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1. PROCEDŪRU MĒRĶI 

 

Procedūru saistībā ar sankciju ietvaros noteikto pasākumu izpildi (turpmāk tekstā – 

Procedūras) mērķi ir: 

 

1.1. sankciju un seku, kuras var attiekties uz A/S “Ditton pievadķēžu rūpnīca” 

(turpmāk tekstā – Sabiedrība)  produkciju, vai uz partneriem, sistemātiskās analīzes 

organizēšana; 

 

1.2. sankciju izpildes nodrošināšana Sabiedrības darbībā, pamatojoties uz Eiropas 

Savienības un Latvijas tiesību aktiem un  “A/S Ditton pievadķēžu rūpnīca” risku 

pārvaldības politiku”; 

 

1.3. komunikāciju saistībā ar sankciju ierobežojumiem un Sabiedrības praktisko 

darbību organizēšana. 

 

 

2. PROCEDŪRU INFORMĀCIJAS NODROŠINĀŠANA 

 

Procedūru informācijas nodrošināšanā tiek izmantoti:  

 

2.1. Eiropas Savienības un Latvijas oficiālie paziņojumi;   

 

2.2. Latvijas Ministriju, Finanšu un kapitāla tirgus komisijas, Latvijas bankas un 

Latvijas komercbanku informācijas mājas lapas;  

 

2.3. komunikācijas ar Latvijas varas un pārvaldes institūcijām, kā arī ar Latvijas 

komercbankām; 

 

2.4. komunikācijas ar partneriem, kuri atrodas teritorijās, attiecībā uz kurām 

ieviestas sankcijas; 

 

2.5. cita publiskajā sfērā pieejama informācija, kas attiecināma uz Procedūrām.  

 

 

3. PROCEDŪRU REALIZĀCIJA  

 

Procedūru realizācijas programma iekļauj:  

 

3.1. informācijas analīze un vērtējums par Sabiedrības produkcijas struktūru un par 

tās atrašanos/neesamību aizliegto sankcijas preču sistēmā; 

 

3.2. informācijas analīze un vērtējums par partneriem un viņu vadītājiem teritorijās, 

attiecībā uz kurām ieviestas sankcijas, kā arī savu iespēju robežās informācijas 
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analīze un vērtējums par partneru patiesā labuma guvējiem (PLG) un Sabiedrības 

produkcijas galējiem patērētajiem ar mērķi noskaidrot, vai viņi ir iekļauti sankcijām 

pakļauto personu sistēmā;  

 

3.3. ja nepieciešams – tirgus-ekonomisko līgumu un vienošanos tiesiskā korekcija;  

 

3.4. komerciālo attiecību un darījumu tūlītējā izbeigšana ar personām, kuras 

iekļautas sankciju aizliegumu sistēmā, kā arī ar juridiskām un fiziskām personām, 

kuras asociējas vai ir saistītas ar sankciju aizliegumu sistēmā iekļautajām personām; 

 

3.5. citā daļā Procedūru realizācija tiek veikta saskaņā ar “A/S Ditton pievadķēžu 

rūpnīca” risku pārvaldības politiku”. 

 

 

4. ORGANIZĀCIJA UN ATBILDĪBA 

 

4.1. Procedūru organizāciju un izpildi nodrošina Sabiedrības Valde, Sabiedrības 

struktūrdaļu vadītāji, Sabiedrības vadošie speciālisti. Viņu darbību koordinē un 

kontrolē izpildi atbildīgā persona, kuru nozīmē Valde.  

 

4.2. Atbildīgās personas pienākumos iekļauts – uz Procedūrām attiecināmas 

informācijas, sistematizācija, uzkrāšana un apstrāde. Sabiedrības darbinieku 

pienākums ir sniegt pēc atbildīgās personas pieprasījuma Procedūru izpildei 

nepieciešamo informāciju. Atbildīgā persona informē Sabiedrības pārvaldes 

institūcijas par Procedūru materiāliem darba plānsapulču laikā, kā arī pēc institūciju 

pieprasījuma. 

 

4.3. Sabiedrības darbinieku atbildība ir paredzēta ar institūciju, kuras atbild par 

sankcijas politikas realizāciju Eiropas Savienībā un Latvijā, tiesību normām un 

lēmumiem.  
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