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Eessõna
Eesti Rahvusringhääling (edaspidi ERR) on rahvusringhäälingu seaduse alusel moodustatud avalikõiguslik juriidiline isik. ERR-i tegevuse raamistiku ja põhiülesanded sätestab rahvusringhäälingu seadus.
Eesmärke ja ülesandeid täpsustab iga aasta alguses järgnevaks 1 + 3 aastaks ERR-i nõukogu poolt
kinnitatav arengukava. Eelarve omakorda täpsustab ja vajadusel korrigeerib arengukavas seatud
eesmärke, arvestades algava aasta riigieelarve seadusega määratud eelarvelise toetuse suurust ning
aasta jooksul toimunud arenguid ühiskonnas ja ERR-is.
Rahvusringhäälingu 2015. aasta tekkepõhine eelarve on planeeritud jäägiga. Kuludeks on planeeritud
32,39 miljonit eurot ja tuludeks koos omatuludega on prognoositud 32,48 miljonit eurot. Riigieelarvega
määratud põhitegevuse toetus on 28,014 mln eurot, mis on suurenenud võrreldes eelmise aastaga 3,345
miljoni euro võrra (eelarveline toetus 2014. aastal 24,669 mln eurot) ja muudeks tuludeks on planeeritud
1,793 miljonit eurot. Sihtotstarbelised eraldised riigieelarvest investeeringuteks on 2,668 mln eurot, mida
on 735 tuhat eurot enam kui 2014. aastal (2014. aasta eelarves kajastus 400 tuhande ulatuses 2013. aastal
kasutamata jäänud investeeringuvahendeid). Lisavahendid on mõeldud uudistemaja (senine vana
raadiomaja) rekonstrueerimistööde esimeseks makseks (700 tuhat) ning venekeelsete programmide
tugevdamiseks. Aastatel 2015-2018 on uudistemaja ehitusele planeeritud eraldada kokku 5,352 mln eurot
(sh käibemaks).
Tulevasteks aastateks n-ö baasi jääva ressursina on riigieelarvelisele toetusele lisaandunud 694 tuhat
eurot, mis on ennekõike mõeldud töötasude kasvuks ning 398 tuhat eurot olemasolevate venekeelsete
programmide, saadete ning võrgumeedia tugevdamiseks. Sihtotstarbelisena on 2015. aastaks eraldatud
2,533 miljonit eurot venekeelse telekanali käivitamiseks ja eetrisse andmiseks alates 2015. aasta sügisest.
Venekeelse kanali piisav, stabiilne ja jätkusuutlik rahastamine peab saama esmase kinnituse riigi
eelarvestrateegia 2016-2020 vastuvõtmisega Vabariigi Valitsuse poolt 2015. aasta kevadel ning lõpliku
kinnituse 2016. aasta riigieelarves.
2015. aasta eelarve esitatud kujul võimaldab jätkata Eesti Rahvusringhäälingu seadusest tulenevate
eesmärkide ja ülesannete täitmist varasemate aastate jooksul väljakujunenud mahtudes ja ulatuses.
Oluliselt kasvab 2015. aastal venekeelsete saadete maht, seda ennekõike loodava venekeelse telekanali
arvel. Eesti venekeelsele elanikkonnale suunatud telekanali eesmärk on pakkuda objektiivset ja
mitmekesist informatsiooni Eestis ja maailmas toimuvast, ärgitada Eestis elavaid venelasi senisest enam
mõtlema ja kaasa rääkima ühiskonna ees seisvate probleemide üle ning suheldes erinevate
saateformaatide kaudu väga tihedalt kohaliku venekeelse kogukonnaga, pakkuda alternatiivi Venemaal
loodud teleprogrammidele. Raamiks uuele teleprogrammile on teadmine, et tuleb luua euroopalikele
avalik-õiguslikele standarditele vastavat ning Eesti elukeskkonnast ja kultuuriruumist lähtuvat
teleprogrammi. Venekeelse telekanali käivitumisel liiguvad ETV2 kanalilt sinna ka venekeelse „Aktuaalse
kaamera“ saated.
Veel enne uue telekanali käivitumist on aasta algusesse planeeritud mitmeid tegevusi, mis samuti
aitavad parandada ERR-i loodud venekeelse infovälja mahtu ja kvaliteeti. Jaanuaris käivitub venekeelse
„AK“ lisana nädalat kokkuvõttev saade ehk kasvab venekeelsete teleuudiste maht, edenema peab
venekeelsete veebiuudiste tase ning lugude arv ja seni projektipõhiselt rahastatud venekeelsed
raadiosaated saavad programmis kindla väljundi, samuti kasvab oluliselt Raadio 4 aktiivsus
võrgumeedias. Nende eesmärkide täitmiseks suurendatakse toimetuste koosseisusid nii Raadio 4-s kui
ka portaalis rus.err.ee. Õppeprogrammi läbimise järel alustavad Narvas ja Tartus tööd täiendavad
venekeelsed televõimekusega korrespondendid ning märgatavalt kasvab neis linnades asuvate
toimetuste tehniline võimekus.
2015. aasta kõige olulisemaks, erinevaid meediaid läbivaks projektiks on 1. märtsil toimuvatele Riigikogu
valimisele eelneva valimiskampaania kajastamine. Jaanuaris ja veebruaris vahendavad ERR-i tele- ja
raadioprogrammid ning internetikeskkonnad ulatuslikult erakondade ning üksikkandidaatide
valimisplatvorme ja jälgivad kampaania käiku. Lisaks pakutakse omalt poolt auditooriumile mitmeid
erisaateid, mille käigus püütakse valijatele anda võimalikult selgepiiriline ülevaade valimistel osalevate
jõudude seisukohtadest ning eesmärkidest. Uudisteportaali ja ETV2 koostöös antakse võimalus
üksikkandidaatidele oma seisukohtade tutvustamiseks ning lisaks saavad uudisteportaalis kõik
erakonnad võimaluse oma kampaaniateadete edastamiseks. Valimispäeva õhtul annab huvilistele
võimalikult operatiivse ja üksikasjaliku ülevaate valimistulemustest ETV, Vikerraadio, Raadio 4 ja
uudisteportaali ühisjõud.
2015. aastal jätkub võrgumeedia ehk uue meedia areng. Arengukava näeb ette, et 2015. aasta lõpuks
peab ERR-i poolt loodud meediasisu erinevatel internetiplatvormidel tarbima iganädalaselt vähemalt 400
tuhat inimest. Selle eesmärgi täitmiseks viiakse 2015. aasta alguses lõpule veebitoimetuste
reorganiseerimine ja töökorralduse muutused selliselt, et kasvab uudiste operatiivsus ja maht, senisest
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olulisemalt tõhusama veebitoe saavad olemasolevad raadio- ja telesaated, edenevad tele- ja
raadioprogrammide järel- ning otsevaatamise ja -kuulamise tehnilised võimalused ning uuenduse saavad
ka ERR-i meediasisu mobiilsetel platvormidel pakkuvad rakendused. Aasta alguses käivitub uus lastele
suunatud veebileht, pakkudes ETV2 poolt hoolikalt valitud arendavat ja silmaringi avardavat sisu ning
seda hakkab täiendama Vikerraadio toimetuse ja Tallinna Ülikooli tudengite koostöös lastele loodud
õhtu- ja järjejuttude rakendus mobiilsetele seadmetele. Koostöös Tartu Ülikooli ja teiste avalik-õiguslike
ülikoolidega teeb olulise arenguhüppe ERR-i uudisteportaali teadusrubriik. Tänu loodavale
ühiendtoimetusele avaldub oluliselt kajastatavate teadusteemade ring ning kasvab päeva jooksul
ilmuvate lugude arv.
Nagu igal pool mujal, nii ka Eestis, langeb traditsioonilisel moel ehk kindlal kellaajal ja saatekava põhiselt
telekat vaatavate või raadiot kuulavate inimeste arv. Lineaarset meediatarbimist asendab mittelineaarne
ehk raadio- ja telesaateid jälgitakse nende eetris oleku ajast ning vastuvõtja asukohast sõltumatult ehk
praktiliselt üle maailma. Olles aktiivne sotsiaalmeedias ja kasutades uue meedia võimalusi on ERR-i
eesmärk säilitada kontakt vähemalt miljoni inimesega nädalas.
2015. aastal muutub ja areneb enim ETV2 programm. Ehkki ETV2 ei ole kasvanud täiemahuliseks
teleprogrammiks, kasvab aktiivse programmi maht argipäeviti vähemalt 15 tunnini ja nädalavahetusel 16
tunnini päevas. Programmi lisandub mitu lastele mõeldud saatesarja, täiendust saavad teadussaated
ning ERR-i sporditoimetus toob ekraanile tagasi spordipublitsistika traditsiooni. Iganädalane
spordipooltund alustab ETV2 programmis alates 2015. aasta veebruarist.
Teistes programmides toimub rida väiksemaid, programme tugevdavaid ning avalik-õiguslikku
meediateenust parandavaid muutusi.
Jätkub eelmisel suvel edukalt käivitunud ETV suveprogramm, mis 2015. aastal tähendab tervet suve
läbivat vähemalt ühte info- ja meelelahutusliku sisuga omasaadet.
2015. aastal jätkub ERR-ile kuuluva kinnisvara rekonstrueerimine. Veebruari lõpuks on kõik
raadioprogrammid kolinud vastremonditud Gonsiori 21 hoonesse ehk raadiomajja. Märtsis kolivad
raadiouudised asenduspinnale ja sellega on Kreutzwaldi 14 asuv vana raadiomaja vabastatud remondiks
ning ümberehitusteks. Plaani kohaselt alustatakse vana raadiomaja rekonstrueerimist uudistemajaks
2015. aasta aprillis. Tööde käigus parandatakse oluliselt hoone energiatõhusust ning kaasajastatakse
kahe salvestusstuudio tehnilisi lahendusi. 2015. aastal jätkatakse ka Gonsiori 21 ja Kreutzwaldi 14
kinnistute ühise detailplaneeringu menetlemist, eesmärgiga selgitada välja võimalike juurdeehitiste
maht.
2015. aasta investeeringutest neelab lõviosa teleprogrammide väljastuskompleksi tehniline
rekonstrueerimine ja sisustamine uue HD võimelise tehnoloogiaga. Seni kasutuses olev väljastustehnika
on nii moraalselt kui ka füüsiliselt vananenud.
Jätkuvaks investeeringuks on raadiomikrofonikomplektide asendamine. Uued EL-i regulatsioonid on
muutnud kasutatavaid raadiosageduste vahemikke ja see tingib peaaegu kõigi raadiosagedustel
töötavate seadmete asendamise uutega.
ERR-is oli 2014. aasta 30. novembri seisuga 635 töötajat taandatuna täistööajale, 31. detsembril 2013 oli
vastav arv 629. Plaan on 2015. aastal luua juurde kuni 30 uut töökohta. Raadio 4 saab juurde 4 uut
töökohta, erinevad uudistetoimetused 4, korrespondendipunktid 2 ning ülejäänud 20 uut töökohta
luuakse venekeelse teleprogrammi koosseisus. Uudisteportaal saab juurde ühe teadustoimetaja ning
lasteportaal ühe töökoha. Turundusse lisandub 2 töökohta. Samas toimub reas stuktuuriüksustes
koosseisude optimeerimisi. 2015. aasta töötasupoliitika näeb ette töölepinguga määratud töötasude
kasvu keskmiselt 4,5%. Keskmisest enam korrigeeritakse nende töökohtade miinimumtasu, mille täitmise
eelduseks on ringhäälingualane eriharidus või erialane kõrgharidus. Töötajatel, kes teevad eriharidust
nõudvat tööd, tõstetakse töötasu (täisajaga töötamisel) minimaalselt 810 euroni ning töötajatel, kes
teevad eriharidust nõudvat tööd, omades erialast kõrgharidust, tõstetakse täisajaga töötamise tasu
minimaalselt 860 euroni.
Eesti Rahvusringhäälingus on mitu töötajate esindusorganisatsiooni (ametiühingut), mis kokku
esindavad ligikaudu 75% töötajaskonnast. Nendega on sõlmitud aasta tagasi kollektiivlepingud, mis
eelarve esitamise hetkeni toimunud läbirääkimiste põhjal jätkuvad suuremate muutusteta ka 2015.
aastal, tagades töörahu kuni 2015. aasta lõpuni.
Juhatuse liikmed
Margus Allikmaa
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Eesti Rahvusringhäälingu 2015. a. tekkepõhine eelarve osakondade lõikes
TULUD
Toetus riigieelarvest tegevuskulude katteks
Eraldised riigieelarvest arendustegevusteks
Sihtotstarbelised eraldised ja annetused
Eraldised õppelaenude kustutamiseks
Sihtotstarbelised projektitoetused
Teenused ja tooted
Rent jm hoonetulud
Teenused
Omatoodete müük
Õiguste litsentseerimine ja müük
Muud äritulud ja kasumid
Finantstulud
TULUD KOKKU

KULUD

2015
2014* erinevus
erinevus %
28 014 377 24 668 885
3 345 492
14%
2 667 849
2 332 349
335 500
14%
533 627
312 189
221 438
71%
7 394
16 436
-9 042
-55%
526 233
295 753
230 480
78%
1 253 040
1 313 398
-60 358
-5%
144 032
144 032
0
0%
812 781
928 384
-115 603
-12%
125 000
125 000
0
0%
171 227
115 982
55 245
48%
6 000
5 159
841
16%
360
1 200
-840
-70%
32 475 253 28 633 180
3 842 073
13%

2015

Programmid ja toimetused
Programmi üldkulu
Programmireserv
ETV ja saated
ETV2 ja saated
ETV venekeelne programm
Teletoimetuste üldkulud
Programmiteenistus
Vikerraadio
Raadio 2
Klassikaraadio
Raadio 4
Raadio Tallinn
Raadioteater
Fondisalvestused
Uudistetoimetus
Sporditoimetus
ERR internetikeskkonnad
Turundusosakond
Meediauuringute osakond
Programmitootmise otsesed kulud kokku
Tootmine, tehnika ja hooned
TV tehniline keskus
Raadio tehnika- ja salvestusosakond
Teletehnika hooldus- ja remondiosakond
Tootmisteenistus
Edastamiskulu
Tehnika üldkulud & arendusprojektid
IT osakond
Arendusosakond
Transpordiosakond
Kinnisvara arendus
Kinnisvaraosakond
Tootmise, tehnika ja hoonekulud kokku
Üldosakonnad ja arhiivid
Administratiiv- ja õigusosakond
Finantsteenistus
Koolituskulud
Arhiivid ja müügiosakond
Muuseum
EBU koostöö
Üldkulud & reserv
Üldosakonnad ja arhiivid kokku
Juhtimine ja kontroll
Nõukogu
Juhatus
Siseaudiitor, nõunikud ja nõukoda
Juhtimis- ja kontrollfunktsioonid kokku
KULUD KOKKU

1 347 349
8 000
6 723 938
1 203 942
2 533 750
350 898
558 089
795 342
434 556
404 090
869 800
13 459
125 915
16 000
3 268 952
975 446
946 603
358 659
153 669

67 485
0
855 822
5 200
0
0
0
30 000
5 400
9 740
20 000
0
0
0
7 442
0
18 482
0
0

21 088 456

1 019 571

185 191
542 597
197 498
221 318
2 437 343
2 339 374
320 443
261 646
0
608 153
1 708 849
8 822 412

2 500
27 000
0
264 602
93 400
0
0
0
0
0
141 500
529 002

366 447
253 316
104 524
735 795
43 340
204 000
289 565
1 996 987
115 062
236 724
128 269
480 056
32 387 911

TULEM

87 342
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s.h
s.h
r.e
omatulude
vahendid
arvel**
1 279 864
8 000
5 868 116
1 198 742
2 533 750
350 898
558 089
765 342
429 156
394 350
849 800
13 459
125 915
16 000
3 261 509
975 446
928 121
358 659
153 669
20 068
884

Lisa
3.1
3.2

* - võrdlusandmetena on kasutatud
2014. a. alguses kinnitatud eelarvet

3.3
3.4

**

3.5
3.6
3.7
3.7
3.8
3.9

s.h
2014* omatulude
arvel**

s.h
r.e
vahendid

- omatuludeks loetakse siin kõik
sissetulekud, mis ei ole riigieelarve
seadusega ERR-le eraldatud

r.e
erivahendite nevus
erinevus
%

1 292 337
7 547
6 265 357
1 096 062
0
311 066
533 808
781 870
381 916
365 990
737 400
12 985
121 818
15 977
2 952 235
1 767 878
894 698
264 718
168 123

79 000
0
597 451
13 200
0
0
0
45 000
5 400
3 240
74 000
0
0
0
9 876
0
26 482
0
0

1 213 337
7 547
5 667 906
1 082 862
0
311 066
533 808
736 870
376 516
362 750
663 400
12 985
121 818
15 977
2 942 359
1 767 878
868 216
264 718
168 123

66 527
453
200 210
115 880
2 533 750
39 832
24 281
28 472
52 640
31 600
186 400
474
4 097
23
319 151
-792 432
59 905
93 942
-14 454

13%
5%
4%
14%
9%
28%
4%
3%
0%
11%
-45%
7%
35%
-9%

17 971 784

853 649

17 118 135

2 950 749

17%

182 691
515 597
197 498
-43 284
2 343 943
2 339 374
320 443
261 646
0
608 153
1 567 349
8 293 410

169 391
526 680
190 040
223 689
2 419 774
2 112 343
287 960
274 651
0
423 105
1 658 682
8 286 314

2 000
27 000
0
264 602
92 000
0
0
0
0

15 300
15 917
7 458
-2 370
16 169
227 031
32 483
-13 005
0
185 048
50 167
534 198

9%
3%
4%

141 500
527 102

167 391
499 680
190 040
-40 914
2 327 774
2 112 343
287 960
274 651
0
423 105
1 517 182
7 759 212

44%
3%
6%

0
0
0
220 700
10 000
0
13 754
244 454

366 447
253 316
104 524
515 095
33 340
204 000
275 811
1 752 533

356 070
235 865
95 744
699 337
41 172
196 000
296 533
1 920 721

0
0
0
218 400
10 000
0
22 795
251 195

356 070
235 865
95 744
480 937
31 172
196 000
273 738
1 669 526

10 377
17 451
8 780
34 159
2 168
8 000
2 073
83 008

3%
7%
9%
7%
7%
4%
1%
4%

6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7

0
0
0
0

115 062
236 724
128 269
480 056

106 350
229 458
118 553
454 361

0
0
0
0

106 350
229 458
118 553
454 361

8 712
7 266
9 716
25 695

8%
3%
8%

7.1
7.2
7.3

1 793 027 30 594 884

28 633 180

1 631 946

27 001 234

3 593 649

13%

0

5%
6%
4%
11%
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1%
11%
11%
-5%

4.1
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
4.10
4.11
4.12
4.13
4.14
4.15
4.16
4.17
4.18

5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6, 8
5.7
5.8
5.9
8
5.10
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Investeeringute ja arenduskulude 2015. a. koondeelarve

INVESTEERINGUTE RAHASTAMISE ALLIKAD

2014
1 503 015
1 932 349

erinevus
253 205
735 500

5 124 069

2 500 000
300 000
6 235 364

-2 500 000
-300 000
-1 111 295

INVESTEERIMISVAHENDITE KASUTAMINE
Laenude tagasimaksed
Kapitalirendi maksed
Põhivarainvesteeringud
Investeeringutega seotud kulud, s.h käibemaks
Kokku

2015
936 924
21 428
2 456 388
611 461
4 026 201

2014
636 924
60 145
3 981 215
816 137
5 494 421

erinevus
300 000
-38 717
-1 524 827
-204 676
-1 468 220

ARENDUSPROJEKTID

2015
460 000
100 000
350 000
240 000
350 000
110 000
370 000
230 000
90 000
700 000
50 500
17 349
3 067 849

2014
638 360
396 400
515 200
0

erinevus
-178 360
-296 400
-165 200
240 000

277 600

92 400

100 000
2 830 000

-10 000
-2 130 000

39 792
4 797 352

-22 443
-1 729 503

Amortisatsioon
Eraldised riigieelarvest investeeringuteks
Investeeringud vene telekanali rahastuse arvel
Uued laenud / liisingud
Ettemaksete (spordisündmused) muutus
Investeeringute rahastamise allikad kokku

TV tootmine
Raadiotehnoloogia
IT tehnoloogia
Narva telestuudio
Venekeelse kanali väljastus
Venekeelse kanali muud investeeringud
ETV HD-väljastus
Internetikeskkondade arendus
Hooneinvesteeringud
Kinnisvara arendus
Venekeelsete programmide tugevdamine
Investeeringureserv
Uued investeeringud kokku
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2015
1 756 220
2 667 849
700 000

s.h
kulud
92 000
20 000
95 774
48 000
70 000
22 000
74 000
38 950
140 000
7 992
2 745
611 461

Lisa
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
8.7
8.8
8.9
8.10
8.11
8.12

EELARVE 2015
Eesti Rahvusringhäälingu 2015. a. eelarve lisad

Lisa 1. Tekkepõhine kulueelarve artikligruppide lõikes
prognoos*
Tööjõu- ja töövõtukulud
sh
koosseisuline töötasu
puhkusetasud
mittekoosseisuline töötasu
õppelaenude kustutamine
tööandja maksukohustused
töövõtukulud arvetega
Transpordikulu
Lähetuskulu
Sidekulu
Edastamiskulu
Kaubad ja materjalid
Tootmis-tehnilised teenused
Informatsiooni ost
Hanke- ja litsentsikulu
Autoritasud
Uuringu- ja turunduskulu
Liikmemaksud
Muude teenuste kulu
Riigimaksud kuluks
Hooneteenused
Väikevahendid
Amortisatsioon/Soetused
Ärikulud
Finantskulud
KULUD KOKKU

17 743 982
10 320 249
1 124 439
1 144 612
5 518
4 268 266
874 227
379 655
257 673
141 294
2 343 279
332 067
1 034 137
126 248
2 905 743
916 643
170 136
197 321
340 529
2 398 047
660 059
18 344
1 756 220
612 449
54 084
32 387 911

* Kulude jaotus artiklite lõikes on hinnanguline, kuna mitmete eelarvepositsioonide osas
(investeeringutega seotud kulud, reservid, saated, mille projektieelarvet pole veel kinnitatud) on
lähtutud eelmiste perioodide keskmisest jaotusest. Samuti tuleb arvestada, et üksuste ja projektide
siseselt jälgitakse eelkõige eelarve üldist tasakaalu, mistõttu on reeglina aktsepteeritav ressursside
kasutamine eelarves artiklite lõikes planeeritust erinevalt (eeldusel, et kulud on põhjendatud ja
tulenevad üksusele seatud eesmärkide täitmisest).
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Lisa 2. Rahavoogude plaan 2015-2019

Riigieelarveline toetus tegevuskuludeks*
Riigieelarveline toetus investeeringuteks
Omatulud
Sissetulekud kokku

2015
2016
2017
28 014 377 31 415 096 32 985 851
2 667 849
2 517 349
2 217 349
1 793 027
1 698 000
1 732 000
32 475 253 35 630 445 36 935 200

2018
2019
34 635 143 36 366 900
5 669 349
5 669 349
1 767 000
1 819 000
42 071 492 43 855 249

Väljaminekud
Ettemaksete ja varude kasv/vähenemine
Laenude tagasimaksed
Kapitalirentide tagasimaksed
Uued laenud/kapitalirendid
Amortisatsioon (miinus)
Kreutzwaldi 14 mahakandmine (miinus)
Põhivara soetused

31 827 911
-350 000
936 924
21 428
0
-1 756 220
-468 153
2 456 388

35 194 027
100 000
300 000
21 428
0
-1 884 031

36 903 728
100 000
300 000
21 428
0
-2 051 842

39 324 248
100 000
300 000
21 428
0
-2 154 434

41 290 460
0
300 000
21 428
0
-2 262 156

1 847 791

1 597 791

4 474 458

4 474 458

32 668 278

35 579 214

36 871 105

42 065 699

43 824 190

200 000
6 975

6 975
58 206

58 206
122 301

122 301
128 094

128 094
159 154

Väljaminekud kokku
Kassajääk aasta algul
Kassajääk aasta lõpul

* - alates 2016. aastast on arvestatud venekeelse telekanali tuludeks/kuludeks koos tehnikaliisinguga 4,5
mln

Likviidsete vahendite hulk ERR bilansis võrreldes lühiajaliste kohustustega on alati väiksem, kui on
tavaline äriühingute puhul, kuid seda tasakaalustab regulaarne finantseerimine riigieelarvest, mida ei
kajastata ERR bilansis eelmisel kuul debitoorse võlgnevusena.
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Lisa 3. Üldised märkused ja selgitused eelarve juurde
Viited märkustele on toodud eelarvetabeli viimases veerus
3.1

Toetus riigieelarvest tegevuskulude katteks suureneb olemasolevate venekeelsete programmide
tugevdamiseks eraldatud vahendite (398 145), töötasudeks eraldatud täiendavate vahendite (693 597),
IT-kuludeks eraldatud täiendavate vahendite (20 000) ja venekeelse telekanali käivitamiseks eraldatud
vahendite (2 533 750) võrra.
Riigieelarveline toetus väheneb samas 300 000 euro võrra, kuna 2014. aastaks jalgpalli
maailmameistrivõitluste ülekannete kulude katteks eraldatud summa jäi ühekordseks. Seda hoolimata
ERR taotlusest jätta summa eelarve baasi, mis võimaldanuks spordi suursündmuste vahelisel aastal
koguda vajaliku reservi 2016. aastaks, mil toimuvad taas olümpiamängud ning jalgpalli suurvõistlused.

3.2

Eraldistele riigieelarvest arendustegevusteks on võrreldes 2014. aastaga lisandunud 700 tuhat eurot
uudistemaja ehituseks ning 50,5 tuhat eurot olemasolevate venekeelsete programmide tugevdamiseks.
Investeeringutoetus väheneb samas 2014. aastaks ühekordselt eraldatud 15 tuhande euro võrra.
Tekkepõhises arvestuses väheneb investeeringutoetus ka 400 tuhande euro ulatuses, mille 2014. aasta
eelarves moodustas 2013. aasta investeeringutoetuse 2014. aastasse ülekantud osa. Selgitused
investeeringuvahendite kasutamisele on toodud lisas 8.
Eraldised õppelaenude kustutamiseks vähenevad, sest õppelaenude kustutamise õigus laieneb ainult
enne 1. juulit 2009 õpingud lõpetanutele.

3.3
3.4

Sihtotstarbelised projektitoetused on prognoositud täna teadaolevate kindlate või peaaegu kindlate
projektide baasil. Aasta jooksul võib siia reale (ja vastavalt programmide kuludesse) lisanduda
täiendavaid projekte. Vt ka märkus 3.6.

3.5
3.6

Rent jm hoonetulud on prognoositud 2014. a. tasemel.
Real teenused kajastuvad lisaks tehnilistele teenustele ka sellised programmide koostööprojektid, kus
finantseerimine on vormistatud käibemaksuga maksustatava tehinguna. Rahandusministeeriumi poolne
soov on viia teiste avalik-õiguslike institutsioonide (sh ministeeriumid) poolt finantseeritavad projektid
teenuste vormi (vt ka märkus 3.4).

3.7

Tulud omatoodete müügist on prognoositud kasvuta, 2014. aastal toetas müügitulemust Laulu- ja
Tantsupeo DVD-de müük. Käibe kasvu loodame õiguste litsentseerimiselt.
Muud äritulud ja kasumid on prognoositud 2014. a. tegelike andmete põhjal.
Finantstulud on prognoositud 2014. a. tegelike andmete põhjal.

3.8
3.9
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Lisa 4. ERR programmiüksuste eesmärgid
4.1 Programmi üldkulu ja programmireserv
Programmi üldkulu üksuses kajastatakse kulud, mis on otseselt seotud programmidega, aga pole
määratletavad ühe konkreetse väljundi kuluna. Sellisteks kuludeks on autoritasud (EAÜ, EEL, ENL, EFÜ)
ning uudisteagentuuride tasud (BNS, Reuters, AP, EMHI jmt). Kuna autoritasude suurus on seotud ERR-i
eelarvemahuga, suurendab palgakasvuks eraldatud lisaressurss autoritasude kulu. Tulude poolel
näidatakse selles üksuses ERR-i saadavaid autoritasusid.
Programmireservi kasutatakse aasta jooksul ilmnevate ettenägematute
programmides. Eraldused programmieelarvetesse tehakse juhatuse otsusega.

vajaduste

katteks

4.2 ETV
ETV programmimahtude plaan 2015. aastaks
maht tundides
Valdkondade lõikes
Elusaated
Haridussaated
Informatiivsed saated
Infoteinment
Kultuurisaated
Lavastuslik
Meelelahutus*
Muusikaesitused
Religioonisaated
Spordisaated, sh spordiuudised
Uudised
Online (ERR uudised)
Promo
Sponsorteave ja reklaam
Rakendus
Kokku

omasaadete
esmaesitusi

2015 2014 2015 2014
755 739 158 174
9
60
25
13
580 580 110 131
1124 1046 535 568
51 62
544 536
27
1891 1894
31
335 326 123 110
47
260
267
61
8
8
7
7
412 397 167 161
426 470 403 403
2109 2220
170
168
1
1
85
84
8760 8760 1638 1721

Toodanguliikide lõikes
Omasaadete esmaesitusi
Omasaadete kordusi
Hankesaadete esmaesitusi
Hankesaadete kordusi
Online (ERR uudised)
Promo
Sponsorteave ja reklaam
Rakendus
Kokku

2015

1638
1905
680
2172
2109
170
1
85
8760

2014
1721
1277
1003
2286
2220
168
1
84
8760

* - meelelahutussaadeteks loetakse rahvusvaheliselt
kasutatava klassifikaatori ’ESCORT’ järgi ka sellised saated
nagu „Eurovisiooni lauluvõistlus“, „Klassikatähed 2013“,
„Köögikodanikud“, „Laulukarusselli“ finaal, „Rakett 69“,
„Eesti ettevõtluse auhinnagala“, saate „Ajujaht“ finaal.

ETV programm lähtub oma valikutes rahvusringhäälingu üldistest eesmärkidest ja ülesannetest. Oluline
on seejuures programmi märgilise tähendusega saateprojektide jätkusuutlikkuse tagamine, nende kõrge
ajakirjanduslik sisu ja visuaalse keele arendamine parimate kvaliteedistandardite kohaselt.
ETV poliitikasaadete fookuses on aasta esimestel kuudel Riigikogu valimised, mida kajastatakse
„Valimisstuudio“ debattide ja valimisõhtu eriprogrammiga. Valimistega seonduvad teemad leiavad
käsitlemist ka „Foorumis“, „Vabariigi kodanikes“ ja „Kahekõnes“, aitamaks inimestel mõista ühiskonnas
toimuvaid protsesse ja kutsudes neid kaasa rääkima riigile olulistes otsustes. Tähtis on laiendada
ühiskondlikes debattides osalejate ringi, andes sõna nii kogukondade liidritele kui ka erinevate elualade
ekspertidele. Traditsioone järgides vahendatakse Eesti Vabariigi aastapäeva pidustusi, sel korral Jõhvist
ja Narvast ning Kärdlas toimuvat Võidupüha paraadi koos selle eelõhtul korraldatava
heategevusprojektiga „Laulud sõdurile“. Uusi lähenemisnurki, mitmekesisemaid teemakäsitlusi ning
täpsemat sisufookust otsitakse kultuurisaadetele "OP!" ja "MI". Eelmisel hooajal formaadiuuenduse läbi
teinud ning teemasaadeteks muutunud "OP!" läbib kevadhooaja lõppedes sisuanalüüsi ning tulemusest
olenevalt kavandatakse sügishooaja kontseptsioon. Praegune versioon võimaldab varieerida
teemavaldkondi ning kaasata saatejuhtide ringi erinevate kultuurivaldkondade eksperte, kes aitavad
kultuurimaastikul toimuvaid protsesse mõista ja mõtestada. Täpsustatud ülesandepüstituse on saanud
ka muusikasaade "MI", mille loomingulist meeskonda täiendatakse uute tegijatega. Kuna 2015. aastaon
Kultuuriministeeriumi poolt nimetatud muusika-aastaks, tuleb nii MI-l kui ETV teistel kultuurisaadetel
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näidata kõrgendatud valmidust muusikaaasta värvika üritustekava vahendamisel. ETV toob muusikaaasta puhuks eetrisse põhihooaegu läbiva muusikalühivormide sarja, mis on eetris pühapäeviti peale "AK
Nädalat", mis omakorda koosneb väiksematest tsüklitest. Muusika-aasta tippsündmusteks kujunevad
Veljo Tormise ja Arvo Pärdi tähtpäevad augustis ja septembris. Arvo Pärdi 80-ndale sünnipäevale
pühendatud muusikalavastuse „Aadama Passioon“ põhjal valmivad ETV/ERR-i, WDR/Arte, Saksa
tootjafirma Accentus Musicus’e ja Eesti Kontserdi koostöös rahvusvaheliseks leviks toodetav
dokumentaalfilm ja kontsert-salvestus. Elevust pakub Rahvusooperiga koostöös sündiv teleprojekt
„„Kratt“ kahel kanalil“, milles ETV vahendab laval ja ETV2 kulisside taga toimuvat (või vastupidi).
Eetrijärjeni jõuavad 2014. aastal salvestatud Rahvusooperi etendused „Modigliani“ ja „Faust“. 2015. a.
sügisel alustatakse muusikalise menusarja „Klassikatähed“ kolmanda hooaja ettevalmistusi.
Kultuurisaadete uueks tulijaks on Linnateatriga koostöös valmiv salvestuste tsükkel „Kontakt“, mille
raames jäädvustatakse kahe hooaja vältel 17 kohtumisõhtut Linnateatri näitlejatega. Projekt juhatab
sisse Eesti ühe populaarsema teatri 50-nda sünnipäeva. Jätkub koostöö Eesti olulisemate
kontserdiorganisatsioonide, muusika-, teatri- ja filmifestivalidega.
Haridus- ja teadussaadete valdkond jaotub teleprogrammides ETV ja ETV2 vahel. ETV pakub üldharivaid ja
silmaringi laiendavaid reisisaateid, milles on seikluslikkust ning maailma avastamise rõõmu – nagu
sarjades „Ehh, uhhuduur“ ja „Õhinapõhinad Peruus“. Eetrisse jõuab ka koolinoorte võistlussarja „Rakett
69“ viies hooaeg ning sügisel teadussaavutusi laiale vaatajaskonnale tutvustav „Teadlaste öö“. Samuti
jätkub keskkonnasäästlikku eluviisi propageeriv saatesari „Mõistlik või mõttetu“.
Arvestades auditooriumi huvi kodumaise draama vastu ning soovides selle žanri arengus kaasa rääkida,
tehakse koostööd EFI ja sõltumatute tootjatega draama-alaste teadmiste ja kompetentsi arendamiseks.
ETV osaleb Eesti Vabariik 100 raames väljakuulutatud draamasarjade konkursitööde valimisel, ideede
arendamisel ja tootmiseks ettevalmistamisel. ETV peab oluliseks tulemuse kvaliteeti, mistõttu
toodetakse pigem vähe, kuid hästi. 2015. aasta jaanuaris jõuab eetrisse 6-osaline draamasari „Nullpunkt“
ning sellega koos sündinud mängufilm, mille linaletulekut on juba saatmas suur publikuhuvi. Valmib ka
järjekordne hooaeg populaarsest huumorisarjast „ENSV“, arenduses on uue huumorisarja stsenaariumid.
Meelelahutustoimetuse üks kesksemaid projekte „Eesti Laul“ kogub oma uuendusmeelsusega
rahvusvahelist tunnustust ning sillutab teed uute talentide esilekerkimiseks. Eelseisvale võistlusele
kandideeris 219 laulu, millest kohalikule eelvõistlusele pääseb 20 ja finaali 10 laulu. Jaanuarist sisustab
vaatajate pühapäevahommikuid Anu Välba juhitud meelelahutussaade. Sügisel toob ETV eetrisse uue
publikut kaasava ja rahvapärast ajaviidet pakkuva saatesarja.
Et täita vaatajate õigustatud ootusi mitmekesisemale ja päevakajalisemale suveprogrammile, toob ETV
ka eelseisval suvel eetrisse „Ringvaate“ suvesaate, mis toetab uudiseid parimal vaadatavuse ajal ning
annab eetrikogemusi meeskonna järelkasvule. Suveprogrammi vaim on kantud ETV 60-ndast juubelist,
meenutustega Eesti televisiooni algusaegadest, pöördepunktidest ja tänapäevast kunagiste ja tänaste
tegijate silmade läbi.
ETV programmi eelarve on 2015. aastal 6 723 938 eurot, sh riigieelarveline toetus 5 868 116 eurot.
Riigieelarve vahendite maht ETV eelarves, võrreldes aasta varasema perioodiga, kasvab 200 210 euro
võrra ning eelarve üldmaht kasvab ca 250 000 euro võrra enam, ennekõike seoses teadaolevate
projektitoetuste suurema mahuga.
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4.3 ETV2
ETV2 programmimahtude plaan 2015. aastaks
maht tundides
Valdkondade lõikes
Elusaated
Haridussaated
Informatiivsed saated
Infoteinment
Kultuurisaated
Lavastuslik
Meelelahutus*
Muusikaesitused
Religioonisaated
Spordisaated, sh spordiuudised
Uudised
Online (ERR uudised)
Promo
Sponsorteave ja reklaam
Rakendus
Kokku

omasaadete
esmaesitusi

2015 2014 2015 2014
698 625
7
10
179
172
17
11
386
357
5
0
340 264
0
943
728
67
60
2351 2178
58
61
242 206
30
17
484 405
49
35
0
0
0
0
160
134
59
6
177
162 173 162
2624 3364
100
93
1
1
75
72
8760 8760 465 362

Toodanguliikide lõikes
Omasaadete esmaesitusi
Omasaadete kordusi
Hankesaadete esmaesitusi
Hankesaadete kordusi
Online (ERR uudised)
Promo
Sponsorteave ja reklaam
Rakendus
Kokku

2015 2014
465 362
2250 2532
463 490
2782 1846
2624 3364
100
93
1
1
75
72
8760 8760

* - meelelahutussaadeteks loetakse rahvusvaheliselt
kasutatava klassifikaatori ’ESCORT’ järgi ka sellised saated
nagu „Reis Magadani“ ja „Pöffi lõputseremoonia“.

ETV2 ei ole 2015. aastaks kasvanud täiemahuliseks teleprogrammiks. ETV2 aktiivse programmi maht on
argipäeviti suurenenud vähemalt 15 tunnini ja nädalavahetusel 16 tunnini päevas. Aktiivse programmi
kogumahuks on 2015. aastal planeeritud 5564 tundi.
ETV2 eesmärgid on seotud ERR-i arengukavas kultuuri, hariduse ja teaduse ning erilist tähelepanu
vajavate sihtrühmade kohta käivate sisuliste eesmärkidega. Olulise osa ETV2 programmist moodustavad
lastesaated, venekeelsed uudistesaated ja kultuurihuvidega vaatajatele mõeldud sarisaated,
dokumentaal- ja mängufilmid.
Lastesaadete vöönd pikenes alates 2014 sügisest märkimisväärselt, 2 tunni jagu. Samas on see olnud
tulemuslik, nii et jätkame sügiseses mahus lasteprogrammi näitamist. Lastesaadete toimetus jätkab
argipäeviti eetris oleva saate „Lastetuba“ tootmist. Kui enamus saated on salvestatud ette, siis alates
2014 sügisest läheme korra kuus „Lastetoaga“ eetrisse otse, mil lapsed saavad stuudiosse helistada ja
saade on tõeliselt interaktiivne.
Aasta jooksul valmib üks arhiiviväärtusega laste laulusaade, lisaks plaanime vähemalt kolme
lastelavastuse salvestamist.
Sügisest plaanime tuua eetrisse uue saatesarja lastele, milles klounid Piip ja Tuut õpetavad lapsi toitu
valmistama. Alustame uue lavastusliku sarja arendamist, hetkel käivad läbirääkimised Lotte loojatega, et
2015-2016 toota Lotte-teemaline sari, mis suunatud 5-9 aastaste vanusegrupile.
Traditsiooniliselt salvestame „Koolitants 2015“ finaalid, mis edastatakse ETV2 programmis. Kevadel on
kavas on ka koolispordisaate „Tähelepanu, Start!“ jätkamine kahe pooletunnilise saatega.
ETV2 programmis jätkuvad venekeelne „Aktuaalne kaamera“ ja vaegkuuljatele mõeldud uudistesaated,
kuid seoses uue venekeelse telekanali sünniga liiguvad venekeelsed uudised uude kanalisse.
ETV2 jätkab kultuurisaate „Plekktrumm“ tootmist nii kevad- kui sügishooajal. Koos laste- ja
muusikalavastustega on 2015. aastal plaanis salvestada 12 Eesti teatrite repertuaaris olevat või
televisiooni jaoks kohandatud lavastust. Noortemuusikat tutvustab iganädalane muusikavideote
edetabelisaade „Eesti TOP 7“. Raadio 2 aastahiti auhindade üleandmine jõuab otseülekandena ETV2
eetrisse.
Kultuurivaldkonnas plaanime 8-osalise saatetsükliga kaardistada Eesti moeloojaid. Kaasaegset kirjandust
tutvustavad Primavista ja HeadRead festivalid, mille raames korraldatud vestlused silmapaistvate
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väliskirjanikega salvestab kultuurisaadete toimetus. Pimedate ööde filmifestivali varasemate aastate
paremaid filme näeb ETV2-s aasta jooksul Maailma kinoprogrammis, samuti jätkame festivali ajal
igaõhtuse saatesarja „Pöffi 8 ja pool“ tootmist.
Teadussaade „Teaduspalavik“ saab 2015. aastal järje mitme uue teematsükliga, kokku 15 pooletunnise
saatega. Igal nädalal näitab ETV2 ühte teadussaavutustele pühendatud AegRuumi dokumentaalfilmi.
2015 sügisel toome eetrisse 6-osalise saatesarja, mis seletab lahti propaganda mõiste ja tutvustab selle
mõiste ajalugu. “Ööülikooli rännakud“ viivad meid Eestimaa suvesse koos tähelepanuväärsete
mõtestajatega.
ETV2 jätkab koduarhiividel põhineva menuka saatesarja „8 mm ELU“ tootmist.
ETV2 programmi jõuab rohkelt spordiülekandeid ning sporditoimetus toob aasta algusest ETV2 ekraanile
kaks uut spordisaadet – iganädalane magasin ning koduste spordiürituste (sealhulgas
rahvaspordiürituste) saatesari.
ETV ja ETV2 jätkavad koostööd dokumentaalfilmide festivalidega Pärnu filmifestival, DocPoint Tallinn,
Tartu maailmafilmi festival ja Matsalu loodusfilmide festival. ETV2 näitab paremaid tudengifilme
koostöös Balti Filmi- ja Meediakooliga.
Pühapäeval jätkuvad ETV2-s teemaõhtud, mis annavad võimaluse pöörata tähelepanu silmapaistvatele
loovisikutele, samuti temaatiliselt komplekteerida arhiivisaateid, luues sellest omamoodi sündmuse.
Mõned tähelepanuväärsemad teemaõhtud saavad toekuse omatoodetud saatelisaga. Plaanime
programmis nähtavale tuua ka teemakuid ja -nädalaid.
ETV2 programmi eelarve on 2015. aastal 1 203 942 eurot, sh riigieelarveline toetus 1 198 742 eurot, mis
kasvab 115 880 euro võrra. Kasvust 100 tuhat eurot on 2014. aastal spordi suursündmuste katteks
vähendatud eelarveosa taastamine.
4.4 Venekeelne telekanal
2015. aasta septembris või hiljemalt oktoobri esimesel päevadel alustab tööd uus venekeelne telekanal,
millel ei ole eelarve esitamise hetkel veel nime.
Kavandatava venekeelse telekanali eesmärgiks ei ole konkureerida Venemaalt lähtuvate
teleprogrammidega, vaid eristuda just kohalike teemade vahendamise, venekeelse kogukonna erinevate
liikmete kaasamise ja venekeelsetele arvamusliidritele mõjuka väljundi pakkumisega. Loodav kanal peab
pakkuma sisu, mida mujalt ei saa: uudiseid Eestist, arutelusid Eestis oluliste teemade üle, lugusid Eestis
elavatest inimestest, venekeelset kogukonda kõnetavat meelelahutust ning Euroopas ja Venemaal
toodetud hankeprogrammi, mida Venemaalt lähtuvad telekanalid ei edasta.
Programm pakub seitse päeva nädalas uudiseid ja tööpäevadele kaht meelelahutuslike elementidega
uudistesaadet - hommikul hommikuprogrammi ja õhtul päevasündmustest tõukuvat ringvaadet.
Nädalavahetusel on programm täidetud valdavalt hankesisuga. Lisaks on tööpäeõhtute vööndisse
planeeritud omatoodetud ühiskonna- poliitika- ja kultuurielu saateid. Argiõhtud lõpetavad ETV ja ETV2
tõlgitud saated. Nädalavahetustel jõuab eetrisse vähemalt üks meelelahutusliku sisuga telemäng ja aasta
viimasesse kuusse peaks mahtuma kolmest saatest koosnev laste lauluvõistlus
ERR-i loodava venekeelse kanali eesmärgid 2016. aasta lõpuks on:
- 75% Eestis elavatest venekeelsetest elanikest teab selle kanali olemasolust;
- 50% sihtrühmast vaatab seda nädalas vähemalt 30 minutit;
- 65% Eestis elavatest venekeelsetest elanikest on viimase poole aasta jooksul kanalit vähemalt korra
vaadanud;
- 65% kanali regulaarsetest jälgijatest peab seda kanalit usaldusväärseks või pigem usaldusväärseks.
Venekeelse telekanali väike telestuudio on kavandatud rajada Narva. See on efektiivseim viis
teadvustada uue telekanali olemasolust Ida-Virumaa venekeelset elanikkonda ning muuta kogu kanali
tegevus neile igapäevaselt lähedaseks. Esimeses etapis ehitatakse välja stuudio pindalaga kuni 100
ruutmeetrit ja selle asukohaks on kavandatud kesklinna tiheda liiklusega ja hästi nähtaval alal oleva mõne
avaliku hoone esimese korruse pind. Uus ja linnaruumis nähtav stuudio rõhutab uue kanali kohalikku
orientatsiooni ja eesmärki olla kogukonnale lähedal. Otsesaated ja meediasündmused selles stuudios
aitavad kaasa eesmärgile, et uus meediakanal oleks maksimaalset oma sihtgrupi nägu, et ekraanile
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jõuaks Eesti venekeelse elanikkonna kogu sisemine mitmekesisus ning kogukond võtaks kanali omaks.
Kord nädalas võiks sellest stuudiost eetrisse minna hommikuprogramm, kord nädalas õhtune
informatiivne meelelahutussaade ja kindla regulaarsusega teisedki saated. Lisaks sellele saab stuudiot
kasutada venekeelse AK lõikude salvestamiseks ning pikemate intervjuude tegemiseks teistessegi
saadetesse, sh eestikeelsetesse.
Programmi aastaseks maksumuseks on kavandatud 3,6 miljonit eurot. Septembri lõpus või oktoobri
esimestel päevadel alustava programmi maksumuseks on arvutatud 1,5 miljonit eurot. Valitsuse
ettepanekul eraldati 2015. aasta riigieelarves venekeelse telekanali ettevalmistusteks, investeeringuteks
ja programmi loomiseks ning eetrisse andmiseks 2,533 miljonit eurot. ERR-i juhatuse taotlus 2015.
aastaks, mille kiitis heaks ka nõukogu, oli 3,6 miljonit eurot. Puuduv miljon on kavandatud katta selliselt,
et stuudiote sisustamiseks vajalik tehnika liisitakse (vararent) viie aastase kasutusajaga.
Alalisi koosseisulisi töökohti loome seoses venekeelse kanaliga esimesel aastal kuni 14. Peatoimetaja,
vastutav režissöör, saadete toimetajad, produtsendid, tõlgid, hanketoimetajad ja kuni 5 saatejuhti.
Programmiga tööd alustavate mittekoosseisuliste ehk osalise koormusega töötajate arv on kuni
paarkümmend.
Esialgu on kogu summa näidatud eelarves ühe reaga. Investeeringute eelarves oleme esitanud võimaliku
investeeringumahuna taotletust väiksema eelarve raames 700 tuhat eurot. Programmi mahu plaani,
vahendite jaotuse tugiüksuste vahel, investeeringute täpsema jaotuse jt detailid esitame
eelarvemuudatusega pärast plaanide täpsustamist.
4.5 Teletoimetused
ERR-i teletoimetuste struktuuriüksuse moodustavad seitse loomingulist toimetust ja hanketoimetus.
Suuremad toimetused on eelarvevahendite järgi meelelahutussaadete-, elu- ja poliitikatoimetus.
Võrreldes 2014 aastaga väheneb 2015. aastal ETV1 ja ETV2 programmides kultuurisaadete maht, seda
eelkõige suvise laulu- ja tantsupeo suurülekannete tõttu, mida oli 2014. aastal üle 20 tunni enam, kui
2015. aastal. Muutus toimub ka elusaadete toimetuse ja meelelahutussaadete toimetuse mahtudes, kuna
pühapäevahommikune saade liigub meelelahutustoimetusse ja muudab toimetuse saatemahtusid ligi 50
tundi aastas. Lavastuslike saadete toimetus investeerib draamasarja „Nullpunkt“ (ligi 5 tundi rohkem
mahtu võrreldes 2014. aastaga ja jätkab intervjuudesarjaga Linnateatri näitlejatega (ligi 13 tundi enam
mahtu võrreldes 2014. aastaga).
Haridussaadete toimetus kavandab muuta religioonifilosoofia saate „Ajalik ja ajatu“ formaati, mille tõttu
langeb selle toimetuse toodangumaht ligi 12 tundi aastas. Teletoimetuste koosseisu kuulub 67 töötajat.
Teletoimetuste otseselt saateprojektidega mitte seostatavad kulud (üldjuhtimine ja sisuarendus) on
2015. aastal 350 898 eurot.
ETV ja ETV2 programmi eelarve jaotumine toimetuste lõikes (riigieelarvelise toetuse arvel tehtavad kulud)
ETV
Toimetus
Poliitikasaadete toimetus
Lavastuslike saadete
toimetus
Meelelahutussaadete
toimetus

ETV2

2015

2014

vahe

2015

596 555

543 226

53 329

618 257

380 058

238 199

57 434

1 956 948

1 744 391

212 557

vahe

2015

2014

vahe

0

596 555

543 226

53 329

55 767

1 667

675 691

435 825 239 866

33 745

24 958

8 787

1 990 693

1 769 349

221 344

100 380

259 730

233 462

26 268

360 110

233 462

126 648

158 054 -15 409

644 468

783 687

-139 219

79 428

285 618

243 753

41 865

22 574

983 236

-1 509

259 872

317 335

-57 463

583 307 121 806
293 375 26 001
206 180 -31 927
1 082 862 115 880

5 796 243
849 270
421 345
7 066 858

5 489 331
842 654
418 783
6 750 768

306 912
6 616
2 562
316 090

Lastesaadete toimetus

100 380

Kultuurisaadete toimetus

501 823

625 633

-123 810

142 645

Haridussaadete toimetus

157 903

195 466

-37 563

127 715

1 162 694 -202 032

22 574

Elusaadete toimetus

960 662

Peatoimetaja reserv

198 602

Saated kokku
Hankeprogramm

254 556

-55 954

61 270

5 091 130 4 906 024 185 106
705 113
529 894
549 279 -19 385
319 376
247 092
212 603
34 489
174 253
Tõlge, turundus, üldkulu*
KOKKU
5 868 116 5 667 906 200 210 1 198 742
* - üldkulud on programmi peatoimetaja ja assistendi kulud
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Kokku
2014

48 287

62 779

1 162 694 -179 458
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Teletoimetuste planeeritavad saatemahud
ETV esmaesitusi (h)
Toimetus

2015

Poliitikasaadete toimetus

ETV2 esmaesitusi (h)

2014

vahe

165

169

-4

Lavastuslike saadete toimetus

34

21

Meelelahutussaadete toimetus

625

2015

Kokku esmaesitusi (h)

2014

vahe

2015

2014

vahe

2

0

2

167

169

-2

13

14

14

0

48

35

13

595

30

39

35

4

664

630

34

Lastesaadete toimetus

11

0

11

54

62

-8

65

62

3

Kultuurisaadete toimetus

78

100

-22

28

40

-12

106

140

-34

Haridussaadete toimetus

46

56

-10

34

40

-6

80

96

-16

Elusaadete toimetus

138

179

-41

4

0

4

142

179

-37

Toimetused kokku

1097

1 120

-23

175

191

-16

1 272

1 311

-39

4.6 Programmiteenistus
Programmiteenistus koondab endasse teleprogrammide planeerimist, hankematerjalide logistikat,
saadete tõlkimist ja tekstide pealelugemist ning teleprogrammide väljastamist. Programmi planeerimise
peamine ülesanne on koostada ETV ja ETV2 saatekavad, mis hõlmavad arengukavast lähtuvalt ja
koostöös programmide peatoimetajatega pikemaajaliste saatevõrkude mudelite väljatöötamist, saadete
mahuplaanide koostamist, hooaja saatevõrkude täitmist ning jooksva saatekava planeerimist ja
eetrijärgset arhiveerimist. Igapäevase töö kõrval on ettevalmistamisel saatekava edastamise
veebilahenduse kasutuselevõtmine, et muuta ERR-i teleprogrammide saatekavad kiiremini ja paremini
kättesaadavaks kõigile trüki- ja elektroonilistele väljaannetele.
Hankematerjali logistika ülesandeks on hankeprogrammi litsentsilepingute täitmine hankesaadete ja
nende juurde kuuluva lisamaterjali tellimise ja tagastamise osas ning hankesaadete materjalidest
eetrikoopiate tootmine edasiseks tööprotsessiks kuni eetris edastamiseni.
Tõlkevaldkonnas luuakse igapäevaselt tõlketekste, subtiitritekste, tekste vaegkuuljatele ja omasaadete
tõlkeid vene keelde, aegajalt ka omasaadete tõlkeid teistesse võõrkeeltesse ning subtiitritekste
eestikeelsetele otseülekannetele. Koostöös näitlejatega ja tuntud eetrihäältega helindatakse
lastesaateid ning osaliselt dokumentaalfilme. 2013. aastast on vaegnägijail võimalik kuulata ka
audiosubtiitreid teise audiokanali kaudu, kus kõneroboti abil esitatakse eestikeelseid subtiitritekste
võõrkeelsetele saadetele. Valmistume üleminekuks digitaalselt valitavatele subtiitritele, mis avab
võimalused mitmekeelsete subtiitrite edastamiseks.
Teleprogrammi väljastuskeskus tagab ERR-i teleprogrammide standardite kohase väljastamise ning
vastutab saatepäeva ettevalmistamise eest koos kõigi kavandatud, aga ka eriolukordadest tingitud
programmi komponentidega. Lisaks saadete väljastamisele on ettevalmistamisel operatiivne saadete
salvestamise võimalus sel juhul, kui otsesaadete esmaedastuse ja korduse vahele jääb liiga lühike aeg.
Programmiteenistuse koosseisu kuulub 21 töötajat. Programmiteenistuse eelarve on 2015. aastal 558 089
eurot, kasv võrdluses 2014. aastaga 24 281 eurot.
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4.7 Vikerraadio
Uudised
Päevasündmuste laiendatud käsitlus, praktiline teave, nõuanne

2014
808
1343

Analüütilised saated
Sport
Haridus- ja teadussaated
Kultuurisaated
Lastesaated
Kuuldemängud, ettelugemised
Muusika
Kokku

616
616
400 300
580 630
434 434
217
217
270
270
4092 4142
8760 8760

Vikerraadio programmimahtude plaan tundides

2015
808
1343

Vikerraadio eesmärk on olla jätkuvalt kõige kuulatavam ja usaldusväärsem raadio eestlaste hulgas.
Programmis on oluline osa sõnasaadetel ja eestimaisel muusikal.
Vikerraadio päevakajalised saated „Uudis +“ ja „Reporteritund“ kajastavad operatiivselt Eestis ja
maailmas toimuvat. 2015. aastal on eesmärgiks senisest suurem kohalolu ERR-i internetikeskkondades.
Algab uus majandussaade, mis annab ülevaate hetkel aktuaalsetest majandusteemadest. Kord kuus
tutvustatakse mõnd edukat Eesti ettevõtet. Veebruaris kajastame eriprogrammiga Riigikogu valimisi.
Algavad regulaarsed Eestis ilmuva venekeelse ajakirjanduse ülevaated.
Sügisest on plaanis uuendada hommikuprogrammi.
2015. aastal uuenevad kultuurisaadete formaadid ning alustamekultuuriblogi. Jätkuvad „Keelesaade“ ja
hommikune „Keelesäuts“, samuti populaarne e-etteütlus ja murdekeelsed uudised. Menukas
võistlussaade „Luulelahing“ kolib uuel hooajal raadiomajast välja. Kevadel on kavas saksa ja prantsuse
kultuurile pühendatud teemanädalad. Suveks on planeeritud kaks harivat lühisarja – reisisaade
palveränduritest ja ajaloosari Teisest maailmasõjast (2015 aastal möödub 70 aastat sõja lõpust).
Vikerraadio teeb 2015. aastal koostööd Muusika-aastaga, algab uus eesti muusikuid tutvustav sari,
koostöös Jazzkaarega jõuab eetrisse „Muusikakuulamise ABC“.
Otseülekannete vahendusel saavad kuulajad osa olulistest suursündmustest. 2015. aastal on kavas
eriprogramm ja ülekanded kergejõustiku MM-ilt Pekingis, võidupüha paraadilt Hiiumaal, Viljandi folgilt,
Saaremaa ooperipäevadelt ja Kärdla kohvikutepäevalt.
Vikerraadio kavas on iga päev saated lastele. Andekaid lapsi portreteerib saatesari „Säde“, lapsed
arvustavad regulaarselt neile kirjutatud raamatuid, plaate ja näidendeid. Lastesaadete jaoks
salvestatakse kaks uut eesti kirjaniku lasteraamatut.
2015. aasta algusest on lastejutte võimalik kuulata spetsiaalse mobiiliaplikatsiooni kaudu.
Kõik saated saavad oma uue keskkonna internetis. Tulles vastu kuulajate soovile ning arvestades
järelkuulamise pidevat tõusu, pakume saadete kodulehekülgedel üha enam lisamaterjali. Vikerraadio
tegemisi ja saateid kajastatakse jätkuvalt ka sotsiaalmeedias, eelkõige Facebookis ja Youtube`is.
Vikerraadio juures tegutseb Raadio Laste Laulustuudio, mille eesmärk on eesti heliloojate lastele
mõeldud loomingu pidev jäädvustamine. Lisaks kontserttegevusele ilmub 2015. aastal ka laulustuudio
CD-plaat Arvo Pärdi lastelauludega.
Vikerraadio eelarve on 2015. aastal 795 342 eurot, sh riigieelarveline toetus 765 342 eurot. Eelarve kasvab
28 472 euro võrra. Vikerraadio toimetuses on 28 koosseisulist töökohta.
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4.8 Raadio 2
Raadio 2 programmimahtude plaan tundides

Uudised
Hommikuprogramm
päevasündmuste laiendatud käsitlus, praktiline teave, nõuanne
analüütiline saade (kommentaarid, arutelud, uurivad saated)
muud info- ja publitsistikasaated
spordiuudised ja muud spordisaated
Haridussaated
Teadusuudised
muud kultuurisaated
Kuuldemängud
muud meelelahutussaated
muud sõnasaated s.h. saatekava tutvustus
muusikapop, rock ja uued levimuusikastiilid
Reklaam (promod)
Kokku

2014 2015
330 463
759 869
24 305
0
99
276 256
20
35
50
40
25
42
30 177
27
47
1200 159
42
0
5942 6131
35 137
8760 8760

Raadio 2 kuulajaskonda seob armastus muusika ja selle arengute vastu. Raadio 2 jätkab ka 2015. aastal
uue ja värske muusika maaletoojana ning kuulajate muusikalise maitse arendajana. Läbi oma õhtuse
vööndi on Raadio 2 koduks erinevatele muusikalistele subkultuuridele. Muusikasaadete osakaal Raadio 2
programmist moodustab 60% ja sõnasaadete oma 40%. Raadio 2 on hüppelaud Eesti noortele ja
andekatele artistidele ning kodumaise progressiivse pop- ja rockmuusika populariseerija. Raadio 2 on
eesti popmuusika eksporttoeks Euroopas, olles EBU Eurosonic grupi ja Euroopa
talendivahetusprogrammi CEETEP aktiivne liige.
2015 jätkuvad kõik Raadio 2 populaarsemad saated, sh Indrek Vaheoja ja Madis Aesma „Hommik!“;
arvamussaade „Olukorrast riigis“; Mart Juure ja Andrus Kiviräha juhitav „RahvaoOmakaitse“; Ingrid
Peegi „Hallo, Kosmos“; teadussaade „Puust ja punaseks“ ning Raul Saaremetsa „Muusikanõukogu“.
Autorisaadetega jätkavad Erik Morna ja Koit Raudsepp. Pärastlõunane infomagasin on päevakajaline
ning puudutab olulisi ühiskonda kõnetavaid teemasid majandusest ja poliitikast kultuuri ja spordini.
Sealjuures on saatel oluline roll 2015. a. Riigikogu valimiste kajastamisel. Raadio 2 eesmärgiks on senisest
suurem sisu vastastikkune võimendamine ERR-i uudisteportaaliga, eriti spordi, kultuuri ja meelelahutuse
rubriikidega. Aasta lõpus viib Raadio 2 läbi Eesti vanima ja suurima muusikaküsitluse „R2 Aastahitt“.
Kui seni on Raadio 2 laupäevane hommiku- ja ennelõunaprogramm koosnenud kordussaadetest, siis
2015. aasta suurim väljakutse on selle vööndi sisustamine uute originaalsaadetega. Muusika-aasta
tähistamiseks toob Raadio 2 välja uue muusikaviktoriini „Meloturniir“, käivitab noortele ja andekatele
artistidele programmi „Demost saab lugu“, saade „Vibratsioon“ väljub raadioformaadist ja portreteerib
Youtube’is Eesti muusikakollektsionääre, Erik Morna loob klassikalisi instrumente popmuusika võtmes
tutvustava sarja. Samuti panustab Raadio 2 Eesti artistide kontsertide salvestamisse ning jagab oma sisu
EBU raadiojaamadega.
Raadio 2 jätkab koostööd suurte muusikasündmustega nagu „Tallinn Music Week“ ja „Noortebänd“,
„Positivus Festival“ Lätis, „Eurosonic“ Hollandis, ollakse ka ETV konkursi „Eesti Laul“ peamine
koostööpartner. Samuti on plaanis jätkata 2014. aastas kevadel ja sügisel ülimenukaks osutunud
saatenädalaid Tartu Tudengipäevadelt.
Raadio 2 eelarve on 2015. aastal 434 556 eurot, sh riigieelarveline toetus 429 156 eurot, mis kasvab 52 640
eurot. Raadio 2-s on 11 koosseisulist töötajat.
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4.9 Klassikaraadio
Klassikaraadio programmimahtude plaan tundides

Uudised
Hommikuprogramm
Analüütilised saated, muu info ja publitsistika
Kultuur, haridus, teadus
Muusikasaated (autorisaated, ülekanded)
Kuuldemängud, ettelugemised
Meelelahutussaated (raadiomängud)
Muud sõnasaated
Muusika
promo, rakendus
Kokku

2014
600
580
55
1215
2900
145
35
10
3070
150
8760

2015
600
620
50
1220
3000
145
35
15
2915
160
8760

Klassikaraadio tähistab 2015. aastal 20ndat sünnipäeva mitme ürituse ja ettevõtmisega. Valmib 20.osaline
saatesari Klassikaraadio ajaloo kesksete autorite lugudest ja mälestustest, 1. aprillil ilmub CD
„Klassikaraadio tuleb külla“, kus noored interpreedid esitavad Eesti kammermuusikat. Plaanis on
eksklusiivsed akustilised kontserdid Klassikaraadio klaverifuajees ning mitmed aktsioonid
sotsiaalmeedias.
Projektiga „Eesti klassikaplaat“ valib Klassikaraadio Eesti kõigi aegade tähtsamaid klassikaalbumeid.
Projekt on ettevalmistamisel koostöös Eesti Rahvusraamatukogu muusikaosakonnaga ja annab
kuulajatele ülevaate Eesti salvestatud muusikaloo erinevatest nähtustest ja etappidest läbi saja aasta.
Kampaania toimub jaanuarist aprillini, saatesari klassikaalbumitest jätkub kogu esimese poolaasta.
Programmis on tähelepanu all 2015. aasta suured muusikajuubelid: Arvo Pärt 80, Veljo Tormis 85, Jean
Sibelius 150, Tšaikovski 175 jm. Plaanis on arendada aktuaalsetele kultuurisündmustele pühendatud sarja
„Delta“ ning muusikaelu analüüsivat saadet „Helikaja“ nii sisu kui vormi poole pealt. Klassikaraadiol on
oluline roll Kultuuriministeeriumi poolt väljakuulutatud Muusika-aasta 2015 programmi iganädalasel
tutvustamisel.
12.-15. mail 2015 toimub Tallinnas Klassikaraadio korraldamisel Rahvusvaheline Heliloojate Rostrum, kus
osaleb üle 30-e riigi kõigilt kontinentidelt. Rostrumiga seonduvast saavad osa ka raadiokuulajad ning
tallinlased raadiomaja fuajees asuva loomingulise labori (Rostrum LAB) kaudu.
Kavas on suurendada Klassikaraadio rahvusvahelist jalajälge ja pakkuda EBU muusikavahetusprogrammi
senisest rohkem kontserdisalvestusi (25 tundi) mitmes žanris muusikast. Fondisalvestuste teostamist on
plaanis jätkata vähendatud mahus (10 tundi valmistoodangut) seoses stuudio remondiga, kuid
salvestada ja vahendada kuulajatele otseülekandes vähemalt 100 muusikasündmust Eesti
kontserdisaalidest.
Kuni vana raadiomaja remondini toimub kolm olulist stuudiokontserti – Kunsti sünnipäeva programm 16.
jaanuaril kompab Raadioteatri akustilisi piire; veebruaris leiab aset Eesti Kontserdiga koostöös valmiva
sarja „Siin Rostrum“ kolmas kontsert ning URR-sarja lõppkontsert U-ansamblilt.
Suveprogrammis on plaanis senisest suurem mobiilsus ja aktiivsus kahe klassikasuve suurfestivali, Pärnu
festivali ja Saaremaa ooperipäevade vahendamisel. Klassikaraadio suurendab ja mitmekesistab suhtlust
kuulajatega sotsiaalmeedias. Kaasaegseks suhtlemiseks auditooriumiga on hädavajalik Klassikaraadio
veebilehekülje uuendamine.
Klassikaraadio eelarve on 2015. aastal 404 090 eurot, sh riigieelarveline toetus 394 350 eurot, mis kasvab
31 600 euro võrra. Eelarvekasvus sisaldub Klassikaraadio poolt kureeritava Rostrumi korraldamiskulu
ERR-i poolt kaetav osa. Klassikaraadios on 14 koosseisulist töökohta.
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4.10 Raadio 4
Uudised
Hommikuprogramm
Päevasündmuste laiendatud käsitlus, praktiline teave, nõuanne
Analüütilised saated
Sport
Haridus- ja teadussaated
Kultuurisaated ja muusikasaated
Kuuldemängud ja ettelugemised
Meelelahutussaated ja muusika
Muu (promo, kultuuriteated, rakendus)

2014
710
1009
1267
831
90
410
1933
278
1970
262

Kokku
sh saated lastele
sh saated teistes keeltes

8760 8760
147 150
115
90

Raadio 4 programmimahtude plaan tundides

2015
670
990
1280
775
110
415
2050
295
1975
200

Raadio 4 jätkab 2015. aastal üldhuvikanalina, mille ülesanne on vahendada mitte-eestlaste kogukonnale
olulisi sündmusi Eestis ja maailmas. Raadio 4 analüütilised sõnasaated pakuvad tuge sündmuste
mõtestamisel, kutsuvad kaasa mõtlema ning arvamust avaldama. Eesmärk on jätkuvalt see, et
võõrkeelse kuulajani jõuaks sama infovoog, mis eestlasteni. Raadio 4 programm toetab usalduse ja
sidususe kasvatamist mitte-eestlaste ja eestlaste vahel, selgitab kultuurilisi iseärasusi ning otsib ühist
platvormi, tõstes esile sündmusi ja tegevusi, mis loovad ühisosa, vastastikust mõistmist, empaatiat ja
ühiseid püüdlusi, rõhutades mitmekesisuse olulisust ja väärtust ühiskonnale, pidades oluliseks
ühtekuuluvuse loomist. Rakendame erinevaid formaate: lühiintervjuudest ulatuslike reportaažideni,
kommentaaridest ja lugude jutustamisest arutelusaadeteni, millesse on kaasatud ka kuulajad ning teised
mitte-eestlaste kogukonna esindajad.
Raadio 4 on seadnud sihiks püüda olla kohal erinevatel sündmustel, mis Eestimaal toimuvad, tehes neist
otseülekandeid (näiteks esmakordselt ka Teadlaste öölt).
2015. a. programmi lisanduvad kindlasti uus majandussaade, muutuvas formaadis valimissaated,
hommikuprogrammi tekib rubriik „4 küsimust kandidaadile“, tulemas on uus interaktiivne saade
päevateemal. Meie ajast ja elust jutustame läbi erinevate inimeste lugude: sari „Oma omade keskel“ on
nende noorte mitte-eestlaste lood, kellele „klaaslagi“ pole probleem ning kes on leidnud oma koha
erinevates ametites.
Tänu programmi tugevdamiseks eraldatud lisavahenditele käivitame uue eesti keele raadiokursuse, mille
tekstid ja harjutused on 2015. a. uueneval kodulehel, kusjuures loodetavasti õnnestub toota ka vastav
nuti-aplikatsioon.
Jätkuvalt on Raadio 4 fookuses hariduse teema ("Mida Juku ei õpi, seda Juhan ei tea“).
Roheline mõtteviis, elukeskkonna hoidmine on saate „Elukeskkond“ teema.
Eneseharimisvõimalusi pakuvad kultuurisaated „Eesriie!“, „Kaunite kunstide aeg“, „Peegeldumisnurk“
ning muusika-aastale pühendatud „Sounds good!“.Euroopa teema leiab käsitlust sarjades „Uus Vana
Maailm“ ning „Euroopa täna“, mis on otsesaade Strasbourgist parlamendi istungjärgult.
Aktuaalteemasid lahkame saadetes „Asjade seis“, „Vaateväljas“, Keerdkäigud“, „Vaatleja“.
Suveprogrammis reisime mööda Eestimaad, tutvustades mitte-eestlastest auditooriumile Eesti
vaatamisväärsusi ning ajaloolis-kultuurilisi paiku.
Lisaks venekeelsetele saadetele jätkab Raadio 4 saateid ukraina ja valgevene keeles. Kord kuus on eetris
saated armeenia, aserbaidžaani, gruusia, tatari ja tšuvaši keeles ning kaks korda kuus saade „Šolom
aleihhem!“.
2015. a. suurimaid väljakutseid on Raadio 4 mõjuvõimu suurendamine uutes auditooriumigruppides ja
uue meedia platvormidel. Valmib uus kodulehekülg, mille arendamine on üks prioriteete. Tänu
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täiendavale ressursile pööramegi erilist tähelepanu platvormiülesele meediale, võimendamaks ja
mitmekesistamaks raadio sisu ja suurendamaks raadiokanali mõju.
Valmistudes uue venekeelse telekanali avamiseks ning soovides kaasata sellesse mitte-eestlasi kasutame
lisarahastust (30 000) konkurssi korraldamiseks 2015. a. kevad-suvel (esialgse pealkirjaga „Reporterite
klubi“), kuhu auditoorium saab saata oma nutiseadmetega valminud lugusid-reportaaže. Parimad neist
saavad auhinnad ning pääsevad eeldatavasti ka teleekraanile. Lisaks tekib auditooriumil Raadio 4
uueneva kodulehekülje vahendusel võimalus pakkuda oma teemasid ja esinejaid uude kanalisse, mis
kindlasti aitab tõsta kanali usaldusväärsust sihtgrupi seas. Nende tegevuste potentsiaalsele
auditooriumile tutvustamisel osaleb aktiivselt ERR turundusosakond.
Raadio 4 soov on oma koduleheküljel välja arendada auditooriumi kaasavaid võtteid, olgu selleks siis
teemade pakkumine, kommenteerimine, foorumites osalemine või erinevate alternatiivide valimine.
Uutesse väljastusstuudiotesse ja foonikasse on paigaldatud veebikaamerad, mis võimaldab uuel
koduleheküljel osa saadetest ka veebis otse näidata. Sellest lähtuvalt panustame enesetäiendamisse ja
koolitustesse, et nutiseadmetegi abil suurendada operatiivsust, mitmekesisust ja vahetu info edastamist
sündmuspaigalt mitmel platvormil (sotsiaalmeedia, koduleht jne).
Raadio 4 eelarve on 2015. aastal 869 800 eurot, sh riigieelarveline toetus 849 800 eurot, mis kasvab
186 400 euro võrra. Suurema osa kasvust annavad venekeelse inforuumi tugevdamiseks eraldatud
täiendavad vahendid, mille arvel luuakse 4 uut töökohta. Raadio 4-s on 2015. aastal 31 koosseisulist
töökohta.
4.11 Raadio Tallinn
Uudised
Hea muusika
Muud info- ja publitsistikasaated (BBC, RFI)
Omasaadete reklaam

2014 2015
534 801
3082 4623
5110 3285
34
51

Kokku

8760 8760

Raadio Tallinna programmimahtude plaan tundides

Raadio Tallinn pakub alternatiivina ERR-i saatepõhistele raadiojaamadele programmi, mis edastab iga
päev kell 7 kuni 22 kvaliteetset muusikat ja täistundidel ERR-i uudistesaateid. Raadio Tallinna
muusikavalikus on oluline koht jazz- ja maailmamuusikal. Kella 22-st kuni 7-ni hommikul edastab Raadio
Tallinn BBC World Service’i ja Radio France Internationali uudisteprogramme.
Raadio Tallinna eelarve on 2015. aastal 13 459 eurot, mis on 474 eurot enam, kui 2014. aastal. Raadio
Tallinnal on üks 0,5 koormusega töötaja.
4.12 Raadioteater
Raadioteatri ülesandeks läbi aegade on olnud säilitada kultuurimälu tarbeks eesti näitlejate hääli,
arendada algupärast dramaturgiat ja tutvustada seda nii kodu- kui ka välismaal.
2015. aasta märtsikuust suletakse raadioteatri stuudiokompleks renoveerimiseks. Seoses sellega oleme
vähendanud täispikkade kuuldemängude salvestusi kuuelt neljale. Kindlasti jääb vähemalt üks
algupärand esindama Eesti Rahvusringhäälingut Berliinis meediafestivalil Prix Europa 2015.
Kokkulepped on noorte autorite Jim Ashilevi ja Indrek Koffiga kuuldemängutekstide töösse võtmiseks.
Koostöös kirjastustega „Varrak“, „Eesti Raamat“ ja „SEI&S“ tutvustame eesti uuemat proosat,
biograafilisi teoseid ning põnevamat aimekirjandust. Aasta jooksul salvestame 30 uut järjejuttu, mis
kogumahus on 150 saate materjal. 2015. aastal on sünniaastapäev mitmel nimekal kultuuritegelasel
(Eduard Vilde 150, Iko Maran 100, August Alle 125, Marie Heiberg 125), millest lähtuvalt plaanime
"Luuleruumi" salvestusi. Selles sarjas jätkub ka noorema põlve luuletajate tutvustamine.
Raadio "Ööülikoolis" valmib 32 uut salvestust eesti mõtteloost, neist enamus on välissalvestused koos
publikuga. Ööülikooli toimkond salvestab ka 26 uut saadet sarja „Üks lugu“ jätkuks. Traditsiooniliselt
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jätkame koostööd kahe Eesti teatrikooliga, nn „raadiosemestri“ väljundiks on kuuldemängu ja
lühijuttude salvestamine.
Raadioteatri eelarve on 2015. aastal 125 915 eurot, kasv 4097 eurot. Raadioteatris on 6,5 koosseisulist
töökohta.
4.13 Fondisalvestused
Fondisalvestustega, mille tellimist kureerib muusikanõukogu Klassikaraadio peatoimetaja eestvedamisel,
salvestatakse professionaalsel tasemel eesti interpreetide esitusi, lõpptoodangu mahus 20 tundi aastas.
Fondisalvestuste eelarve on 2015. aastal 16 000 eurot, olles samal tasemel eelmise aastaga.
4.14 Uudistetoimetus
Rahvusringhäälingu uudistetoimetuse prioriteetideks aastal 2015 on olla jätkuvalt objektiivsete ja
tasakaalustatud uudiste allikaks, kajastada objektiivselt Riigikogu valimiste kampaaniat, jätkata
tegevustega, mis võimaldavad sügisel 2016 kolida uudistega tegelevad üksused kokku ühtsesse
uudisteruumi, tugevdada venekeelseid teleuudiseid nädalat kokkuvõtva uudistemagasiniga AK+ ning
luua otse-eetri võimekus ka väljapool Tallinna.
Riigikogu valimiste kampaanias lähtuvad tele- ja raadiouudised võrdse kohtlemise printsiibist ning
valimiste eelsel perioodil anname sõna nii parlamendis juba esindatud kui ka Riigikogus esindatust
mitteomavatele väikeparteidele. Viime läbi hanke, millega leiame 2015-ndaks aastaks uuringufirma, kes
mõõdab nii valimiste eel kui ka nende järel erakondade toetusi.
Aastal 2015 intensiivistuvad ettevalmistavad tööd seoses televisiooni-, raadio- ja online-uudiste
toimetuste kolimisega ühtsesse uudisteruumi sügisel 2016. Valmistame ette nii tehnilisi lahendusi kui ka
sisulisi plaane, mis tagavad võimalikult sujuva ülemineku. Kaardistame ühendtoimetuse tekkest
tulenevad vajadused muuta uudistesaate formaati. Samuti otsime uusi koostöövorme online-uudistega,
korvamaks traditsioonilise telerivaatamise ja raadiokuulamise vähenemist.
Juba aasta algul käivitame venekeelse nädalat kokkuvõtva uudistemagasini AK+, mis annab võimaluse
tuua auditooriumini nädala olulisemad teemad sügavama käsitlusega kui tavapärane uudistesaade. Ak +
teeb tihedat koostööd venekeelse portaaliga. 2015. aastal alustavad tööd ka uued venekeelsed
telekorrespondendid Narvas ja Tartus. Vaatame üle oma kogu oma senise korrespondentide võrgustiku
Eestis, et leida võimalusi Eesti maakondade ühtlasemaks katmiseks.2014. aasta augustis taasavatud
Moskva korrespondendipunktist suurendame venekeelsete uudiste mahtu, milleks laiendame senise
operaatori tööülesandeid ka uudis- ja pikemate lugude tegemisele.
Investeerime täiendavalt vähemalt kolme live-seadme ostu, mis võimaldab edaspidi lisaks Tallinnale tulla
meil operatiivselt eetrisse ka Tartust, Pärnust ja Narvast ning võimalusel ka ühest
väliskorrespondendipunktist.
Uudistetoimetuse ja korrespondendipunktide koondeelarve 2015. aastal on 3 268 952 eurot, sealhulgas
riigieelarveline toetus 3 261 509 eurot, mis kasvab võrreldes 2014. aastaga 319 151 euro võrra. Sellest
191 729 eurot on eraldatud täiendavateks tegevusteks venekeelse inforuumi tugevdamisel.
Uudistetoimetuses ja korrespondendipunktides töötab 119 töötajat.
4.15 Spordisaadete toimetus
ERR on suurim spordiuudiste- ja sündmuste vahendaja Eestis. Kokku jõuab 2015. aastal ETV ja ETV2
vahendusel ekraanile 216 tundi spordiuudiseid, -saateid ning -ülekandeid, millele lisandub 300 tundi
raadiosporti Vikerraadio kanalil. Ümbritsetuna spordi-suursündmustest ja Eestis toimuvatest
spordiülekannetest, toovad keskse spordiprogrammina igaõhtused ETV spordiuudised 2015. aastal
vaatajateni rohkem kui 50 tundi spordiuudiseid.
2015. aastal toob ERRi sporditoimetus ekraanile tagasi spordipublitsistika traditsiooni. Iganädalane
spordipooltund alustab ETV2 programmis alates 2015. aasta veebruarist.
Suuremate otseülekandeprojektidena otseedastavad 2015. aastal ETV ja ETV2 Otepääl toimuva
suusatamise MK-etapi ning laskesuusatamise EM võistlusi. Lisaks jõuavad ekraanile veebruaris Rootsis ja
märtsis Soomes toimuvad suusatamise ning laskesuusatamise maailmameistrivõistlused. Televaatajad
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näevad otseülekandeid Euroopa sisekergejõustiku meistrivõistlustelt (märtsis), Bakuus toimuvatelt
Euroopa mängudelt (juunis), maailma mainekaimalt rattavõistluselt Tour de France (juulis), kergejõustiku
maailmameistrivõistlustelt (augustis) ning sõudmise maailmameistrivõistlustelt (septembris). Eestis
toimuvatest
rahvusvahelistest
suurvõistlustest
kajastab
ERR
otsepildis
juunioride
maailmameistrivõistlusi iluuisutamises (märtsis), U23 kergejõustiku Euroopa meistrivõistlusi (juulis) ning
46. korda toimuvat vehklemisturniiri Tallinna Mõõk (novembris). Pallimängudest teeb ERR
otseülekanded kõigist jalgpalli 2016. aasta EM-valikturniiri ja rahvuskoondise sõprusmängudest, Eesti
korvpallikoondise maavõistlusmängudest, samuti Eesti käsipalli- ja võrkpallikoondise valikmängudest.
Jätkuvad iganädalased Eesti jalgpalli meistriliiga ülekanded. Erisaadetena kajastab ERRi sporditoimetus
Eesti jaoks olulisi spordisündmusi nagu Tartu maraton, TV 10 olümpiastarti, Tartu rattaralli, Trismile
triatlon, Tartu rattamaraton, SEB Tallinna maraton, Tartu sügisjooks jne.
Sporditoimetuse eelarve on 2015. aastal 975 446 eurot. Eelarve väheneb võrreldes 2014. aastaga, mil
toimusid olümpiamängud ning jalgpalli MM, 792 442 eurot. Sporditoimetuses on 14 koosseisulist
töökohta.
4.16 ERR internetikeskkonnad
Uue meedia üksus koondab endas Eesti Rahvusringhäälingu internetiväljundeid, -toimetusi ja
arendusüksust:


portaale err.ee, rus.err.ee, news.err.ee ning portaali alamrubriike (sport, kultuur, meelelahutus,
teadus jt), lisaks ERR-i lasteportaali;
 portaalidele sisu tootvaid toimetusüksusi;
 otse- ja järelvaatamiskeskkonda ning arhiivi;
 mobiili- jt nutirakendusi eelpooltoodud sisu baasil;
 arendusmeeskonda internetikeskkondade tehnoloogiliste lahenduste tagamiseks.
Lisaks toodavad internetiväljunditele sisu kõik teised ERR-i programmid ja toimetused, hallates
muuhulgas igapäevaselt oma programmide ja ka saadete kodulehti ja sotsiaalmeediaväljundeid
(etv.err.ee,
etv2.err.ee,
vikerraadio.err.ee,
r2.err.ee,
raadio4.err.ee,
klassikaraadio.err.ee,
raadiotallinn.err.ee jne).
Üksuse ülesanne on avalik-õigusliku ringhäälingu põhiliste eesmärkide (informatsiooni vahendamine,
keele ja kultuuri arengu toetamine, demokraatia edendamine, meelelahutuse pakkumine) täitmine
interneti vahendusel eesti, vene ja inglise keeles ning keskkondade selleks vajaliku tehnoloogiaga
tagamine. Eelnev on tulemuslik eelkõige omasisu (webfirst, mobilefirst) luues, aga lisaks ka ERR-i tele- ja
raadioprogrammide sisu veebikasutajateni vahendades. ERR-i internetikeskkonnad on kanali, mille abil
hoida avalik-õigusliku ringhäälingu sidet selle osaga elanikkonnast, kes kasutab üha enam infoallikana
arvutit, tahvelarvutit või mobiiltelefoni. ERR-i portaalide eelarve on aastate jooksul olnud suhtena
organisatsiooni kogu eelarvesse väike, mistõttu ambitsioonikad plaanid pole praktikas seni sama edukalt
realiseerunud.
2015. aasta eesmärgiks oleme võtnud arendada välja ERR-i keskkondade ühtsel tehnilise platvormi
funktsionaalsed ja disainilised täiendused.
Lisaks tehnilise platvormi arenduse jätkamisele soovime luua 2015. aastal mõõdikute süsteemi, mis
annab püsiva sisendi eelkõige raadio ja tele, aga ka internetimeedia keskkondade toodetud sisu
juhtimiseks. Eesmärgiks on programmide poolt loodud kvaliteetse sisu viimine võimalikult paljude
internetikasutajateni.
Eraldi fookus on mobiilsetel platvormidel. 2015. aastal arendame välja uue põlvkonna mobiilsed
lahendused enamikule levinud platvormidele. Soovime luua mobiilsed interaktsioonivõimalused raadio ja
teleprogrammidega.
Koostöös raadio ja teleprogrammidega kajastame Riigikogu valimisi ja valimiskampaaniat, Eesti Vabariigi
aastapäeva sündmusi, „Eesti Laulu“ konkurssi, Eurovisiooni lauluvõistlust ning teisi avalikkuse
tähelepanu pälvivaid sündmusi.
Uue meedia üksuses on kokku 38 töökohta, eelarve maht 946 603 eurot, sh riigieelarveline toetus
928 121 eurot, mis kasvab 59 905 eurot.
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4.17 Turundusosakond
Turundusosakonna tegevuse peamiseks eesmärgiks on aidata vaatajatel ja kuulajatel leida ERR-i
programmidest üles neid huvitavad saated. Peamised tööriistad selleks on vastavalt sihtrühma huvidele
toodetavad ja planeeritavad promoklipid tele- ja raadioeetrites, sotsiaalmeedia kanalid, kõik ERR-i
veebiväljundid ja töö teiste meediaväljaannete suunal.
Turundusosakond vastutab meediasuhete eest, haldab ERR-i korporatiivseid kontosid sotsiaalmeedias
ning tegeleb ERR-i saadete ja tegevuse tutvustamise korraldamisega nii ERR-i eetrites kui ka muus
meedias. Lisaks tuleb hea seista eetrigraafikate ning ERR-i korporatiivse identiteedi eest.
2015. aasta peamisteks märksõnadeks on
- uute saatesarjade turule toomine, kohe aasta alguses on alustamas mitu uut saatesarja ("Nullpunkt"
ETVs, "Aktuaalne kaamera +" ETV2s, spordinädala kokkuvõte ETV2s, uus pühapäevahommikune saade
ETVs jne;
- ETV 60. sünnipäevatähistamine.
meediakonverents "ETV 60" jne.

Luuakse muuhulgas

uus

eetrigraafika,

maikuus

toimub

- jätkuvalt suurema sünergia tekitamine ERR-i kõikide kanalite vahel kasvava fookusega sotsiaalmeedial
ja veebidel;
- Riigikogu valimiste kajastamise esile tõstmine;
- uue venekeelse telekanali ettevalmistused.
Turundusososakonna eelarvesse on koondatud ETV ja ETV2 turunduskulud, mida seal varem ei olnud.
Osakonnas on 9 koosseisulist töökohta.
4.18 Meediauuringute osakond
Meediauuringute osakonna ülesandeks on ERR-i vajadustest lähtuvate erinevate (auditooriumi-)
uuringute tellimine ja/või läbiviimine ning nende andmete analüüsil põhinev ERR-i juhatuse,
programmide, toimetuste ja saadete tegijate nõustamine. Tegevuse üheks osaks on ka osakonna enda
võimaluste senisest parem organisatsioonisisene tutvustamine.
Arvestades olemasolevaid ressursse ning kõrget oskusteavet, viib osakond järjest enam uuringuid läbi
iseseisvalt. Peamiselt kasutatakse kvantitatiiv- ja kvalitatiivmeetodeid alates TNS Emor
representatiivsete üldiste auditooriumimonitooringute andmetöötlusest kuni spetsiifilistest
ülesannetest lähtuvate fookusgruppide ning ekspertide süvaintervjuudeni.
Osakonna tööülesannete hulka kuuluvad ka toimetustele tehtavad programmide sisuanalüüsid,
seadustest tulenevate aruannete jaoks statistiliste andmete kogumine ja esitamine ning erinevatele
andmepäringutele (sh EBU) vastamine.
Lisaks panustab osakond ETV 60. sünnipäeva tähistava konverentsi korraldusse.
Osakonnas on kaks koosseisulist töökohta.
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Lisa 5. Tootmise-, tehnika ja hooneüksuste eesmärgid
5.1 TV tehniline keskus
Televisiooni tehniline keskus (8 koosseisulist töökohta) tagab programmi eetrissemineku 365 päeva
aastas, 24 tundi ööpäevas. Selleks on vahetustega tööl 5 valveinseneri. Lisaks tagab keskus programmide
vastuvõtu ja edastamise rahvusvahelistel liinidel, sh satelliitside kaudu.
5.2 Raadio tehnika- ja salvestusosakond
Osakonna (29 koosseisulist töökohta) tegevus jaguneb kuude põhilisse töövaldkonda:
- viie raadioprogrammi eetrisse andmine tehnilises keskuses 365 päeva aastas, 24 tundi ööpäevas;
- raadioprogrammide tootmistehnoloogia hooldus (sh kohalike stuudiote ja korrespondentide tehnika);
- raadio failipõhise tootmissüsteemi töö tagamine ja arendus;
- helisalvestustegevus (helirežissöörid, heliinsenerid, salvestusstuudiod ja -foonikad koos vajaliku
tehnikaga), sellele tegevusele kulub üle poole osakonna töötundide üldarvust;
- saatjavõrkude kontroll ja ERR-i poolt opereeritavate FM-raadiosaatjate hooldus;
- arendustööd ja tehnikahangete korraldamine.
2015. aasta esimeses kvartalis jätkuvad raadioprogrammide kolimisega seotud tööd. Pärast remonttööde
algust Kreutzwaldi 14 hoones, kus asuvad ka ERR helisalvestusstuudiod, toimuvad helisalvestustööd eri
kontserdipaikades üle Eesti.
5.3 Teletehnika hooldus- ja remondiosakond
Teletehnika hoolduse- ja remondiosakonna (10 koosseisulist töökohta) ülesanded on tehnikapargi
teenindamine ning varahalduse korraldamine peamiselt telemajas. Liidetuna struktuuris küll
tootmisteenistuse koosseisu, on osakonnal oma eelarve, mis tagab teletehnika hooldusvõimekuse.
Teletehnika hooldusosakonna klientideks on tootmisteenistus, IT osakond ning kinnisvara osakond.
Tootmisteenistuse seisukohalt on peamine väljakutse olemasoleva tehnikapargi hooldus ning remont.
See hõlmab tegevusi stuudiote tehnilise seisukorra hindamisest ja töökorras hoidmisest kuni
välivõttetehnika hoolduseni. Parema töökorralduse eesmärgil on juurutatud kasutatavate seadmete
andmebaasil põhinev ning pidevalt arendatav varahalduse infosüsteem.
5.4 Tootmisteenistus
Tootmisteenistus (76 koosseisulist töökohta, millele lisanduvad lepingulised partnerid) on
rahvusringhäälingu suurim struktuuriüksus, mille ülesanne on tagada televisiooniprogrammide tehniline
tootmine. Tootmisteenistus jaguneb seesmiselt spetsialiseerunud osakondadeks:
audiovisuaalosakonnas töötavad operaatorid, helirežissöörid ja valgustajad;
ülekande- ja stuudiote osakonnas stuudioinsenerid, -tehnikud ja salvestusoperaatorid, samuti
ülekandejaama personal;
videomontaažiosakonnas videomonteerijad;
lavastusosakonnas lavaseadjad, laohoidjad ja rekvisiitor.
Väljapoole toimitakse ühtse teenindusüksusena, mille eesmärk on pakkuda toimetustele parimat
võimalikku tehnilist teenust (tagades salvestuste ning eetripildi ja –heli kõrge kvaliteedi) võimalikult
kuluefektiivselt.
Tootmisteenistuse, kui isemajandava struktuuriüksuse, jooksvad kulud kaetakse tootmisteenuseid
kasutavate toimetuste ja teiste ERR-i osakondade eelarvetest läbi sisearvelduse (prognoositav
kogumaht 1,832 miljonit aastas) ning välisklientidele osutatud teenuste eest saadud tulu arvelt.
Väljapoole osutatavate teenuste tulu aitab hoida siseteenuste hindu mõnevõrra allpool nende tegelikku
omahinda.
Tootmisteenistuse hallata on kogu ERR-i teletootmistehnika, mis moodustab soetusmaksumuses üle
poole ERR-i tehnilisest põhivarast. Probleemiks on aastaid kestnud investeerimisressursi puudus,
mistõttu on kasutuses moraalselt vananenud seadmeid ja tehniliste tõrgete risk on kõrge. Väljakutseks
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on ennetada olukordi, kus saadete produtsendid tellivad välistelt teenusepakkujatelt seadmeid, mida
võiks olla kokkuvõttes kuluefektiivsem ERR-il endal omada.
5.5 Edastamiskulu
Edastamiskulu hõlmab tele- ja raadiosaatjate töö ning programmi saatjatesse edastamise eest
makstavaid tasusid (põhiliselt Levira, ka Elion ja mõned ERR-i poolt opereeritavad saatjad).
Eelarveüksuse kulude hulgas on ka teenuste kulule lisanduv käibemaksukulu.
5.6 Tehnika üldkulud & arendusprojektid
Siia on koondatud kogu ERR-i tehnilise seadmetepargi amortisatsiooniarvestus (1,418 miljonit),
seadmepargi hoolduslepingute kulud (koos kaasneva käibemaksukuluga 554,7 tuhat), tehnikadirektori
töötasu ning investeeringuprojektidega (vt lisa 8) kaasnevad kulud.
5.7 IT osakond
IT osakond teenindab kõiki ERR-i põhi- ja tugiüksusi tegeledes:
infosüsteemide hooldamise ja arendamisega (serverlahendused, arvutivõrgud, andmehoidlad);
kontoritöökohtadega seotud seadmete hooldamisega (arvutid, monitorid, printerid);
tele- ja raadioprogrammide tootmiseks vajamineva spetsiaalarvutustehnika hooldamisega;
ning pakkudes kasutajatoe teenust.
Osakonnas on 11 töötajat. Kolme IT-süsteemide administraatori tööks on ERR-i infosüsteemide
hooldamine ja arendamine, vähemal määral ka kontoritöökohtadega ja spetsiaalarvutustehnikaga
seotud hooldus ja rikete lahendamine. Kuus IT-spetsialisti tegelevad kontoritöökohtade ja
spetsiaalarvutustehnika hooldusega, rikete lahendamisega ning pakuvad kasutajatuge. Osakonnas on
üks programmeerija, kelle tööks on raadiprogrammide ning raadio arhiivi toimimiseks vajalike
andmebaaside ja automaatikasüsteemide hooldamine ning arendamine. Osakonna juhataja ülesandeks
on lisaks osakonna töö koordineerimisele IT-hangete teostamine, tehnoloogiliste lahenduste
juurutamine ning hooldusteenuse tagamine.
5.8 Arendusosakond
Tehnoloogia arendusosakonna töö hõlmab digitaalsete arhiivide, meediahaldussüsteemi, intraneti,
video- ja filmi digiteerimise üksuste, televisiooni tehnilise keskuse, televisiooni programmiväljastuse ning
programmi planeerimise ja eelarvestamise süsteemide arendusi ning haldamist.
Digitaalsete arhiivide materjalide haldamine toimub meediahaldussüsteemi abil, kus on oluline tagada
materjalide säilimine, sirvimine ning kõrge kvaliteediga koopiate tellimine. Valdavalt teenindatakse
tootmisüksuste vajadusi sh operatiivsaated ja uudised võimaldades materjalile ligipääsu limiteeritud aja
jooksul. Õigeaegselt tagatakse ka videomaterjali (saadete) jõudmine televisiooni programmiväljastusse,
kus see vastavalt planeeritule eetrisse esitatakse.
ERR-i intraneti rakendus hõlmab suurel hulgal teenuseid, mis toetavad kümnete struktuuriüksuste
tegevusi, pakkudes informatsiooni esitamist vajalikus vormis. Vastavalt uute protsesside tekkele või
muutumisele arendatakse välja uusi teenuseid konkreetse tellimuse või valdkonna põhiselt. Tegemist on
tervet organisatsiooni hõlmava peamise informatsiooni koondamise/jagamise keskkonnaga.
Video- ja filmi digiteerimisüksuste komplekteerimine ja sellega seotud töövoogude väljatöötamine ning
muutmine võimaldab ERR-i arhiivide digiteerimist vastavalt arhiivisaadete eetris esitamise ja planeeritud
arhiivide digiteerimise nõuetele. Tegemist on kompetentsiga, kus maailmas levinud praktikad
realiseeritakse, vastavalt ERR-i arhiividele esitatud nõuetele, piiratud ressursside tingimustes.
Televisiooni tehnilise keskuse süsteemid seovad tsentraalselt kokku televisiooni stuudiod,
programmiväljastuse ning muud tootmisüksused. Võimaldatakse heli- ja videosignaali vastuvõtmist ning
jagamist Eesti siseselt kui ka rahvusvaheliselt vastavalt kehtestatud tehnilistele standarditele ja
programmi eest vastutavate üksuste nõuetele.
Televisiooni programmiväljastuse süsteemide projekteerimine, haldamine ning monitoorimine toimub
vastavuses nõuetega, mida ERR-ile kui olulisele meediakanalile üldsuse ning programmi eest vastutavate

25

EELARVE 2015
üksuste poolt esitatakse. Tehniliste lahenduste projekteerimine ning realisatsioon hõlmab ka spetsiifilise
tarkvara arendamist ja hooldust.
Programmi planeerimise ja eelarvestamise süsteemide arendamisel lähtutakse võimalustest ning
firmasisestest protsessidest. Sama süsteemi haldamine hõlmab endas kasutajate väljaõpet ning
tugiteenust koos tehnilise kompetentsiga süsteemi ülesehitusest, toimimisest ja arendusvõimalustest.
Arendusosakonna kompetents on rakendatud ka suurülekannete ning rahvusvaheliste eriprojektide
nagu olümpiamängud, laulupidu pm projekteerimisel ja teostamisel. Televisiooni graafikalahenduste
tarkvara arendus toetab saadete reaalset tootmisprotsessi ning võtab arvesse spetsiifilisi otsesaadetega
kaasnevaid tehnilisi iseärasusi.
Arendusosakonnas on 9 koosseisulist töökohta.
5.9 Transpordiosakond
Transpordiosakonnas on 8 koosseisulist töökohta. ERR-i kasutuses on 42 registreeritud sõiduvahendit
ülekandebussidest korrespondentide autodeni. Täiendavalt hangib ERR igaaastaselt avatud
hankemenetluse kaudu veoteenust (väikebussid) ning taksoteenust. 2015. aasta lõpuni on ERR sõlminud
veoteenuse osutamise lepingu Krooni Takso OÜ-ga ning taksoteenuse osutamise lepingu Tallink Takso
ASiga.
Osakond on täielikult isemajandav, s.t kõik kulud kaetakse sisemise arvelduse teel sõidukeid kasutavate
osakondade vahenditest. Võttegruppidel ja ajakirjanikel on võimalik tellida transpordiosakonnalt
konkreetsele vajadusele vastav transpordi liik (väikebuss või sõiduauto). Suurema nõudluse korral
korraldab transpordiosakond sõidu sõlmitud veoteenuse ja/või taksolepingu raames.
ERR-i töötajad kasutavad töösõitudeks ka isiklikku transporti, otsused selle kompenseerimiseks tehakse
vajadusel osakonnajuhtide poolt.
5.10 Kinnisvaraosakond
Kinnisvaraosakonna ülesandeks on ERR-i kinnistute, hoonete ja osakanna haldusalas olevate seadmete
(liftid, ventilatsiooni, kütte- ja jahutusseadmed) korrashoid ja remont, samuti hoonete ning ümbruse
valve ning koristamise korraldamine.Kinnisvaraosakond on ERR-i tugiüksus, mille eesmärgiks on tagada
kõikidele klientidele (töötajad ning nende külalised, saatemeeskonnad ning publik) hea ning nõuetele
vastav töökeskkond.
Kinnisvaraosakonna tegevused võib jaotada nelja suuremasse tegevussuunda.
Koristamine ja heakord
Eesmärgiks on korra ja puhtuse tagamine ERR-i hoonetes ning nende lähiümbruses. Selleks on
kinnisvaraosakonnas tööl koristajad ning kojamehed. Koos osalise tööajaga töötajatega on kokku 20
koristajat ning kaks majahoidjat.
Valve- ja administraatoriteenus
ERR-il on hetkel neli valvatavat sissekäiku, alates aprillist kolm. Administraatoreid ja valvureid töötab
kokku 11. Lisaks tavapärase administraatori kohustustele on neil kohustus jälgida turvakaameraid,
reageerida valvesignalisatsiooni märguannetele, tegeleda ATS süsteemiga. Tulenevalt tulekahju korral
tegutsemise plaanist on administraatoritel oluline roll ohusituatsioonis suhtlusel päästeametiga ning
vajadusel inimeste evakuatsiooni korral.
Ruumide ja tehnosüsteemide remont- ja hooldus
Tegevussuund ühendab väiksemaid ehitustöid, pisiremonte, maalritöid, mööbli remonte,
amortiseerunud tehnosüsteemide töös hoidmist ning valveelektriku teenust. Teenuse osutamiseks on
palgal 2 santehnikut, 6 elektrikut, 3 meistrit. Täiendavalt ostetakse partneritelt teenusena alajaama
toimimiseks vajalikku A-kategooria käidukorraldust, UPS-i süsteemide hooldust, liftide hooldust ning
keerulisemate seadmete remonditeenust.
Vajalike kaupade, inventari soetamine
Tegevussuund hõlmab ERRi kinnisvara haldamiseks tarvilike asjade ja teenuste ostmist ning vajalike
riigihangete korraldamist.
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Lisa 6. Tugiüksuste ja arhiivide eesmärgid
6.1 Administratiiv- ja õigusosakond
Selles struktuuriüksuses on ühendatud kantselei, õigusosakonna, välissuhtluse ja personaliosakonna
funktsioonid. Kokku on üksuses 12 töötajat.
Kantselei on esimene koht, kuhu pöördutakse kõikvõimalikes küsimustes, alates auditooriumi
tagasisidest kuni ametlike päringute ja välissuhtluseni. Kantselei vastab ERR-i üldtelefonile ja üldmeilile
ning korraldab dokumendihaldust. ERR-i töötajad pöörduvad kantseleisse abi saamiseks dokumentide
(kirjad, lepingud jm) koostamise, registreerimise, saatmise ja edastamise juures.
Personalispetsialisti, koolitusspetsialisti ja keelenõustaja töö on suunatud organisatsiooni sisse ja pakub
ERR-i juhtidele ja töötajatele tööõigusalast nõustamist, tööõigusalaste dokumentide vormistamist ning
koolituste ja keelenõustamise läbiviimist. Kuna ERR-il on ainult üks täiskohaga personalispetsialist,
langeb keerukamate töövaidluste korral suurem koormus administratiiv- ja õigusosakonna juhile, aga ka
juhatuse liikmetele. Vajadusel kaasatakse nõustajaid väljastpoolt.
Juristid aitavad juhtidel kaitsta ERR-i huve lepingute koostamisel ning läbirääkimistel, kooskõlastavad
selleks sõlmitavaid lepinguid ning koostavad lihtsama asjaajamise huvides tüüplepingute põhju. Samuti
esindavad ERR-i kohtuvaidlustes ning analüüsivad ERR-i seisukohast kooskõlastusringile saadetud
seadusandlikke initsiatiive. Juristide ülesandeks on ka tegelemine riigihangete korralduse ning
kindlustustegevusega.
Osakonna kulude hulgas on kulutused töökaitsele ning sisekommunikatsiooni eelarve, mis sisaldab
hooaja lõpetamise ja aastapäevaürituste korraldamist, siselehe väljaandmist, intraneti arendamist ja
administreerimist, ERR-i segakoori tegevuse toetamist jt organisatsiooni sidusust toetavaid tegevusi.
6.2 Finantsteenistus
ERR-i finantsüksustes on kokku 10 koosseisulist töökohta.
Raamatupidamine tegeleb ERR-i kõigi majandustehingute kirjendamise ja finantsaruandlusega, varade ja
arvelduste inventeerimisega ning raamatupidamise dokumentide säilitamise organiseerimisega, jälgides
samal ajal, et IT-lahendused võimaldaksid teha nii seadusandlusest kui asutuse siseselt tulenevaid
muudatusi, et andmeid saaks ühest süsteemist teise siirdatud veatult.
Enamik raamatupidamisarvestuse üldiseid põhimõtteid on seadusega reguleeritud, kuid
raamatupidamise osakonna töökorraldusel tuleb valida, kuidas neid täita võimalikult ratsionaalselt.
Eesmärk on täiustada kontrollisüsteemi. Raamatupidamine lähtub nii sisemiste kui ka välimiste
infotarbijate huvidest.
Eelarveosakond aitab juhatusel saada ülevaadet ERR-i kulude-tulude hetkeseisudest, probleemidest ja
pikemaajalistest trendidest ehk teisisõnu infot ja analüüse juhtimisotsuste vastuvõtmiseks. Samuti
valmistab ette ning aitab tehniliselt vormistada eelarvedokumente ning haldab eelarve ja selle täitmise
andmebaasi.
Eelarveosakonna töötajad nõustavad osakonnajuhte ja produtsente eelarvete koostamisel, ülevaadete
tegemisel tegelike kulude-tulude hetkeseisudest ning erinevate finantsalaste küsimuste korral.
Nõukogule, kultuuriministeeriumile, rahandusministeeriumile ning teistele planeerimise ja kontrolliga
tegelevatele institutsioonidele koostab eelarveosakond prognoose ja arengustsenaariume.
Eelarveosakonna funktsiooniks on ka juhatuse toetamine riskijuhtimise korraldamisel.
6.3 Koolituskulud
Koolituskulude eelarvest kaetakse sise- ning väliskoolituste kulud vastavalt juhatuse poolt kinnitatavale
koolitusplaanile. Prioriteediks 2014. aastal on ajakirjanikele jt loomingulistele töötajatele suunatud
koolitusprojektid. Eelarves on planeeritud ka rahalised vahendid praktikantide juhendamiseks.
Koolitustegevust koordineerib administratiiv- ja õigusosakond.
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6.4 ERR arhiivid
ERR-i arhiive hoitakse ja täiendatakse ERR-i programmide ja avalikkuse huvides.
Arhiivide üksus jaguneb tulenevalt säilitatavate materjalide liigist video-, heli-, filmi-, foto- ja
dokumendiarhiiviks. Lisaks on üksuse funktsiooniks hallata raamatukogu ja täiendada digiteeritud
materjaliga veebikeskkonda arhiiv.err.ee. Arhiivide osakonnaga liidetakse 2015. aastal ka
arhiivimaterjalide ja ERR-i toodete müük ja "AK" uudiste arhiiv. Igapäevaselt toimub kõikide
programmide klienditeenindus, andmebaaside täiendamine, arhiivimaterjalide laenutamine,
tagastamine, teabeteenindus, autoritele esitajatele teoste koopiate valmistamine, välistellimuste
teostamine, teabepäringutele vastamine.
Arhiivides on kokku 37 koosseisulist töökohta.
Filmiarhiivis digiteerime ja restaureerime 7,5 tundi 35 mm ETF filmimaterjali - täispikad mängufilmid
„Põrgupõhja uus vanapagan“, „Stereo“, „Mehed ei nuta“, „Kolme katku vahel“, „Aeg maha“,
dokumentaalfilmid „Luigeluum“, „Kihnu naine“ ja „Reportaaž telefoniraamatu järgi“. Digiteerime ja
kirjeldame "AK" kroonikapalu ja/või saadete juurdevõtteid. Digiteerime ETV ja ETV2 eetri jaoks mängu- ja
dokumentaalfilme. Puhastame ja kerime läbi kuni 140 000 meetrit filmilinti. Korrastame ja valmistame
ette digiteerimiseks 350 karpi filmimaterjali. Täiendame majasisest andmebaasi ja ühtlasi ka Eesti Filmi
andmebaasi Eesti Telefilmi filmide kohta.
Heliarhiivis digiteerime ja restaureerime 250 tundi muusikat ja 1250 tundi sõnasaateid. Restaureerime
filmiarhiivis digiteeritud ja restaureeritud filmide heli. Täiendatakse heliarhiivi andmebaasi 20 000
andmekirjega. ERR raadioprogrammidest arhiveerime keskmiselt kuni 10 000 saadet aastas. Selleks et
lihtsustada toimetajate tööd ja võimaldada neil igal ajal ja hetkel vajaminevaid muusikafaile ise
andmebaasist alla laadida, jätkub muusikafailide rippimine sidumine andmekirjetega.
Videoarhiivis massdigiteerime 1000 tundi videoarhiivi materjale, 1000 tundi "AK" eetrisaateid.
Massdigiteerimisele lähevad 30 üle 10-osalist sarja ja 1300 üksiksaadet. Digiteerime ja monteerime
eetrivajadusest tulenevalt keskmiselt 650 saadet 2-tollistelt videolintidelt. Teostame ETV programmidele
omasaadete eetrieelset tehnilist kontrolli, eemaldame arhiivisaadetelt reklaam- ja sponsorlogosid, lisame
puuduvaid algus- ja lõputiitreid, kontrollime ja koostame sisulehti ja autoriaruandeid, vaatame läbi ja
registreerime faile, täiendame andmebaasi andmekirjeid ja teeme kõiki arhiveerimise ja säilitamisega
kaasnevaid töid.
Fotoarhiivis jätkame negatiividelt digiteerimist ja nende kirjeldamist. 2014. aasta novembris omandasime
varalised õigused fotograaf Henn Vilmsi negatiivikogule (aastatest 1955-1979) ja alustame selle
digiteerimist. Seoses ETV 60. sünnipäevaga suvel vajatakse ETV algaastatest sellist fotomaterjali.
Digiteeritavate fotode andmeid tuleb kõiki täiendada ja osad ka tervenisti kirjeldada.
Dokumendiarhiivis saab 2015. aastal põhitööks 1970‑ndate ETV saatetoimikute korrastamine sellisesse
seisu, et need saaks ära anda riigiarhiivi.
Arhiiviportaali arhiivi.err.ee lisame aastas keskmiselt 7500 videofail, 5500 audiofaili ja 7500 fotot.
Praeguse hetke seisuga on juurdepääs loodud 21 778 telesaatele ja 54 133 raadiosaatele ja 90 600 fotole.
Selle nimel on tööd teinud kõikide meie arhiivide töötajad. Püüame muuta portaali väljanägemist
atraktiivsemaks ja kliendisõbralikumaks.
Raamatukogu tellib tööks vajaliku perioodika, teeb igapäevast meediamonitooringut paber- ja
internetiväljaannete põhjal, teostatakse teavikute laenutamist, tagastamist ja muid raamatukogu tööga
seotud toiminguid.
Müügitegevuse eesmärgiks on ERR-ile lisatulu teenimine. Sellest ühe osa moodustab arhiivi- ja
saatematerjalidel põhinevate DVD-de ja CD-de ning teiste ERR‑iga seotud toodete müük. Teiseks
oluliseks tegevuseks on ERR-i arhivaalide tasulise kasutusõiguse andmine ja litsentsilepingute sõlmimine.
6.5 Muuseum
ERR-i muuseumi eesmärk on koguda ja säilitada televisiooni ajalugu kajastavaid esemeid ja dokumente,
pakkuda külastajatele elamust. Tahame panna külastajaid, eelkõige noori, mõistma ringhäälingutööd ja
sellest huvituma. Soovime selle kaudu suurendada ERR atraktiivsust võimaliku tulevase tööandjana.
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Et ajalugu vääriliselt meenutada ja vaatajatega jagada, teeb muuseum koostööd kõikide ERRi
programmidega, teiste muuseumidega, koolidega ning raamatukogudega. Luues rändnäitusi edendame
kontakte ja aitame kaasa programmide tutvustamisele.
6.6 EBU koostöö
ERR on Euroopa avalik-õiguslikke ringhäälinguorganisatsioone ühendava liidu EBU (European
Broadcasting Union) liige. Olulisemateks koostöövaldkondadeks on uudistevahetus, muusikasündmuste
vahendamine, spordiõiguste ühine hankimine ja Eurovisiooni lauluvõistluse korraldamine. Samas on
hindamatuks võrreldava kogemuse allikaks EBU professionaalsed koostöökogud, kus oma ala
spetsialistid vahetavad kogemusi ning püüavad luua parima tegutsemisviisi standardeid (best practice).
EBU liikmelisusega kaasneb ERR-ile kohustus maksta iga-aastast liikmemaksu.
6.7 Üldkulud & reserv
Üldkulude üksuses kajastatakse kulud, mis ei ole otseselt seotud ühegi osakonnaga: ametiühingujuhtide
lisatasud, toetused lapse sünni puhul ja matusetoetused, tööjuubelite preemiad, BFM-i tudengitele
makstavad stipendiumid, õppelaenude kustutamised (saadava lisarahastuse arvel), e-arvekeskuse ja
sertifitseerimiskeskuse kasutustasud, liikmemaksud (Ringhäälingumuuseum, Eesti Ajalehtede Liit, Eesti
Maksumaksjate Liit), panga-, juriidilised ja audiitorteenused, finantskulud, reisikindlustus ning joogivesi.
Reservist kaetakse põhiliselt regulaarsete preemiate maksmine: aastapreemiad parimatele töötajatele
ning projektidele detsembris, kolleegipreemiad mais ning Valdo Pandi preemia ja Raadioteatri
näitlejapreemia. Samuti kaetakse reservi arvel juhatuse otsusega erakorralise iseloomuga kulusid, mida
polnud osakondade eelarvete koostamisel võimalik ette näha.
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Lisa 7. Juhtimis- ja kontrolliüksused
7.1 Nõukogu
Nõukogu funktsioonid on sätestatud rahvusringhäälingu seadusega (ERHS). Nõukogusse kuulub üks
esindaja igast Riigikogu fraktsioonist ning neli asjatundjat rahvusringhäälingu tegevusvaldkonna
tunnustatud asjatundjate hulgast. Nõukogu juurde on moodustatud nõuandva organina auditikomitee.
7.2 Juhatus
Juhatuses on kolm liiget. Juhatuse ülesanded on määratud seadusega ja omavaheline tööjaotus
käsunduslepingutega.
7.3 Siseaudiitor, nõunikud ja nõukoda
Siseaudiitori ülesandeks on anda juhatusele ja nõukogule kindlustunne, et:
- ERR-i tegevusega seotud riskid on teadvustatud ja neid juhitakse;
- ressursse kasutatakse eesmärgipäraselt, tõhusalt ja säästlikult;
- ERR-i tegevus vastab õigusaktidele.
Lisaks peab siseaudiitor andma nõukogule kindlustunde, et juhatuse tegevus on usaldusväärne ja
õiguspärane. Samuti peab siseaudiitor andma kohest ja asjakohast teavet avastatud pettustest,
väärtegudest või rikkumistest.
Selleks teostab siseaudiitor sõltumatut riskide kaardistamist ja hindamist, viib vastavalt tööplaanile ning
juhatuse, auditikomitee ja nõukogu jooksvatele soovidele läbi auditeid ja kontrollitoiminguid, annab
soovitusi ning jälgib antud soovituste elluviimist.
Seadusega sätestatud ajakirjanduseetika nõuniku institutsiooni eesmärk on tagada ERR-ile vajalik
eneserefleksioonimehhanism.
Ajakirjanduseetika nõuniku tegevus on suunatud sellele, et ERR järgiks head ajakirjandustava ja oleks
avatud oma ajakirjanduslike valikute osas. Suurem osa ajakirjanduseetika nõuniku tööst on suunatud
auditooriumile: kuulajate-vaatajate kaebustele ja küsimustele vastamine, laekunud tagasisidest ja
vastulausetest ülevaadete tegemine ERR-i kodulehel ning „Meediatunni“ saates Vikerraadios.
Organisatsiooni siseselt jälgib ajakirjanduseetika nõunik hea ajakirjandustava järgimist, tehes jooksvalt
tähelepanekuid ja andes individuaalset nõu. Erilist tähelepanu pöörab ta tasakaalustatusele ja
erapooletusele ühiskondlik-poliitilise sisuga ajakirjanduslikes materjalides. Ajakirjanduseetika nõunik
esitab regulaarselt ülevaateid auditooriumi tagasisidest ja oma tähelepanekutest juhatusele ja
nõukogule.
Ajakirjanduseetika nõuniku auditooriumile suunatud ja sisemised tegevused peavad aitama tõsta ERR-i
avatust, usaldusväärsust ja ajakirjanduslikku professionaalsust.
Ühiskondlik nõukoda on nõukogu poolt viieks aastaks nimetatav kogu ühiskonna eri valdkondade
ekspertidest ja arvamusliidritest. Nõukoda koguneb juhatuse kutsel 1-2 korda aastas, eelkõige selleks, et
kujundada laiapõhjaline seisukoht strateegiliste arenguvalikute (arengukava) või ka mõne ad hoc
küsimuse (näiteks valimiste kajastamise kord) osas.
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Lisa 8. ERR investeeringud 2015. aastal
8.1 TV tootmine
Suuremateks investeeringuteks 2015. aastal on kaamerate statiivid ning raadiomikrofonide komplektide
asendamise lõpetamine. Raadiomikrofonide osas on riigihanked välja kuulutatud juba 2014. aastal.
Tegemist on möödapääsmatu investeeringuga, sest uued EL-i regulatsioonid on muutnud kasutatavaid
raadiosageduste vahemikke. 2013-2014. aastal soetati uued võttekaamerad ja objektiivid, statiivid ei
mahtunud siis eelarvesse. Statiivide hooldusele kulub märkimisväärne hulk raha, samuti tekitab nende
remondis olek pidevalt logistikaprobleeme. Jooksvad investeeringud on ka väikesematesse seadmetesse
nt. kaamerate akud, lambipirnid, tarvikud jne.
Muude vajalike investeeringute maht ületab paraku kordades eelarve võimalusi, mistõttu lükkuvad taas
edasi investeeringud 1988.aastal soetatud „vana ülekandejaama“ rekonstrueerimiseks, HD-võimelise
videoaeglustusserveri, satelliitülekandejaama, stuudiote valguslagede, efektvalgustite ja veel paljude
teiste professionaalsete teleorganisatsioonide igapäevasesse arsenali kuuluvate töövahendite
soetamiseks. Vastavalt tagasihoidlikele võimalustele asendame jooksvalt neid seadmeid, mille
tööshoidmine pole enam parima tahtmise juures võimalik.
8.2 Raadiotehnoloogia
Raadio tootmisseadmete ning amortiseerunud tehnika osaline väljavahetamine. Kuna 2014. aastal
toimus suur investeering raadiotehnoloogiasse, siis on maht tavapärasest väiksem ja keskendutakse
peamiselt välivõttetehnikale.
8.3 IT tehnoloogia
2014. aastal ehitati välja Gonsiori 21 hoonesse välis- ja lokaalne arvutivõrk (tulemüür, ruuterid ning
arvutivõrgulülitid), samuti vahetati välja amortiseerunud infosüsteemide komponente (serverid,
arvutivõrguseadmed, andmemassiivid). 2015. aastal jätkatakse kontoriarvutite, serverite, failihoidlate,
võrguseadmete juurde hankimise ning amortiseerunud seadmete väljavahetamisega.
8.4 Narva telestuudio
ERR-i venekeelsele telekanalile sisu tootmiseks ning kanali lähemaletoomiseks Narvas ja muu IdaVirumaa elanikele luuakse narva väike televisioonistuudio.
8.5 Venekeelse telekanali väljastus
ERR-i venekeelse kanali HD kvaliteedis koos digitelevisioonis valitavate mitmekeelsete subtiitritega
väljastamiseks vajaliku tehnilisel lahenduse soetamine.
8.6 Venekeelse kanali muud investeeringud
Täiendav venekeelne telekanal vajab täiendusi nii IT kui ka toomistehnika infrastruktuuris, samuti ka
investeeringuid töövahenditesse. Planeeritud on soetada täiendavad töökoha- ja montaažiarvutid ning
muud kantavat võttetehnikat.
8.7 ETV telekanali HD väljastus
ETV telekanali kasutusel olev väljastustehnika on nii moraalselt kui füüsiliselt vananenud ning ei võimalda
saadete edastamist HD kvaliteedis. Planeeritud on väljastusautomaatika ning videoserversüsteemi
uuendamine ja täiendavate võimaluste tekitamine digitelevisioonis valitavate subtiitrite
kasutuselevõtmiseks. ETV2 telekanali HD edastuseks vajaliku tehnika soetamist jätkatakse 2016. aastal
tingituna vahendite puudumisest 2015. aastal.
8.8 Internetikeskkondade arendus
ERR-i veebikeskkondade tarkvara jätkuarendus seoses lähiaastatel suurenenud nõuetega ERR-i
veebikeskkondade funktsionaalsusele. Jätkuarenduse vajaduse tingivad tänase lahenduse
projekteerimise järgselt toimunud arengud tehnoloogias ja kasutajate käitumisharjumustes.
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8.9 Hooneinvesteeringud
Arendusprojektide kõrval on vaja teha remonttöid meie tänases telemajas (sh. täita päästeameti
ettekirjutusi, korrastada elektrisüsteemi digiseadmetele sobivaks, täiendada ja arendada ventilatsiooni
ning jahutussüsteeme jne). Mitmetes mainitud lõikudes ei vasta tehniline infrastruktuur juba ammu
kaasaja nõuetele ning selle käigushoidmiseks tuleb teha pidevalt väiksemaid investeeringuid.
8.10 Kinnisvara arendus
Olulisimaks arendusprojektiks on Kreutzwaldi 14 asuva senise nn vana raadiomaja rekonstrueerimine
Uudistemajaks. Projekti eesmärgiks on luua raadio-, tele- ja veebimeediatoimetustest koosnev ühtne
uudistetoimetus.
Rekonstrueerimise käigus planeeritakse hoone tehnosüsteemid kapitaalremontida ning kujundada
olemasolev sisearhitektuur ümber tänapäevasele Uudistemajale sobilikuks. Planeeritavad ajakirjanike
töökohad ehk uudisruum asub vahetult projekteeritava uue ja tänapäevase 16:9 pildisuhtele sobiva tele
uudistestuudio läheduses. Raadio- ja teletootmise juhtimine ja helistuudiod on planeeritud paigutada
samuti uudisruumi ja toimetuste ala lähistele, tagades sellega lühikesed ja efektiivsed töö-, käigu- ja
suhtlusteed ning sideliinid. Selline paigutus loob raamid hästitoimivale ja paindlikule keskkonnale
ajakirjanikele ehk kogu toimetusele, kus toimub pidev ja kiire infovahetus kolme eelnimetatud
meediavaldkonna vahel, mis tänase ruumipaigutuse juures on mõnevõrra takistatud. Rekonstrueerimine
käigus lahendatakse ka kõik hoone sisekliima ja muud tehnilised küsimused kaasaegsel tasemel.
Uudistemaja tarbeks on riigieelarvest otsustatud eraldada ERR-ile 5,352 miljonit eurot, mis sisaldab ka
käibemaksukulu. Aastal 2015 eraldatakse sellest summast 700 tuhat eurot. Juba 2014. aastal alustati
projekteerimistöödega, ehitushange on plaanis läbi viia 2015. aasta alguses ning alustada ehitustöödega
aprillis-mais. Põhiosa ehitustöödest peaks olema lõpetatud 2016. aasta suveks, et uudistetoimetus saaks
alustada sügishooaega juba uutes ruumides.
Seoses hoone rekonstrueerimisega tuleb kuludesse kanda osa hoone tänasest raamatupidamislikust
jääkmaksumusest. Allesjäävate konstruktsioonide osakaal selgub projekteerimistööde käigus, eelarves
on arvestatud kuludesse kantava summaga 468 tuhat eurot. Osa kuludest tuleb aruandluses kajastada
juba 2014. aastal tulenevalt kohustusest amortiseerida vara jääkväärtuseni ehitusotsuse ja ehituse
alustamise vahele jääva perioodi jooksul.
Kinnisvaraarenduse kolmanda etapina on kaalumisel telestuudiote kompleksi rajamine raadiomaja ja
uudistemaja vahelisele alale. Võimalikuks alternatiivlahenduseks on tänaste telestuudiote ja
toimetusruumide kapitaalne ümberehitus.
8.11 Venekeelsete programmide tugevdamine
Veel enne otsust alustada venekeelse telekanali loomist otsustati tugevdada ka ERR-i olemasolevaid
venekeelseid väljundeid – Raadio 4, venekeelne „AK“ ning portaal rus.err.ee. Nende tehniliseks arenguks
investeeritakse 50,5 tuhande euro ulatuses.
8.12 Investeeringureserv
Varasemate aastate kogemus kinnitab, et investeeringute reservi planeerimine on ootamatute rikete,
avariide või ka planeeritust suuremate kuludega kaasnevate probleemide haldamiseks hädavajalik.
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