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UZBRUKUMA IEMESLS: KODU PĀRSKATS 

 
1 Strīds 

2 Naudas vai īpašuma nelikumīgs ieguvums vai nelikumīgs iegūšanas 
mēģinājums 

3 Ar narkotikām saistīts notikums 

4 Seksuāls uzbrukums 

5 Ar noziedzīgu grupējumu saistīts notikums 

6 Cits noziegums 

8 Cits precizēts uzbrukuma iemesls 

9 Neprecizēts uzbrukuma iemesls 
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UZBRUKUMA IEMESLS: PILNS KODU SARAKSTS AR IEKĻAUŠANAS UN 
IZSLĒGŠANAS KRITĒRIJIEM 

 
1 Strīds 

Jāiekļauj: 

 domstarpības, strīds/ diskusija, ķilda par ģimenes jautājumiem, personiskiem 
jautājumiem, personisko viedokli (piemēram par politiku, reliģiju, seksuālo 
orientāciju), biznesa/ finanšu jautājumiem, sportu un citu brīvā laika pavadīšanu, 
transportu, un tā tālāk 

Nav jāiekļauj: 

 ar narkotikām saistīts strīds (3) 

 seksuāls uzbrukums (4)  
 

2 Naudas vai īpašuma nelikumīgs ieguvums vai nelikumīgs iegūšanas 
mēģinājums 

Jāiekļauj: 

 zādzība ielaužoties (mēģinājums iekļūt konstrukcijā, lai izdarītu zādzību, piemēram, 
ielaušanās) 

 laupīšana (mēģinājums iegūt cita īpašumu ar spēku vai draudiem par spēka 
pielietošanu) 

Nav jāiekļauj: 

 narkotikas kā īpašums (3) 

 cilvēku nolaupīšana (6)  
 

3 Ar narkotikām saistīts notikums 

Jāiekļauj: 

 narkotiku pārdošana/ narkotiku bizness 

 strīds par narkotiku piederību, lietošanu vai maksu 

 nespēja veikt narkotiku parāda nomaksu 

 iespējama narkotiku iesaiste notikumā, bet nav pārliecinošu pierādījumu 

 cits precizēts ar narkotikām saistīts notikums 

 ar narkotikām saistīts notikums, bez precizējuma  
 

4 Seksuāls uzbrukums 

Jāiekļauj: 

 izvarošana, izvarošanas mēģinājums 

 sodomija, sodomijas mēģinājums 

 pieskaršanās dzimumorgāniem vai to glāstīšana 

 orālais sekss  
 

5 Ar noziedzīgu grupējumu saistīts notikums 

Jāiekļauj: 

 uzņemšana bandā 

 bandu konkurence 
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6 Cits noziegums 

Jāiekļauj: 

 šantāža 

 izspiešana 

 cilvēka nolaupīšana 

 izpirkšanas naudas pieprasīšana 

 līgums par ievainojuma nodarīšanu vai nogalināšanu 

 pakaļdzīšanās ar šaušanu no mašīnas 
Nav jāiekļauj: 

 zādzība (2) 

 ar narkotikām saistīts noziegums (3) 

 seksuālas dabas noziegums (4) 
 

8 Cits precizēts uzbrukuma iemesls 

Jāiekļauj: 

 atmaksa/ atriebība 

 nonāvēšana aiz žēlastības, eitanāzija 

 pamešana novārtā 

 spīdzināšana 

 kļūdaini noteikta upura identitāte (uzbrukums nepareizajai personai) 
 

9 Neprecizēts uzbrukuma iemesls 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


