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Ģeotelpiskās informācijas likums
Ministru kabineta 2012. gada 24. aprīļa noteikumi Nr. 281 "Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un tās centrālās
datubāzes noteikumi"
Augstas detalizācijas topogrāfikas informācijas resursu datnes un lietošanas instrukcija
Ministru kabineta 2015. gada 16. jūnija noteikumi Nr. 325 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 305-15 "Ģeodēziskie darbi
būvniecībā""
Ministru kabineta 2015. gada 30. jūnija noteikumi Nr. 334 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 005-15 "Inženierizpētes
noteikumi būvniecībā""
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Ministru kabineta 2000. gada 2. maija noteikumi Nr. 168 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 005-99 „Inženierizpētes
noteikumi būvniecībā""
Ministru kabineta 2001. gada 6. novembra noteikumi Nr. 466 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 305-01 “Ģeodēziskie
darbi būvniecībā”"
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Informācijas no Nekustamā īpašuma valsts kadastra reģistra kadstrālajai uzmērīšanai zemes vienībā vai topogrāfiskajai
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un
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Zvērināta mērnieka ētikas kodekss (1993) (578 KB, PDF)



Par pāreju uz Latvijas ģeodēzisko koordinātu sistēmu LKS-92 (Ministru Padomes Lēmums Nr.213; 1992.06.04) (28.5 KB,

DOC)

(578.01 KB)

(146.05 KB)



Nolikums par lauku apvidu zemi (Lēmums Nr.322; 1991.11.25) (137 KB, DOC)



Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodekss (1985.07.01) (1 MB, PDF)

https://www.vzd.gov.lv/lv/topografija

(122.78 KB)

(226.04 KB)

(999.66 KB)

