
Nr. Kanāla	  nosaukums Apraksts Valodas Bāzes	  paka Paplašinātā	  
paka

1 LTV1

Latvijas	  sabiedriskā	  televīzija.	  Programmu	  veido	  
Latvijas	  un	  pasaules	  ziņas,	  kultūras	  un	  izklaides	  
pasākumu	  >ešraides,	  raidījumi	  bērniem,	  filmas,	  

seriāli.

ir ir

2 LTV7
Latvijas	  sabiedriskā	  televīzija.	  Programmu	  veido	  
sporta	  pārraides,	  seriāli,	  filmas,	  kā	  arī	  raidījumi	  

jauniešiem.
ir ir

3 LNT

Latvijas	  komerctelevīzija.	  Programmu	  veido	  
informaFvi	  analī>skie	  raidījumi,	  ziņas	  seriāli,	  

mākslas	  filmas,	  humora	  šovi,	  sporta	  un	  kultūras	  
raidījumi,	  spēles	  un	  plaša	  programma	  bērniem

ir ir

4 TV3
Latvijas	  komerctelevīzija.	  Programmu	  veido	  	  

izklaidējošas	  pogrammas,	  TV-‐šovi,	  sporta	  pārraides,	  
seriāli,	  filmas,	  raidījumi	  bērniem	  un	  ziņas.

ir ir

5 TV5

Latvijas komerctelevīzija. Programmu veido 
Latvijas un pasaules ziņas, izklaidējošās 

programmas, realitātes šovi, mākslas filmas, 
animācijas filmas un seriāli.

ir ir

6 TV6

Mūsdienīgs	  izklaides	  kanāls,	  kurš	  skaFtājiem	  
piedāvā	  jaunākos	  mūzikas	  koncertus,	  labākās	  filmas	  
un	  seriālus,	  kā	  arī	  sporta	  raidījumus	  (	  UEFA,	  NHL,	  

GilleWe	  World	  Sports,	  Extreme	  Red	  Bull).

ir ir

7 OTV

OTV	  ir	  jauns	  nacionālais	  televīzijas	  kanāls,	  kurš	  sāka	  
raidīt	  2014.gada	  1.janvārī.	  OTV	  veido	  gan	  ziņas,	  gan	  
diskusiju	  un	  interviju	  raidījumus,	  gan	  arī	  demonstrē	  

Latvijas	  skaFtājiem	  iecienītas	  mākslas	  un	  
dokumentālās	  filmas

ir ir

8 RE	  TV

Latvijas	  Reģionu	  Televīzija	  ir	  nacionāls	  TV	  kanāls,	  
kura	  satura	  veidošanā	  ir	  iesaisFtas	  Latvijas	  

reģionālās	  un	  vietējās	  televīzijas,	  un	  neatkarīgo	  
producentu	  apvienības

ir ir

9 RĪGA	  TV	  24
“RīgaTV	  24”	  ir	  televīzijas	  kanāls	  rīdziniekiem	  un	  

Latvijas	  iedzīvotājiem,	  kas	  informē	  par	  dzīvi	  Rīgā	  un	  
Latvijā.

ir ir

10 Kanāls	  2

Populāru	  Latvijas	  mūzikas	  izpildītāju	  dziesmu	  
televīzijas	  kanāls,	  kas	  visu	  diennak>	  raida	  gan	  
jaunus,	  gan	  jau	  labi	  pazīstamus	  Latvijā	  radītus	  
mūzikas	  videoklipus,	  raidījumus	  un	  mūziķu	  

koncertus.

ir ir

11 TV3+

Bal>jas	  komerctelevīzija.	  Programmu	  veido	  
populāri	  Krievijas	  TV	  kanālu	  izklaidējoši	  raidījumi,	  
humora	  pārraides,	  televīzijas	  un	  realitātes	  šovi,	  
seriāli,	  mākslas	  filmas,	  Krievijas	  animācijas	  filmas,	  

sporta	  spēļu	  retranslācijas.

ir ir

12 Pirmais	  BalIjas	  
Kanāls

Adaptēta	  Krievijas	  pirmā	  kanāla	  (ORT)	  versija.	  
Programmu	  veido	  populāri	  Krievijas	  TV	  kanālu	  
izklaidējoši	  oriģinālraidījumi,	  humora	  šovi,	  
televīzijas	  spēles	  un	  realitātes	  šovi,	  seriāli,	  mākslas	  
filmas,	  koncertprogrammas,	  raidījumi	  bērniem.

ir ir

13 RTR	  Palnēta	  BalIja

Krievijas	  valsts	  televīzijas	  kanāls	  starptau>skajai	  
publikai.	  Programmu	  veido	  operaFvās	  ziņas,	  
autorprogrammas,	  aktuālas	  intervijas,	  labākās	  
dokumentālās	  un	  mākslas	  filmas,	  raidījumi	  par	  

vēsturi,	  mākslu,	  teātri	  un	  baletu.

ir ir

14 NTV	  MIR

Krievijas	  neatkarīgais	  televīzijas	  kanāls.	  Galvenie	  
pārraides	  tema>:	  ziņas,	  autorprogrammas,	  
izglītojoši	  informaFvie	  raidījumi	  un	  izklaides	  

pārraides,	  seriāli,	  filmas

ir ir

15 RTVi Populārs	  krievu	  informaFvi	  izklaidējošs	  kanāls.	  
Piedāvā	  ziņas,	  filmas,sarunu	  šovus. ir ir

16 REN-‐TV	  BalIc

Bal>jas	  versija	  vienam	  no	  vispopulārākajiem	  
Krievijas	  kanāliem	  -‐	  REN	  TV.	  Galvenie	  pārraides	  

tema>:	  informaFvās	  programmas,	  dokumentālais	  
kino,	  izklaides	  raidījumi,	  filmas

ir ir

17 ТВ	  Центр-‐
InternaIonal

Krievijas	  televīzijas	  kanāls	  ģimenei.	  Programmu	  
veido	  informaFvās,	  analī>skās	  programmas,	  

muzikālās	  programmas,	  izglītojošas	  programmas,	  
programmas	  bērniem	  un	  jauniešiem,	  publicis>skās	  

un	  izklaidējošās	  programmas.

ir ir

18 PRO100

Izklaidējošs	  TV	  kanāls	  visai	  ģimenei.	  Mul>plikācijas	  
filmas,	  populāri	  krievu	  un	  ārvalstu	  seriāli,	  krievu	  
kino	  zelta	  fonds.	  InformaFvas	  filmas	  par	  dabu,	  

vēsturi	  un	  ceļojumiem.

ir ir

19 Наше	  Кино
Krievijas	  filmu	  kanāls.	  Galvenie	  pārraides	  tema>:	  
padomju	  un	  Krievijas	  kinematogrāfa	  klasiskās	  

filmas.
ir ir

20 KHL

KHL-‐TV	  ir	  pirmais	  Krievijas	  televīzijas	  kanāls,	  kas	  
pilnībā	  velFts	  hokejam.	  Kanāls	  piedāvā	  spēļu	  
>ešraides,	  ikdienas	  aktuālākās	  ziņas,	  kā	  arī	  

intervijas	  ar	  KHL	  zvaigznēm.

ir ir

21 Дом	  Кино
Krievu	  filmu	  kanāls	  raida	  Padomju	  laika	  kino	  
šedevrus,	  no	  sešdesmito	  līdz	  mūsdienu	  

skandalozākajām	  pirmizrādēm.
ir ir

22 Охота	  и	  рыбалка
InformaFvi	  izklaidējošs	  kanāls	  kaislīgiem	  

medniekiem	  un	  zvejniekiem.	  Pamācoši	  raidījumi	  un	  
kulinārija

ir ir

23 TV	  XXI Mākslas	  filmas	  un	  seriāli	  no	  visas	  pasaules.	   ir ir

24 ZONE	  ROMANTICA
Vienīgais	  TV–	  kanāls,	  kurš	  pilnībā	  ir	  velFts	  

LaFņamerikas	  seriāliem.	   ir ir

25 NaIonal	  Geographic

Viens	  no	  pasaulē	  iecienītākajiem	  
populārzinātniskiem	  kanāliem.	  Programmu	  veido	  
dokumentālās	  filmas	  un	  reportāžas	  par	  zemes	  
iedzīvotājiem,	  vēsturi,	  dabu,	  tās	  fenomeniem,	  
arheoloģiju,	  aizraujoši	  un	  izglītojoši	  ceļojumi	  uz	  
visinteresantākajiem,	  noslēpumainākajiem	  un	  

mazizpēF>em	  zemes	  nostūriem,	  piedzīvojumi	  un	  
stās>	  par	  pirmatklājējiem

ir ir

26 NAT	  GEO	  WILD
Nat	  Geo	  Wild	  piedāvā	  skaFtājiem	  ieskatu	  neskartos	  

dabas	  nostūros	  un	  iepazīs>na	  skaFtājus	  ar	  
neparas>em	  dzīvnieku	  valsts	  pārstāvjiem.

ir ir

27 Discovery	  Channel

Viens	  no	  populārākajiem	  pasaules	  izglītojošākiem	  
kanāliem.	  Visu	  diennak>	  >ek	  rādītas	  zinātniski-‐
populārās	  filmas	  un	  raidījumi,	  šovi,	  atklājumi,	  

pēFjumi.

ir ir

28 History	  Channel

Viens	  no	  pasaulē	  iecienītākajiem	  
populārzinātniskiem	  kanāliem.	  Programmu	  veido	  
dokumentālās	  filmas	  un	  reportāžas	  par	  zemes	  
iedzīvotājiem,	  vēsturi,	  dabu,	  tās	  fenomeniem,	  
arheoloģiju,	  aizraujoši	  un	  izglītojoši	  ceļojumi	  uz	  
visinteresantākajiem,	  noslēpumainākajiem	  un	  

mazizpēF>em	  zemes	  nostūriem,	  piedzīvojumi	  un	  
stās>	  par	  pirmatklājējiem.

ir ir

29 ANIMAL	  PLANET
Animal	  Planet	  raidījumi	  atklāj	  mūsu	  planētas	  

dzīvnieku	  pasauli	  visā	  tās	  daudzveidībā. ir ir

30 ARTE Vācu	  kultūras	  kanāls.	  Programmu	  veido	  
dokumentālas	  filmas. ir ir

31 Кухня	  ТВ

Ceļojums	  pa	  visu	  kulinārijas	  pasauli!	  Telekanāls	  
iemācīs	  Jums	  ne	  >kai	  garšīgi,	  veselīgi	  un	  

daudzveidīgi	  gatavot	  ēdienu,	  bet	  arī	  gūt	  baudu	  no	  
paša	  gatavošanas	  procesa.

ir ir

32 FOOD	  HD
Food	  HD	  -‐	  Augstas	  izšķirtspējas	  kanāls.	  Programmu	  

veido	  raidījumi	  par	  kulināriju,	  dažādu	  virtuvju	  
tradicionālie,	  kā	  arī	  mūsdienīgie	  ēdieni.

ir ir

33 FINE	  LIVING	  
NETWORK

Māja,	  Ceļojumi,	  S>ls,	  Kulinārija,	  Fitnes	  –	  viss,	  
kas	  nepieciešams	  mūsdienīgam	  cilvēkam. ir ir

34 Travel	  Channel
Kanāls	  velFts	  ceļojumiem.	  Ar	  šo	  kanālu	  var	  
pabūt	  jebkurā	  pasaules	  nostūrī,	  piedalī>es	  

interesantās	  ekspedīcijās.
ir ir

35 FOX	  Crime
Filmu	  kanāls.	  Piedāvā	  lielu	  detekFvseriālu	  un	  

kriminālseriālu	  klāstu. ir ir

36 Eurosport

Eurosport	  ir	  Eiropā	  populārākais	  sporta	  
kanāls.	  Tiešās	  translācijas	  no	  lielākajām	  

starptau>skajām	  sacīkstēm,	  interesan>	  mači	  
un	  turnīri,	  savi	  koresponden>	  un	  filmēšanas	  

brigādes	  visās	  pasaules	  malās.

ir ir

37 Eurosport	  2

Viens	  no	  populārākajiem	  sporta	  kanāliem	  
Eiropā,	  kas	  skaFtājiem	  piedāvā	  >ešraides	  no	  

dažādiem	  sporta	  pasākumiem,	  sporta	  
apskatus	  un	  ziņu	  raidījumus.

ir ir

38 Extreme	  Sports
Piedāvā	  sporta	  pārraides	  ar	  ekstremāliem	  
sporta	  veidiem,	  kas	  pārsvarā	  nav	  sastopami	  

parastajos	  sporta	  kanālos.
ir ir

39 JIM	  JAM Jim	  Jam	  pirmsskolas	  vecuma	  bērniem	  piedāvā	  
mulrilmas	  un	  jautrus	  raidījumus. ir ir

40 Nickelodeon

Viens	  no	  pasaulē	  populārākajiem	  Amerikas	  
kanāliem	  bērniem.	  Programmu	  veido	  

animācijas	  filmas,	  seriāli	  un	  TV	  šovi	  par	  bērnu	  
un	  jauniešu	  dzīvi	  skolā	  un	  vidusskolā,	  

atjauFbas	  spēles	  un	  totalizatori.

ir ir

41 Cartoon	  Network
Animācijas	  filmu	  kanāls	  bērniem	  12-‐16.	  gadu	  

vecumā. ir ir

42 Улыбка	  ребёнка

KrisFgi	  –	  izzinošs	  kanāls	  bērniem.	  Kanāla	  
«УЛЫБКА	  РЕБЕНКА»	  ēterā	  >kai	  draudzīgas	  

animācijas	  filmas	  un	  programmas	  par	  
>kumīgu	  audzināšanu.	  	  	  

ir ir

43 RuSong
RuSong	  -‐	  Mūzikas	  telekanāls,	  kurš	  24	  stundas	  
diennakF	  raida	  pašus	  populārākos	  Krievijas	  

videoklipus.
ir ir

44 Pirmais	  BalIjas	  
Muzikālais	  Kanāls

100%	  interakFvs	  diennakts	  muzikālais	  kanāls,	  
kura	  ēteru	  veido	  paši	  skaFtāji. ir ir

45 TVOE.lv

TVOE	  ir	  muzikāli,	  informaFvi-‐izklaidējošais	  
kanāls	  ar	  ziņām	  no	  izklaides	  industrijas,	  no	  
slēg>em	  VIP	  pasākumiem,	  kā	  arī	  ekskluzīvas	  
intervijas,	  pēdējie	  skandāli,	  kri>ķu	  viedokļi	  un	  

pasaules	  mēroga	  no>kumi.

ir ir

46 Muz	  TV	  BalIja

Krievijas	  mūzikas	  kanāls.	  Programmu	  veido	  
populāra	  mūzika,	  visi	  krievu	  estrādes	  

jaunumi,	  ceremonijas,	  intervijas	  ar	  mūzikas	  
zvaigznēm,	  dokumentālie	  raidījumi.

ir ir

47 A	  ONE Krievijas	  alternaFvas	  mūzikas	  kanāls. ir ir

48 MTV	  EUROPE

Mūzikas	  kanāls,	  kas	  veidots	  īpaši	  Eiropas	  
auditorijai	  -‐	  populārākie	  deju	  mūzikas	  hī>,	  
sarunu	  šovi	  un	  informācija	  par	  jaunumiem	  

mūzikā,	  kino	  un	  slavenību	  dzīvēs.

ir ir

49 VIVA

VIVA	  ir	  Vācijas	  mūzikas	  kanāls,	  kas	  vairāk	  
orientēts	  uz	  jauniešiem.	  Tāpēc	  kanālā	  

galvenokārt	  skan	  popmūzika,	  reps	  un	  ci>	  
modernie	  mūzikas	  virzieni.

ir ir

50 RTL

Vācijas	  kanāls	  visai	  ģimenei.	  Programmu	  
veido	  ziņas,	  televīzijas	  šovi,	  dokumentālas	  

filmas	  un	  seriāli,	  ģimenes	  un	  asa	  sižeta	  Vācijas	  
seriāli,	  filmas	  un	  raidījumi	  bērniem.

ir ir

51 ProSieben

Vācijas	  daudzpusīgs	  izklaides	  kanāls	  ģimenei.	  
Programmu	  veido	  oriģināli	  televīzijas	  šovi,	  TV	  
žurnāli,	  jaunākie	  seriāli,	  populārākās	  filmas,	  
vācu	  humora	  šovi,	  mulrilmas	  un	  raidījumi	  

bērniem.

ir ir

52 EuroNews
Eiropas	  ziņu	  kanāls.	  Programmu	  veido	  
pasaules	  ziņas	  par	  poli>ku,	  ekonomiku,	  

no>kumiem	  pasaulē.
ir ir

53 TV	  ARM	  RU
TV	  ARM	  RU	  -‐	  Kanāls	  kurš	  iepazīs>nās	  

skaFtājus	  ar	  krāšņo	  armēņu	  kultūru,	  vēsturi	  
un	  tradīcijām.

ir ir

54 BELSAT	  TV
Neatkarīgs	  Baltkrievijas	  informaFvi	  

izklaidējošs	  kanāls,	  kas	  raidīts	  no	  Polijas	  
teritorijas	  

ir ir

55 Deutsche	  Welle
Vācijas	  informaFvais-‐ziņu	  kanāls.	  VelFts	  
kultūrai,	  izglīFbai,	  dažādiem	  pasaules	  
no>kumiem	  un	  poli>kai,	  ekonomikai.

ir ir

56 FRANCE	  24
Francijas	  informaFvais-‐ziņu	  kanāls.	  Ziņas	  par	  
poli>ku,	  ekonomiku,	  no>kumiem	  pasaulē. ir ir

57 TV5	  MONDE	  EUROPA

Francijas	  informaFvi	  izklaidējošs	  kanāls.	  
Programmu	  veido	  labāko	  raidījumu	  izlase,	  kas	  

saistoša	  publikai	  ārpus	  Francijas	  –	  ziņas,	  
sports,	  informaFvi-‐izglītojoši	  raidījumi,	  filmas,	  

dokumentālās	  filmas,	  raidījumi	  bērniem.

ir ir

58 JCTV Kris>ešu	  mūzikas	  kanāls.	  Programmu	  veido	  
krisFga	  mūzika,	  videoklipi,	  ziņas. ir ir

59 TBN	  Russia
TBN	  Russia	  -‐	  krievu	  valodā	  raidošs	  kanāls,	  
programmas	  domātas	  dažādu	  konfesiju	  

kris>ešiem.
ir ir

60 Беларусь-‐ТВ

"Беларусь-‐ТВ"	  pirmais	  starptau>skais	  
telekanāls	  Baltkrievijā	  ārzemju	  televīzijas	  

skaFtājiem,	  kura	  ēterā	  piedāvā	  informaFvas	  
un	  informaFvi	  analī>skas	  programmas,	  

sociāli-‐poli>skus	  projektus,	  dokumentālas	  un	  
mākslas	  filmas,	  baltkrievu	  tautas	  vēsturi	  un	  
kultūru,	  sportu,	  muzikāli	  izklaidējošas	  un	  

bērnu	  programmas,	  kino	  demonstrējumus	  –	  
labāko	  no	  lielākajiem	  baltkrievu	  tele,	  kino	  un	  

video	  produkcijas	  ražotājiem.

ir ir

61 MTV	  Rocks

MTV	  Rocks	  ir	  avantūrisks	  un	  daudzveidīgs	  
mūzikas	  kanāls	  “smaga”	  mūzikas	  žanra	  

cienītājiem.	  Rokmūzikas	  ziņas	  un	  jaunumi,	  
intervijas,	  mūzikas	  ierakstu	  jaunumi.

nav ir

62 Outdoor	  Chanel	  HD

Outdoor	  Channel	  HD	  ir	  ASV	  populārākais	  
televīzijas	  kanāls,	  kurš	  >ek	  pārraidīts	  augstā	  
izšķirtspējā,	  kas	  bū>ski	  uzlabo	  aWēla	  kvalitā>,	  
salīdzinot	  ar	  ierastajiem	  televīzijas	  kanāliem.	  
Outdoor	  Channel	  HD	  popularizē	  un	  izglīto	  

skaFtājus	  par	  tradicionālajiem	  akFvās	  atpūtas	  
veidiem	  brīvā	  dabā,	  piemēram,	  medībām,	  

makšķerēšanu,	  piedzīvojumiem,	  braukšanu	  pa	  
bezceļiem,	  izdzīvošanu	  uW.

nav ir

63 ВЕСТИ	  24

Krievu	  ziņu	  kanāls,	  kurš	  sniedz	  skaFtājiem	  
informāciju	  visu	  diennak>.	  „ВЕСТИ	  24”	  
uzdevums	  ir	  būt	  ērtam	  un	  operaFvam	  

svarīgāko	  ziņu,	  poli>kas,	  finanses,	  kultūras	  
informācijas	  sniegšanas	  kanālam.

nav ir

64 Усадьба	  ТВ

Ārvalstu	  un	  pašmāju	  ražojuma	  programmas,	  
kas	  stāsta	  par	  arhitektūru,	  ainavu	  dizainu,	  

māju	  celtniecību	  un	  projektēšanu,	  dārzkopību	  
un	  puķkopību.

nav ir

65 Домашние	  
животные

Izklaidējoši	  izzinošais	  telekanāls,	  kas	  velFts	  
mājas	  dzīvnieku	  uzturēšanas,	  audzināšanas	  

un	  izglītošanas	  jautājumiem.
nav ir

66 БОЕЦ

Diennakts	  Krievijas	  kanāls	  cīņu	  mākslas	  
cienītājiem.	  Pašas	  aizraujošākās	  pasaules	  
mēroga	  cīņu	  meistaru	  >kšanās	  ringā,	  cīņas	  
bez	  noteikumiem,	  austrumu	  	  cīņu	  māksla,	  

paraugdemonstrējumi,	  Krievijas	  specvienību	  
cīņu	  mākslas	  noslēpumi.	  Joga	  un	  ušu.

nav ir

67 Карусель

Krievu	  TV	  kanāls	  bērniem.	  Kanāla	  
mērķauditorija	  ir	  bērni	  vecumā	  no	  3	  līdz	  8	  

gadiem,	  un	  atbilstoši	  tā	  saturu	  veido	  sekojoši	  
programmu	  bloki:	  pārraides,	  kas	  a�sta	  iztēli;	  
mul>plikācijas	  filmas,	  kas	  izglīto	  un	  a�sta	  

sociālās	  iemaņas;	  viktorīnas,	  spēles.

nav ir

68 Моя	  Планета

Telekanāls	  «Моя	  Планета»	  —	  krievu	  
kogniFvais	  diennakts	  kanāls	  par	  ceļojumiem,	  
zinātni,	  vēsturi	  un	  cilvēkiem.	  «Моя	  Планета»	  

piedāvā	  skaFtājiem	  labākās	  sadzīves	  un	  	  
ārzemju	  programmas	  un	  dokumentālos	  

projektus.

nav ir

69 Наука	  2.0

Наука	  2.0	  –	  tas	  ir	  jauns	  zinātniskā	  Tv	  kanāla	  
formāts.	  Наука	  2.0	  missija	  ir	  izklaidēt,	  padarīt	  

aizraušanos	  ar	  zinātni	  	  s>līgu.	  SkaFtājus	  
sagaida	  raidījumi	  par	  kosmosu,	  medicīnu,	  
tehnoloģijām	  un	  lielo	  atklājumu	  vēsturi.

nav ir

70 LOLO

LoLo	  TV	  –	  tas	  ir	  jauns	  Latvijā	  veidots	  bērnu	  
televīzijas	  kanāls.	  Tā	  mērķis	  –	  ir	  dot	  iespēju	  
Latvijas	  bērniem	  skaF>es	  mul>plikācijas	  
filmas	  un	  pārraides	  savā	  dzimtajā	  valodā.

nav ir

71 CCTV	  Russian

CCTV	  Russia	  –	  visai	  pasaules	  auditorijai	  >ek	  
parādīta	  mūsdienu	  Ķīna.	  Televīzijas	  kanāla	  
pamatā	  ir	  informaFvie,	  izklaidējošie	  un	  
izglītojošie	  raidījumi	  krievu	  valodā.

nav ir

72 K1	  HD
K1	  HD	  -‐	  tās	  ir	  labākās	  Holivudas	  filmas	  HD	  
kvalitātē.	  Iekārtojies	  ērtāk,	  jo	  reklāmas	  

netraucēs	  baudīt	  izcilu	  kino.
nav ir

73 K2 K2	  –	  labākās	  mūsdienu	  Krievijas	  filmas	  ciparu	  
formātā	  ar	  skaņu	  Dolby	  Digital. nav ir

74 K1

K1	  –	  Kanālā	  K1	  	  ska>e>es	  izglītojošas	  
programmas	  par	  dzīvi,	  modi	  un	  slavenībām.	  
Šeit	  Jūs	  redzēsiet	  populārākos	  seriālus,	  kā	  arī	  
kvalitaFvas	  mākslas	  un	  dokumentālās	  filmas.

nav ir

75 Время

Время	  –	  unikāls	  vēsturiksi	  biogrāfisks	  kanāls	  
par	  izcilu	  personību	  dzīvi,	  gan	  mūsdienu,	  gan	  	  

leģendārām	  vēsturiskām	  personībām:	  
ak>eriem,	  spor>s>em,	  mūziķiem,	  poli>ķiem	  

un	  zinātniekiem.

nav ir

76 Zone	  Reality
Dokumentālo	  raidījumu	  kanāls.	  Programmu	  

veido	  interesan>	  no>kumi,	  dzīvesstās>,	  slēpto	  
kameru	  raidījumi.

nav ir

77 VH	  1
Lielbritānijas	  mūzikas	  kanāls.	  Programmu	  
veido	  populārākās	  melodijas	  no	  60-‐tajiem	  

gadiem	  līdz	  mūsdienām.
nav ir

78 CNN	  InternaIonal
Amerikas	  ziņu	  kanāls	  par	  no>kumiem	  visā	  

pasaulē. nav ir

79 Fox	  Life
Tas	  ir	  kanāls	  visai	  ģimenei.	  Populāri	  seriāli	  un	  

filmas,	  visskaFtākie	  šovi.. nav ir

80 Fashion	  TV

Fashion	  TV	  Vienīgais	  pasaules	  modes,	  
skaistuma	  un	  s>la	  kanāls,	  kurā	  >ek	  rādī>	  
modes	  s>li	  un	  tendences	  esošajai	  un	  

nākamajām	  sezonām,	  demonstrētas	  pasaules	  
vadošo	  modelētāju	  tērpu	  kolekcijas,	  jaunākās	  

modes	  ziņas,	  tema>skie	  raidījumi	  par	  
dizaineriem,	  supermodelēm,	  modes	  biznesu.

nav ir

81 Bloomberg	  TV
Bloomberg	  ir	  Ņujorkas	  kanāls,	  kas	  saviem	  

skaFtājiem	  piedāvā	  aktuālas	  finanšu	  ziņas	  un	  
to	  analīzi	  no	  visas	  pasaules.

nav ir

82 Hustler	  TV Ero>kas	  TV	  kanāls. nav ir

83 Daring	  TV Ero>kas	  TV	  kanāls. nav ir

84 MTV	  Hits
Eiropas	  mūzikas	  kanāls.	  Programmu	  veido	  
pārdotākie	  singli,	  videoklipi,	  ekskluzīvas	  
intervijas	  un	  iepazīšanās	  programmas.

nav ir

85 MTV	  DANCE
Eiropas	  mūzikas	  kanāls.	  Programmu	  veido	  

Hip-‐Hop	  un	  R&B	  mūzika,	  videoklipi,	  zvaigznes,	  
jaunie	  talan>.

nav ir

86 VH1	  Classic
Programmu	  veido	  populārākās	  melodijas	  no	  
60-‐tajiem	  gadiem	  līdz	  mūsdienām,	  kā	  arī	  

dziesmu	  topi	  un	  muzikāli	  raidījumi.
nav ir

87 Discovery	  Science
Kanāls	  velFts	  zinātnei.	  Tiek	  rādītas	  zinātniski-‐
populārās	  filmas	  un	  raidījumi,	  atklājumi,	  

pēFjumi,	  izgudrojumi.
nav ir

88 Discovery	  Travel	  &	  
Living

Discovery	  Travel	  &	  Living	  Channel	  piedāvā	  ne	  
vien	  iespēju	  iepazī>es	  ar	  pasaules	  

skaistākajām	  vietām,	  dažādu	  tautu	  kultūrām	  
un	  dzīves	  veidu,	  bet	  arī	  pašiem	  izplānot	  

ceļojumus.

nav ir

89 Discovery	  World

Kanāla	  Discovery	  World	  programmu	  veido	  
civilizācijas,	  kultūras	  un	  nāciju	  evolūcijas	  
tēmas,	  civilizācijas	  noslēpumi,	  krīzes,	  

atklājumi	  un	  ci>	  ar	  civilizācijas	  a�sFbu	  saisF>	  
procesi.

nav ir

90 ID	  InvesIgaIon	  
Discovery

Kanāls	  saviem	  skaFtājiem	  piedāvā	  filmas	  par	  
noziegumiem	  un	  to	  izmeklēšanu,	  stāsta	  par	  
interesan>em	  pēFjumiem	  par	  paranormālām	  
parādībām,	  medicīniskiem	  noslēpumiem	  un	  

vēsturiskiem	  no>kumiem.

nav ir

91 Eurosport	  HD

"Eurosport”	  HD	  ir	  augstas	  izšķirtspējas	  kanāls.	  
Programmu	  veido	  nozīmīgāko	  Eiropas	  un	  

pasaules	  sporta	  no>kumu	  translācijas	  Full	  HD	  
(1080i)	  formātā.

nav ir

92 Eurosport	  HD2

"Eurosport	  2”	  HD	  ir	  augstas	  izšķirtspējas	  
kanāls.	  Programmu	  veido	  nozīmīgāko	  Eiropas	  
un	  pasaules	  sporta	  no>kumu	  translācijas	  Full	  

HD	  (1080i)	  formātā.

nav ir

93 NaIonal	  Geografics	  
HD

Viens	  no	  pasaulē	  iecienītākajiem	  
populārzinātniskiem	  kanāliem,	  kas	  raida	  visu	  
diennak>.	  Programmā	  esošo	  izklaidējošo,	  
izglītojošo	  un	  aizraujošo	  dokumentālo	  filmu	  
saturu	  pas>prina	  izcila	  aWēla	  kvalitāte	  un	  

skaņa	  Full	  HD	  (1080i)	  formātā.

nav ir

94 Das	  Erste

Vācu,	  augstas	  izšķirtspējas	  izklaidējošs	  TV	  
kanāls.	  Programmu	  veido	  izklaidējoši,	  

informaFvi	  raidījumi,	  spēles,	  seriāli,	  mākslas	  
filmas,	  raidījumi	  par	  sportu	  un	  dzīvniekiem.

nav ir

95 ZDF

Augstas	  izšķirtspējas	  informaFvais	  TV	  kanāls.	  
InformaFvie	  raidījumi	  velF>	  kultūrai,	  izglīFbai,	  

dažādiem	  pasaules	  no>kumiem	  un	  
sabiedrībām,	  poli>kai,	  ekonomikai.

nav ir

96 Дождь
Krievijas	  ziņu	  kanāls.	  Programmu	  veido	  
krievijass	  ziņas	  par	  poli>ku,	  ekonomiku,	  

no>kumiem	  pasaulē.
nav ir

97 Comedy	  TV Krievijas	  humora	  un	  izklaides	  kanāls. nav ir

98 Tiji	  
Krievu	  TV	  kanāls	  bērniem.	  Kanāla	  

mērķauditorija	  ir	  bērni	  vecumā	  no	  3	  līdz	  8	  
gadiem	  ar	  atbilstoši	  tā	  saturu	  

nav ir

99 Gulli Bērnu	  TV	  kanāls. nav ir

100 TLC

Ja	  uzskatāt,	  ka	  ceļošana	  ir	  gulēšana	  pludmalē,	  
bet	  dzīvošana	  ir	  darbs/ģimene/tusiņš,	  tad	  
jums	  noteik>	  nepieciešams	  kanāls	  TLC,	  kurš	  
ne	  >kai	  paplašinās	  jūsu	  redzesloku,	  bet	  arī	  
piedāvās	  ikdienā	  realizējamas	  idejas.	  TLC	  

aizvedīs	  jūs	  uz	  tālākajiem	  pasaules	  nostūriem,	  
dārgākajiem	  veikaliem	  un	  neprāFgākajām	  

māju	  pārbūvēm.	  Jums	  atliks	  >kai	  izvēlē>es,	  ko	  
no	  tā	  visa	  īstenot.

nav ir

101 Discovery	  Science	  

Discovery	  Science	  ir	  Discovery	  saimes	  kanāls,	  kas	  
sniedz	  ieskatu	  zinātnieku,	  izgudrotāju,	  pētnieku	  un	  
vienkārši	  ziņkārīgo	  cilvēku	  dzīvē.	  Turklāt,	  visi	  viņi	  ir	  
ļo>	  atšķirīgi	  –	  kamēr	  vieni	  Discovery	  Science	  varoņi	  
lauž	  galvu,	  meklējot	  Visuma	  problēmu	  risinājumus,	  
ci>	  interesējas,	  kas	  no>ks,	  ka	  mikroviļņu	  krāsnī	  
uzsildīt	  benzīnu.	  Jebkurā	  gadījumā,	  pateico>es	  
neparastajai	  Discovery	  Science	  pieejai,	  daudzas	  

sarežģītas	  lietas	  sāks	  jums	  lik>es	  daudz	  
saprotamākas.

nav ir

102 AL	  JAZEERA Arābu	  ziņu	  kanāls nav ir

103 Телекафе

Телекафе	  ir	  kanāls	  par	  ēdienu	  kā	  pres>ža	  un	  
estē>skā	  baudījuma	  elementu.	  Tas	  ir	  kanāls	  
>em,	  kas	  pār>kas	  gatavošanu	  uzskata	  par	  
mākslu	  un	  atpūtu,	  kas	  uz	  kultūras	  dažādību	  
raugās	  ar	  gardēža	  acīm	  un	  mēģina	  emocijas	  

izprast	  caur	  garšu.

nav ir

104 1+1 Ukrainas	  televīzijas	  kanāls nav ir

105 FOX Izklaidējošs	  kanāls	  visai	  ģimenei nav ir

106 TV	  POLONIA Polijas	  televīzijas	  kanāls nav ir

107 TVP	  Kultura Polijas	  televīzijas	  kanāls nav ir

108 PRO	  ВСЕ Ukrainas	  televīzijas	  izklaidējošais	  kanāls. nav ir

109 TET Ukrainas	  televīzijas	  izklaidējošais	  kanāls. nav ir

110 MAXXI	  TV Ukrainas	  televīzijas	  izklaidējošais	  kanāls. nav ir

111 RUSSIA	  TODAY InvormaFvs	  Krievija	  ziņu	  kanāls	  angļu	  valodā nav ir

112 мир Krievijas	  televīzijas	  kanāls	  ģimenei.	   nav ir

113 Jurnal	  TV Ziņu	  kanāls nav ir

114 INTER	  + Ukrainas	  televīzijas	  izklaidējošais	  kanāls. nav ir


