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Statistika

Otrdien, 26. oktobrī, Valsts robežsardzes amatpersonas novērsušas 18 cilvēku mēģinājumu nelikumīgi šķērsot Latvijas –
Baltkrievijas valsts robežu.
Kopš 10. augusta kopumā no valsts robežas nelikumīgas šķērsošanas ir atturēts 1948 cilvēks.
Par nelikumīgu valsts robežas šķērsošanu aizvadītajā diennaktī aizturēti divi cilvēki. Humānu apsvērumu dēļ šiem cilvēkiem netika
liegta valsts robežas šķērsošana.
Kopš ārkārtējās situācijas ieviešanas humānu apsvērumu dēļ nav liegta valsts robežas šķērsošana 52 cilvēkiem, savukārt kopumā
šogad aizturēti 404 valsts robežu nelikumīgi šķērsojuši trešo valstu pilsoņi.
Uz ārējām robežām un valsts iekšienē Valsts robežsardzes amatpersonas konstatēja 25 likumpārkāpējus.
Uz ārējām robežām konstatēti 12 robežpārkāpēji, tajā skaitā:
Konstatēts viens Kirgizstānas pilsonis ar viltotiem dokumentiem
Silenes robežkontroles punktā konstatēts viens Latvijā ieceļojošs Kirgizstānas pilsonis, kurš robežsargiem uzrādīja viltotu
Kirgizstānas tehniskās apskates sertifikātu. Viltotais dokuments izņemts. Persona saukta pie administratīvās atbildības un atgriezta
uz izceļošanas valsti.
Ieceļošana Latvijā liegta trīs ārzemniekiem
Lidostas “Rīga” robežkontroles punktā ieceļošana Latvijā liegta trīs Ukrainas pilsoņiem, jo ārzemnieki bija pārkāpuši MK 2021. gada
28. septembra noteikumu Nr. 662 „Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai" prasības.
Personas atgrieztas uz izceļošanas valsti.
Uzturēšanās nosacījumu pārkāpumi konstatēti vienam ārzemniekam
Lidostas “Rīga” robežkontroles punktā konstatēts viens Ukrainas pilsonis, kurš bija pārkāpis uzturēšanās nosacījumus (pārsniegts
bezvīzu režīma noteiktais uzturēšanās laiks) Šengenas zonas valstīs. Persona saukta pie administratīvās atbildības.
Izceļošana no valsts liegta vienam Latvijas pilsonim
Lidostas “Rīga” robežkontroles punktā konstatēts viens Latvijas pilsonis, kuram nebija derīga ceļošanas dokumenta. Personai liegta
izceļošana no valsts.
Veicot imigrācijas kontroles pasākumus valsts iekšienē, ieceļošanas vai uzturēšanās noteikumu pārkāpumi konstatēti trīs
personām – vienam Latvijas, vienam Lietuvas un vienam Izraēlas pilsonim.

Par pārkāpumiem transportlīdzekļu un kuģošanas līdzekļu ekspluatācijas jomā Valsts robežsardzes amatpersonas saukušas pie
administratīvās atbildības vai liegušas šķērsot robežu 10 personām – sešiem Baltkrievijas, diviem Latvijas, vienam Krievijas un
vienam Kazahstānas pilsonim.
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