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Jaunumi par ANO/ES sankcijām
2022. gada 16. maijā Eiropas Savienība (turpmāk – ES) saskaņā ar Padomes Īstenošanas
regulu (ES) 2022/748 grozīja identificējošo informāciju par vienu Dienvidsudānas pilsoni.
Pieejams: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:32022R0748
2022. gada 19. maijā Apvienoto Nāciju Organizācijas (turpmāk – ANO) Drošības Padome
saskaņā ar rezolūciju Nr. 1518 (2003) atcēla sankcijas pret vienu Irākas pilsoni, kā arī
vienu Šveicē un vienu Panamā reģistrētu juridisku personu.
Pieejams: https://www.un.org/press/en/2022/sc14895.doc.htm
2022. gada 26. maijā ANO Drošības Padome saskaņā ar rezolūciju Nr. 2633 (2022) uz
gadu pagarināja sankciju režīmu pret Dienvidsudānu.
Pieejams: https://www.un.org/press/en/2022/sc14908.doc.htm
2022. gada 27. maijā ANO Drošības Padome saskaņā ar rezolūciju Nr. 1970 (2011)
humānu apsvērumu dēļ no 2022. gada 1. jūnija līdz 2022. gada 30. novembrim atcēla
sankcijas pret trīs Lībijas pilsoņiem.
Pieejams: https://www.un.org/press/en/2022/sc14912.doc.htm
2022. gada 27. maijā ANO Drošības Padome saskaņā ar rezolūcijām Nr. 1267 (1999),
Nr. 1989 (2011) un Nr. 2253 (2015) grozīja identificējošo informāciju par diviem Irākas
pilsoņiem.
Pieejams: https://www.un.org/press/en/2022/sc14913.doc.htm
2022. gada 27. maijā ANO Drošības Padome saskaņā ar rezolūcijām Nr. 1267 (1999),
Nr. 1989 (2011) un Nr. 2253 (2015) grozīja identificējošo informāciju par vienu Tunisijas
un trīs Indonēzijas pilsoņiem.
Pieejams: https://www.un.org/press/en/2022/sc14914.doc.htm
2022. gada 30. maijā ES saskaņā ar Padomes Īstenošanas regulu (ES) 2022/836 noteica
sankcijas pret vienu Sīrijas un vienu Jordānijas pilsoni, kā arī vienu Sīrijas vienību.
Pieejams: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:32022R0836

2022. gada 30. maijā ES saskaņā ar Padomes Īstenošanas regulu (ES) 2022/840 atcēla
sankcijas pret trīs Sīrijas pilsoņiem, kā arī grozīja identificējošo informāciju par 18 Sīrijas
pilsoņiem un 12 Sīrijā un vienu Libānā reģistrētu juridisku personu.
Pieejams: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:32022R0840

Jaunumi par ASV OFAC sankcijām
2022. gada 2. maijā Amerikas Savienoto Valstu Ārvalstu aktīvu kontroles birojs (turpmāk
– ASV OFAC) publicēja ar Krieviju saistītu vispārīgo licenci Nr. 30.
Pieejams: https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/recentactions/20220502
2022. gada 5. maijā ASV OFAC publicēja ar Krieviju saistītas vispārīgās licences Nr. 7A,
Nr. 26A, Nr. 31 un Nr. 32, kā arī sniedza atbildi uz visbiežāk uzdoto jautājumu Nr. 1032
un papildināja atbildi uz jautājumu Nr. 1009.
Pieejams: https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/recentactions/20220505
2022. gada 6. maijā ASV OFAC noteica sankcijas pret virtuālās valūtas sajaucēju
(cryptocurrency mixer) Blender.io un grozīja identificējošo informāciju par vienu juridisku
personu saistībā ar sankcijām pret Korejas Tautas Demokrātisko Republiku.
Pieejams: https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/recentactions/20220506
2022. gada 8. maijā ASV OFAC publicēja ar Krieviju saistītas vispārīgās licences Nr. 25A,
Nr. 33, Nr. 34 un Nr. 35 un noteica sankcijas pret 33 Krievijas pilsoņiem, 22 Krievijā
reģistrētām juridiskām personām un 69 kuģiem, kā arī grozīja identificējošo informāciju
par piecām Krievijā reģistrētām juridiskām personām. Papildus ASV OFAC publicēja
divus lēmumus saskaņā ar Izpildrīkojuma Nr. 14024 1(a)(i) daļu un saskaņā ar
Izpildrīkojuma Nr. 14071 1(a)(ii) daļu, kā arī papildināja atbildes visbiežāk uzdotajiem
jautājumiem Nr. 1033 – Nr. 1040.
Pieejams: https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/recentactions/20220508
2022. gada 9. maijā ASV OFAC noteica sankcijas pret pieciem Indonēzijas pilsoņiem.
Pieejams: https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/recentactions/20220509

2022. gada 11. maijā ASV OFAC papildināja atbildes uz visbiežāk uzdotajiem
jautājumiem Nr. 1034, Nr. 1035 un Nr. 1038.
Pieejams: https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/recentactions/20220511_33
2022. gada 12. maijā ASV OFAC publicēja ar Sīriju saistītu vispārīgo licenci Nr. 22 un
papildināja atbildes uz visbiežāk uzdotajiem jautājumiem Nr. 884, Nr. 1041 – Nr. 1045.
Pieejams: https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/recentactions/20220512
2022. gada 16. maijā ASV OFAC publicēja informatīvu dokumentu “Guidance on The
Democratic People’s Republic of Korea Information Technology Workers”, lai novērstu
reputācijas graušanas un likumpārkāpumu riskus, tai skaitā sankciju pārkāpumus saistībā
ar pret Korejas Tautas Demokrātisko Republiku noteiktajām sankcijām.
Pieejams: https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/recentactions/20220516
2022. gada 19. maijā ASV OFAC noteica sankcijas pret sešiem Lībijas pilsoņiem un
astoņām Lībijā reģistrētām juridiskām personām.
Pieejams: https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/recentactions/20220519
2022. gada 20. maijā ASV OFAC atcēla sankcijas pret vienu Somālijas, septiņiem Saūda
Arābijas, 14 Krievijas, četriem Indonēzijas, pieciem Alžīrijas un sešiem Kanādas
pilsoņiem. Papildus ASV OFAC grozīja identificējošo informāciju par piecām juridiskām
personām.
Pieejams: https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/recentactions/20220520
2022. gada 23. maijā ASV OFAC publicēja informatīvu rakstu “Risks and Considerations
for U.S. Businesses Operating in Sudan”, izceļot riskus sadarbībā ar Sudānas valstij
piederošām juridiskām personām.
Pieejams: https://www.state.gov/risks-and-considerations-for-u-s-businesses-operatingin-sudan/

2022. gada 24. maijā ASV OFAC noteica sankcijas pret vienu Palestīnas, vienu Saūda
Arābijas un diviem Jordānijas pilsoņiem. Papildus ASV OFAC noteica sankcijas pret
divām Sudānā, vienu Saūda Arābijā, vienu Apvienotajos Arābu Emirātos, vienu Alžīrijā
un vienu Turcijā reģistrētu juridisku personu.
Pieejams: https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/recentactions/20220524
2022. gada 25. maijā ASV OFAC publicēja ar Krieviju saistītu vispārīgo licenci Nr. 13A.
Pieejams: https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/recentactions/20220525_33
2022. gada 25. maijā ASV OFAC noteica sankcijas pret četriem Turcijas, četriem Irānas
un diviem Krievijas pilsoņiem, kā arī pret vienu Apvienoto Arābu Emirātos, vienu Libānā,
vienu Dienvidkorejā, vienu Krievijā, vienu Irānā un trīs Ķīnā reģistrētām juridiskām
personām. Papildus ASV OFAC atcēla sankcijas pret trīs Ukrainā reģistrētām vienībām un
diviem Lībijas pilsoņiem.
Pieejams: https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/recentactions/20220525
2022. gada 27. maijā ASV OFAC publicēja ar Venecuēlu saistītu vispārīgo licenci Nr. 8J
un noteica sankcijas pret vienu Korejas Tautas Demokrātiskās Republikas pilsoni un trīs
Korejas Tautas Demokrātiskajā Republikā reģistrētām juridiskām personām. Papildus
ASV OFAC atcēla sankcijas pret astoņām Meksikā reģistrētām juridiskām personām,
četriem Meksikas pilsoņiem, četrām Kolumbijā reģistrētām juridiskām personām un
četriem Kolumbijas pilsoņiem.
Pieejams: https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/recentactions/20220527

Aktualitātes sankciju jautājumos Latvijā
2022. gada 6. maijā ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs kopā ar Igaunijas un Lietuvas ārlietu
ministriem bija vizītē Ukrainā un tikās ar Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski
(Volodymyr Zelenskyy), Augstākās Radas priekšsēdētāju Ruslanu Stefančuku (Ruslan
Stefanchuk), Ukrainas ārlietu ministru Dmitro Kulebu (Dmytro Kuleba) un Ukrainas
vicepremjeru Eiropas un eiroatlantiskās integrācijas jautājumos Olgu Stefanišinu (Olga
Stefanishyna). Vizītes laikā tika norādīts, ka Latvija turpinās uzturēt politisko un
diplomātisko spiedienu pret Krieviju, iestājoties par sankciju pastiprināšanu un izolējot
Krieviju starptautiskajās organizācijās.
Pieejams: https://www.mfa.gov.lv/lv/jaunums/baltijas-valstu-arlietu-ministri-vizites-laika-kijivapauz-stingru-atbalstu-es-kandidatvalsts-statusa-pieskirsanai-ukrainai

2022. gada 13. maijā ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs pieņēma lēmumu atbilstoši
Imigrācijas likuma 61. panta otrajai daļai Latvijas Republikai nevēlamo personu sarakstā
papildus iekļaut vēl 102 Krievijas Federācijas pilsoņus.
Pieejams: https://www.mfa.gov.lv/lv/jaunums/arlietu-ministrs-pasludina-102-krievijaspilsonus-par-nevelamam-personam-latvija
2022. gada 13. maijā Ārlietu ministrijas parlamentārā sekretāre Zanda Kalniņa-Lukaševica
Zagrebā, Horvātijā tikās ar Horvātijas Ārlietu ministrijas valsts sekretāri Andreju Metelko
Zgombiču (Andreja Metelko Zgombić). Sarunas laikā tika uzsvērta nepieciešamība
vienoties par nākamo sankciju kārtu pret Krieviju, iekļaujot tajā arī enerģētikas sektoru.
Pieejams: https://www.mfa.gov.lv/lv/jaunums/parlamentara-sekretare-steidzaminepieciesams-panakt-vienosanos-par-es-sankciju-noteiksanu-pret-krievijas-energetikassektoru
2022. gada 16. maijā ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs piedalījās ES Ārlietu padomes
sanāksmē Briselē, kuras laikā ministrs norādīja, ka “jāpaplašina sankcijas pret fiziskām un
juridiskām personām, tai skaitā atbildīgajiem par propagandu un dezinformāciju Krievijā.
Krievijai jāuzņemas pilna atbildība un izmaksas, kas saistītas ar Ukrainas atjaunošanu.
Nepieciešams vienots Eiropas Savienības regulējums dalībvalstīs iesaldēto Krievijas
līdzekļu izmantošanai Ukrainas atjaunošanai nākotnē. Tādējādi sankciju darbība turpināma
līdz laikam, kad Krievijas militārie spēki būs atvilkti no Ukrainas teritorijas un panākta
vienošanās par Krievijas saistībām Ukrainas atjaunošanā.”
Pieejams: https://www.mfa.gov.lv/lv/jaunums/arlietu-ministrs-krievijai-jauznemas-pilnaatbildiba-un-izmaksas-kas-saistitas-ar-ukrainas-atjaunosanu
Plašāka informācija par sankcijām pieejama arī Ārlietu ministrijas mājaslapas sadaļā Sankcijas.
Sagatavoja: Ārlietu ministrijas Juridiskā departamenta Sankciju nodaļa, e-pasts: sankcijas@mfa.gov.lv

