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APRĪLIS 2022

Jaunumi par ANO/ES sankcijām
2022. gada 1. aprīlī Apvienoto nāciju organizācijas (turpmāk – ANO) Drošības Padome
saskaņā ar rezolūcijām Nr. 1267 (1999), Nr. 1989 (2011) un Nr. 2253 (2015) grozīja
identificējošo informāciju par vienu Trinidādas un Tobago pilsoni, kā arī vienu Irākā
iedibinātu vienību.
Pieejams: https://www.un.org/press/en/2022/sc14850.doc.htm
2022. gada 4. aprīlī Eiropas Savienība (turpmāk – ES) saskaņā ar Padomes Īstenošanas
Regulu (ES) 2022/535 atcēla sankcijas pret diviem Sīrijas pilsoņiem.
Pieejams: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:32022R0535
2022. gada 8. aprīlī ES saskaņā ar Padomes Regulu (ES) 2022/580 grozīja sankcijas, kas
noteiktas attiecībā uz darbībām, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā
integritāte, suverenitāte un neatkarība.
Pieejams: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:32022R0580
2022. gada 8. aprīlī ES saskaņā ar Padomes Īstenošanas Regulu (ES) 2022/581 noteica
sankcijas pret 38 Krievijas pilsoņiem un 179 tā saukto Donetskas un Luhanskas Tautas
Republiku tā sauktajiem Tautas padomju locekļiem, kā arī pret vienu Krimā un 17 Krievijā
reģistrētām juridiskām personām.
Pieejams: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:32022R0581
2022. gada 8. aprīlī ES saskaņā ar Padomes Regulu (ES) 2022/576 noteica plašas sankcijas
pret Krieviju, tostarp, aizliedzot Krievijas kuģiem piekļūt ES ostām, aizliedzot ogļu un citu
preču importu no Krievijas, kā arī aizliedzot Krievijas autotransporta uzņēmumiem veikt
kravu pārvadājumus ES.
Pieejams: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:32022R0576
2022. gada 8. aprīlī ES saskaņā ar Padomes Regulu (ES) 2022/577 noteica sankcijas pret
Baltkrieviju, aizliedzot ES valūtu banknošu nodošanu Baltkrievijai vai Baltkrievijas
pilsoņiem un aizliedzot Baltkrievijas autotransporta uzņēmumiem veikt kravu
pārvadājumus ES.
Pieejams: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:32022R0577

2022. gada 11. aprīlī ES saskaņā ar Padomes Regulu (ES) 2022/592 atcēla sankcijas pret
trīs Irānas pilsoņiem un grozīja identificējošo informāciju par 25 Irānas pilsoņiem.
Pieejams: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:32022R0592
2022. gada 13. aprīlī ES saskaņā ar Padomes Regulu (ES) 2022/625 grozīja sankcijas, kas
noteiktas attiecībā uz darbībām, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā
integritāte, suverenitāte un neatkarība.
Pieejams: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:32022R0625
2022. gada 13. aprīlī ES saskaņā ar Padomes Regulu (ES) 2022/626 grozīja sankcijas, kas
noteiktas, reaģējot uz Ukrainas Doneckas un Luhanskas apgabalu valdības nekontrolēto
teritoriju atzīšanu un rīkojumu izvietot Krievijas bruņotos spēkus minētajās teritorijās.
Pieejams: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:32022R0626
2022. gada 18. aprīlī ANO Drošības Padome saskaņā ar rezolūciju Nr. 1518 (2003) atcēla
sankcijas pret diviem Irākas pilsoņiem un vienu Irākā reģistrētu juridisku personu.
Pieejams: https://www.un.org/press/en/2022/sc14864.doc.htm
2022. gada 21. aprīlī ES saskaņā ar Padomes Īstenošanas Regulu (ES) 2022/658 noteica
sankcijas pret vienu Ukrainas un vienu Krievijas pilsoni.
Pieejams: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:32022R0658
2022. gada 21. aprīlī ES saskaņā ar Padomes Īstenošanas Regulu (ES) 2022/659 noteica
sankcijas pret astoņiem Korejas Tautas Demokrātiskās Republikas pilsoņiem, kā arī vienu
Eritrejā un trīs Korejas Tautas Demokrātiskajā Republikā reģistrētām juridiskām
personām.
Pieejams: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:32022R0659
2022. gada 21. aprīlī ES saskaņā ar Padomes Īstenošanas Regulu (ES) 2022/662 grozīja
identificējošo informāciju par deviņiem Mjanmas pilsoņiem.
Pieejams: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:32022R0662
2022. gada 21. aprīlī ES saskaņā ar Komisijas Īstenošanas Regulu (EK) 2022/665 atcēla
sankcijas pret diviem Irākas pilsoņiem un vienu Irākā reģistrētu juridisku personu.
Pieejams: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:32022R0665

Jaunumi par ASV OFAC sankcijām
2022. gada 1. aprīlī Amerikas Savienoto Valstu Ārvalstu aktīvu kontroles birojs (turpmāk
– ASV OFAC) noteica sankcijas pret piecām Korejas Tautas Demokrātiskā Republikā
reģistrētām juridiskajām personām.
Pieejams: https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/recentactions/20220401
2022. gada 5. aprīlī ASV OFAC noteica sankcijas pret vienu Igaunijā un vienu Krievijā
reģistrētu juridisko personu.
Pieejams: https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/recentactions/20220405
2022. gada 6. aprīlī ASV OFAC noteica sankcijas pret divām Krievijas pilsonēm, kuras
tiek uzskatītas par Vladimira Putina meitām.
Pieejams: https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/recentactions/20220406_33
2022. gada 6. aprīlī ASV OFAC noteica sankcijas pret 18 Krievijas pilsoņiem, vienu
Austrijā, vienu Luksemburgā, vienu Nīderlandē, vienu Baltkrievijā, divām Kiprā, trīs
Kazahstānā un 42 Krievijā reģistrētām juridiskām personām, kā arī pieciem kuģiem ar
Krievijas karogu. Papildus ASV OFAC grozīja identificējošo informāciju par pieciem
Krievijas pilsoņiem un publicēja ar Krieviju saistītas vispārīgās licences Nr. 9B, Nr. 10B,
Nr. 21, Nr. 22 un Nr. 23.
Pieejams: https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/recentactions/20220406
2022. gada 7. aprīlī ASV OFAC noteica sankcijas pret astoņiem Krievijas pilsoņiem,
29 Krievijā reģistrētām juridiskajām personām, kā arī grozīja identificējošo informāciju
par vienu Krievijas pilsoni un vienu kuģi ar Krievijas karogu. Papildus ASV OFAC
publicēja ar Krieviju saistītas vispārīgās licences Nr. 9C, Nr. 10C, Nr. 21A, Nr. 24 un Nr.
25.
Pieejams: https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/recentactions/20220407
2022. gada 11. aprīlī ASV OFAC noteica sankcijas pret septiņiem Īrijas pilsoņiem, divām
Apvienotajos Arābu Emirātos reģistrētām un vienu Apvienotajā Karalistē reģistrētu
juridisko personu un vienu starptautisku grupējumu, kā arī grozīja identificējošo
informāciju par trīs Lībijas pilsoņiem.

Pieejams: https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/recentactions/20220411_33
2022. gada 11. aprīlī ASV OFAC noteica sankcijas pret diviem Ziemeļmaķedonijas,
diviem Bosnijas un Hercegovinas, vienu Melnkalnes un diviem Albānijas pilsoņiem, kā arī
vienu Ungārijā reģistrētu juridisko personu. Papildus ASV OFAC atcēla sankcijas pret
deviņiem Bosnijas un Hercegovinas, diviem Horvātijas, pieciem Serbijas un Melnkalnes,
vienu Ziemeļmaķedonijas un pieciem nenoteiktas valsts pilsoņiem.
Pieejams: https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/recentactions/20220411
2022. gada 12. aprīlī ASV OFAC publicēja ar Krieviju saistītu vispārīgo licenci Nr 26, kas
atļauj izbeigt darījumus, kas saistīti ar akciju sabiedrībām SB Sberbank Kazakhstan un
Sberbank Europe AG.
Pieejams: https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/recentactions/20220412
2022. gada 14. aprīlī ASV OFAC grozīja identificējošo informāciju par Korejas Tautas
Demokrātiskajā Republikā reģistrētu juridisko personu.
Pieejams: https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/recentactions/20220414
2022. gada 19. aprīlī ASV OFAC publicēja ar Krieviju saistītu vispārīgo licenci Nr. 27.
Pieejams: https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/recentactions/20220419
2022. gada 20. aprīlī ASV OFAC publicēja atbildi uz jautājumu saistībā ar sankcijām pret
Krieviju.
Pieejams: https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/faqs/1030
2022. gada 20. aprīlī ASV OFAC noteica sankcijas pret 28 Krievijas pilsoņiem un 40 ar
Krieviju saistītām juridiskajām personām, kā arī grozīja identificējošo informāciju par
vienu Krievijas pilsoni. Papildus ASV OFAC publicēja ar Krieviju saistītas vispārīgās
licences Nr. 28 un Nr. 29.
Pieejams: https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/recentactions/20220420

2022. gada 22. aprīlī ASV OFAC noteica sankcijas pret vienu Korejas Tautas
Demokrātiskajā Republikā reģistrētu juridisko personu. Papildus ASV OFAC grozīja
identificējošo informāciju par vienu Peru, sešiem Meksikas, diviem Argentīnas un diviem
Kolumbijas pilsoņiem, kā arī vienu Kolumbijā reģistrētu un divām Meksikā reģistrētām
juridiskajām personām.
Pieejams: https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/recentactions/20220422
2022. gada 25. aprīlī ASV OFAC publicēja divas ar Ukrainu un Krieviju saistītas
vispārīgās licences un vairākas atbildes uz bieži uzdotiem jautājumiem.
Pieejams: https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/recentactions/20220425_33
2022. gada 29. aprīlī ASV OFAC pārpublicēja Ukraine-/Russia-Related Sanctions
Regulations, kas stāsies spēkā 2022. gada 2. maijā. Papildus ASV OFAC atjaunināja
vairākas atbildes uz bieži uzdotiem jautājumiem saistībā ar šiem noteikumiem.
Pieejams: https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/recentactions/20220429

Aktualitātes sankciju jautājumos Latvijā
2022. gada 12. aprīlī norisinājās Eiropas Savienības (ES) informācijas sniedzēju forums,
kura laikā Ārlietu ministrijas parlamentārā sekretāre Zanda Kalniņa-Lukaševica, paužot
nosodījumu Krievijas iebrukuma Ukrainā, akcentēja arī kopīgas un spēcīgas atbildes
nozīmi, Eiropas un Transatlantiskajiem partneriem vienojoties par mērķētām sankcijām
pret Krieviju. “Tomēr ar paveikto nav bijis gana, lai Krievija pārtrauktu iebrukumu. Ir
skaidrs, ka jāsper turpmākie soļi, ieviešot sankcijas pret Krievijas enerģētikas sektoru,”
sacīja Z. Kalniņa-Lukaševica.
Pieejams: https://www.mfa.gov.lv/lv/jaunums/zanda-kalnina-lukasevica-es-informacijassniedzeju-foruma-uzsver-nepieciesamibu-atbalstit-ukrainu-un-stiprinat-eiropas-drosibu
2022. gada 20. aprīlī Rīgā ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs uzņēma Igaunijas ārlietu
ministri Evu Mariju Līmetsu (Eva-Maria Liimets), Lietuvas ārlietu ministru Gabrieļu
Landsberģi (Gabrielius Landsbergis) un Vācijas ārlietu ministri Annalēnu Bērboku
(Annalena Baerbock). Ministri uzsvēra nepieciešamību atbrīvoties no Eiropas atkarības no
Krievijas energoresursiem, dažādojot enerģijas avotus un strādājot pie atjaunojamo
energoresursu attīstīšanas. E. Rinkēvičs norādīja: “Krievijas agresīvā politika nekur

nezudīs arī tad, ja beigsies kara aktīvā fāze Ukrainā. Mums ir jāpārorientē mūsu
ekonomikas no sadarbības ar Krieviju uz maksimālu sakaru pārtraukšanu. Ir jāturpina un
jāpastiprina sankcijas pret Krieviju. Sankcijām enerģētikas jomā jābūt stingrākām.”
Pieejams: https://www.mfa.gov.lv/lv/jaunums/baltijas-valstu-un-vacijas-arlietu-ministripauz-nelokamu-atbalstu-ukrainai-un-pieprasa-krievijai-agresijas-partrauksanu
2022. gada 29. aprīlī Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera sadarbībā ar Finanšu
nozares asociāciju, Latvijas Darba devēju konfederāciju, Ārlietu ministriju un Valsts
ieņēmumu dienestu organizēja semināru par preču aprites ierobežojumiem pret Krieviju un
Baltkrieviju.
Pieejams: https://www.youtube.com/watch?v=U8c2_5R71Xg&ab_channel=LatvijasTird
zniec%C4%ABbasunr%C5%ABpniec%C4%ABbaskamera
Plašāka informācija par sankcijām pieejama arī Ārlietu ministrijas mājaslapas sadaļā Sankcijas.
Sagatavoja: Ārlietu ministrijas Juridiskā departamenta Sankciju nodaļa, e-pasts: sankcijas@mfa.gov.lv

