
EKOFON TV PAKETO BAZINIS2 KANALŲ SĄRAŠAS

Kanalų sąrašas atnaujintas: 2014-05-30

Numeris Pavadinimas Aprašymas Kalba

1 LRT
Televizija Visuomeninė televizija lietuvių 

2 Lietuvos ryto
televizija Naujas nacionalinis bendro formato kanalas lietuvių 

3 TV 3 Įvairaus turinio TV programa lietuvių 

4 LNK Įvairaus turinio TV programa lietuvių 

5 TV 6 TV programa jaunimui lietuvių 

6 TV8 Aukštos kokybės laidos ir filmai, pokalbių šou ir serialai, telenovelės ir gyvenimo būdo
laidos, pozityvioji animacija vaikams lietuvių 

7 Baltijos TV Įvairaus turinio TV programa lietuvių 

8 TV 1 Subalansuota miestui, bet tinka visiems lietuvių 

9 Info TV Informacinis pažintinis kanalas lietuvių 

10 Liuks! TV Pramoginis kanalas lietuvių 

11 LRT Kultūra Kultūros kanalas lietuvių 

12 TVP Polonia Laidos apie Lenkijos gyvenimą ir lenkus visame pasaulyje  lenkų 

13 TVP Kultura
(PL)  lenkų 

14 
Pervyj
Baltijskyj
Kanal 

Naujienos, publicistika, originalios autorinės, švietėjiškos, pažintinės bei pramoginės
laidos ir filmai rusų 

15 RTR Planeta Kanalas visai šeimai: filmai, serialai, informacinės, publicistinės, pramoginės
programos, muzika, sportas, dokumentiniai filmai, programa vaikams rusų 

16 NTV Mir Geriausios Rusijoje sukurtos laidos, serialai ir šou rusų 

17 Ren TV
Baltic Populiarios autorinės laidos, filmai, pramogos ir specialūs TV projektai rusų 

18 RBK TV programa apie verslą bei kultūrą, pramogų verslą, kiną ir sportą rusų 

19 RTVi Europe Naujienos, serialai, filmai, muzika, sportas rusų 

20 Belarus TV Valstybinė Baltarusijos TV programa rusų 

21 TVCi Istorija, publicistika rusų 

22 Illuzion+ (RU,
firlmai) 

Kultiniai filmai ir serialai. Visų žanrų hitai! Komedijos, melodramos, veiksmo filmai,
fantastika, animacija - viskas viename kanale. Filmai, kuriuos norisi žiūrėti vėl ir vėl rusų 

23 TNT film Flmų kanalas „Showtime“ - veiksmas ir adrenalinas be perstojo! Veiksmo filmų klasika
tapę Holivudo hitai rusų 

24 
SET - Sony
Entertainment
Television 

Populiarūs ir visame pasaulyje žinomi serialai, žymiausių Holivudo studijų filmai ir
įtraukiantys realybės šou bei žaidimai 

rusų,
anglų 

25 Dom Kino Vaidybinių filmų kanalas. Virš 1000 filmų ir TV serialų transliuojamų 24 valandas per
parą rusų 

26 
National
Geographics
Channel  

Nat Geo transliuoja dokumentinius filmus, kurie pateikia mokslo, gamtos, kultūros ir
istorijos įdomybes 

rusų,
anglų 

Nat GEO rusų,



27 Nat GEO
Wild  rusų,

anglų 

28 Travel
Channel Kelionių mėgėjams. Patrauklūs reportažai ir įvairios temos rusų 

29 Discovery
Channel Pasaulio tyrinėjimai, nuotykiai, mokslo ir technologijos naujovės, gamta bei istorija 

rusų,
lenkų,
anglų 

30 Discovery
World 

Atskleidžia, kaip bėgant amžiams keitėsi žmonių gyvenimas. Čia pasakojami pamirštų
tautų likimai, atgimstančios kultūros, skirtingi tikėjimai ir jų prieštaravimai 

rusų,
anglų 

31 Discovery
Science 

Parodo mokslo įtaką mūsų gyvenimui ir pristato naujausius mokslo ir technologijų
pasikeitimus 

rusų,
anglų 

32 Nauka2 Parodo mokslo įtaką mūsų gyvenimui ir pristato naujausius mokslo ir technologijų
pasikeitimus rusų 

33 Animal
planet 

Gyvūnijos pasaulis ir kasdieninis žmonių santykis su gamta ir gyvūnais. Vaidybiniai ir
dokumentiniai filmai gyvūnijos temomis 

rusų,
anglų 

34 Moya
Planeta 

Originalaus turinio pažintinė programa apie keliones, istoriją, mokslą ir žmones.
Istorijos mįslės, visatos paslaptys, naujos technologijos, patys gražiausi Žemės
kampeliai, patys keisčiausi ritualai 

rusų 

35 TDK Kanalas moterims rusų 

36 Tele Café 
Tai kanalas apie maistą, kaip prestižo elementą ir estetinio mėgavimosi šaltinį,
kanalas visiems, kam maisto gaminimas yra menas ir malonumas. Telekafe žiūri į
nacionalinių virtuvių įvairovę gurmano akimis, stengdamasis patirti emocijas per skonį 

rusų 

37 Fine Living  Stilingo gyvenimo būdo kanalas rusų,
anglų 

38 TLC Travel
Living  Kelionių bei gero gyvenimo megėjams rusų,

anglų 

39 Sport 1 Sporto kanalas lietuvių 

40 Extreme
Sports 

Sporto kanalas, transliuojantis ekstremalių sporto šakų tokių, kaip snieglenčių, kalnų
dviračių, riedučių, banglenčių ir daugybę kitų, renginius  

rusų,
anglų 

41 Eurosport Daugiau nei 100 sporto šakų apžvalga ir svarbesni renginiai anglų 

42 Eurosport 2 Sporto kanalas, kuris papildytas krepšinio transliacijomis anglų 

43 Boec TV Tikriems kovos menų aistruoliams skirtas rusiškas kovos menų kanalas rusų 

44 Ohota i
Rybalka TV kanalas apie medžioklę ir žvejybą. Profesionalams ir mėgėjams rusų 

45 

Pervyj
Baltijskyj
Muzykalnyj
Kanal 

Muzika rusų 

46 VH1 Europe 
Muzikinis kanalas, skirtas 25-44 metų amžiaus auditorijai. Jame galima
išgirsti šiuolaikinę muziką bei 80-ųjų ir 90-ųjų metų hitus, o vakarais žiūrėti
dokumentinius filmus, interviu su žvaigždėmis 

anglų,
vokiečių 

47 MTV Europa Vienas populiariausių muzikinių televizijos kanalų pasaulyje anglų 

48 Euronews Žinių programa rusų,
anglų 

49 BBC World Pasaulio naujienos, reportažai, dokumentiniai filmai, orų prognozė ir laidos apie
gyvenimo būdą visą parą anglų 

50 CNN Žinių programa anglų 

51 Bloomberg Verslo, finansinės ir rinkos naujienos iš viso pasaulio anglų 

52 Super RTL Įvairaus turinio TV programa  vokiečių 

53 RTL Pramoginės laidos visai šeimai: įvairūs filmai, sporto ir kitos naujienos vokiečių 

54 Smile of a
Child Krikščioniška TV programa vaikams anglų 



55 Cartoon
Network Populiarūs animaciniai filmai anglų 

56 Jim Jam Programa ikimokyklinio amžiaus vaikams. Jokios agresijos 
lietuvių,
rusų,
anglų 

57 Blue Hustler Erotinis pramogų kanalas, rodomas naktį (nuo 1-os valandos nakties) anglų 

58 LRT HD Visuomeninė televizija lietuvių 
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