Meklēt
Vairāk
ziņas



"Īstenības izteiksme"
ZIŅU ANALĪZE

Līdzšinējam nerezidentu banku biznesa modelim pienācis gals 
Šodien, 12:41

LATVIJĀ

VARAM aptur Rīgas «deputātu apklusināšanas noteikumus»; dome plāno izmaiņas
Šodien, 12:47

Papildināts 13:07

English Русский

LATVIJĀ

Par pārkāpumiem bāreņu namā «Līkumi» policijai ziņots jau 2014. gadā 
Šodien, 8:43

Latvijas Radio rezidences mākslinieks Zariņš: Pūles un sviedri ir tas, ko publika uztver vislabāk 

Futbola izlases kapteinis Vaņins: Zemāk mums vairs nav, kur krist

«Tīri Fakti»: Kā atpazīt kļūdas un maldināšanu datu vizualizācijā

Šonedēļ gaidāms krietns sals, bet Lieldienās kļūs siltāks, snigs un līs

Mongolijā atgriežas savvaļas zirgi 

«Kvēldiegs» - unikāla Latvijā maz pazīstamās gaisa dejas izrāde  

BASKETBOLS

Porziņģa fizioterapeits: Kristaps būs gatavs spēlēt jau
nākamās sezonas sākumā

LATVIJĀ

Par valsts naudu veiktās aknu transplantācijas pacienta
stāvoklis stabils
LATVIJĀ

Valdība jau drīz lems par skolas gaitām no sešu gadu
vecuma 

PASAULĒ

Krievijas tirdzniecības centra ugunsgrēka upuru skaits
pieaudzis līdz 64

Tiešraides

 TIEŠRAIDE

Latvijas dienasgrāmata

Šodien, 15:06

Lēna, mana mūža mīlestība. Seriāls
15:05 – 15:57

Valka 1917 *
15:15 – 15:58

Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras
15:00 – 15:39

Latvijas dienasgrāmata
15:06 – 15:36

Pēcpusdienas mūzika — raidījums "Ceļojums"
15:06 – 16:00

Promenāde
15:05 – 16:00

Портрет времени
15:10 – 15:55

Dienas programma
13:00 – 17:00

Mūzika
15:15 – 16:00

Jaunākie
VISAS

ZIŅAS
SPORTS
ĀRPUS ĒTERA
KULTŪRA
DZĪVE & STILS
LAIKA ZIŅAS
15:15 Stībelis izdod singlu «Dzīvo no jauna», septembrī gaidāms albums
15:01 LTV Ziņu dienesta vadītāja: Politiķu attieksmi pret sabiedriskajiem medijiem atspoguļo finansējums 
14:49 Hokeja vārtsargs Punnenovs ar Šveices «Tigers» pagarinājis līgumu līdz 2021. gadam
14:35 Divi sieviešu kinostāsti no Latīņamerikas kinoteātrī «Kino Bize»

14:35 Porziņģa fizioterapeits: Kristaps būs gatavs spēlēt jau nākamās sezonas sākumā
14:14 Senās mūzikas koncertu velta Lieldienu laikam un Rafaēla dzimšanas dienai
14:02 Simbolisms Baltijas mākslā: Konrāds Megi un viņa «Meditācija. Sieviete ainavā» 
13:59 Starptautisks ceļvedis tautasdziesmās: Vīnē prezentē latviešu pētījumu 
13:55 Hokejists Tralmaks: Viss brīvais laiks tiek veltīts mācībām, nekam citam 

Populārākie

Vairāk

Raidījumā «Ķepa uz sirds» atpazīst pusotru gadu pazudušo mīluli - suni Reiki  (3)

Reportāža: padomju okupācijas «101. kilometrs» - Brīdagas ciems Vidzemē  (2)

Lamā, bet pērk - cilvēki nepagurst lasīt erotisko «grāvēju» «Saplēstās mežģīnes» 

Daiļslidotāju Vasiļjevu spilgti rekordi paceļ nebijušos augstumos pasaules čempionātā  (3)

Latvijā ik gadu vidēji izzūd 140 ciematu   (3)

Deniss Vasiļjevs Milānā priecē skatītājus ar paraugdemonstrējumu 

«Novičok» izstrādātājs: Tas ir Kremļa roku darbs, un pēdas varēs sadzīt  (2)

Eksperti: Putins kļūs par Krievijas «ajatollu» 

Vairāk

Skats uz šodienu

BERNISTA B

Droša vide ta

S K AT I ES

K L A U S I ES

ZĪ MĒ

S P ĒL Ē

Latvijā

LTV Ziņu dienesta vadītāja: Politiķu attieksmi pret sabiedriskajiem medijiem atspoguļo
finansējums 
Politiķu attieksmi pret sabiedriskajiem medijiem atspoguļo budžets, kas tiem paredzēts. Latvijā tas ir viens no mazākajiem Eiropā, paliekot pat aiz Lietuvas un
Igaunijas. "Tas parāda, kā izturas politiķi un Saeima kopumā," intervijā Latvijas Radio raidījumā "Krustpunktā" sacīja Latvijas Televīzijas (LTV) Ziņu dienesta vadītāja
Iveta Elksne.
Šodien, 15:01

Muita konfiscē 17 472 pārus viltotu «Nike» apavu
Šodien, 9:12

Uzturētāji ar papildu naudu ūdens atvadei no grants
ceļiem centīsies panākt ilgtermiņa rezultātus 
Šodien, 8:29

Latvijas iedzīvotājiem vēl joprojām klibo higiēnas un
sporta paradumi  
Šodien, 7:51

«Cert»: Dziesmu svētku biļešu tirgotāji nav izdarījuši visu
uzbrukuma novēršanai 
Šodien, 7:49

Rīgā 1500 priekšlikumu par teritorijas plānojumu līdz 2030. gadam 
Ārsti prognozē – gripa cirkulēs līdz aprīļa beigām 
OECD vērtēs Latvijas skolēnus, arī viņu izpratni par politiku 
Vējonis: Vēsture māca, cik svarīga ir brīvība 
Latvijā notikusi pirmā aknu transplantācija par valsts naudu
Pārmet necaurspīdību kredītiestāžu likvidatoru atlasē 
Jūrmalā cīnās pret apbūvi kāpu teritorijā 
Jēkabpilī aizvadīts vakanču gadatirgus 
Pērn Latvijas pilsonība atņemta 207 cilvēkiem 

Vairāk

Ekonomika

Līdz 27. martam darba devējus aicina pieteikties speciālistu apmācībai 

Mazie un vidējie uzņēmumi var pieteikties Rīgas domes atbalstam 

«S&P Global» saglabā Latvijas kredītreitingu “A-“ līmenī

Deklarāciju iesniedzēji Valkā tik cītīgi, ka ar vienu VID
darbinieku nepietiek 

Par «KVV Liepājas metalurga» maksātnespējas
administratori ieceļ Vitu Diku

Jaunie jūrnieki raujas uz tirdzniecības kuģiem, Latvijā

paliek vien vecie zvejnieki 

ASV atliek tarifu piemērošanu ES tēraudam un alumīnijam
līdz 1.maijam 

Apstiprina ASV valsts budžetu
Jaunie ASV tarifi pagaidām neattieksies uz ES
Atsāk diskusijas par neonikotinoīdu aizliegšanu, lai pasargātu bites 

Vairāk

Pasaulē

Vācijā bēgļi un vietējie trūkumcietēji nevar sadalīt bezmaksas pārtiku 
Vācija ir viena no Eiropas bagātākajām valstīm, turklāt ar labu sociālās drošības sistēmu. Tomēr tas nenozīmē, ka visiem Vācijā klājas labi. Apmēram 1,5 miljoni
iedzīvotāju spiesti stāvēt rindās pēc brāķētas bezmaksas pārtikas. Līdz ar bēgļu pieplūdumu konkurence uz labdarības pakalpojumiem saasinājusies, liekot
saasināties attiecībām starp sociāli mazaizsargātajām sabiedrības grupām.

Atklāj tiešo lidojuma reisu starp Austrāliju un Lielbritāniju
Atklāts pirmais tiešais avioreiss starp Austrāliju un Lielbritāniju. Gandrīz 15 000 kilometrus garo distanci lidmašīna “Boeing 787 Dreamliner” nolidoja 17 stundās.

Bulgārijā notiek ES un Turcijas samits
Ugunsgrēkā tirdzniecības centrā Krievijā 48 bojāgājušie
Tūkstošiem cilvēku Barselonā protestē pret Pudždemona aizturēšanu
Vācijā aizturēts Katalonijas bijušais premjerministrs Karless Pudždemons
Baltkrievijā aiztur ap 30 opozīcijas protestētāju
Izraēla pēc robežincidenta Gazas joslā bombardē «Hamas» bāzi 
Obama Japānā: Ziemeļkoreja joprojām ir drauds

Vairāk

Ziņu analīze
ZIŅU ANALĪZE

«Novičok» izstrādātājs: Tas ir Kremļa roku darbs, un pēdas
varēs sadzīt  (2)
ZIŅU ANALĪZE

Taksistiem oficiāli uzrāda tikai vienu darba nedēļu mēnesī


ZIŅU ANALĪZE

Eksperti: Putins kļūs par Krievijas «ajatollu» 
ZIŅU ANALĪZE

Bijušo Centrāltirgus vadītāju sāk tiesāt par kukuļa
izspiešanu  (1)

Interesanti
LATVIJĀ

Latvijā ik gadu vidēji izzūd 140 ciematu   (3)
LATVIJĀ

Ledlauzis-vectētiņš «Varma» šogad svinēs 50. jubileju 

VECĀKI UN BĒRNI

Lieldienu un pavasara noskaņās - ceļvedis ģimeniskām
brīvdienām

VECĀKI UN BĒRNI

Grūta izvēle - bērni vai māksla. Ilonas stāsts

ŠO NEDĒĻ

KG KULTŪRAS
ŽŪRIJA IESAKA

Eva Johansone
Aktuālā kultūrliste

Atgādināšu, ka šobrīd kinoteātros arī plašs latviešu filmu piedāvājums. Publiskajā telpā jūsmīgas atsauksmes
izskan par bērnu un ģimenes piedzīvojumu filmu "Paradīze 89". Rīdzinieces Paula un Laurēns vasaras
brīvlaikā ierodas pie māsīcām Maijas un Lindas, kuras dzīvo idilliskā mazpilsētā. Pieaugušo nepieskatītā četru
meiteņu komanda bauda brīvību, iztēlojoties, kā ir būt pieaugušām.

Tā vien šķiet, ka saules kļuvis vairāk un visi gaida priecīgo pavasari, taču ziemīgajos vakaros arvien gribas
padomāt par lielajiem jautājumiem, kas urd mūsu zemapziņās. Tos lieliski iekustina Liānas Langas
piektais dzejoļu krājums "Velēnu kleita". Dzejoļi skaisti, bet smeldzīgi. Tiek risināti Lielie jautājumi, to atzīst arī
pati autore Liāna Langa.

Tiem, kuriem nav bijis laika apmeklēt teātri un tiem, kuriem patīk labas izrādes redzēt atkārtoti, šis ieteikums
jums! Latvijas Televīzijas raidījumu cikls "Teātris.zip" atsāk 2018. gada ziemas/pavasara sezonu. Katru
sestdienu LTV1 plkst. 21.25 būs skatāmi kopumā 10 jauni izrāžu ieraksti.

Kultūra

Stībelis izdod singlu «Dzīvo no jauna», septembrī gaidāms albums

Divi sieviešu kinostāsti no Latīņamerikas kinoteātrī «Kino Bize»

Senās mūzikas koncertu velta Lieldienu laikam un Rafaēla dzimšanas dienai

Simbolisms Baltijas mākslā: Konrāds Megi un viņa
«Meditācija. Sieviete ainavā» 

Starptautisks ceļvedis tautasdziesmās: Vīnē prezentē
latviešu pētījumu 

Radošās partnerības programma «RaPaPro» atver trešo
grāmatu; jau īstenots 21 projekts

Imanta Ziedoņa dzeja angļu valodā – pirmo reizi Londonas
Grāmatu tirgū 

Klausies

Ērika Ešenvalda «Vulkānu simfonijas» pasaules pirmatskaņojums koncertzālē «Cēsis»
Foto: LNSO

Skaties



Berlīnes kinofestivāls: ko sola jaunais kino? 
22. februāris, 23:33

Vairāk

Sports

Hokeja vārtsargs Punnenovs ar Šveices «Tigers»
pagarinājis līgumu līdz 2021. gadam

Hokejists Tralmaks: Viss brīvais laiks tiek veltīts mācībām,
nekam citam 

Kanādas kērlingistes 17.reizi triumfē pasaules čempionātā

LFF izmeklēs aizdomīgu pārbaudes spēli starp divām
pirmās līgas komandām

Latvijas šorttreka opera tuvojas kulminācijai 

Ar pieticīgu Bertāna spēles laiku «Spurs» neizdodas
turpināt uzvaru sēriju
Ostapenko pārvar Maiami turnīra trešo kārtu
Jonass uzvar arī pasaules čempionāta trešajā posmā
Blakusvāģu kantētāja Mucenieka ekipāža izcīna 7. vietu PČ pirmajā posmā
Gorkšs pēc zaudējuma Gibraltāram: Šobrīd nespēju piecelties no krēsla
Virslīgas kausu pēcspēles sitienu sērijā izcīna RFS 
Latvijas un Igaunijas apvienotajā čempionātā uzvar «TTT Rīga» 
Latvijas futbola izlase piekāpjas Gibraltāram
Deniss Vasiļjevs Milānā priecē skatītājus ar paraugdemonstrējumu 
Rastorgujevs noslēdz sezonu ar 27. vietu masu startā

Vairāk

Pasaki paldies savam trenerim!



«Mans treneris» Vilnis Kozlovskis: Man bokss ir asinīs



Inta Andrejānova
Peldēšana

Andrejs Puķītis
Vieglatlētika

Maksims Bogdānovs
Hokejs

Ārpus ētera

Vita Anstrate: «Sistēmas bērnu» atspoguļošana – no tabu tēmas līdz visas sabiedrības
aktualitātei
Šogad Latvijas Žurnālistu asociācijas ikgadējā konferencē tiku aicināta citiem žurnālistiem pastāstīt par „sistēmas bērniem”. Par projektu, kas izraisījis plašu
rezonansi. Cik viegli atspoguļot tematu, par kuru līdz šim skaļi nerunāja? Ar kādām grūtībām nācies saskarties? Un kādas uzvaras ir gūtas?

Atis Klimovičs: Kauna vēstījums no Latvijas prezidenta
Sliktu signālu valsts iedzīvotājiem un mūsu partneriem citās valstīs nosūtījis prezidents Raimonds Vējonis, pēc vairāku dienu pārdomām tomēr izšķiroties apsveikt
agresīvās kaimiņvalsts “jauno” prezidentu Vladimiru Putinu.

Autori

Jānis Buholcs

Dr. sc. comm., Vidzemes augstskolas docents

Anda Rožukalne

Dr.sc.soc., RSU asoc. prof.

Guntars Meluškāns

lsm.lv autors

Vairāk
TĒMA

Latvijas valsts simtgade

Sieviešu vokālā ansambļa «Jūti» dalībnieces kopā dzied kopš trīs gadu vecuma

Teritorijai ap Brīvības pieminekli piešķir nosaukumu «Brīvības laukums»

Simbolisms Baltijas mākslā: Pēteris Krastiņš un viņa «Jauns mēness»

Jo šausmīgāk, jo labāk. Jura Ābola «Normālā fizioloģija»

Vairāk par šo tēmu

Labākais no radio NABA

#76 «Bērnības milicija» albums «Mūzika dejām» (2004)


Igaunijas starpkaru perioda labākā popmūzika

«Kā bija patiesībā?» - Etīžu teātris «NERTEN»





Kriminālais komiskums filmā «Kriminālās ekselences
fonds»


Vecāki un bērni

Eksperiments ar olu. Dienas darbiņš

Žagariņi pēc omes receptes! Gatavojam kopā ar bērniem!

«Nepaej garām!» aicina: Palīdzi piepildīt Montas sapņus!


Atrodi atšķirības! Dienas darbiņš mazajiem

LTV labdarības akcijā «Nepaej garām» vāks ziedojumus
vasaras nometnēm bērniem ar īpašām vajadzībām 

Kā Rūne kļūst par supervaroni! «Brūne» - jauna grāmata
bērniem

Skola brīvā dabā. Brīvdabas skolas pedagoģiskās iespējas 

Jauna bilžu grāmata lieliem un maziem - «Suns, kurš atrada skumjas»

«Centiņš un Eiriņa» - interaktīva grāmata mazajiem lasītājiem par naudu

Rēzeknes teātra «Joriks» jaunums - bērnības kolāža «Dievs. Daba. Darbs»

Viņas bērnam būs karaliska nākotne bez bērnunama. Elizabetes stāsts

Eksperimenti ar ūdeni Pasaules ūdens dienā

Putni tiešraides kamerās: Jūras ērgļi jau perē pirmo olu 

Vairāk

Dzīve & stils

Kādas ir darbinieku tiesības svētku laikā 
Vai svētku brīvdienas darba devējam ir jākompensē? Kas notiek, ja tomēr oficiālajās brīvdienās ir jāstrādā? Un kas notiek ar šīm brīvdienām, ja svētku laikā ir
paņemts atvaļinājums? Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība (LBAS) LTV “Rīta panorāmai” skaidroja, kā ir ar darba tiesībām svētku laikā.
Šodien, 9:04

#LV99plus: Līdz Lieldienām aizliegti visi izklaides pasākumi
Vakar, 21:28

Liepājnieces Mudras Grīnbergas bērnība bija Sibīrija un
pazemojumi  (1)
Vakar, 18:26

Kā izvēlēties videi draudzīgāku veļas mazgāšanas līdzekli?

Vakar, 15:42

Raidījumā «Ķepa uz sirds» atpazīst pusotru gadu pazudušo
mīluli - suni Reiki  (3)
Vakar, 13:04

Nacionālās bibliotēkas izstādes šogad akcentēs valsts veidošanās procesu 
Reportāža: padomju okupācijas «101. kilometrs» - Brīdagas ciems Vidzemē 
Kazas siers, ceptas bietes un upeņu pumpuri - pavasara enerģijai
Kas un kāpēc jāzina par Baltkrievijas neatkarības proklamāciju pirms 100 gadiem

Piemin komunistiskā genocīda upurus 
#LV99plus: Žurku indēšanai iesaka izmantot baktērijas
Tiešraides ieraksts: Eirovīzijas dalībnieku «pre-party» Rīgā 
FOTO: Kārlis un Linda ar tandēma velo sasniedz Andu kalnu grēdu 

Vairāk

Cilvēkstāsti

Alise un viņas tētis stāsta – ko nozīmē gaidīt plaušu donoru jau otro gadu 
Alise Kukaine ir cistiskās fibrozes paciente, kurai nepieciešama plaušu transplantācija un kura atbilstošo donoru gaida jau otro gadu.
21. marts, 23:18

Jolantai nieri nācās pārstādīt trīsreiz 
21. marts, 22:53

«Panorāmai – 60»: Kārļa Miksona rūpe – ziņas ne tikai
pusdeviņos vakarā 
20. marts, 21:15

Meksikāņa Havjera Garsijas gvakamoles recepte un Latvijā
izdzīvotais no keramiķa līdz pavāram 
20. marts, 19:44

Latviete Dubaijā glābj pamestus suņus   (1)
18. marts, 14:21

Vajag kapāt un būt ar lielāku pašapziņu. «kim?» dibinātājas Zanes Čulkstenas pieredze 
Izrādes «Garā dzīve» sestā aktrise – «Panorāma» 
Valmieras puses jaunais lauksaimnieks: Kad iedzen stūrī, jāmeklē izeja! 
«Panorāmai 60»: Cilvēks - orķestris jeb «šerpā» Ilze Nagla 
«Panorāmai – 60»: Gunārs Dūzis Latvijas Televīzijā jau 45 gadus 
«Panorāmai – 60»: Operators Māris Jurgensons – prasmīgs redzēt skaisto laukos 
«Panorāmai – 60»: Daina Zalamane un Vilnis Meliņš novēl mainīties līdzi laikam
«Panorāmai – 60»: Diktors Uldis Deisons – prieks būt jaunāko notikumu epicentrā 
Agritas Krieviņas simtgades apņemšanās – 100 cilvēkiem iemācīt darināt pastalas 

Vairāk

Foto



Tirdzniecības centrā Krievijā noticis traģisks ugunsgrēks
Šodien, 11:17 | 19 bildes

Zvejniecība Kurzemē

Ilmāra Znotiņa Phjončhanas olimpisko fotogrāfiju izstādes atklāšana

Roņu mazuļi Ventspils piekrastē

Laika prognoze
Izvēlies pilsētu:
Rīga

Rīga
PIRMDIENA
26. Marts

+1 °C



Apmācies
Z/ZR vējs, 4,10m/s
Saullēkts: 07:12
Saulriets: 19:46
Mitrums: 95,00%
Spiediens: 757,14 mmHg
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18:00-00:00

+4 °C



5,00m/s
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5,00m/s

OTRDIENA
27. marts

TREŠDIENA
28. marts

CETURTDIENA
29. marts

PIEKTDIENA
30. marts









0 °C

0 °C

-2 °C

-2 °C

0 °C
 3,50m/s

00:00-06:00
06:00-12:00
12:00-18:00
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0 °C
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 3,30m/s
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-3 °C
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-7 °C
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0 °C
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-2 °C



4,70 m/s

Laika prognozes no yr.no
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