NOTIKUMA NORISES VIETA
Nepieciešamais koda garums:
nn.nn
Definīcija:
Vieta, kur atradās ievainotā persona, kad sākās ievainojumu izraisošais notikums.
Konteksts:
Informācija par notikuma norises vietu palīdz sagrupēt gūtos ievainojumus
atbilstoši attiecīgajām atbildības zonām. Tā var palīdzēt ievainojumu novēršanas
sfērā iesaistītajiem darbiniekiem labāk izvēlēties veicamo pasākumu mērķus un
daudz efektīvāk izlietot resursus. Šī informācija var nodrošināt arī ieskatu par
ievainojumu etioloģiju. Lai precīzāk noteiktu par ievainojumu novēršanu atbildīgo
jomu, jākombinē dati par Notikuma norises vietu ar informāciju par Nodarbi
ievainojuma gūšanas brīdī.
Lietošanas vadlīnijas:
Kodi atspoguļo vietu, kurā ievainotā persona atradusies ievainojumu izraisošā
notikuma sākumā, nevis vietu ievainojumu izraisošā notikuma beigu brīdī.
Lai kodētu notikuma norises vietu:
 Izvēlieties vietu, kurā sākušies nelabvēlīgie notikumi. Izvēlieties jēdzienisku
kategoriju, kas attiecināma uz visu kopumu, kurā ir noticis ievainojums (tas
ir, struktūru vai telpu, kas pastāv kā vienots veselums), nevis jēdzienisku
kategoriju, kas attiecināma tikai uz kādu šī kopuma daļu. Piemēram, ja
ievainojums ticis gūts atpūtas parka peldbaseinā, tad notikuma norises vieta
ir kodējama kā Atpūtas parks (10.50), nevis kā Peldbaseins (05.30).
 Ja ir gūti vairāki ievainojumi, jāizvēlas vieta, kurā gūts vissmagākais
ievainojums.
 Ja gūtie ievainojumi ir vienlīdz smagi, jāizvēlas tā notikuma norises vieta,
kas kodu sarakstā pēc secības minēta pirmā.
Kopumā minētās vietas ietver tām pieguļošo zemes gabalu, piebūves u.c.
Piemēram, Mājas (01) ietver dzīvojamo māju un jebkuru ar to saistīto dārzu,
garāžu, nojumi u.c. Līdzīgi tam arī Fabrika vai rūpnīca (08.30) iekļauj celtnes un
būves, tādas kā piebraucamā daļa, automašīnu stāvvietas un rūpnieciskas
darbības laukumi. Jebkuri izņēmumi no šiem noteikumiem ir precizēti ar dotajiem
kodiem pievienoto iekļaušanas un izslēgšanas kritēriju palīdzību.
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NOTIKUMA NORISES VIETA: PILNS KODU SARAKSTS AR IEKĻAUŠANAS
UN IZSLĒGŠANAS KRITĒRIJIEM
01

Mājas
PIEZĪME: Tas attiecināms uz ēkām un tām piegulošām platībām.
Jāiekļauj:
 māja, dzīvoklis
 dzīvojamā ēka lauku mājās
 nedēļas nogales kotedža
 dzīvojamā autopiekabe (treilers), telts, būda, nojume
 pansija
 garāža
 māju dārzs vai pagalms
 māju piebraucamais ceļš, piebraucamais ceļš īpašuma robežās vai piebraucamais
ceļš BCN
 māju rotaļlaukums
 peldbaseins mājās vai to tuvumā
 transportlīdzeklis, kas tiek izmantots kā dzīvesvieta (piem., peldoša māja uz baržas,
motorizētas mājas, autofurgons)
 daudzdzīvokļu ēkas koplietošanas platība (piem., lifts, vestibils, koridors, kāpņu telpa)
 apdzīvota māja, kas vēl tiek celta vai remontēta
 audžubērnu dzīvesvieta māju vidē
 mājas daļas, kas tiek izmantotas kā biroja telpas mājās
 mājrūpals (amatnieciska ražošana mājās)
 jebkura vieta, kurā lauksaimnieks (fermeris vai rančo īpašnieks) vai viņa ģimene
audzē augus un/vai dzīvniekus galvenokārt personīgām vajadzībām
Nav jāiekļauj:
 institucionāla dzīves vieta (02), piemēram, pansionāts (02.20), cietums (02.30)
 vēl neapdzīvota jaunceļama māja (08.10)
 atstāta vai pamesta māja (08.20)
 māju piebraucamais ceļš, ārpus īpašuma robežām (06.20)

01.10 Virtuve
01.20 Dzīvojamā istaba, guļamistaba
Jāiekļauj:
 vestibils, priekšnams, ēdamistaba, viesistaba, darba kabinets

01.25 Guļamistaba
Jāiekļauj:
 bērnistaba

01.30 Vannas istaba
Jāiekļauj:
 vanna, duša, sauna, telpa veļas mazgāšanai, trauku mazgātava

01.35 Tualete
1.40 Iekšējas kāpnes
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Jāiekļauj:
 kāpņu laukumiņš

01.45 Arējās kāpnes
01.50 Cita veida telpas māju iekšienē
Jāiekļauj:
 puspagrabs, pagrabs, bēniņi, lievenis, gaitenis, koridors, lifts, mājas birojs

01.60 Rotaļu laukums dzīvojamā zonā
Jāiekļauj:
 rotaļu laukums ar aprīkojumu rotaļām dzīvojamās zonas ietvaros šim mērķim
paredzētā zonā
Nav jāiekļauj:
 rotaļu laukums skolas vai iestādes zonā (04.40)
 rotaļu laukums parka zonā (10.10)

01.70 Dārzs
Jāiekļauj:
 terase, dārza celiņš, saimniecības ēka, darbarīku novietne

01.75 Peldbaseins
01.76 Dīķis
01.80 Privātais piebraucamais ceļš, automašīnu stāvvieta, garāža, nojume
automašīnas glabāšanai, celiņš, pastaigu zona
Jāiekļauj:
 pagalms un sēta
Nav jāiekļauj:
 celiņš un pastaigu zona parka zonā
 celiņš un pastaigu zona citur zem klajas debess
 publiski pieejams (koplietošanas) celiņš un pastaigu vai braukšanas zona

01.85 Jumts
01.86 Balkons, terase, jumta dārzs
01.90 Cita veida telpas māju ārpusē
01.98 Cita veida precizēta dzīvojamā zona
Jāiekļauj:
 kāpnes, bez precizējuma

01.99 Dzīvojamā zona, bez precizējuma

02

Institucionālas dzīves vietas zona
PIEZĪME: Tas attiecināms uz ēkām un tām piegulošām platībām.
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Jāiekļauj:


sporta un fizisko vingrinājumu zona institucionālā dzīves vietā

02.10 Veco ļaužu nams
Jāiekļauj:
 iestāde, kurā dzīvo gados veci, parasti veseli, cilvēki un kurā par viņiem rūpējas
 veco ļaužu pansionāts
 pensionāru mājas
Nav jāiekļauj:
 pansionāts (02.20)

02.20 Pansionāts
Jāiekļauj:
 dzīves vieta cilvēkiem, kuri nevar paši par sevi rūpēties pastāvīgas vai ilgstošas
fiziskas vai garīgas slimības vai nevarības dēļ un kuriem nepieciešama slimnieku
kopējas (medicīnas māsas) vai cita aprūpes profesionāļa aprūpe
 iestāde, kurā cilvēki atveseļojas no slimības vai ievainojuma (piem., rehabilitācijas
sanatorija, slimo aprūpes mājas)
Nav jāiekļauj:
 veco ļaužu pansionāts (02.10)
 pensionāru mājas (02.10)

02.30 Ieslodzījuma vieta
Jāiekļauj:
 cietums
 bērnu un jauniešu labošanas iestāde, pāraudzināšanas skola
 pārmācības iestāde
 ieslodzījuma kamera policijas iecirknī
 kara cietums
Nav jāiekļauj:
 citas zonas policijas iecirknī, kas nav speciāli paredzētas cietumnieku vai aizdomās
turēto ieslodzīšanai, piemēram, nopratināšanas telpa (10.40)

02.40 Patversme no vardarbības cietušām sievietēm
Jāiekļauj:
 sieviešu patversme

02.50 Militārā iestāde
Jāiekļauj:
 militārā nometne
 militārā bāze (karabāze)
 militāro treniņu zona vai laukums
Nav jāiekļauj:
 kara cietums (02.30)
 kara slimnīca (03.10)
 mācību iestādes, kuras īpaši uzskata par izglītības iestādēm (04.10)

02.98 Cita veida precizēta institucionālas dzīves vietas zona
Jāiekļauj:
 bērnu nams
 bāreņu nams
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kopmītne
hospiss

02.99 Institucionāla dzīves vietas zona, bez precizējuma

03

Medicīniskās palīdzības zona
PIEZĪME: Tas attiecināms uz ēkām un tām piegulošām platībām.
Nav jāiekļauj:
 institucionāla dzīves vieta (02)
 jaunceltne (08.10)

03.10 Slimnīca
Nav jāiekļauj:
 hospiss (02.98)
 pansionāts (02.20)

03.20 Ambulatoriska iestāde, veselības aprūpes centrs
Jāiekļauj:
 kopienas veselības aprūpes centrs
 pārvietojamais asinsdonoru punkts

03.30 Veselības aprūpes profesionāļa birojs
Jāiekļauj:
 konsultāciju telpa
 apskašu (izmeklēšanas) telpa
Nav jāiekļauj:
 birojs kā slimnīcas vai klīnikas daļa (03.10 vai 03.20)

03.98 Cita veida precizēta medicīniskās palīdzības zona
03.99 Medicīniskās palīdzības zona, bez precizējuma

04

Skola, izglītības zona
PIEZĪME: Tas attiecināms uz ēkām un tām piegulošām platībām.
Nav jāiekļauj:
 skolas kopmītne (02.98)
 jaunceltne (08.10)

04.10 Skola, universitāte
Jāiekļauj:
 koledža
 augstākās izglītības institūcija
 kara skola
 privāta, publiska vai valsts skola
 skolas pagalms, universitātes pilsētiņa
Nav jāiekļauj:
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pāraudzināšanas skola (02.30)
sporta un fizisko vingrinājumu zona (04.30)
rotaļu laukums (04.40)
pirmsskolas iestāde (04.20)

04.20 Dienas aprūpes iestāde, bērnudārzs
Jāiekļauj:
 dienas bērnu aprūpes iestāde
 mazbērnu novietne
 pēcskolas aprūpes iestāde
 vietas, kurās tiek aprūpēti mazi bērni (parasti laikā, kamēr to vecāki ir darbā)
 pirmsskolas iestāde
Nav jāiekļauj:
 sporta un fizisko vingrinājumu zona (04.30)
 rotaļu laukums (04.40)

04.30 Sporta un fizisko vingrinājumu zona skolā vai izglītības zonā
04.40 Rotaļu laukums skolā vai izglītības zonā
04.98 Cita veida precizēta skola vai izglītības zona
04.99 Skola vai izglītības zona, bez precizējuma

05

Sporta un fizisko vingrinājumu zona
PIEZĪME: Tas attiecināms uz ēkām un tām piegulošām platībām.
Nav jāiekļauj:
 peldbaseins, tenisa korts privātmājā vai tās dārzā (01.70)
 sporta un fizisko vingrinājumu zona institucionālas dzīves vietas zonā (piem.,
treniņu telpa cietumā, 02.30)
 sporta un fizisko vingrinājumu zona skolā vai izglītības zonā (04.30)
 sporta un fizisko vingrinājumu zona atpūtas zonā, kultūras zonā vai sabiedriskā
celtnē (piem., peldbaseins atpūtas parkā, 10.50)
 sporta un fizisko vingrinājumu zona komercdarbības zonā (piem., peldbaseins
viesnīcā, 11.40)

05.10 Sporta laukumi (brīvdabas)
Jāiekļauj:
 beisbola laukums
 basketbola laukums
 kriketa laukums
 futbola laukums
 golfa laukums
 hokeja laukums
 brīvdabas tenisa korts
 skrejceļš
 stadions (ar ievelkamu jumtu)
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05.20 Sporta zāles (telpās)
Jāiekļauj:
 tenisa zāle
 vingruma centrs
 vingrošanas zāle
 skvoša korts
Nav jāiekļauj:
 stadions (ar ievelkamu jumtu) (05.10)

05.30 Publiski pieejams peldēšanas centrs
05.40 Sacīkšu trase, hipodroms
Jāiekļauj:
 motociklu trase
 automašīnu sacīkšu trase
 medību trase
 suņu skriešanās skrejceļš
 zirgu skriešanās skrejceļš
 velotreks

05.50 Jāšanas iestāde
Jāiekļauj:
 poniju klubs
 jāšanas skola
Nav jāiekļauj:
 privāta jāšanas zona, piemēram, fermā iekārtota jāšanas zona (09.nn)
 demonstrējumu vieta (10.30)

05.60 Slidotava, ledus halle
Jāiekļauj:
 skeitparks
 slidošanas arēna
 skrituļslidotava
 skrituļslidošanas parks
Nav jāiekļauj:
 aizsalis ezers (12.nn)
 skrituļslidošana ārpus tai paredzētām zonām, piemēram, skrituļslidošana pa ielas
braucamo daļu (06.10) vai pa ietvi (06.20)

05.70 Slēpošanas un snovborda zona
PIEZĪME: Attiecas tikai uz zonām, kas speciāli paredzētas braukšanai pa sniegu ar
slēpēm un sniegadēli. Slēpošana pa sniegu ar slēpēm un sniegadēli ārpus tam
paredzētajām zonām ir jākodē atbilstoši vietai, kur tā notikusi, piemēram, pļavā (12.80)
vai kalnos (12.85).
Jāiekļauj:
 nobrauciens
 lēkšana ar slēpēm
 vieta slēpošanai
Nav jāiekļauj:
 atklāts lauks
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mākslīgi izveidota nogāze slēpošana paraugdemonstrējumiem (jākodē atbilstoši
vietai, kur tā izveidota)
ūdensslēpošanas zona (jākodē atbilstoši ūdens tilpnei)

05.98 Cita veida precizēta sporta un fizisko vingrinājumu zona
Jāiekļauj:
 skeitparks
 rāpšanās sporta zāle

05.99 Sporta un fizisko vingrinājumu zona, bez precizējuma

06

Transporta zona: publiski pieejamas autostrādes, ielas vai ceļi
Jāiekļauj:
 autostrāde, iela vai ceļš, kas precizēta, kā publiski pieejama
 autostrāde, iela vai ceļš, kas nav precizēta kā publiski pieejama
Nav jāiekļauj:
 autostrāde, iela vai ceļš, kas precizēta kā privāta (piem., privāts ceļš rūpnīcā,
08.40)

06.10 Ceļa piebraucamā daļa (autoceļš)
Jāiekļauj:
 ātrgaitas automaģistrāle
 autoceļš
 autostāvvieta uz ielas

06.20 Ietve
Jāiekļauj:
 norādīts pastaigu celiņš
 taka līdzās ceļam
 mājas piebraucamais ceļš ārpus īpašuma robežas
 ietve
Nav jāiekļauj:
 mājas piebraucamais ceļš īpašuma robežās BCN (01.80)
 gājēju aleja (07.98)

06.30 Veloceliņš
Jāiekļauj:
 veloceliņš līdzās ceļam

06.98 Cita veida precizēta publiski pieejama autostrāde, iela vai ceļš
06.99 Publiski pieejama autostrāde, iela vai ceļš, bez precizējuma

07

Cita transporta zona
Jāiekļauj:
 cita veida transporta zona, kas precizēta, kā publiski pieejama
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 cita veida transporta zona, kas nav precizēta, kā publiski pieejama
Nav jāiekļauj:
 cita veida transporta zona, kas precizēta kā privāta (piem., privāta automašīnu
stāvvieta rūpnīcā, 08.30)

07.10 Automašīnu stāvvieta
Jāiekļauj:
 automašīnu stāvlaukums
 maksas auto novietne
Nav jāiekļauj:
 autostāvvieta uz ielas (06.10)

07.20 Sabiedriskā transporta zona vai objekts
Jāiekļauj:
 autoosta
 metro pietura
 dzelzceļa stacija
 lidostas terminālis
 prāmja terminālis

07.98 Cita veida precizēta cita transporta zona
Jāiekļauj:
 gājēju aleja
 dzelzceļa līnija

07.99 Cita transporta zona, bez precizējuma

08

Rūpniecības vai celtniecības zona
PIEZĪME: Tas attiecināms uz ēkām un tām piegulošām platībām.

08.10 Jaunceltne
Jāiekļauj:
 vēl neapdzīvota jaunbūve

08.20 Nojaukšanai paredzēta vieta
Jāiekļauj:
 pamesta celtne vai māja

08.30 Fabrika vai rūpnīca
Jāiekļauj:
 ēkas un būves (piem., pievadceļš, automašīnu stāvvieta, rūpnieciskas darbības
laukums)
 noliktava
 gāzes fabrika
 darbnīca
 neliels rūpniecības uzņēmums
Nav jāiekļauj:
 mājrūpals (amatnieciska ražošana mājās) (01)
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mājražošana (01)

08.40 Raktuves un akmeņlauztuves
Jāiekļauj:
 pazemes raktuves
 akmeņlauztuves
 ogļraktuves
 grants un smilts karjers

08.50 Naftas vai gāzes ieguve
Jāiekļauj:
 piekrastē izvietotas iekārtas
 naftas ieguves platforma

08.60 Kuģu būvētava
Jāiekļauj:
 doki
 sausais doks
 kuģu būvētava
Nav jāiekļauj:
 kuģu piestātne, kas tiek izmantota jūrniecības komercdarbības veikšanai – attiecas
arī uz paskaidrojumu 98.98 punktā (08.98)
 kuģu piestātne, kas tiek izmantota kā nekomerciālas darbības zona (98.98)
 osta (08.98)

08.70 Spēkstacija
Jāiekļauj:
 ar akmeņoglēm darbināma spēkstacija
 atomelektrostacija
 hidroelektrostacija
 ar naftas produktiem darbināma spēkstacija

08.98 Cita veida precizēta rūpniecības vai celtniecības zona
PIEZĪME: Terminu “kuģu piestātne” parasti lieto, lai aprakstītu gan krasta veidojumu, ko
apskalo ūdens, gan arī zonu, kas tiek izmantota jūrniecības komercdarbības veikšanai.
Notikuma norises vietu, kas aprakstīta kā “kuģu piestātne” un kas citādi tiek uzskatīta
par vietu jūrniecības komercdarbības veikšanai, jākodē šeit. “Kuģu piestātne”, kas tiek
izmantota kā nekomerciālas darbības zona, un “kuģu piestātne BCN” jākodē 98.98
punktā.
Jāiekļauj:
 akmeņogļu vai konteineru terminālis
 kuģu piestātne, kas tiek izmantota jūrniecības komercdarbības veikšanai
 osta
 tunelis celtniecības fāzē
Nav jāiekļauj:
 kuģu piestātne, kas tiek izmantota kā nekomerciālas darbības zona (98.98)
 kanalizācijas sistēma (98.98)
 kuģu būvētava (08.60)

08.99 Rūpniecības vai celtniecības zona, bez precizējuma
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09

Ferma vai cita primārās ražošanas vieta
1. PIEZĪME: Attiecas uz jebkuru primārās ražošanas vietu, kas ražo vismaz vienu no šādiem
produktiem, kas paredzēti pārdošanai: labība, dārzeņi, dārzkopības un dēstu produkcija,
koki, augļi, rieksti, dzīvnieki un dzīvnieku cilmes produkti.
2. PIEZĪME: Tas attiecināms uz ēkām un tām piegulošām platībām.
Jāiekļauj:
 rančo
 maza ferma
 celtnes lauksaimniecības iekārtām
 klēts
 apstrādāta zeme
 lauks
 privāts fermas ceļš
Nav jāiekļauj:
 dzīvojamā ēka fermā, pagalms un citas dzīvojamās telpas fermā (01)
 jebkura vieta, kurā lauksaimnieks (fermeris vai rančo īpašnieks) vai viņa ģimene
audzē augus un/vai dzīvniekus galvenokārt personīgām vajadzībām (01)
 uz fermas vai lauksaimnieciskas darbības pamatiem balstīts tūrisma parks (10.20)

09.10 Labības audzēšana, dārzeņkopība, dārzkopība
Jāiekļauj:
 dzērienu ražošanai paredzētās kultūras
 labība
 kokvilna
 ziedi
 augļi
 dārzkopības un dēstu produkcija
 kļavu sīrupa izstrādājumi
 sēnes
 rieksti
 kaučuka koki
 garšvielas
 cukurbietes, cukurniedres
 tabaka
 koki (piem., ziemassvētku eglītes)
 dārzeņi
Nav jāiekļauj:
 mežkopība, lietaskoku audzēšana (parasti 12.60)
 mežistrāde, koku ciršana, un kokmateriālu sagatavošana (parasti 12.60)
 zona graudaugu audzēšanai kopā ar nobarojamiem dzīvniekiem (09.30)
 jauktā lauksaimniecība (09.30)

09.20 Lopkopība
Jāiekļauj:
 dzīvnieku cilmes produkti (piem., olas, medus)
 gaļas lopi
 piensaimniecība (piem., piens)
 brieži
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 zirgi, ēzeļi, mūļi, zirgēzeļi
 cūkas
 mājputni
 dzīvi daļēji pieradināti vai savvaļas dzīvnieki (piem., putni, truši)
 aitas, kazas
Nav jāiekļauj:
 zivis (parasti 12)

09.30
Apvienota graudaugu audzēšana un dzīvnieku audzēšanas zona
(jauktā lauksaimniecība)
09.98 Cita veida precizēta ferma vai cita primārās ražošanas vieta
09.99 Ferma vai cita primārās ražošanas vieta, bez precizējuma

10

Atpūtas zona, kultūras zona, vai sabiedriska celtne
PIEZĪME: Tas attiecināms uz ēkām un tām piegulošām platībām.
Jāiekļauj:
 Sporta un fizisko vingrinājumu zona atpūtas zonā, kultūras zonā vai sabiedriskā
celtnē

10.10 Publiskie rotaļu laukumi
Nav jāiekļauj:
 rotaļu laukums mājās (01.60)
 rotaļu laukums skolā vai izglītības zonā (04.40)

10.20 Atrakciju parks, tematisks izpriecu parks
Jāiekļauj:
 Tivoli dārzs
 cirks
 gadatirgus
 zooloģiskais dārzs
 lunaparks
 tūrismam paredzēta ferma
 lauksaimniecības tematiskais izpriecu parks

10.30 Publisks parks
Jāiekļauj:
 botāniskais dārzs
 zaļā zona
 piknika zona
 publisks skvērs
 demonstrāciju vieta
Nav jāiekļauj:
 liels nacionālais parks (12)

10.40 Publiska celtne, kas nav paredzēta kultūras pasākumiem
Jāiekļauj:
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 tiesas ēka
 policijas iecirknis
 administratīvā ēka
 rātsnams
Nav jāiekļauj:
 ieslodzījuma kamera policijas iecirknī (02.30)

10.50 Brīvdienu atpūtas parks, nometnes laukums
Jāiekļauj:
 nometnes vieta, atpūtas treileru kempings
 peldbaseins

10.60 Publiski pieejamas reliģisko ceremoniju vietas
Jāiekļauj:
 katedrāle
 baznīca
 templis
 draudzes māja
 mošeja
 sinagoga

10.98 Cita veida precizēta atpūtas zona, kultūras zona vai sabiedriska celtne
Jāiekļauj:
 muzejs
 galerija
 bibliotēka
 koncertzāle, opera
 kino, kino teātris
 teātris
 jauniešu centrs
 kapsēta

10.99 Atpūtas zona, kultūras zona vai sabiedriska celtne, bez precizējuma

11

Komercdarbības zona (kas nav paredzēta atpūtai)
PIEZĪME: Tas attiecināms uz ēkām un tām piegulošām platībām.
Jāiekļauj:
sporta un fizisko vingrinājumu zona komercdarbības zonā (kas nav paredzēta atpūtai)

11.10 Veikals, universālveikals
Jāiekļauj:
 tirdzniecības centrs
 lielveikals
 tirgus un tirgus halle
 banka
 pasta nodaļa

11.20 Maksas garāža
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Jāiekļauj:
 degvielas uzpildes stacija
 tehniskās apkopes stacija
Nav jāiekļauj:
 garāža privātmājā (01.80)
 maksas auto novietne (07.10)

11.30

Biroju ēka

Jāiekļauj:
 biroja telpas
Nav jāiekļauj:
 veselības aprūpes profesionāļa kabinets (03.30)

11.40 Kafejnīca, viesnīca, restorāns
Jāiekļauj:
 kazino
 bārs, krogs
 deju klubs, naktsklubs, deju zāle
 viesnīcas peldbaseins

11.50 Depo, noliktava, glabātava
11.98 Cita veida precizēta komercdarbības zona (kas nav paredzēta atpūtai)
Jāiekļauj:
 radio vai TV stacija

11.99 Komercdarbības zona (kas nav paredzēta atpūtai), bez precizējuma

12

Brīva daba (vieta zem klajas debess)
PIEZĪME: Attiecas uz citur neklasificētām brīvās dabas zonām.

12.10 Stāvoša ūdens zona
Jāiekļauj:
 dīķis
 baseins
 dabisks ledus
 dambis (aizsprosts) fermā
Nav jāiekļauj:
 liedags, krasts, sēklis (12.50)
 publiski pieejams dambis (aizsprosts) (12.30)
 rezervuārs (12.30)

12.20 Tekošs ūdens
Jāiekļauj:
 upe
 strautiņš
 upīte
 strauts
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 urga
 kanāls
 neliels līcis
 applūdināta platība
 dabisks ledus
Nav jāiekļauj:
 liedags, krasts, sēklis (12.50)

12.30 Liels ūdens klajs
Jāiekļauj:
 ezers
 jūra
 okeāns
 līcis
 dabisks ledus
 aizsprosts (dambis)
 upes grīva
 rezervuārs
Nav jāiekļauj:
 liedags, krasts, sēklis (12.50)
 dambis (aizsprosts) fermā (12.10)
 kuģu piestātne, kas tiek izmantota jūrniecības komercdarbības veikšanai (08.98)
 kuģu piestātne, kas tiek izmantota kā nekomerciālas darbības zona, kuģu piestātne
BCN (98.98)
 osta (08.98)

12.40 Purvs, tīrelis
Nav jāiekļauj:
 liedags, krasts, sēklis (12.50)

12.50 Liedags, krasts, sēklis gar ūdens tilpni
Jāiekļauj:
 piekrastes josla

12.60 Mežs
Jāiekļauj:
 takas
 gājēju celiņi
 tūrisma takas

12.70 Tuksnesis
Jāiekļauj:
 takas
 gājēju celiņi
 tūrisma takas

12.80 Pļava
12.85 Kalni
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12.98 Cita veida brīva daba
Jāiekļauj:
 prērija
 ala
 polārais ledus, šļūdonis

12.99 Brīva daba, bez precizējuma

96

Nav iespējams ziņot juridisku iemeslu dēļ
96.96 Nav iespējams ziņot juridisku iemeslu dēļ

98

Cita veida precizēta notikuma norises vieta
98.98 Cita veida precizēta notikuma norises vieta
PIEZĪME: Tas attiecināms uz ēkām un tām piegulošām platībām.
PIEZĪME: Terminu “kuģu piestātne” parasti lieto, lai aprakstītu gan krasta veidojumu, ko
apskalo ūdens, gan arī zonu, kas tiek izmantota jūrniecības komercdarbības veikšanai.
Notikuma norises vietu, kas aprakstīta kā “kuģu piestātne” un kas citādi tiek uzskatīta par
vietu jūrniecības komercdarbības veikšanai, jākodē šeit. “Kuģu piestātne”, kas tiek izmantota
kā nekomerciālas darbības zona, un “kuģu piestātne BCN” jākodē 08.98 punktā.
Jāiekļauj:
 kuģu piestātne, kas tiek izmantota kā nekomerciālas darbības zona, osta BCN
 kanalizācijas sistēma
Nav jāiekļauj:
 kuģu piestātne, kas tiek izmantota jūrniecības komercdarbības veikšanai (08.98)

99

Notikuma norises vieta nav precizēta
99.99 Notikuma norises vieta nav precizēta
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