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Informācija presei

Vairums likumu izmaiņu spēkā stājas uzreiz pēc Jaunā gada sagaidīšanas - 2019. gada 1. janvārī. Kā tie ietekmēs mūsu
ikdienu? Kur vienkopus var iepazīties ar jaunajiem likumiem un to skaidrojumiem? Līdz gada nogalei klajā nāks vēl vairāki
oficiālā izdevuma “Latvijas Vēstnesis” (pieejams vietnē www.vestnesis.lv) laidieni, kuros tiks izsludināti jaunie tiesību akti.
Tikai gada nogalē būs noslēgts to tiesību aktu saraksts, kas stāsies spēkā 2019. gada 1. janvārī. Tātad − šis saraksts
joprojām ir atvērts papildinājumiem. Vienkopus ar šo sarakstu var iepazīties vietnē Likumi.lv, savukārt LV portālā apkopoti
praktiski noderīgi skaidrojumi par tiesiskā regulējuma izmaiņām.
VIDEO: https://youtu.be/SEa1eT4mmQw

Kur vienkopus aplūkot visus tiesību aktus, kas stāsies spēkā 1. janvārī? 2019. gada 1. janvārī stāsies spēkā vairāk nekā
90 tiesību aktu (t. sk. grozījumi) − likumi, MK noteikumi, pašvaldību saistošie noteikumi u. c., liecina šobrīd izsludinātās
oficiālās publikācijas (situācija 18.12.2018.). Aktuālais saraksts pieejams Latvijas Republikas tiesību aktu vietnē Likumi.lv,
izvēloties sadaļu > Jaunākie > 01.01.2019. > Stājas spēkā.
Saraksts: https://likumi.lv/ta/jaunakie/stajas-speka/2019/01/01
Pieejams arī saraksts ar tiem tiesību aktiem, kas zaudē spēku 01.01.2019.:https://likumi.lv/ta/jaunakie/zaudespeku/2019/01/01

Ar grozītā tiesību akta tekstu tādā redakcijā, kādā tas būs spēkā 01.01.2019., vietnē Likumi.lv var iepazīties jau tagad −
grozītā tiesību akta sadaļā “Attēlotā redakcija > Nākotnes”. Kur pieejami skaidrojumi par šīm pārmaiņām? LV portāls
iedzīvotājiem piedāvā skaidrojumus un atbild uz iesūtītajiem jautājumiem sadaļā “E-konsultācijas”. Turpinot iepriekšējos

gados iedibināto praksi, portāls veido 2019. gada izmaiņu apkopojumu atsevišķā publikāciju sarakstā. “Jaunākās tiesību

normas LV portālā skaidrojam pastāvīgi un redzam, ka tas ir sabiedrībā ļoti pieprasīts, tātad – noderīgs, saturs. Gada
sākumā tradicionāli stājas spēkā nozīmīgas likumu izmaiņas. Lai tās nepalaistu garām, piedāvājam lasītājiem skaidrojumus
apkopotā veidā, izmantojot tēmturi #spēkāno2019,” norāda LV portāla galvenais redaktors Guntis Ščerbinskis. Arī šā
gada nogalē LV portālā ir pieejamas pirmās publikācijas par jaunajiem tiesību aktiem vai to izmaiņām, piemēram,
Nākamo gadu sāksim ar pagaidu #Budžets2019
Ilgā un sausā vasara atbalsosies elektrības rēķinā
TV pirātus tīmeklī ķers ar radaru, bloķēs un liks melnajā sarakstā

Publikācijas apvieno temats “Spēkā no 2019. gada janvāra”. Skaidrojumu saraksts līdz pat janvāra beigām regulāri
pieaugs:
https://lvportals.lv/temats/speka-no-2019-gada-janvara
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