi par ASV OFAC sankcijām
2022. gada 3. martā Amerikas Savienoto Valstu Ārvalstu aktīvu kontroles birojs (turpmāk
– ASV OFAC) noteica sankcijas pret vienu Etiopijas, vienu Tanzānijas un diviem
Dienvidāfrikas pilsoņiem.
Pieejams: https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/recentactions/20220301
2022. gada 2. martā ASV OFAC publicēja vadlīnijas Krievijas Centrālās bankas sankciju
apiešanas mēģinājumu novēršanai. Papildus ASV OFAC sniedza atbildes uz visbiežāk
uzdotajiem jautājumiem Nr. 998 – Nr. 1009.
Pieejams: https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy0624
2022. gada 3. martā ASV OFAC noteica sankcijas pret 47 Krievijas pilsoņiem, 42 Krievijā
reģistrētiem uzņēmumiem, vienu kuģi ar Kaimanu salu karogu, divām Krievijas
lidmašīnām un grozīja identificējošo informāciju par sešiem Krievijas pilsoņiem un vienu
Krievijā reģistrētu juridisko personu.
Pieejams: https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/recentactions/20220303
2022. gada 4. martā ASV OFAC noteica sankcijas pret diviem Libānas pilsoņiem.
Pieejams: https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/recentactions/20220304
2022. gada 8. martā ASV OFAC publicēja vadlīnijas Krievijas naftas, gāzes un ogļu
aizlieguma ievērošanai. Papildus ASV OFAC sniedza atbildes uz visbiežāk uzdotajiem
jautājumiem Nr. 1013-1020.
Pieejams: https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy0641

2022. gada 11. martā ASV prezidents Džo Baidens parakstīja jaunu izpildrīkojumu saistībā
ar aizliegumu veikt dažādu produktu importu, eksportu, kā arī veikt ieguldījumus, ņemot
vērā Krievijas agresiju Ukrainas teritorijā. Papildus ASV OFAC publicēja ar Krieviju
saistītas vispārīgās licences Nr. 17, Nr. 18 un Nr. 19, kā arī ar Ukrainu saistītu vispārīgo
licenci Nr. 23. Tāpat ASV OFAC publicēja atbildes uz visbiežāk uzdotajiem jautājumiem
Nr. 1021 – Nr. 1028.
Pieejams: https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/recentactions/20220311
2022. gada 11. martā ASV OFAC noteica sankcijas pret 35 Krievijas pilsoņiem, trīs
Krievijā reģistrētām juridiskajām personām, vienu kuģi ar Kuka salu karogu un vienu
lidmašīnu. Papildus, tika grozīta identificējošā informācija par pieciem Krievijas
pilsoņiem, vienu Baltkrievijas pilsoni un divām Krievijā reģistrētām juridiskajām
personām.
Pieejams: https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/recentactions/20220311
2022. gada 15. martā ASV OFAC noteica sankcijas pret vienu Baltkrievijas, 14 Krievijas
pilsoņiem, pret vienu ar Krieviju saistītu juridisko personu un grozīja identificējošo
informāciju par Aleksandru Lukašenko un vienu Krievijas pilsoni.
Pieejams: https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/recentactions/20220315
2022. gada 17. martā ASV OFAC noteica sankcijas pret vienu Beļģijas pilsoni, kā arī
četrām Beļģijā, vienu Ugandā, vienu Seišelu salās un trīs Apvienoto Arābu Emirātos
reģistrētām juridiskajām personām.
Pieejams: https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/recentactions/20220317
2022. gada 18. martā ASV OFAC noteica sankcijas pret septiņiem Gvatemalas pilsoņiem
un divām Gvatemalā reģistrētām juridiskajām personām. Papildus tika atceltas sankcijas
pret vienu Hondurasas pilsoni.
Pieejams: https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/recentactions/20220318
2022. gada 18. novembrī ASV OFAC publicēja ar Krieviju – Ukrainu saistītu vispārīgo
licenci Nr. 24, kā arī precizēja visbiežāk uzdoto jautājumu Nr. 1020.
Pieejams: https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/recentactions/20220318_33

2022. gada 21. martā ASV OFAC noteica sankcijas pret Sudānā reģistrētu juridisko
personu.
Pieejams: https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/recentactions/20220321
2022. gada 24. martā ASV OFAC publicēja ar Krieviju saistītas vispārīgās licences Nr. 6A,
Nr. 17A un Nr. 20, kā arī ar Ukrainu – Krieviju saistītu vispārīgo licenci Nr. 25.
Pieejams: https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/recentactions/20220324_33
2022.gada 25. martā ASV OFAC noteica sankcijas pret septiņiem Nigērijas un pieciem
Mjanmas pilsoņiem, kā arī pret piecām Mjanmā reģistrētām juridiskajām personām.
Pieejams: https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/recentactions/20220325
2022. gada 30. martā ASV OFAC noteica sankcijas pret vienu Irānas pilsoni un četrām
Irānā reģistrētām juridiskām personām.
Pieejams: https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/recentactions/20220330
2022. gada 31. martā ASV OFAC noteica sankcijas pret 13 Krievijas pilsoņiem un vienu
Singapūrā, vienu Somijā, vienu Francijā, vienu Spānijā, trīs Maltā, trīs Apvienotajā
Karalistē un 10 Krievijā reģistrētām juridiskām personām, kā arī atcēla sankcijas pret
divām Krievijā reģistrētām juridiskām personām.
Pieejams: https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/recentactions/20220331

Aktualitātes sankciju jautājumos Latvijā
2022. gada 1. martā Ārlietu ministrija sadarbībā ar Finanšu un kapitāla tirgus komisiju
rīkoja tiešsaistes preses konferenci mediju un privātā sektora pārstāvjiem, lai informētu par
sankcijām, kas noteiktas pret Krieviju saistībā ar plaša mēroga Krievijas militāro agresiju
Ukrainā.
Pieejams: https://www.mfa.gov.lv/lv/jaunums/preses-konference-pret-krieviju-ieviestassankcijas-un-piemerosana
2022. gada 11. martā Finanšu un kapitāla tirgus komisija Latvijas finanšu iestādēm
izdevusi vispārējo saskaņojumu, lai nodrošinātu to, ka Krievijas un Baltkrievijas sankciju
ietekmē neciestu personas, pret kurām sankcijas nav vērstas.

Pieejams: https://www.fktk.lv/jaunumi/citas-aktualitates/fktk-latvijas-bankam-izdevusijaunu-visparejo-saskanojumu-paredzeti-iznemumi-ari-juridiskajam-personam/
2022. gada 17. martā Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera sadarbībā ar Finanšu
nozares asociāciju un partneriem prezentēja semināru “Starptautiskās sankcijas pret
Krieviju un Baltkrieviju. Skaidrojums”.
Pieejams: https://www.youtube.com/watch?v=uAo1DjLdtvY
2022. gada 18. martā ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs pieņēma lēmumu pasludināt trīs
Krievijas vēstniecības darbiniekus par Latvijas Republikā nevēlamām personām.
Pieejams: https://www.mfa.gov.lv/lv/jaunums/arlietu-ministrs-pasludina-tris-krievijasvestniecibas-darbiniekus-par-latvija-nevelamam-personam
2022. gada 21. martā ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs piedalījās ES Ārlietu padomes
sanāksmē, kuras laikā notika ES ārlietu ministru diskusija par Krievijas Federācijas
agresiju Ukrainā un situāciju Sāhelā un Mali. Ministrs norādīja, ka ir jāturpina papildu
sankciju izstrāde un to pastiprināšana pret Krieviju un Baltkrieviju, izvērtējot ES iespējas
atteikties no Krievijas energoresursu iegādes.
Pieejams: https://www.mfa.gov.lv/lv/jaunums/arlietu-ministrs-jaturpina-izstradat-unpastiprinat-papildu-sankcijas-pret-krieviju-un-baltkrieviju
2022. gada 22. martā Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra, piedaloties Ārlietu
ministrijai, rīkoja bezmaksas semināru “Aktuālie atbalsta instrumenti eksportētājiem”.
Pieejams: https://www.liaa.gov.lv/lv/notikums/aktualie-atbalsta-instrumentieksportetajiem?date=0
2022. gada 23. martā ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs pieņēma lēmumu atbilstoši
Imigrācijas likuma 61. panta otrajai daļai Latvijas Republikai nevēlamo personu sarakstā
iekļaut 25 Krievijas Federācijas pilsoņus. Latvijai nevēlamo personu sarakstā iekļautie
uzskatāmi attaisno un propagandē neizprovocēto un neattaisnojamo Krievijas iebrukumu
un karu Ukrainā.
Pieejams: https://www.mfa.gov.lv/lv/jaunums/arlietu-ministrs-pasludina-25-krievijaspilsonus-par-latvijai-nevelamam-personam
2022. gada 25. martā, ierobežojot Kremļa režīma atbalstošo personu ieceļošanu Latvijā,
ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs pieņēma lēmumu atbilstoši Imigrācijas likuma 61. panta
otrajai daļai Latvijas Republikai nevēlamo personu sarakstā papildus iekļaut vēl sešus
Krievijas Federācijas pilsoņus.
Pieejams: https://www.mfa.gov.lv/lv/jaunums/arlietu-ministrs-pasludina-6-krievijaspilsonus-par-nevelamam-personam

2022. gada 29. un 30. martā Viļņā norisinājās Baltijas valstu un Ziemeļvalstu (NB8)
formāta valsts sekretāru sanāksme, kuras laikā Valsts sekretāra vietniece A. Kurme
akcentēja Latvijas stingro nosodījumu Krievijas agresijai pret Ukrainu, uzsverot, ka arī
Baltkrievija ir līdzatbildīga šajā iebrukumā. “Starptautiskajai sabiedrībai ir jāturpina
spiediens uz agresorvalsti ar ekonomiskām sankcijām, ierobežojošiem pasākumiem un
starptautisku izolāciju. Vienlaikus jāatbalsta Ukraina – politiski, militāri, finansiāli un
humānās palīdzības veidā,” sacīja valsts sekretāra vietniece.
Pieejams: https://www.mfa.gov.lv/lv/jaunums/drosiba-regiona-svarigakais-tematsbaltijas-valstu-un-ziemelvalstu-valsts-sekretaru-sanaksme

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

