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KOMISIJAS REGULA (ES) Nr. 102/2011
(2011. gada 4. februāris),
ar ko groza Regulu (ES) Nr. 1089/2010, ar kuru īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu
2007/2/EK attiecībā uz telpisko datu kopu un telpisko datu pakalpojumu savstarpējo izmantojamību
EIROPAS KOMISIJA,

(6)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar atzinumu,
ko sniegusi komiteja, kas izveidota ar Direktīvas
2007/2/EK 22. pantu,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,
IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2007. gada
14. marta Direktīvu 2007/2/EK, ar ko izveido Telpiskās infor
mācijas infrastruktūru Eiropas Kopienā (INSPIRE) (1), un jo īpaši
tās 7. panta 1. punktu,

1. pants
Regulu (ES) Nr. 1089/2010 groza šādi.
1. Regulas 4. pantu groza šādi:

tā kā:

(1)

a) panta 3. punktu aizstāj ar šādu punktu:

Komisijas 2010. gada 23. novembra Regulā (ES) Nr.
1089/2010, ar kuru īsteno Eiropas Parlamenta un
Padomes Direktīvu 2007/2/EK attiecībā uz telpisko datu
kopu un telpisko datu pakalpojumu savstarpējo izmanto
jamību (2), ir izklāstīti tehniskie noteikumi par telpisko
datu kopu savstarpējo izmantojamību, tostarp definēti
telpisko objektu tipu un datu tipu atribūtiem un saistības
lomām izmantojamie kodu saraksti.

“3.
Uzskaites un kodu saraksti, ko izmanto telpisko
objektu tipu vai datu tipu atribūtos vai saistības lomās,
atbilst II pielikumā noteiktajām definīcijām un ietver tajā
norādītās vērtības. Uzskaites un kodu saraksta vērtības ir
valodas ziņā neitrāli mnemoniski kodi datorlietojumiem.”
b) svītro 4. punktu.
2. Regulas 6. pantu groza šādi:

(2)

Regulā (ES) Nr. 1089/2010 ir ietverta prasība, saskaņā ar
ko tādu telpisko objektu tipu vai datu tipu atribūtu vai
saistības lomu, kuru tips ir kodu saraksts, vērtībām jābūt
derīgām atbilstīgi attiecīgajam kodu sarakstam.

a) panta 1. punkta a) apakšpunktu aizstāj ar šādu apakšpun
ktu:
“a) kodu saraksti, kurus dalībvalstis nepapildina;”

(3)

(4)

(5)

Regulā (ES) Nr. 1089/2010 definētās pieļaujamās kodu
sarakstu vērtības ir vajadzīgas, lai īstenotu minētajā regulā
paredzētās prasības, tāpēc tās arī būtu jānosaka minētajā
regulā.

Izstrādājot šajā regulā iekļautās kodu sarakstu vērtības, ir
ievēroti tie paši principi attiecībā uz lietotāju vajadzībām,
uzziņas materiāliem, attiecināmām Savienības politikas
nostādnēm vai darbībām, iespējamo izmaksu un iegu
vumu realizējamību un proporcionalitāti, ieinteresēto
personu iesaistīšanu un apspriešanos ar tām, kā arī starp
tautiskajiem standartiem, kuri tika piemēroti, izstrādājot
citus Komisijas Regulā (ES) Nr. 1089/2010 noteiktos
tehniskos nosacījumus.

Tāpēc attiecīgi būtu jāgroza Regula (ES) Nr. 1089/2010.

(1) OV L 108, 25.4.2007., 1. lpp.
(2) OV L 323, 8.12.2010., 11. lpp.

b) panta 3. punktu aizstāj ar šādu punktu:
“3.
Telpisko objektu tipu vai datu tipu atribūtiem vai
saistības lomām, kuru tips ir kodu saraksts atbilstīgi defi
nīcijai 6. panta 1. punkta a) apakšpunktā, drīkst būt tikai
kodu sarakstam paredzētajā sarakstā norādītās vērtības.
Telpisko objektu tipu vai datu tipu atribūtiem vai saistības
lomām, kuru tips ir kodu saraksts atbilstīgi definīcijai 6.
panta 1. punkta b) apakšpunktā, drīkst būt tikai tādas
vērtības, kas ir derīgas saskaņā ar reģistru, kurā pārzina
šo kodu sarakstu.”
3. Regulas I pielikumu groza, kā noteikts šīs regulas I pieli
kumā.
4. Regulas II pielikumu groza, kā noteikts šīs regulas II pieli
kumā.
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2. pants
Stāšanās spēkā
Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.
Briselē, 2011. gada 4. februārī
Komisijas vārdā –
priekšsēdētājs
José Manuel BARROSO
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I PIELIKUMS
Regulas (ES) Nr. 1089/2010 I pielikumu groza šādi.
1. Visus teikumus “Šo kodu sarakstu pārzina kopīgo kodu sarakstu reģistrā.” aizstāj ar teikumu “Dalībvalstis nepapildina
šo kodu sarakstu.”
2. Pielikuma 4.1. punktā pievieno šādu tabulu.
Kodu saraksta “ConditionOfFacilityValue” atļautās vērtības
Definīcija

Vērtība

disused

Objekts netiek lietots.

functional

Objekts funkcionē.

projected

Objekts tiek projektēts. Būvniecība vēl nav sākta.

underConstruction

Objekts tiek būvēts un vēl nefunkcionē. Tas attiecas tikai uz objekta sākotnējo
būvniecību, nevis uz apkopes darbiem.

3. Pielikuma 4.2. punktā pievieno šādas daļas.
“Dalībvalstis nepapildina šo kodu sarakstu.
Šā kodu saraksta atļautās vērtības ir Eiropas Savienības Publikāciju biroja publicētajā Iestāžu publikāciju noformēšanas
rokasgrāmatā uzskaitītie valstu divburtu kodi.”
4. Pielikuma 5.3.1. punktā pievieno šādu tabulu.
Kodu saraksta “ConnectionTypeValue” atļautās vērtības
Vērtība

Definīcija

crossBorderConnected

Savienojums starp diviem tīkla elementiem dažādos viena un tā paša tipa tīklos
blakusesošās teritorijās. Tīkla elementi, uz kuriem tiek norādīts, apzīmē dažādas,
taču telpiski savienotas reālās pasaules parādības.

crossBorderIdentical

Savienojums starp diviem tīkla elementiem dažādos viena un tā paša tipa tīklos
blakusesošās teritorijās. Tīkla elementi, uz kuriem tiek norādīts, apzīmē vienādas
reālās pasaules parādības.

intermodal

Savienojums starp diviem tīkla elementiem dažādos transporta tīklos, kuri izmanto
atšķirīgu transporta veidu. Savienojums norāda iespēju mainīt pasažieru, preču u.c.
pārvadāšanai izmantojamo transporta veidu uz citu transporta veidu.

5. Pielikuma 5.3.2. punktā pievieno šādu tabulu.
Kodu saraksta “LinkDirectionValue” atļautās vērtības
Vērtība

Definīcija

bothDirections

Abos virzienos.

inDirection

Saites virzienā.

inOppositeDirection

Pretēji saites virzienam.
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II PIELIKUMS
Regulas (ES) Nr. 1089/2010 II pielikumu groza šādi.
1. Visus teikumus “Šo kodu sarakstu pārzina kopīgo kodu sarakstu reģistrā.” aizstāj ar teikumu “Dalībvalstis nepapildina
šo kodu sarakstu.”
2. Pielikuma 3.3.1. punktā pievieno šādu tabulu.
Kodu saraksta “GrammaticalGenderValue” atļautās vērtības
Vērtība

Definīcija

common

Kopīga dzimte (aptver gan vīriešu, gan sieviešu dzimti).

feminine

Sieviešu dzimte.

masculine

Vīriešu dzimte.

neuter

Nekatrā dzimte.

3. Pielikuma 3.3.2. punktā pievieno šādu tabulu.
Kodu saraksta “GrammaticalNumberValue” atļautās vērtības
Vērtība

Definīcija

dual

Divskaitlis.

plural

Daudzskaitlis.

singular

Vienskaitlis.

4. Pielikuma 3.3.3. punktā pievieno šādu tabulu.
Kodu saraksta “NameStatusValue” atļautās vērtības
Vērtība

Definīcija

historical

Vēsturiskais nosaukums, kas pašlaik netiek lietots.

official

Nosaukums pašlaik tiek lietots un ir oficiāli apstiprināts vai noteikts tiesību aktos.

other

Pašreizējais neoficiālais un neapstiprinātais nosaukums.

standardised

Nosaukums pašlaik tiek lietots, un to ir akceptējusi vai ieteikusi struktūra, kam
piešķirtas konsultatīvas funkcijas un/vai lēmējvara toponīmijas jautājumos.

5. Pielikuma 3.3.4. punktā pievieno šādu tabulu.
Kodu saraksta “NamedPlaceTypeValue” atļautās vērtības
Vērtība

Definīcija

administrativeUnit

Administratīvas vienības, kas sadala apgabalus, kuros dalībvalstīm ir un/vai dalīb
valstis īsteno jurisdikcijas tiesības, pašvaldību, reģionu un valsts pārvaldes nolūkā
un kas atdalītas ar administratīvo robežu palīdzību.

building

Ēku ģeogrāfiskā atrašanās vieta.

hydrography

Hidrogrāfiski elementi, tostarp jūras teritorijas un visi citi ūdens objekti un ar
tiem saistītie elementi, tostarp upju baseini un apakšbaseini.

landcover

Zemes virsmas fiziskais un bioloģiskais segums, tostarp mākslīgas virsmas, lauk
saimniecības teritorijas, meži, (daļēji) dabiskas platības, mitrāji.

landform

Ģeomorfoloģisks reljefa raksturlielums.
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Vērtība

Definīcija

other

Telpisks objekts, kas nav kāda cita kodu sarakstā iekļautā tipa objekts.

populatedPlace

Cilvēku apdzīvota vieta.

protectedSite

Teritorija, kas noteikta vai pārvaldīta saskaņā ar starptautiskiem, Kopienas un
dalībvalstu tiesību aktiem, lai nodrošinātu īpašu vides saglabāšanas mērķu
īstenošanu.

transportNetwork

Autoceļu, dzelzceļa, gaisa, ūdens un trošu transporta tīkli un ar tiem saistītā
infrastruktūra. Te ietver arī dažādu tīklu savienojumus.

6. Pielikuma 3.3.5. punktā pievieno šādu tabulu.
Kodu saraksta “NativenessValue” atļautās vērtības
Vērtība

Definīcija

endonym

Nosaukums, ko lieto ģeogrāfiska raksturlieluma apzīmēšanai, kas atrodas terito
rijā, kurā šī valoda ir oficiāla vai iesakņojusies.

exonym

Nosaukums, ko noteiktā valodā lieto, lai apzīmētu ģeogrāfisku raksturlielumu,
kas atrodas ārpus teritorijas, kurā šī valoda ir plaši izplatīta, un kura forma
atšķiras no attiecīgā(-ajiem) endonīma(-iem), ko lieto teritorijā, kurā atrodas
ģeogrāfiskais raksturlielums.

7. Pielikuma 4.4.1. punktā pievieno šādu tabulu.
Kodu saraksta “AdministrativeHierarchyLevel” atļautās vērtības
Definīcija

Vērtība

1stOrder

Valsts administratīvās hierarhijas augstākais līmenis (valsts līmenis).

2ndOrder

Valsts administratīvās hierarhijas 2. līmenis.

3rdOrder

Valsts administratīvās hierarhijas 3. līmenis.

4thOrder

Valsts administratīvās hierarhijas 4. līmenis.

5thOrder

Valsts administratīvās hierarhijas 5. līmenis.

6thOrder

Valsts administratīvās hierarhijas 6. līmenis.

8. Pielikuma 5.4.1. punktā pievieno šādu tabulu.
Kodu saraksta “GeometryMethodValue” atļautās vērtības
Vērtība

Definīcija

byAdministrator

Lēmumu pieņem un manuāli reģistrē oficiālā struktūra, kas atbildīga par adrešu
piešķiršanu, vai datu kopas pārvaldītājs.

byOtherParty

Lēmumu pieņem un manuāli reģistrē cita persona.

fromFeature

Iegūst automātiski no cita INSPIRE telpiskā objekta, kas ir saistīts ar adresi vai
adreses sastāvdaļu.

9. Pielikuma 5.4.2. punktā pievieno šādu tabulu.
Kodu saraksta “GeometrySpecificationValue” atļautās vērtības
Vērtība

Definīcija

addressArea

Atrašanās vieta iegūta no saistītās adreses teritorijas.

adminUnit1stOrder

Atrašanās vieta iegūta no saistītās 1. līmeņa administratīvās vienības.

adminUnit2ndOrder

Atrašanās vieta iegūta no saistītās 2. līmeņa administratīvās vienības.
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Vērtība

Definīcija

adminUnit3rdOrder

Atrašanās vieta iegūta no saistītās 3. līmeņa administratīvās vienības.

adminUnit4thOrder

Atrašanās vieta iegūta no saistītās 4. līmeņa administratīvās vienības.

adminUnit5thOrder

Atrašanās vieta iegūta no saistītās 5. līmeņa administratīvās vienības.

adminUnit6thOrder

Atrašanās vieta iegūta no saistītās 6. līmeņa administratīvās vienības.

building

Atrašanās vietas mērķis ir identificēt saistīto ēku.

entrance

Atrašanās vietas mērķis ir identificēt ieejas durvis vai vārtus.

parcel

Atrašanās vietas mērķis ir identificēt saistīto zemes gabalu.

postalDelivery

Atrašanās vietas mērķis ir identificēt pasta piegādes punktu.

postalDescriptor

Atrašanās vieta iegūta no saistītās pasta indeksa teritorijas.

segment

Atrašanās vieta iegūta no saistītā satiksmes ceļa segmenta.

thoroughfareAccess

Atrašanās vietas mērķis ir identificēt piekļuves punktu no satiksmes ceļa.

utilityService

Atrašanās vietas mērķis ir identificēt komunālo pakalpojumu mezglu.

10. Pielikuma 5.4.3. punktā pievieno šādu tabulu.
Kodu saraksta “LocatorDesignatorTypeValue” atļautās vērtības
Vērtība

Definīcija

addressIdentifierGeneral

Adreses identifikators, ko veido cipari un/vai rakstzīmes.

addressNumber

Adreses identifikators, ko veido tikai cipari.

addressNumber2ndExtension

Adreses numura otrais paplašinājums.

addressNumberExtension

Adreses numura paplašinājums.

buildingIdentifier

Ēkas identifikators, ko veido cipari un/vai rakstzīmes.

buildingIdentifierPrefix

Ēkas numura prefikss.

cornerAddress1stIdentifier

Adreses identifikators, kas saistīts ar stūra adreses primārā satiksmes ceļa
nosaukumu.

cornerAddress2ndIdentifier

Adreses identifikators, kas saistīts ar stūra adreses sekundārā satiksmes ceļa
nosaukumu.

entranceDoorIdentifier

Ieejas durvju, vārtu vai segtas ieejas identifikators.

floorIdentifier

Ēkas iekšpusē esoša stāva vai līmeņa identifikators.

kilometrePoint

Zīme uz ceļa, kuras numurs apzīmē attālumu no ceļa sākumpunkta līdz šai
zīmei, mērot pa ceļu.

postalDeliveryIdentifier

Pasta piegādes punkta identifikators.

staircaseIdentifier

Kāpņu identifikators, parasti ēkas iekšpusē.

unitIdentifier

Ēkas iekšpusē esošu durvju, mājokļa, numura vai telpas identifikators.
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11. Pielikuma 5.4.4. punktā pievieno šādu tabulu.
Kodu saraksta “LocatorLevelValue” atļautās vērtības
Vērtība

Definīcija

accessLevel

Vietrādis identificē noteiktu piekļuves vietu zemes gabalam, ēkai vai tamlīdzīgam
objektam, izmantojot ieejas numuru vai līdzīgu identifikatoru.

postalDeliveryPoint

Vietrādis identificē pasta piegādes punktu.

siteLevel

Vietrādis identificē konkrētu zemes gabalu, ēku vai tamlīdzīgu īpašumu, izman
tojot adreses numuru, ēkas numuru, ēkas vai īpašuma nosaukumu.

unitLevel

Vietrādis identificē konkrētu ēkas daļu.

12. Pielikuma 5.4.5. punktā pievieno šādu tabulu.
Kodu saraksta “LocatorNameTypeValue” atļautās vērtības
Vērtība

Definīcija

buildingName

Ēkas vai ēkas daļas nosaukums.

descriptiveLocator

Atrašanās vietas vai objekta ar adresi tekstuāls apraksts stāstījuma formā.

roomName

Ēkas iekšpusē esoša mājokļa, numura vai telpas identifikators.

siteName

Nekustamā īpašuma, ēku kompleksa vai vietas nosaukums.

13. Pielikuma 5.4.6. punktā pievieno šādu tabulu.
Kodu saraksta “PartTypeValue” atļautās vērtības
Vērtība

Definīcija

name

Nosaukuma daļa ir satiksmes ceļa nosaukuma kodols vai sakne.

namePrefix

Nosaukuma daļa tiek lietota, lai atdalītu savienojošus vārdus no satiksmes ceļa
nosaukuma, nešķirojot to nozīmību.

qualifier

Nosaukuma daļa raksturo satiksmes ceļa nosaukumu.

type

Nosaukuma daļa norāda satiksmes ceļa kategoriju vai tipu.

14. Pielikuma 5.4.7. punktā pievieno šādu tabulu.
Kodu saraksta “StatusValue” atļautās vērtības
Vērtība

Definīcija

alternative

Adrese vai adreses sastāvdaļa, kas tiek bieži lietota, bet atšķiras no adreses
šablona vai adreses sastāvdaļas šablona, ko noteikusi par adrešu piešķiršanu
atbildīgā oficiālā struktūra vai datu kopas pārvaldītājs.

current

Pašreizējā un spēkā esošā adrese vai adreses sastāvdaļa saskaņā ar oficiālās struk
tūras, kas atbildīga par adrešu piešķiršanu, datiem, vai ko datu kopas pārvaldītājs
uzskata par vispiemērotāko bieži lietoto adresi.
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Vērtība

Definīcija

proposed

Adrese vai adreses sastāvdaļa, kas gaida datu kopas pārvaldītāja vai par adrešu
piešķiršanu atbildīgās oficiālās struktūras apstiprinājumu.

reserved

Adrese vai adreses sastāvdaļa, ko apstiprinājusi par adrešu piešķiršanu atbildīgā
oficiālā struktūra vai datu kopas pārvaldītājs, bet kas vēl jāievieš.

retired

Adrese vai adreses sastāvdaļa, kas vairs netiek lietota ikdienā vai ko atcēlusi par
adrešu piešķiršanu atbildīgā oficiālā struktūra vai datu kopas pārvaldītājs.

15. Pielikuma 6.2.1. punktā pievieno šādu tabulu.
Kodu saraksta “CadastralZoningLevelValue” atļautās vērtības
Vērtība

Definīcija

1stOrder

Kadastrālā zonējuma hierarhijas augstākais līmenis (lielākās teritorijas), kas ir
vienāds ar pašvaldību vai līdzvērtīgs tai.

2ndOrder

Kadastrālā zonējuma hierarhijas otrais līmenis.

3rdOrder

Kadastrālā zonējuma hierarhijas trešais līmenis.

16. Pielikuma 7.1. punktā pievieno šādas daļas:
“— “reģionālā navigācija (RNAV)” ir navigācijas metode, kas ļauj ekspluatēt gaisa kuģus jebkurā vēlamā lidojuma
maršrutā, kurš atrodas tādu navigācijas līdzekļu pārklājuma teritorijā, kuri izmanto stacijas norādes, vai auto
nomu līdzekļu darbības robežās, vai abu līdzekļu darbības robežās vienlaikus,
— “TACAN navigācija” ir navigācijas metode, kas ļauj ekspluatēt gaisa kuģus jebkurā vēlamā lidojuma maršrutā, kurš
atrodas tādu taktisko gaisa navigācijas bāku (Tactical Air Navigation Beacon — TACAN) pārklājuma teritorijā, kuras
izmanto stacijas norādes.”
17. Pielikuma 7.3.3.1. punktā pievieno šādu tabulu.
Kodu saraksta “AccessRestrictionValue” atļautās vērtības
Vērtība

Definīcija

forbiddenLegally

Piekļuve transporta elementam ir aizliegta ar likumu.

physicallyImpossible

Piekļuve transporta elementam ir fiziski neiespējama barjeru vai citu fizisku
šķēršļu dēļ.

private

Piekļuve transporta elementam ir ierobežota, jo tas pieder privātpersonai.

publicAccess

Transporta elements ir publiski pieejams.

seasonal

Piekļuve transporta elementam ir atkarīga no gadalaika.

toll

Piekļuve transporta elementam ir par maksu.

18. Pielikuma 7.3.3.2. punktā pievieno šādu tabulu.
Kodu saraksta “RestrictionTypeValue” atļautās vērtības
Vērtība

Definīcija

maximumDoubleAxleWeight

Transporta elementā atļautā transportlīdzekļa maksimālā slodze uz divām asīm.

maximumDraught

Transporta elementā atļautā transportlīdzekļa maksimālā iegrime.

maximumFlightLevel

Transporta elementā atļautais transportlīdzekļa maksimālais lidojuma augstums.

maximumHeight

Transportlīdzekļa maksimālais augstums, kas ļauj pabraukt zem cita objekta.

maximumLength

Transporta elementā atļautais transportlīdzekļa maksimālais garums.
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Vērtība

Definīcija

maximumSingleAxleWeight

Transporta elementā atļautā transportlīdzekļa maksimālā slodze uz ass.

maximumTotalWeight

Transporta elementā atļautā transportlīdzekļa maksimālā kopējā masa.

maximumTripleAxleWeight

Transporta elementā atļautā transportlīdzekļa maksimālā slodze uz trijām asīm.

maximumWidth

Transporta elementā atļautais transportlīdzekļa maksimālais platums.

minimumFlightLevel

Transporta elementā atļautais transportlīdzekļa minimālais lidojuma augstums.

19. Pielikuma 7.4.2.1. punktā pievieno šādu tabulu.
Kodu saraksta “AerodromeCategoryValue” atļautās vērtības
Vērtība

Definīcija

domesticNational

Lidlauks, kas apkalpo valsts iekšzemes gaisa satiksmi.

domesticRegional

Lidlauks, kas apkalpo valsts reģionālo gaisa satiksmi.

international

Lidlauks, kas apkalpo starptautisko gaisa satiksmi.

20. Pielikuma 7.4.2.2. punktā pievieno šādu tabulu.
Kodu saraksta “AerodromeTypeValue” atļautās vērtības
Vērtība

Definīcija

aerodromeHeliport

Lidlauks ar helikopteru nosēšanās laukumu.

aerodromeOnly

Tikai lidlauks.

heliportOnly

Tikai heliports.

landingSite

Nosēšanās vieta.

21. Pielikuma 7.4.2.3. punktā pievieno šādu tabulu.
Kodu saraksta “AirRouteLinkClassValue” atļautās vērtības
Vērtība

Definīcija

conventional

Parasts navigācijas maršruts: gaisa satiksmes maršruts, kurā gaisa satiksmes
dienesti neizmanto ne reģionālo navigāciju, ne TACAN navigāciju.

RNAV

Reģionālās navigācijas maršruts: gaisa satiksmes maršruts, kurā gaisa satiksmes
dienesti izmanto reģionālo navigāciju (RNAV).

TACAN

TACAN maršruts: gaisa satiksmes maršruts, kurā gaisa satiksmes dienesti
izmanto TACAN navigāciju.

22. Pielikuma 7.4.2.4. punktā pievieno šādu tabulu.
Kodu saraksta “AirRouteTypeValue” atļautās vērtības
Vērtība

Definīcija

ATS

ATS maršruts, kā aprakstīts ICAO 11. pielikumā.

NAT

Ziemeļatlantijas maršruts (organizētās maršrutu sistēmas daļa).

23. Pielikuma 7.4.2.5. punktā pievieno šādu tabulu.
Kodu saraksta “AirUseRestrictionValue” atļautās vērtības
Vērtība

Definīcija

reservedForMilitary

Gaisa transporta tīkla objekts ir paredzēts lietošanai tikai militārām vajadzībām.

temporalRestrictions

Gaisa transporta tīkla objekta lietošanas laiks ir ierobežots.
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24. Pielikuma 7.4.2.6. punktā pievieno šādu tabulu.
Kodu saraksta “AirspaceAreaTypeValue” atļautās vērtības
Vērtība

Definīcija

ATZ

Lidostas satiksmes zona. Gaisa telpa ar noteiktiem izmēriem, kas izveidota ap
lidostu, lai aizsargātu lidostas satiksmi.

CTA

Kontroles teritorija. Kontrolēta gaisa telpa augstāk par noteiktu augstumu virs
zemes.

CTR

Kontroles zona. Kontrolēta gaisa telpa no zemes virsmas līdz noteiktai augšējai
robežai.

D

Bīstamā zona. Gaisa telpa ar noteiktiem izmēriem, kurā noteiktā laikā var notikt
darbības, kas apdraud gaisa kuģu lidojumus.

FIR

Lidojumu informācijas reģions. Gaisa telpa ar noteiktiem izmēriem, kurā tiek
nodrošināti lidojumu informācijas pakalpojumi un brīdināšanas pakalpojumi.
To var izmantot, piemēram, ja pakalpojumu nodrošina vairākas vienības.

P

Aizliegta teritorija. Gaisa telpa ar noteiktiem izmēriem virs kādas valsts saus
zemes teritorijas vai teritoriālajiem ūdeņiem, kurā gaisa kuģu lidojumi ir aizliegti.

R

Ierobežota teritorija. Gaisa telpa ar noteiktiem izmēriem virs kādas valsts saus
zemes teritorijas vai teritoriālajiem ūdeņiem, kurā gaisa kuģu lidojumiem ir
noteikti ierobežojumi saskaņā ar konkrētiem nosacījumiem.

TMA

Termināla kontroles teritorija. Kontroles teritorija, ko parasti nosaka vietās, kur
viena vai vairāku lielu lidlauku tuvumā saplūst vairāki ATS maršruti. To galve
nokārt izmanto Eiropā saskaņā ar gaisa telpas elastīgas izmantošanas koncepciju.

UIR

Augšējais lidojumu informācijas reģions (UIR). Augšējā gaisa telpa ar noteiktiem
izmēriem, kurā tiek nodrošināti lidojumu informācijas pakalpojumi un brīdinā
šanas pakalpojumi. Katra valsts nosaka savu augšējās gaisa telpas definīciju.

25. Pielikuma 7.4.2.7. punktā pievieno šādu tabulu.
Kodu saraksta “NavaidTypeValue” atļautās vērtības
Vērtība

Definīcija

DME

Iekārta attāluma mērīšanai.

ILS

Instrumentālās nosēšanās sistēma.

ILS-DME

ILS izvietota kopā ar DME.

LOC

Lokalizators.

LOC-DME

LOC un DME izvietoti kopā.

MKR

Marķierbāka.

MLS

Nosēšanās vadības mikroviļņu sistēma.

MLS-DME

MLS izvietota kopā ar DME.

NDB

Nevirzīta radiobāka.

NDB-DME

NDB un DME izvietotas kopā.
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Vērtība

Definīcija

NDB-MKR

Nevirzīta radiobāka un marķierbāka.

TACAN

Gaisa navigācijas taktiskā bāka.

TLS

Transpondera nosēšanās sistēma.

VOR

VHF rotējošā radiobāka.

VOR-DME

VOR un DME izvietotas kopā.

VORTAC

VOR un TACAN izvietotas kopā.

26. Pielikuma 7.4.2.8. punktā pievieno šādu tabulu.
Kodu saraksta “PointRoleValue” atļautās vērtības
Vērtība

Definīcija

end

Skrejceļa virziena fiziskās beigas.

mid

Skrejceļa viduspunkts.

start

Skrejceļa virziena fiziskais sākums.

threshold

Tās skrejceļa daļas sākums, ko var izmantot nosēšanās vajadzībām.

27. Pielikuma 7.4.2.9. punktā pievieno šādu tabulu.
Kodu saraksta “RunwayTypeValue” atļautās vērtības
Vērtība

Definīcija

FATO

Pieejas beigu posma un pacelšanās teritorija helikopteriem.

runway

Lidmašīnu skrejceļš.

28. Pielikuma 7.4.2.10. punktā pievieno šādu tabulu.
Kodu saraksta “SurfaceCompositionValue” atļautās vērtības
Vērtība

Definīcija

asphalt

Virsma no asfalta slāņa.

concrete

Virsma no betona slāņa.

grass

Virsma no zāles slāņa.

29. Pielikuma 7.5.2.1. punktā pievieno šādu tabulu.
Kodu saraksta “CablewayTypeValue” atļautās vērtības
Vērtība

Definīcija

cabinCableCar

Trošu ceļa transports, kura transportlīdzekļi ir piekārtas kabīnes, kas paredzētas
tajās esošo cilvēku grupu un/vai preču pārvadāšanai no vienas vietas uz citu.

chairLift

Trošu ceļa transports, kura transportlīdzekļi ir piekārti krēsli, kas paredzēti atse
višķu cilvēku vai cilvēku grupu pārvadāšanai no vienas vietas uz citu, izmantojot
tērauda kabeli vai trosi, kas cilpveidā savieno divus punktus.

skiTow

Trošu ceļa transports slēpotāju vai snovbordistu uzvilkšanai kalnā.
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30. Pielikuma 7.6.3.1. punktā pievieno šādu tabulu.
Kodu saraksta “FormOfRailwayNodeValue” atļautās vērtības
Vērtība

Definīcija

junction

Dzelzceļa mezglpunkts, kur dzelzceļa tīklā ir mehānisms, ko veido dzelzceļa
sliežu ceļš ar divām kustīgām sliedēm un nepieciešamajiem savienojumiem, lai
ritekļi varētu nogriezties no viena sliežu ceļa uz citu.

levelCrossing

Dzelzceļa mezglpunkts, kur dzelzceļa tīkls vienā līmenī krustojas ar autoceļu.

pseudoNode

Dzelzceļa mezglpunkts, kas apzīmē punktu, kur maina vērtību viens vai vairāki
ar to savienoto dzelzceļa posmu atribūti, vai punktu, kas vajadzīgs, lai aprakstītu
tīkla ģeometriju.

railwayEnd

Dzelzceļa mezglpunktā ir savienojums tikai ar vienu dzelzceļa posmu. Tas
apzīmē dzelzceļa līnijas beigas.

railwayStop

Vieta dzelzceļa tīklā, kur vilcieni apstājas, lai iekrautu/izkrautu kravu vai ļautu
pasažieriem iekāpt vilcienā un izkāpt no tā.

31. Pielikuma 7.6.3.2. punktā pievieno šādu tabulu.
Kodu saraksta “RailwayTypeValue” atļautās vērtības
Vērtība

Definīcija

cogRailway

Dzelzceļa transports, kas ļauj ritekļiem darboties stāvā slīpumā un ko veido
dzelzceļš ar zobstieni (parasti starp gaitas sliedēm), kur ritekļi ir aprīkoti ar
vienu vai vairākiem riteņiem ar tapu sazobi vai zobratiem, kas saķeras ar minēto
zobstieni.

funicular

Dzelzceļa transports, ko veido trose, kas piestiprināta uz sliedēm novietotam
riteklim un kas pārvieto to augšup un lejup ļoti stāvā slīpumā. Ja iespējams,
augšup un lejup braucošie ritekļi atsver viens otru.

magneticLevitation

Dzelzceļa transports ar vienu sliedi, kas ir ritekļa virzītāja un balsts, kurā izman
tots magnētiskā “spilvena” mehānisms.

metro

Pilsētas dzelzceļa transporta sistēma, ko izmanto lielās pilsētās un kas brauc pa
atsevišķu sliežu ceļu, kuru neizmanto citas transporta sistēmas; to parasti darbina
ar elektroenerģiju, un dažos gadījumos tā atrodas pazemē.

monorail

Dzelzceļa transports ar vienu sliedi, kas ir vienīgais balsts un virzītāja.

suspendedRail

Dzelzceļa transports ar vienu sliedi, kas ir gan balsts, gan virzītāja un kurā riteklis
ir iekārts, lai pārvietotos pa dzelzceļu.

train

Dzelzceļa transports, ko parasti veido divas paralēlas sliedes, pa kurām motor
vagons vai vilciena lokomotīve velk savienotu ritekļu rindu, lai pārvietotu tos pa
dzelzceļu nolūkā pārvadāt kravu vai pasažierus no viena galapunkta uz otru.

tramway

Dzelzceļa transporta sistēma, ko izmanto pilsētās, bieži ielas līmenī, un kas
pārvietojas pa ceļu kopā ar autotransporta satiksmi un gājējiem. Tramvajus
parasti darbina ar elektroenerģiju.

32. Pielikuma 7.6.3.3. punktā pievieno šādu tabulu.
Kodu saraksta “RailwayUseValue” atļautās vērtības
Vērtība

Definīcija

cargo

Dzelzceļš ir paredzēts tikai kravu pārvadājumiem.

carShuttle

Dzelzceļš ir paredzēts tikai automobiļu transportēšanai abos virzienos.
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Vērtība

Definīcija

mixed

Dzelzceļš paredzēts jaukta tipa darbībām. To izmanto pasažieru un kravu
pārvadājumiem.

passengers

Dzelzceļš ir paredzēts tikai pasažieru pārvadājumiem.

33. Pielikuma 7.7.3.1. punktā pievieno šādu tabulu.
Kodu saraksta “AreaConditionValue” atļautās vērtības
Definīcija

Vērtība

inNationalPark

Braukšanas ātruma ierobežojums nacionālajā parkā.

insideCities

Braukšanas ātruma ierobežojums pilsētās.

nearRailroadCrossing

Braukšanas ātruma ierobežojums pie dzelzceļa pārbrauktuvēm.

nearSchool

Braukšanas ātruma ierobežojums pie skolām.

outsideCities

Braukšanas ātruma ierobežojums ārpus pilsētām.

trafficCalmingArea

Braukšanas ātruma ierobežojums satiksmes intensitātes mazināšanas zonā.

34. Pielikuma 7.7.3.2. punktā pievieno šādu tabulu.
Kodu saraksta “FormOfRoadNodeValue” atļautās vērtības
Vērtība

Definīcija

enclosedTrafficArea

Autoceļa mezglpunkts atrodas noslēgtā satiksmes zonā un/vai apzīmē to.
Satiksmes zona ir zona bez tiesību aktos definētu braukšanas virzienu iekšējas
struktūras. Ar zonu ir savienoti vismaz divi autoceļi.

junction

Autoceļu mezglpunkts, kur krustojas trīs vai vairāk autoceļa posmi.

levelCrossing

Autoceļa mezglpunkts, kur autoceļu tīkls vienā līmenī krustojas ar dzelzceļu.

pseudoNode

Ar autoceļa mezglpunktu ir savienoti tieši divi autoceļa posmi.

roadEnd

Ar autoceļa mezglpunktu ir savienots tikai viens autoceļa posms. Tas apzīmē
autoceļa beigas.

roadServiceArea

Autoceļam pieguļoša virsma, kas paredzēta, lai sniegtu noteiktus pakalpojumus
ceļā.

roundabout

Autoceļa mezglpunkts apzīmē apļveida krustojumu vai ir tā daļa. Apļveida
krustojums ir autoceļa apļveida segments, kurā satiksmes kustība atļauta tikai
vienā virzienā.

trafficSquare

Autoceļa mezglpunkts atrodas autoceļu norobežotā laukumā un/vai apzīmē to.
Autoceļu norobežots laukums ir platība, ko (daļēji) ietver autoceļi un kas netiek
izmantota satiksmei, un kas nav apļveida krustojums.

35. Pielikuma 7.7.3.3. punktā pievieno šādu tabulu.
Kodu saraksta “FormOfWayValue” atļautās vērtības
Vērtība

Definīcija

bicycleRoad

Ceļš, pa kuru atļauts braukt tikai velosipēdiem.

dualCarriageway

Autoceļš ar fiziski atdalītām brauktuvēm neatkarīgi no braukšanas joslu skaita,
kas nav ātrgaitas autoceļš vai automaģistrāle.

enclosedTrafficArea

Zona bez tiesību aktos definētu braukšanas virzienu iekšējas struktūras. Ar zonu
ir savienoti vismaz divi autoceļi.

entranceOrExitCarPark

Autoceļš, kas īpaši paredzēts iebraukšanai stāvvietā vai izbraukšanai no tās.

entranceOrExitService

Autoceļš, ko izmanto tikai, lai iebrauktu apkopes zonā vai izbrauktu no tās.

freeway

Autoceļš, kam nav viena līmeņa krustojumu ar citiem autoceļiem.

motorway

Autoceļš, kam parasti tiek piemēroti noteikumi attiecībā uz uzbraukšanu uz tā
un tā lietošanu. Tam ir divas vai vairākas galvenokārt fiziski atdalītas brauktuves
un nav viena līmeņa krustojumu.
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Vērtība

Definīcija

pedestrianZone

Zona ar ceļu tīklu, kas ir īpaši paredzēts gājējiem.

roundabout

Autoceļa apļveida segments, kurā satiksmes kustība atļauta tikai vienā virzienā.

serviceRoad

Autoceļš, kas atrodas paralēli autoceļam ar salīdzinoši lielu pievedceļu skaitu un
kas paredzēts, lai nodrošinātu savienojumu ar autoceļiem ar mazāku pievedceļu
skaitu.

singleCarriageway

Autoceļš, kur satiksmi nenodala nekāds fizisks objekts.

slipRoad

Autoceļš, kas īpaši konstruēts, lai izbrauktu uz cita autoceļa vai nobrauktu no tā.

tractorRoad

Īpašs autoceļš, ko var lietot tikai traktori (lauksaimniecības vai mežsaimniecības
transportlīdzekļi) vai apvidus transportlīdzekļi (transportlīdzekļi ar augstāku
šasiju, lieliem riteņiem un četru riteņu piedziņu).

trafficSquare

Zona, ko (daļēji) ietver autoceļi un kas netiek izmantota satiksmei, un kas nav
apļveida krustojums.

walkway

Ceļš, kas paredzēts tikai gājējiem un kas ir slēgts parastai transportlīdzekļu
kustībai, izmantojot fizisku barjeru.

36. Pielikuma 7.7.3.4. punktā pievieno šādu tabulu.
Kodu saraksta “RoadPartValue” atļautās vērtības
Vērtība

Definīcija

carriageway

Autoceļa daļa, kas paredzēta satiksmei.

pavedSurface

Autoceļa virsmas daļa ar cieto segumu.

37. Pielikuma 7.7.3.5. punktā pievieno šādu tabulu.
Kodu saraksta “RoadServiceTypeValue” atļautās vērtības
Vērtība

Definīcija

busStation

Autoceļa apkalpes zona ir autobusu pietura.

parking

Autoceļa apkalpes zona ir stāvvieta.

restArea

Autoceļa apkalpes zona ir atpūtas vieta.

toll

Zona, kas nodrošina ar maksas ceļu lietošanu saistītus pakalpojumus, piemēram,
biļešu automāti, vai maksas iekasēšanas pakalpojumus.

38. Pielikuma 7.7.3.6. punktā pievieno šādu tabulu.
Kodu saraksta “RoadSurfaceCategoryValue” atļautās vērtības
Vērtība

Definīcija

paved

Autoceļš ar cietā seguma virsmu.

unpaved

Autoceļš bez cietā seguma virsmas.

39. Pielikuma 7.7.3.7. punktā pievieno šādu tabulu.
Kodu saraksta “ServiceFacilityValue” atļautās vērtības
Vērtība

Definīcija

drinks

Ir pieejami dzērieni.

food

Ir pieejama pārtika.
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Vērtība

Definīcija

fuel

Ir pieejama degviela.

picnicArea

Ir pieejama piknika zona.

playground

Ir pieejams rotaļu laukums.

shop

Ir pieejams veikals.

toilets

Ir pieejamas tualetes.

40. Pielikuma 7.7.3.8. punktā pievieno šādu tabulu.
Kodu saraksta “SpeedLimitSourceValue” atļautās vērtības
Vērtība

Definīcija

fixedTrafficSign

Avots ir fiksēta ceļa zīme (no vietas atkarīga administratīva kārtība, tiešs brauk
šanas ātruma ierobežojums).

regulation

Avots ir noteikumi (valsts tiesību akti, noteikumi vai “netiešs braukšanas ātruma
ierobežojums”).

variableTrafficSign

Avots ir mainīga ceļa zīme.

41. Pielikuma 7.7.3.9. punktā pievieno šādu tabulu.
Kodu saraksta “VehicleTypeValue” atļautās vērtības
Vērtība

Definīcija

allVehicle

Jebkurš transportlīdzeklis, neieskaitot gājējus.

bicycle

Jebkurš divriteņu transportlīdzeklis ar pedāļiem.

carWithTrailer

Jebkurš pasažieru automobilis ar pievienotu piekabi.

deliveryTruck

Salīdzinoši neliels kravas automobilis, kuru galvenokārt izmanto, lai piegādātu
preces un materiālus.

emergencyVehicle

Operatīvais transportlīdzeklis, ieskaitot, bet neaprobežojoties ar policijas, ātrās
medicīniskās palīdzības un ugunsdzēsības transportu.

employeeVehicle

Transportlīdzeklis, ko lieto organizācijas darbinieks saskaņā ar šīs organizācijas
noteikto kārtību.

facilityVehicle

Transportlīdzeklis, kas paredzēts lietošanai noteiktā platībā privātā vai ierobežotā
īpašumā.

farmVehicle

Transportlīdzeklis, kas parasti saistīts ar lauksaimniecības darbībām.

highOccupancyVehicle

Transportlīdzeklis, kurā ir liels skaits pasažieru, kas atbilst noteiktajam minimā
lajam pasažieru skaitam (vai pārsniedz to).

lightRail

Vilcienam līdzīgs transportlīdzeklis, kas tiek lietots ierobežotas platības sliežu
ceļa tīklā.

mailVehicle

Transportlīdzeklis, kas savāc, pārvadā vai piegādā pastu.

militaryVehicle

Ar militāru pilnvaru sankcionēts transportlīdzeklis.

moped

Divriteņu vai trīsriteņu transportlīdzeklis ar iekšdedzes dzinēju, kura tilpums ir
mazāks par 50 cm3, un kura maksimālais braukšanas ātrums nepārsniedz
45 km/h (28 mph).
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Vērtība

Definīcija

motorcycle

Divriteņu vai trīsriteņu transportlīdzeklis ar iekšdedzes dzinēju, kura tilpums ir
lielāks par 50 cm3, un kura maksimālais braukšanas ātrums pārsniedz 45 km/h
(28 mph).

passengerCar

Mazs transportlīdzeklis, kas paredzēts privātiem cilvēku pārvadājumiem.

pedestrian

Cilvēks, kas pārvietojas kājām.

privateBus

Privāts vai saskaņā ar līgumu norīkots transportlīdzeklis, kas paredzēts lielu
cilvēku grupu pārvadāšanai.

publicBus

Transportlīdzeklis, kas paredzēts lielu cilvēku grupu pārvadāšanai, ko parasti
raksturo vispārēji publiskoti maršruti un kustības grafiki.

residentialVehicle

Transportlīdzeklis, kura īpašnieks dzīvo (vai viesojas) noteiktā pilsētas ielā vai
rajonā.

schoolBus

Transportlīdzeklis, ko ekspluatē skolas vārdā, lai pārvadātu skolēnus.

snowChainEquippedVehicle

Jebkurš transportlīdzeklis, kas aprīkots ar sniega ķēdēm.

tanker

Kravas automobilis ar vairāk nekā divām asīm, kas tiek izmantots, lai trans
portētu šķidrumu vai gāzveida beztaras kravas.

taxi

Transportlīdzeklis, kas tiek iznomāts saskaņā ar licenci un parasti ir aprīkots ar
skaitītāju.

transportTruck

Kravas transportlīdzeklis tāliem preču pārvadājumiem.

trolleyBus

Autobusam līdzīgs transportlīdzeklis lielu cilvēku grupu pārvadāšanai, kura ener
goapgādi nodrošina savienojums ar elektrotīklu.

vehicleForDisabledPerson

Transportlīdzeklis ar papildu identifikāciju, kas norāda, ka tas ir paredzēts
invalīdiem.

vehicleWithExplosiveLoad

Transportlīdzeklis, kas pārvadā sprādzienbīstamu kravu.

vehicleWithOtherDangerousLoad

Transportlīdzeklis, kas pārvadā bīstamu kravu, kura nav sprādzienbīstama vai
nerada ūdens piesārņojumu.

vehicleWithWaterPollutingLoad

Transportlīdzeklis, kas pārvadā kravu, kura rada ūdens piesārņojumu.

42. Pielikuma 7.7.3.10. punktā pievieno šādu tabulu.
Kodu saraksta “WeatherConditionValue” atļautās vērtības
Vērtība

Definīcija

fog

Braukšanas ātruma ierobežojums miglas apstākļos.

ice

Braukšanas ātruma ierobežojums apledojuša ceļa apstākļos.

rain

Braukšanas ātruma ierobežojums lietus apstākļos.

smog

Braukšanas ātruma ierobežojums noteikta biezuma smoga apstākļos.

snow

Braukšanas ātruma ierobežojums sniega apstākļos.

43. Pielikuma 7.8.3.1. punktā pievieno šādu tabulu.
Kodu saraksta “FerryUseValue” atļautās vērtības
Vērtība

Definīcija

cars

Prāmis pārvadā automobiļus.

other

Prāmis pārvadā kravu, kas nav pasažieri, automobiļi, kravas automobiļi vai
vilcieni.

passengers

Prāmis pārvadā pasažierus.

train

Prāmis pārvadā vilcienus.

trucks

Prāmis pārvadā kravas automobiļus.
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44. Pielikuma 7.8.3.2. punktā pievieno šādu tabulu.
Kodu saraksta “FormOfWaterwayNodeValue” atļautās vērtības
Vērtība

Definīcija

junctionFork

Infrastruktūras elementi, kur viena kuģu satiksmes plūsma krusto otru kuģu
satiksmes plūsmu, vai punkti, kur kuģu satiksmes plūsmas sadalās vai saplūst.

lockComplex

Slūžas vai slūžu grupa, kas paredzēta, lai upju un kanālu ūdensceļos paceltu vai
nolaistu kuģus starp ūdensceļu posmiem ar dažādu ūdens līmeni.

movableBridge

Tilts, ko var pagriezt vai pacelt, lai ļautu caurbraukt kuģiem.

shipLift

Iekārta kuģu transportēšanai no viena ūdens objekta uz citu ūdens objektu ar
atšķirīgu ūdens līmeni, ko izmanto kā kanāla slūžu alternatīvu.

waterTerminal

Vieta, kur pārkrauj preces.

turningBasin

Vieta, kur kanāls vai šaurs ūdensceļš ir paplašināts, lai kuģi varētu apgriezties.

45. Pielikuma 8.4.2.1. punktā pievieno šādu tabulu.
Kodu saraksta “HydroNodeCategoryValue” atļautās vērtības
Definīcija

Vērtība

boundary

Mezglpunkts, ko izmanto, lai savienotu dažādus tīklus.

flowConstriction

Tīkla mezglpunkts, kas pats nav saistīts ar tīkla topoloģiju, bet ir piesaistīts
hidrogrāfiski ievērojamam punktam vai iekārtai, vai cilvēka veidotam objektam,
kas ietekmē plūsmu tīklā.

flowRegulation

Tīkla mezglpunkts, kas pats nav saistīts ar tīkla topoloģiju, bet ir piesaistīts
hidrogrāfiski ievērojamam punktam vai iekārtai, vai cilvēka veidotam objektam,
kas regulē plūsmu tīklā.

junction

Mezglpunkts, kur sastopas trīs vai vairāk posmi.

outlet

Savstarpēji savienotu saišu virknes noslēguma mezglpunkts.

source

Savstarpēji savienotu saišu virknes sākuma mezglpunkts.

46. Pielikuma 8.5.4.1. punktā pievieno šādu tabulu.
Kodu saraksta “CrossingTypeValue” atļautās vērtības
Vērtība

Definīcija

aqueduct

Caurule vai mākslīgs kanāls, kas paredzēts ūdens transportēšanai no attāla avota,
parasti izmantojot smaguma spēka iedarbību, lai nodrošinātu saldūdens apgādi
vai ūdensapgādi lauksaimniecības un/vai rūpniecības vajadzībām.

bridge

Konstrukcija, kas savieno divas vietas un nodrošina iespēju transporta ceļam
pārvarēt reljefa radītu šķērsli.

culvert

Slēgts kanāls ūdensteces novadīšanai zem transporta ceļa.

siphon

Caurule, kas tiek izmantota, lai pārvietotu šķidrumu no viena līmeņa uz zemāku
līmeni, izmantojot šķidruma spiediena starpību, lai pārvietotu šķidruma stabu
augšup, pirms tas ieplūst izvades caurulē.

47. Pielikuma 8.5.4.2. punktā pievieno šādu tabulu.
Kodu saraksta “HydrologicalPersistenceValue” atļautās vērtības
Vērtība

Definīcija

dry

Piepildīts un/vai plūstošs reti, parasti tikai stipru nokrišņu laikā un/vai tūlīt pēc
stipriem nokrišņiem.

ephemeral

Piepildīts un/vai plūstošs stipru nokrišņu laikā un tūlīt pēc stipriem nokrišņiem.
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Vērtība

Definīcija

intermittent

Piepildīts un/vai plūstošs kādā noteiktā gada daļā.

perennial

Piepildīts un/vai plūstošs nepārtraukti visu gadu.

48. Pielikuma 8.5.4.3. punktā pievieno šādu tabulu.
Kodu saraksta “InundationValue” atļautās vērtības
Vērtība

Definīcija

controlled

Josla, kas periodiski tiek applūdināta, regulējot ar aizsprostu ierobežota ūdens
līmeni.

natural

Josla, ko periodiski klāj plūdu ūdeņi, izņemot plūdmaiņu ūdeņus.

49. Pielikuma 8.5.4.4. punktā pievieno šādu tabulu.
Kodu saraksta “ShoreTypeValue” atļautās vērtības
Vērtība

Definīcija

boulders

Lieli ūdens erozijas vai laika apstākļu ietekmē erodēti akmeņi.

clay

Stingra, sīksta, smalkgraudaina zeme, kas sastāv galvenokārt no ūdeni saturošiem
alumīnija silikātiem; pievienojot ūdeni, tā kļūst plastiskāka, un to var veidot un
izžāvēt.

gravel

Nelieli ūdenī nodiluši vai apdrupuši akmeņi.

mud

Mīksta, mitra augsne, smiltis, putekļi un/vai cits zemjains materiāls.

rock

Jebkura lieluma akmeņi.

sand

Graudains materiāls, kas sastāv no sīkām, erodētām iežu (galvenokārt silīcijiežu)
drumslām, smalkāks nekā grants un rupjāks nekā rupji nogulumu graudi.

shingle

Sīki, brīvi, apaļi, ūdens nogludināti oļi, it sevišķi sakrājušies jūras krastmalā.

stone

Iežu vai minerālvielu (kas nav metāls) noteiktas formas un lieluma gabali, kuriem
parasti ir mākslīgi veidota forma un kas tiek lietoti kādā īpašā nolūkā.

50. Pielikuma 8.5.4.5. punktā pievieno šādu tabulu.
Kodu saraksta “WaterLevelValue” atļautās vērtības
Vērtība

Definīcija

equinoctialSpringLowWater

Augstāko plūdmaiņu zemākais bēguma ūdens līmenis apmēram ekvinokcijas
laikā.

higherHighWater

Augstākais paisuma ūdens līmenis jebkurā norādītā plūdmaiņu dienā Mēness un
Saules A1 deklinācijas ietekmes rezultātā.

higherHighWaterLargeTide

Gada augstāko paisuma ūdens līmeņu vidējais rādītājs no 19 gadu
novērojumiem.

highestAstronomicalTide

Augstākais plūdmaiņu līmenis, ko var paredzēt vidējos laika apstākļos un
jebkuras astronomisko apstākļu kombinācijas ietekmē.

highestHighWater

Augstākais kādā vietā novērotais ūdens līmenis.

highWater

Augstākais līmenis, ko kādā vietā sasniedz ūdens virsma vienā plūdmaiņu ciklā.
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Vērtība

Definīcija

highWaterSprings

Pieņemts līmenis, kas tuvinās augstāko paisuma līmeņu vidējam rādītājam
augstāko plūdmaiņu laikā.

indianSpringHighWater

Plūdmaiņu ūdens līmeņa rādītājs, kas tuvojas augstāko paisuma ūdens līmeņu
vidējam rādītājam augstāko plūdmaiņu laikā.

indianSpringLowWater

Plūdmaiņu ūdens līmeņa rādītājs, kas tuvojas zemāko bēguma atzīmju vidējam
rādītājam augstāko plūdmaiņu laikā.

localDatum

Pieņemts līmenis, ko definējusi vietējās ostas pārvalde un no kura šī pārvalde
mēra ūdens līmeni un plūdmaiņu augstumu.

lowerLowWater

Zemākais bēguma ūdens līmenis jebkurā norādītā plūdmaiņu dienā Mēness un
Saules A1 deklinācijas ietekmes rezultātā.

lowerLowWaterLargeTide

Gada zemāko bēguma ūdens līmeņu vidējais rādītājs no 19 gadu novērojumiem.

lowestAstronomicalTide

Zemākais plūdmaiņu līmenis, ko var paredzēt vidējos laika apstākļos un jebkuras
astronomisko apstākļu kombinācijas ietekmē.

lowestLowWater

Pieņemts līmenis, kas atbilst kādā vietā novērotajam zemākajam plūdmaiņu
līmenim vai nedaudz zemākam līmenim.

lowestLowWaterSprings

Pieņemts līmenis, kas atbilst kādā vietā novērotajam zemākajam ūdens līmenim
augstāko plūdmaiņu laikā laikposmā, kas īsāks nekā 19 gadi.

lowWater

Aptuveni noteikts bēguma līmeņu vidējais rādītājs, kas pieņemts kā atsauces
līmenis ierobežotam reģionam neatkarīgi no tā, vai ir precīzāk noteikti rādītāji.

lowWaterDatum

Aptuveni noteikts bēguma līmeņu vidējais rādītājs, kas pieņemts kā standarta
atsauces līmenis ierobežotai teritorijai.

lowWaterSprings

Līmenis, kas tuvojas bēguma zemāko līmeņu vidējam rādītājam augstāko plūd
maiņu laikā.

meanHigherHighWater

Kādā vietā noteikto visaugstāko paisuma līmeņu vidējais rādītājs 19 gadu
laikposmā.

meanHigherHighWaterSprings

Kādā vietā augstāko plūdmaiņu laikā noteikto visaugstāko paisuma līmeņu vidē
jais rādītājs.

meanHigherLowWater

Katras plūdmaiņu dienas augstāko bēguma līmeņu vidējais rādītājs, ko novēro
valsts plūdmaiņu rādītāju reģistrēšanas cikla laikā (National Tidal Datum Epoch).

meanHighWater

Visu paisuma līmeņu vidējais rādītājs kādā vietā 19 gadu laikposmā.

meanHighWaterNeaps

Zemāko plūdmaiņu paisuma līmeņu vidējais rādītājs.

meanHighWaterSprings

Augstāko plūdmaiņu paisuma līmeņu vidējais rādītājs.

meanLowerHighWater

Katras plūdmaiņu dienas zemāko paisuma līmeņu vidējais rādītājs, ko novēro
valsts plūdmaiņu rādītāju reģistrēšanas cikla laikā (National Tidal Datum Epoch).

meanLowerLowWater

Zemāko bēguma līmeņu vidējais rādītājs kādā vietā 19 gadu laikposmā.

meanLowerLowWaterSprings

Zemāko bēguma līmeņu vidējais rādītājs augstāko plūdmaiņu laikā kādā vietā.

meanLowWater

Visu bēguma līmeņu vidējais rādītājs kādā vietā 19 gadu laikposmā.

meanLowWaterNeaps

Vidējais bēguma līmenis zemāko plūdmaiņu laikā.

meanLowWaterSprings

Vidējais bēguma līmenis augstāko plūdmaiņu laikā.

meanSeaLevel

Vidējais jūras līmenis plūdmaiņu kontroles punktā, ko mēra no fiksēta iepriekš
noteikta atsauces līmeņa.

meanTideLevel

Vidējā paisuma līmeņa un vidējā bēguma līmeņa vidējais aritmētiskais.

meanWaterLevel

Visu stundu ūdens līmeņu vidējais rādītājs par laikposmu, kurā pieejami reģistrēti
dati.

nearlyHighestHighWater

Pieņemts līmenis, kas tuvojas kādā vietā novērotajam augstākajam ūdens
līmenim, parasti līdzvērtīgs augstāko plūdmaiņu paisuma līmenim.

nearlyLowestLowWater

Līmenis, kas tuvojas kādā vietā novērotajam zemākajam ūdens līmenim, parasti
līdzvērtīgs Indijas augstāko plūdmaiņu bēguma līmenim.
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Vērtība

Definīcija

tropicHigherHighWater

Augstākais paisuma līmenis, kas vērojams plūdmaiņās divreiz mēnesī, kad
Mēness maksimālās deklinācijas ietekme ir vislielākā.

tropicLowerLowWater

Zemākais bēguma līmenis, kas vērojams plūdmaiņās divreiz mēnesī, kad Mēness
maksimālās deklinācijas ietekme ir vislielākā.

51. Pielikuma 9.4.1. punktā pievieno šādu tabulu.
Kodu saraksta “DesignationSchemeValue” atļautās vērtības
Vērtība

Definīcija

emeraldNetwork

Aizsargājamā teritorija ir noteikta saskaņā ar programmu Emerald Network.

IUCN

Aizsargājamā teritorija ir klasificēta saskaņā ar Starptautiskās dabas un dabas
resursu saglabāšanas savienības klasifikācijas shēmu.

nationalMonumentsRecord

Aizsargājamā teritorija ir klasificēta saskaņā ar valsts nozīmes pieminekļu reģistra
(National Monuments Record) klasifikācijas shēmu.

natura2000

Aizsargājamā teritorija ir noteikta saskaņā ar Dzīvotņu direktīvu (92/43/EEK) vai
Putnu direktīvu (79/409/EEK).

ramsar

Aizsargājamā teritorija ir noteikta saskaņā ar Ramsāres konvenciju.

UNESCOManAndBiosphereProgr
amme

Aizsargājamā teritorija ir noteikta saskaņā ar UNESCO programmu “Cilvēks un
biosfēra”.

UNESCOWorldHeritage

Aizsargājamā teritorija ir noteikta saskaņā ar UNESCO Pasaules mantojuma
konvenciju.

52. Pielikuma 9.4.3. punktā pievieno šādu tabulu.
Kodu saraksta “IUCNDesignationValue” atļautās vērtības
Vērtība

Definīcija

habitatSpeciesManagementArea

Aizsargājamā teritorija ir klasificēta saskaņā ar IUCN klasifikācijas shēmu kā
dzīvotņu sugu pārvaldības teritorija.

managedResourceProtectedArea

Aizsargājamā teritorija ir klasificēta saskaņā ar IUCN klasifikācijas shēmu kā
pārvaldītu resursu aizsargājama teritorija.

nationalPark

Aizsargājamā teritorija ir klasificēta saskaņā ar IUCN klasifikācijas shēmu kā
nacionālais parks.

naturalMonument

Aizsargājamā teritorija ir klasificēta saskaņā ar IUCN klasifikācijas shēmu kā
dabas piemineklis.

ProtectedLandscapeOrSeascape

Aizsargājamā teritorija ir klasificēta saskaņā ar IUCN klasifikācijas shēmu kā
aizsargājama dabas vai jūras ainava.

strictNatureReserve

Aizsargājamā teritorija ir klasificēta saskaņā ar IUCN klasifikācijas shēmu kā
stingrs dabas rezervāts.

wildernessArea

Aizsargājamā teritorija ir klasificēta saskaņā ar IUCN klasifikācijas shēmu kā
neskarta teritorija.
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53. Pielikuma 9.4.4. punktā pievieno šādu tabulu.
Kodu saraksta “NationalMonumentsRecordDesignationValue” atļautās vērtības
Vērtība

Definīcija

agricultureAndSubsistence

Aizsargājamā teritorija ir klasificēta saskaņā ar valsts nozīmes pieminekļu reģistra
klasifikācijas shēmu kā lauksaimniecības vai naturālās saimniecības piemineklis.

civil

Aizsargājamā teritorija ir klasificēta saskaņā ar valsts nozīmes pieminekļu reģistra
klasifikācijas shēmu kā civilas nozīmes piemineklis.

commemorative

Aizsargājamā teritorija ir klasificēta saskaņā ar valsts nozīmes pieminekļu reģistra
klasifikācijas shēmu kā piemiņas vieta.

commercial

Aizsargājamā teritorija ir klasificēta saskaņā ar valsts nozīmes pieminekļu reģistra
klasifikācijas shēmu kā tirdzniecības nozares piemineklis.

communications

Aizsargājamā teritorija ir klasificēta saskaņā ar valsts nozīmes pieminekļu reģistra
klasifikācijas shēmu kā sakaru nozares piemineklis.

defence

Aizsargājamā teritorija ir klasificēta saskaņā ar valsts nozīmes pieminekļu reģistra
klasifikācijas shēmu kā aizsardzības piemineklis.

domestic

Aizsargājamā teritorija ir klasificēta saskaņā ar valsts nozīmes pieminekļu reģistra
klasifikācijas shēmu kā iekšzemes nozīmes piemineklis.

education

Aizsargājamā teritorija ir klasificēta saskaņā ar valsts nozīmes pieminekļu reģistra
klasifikācijas shēmu kā izglītības piemineklis.

gardensParksAndUrbanSpaces

Aizsargājamā teritorija ir klasificēta saskaņā ar valsts nozīmes pieminekļu reģistra
klasifikācijas shēmu kā dārzs, parks vai pilsētvides piemineklis.

healthAndWelfare

Aizsargājamā teritorija ir klasificēta saskaņā ar valsts nozīmes pieminekļu reģistra
klasifikācijas shēmu kā piemineklis veselības aizsardzības un labklājības jomā.

industrial

Aizsargājamā teritorija ir klasificēta saskaņā ar valsts nozīmes pieminekļu reģistra
klasifikācijas shēmu kā rūpnieciska rakstura piemineklis.

maritime

Aizsargājamā teritorija ir klasificēta saskaņā ar valsts nozīmes pieminekļu reģistra
klasifikācijas shēmu kā jūrniecības piemineklis.

monument

Aizsargājamā teritorija ir klasificēta saskaņā ar valsts nozīmes pieminekļu reģistra
klasifikācijas shēmu kā neklasificētas formas piemineklis.

recreational

Aizsargājamā teritorija ir klasificēta saskaņā ar valsts nozīmes pieminekļu reģistra
klasifikācijas shēmu kā piemineklis rekreācijas jomā.

religiousRitualAndFunerary

Aizsargājamā teritorija ir klasificēta saskaņā ar valsts nozīmes pieminekļu reģistra
klasifikācijas shēmu kā reliģiska vai rituāla rakstura, vai ar bērēm saistīts
piemineklis.

settlement

Aizsargājamā teritorija ir klasificēta saskaņā ar valsts nozīmes pieminekļu reģistra
klasifikācijas shēmu kā apmetne.

transport

Aizsargājamā teritorija ir klasificēta saskaņā ar valsts nozīmes pieminekļu reģistra
klasifikācijas shēmu kā transporta jomas piemineklis.

waterSupplyAndDrainage

Aizsargājamā teritorija ir klasificēta saskaņā ar valsts nozīmes pieminekļu reģistra
klasifikācijas shēmu kā ūdensapgādes un novadīšanas jomas piemineklis.
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54. Pielikuma 9.4.5. punktā pievieno šādu tabulu.
Kodu saraksta “Natura2000DesignationValue” atļautās vērtības
Vērtība

Definīcija

proposedSiteOfCommunityImportance

Aizsargājamā teritorija saskaņā ar Natura2000 ir piedāvāta kā Kopienas nozīmes
teritorija (SCI).

proposedSpecialProtectionArea

Aizsargājamā teritorija saskaņā ar Natura2000 ir piedāvāta kā īpaši aizsargājama
teritorija (SPA).

siteOfCommunityImportance

Aizsargājamā teritorija saskaņā ar Natura2000 ir noteikta kā Kopienas nozīmes
teritorija (SCI).

specialAreaOfConservation

Aizsargājamā teritorija saskaņā ar Natura2000 ir noteikta kā īpašas saglabāšanas
teritorija (SAC).

specialProtectionArea

Aizsargājamā teritorija saskaņā ar Natura2000 ir noteikta kā īpaši aizsargājama
teritorija (SPA).

55. Pielikuma 9.4.6. punktā pievieno šādu tabulu.
Kodu saraksta “RamsarDesignationValue” atļautās vērtības
Vērtība

ramsar

Definīcija

Aizsargājamā teritorija ir noteikta saskaņā ar Ramsāres konvenciju.

56. Pielikuma 9.4.7. punktā pievieno šādu tabulu.
Kodu saraksta “UNESCOManAndBiosphereProgrammeDesignationValue” atļautās vērtības
Vērtība

biosphereReserve

Definīcija

Aizsargājamā teritorija saskaņā ar programmu “Cilvēks un biosfēra” ir noteikta kā
biosfēras rezervāts.

57. Pielikuma 9.4.8. punktā pievieno šādu tabulu.
Kodu saraksta “UNESCOWorldHeritageDesignationValue” atļautās vērtības
Vērtība

Definīcija

cultural

Aizsargājamā teritorija ir noteikta kā pasaules kultūras mantojuma vieta.

mixed

Aizsargājamā teritorija ir noteikta kā jauktas nozīmes pasaules mantojuma vieta.

natural

Aizsargājamā teritorija ir noteikta kā pasaules dabas mantojuma vieta.
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