Notikumi uz valsts robežas un valsts iekšienē - 2022. gada 23. janvāris
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Statistika

Svētdien, 23. janvārī, Valsts robežsardzes amatpersonas novērsušas 68 cilvēku mēģinājumu nelikumīgi šķērsot Latvijas –
Baltkrievijas valsts robežu.
Kopš 2021. gada 10. augusta kopumā no valsts robežas nelikumīgas šķērsošanas ir atturēti 5135 cilvēki.
Par nelikumīgu valsts robežas šķērsošanu aizvadītajā diennaktī aizturēto nav.
Kopš ārkārtējās situācijas ieviešanas humānu apsvērumu dēļ nav liegta valsts robežas šķērsošana 109 cilvēkiem, savukārt kopumā
pērn un šogad aizturēts 461 valsts robežu nelikumīgi šķērsojis trešo valstu pilsonis.
Uz ārējām robežām un valsts iekšienē Valsts robežsardzes amatpersonas ceturtdien konstatēja 40 likumpārkāpējus.
Uz ārējām robežām konstatēti 12 robežpārkāpēji, tajā skaitā:
Konstatēts viens ārzemnieks ar viltotiem dokumentiem
Terehovas robežkontroles punktā konstatēts viens Latvijā ieceļojošs Krievijas pilsonis, kurš robežsargiem uzrādīja viltotu Krievijas
transportlīdzekļa reģistrācijas apliecību. Persona saukta pie administratīvās atbildības un atgriezta uz izceļošanas valsti.
Ieceļošana Latvijā liegta diviem ārzemniekiem
Lidostas “Rīga” robežkontroles punktā ieceļošana Latvijā liegta diviem Ukrainas pilsoņiem, jo ārzemnieki nevarēja pamatot
ieceļošanas un uzturēšanās mērķi un apstākļus. Personas atgrieztas uz izceļošanas valsti.
Uzturēšanās nosacījumu pārkāpumi konstatēti diviem ārzemniekiem
Lidostas “Rīga” robežkontroles punktā konstatēti divi Ukrainas pilsoņi, kuri bija pārkāpuši uzturēšanās nosacījumus (pārsniegts vīzā
noteiktais uzturēšanās laiks) Šengenas zonas valstīs. Personas sauktas pie administratīvās atbildības.
Izceļošana no valsts liegta vienai Latvijas pilsonei
Lidostas "Rīga" robežkontroles punktā konstatēta viena nepilngadīga Latvijas pilsone, kurai nebija vismaz viena vecāka notariāli
apliecinātas piekrišanas bērna patstāvīgai izceļošanai no valsts. Personai liegta izceļošana no valsts.
Veicot imigrācijas kontroles pasākumus valsts iekšienē, ieceļošanas vai uzturēšanās noteikumu pārkāpumi konstatēti 10 personām
– pieciem Igaunijas, diviem Lietuvas, vienam Latvijas, vienam Krievijas un vienam Uzbekistānas pilsonim.

Par pārkāpumiem transportlīdzekļu un kuģošanas līdzekļu ekspluatācijas jomā Valsts robežsardzes amatpersonas saukušas pie
administratīvās atbildības vai liegušas šķērsot robežu 18 personām – pieciem Baltkrievijas, trīs Latvijas, trīs Krievijas, diviem
Lietuvas, vienam Francijas, vienam Kazahstānas, vienam Moldovas, vienam Tadžikistānas un vienam Ukrainas pilsonim.
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