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VAINĪGĀ SAISTĪBA AR UPURI: KODU PĀRSKATS 
 

1 Laulātais draugs/ draudzene vai partneris 

2 Vecāki 

3 Citi radinieki 

4 Aprūpētāji, kam nav radniecības saites 

5 Paziņa vai draugs 

6 Amatpersona vai likumīga vara 

7 Svešinieks 

8 Cita veida precizēta saistība 

9 Neprecizēta saistība  
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VAINĪGĀ SAISTĪBA AR UPURI: PILNS KODU SARAKSTS AR IEKĻAUŠANAS 
UN IZSLĒGŠANAS KRITĒRIJIEM 
 

1 Laulātais draugs/ draudzene vai partneris 

Jāiekļauj: 

 ar likumu sankcionētas attiecības (likumīgas laulības) 

 kopdzīve, kas nav apstiprināta ar oficiālu laulību ceremoniju 

 viendzimuma laulības 

 vispārpieņemtas laulības 

 atsevišķi dzīvojošs partneris 

 draugs/ draudzene 

 viendzimuma partneri 

 bijušie laulātie draugi (juridiski šķīrušies laulātie draugi) 

 bijušie partneri (bijušais draugs/ draudzene, kam ir tas pats vai pretējais dzimums) 

 kādu brīdi pastāvošas seksuālas vai emocionālas attiecības, kuru veids un statuss 
precīzi nav zināms 

Nav jāiekļauj: 

 nesen iepazinušies partneri, pirms saistību atzīšanas (5) 

 

2 Vecāki 

Jāiekļauj: 

 bioloģiskie, legāli adoptējušie vecāki un patēvs/ pamāte 
Nav jāiekļauj: 

 audžuvecāki (4) 

 

3 Citi radinieki 

Jāiekļauj: 

 miesīgais brālis/ māsa (persona, kurai ir tā pati māte un tēvs, kas upurim/ 

cietušajam) 

 pusbrālis/ pusmāsa (persona, kurai tikai viens no vecākiem ir kopīgs ar 

upuri/ cietušo) 

 ievainotās personas pamātes/ patēva bērns; nav asinsradniecības 

 vecvecāki 

 pēcnācēji 

 citi asins radinieki 

 tēvocis, tante, brāļa/ māsas bērni, brālēns/ māsīca, un citi 

 radi laulību rezultātā 

 

4 Aprūpētāji, kam nav radniecības saites 

Piezīme: Vainīgie, kuru funkcijās ietilpst aprūpēšana, bet kuriem nav radniecības 

saites ar ievainotajām personām. 
Jāiekļauj: 

 audžuvecāki 

 aprūpētājs iestādē (bāreņu namā, bērnu vai pieaugušo dienas aprūpes 

iestādē, skolā, kopmītnē, cietumā, citā institucionālā dzīves vietā) 
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 veselības aprūpes sniedzējs 

 veselības aprūpes sniedzējs mājās 

 bērnu aukle 

 kopējas palīgs, geriatrijas pacientu kopējas palīgs 

Nav jāiekļauj: 

 iestādes administratīvais vai palīgpersonāls (piemēram, virtuves personāls, 

5) 

 vecāku partneris (5)  

 

5 Paziņa vai draugs 

Jāiekļauj: 

 vecāku partneri (tēva/ mātes draugs, kam ir tas pats vai pretējais dzimums; 

apciemojošs vai kādu laiku vai pastāvīgi kopā nedzīvojošs) 

 satikšanās (jaunas vai neparedzētas attiecības) 

 istabas biedrs (noruna par kopēju mājvietu un mājsaimniecību apdzīvotā 

vidē, kuras primārais mērķis nav komerciāls) 

 kameras biedrs 

 kopmītnes biedrs bāreņu namā, internātskolā vai aprūpes iestādē 

 biznesa attiecības (darba devējs, darba ņēmējs, darba biedrs, klients, 

jāiekļauj dzimumpakalpojumus sniedzoši darbinieki) 

 kaimiņš 

 organizācijas biedrs (brigādes loceklis, skolas biedrs) 

 pieķeršanās sakarā ar jūtām vai personisko attieksmi 

 vainīgais, kuru cietušais pazīst, bet kuru neuzskata par draugu 
Nav jāiekļauj: 

 patēvs/ pamāte vai vecāku likumīgais partneris (2) 

 viesnīcas, viesu mājas vai līdzīga komercuzņēmuma viesis (7) 

 ģimenes vai mājsaimniecības loceklis (1, 2, vai 3) 

 

6 Amatpersona vai likumīga vara 

Jāiekļauj: 

 militārie formējumi (armija, jūras kara flote, krasta apsardze, jūras spēku 

korpuss, gaisa kara spēki) 

 policija (nacionālā, reģionālā, valsts, provinces un kopienas policija vai 

policijas rezerves, Nacionālā Gvarde) 

 ugunsdzēsēju dienesta, avārijas dienestu vai par informācijas aprites 

nodrošināšanu, sakarā ar katastrofu, atbildīgais darbinieks 

 uzraugs, cietuma darbinieks 

 spēki, kas nav saistīti ar drošības nodrošināšanu 

 komerciālā apsardzes firma 

 nekustamā īpašuma policija 

 individuāli vai iestādes nolīgta apsardze (piemēram, privātā apsardze) 

 civilpersonu izveidota institūcija (atzīta/ reģistrēta privāta organizācija) 
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7 Svešinieks 

Jāiekļauj: 

 modrības grupa (nepazīstamu cilvēku grupa ar ieplānotu, kopēju mērķi 

taisnīguma uzturēšanai) 

 pūlis 

 

8 Cita veida precizēta saistība 

Jāiekļauj: 

 cietumnieks/ aizturētais (policists, ko sakodis aizdomās turētais aizturēšanas 

brīdī) 

 persona, kura veic kriminālnoziegumu/ noziegumu 

 veikala īpašnieks, kuru ir ievainojis kramplauzis 

 noziegumā iesaistīta persona 

 kramplauzis, kuru ir ievainojis veikala īpašnieks 

 

9 Neprecizēta saistība 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


