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DĖL STEIGIAMO MEDIJŲ RĖMIMO FONDO 
 
Lietuvos verslo konfederacija, išnagrinėjusi Visuomenės informavimo įstatymo 2, 6, 27 ir 28 

straipsnių pakeitimo projektą (toliau – Įstatymo projektas), iš esmės pritaria jo tikslui – keisti Lietuvos 
žiniasklaidos paramos modelį, ir teikia pastabą. 

Lietuvos verslo konfederacijos manymu, steigiamu Medijų rėmimo fondo lėšomis neturėtų būti 
tiesiogiai ar netiesiogiai remiamas visuomeninis transliuotojas. Visuomeninis transliuotojas gauna 
finansavimą tiesiogiai iš valstybės biudžeto, pastarojo veiklą reglamentuoja atskiras Lietuvos 
nacionalinio radijo ir televizijos įstatymas.  Nustačius reguliavimą, įgalinantį Medijų rėmimo fondo 
projektais finansuoti visuomeninį transliuotoją, būtų suponuojama, kad visuomeniniam transliuotojui 
reikalinga parama, kaip ir kitiems paramos gavėjams. Tai nebūtų tikslinga ar teisinga – visuomeninis 
transliuotojas turi ypatingą funkciją visuomenėje, įgyvendina savo misiją, Lietuvos nacionalinio radijo 
ir televizijos įstatyme nustatytas pareigas ir visuomenės jam keliamus tikslus valstybės biudžeto 
lėšomis. Medijų rėmimo fondo lėšomis finansuojant visuomeninį transliuotoją, būtų laikoma, kad 
pastarasis lygiomis sąlygomis veikia toje pačioje rinkoje kaip ir kiti Medijų rėmimo fondo paramos 
gavėjai ir siekia tų pačių tikslų, o taip nėra. Visuomeninio transliuotojo finansavimas jau yra 
skiriamas atsižvelgiant į pastarojo funkcijų atlikimą, pareigų įgyvendinimą ir visuomeninių 
tikslų įgyvendinimo užtikrinimą.  

Atsižvelgiant į tai bei į dvigubo visuomeninio transliuotojo finansavimo iš valstybės biudžeto 
grėsmę, steigiant Medijų rėmimo fondą raginame nustatyti, kad Medijų rėmimo fondo projektai 
negalėtų būti transliuojami ar viešinami visuomeninio transliuotojo sklaidos kanaluose. 

Taip pat atkreipiame dėmesį, kad siekiant išvengti dviprasmiško 28 straipsnio 18 dalies 
interpretavimo, siūlome minėtos dalies 3 punktą patikslinti nurodant, kad visų juridinių ir fizinių 
asmenų naujienų, tiriamosios ir šviečiamosios žurnalistikos projektai yra prioritetiniai. Nepatikslinus 
minėto punkto,  galimai interpretuotina, kad prioritetiniais būtų laikytini tik kultūrinės ir regioninės 
žiniasklaidos atliekami naujienų, tiriamosios ir šviečiamosios žurnalistikos projektai. 

Dėkojame už bendradarbiavimą. 
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