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Par Eiropas Savienības noteiktajām sankcijām
Laika posmā no 2022. gada 23. februāra līdz 2022. gada 28. februārim Eiropas Savienība
(turpmāk – ES) ir noteikusi ierobežojošos pasākumus (sankcijas) reaģējot uz neizprovocēto un
nepamatoto militāro agresiju, ko Krievijas Federācija īsteno pret Ukrainu, kā arī uz to, ka Krievijas
Federācija atzina Ukrainas Doņeckas un Luhanskas apgabalu nevalstiski kontrolētās teritorijas par
neatkarīgām. Atbilstoši ES tīmekļvietnē pieejamajai informācijai par Ukrainas teritoriālās
integritātes, suverenitātes un neatkarības graušanu finanšu ierobežojumi un ieceļošanas aizliegums
kopš 2022. gada 28. februāra ir attiecināms uz 680 fiziskām personām un 53 veidojumiem (t.sk.
juridiskām personām). Sankcionēto personu saraksts tiek pastāvīgi pārskatīts un periodiski

atjaunots.1
Tāpat vēršam uzmanību, ka Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju
likuma (turpmāk – Sankciju likums) 2. panta otrā daļa nosaka, ka Sankciju likums attiecas uz
visām personām (t.sk. publisko tiesību subjektiem), un tām ir pienākums ievērot un izpildīt
starptautiskās (t.sk. ES sankcijas) un nacionālās sankcijas.
Sankciju likuma 13. pants nosaka kompetentās institūcijas attiecībā uz konkrētiem ar
sankciju izpildi saistītiem jautājumiem. Piemēram, Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde kā
kompetentā institūcija ir atbildīga par to, lai persona, attiecībā uz kuru saskaņā ar šā likuma 11.
pantu noteikts ieceļošanas ierobežojums, tiktu iekļauta to personu sarakstā, kurām ieceļošana
Latvijā ir aizliegta.2
Savukārt rajona (pilsētas) tiesas zemesgrāmatu nodaļa kā kompetentā institūcija izpilda
starptautiskajās vai nacionālajās sankcijās noteikto aizliegumu nostiprināt īpašuma tiesības uz
nekustamo īpašumu vai ieraksta aizlieguma atzīmi, kas kavē jebkuru labprātīgu (izņemot
mantošanas ceļā iegūtu) tiesību nostiprināšanu attiecībā uz sankciju subjekta īpašumā esošu
nekustamo īpašumu.3
Tāpat citiem publisko tiesību subjektiem, kuru kompetencē ir publisko reģistru uzturēšana,
būtu nepieciešams nodrošināt aizliegumu reģistrēt vai nostiprināt īpašuma tiesību vai citu
mantisko tiesību iegūšanu un atsavināšanu sankciju subjektiem.
Atgādinām, ka šim nolūkam Finanšu izlūkošanas dienests (turpmāk – FID) tīmekļvietnē
https://sankcijas.fid.gov.lv/ uztur informāciju par sankciju subjektiem – fizisku vai juridisku
personu vai citu identificējamu subjektu sarakstus, kuriem noteiktas starptautiskās sankcijas (t.sk.
ES sankcijas) vai nacionālās sankcijas.
Tomēr, ievērojot esošās situācijas nopietnību un Latvijas Republikas iespējamo
ekspozīciju attiecībā uz ES noteikto finanšu ierobežojumu praktisko izpildi, FID šai vēstulei
pievieno trīs datnes. Pirmajās divās datnēs jau strukturēti sakārtota informācija par sankciju
subjektiem (dalījumā juridiska persona vai fiziska persona), pret kuriem noteiktas sankcijas
saistībā ar situāciju Ukrainā un par Ukrainas teritoriālās integritātes, suverenitātes un neatkarības
graušanu, ieskaitot tos subjektus, pret kuriem noteiktas sankcijas šī gada 23., 25. un 28. februārī.
FID ieskatā šīs datnes būtu nepieciešams izmantot, valsts iestādēm operatīvi pārbaudot, vai
sankciju subjektiem Latvijas Republikā pieder ķermeniskas un bezķermeniskas lietas, uz kurām
publiskajos reģistros reģistrējamas, nostiprināmas vai publiskojamas īpašuma tiesības vai citas
mantiskās tiesības.
Trešajā datnē nosūtām skripta uzmetumu sankciju-XML_imports.SQL, kas veidots
lietošanai Microsoft SQL Server datu bāzē, lai varētu ielasīt https://sankcijas.fid.gov.lv/ pieejamo
sankciju XML datni. Lai ielasītu XML Jūsu izveidotajā datu bāzē, nepieciešams labot uz Jūsu
izvēlētiem datu bāzu un tabulu nosaukumiem, mainīt ceļu uz XML failu, kā arī dzēst no
importējamā XML faila tekstu -xmlns="http://eu.europa.ec/fpi/fsd/export" vai citādi modificēt
skriptu, lai pārvaldītu XML namespaces definīciju.4
FID sankciju meklētājā ar vietni https://sankcijas.fid.gov.lv/ atspoguļo informāciju no ES.5
Arī minētajās divās Excel datnēs iekļauta informācija no ES uzturētās vietnes.
Vēršam uzmanību, ka XML datnes attiecībā uz šī gada 23., 25. un 28. februāra ES
sankcijām līdz šim sagatavotas ar nokavēšanos un aktuālā informācija sākotnēji bija atrodama tikai
ES Oficiālajā Vēstnesī.6 Vēstules sagatavošanas laikā XML datnēs iekļauti līdz šī gada 28.
februārim iekļautie sankciju subjekti, kas XML datnē sāka atspoguļoties 1. martā.
Vēršam uzmanību uz Sankciju likuma 17. pantu.
1

EU restrictive measures in response to the crisis in Ukraine. Pieejams:
https://www.consilium.europa.eu/en/policies/sanctions/restrictive-measures-ukraine-crisis/.
2
Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 13. panta otrā daļa.
3
Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 13. panta piektā daļa.
4
Datus FID iegūst no ES XML un atbildību par saturu nenes.
5
https://webgate.ec.europa.eu (pieejams tikai pēc reģistrācijas).
6
Skat. https://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=lv.

17. pants. Ziņošanas pienākums
Kompetento institūciju uzraudzībā esošajām personām ir pienākums:
1) nekavējoties, bet ne vēlāk kā nākamajā darbdienā ziņot Valsts drošības dienestam par
starptautisko vai nacionālo sankciju pārkāpšanu vai tās mēģinājumu un tā rezultātā iesaldētiem
līdzekļiem un informēt par to attiecīgo kompetento institūciju;
2) ja ir aizdomas par starptautisko un nacionālo sankciju apiešanu vai apiešanas mēģinājumu
finanšu ierobežojumu izpildē, ziņot par to FID Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un
terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumā noteiktajā kārtībā.
Atgādinām, ka Sankciju likuma 17. pants neparedz pienākumu ziņot FID par sankciju
subjektam piederošu aktīvu iesaldēšanu.
Vienlaikus informējam, ka koordinējoša institūcija sankciju jautājumos Latvijā ir Ārlietu
ministrija.
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