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Eesti Rahvusringhäälingu 2009. a. tegevuskava 
 
Aasta 2009. tuleb mitmes mõttes väga raske aasta. Ennekõike seetõttu, et käesoleva eelarve 
esitamise ajal pole võimalik teada, milliseid muudatusi riigieelarves toob aasta jooksul kaasa riigi 
raske majanduslik olukord.  Kuna vastav teadmine ka Vabariigi Valitsuse ja Rahandusministeeriumi 
tasemel puudub, esitame eelarve lähtuvalt kehtivast 2009. a. riigieelarve seadusest. Oleme 
kahaneva eelarve tingimustes (lisaeraldist teise telekanali tootmiseks ei saa muude tegevuste 
seisukohalt käsitleda ressursi kasvuna) püüdnud võimalikult piirata kulutusi administratiiv- ja 
tugitegevustele ning säästa tele- ja raadioprogrammide tootmiseks eraldatud ressursse. Võrreldes 
2008. a. algul kinnitatud eelarvega vähenevad programmitootmise ressursid vaid ca 4%. Samas on 
selge, et iga järgnev vähendus puudutaks väga valusalt just toodetavate saadete mahtu ning 
kvaliteeti. 
2008. aasta alguses koostatud Rahvusringhäälingu  arengukava kohaselt pidi 2009. aasta 
eelarveline tegevustoetus olema 507 miljonit krooni,  kinnitatud riigieelarve seaduse kohaselt on 
see number ainult 403 miljonit krooni.  Eraldised investeeringuteks on planeeritud 79,0 mln krooni 
asemel ainult 30,0 mln. Samas tuleb tunnistada, et üldise majanduslanguse ja äärmiselt pingelise 
riigieelarve taustal on Rahvusringhäälingu eelarveline toetus tänasel tasemel siiski rahuldav. 
Areng ja soovitud kasv jäävad aasta tagasi kavandatust aeglasemaks, mitmed uued algatused 
nihkuvad tulevikku, aga sellest hoolimata on võimalik 2009. aastal edasi liikuda ja arengukavas 
kavandatud tegevusi jätkata või isegi mõne uuega alustada. 
Ennekõike tahame jätkata teise telekanali arendamist. Võrreldes esialgselt  planeerituga jätkab 
ETV2  oluliselt väiksema omatoodetud saadete mahuga ja ajaliselt ainult õhtust vööndit täitvana, 
aga 2008. aastaga võrreldes on edasiminek ilmne.  Venekeelsele vaatajale suunatud vöönd, 
igapäevane lastesaade, haridus- ja teadussaated ning nõudlikumale maitsele orienteeritud 
filmiprogramm on kindlalt need märksõnad, mis juba 2009. aasta jooksul peavad ETV2 
programmis kindla koha ja vaatajaskonna leidma.  
Kui teises kanalis kasvab venekeelsete uudiste maht aasta algusest, siis 2009. aasta teise poolde 
oleme kavandanud eestikeelsete teleuudiste mahu suurenemise. Uudistele eraldatud saateaja 
suurendamine teeb võimalikuks ka mitmete seni pinnapealset käsitlust leidnud teemade senisest 
ulatuslikumat kajastamist. Ennekõike peab kasvama majandusuudiste maht ja ulatus. 
Juba 2009. aasta esimesse poolde oleme kavandanud teleuudiste tootmise üleviimise nö 
failipõhisesse keskkonda. Tegemist on väga ulatusliku ja senist töökorraldust oluliselt muutva 
sammuga. Selle sammu tulemusel peab kasvama uudiste operatiivsus, vähenema uudisloo 
vormistamiseks kuluv tööaja maht ning paranema koostöö traditsioonilise uudistetoimetuse ja 
online uudistetoimetuse vahel. Oluliselt lihtsustub ka uudisloo arhiveerimine ja vastupidi – arhiivi 
kasutamine uudisloo tegemisel.  
Arengukava kohaselt loobume 2009. aasta alguses BNS-st ja püüame oluliselt tugevdada oma 
eelinfo kogumise ning töötlemise süsteemi. Lisaks sellele tuleb alustada uudistetoimetuse juures 
oma majandustoimetuse(üksuse) loomist, et senisest paremini kajastada Eestis ja laias maailmas 
toimuvaid majandusprotsesse ning sündmusi,  samas peab see kompenseerima BNS-i suurima 
tugevuse, milleks olid majandusuudised.  
Juba on käivitunud ja 2009. aastal jätkub koostöös EBU-ga  kümneosalise noorteseriaali „Klass” 
tootmiseks. 
Arengukava kohaselt tuleks 2009. aasta jooksul avada uus korrespondendipunkt Helsingis, aga 
see eesmärk jääb sellel aastal täitmata. Eelarvelise toetuse paranedes see korrespondendipunkt 
avatakse, aga uut tähtaega ei ole võimalik käesoleva eelarve koostamise ajal võimalik määrata. 
Sama kehtib ka igasse Eesti suuremass maakonnakeskusesse kavandatud 
korrespondendipunktide loomise kohta. Esialgu oli 2009. aastal kindlalt kavandatud 
korrespondendipunkti avamine Kagu-Eestis, aga ka see eesmärk jääb täitmata. 
Aasta 2009 on europarlamendi ja kohalike omavalitsuste valimiste aasta. Uudistetoimetusele ning 
ühiskonna- ja poliitikasaadete toimetusele tähendab see suuremat töömahtu erisaadete näol ja 
suuremat tähelepanelikkust tasakaalustatusnõuete jälgimisel. Vahetult enne laulupidu saame 
kätte uue, HD standardile vastava ülekandejaama. Selle jaama tehniliste võimaluste omandamine 
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ja rakendamine on 2009. aasta suurim väljakutse meie režissööridele, operaatoritele, 
produtsentidele ning inseneridele-tehnikutele.  Veelgi olulisem on kindlustada ülekandejaama ja 
juba olemasolevate, väiksemate tehniliste võimalustega kohverstuudiote  piisav  koormatus 
majasiseste ning välistellimustega.  
Tehnilisest arengust oli eelpool juba mainitud uudiste failipõhisele tootmisele üleminek, aga lisaks 
sellele on 2008. aasta jooksul juba soetatud või algatatud ja 2009. aasta alguses lõppevaid 
hankeid, mis kõik ootavad rakendamist. Olulisemad neist on uus teleprogrammi väljastuskeskus, 
mis võimaldab üheaegselt väljastada mitut teleprogrammi, arhiivide digiteerimise tehniline 
kompleks, mis lõpuks võimaldab alustada aastaid räägitud ja kavandatud filmiarhiivi digiteerimist, 
stuudiote sisustamine 16:9 formaadis pilti tootvate kaameratega, internetis 
järelvaadatavate/kuulatavate saadete tehnilise lahenduse täiustamine ja raadiomaja 2. stuudio 
sisustamine uue salvestustehnikaga. 
Majanduslanguse ja eelarve oodatust väiksema laekumise taustal jätkame küll uue 
ringhäälingumaja ehituse ettevalmistustega, aga esialgu kavandatust aeglasemas tempos. Algselt 
2009. aasta algusesse kavandatud projekteerimise teine etapp, mida oli plaanis rahastada 
laenuga, lükkub ilmselt aasta teise poolde või aega, millal selgub Eesti majanduse edasine areng ja 
täpsustub 2010. aasta majandusprognoos. Kindlalt jätkame detailplaneeringu menetlemist ja 
liigume projekti esimese etapiga edasi nii kaugele kui vähegi võimalik. Samuti loodame 
Kaitseministeeriumilt  juurde hankida ca 1 hektari maad, et esialgselt maa-aluseks kavandatud 
parkla rajada maapealsena. See vähendab ehituse hilisemat maksumust ca 100 miljonit krooni. 
 
 
Juhatuse liikmed: 
 
Margus Allikmaa 
Hanno Tomberg 
Jaak Raie 
Joel Sarv 
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Eesti Rahvusringhäälingu 2009. a. tekkepõhine eelarve osakondade lõikes 

 
projekt 20.01.2009

tuhandetes kroonides 2009 2008 muutus
TULUD eelarve eelarve muutus % Lisa
Toetus riigieelarvest tegevuskulude katteks 403 429 381 819 21 610 6%
Eraldised riigieelarvest arendustegevusteks 37 285 7 285 64 570 -27 285 -42%
Eraldised õppelaenude kustutamiseks 816 693 123 18% 4.1
Muud sihtotstarbelised eraldised riigilt 11 235 -11 235 -100% 4.2
Sihtotstarbelised projektitoetused, annetused 9 840 14 972 -5 132 -34% 4.3
Omatulud kokku 26 319 24 789 1 529 6% 4.4
Muud äritulud ja kasumid 2 065 829 1 236 149% 4.5
Finantstulud 240 1 584 -1 344 -85% 4.6
Tulud kokku 479 993 500 490 -20 497 -4%

KULUD
omatulude 

arvel
omatulude 

arvel

Programmid
Programmi üldkulu 19 355 625 17 502 429 1 853 11% 4.8
Programmireserv 496 1 000 -504 -50% 4.9
ETV1 ja tv toimetused 111 736 3 480 127 835 17 339 -16 098 -13% 5.1
ETV2 saated 18 504 6 600 18 504 5.1
Vikerraadio 12 065 420 12 674 761 -609 -5% 5.2
Raadio 2 8 306 72 8 304 102 2 0% 5.3
Klassikaraadio 6 587 100 6 876 135 -289 -4% 5.4
Raadio 4 11 004 500 11 787 650 -783 -7% 5.5
Raadio Tallinn 248 259 -11 -4% 5.6
Uus meedia (uudised.err, novosti.err, sport.err) 8 380 300 6 973 1 402 1 407 20% 5.8
Uudistetoimetus 39 902 168 40 712 96 -810 -2% 5.9
Raadio sporditoimetus 1 885 3 233 -1 348 -42% 5.10
Televisiooni sporditoimetus 18 344 4 501 30 589 8 357 -12 245 -40% 5.10
Raadioteater 2 283 200 2 444 200 -161 -7% 5.7
Kohalikud stuudiod 6 154 100 5 384 155 769 14% 5.11
Programmitootmise otsesed kulud kokku 265 248 17 066 275 569 29 626 -10 321 -4%
Tugiüksused
Uuringutekeskus 2 660 2 936 -275 -9% 6.1.2
Turundus 4 327 25 5 581 50 -1 254 -22% 6.1.3
Välissuhted ja EBU koostöö 3 262 4 670 511 -1 408 -30% 6.1.5
Müügiosakond 3 840 5 977 5 124 7 137 -1 284 -25% 6.1.4
Arhiivid 7 442 200 7 905 110 -463 -6% 6.1.1
Raamatukogu & muuseum 1 011 53 1 075 -64 -6% 6.1.7
Fondisalvestused 575 430 50 145 34% 6.1.6
Tugiüksused kokku 23 117 6 255 27 721 7 858 -4 604 -17%
Tehnika ja tootmine
Tootmisteenistus 3 500 3 500 3 000 3 000 500 17% 6.4.1
Tehnoloogia arendusosakond 3 827 3 866 -39 -1% 6.4.2
Teletehnika hooldus- ja remondiosakond 3 296 110 3 013 110 283 9% 6.4.3
IT osakond 4 715 5 223 -508 -10% 6.4.4
Tehniline keskus TV 3 015 365 2 754 180 261 9% 6.4.5
Raadio saateosakond 4 021 4 897 -876 -18% 6.4.6
Heli ülekande- ja salvestusosakond 3 760 607 3 736 650 24 1% 6.4.7
Edastamise üldkulu 58 345 1 360 50 672 1 406 7 673 15% 4.10
Tehnika üldkulud & arendusprojektid 45 013 42 017,6 1 000 2 996 7% 4.11
Tehnika- ja tootmiskulud kokku 129 492 5 942 119 179 6 346 10 313 9%
Juhtimis-, üld- ja halduskulud
Nõukogu 2 538 1 876 662 35% 4.12
Juhatus 5 462 5 531 -69 -1% 4.13
Nõunikud ja nõukoda 1 794 2 323 -529 -23% 4.14
Administratsioon 9 614 10 329 -715 -7% 6.2.3
Koolituskulud 1 984 2 274 -290 -13% 6.3
Hooneteenistus 24 743 7 400 25 406 7 400 -663 -3% 6.5.1
Transpordiosakond 500 0 1 141 0 -641 -56% 6.5.2
Uue ringhäälingumaja arendus 4 188 2 511 1 678 67% 6.5.3
Üldkulud & reserv 8 028 2 616 5 390 2 872 2 638 49% 4.15
Juhtimis-, üld- ja halduskulud kokku 58 851 10 016 56 781 10 272 2 070 4%
KULUD KOKKU 476 709 39 279 479 251 54 102 -2 542 -1%
TULEM 3 285 21 239

s.h 2008 
jäägi arvel
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Investeeringute ja arenduskulude 2009. a. koondeelarve 

 

2009 2008
eelarve eelarve erinevus

INVESTEERINGUTE RAHASTAMISE ALLIKAD
Amortisatsioon 34 827 29 000 5 827
Eraldised riigieelarvest investeeringuteks 30 000 35 060 -5 060
Eelmise aasta kasutamata jääk 7 285 30 510 -23 225
Uued laenud / liisingud 62 300 6 633 55 667
Investeeringute rahastamise allikad kokku 134 412 101 202 33 210

INVESTEERIMISVAHENDITE KASUTAMINE
Laenude tagasimaksed 11 600 7 521 4 079
Kapitalirendi maksed 400 994 -594
Põhivarainvesteeringud 90 045 49 872 40 173
Investeeringutega seotud kulud, s.h käibemaks 19 061 22 732 -3 671
Kokku 121 106 81 119 39 987

2008. a. ARENDUSPROJEKTID
Tehnoloogia arendusprojektid 24 800 57 204 -32 404
Ülekandebuss kaameratega * 62 300 0 62 300
Hoonearendus, s.h Tartu/Pärnu stuudio 2 006 6 000 -3 994
Uue ringhäälingumaja arendus 20 000 9 400 10 600
Investeeringureserv 0 0 0
Uued investeeringud kokku 109 106 72 604 36 502

* sellest 10 306 tuhat tasutud 2008.a. ettemaksuna kassajäägi arvel

tuhandetes kroonides
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Eesti Rahvusringhäälingu 2009. a. eelarve lisad 
 
Lisa 1. ETV1 ja ETV2 programmimahtude plaan 
 

 
 

tundides

2009 kokku
2009 
ETV1

2009 
ETV2

OMASAATED 5 721 4 553 1 168
  s.h kordused 3 542 2 644 898
     uudised (sh spordiuudised) 511 380 131
     sport (koos kordustega) 341 236 105
HANKESAATED 3 658 2 479 1 179
  s.h kordused 1 935 1 292 643
ONLINE (uudised.err) 7 814 1 447 6 367
PROMO, SOTSIAALREKLAAM 325 280 45
REKLAAM 2 1 1

KOKKU 17 520 8 760 8 760
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Lisa 2. Tekkepõhine kulueelarve artikligruppide lõikes 
prognoos* 
(tuhandes kroonides) 

 
 
 
 
*  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). 

Tegevuskulud Invest. kulud

Tööjõu- ja töövõtukulud 234 624 234 054 570

s.h.                      koosseisuline töötasu 134 333 133 948 386

puhkusetasud 14 492 14 449 42

mittekoosseisuline töötasu 16 974 16 974

õppelaenude kustutamine 611 611

tööandja maksukohustused 55 405 55 263 143

töövõtukulud arvetega 12 809 12 809

Transpordikulu 6 461 6 405 56

Lähetuskulu 8 221 8 121 100

Sidekulu 2 489 2 479 10

Edastamiskulu 50 685 50 685

Kaubad ja materjalid 7 611 6 511 1 100

Tootmis-tehnilised teenused 12 382 9 681 2 700

Informatsiooni ost 3 953 3 953

Hanke- ja litsentsikulu 33 174 33 174

Autoritasud 14 686 14 686

Uuringu- ja turunduskulu 4 085 4 085

Liikmemaksud 2 149 2 149

Muude teenuste kulu 6 730 6 130 600

Riigimaksud kuluks 41 811 28 068 13 743

Hooneteenused 9 246 9 085 162

Väikevahendid 78 58 20

Amortisatsioon 34 827 34 827

Ärikulud 124 124

Finantskulud 3 373 3 373

KULUD KOKKU 476 709 457 649 19 061
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Lisa 3. Kassapõhine eelarveprojektsioon 
 
 

tuhandetes kroonides

Sissetulekud 479 993
Tuludesse kandmata finantseeringute jäägi vähenemine (miinus) -7 285
Ostjate võlgnevuse vähenemine (pluss) * 0
Uued laenud, kapitalirendid (pluss) ** 62 300
Sissetulekud kokku 535 008

Väljaminekud 476 709
Ette makstud kulude jäägi kasv *** 3 460
Hankeprogrammi laojäägi kahanemine (miinus) -2 000
Laenude tagasimaksed (pluss) 11 600
Kapitalirentide tagasimaksed (pluss) 400
Amortisatsioon (miinus) -34 827
Põhivara soetused (pluss) 90 045
Põhivara eest ettemaksete vähenemine (ülekandejaama ettemaks) -10 306
Kreditoorse võlgnevuse vähenemine (pluss) ** 0
Väljaminekud kokku 535 081

Kassajääk aasta algul 5 402
Kassajääk aasta lõpul 5 330

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

**  Uue HD LÜJ soetamise laenutehing

***  s.h Vancouver OM2010 +347, London OM2012 +531, jalgpalli MM2010 +1629, Korvpall EM 
2011 +1442  
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Lisa 4. Üldised märkused ja selgitused eelarve juurde 
 
Viited märkustele on toodud eelarvetabeli viimases veerus 
 

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

4.2 Aastal 2008 eraldati ERR-le seoses EV90 juubeliaastaga täiendavaid sihtotstarbelisi 
vahendeid (saatesarjad „11 000 aastat hiljem” ja „Tuulepealne maa”, öölaulupeo 
ülekanne) 

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

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

4.5 Muude ärituludena käsitletakse kollektiivsete autoriõiguste esindusorganisatsioonide 
poolt lepingu alusel (ERR ei esita arvet) makstavaid autoritasusid, tulu valuutakursi 

4.6  muutustest jt tulusid, mis ei ole käive. 
4.7 Finantstulud teenitakse eelkõige Rahvusringhäälingu vabade rahaliste vahendite 

hoiustamisest üleöödeposiidis või tähtajaliste hoiustena. 
4.8 Programmi üldkuludena käsitletakse autoriõiguste kollektiivsetele 

esindusorganisatsioonidele makstavaid autoritasusid, infoagentuuride tasusid ja  
kaasnevat käibemaksukulu. 

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

4.10 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. 

4.11 Eelarveüksus tehnika üldkulud ja arendusprojektid hõlmab endas tehniliste seadmete 
amortisatsioonikulu (aasta kuluprognoos 34,8 miljonit krooni) ning 
tehnikainvesteeringutega kaasnevaid kulusid (käibemaksukulu põhivarasoetustelt, 
väikevahendid, muud arendusprojektide kulud). 

4.12 Sel aastal võõrustab ERR nõukogu Euroopa ringhäälinguregulaatoreid ühendava 
organisatsiooni EPRA aastakoosolekut Tallinnas. 

4.13 Juhatuse liikmete (4) tasud, lähetus-, esindus-, side- ja transpordikulud.  
4.14 Lisaks seadusest tulenevatele ühiskondlikule nõukojale, siseaudiitorile  ja 

eetikanõunikule töötab juhatuse juures veel üks nõunik. 
4.15 Üldkuludena käsitletakse organisatsiooni üldisi kulusid – preemiad tööjuubelite jms 

puhul, liikmemaksud (v.a EBU), juriidilised- ja audiitorteenused jmt. Samuti on üldkulude 
eelarvereal kajastatud finantskulud, mis ülekandejaama finantseerimistehingu 
tulemusena oluliselt suurenevad. Üldreservi arvel plaanitakse katta koondamishüvitised, 
aastapreemiad ja mitmesugused võimalikud ettenägematud väljaminekud. 
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Lisa 5. Programmiüksuste eesmärgid  
 
5.1 Teleprogrammid ja televisiooni valdkonnatoimetused 
 
Rahvusringhäälingu eesmärk on ühiskonnakesksete, stabiilseid väärtusi toetavate, sotsiaalsete, 
majanduslike, poliitiliste kultuuri, keskkonna jt huvidega sihtrühmade vajadustele vastavate kahe 
teleprogrammi - ETV1 ja ETV2 - loomine. ERR on kaasvastutaja Eesti audiovisuaalkultuuri arengu 
eest, tegutsedes ajakirjandusliku, eetilise ja kunstilise professionaalsuse kasvu huvides 
Meie teleprogrammid  (89 koosseisulist töötajat arvestamata tootmisteenistuse koosseisu) 
toetavad kodanikuühiskonna arengut, usalduse ja sidususe kasvatamist inimeste vahel ning 
kogukondade taassündi. 2009. aastal on teleprogrammides olulisel kohal innovatsiooniaasta 
märksõnad – loovus, avatus, uuenduste vajalikkuse mõistmine,  teadmiste väärtustamine jne. 
 
ETV1 omasaadete maht on 1909 tundi esmaesitusi ja 2644 tundi kordussaateid, hankeprogrammi 
maht koos kordustega on 2479 tundi. ETV1 programmi ja seda teenindavate tugistruktuuride 
(saatekava planeerimine, hanke- ja tõlketoimetus, turundus, väljastus ja juhtimine) kuluv 
riigieelarveline ressurss on 108 128 000 kr. 
ETV1 programmis on 2009. aastal märkimisväärne koht ühiskondlik-poliitilistel saadetel, millele 
lisavad kaalu debattsaated ja valimisõhtute eristuudiod Europarlamendi valimiste perioodil mais- 
juunis ja kohalike valimiste perioodil septembris-oktoobris. Vaatajaga aktiivsema suhte loomiseks 
täiustub jaanuarist debattsaate “Foorumi” formaat, valimisperioodidel toimuvad kandidaatide 
debatid nii eesti kui vene keeles mõlemal kanalil, ühiskonnaelu aktuaalseid teemasid lahatakse 
saadetes “Aeg luubis” ja “Vabariigi kodanikud”. Samuti toetab ETV1 kodanikeühiskonna ideed 
ning algatusi, olles partneriks “Teeme ära” uutele ettevõtmistele ning vahendades “Vabatahtlike 
tunnustamise” üritust ja selle liikumise eestvedajaid. 
XXV üldlaulupeo ja XVIII tantsupeo toob ETV1 vaatajateni täismahus, arvestades ka ETV2 kanali 
võimalusi ning tuge. Ülekanded peo rongkäigust ja tantsupeost vahendatakse erineva 
režiikontseptsiooniga ja kommentaariga, pakkudes vaatajaile senisest rohkem valiku- ja 
osalusvõimalusi. Laulupeo ettevalmistusi ja laulupeo tule teekonda jälgitakse omaette 
saatetsüklina, mis kulmineerub avatseremoonia vahendamisega. Peo parimad hetked 
jäädvustuvad kokkuvõtvas saates, materjalidest on plaanis välja anda ka DVD-d. 
Kultuurivaldkonna üheks tegevussuunaks on “Eesti film 100” ettevalmistused, mille käigus valmib 
ulatuslik sari “Kommentaarid Eesti mängufilmile”. ETV1 hoiab juhtrolli uute dokfilmiprojektide 
tellija-eelostjana, koostöös EFS ja Eesti Kultuurkapitaliga jätkatakse dokumentaalsarja “Eesti 
lood” tootmist. Täitmaks lünka kirjandussaadete vallas, käivitub jaanuaris projekt “Luuletus”, mis 
pakub vaatajatele mitmekesise valiku eesti luulet, igal päeval läbi terve aasta. Jätkuvad 
“Kultuuriuudised” ning teatrilavastuste paremiku ning klassikakontsertide salvestused. 
Elavdatakse koostööd festivalidega Jazzkaar ja PÖFF.  
Lavastuslike saadete toimetusel on töös 12-osaline noorteseriaal “Elu pärast klassi”, mis peaks 
valmima 2009.a sügiseks. Ettevalmistused käivad 2010. aastaks kavandatava igapäevaseriaali 
formaadi arendamiseks ja käsikirjade loomiseks. 
Noorte sihtrühmaga parema kontakti loomiseks on tulekul mitu mänguformaati – “Keelevägi”, 
viktoriinisari “Tunne Euroopat”, uusi aktiivseid koostöövorme otsitakse festivalidega “Koolitants” 
ning “Noortebänd 2009”. 
Olulised muudatused on kavas elusaadete valdkonnas, aitamaks inimestel kohaneda muutuva 
majanduskeskkonnaga ning loomaks sidusust ja ühisväärtusi erinevate sotsiaalsete gruppide 
vahel. Aasta alguses uuenevad “Maahommiku” ja “Prillitoosi” formaadid, eetrisse jõuab uus 
“Pereelu” tsükkel, pikem tervisesari ning Maire Aunaste ja Emil Rutiku juhitav saatesari “Head 
uudised”. 
ETV1 meelelahutussaated eristuvad oma sisulise ja teostusliku kvaliteedi poolest erakanalitest, 
püüdes ühendada suuri vaatajahulki ja luues ühisväärtusi. “Laululahingu” uus tsükkel, jaanuaris 
alustav muusikasari “Täna õhtul” ning Eesti laulukultuuri edendamise sihi võtnud “Eesti laul” 
(Eurovisiooni lauluvõistluse kohalik eelvoor) peaksid meie muusikamaastikku märgatavalt 
elavdama. 



                                                EELARVE 2009 

12 

2009. a sügisest käivitub ETV1 uus saatevõrk, mis loob uuenevale ja senisest suurema mahuga 
uudisteprogrammile toetava keskkonna seda ümbritsevate saadete näol ja peaks kasvatama 
vaatajahuvi varaõhtuses vööndis. 
 
ETV 2 omasaadete maht on 270 tundi esmaesitusi ja 898 tundi kordussaateid, hankeprogrammi 
maht koos kordustega on 1179 tundi. Programmitootmiseks kulub riigieelarve vahendeid 
11 904 000 krooni. 
ETV2 programmi eesmärk on rahuldada senisest paremini venekeelse elanikkonna huvisid, 
pakkuda mitmekesist eestikeelset lasteprogrammi ja luua selgelt määratletud haridussaadete 
vöönd.  ETV2 abil on võimalik paremini planeerida ka spordiülekandeid kahe kanali vahel.  
2008.aasta suvel käivitunud ETV2 programm omandab 2009. aastal selgema kuju, kuid tulenevalt 
eelarvelistest piirangutest täismahus programmi veel edastama ei hakka. ETV2 aktiivprogramm on 
eetris iga päev kella 17.00-st kuni 23.00-ni, puhkepäevadel tund aega kauem.    
Lisaks lastesaadetele toodetakse omasaadetena ETV2 programmi igapäevast venekeelset 
uudistesaadet, venekeelne debattsaade Vandekohus ja temaatilisi projektitoetuse põhiseid 
teemasaateid. ETV2 kasutab ERR rikkalikku arhiivi, samuti näitab hankeprogrammi paremikku. 
ETV2-s leiavad oma vööndi ka klassikalise muusika kontserdid ja dokumentaalfilmid. Sügisest 
lisandub kavasse ka maailma filmiklassika.  
Kahe samaaegselt väljastatava teleprogrammiga on võimalik vaatajate ootusi paremini rahuldada, 
pakkudes samaaegselt erinevatele huvigruppidele mõeldud saateid. Mitmel suurüritusel, nagu 
vabariigi aastapäeva ülekanded, Võidupüha paraad, laulu-ja tantsupidu, Eesti Laul ja  
valimispäevad töötavad kaks kanalit käsikäes.  
 
Aasta jooksul muutub teleprogrammide tootmine ja väljastamine tehnilises mõttes oluliselt: ETV1 
ja ETV2 programmi väljastatakse alates 2009. aasta suvest failipõhiselt, mõlemasse kanalisse tekib 
kakskeelsete subtiitrite lisamise võimalus. ETV2 programmi üheks komponendiks on tulenevalt 
digilevist valitavad subtiitrid ja heli. 
Kooskõlastatakse programmitoimetuste vahelised tehnilised lahendused, mis mõjutavad telepildi 
vaatajale tajutavat kvaliteeti. Uudisteportaali videoväljund kujuneb vaatajasõbralikuks, lisandub 
tarbijainfo (ilmateade, maanteeolud, valuutakursid jms). Programmiväljastuse tehniliste 
uuenduste haldamiseks koolitatakse personal ja kaasajastatakse nende ametijuhendid. 
Olulise imagoloogilise muutuse teeb läbi ETV1 ja ETV2 ekraanigraafika. Uuendatud idendid 
kannavad innovatsiooniaasta sõnumeid – “mõeldud-tehtud”, “kes ei õpi, see ei söö”, “koos on 
kergem – teeme ära!” jne.  
 
5.2  Vikerraadio 
 
Vikerraadio (31,5 töökohta) eesmärk on säilitada ka 2009. aastal liidriroll Eesti raadiomaastikul 
ning võita veelgi kuulajate poolehoidu ja usaldust.  Programmis on põhirõhk sõnasaadetel ja 
uudistel. Nii kindlustatakse kuulajate pidev kursisolek Eesti ja muu  maailma oluliste sündmustega. 
Eesmärgi saavutamist toetavad mitmekesised arutelusaated, kiire reageerimine mistahes 
kriisiolukorras või kaalukate sündmuste puhul ühiskonnas.  
Enesetäiendusvõimalusi pakuvad mitmekesised haridus-, teadus- ja kultuurisaated. Vikerraadio 
otseülekannete vahendusel saavad kuulajad 2009. aastal osa kõigist olulisematest 
suursündmustest Eestis, nii kultuuri- kui spordivaldkonnas. Erilise tähelepanu all on üldlaulupidu ja 
tantsupidu, millest valmivad lisaks otseülekannetele ka erisaated. 
2009. aasta suvekuudel on seoses Eesti muuseumiaastaga kavas saatesari huvitavamatest Eesti 
muuseumidest. Kavas on tutvustada eri tüüpi muuseume ja nende kogusid, nii riiklikke kui 
eraalgatusel toimivaid, nii linnades kui väikeasulais tegutsevaid. 
Jaanuarist lisandub programmi uus kirjandussaade. 
Mahuka ja mitmekesise programmiga kajastab Vikerraadio Euroopa Parlamendi valimisi juunis ja 
kohalike omavalitsuste volikogude valimisi oktoobris. Valimiste kajastamisel lähtume vajadusest 
valijaid igakülgselt informeerida kandidaatide platvormidest ning ühtlasi soovist suurendada 
kodanike valimisaktiivsust. Valimiskampaania perioodil on eetris debattsaated „Valimisstuudio”. 
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Vikerraadio programmis on kindel koht ka lastesaadetel. 2009. aastal on plaanis uuendada 
lastesaadete formaate ning jätkata eesti lastekirjanduse salvestamist tippnäitlejate esituses. 
Jätkuvad Vikerraadio populaarsed üldharivad saatesarjad “Müstiline Venemaa”, “Kuula rändajat”, 
“Aja jälg kivis”.  
Vikerraadio isikkoosseis on 2009. aastal 3 inimese võrra väiksem kui 2008. a. Tagamaks töötajate 
professionaalsust ning saadete kvaliteeti toimub aasta esimestel kuudel asjakohane 
koolitusseminar. Jätkub pidev kõnekoolitus kõigile eetris esinejatele ning tehnilise personali 
täiendkoolitus.  
Vikerraadio juures tegutseb ka Raadio Laste Laulustuudio. Stuudio eesmärgiks on eesti heliloojate 
lastele mõeldud loomingu jäädvustamine ja seeläbi muusikahariduse edendamine 
haridussüsteemis. 2009. aastal on plaanis välja anda CD-plaat helilooja Piret Ripsi lastelauludega. 
 
5.3 Raadio 2 
 
Raadio 2 (11 koosseisulist töötajat) keskendub aastal 2009 veebipõhiste lahenduste 
edasiarendamisele, eetriproduktsiooni kvaliteedi tõstmisele ning uute noorte talentide 
väljakoolitamisele ning jätkuvalt Eesti uue muusika ja noorte artistide toetamisele. 
Raadio 2 olulisteks suundadeks peale mitmekesise programmi eetrisseandmise on kodulehekülje 
edasiarendamine. 2008 aasta jooksul on uuendatud Raadio 2 kodulehekülje külastatavus 
märgatavalt suurenenud. Kuulajate huvi järelkuulamise ja podcastide vastu on jätkuvalt kõrge 
ning üha igapäevasem vajadus. Raadio 2 kodulehekülg täiustub 2009 aasta jooksul erinevate 
multimeedia-alaste lahendustega ning programmi toetava sisuga, mis pakuksid auditooriumile 
igapäevaselt huvi. 
Raadio 2-le on oluline jätkuvalt oma programmi kaasata noori talente, ajakirjanikke, eetrihääli. Siia 
hulka kuulub noorte raadiohäälte otsimine, koolitamine, uute saateformaatide väljatöötamine, 
mis pakuksid huvi ja vaheldust. 
Raadio 2 üheks peamiseks ülesandeks jääb Eesti noorte muusikute toetamine. (Aastahitt, Nädala 
Demo, pikemad persooniintervjuud jne) 
Koostöö Eesti suuremate muusikafestivalidega Rabarock, Viljandi Folk, Green Christmas, 
Laulupidu, erinevad jazzkontserdid ja alternatiivmuusikaüritused. 
Raadio 2 on sõnaraadio. Muusika ja sõna vahekord on ka aastal 2009 vastavalt 60% ja 40%. 
Programmi maht jääb samaks, mis aastal 2008.  
2009 sügishooaja alguses täieneb programm uute saadetega ning 1-2 uue tegijaga. 
 
5.4 Klassikaraadio 
 
Klassikaraadio (16 töötajat) keskendub 2009. aastal muusika ja kultuuriväärtuste tutvustamisele. 
Kavas on mitmed eriprojektid klassikute juubeliteks (Händel – 250 aastat surmast, Haydn – 200 
aastat surmast, Mendelssohn – 200). Märts on Klassikaraadios taas ooperikuu erinevate saate- ja 
kontserdisarjadega, vahendame otseülekandeid New Yorgist Metropolitan Operast. Aprill on 
Džässikuu koos rohke džässmuusika ja kümne otseülekandega festivalilt Jazzkaar. Tähistame 
Jazzkaare 20 aastakümmet kontserdisalvestiste valikuga festivali tipphetkedest läbi aegade.  
Korraldame avalikke publikuga saateid ja kontserte, sh. Aasta Muusik 18. jaanuaril. Jätkuvad 
eksklusiivsed improvisatsioonifantaasiate seeriad Fantaasia-eri.  
Kavas on veebilehekülje täiendamine ja kujundamine loetavaks kultuuriteemaliseks portaaliks ja 
jätkub inglisekeelse veebikeskkonna väljaarendamine. Klassikaraadio tegevuse rahvusvahelisel 
suunal on plaanis suurendada osavõttu EBU erinevatest projektidest (20 kontserdi ja saate 
pakkumine teistele raadiojaamadele aastas) ja välja töötada infoleheküljed Klassikaraadio 
Euroopa projektide materjalidest.  
Tähtsamad rahvusvahelised projektid Klassikaraadio osavõtul on Euroraadio hooaja kontsert 
„Crossing borders“ 2. novembril 2009 (Vox Clamantis) ja osavõtt Euroraadio jõulumuusikapäevast 
RAMi kontserdiga 13. detsembril 2009, osalemine EBU „Ars acoustica“ sarja projektis „Art’s 
Birthday“ 16. jaanuaril 2009, „Händel in new clothes“ aprillis 2009 jm. Lisaks osaleme EBU 
konkurssidel nagu Let’s The Peoples Sing Oslo 2009, International Rostrum of Composers 2009 
Pariis, New Talent 2009 Bratislava, Concertino Praga 2009. 
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Jätkame eesti interpreetide ja eesti kooride süstemaatilist salvestamist. Klassikaraadio salvestab 
eesti interpreetide esituses klassikat, džässi ja nüüdismuusikat umbes 30 tundi puhast materjali ja 
200 tundi kontserdisalvestusi. Ilmub CD-de sarja Eesti heliloojad VI osa.  
Töötame välja rotatsioonisüsteemi programmide automatiseeritud valikuks. 
 
5.5 Raadio 4 
 
Raadio 4 (30 töötajat) jätkab 2009.aastal üldhuvikanalina, mille peamine ülesanne on olla olulisim 
raadiokanal Eestis elavatele vähemusrahvustele, toetades neid sulandumisel Eesti ühiskonda.  
2009.aasta peamised märksõnad on haridus, kodanikuühiskonna areng, üldlaulupidu, 
vähemusrahvaste kultuur, perekond.   
Jätkub pidev formaatide uuendamine ning uute auditooriumisegmentide hõivamine-kaasamine. 
Raadio4-s jätkuvad 2008. aasta sügisel alanud avalikud (publikuga) diskussioonisaated, mis 
salvestatakse Raadiomaja 1. stuudios või lähevad sealt otse eetrisse (saade Ajamärk – Знаки 
времени). 
2008. aasta sügisel käivitunud saade Noorte reporterite klubi (Дело молодое), kuulutab välja 
kooliraadiote ja noorte reporterite konkurssi, millega seoses uueneb ka Raadio4 kodulehekülg;  
Aasta teises pooles kuulutatakse välja ka vähemuste noortebändide võistlus. 
 
Raadio4 jätkab saatetsüklit 20.sajandi ajaloo teemadel, andes välja ka heliraamatu venekeelsete 
gümnaasiumide õppeprogrammide ümberkorraldamise toetamiseks. 2008/2009 antakse DVD-l 
koos illustratsioonidega välja sari "Sajandi elulood" 1.osa Eesti ühiskonna ja riigitegelastest. 
Heliraamat on kakskeelne, kuna vene gümnaasiumid liiguvad osalise eestikeelse õppe poole.  
Varakevadel algab Raadio4-s saatesari Eesti laulu-ja tantsupidude traditsioonist ja ajaloost, mis 
kulmineerub otseülekandena laulupeolt. Kogu aasta vältel salvestatakse vähemusrahvuste 
kultuuriseltside muusikakollektiive saadetele Hõbeniit ja Minu teine elu. 
2009.aastal on Raadio4 kavas Europarlamendi valimiste ja kohalike omavalitsuste valimiste puhul 
venekeelsed Valimisstuudiod ja valimiste päeval ka Valimisvalve programm. 
 
5.6 Raadio Tallinn 
 
Raadio Tallinn (1 töötaja) pakub pealinna ja selle lähiümbruse kuulajatele hommikul kella üheksast 
kuni õhtul kella seitsmeni muusikavalikut pop-rockist, džässist, maailmamuusikast, soulist ja 
bluesist.  
Raadio Tallinna 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 
 
Raadioteatril (8 töökohta) lõpeb 2009. aasta veebruaris kuuldemängutekstide võistlus, 
auhinnatöödest loodame lavastada vähemalt kolm kuuldemängu. Kokku planeerime kuni 10 
kuuldemängu salvestamise, jätkuvalt tahame vahendada eelkõige Eesti autorite loomingut. 
Parima tööga 2008. aastast soovime osaleda Prix Europa festivalil Berliinis.  
Järjejutunädalatel plaanime 30 uuslindistust, neist 12 põhinevad kirjastuste poolt pakutud 
uudistekstidel ning 18 väärisklassikal, 22 nädalal on võimalik kuulata kordusi arhiivivaramust.  
Raadio Ööülikoolis valmib 32 uut salvestust. Koostöös Eesti Pangaga sünnib saatesari “Eesti Raha 
Tähed”, jätkub koostöö Tartu Ülikooliga saatesarjaga “Õnne õpituba”.  
Kindlasti jätkame lastele mõeldud audioraamatute sarja salvestusi. Seoses eelarvekärbetega 
oleme paraku sunnitud 2009.aastal loobuma olemuslugude tootmisest. 
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5.8 ERR portaalid (Internetimeedia) 
 
ERR portaalide toimetus (aasta jooksul võtame kasutusele mõiste „internetimeedia toimetus”), 
mis koondab endas portaale uudised.err.ee, sport.err.ee ja novosti.err.ee (kokku 26 töötajat), 
eesmärk on tõsta ERR-i portaalide koguloetavus Eesti veebilehtede seas 11. kohale. Selleks 
arendatakse portaalide sisu ja rõhutakse portaalides edastatava materjali kvaliteedile.  
2009. aastal käivitab uue meedia toimetus ERR-i valimisportaali Euroopa parlamendi ja kohalike 
omavalitsuste volikogude valimiste operatiivseks kajastamiseks. Samuti käivituvad 2009.aastal 
ilmaportaal ja teadusportaal, millest viimane toetub tele- ja raadioprogrammides eetrisse 
minevatele teadusteemalistele saadetele, pakkudes samas ka ainulaadset sisu. 2009. aasta jooksul 
on kavas avada ka ERR-i meelelahutusportaal ning inglisekeelne uudisteportaal. Eesmärk on toota 
ühe kuu jooksul vähemalt 20 inglisekeelset uudist Eesti kohta, mida saaksid kasutada ka 
rahvusvahelised agentuurid.  
2009. aasta oluline sisuline eesmärk on tõsta oluliselt uudisteportaalide originaalse uudismaterjali 
mahtu ning viia neis sisse mitmeid tehnilisi ja kujunduslikke uuendusi. 
Põhjaliku ümberkujunduse teeb järgmisel aastal läbi portaal err.ee, eesmärgiga muutuda senisest 
enam ERR-i meediatoodangu põhiseks. 
2009. aastal alustatakse regulaarset ETV1 otsepildi edastamist veebis. Alustatakse ERR-i 
veebikeskkonnas ka tele- ja raadiojaamadest sõltumatute otseülekannete tegemist 
(pressikonverentsid, spordisündmused, päevaintervjuud jms). 
ERR-i portaalid on kavas üle viia ühtsele platvormile, mis tagab kiire, efektiivse ja ühtse portaalide 
arendamise võimaluse. Eesmärk on ühtlustada ka veebis näidata videomaterjali tehniline pool. 
 
5.9 Uudistetoimetus 
 
Uudistetoimetuse (kokku 102 töötajat) üheks esimeseks prioriteediks on venekeelsete teleuudiste 
pikenemine pooletunniseks uudistemagasiniks ning saate liikumine ETV2 programmi. Eesmärk on, 
et poole aastaga tõuseks Vene AK vaadatavus kahekordseks võrreldes 2. jaanuariga, mil saade 
ETV2-s stardib. Kui venekeelse Aktuaalse kaamera muutused on edukalt käivitunud, tuleb ka 
venekeelsetes raadiouudistes läbi viia reform, mille eesmärk on tugevdada uudistetoimetajate 
professionaalsust ning tõsta venekeelsete raadiouudiste taset. Samuti tuleb uuel aastal oluliselt 
tihendada koostööd venekeelse uudisteportaali, venekeelsete teleuudiste ja venekeelsete 
raadiouudiste vahel. 
Kohaliku uudisteagentuuri teenustest loobumisel tuleb viia teleuudised, raadiouudised ja 
uudisteportaalid ühtsele tehnoloogilisele alusele, mis võimaldaks raadiouudiste eelinfot kasutada 
televisioonis ja vastupidi. Samuti tuleb luua tehnoloogiline alus, et hakata raadiouudised 
arhiveerima tekstilisel kujul. 
2009. aasta jooksul uuendatakse Aktuaalse kaamera uudistestuudio kujundust ja valmistatakse 
ette uudistesaadete formaadimuutus. Eesmärk on alates 2009. aasta sügisest toota senisest 
põhjalikumaid uudistesaateid, kasutades senisest rohkem stuudiointervjuusid ja otsepilti 
sündmuskohta.  
Pärast tehnilise valmisoleku tagamist läheb uudistetoimetuse televisiooniuudiste tootmine üle 
failipõhiseks. Üleminekuga saame täielikult loobuda senistest uudismaterjali läbivaatuse 
ruumidest, mis on seni aeglustanud oluliselt uudistetootmise protsessi. 
Moskva korrespondentpunkt, kus ERR-i korrespondent asus tööle eelmisel aastal saab täishoo 
sisse alates 1. jaanuarist 2009. Aasta jooksul peaks kaheliikmeline meeskond olema võimeline 
tootma uudislugusid ka venekeelsetele uudistesaadetele. 
Sarnaselt kultuuriuudiste toimetajatega luuakse uudistetoimetus 2009. aastal ka majandusuudiste 
toimetajate töökohad. Kuna ühiskondlikud olud on tõstnud majandusteemad huvi keskmesse, on 
selliste toimetajate tööleasumine hädavajalik. Majandusuudiste osakaalu tuleb nii eestikeelsetes 
kui ka venekeelsete uudistes tõsta juba alates 1. jaanuarist. 
Eesmärk on luua sarnaselt Soome Yleisradioga 2009.aastal teleuudiste juurde eraldi viipekeelsed 
uudistesaated. Kurtide Liiduga alustatakse läbirääkimisi, et välja selgitada ja põhjendada eraldi 
viipekeelserte uudistesaadete tegemise vajadus rahvustelevisioonis. 
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5.10 Televisiooni ja raadio spordisaadete toimetused 
 
2009. aasta alguses liidetakse televisiooni ja raadio sporditoimetused ühiseks ERR-i 
sporditoimetuseks (kokku 16 töökohta). Televisiooni spordiuudiste eesmärk on tõsta 
spordiuudiste vaadatavust 2009. aasta jooksul 2-3 protsenti. 
Rahvusringhääling on omandanud kõigi tähtsamate 2009. aasta spordiülekannete 
ülekandeõigused. Aasta keskseteks sündmusteks on murdmaasuusatamise ja kergejõustiku 
maailmameistrivõistlused ning Eesti koondise osalusel toimuvad Euroopa meistrivõistlused 
meeste võrkpallis, millest kõigist tehakse otseülekanded nii televisioonis kui raadios.  
Lisaks kajastatakse otseülekannetena suusatamise MK etappe, laskesuusatamise 
maailmameistrivõistlusi, Eesti jalgpallikoondise valikmänge MM-sarjas ja korvpallikoondise 
valikmänge, iluuisutamise tiitlivõistlusi, sisekergejõustiku Euroopa meistrivõistlusi ja korvpalli 
Euroopa meistrivõistluste finaalturniiri. Raadio teeb ülekanded ka traditsioonilisest Euroopa 
kergejõustiku mitmevõistluse karikasarjast ning Eesti korvpallimeistrivõistluste finaalseeriast.  
Kuna järgmise aasta eelarve on pingeline, tuleb loota mõnede projektide puhul sihtotstarbelisele 
toetusele. Selleks jätkub koostöö kõigi suuremate spordialaliitude ja võistluste korraldajatega. 
Kodustest võistlustest on olulisemad Otepää MK-etapp suusatamises ja Tartu suusamaraton, mille 
telepildi tootmise õigused on antud Rahvusringhäälingule.  
 
5.11 Kohalikud stuudiod 
 
Pärnu stuudio (5,5 töökohta) on jõudnud ruumide ja koosseisu poolest väga heale tasemele. Kolm 
eestikeelset toimetajat saavad hakkama uudislugude tegemisega nii raadiole kui telele. Lisaks 
kohalikud uudised ja kaastööd teistele programmidele. 2009. aastal tuleb täiustada stuudio 
kujundust, mis võimaldab Pärnust teha rohkem stuudiolülitusi 
 
Tartu stuudio (11,25 töökohta) eesmärk on luua sidusust Eesti ühiskonnas, tuues raadioeetrisse ja 
teleekraanile inimesed Tartu linnast ja maakonnast, Ida- ja Lõuna-Eestist. 2009. aasta eesmärgiks 
on läbi viia tele- ja raadiostuudiote ühendamine, luues sünergia ja parema kvaliteedi eelkõige 
uudiste edastamisel nii eesti kui vene keeles. Tartu stuudio tehniline personal tagab lisaks kohalike 
raadiouudiste eetrisseandmisele ka Vikerraadio, Klassikaraadio, R2 ja R4 ajakirjanikele võimaluse 
salvestuseks ja otse-eetriks Tartus. Telepoole tehniline personal tagab uudiste montaaži ja otse-
eetri võimalused, täidab erinevate saadete salvestamise ja monteerimise tellimusi. 
 
Narva Stuudio (4 töökohta) esmane ülesanne 2009. aastal on jätkuvalt regionaalsete uudiste 
edastamine Raadio 4 ja Vikerraadio programmi ning Päevakajale. Stuudio roll Raadio 4 
programmis kasvab, kuna kaks korda kuus koostatakse otsesaade Keskhommik Narvas (eetris 
tööpäeviti kl. 10.05-12.00). Jätkuvad 25 min venekeelsed kohalikud saated tööpäeva hommikuti 
ning 5 min eestikeelsed uudised. Lisaks Narva linnale vahendatakse uudiseid Sillamäelt ning 
jõudsalt arenevast Narva-Jõesuust. Kohalike saadete maht suureneb valimiseelsel perioodil, 
arvestades nõudlust kohalike Valimisstuudiote järele. 
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Lisa 6. Rahvusringhäälingu tugi-, administratiiv- ja tehniliste üksuste eesmärgid 
 
6.1 Tugiüksused 
 
6.1.1 ERR arhiivid 
Arhiivide üksus (31 töökohta) koosneb heliarhiivist, videoarhiivist, filmiarhiivist, fotoarhiivist ja 
dokumendiarhiivist.  
Aastal 2009 jätkub heliarhiivi ja videoarhiivi analoogsalvestiste digiteerimine ja restaureerimine ja 
fotode skaneerimine, töötlemine ja fotopanga täiendamine. Aasta jooksul alustame filmiarhiivi 
arhivaalide digiteerimist ja restaureerimist. 
Igapäevaselt toimub kõikide programmide klienditeenindus, andmebaaside täiendamine, 
arhiivimaterjalide laenutamine, tagastamine, kasutuskoopiate valmistamine, teabeteenindus, heli- 
ja videodokumentide komplekteerimine ja viimine ümbervõtmiseks ja restaureerimiseks, 
autoritele esitajatele teoste koopiate valmistamine, välistellimuste teostamine. Lisaks teostavad 
arhiivitöötajad ETV programmi omasaadete eetrieelset tehnilist kontrolli, teevad ettepanekuid 
arhiivisaadete eetrisse pakkumiseks ning valmistavad neid ette eetris kasutamiseks, eemaldavad 
arhiivisaadetelt enne eetrit reklaam- ja sponsorlogosid, selgitavad välja tehniliste defektide 
kõrvaldamise viisid ja kontrollivad sisulehti, koostavad arhiivisaadetele sisulehed ja teevad teisi 
arhiveerimise ja säilitamisega kaasnevaid töid. 
Arengukavas ettenähtud lausdigiteerimist 2009.a. teha ei saa, kuna videoarhiivis on üks digiteerija 
ja palgafondis pole raha, et neid juurde palgata.  
 
6.1.2 Uuringutekeskus 
ERR uuringukeskus (täna vaid 1 koosseisuline töötaja) jätkab telemõõdikuuringu ja 
raadiopäevikuuringu andmete ostmist TNS EMORilt. Samuti tellime EMORilt igakuist veebilehtede 
külastatavuse statistikat. Lisaks kavatseb ERR uuringukeskus tellida elanikkonna meediateemalise 
küsitluse uurimaks Eesti elanike hoiakuid rahvusringhäälingu suhtes. 
 
6.1.3 Turundusosakond 
Eelarve on väiksem võrreldes 2008 aastaga, kuid lisandunud on ETV2 kanal. Suur osa 
turundusosakonna 2009 aasta eelarvest läheb ETV2-ga seotud igapäevase promo-, ekraanihääle-, 
tekstide jms kulude katteks. Selle võrra väheneb näiteks üldine korporatiiv-, üritus- ja 
internetiturunduse eelarve. Ühe turundustöötaja võrra on vähenenud ka koosseis (10,4 
töökohta). Seega saame ellu viia vaid väga hästi valitud ja läbimõeldud kampaaniaid ja muid 
tegevusi ning kasutada pigem ERRi oma kanaleid. Aasta alguses viiakse läbi kampaania 
venekeelsele elanikkonnale ETV2 venekeelse saatevööndi tutvustamiseks. 
 
6.1.4 Müügiosakond 
Müügiosakonna ja tootearenduse (3,5 töökohta)tegevused on arhiivimaterjalidel põhinevate 
toodete loomine ja müük läbi hulgimüügifirmade, jaekaubanduskettide, ERR kodulehe ja ERR 
infoleti. Arhivaalide kasutusõiguse andmine tulunduslikuks tegevuseks litsentsimüügi kaudu 
vastavalt kehtestatud hinnakirjale. Omasaadete, -filmide, saatelõikude edastamine litsentsimüügi 
kaudu VOD-s, internetis, mobiiltelefonides jt uutes meedialahendustes. Eelnevate tegevuste 
eesmärgiks on toota ERR-ile lisatulu.  
2009. a. võetud ülesanded üritame täita. Selleks toodame vähemalt 10 uut toodet DVD-l ja 5 
toodet CD-l. Olemasolevate suure nõudlusega toodete jätkuv tiražeerimine ja müük. Tulu 
suurendamine toodete omahinna alandamise teel ja toodete tiražeerimise litsentsimüügi kaudu 
enampakkumise teel. 
 
6.1.5 Välissuhted ja EBU koostöö 
Olles Euroopa avalik-õiguslikke ringhäälinguorganisatsioone ühendava liidu EBU (European 
Broadcasting Union) liige, on ERR jaoks oluline tagada selles liinis sujuv koostöö. Olulisemateks 
koostöö valdkondadeks on uudistevahetus, muusikasündmuste vahendamine, spordiõiguste 
hankimine, muidugi ka Eurovisiooni lauluvõistlus. Samas on hindamatuks võrreldava kogemuse 
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allikaks EBU professionaalsed koostöökogud, kus oma ala spetsialistid vahetavad kogemusi ning 
püüavad luua parima tegutsemisviisi standardeid (best practice). Välissuhete osakonnas on kaks 
töötajat. 
 
6.1.6 Fondisalvestused 
Fondisalvestused, mida kureerib muusikanõukogu Klassikaraadio peatoimetaja Tiia Tederi 
eestvedamisel, hõlmavad endas protsessi, mille raames salvestatakse aastas professionaalsel 
tasemel ca 40 tundi eesti interpreetide esitusi. 
 
6.1.7 Raamatukogu & muuseum 
Rahvusringhäälingu raamatukogu (2 töökohta), 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 (2 töökohta), mis paikneb telemajas, 
annab ülevaate televisiooni ajaloost. Oluline on ka koostöö Ringhäälingumuuseumiga Türil. 
 
6.2 Nõunikud & administratsioon 
 
6.2.1 Siseaudiitor 
Siseaudit aitab kaasa kvaliteedijuhtimise ja protsessijuhtimise põhimõtete tutvustamisele ja 
elluviimisele organisatsioonis ning toetab riskijuhtimise põhimõtete rakendamist.  
Siseaudit pakub metoodilist ja nõuandvat tuge enesehindamise läbiviimiseks organisatsioonis, et 
välja selgitada olemasolev olukord ja arendamist vajavad valdkonnad.  
Siseaudit vahendab informatsiooni koostööks Eesti Kvaliteediühinguga ja osalemiseks 
organisatsiooni arendamise projektides. Siseaudiitor osaleb ERR kriisisituatsioonide kaardistamise 
ja hindamise töögrupis, nõustab ERR koolitusplaani koostamist ja annab sisendi organisatsiooni 
arendamisega seotud koolituste osas. Siseaudiitor viib läbi kvaliteedi- ja riskijuhtimise sisekoolitusi 
töötajatele.  
Auditite käigus analüüsib siseaudiitor protsesse ja töökorralduslikke dokumente, vajadusel teeb 
ettepanekuid täiendusteks / kvaliteedi parandamiseks. Samuti viib läbi järelauditeid, saamaks 
kindlustunnet, et vajalikud muudatused on ellu viidud. 
 
6.2.2 Eetikanõunik 
Vastavale ERRi arengukavale tagab "Rahvusringhääling kvaliteetse sisu eneserefleksiooni 
mehhanismiga". 2009.a. jätkab ERR ajakirjanduseetika nõunik hea ajakirjandustava järgimise 
monitooringut, tehes jooksvalt tähelepanekuid ja andes individuaalset nõu. Uudiste- ja 
publitsistikasaadete ajakirjanikele on kavas uudiste- ja eetikaseminarid, et juhtida tähelepanu 
võimalikele ajakirjanduseetika probleemidele.  
Seoses kahtede valimistega 2009.a. pöörab ajakirjanduseetika nõunik erilist tähelepanu 
valimiskampaania tasakaalustatud ja erapooletule kajastamisele. Et ERR järgiks kindlaid 
standardeid, osaleb ajakirjanduseetika nõunik aktiivselt valimiskampaania kajastamise reeglite 
väljatöötamisel ja nende reeglite täitmise jälgimisel.  
Et tagada avalikkuse informeerimist ERRi tegevustest hea ajakirjandustava järgimisel, viib 
ajakirjanduseetika nõunik üks kord kuus Vikerraadios läbi ajakirjanduseetikat puudutava saate 
Meediatund. Saade peab tõstma ERRi avatust ja usaldusväärsust.  
Ajakirjanduseetika nõunik vastab kuulajate-vaatajate kaebustele ja teeb laekunud 
pretensioonidest ülevaateid Meediatunni saates ning ERRi kodulehel. 
 
6.2.3 Administratsioon 
Kantselei (5 töötajat) peab tagama sujuva asjaajamise ning juhatuse töö toimimiseks vajalikud 
tingimused - tehniliste vahendite olemasolu ja korrashoid, külaliste vastuvõtt jne. nii tele- kui 
raadiomajas. Aastal 2009. arendatakse edasi elektroonilist dokumendihaldussüsteemi, 
eesmärgiga tagada maksimaalselt kasutajasõbralik ning ERR vajadustele vastav 
asjaajamiskeskkond.  
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Raamatupidamise osakonnas töötab 7 inimest. Osakonna igapäevase töö hulka kuuluvad töötasu- 
ja maksuarvutused (koosseisuliste töötajate arv ca 700 pluss suur hulk mittekoosseisulisi 
kaastöötajaid ning autorilepinguid), arvepidamine mitmekesise tootmisvahendite kompleksi, 
hankesaadete varude ja sihtfinantseeringute üle, arveldused hankijate, ostjate ja rentnikega jne. 
Olulisemaks arengueesmärgiks 2009. aastal on parandada kontrollisüsteemi tehingute 
kajastamisel ning vähendada dubleerivaid tegevusi nii osakonna siseselt kui ERR-s tervikuna. 
Eelarveosakonnas on neli töötajat. Põhifunktsiooniks on tagada kõigile üksuste juhtidele 
operatiivne eelarve alane tugi (koostamine, analüüs, kontroll). Olulisemaks arengueesmärgiks 
2009. aastal on asutusesisese tootmisteenuste rahalise arvestuse laiendamise ettevalmistamine 
rakendamiseks 2010. aastal. Eesmärgiks on kaasata süsteemi ka Heliülekande- ja salvestusosakond 
ning Tartu stuudio.  
Sisekommunikatsioonigrupi eesmärk on töötajate hea informeeritus jätkuvast 
ühinemisprotsessist ning tööks vajaliku adekvaatse ning piisava informatsiooni olemasolu. Selleks 
jätkatakse pidevat sisekommunikatsioonikanalite arendamist (intranet, siseleht, elektrooniline 
kommunikatsioon jne), viiakse regulaarselt läbi kommunikatsioonikliima ning infoliikumise 
rahulolu-uuringuid, jätkatakse töötajate kommunikatsioonialast nõustamist. 
Rahvusringhäälingu sisekommunikatsioonigrupi 2009. aasta eelarve toetab ühinenud 
organisatsiooni ühisürituste traditsiooni jätkamist: hooaja lõpetamine kevadel ning ringhäälingu 
aastapäeva ja jõulude tähistamine, koos parimate töötajate autasustamisega. Samuti peetakse 
meeles tööjuubilare. 
Õigusosakond koosneb kolmest juristist, kellest üks tegeleb peamiselt autoriõigusalaste 
küsimustega ning üks riigihangete ja ostudega. Osakonna igapäevasteks tööülesanneteks on: 
programmide, toimetuste ja osakondade nõustamine ja abistamine; 
lepingute, dokumentide ja dokumendipõhjade ettevalmistamine ja kooskõlastamine; 
ERR-i esindamine kohtumenetlustes jm vaidluste ning kaebuste korral; 
riigihangete läbiviimine; 
hinnangute andmine ajakirjanduslikes küsimustes; 
töötajate koolitamine; 
osalemine õigusloometöös (Kultuuriministeeriumis). 
Personaliosakonna (3,5 töökohta) ülesanneteks on lisaks traditsioonilistele personalitöö 
ülesannetele ka töökaitse korraldamine ERR-s. Olulisemateks eesmärkideks 2009. aastal on 
personalihaldustarkvara Regina täielik juurutamine (arvestus, aruandlus, koolitus), 
arenguvestluste metoodika väljatöötamine (tagasiside küsitluste läbiviimine), praktikantide 
kaasamise süsteemi loomine ning uute töötajate sisseelamisprogrammi väljatöötamine koostöös 
sisekommunikatsiooni grupiga.  
Töökaitse valdkonnas on plaanis tervisekontrolli läbiviimine ca 175 töötajale, telestuudiotes 
töötavate administraatorite tööohutusalane koolitus, töökaitsealane täiendkoolitus, töökaitse 
ohutusjuhendite koostamine ning regulaarsed seadmete ohutuse kontrollid. 
 
6.3 Koolituskulud 
 
Keerulise eelarveaasta tõttu väheneb 2009. aasta koolituseelarve võrreldes 2008. aastaga veelgi, 
mistõttu peab ERR järgmisel aastal olulisemalt enam pöörama pilgu organisatsiooni sisse ning 
leidma võimalusi majasisese potentsiaali kasutamiseks koolitustegevuses. Selleks on järgmisel 
aastal kavas kaardistada ERR sisekoolitajad ja koolitusteemad, läbi viia koolitajate koolitus, 
arendades sisekoolitajate koolitamisoskusi ja õpetades neid saavutama paremaid tulemusi 
koolitajana ning seeläbi tõsta sisekoolituste tulemuslikkust.  
 Järgmise aasta keskne teema on üleminek failipõhisele tootmisele, mis tingib mitmeid erinevaid 
koolitusvajadusi, millele järgmisel aastal ka tähelepanu suunatakse. 
Programmi valdkonnas on juba mitmeid aastaid räägitud vajadusest käivitada saadete 
tagasisidesüsteem, mistõttu 2009. aasta koolituseelarves sisalduvad vahendid meediaekspertidelt 
sise- ja välisanalüüside tellimiseks ning tagasiside-sisuanalüüsi seminaride korraldamiseks. 
Sarnaselt 2008. aastaga sisalduvad koolituseelarves vahendid teiste telekanalite ja raadiojaamade 
tööga tutvumiseks, osalemiseks olulisematel tehnikavaldkonna seminaridel ja messil (IBC), 
teleoperaatorite kutsesüsteemi raames toimuva atesteerimise tarbeks. Välislektorite kaasamise 
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tõttu on 2009. aastal ressursimahukamad koolitused planeeritud ka helirežissööridele ning AVID 
montaaži jätkukoolitus videomonteerijatele. 
 
6.4 Tehnika- ja tootmisosakonnad 
 
6.4.1 Tootmisteenistus 
Tootmisteenistus (91 töötajat) 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 toimitakse ühtse teenindusüksusena, 
mille eesmärk on pakkuda toimetustele parimat võimalikku tehnilist teenust. 
Tootmisteenistuse eesmärgiks 2009. aastal on jätkuvalt luua professionaalset telepilti mille kallal 
töötavad parimad operaatorid, helirežissöörid, valgustajad, monteerijad, insenerid ja tehnikud. 
Jätkame meeskonna koolitamist erinevates valdkondades, et hoida taset ja seda oluliselt ka 
parendada. Kaasame tööjõuna jätkuvalt ka praktikante ning assistente. 
Tehnika poole pealt ootavad ees mitmed väljakutsed. Vahetame 4. stuudio kaamerad uute 
kaamerate vastu ja. 1. stuudio vanad kaamerad asendame 4. stuudio vanade kaameratega. Aasta 
suurprojektiks on uue HD ülekandejaama tulek mille esimeseks suuremaks tööks on 2009. aasta 
suvel toimuv Üldlaulu- ja tantsupidu.  
Kindlasti pole väikse osatähtsusega ka Audiovisuaalosakonna lao loomine. Kõik meie portatiivne 
võttetehnika hakkab paiknema ühes kohas ning seda hakkavad väljastama ja hooldama kindlad 
inimesed läbi mille on tagatud eesmärgipärane töökultuur – tehnika korrashoid on jooksvalt 
tagatud ning töökeskkond stressivaesem. 
Lõppkokkuvõttes hoolitseme selle eest, et 2009. aasta tulude ja kulude summa ei ületaks 
planeeritut, sisekliendid ehk erinevate saadete produktsioonid oleksid rahul tootmisteenustega 
ning kõik lepingutega võetud kohustused oleksid alati täidetud õigeaegselt. 
 
6.4.2 Tehnoloogia arendusosakond 
Tehnoloogia arendusosakonnas töötavad insenerid (11 töökohta), 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. 
Plaanis on juurutada kahe teleprogrammi failipõhise väljastuse tehniline lahendus. Alustada ERR-i 
veebikeskkondade tehnilise alusplatvormi reformimise projektiga, eesmärgiga muuta 
Rahvusringhäälingu internetikeskkond kasutajasõbralikumaks ning atraktiivsemaks sh võimaldada 
üha suureneva mahuga sisu tootmine uue meedia platvormidele. Arendatakse täiendavalt 
järelvaatamise süsteemi, et kultuurilooliselt väärtuslikud omatoodetud sarjad oleksid terviklikult 
järelkuulatavad ja vaadatavad. Sealhulgas luuakse tehniline lahendus videomaterjali 
ristkasutuseks ERR-i portaalide vahel. Failipõhise toomissüsteemi juurutamine minimaalsel 
töövoogu toetaval platvormil, võimalusel meediahaldussüsteemi hanke läbiviimine ja juurutamise 
alustamine. Juurutatakse filmiarhiivi digiteerimise tehniline lahendus. Uudiste tööprotsess viiakse 
üle failipõhisele tootmise ja väljastamise tehnoloogiale. Aastal 2008 algatati projekt täiendavate 
rahaliste vahendite taotlemiseks Riigi Infosüsteemide Arenduskeskusest eesmärgiga töötada välja 
audiovisuaalse kultuuripärandi ja teabe digihoidla I etapp ning luua sellele ID kaardi põhine avalik 
ligipääs. Eeltaotlus esitati, tunnistati kõlbulikuks ning rahuldati, töö projekti realiseerimisel jätkub 
2009.a. 
 
6.4.3 Teletehnika hooldus- ja remondiosakond 
Teletehnika hoolduse- ja remondiosakonna (13 töötajat) ülesanded on tehnikapargi teenindamine 
peamiselt telemajas. Eesmärk 2009 on saavutada ja tekitada hooldusplaan ja toetus 
korrespondendipunktidesse, mis hetkel on jäetud "vaeslapse" rolli. Samuti tuleb rõhuda veel 
suurema tõsisusega vananevate stuudiote tehnika elushoidmisesse. Tuleb jätkata suurürituste 
toetamist tehnilise personaliga, nagu Otepää MK ning Tartu Maraton jne. 
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6.4.4 IT osakond 
IT osakonna (13 töötajat) ülesanneteks on arvutivõrkude, internetiühenduste, üldotstarbelise 
arvutustehnika, võrguserverite, telefoniühenduste, elektronposti jmt haldamine ja töötajate 
nõustamine neis valdkondades. 
Eesmärgid ja tegevused mis on seotud osakonna kulueelarvega: 

oma vastutusvaldkonna IT seadmete (serverid, arvutivõrguseadmed, arvutid, monitorid, 
printerid) hooldus ning rikete likvideerimine; 
arvutikasutajate probleemide lahendamine; 
2008 aasta investeeringurahade eest soetatud 100-a arvuti ja monitori vahetamine; 
pakkuda ERR vajadustele vastavalt üle-vabariigilist lokaal- ja laivõrgu andmesideteenust; 
osakonna kulueelarvega kaetakse: 

andmesideteenuse kulud; 
töökohaarvutite viirusetõrjelitsentside aastane pikendamine; 
arvutivõrguseadmete ja tulemüüride hoolduslepingu maksed; 
serveriruumide gaaskustutussüsteemide hoolduslepingu maksed; 
olulisemate serverite garantiipikendusmaksed; 
seadmete varuosade kulud. 

Eesmärgid ja tegevused mis ei ole otseselt seotud osakonna kulueelarvega: 
ERR IT infrastruktuuri kaardistamine ja dokumenteerimine.  
töökohaarvutite riistvara- ja tarkvaraaudit; 
IT infrastruktuuri riskianalüüs; 
osalemine IT arendusprojektides. 

 
6.4.5 Tehniline keskus TV 
Televisiooni tehniline keskus (11 töötajat) tagab programmi eetrissemineku 365 päeva aastas, 24 
tundi päevas. Selleks on vahetustega tööl 5 valveinseneri. Lisaks tagab keskus programmide 
vastuvõtu ja edastamise rahvusvahelistel liinidel, s.h satelliitside kaudu. 
Suuremaks arenduseks 2008. aastal on satelliitülekande maajaama renoveerimine, mis sisaldab 
lõppvõimendite asendamist ja jaama juhtimise uuendamist. Tehnilise keskuse uus kommutaator ja 
UPS integreeritakse täielikult keskuse olemasolevasse ühtsesse kontrolli- ja häiresüsteemi. 
Tehakse ettevalmistusi 2010. a. olümpiaülekanneteks. 
6.4.6 Raadio saateosakond 
Osakond (15 töötajat) 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. 
Aastal 2009 on tehnilise arengu osas tegevusplaanis: 
Narva stuudio kahe montaažpuldi vahetus; foonika 9 montaažpuldi vahetus; Raadio 4 kahe 
montaažpuldi vahetus; Euroraadio süsteemi vahetus; 
2010 a. olümpiakomplekti projekteerimine ja ettevalmistus. 
Jooksvatest tegevustest on olulisemad: majasiseste tehniliste koolituste läbiviimine; RDS 
funktsioonide kontrollmõõtmine; jooksvate hooldus- ja remonditööde teostamine; serverite 
vahetus- ning installatsioonitööd; arvutivõrgu analüüsimine ja korrastamine; eetri- ja 
töökohaarvutite paigaldamine; Narva Radioman süsteemi upgrade; ASO võrguühenduste 
testimine ja juurutamine; tehnilise personali täiendkoolitused ning uudiste SoundCraft pultide 
vahetus. 
  
6.4.7 Heli ülekande- ja salvestusosakond 
Osakond (13 töökohta) tegeleb ülekannete ja salvestustega kõikide raadioprogrammide ja tv 
tarvis nii raadiomajas kui ka väljaspool. Hooldab oma ja Raadioteatri seadmeid ning ERR poolt 
opereeritavaid FM-raadiosaatjaid Viiratsis, Märjamaal, Essus , Tartus ja Ruhnu saarel. Aastal 2009 
üritame parandada kuuldavust Tartu kesklinnas. Jätkub uue sagedusala 401/440 MHz 
kasutuselevõtt ülekanneteks. Plaanis on välja vahetada 2. foonika aparatuur, mis pärineb aastast 
1984 ja on amortiseerunud. Asenduseks plaanitakse kaasaegne ja paljude võimalustega ProTools, 
millega saab teha ka TV järelhelindust. 
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Suurtest projektidest on teada mitmed festivalid ja laulupidu, mida plaanitakse salvestada 
mitmerealisena, et oleks võimalik toota ka 5.1 heli. 
 
6.5 Hooned & transport 
 
6.5.1 Hooneteenistus 
ERR Hooneteenistuse (52 töökohta) ülesanded on ERR kinnistute, hoonete ja hooneteenistuse 
haldusalas olevate seadmete (liftid, ventilatsiooni-, kütte- ja jahutusseadmed ) elementaarne 
korrashoid ja remont, s.h valve ning koristamise korraldamine.  
Suuremaid investeeringuid, Tallinnas asuvates hoonetes ohtlikus seisukorras olevate 
tehnosüsteemide (liftide) arenduseks, ei tehta.  
Kulude sees on lisaks kommunaalkuludele (ca 7 500 tuh krooni) ja töötasudele 
(ca 8 000 tuh krooni) siiski ette nähtud remondifond suurusjärgus 500 tuhat krooni, mis kulub 
peaasjalikult hooldus- ja sanitaarremontidele, millest suuremad on filmi digitaliseerimiskeskuse 
väljaehitamine ja Gonsiori 27 fuajee remont.  
Kulude kattest moodustab suure osa ka üüritulu, mis on planeeritud 2008 aasta tasemel ning on 
summas 7 400 tuh krooni. 
Investeeringuvahendite arvelt on suurimaks tööks ERRi Tartu stuudio juurdeehituse lõpuleviimine. 
 
6.5.2 Transpordiosakond 
Transpordiosakonna (9 töökohta) 2009 aasta eesmärk on tõhustada televisiooni võttegruppide 
teenindamist just oma transpordiga, selleks hangime aasta 2008 lõpuks senise 4 bussi asemel 5 
uut bussi. 
Kuna senine masinapark on vananenud ja remondikulud suured, siis uute busside hankimisega 
vähendame busside remondile ja kütusele tehtavaid kulutusi. 
Ühe sõiduauto vähendamisega osakonnast (vabanev juht hakkab sõitma bussiga) loodame 
optimeerida ja tõhustada nii sõiduautojuhtide, kui ka sõiduautodega tehtavate nn taksosõitude 
kulusid ning samas vähendada ka sõiduautode ülalpidamisele tehtavaid kulutusi. 
Aasta 2009 kulude ja teenuste optimeerimisega soovime vähendada ERR-i tehtavaid kulusid 
taksosõitudele ja loodame tõhustada omatranspordi kasutust. 
 
6.5.3 Uue ringhäälingumaja arendus 
Tuisu 21 arendusosakond (1 koosseisuline töötaja) jätkab ERRi arengukavas püstitatud eesmärgi 
“Uue ringhäälingumaja ehitamine” täitmist. 2009 aasta eelarvelised vahendid võimaldavad 
teostada järgmisi suuremaid eesmärke: 
• Tuisu tn 21 kinnistu ning selle lähiümbruse detailplaneeringu vastuvõtmine ja 
kehtestamine. Koostamisel oleva detailplaneeringu eesmärgiks on muuta maa sihtotstarve 
riigikaitsemaast sotsiaal- ja transpordimaaks ning krundile ehitusõiguse andmine uue 
ringhäälingumaja ehitamiseks. 
• Insenerosade projekteerija (peaprojekteerija) leidmiseks avatud hankemenetluse 
läbiviimine, mis sisaldab insenerosade projekteerimise lähteülesande koostamist, insenerosade 
projekteerimistööde korralduslike nõuete koostamist, riigihanke avatud hankemenetluse 
läbiviimist ning lepingu sõlmimist peaprojekteerijaga. 
• Uue hoone projekteerimise eelprojekt II maht, mis koostatakse Eesti standardi EVS 
811.2006 kohastes staadiumites ja mahus. Täiendavalt sisaldab eelprojekt II maht kõigi 
insenerosade variantlahenduste analüüsi, mille alusel valitakse välja põhiprojektis aluseks võetav 
tehniliselt ja majanduslikult otstarbekaim lahendusvariant, energiatõhususe miinimumnõuetele 
vastavuse tõendamist, ehitusloa taotlemist. 
• Uue hoone projekteerimise põhiprojekti staadiumi alustamist. Põhiprojekti maht on 
planeeritud lõpetada juuni 2010. Põhiprojekt koostatakse vastavalt Eesti standardile EVS 811.2006 
ning mis on alusdokument ehitustööde hankemenetluse korraldamiseks, teostatavate tööde 
mahtude ja ehitustöödele ja materjalidele esitatavate kvaliteedinõuete määratlemiseks. 
 
 


