
1995

200121. aprīlis. "Latvijas 
Vēstnesī" tiek aizsākta 
regulāra tematiskā 
lappuse "Jurista Vārds"

29. jūnijs. Sāk darboties 
vietne likumi.lv

5. jūlijs. Sāk darboties 
"Latvijas Vēstneša" 
centrālā interneta adrese 
– lv.lv

2003
23. decembris. "Jurista 
Vārds" no pielikuma kļūst 
par patstāvīgu preses 
izdevumu ar savu 
redakciju. 2004. gada 
nogalē  tas iegūst "firmas 
zīmi" – zilos vākus un no 
brošūras pārvēršas par 
žurnālu

2005
15. novembris. "Latvijas 
Vēstneša" B daļa pārtop 
par patstāvīgu laikrakstu 
un sāk iznākt kā "Latvijas 
Vēstnesis Plus". 
Skaidrojošās un 
izglītojošās publikācijas – 
mūsdienu lvportals.lv 
aizsākumi

No avīzes līdz tiešsaistei
"LATVIJAS VĒSTNESIM" 30

2006
Jūnijā tiek paziņoti "Jurista 
Vārda" pirmā studentu 
darbu konkursa rezultāti. 
Joprojām šis konkurss 
notiek katru gadu un ir 
vienīgās nacionāla mēroga 
juristu zinātnisko pētījumu 
sacīkstes, kurās uzvarēt ir 
ļoti prestiži

Pievienojas ES tiesību portālam
2007. gada 15. decembrī Latvija pievienojas 
Eiropas Kopienu Oficiālo publikāciju biroja 
kopējam valstu tiesību portālam N-Lex

Avīžniecības rekords
2009. gada 13. jūlijā klajā nāk īpaši apjomīgs 
oficiālā laikraksta numurs ar 640 (!) lappusēm. 
Tas sver 1555 g un ir Latvijas avīžniecības 
rekords. Publicēts 1 dokuments – 
starptautiskais līgums

Rīgā tiekas ES oficiālie izdevēji 
2011. gada 15.–16. septembrī Rīgā notiek 
Eiropas Oficiālo izdevēju forums (European 
Forum of Official Gazettes), ko rīko "Latvijas 
Vēstnesis". Galvenie temati: tiesiskās un 
tehniskās problēmas, ar kurām saskaras 
Eiropas valstu oficiālie izdevēji, kuru 
galvenā misija ir tiesību aktu izsludināšana

2012
28. jūnijs. Publiskota LV 
portāla jaunā versija 
lvportals.lv, kas faktiski ir 
jauna vietne un ko nošķir 
no mājaslapas lv.lv. 
Specializācija: skaidrojumi, 
likumi praksē, viedokļi

3. jūlijs. Stājas spēkā 
Oficiālo publikāciju un 
tiesiskās informācijas 
likums (OPTIL). Tas 
nostiprina arī vietnes 
likumi.lv juridisko statusu

3. jūlijs. Vēsturiska 
robežšķirtne: saskaņā ar 
OPTIL Latvijā ir ieviesta 
oficiālā e-publikācija, kas 
pieejama vietnē 
vestnesis.lv. Iznāk pirmais 
oficiālā izdevuma "Latvijas 
Vēstnesis" numurs, kura 
saturam e-vidē ir oficiālās 
publikācijas statuss. 
Nozīmīgs jaunievedums, 
progresīvs arī Eiropas 
mērogā. Paralēli vēl iznāk 
arī laikraksts

2014
7. janvāris. Publiskots jauns 
portāls juristiem – 
juristavards.lv, kurā 
pieejamas žurnāla "Jurista 
Vārds" raksti un citi 
materiāli. Lielākā juridisko 
publikāciju datubāze Latvijā

2013
1. janvāris. Latvijā pilnībā 
pāriet uz oficiālu e-
publikāciju vietnē 
vestnesis.lv. Laikraksta jeb 
drukātā formātā "Latvijas 
Vēstnesis" vairs neiznāk

15. aprīlis. Publiskota 
likumi.lv jaunā versija, kas 
darbojas arī šodien. 
Lietotājiem draudzīga 
vide, ērta funkcionalitāte 
un cieša sasaiste ar 
vestnesis.lv

2016
1. jūlijs. Publiskota 
vestnesis.lv jaunā versija, 
kas darbojas arī šodien

2018
26. aprīlis. Publiskota LV 
portāla jaunā versija 
(lvportals.lv), kas darbojas 
arī šodien. Tā piesaka arī LV 
portāla zīmola maiņu, 
satura jaunievedumus un 
diskusijai atvērtu telpu 

Zinātniski par Satversmi
2020. gada 8. septembris. Pabeigts vairāk nekā 
10 gadu ilgs darbs, kas rezultējies 6 apjomīgos 
Satversmes zinātnisko komentāru sējumos. 
Komentāru kopējais lappušu skaits ir 3712. Šīs 
un citas "Latvijas Vēstneša" izdotās grāmatas 
pieejamas šajā katalogā

Esejas par Latvijas tieslietām
2017. gada 7. novembrī "Jurista Vārds" kā žurnāla 
1000. laidienu izdod eseju krājumu, kur gandrīz 
100 autori analizē Latvijas tieslietas, un sarīko 
konferenci "Latvijas tiesiskās sistēmas 
izaicinājumi valsts otrajā simtgadē"

Pētījums par oficiālo publikāciju
2019. gada 1. jūlijs. Interesentiem brīvi 
pieejams pētījums “Oficiālā publikācija 
Latvijas tiesiskajā sistēmā”, kurā aplūkota 
oficiālā publikācija Latvijā no pirmsākumiem 
1918. gadā līdz mūsdienām

2021
1. janvārī stājās spēkā 
grozījumi Oficiālo 
publikāciju un tiesiskās 
informācijas likumā. 
Nozīmīgs jaunums – 
paziņojumu iesniedzējiem 
vairs nav jāmaksā par 
publikācijām "Latvijas 
Vēstnesī"2022

12. aprīlis. "Latvijas 
Vēstnesis" publisko savu 
jauno vizuālo identitāti un 
vietni lv.lv kā organizācijas 
vizītkarti. Grafiskā zīme 
ietver zīmola pamatidejas – 
drošticamība, 
mūsdienīgums, valstiskums

7799
oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis"
laidieni, publicēti ap 100 000 tiesību aktu un 
1 miljons oficiālo paziņojumu

1271
žurnāla "Jurista Vārds" laidieni un 17 000
rakstu

140 400
LV portāla publikācijas, no tām 5290
skaidrojumi un gandrīz 27 000 e-konsultāciju

1996. gada 15. oktobrī sāk darboties "Latvijas 
Vēstneša" kiosks (Preses namiņš) skvērā 
Bruņinieku un K. Barona ielas stūrī

Preses namiņš

2004. gada 1. maijā, lai nodrošinātu 
normatīvo aktu bāzi Latvijas pilntiesīgai 
dalībai Eiropas Savienībā, oficiālais laikraksts 
iznāk uz 316 lappusēm A3 formātā. Publicēti 
18 likumi un vairāk nekā 100 MK noteikumu 
Šis laikraksts svēra 842 gramus

Apjomīgs izdevums, iestājoties ES 

2004. gada decembrī jaunievedums: 2005. gada 
papīra laikraksta abonentiem tiek piedāvāta 
bezmaksas pieeja saturam vietnē lv.lv

2014. gada 24. janvārī vietne likumi.lv  Stokholmā 
saņem starptautisku balvu par progresīvu un 
radošu Latvijas Republikas tiesību aktu 
datubāzes risinājumu

Apbalvojums vietnei likumi.lv

2018. gada 2. martā norisinās konference “Runā 
valsts”, ko rīko oficiālais izdevējs "Latvijas 
Vēstnesis" un kas veltīta valsts informācijai un 
nākotnes saziņai

Konference par valsts saziņu 

2022. gadā oficiālais izdevējs sabiedrībā 
popularizē Satversmi kā valsts tiesisko un 
politisko ietvaru: "Latvijas Vēstnesis" izdod 
grāmatu skolu jauniešiem "Satversme kabatā", 
izveido vietni satversme100.lv  un 
pamatlikumam veltītu sadaļu LV portālā, 
"Jurista Vārds" izdod eseju krājumu "Satversmei 
– 100", uzņem filmu "Atver Satversmi" un sarīko 
"Satversmes svētkus Latgalē"

"Jurista Vārds" nonāk Vatikānā

Starts internetā

Bezmaksas saturs internetā

Arī bērni izstrādā noteikumus

Satversmes popularizēšana

Dažādi notikumi un fakti

25. februārī iznāk oficiālā 
laikraksta "Latvijas Vēstnesis" 
PIRMAIS NUMURS

"Latvijas Vēstneša" platformas 
auditorija – 0,4 MILJONI reālo 
lietotāju Latvijā vidēji mēnesī

2. februārī DIBINA oficiālo 
izdevēju "Latvijas Vēstnesis"– ar 
Ministru padomes lēmumu Nr. 47

1993 20231993

2022. gada 20.–21. decembrī, noslēdzot 
konkordāta (Latvijas Republikas un Svētā Krēsla 
līguma) simtgades svinības, Latvija dāvina 
Vatikāna Apustuliskajai bibliotēkai grāmatas, 
t.sk. arī žurnāla "Jurista Vārds" laidienu, veltītu 
valsts un baznīcas attiecībām

2018. gada 1. jūnijs. Iesaiste iniciatīvā "Darbā 
bērni". Darbinieku bērni pieņēma un 
izsludināja  “Bērnu noteikumus”: bērniem ir 
jāmācās tikai skolā, mājās ir jāatpūšas, ir 
nepieciešams robots, kas sakārto istabu, 
kabatas nauda – 20 eiro dienā

1996. gada 27. septembrī "Latvijas 
Vēstnesis" startē internetā kā viens no 
pirmajiem medijiem Latvijā

Video par "Latvijas Vēstneša" produktiem:

Seko mums socmedijos:

Oficiālais izdevums "Latvijas Vēstnesis" Tiesību aktu vietne likumi.lv Palīgs tiesību aktu izpratnei lvportals.lv

1993

"Latvijas Vēstnesis" šodien – tiesiskās informācijas platforma:

@Latvijas Vēstnesis
@LV portāls
@Jurista Vārds

@latvijas_vestnesis
@lv_portals

@VestnesisLV
@LV_portals
@Jurista_Vards

@lv_portals

Kopš dibināšanas, līdz 2023. gada 31. janvārim:

 Attīstība gadu gaitā

@LatvijasVestnesis 

@LVportals

@JuristaVards

Galvenais redaktors
1992. g. 16. decembris. Ministru padome par 
"Latvijas Vēstneša” organizētāju un galveno 
redaktoru ieceļ Oskaru Gertu.

2010
8. aprīlis. Lai oficiālais 
izdevējs būtu laikus 
sagatavojies oficiālās e-
publikācijas 
nodrošināšanai, 2008. gadā 
pieņemts stratēģisks 
lēmums ieviest informācijas 
drošības vadības sistēmu. 
Tā sertificēta atbilstoši ISO 
27001:2005 prasībām

http://www.likumi.lv/
https://juristavards.lv/zurnals/?laidiens_id=2748
https://juristavards.lv/zurnals/?mode=visi&year=2022
https://n-lex.europa.eu/n-lex/info/info-lv/index
http://www.likumi.lv/doc.php?id=249322
https://juristavards.lv/arhivs.php?k=zurnals
https://lv.lv/lv/aktualitates/lv-portals-aicina-tiekamies-lvportalslv
https://lvportals.lv/norises/319586-klaja-nak-sesta-nosledzosa-satversmes-komentaru-gramata-2020
https://juristavards.lv/veikals/produkta-kategorija/gramatas/
https://juristavards.lv/zurnals/?laidiens_id=12126
https://lv.lv/lv/aktualitates/publiskots-petijums-par-oficialo-publikaciju-un-latvijas-vestnesi-2
https://lv.lv/lv/aktualitates/no-1-janvara-iesniedzejiem-nav-jamaksa-par-publikaciju-latvijas-vestnesi
https://lv.lv/lv/aktualitates/latvijas-vestnesis-publisko-jauno-vizualo-identitati-un-majaslapu
https://vestnesis.lv/laidiens/2004/05/01/nr/69
https://lv.lv/lv/aktualitates/vietne-likumilv-stokholma-sanem-starptautisku-balvu
https://lv.lv/lv/aktualitates/konference-runa-valsts-saruna-atverta-turpinajumam
https://lvportals.lv/wwwraksti/TEMAS/FAILI/IZDEVUMS_JAUNIESIEM_SATVERSME_KABATA.PDF
https://www.satversme100.lv/
https://lvportals.lv/tags/satversme
https://juristavards.lv/zurnals.php?laidiens_id=12347
https://www.youtube.com/playlist?list=PLFqbsMu0sfW400KOOXJyVXbg0uAUBjaAL
https://likumi.lv/ta/id/63304
https://www.vestnesis.lv/laidiens/1993/2/25
https://www.vestnesis.lv/laidiens/1993/2/25
https://e-public.gemius.com/login
https://e-public.gemius.com/lv/rankings/10787/596095
https://e-public.gemius.com/lv/rankings/10787/596095
https://likumi.lv/ta/id/63304
https://juristavards.lv/doc/282572-jurista-vards-pavesta-rokas-un-vatikana-biblioteka/
https://lv.lv/lv/aktualitates/bernu-noteikumi-robots-naktsmiers-un-makaroni
https://www.vestnesis.lv/
https://likumi.lv/
https://lvportals.lv/
https://juristavards.lv/
https://www.facebook.com/LatvijasVestnesis
https://www.facebook.com/JuristaVards/
https://www.instagram.com/latvijas_vestnesis/
https://twitter.com/VestnesisLV
https://twitter.com/Jurista_Vards
https://www.tiktok.com/@lv_portals
https://www.youtube.com/@LatvijasVestnesis
https://www.youtube.com/@LVportalsCilveksValstsLikums
https://www.youtube.com/@juristavards7798
https://lvportals.lv/norises/302954-muziba-aizgajis-oskars-gerts-latvijas-vestnesa-pirmais-galvenais-redaktors-2019

