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(Neleģislatīvi akti)

REGULAS
PADOMES ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2021/339
(2021. gada 25. februāris),
ar ko īsteno 8.a pantu Regulā (EK) Nr. 765/2006 par ierobežojošiem pasākumiem attiecībā uz
Baltkrieviju

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,
ņemot vērā Padomes Regulu (EK) Nr. 765/2006 (2006. gada 18. maijs) par ierobežojošiem pasākumiem attiecībā uz
Baltkrieviju (1) un jo īpaši tās 8.a panta 1. un 3. punktu,
ņemot vērā Savienības Augstā pārstāvja ārlietās un drošības politikas jautājumos priekšlikumu,
tā kā:
(1)

Padome 2006. gada 18. maijā pieņēma Regulu (EK) Nr. 765/2006 par ierobežojošiem pasākumiem attiecībā uz
Baltkrieviju.

(2)

Pamatojoties uz Padomes Lēmuma 2012/642/KĀDP (2) pārskatīšanu, Padome ir nolēmusi, ka tajā paredzētie
ierobežojošie pasākumi būtu jāpagarina līdz 2022. gada 28. februārim.

(3)

Būtu jāgroza paskaidrojuma raksti par deviņām fiziskām personām un trijām juridiskām personām, kas ir iekļautas
Regulas (EK) Nr. 765/2006 I pielikumā izklāstītajā to fizisko un juridisko personu, vienību un struktūru sarakstā,
kurām piemēro ierobežojošus pasākumus. Papildus būtu jānorāda visu minētajā pielikumā iekļauto fizisko personu
sarakstā iekļaušanas datums.

(4)

Tāpēc būtu attiecīgi jāgroza Regulas (EK) Nr. 765/2006 I pielikums,

IR PIEŅĒMUŠI ŠO REGULU.

1. pants
Regulas (EK) Nr. 765/2006 I pielikumu aizstāj ar šīs regulas pielikumu.
(1) OV L 134, 20.5.2006., 1. lpp.
(2) Padomes Lēmums 2012/642/KĀDP (2012. gada 15. oktobris) par ierobežojošiem pasākumiem pret Baltkrieviju (OV L 285,
17.10.2012, 1. lpp.).
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2. pants
Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.
Briselē, 2021. gada 25. februārī

Padomes vārdā –
priekšsēdētāja
A. P. ZACARIAS

26.2.2021.

PIELIKUMS

“I PIELIKUMS
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To fizisko un juridisko personu, vienību un struktūru saraksts, kas minētas 2. panta 1. punktā

A. Fiziskās personas, kas minētas 2. panta 1. punktā

(baltkrievu valodā)

(Krievu valodas transliterācija)

(krievu valodā)

Uladzimir Uladzimiravich
NAVUMAU
Vladimir Vladimirovich
NAUMOV

Уладзiмiр
Уладзiмiравiч
НАВУМАЎ
Владимир
Владимирович
НАУМОВ

Identifikācijas informācija

Amats(-i): bijušais iekšlietu ministrs; bijušais
prezidenta Drošības dienesta vadītājs
Dzimšanas datums: 7.2.1956.
Dzimšanas vieta: Smolensk, bijusī PSRS (tagad
Krievijas Federācija)
Dzimums: vīrietis

2.

Dzmitry Valerievich
PAULICHENKA
Dmitri Valerievich
PAVLICHENKO (Dmitriy
Valeriyevich
PAVLICHENKO)

Дзмiтрый
Валер'евiч
ПАЎЛIЧЭНКА
Дмитрий
Валериевич
ПАВЛИЧЕНКО

Amats(-i): bijušais Īpašās ātrās reaģēšanas grupas
(SOBR) komandieris
Dzimšanas datums: 1966. gads
Dzimšanas vieta: Vitebsk/Viciebsk, bijusī PSRS
(tagad Baltkrievija)

Dzimums: vīrietis

Sarakstā
iekļaušanas
datums

Nerīkojās, lai izmeklētu lietu par neatklātajiem Yuri Zakharenko,
Viktor Gonchar, Anatoly Krasovski un Dmitri Zavadski pazušanas
gadījumiem Baltkrievijā 1999. un 2000. gadā. Bijušais iekšlietu
ministrs un arī bijušais prezidenta Drošības dienesta vadītājs.
Būdams iekšlietu ministrs, līdz brīdim, kad (ar veselību saistītu
iemeslu dēļ) 2009. gada 6. aprīlī devās pensijā, bija atbildīgs par
miermīlīgu demonstrāciju apspiešanu. No prezidenta
administrācijas saņēma dzīvojamo platību Drozdy
nomenklatūras rajonā Minskā. 2014. gada oktobrī prezidents
Lukashenka viņam piešķīra III pakāpes ordeni “Par nopelniem”.

24.9.2004.

Svarīga persona neatklātajos Yuri Zakharenko, Viktor Gonchar,
Anatoly Krasovski un Dmitri Zavadski pazušanas gadījumos
Baltkrievijā 1999. un 2000. gadā. Bijušais Iekšlietu ministrijas
(IeM) Īpašās ātrās reaģēšanas grupas (SOBR) komandieris.

24.9.2004.

Uzņēmējs, IeM īpašo spēku IeM veterānu apvienības “Gods”
vadītājs.
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Adrese: Iekšlietu ministrijas īpašo spēku
Baltkrievijas veterānu apvienība “Gods”
(Belarusian Association of Veterans of Special Forces
of the Ministry of Internal Affairs ‘Honour’), 111
Mayakovskogo St., Minsk 220028, Baltkrievija

Pamatojums iekļaušanai sarakstā

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

1.

Vārds, uzvārds

Vārds, uzvārds (Baltkrievu
valodas transliterācija)

(baltkrievu valodā)

(Krievu valodas transliterācija)

(krievu valodā)

Sarakstā
iekļaušanas
datums

Baltkrievijas prezidenta īpašumu pārvaldības direktorāta
vadītājs. Atbildīgs par neatklātajiem Yuri Zakharenko, Viktor
Gonchar, Anatoly Krasovski un Dmitri Zavadski pazušanas
gadījumiem Baltkrievijā 1999. un 2000. gadā. Bijušais Drošības
padomes sekretārs. Sheiman joprojām ir prezidenta īpašais
palīgs.

24.9.2004.

Organizēja Yuri Zakharenko, Viktor Gonchar, Anatoly Krasovski un
Dmitri Zavadski pazušanu Baltkrievijā 1999. un 2000. gadā;
minētie gadījumi vēl līdz šim nav atklāti. Bijušais tūrisma un
sporta lietu ministrs, bijušais iekšlietu ministrs un bijušais
prezidenta administrācijas vadītāja vietnieks.

24.9.2004.

Iepriekš būdams vadošā amatā kā iekšlietu ministrs, viņš ir
atbildīgs par represiju un iebiedēšanas kampaņu, ko pēc
2020. gada prezidenta vēlēšanām vadīja Iekšlietu ministrijas
spēki, jo īpaši, patvaļīgi aizturot miermīlīgus demonstrantus un
slikti izturoties pret viņiem, tostarp spīdzinot, kā arī veicot
iebiedēšanu un vardarbību, kas vērsta pret žurnālistiem.

2.10.2020.

Viktar Uladzimiravich
SHEIMAN (Viktar
Uladzimiravich SHEYMAN)

Вiктар
Уладзiмiравiч
ШЭЙМАН

Amats(-ii): Baltkrievijas prezidenta īpašumu
pārvaldības direktorāta vadītājs; bijušais iekšlietu
ministrs

Viktor Vladimirovich
SHEIMAN (Viktor
Vladimirovich SHEYMAN)

Виктор
Владимирович
ШЕЙМАН

Dzimšanas datums: 26.5.1958.
Dzimšanas vieta: Soltanishki, Grodno/Hrodna
reģions/Oblast, bijusī PSRS (tagad Baltkrievija)
Adrese: Baltkrievijas prezidenta īpašumu
pārvaldības direktorāts (Belarus President Property
Management Directorate), 38 K. Marx St., Minsk
220016, Baltkrievija
Dzimums: vīrietis

4.

Iury Leanidavich SIVAKAU
(Yuri Leanidavich
SIVAKAU, SIVAKOU)

Юрый Леанiдавiч
СIВАКАЎ,
СIВАКОЎ

Iury (Yuri) Leonidovich
SIVAKOV

Юрий
Леонидович
СИВАКОВ

Amats(-i): bijušais iekšlietu ministrs; bijušais
prezidenta administrācijas vadītāja vietnieks
Dzimšanas datums: 5.8.1946.
Dzimšanas vieta: Onor, Sakhalin reģions/Oblast,
bijusī PSRS (tagad Krievijas Federācija)
Adrese: Iekšlietu ministrijas īpašo spēku
Baltkrievijas veterānu apvienība “Gods”,
(Belarusian Association of Veterans of Special Forces
of the Ministry of Internal Affairs ‘Honour’), 111
Mayakovskogo St., Minsk 220028, Baltkrievija
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Pamatojums iekļaušanai sarakstā
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Identifikācijas informācija
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3.

Vārds, uzvārds

Vārds, uzvārds (Baltkrievu
valodas transliterācija)

Dzimums: vīrietis

5.

Yuri Khadzimuratavich
KARAEU
Yuri Khadzimuratovich
KARAEV

Юрый
Хаджымуратавiч
КАРАЕЎ

Dzimšanas datums: 21.6.1966.
Dzimšanas vieta: Ordzhonikidze, bijusī PSRS
(tagad Vladikavkaz, Krievijas Federācija)
Dzimums: vīrietis

26.2.2021.

Юрий
Хаджимуратович
КАРАЕВ

Amats(-i): bijušais iekšlietu ministrs; milicijas
(policijas spēku) ģenerālleitnants; Baltkrievijas
Republikas prezidenta palīgs – Grodno/Hrodna
reģiona/Oblast inspektors

(baltkrievu valodā)

(Krievu valodas transliterācija)

(krievu valodā)

Identifikācijas informācija

Pamatojums iekļaušanai sarakstā

Sarakstā
iekļaušanas
datums

26.2.2021.

Vārds, uzvārds

Vārds, uzvārds (Baltkrievu
valodas transliterācija)

Joprojām aktīvi darbojas Lukashenka režīmā kā Baltkrievijas
prezidenta palīgs – Grodno/Hrodna reģiona/Oblast inspektors.
Genadz Arkadzievich
KAZAKEVICH
Gennadi Arkadievich
KAZAKEVICH

Генадзь
Аркадзьевiч
КАЗАКЕВIЧ
Геннадий
Аркадьевич
КАЗАКЕВIЧ

Amats(-i): bijušais iekšlietu ministra pirmais
vietnieks;
iekšlietu ministra vietnieks – kriminālmilicijas
priekšnieks, milicijas (policijas spēku) pulkvedis
Dzimšanas datums: 14.2.1975.
Dzimšanas vieta: Minsk, bijusī PSRS (tagad
Baltkrievija)

7.

Aliaksandr Piatrovich
BARSUKOU
Alexander (Alexandr)
Petrovich BARSUKOV

Аляксандр
Пятровiч
БАРСУКОЎ
Александр
Петрович
БАРСУКОВ

Amats(-i): bijušais iekšlietu ministra vietnieks,
milicijas (policijas spēku) ģenerālleitnants;

Viņš joprojām aktīvi darbojas Lukashenka režīmā kā iekšlietu
ministra vietnieks. Viņš joprojām ir kriminālmilicijas
priekšnieka amatā.

inspektors 29.4.1965.

Iepriekš būdams vadošā amatā kā iekšlietu ministra vietnieks,
viņš ir atbildīgs par represiju un iebiedēšanas kampaņu, ko pēc
2020. gada prezidenta vēlēšanām vadīja Iekšlietu ministrijas
spēki, jo īpaši, patvaļīgi aizturot miermīlīgus demonstrantus un
slikti izturoties pret viņiem, tostarp spīdzinot, kā arī veicot
iebiedēšanu un vardarbību, kas vērsta pret žurnālistiem.

Dzimšanas vieta: Vetkovski (Vetka) rajons, bijusī
PSRS (tagad Baltkrievija)

Viņš joprojām aktīvi darbojas Lukashenka režīmā kā Baltkrievijas
prezidenta palīgs – Minskas reģiona/Oblast inspektors.

Baltkrievijas Republikas prezidenta palīgs –
Minskas (Minsk) reģiona/Oblast

2.10.2020.

2.10.2020.

Dzimums: vīrietis
8.

Siarhei Mikalaevich
KHAMENKA
Sergei Nikolaevich
KHOMENKO

Сяргей
Мiкалаевiч
ХАМЕНКА
Сергей
Николаевич
ХОМЕНКО

Amats(-i): iekšlietu ministra vietnieks, milicijas
(policijas spēku) ģenerālmajors
Dzimšanas datums: 21.9.1966.
Dzimšanas vieta: Yasinovataya, bijusī PSRS (tagad
Ukraina)

Būdams vadošā amatā kā iekšlietu ministra vietnieks, viņš ir
atbildīgs par represiju un iebiedēšanas kampaņu, ko pēc
2020. gada prezidenta vēlēšanām vadīja Iekšlietu ministrijas
spēki, jo īpaši, patvaļīgi aizturot miermīlīgus demonstrantus un
slikti izturoties pret viņiem, tostarp spīdzinot, kā arī veicot
iebiedēšanu un vardarbību, kas vērsta pret žurnālistiem.

2.10.2020.

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

Dzimums: vīrietis

Iepriekš būdams vadošā amatā kā iekšlietu ministra pirmais
vietnieks, viņš ir atbildīgs par represiju un iebiedēšanas
kampaņu, ko pēc 2020. gada prezidenta vēlēšanām vadīja
Iekšlietu ministrijas spēki, jo īpaši, patvaļīgi aizturot
miermīlīgus demonstrantus un slikti izturoties pret viņiem,
tostarp spīdzinot, kā arī veicot iebiedēšanu un vardarbību, kas
vērsta pret žurnālistiem.

LV

6.

Dzimums: vīrietis
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(baltkrievu valodā)

(Krievu valodas transliterācija)

(krievu valodā)

Identifikācijas informācija

Юрый Генадзевiч
НАЗАРАНКА

Amats(-i): bijušais iekšlietu ministra vietnieks,
bijušais iekšējā karaspēka daļu komandieris;

Yuri Gennadievich
NAZARENKO

Юрий
Геннадьевич
НАЗАРЕНКО

iekšlietu ministra pirmais vietnieks, Valsts
drošības policijas vadītājs, milicijas (policijas
spēku) ģenerālmajors
Dzimšanas datums: 17.4.1976.
Dzimšanas vieta: Slonim, bijusī PSRS (tagad
Baltkrievija)
Dzimums: vīrietis

Khazalbek Baktibekavich
ATABEKAU
Khazalbek Bakhtibekovich
ATABEKOV

11.

Aliaksandr Valerievich
BYKAU
Alexander (Alexandr)
Valerievich BYKOV

Хазалбек
Бактiбекавiч
АТАБЕКАЎ
Хазалбек
Бахтибекович
АТАБЕКОВ

Аляксандр
Валер’евiч
БЫКАЎ
Александр
Валерьевич
БЫКОВ

Amats(-i): Iekšējo karaspēka daļu komandiera
vietnieks
Dzimšanas datums: 18.3.1967.
Dzimums: vīrietis

Amats(-i): Īpašās ātrās reaģēšanas grupas (SOBR)
komandieris, pulkvežleitnants
Dzimums: vīrietis

2.10.2020.

Viņš joprojām aktīvi darbojas Lukashenka režīmā kā iekšlietu
ministra pirmais vietnieks un Valsts drošības policijas vadītājs.
Būdams Iekšlietu ministrijas (IeM) iekšējo karaspēka daļu
komandiera vietnieks, viņš ir atbildīgs par represiju un
iebiedēšanas kampaņu, ko vadīja IeM spēki, jo sevišķi viņa
pakļautībā esošās iekšējās karaspēka daļas, pēc 2020. gada
prezidenta vēlēšanām, jo īpaši, patvaļīgi aizturot miermīlīgus
demonstrantus un slikti izturoties pret viņiem, tostarp
spīdzinot, kā arī veicot iebiedēšanu un vardarbību, kas vērsta
pret žurnālistiem.

2.10.2020.

Būdams Iekšlietu ministrijas Īpašās ātrās reaģēšanas grupas
(SOBR) komandieris, viņš ir atbildīgs par represiju un
iebiedēšanas kampaņu, ko vadīja SOBR spēki pēc 2020. gada
prezidenta vēlēšanām, jo īpaši, patvaļīgi aizturot miermīlīgus
demonstrantus un slikti izturoties pret viņiem, tostarp
spīdzinot.

2.10.2020.

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

10.

Būdams vadošā amatā kā Iekšlietu ministrijas (IeM) ministra
vietnieks un kā Iekšlietu ministrijas (IeM) iekšējo karaspēka daļu
komandieris, viņš ir atbildīgs par represiju un iebiedēšanas
kampaņu, ko pēc 2020. gada prezidenta vēlēšanām vadīja IeM
spēki, jo īpaši viņa pakļautībā esošās iekšējās karaspēka daļas,
konkrētāk – patvaļīgi aizturot miermīlīgus demonstrantus un
slikti izturoties pret viņiem, tostarp spīdzinot, kā arī veicot
iebiedēšanu un vardarbību, kas vērsta pret žurnālistiem.

Sarakstā
iekļaušanas
datums

LV

Yuri Genadzevich
NAZARANKA

Pamatojums iekļaušanai sarakstā
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9.

Vārds, uzvārds

Vārds, uzvārds (Baltkrievu
valodas transliterācija)

26.2.2021.

(baltkrievu valodā)

(Krievu valodas transliterācija)

(krievu valodā)

Aliaksandr Sviataslavavich
SHEPELEU

Александр
Святославович
ШЕПЕЛЕВ

Amats(-i): Iekšlietu ministrijas Drošības un
drošuma departamenta vadītājs
Dzimšanas datums: 14.10.1975.
Dzimšanas vieta: Rublevsk ciems, Kruglyanskiy
reģions, Mogilev/Mahiliou reģions/Oblast, bijusī
PSRS (tagad Baltkrievija)

Pamatojums iekļaušanai sarakstā

Sarakstā
iekļaušanas
datums

Būdams augstā amatā kā Iekšlietu ministrijas (IeM) Drošības un
drošuma departamenta vadītājs, viņš ir iesaistīts represiju un
iebiedēšanas kampaņā, ko pēc 2020. gada prezidenta vēlēšanām
vadīja IeM spēki, jo īpaši, patvaļīgi aizturot miermīlīgus
demonstrantus un slikti izturoties pret viņiem, tostarp
spīdzinot, kā arī veicot iebiedēšanu un vardarbību, kas vērsta
pret žurnālistiem.

2.10.2020.

Būdams Minskas OMON spēku komandieris, viņš ir atbildīgs
par represiju un iebiedēšanas kampaņu, ko pēc 2020. gada
prezidenta vēlēšanām Minskā vadīja OMON spēki, jo īpaši, jo
īpaši, patvaļīgi aizturot miermīlīgus demonstrantus un slikti
izturoties pret viņiem, tostarp spīdzinot, kā arī veicot
iebiedēšanu un vardarbību, kas vērsta pret žurnālistiem.

2.10.2020.

Būdams Minskas pilsētas izpildkomitejas Galvenā iekšlietu
direktorāta vadītājs, viņš ir atbildīgs par represiju un
iebiedēšanas kampaņu, ko pēc 2020. gada prezidenta vēlēšanām
vadīja policijas spēki, jo īpaši, patvaļīgi aizturot miermīlīgus
demonstrantus un slikti izturoties pret viņiem, tostarp
spīdzinot, kā arī veicot iebiedēšanu un vardarbību, kas vērsta
pret žurnālistiem.

2.10.2020.

LV

Alexander (Alexandr)
Svyatoslavovich SHEPELEV

Аляксандр
Святаслававiч
ШЭПЕЛЕЎ

Identifikācijas informācija

26.2.2021.

12.

Vārds, uzvārds

Vārds, uzvārds (Baltkrievu
valodas transliterācija)

Dzimums: vīrietis
13.

Dzmitry Uladzimiravich
BALABA

Amats(-i): Minskas pilsētas izpildkomitejas
OMON (Milicijas speciālo uzdevumu vienība)
vadītājs

Дмитрий
Владимирович
БАЛАБА

Dzimšanas datums: 1.6.1972.
Dzimšanas vieta: Gorodilovo ciems, Minskas
reģions/Oblast, bijusī PSRS (tagad Baltkrievija)
Dzimums: vīrietis

14.

Ivan Uladzimiravich
KUBRAKOU
Ivan Vladimirovich
KUBRAKOV

Iван
Уладзiмiравiч
КУБРАКОЎ

Amats(-i): bijušais Minskas pilsētas
izpildkomitejas Galvenā iekšlietu direktorāta
vadītājs;

Иван
Владимирович
КУБРАКОВ

iekšlietu ministrs, milicijas (policijas spēku)
ģenerālmajors
Dzimšanas datums: 5.5.1975.
Dzimšanas vieta: Malinovka ciems, Mogilev/
Mahiliou reģions/Oblast, bijusī PSRS (tagad
Baltkrievija)

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

Dmitry Vladimirovich
BALABA

Дзмiтрый
Уладзiмiравiч
БАЛАБА

Viņš joprojām aktīvi darbojas Lukashenka režīmā kā iekšlietu
ministra vietnieks.

Dzimums: vīrietis
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(baltkrievu valodā)

(Krievu valodas transliterācija)

(krievu valodā)

Maxim Alexandrovich
GAMOLA

Максiм
Аляксандравiч
ГАМОЛА
Максим
Александрович
ГАМОЛА

Amats(-i): bijušais policijas departamenta
vadītājs Moskovski rajonā, Minskā;
Minskas pilsētas policijas departamenta vadītāja
vietnieks, kriminālpolicijas vadītājs
Dzimums: vīrietis

Pamatojums iekļaušanai sarakstā

Iepriekš būdams Minskas pilsētas Moskovski rajona policijas
departamenta vadītāja amatā, viņš ir atbildīgs par represiju un
iebiedēšanas kampaņu pret miermīlīgus demonstrantiem pēc
2020. gada prezidenta vēlēšanām, kura jo īpaši noritēja ar
patvaļīgu aizturēšanu, pārmērīgu spēka lietošanu un sliktu
izturēšanos, tostarp spīdzināšanu.

Sarakstā
iekļaušanas
datums

2.10.2020.

LV

Maxim Aliaksandravich
GAMOLA (HAMOLA)

Identifikācijas informācija
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15.

Vārds, uzvārds

Vārds, uzvārds (Baltkrievu
valodas transliterācija)

Viņš joprojām aktīvi darbojas Lukashenka režīmā kā Minskas
pilsētas policijas departamenta vadītāja vietnieks un
kriminālpolicijas vadītājs.

Aliaksandr Mikhailavich
ALIASHKEVICH
Alexander (Alexandr)
Mikhailovich
ALESHKEVICH

17.

Andrei Vasilievich
GALENKA
Andrey Vasilievich
GALENKA

18.

Aliaksandr Paulavich
VASILIEU

Amats(-i): Minskas Moskovski rajona iekšlietu
departamenta vadītāja pirmais vietnieks,
kriminālpolicijas vadītājs

Александр
Михайлович
АЛЕШКЕВИЧ

Dzimums: vīrietis

Андрэй
Васiльевiч
ГАЛЕНКА

Amats(-i): Minskas Moskovski rajona iekšlietu
departamenta vadītāja vietnieks, Sabiedrības
drošības policijas vadītājs

Андрей
Васильевич
ГАЛЕНКА

Dzimums: vīrietis

Аляксандр
Паўлавiч
ВАСIЛЬЕЎ

Amats(-i): Gomel/Homvel reģions/Oblast
izpildkomitejas Iekšlietu departamenta vadītājs

Александр
Павлович
ВАСИЛЬЕВ

Dzimšanas datums: 24.3.1975.
Dzimšanas vieta: Mogilev/Mahilou, bijusī PSRS
(tagad Baltkrievija)
Dzimums: vīrietis

Būdams Minskas Moskovski rajona iekšlietu departamenta
vadītāja pirmais vietnieks un kriminālpolicijas vadītājs, viņš ir
atbildīgs par represiju un iebiedēšanas kampaņu pret
miermīlīgiem protestētājiem minētajā rajonā pēc 2020. gada
prezidenta vēlēšanām, kura jo īpaši noritēja ar patvaļīgu
aizturēšanu, pārmērīgu spēka lietošanu un sliktu izturēšanos,
tostarp spīdzināšanu.

2.10.2020.

Būdams Minskas Moskovski rajona iekšlietu departamenta
vadītāja vietnieks, Sabiedrības drošības policijas vadītājs, viņš ir
atbildīgs par represiju un iebiedēšanas kampaņu pret
miermīlīgiem protestētājiem minētajā rajonā pēc 2020. gada
prezidenta vēlēšanām, kura jo īpaši noritēja ar patvaļīgu
aizturēšanu, pārmērīgu spēka lietošanu un sliktu izturēšanos,
tostarp spīdzināšanu.

2.10.2020.

Būdams Gomel/Homvel reģions/Oblast izpildkomitejas Iekšlietu
departamenta vadītājs, viņš ir atbildīgs par represiju un
iebiedēšanas kampaņu pret miermīlīgiem protestētājiem
minētajā reģionā/oblast pēc 2020. gada prezidenta vēlēšanām,
kura jo īpaši noritēja ar patvaļīgu aizturēšanu, pārmērīgu spēka
lietošanu un sliktu izturēšanos, tostarp spīdzināšanu.

2.10.2020.

26.2.2021.

Alexander (Alexandr)
Pavlovich VASILIEV

Аляксандр
Мiхайлавiч
АЛЯШКЕВIЧ

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

16.

(baltkrievu valodā)

(Krievu valodas transliterācija)

(krievu valodā)

Алег Мiкалаевiч
ШУЛЯКОЎСКI

Oleg Nikolaevich
SHULIAKOVSKI

Олег Николаевич
ШУЛЯКОВСКИЙ

Amats(-i): Gomel/HomvelOblast izpildkomitejas
Iekšlietu departamenta vadītāja pirmais
vietnieks, kriminālpolicijas vadītājs
Dzimšanas datums: 26.7.1977.
Dzimums: vīrietis

20.

Anatol Anatolievich
VASILIEU
Anatoli Anatolievich
VASILIEV

Amats(-i): Gomel/Homvel reģiona/Oblast
izpildkomitejas Iekšlietu departamenta vadītāja
vietnieks, Sabiedrības drošības policijas vadītājs

Анатолий
Анатольевич
ВАСИЛЬЕВ

Dzimšanas datums: 26.1.1972.
Dzimšanas vieta: Gomel/Homyel, Gomel/Homyel
reģiona/Oblast, bijusī PSRS (tagad Baltkrievija)

Sarakstā
iekļaušanas
datums

Būdams Gomel/Homvel reģiona/Oblast izpildkomitejas Iekšlietu
departamenta vadītāja vietnieks un kriminālpolicijas vadītājs,
viņš ir atbildīgs par represiju un iebiedēšanas kampaņu pret
miermīlīgiem protestētājiem minētajā reģionā/oblast pēc
2020. gada prezidenta vēlēšanām, kura jo īpaši noritēja ar
patvaļīgu aizturēšanu, pārmērīgu spēka lietošanu un sliktu
izturēšanos, tostarp spīdzināšanu.

2.10.2020.

Būdams Gomel/Homvel reģiona/Oblast izpildkomitejas Iekšlietu
departamenta vadītāja vietnieks un Sabiedrības drošības
policijas vadītājs, viņš ir atbildīgs par represiju un iebiedēšanas
kampaņu pret miermīlīgiem protestētājiem minētajā reģionā/
oblast pēc 2020. gada prezidenta vēlēšanām, kura jo īpaši
noritēja ar patvaļīgu aizturēšanu, pārmērīgu spēka lietošanu un
sliktu izturēšanos, tostarp spīdzināšanu.

2.10.2020.

Brest reģiona/Oblast izpildkomitejas Iekšlietu departamenta
vadītāja un milicijas (policijas spēku) ģenerālmajora amatā viņš
ir atbildīgs par represiju un iebiedēšanas kampaņu pret
miermīlīgiem protestētājiem minētajā reģionā/oblast pēc
2020. gada prezidenta vēlēšanām, jo īpaši, īstenojot patvaļīgu
aizturēšanu, pārmērīgu spēka lietošanu un sliktu izturēšanos
pret viņiem, tostarp spīdzināšanu.

2.10.2020.

Būdams OMON spēku komandieris Vitebskā (Vitebsk/Viciebsk),
viņš ir atbildīgs par represiju un iebiedēšanas kampaņu, ko
Vitebskā vadīja OMON spēki pēc 2020. gada prezidenta
vēlēšanām, jo īpaši, patvaļīgi aizturot miermīlīgus
demonstrantus un slikti izturoties pret viņiem.

2.10.2020.

Dzimums: vīrietis
21.

Aliaksandr Viachaslavavich
ASTREIKA
Alexander (Alexandr)
Viacheslavovich ASTREIKO

Аляксандр
Вячаслававiч
АСТРЭЙКА

Amats(-i): Brest reģiona/Oblast izpildkomitejas
Iekšlietu departamenta vadītājs, milicijas
(policijas spēku) ģenerālmajors

Александр
Вячеславович
АСТРЕЙКО

Dzimšanas datums: 22.12.1971.
Dzimšanas vieta: Kapyl, bijusī PSRS (tagad
Baltkrievija)
Dzimums: vīrietis

22.

Leanid ZHURAUSKI
Leonid ZHURAVSKI

Леанiд
ЖУРАЎСКI

Amats(-i): OMON (Milicijas speciālo uzdevumu
vienība) vadītājs Vitebsk/Viciebsk

Леонид
ЖУРАВСКИЙ

Dzimšanas datums: 20.9.1975.
Dzimums: vīrietis

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

Анатоль
Анатольевiч
ВАСIЛЬЕЎ

Pamatojums iekļaušanai sarakstā

LV

Aleh Mikalaevich
SHULIAKOUSKI

Identifikācijas informācija

26.2.2021.

19.

Vārds, uzvārds

Vārds, uzvārds (Baltkrievu
valodas transliterācija)

L 68/37

(baltkrievu valodā)

(Krievu valodas transliterācija)

(krievu valodā)

Mikhail DAMARNACKI

Amats(-i): OMON (Milicijas speciālo uzdevumu
vienība) vadītājs Gomel/Homyel

Михаил
ДОМАРНАЦКИЙ

Dzimums: vīrietis

Maxim MIKHOVICH

Максiм МIХОВIЧ

Maxim MIKHOVICH

Максим
МИХОВИЧ

Amats(-i): OMON (Milicijas speciālo uzdevumu
vienība) vadītājs Brest, pulkvežleitnants

Aleh Uladzimiravich
MATKIN

Алег
Уладзiмiравiч
МАТКIН

Amats(-i): Iekšlietu ministrijas Sodu izpildes
departamenta vadītājs, milicijas (policijas spēku)
ģenerālmajors

Олег
Владимирович
МАТКИН

Dzimums: vīrietis

Ivan Yurievich
SAKALOUSKI

Iван Юр’евiч
САКАЛОЎСКI

Amats(-i): Akrestina aizturēšanas centra
direktors, Minsk

Ivan Yurievich
SOKOLOVSKI

Иван Юрьевич
СОКОЛОВСКИЙ

Dzimums: vīrietis

Oleg Vladimirovitch
MATKIN

26.

Sarakstā
iekļaušanas
datums

Būdams OMON spēku komandieris Gomeļā (Gomel/Homyel),
viņš ir atbildīgs par represiju un iebiedēšanas kampaņu, ko
Gomeļā vadīja OMON spēki pēc 2020. gada prezidenta
vēlēšanām, jo īpaši, patvaļīgi aizturot miermīlīgus
demonstrantus un slikti izturoties pret viņiem.

2.10.2020.

Būdams OMON spēku komandieris Brestā (Brest), viņš ir
atbildīgs par represiju un iebiedēšanas kampaņu, ko Brestā
vadīja OMON spēki pēc 2020. gada prezidenta vēlēšanām, jo
īpaši, patvaļīgi aizturot miermīlīgus demonstrantus un slikti
izturoties pret viņiem.

2.10.2020.

Būdams Sodu izpildes departamenta vadītājs, kura pārraudzībā
ir Iekšlietu ministrijas aizturēšanas vietas, viņš ir atbildīgs par
necilvēcīgu un pazemojošu izturēšanos, tostarp spīdzināšanu,
ko pēc 2020. gada prezidenta vēlēšanām šajās aizturēšanas
vietās pielietoja pret aizturētajiem iedzīvotājiem, un par
miermīlīgo protestētāju vispārējo brutālo apspiešanu.

2.10.2020.

Būdams Minskas Akrestina aizturēšanas centra direktors, viņš ir
atbildīgs par necilvēcīgu un pazemojošu izturēšanos, tostarp
spīdzināšanu, ko pēc 2020. gada prezidenta vēlēšanām šajā
aizturēšanas centrā pielietoja pret aizturētajiem iedzīvotājiem.

2.10.2020.

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

25.

Dzimums: vīrietis

Pamatojums iekļaušanai sarakstā

LV

Мiхаiл
ДАМАРНАЦКI

Mikhail DOMARNATSKY

24.

Identifikācijas informācija

L 68/38

23.

Vārds, uzvārds

Vārds, uzvārds (Baltkrievu
valodas transliterācija)

26.2.2021.

(Krievu valodas transliterācija)

(krievu valodā)

Identifikācijas informācija

Valeri Paulavich
VAKULCHYK

Валерый
Паўлавiч

Amats(-i): bijušais Valsts drošības komitejas
(VDK) priekšsēdētājs;

Valery Pavlovich
VAKULCHIK

ВАКУЛЬЧЫК

bijušais Drošības padomes valsts sekretārs;

Валерий
Павлович
ВАКУЛЬЧИК

Baltkrievijas Republikas prezidenta palīgs – Brest
reģiona/Oblast inspektors
Dzimšanas datums: 19.6.1964.
Dzimšanas vieta: Radostovo, bijusī PSRS (tagad
Baltkrievija)

Pamatojums iekļaušanai sarakstā

Iepriekš būdams vadošā amatā kā Valsts drošības komitejas
(VDK) priekšsēdētājs, viņš bija atbildīgs par VDK dalību represiju
un iebiedēšanas kampaņā pēc 2020. gada prezidenta vēlēšanām,
kura jo īpaši noritēja ar patvaļīgu miermīlīgo demonstrantu un
opozīcijas locekļu aizturēšanu, pārmērīgu spēka lietošanu un
sliktu izturēšanos, tostarp spīdzināšanu.

Sarakstā
iekļaušanas
datums

2.10.2020.

LV

(baltkrievu valodā)

26.2.2021.

27.

Vārds, uzvārds

Vārds, uzvārds (Baltkrievu
valodas transliterācija)

Viņš joprojām aktīvi darbojas Lukashenka režīmā kā Baltkrievijas
prezidenta palīgs – Brestas (Brest) reģiona/Oblast inspektors.

28.

Siarhei Yaugenavich
TSERABAU

Сяргей Яўгенавiч
ЦЕРАБАЎ

Amats(-i): Valsts drošības komitejas (VDK)
priekšsēdētāja pirmais vietnieks

Sergey Evgenievich
TEREBOV

Сергей
Евгеньевич
ТЕРЕБОВ

Dzimšanas datums: 1972.
Dzimšanas vieta: Borisov/Barisaw, bijusī PSRS
(tagad Baltkrievija)

2.10.2020.

Būdams vadošā amatā kā Valsts drošības komitejas (VDK)
priekšsēdētāja vietnieks, viņš ir atbildīgs par VDK dalību
represiju un iebiedēšanas kampaņā pēc 2020. gada prezidenta
vēlēšanām, kura jo īpaši noritēja ar patvaļīgu miermīlīgo
demonstrantu un opozīcijas locekļu aizturēšanu, pārmērīgu
spēka lietošanu un sliktu izturēšanos, tostarp spīdzināšanu.

2.10.2020.

Būdams vadošā amatā kā Valsts drošības komitejas (VDK)
priekšsēdētāja vietnieks, viņš ir atbildīgs par VDK dalību
represiju un iebiedēšanas kampaņā pēc 2020. gada prezidenta
vēlēšanām, kura jo īpaši noritēja ar patvaļīgu miermīlīgo
demonstrantu un opozīcijas locekļu aizturēšanu, pārmērīgu
spēka lietošanu un sliktu izturēšanos, tostarp spīdzināšanu.

2.10.2020.

Dzimums: vīrietis

29.

Dzmitry Vasilievich
RAVUTSKI
Dmitry Vasilievich
REUTSKY

30.

Uladzimir Viktaravich
KALACH
Vladimir Viktorovich
KALACH

Дзмiтрый
Васiльевiч
РАВУЦКI

Amats(-i): Valsts drošības komitejas (VDK)
priekšsēdētāja vietnieks
Dzimums: vīrietis

Дмитрий
Васильевич
РЕУЦКИЙ

Уладзiмiр
Вiктаравiч
КАЛАЧ
Владимир
Викторович
КАЛАЧ

Amats(-i): Valsts drošības komitejas (VDK)
priekšsēdētāja vietnieks
Dzimums: vīrietis

L 68/39

Būdams vadošā amatā kā Valsts drošības komitejas (VDK)
priekšsēdētāja pirmā vietnieks, viņš ir atbildīgs par VDK dalību
represiju un iebiedēšanas kampaņā pēc 2020. gada prezidenta
vēlēšanām, kura jo īpaši noritēja ar patvaļīgu miermīlīgo
demonstrantu un opozīcijas locekļu aizturēšanu, pārmērīgu
spēka lietošanu un sliktu izturēšanos, tostarp spīdzināšanu.

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

Dzimums: vīrietis

(Krievu valodas transliterācija)

(krievu valodā)

Identifikācijas informācija

Alieg Anatolevich
CHARNYSHOU

Алег Анатольевiч
ЧАРНЫШОЎ

Amats(-i): Valsts drošības komitejas (VDK)
priekšsēdētāja vietnieks

Oleg Anatolievich
CHERNYSHEV

Олег
Анатольевич
ЧЕРНЫШЁВ

Dzimums: vīrietis

Aliaksandr Uladzimiravich
KANYUK

Аляксандр
Уладзiмiравiч
КАНЮК

Amats(-i): bijušais Baltkrievijas Republikas
ģenerālprokurors;

Alexander (Alexandr)
Vladimirovich KONYUK

Baltkrievijas Republikas vēstnieks Armēnijā
Dzimšanas datums: 11.7.1960.
Dzimšanas vieta: Grodno//Hrodna, bijusī PSRS
(tagad Baltkrievija)
Dzimums: vīrietis

33.

Lidzia Mihailauna
YARMOSHINA
Lidia Mikhailovna
YERMOSHINA

Лiдзiя
Мiхайлаўна
ЯРМОШЫНА
Лидия
Михайловна
ЕРМОШИНА

Amats(-i): Centrālās vēlēšanu komisijas (CVK)
priekšsēdētāja
Dzimšanas datums: 29.1.1953.
Dzimšanas vieta: Slutsk, bijusī PSRS (tagad
Baltkrievija)
Dzimums: sieviete

Sarakstā
iekļaušanas
datums

Būdams vadošā amatā kā Valsts drošības komitejas (VDK)
priekšsēdētāja vietnieks, viņš ir atbildīgs par VDK dalību
represiju un iebiedēšanas kampaņā pēc 2020. gada prezidenta
vēlēšanām, kura jo īpaši noritēja ar patvaļīgu miermīlīgo
demonstrantu un opozīcijas locekļu aizturēšanu, pārmērīgu
spēka lietošanu un sliktu izturēšanos, tostarp spīdzināšanu.

2.10.2020.

Iepriekš būdams ģenerālprokurors, viņš bija atbildīgs par to, ka
pirms 2020. gada prezidenta vēlēšanām tika plaši izmantoti
kriminālprocesuāli instrumenti, lai opozīcijas kandidātiem
neļautu piedalīties vēlēšanās un lai personas nevarētu
pievienoties Koordinācijas padomei, ko izveidoja opozīcija
nolūkā apstrīdēt minēto vēlēšanu rezultātus.

2.10.2020.

Viņš joprojām aktīvi darbojas Lukashenka režīmā kā Baltkrievijas
vēstnieks Armēnijā.
Būdama CVK priekšsēdētāja, viņa ir atbildīga par pārkāpumiem
2020. gada prezidenta vēlēšanu norises procesā, par tā
neatbilstību starptautiskajiem godīguma un pārredzamības
pamatstandartiem un par vēlēšanu rezultātu falsificēšanu.
CVK un tās vadība jo īpaši nepamatoti atteicās vēlēšanām
reģistrēt dažus opozīcijas kandidātus un noteica nesamērīgus
ierobežojumus novērotājiem vēlēšanu iecirkņos. Turklāt CVK
rīcības rezultātā tās pārraudzībā esošo vēlēšanu komisiju locekļu
izvēle bija tendencioza.

2.10.2020.

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

Александр
Владимирович
КОНЮК

Pamatojums iekļaušanai sarakstā

LV

32.

(baltkrievu valodā)

L 68/40

31.

Vārds, uzvārds

Vārds, uzvārds (Baltkrievu
valodas transliterācija)

26.2.2021.

(baltkrievu valodā)

(Krievu valodas transliterācija)

(krievu valodā)

Vadzim Dzmitryevich
IPATAU

Вадим
Дмитриевич
ИПАТОВ

Amats(-i): Centrālās vēlēšanu komisijas (CVK)
priekšsēdētājas vietnieks
Dzimšanas datums: 30.10.1964.
Dzimšanas vieta: Kolomyia, Ivano-Frankivsk
reģions/Oblast, bijusī PSRS (tagad Ukraina)
Dzimums: vīrietis

35.

Elena Nikolaevna
DMUHAILO

36.

Andrei Anatolievich
GURZHY
Andrey Anatolievich
GURZHIY

Алена
Мiкалаеўна
ДМУХАЙЛА
Елена
Николаевна
ДМУХАЙЛО

Андрэй
Анатольевiч
ГУРЖЫ
Андрей
Анатольевич
ГУРЖИЙ

Amats(-i): Centrālās vēlēšanu komisijas (CVK)
sekretāre
Dzimšanas datums: 1.7.1971.
Dzimums: sieviete

Amats(-i): Centrālās vēlēšanu komisijas (CVK)
loceklis
Dzimšanas datums: 10.10.1975.
Dzimums: vīrietis

Kā CVK priekšsēdētājas vietnieks viņš ir atbildīgs par
pārkāpumiem 2020. gada prezidenta vēlēšanu norises procesā,
par tā neatbilstību starptautiskajiem godīguma un
pārredzamības pamatstandartiem un par vēlēšanu rezultātu
falsificēšanu.

Sarakstā
iekļaušanas
datums

2.10.2020.

CVK un tās vadība jo īpaši nepamatoti atteicās vēlēšanām
reģistrēt dažus opozīcijas kandidātus un noteica nesamērīgus
ierobežojumus novērotājiem vēlēšanu iecirkņos. Turklāt CVK
rīcības rezultātā tās pārraudzībā esošo vēlēšanu komisiju locekļu
izvēle bija tendencioza.
Kā CVK sekretāre viņa ir atbildīga par pārkāpumiem 2020. gada
prezidenta vēlēšanu norises procesā, par tā neatbilstību
starptautiskajiem godīguma un pārredzamības
pamatstandartiem un par vēlēšanu rezultātu falsificēšanu.

2.10.2020.

CVK un tās vadība jo īpaši nepamatoti atteicās vēlēšanām
reģistrēt dažus opozīcijas kandidātus un noteica nesamērīgus
ierobežojumus novērotājiem vēlēšanu iecirkņos. Turklāt CVK
rīcības rezultātā tās pārraudzībā esošo vēlēšanu komisiju locekļu
izvēle bija tendencioza.
Kā CVK kolēģijas loceklis viņš ir atbildīgs par pārkāpumiem
2020. gada prezidenta vēlēšanu norises procesā, par tā
neatbilstību starptautiskajiem godīguma un pārredzamības
pamatstandartiem un par vēlēšanu rezultātu falsificēšanu.

2.10.2020.

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

Alena Mikalaeuna
DMUHAILA

Pamatojums iekļaušanai sarakstā

LV

Vadim Dmitrievich IPATOV

Вадзiм
Дзмiтрыевiч
IПАТАЎ

Identifikācijas informācija

26.2.2021.

34.

Vārds, uzvārds

Vārds, uzvārds (Baltkrievu
valodas transliterācija)

CVK un tās kolēģija jo īpaši nepamatoti atteicās vēlēšanām
reģistrēt dažus opozīcijas kandidātus un noteica nesamērīgus
ierobežojumus novērotājiem vēlēšanu iecirkņos. Turklāt CVK
rīcības rezultātā tās pārraudzībā esošo vēlēšanu komisiju locekļu
izvēle bija tendencioza.

L 68/41

(baltkrievu valodā)

(Krievu valodas transliterācija)

(krievu valodā)

Volga Leanidauna
DARASHENKA

38.

Siarhei Aliakseevich
KALINOUSKI

39.

Sviatlana Piatrouna
KATSUBA
Svetlana Petrovna
KATSUBO

Сяргей
Аляксеевiч
КАЛIНОЎСКI
Сергей
Алексеевич
КАЛИНОВСКИЙ

Святлана
Пятроўна
КАЦУБА
Светлана
Петровна
КАЦУБО

Dzimšanas datums: 1976. gads
Dzimums: sieviete

Amats(-i): Centrālās vēlēšanu komisijas (CVK)
loceklis
Dzimšanas datums: 3.1.1969.
Dzimums: vīrietis

Amats(-i): Centrālās vēlēšanu komisijas (CVK)
locekle
Dzimšanas datums: 6.8.1959.
Dzimšanas vieta: Podilsk, Odessa reģions/Oblast,
bijusī PSRS (tagad Ukraina)
Dzimums: sieviete

Kā CVK kolēģijas locekle viņa ir atbildīga par pārkāpumiem
2020. gada prezidenta vēlēšanu norises procesā, par tā
neatbilstību starptautiskajiem godīguma un pārredzamības
pamatstandartiem un par vēlēšanu rezultātu falsificēšanu.

Sarakstā
iekļaušanas
datums

2.10.2020.

CVK un tās kolēģija jo īpaši nepamatoti atteicās vēlēšanām
reģistrēt dažus opozīcijas kandidātus un noteica nesamērīgus
ierobežojumus novērotājiem vēlēšanu iecirkņos. Turklāt CVK
rīcības rezultātā tās pārraudzībā esošo vēlēšanu komisiju locekļu
izvēle bija tendencioza.
Kā CVK kolēģijas loceklis viņš ir atbildīgs par pārkāpumiem
2020. gada prezidenta vēlēšanu norises procesā, par tā
neatbilstību starptautiskajiem godīguma un pārredzamības
pamatstandartiem un par vēlēšanu rezultātu falsificēšanu.

2.10.2020.

CVK un tās kolēģija jo īpaši nepamatoti atteicās vēlēšanām
reģistrēt dažus opozīcijas kandidātus un noteica nesamērīgus
ierobežojumus novērotājiem vēlēšanu iecirkņos. Turklāt CVK
rīcības rezultātā tās pārraudzībā esošo vēlēšanu komisiju locekļu
izvēle bija tendencioza.
Kā CVK kolēģijas locekle viņa ir atbildīga par pārkāpumiem
2020. gada prezidenta vēlēšanu norises procesā, par tā
neatbilstību starptautiskajiem godīguma un pārredzamības
pamatstandartiem un par vēlēšanu rezultātu falsificēšanu.
CVK un tās kolēģija jo īpaši nepamatoti atteicās vēlēšanām
reģistrēt dažus opozīcijas kandidātus un noteica nesamērīgus
ierobežojumus novērotājiem vēlēšanu iecirkņos. Turklāt CVK
rīcības rezultātā tās pārraudzībā esošo vēlēšanu komisiju locekļu
izvēle bija tendencioza.

2.10.2020.

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

Sergey Alexeyevich
KALINOVSKIY

Ольга
Леонидовна
ДОРОШЕНКО

Amats(-i): Centrālās vēlēšanu komisijas (CVK)
locekle

Pamatojums iekļaušanai sarakstā

LV

Olga Leonidovna
DOROSHENKO

Вольга
Леанiдаўна
ДАРАШЭНКА

Identifikācijas informācija

L 68/42

37.

Vārds, uzvārds

Vārds, uzvārds (Baltkrievu
valodas transliterācija)

26.2.2021.

(baltkrievu valodā)

(Krievu valodas transliterācija)

(krievu valodā)

Aliaksandr Mikhailavich
LASYAKIN

41.

Александр
Михайлович
ЛОСЯКИН

Amats(-i): Centrālās vēlēšanu komisijas (CVK)
loceklis
Dzimšanas datums: 21.7.1957.
Dzimums: vīrietis

Iгар Анатольевiч
ПЛЫШЭЎСКI

Amats(-i): Centrālās vēlēšanu komisijas (CVK)
loceklis

Ihor Anatolievich
PLYSHEVSKIY

Игорь
Анатольевич
ПЛЫШЕВСКИЙ

Dzimšanas datums: 19.2.1979.
Dzimšanas vieta: Lyuban, bijusī PSRS (tagad
Baltkrievija)
Dzimums: vīrietis

42.

Marina Yureuna
RAKHMANAVA

Марына Юр’еўна
РАХМАНАВА

Amats(-i): Centrālās vēlēšanu komisijas (CVK)
locekle

Marina Yurievna
RAKHMANOVA

Марина Юрьевна
РАХМАНОВА

Dzimšanas datums: 26.9.1970.
Dzimums: sieviete

Kā CVK kolēģijas loceklis viņš ir atbildīgs par pārkāpumiem
2020. gada prezidenta vēlēšanu norises procesā, par tā
neatbilstību starptautiskajiem godīguma un pārredzamības
pamatstandartiem un par vēlēšanu rezultātu falsificēšanu.

Sarakstā
iekļaušanas
datums

2.10.2020.

CVK un tās kolēģija jo īpaši nepamatoti atteicās vēlēšanām
reģistrēt dažus opozīcijas kandidātus un noteica nesamērīgus
ierobežojumus novērotājiem vēlēšanu iecirkņos. Turklāt CVK
rīcības rezultātā tās pārraudzībā esošo vēlēšanu komisiju locekļu
izvēle bija tendencioza.
Kā CVK kolēģijas loceklis viņš ir atbildīgs par pārkāpumiem
prezidenta vēlēšanu norises procesā, par tā neatbilstību
starptautiskajiem godīguma un pārredzamības
pamatstandartiem un par vēlēšanu rezultātu falsificēšanu.

2.10.2020.

CVK un tās kolēģija jo īpaši nepamatoti atteicās vēlēšanām
reģistrēt dažus opozīcijas kandidātus un noteica nesamērīgus
ierobežojumus novērotājiem vēlēšanu iecirkņos. Turklāt CVK
rīcības rezultātā tās pārraudzībā esošo vēlēšanu komisiju locekļu
izvēle bija tendencioza.
Kā CVK kolēģijas locekle viņa ir atbildīga par pārkāpumiem
2020. gada prezidenta vēlēšanu norises procesā, par tā
neatbilstību starptautiskajiem godīguma un pārredzamības
pamatstandartiem un par vēlēšanu rezultātu falsificēšanu.
CVK un tās kolēģija jo īpaši nepamatoti atteicās vēlēšanām
reģistrēt dažus opozīcijas kandidātus un noteica nesamērīgus
ierobežojumus novērotājiem vēlēšanu iecirkņos. Turklāt CVK
rīcības rezultātā tās pārraudzībā esošo vēlēšanu komisiju locekļu
izvēle bija tendencioza.

2.10.2020.

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

Igar Anatolievich
PLYSHEUSKI

Pamatojums iekļaušanai sarakstā

LV

Alexander (Alexandr)
Mikhailovich LOSYAKIN

Аляксандр
Мiхайлавiч
ЛАСЯКIН

Identifikācijas informācija

26.2.2021.

40.

Vārds, uzvārds

Vārds, uzvārds (Baltkrievu
valodas transliterācija)

L 68/43

(baltkrievu valodā)

(Krievu valodas transliterācija)

(krievu valodā)

Identifikācijas informācija

Алег Леанiдавiч
СЛIЖЭЎСКI

Amats(-i): Centrālās vēlēšanu komisijas (CVK)
loceklis

Oleg Leonidovich
SLIZHEVSKI

Олег Леонидович
СЛИЖЕВСКИЙ

Dzimšanas datums: 16.8.1972.
Dzimšanas vieta: Grodno/Hrodna, bijusī PSRS
(tagad Baltkrievija)
Dzimums: vīrietis

44.

Irina Aliaksandrauna
TSELIKAVETS

Ирина
Александровна
ЦЕЛИКОВЕЦ

Amats(-i): Centrālās vēlēšanu komisijas (CVK)
locekle
Dzimšanas datums: 2.11.1976.
Dzimšanas vieta: Zhlobin, bijusī PSRS (tagad
Baltkrievija)
Dzimums: sieviete

45.

Aliaksandr Ryhoravich
LUKASHENKA
Alexander (Alexandr)
Grigorievich
LUKASHENKO

Аляксандр
Рыгоравiч
ЛУКАШЭНКА
Александр
Григорьевич
ЛУКАШЕНКО

Amats(-i): Baltkrievijas Republikas prezidents
Dzimšanas datums: 30.8.1954.
Dzimšanas vieta: Apdzīvota vieta Kopys, Vitebsk/
Viciebsk reģions/Oblast, bijusī PSRS (tagad
Baltkrievija)
Dzimums: vīrietis

2.10.2020.

CVK un tās kolēģija jo īpaši nepamatoti atteicās vēlēšanām
reģistrēt dažus opozīcijas kandidātus un noteica nesamērīgus
ierobežojumus novērotājiem vēlēšanu iecirkņos. Turklāt CVK
rīcības rezultātā tās pārraudzībā esošo vēlēšanu komisiju locekļu
izvēle bija tendencioza.
Kā CVK kolēģijas locekle viņa ir atbildīga par pārkāpumiem
2020. gada prezidenta vēlēšanu norises procesā, par tā
neatbilstību starptautiskajiem godīguma un pārredzamības
pamatstandartiem un par vēlēšanu rezultātu falsificēšanu.

2.10.2020.

CVK un tās kolēģija jo īpaši nepamatoti atteicās vēlēšanām
reģistrēt dažus opozīcijas kandidātus un noteica nesamērīgus
ierobežojumus novērotājiem vēlēšanu iecirkņos. Turklāt CVK
rīcības rezultātā tās pārraudzībā esošo vēlēšanu komisiju locekļu
izvēle bija tendencioza.
Kā Baltkrievijas prezidents, kam ir vara pār valsts struktūrām,
viņš ir atbildīgs par valsts aparāta īstenotajām vardarbīgajām
represijām pirms un pēc 2020. gada prezidenta vēlēšanām,
kuras jo īpaši noritēja, nereģistrējot svarīgus opozīcijas
kandidātus vēlēšanām, patvaļīgi arestējot miermīlīgus
demonstrantus un slikti izturoties pret viņiem, kā arī veicot
iebiedēšanu un vardarbību, kas vērsta pret žurnālistiem.

6.11.2020.

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

Irina Alexandrovna
TSELIKOVEC

Iрына
Аляксандраўна
ЦЭЛIКАВЕЦ

Kā CVK kolēģijas loceklis viņš ir atbildīgs par pārkāpumiem
2020. gada prezidenta vēlēšanu norises procesā, par tā
neatbilstību starptautiskajiem godīguma un pārredzamības
pamatstandartiem un par vēlēšanu rezultātu falsificēšanu.

Sarakstā
iekļaušanas
datums

LV

Aleh Leanidavich
SLIZHEUSKI

Pamatojums iekļaušanai sarakstā

L 68/44

43.

Vārds, uzvārds

Vārds, uzvārds (Baltkrievu
valodas transliterācija)

26.2.2021.

(baltkrievu valodā)

(Krievu valodas transliterācija)

(krievu valodā)

Viktar Aliaksandravich
LUKASHENKA

Виктор
Александрович
ЛУКАШЕНКО

Amats(-i): Prezidenta nacionālās drošības
padomnieks, Drošības padomes loceklis
Dzimšanas datums: 28.11.1975.
Dzimšanas vieta: Mogilev/Mahiliou, bijusī PSRS
(tagad Baltkrievija)
Dzimums: vīrietis

47.

Iгар Пятровiч
СЕРГЯЕНКА

Amats(-i): Prezidenta administrācijas vadītājs
(Chief of Staff of the Presidential Administration)

Igor Petrovich SERGEENKO

Игорь Петрович
СЕРГЕЕНКО

Dzimšanas datums: 14.1.1963.
Dzimšanas vieta: Stolitsa ciems, Vitebsk/Viciebsk
reģions/Oblast, bijusī PSRS (tagad Baltkrievija)

Sarakstā
iekļaušanas
datums

Būdams prezidenta nacionālās drošības padomnieks un
Drošības padomes loceklis, kā arī neoficiāls Baltkrievijas
Drošības spēku uzraudzītājs, viņš ir atbildīgs par represiju un
iebiedēšanas kampaņu, ko valsts aparāts īstenoja pēc 2020. gada
prezidenta vēlēšanām, jo īpaši, patvaļīgi arestējot miermīlīgus
demonstrantus un slikti izturoties pret viņiem, tostarp, viņus
spīdzinot, kā arī veicot iebiedēšanu un vardarbību, kas vērsta
pret žurnālistiem.

6.11.2020.

Kā prezidenta administrācijas vadītājs viņš ir cieši saistīts ar
prezidentu un ir atbildīgs par prezidenta pilnvaru īstenošanas
nodrošināšanu iekšpolitikā un ārpolitikā. Tādējādi viņš atbalsta
Lukashenka režīmu, tostarp represiju un iebiedēšanas kampaņu,
ko valsts aparāts īstenoja pēc 2020. gada prezidenta vēlēšanām.

6.11.2020.

Būdams vadītāja statusā kā Valsts drošības komitejas (KGB)
priekšsēdētājs un bijušais Valsts kontroles komitejas
priekšsēdētājs, viņš ir atbildīgs par represiju un iebiedēšanas
kampaņu, ko valsts aparāts īstenoja pēc 2020. gada prezidenta
vēlēšanām, jo īpaši, patvaļīgi arestējot miermīlīgus
demonstrantus un slikti izturoties pret viņiem, tostarp, viņus
spīdzinot, kā arī veicot iebiedēšanu un vardarbību, kas vērsta
pret žurnālistiem.

6.11.2020.

Būdams vadītāja statusā kā Iekšlietu ministrijas Galvenā likuma
un kārtības aizsardzības un pārkāpumu novēršanas direktorāta
vadītājs, viņš ir atbildīgs par represiju un iebiedēšanas kampaņu,
ko valsts aparāts īstenoja pēc 2020. gada prezidenta vēlēšanām,

6.11.2020.

Dzimums: vīrietis
48.

Ivan Stanislavavich TERTEL
Ivan Stanislavovich TERTEL

Iван
Станiслававiч
ТЭРТЭЛЬ

Amats(-i): Valsts drošības komitejas (KGB)
priekšsēdētājs, bijušais Valsts kontroles
komitejas priekšsēdētājs

Иван
Станиславович
ТЕРТЕЛЬ

Dzimšanas datums: 8.9.1966.
Dzimšanas vieta: ciems Privalka/Privalki,
Grodno/Hrodna reģions/Oblast, bijusī PSRS (tagad
Baltkrievija)
Dzimums: vīrietis

49.

Raman Ivanavich MELNIK
Roman Ivanovich MELNIK

Раман Iванавiч
МЕЛЬНIК

Amats(-i): Iekšlietu ministrijas Galvenā likuma
un kārtības aizsardzības un pārkāpumu
novēršanas direktorāta (Main Directorate of Law
and Order Protection and Prevention) vadītājs

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

Ihar Piatrovich
SERGYAENKA

Pamatojums iekļaušanai sarakstā

LV

Viktor Alexandrovich
LUKASHENKO

Вiктар
Аляксандравiч
ЛУКАШЭНКА

Identifikācijas informācija

26.2.2021.

46.

Vārds, uzvārds

Vārds, uzvārds (Baltkrievu
valodas transliterācija)

L 68/45

(baltkrievu valodā)

(Krievu valodas transliterācija)

(krievu valodā)

Identifikācijas informācija

Dzimšanas datums: 29.5.1964.

Ivan Danilavich
NASKEVICH

Iван Данiлавiч
НАСКЕВIЧ

Amats(-i): Izmeklēšanas komitejas priekšsēdētājs

Ivan Danilovich
NOSKEVICH

Иван Данилович
НОСКЕВИЧ

Dzimums: vīrietis

Dzimšanas datums: 25.3.1970.
Dzimšanas vieta: ciems Cierabličy, Brest
reģions/Oblast, bijusī PSRS (tagad Baltkrievija)

Sarakstā
iekļaušanas
datums

jo īpaši, patvaļīgi arestējot miermīlīgus demonstrantus un slikti
izturoties pret viņiem, tostarp, viņus spīdzinot, kā arī veicot
iebiedēšanu un vardarbību, kas vērsta pret žurnālistiem.

LV

Роман Иванович
МЕЛЬНИК

Pamatojums iekļaušanai sarakstā

L 68/46

50.

Vārds, uzvārds

Vārds, uzvārds (Baltkrievu
valodas transliterācija)

Būdams vadītāja statusā kā Izmeklēšanas komitejas
priekšsēdētājs, viņš ir atbildīgs par represiju un iebiedēšanas
kampaņu, ko komiteja īstenoja pēc 2020. gada prezidenta
vēlēšanām, jo īpaši par izmeklēšanas darbībām, kas tikta veiktas
pret Koordinācijas padomi un miermīlīgiem demonstrantiem.

6.11.2020.

Iepriekš būdams vadītāja statusā kā Izmeklēšanas komitejas
priekšsēdētāja pirmais vietnieks, viņš ir atbildīgs par represiju un
iebiedēšanas kampaņu, ko komiteja īstenoja pēc 2020. gada
prezidenta vēlēšanām, jo īpaši par izmeklēšanas darbībām, kas
tikta veiktas pret Koordinācijas padomi un miermīlīgiem
demonstrantiem.

6.11.2020.

Būdams vadītāja statusā kā Izmeklēšanas komitejas
priekšsēdētāja vietnieks, viņš ir atbildīgs par represiju un
iebiedēšanas kampaņu, ko komiteja īstenoja pēc 2020. gada
prezidenta vēlēšanām, jo īpaši par izmeklēšanas darbībām, kas
tikta veiktas pret Koordinācijas padomi un miermīlīgiem
demonstrantiem.

6.11.2020.

Dzimums: vīrietis
Aliaksey Aliaksandravich
VOLKAU
Alexei Alexandrovich
VOLKOV

Аляксей
Аляксандравiч
ВОЛКАЎ

Amats(-i): bijušais izmeklēšanas komitejas
priekšsēdētāja pirmais vietnieks; pašlaik Tiesu
ekspertīžu valsts komitejas priekšsēdētājs

Алексей
Александрович
ВОЛКОВ

Dzimšanas datums: 7.9.1973.
Dzimšanas vieta: Minsk, bijusī PSRS (tagad
Baltkrievija)
Dzimums: vīrietis

52.

Siarhei Yakaulevich
AZEMSHA

Сяргей Якаўлевiч
АЗЕМША

Amats(-i): Izmeklēšanas komitejas priekšsēdētāja
vietnieks

Sergei Yakovlevich
AZEMSHA

Сергей
Яковлевич
АЗЕМША

Dzimšanas datums: 17.7.1974.
Dzimšanas vieta: Rechitsa,Gomel/Homyel
reģions/Oblast, bijusī PSRS (tagad Baltkrievija)

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

51.

Dzimums: vīrietis

26.2.2021.

(Krievu valodas transliterācija)

(krievu valodā)

Andrei Fyodorovich SMAL

Būdams vadītāja statusā kā Izmeklēšanas komitejas
priekšsēdētāja vietnieks, viņš ir atbildīgs par represiju un
iebiedēšanas kampaņu, ko komiteja īstenoja pēc 2020. gada
prezidenta vēlēšanām, jo īpaši par izmeklēšanas darbībām, kas
tikta veiktas pret Koordinācijas padomi un miermīlīgiem
demonstrantiem.

6.11.2020.

LV

(baltkrievu valodā)

Andrei Fiodaravich SMAL

26.2.2021.

53.

Sarakstā
iekļaušanas
datums

Būdams vadītāja statusā kā Darbības analīzes centra vadītājs,
viņš ir cieši saistīts ar prezidentu un ir atbildīgs par pilsoniskās
sabiedrības apspiešanu, kas jo īpaši tika panākta, par pilsoniskās
sabiedrības, miermīlīgu demonstrantu un žurnālistu
apspiešanas līdzekli izmantojot telesakaru tīklu savienojumu
pārtraukšanu.

6.11.2020.

Būdams vadītāja statusā kā informācijas ministra vietnieks, viņš
ir atbildīgs par pilsoniskās sabiedrības apspiešanu, jo īpaši par
to, ka ar Informācijas ministrijas lēmumu Baltkrievijā pēc
2020. gada prezidenta vēlēšanām tika pārtraukta piekļuve
neatkarīgām tīmekļa vietnēm un ierobežota piekļuve
internetam, minētā rīcība kalpoja par pilsoniskās sabiedrības,
miermīlīgu demonstrantu un žurnālistu apspiešanas līdzekli.

6.11.2020.

Kā Baltkrievijas prezidenta preses sekretāre viņa ir cieši saistīta
ar prezidentu un ir atbildīga par prezidenta darbības
koordināciju plašsaziņas līdzekļos, tostarp par paziņojumu
sagatavošanu un publiskas uzstāšanās organizēšanu. Tādējādi
viņa atbalsta Lukashenka režīmu, tostarp represiju un
iebiedēšanas kampaņu, ko valsts aparāts īstenoja pēc 2020. gada
prezidenta vēlēšanām. Konkrētāk – pēc 2020. gada prezidenta
vēlēšanām nākot klajā ar publiskiem paziņojumiem, kuros tika
aizstāvēts prezidents un kritizēti opozīcijas aktīvisti un
miermīlīgie protestētāji, viņa ir piedalījusies smaga kaitējuma
nodarīšanā demokrātijai un tiesiskumam Baltkrievijā.

6.11.2020.

Vārds, uzvārds

Vārds, uzvārds (Baltkrievu
valodas transliterācija)

Андрэй
Фёдаравiч
СМАЛЬ
Андрей
Федорович
СМАЛЬ

Identifikācijas informācija

Pamatojums iekļaušanai sarakstā

Amats(-i): Izmeklēšanas komitejas priekšsēdētāja
vietnieks
Dzimšanas datums: 1.8.1973.
Dzimšanas vieta: Brest, bijusī PSRS (tagad
Baltkrievija)
Dzimums: vīrietis

55.

Andrei Yurevich
PAULIUCHENKA

Андрэй Юр’евiч
ПАЎЛЮЧЕНКА

Andrei Yurevich
PAVLYUCHENKO

Андрей Юрьевич
ПАВЛЮЧЕНКО

Ihar Ivanavich BUZOUSKI

Iгар Iванавiч
БУЗОЎСКI

Igor Ivanovich BUZOVSKI

Игорь Иванович
БУЗОВСКИЙ

Amats(-i): Darbības analīzes centra vadītājs
Dzimšanas datums: 1.8.1971.
Dzimums: vīrietis

Amats(-i): informācijas ministra vietnieks
Dzimšanas datums: 10.7.1972.
Dzimšanas vieta: ciems Koshelevo, Grodno/Hrodna
reģions/Oblast, bijusī PSRS (tagad Baltkrievija)
Dzimums: vīrietis

56.

Natallia Mikalaeuna
EISMANT
Natalia Nikolayevna
EISMONT

Наталля
Мiкалаеўна
ЭЙСМАНТ
Наталья
Николаевна
ЭЙСМОНТ

Amats(-i): Baltkrievijas prezidenta preses
sekretāre
Dzimšanas datums: 16.2.1984.
Dzimšanas vieta: Minsk, bijusī PSRS (tagad
Baltkrievija)

Dzimums: sieviete
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Pirmslaulību uzvārds: Kirsanova (krievu valodā:
Кирсанова) vai Selyun (krievu valodā: Селюн)

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

54.

(Krievu valodas transliterācija)

(krievu valodā)

Siarhei Yaugenavich
ZUBKOU

Сяргей Яўгенавiч
ЗУБКОЎ

Sergei Yevgenevich
ZUBKOV

Сергей
Евгеньевич
ЗУБКОВ

Andrei Aliakseevich
RAUKOU

Андрэй
Аляксеевiч
РАЎКОЎ

Andrei Alexeyevich
RAVKOV

Amats(-i): Alfa vienības komandieris
Dzimšanas datums: 21.8.1975.
Dzimums: vīrietis

Amats(-i): bijušais Drošības padomes valsts
sekretārs
Baltkrievijas Republikas vēstnieks Azerbaidžānā
Dzimšanas datums: 25.6.1967.
Dzimšanas vieta: Revyaki ciems, Vitebsk/Viciebsk
reģions/Oblast, bijusī PSRS (tagad Baltkrievija)
Dzimums: vīrietis

59.

Pyotr Piatrovich
MIKLASHEVICH

Пётр Пятровiч
МIКЛАШЭВIЧ

Amats(-i): Baltkrievijas Republikas
Konstitucionālās tiesas priekšsēdētājs

Petr Petrovich
MIKLASHEVICH

Петр Петрович
МИКЛАШЕВИЧ

Dzimšanas datums: 18.10.1954.
Dzimšanas vieta: Minsk reģions/Oblast, bijusī
PSRS (tagad Baltkrievija)
Dzimums: vīrietis

60.

Anatol Aliaksandravich
SIVAK
Anatoli Alexandrovich
SIVAK

Анатоль
Аляксандравiч
СIВАК

Amats(-i): premjerministra vietnieks; bijušais
Minskas pilsētas izpildkomitejas priekšsēdētājs
Dzimšanas datums: 19.7.1962.

Pamatojums iekļaušanai sarakstā

Sarakstā
iekļaušanas
datums

Būdams Alfa vienības spēku komandiera statusā, viņš ir atbildīgs
par represiju un iebiedēšanas kampaņu, ko minētie spēki
īstenoja pēc 2020. gada prezidenta vēlēšanām, jo īpaši, patvaļīgi
arestējot miermīlīgus demonstrantus un slikti izturoties pret
viņiem, tostarp, viņus spīdzinot, kā arī veicot iebiedēšanu un
vardarbību, kas vērsta pret žurnālistiem.

6.11.2020.

Kā bijušais Drošības padomes valsts sekretārs vadītājs viņš bija
cieši saistīts ar prezidentu un atbildīgs par represiju un
iebiedēšanas kampaņu, ko valsts aparāts īstenoja pēc 2020. gada
prezidenta vēlēšanām, jo īpaši, patvaļīgi arestējot miermīlīgus
demonstrantus un slikti izturoties pret viņiem, tostarp, viņus
spīdzinot, kā arī veicot iebiedēšanu un vardarbību, kas vērsta
pret žurnālistiem.

6.11.2020.

Viņš joprojām aktīvi darbojas Lukashenka režīmā kā Baltkrievijas
vēstnieks Azerbaidžānā.
Kā Konstitucionālās tiesas priekšsēdētājs viņš ir atbildīgs par
Konstitucionālās tiesas 2020. gada 25. augustā pieņemto
lēmumu, ar kuru tika leģitimēti krāpniecisko vēlēšanu rezultāti.
Tādējādi viņš ir atbalstījis un atvieglojis tās represiju un
iebiedēšanas kampaņas darbības, kuru valsts aparāts īstenoja
pret miermīlīgiem demonstrantiem un žurnālistiem, un tāpēc
viņš ir atbildīgs par smaga kaitējuma nodarīšanu demokrātijai
un tiesiskumam Baltkrievijā.

6.11.2020.

Būdams vadītāja statusā kā bijušais Minskas pilsētas
izpildkomitejas priekšsēdētājs, viņš bija atbildīgs par represiju
un iebiedēšanas kampaņu, ko pēc 2020. gada prezidenta
vēlēšanām Minskā vadīja viņa pārraudzībā esošais vietējo
iestāžu aparāts, jo īpaši, patvaļīgi aizturot mierīgus
demonstrantus un slikti izturoties pret viņiem, tostarp

17.12.2020.

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

Андрей
Алексеевич
РАВКОВ

Identifikācijas informācija

LV

58.

(baltkrievu valodā)
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57.

Vārds, uzvārds

Vārds, uzvārds (Baltkrievu
valodas transliterācija)

26.2.2021.

(baltkrievu valodā)

(Krievu valodas transliterācija)

(krievu valodā)

Pamatojums iekļaušanai sarakstā

Dzimšanas vieta: Zavoit, Narovlya District,
Gomel/Homyel reģions/Oblast, bijusī PSRS (tagad
Baltkrievija)

spīdzinot, kā arī iebiedējot žurnālistus un vardarbīgi izturoties
pret viņiem. Viņš ir nācis klajā ar vairākiem publiskiem
paziņojumiem, kuros ir kritizēti mierīgie protesti, kas notiek
Baltkrievijā.

Dzimums: vīrietis

Sarakstā
iekļaušanas
datums

LV

Анатолий
Александрович
СИВАК

Identifikācijas informācija

26.2.2021.

Vārds, uzvārds

Vārds, uzvārds (Baltkrievu
valodas transliterācija)

Tagad būdams vadītāja statusā kā premjerministra vietnieks viņš
turpina atbalstīt Lukashenka režīmu.
61.

Iван Мiхайлавiч
ЭЙСМАНТ

Ivan Mikhailovich
EISMONT

Иван
Михайлович
ЭЙСМОНТ

Amats(-i): Baltkrievijas Valsts televīzijas un radio
sabiedrības priekšsēdētājs, Belteleradio
sabiedrības vadītājs
Dzimšanas datums: 20.1.1977.
Dzimšanas vieta: Grodno/Hrodna, bijusī PSRS
(tagad Baltkrievija)
Dzimums: vīrietis

Tagad, būdams vadītāja statusā kā Baltkrievijas Valsts televīzijas
un radio sabiedrības vadītājs, viņš ir atbildīgs par valsts
propagandas izplatīšanu sabiedriskajos medijos un turpina
atbalstīt Lukashenka režīmu. Tas nozīmē arī izmantot mediju
kanālus, lai atbalstītu turpmāku prezidenta amata pilnvaru
saglabāšanu, neraugoties uz krāpnieciskajām prezidenta
vēlēšanām, kas notika 2020. gada 9. augustā, un lai atbalstītu
vēlāko un atkārtoto vardarbību, ar ko tika apspiesti mierīgie un
leģitīmie protesti.

17.12.2020.

Eismont nāca klajā ar publiskiem paziņojumiem, kuros mierīgie
protesti tika kritizēti, un atteicās pārraidīt medijos informāciju
par protestiem. Viņš arī atlaida no darba streikojošos Belteleradio
sabiedrības darbiniekus, kas bija viņa pakļautībā, tādējādi
padarot sevi atbildīgu par cilvēktiesību pārkāpumiem.
62.

Uladzimir Stsiapanavich
KARANIK
Vladimir Stepanovich
KARANIK

Уладзiмiр
Сцяпанавiч
КАРАНIК
Владимир
Степанович
КАРАНИК

Amats(-i): Grodno/Hrodna reģions/Oblast
gubernators; bijušais veselības ministrs
Dzimšanas datums: 30.11.1973.
Dzimšanas vieta: Grodno/Hrodna, bijusī PSRS
(tagad Baltkrievija)
Dzimums: vīrietis

Savā bijušajā vadītāja statusā kā veselības ministrs viņš bija
atbildīgs par veselības aprūpes dienestu izmantošanu represijās
pret mierīgiem protestētājiem, tostarp, izmantojot ātrās
palīdzības mašīnas, lai protestētājus, kam bija vajadzīga
medicīniska palīdzība, nogādātu nevis uz slimnīcām, bet uz
izolatoru telpām. Viņš ir nācis klajā ar vairākiem publiskiem
paziņojumiem, kuros ir kritizēti mierīgie protesti, kas notiek
Baltkrievijā, vienā gadījumā apvainojot protestētāju, kurš it kā
esot bijis reibuma stāvoklī.

17.12.2020.

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

Ivan Mikhailavich
EISMANT

Savā tagadējā vadošajā amatā kā Grodno/Hrodna reģions/Oblast
gubernators viņš turpina atbalstīt Lukashenka režīmu.
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(baltkrievu valodā)

(Krievu valodas transliterācija)

(krievu valodā)

Identifikācijas informācija

Наталля Iванаўна
КАЧАНАВА

Amats(-i): Baltkrievijas Republikas Nacionālās
asamblejas padomes priekšsēdētāja

Natalia Ivanovna
KOCHANOVA

Наталья
Ивановна
КОЧАНОВА

Dzimšanas datums: 25.9.1960.
Dzimšanas vieta: Polotsk, Vitebsk/Viciebsk
reģions/Oblast, bijusī PSRS (tagad Baltkrievija)
Dzimums: sieviete

Pavel Mikalaevich LIOHKI
Pavel Nikolaevich LIOHKI

Павел Мiкалаевiч
ЛЁГКI

Amats(-i): informācijas ministra pirmais
vietnieks

Павел
Николаевич
ЛЁГКИЙ

Dzimšanas datums: 30.5.1972.
Dzimšanas vieta: Baranavichy, bijusī PSRS (tagad
Baltkrievija)
Dzimums: vīrietis

65.

Ihar Uladzimiravich
LUTSKY

Iгар Уладзiмiравiч
ЛУЦКI

Igor Vladimirovich LUTSKY

Игорь
Владимирович
ЛУЦКИЙ

Amats(-i): informācijas ministrs
Dzimšanas datums: 31.10.1972.
Dzimšanas vieta: Stolin, Brest reģions/Oblast,
bijusī PSRS (tagad Baltkrievija)
Dzimums: vīrietis

66.

Andrei Ivanavich SHVED
Andrei Ivanovich SHVED

Amats(-i): Baltkrievijas Republikas
ģenerālprokurors

Андрей
Иванович ШВЕД

Dzimšanas datums: 21.4.1973.
Dzimšanas vieta: Glushkovichi, Gomel/Homyel
reģions/Oblast, bijusī PSRS (tagad Baltkrievija)
Dzimums: vīrietis

17.12.2020.

Būdams vadītāja statusā kā informācijas ministra pirmais
vietnieks, viņš ir atbildīgs par represijām pret pilsonisko
sabiedrību, un jo īpaši par Informācijas ministrijas lēmumu
Baltkrievijā pēc 2020. gada prezidenta vēlēšanām pārtraukt
piekļuvi neatkarīgām tīmekļa vietnēm un ierobežot piekļuvi
internetam, lai piekļuves pārtraukšanu kā represijas līdzekli
vērstu pret pilsonisko sabiedrību, mierīgiem demonstrantiem
un žurnālistiem.

17.12.2020.

Būdams vadītāja statusā kā informācijas ministrs, viņš ir
atbildīgs par represijām pret pilsonisko sabiedrību, un jo īpaši
par Informācijas ministrijas lēmumu Baltkrievijā pēc 2020. gada
prezidenta vēlēšanām pārtraukt piekļuvi neatkarīgām tīmekļa
vietnēm un ierobežot piekļuvi internetam, lai piekļuves
pārtraukšanu kā represijas līdzekli vērstu pret pilsonisko
sabiedrību, mierīgiem demonstrantiem un žurnālistiem.

17.12.2020.

Būdams ģenerālprokurors, viņš ir atbildīgs par pastāvīgajām
represijām, kas ir vērstas pret pilsonisko sabiedrību un
demokrātisko opozīciju, un jo īpaši par to, ka pēc 2020. gada
prezidenta vēlēšanām tika sākti vairāki kriminālprocesi pret
mierīgiem demonstrantiem, opozīcijas vadītājiem un
žurnālistiem. Viņš ir arī nācis klajā ar publiskiem paziņojumiem,
kuros “neatļautu manifestāciju” dalībniekiem ir draudēts ar
sankcijām.

17.12.2020.

26.2.2021.

Андрэй Iванавiч
ШВЕД

Tagad, būdama vadītājas statusā kā Baltkrievijas Republikas
Nacionālās asamblejas padomes priekšsēdētāja, viņa ir atbildīga
par prezidenta lēmumu atbalstīšanu iekšpolitikas jomā. Viņa ir
arī atbildīga par krāpniecisko vēlēšanu organizēšanu 2020. gada
9. augustā. Viņa ir nākusi klajā ar publiskiem paziņojumiem,
kuros tiek aizstāvēta brutālā mierīgo protestētāju apspiešana, ko
īsteno drošības aparāts.

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

64.

Sarakstā
iekļaušanas
datums

LV

Natallia Ivanauna
KACHANAVA

Pamatojums iekļaušanai sarakstā

L 68/50

63.

Vārds, uzvārds

Vārds, uzvārds (Baltkrievu
valodas transliterācija)

68.

(krievu valodā)

Генадзь
Андрэевiч
БОГДАН
Геннадий
Андреевич
БОГДАН

Ihar Paulavich
BURMISTRAU

Iгар Паўлавiч
БУРМIСТРАЎ

Igor Pavlovich
BURMISTROV

Игорь Павлович
БУРМИСТРОВ

Identifikācijas informācija

Amats(-i): Baltkrievijas prezidenta īpašumu
pārvaldības direktorāta vadītāja vietnieks
Dzimšanas datums: 8.1.1977.
Dzimums: vīrietis

Amats(-i): Štāba priekšnieks un Iekšlietu
ministrijas Iekšējā karaspēka daļu komandiera
pirmais vietnieks
Dzimšanas datums: 30.9.1968.
Dzimums: vīrietis

69.

Arciom Kanstantinavich
DUNKA

Арцём
Канстанцiнавiч
ДУНЬКА

Amats(-i): Valsts kontroles komitejas Finanšu
izmeklēšanas departamenta vecākais īpašo lietu
inspektors

Артем
Константинович
ДУНЬКО

Dzimšanas datums: 8.6.1990.

Aleh Heorhievich
KARAZIEI

Алег Георгiевiч
КАРАЗЕЙ

Oleg Georgevich KARAZEI

Олег Георгиевич
КАРАЗЕЙ

Amats(-i): Iekšlietu ministrijas Valsts drošības
policijas Galvenā tiesībaizsardzības un
noziegumu novēršanas departamenta
Noziegumu novēršanas nodaļas vadītājs

Artem Konstantinovich
DUNKO

70.

Būdams vadītāja statusā kā Iekšlietu ministrijas Iekšējā
karaspēka daļu komandiera pirmais vietnieks, viņš ir atbildīgs
par represiju un iebiedēšanas kampaņu, ko pēc 2020. gada
prezidenta vēlēšanām īstenoja viņa pakļautībā esošās Iekšējā
karaspēka daļas, jo īpaši par mierīgu demonstrantu patvaļīgu
aizturēšanu un sliktu izturēšanos pret viņiem, tostarp
spīdzināšanu, kā arī žurnālistu iebiedēšanu un vardarbīgu
izturēšanos pret viņiem.

17.12.2020.

Būdams vadītāja statusā kā Valsts kontroles komitejas Finanšu
izmeklēšanas departamenta vecākais īpašo lietu inspektors, viņš
ir atbildīgs par represiju un iebiedēšanas kampaņu, ko valsts
aparāts veica pēc 2020. gada prezidenta vēlēšanām, jo īpaši,
sākot izmeklēšanas darbības, kas bija vērstas pret opozīcijas
līderiem un aktīvistiem.

17.12.2020.

Dzimums: vīrietis

Būdams vadītāja statusā kā Iekšlietu ministrijas Valsts drošības
policijas Galvenā tiesībaizsardzības un noziegumu novēršanas
departamenta Noziegumu novēršanas nodaļas vadītājs, viņš ir
atbildīgs par represiju un iebiedēšanas kampaņu, ko policijas
spēki īstenoja pēc 2020. gada prezidenta vēlēšanām, jo īpaši,
patvaļīgi arestējot mierīgus demonstrantus un slikti izturoties
pret viņiem, tostarp, viņus spīdzinot, kā arī veicot iebiedēšanu
un vardarbību, kas vērsta pret žurnālistiem.

17.12.2020.

Dzimšanas datums: 1.1.1979.
Dzimšanas vieta: Minsk reģions/Oblast, bijusī
PSRS (tagad Baltkrievija)
Dzimums: vīrietis

Pamatojums iekļaušanai sarakstā

L 68/51

17.12.2020.

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

(Krievu valodas transliterācija)

Gennady Andreievich
BOGDAN

Būdams Baltkrievijas prezidenta īpašumu pārvaldības
direktorāta vadītāja vietnieks, viņš pārrauga vairāku uzņēmumu
darbību. Viņa vadībā esošā struktūra sniedz finansiālu,
materiālu un tehnisku, sociālu, mājsaimniecisku un medicīnisku
atbalstu valsts aparāta un republikas amatpersonām. Viņš ir cieši
saistīts ar prezidentu un turpina atbalstīt Lukashenka režīmu.

LV

(baltkrievu valodā)

Genadz Andreevich
BOGDAN

26.2.2021.

67.

Sarakstā
iekļaušanas
datums

Vārds, uzvārds

Vārds, uzvārds (Baltkrievu
valodas transliterācija)

(baltkrievu valodā)

(Krievu valodas transliterācija)

(krievu valodā)

Dzmitry Aliaksandravich
KURYAN

72.

Aliaksandr Henrykavich
TURCHIN

Аляксандр
Генрыхавiч
ТУРЧЫН
Александр
Генрихович
ТУРЧИН

Dzimšanas datums: 3.10.1974.
Dzimums: vīrietis
Amats(-i): Minskas Reģionālās izpildkomitejas
priekšsēdētājs
Dzimšanas datums: 2.7.1975.

Sarakstā
iekļaušanas
datums

Būdams vadītāja statusā kā policijas pulkvedis un Iekšlietu
ministrijas Galvenā departamenta vadītāja vietnieks un
Tiesībaizsardzības departamenta vadītājs, viņš ir atbildīgs par
represiju un iebiedēšanas kampaņu, ko policijas spēki īstenoja
pēc 2020. gada prezidenta vēlēšanām, jo īpaši, patvaļīgi
arestējot mierīgus demonstrantus un slikti izturoties pret
viņiem, tostarp,viņus spīdzinot, kā arī veicot iebiedēšanu un
vardarbību, kas vērsta pret žurnālistiem.

17.12.2020.

Būdams Minskas Reģionālās izpildkomitejas priekšsēdētājs, viņš
ir atbildīgs par vietējās pārvaldes, tostarp par vairāku komiteju,
pārraudzību. Tādējādi viņš atbalsta Lukashenka režīmu.

17.12.2020.

Būdams Minskas pilsētas izpildkomitejas GUVD Masu
pasākumu departamenta vadītāja vietnieks, viņš ir atbildīgs par
represiju un iebiedēšanas kampaņu, ko vietējo iestāžu aparāts
īstenoja pēc 2020. gada prezidenta vēlēšanām, īpaši, patvaļīgi
aizturot mierīgus demonstrantus un slikti izturoties pret viņiem,
tostarp, viņus spīdzinot, kā arī iebiedējot žurnālistus un
vardarbīgi izturoties pret viņiem.

17.12.2020.

Dzimšanas vieta: Novogrudok,Grodno/Hrodna
reģions/Oblast, bijusī PSRS (tagad Baltkrievija)
Dzimums: vīrietis

73.

Dzmitry Mikalaevich
SHUMILIN
Dmitry Nikolayevich
SHUMILIN

Дзмiтрый
Мiкалаевiч
ШУМIЛIН

Amats(-i): Minskas pilsētas izpildkomitejas
GUVD (Galvenā iekšlietu pārvalde) Masu
pasākumu departamenta vadītāja vietnieks

Дмитрий
Николаевич
ШУМИЛИН

Dzimšanas datums: 26.7.1977.
Dzimums: vīrietis

Ir dokumentēts, ka viņš pats personīgi ir piedalījies nelikumīgā
mierīgu protestētāju apcietināšanā.

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

Alexander (Alexandr)
Henrihovich TURCHIN

Дмитрий
Александрович
КУРЬЯН

Amats(-i): policijas pulkvedis, Iekšlietu
ministrijas Galvenā departamenta vadītāja
vietnieks un Tiesībaizsardzības departamenta
vadītājs

Pamatojums iekļaušanai sarakstā

LV

Dmitry Alexandrovich
KURYAN

Дзмiтрый
Аляксандравiч
КУРЬЯН

Identifikācijas informācija

L 68/52

71.

Vārds, uzvārds

Vārds, uzvārds (Baltkrievu
valodas transliterācija)

26.2.2021.

(baltkrievu valodā)

(Krievu valodas transliterācija)

(krievu valodā)

Вiталь Iванавiч
СТАСЮКЕВIЧ
Виталий
Иванович
СТАСЮКЕВИЧ

Amats(-i): Valsts drošības policijas vadītāja
vietnieks Grodno/Hrodna
Dzimšanas datums: 5.3.1976.
Dzimšanas vieta: Grodno/Hrodna, bijusī PSRS
(tagad Baltkrievija)
Dzimums: vīrietis

Pamatojums iekļaušanai sarakstā

Būdams vadītāja statusā kā Valsts drošības policijas vadītāja
vietnieks Grodno/Hrodna, viņš ir atbildīgs par represiju un
iebiedēšanas kampaņu, ko pēc 2020. gada prezidenta vēlēšanām
īstenoja viņa pakļautībā esošie vietējie policijas spēki, īpaši
patvaļīgi aizturot mierīgus demonstrantus un slikti izturoties
pret viņiem, tostarp spīdzinot, kā arī iebiedējot žurnālistus un
vardarbīgi izturoties pret viņiem.

Sarakstā
iekļaušanas
datums

17.12.2020.
LV

Vital Ivanavich
STASIUKEVICH
Vitalyi Ivanovich
STASIUKEVICH

Identifikācijas informācija

26.2.2021.

74.

Vārds, uzvārds

Vārds, uzvārds (Baltkrievu
valodas transliterācija)

Pēc liecinieku teiktā viņš ir personīgi pārraudzījis nelikumīgo
mierīgu protestētāju apcietināšanu.
75.

Siarhei Leanidavich
KALINNIK

Сергей
Леонидович
КАЛИННИК

Amats(-i): policijas pulkvedis, Minskas Sovetsky
rajona policijas departamenta vadītājs
Dzimšanas datums: 23.7.1979.
Dzimums: vīrietis

Būdams Minskas Sovetsky rajona policijas departamenta vadītājs,
viņš ir atbildīgs par represiju un iebiedēšanas kampaņu, ko pēc
2020. gada prezidenta vēlēšanām īstenoja viņa pakļautībā esošie
vietējie policijas spēki, īpaši, patvaļīgi aizturot mierīgus
demonstrantus un slikti izturoties pret viņiem, tostarp
spīdzinot, kā arī iebiedējot žurnālistus un vardarbīgi izturoties
pret viņiem.

17.12.2020.

Pēc liecinieku teiktā viņš ir personīgi pārraudzījis un piedalījies
nelikumīgi apcietināto protestētāju spīdzināšanā.
76.

Vadzim Siarhaevich
PRYGARA

Вадзiм Сяргеевiч
ПРЫГАРА

Amats(-i): policijas pulkvežleitnants, Molodechno
rajona policijas departamenta vadītājs

Vadim Sergeyevich
PRIGARA

Вадим Сергеевич
ПРИГАРА

Dzimšanas datums: 31.10.1980.
Dzimums: vīrietis

Būdams Molodechno rajona policijas departamenta vadītājs, viņš
ir atbildīgs par represiju un iebiedēšanas kampaņu, ko pēc
2020. gada prezidenta vēlēšanām īstenoja viņa pakļautībā esošie
vietējie policijas spēki, īpaši, patvaļīgi aizturot mierīgus
demonstrantus un slikti izturoties pret viņiem, tostarp
spīdzinot, kā arī iebiedējot žurnālistus un vardarbīgi izturoties
pret viņiem.

17.12.2020.

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

Sergei Leonidovich
KALINNIK

Сяргей
Леанiдавiч
КАЛИННИК

Pēc liecinieku teiktā viņš ir personīgi pārraudzījis nelikumīgi
apcietināto protestētāju sišanu. Viņš medijos ir arī vairākkārt
nicinoši izteicies par protestētājiem.

L 68/53

(baltkrievu valodā)

(Krievu valodas transliterācija)

(krievu valodā)

Вiктар Iванавiч
СТАНIСЛАЎЧЫК

Viktor Ivanovich
STANISLAVCHIK

Виктор Иванович
СТАНИСЛАВЧИК

Pamatojums iekļaušanai sarakstā

Amats(-i): Minskas Sovetsky rajona policijas
departamenta vadītāja vietnieks, Valsts drošības
policijas vadītājs

Būdams Minskas Sovetsky rajona policijas departamenta vadītāja
vietnieks un Valsts drošības policijas vadītājs, viņš ir atbildīgs par
represiju un iebiedēšanas kampaņu, ko pēc 2020. gada
prezidenta vēlēšanām īstenoja viņa pakļautībā esošie vietējie
policijas spēki, īpaši, patvaļīgi aizturot mierīgus demonstrantus
un slikti izturoties pret viņiem, tostarp spīdzinot, kā arī
iebiedējot žurnālistus un vardarbīgi izturoties pret viņiem.

Dzimšanas datums: 27.1.1971.
Dzimums: vīrietis

Sarakstā
iekļaušanas
datums

17.12.2020.
LV

Viktar Ivanavich
STANISLAUCHYK

Identifikācijas informācija

L 68/54

77.

Vārds, uzvārds

Vārds, uzvārds (Baltkrievu
valodas transliterācija)

Pēc liecinieku teiktā viņš ir personīgi pārraudzījis mierīgo
protestētāju apcietināšanu un nelikumīgi apcietināto sišanu.
78.

Aliaksandr Aliaksandravich
PIETRASH

Александр
Александрович
ПЕТРАШ

Amats(-i): Minskas Moskovski rajona tiesas
priekšsēdētājs
Dzimšanas datums: 16.5.1988.
Dzimums: vīrietis

Būdams Minskas Moskovski rajona tiesas priekšsēdētājs, viņš ir
atbildīgs par vairākiem politiski motivētiem spriedumiem pret
žurnālistiem, opozīcijas līderiem, aktīvistiem un protestētājiem.
Ir ziņots, ka viņa pārraudzībā notiekošajos tiesas procesos bijuši
tiesību uz aizstāvību pārkāpumi un balstīšanās uz viltus
liecinieku izteikumiem.
Viņam bija nozīmīga loma protestētāju, žurnālistu un opozīcijas
līderu apcietināšanā pēc 2020. gada prezidenta vēlēšanām.
Tādējādi viņš ir atbildīgs par cilvēktiesību pārkāpumiem un
tiesiskuma apdraudēšanu, kā arī par represiju veicināšanu pret
pilsonisko sabiedrību un demokrātisko opozīciju.

17.12.2020.
Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

Alexander (Alexandr)
Aleksandrovich PETRASH

Аляксандр
Аляксандравiч
ПЕТРАШ

26.2.2021.

(baltkrievu valodā)

(Krievu valodas transliterācija)

(krievu valodā)

Andrei Aliaksandravich
LAHUNOVICH

80.

Alena Vasileuna LITVINA
Elena Vasilevna LITVINA

Amats(-i): Gomel/Homyel Sovetsky rajona tiesas
tiesnesis

Алена Васiльеўна
ЛIТВIНА

Amats(-i): Mogilev/Mahiliou Leninsky rajona tiesas
tiesnese

Елена Васильевна
ЛИТВИНА

Dzimums: sieviete

Dzimums: vīrietis

Sarakstā
iekļaušanas
datums

Būdams Gomel/Homyel Sovetsky rajona tiesas tiesnesis, viņš ir
atbildīgs par vairākiem politiski motivētiem spriedumiem pret
žurnālistiem, aktīvistiem un protestētājiem. Ir ziņots, ka viņa
pārraudzībā notikušajos tiesas procesos tika pārkāptas tiesības
uz aizstāvību.
Tādējādi viņš ir atbildīgs par cilvēktiesību pārkāpumiem un
tiesiskuma apdraudēšanu, kā arī par represiju veicināšanu pret
pilsonisko sabiedrību un demokrātisko opozīciju.

17.12.2020.

Būdama Mogilev/Mahiliou Leninsky rajona tiesas tiesnese, viņa ir
atbildīga par vairākiem politiski motivētiem spriedumiem pret
žurnālistiem, opozīcijas līderiem, aktīvistiem un protestētājiem,
jo īpaši par opozīcijas aktīvista un prezidenta kandidātes
Svetlana Tsikhanouskaya vīra Siarhei Tsikhanousky notiesāšanu. Ir
ziņots, ka viņas pārraudzībā notikušajā lietu izskatīšanas gaitā
tika pārkāptas tiesības uz aizstāvību.

17.12.2020.

Tādējādi viņa ir atbildīga par cilvēktiesību pārkāpumiem un
tiesiskuma apdraudēšanu, kā arī par represiju veicināšanu pret
pilsonisko sabiedrību un demokrātisko opozīciju.
81.

Victoria Valeryeuna
SHABUNYA
Victoria Valerevna
SHABUNYA

Вiкторыя
Валер’еўна
ШАБУНЯ
Виктория
Валерьевна
ШАБУНЯ

Amats(-i): Minskas centra rajona tiesas tiesnese
Dzimšanas datums: 27.2.1974.
Dzimums: sieviete

Kā Minskas centra rajona tiesas tiesnese viņa ir atbildīga par
vairākiem politiski motivētiem spriedumiem pret žurnālistiem,
opozīcijas līderiem, aktīvistiem un protestētājiem, jo īpaši par
Sergei Dylevsky – Koordinācijas padomes locekļa un streikošanas
komitejas vadītāja – notiesāšanu. Ir ziņots, ka viņas pārraudzībā
notikušajā lietu izskatīšanas gaitā tika pārkāptas tiesības uz
aizstāvību.

17.12.2020.

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

Андрэй
Аляксандравiч
ЛАГУНОВIЧ
Андрей
Александрович
ЛАГУНОВИЧ

Pamatojums iekļaušanai sarakstā

LV

Andrei Alexandrovich
LAHUNOVICH

Identifikācijas informācija

26.2.2021.

79.

Vārds, uzvārds

Vārds, uzvārds (Baltkrievu
valodas transliterācija)

Tādējādi viņa ir atbildīga par cilvēktiesību pārkāpumiem un
tiesiskuma apdraudēšanu, kā arī par represiju veicināšanu pret
pilsonisko sabiedrību un demokrātisko opozīciju.

L 68/55

(baltkrievu valodā)

(Krievu valodas transliterācija)

(krievu valodā)

Alena Aliaksandravna
ZHYVITSA

83.

Natallia Anatolievna
DZIADKOVA

Наталля
Анатольеўна
ДЗЯДКОВА
Наталья
Анатольевна
ДЕДКОВА

Dzimšanas datums: 9.4.1990.
Dzimums: sieviete

Kā Minskas Oktyabrsky rajona tiesas tiesnese viņa ir atbildīga par
vairākiem politiski motivētiem spriedumiem pret žurnālistiem,
opozīcijas līderiem, aktīvistiem un protestētājiem. Ir ziņots, ka
viņas pārraudzībā notikušajā lietu izskatīšanas gaitā tika
pārkāptas tiesības uz aizstāvību.

Sarakstā
iekļaušanas
datums

17.12.2020.

Tādējādi viņa ir atbildīga par cilvēktiesību pārkāpumiem un
tiesiskuma apdraudēšanu, kā arī par represiju veicināšanu pret
pilsonisko sabiedrību un demokrātisko opozīciju.
Amats(-i): Minskas Partizanski rajona tiesas
tiesnese
Dzimšanas datums: 2.12.1979.
Dzimums: sieviete

Kā Minskas Partizanski rajona tiesas tiesnese viņa ir atbildīga par
vairākiem politiski motivētiem spriedumiem pret žurnālistiem,
opozīcijas līderiem, aktīvistiem un protestētājiem, jo īpaši par
Koordinācijas padomes vadītājas Mariya Kalesnikava
notiesāšanu. Ir ziņots, ka viņas pārraudzībā notikušajā lietu
izskatīšanas gaitā tika pārkāptas tiesības uz aizstāvību.

17.12.2020.

Tādējādi viņa ir atbildīga par cilvēktiesību pārkāpumiem un
tiesiskuma apdraudēšanu, kā arī par represiju veicināšanu pret
pilsonisko sabiedrību un demokrātisko opozīciju.
84.

Maryna Arkadzeuna
FIODARAVA
Marina Arkadievna
FEDOROVA

Марына
Аркадзьеўна
ФЁДАРАВА
Марина
Аркадьевна
ФЕДОРОВА

Amats(-i): Minskas Sovetsky rajona tiesas tiesnese
Dzimšanas datums: 11.9.1965.
Dzimums: sieviete

Kā Minskas Sovetsky rajona tiesas tiesnese viņa ir atbildīga par
vairākiem politiski motivētiem spriedumiem pret žurnālistiem,
opozīcijas līderiem, aktīvistiem un protestētājiem. Ir ziņots, ka
viņas pārraudzībā notikušajā lietu izskatīšanas gaitā tika
pārkāptas tiesības uz aizstāvību.
Tādējādi viņa ir atbildīga par cilvēktiesību pārkāpumiem un
tiesiskuma apdraudēšanu, kā arī par represiju veicināšanu pret
pilsonisko sabiedrību un demokrātisko opozīciju.

17.12.2020.

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

Natalia Anatolievna
DEDKOVA

Елена
Александровна
ЖИВИЦА

Amats(-i): Minskas Oktyabrsky rajona tiesnese

Pamatojums iekļaušanai sarakstā

LV

Elena Alexandrovna
ZHYVITSA

Алена
Аляксандравна
ЖЫВIЦА

Identifikācijas informācija

L 68/56

82.

Vārds, uzvārds

Vārds, uzvārds (Baltkrievu
valodas transliterācija)

26.2.2021.

(baltkrievu valodā)

(Krievu valodas transliterācija)

(krievu valodā)

Yulia Chaslavauna HUSTYR

Юлiя Чаславаўна
ГУСТЫР
Юлия Чеславовна
ГУСТЫР

Pamatojums iekļaušanai sarakstā

Amats(-i): Minskas centra rajona tiesas tiesnese

Kā Minskas centra rajona tiesas tiesnese viņa ir atbildīga par
vairākiem politiski motivētiem spriedumiem pret žurnālistiem,
opozīcijas līderiem, aktīvistiem un protestētājiem, jo īpaši par
opozīcijas prezidenta kandidāta Viktar Babarika notiesāšanu. Ir
ziņots, ka viņas pārraudzībā notikušajā lietu izskatīšanas gaitā
tika pārkāptas tiesības uz aizstāvību.

Dzimšanas datums: 14.1.1984.
Dzimums: sieviete

Sarakstā
iekļaušanas
datums

17.12.2020.
LV

Yulia Cheslavovna HUSTYR

Identifikācijas informācija

26.2.2021.

85.

Vārds, uzvārds

Vārds, uzvārds (Baltkrievu
valodas transliterācija)

Tādējādi viņa ir atbildīga par cilvēktiesību pārkāpumiem un
tiesiskuma apdraudēšanu, kā arī par represiju veicināšanu pret
pilsonisko sabiedrību un demokrātisko opozīciju.
86.

Alena Tsimafeeuna
NYAKRASAVA

87.

Aliaksandr Vasilevich
SHAKUTSIN
Alexander (Alexandr)
Vasilevich SHAKUTIN

Елена
Тимофеевна
НЕКРАСОВА

Аляксандр
Васiльевiч
ШАКУЦIН
Александр
Васильевич
ШАКУТИН

Amats(-i): Minskas Zavodsky rajona tiesas
tiesnese
Dzimšanas datums: 26.11.1974.
Dzimums: sieviete

Kā Minskas Zavodsky rajona tiesas tiesnese viņa ir atbildīga par
vairākiem politiski motivētiem spriedumiem pret žurnālistiem,
opozīcijas līderiem, aktīvistiem un protestētājiem. Ir ziņots, ka
viņas pārraudzībā notikušajā lietu izskatīšanas gaitā tika
pārkāptas tiesības uz aizstāvību.

17.12.2020.

Tādējādi viņa ir atbildīga par cilvēktiesību pārkāpumiem un
tiesiskuma apdraudēšanu, kā arī par represiju veicināšanu pret
pilsonisko sabiedrību un demokrātisko opozīciju.
Amats(-i): uzņēmējs, Amkodor Holding īpašnieks
Dzimšanas datums: 12.1.1959.
Dzimšanas vieta: Bolshoe Babino, Orsha Rayon,
Vitebsk/Viciebsk reģions/Oblast, bijusī PSRS
(tagad Baltkrievija)
Dzimums: vīrietis

Viņš ir viens no vadošajiem uzņēmējiem, kas darbojas
Baltkrievijā ar darījumu interesēm būvniecības, mašīnbūves,
lauksaimniecības un citās jomās.
Tiek ziņots, ka viņš ir viena no personām, kas bija vislielākā
ieguvēja no privatizācijas, kura notika laikā, kad Lukashenka bija
prezidents. Viņš ir arī Lukashenka atbalstošās sabiedriskās
organizācijas Belaya Rus prezidija loceklis un Baltkrievijas
Republikas Uzņēmējdarbības attīstības padomes loceklis.

17.12.2020.

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

Elena Timofeyevna
NEKRASOVA

Алена
Цiмафееўна
НЯКРАСАВА

L 68/57

(baltkrievu valodā)

(Krievu valodas transliterācija)

(krievu valodā)

Identifikācijas informācija

Pamatojums iekļaušanai sarakstā

Sarakstā
iekļaušanas
datums

L 68/58

Vārds, uzvārds

Vārds, uzvārds (Baltkrievu
valodas transliterācija)

Tādējādi viņš ir ieguvējs no Lukashenka režīma un atbalsta to.

88.

Mikalai Mikalaevich
VARABEI/VERABEI

Николай
Николаевич
ВОРОБЕЙ

Amats(-i): uzņēmējs, Bremino Group līdzīpašnieks
Dzimšanas datums: 4.5.1963.
Dzimšanas vieta: bijusī Ukrainian SSR (tagad
Ukraina)
Dzimums: vīrietis

Viņš ir viens no vadošajiem uzņēmējiem, kas darbojas
Baltkrievijā ar darījumu interesēm naftas, akmeņogļu tranzīta,
banku un citās jomās.

17.12.2020.

Viņš ir Bremino Group līdzīpašnieks; tas ir uzņēmums, kas
saņēma nodokļu atvieglojumus un cita veida atbalstu no
Baltkrievijas pārvaldes.

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

Nikolay Nikolaevich
VOROBEY

Мiкалай
Мiкалаевiч
ВАРАБЕЙ/
ВЕРАБЕЙ

LV

2020. gada jūlijā viņš publiski nosodīja opozīcijas protestus
Baltkrievijā, tādējādi veicinot represijas pret pilsonisko
sabiedrību un demokrātisko opozīciju.

Tādējādi viņš ir ieguvējs no Lukashenka režīma un atbalsta to.

B. Juridiskās personas, vienības un struktūras, kas minētas 2. panta 1. punktā

1.

Nosaukums
(Baltkrievu valodas
transliterācija)
(Krievu valodas transliterācija)

Nosaukums
(baltkrievu valodā)
(krievu valodā)

Beltechexport

Белтехэкспорт

Identifikācijas informācija

Beltechexport ir privāta vienība, kas Baltkrievijas valstij piederošu
uzņēmumu ražotus ieročus un militāro ekipējumu eksportē uz
Āfriku, Dienvidameriku, Āziju un Tuvajiem Austrumiem.
Beltechexport ir cieši saistīta ar Baltkrievijas Aizsardzības
ministriju.
Tādējādi Beltechexport ir ieguvēja no Lukashenka režīma un
atbalsta to, sniedzot ieguvumus prezidenta administrācijai.

Sarakstā
iekļaušanas
datums

17.12.2020.

26.2.2021.

Adrese: Nezavisimosti ave., 86-B, Minsk,
Baltkrievija
Tīmekļa vietne: https://bte.by/
E-pasta adrese: mail@bte.by

Pamatojums iekļaušanai sarakstā

Nosaukums
(baltkrievu valodā)
(krievu valodā)

Identifikācijas informācija

Pamatojums iekļaušanai sarakstā

Sarakstā
iekļaušanas
datums

Dana Holdings / Dana Astra

Дана Холдингз /
Дана Астра

Adrese: P. Mstislavtsa 9 (1st floor), Minsk,
Baltkrievija
Reģistrācijas Nr.: Dana Astra – 191295361
Tīmekļa vietne: https://en.dana-holdings.com;
https://dana-holdings.com/
E-pasta adrese: PR@bir.by
Tālr.: +375 17 26-93-290; +375 17 39-39-465

Dana Holdings/Dana Astra ir viens no galvenajiem nekustamā
īpašuma attīstītājiem un būvniekiem Baltkrievijā. Uzņēmums
saņēma vairākus zemes gabalus vairāku lielu dzīvojamo
kompleksu un biznesa centru izveidei.
Uzņēmuma Dana Holdings/Dana Astra īpašniekiem ir ciešas
attiecības ar prezidentu Lukashenka. Prezidenta vedekla Liliya
Lukashenka uzņēmumā ieņēma vadošu amatu.
Tādējādi uzņēmums Dana Holdings/Dana Astra iegūst no
biedrošanās ar Lukashenka režīmu un atbalsta to.

17.12.2020.

3.

GHU – Baltkrievijas
prezidenta īpašumu
pārvaldības direktorāta
galvenais ekonomikas
departaments

Главное
хозяйственное
управление

Adrese: Miasnikova str. 37, Minsk, Baltkrievija
Tīmekļa vietne: http://ghu.by
E-pasta adrese: ghu@ghu.by

Baltkrievijas prezidenta īpašumu pārvaldības direktorāta
galvenais ekonomikas departaments (GHU) ir lielākais
nedzīvojamā nekustamā īpašuma tirgus dalībnieks Baltkrievijā
un pārrauga vairākus uzņēmumus.
Prezidents Lukashenka lūdza Baltkrievijas prezidenta īpašumu
pārvaldības direktorāta vadītājam Viktor Sheiman, kuram ir tieša
kontrole pār GHU, uzraudzīt drošību 2020. gada prezidenta
vēlēšanās.
Tādējādi GHU iegūst no biedrošanās ar Lukashenka režīmu un
atbalsta to.

17.12.2020.

4.

LLC SYNESIS

ООО “Синезис”

Adrese: Platonova 20B, 220005, Minsk,
Baltkrievija; Mantulinskaya 24, Moscow 123100,
Krievija.
Reģistrācijas Nr. (УНН/ИНН): 190950894
(Baltkrievija); 7704734000/770301001
(Krievija).
Tīmekļa vietne: https://synesis.partners; https://
synesis-group.com/
Tālr.: +375 17 240-36-50
E-pasta adrese: s@synesis.by

LLC Synesis nodrošina Baltkrievijas varas iestādes ar
pārraudzības platformu, kas var veikt meklēšanu videoierakstos
un analizēt tos un izmantot sejas atpazīšanas programmatūru,
tādējādi padarot šo uzņēmumu atbildīgu par valsts aparāta
veiktajām represijām pret pilsonisko sabiedrību un
demokrātisko opozīciju Baltkrievijā.
Uzņēmuma Synesis darbiniekiem ir aizliegts runāt baltkrieviski,
tādējādi tiek atbalstīta Lukashenka režīma īstenotā
diskriminācijas politika valodas dēļ.
Uzņēmuma Synesis izstrādātās sistēmas lietotāju sarakstā ir
uzskaitīta Baltkrievijas Valsts drosības komiteja (KGB) un
Iekšlietu ministrija. Tādēļ uzņēmums iegūst no biedrošanās ar
Lukashenka režīmu un atbalsta to.

17.12.2020.

LV

2.

26.2.2021.

Nosaukums
(Baltkrievu valodas
transliterācija)
(Krievu valodas transliterācija)

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis
L 68/59

Nosaukums
(baltkrievu valodā)
(krievu valodā)

Identifikācijas informācija

Pamatojums iekļaušanai sarakstā

Sarakstā
iekļaušanas
datums

LV

Synesis izpilddirektors Alexander Shatrov publiski kritizēja tos,
kas protestēja pret Lukashenka režīmu, un relativizēja
demokrātijas trūkumu Baltkrievijā.

L 68/60

Nosaukums
(Baltkrievu valodas
transliterācija)
(Krievu valodas transliterācija)

AGAT Electromechanical
Plant OJSC

Агатэлектромеханический
завод

Adrese: Nezavisimosti ave., 115, 220114, Minsk,
Baltkrievija
Tālr.:
+375 17 272-01-32
+375 17 570-41-45
E-pasta adrese: marketing@agat-emz.by
Tīmekļa vietne: https://agat-emz.by/

AGAT electromechanical Plant OJSC ietilpst Baltkrievijas
Republikas militārās rūpniecības Baltkrievijas Valsts iestādē
(Belarussian State Authority for Military Industry of the Republic of
Belarus jeb SAMI vai State Military Industrial Committee (Valsts
militārās rūpniecības komiteja)), kas ir atbildīga par valsts
militārtehniskās politikas īstenošanu un kas ir Ministru
padomes un Baltkrievijas prezidenta pakļautībā. Tādējādi AGAT
Electromechanical Plant OJSC iegūst no biedrošanās ar Lukashenka
režīmu un atbalsta to.
Uzņēmums ražo “Rubezh” – šķēršļu sistēmu, kas ir paredzēta
nemieru kontrolei. Rubezh tika izmantota pret miermīlīgām
demonstrācijām, kuras notika pēc 2020. gada 9. augusta
prezidenta vēlēšanām, tādējādi padarot šo uzņēmumu atbildīgu
par represijām pret pilsonisko sabiedrību un demokrātisko
opozīciju.

17.12.2020.

6.

140 Repair Plant

140 ремонтный
завод

Tīmekļa vietne: 140zavod.org

140 Repair Plant ietilpst Baltkrievijas Republikas militārās
rūpniecības Baltkrievijas Valsts iestādē (Belarussian State
Authority for Military Industry of the Republic of Belarus jeb SAMI
vai State Military Industrial Committee (Valsts militārās
rūpniecības komiteja)), kas ir atbildīga par valsts
militārtehniskās politikas īstenošanu un kas ir Ministru
padomes un Baltkrievijas prezidenta pakļautībā. Tādējādi 140
Repair Plant iegūst no biedrošanās ar Lukashenka režīmu un
atbalsta to.
Uzņēmums ražo transporta līdzekļus un bruņotus
transportlīdzekļus, kas tika izmantoti pret miermīlīgām
demonstrācijām, kuras notika pēc 2020. gada 9. augusta
prezidenta vēlēšanām, tādējādi padarot šo uzņēmumu atbildīgu
par represijām pret pilsonisko sabiedrību un demokrātisko
opozīciju.

17.12.2020.

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

5.

26.2.2021.

7.

MZKT (jeb VOLAT)

Nosaukums
(baltkrievu valodā)
(krievu valodā)

Tīmekļa vietne: www.mzkt.by

Pamatojums iekļaušanai sarakstā

17.12.2020.”

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

MZKT (jeb VOLAT) ietilpst Baltkrievijas Republikas militārās
rūpniecības Baltkrievijas Valsts iestādē (Belarussian State
Authority for Military Industry of the Republic of Belarus jeb SAMI
vai State Military Industrial Committee (Valsts militārās
rūpniecības komiteja)), kas ir atbildīga par valsts
militārtehniskās politikas īstenošanu un kas ir Ministru
padomes un Baltkrievijas prezidenta pakļautībā. Tādējādi
MZKT (jeb VOLAT) iegūst no biedrošanās ar Lukashenka režīmu
un atbalsta to.
Tie MZKT darbinieki, kas prezidenta Lukashenka fabrikas
apmeklējuma laikā protestēja un piedalījās streikā pēc
2020. gada prezidenta vēlēšanām Baltkrievijā, tika atlaisti,
tādējādi padarot uzņēmumu atbildīgu par cilvēktiesību
pārkāpumiem.

Sarakstā
iekļaušanas
datums

LV

МЗКТ – Минский
завод колёсных
тягачей

Identifikācijas informācija

26.2.2021.

Nosaukums
(Baltkrievu valodas
transliterācija)
(Krievu valodas transliterācija)
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