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Kā meklēt LETA arhīvā

Kāpēc meklēt LETA arhīvā?

Latvijas Vēstne*

Plašāk par meklēšanas iespējām

Saīsinājumi

Meklēt

Izvērstā meklēšana

Pēc meklēšanas pieprasījuma Latvijas Vēstne* ir
(0.6039 s)
atrasti 97614 ieraksti.
Tipi

ZIŅAS
Vienkāršs teksts

Visi (97614)
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Likumi (26938)

Drukāt ziņu

Foto (86)
Prese (25990)

Cer, ka "Krimināllikuma" apkopojums būs noderīgs arī
nepraktizējošiem juristiem

Latvijas vēstnesis (24457)
Ziņas (9832)
Konkursi un izsoles (6321)

Rīga, 4.nov., LETA. Šodien tika prezentēta jaunā grāmata "Krimināllikums", kurā ietvertas visas likuma redakcijas,
grāmatas autoriem paužot cerību par tās noderīgumu arī nepraktizējošu juristu vidū.

Preses relīzes (3325)
Anotācijas (417)
Statistika (115)

Kā šodien grāmatas prezentācijā skaidroja grāmatas autori, apkopojuma tapšanai ir ļoti daudz iemeslu un viens no
tiem ir tā normu un sankciju bieža grozīšana, katru gadu veicot lielākas vai mazākas izmaiņas likumā. Juristiem
ikdienā esot jāpārbauda spēkā esošā likuma redakcija un tā, kas bija spēkā nozieguma brīdī.

Komentāri (95)
Personas (21)
Intervijas (7)

Tāpat šis apkopojums sākotnēji tika veidots tikai personīgām vajadzībām un nebija domāts par tā izdošanu, tomēr
advokāts Egons Rusanovs ierosinājis to nodot publicēšanai. Apkopojuma autori cer, ka grāmata būs noderīga ne
tikai praktizējošiem juristiem.

Tiesvedība (5)
Šodien vēsturē (4)
Organizācijas (1)

Savukārt profesore Valentija Liholaja izteicās, ka arī viņai pašai savulaik bija doma par Krimināllikuma apkopošanu,
bet viņa saprata, ka vienai pašai tas būtu pārāk milzīgs darbs, bet viņa palīdzējusi šīs grāmatas tapšanā.
Kā ziņots, tikko izdotajā "Krimināllikumā" iekļautas visas likuma redakcijas, ieskaitot grozījumus, kas stājušies spēkā
2016.gada 11.maijā.

Atlasīt
Kategorijas
Visi (97614)

Krimināllikums stājās spēkā 1999.gada 1.aprīlī. Laika posmā no 2000.gada 18.maija līdz 2016.gada 21.aprīlim tajā
ir izdarīti 56 grozījumi, teikts grāmatas priekšvārdā.

Ekonomika (77484)
Politika (75535)
Cits (7443)

Grāmatu "Latvijas Vēstneša" Klientu centrā un Grāmatu katalogā varēs iegādāties no pirmdienas, 7.novembra.

Izklaide un kultūra (2070)

Publicēta: 04.11.2016 15:11
Zelma Strupka, LETA
© Bez aģentūras LETA rakstiskas piekrišanas aizliegts šīs ziņas tekstu jebkādā veidā un apjomā pārpublicēt vai citādi izmantot
masu saziņas līdzekļos vai interneta vietnēs. Pārkāpumu gadījumos tiesvedība norit atbilstoši Latvijas likumiem.

vairāk

Atlasīt

Nozares
Visi (97614)
Likumdošana (31882)
Valsts pārvalde (29368)
Būvniecība un nekustamais īpašums (15788)
Makroekonomika (13490)
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Iepirkumu uzraudzības birojs (619)
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vairāk

REKLĀMA

Atlasīt

