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Eesti Rahvusringhäälingu 2008. a. tegevuskava 
 
Sissejuhatus 
 
2008. aasta tegevuste kavandamise aluseks on Eesti Raadio ja Eesti Televisiooni arengukava 
aastateks 2006 – 2008. Riigieelarve seadus 2008. aastaks määrab Eesti Rahvusringhäälingu 
eraldise suuruseks 383,3 mln krooni,  täiendavalt investeeringuteks 59,3 mln krooni.  Eesti 
Vabariigi 90. aastapäevaga seotud eriprojektidele on lisaks eraldatud 9 mln krooni.  
 
Rahvusringhäälingu seadusest tulenevate kohustuste täitmiseks taotles ERR 2008. aastaks 
täiendavat finantseerimist, eesmärgiga luua teine telekanal. Kuna piisavat rahastust ei tulnud, ei 
ole võimalik teist kanalit avada, mis omakorda tähendab seda, et ringhäälinguseadusest tulenev 
kahe teleprogrammi tootmise kohustus jääb täitmata. Seaduse selle sätte täitmist kontrollib 
kultuuriminister, kes on kirjalikult teatanud, et seaduse mittetäitmine on tema poolt 
aktsepteeritud.  
 
Rahvusringhäälingu seadus sõnastab ERR eesmärgid ja ülesanded.  Võrreldes varasema 
perioodiga on eesmärke rohkem ja ülesanded märksa konkreetsemad. Ühe teleprogrammi 
lisandumine, nagu seda on ette näinud ka seadusandja, aitaks oluliselt paremini saavutada ERR 
ees seisvaid eesmärke ja täita avalik-õiguslikke ülesandeid, säilitades ühtlasi piisava vaadatavuse. 
On selge, et ainult ühe telekanaliga ei ole see võimalik.  Teise kanali käivitumiseni tuleb 
Rahvusringhäälingu eesmärkide ja ülesannete täitmisel pidada väga oluliseks raadioprogrammide 
avaramaid võimalusi ja reaalset panust. 
 
Nagu varasematel aastatel, on ka 2008. aastal tele- ja raadioprogrammide koostamise üheks 
nurgakiviks huvitavad ja vajalikud saated. Ühiskondlik teenus, mida me pakume, peab olema 
väärtuslik. Väärtuslikkuse mõõdupuid on neli. 
 
Iga programm üksikult peab taotlema võimalikult suurt mõjuvälja  ja programmid kogumis peavad 
saavutama kontakti valdava osaga Eesti elanikkonnast. Teisisõnu, kontaktide arv avalikkusega ehk 
kuulatavus ja vaadatavus (reach) on Rahvusringhäälingule väga tähtis.  
 
Väga oluline hindamiskriteerium on programmide usaldusväärsus. Rahvusringhäälingu eesmärgid 
on ainult siis saavutatavad, kui valdav osa elanikkonnast usaldab seda, mida ta näeb televiisorist 
või kuuleb raadiost.  
 
Avalik-õigusliku meedia olemasolu üheks põhjenduseks on läbi aegade olnud kvaliteetse ehk 
tõepärase ja tasakaalustatud informatsiooni edastamise vajadus. Rahvusringhäälingu vahendatud 
informatsiooni kvaliteedi mõõdupuuks on eestlaste hinnang, et  ERR on  neile kõige olulisem 
infokanal. 
 
Neljandaks väärtuslikkuse mõõdupuuks on mitmekesisus ja sellest tulenev eristumine teistest 
meediakanalitest. Rahvusringhäälingu programmid peavad olema koostatud nii, et valdav osa 
eestlastest võiks jagada arvamust, et Rahvusringhääling pakub midagi kasulikku igale 
eestimaalasele, avardab silmaringi, pakub tribüüni erinevatele vaadetele,  toetab demokraatia 
arengut ja suurendab sotsiaalset sidusust. 
 
Olulised tegevused 
 
2008. aasta on kolmeaastase arengukava viimane aasta ja seetõttu varasematest pingelisem. 
Lisaks sellele on ühiskonna ja tehnoloogia kiire areng tinginud mitmete täiendavate eesmärkide ja 
ülesannete võtmise. Järgnevalt on toodud loetelu nendest tegevustest ja protsessidest, mida 
Rahvusringhääling tahab 2008. aasta jooksul alustada ning tervel real juhtudel ka lõpuni viia.  
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2008. aasta on Eesti Vabariigi juubeliaasta ja Rahvusringhääling pühendab sellele tähtpäevale 
erilist tähelepanu. Lisaks  EV 90 sündmuste laiaulatuslikule  kajastamisele raadio- ja 
teleprogrammides panustab ERR ka pikaajalise väärtusega programmi. Juba on alanud mitmed 
dokumentaalsarjad Eesti ajaloost ja riiklusest nii raadios kui televisioonis. Koostöös sõltumatu 
tootjaga BEC valmib 12-osaline ajalooaineline teleseriaal Eesti Vabariigi algusaastatest.  
 
2008. aasta teisel poolel avatakse alaline Moskva korrespondendipunkt ja juba jaanuarist on 
alustanud tegevust Lääne-Eesti korrespondendipunkt asukohaga Haapsalus. 
 
Veebruarist käivitab uudistetoimetus ETV-s 5 korda nädalas kultuuriuudiste saate.  Seni 
“Aktuaalses kaameras” vahendamist leidnud sündmused kultuurivallast saavad sarnaselt 
spordiuudistele iseseisva saateaja. 
 
2008 on erakordselt vastutusrikas aasta meie sporditoimetustele. Augustis toimuvate Pekingi 
suveolümpiamängude tele- ja raadiokeskusse rajab ERR mängude kajastamiseks esmakordselt 
omaenda telestuudio. Juunis kannab ETV üle jalgpalli Euroopa meistrivõistluste finaalturniiri.  
 
Veebruaris taastatakse ETV-s igareedeste teatriõhtute traditsioon, näitamaks värskemaid, aga ka 
varasematel aastatel salvestatud Eesti teatrite etendusi. 2008. a jooksul salvestatakse kuni 
kaksteist lavastust ja näidatakse esmakordselt varasemaid salvestisi, mis siiani seisid 
näitamisõigust võimaldava lepingu puudumise tõttu arhiivis. Järgnevatel aastatel suurendatakse 
salvestatavate lavastuste arvu sedavõrd, et aasta jooksul oleks eetris vähemalt 20 teatrietenduste 
esmaesitust.  
 
2008. aastast muutub ETV hommikuprogramm “Terevisioon” aastaringseks. Vaid augustis 
täidavad hommikukava olümpiamängude ülekanded.  
 
2008. a algupoolel ühendatakse kolm uudisteportaali (ETV24, Novosti24 ja ETVSport24) ühtseks 
rahvusringhäälingu uudisteportaaliks, mille tulemusel peaks oluliselt kasvama vahendatavate 
uudiste maht ja operatiivsus. Esimeses faasis tähendab see ühtset juhtimist ja tegevuste 
koordineerimist ning teises faasis täiesti uue infoportaali loomist, mis vahendab uudiseid pildi, heli 
ja tekstina esialgu kahes keeles ning hiljemalt 2009. aasta algusest ka inglise keeles.  
   
2008. aasta märtsist on kõik Rahvusringhäälingu poolt toodetud telesaated  interneti vahendusel 
30 päeva tasuta järelvaadatavad. 
 
Aasta lõpuks on AK uudiste salvestamine, montaaž ja väljastus täielikult lindivaba (va 
arhiivimaterjalid), mille tulemuseks on kokkuhoid nii uudiste tootmiseks kulutatavas ajas kui 
tööjõus.  
 
Organisatsiooni areng 
 
2008. aasta lõpuks peab Rahvusringhäälingu struktuur saama esialgselt kavandatud kuju. Kahe või 
õigemini nelja maja tingimustes jäävad mõned struktuuriüksused ja töökohad jätkuvalt 
dubleerituks (raamatukogu, dokumendiarhiiv jne), aga ühise juhtimise ja töökorralduse alla 
ühendatakse raadio ja televisiooni sporditoimetused. 
 
2008. aastal Rahvusringhäälingus täiskohaga töötava inimese keskmiseks palgaks on kavandatud 
14 800 krooni. Aasta alguses korrigeeritakse palkasid selliselt, et palgaskaala alumises otsas on 
palgakasv oluliselt suurem. Varasemate aastate jooksul pikaks veninud palgaskaala vajab 
korrigeerimist või teisisõnu öeldes - lihtsamat tööd tegevad ja madalamat palka saavad inimesed 
on täna vähe motiveeritud. Nende motivatsiooni tuleb tõsta. Ennekõike tähendab see vahemikus 
6000 kuni 9000 krooni teenivate inimeste palkade keskmist kasvu 15% ja enam. 
Rahvusringhäälingu keskmiseks palgakasvuks on planeeritud 10%. Selline palgakasv ei ole 
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saavutatav kohe aasta alguses; aasta jooksul toimub töökohtade koormuste läbivaatamine ja 
töötajate arvu mõningane korrigeerimine. Eesmärk on suurendada organisatsiooni efektiivsust ja  
paremini motiveerida Rahvusringhäälingus töötavaid inimesi. 
 
Kõige tõsisemaks ja ilmselt avalikku tähelepanu pälvivaks muutuseks on Tartu raadio- ja 
teletoimetuste ühendamine. Varasemate aastate jooksul ei ole suudetud mõistlikult rakendada 
tööle Tartus asuvat telestuudiot ja seda võimalust ei näe ette ka lähiaastate plaanid. Seetõttu on 
mõistlik loobuda telestuudio tarbeks renditavatest ruumidest ja viia Tartu teleuudiste tootmiseks 
vajalik tehnika ning inimesed raadiostuudio ruumidesse, mis tuleb osaliselt ümber ehitada. 
 
Televisiooni olulised tegevused 
 
ETV-s hakkavad jaanuaris tööle valdkonnatoimetused, mis koondavad parimad töötajad 
tugevateks loomingulisteks kooslusteks. Toimetuste loomine peaks võimaldama paremaid 
tingimusi uute saateideede väljapakkumiseks ja  loominguliseks diskussiooniks saadete 
analüüsimisel ja tagasiside saamisel. 
 
2008. aasta olulisemad sündmused teleprogrammis on Eesti Vabariigi 90. aastapäeva 
juubeliüritused, Gustav Ernesaksa 100. sünniaastapäev, Pekingi suveolümpiamängud ja jalgpalli 
Euroopa meistrivõistluste finaalturniir. 
 
ETV suurendab 2008. aastal programmis omatoodetud kultuuri- ja meelelahutussaadete mahtu. 
Samal ajal tuleb tagada kvaliteetse ja usaldusväärse teleprogrammi tootmine.  
 
Televisiooni hommikuprogramm muutub aastaringseks. Jaanuaris käivituvad uued majandus- ja 
pereteemalised saatesarjad. Veebruarist algab teatrietenduste edastamine ning uudistetoimetus 
käivitab kultuuriuudised. Kevadhooajal toob ETV eetrisse omatoodetud muusikalis-
meelelahutusliku konkursi ja hakkab ette valmistama 2009. a käivituvat kogupereseriaali.  Aprillis 
toimub keskkonnakuu, mai algul toetatakse kampaaniat “Eestimaa puhtaks!”.  Sügishooajal tuleb 
eetrisse 12-osaline Eesti Vabariigi varasemast ajaloost kõnelev telesari.  
 
ETV jäädvustab ja vahendab 2008. aastal pärimusmuusika keskuse avamise Viljandis, Vanemuise 
Sümfooniaorkestri 100. tegevusaasta pidustused, rahvusvahelise teatri- ja muusikapäeva üritused 
ning Eesti Vabariik 90 sündmuste raames muusikalised tervitused viiest välisriigist. Aastas 
salvestatakse kuni 15 väärtmuusika kontserti. 
 
Haridusprogrammi lisandub juhtimismäng “Juhtimisaju” ja liiklusteemaline mälumäng 
koolinoortele. Uue võistlusvooru korraldavad keskkonnamäng “Mine metsa” ja muukeelseid 
noori kaasav viktoriin “Kes teab?”. 
 
Raadioprogrammide olulised tegevused 
 
Eesti suurima kuulajaskonnaga raadiojaama Vikerraadio eesmärk on hoida populaarseima 
raadiojaama staatust eestikeelsete kuulajate hulgas. Seda eesmärki täidab Vikerraadio 
mitmekesiste info- ja arutelusaadete, ajaloosaadete, nõuandesaadete ning pere- ja usulisi väärtusi 
propageerivate saadete kaudu. Vikerraadio arendab oma lastesaateid ja mitmekesistab 
muusikavalikut.  
2008. aastal on kavas eriprogrammid seoses Eesti Vabariigi 90. aastapäeva ja Pekingi 
suveolümpiamängudega. Veebruaris on eetris Tiit Karuksi viieosaline saatesari Eesti Vabariigi 
sünniloost ja Vabadussõjast. Kogu aastat läbiv eriprojekt on Euroopa suurlinnade tutvustus, 
millele on pühendatud temaatilised saatepäevad. Juunist lisandub nädalavahetuse programmi 
rohkem otsesaateid. Vikerraadio rõhutab oma regionaalset kohalolekut Tartu, Pärnu ja Narva 
kohalike uudistega ning regulaarsete saadetega mulgi, võru ja kihnu keeles. 
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Raadio 2 programmi põhiprioriteediks on kvaliteetne eetriproduktsioon. Raadio 2 tegeleb 
jätkuvalt kohaliku popmuusika arendamise ja motiveerimisega.  Saadete eetrisseandmise kõrval 
tõuseb olulisele kohale noorteraadio veebikeskkonna arendamine. Programmi 
turunduseesmärgina soovib programm aasta lõpus läbi viia heategevuskampaania “Klaasist 
maja”. 
 
Klassikaraadio keskendub Eesti muusika ja kultuuri tutvustamisele. Eetris on vabariigi aastapäeva 
tähistav eriprogramm muusikast ja arhiivisaadetest koondnimetuse all “Eesti kuu”. Programm 
tähistab Gustav Ernesaksa 100. juubelit kontserdiseeria, eluloosarja ja otseülekannetega. 2008. 
aastal on kavas suurendada koorimuusika osakaalu programmis ja salvestada süstemaatilisemalt 
Eesti kooride esitusi. Eesmärk on kujundada Klassikaraadio veebilehekülg loetavaks 
kultuuriteemaliseks portaaliks ja välja arendada ingliskeelne kodulehekülg.  
 
Raadio 4 peamised märksõnad on Eesti Vabariigi 90. aastapäev, haridus- ja keskkonnateemalised 
saated, raadio kuni 15-aastastele kuulajatele ja Pekingi olümpiamängud. Esmakordselt saadab 
venekeelne raadioprogramm oma reporteri  olümpiamängudele. 2008. aasta alguses on eetris 
saade “Dosje” (Toimik), milles Peeter Järvelaid jutustab Vabadussõja kangelastest, veebruaris 
algab saatesari “Venelased Eestis enne Maailmasõda”, samuti ilmub Hardo Aasmäe 
ajaloosaadetest “Hüvasti, 20. sajand” koostatud heliraamat. Heliraamat kingitakse vene 
õppekeelega gümnaasiumidele täiendvahendina ajalootundideks.  
 
Raadio Tallinn, pealinnas ja selle lähiümbruses kergemat muusikat vahendav raadiojaam, plaanib 
2008. aastal laiendada muusikavalikut mängides teoseid, mis teiste Rahvusringhäälingu 
raadiojaamade eetrisse sagedasti ei mahu. See on peamiselt džäss, maailmamuusika, soul ja blues. 
Raadiokanal on tähtis ka õhtusel ja öisel ajal võõrkeelsete raadiosaadete vahendajana. 
 
Teiste sisuüksuste areng 
 
Rahvusringhäälingu ühise uudistetoimetuse eesmärk on muutuda kõige olulisemaks infokanaliks 
Eestis, mis edastab kõige usaldusväärsemaid ja kallutamata uudised. Eesmärk on lähiaastatel tõsta 
vene- ja eestikeelsete uudiste mahtu, mis saab võimalikuks ETV teise programmi käivitumisel. 
2008. aasta alguses luuakse oma korrespondendipunkt Lääne-Eestisse. 2008. aasta teisel poolel 
on kavas asutada ERR korrespondendipunkt Moskvasse, millega rahvusvaheliste 
korrespondendipunktide arv kasvab kolmeni.  
 
ETV ja raadio sporditoimetuste ühine suurprojekt 2008. aastal on Pekingi suveolümpiamängude 
ülekanded. Teleprogrammi maht suveolümpiamängudelt on 190 tundi ja raadioprogrammi maht 
160 tundi. Esmakordselt toodetakse telepilt oma kohapealse stuudio abil. Teise suurprojektina 
vahendab ETV juunis jalgpalli Euroopa meistrivõistluste finaalturniiri mänge otseülekannetena. 
ETV sporditoimetuse eriprojektid on murdmaasuusatamise Otepää MK-võistluste etapi 
rahvusvahelise telepildi tootmine ja otseülekanne Tartu suusamaratonist. 2008. aasta sügisel 
kavatsetakse käivitada rahvasporditeemalised saated ETV-s ja Vikerraadios. 
 
Raadioteater tähistab 80. tegevusaastat Andrus Kivirähu uue kuuldemänguga “Üks udune päev”. 
2008. aastal on kavandatud 11 täispika kuuldemängu salvestamine, millest valdav osa on eesti 
algupärane dramaturgia. 2008. aastal on plaanis salvestada 30 uut järjejuttu, millest kolmandik 
põhineb kirjastuste poolt pakutud uudistekstidel. Raadio Ööülikoolil on kavas uus 7-osaline 
saatesari “Eesti raha tähed”. Koos Tartu Ülikooli eetikakeskusega käivitub loengusari “Õnne 
õpikoda”.  
 
Pärnu kohaliku raadiostuudio põhjal luuakse 2008. aasta juunis uutes ruumides ühine ERR Pärnu 
stuudio, mis peab katma ka televisiooniprogrammi vajadused. Tartu raadio- ja telestuudio 
ühendatakse ERR Tartu stuudioks. 
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Olulisemad investeeringud 2008 
 
Televisioon 
Põhilisteks eesmärkideks on amortiseerunud tootmistehnoloogia asendamine, järk-järguline 
üleminek failipõhisele tootmisele ja arhiivide digiteerimiseks vajaliku tehnika hankimine. IT 
valdkonnas tuleb suurendada serveriressursse ja süsteemide töökindlust. Ühendatakse tele ja 
raadio e-maili serverid. Luuakse omatoodangu 30-päevase veebipõhise järelvaatamise platvorm 
ning Rahvusringhäälingu ühtne siseportaal. 
Olulisemad arendusprojektid: 
1. Failipõhisele tehnoloogiale orienteeritud väljastuse ehitamine. Olemasolev väljastus on täielikult 
amortiseerunud ja selle opereerimine on seotud suurte riskidega. Uus väljastus ehitatakse 
olemasoleva kõrvale, et mitte häirida selle normaalset tööd. Juba on hangitud väljastusserver, 
täiendavalt hangitakse seadmeid ca 7 miljoni krooni eest. 
2. Failipõhise tootmise (Media Asset Management – MAM) esimese etapi hanke väljakuulutamine 
(orienteeruv hanke maht 8 miljonit krooni). 
3. Arhiivide digiteerimisüksuste loomine 2’’ videolindi ja BetaSP lindi digiteerimiseks; selle üksuse 
käivitamine. LTO lindiroboti hankimine, et tekkivaid faile talletada ka enne MAM-i serverite 
saabumist. 
4. Filmi digiteerimisüksuse hanke väljakuulutamine (orienteeruv maht 4 miljonit krooni). 
5. Uudiste tootmise ja väljastamise üleviimine failipõhiseks; uue videopuldi ja väljastusserveri 
hankimine, võttekaamerate hankimine, failipõhiste montaažide loomine (investeeringu maht ca 4 
miljonit krooni). Lõpetatud on ca 15 aastat vana uudiste infosüsteemi üleviimine I-Newsi uuele 
platvormile. 
6. Mobiilse tootmiskomplekti (nn. kohverstuudio) loomine Pekingi OM tarbeks ja hiljem välivõtete 
teostamiseks (maht ca 6 miljonit krooni). Nimetatud komplekt on kasutatav kuni 6 kaameraga 
ülekannete ja salvestuste teostamisel ka sellistes tingimustes, kus liikuva ülekandejaama (LÜJ) 
juurdepääs on raskendatud, näiteks vanalinnas. Samuti on komplekti võimalik transportida 
hoonetesse ja jätta sinna kogu võtteperioodi ajaks. 
7. Liikuva ülekandejaama (LÜJ, kuni 16 kaamerat) hanke väljakuulutamine, jaama valmimiseks 
kulub ca 12 kuud. 
8. Tehnilise keskuse videoruuteri ja monitooringu uuendamine, uue UPS-i hankimine. Keskuse 
ettevalmistamine koostööks uuendatud väljastusega. 
9. Täiendava Avid-montaažiüksuse loomine. 
10. Stuudiote üle 10 aasta vanuste kaamerate ja videomikserite asendamine. 
11. Kõikidele nõuetele vastava serveriruumi väljaehitamine MAM-i tehnoloogia tarbeks. 
 
Raadio 
Asendatakse üle 10 aasta vanused helipuldid. IT valdkonnas suurendatakse serveriressursse, 
ühendatakse tele ja raadio kohtvõrgud selleks tellitud fiiberkanalite abil. Luuakse heli ja pildi 
ülekandeliinid raadio ja tele hoonete vahele Pekingi OM ja ka hilisemate koostöövajaduste 
tarbeks. 
Olulisemad arendusprojektid: 
1. Teise stuudio foonika puldi vahetus (investeeringu maht hinnanguliselt 2 miljonit krooni). 
Olemasolev on hangitud kasutatuna, olnud üle 20 aasta aktiivses kasutuses ja mehaaniliselt 
amortiseerunud. 
2. Estonia Kontserdisaali foonika puldi vahetus, foonika ruumi remont (investeeringu maht 
hinnanguliselt 1,5 miljonit krooni). Estonia kontserdisaal on ainuke koht Eestis mis võimaldab 
sümfoonilise muusika salvestusi vastavalt EBU nõuetele. 
3. R2 väljastuspuldi vahetus, väljastuse digitaliseerimine.  
4. ERR Pärnu uue toimetuse ja stuudio loomine ning sisustamine uuel pinnal tulenevalt vajadusest 
vabastada senised pinnad Maavalitsuse hoones. Sellega seoses tuleb ringi kolida kogu olemasolev 
tehnika ning asendada amortiseerunu. Luuakse ka elementaarne võimalus telepildi tootmiseks. 
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5. Uute raadio-ülekandelinkide hankimine seoses sagedusplaani muutumisega. Olemasolevad 
340MHz lainealal töötavad saatjad lõpetavad seoses Sideameti regulatsiooniga alates 2009 töö. 
Ülekandelingid on vajalikud otseülekannete teostamiseks. 
 
Olemasolevate hoonete arendus 
Hooneteenistus kavandab suurima investeeringuna ERR Pärnu stuudio ruumide väljaehitamist, 
milleks kulub orienteeruvalt 3 miljonit krooni. Ülejäänud investeeringusummad kuluvad suuremalt 
jaolt ruumide ettevalmistamisele failipõhisele tootmisele üleminekuks ning  väiksematele 
arendustele olemasolevates tele- ja raadiomajades. 
 
Uue ringhäälingumaja arendus 
Läbiviidud arhitektuuri ideekonkursi järel algas detailplaneeringu protsess, mis lõpeb eeldatavasti 
2008. aasta sügisel. Paralleelselt detailplaneeringu menetlusega asus Tuisu 21 arendusosakond 
uue hoone projektdokumentatsiooni koostamise juurde ning aasta lõpuks peaks olema koos 
enamus projektdokumentatsioonist, et saaks asuda ehitushanke ettevalmistamise juurde. 
Samaaegselt toimub Tuisu 21 arendusosakonna mehitamine vastavalt kasvavale tööhulgale. 
 
Muudatused töökorralduses 
 
Transpordikorraldus 
Loodud transpordiosakonnal on kavas optimeerida transpordisüsteem vastavalt 
rahvusringhäälingu vajadustele. 2008. aasta I poolaastal viiakse läbi uute mahtuniversaalide 
hange, et asendada praegused amortiseerunud ja suure läbisõiduga sõidukid. Samuti on kavas 
isiklikus kasutuses olevate ametiautode süsteem ümber kujundada isikliku sõiduauto kasutamise 
kompensatsioonide põhiseks. 
 
Tootmisteenistus 
Tootmisteenistuse ressursside kasutamise üle peetav rahaline arvestus muutub võrreldes eelmise 
aastaga. Kui seni ei sõltunud tootmisteenistusele eraldatud ressursimaht tegelikult osutatud 
tootmisteenuste hulgast, siis nüüd tehakse vastavad arvutused iga kuu lõpul tegelikult kasutatud 
mahtude alusel vastavalt tootmise sisehindadele. See tähendab nii tootmisteenistusele kui 
programmide eelarvete eest vastutavatele isikutele suuremat vastutust tootmismahu 
planeerimisel ning aitab loodetavasti kaasa ressursside efektiivsemale kasutamisele.  Uus süsteem 
motiveerib Tootmisteenistuse üksusi pakkuma võimalikult head teenust (produtsendil on voli osta 
teenust ka mujalt või kulutada osa ressursist programmi paremale sisulisele ettevalmistusele).  
Saateprojektide juhte peaks see aga motiveerima planeerima tootmisressursse säästlikumalt kui 
seni. 
 
 
Margus Allikmaa 
Hanno Tomberg 
Urmo Männi 
Jaak Raie 
Joel Sarv 
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Eesti Rahvusringhäälingu 2008. a. tekkepõhine eelarve osakondade lõikes 
tuhandetes kroonides 2008 2007  muutus   

TULUD eelarve 
s.h. 2007. a. 

vahendid eelarve muutus % Lisa 
Toetus riigieelarvest tegevuskulude katteks 393 319 10 000 344 436 48 882 14% 4.1 
Eraldised riigieelarvest arendustegevusteks 89 846 30 510 79 161 10 685 13% 4.2 
Eraldised õppelaenude kustutamiseks 693  517 176 34% 4.3 
Muud sihtotstarbelised eraldised riigilt 10 064  5 870 4 194 71% 4.4 
Sihtotstarbelised projektitoetused, 
annetused 

15 465  4 513 10 952 243% 4.5 

Omatulud kokku 20 264  26 965 -6 701 -25% 4.6 
Muud äritulud ja kasumid 300  354 -54 -15% 4.7 
Finantstulud 550  540 10 2% 4.8 
Tulud kokku 530 500   462 356 68 144 15%   

KULUD 
  s.h. omatulude ja 

toetuste arvel 
        

Programmid         
Programmi üldkulu 17 283 300 12 503 4 780 38% 4.9 
Programmireserv 1 000  410 590 144% 4.10 
ETV1 ja tv toimetused 104 692 14 119 84 744 19 948 24% 5.1 
Vikerraadio 12 575 470 11 325 1 249 11% 5.2 
Raadio 2 8 600  8 064 536 7% 5.3 
Klassikaraadio 6 853 100 5 901 952 16% 5.4 
Raadio 4 11 411 500 10 899 512 5% 5.5 
Raadio Tallinn 259  204 55 27% 5.6 
Uus meedia (etv24, novosti24, sport) 7 529 1 000 5 831 1 698 29% 5.8 
Uudistetoimetus (tv+raadio) 40 999 96 41 381 -382 -1% 5.9 
Raadio sporditoimetus 3 313  1 735 1 577 91% 5.10 
Televisiooni sporditoimetus 28 665 9 090 18 670 9 995 54% 5.10 
Raadioteater 2 484 200 2 251 234 10% 5.7 
Kohalikud stuudiod (tv+raadio) 5 476 155 4 712 764 16% 5.11 
Programmitootmise otsesed kulud kokku 251 138 26 030 208 631 42 507 20%   
Tugiüksused         
Uuringutekeskus 3 040  2 942 98 3% 4.11 
Turundus  4 818 50 6 251 -1 433 -23% 6. 
Välissuhted ja EBU koostöö 3 803  2 952 851 29% 4.12 
Müügiosakond 4 941 7 137 4 026 916 23% 4.13 
Arhiivid 7 358 80 6 796 562 8% 5. 
Raamatukogu & muuseum 1 082  699 383 55% 4.14 
Fondisalvestused 730 50 613 117 19% 4.15 
Tugiüksused kokku 25 773 7 317 24 279 1 493 6%   
Tehnika ja tootmine         
Tootmisteenistus 26 000 3 000 36 222 -10 222 -28% 4.16 
Tehnoloogia arendusosakond 3 761  3 120 641 21% 4.17 
Teletehnika hooldus- ja remondiosakond 3 062 110 2 909 154 5% 4.18 
IT osakond 5 150  8 268 -3 118 -38% 4.19 
Tehniline keskus TV 2 798 180 5 238 -2 440 -47% 4.20 
Raadio saateosakond 4 986  7 277 -2 291 -31% 4.21 
Heli ülekande- ja salvestusosakond 3 764 650 3 920 -156 -4% 4.22 
Edastamise üldkulu 50 672 1 406 47 390 3 282 7% 4.23 
Tehnika üldkulud & arendusprojektid 42 396  22 126,3 20 270 92% 4.24 
Tehnika- ja tootmiskulud kokku 142 590 5 346 136 470 6 120 4%   
Juhtimis-, üld- ja halduskulud         
Nõukogu 1 909  1 673 236 14% 4.25 
Juhatus 5 628  5 542 86 2% 4.26 
Nõunikud ja nõukoda 2 578  2 051 527 26% 4.27 
Administratsioon 10 708  12 327 -1 619 -13% 4.28 
Koolituskulud 3 270  809 2 461 304% 7. 
Hooneteenistus 26 296 7 400 22 805 3 491 15% 4.29 
Transpordiosakond 3 165 0 3 476 -311 -9% 4.30 
Uue ringhäälingumaja arendus 4 000  905 3 095 342% 4.31 
Üldkulud & reserv 7 831 1 243 11 554 -3 723 -32% 4.32 
Juhtimis-, üld- ja halduskulud kokku 65 384 8 643 61 141 4 243 7%   
KULUD KOKKU 484 884 47 335 430 521 54 363 13%   
TULEM 45 616   31 835     4.33 
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Investeeringute ja arenduskulude 2008. a. koondeelarve 

 

 

tuhandetes 
kroonides    

 Kokku 
s.h 

omavahendeist 
s.h art. 

4502.02 
s.h 2007. a. 

art. 4502.02 
INVESTEERINGUTE RAHASTAMISE ALLIKAD         

Amortisatsioon 30 000 30 000   

Eraldised riigieelarvest investeeringuteks 89 846  59 336 30 510 

Investeeringute rahastamise allikad kokku 119 846 30 000 59 336 30 510 

     

INVESTEERIMISVAHENDITE KASUTAMINE         

Laenude tagasimaksed 7 521 7 521   
Kapitalirendi maksed 994 994   
Põhivarainvesteeringud 68 616 3 000 39 536 26 080 

Investeeringutega seotud kulud, s.h käibemaks 24 230  19 800 4 430 

Kokku 101 361 11 515 59 336 30 510 

     

     
2008. a. ARENDUSPROJEKTID         

Teletehnoloogia arendusprojektid 57 346  30 836 26 510 
Raadiotehnoloogia arendusprojektid 9 000  9 000  
Arhiivide arendusprojektid 5 500  1 500 4 000 
Hoonearendus, s.h Pärnu stuudio 6 000  6 000  
Uue ringhäälingumaja arendus 12 000  12 000  

Investeeringureserv 3 000 3 000   

Uued investeeringud kokku 92 846 3 000 59 336 30 510 
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Eesti Rahvusringhäälingu 2008. a. eelarve lisad 
 
Lisa 1. ETV programmimahtude plaan 
 

EESTI TELEVISIOONI PROGRAMMIMAHUD tundides  
   

Mahud tootja lõikes 2008 2007 
OMASAATEID 4 724 5 117 
HANKESAATEID 3 354 3 361 
PROMO, RAKENDUS, SOTSREKLAAM 280 274 
REKLAAM * 10 2 
RESERV ** 416 6 

KOKKU 8 784 8 760 
   

Mahud esituskordade lõikes 2008 2007 
ESMAESITUSI 4 961 4 889 
KORDUSI 3 117 3 589 
PROMO, RAKENDUS, SOTS. REKLAAM 280 274 
REKLAAM * 10 2 
RESERV ** 416 6 

KOKKU 8 784 8 760 
   
   

Mahud valdkondade lõikes 2008 2007 
Uudiseid 2 003 2 314 

sh AK, Terevisiooni uudised 539 526 

sh ETV 24 1 464 1 788 

Informatiivsed saated 529 587 
Elusaated 603 879 
Kultuuri-, haridus- ja teadussaated 569 486 
Religioonisaated 7 10 
Infoteinment 1 057 963 
Spordisaated 588 423 
Muusikaesitused 207 224 
Meelelahutussaated 292 208 
Lavastuslikud saated 2 223 2 384 

Saadete kogumaht, v.a ETV24 6 614 6 690 
Saated kokku 8 078 8 478 

PROMO, RAKENDUS, SOTS. REKLAAM 280 274 
REKLAAM * 10 2 
RESERV ** 416 6 

KOKKU 8 784 8 760 

 
*  Eesti Rahvusringhäälingu seaduse §11 lg 2 alusel edastatav reklaam ja sponsorteave 
**  Eetrimaht paindlikuks reageerimiseks ettenägematutele sündmustele ja olukordadele 
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Lisa 2. Tekkepõhine kulueelarve artikligruppide lõikes 
prognoos* 
(tuhandes kroonides) 
 
 

Tööjõu- ja töövõtukulud 234 673 

s.h.                      koosseisuline töötasu 136 007 

puhkusetasud 15 843 

mittekoosseisuline töötasu 16 013 

õppelaenude kustutamine 520 

tööandja maksukohustused 56 070 

töövõtukulud arvetega 10 219 

Transpordikulu 5 519 

Lähetuskulu 8 756 

Sidekulu 3 078 

Edastamiskulu 50 124 

Kaubad ja materjalid 8 702 

Tootmis-tehnilised teenused 13 115 

Informatsiooni ost 3 395 

Hanke- ja litsentsikulu 39 435 

Autoritasud 13 384 

Uuringu- ja turunduskulu 6 530 

Liikmemaksud 1 835 

Muude teenuste kulu 9 498 

Riigimaksud kuluks 37 965 

Hooneteenused 10 601 

Väikevahendid 6 962 

Amortisatsioon 30 000 

Ärikulud 180 

Finantskulud 1 132 

KULUD KOKKU 484 884 
 
 
*  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 (loomulikult eeldusel, et kulud on põhjendatud ja tulenevad 
üksusele seatud eesmärkide täitmisest). 



 EELARVE 2008 

13 

Lisa 3. Kassapõhine eelarveprojektsioon 
 (tuhandes kroonides) 
 
 

Tulud 530 500 

Tuludesse kandmata finantseeringute jäägi vähenemine (miinus) * -42 705 

Ostjate võlgnevuse vähenemine (pluss) ** 0 

Uued laenud, kapitalirendid (pluss) *** 0 

Sissetulekud kokku 487 795 

  

Kulud 484 884 

Ette makstud kulude jäägi vähenemine (miinus) **** -1 676 

Hankeprogrammi laojäägi kasv (pluss) 0 

Laenude tagasimaksed (pluss) 7 521 

Kapitalirentide tagasimaksed (pluss) 994 

Amortisatsioon (miinus) -30 000 

Põhivara soetused (pluss) 68 616 

Kreditoorse võlgnevuse vähenemine (pluss) ** 0 

Väljaminekud kokku 530 340 

  

Kassajääk aasta algul 50 427 

Kassajääk aasta lõpul 7 883 

  

*  s.h  2007. a. investeeringueraldiste jääk -30,5 mln, 2007.a. lisaeelarvest -10 mln. 

**  tegelikkuses võivad võlgnevuste muutused kujuneda pluss- või miinusmärgiliseks, selle 
prognoosimiseks aga puudub adekvaatne alus. 

***  Uue HD LÜJ soetamiseks vajalik kapitalirendi- või laenutehing jääb tõenäoliselt 2009. 
aastasse. 

****  s.h Pekingi OM ettemaksud -3,3 miljonit, Vancouver OM2010 +892, London OM2012 
+308, jalgpalli MM2010 +1158 
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Lisa 4. Üldised märkused ja selgitused eelarve juurde 
 
Viited märkustele on toodud eelarvetabeli viimases veerus 
 

4.1 Summa sisaldab riigieelarvest artikliga 4500.02 eraldatud vahendeid, s.h 2007. a.  
lisaeelarvega eraldatud 10 miljonit krooni. 

4.2 Summa sisaldab riigieelarvest artikliga 4502.02 eraldatud vahendeid, s.h 2007. a.  
kasutamata vahendeid summas 30,51 miljonit krooni. 

4.3 Riigieelarve vahenditest Eesti Rahvusringhäälingu töötajate õppelaenude kustutamise 
katteks saadavad tulud. 

4.4 Sel real kajastuvad eraldised valitsuse reservfondist, s.h EV90 tähistamiseks eraldatud 
vahendid ja Novosti24-le eraldatud vahendite kasutamata jääk. 

4.5 Sel real kajastuvad vastavalt rahvusringhäälingu seaduse §7 lg. 7 saadavad 
sihtotstarbelised projektitoetused ja annetused  (prognoos). 

4.6 Omatulud sisaldavad renti jm hoonetulusid (ca 7,5 mln.), tootmis- jt teenuseid, 
omatoodete müüki ning õiguste litsentseerimist. 

4.7 Muude ärituludena käsitletakse kollektiivsete autoriõiguste esindusorganisatsioonide 
poolt lepingu alusel (ERR ei esita arvet) makstavaid autoritasusid, tulu valuutakursi 
muutustest jt tulusid, mis ei ole käive. 

4.8 Finantstulud teenitakse eelkõige Rahvusringhäälingu vabade rahaliste vahendite 
hoiustamisest üleöödeposiidis või tähtajaliste hoiustena. 
 

4.9 Programmi üldkuludena käsitletakse autoriõiguste kollektiivsetele 
esindusorganisatsioonidele makstavaid autoritasusid, infoagentuuride tasusid ja  
kaasnevat käibemaksukulu. Võrdlusandmetes 2007. aastal sisaldus osa infoagentuuride 
kuludest televisiooni uudistetoimetuse eelarves. 

4.10 Programmireserv on  mõeldud erakorraliste vajaduste katmiseks programmide töös, 
selle kasutuse üle otsustab programmide eest vastutav juhatuse liige. 

4.11 Uuringukeskuses on kolm töötajat. Eelarve võimaldab tellida regulaarseid auditooriumi- 
ja internetikülastatavuse uuringuid. Samuti viia kord aastas läbi suurema 
arvamusküsitluse ning mõned väiksemad eriuuringud. 

4.12 Euroopa Ringhäälingute Liidu (EBU) liikmena võtab Rahvusringhääling osa mitmete 
professionaalsete assambleede ja seminaride tööst, mis võimaldab meil hoida end kursis 
arengutega ringhäälingumaailmas ning  luua ja hoida ka kahepoolseid suhteid 
kolleegidega teistest Euroopa riikidest. Eelarve hõlmab ka EBU liikmemaksu ning 
välissuhetega tegelevate töötajate töötasu. 

4.13 Müügiosakonna ülesandeks on genereerida tulu Rahvusringhäälingule kuuluvate 
intellektuaalse omandi õiguste baasil ning ühtlasi soodustada meie arhiivides leiduva 
kultuuripärandi võimalikult laia levikut. Selleks kasutatakse nii õiguste litsentseerimist 
kolmandatele osapooltele kui ka lõpptarbijale suunatud toodete (heli- ja videokandjad) 
arendamist ja levitamist. 

4.14 Rahvusringhäälingu raamatukogu, mis kuni uue ringhäälingumaja valmimiseni paikneb 
kahe eraldi üksusena tele- ja raadiomajas, on kohaks, kus on kättesaadavad kõik 
olulisemad perioodikaväljaanded ning teatmeteosed.  Samuti on see paigaks, kus leiab 
vajadusel  koha suuremat süvenemist nõudvaks tööks. Muuseum, mis paikneb 
telemajas, annab ülevaate televisiooni ajaloost. Oluline on ka koostöö 
Ringhäälingumuuseumiga Türil. 

4.15 Fondisalvestused, mida kureerib muusikanõukogu Klassikaraadio peatoimetaja Tiia 
Tederi eestvedamisel, hõlmavad endas protsessi, mille raames salvestatakse aastas 
professionaalsel tasemel ca 40 tundi eesti interpreetide esitusi.  

4.16 Tootmisteenistus on Rahvusringhäälingu suurim tehniline struktuur, mis tagab 
televisiooniprogrammide tehnilise tootmise.  Ligi saja töötajaga tootmisteenistus 
jaguneb seesmiselt paljudeks spetsialiseerunud osakondadeks (planeerimine, 
operaatorid, valgustus, heli, lavastus, salvestus, stuudiod, ülekanded), kuid väljapoole 
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toimitakse ühtse teenindusüksusena, mille eesmärk on pakkuda toimetustele parimat 
võimalikku tehnilist teenust.  Erinevalt 2007. aastast jagatakse tootmisteenistuse 
teenuste kasutamiseks planeeritud eelarvelised vahendid (25 miljonit krooni) 
toimetuste, arhiivi ja turundusosakonna vahel, kelle eelarvest jõuavad vahendid 
tootmisteenistuse eelarvesse vastavalt tegelikult kasutatud teenuste mahule iga kuu 
lõpus koostatava aruande alusel. Kuna aga tootmisressursi jaotamine toimetuste vahel 
pole veel lõplikult kokku lepitud, on see ressurss praegu näidatud otse 
tootmisteenistuse eelarvereal. Tootmisteenistuse kulude üldmaht on eelarves võrreldes 
2007. aastaga väiksem, kuna tehnoloogia amortisatsiooni kulud on arvestatud 
eelarveliselt üksuses tehnika üldkulud. 

4.17 Tehnoloogia arendusosakonnas töötavad insenerid, kelle ülesandeks on uue tehnoloogia 
arendusprojektide väljatöötamine ja elluviimine. Olulisemateks 
spetsialiseerumisvaldkondadeks on: televisiooni tootmistehnoloogia, failipõhine 
tootmine ja meediahaldus, failipõhine väljastus, programmiplaneerimise tarkvara ja 
arhiivi digitaliseerimine. 

4.18 Tehnika hooldus- ja remondiosakond tegeleb eelkõige televisioonitehnikaga, koostööd 
tehakse raadio saateosakonna hooldusinseneridega. 

4.19 IT osakond on esimene tehnilise teenistuse üksus, kus televisiooni ja raadio struktuurid 
on liidetud ühte osakonda. Ülesanneteks on arvutivõrkude, internetiühenduste, 
üldotstarbelise arvutustehnika, võrguserverite, telefoniühenduste, elektronposti jmt 
haldamine ja töötajate nõustamine neis valdkondades. 2007. a. võrdlusandmetes 
sisalduvad IT-seadmete amortisatsioonikulud (2,2 mln), mis 2008. a. eelarves on 
arvestatud tehnika üldkulude koosseisus. 

4.20 Televisiooni tehniline keskus tagab programmi eetrissemineku 366 päeva aastas, 24 
tundi päevas.  Selleks on vahetustega tööl 5 valveinseneri. Lisaks tagab keskus 
programmide vastuvõtu ja edastamise rahvusvahelistel liinidel, s.h satelliitside kaudu. 
2007. a. võrdlusandmed sisaldavad amortisatsioonikulu (1,3 mln), mis 2008. a. eelarves 
on arvestatud tehnika üldkulude koosseisus. 

4.21 Raadio saateosakond hõlmab endas nii raadio tehnilise keskuse, mille töö on 
analoogiline tele tehnilise keskusega, kui raadioprogrammide tootmistehnoloogia 
hoolduse ja remondi ning raadio failipõhise tootmissüsteemi Radioman tehnilise 
tagamise ja arenduse. 2007. a. võrdlusandmetes sisalduvad raadio IT-osakonna 5 kuu 
kulud ning ER tehnikadirektori kulud. 

4.22 Heli ülekande- ja salvestusosakond osutab teenust raadioprogrammidele väljaspool maja 
toimuvate ülekannete ja salvestuste teostamiseks. Samuti teostatakse tehniliselt kõik 
muusika fondisalvestused. Rahalist arvestust teiste osakondadega 2008. a. eelarves veel 
ei peeta.  

4.23 Edastamise üldkulu üksuse alla on koondatud kõik tele- ja raadioprogrammide 
levitamisega seotud kulud koos kaasneva käibemaksukuluga. Enamikku saatjatest 
opereerib Levira, edastusliinid on põhiliselt tellitud Elionilt. Siia kuuluvad ka riigilõivud 
raadiosageduste kasutamise eest, programmiedastusteenused internetis ning 
Rahvusringhäälingu enda poolt opereeritavate raadiosaatjatega seotud kulud. 

4.24 Eelarveüksus tehnika üldkulud ja arendusprojektid hõlmab endas tehniliste seadmete 
amortisatsioonikulu (aasta kuluprognoos 26,2 miljonit krooni), mis 2007. a. 
võrdlusandmetes jaotub mitmete üksuste vahel, ning tehnikainvesteeringutega 
kaasnevaid kulusid (käibemaksukulu põhivarasoetustelt, väikevahendid, muud 
arendusprojektide kulud).  

4.25 Nõukogu on Rahvusringhäälingu kõrgem juhtimisorgan, mille eelarve hõlmab liikmete ja 
sekretäri tasusid ning lähetuskulusid. 

4.26 Juhatuse kuludes sisalduvad juhatuse liikmete tasud, lähetus-, esindus-, side- ja 
transpordikulud. 

4.27 Lisaks seadusest tulenevatele ühiskondlikule nõukojale, siseaudiitorile  ja 
eetikanõunikule töötavad juhatuse juures veel kolm nõunikku. 

4.28 Administratsioon hõlmab endas organisatsioonilisi üldfunktsioone täitvaid osakondi – 
kantselei, õigusosakond, personaliosakond (koos sisekommunikatsiooni- ja 
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töökaitsekuludega), raamatupidamine ja eelarveosakond. Võrdlusandmetes 2007. 
aastast sisalduvad administratsiooni kuludes ka Eesti Raadio juhatuse kulud 5 kuu 
ulatuses. 

4.29 Hooneteenistuse eelarve hõlmab endas Rahvusringhäälingu olemasolevate hoonete ja 
kinnistute haldamisega seotud kulusid, s.h koristus- ja kommunaalkulud, hoonete 
amortisatsioon ja maamaksud. Samuti hoonetega seotud rendi- ja muid tulusid. 
Hooneteenistuse kulude kasv on suurelt jaolt seotud kommunaalkulude kiire kasvuga, 
aga ka kolm aastat tagasi sõlmitud soodsa koristusteenuse lepingu lõppemisega 
telemajas. 

4.30 Transpordiosakond korraldab kogu Rahvusringhäälingu üldotstarbeliste sõidukite tööd. 
Transpordiosakonna kulud jagatakse teenuste kasutamisele vastavalt neid kasutanud 
üksuste vahel sarnaselt tootmisteenistusega. Eelarves esialgselt transpordiosakonnale 
eraldatud vahenditest 2 miljonit jaotatakse toimetuste vahel koos muude 
tootmisressurssidega. Seega konkureerib transpordiosakond otseselt taksoteenusega 
selle ressursi tagasiteenimiseks. 

4.31 Uue ringhäälingu arendustegevusteks on 2008. aasta eelarves planeeritud 12 miljonit 
krooni, millest hinnanguliselt 4 miljonit moodustavad kulud (käibemaksukulu, 
projektimeeskonna tasud, mittekapitaliseeritavad teenused). 

4.32 Üldkuludena käsitletakse organisatsiooni üldisi kulusid – preemiad tööjuubelite jms 
puhul, liikmemaksud (v.a EBU), juriidilised- ja audiitorteenused jmt. Üldreservi arvel 
plaanitakse katta koondamishüvitised, aastapreemiad ja mitmesugused võimalikud 
ettenägematud väljaminekud. 
 

4.33 Tekkepõhise eelarve tulud ületavad tulusid, kuivõrd investeeringud põhivarasse 
sihtotstarbeliste eraldiste arvel ei kajastu tekkepõhiselt kuludena, küll aga kajastub see 
finantseering tuluna tulenevalt Riigi raamatupidamise üldeeskirja § 27 punkt 2 sätestatud 
nõudest, mille kohaselt avalik-õiguslikud juriidilised isikud on kohustatud kajastama 
põhivara sihtfinantseerimise toetused tekkepõhiselt tuluna toetuse saamisel. 



 EELARVE 2008 

17 

Lisa 5. Programmiüksuste aasta eesmärgid ja kokkuvõtlikud eelarved 
 
5.1 ETV1 ja televisiooni valdkonnatoimetused 
 
ETV1  ja televisiooni sisutoimetuste eelarve hõlmab endas programmi juhtkonna, planeerimise ja 
väljastuse kulud, samuti ressursid toimetustele ja nende poolt toodetavatele või tellitavatele 
saadetele ning hankeprogrammile ja tõlkele. 
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Tööjõu- ja töövõtukulud 51 318 3 119 1 498 1 854 1 959 3 040 7 687 
Transpordikulu 807 85 0 0 36 119 130 
Lähetuskulu 2 665 171 0 0 121 203 455 
Sidekulu 555 52 4 4 24 41 91 
Muud tegevuskulud 41 537 974 4 50 1 636 2 260 5 987 
Maksukulu 7 810 193 1 1 315 431 1 151 
KULUD KOKKU * 104 691 4 594 1 508 1 909 4 089 6 094 15 501 
Omatulud 14 118    1 919 1 127 1 000 
KOKKU EELARVEVAHENDITEST 90 573 4 594 1 508 1 909 2 170 4 967 14 501 
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Tööjõu- ja töövõtukulud 2 363 3 089 957 10 664 9 204 1 212 4 672 
Transpordikulu 36 48 16 182 155 0 0 
Lähetuskulu 136 178 55 614 564 168 0 
Sidekulu 28 37 11 128 111 14 10 
Muud tegevuskulud 1 675 2 240 744 8 347 7 117 10 351 155 
Maksukulu 322 431 143 1 605 1 369 1 762 85 
KULUD KOKKU * 4 560 6 022 1 926 21 540 18 519 13 507 4 921 
Omatulud 1 252 820   8 000   
KOKKU EELARVEVAHENDITEST 3 308 5 202 1 926 21 540 10 519 13 507 4 921 

 
 
ETV mitmekesistab kevadhooajal saatevõrku, tuues publitsistikasaadete kõrvale programmi 
senisest rohkem kultuuri- ja meelelahutussaateid. Eesmärk on parandada ETV vaadatavust, 
säilitades samal ajal kvaliteetsete ja usaldusväärsete telesaadete tootja maine. Tugevdatakse 
parimal vaatamisajal kell 19.30 algavat eetrivööndit. 
Alates veebruarist taastab ETV igareedesed teatriõhtud. Uudistetoimetus käivitab kultuuriuudiste 
erisaate. 2008. aastal suureneb ka  kontsertsaadete maht. Kevadel toodab ETV uue muusikalis-
meelelahutusliku konkursitsükli ja asub ette valmistama kogupereseriaali, mis jõuab eetrisse 
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2009. a. algusest. Sügisel on kavas koostöös tootjafirmaga BEC eetrisse tuua 12-osaline Eesti 
Vabariigi varasemast ajaloost kõnelev telesari.  
ETV vahendab Eesti Vabariigi 90. aastapäevaga seotud olulisemaid sündmusi 23. ja 24.02 
otseülekannetena. Eesti Vabariigi algusaastaid käsitlevas saatesarjas “Eesti aja lood” valmib 2008. 
aasta vältel 30 osa. Samuti valmib eestluse põhiväärtusi käsitlev 12-osaline dokumentaalsari “11 
000 aastat hiljem”. Koostöös Eesti Filmi Sihtasutusega vändatakse ajalooaineline 
dokumentaalfilm ja toetatakse “Eesti kroonika 2008” loomist. 
ETV hoiab juhtpositsiooni ühiskondlik-poliitiliste debattide korraldajana, taotleb mõju suurenemist 
ühiskonnas märgilise tähendusega saadete “Aktuaalne kaamera”, “Välisilm”, “Aeg luubis” ja 
“Foorum” arendamisel. ETV toetab kodanikuühiskonna arengut, pakkudes avalikku 
diskussiooniruumi saates “Vabariigi kodanikud”, osaleb olulistes 2008. aasta kodanikealgatustes 
(kampaania “Eesti puhtaks!”) ning tunnustab vabatahtlike liikumist. 
ETV propageerib loodushoidu ja keskkonnasäästlikku mõtteviisi saadete “Osoon”, “Mine metsa”, 
“Kodumets” kaudu. Eesti teaduse saavutusi esitlevad saated  “Bionina”, “Teadlaste öö” ja 
16-osaline portreesari Eesti tippteadlastest. ETV annab eetrisse mahuka valiku maailma 
tipptasemel loodus-, keskkonna- ja teadusdokumentaalfilme ning kavandab koostöös 
Haridusministeeriumiga pikaajalisi haridus-ja teadusprogramme. Kevadhooajal on eetris 
juhtimisalane saatesari “Juhtimisaju” ja sügisel noortele mõeldud liiklusteemaline võistlusmäng.  
ETV jäädvustab ja vahendab 2008. aastal Eestile olulisi kultuurisündmusi: pärimusmuusika keskuse 
avamine märtsis Viljandis, Vanemuise Sümfooniaorkestri ja Gustav Ernesaksa 100. 
sünniaastapäeva pidustused, rahvusvahelise teatri- ja muusikapäeva üritused ning EV 90 
sündmuste raames muusikalised tervitused viies välisriigis. 
ETV jätkab igapäevase lastesaate “Saame kokku Tomi juures” tootmist ning panustab 
internetikeskkonna www.meieoma.ee arendamisse. Eesmärk on 2009. aasta alguseks ette 
valmistada kahe arhiiviväärtusega lastelavastuse tootmine. 2008. aasta sügisel korraldab ETV 
järjekordse lauluvõistluse “Laulukarussell”. 
ETV koolitab oma loomingulist töötajaskonda ja arendab selle kaudu nii Eesti ajakirjanduskultuuri 
laiemas mõttes kui ka nüüdisaegset teleajakirjandust; tulevikutehnoloogiaid silmas pidades teeb 
ETV ettevalmistusi teletootmise failipõhisele tootmisele üleviimiseks. 
 
5.2  Vikerraadio 
 

lühieelarve tuhandetes kroonides Programm Turundus Laulustuudio 
Tööjõu- ja töövõtukulud 11 424 161 60 
Transpordikulu 252   
Lähetuskulu 108 10  
Sidekulu 120   
Muud tegevuskulud 93 156 10 
Maksukulu 160 10 12 
KULUD KOKKU 12 157 336 82 
Omatulud 470 0 0 
KOKKU EELARVEVAHENDITEST 11 687 336 82 

 
Vikerraadio püüab rahuldada vajadust mitmekesiste info- ja arutelusaadete järele, aitab 
suurendada ühiskonna sotsiaalset sidusust, on vajadusel kiire reageerija  kriisiolukorras või suurte 
ühiskondlike sündmuste puhul.  
Vikerraadio 2008. aasta läbivaks teemaks on Eesti Vabariigi 90. aastapäev. Jaanuarist kuni 
veebruari lõpuni on kavas laste mälumängusarja “Miniturniir” Vabadussõja teemalised erisaated, 
veebruaris läheb enne Eesti Vabariigi aastapäeva eetrisse Tiit Karuksi viieosaline 
dokumentaaldraama “Iseseisvuse sünd”. Saatesari “Eesti lugu” tutvustab läbi aasta Eesti 
iseseisvuse eest seisnud inimesi. 23. ja 24. veebruaril on kavas eriprogramm ja mitmed 
otseülekanded aastapäeva üritustelt. 
Jaanuarist on igal pühapäeval kavas juhtimisteemaline saade “Konverents”, mis valmib koostöös 
Pärnu Konverentsidega. Juunis  uueneb Vikerraadio nädalavahetuse programm, kava muutub 
dünaamilisemaks ja seal on senisest rohkem otsesaateid. 
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Kuuel pühapäeval on Vikerraadio kavas eriprogramm Euroopa metropolidest, kus tutvustatakse 
Londonit, Pariisi, Brüsselit, Lissaboni, Berliini ja Viini. 
Jätkuvad senised menusarjad “Müstiline Venemaa”, “Kuula rändajat”, “Mnemoturniir”, “Rahva 
teenrid”. Kuulajate poolehoiu on võitnud  nõuandesaade “Huvitaja” ja peresaade “Perepilt”. 
Vikerraadio jätkab lisaks kohalikele uudistele Tartus, Pärnus ja Narvas ka võru-, mulgi- ja 
kihnukeelsete saadetega. 
Töötajate arv suureneb kultuuritoimetaja töökoha võrra. Töötajate koolitus on 2008. aastal 
suunatud eelkõige raadioprogrammi helipildi kvaliteedi parandamisele. 
 
5.3  Raadio 2 
 

lühieelarve tuhandetes kroonides Programm Turundus 
Tööjõu- ja töövõtukulud 7 195  
Transpordikulu 80  
Lähetuskulu 100  
Sidekulu 75  
Muud tegevuskulud 193 466 
Maksukulu 319 79 
KULUD KOKKU 7 962 545 
Omatulud 0 0 
KOKKU EELARVEVAHENDITEST 7 962 545 

 
Raadio 2 põhiprogrammi kõrval tõuseb järgnevatel aastatel väga olulisele kohale ka noorteraadio 
oma internetikeskkonna arendamine. Raadio 2 muutub seeläbi multifunktsionaalsemaks ning 
kasutab ära erinevaid rakenduslikke meetodeid oma kuulajani jõudmiseks.  
Raadio 2 programmi üheks põhiprioriteediks saab kvaliteetne eetriproduktsioon ja selleks 
vajalikud tehnilised lahendused. Raadio 2 peab helipildiliselt rohkem eristuma teistest 
raadiojaamadest.  
Raadio 2 tegeleb jätkuvalt ja veelgi jõulisemalt kohaliku popmuusika arendamise ja 
motiveerimisega. Selleks korraldatakse nädala demo esitlust, regulaarseid R2 Live kontserte, 
aasta peaüritust Raadio 2 Aastahitti ja lähetatakse esmakordselt üks Eesti noortebänd 
muusikafestivalile Europavox Hollandis. 
Raadio 2 koolitab suvel välja noori muusika- ja raadiohuvilisi, kellest loodetakse leida eetrisse uusi 
hääli ja värskeid tegijaid. Raadio 2 turundustegevus käib läbi eriprojektide, ürituste ning läbi 
veebikeskkonna. Punase Risti toetuseks korraldatav heategevusprojekt “Klaasist maja” on plaanis 
läbi viia detsembris. 2008. aasta alguses ilmub esimene kogumikplaat “Raadio 2 Aastahitt 2007”. 
 
5.4  Klassikaraadio 
 

lühieelarve tuhandetes kroonides Programm Turundus Euroraadio Fondisalvestus 
Tööjõu- ja töövõtukulud 5 083  57 634 
Transpordikulu 73   4 
Lähetuskulu 121    
Sidekulu 42    
Muud tegevuskulud 906 352 20 40 
Maksukulu 216 60 9 53 
KULUD KOKKU 6 441 412 85 730 
Omatulud 100 0 0 50 
KOKKU EELARVEVAHENDITEST 6 341 412 85 680 

 
Klassikaraadio keskendub 2008. aastal Eesti muusika ja kultuuri tutvustamisele. Eetris on mitmed 
eriprojektid nagu “Eesti kuu” veebruaris, mille raames tähistatakse Eesti Vabariigi 90. aastapäeva 
eriprogrammiga muusikast ja arhiivisaadetest. Samuti tähistatakse suurejooneliselt Gustav 
Ernesaksa 100. sünniaastapäeva kontserdiseeria, eluloosarja ja otseülekannetega pidulikelt 
sündmustelt.  



 EELARVE 2008 

20 

Plaanis on koorimuusika osakaalu suurendamine programmis ja Eesti kooride süstemaatiline 
salvestamine. Eetris on sarjad erinevatest klassikutest ja kultuurisündmustest. Märtsis on 
Klassikaraadio ooperikuu erinevate saate- ja kontserdisarjadega, otseülekandeid vahendatakse 
New Yorgi Metropolitan Operast. 
Aprillis on džässikuu koos rohke džässmuusika ja kümne otseülekannetega festivalilt Jazzkaar. 
Algab uus saatesari “Vanamuusikatund”, uueneb “Džässisaade” ja kunstisaade. Jätkub 
eksklusiivne improvisatsioonifantaasiate seeria sarjas “Fantaasia”. 
2008. aasta sügisest on plaanis taasalustada otseülekannetesarja pühapäevastelt 
orelikontsertidelt (“Orelitund”). 
Klassikaraadio rahvusvahelises tegevuses on plaanis suurendada osavõttu EBU erinevatest 
projektidest ja pakkuda partnerjaamadele kuni 20 kontserdiülekannet Eestist.  Tähtsamad 
rahvusvahelised projektid Klassikaraadio osavõtul on International Rostrum of Composers 2008 
Dublin, New Talent 2008 Bratislava, Euroradio Concert Season à la carte, Euroradio Summer 
Festival, Nordic Baltic Concert Season 2008 – 2009, Nordic Summer Festival 2008.  
Klassikaraadio salvestab Eesti interpreetide esituses klassikat, džässi ja nüüdismuusikat ligi 30 
tundi puhast materjali ja 200 tundi kontserdisalvestusi. Ilmub CD-de sarja Eesti heliloojad V osa. 
 
5.5  Raadio 4 
 

lühieelarve tuhandetes kroonides Programm Turundus 
Tööjõu- ja töövõtukulud 10 170  
Transpordikulu 132  
Lähetuskulu 283  
Sidekulu 100  
Muud tegevuskulud 196 400 
Maksukulu 62 68 
KULUD KOKKU 10 943 468 
Omatulud 500 0 
KOKKU EELARVEVAHENDITEST 10 443 468 

 
Raadio 4 on venekeelne üldhuvikanal, mille peamine ülesanne on olla olulisim raadiokanal Eestis 
elavatele vähemusrahvustele ja aidata neil paremini sulanduda Eesti ühiskonda.  
Seoses Eesti Vabariigi 90. aastapäevaga on jaanuaris ja veebruaris eetris kaheksa saadet “Dosje” 
(Toimik), milles Peeter Järvelaid jutustab Vabadussõja kangelastest. Veebruaris algab saatesari 
“Venelased Eestis enne Maailmasõda”, samuti on kavas 23. ja 24. veebruari pidupäevaülekanded. 
Kevadel ilmub heliraamat Raadio 4 eetris olnud Hardo Aasmäe ajaloosaadetega “Hüvasti, 20. 
sajand!”. Heliraamat  kingitakse vene õppekeelega gümnaasiumidele  täiendvahendina  
ajalootundideks; 
2008. aasta esimesel poolaastal algab muusikasari  “Unustatud helitöid Eesti klassikast”, saate 
autor on Tiia Järg. Augustis tuleb Raadio 4 programmis Tammsaare ja Vargamäe päev sarjast 
“Mikrofoniga mööda Eestimaad”. Jätkuvad ka Urmas Oti vestlussaated nädalavahetustel. 
Esmakordselt on Raadio 4-l võimalus lähetada oma toimetaja suveolümpiamängudele. 2008. 
aastal on seoses olümpiamängudega eetris saatesari “Stockholmist Pekingini”, mis räägib Eesti 
olümpiaspordi ajaloost. Olümpiamängude ajal on kavas igapäevased “Olümpiapäevikud”. 
Haridusteemalistest saadetest jätkub saatesari “Kutsumus õppida”, mis keskendub eelkõige 
kutse- ja rakenduskõrgharidusele. Saatesari lõpeb mais otse-eetris haridusfoorumiga. 
Lisaks keskkonnasäästlikku mõtteviisi propageerivatele saadetele osaleb Raadio 4 2008. aasta 
kevadel aktiivselt ka kampaanias “Eestimaa puhtaks”. 
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5.6  Raadio Tallinn 
 

lühieelarve tuhandetes kroonides  
Tööjõu- ja töövõtukulud 189 
Transpordikulu 0 
Lähetuskulu 0 
Sidekulu 4 
Muud tegevuskulud 56 
Maksukulu 10 
KULUD KOKKU 259 
Omatulud 0 
KOKKU EELARVEVAHENDITEST 259 

 
Raadio Tallinn pakub pealinna ja selle lähiümbruse kuulajatele hommikul kella üheksast kuni õhtul 
kella seitsmeni muusikavalikut pop-rockist, džässist, maailmamuusikast, soulist ja bluesist. Raadio 
Tallinna eesmärk on 2008. aastal  laiendada oma muusikavalikut. Oluline on tagasiside 
kuulajatega, et mõista nende eelistusi ja sellest tulenevalt täiustada olemasolevat 
muusikanimistut. Paremaks tagasiside saamiseks arendatakse välja uus interaktiivne  
veebikeskkond ning seotakse see Rahvusringhäälingu korporatiivse veebilahendusega.  
Raadio Tallinnat on võimalik kuulata ka internetis. Igal täistunnil on Raadio Tallinna eetris 
uudistetoimetuse toodetud raadiouudised. Põhiprogrammi välisel ajal edastatakse samal 
lainepikkusel võõrkeelseid BBC, Deutsche Welle ja Radio France’i programmi. 
 
5.7  Raadioteater 
 

lühieelarve tuhandetes kroonides  
Tööjõu- ja töövõtukulud 2 322 
Transpordikulu 18 
Lähetuskulu  
Sidekulu 25 
Muud tegevuskulud 99 
Maksukulu 20 
KULUD KOKKU 2 484 
Omatulud 200 
KOKKU EELARVEVAHENDITEST 2 284 

 
Raadioteater tähistab 2008. aastal oma 80. juubelit. Juubelile mõeldes on Raadioteatri 
repertuaaris uus Andrus Kivirähu kuuldemäng “Üks udune päev”, mille pidulik esmakuulamine 
toimub 12. aprillil. 2008. aastal on plaanis salvestada 11 täispikka kuuldemängu, millest valdav osa 
on Eesti algupärane dramaturgia. 
Tahame jätkata tava, et igal aastal valmib vähemalt üks järjekuuldemäng lastele, seekord on 
lähtematerjaliks Henno Käo raamat “Oliüks”. Aasta õnnestunuim kuuldemäng osaleb Prix Europa 
festivalil Berliinis.  
2008. aastal on kavas salvestada 30 järjejuttu, millest kolmandik põhineb kirjastuste poolt 
pakutud uudistekstidel. Arvestades kuulajate tagasisidet on eelistatud  kultuurilooline 
memuaristika ning väärisklassika.  
Raadio Ööülikoolil on kavas seitsmeosaline saatesari “Eesti raha tähed”, milles kõneldakse Eesti 
suurmeestest ja -naistest, kelle pildid on meie rahatähtedel. Koostöös Tartu Ülikooli 
eetikakeskusega käivitub loengusari “Õnne õpikoda”, jätkuvad salvestused vestlusõhtutest 
Theatrumi ruumes.  
Koos Ajakirjade Kirjastusega jätkub muinasjutusarja “100 rahva lood” plaadistamine. 2008. aastal 
plaadistatakse ka sari “Minu lapsepõlve lemmiklood”, kus Eesti nimekad näitlejad esitavad 
lastelugusid, mis on neid noores eas paelunud.  
2008.aastal on plaanitud eetrisse anda vähemalt 12 uut olemuslugu. Eelmisel aastal täienenud 
Raadioteatri tehnika eeldab helirežissööride täiendkoolitust, helirežissööridele on kavas Margo 
Kõlari meistriklass. 
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5.8  Uus meedia 
 

lühieelarve tuhandetes kroonides etv24 novosti sport 
Tööjõu- ja töövõtukulud 2 786 2 575 1 066 
Transpordikulu 24 23  
Lähetuskulu  29  
Sidekulu 10 28 62 
Muud tegevuskulud 334 335 110 
Maksukulu 58 59 29 
KULUD KOKKU 3 212 3 050 1 267 
Omatulud 0 1 000 0 
KOKKU EELARVEVAHENDITEST 3 212 2 050 1 267 

 
2008. aasta jooksul ühendatakse kõik ERR uudisteportaalid ühise Uue meedia programmiüksuse 
alla. Rahvusringhäälingul on kolm uudisteportaali etv24.ee, novosti.etv24.ee ja etvsport.ee, mille 
põhiliseks väljundiks on Internet ning mille edasiarendamine on ERR-i jaoks prioriteetne. Tulevikus 
peab uudisteportaalidesse jõudma pea kogu Rahvusringhäälingus toodetav uudismaterjal. 2008. 
aasta jooksul korrastatakse portaalide struktuur ja isikkoosseisud.  
 
5.9  Uudistetoimetus 
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Tööjõu- ja töövõtukulud 32 777 10 574 3 879 2 329 7 381 7 489 1 126 
Transpordikulu 981 275 570 20 12 103 1 
Lähetuskulu 1 561 612 605 0 36 304 3 
Sidekulu 647 99 340 14 36 157 0 
Muud tegevuskulud 3 757 2 897 615 8 88 75 74 
Maksukulu 1 277 622 529 22 29 53 22 
KULUD KOKKU 40 999 15 079 6 537 2 394 7 582 8 181 1 227 
Omatulud 96 96      
KOKKU EELARVEVAHENDITEST 40 903 14 983 6 537 2 394 7 582 8 181 1 227 

 
Uudistetoimetuse koosseisus oli 2007. a. võrdlusandmetes 5 kuu ulatuses ka raadio 
sporditoimetus.  Samuti sisaldub võrdlusandmetes amortisatsioonikulu, mis on 2008. a. eelarves 
koondatud tehnika üldkulude eelarveüksusesse. Võrreldav eelarvemaht, mis on tuletatud 2007. a. 
viimase 7 kuu eelarvest ilma amortisatsioonita, oleks 37,7 miljonit krooni ja sellega võrreldes 
kasvab kulude maht ca 9%.  
Eesmärk on lähiaastatel tõsta vene- ja eestikeelsete uudiste mahtu, mis saab võimalikuks ETV teise 
programmi käivitumisel.  Televisiooni ja raadio uudistesaadete teemavalik peab kaasa aitama 
suurema sidususe tekkele ühiskonnas. ERR loob Eesti meediakanalitest kõige parema 
rahvusvaheliste korrespondentide võrgu. 2008. aasta teisel poolel on kavas luua oma 
korrespondendipunkt Moskvasse, millega ühiste rahvusvaheliste korrespondendipunktide arv 
kasvab kolmeni. Kohalikest korrespondendipunktidest luuakse 2008. aasta alguses oma 
korrespondendipunkt Lääne-Eestisse. Pärast seda on kohalike korrespondentidega kaetud Ida-
Virumaa, Narva, Tartu, Pärnu, Valga, Viljandi, Saaremaa, Kesk-Eesti, Lääne- ja Hiiumaa. 
Uudistetoimetusel on 24-tunniline valmisolek edastada uudiseid ning tele- ja raadioprogrammid 
on valmis tegema operatiivselt kavamuudatusi, et erakorralisi uudistesaateid eetrisse lasta. 
Teleuudiste tootmine läheb üle uuendatud Avid videosüsteemile ja algab üleminek failipõhisele 
tootmisele. Eesmärk on tugevdada ka “Terevisiooni” uudiste tootmist ühe uue töökohaga ja 
käivitub koostöö Balti Filmi- ja Meediakooliga uudistetoimetuse järelkasvu leidmiseks. 
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5.10 Televisiooni ja raadio spordisaadete toimetused 
 

lühieelarve tuhandetes 
kroonides KOKKU 

Tele 
spordisaadete 

toimetus 
TV spordi 

saateprojektid 

Raadio 
spordisaadete 

toimetus 
Tööjõu- ja töövõtukulud 8 248 674 6 375 1 198 
Transpordikulu 277 91 61 125 
Lähetuskulu 1 858 47 1 300 511 
Sidekulu 316 16 107 194 
Muud tegevuskulud 18 277 345 16 878 1 054 
Maksukulu 3 002 90 2 681 231 
KULUD KOKKU 31 978 1 263 27 402 3 313 
Omatulud 9 090  9 090  
KOKKU EELARVEVAHENDITEST 22 888 1 263 18 312 3 313 

 
ETV ja raadio sporditoimetuste ühine suurprojekt 2008. aastal on Pekingi suveolümpiamängude 
ülekanded, kust esmakordselt toodetakse telepilt oma kohapealse stuudio kaasabil. 
Teleprogrammi maht suveolümpiamängudelt on 190 tundi ja raadioprogrammi maht 160 tundi.  
Sporditoimetuste eesmärk on sarnaselt teiste Euroopa avalik-õiguslike kanalitega kajastada 
eelkõige spordivõistlusi, kus teevad kaasa riigi rahvuskoondised. Lisaks saavad mahukama 
kajastuse traditsiooniliselt ka murdmaasuusatamise ja kergejõustiku tiitlivõistlused ning kodused 
korvpalli- ja jalgpalliliiga mängud. 
ETV sporditoimetuse eesmärk on kajastada spordiuudiseid veelgi operatiivsemalt ja suurendada 
vahetult pärast võistluse lõppu otselülitustena tehtavaid saatelõike võistluspaikadest. Samuti 
suurendatakse 2008. aastal spordivõistluste internetiülekannete mahtu. 2008. aasta sügisel on 
eesmärk käivitada rahvaspordi teemalised saated ETV-s ja Vikerraadios. 
 
5.11  Kohalikud stuudiod 
 

lühieelarve tuhandetes kroonides Tartu Pärnu Narva 
Tööjõu- ja töövõtukulud 1 951 1 013 890 
Transpordikulu 153 88 74 
Lähetuskulu 26 12 17 
Sidekulu 82 99 35 
Muud tegevuskulud 54 25 29 
Hoonekulud 507 152 46 
Maksukulu 133 62 29 
KULUD KOKKU 2 906 1 450 1 119 
Omatulud 55 0 100 
KOKKU EELARVEVAHENDITEST 2 851 1 450 1 019 

 
Pärnu raadiostuudio baasil luuakse 2008. aasta juuliks Rahvusringhäälingu Pärnu stuudio, mis 
hakkab teenindama ka teleprogrammi. Stuudio koosseisu tuleb töökoht kohaliku 
telekorrespondendi jaoks, kes hakkab tootma materjali uudisteprogrammi. Pärnu stuudio kolib 
juulis uutesse ruumidesse, mis leitakse Pärnu kesklinnas.  
ERR ühendab Tartu kohalikud stuudiod ja kolib nad ühistesse ruumidesse. Ühise stuudio loomine 
hoiab kokku kulusid ja peab tagama efektiivsema töökorralduse. Rahvusringhäälingu Tartu 
stuudio toodab teleprogrammi alates sügisest kahte iseseisvat saadet.  
Narva raadiostuudio jätkab kohalike venekeelsete saadete tootmist viiel päeval, mahus 3 tundi 
nädalas. Pikem kohalik programm on eetris neljapäeviti. Lisaks toodab Narva stuudio kohalikke 
uudiseid eesti keeles ja valmistab ette materjale raadio uudisteprogrammidesse ja Raadio 4 
üleriiklikku programmi. ERR otsib võimalust luua ka Narva stuudiosse töökoht teletoimetaja jaoks. 
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Lisa 6. Rahvusringhäälingu arhiivide aasta eesmärgid ja kokkuvõtlik eelarve 
 

lühieelarve tuhandetes kroonides  
Tööjõu- ja töövõtukulud 6 761 
Transpordikulu 4 
Lähetuskulu 50 
Sidekulu 20 
Muud tegevuskulud 444 
Maksukulu 79 
KULUD KOKKU 7 358 
Omatulud 80 
KOKKU EELARVEVAHENDITEST 7 278 

 
Arhiivide üksus koosneb heliarhiivist, videoarhiivist, filmiarhiivist, fotoarhiivist ja 
dokumendiarhiivist. Arhiivide üldiseks märksõnaks 2008. aastal ja ka edaspidi on digiteerimine. 
Seoses Rahvusringhäälingu moodustamisega on heliarhiivis ühendatud senised raadio ja 
televisiooni fonoteegid ja alustatud telefonoteegi originaalide digiteerimist. Jätkub heliarhiivi 
analoogsalvestiste digiteerimine ja restaureerimine mahus 1500 tundi aastas ja fotode 
digiteerimine ja fotopanga täiendamine mahus 15 000 fotot aastas. Aasta jooksul alustame video- 
ja filmiarhiivi arhivaalide digiteerimist. Selleks tuleb ära teha eelnev valik digiteeritava materjali 
osas.  
Digiteerimist ei käsitata seni ainsa säilitamise meetodina. Digitaalne säilitamine kui säilitamise 
strateegia on alles kujunemisjärgus, vastavad meetodid nõuavad pikemaajalist testimist ning 
sellega seotud kulutused täiendavat väljaselgitamist. Seetõttu ei asenda kultuurivarade 
digiteerimine ja digitaalsena säilitamine analoog-objektide hoidmist ja säilitamist, vaid teenib 
pigem hästikäsitletavate kasutuskoopiate ja tagatiskoopiate valmistamise ülesannet.  
Arhiivid ei saa jätta unarusse oma praeguste kogude eest hoolitsemist. Igapäevaselt toimub 
kõikide programmide klienditeenindus, andmebaaside  täiendamine, arhiivimaterjalide 
laenutamine, tagastamine, kasutuskoopiate valmistamine, teabeteenindus, helidokumentide 
komplekteerimine ja viimine restaureerijatele ümbervõtmiseks ja restaureerimiseks, autoritele, 
esitajatele teoste koopiate valmistamine, välistellimuste teostamine. Lisaks teostavad 
arhiivitöötajad ETV programmi oma- ja hankesaadete eetrieelset tehnilist kontrolli, teevad 
ettepanekuid arhiivisaadete eetrisse pakkumiseks, salvestavad ümber arhiivimaterjale ning 
valmistavad neid ette eetris kasutamiseks, eemaldavad arhiivisaadetelt enne eetrit reklaam- ja 
sponsorlogosid, selgitavad välja tehniliste defektide kõrvaldamise viisid ja kontrollivad sisulehti, 
koostavad arhiivisaadetele montaažilehed ja teevad teisi arhiveerimise ja säilitamisega kaasnevaid 
töid. 
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Lisa 7. Rahvusringhäälingu turunduseesmärgid ja kokkuvõtlik eelarve 
 
Lisaks turundusosakonna eelarvele on iga programmi eelarvete raames kavandatud vahendid 
turunduslike projektide teostamiseks. 
 

Turunduseelarvete kokkuvõte  
ETV 1 000 
Vikerraadio 336 
Raadio 2 545 
Klassikaraadio 411 
Raadio 4 400 
Raadio Tallinn 30 
Uus meedia 240 
Turundusosakond ja üldturundus 4 818 
TURUNDUSTEGEVUSED KOKKU 7 780 

 
ETV  turundamisel on peamine eesmärk tutvustada ETV häid saateid võimalikult laialt ja hästi. 
Kõige olulisem eesmärk on programmi paremaid saateid rohkem esile tõsta ning teha seda 
muuhulgas sihtgrupiti suunatult, millega alustasime juba 2007. a (nt kuu prantsuse filmide 
tutvustus prantsuse filoloogide meililistis jne).   Eelarve prioriteedid on 2008. a suurprojektid  
(eelkõige “Koorisaade”, Pekingi OM jt), uus hooaeg sügisel, jõulu- ja aastavahetuse programm 
ning suvine hommikune omaprogramm. Tegevustest püüame eelkõige maksimaalselt ära 
kasutada ressursse, mis ei vaja väga palju rahalist tuge, nagu omasaadete reklaam ning PR. Osa 
turunduseelarvest kulub ka ekraanigraafika värskendamisele. 
Vikerraadio - 2008. aasta turundustegevused on seotud eelkõige saadete tegijatega. Plaanis on 
teha teleklipid, mida näidata ETV ekraanil. Visualiseerida parimad tegijad, et kuulajad neid ka 
näeksid. Jätkub Vikerraadio kodulehekülje arendamine. Toimub pidev saadete, sündmuste ja 
muude tegevuste tutvustamine erinevates meediaväljaannetes. Peamised turunduskulutused on 
seotud teleklippide tootmisega. Ülejäänud tegevustele (reklaamkingitused, kodulehekülje 
arendus, print- ja muu reklaam, pressiüritused, jms) on arvestatud väiksemad kulud. 
Raadio 2 – R2 turunduseelarve prioriteet on igal aastal suurüritus R2 Aastahitt. 2008. aastal 
tähistatakse ka R2 15. sünnipäeva.  Jätkub R2 veebilehe arendamine. Plaanis on “Klaasist maja” 
projekt ning ilmub esimene kogumik Raadio 2 Aastahitt 2007.  
Klassikaraadio - Klassikaraadios on samuti plaanis teha teleklippe. Jätkub uue kodulehekülje 
arendus ning programmi tutvustamine erinevates meedia väljaannetes. Kevadel tuleb teha uus 
(kolmas) Klassikaraadio voldik, mis tutvustab jätkuvalt lähemalt ka tegijaid. Koostööprojektid 
telega. Sünnipäevaüritus kuulajatele. Klassikaraadio sõprade klubi moodustamine. Peamised 
turunduskulutused on seotud teleklippide tootmisega.  
Raadio 4 – Turunduseelarve prioriteedid on eelkõige üritused. R4 peab 2008. aastal oma 15. 
sünnipäeva, mida tähistatakse kontserdiga ning jätkub suveprojekt Piknik R4-ga. Oluline on uue 
hooaja tutvustus vene pressile 1. oktoobril. Lisaks kasutatakse turunduseelarvet ka kanali 
sümboolikaga kingituste jaoks.  
 
Üldturunduse eelarve prioriteedid on www.err.ee lehekülje uuendamine, teiste  veebide 
arendamine ja turundamine (www.meieoma.ee, etv.ee, etv24.ee jne), üritustest on suuremad iga-
aastane meediakonverents, Aasta Muusiku valimine koos Klassikaraadio ja Vikerraadioga. Jätkub 
ERR sümboolikaga kingituste, töörõivaste jms tellimine.  
Üks olulisemaid kanaliteüleseid tegevusi on kanalite vahelise ristturunduse arendamine – 
televisioon, raadio, internet. 
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Lisa 8. Rahvusringhäälingu koolituseesmärgid 
 
Eesti Rahvusringhäälingul on tsentraalne koolituseelarve, mille koostamisel võetakse aluseks 
organisatsiooni üldeesmärgid ning üksuste koolitusalased ettepanekud. 
2008. aasta koolitusprojektide koondeelarve on 2,5 miljonit krooni, millele lisanduvad osakonna 
kolme töötaja kulud. 
 
Rõhuasetused 2008. aasta koolitustegevuses:  
 
TELE- JA RAADIOPROGRAMM 
ERR poolt vahendatavate suurprojektide kvaliteedi tagamise nimel investeerime töötajate 
oskustesse planeerida ja juhtida tervikuna erinevaid suurprojekte (s.h suuremad otseülekanded), 
tähelepanu pöörame otse-eetris esinejatele nii intervjueerimistehnikate kui ka otsereportaaži 
koolituste näol.  Olulised sihtrühmad on veel režissöörid, kelle arendamise kaudu muudame 
paremaks visuaalset pilti, samuti jätkame ajakirjanike täiendkoolitusi ning koolitusi raadio helipildi 
kujundamiseks/arendamiseks. Uue suunana on 2008. aastal plaanis arendada uudistetoimetajate 
multimeediaoskusi (videomontaaž, kaamera kasutamine intervjuude läbiviimisel), mille 
tulemusena on toimetajad suutelised iseseisvalt uudisloo algusest lõpuni valmis tegema. 
Ettevalmistused ETV2 kanali avamiseks puudutavad ka koolitustegevust, mistõttu käesoleval 
aastal on programmiplaneerijatele kavandatud kahe kanali planeerimise koolitus. Igal aastal 
näeme koolituseelarves ette summad ka teiste telekanalite ja raadiojaamade tööga tutvumiseks 
ning seda valdkondades, mille arendamine Rahvusringhäälingus vajaks täiendavat praktilist 
kogemust. Jätkame saatejuhtide eetrikõne- ja esinemistehnika lihvimist ning arendamist. Selleks 
on Rahvusringhäälingul koosseisulised keele- ja eetrinõustaja ning vajadusel kaasatakse 
nõustajaid ka väljastpoolt.  
 
TEHNIKA- JA TOOTMINE 
2008. aastal on plaanis suuremat tähelepanu pöörata audiovisuaalvaldkonnale (operaatorid, 
valgustajad, monteerijad). Oskuste ning teadmiste maailmatasemele viimiseks kaasame koolituste 
läbiviimisel rahvusvahelise taustaga lektoreid. Eelarves on planeeritud osalemised olulisematel 
tehnikavaldkonna messidel, millega anname tehnika arendajatele võimaluse olla kursis uuemate 
tehnika arengusuundadega. Koolituseelarves sisalduvad ka vajalikud summad teleoperaatorite 
kutsesüsteemi raames toimuva atesteerimise tarbeks.   
 
JUHID 
Juhtide koolitamisel keskendume 2008. aastal protsessi- ja kvaliteedijuhtimise teemadele. Samuti 
kordame üle tulemus- ja arenguvestluste pidamisega seotud põhitõed. 
 
ORGANISATSIOONI PÕHITEGEVUST TOETAVAD KOOLITUSED 
Organisatsiooni põhitegevust toetavate koolitustena on eelarvesse planeeritud seadusandluse ja 
töökaitsega seotud koolitused ning osalemised nii keele- kui ka arvutikoolitustel. Tööks vajaliku 
võõrkeeleõppe kulude hüvitamine toimub töötaja ja tööandja 50%-sel kaasfinantseerimisel. 
2008. aastal pöörame suuremat tähelepanu ka sisekoolitustele, kasutades asutusesisest 
potentsiaali (nt valdkonnad nagu ajakirjanduseetika, õigus, dokumendihaldus jms). 
 


