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TEGEVUSARUANNE 

Sissejuhatus 
Juhatuse hinnangul oli 2014. aasta Eesti Rahvusringhäälingule töine ja sisuliste eesmärkide täitmisel 
väga edukas aasta. Võib öelda, et tegemist oli rahvusringhäälingu ajaloo kõige sündmusterikkama ja 
pingelisema aastaga. Ühte aastasse langes erakordselt palju vastutusrikkaid ülekandeid, 
suursündmuste kajastusi ning mitmeid keerulisi koostööprojekte. Mitu pikaajalist projekti - raadiomaja 
remont ja uus veebikeskkond - jõudsid oluliste vahefinišiteni ning algust tehti kahe uue suurprojektiga - 
uudistemaja ja venekeelne kanal. Kõige taustaks oli Krimmi sündmustest alguse saanud pingeline 
rahvusvaheline olukord ja selle teema kajastamisega seotud väljakutsed, mis omakorda tingis selle, et 
taaskord kerkis ERR-i ette ülesanne luua iseseisev avalik-õiguslik venekeelne telekanal. Aasta esimest 
poolt pingestas ka personalimuudatustest alguse saanud ERR-i sisetüli, mis pälvis suurt avalikkuse 
tähelepanu. Aasta lõpus läbi viidud esinduslik ERR-i auditooriumi rahulolu-uuring andis siiski kinnitust, 
et ERR oli aasta jooksul säilitanud oma usaldusväärsuse ja seda varasemate perioodidega võrreldes 
isegi kasvatanud ning valdav osa auditooriumist peab ERR-i jätkuvalt kõige olulisemaks 
meediaorganisatsiooniks. 

Aasta esimesse poolde jäänud edukatest saateprojektidest tuleb ennekõike mainida Sotši 
taliolümpiamängude ja jalgpalli maailmameistrivõistluste ülekandeid, Euroopa Parlamendi 
saadikukandidaatide valimisdebatte, vabariigi aastapäevaga seotud ürituste ülekandeid, „Eesti Laulu“ 
poolfinaale ja finaali. 

Ajakirjandusliku sisuga saadetest tuleb õnnestunuks lugeda Ukraina-Venemaa kriisi ja 
julgeolekuolukorra kajastusi. ERR oli sündmustega kaasas ja võimaluste piires maksimaalselt kohal nii 
Kiievis kui ka Krimmis. Ajakirjanikele oli mahukaks ja keerulisi eetilisi valikuid pakkuvaks väljakutseks 
kooseluseaduse vastuvõtmisele eelnenud periood. Eelnõu, mis teravamalt kui iial varem jagas Eesti 
ühiskonna pooldajateks ja vastasteks, nõudis ajakirjanikelt väga oskuslikku tegutsemist, et säilitada 
erapooletus ja tasakaal. Uuringu põhjal said ERR-i ajakirjanikud sellega hakkama. 

Suveprogrammi üks olulisemaid ülesandeid oli XXVI laulu- ja XIX tantsupeo vahendamine nii otsepildis 
kui salvestustena. Laulupeoks häälestumine algas juba jaanuarikuus, kui eetrisse läks 26 klipist koosnev 
sari „Puudutuse aeg“. Jälgiti peo ettevalmistusi ja laulupeotule liikumist, programmis oli mitmeid 
laulupeotraditsiooni tutvustavaid dokumentaalfilme. Peo parimatest hetkedest valmis ka kokkuvõttev 
saade „Meie puudutuse aeg“. Vaatajate huvi laulupeoülekannete vastu oli traditsiooniliselt suur. 

Õnnestunuks võib pidada ka otsust olla „Ringvaatega“ eetris suvekuudel, mis võimaldas programmil 
olla päevakajaline ja toetada prime-time’i uudiseid, lisaks sai meeskonna järelkasv väärtuslikke 
eetrikogemusi. Ringvaade oli üks 2014. a suve vaadatuimatest sarisaadetest. Traditsiooniliselt olid 
eetris suvesarjad „Eesti mäng“ ja „Lauluga maale“. Juulis vahendati „XXVII Pärnu filmifestivali“, 
augustikuus tähistati Balti keti 25-ndat aastapäeva, andes eetrisse Balti riikide koostöös valminud 
dokumentaalfilmi ning vahendades otsepildis aastapäevapidustusi Viljandist. 

Võrreldes 2013. aasta suvega kasvas ETV osakaal televaatamise ajast märgatavalt (14,3%, 2013. a 
suvekuude keskmine 11,5%). See andis parema stardipositsiooni ka sügiseks. 

Sügishooaja suurimaks väljakutseks oli 3. septembril toimunud USA presidendi Barack Obama Eesti 
visiidi vahendamine läbi CNN-i ja EBU kaudu ka teiste riikide telekanaliteni üle maailma. Teleri kaudu 
said päeva jooksul Obama visiiti kajastavate saadetega kontakti 364 000 inimest (auditooriumi katvus 
30%). Ka ERR-i veebis oli USA presidendi avalik kõne üks vaadatumaid videoid. Septembris oli ka muid 
olulisi sündmusi, millele ETV programm operatiivselt reageeris (piiriintsident). Kasvas uudistesaadete 
ja „Terevisiooni“ vaatajate arv ja osakaal. 

Muutunud rahvusvahelisest olukorrast tingituna, tuli aasta teises pooles ette valmistada uue 
venekeelse kanali kontseptsioon. Paari kuu jooksul valmisid juhatuse ning nõukogu ühistööna uue 
kanali kolm erineva saatemahuga ning maksumusega versiooni. Avalikkusele esitati neist üks, nii öelda 
keskmise maksumusega plaan, mille alusel esitas Vabariigi Valitsus aasta viimastel päevadel ka uue 
kanali ametliku tellimuse ning eraldas esialgse eelarve. 

ETV2 jätkas 2014. aastal lastele, teadus- ning kultuurihuvilistele vaatajatele suunatud telekanali kuvandi 
hoidmist ja kinnistamist. Ja seda edukalt. Lastesaadete maht kasvas, kultuurisaated arenesid nii süvitsi 
kui ka kasvatasid mahtu, programmi lisandus põlvkondadega aja- ja kultuuriloolist sidet hoidev projekt 
„8 mm elu“ ja palju teisi uusi algatusi, mis kokkuvõttes tähendas seda, et ETV2 on jätkuvalt ERR-i kõige 
ulatuslikuma, põnevama ja sisulisema arenguga programm. 
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Sarnaselt ETV-ga kajastasid Vikerraadio ja Raadio 4 kõiki olulise tähtsusega suursündmusi Eestis ning 
vahendasid raadiokuulajatele meeleolusid ning sportlikke tulemusi olümpiamängudelt ning jalgpalli 
MM-ilt. 

Vikerraadio säilitas kõige kuulatavama ja usaldusväärsema raadiokanali positsiooni eestikeelsete 
raadiote konkurentsis. Sama võib öelda Raadio 4 kohta venekeelsete raadiote arvestuses. Kui aasta 
esimeses pooles ja suvekuudel tundus, et Raadio 4 on kaotamas kuulajaid kiiremini, kui see oleks 
loomulik, siis sügisel olukord stabiliseerus või isegi tänu suvel tehtud programmiarendustele ja 
oskuslikult valitud suveprojektidele, tulid vahepeal Ukraina sündmuste tõttu kanalilt lahkunud kuulajad 
tagasi. Vastupidiselt üldisele loogikale kasvas ka Raadio 2 kuulajaskond. Teame, et nii traditsioonilisel 
moel raadiot kuulavate kui ka telekat vaatavate inimeste arv on juba aastaid pidevas languses. Seda nii 
Eestis kui ka kõigis teistes arenenud riikides. Paljud inimesed on hakanud raadiot kuulama ja telekat 
vaatama interneti vahendusel, aga need kontaktid ei kajastu statistikas. 

Nii nagu teised raadioprogrammid, nii ka Klassikaraadio uuendasid saatekavasid hoolimata kahanenud 
eelarvetest olulisel määral. Saatekavadesse lisandus uusi saateid ja saadetesse uusi teemasid. 

Kui sisuliste tulemuste poolest võib aastat pidada edukaks või isegi väga edukaks, oli aasta rahaline 
tulemus ootuspärasest halvem. Juba aastat planeerides esitasime küll tekkepõhiselt tasakaalus 
eelarve, aga teadsime, et seoses spordi suurvõistluste ülekannetega võime lõpetada aasta olulise 
ülekuluga (varasemate aastate kassajäägi arvel). Tegelikkuses kujunes aasta eelarve mõttes eri 
põhjustel veelgi pingelisemaks ja ülekulud kasvasid oodatust oluliselt suuremaks, mistõttu läksid 
kasutusse kõik aastatega kogunenud reservid. Ühekordse tulemusena ei ole see midagi katastroofilist, 
aga see teadmine nõuab erakordseid meetmeid, et vältida ülekulude taastekkimist ja tavapäraste 
reservide taastamist. 

Aastal 2014 lõpetati pea kaks aastat kestnud ERR-i uue raadiomaja renoveerimine. Rekonstrueerimise 
käigus vahetati hoone fassaad, soojustati katus, asendati küttesüsteem, ehitati ventilatsioonisüsteem, 
asendati elektrisüsteem ning kujundati sisearhitektuurne lahendus ümber tänapäevaseks ERR-i 
raadiojaamadele sobilikuks töökeskkonnaks. Täielikult uuenes ka raadiosaadete tootmiseks ning 
väljastamiseks vajalik tehnika ja seda toetav tehnoloogia. 

Kinnisvaraarenduste järgmise plaanilise etapina alustati 2014. aastal nn „vana raadiomaja“ 
rekonstrueerimist uudistemajaks. 2014. aasta alguses viidi läbi riigihange, mille tulemusel sõlmiti aprillis 
AS Amholdiga uudistemaja projekteerimistööde ja projekteerija ehitusaegse autorijärelvalve 
töövõtuleping. 

Oluliselt paranes raadioprogrammide levi mitmes Eesti piirkonnas. Juuni lõpus läksime Tallinna 
saatemastis üle raadioprogrammide antennide horisontaalpolarisatsioonilt vertikaalpolarisatsioonile. 
Muutus parandas ja ühtlustas raadiolevi ning võimaldas vähendada saatjate kiirgusvõimsust, st 
elektrikulu. 

Oktoobris saime ka Kohtla-Nõmme saatemasti uued antennid, polarisatsioon jäi horisontaalseks. 

ETV2 jätkas oma edulugu väikeste kanalite arvestuses, olles kolmandat aastat järjest vaadatuim nö 
digitaalajastu eestikeelne telekanal. Kahe telekanali peale kokku kogusime uusi vaatajaid enam kui 
ükski teine Eestis tegutsev ringhäälinguorganisatsioon. 

Kõik ERR-i eestikeelsed raadioprogrammid säilitasid oma (traditsioonilised) kohad raadiomaastikul. 
Traditsiooniliste kuulajate arv, keda uuritakse TNS Emori raadiopäeviku alusel, on viimasel viiel kuni 
kuuel aastal olnud langustrendis. Kui võtta arvesse ka interneti- ja mobiiliplatvormidel jõudsalt 
arenevat otse- ja järelekuulamist, võib väita, et kõigi raadioprogrammide jälgitavus on pigem 
tõusuteel. 

Avalik-õiguslike ringhäälinguorganisatsioonide üheks olulisemaks tegevusnäitajaks peetakse 
usaldusväärsust. Turu-uuringute AS-i andmetel usaldas ERR-i 2014. aastal 83,5% Eesti elanikest (2013. 
aastal 76%), mis oli ERR-i senise ajaloo parim tulemus. 

Kokkuvõtteks võib öelda, et 2014. aasta ERR-i raadio- ja telesaated ning teised meediateenused 
mõjutasid jätkuvalt Eesti ühiskonda – kujundades hoiakuid ja sõnastades väärtusi, kaitstes ja 
edendades demokraatiat,  juhtides avalikku arutelu ja vahendades operatiivselt, tasakaalustatult ning 
kontrollitult informatsiooni ning uudiseid, edendades kauneid kunste ja vahendades parimat osa 
kultuurist, väärtustades kõrgkultuuri ja rõhutades rahvakultuuri unikaalsust. 
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Sisu 

Programmid ja toimetused 

ETV 

ETV olulisemad eesmärgid on ühiskonnas toimuvate protsesside vahendamine ja analüüs, 
programmi märgilise tähendusega saateprojektide jätkusuutlikkuse tagamine, jälgides ja 
arendades nende ajakirjandusliku sisu ja tehnilise teostuse parimaid standardeid. Nende 
ülesannetega on programm suutnud toime tulla. 

Programmi kujundavatest sündmustest jäid aasta esimesse poolde Sotši taliolümpiamängud, 
traditsioonilised vabariigi aastapäeva üritused, „Eesti Laulu“ finaalvoorud ja Eurovisiooni 
lauluvõistlus, Euroopa Parlamendi valimised, laulu- ja tantsupeo ülekannete ettevalmistusperiood, 
jalgpalli maailmameistrivõistlused. Ajakirjanduslike sisuga saadetes kajastus loomulikult Ukraina-
Venemaa kriis ja julgeolekuolukord üldisemalt. Kõik see pakkus vaatajatele elavat huvi. ETV oli 
veebruaris vaadatuim telekanal (osakaal 18,9%), märtsis (15,4%) ja mais (15,6%). Aasta vaadatuimad 
saated olid eetris veebruaris. Sotši OM avatseremooniat jälgis keskmiselt 308 000 vaatajat, 
vähemalt tund aega järjest 343 000 inimest. Vaatajaskonnas oli palju mitte-eestlasi, kokku 60 000, 
mis on võrreldav 2009. aastal toimunud Eurovisiooni lauluvõistluse ülekandega Moskvast. 
Presidendi iseseisvuspäeva vastuvõttu jälgis keskmiselt 301 000 vaatajat. 

ETV poliitikasaadete fookuses olnud Europarlamendi valimisi kajastati debattide ja valimisõhtu 
eriprogrammiga. Valimiste õhtut jälgis keskmiselt 76 000 vaatajat, vähemalt 15 minutit järjest  
122 000 inimest. Valimistega seonduvad teemadel arutleti ka „Foorumis“, „Vabariigi kodanikes“ ja 
„Kahekõnes“. Eesti riigi välissuhtlust nii poliitika- kui kultuurisfääris käsitles kevadhooajal 
toodetud Neeme Raua ja Indrek Treufeldti juhitud saatesari „Lähetus“. Otsepildis toodi 
vaatajateni Ukraina toetuskontsert, juunis vahendati Valgas toimunud Võidupüha paraad ja selle 
eelõhtul toimunud heategevuskontsert „Laulud sõdurile“. 

Kui poliitikasaadetes kavandatud formaadimuudatused lükkusid ressursside puudusel edasi, siis 
kultuurisaade „OP!“ tegi peale oma 500-ndat saadet ja Kumus peetud kultuurikonverentsi läbi 
uuenduskuuri, muutudes magasini-tüüpi saatest teemapõhiseks. Nii ilmusid 
„Kirjandusministeeriumi“ kõrvale „OP-i“ märgi all kunsti-, filmi- ja teatrisaade. Sügishooajal 
lisandus kavasse „NO99 Kunstikooli“ uus tsükkel, milles käsitleti kunsti, poliitika ja ilu vahekordi. 

2013. a edukaim kultuuriprojekt „Klassikatähed“ tuli 2014. a kevadel eetrisse teise hooajaga ja tõi 
rambivalgusse uued talendid. Sarja mõju noorte kuulajate kasvatamisel, klassikalise muusika 
populariseerimisel ning noorte annete toetamisel on osutunud tähelepanuväärseks. 
„Klassikatähtede“ formaadi õigused omandas ka Läti TV, ja ka neil leidis sari vaatajate suure 
poolehoiu. Rahvusooperiga sõlmitud kokkuleppe raames salvestati kaks lavateost – ooper 
„Faust“ ja ballett „Modigliani, neetud kunstnik“. Teatri kauaaegse lavastaja Arne Miku 80-ndaks 
juubeliks valmis dokumentaalfilm „Estoonlane Arne Mikk“, mida näitas ka YLE. 

Meelelahutustoimetuse suurprojekti „Eesti Laul“ tulemina sõitis Kopenhaagenisse Eestit 
Eurovisiooni lauluvõistlusel esindama Tanja Mihhailova lauluga „Amazing“. Laul võistles esimeses 
poolfinaalis, mida vaatas keskmiselt 244 000 inimest. Paraku ei pääsenud Eesti laul lõppvõistlusele 
ja Eurovisiooni finaali vaatajaskond jäi seetõttu ka viimase nelja aasta keskmisele (221 000 
vaatajat) alla (148 000 vaatajat). 

Rahvalikku ajaviidet pakkuv sari „Perepidu“ uuendas formaati ja saatejuhtide tandemit; 
pühapäevahommikuid sisustanud „Tähelaeva“ asendas Maire Aunaste juhitud uus hommikusaade 
„Tõuse ja sära“, mille vaatajad omaks võtsid. 
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Kevadhooajal eetrisse jõudnud mälumäng „Saada sõber Euroopasse“ jagas teadmisi meid 
ümbritsevast Euroopa kultuuriruumist, tähistades ühtlasi Eesti ja Euroopa Liidu ühinemise 10-ndat 
aastapäeva. Noorte võistlussari „Rakett 69“ tuli eetrisse juba neljandat hooaega, värskeid äriideid 
otsiti saatesarjas „Ajujaht“. 

Suveprogrammi üks olulisemaid ülesandeid oli XXVI laulu- ja XIX tantsupeo vahendamine nii 
otsepildis kui salvestustena. Peoks valmistumine algas juba jaanuaris, kui eetrisse läks 26 klipist 
koosnev sari „Puudutuse aeg“, millega jälgiti peo ettevalmistusi ja laulupeotule liikumist, 
programmis oli mitmeid laulupeotraditsiooni tutvustavaid dokumentaalfilme. Laulupeo 
otseülekannete planeeritud maht oli 17,5 tundi, tegelik 19 tundi. Peo parimatest hetkedest valmis 
ka kokkuvõttev saade „Meie puudutuse aeg“. Vaatajate huvi laulupeoülekannete vastu oli 
traditsiooniliselt suur, laulupeo kontserte vaatas esimesel päeval 166 000, teisel päeval 116 000, 
rongkäiku 108 000 ja tantsupidu 100 000 inimest. 

Jalgpalli maailmameistrivõistlused kogusid vaatajaid tõusvas joones. Otseülekannete (64 mängu) 
keskmine reiting oli 5,5% (= 67 000 vaatajat). 10 mängul oli keskmine vaatajate arv üle 100 tuhande. 
Finaalmängul oli 189 tuhat vaatajat ja tipphetkedel oli selle matši vaatajaid 245 000. Jalgpalli MM 
oli populaarne ka mitte-eestlaste seas, kogu vaatajaskonnast moodustasid mitte-eestlased 
keskmiselt 12%. Inimesi, kes kogu projekti jooksul vähemalt 15 minutit järjest vaatasid mõnd mängu 
või päevakokkuvõtet, oli 695 tuhat. Kogu meie televaatajaskonnas oli jalgpalli MM katvus 56,8%. 
Rahvusringhäälingu telekanalid paelusid jalgpalli MM ajal tavapärasest rohkem mitte-eestlasi ja 
nooremaid vaatajarühmi, vaatajaprofiili lisandus rohkem linlasi ning üldkeskhariduse ja 
kõrgharidusega inimesi. 

Õnnestunuks võib pidada otsust olla „Ringvaatega“ eetris ka suvekuudel, mis võimaldas 
programmil olla päevakajaline ja toetada prime-time’i uudiseid ning lisaks sai meeskonna järelkasv 
väärtuslikke eetrikogemusi. Ringvaade oli üks 2014. a suve vaadatuimatest sarisaadetest  
(1. Kanal 2 „Suvereporter“, 2. „Aktuaalne kaamera“, 3. „Ringvaade“). Traditsiooniliselt olid eetris 
suvesarjad „Eesti mäng“ ja „Lauluga maale“. Juulis vahendati XXVII Pärnu filmifestivali, 
augustikuus tähistati Balti keti 25-ndat aastapäeva, andes eetrisse Balti riikide koostöös valminud 
dokumentaalfilmi ning vahendades otsepildis aastapäevapidustusi Viljandist. Seda ülekannet jälgis 
97 000 vaatajat. 

Võrreldes 2013. aasta suvega kasvas ETV osakaal märgatavalt (14,3%, 2013. a suvekuude keskmine 
11,5%). See andis parema stardipositsiooni ka sügiseks. 

Sügishooaja suurimaks väljakutseks oli 3. septembril toimunud USA presidendi Barack Obama 
Eesti-visiidi vahendamine CNN-i ja EBU kaudu ka teiste riikide telekanaliteni üle maailma. Teleri 
kaudu said päeva jooksul Obama visiiti kajastavate saadetega kontakti 364 000 inimest 
(auditooriumi katvus 30%). Ka ERR-i veebis oli USA presidendi avalik kõne üks vaadatumaid 
videoid. Septembris oli ka muid olulisi sündmusi, millele ETV programm operatiivselt reageeris, 
näiteks piiriintsident Eston Kohveriga. Kasvas uudistesaadete ja „Terevisiooni“ vaatajate arv ja 
osakaal. 

Jätkuvalt hoidis inimeste meeli ärevil Ukrainas toimuv, mida lisaks uudistesaadetele kajastasid nii 
„Välisilm“ kui „AK Nädal“. Vahendati ka Nordea kontserdimajas toimunud heategevuskontserti 
„Eestist Ukrainale“, kus koguti annetusi esmaabikomplektide soetamiseks. 

Tajudes auditooriumi huvi kodumaise draama vastu ning soovides selle žanri arengus kaasa 
rääkida, otsis ETV koostöövõimalusi EFI (Eesti Filmi Instituut) ja Eesti sõltumatute tootjatega 
draama-alase kompetentsi arendamiseks. Koos EFI ja Eesti Vabariik 100 korralduskomisjoniga 
kuulutati välja draamasarjade ja dokumentaalfilmide konkurss. Toodeti noorteauditooriumile 
mõeldud draamasari „Nullpunkt“ (eetris 2015. a jaanuaris). Pealkirjaga „Kontakt“ said koostöös 
Linnateatriga alguse igakuised kohtumisõhtud näitlejatega, mis ühtekokku 17 saatega juhatab 
sisse 2016. aastal teatri 50-nda sünnipäeva. 



Majandusaasta aruanne 2014 

8 

Sügis viis meie hulgast mitmeid tuntud muusika- ja kultuuritegelasi, eriliselt läks inimestele hinge 
Jaak Joala lahkumine. Roald Johannsoni ja Ken Saani saatesari „Raudse eesriide jumalused“ andis 
meeleoluka tagasivaate Eesti levimuusikute edule Nõukogude Liidus 80-ndatel aastatel. 

Suurt elevust nii vaatajaile kui tegijaile enestele pakkus ETV saatejuhtide vahetusprojekt, kus 
vaatajad said hääletada, keda nad tahaksid üht või teist saadet juhtimas näha. Eksperimendi 
käigus selgus, et ETV saatejuhtide potentsiaal on palju suurem kui igapäevaselt eetris näha, ja et 
julgelt võib proovida ka uusi kooslusi. 

Jõulu- ja aastavahetuse programmi üks kesksemaid projekte „Jõulutunnel“ pühendus 
vähekindlustatud perede laste huvitegevuse toetamisele. Telefoniannetustega koguti 144 895 
eurot, mis jõuab Lastekaitse Liidu vahendusel abivajajateni. Vahur Kersna tegi intervjuusarja 
„Tuled akendes“, mis täismahus jõuab vaatajateni 2015. a. Head tagasisidet said Linnateatri 
näitlejatega salvestatud kontserdikava „Õnnelik õhtu“ ning Ruti Murusalu dokumentaalfilm 
„Ballettmeister“. Vana-aastaõhtu programm kulmineerus Hannes Võrno ja Peeter Oja juhitud 
meelelahutuskavaga, mis sisaldas muuhulgas ka Priit Piusi, Elisabeth Reinsalu ja Ivan Orava sketše 
ning „Rahva Tujurikkujat“. 

Nii jõulude ajal kui vana-aastaõhtul eelistasid televaatajad ETV-d teistele kanalitele.  
24.-26.detsembri keskmine ETV osakaal oli 18,1% (Kanal 2 - 15,4%, TV 3 - 10,5%), 31. detsembril oli ETV 
osakaal 21,8% (Kanal 2 - 18,7%, TV 3 - 10%). 

Aasta tervikuna oli vaadatavuselt parem kui 2013. a – ETV osakaal tõusis 0,9% võrra nii ööpäeva 
lõikes (15,5%-le) kui parimal vaatamisajal 19.00 - 23.00 (18,2%-le). Paranes ka ETV ja ETV2 
summaarne osakaal (2013 – 17,7%, 2014 – 18,4%). Inimesi, kes vaatasid aasta jooksul nädalas 
vähemalt 15 minutit ETV-d, oli 645 000; koos ETV2 vaatajatega oli neid 693 000, mis on 
eestikeelsetest telejaamadest suurim vaatajate arv. 

 

ETV PROGRAMMIMAHUD 2014 (tundides) 

     
sh omasaadete esmaesitusi 

    
Valdkondade lõikes Plaan Tegelik Vahe Plaan Tegelik Vahe 

     
Elusaated 739 583 -156 174 178 4 

     
Haridussaated 25 70 45 13 0 -13 

     
Informatiivsed saated 580 505 -75 131 139 8 

     
Infoteinment 1046 1134 88 568 550 -18 

     
Kultuurisaated 536 352 -184 62 65 3 

     
Lavastuslikud saated 1894 2179 285 31 28 -3 

Toodanguliikide lõikes Plaan Tegelik Vahe 

 
Meelelahutus 326 446 120 110 129 19 

Omasaadete esmaesitusi 1721 1686 -35 

 
Muusikaesitused 267 311 44 61 62 1 

Omasaadete kordusi 1277 2060 783 

 
Religioonisaated 7 6 -1 7 6 -1 

Hankesaadete esmaesitusi 1003 937 -66 

 
Spordisaated, sh sport 397 440 43 161 135 -26 

Hankesaadete kordusi 2286 1802 -484 

 
Uudised 470 459 -11 403 394 -9 

Online (ERR uudised) 2220 2005 -215 

 
Online (ERR uudised) 2220 2005 -215       

Promo ja kultuuriteated 168 201 33 

 
Promo ja kultuuriteated 168 201 33       

Sponsorteave ja reklaam 1 1 0 

 
Sponsorteave ja reklaam 1 1 0       

Rakendus 84 68 -16 

 
Rakendus 84 68 -16       

Kokku 8760 8760 0 

 
Kokku 8760 8760 0 1721 1686 -35 
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ETV2 

ETV2 eesmärk on pakkuda mitmekülgset, eelkõige lastele, nooremale elanikkonnale ning 
kultuurihuviga vaatajale suunatud teleprogrammi. ETV2 programmi sisu lähtub sihtgrupi 
individuaalsetest huvidest, suur rõhk programmis on kodumaisel dokumentaal- ja välismaisel 
hankeprogrammil. ETV2 eesmärk on toota telesaateid kõigile vanuserühmadele. 

ETV2 jätkas 2014. aastal lastele, teadus- ning kultuurihuvilisele vaatajale suunatud telekanali 
kuvandi hoidmist ja kinnistamist. ETV2 programmiliseks eesmärgiks oli toota üks arhiiviväärtusega 
kultuurisari, arendada teadussaadete tootmist ja tuua õhtusesse vööndisse rohkem eestikeelset 
originaaltoodangut. 

ETV2 tõi iga päev eetrisse venekeelse uudistesaate „Aktuaalne kaamera“, mille maht argipäeviti 
oli pool tundi ja laupäeval ning pühapäeval veerand tundi. Lisaks näitas kanal valituid ETV 
saatesarju venekeelsete subtiitritega („Pealtnägija“, „Meie inimesed“, „Kapital“) ning tõi kord 
nädalas eetrisse vene draamasarja. 

Vaegkuuljatele olid eetris igapäevased viipekeelsed uudised. 

Sügisel pikendas ETV2 argipäevade lastevööndit, hommikuti kuni kella 9-ni senise 8:30 asemel ja 
pärastlõunal alustades 15:30 senise 17:00 asemel. Kanal muutis ka planeerimisstrateegiat, et olla 
konkurentsivõimelisem. 

Lastele näidati igal argipäeval lavastuslikku saadet „Lastetuba“, mis õpetab lastele pehmeid 
väärtusi, loovust ja uusi teadmisi. Sügisest alustas telekanal kord kuus „Lastetoa“ otse-eetriga, kus 
lapsed saavad stuudiosse helistada, mis annab hea võimaluse auditooriumiga otse suhelda. 
Saatele lisab põnevust ka erinevate auhindade välja loosimine. Koolivaheaegadel oli ETV2-s 
lastefilmide eriprogramm. 

2013. aastal välja kuulutatud laste draamasarja konkursi võitja „Väikelinna detektiivid“ jõudis 
märtsis teleekraanile. Väiksematele lastele valmis välisrahastusega lavastuslik telesari „Nähka“. 

ETV2 lasteprogrammi rikastamiseks valmis laulusaade „Suvelõpp Viljandis“ ning salvestati kaks 
lasteetendust „Öö mänguasjamuuseumis“ ja VAT Teatri „Tsaar Saltaan“. Kevadhooajal jätkus 
koolisporti edendav „Tähelepanu, start!“, „10 olümpiastarti“ ning traditsiooniliselt salvestasime 
„Koolitants 2014“ finaalüritust. 

Kokku edastas ETV2 1 367 tundi lastesaateid, millest omasaadete esmaesitusi oli 48 tundi. 

ETV2 eestvõttel alustasime 6 kuni 12-aastastele lastele suunatud veebiportaali arendust, mis 
avaneb 2015. aastal. Uue veebiportaali eesmärgiks on koondada ERR-i lastele mõeldud raadio- ja 
telesaated ning arendada loovat õppekeskkonda. 

Noortele mõeldud saadetest on ETV2 programmis kindla koha saanud popmuusika videoid hindav 
saade „Eesti TOP7“, mis on liikumapanevaks jõuks muusikavideote tootmisele Eestis. 

ETV2 õhtune saatevöönd kinnistus teadmiste- ja kultuurihuvilise vaataja jaoks. 

Sügisest tõime „Jüri Üdi klubi“ asemel eetrisse uue kultuurivestlussaate „Plekktrumm“, mille 
saatejuhiks on Joonas Hellerma. Kultuuriprogramm sisaldas laupäevaõhtuseid teatriõhtuid (sh 
kaheksa lavastuse esmaesitused). 

Sügisel jõudis eetrisse uus 12-osaline vaatajatelt kogutud 8 mm filmiarhiivil põhinev saatesari  
„8 mm elu“, mis sai väga hea vastukaja ning mille tootmist jätkatakse 2015. aastal. 

ETV2 jätkas kirjandusfestivali „HeadRead“ toimunud vestluste maailma oluliste 
kirjandustegelastega salvestamist. Sügisel jõudis eetrisse EKA 100. juubelile pühendatud erisaade. 
Novembris tõime kahe nädala jooksul igal õhtul eetrisse PÖFF-i tegemistele pühendatud 
saatesarja „PÖFFi 8 ja pool“. Tootmisesse läks saatesari „Subjektiivne objektiiv“ keskendudes 
perioodile 60-80-ndad läbi Eesti dokumentalistide pilkude ja filmide. 
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ETV2 pakub laia valikut hankeprogrammi, alates kõmulistest mängufilmidest (Maailma kino, 
Kinoklassika filmid) ja kõrgelt hinnatud dokumentaalfilmidest (kultuuridokid, dokkaader), kuni 
kontsertide ja kultussarjadeni („True Detective“, „House of Cards“). 

Teadussarjadest jätkusid sarja „AegRuum“ dokumentaalfilmid. „Teaduspalaviku“ raames valmisid 
uued saatetsüklid erinevatel teemadel: „Dieedideemonid“, „Tervislik teadus“ ja „Eesti kosmos“. 

Jaanuaris jõudis eetrisse laiemat vastukaja tekitanud hariduslik loengusari „Ööülikooli rännakud“. 

ETV2-s jätkusid uued põnevatel reisikogemustel põhinevad reisisarjad – eetrisse jõudis 10-osaline 
saatesari „4x4 Taimõr ja Jamal“, „4x4 Kasahstan ja Kõrgõztan“ ja „Eesti lipp ümber Islandi“. 

ETV2 jätkas pühapäevaseid teemaõhtuid, tuues vaatajateni eriprogrammi pühendatuna tuntud 
Eesti kultuuri- ja ühiskonnategelaste juubelitele, olulistele ühiskondlikele sündmustele ja 
teemadele. Eraldi pööras ETV2 tähelepanu järgmistele sündmustele ja teemadele: „DocPoint 
Tallinn 2014“ (jaanuaris), „Tartu Maailmafilmi festival“ (märts) ja hispaaniakeelsete filmide kuu 
(märtsis), „JAFF“ (aprillis), keskkonnakuu (mais), Matsalu loodusfilmide festival (septembris), 
inimõiguste dokfilmide kuu (oktoobris), Prantsuse filmikuu (novembris), Poola filminädal 
(detsembris). ETV2 kandis aprillis üle „Veteranirocki“ kontserdi ning detsembris Euroopa 
filmiauhindade tseremoonia kokkuvõtte. 

ETV2-s oli ohtralt spordiprogrammi, kõige ulatuslikumalt kajastati taliolümpiamänge Sotšis, aga 
eetrisse jõudsid ka võrkpalli MM valikturniiri mängud, käsipalli EM valikmängud, korvpalli 
maavõistlused. Jätkasime erisaadetega SEB maratonidest. Jalgpalli oli eetris nii sõprusmängude, 
Premium liiga kui EM valikmängude tasemel. 

ETV2 aktiivprogramm oli eetris argipäeviti 15 tundi ja nädalavahetusel 16 tundi päevas. ETV2 
omasaadete esmaesituste maht oli 387 tundi. ETV2 programmi eelarve oli 2014. aastal 1 096 061 
eurot. 

 

ETV2 PROGRAMMIMAHUD 2014 (tundides) 

    
sh omasaadete esmaesitusi 

     
Valdkondade lõikes Plaan Tegelik Vahe Plaan Tegelik Vahe 

     
Elusaated 625 412 -213 10 15 5 

     
Haridussaated 172 122 -50 11 7 -4 

     
Informatiivsed saated 357 339 -18 0 3 3 

     
Infoteinment 264 197 -67 0 0 0 

     
Kultuurisaated 728 698 -30 60 45 -15 

     
Lavastuslikud saated 2178 2587 409 61 59 -2 

Toodanguliikide lõikes Plaan Tegelik Vahe 

 
Meelelahutus 206 155 -51 17 7 -10 

Omasaadete esmaesitusi 362 387 25 

 
Muusikaesitused 405 347 -58 35 51 16 

Omasaadete kordusi 2532 1755 -777 

 
Religioonisaated 0 3 3 0 2 2 

Hankesaadete esmaesitusi 490 645 155 

 
Spordisaated, sh sport 134 230 96 6 39 33 

Hankesaadete kordusi 1846 2462 616 

 
Uudised 162 159 -3 162 159 -3 

Online (ERR uudised) 3364 3272 -92 

 
Online (ERR uudised) 3363 3272 -91       

Promo ja kultuuriteated 93 158 65 

 
Promo ja kultuuriteated 93 158 65       

Sponsorteave ja reklaam 1 1 0 

 
Sponsorteave ja reklaam 1 1 0       

Rakendus 72 80 8 

 
Rakendus 72 80 8       

Kokku 8760 8760 0 

 
Kokku 8760 8760 -0 362 387 25 
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Vikerraadio 

Vikerraadio oli ka 2014. aastal kõige kuulatavam ja usaldusväärsem raadio eestikeelsete kuulajate 
hulgas. Vikerraadiot kuulas 2014. aastal keskmiselt 306 000 inimest nädalas ja 214 000 inimest 
päevas (2013. aastal vastavalt 321 000 ja 228 000). Eestlaste raadiokuulamisajast kulutati 
Vikerraadiole 2014. aastal keskmiselt 26,9%. Programmis oli oluline osa sõnasaadetel. 
Otseülekannete vahendusel said kuulajad osa olulistest suursündmustest. Kavas olid 
eriprogrammid ja ülekanded XXVI laulupeolt, võidupüha paraadilt, Viljandi „Folgilt“, Saaremaa 
ooperipäevadelt, Kärdla kohvikutepäevalt, Paide arvamusfestivalilt ja mujalt. 

Vikerraadio päevakajalised saated „Uudis Pluss“ ja „Reporteritund“ kajastasid operatiivselt Eestis 
ja maailmas toimuvat. Mais kajastas Vikerraadio eriprogrammiga Europarlamendi valimisi. 

2014. aastal uuenesid kultuurisaadete formaadid. Lisandus Eestis elavate mitte-eestlaste 
kultuurielu tutvustav „Ma elan siin“, tõlkekirjandust ja tõlkijaid tutvustav sari „Tõlkes leitud“ ja 
päevakajaline kultuurisaade „Vasar“. Jätkusid „Keelesaade“, hommikune „Keelesäuts“, 
võistlussaade „Luulelahing“ ja murdekeelsed uudised. Uus muusikasaade „Korraks vaid“ 
meenutas legendaarset telesaadet Horoskoop. 

Populaarne e-etteütlus kogus 2014. aastal rekordiliselt üle 4 000 osavõtja. 

Vikerraadio tegi 2014. aastal tihedat koostööd liikumisaasta projektiga, saadetes pöörati senisest 
enam tähelepanu tervislike eluviiside ja liikumisharrastuse propageerimisele, eetris olid 
portreesaated spordielu edendajatest maakondades. Saates „Spordisäde“ rääkisid meie 
populaarseimad sportlased lastele oma lapsepõlvest ja sportlastee algusest. 

2014. a jaanuarist detsembrini oli kavas saatesari „Loomaaia lood“, kus Tallinna Loomaaja ajaloost 
rääkis Mati Kaal. Kevadel toimus Euroopa mälumäng, suvel koostööprojekt militaarraadioga 
Sõduri FM. 

Lastesaadete jaoks salvestati Kristiina Kassi ja Ilmar Tomuski lasteraamatud. Koostöös Tallinna 
Ülikooli Balti Filmi- ja Meediakooliga valmis lastejuttude mobiiliäpp. 

Vikerraadio juures tegutseb Raadio Laste Laulustuudio. Stuudio eesmärk on eesti heliloojate 
lastele mõeldud loomingu pidev jäädvustamine. Lisaks kontserttegevusele ilmus 2014. aastal ka 
laulustuudio CD-plaat Priit Pajusaare lastelauludega. 
 
Vikerraadio programmimahud 2014 Plaan Tegelik Vahe 

Uudised 808 863 55 
Päevasündmuste laiendatud käsitlus, praktiline teave, nõuanne 1343 1321 -22 
Analüütilised saated 616 483 -133 
Sport 400 276 -124 
Haridus- ja teadussaated 580 561 -19 
Kultuurisaated 434 363 -71 
Lastesaated 217 221 4 
Kuuldemängud, ettelugemised 270 340 70  

Raadio 4 

Raadio 4 jätkas 2014. a venekeelse üldhuviprogrammina, mille ülesanne on pakkuda võimalikult 
mitmekesist ning informatiivset raadioprogrammi vene keelt kõnelevatele inimestele. Programmis 
olid ka saated ka teistes keeltes: ukraina, valgevene, armeenia, gruusia, aserbaidžaani, tatari, ja 
tšuvašši. Raadio 4 analüütilised saated andsid võimaluse mõista Eestis ja maailmas toimuvat ja 
vahendades arvamusliidrite hinnanguid. Interaktiivsetes saadetes anti kuulajaile võimalus esitada 
oma seisukohti. Sõnasaated moodustasid programmi päevasest mahust 70% ja muusikasaated 
vastavalt 30%. 

Raadio 4 kuulas 2014. aastal keskmiselt 156 000 inimest nädalas ja 101 000 inimest päevas (2013. 
aastal vastavalt 167 000 ja 103 000). Mitte-eestlaste raadiokuulamisajast kulutati Raadio 4-le 2014. 
aastal keskmiselt 25%. 
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Aasta 2014 algas Raadio 4-s mitme uue projektiga: jaanuarist oli igal esmaspäeval eetris 
haridussaade „Mida Juku ei õpi, seda Juhan ei tea“, reedeti aga vanemale kuulajale suunatud 
saated „Minu rikkus“. 

Jaanuaris lõppes eetris heategevusprogramm „Jõulurõõmu kuulutus“, mille käigus annetatud 
vahendid (18 tuhat eurot) anti märtsis üle Narva nägemispuudega laste lasteaiale „Muinasjutt“. 

2014. a avanes Raadio 4-l võimalus saata oma ajakirjanik olümpiamängudele, seega oli meil kaks 
korda päevas: kell 13.30 ja 18.05 eetris „Olümpiapäevik“. 

24-ndal veebruaril tähistas R4 eriprogrammiga Eesti sünnipäeva ning märtsi alguses oli eetris 
otsesaade maakonnapäevalt Viljandist. 

Majandusvaldkonna käsitlemisel pöörati senisest enam tähelepanu Eesti majandust kujundavatele 
globaalsetele mõjuteguritele, julgeoleku temaatika leidis aga käsitlemist sarjades „Keerdkäigud“, 
„Vaatleja“ ning „Asjade seis“. 

Parandamaks üksteisemõistmist ja sallivust, anti arvamusavaldusteks sõna erinevate 
rahvusrühmade esindajaile („Nõudepeatus“, „Mitteminevik“). 

Eesti ühiskonna sotsiaalse sidususe edendamise huvides korraldati aasta jooksul mitmeid 
piirkondlike teemapäevi (Viljandist, Pärnust, Rakverest). 

TNS EMOR-i kevaduuringute andmeil kaotas Raadio 4 kuulajaid, mistõttu viisime suve- ja 
sügiskavasse mitmeid sisulisi ja formaadimuudatusi. Europarlamendi valimiskampaania ajal näitas 
raadio ka pilti, ehk debatid olid jälgitavad Raadio 4 koduleheküljel. Sügisese sarja „On põhjust 
rääkida“ üks eesmärke oli eristuda harjumuspärasest: ühiskonna põletavaid probleeme ei 
käsitletud mitte teada-tuntud ajakirjanike jutusaadetena, vaid noored mitte-eestlased 
(gümnaasiumi õpilased) küsitlesid Eesti võtmeisikuid, kes siis selgitasid Eesti seisukohti ja 
põhjendasid tegevusi. On oluline, et need otsesaated jõudsid mitmel meediaplatvormil erinevate 
auditooriumi gruppideni. 

Läbi suve kestnud saatesarja „Navigaator“ ja sellega kaasnenud geopeitusmängu eesmärk oli 
meelelahutuslikus ja mängulis-informatiivses formaadis avardada mitte-eestlaste silmaringi Eesti 
ajaloo ning kultuuriloo tundmisel, innustades auditooriumi avastama maad, kus nad elavad, 
arvestusega, et kuulajad jagavad oma emotsioone sõprade/tuttavatega ka sotsiaalvõrgustikus. 
See tähendas lugusid kokku 26-st Eesti paigast. 

R4 jaoks oli oluline püsida nn jahutusnarratiivi teel, jutustades lugusid päevakajalistest 
sündmustest inimlike lugude kaudu nii Eesti kui rahvusvahelises, näiteks Ukraina kontekstis. 

2014. a suvekava oli dünaamiline ja mitmekesine, Raadio 4 reporterid olid kohal ja tegid ülekandeid 
suveüritustelt (laulupidu, Keskaja päevad, Viljandi folk, Paide arvamusfestival, Balti kett 25 Riiast ja 
Leedust) või korraldasid ise põnevaid reportaažide sarju (palverännak Püha Franceska teel, 
jalgrattamatk Lõuna-Eestis, väikelinnade ja asulate kangelased jne). 

EMOR-i suve- ja sügisuuringute andmeil oli Raadio 4 taastanud kuulajaskonna ning oli taas 
kuulatavaim venekeelne raadiojaam Eestis 

Sügiskavas jätkas R4 jutustamist meie ajast ja elust läbi erinevate inimeste lugude: algasid sarjad 
„On põhjust rääkida“, mis oli eetris kaks korda kuus koos videoülekandega R4 koduleheküljel ja 
„Oma omade keskel“, mis rääkis nende noorte mitte-eestlaste lugusid, kellele „klaaslagi“ pole 
probleem ning kes on leidnud oma koha erinevates ametites. 

Eetrisse tuli uus, nädalat kokkuvõttev saade Ivan Makarovilt. Nädalavahetusele kohaselt kõlab 
selles lisaks päevakajaliste sündmuste analüüsile ka palju head ja eksklusiivset muusikat, mida iga 
päev Raadio 4 eetris ei kuule. 

Silmaringi laiendamiseks käivitus programm „Reisimärkmeid“, mis jagab Peeter Järvelaiu 
tähelepanekuid erinevatest riikidest. 

Roheline mõtteviis, elukeskkonna hoidmine on igalaupäevase saate „Elukeskkond“ teema. 

Ressurssi nappuse tõttu jäid realiseerimata mitmed arengukavas lubatud sarjad ja saated: uus 
eesti keele kursus, meelelahutuslik nädalat kokkuvõttev saade ning sotsiaalpoliitiline 
vestlussaade. 



Majandusaasta aruanne 2014 

13 

Pidevale enesetäiendamisele orienteeritud kollektiivina korraldasime aasta jooksul mitu seminari, 
analüüsides Raadio 4 eetrikeelt, hommikuprogrammi ning päevaprogrammi „Üksikasjad“. 
 
Raadio 4 programmimahud 2014 Plaan Tegelik Vahe 
Uudised 710 674 -36 
Hommikuprogramm 1009 991 -18 
Päevasündmuste laiendatud käsitlus, praktiline teave, nõuanne 1267 1264 -3 
Analüütilised saated 831 931 100 
Sport 90 100 10 
Haridus- ja teadussaated 410 416 6 
Kultuurisaated ja muusikasaated 1933 2002 138 
Lastesaated  147 154 7 
Kuuldemängud ja ettelugemised 278 250 -28 
Erinevates keeltes saated 115 115 0 
Meelelahutussaated ja muusika 1970 1863 -107 

 

Raadio 2 

Raadio 2 jätkas 2014. aastal Eesti popmuusika edendajana, uue ja värske muusika maaletoojana 
ning kuulajate muusikalise maitse arendajana. Alates 2012. a kevadest on Raadio 2 kuulajate arv 
kasvanud: kui 2012. aastal kuulas Raadio 2 keskmiselt 127 000 inimest nädalas, siis 2013. aastal 134 
000 ja 2014. aastal 146 000. Iga päev oli kuulajaid 58 000 (2013. aastal 50 000). Eestlaste 
raadiokuulamisajast kulutati Raadio 2-le 2014. aastal keskmiselt 5,7%. Muusika moodustas 2014. 
aastal programmist 60%. Kuulajanumbrite kasvul oli tähtis osa ka hommikuprogrammil, mille 
kuulatavus tõusis oluliselt. 

2014. a tõi Raadio 2-le järsult vähenenud eelarve ning uuenenud programmi: eetrist kadusid saated 
„Kuulderaadius“, „Siin me oleme“ ja „Pleier“ ning lahkusid saatejuhid Sten Teppan, Tõnu Pedaru 
ja Laura Kõrvits. Pikaaegse peatoimetaja Heidy Purga asemel asus tööle Kristo Rajasaare. Värske 
ühiskondlik-poliitilise saateformaadiga alustasid päevases vööndis Janek Luts ja Eeva Esse, uute 
omanimeliste saadetega Koit Raudsepp ja Erik Morna, pealelõunase programmiga „Draiv“ noored 
saatejuhid Laura Remmel ja Maarja Merivoo-Parro ning saatega „Olukorrast riigis“ liitus ajakirjanik 
Allar Tankler. 

Raadio 2 esitles Euroopa suurimal showcase-festivalil Eurosonic Noordeslag ansamblit Winny 
Puhh, siinse regiooni olulisemal talendifestivalil Tallinn Music Week esitles Raadio 2 kümmet eesti 
artisti, salvestas kontserte ning jagas neid aasta jooksul Euroradio liikmejaamadele. Kevadel ja 
sügisel viis R2 päevase vööndi otseetri nädalaks ERR-i Tartu stuudiosse, et tuua tudengipäevade 
melu kuulajateni otse sündmuste keskelt. Esmakordselt tehti otseülekandeid ka „Saaremaa Jazz 
Attackilt“ ja Baltikumi suurimalt festivalilt „Positivus“. Samuti olid Raadio 2-s 2014. a olulisteks 
ettevõtmisteks Eesti suurimad muusikaküsitlused ja auhinnagalad: „R2 Aastahitt“; „R2 Hip-Hop“ ja 
„R2 Trumm ja Bass“; kuulajaküsitlus „Eesti Kõigi Aegade Parim Album“. Olulised olid 
Europarlamendi valimiste kajastamine; koostööprojektid liikumisega „Tagasi kooli“; Eesti 
õpilasfirmade laadaga; Tartu graafika-festivaliga ning konkursiga „Noortebänd“. Samuti toimusid 
koostöös Alkeemia Akadeemiaga saatesarja „Hallo, Kosmos“ avalikud salvestused. Programmi 
lisandusid muusika- ja teatrifestivale tutvustav saade „R2 Festivalil“ (sh 25-osaline „Jazzkaare“ 
eri), muusika-kollektsionääre portreteeriv sari „Soulimelomaanid“ ning koostöös Haridus- ja 
Teadusministeeriumiga taaskäivitati populaarteaduslik saade „Puust ja punaseks“. 

Raadio 2 populaarseimad saated „Hallo, Kosmos“, „Rahva Oma Kaitse“ ja „Olukorrast riigis“ olid 
ühtlasi ERR-i järelkuulatavaimad raadiosaated, vastavalt 303 000, 250 000 ja 145 000 järelkuulajaga 
aastas. 2015. aastasse läheb Raadio 2 uuel platvormil avanenud kaasaegse koduleheküljega. Aasta 
lõpus kolis Raadio 2 esimese ERR-i raadiojaamana uutesse ruumidesse renoveeritud Raadiomajas. 
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Programmimahtude plaani ja tegelike mahtude vahes kajastuvad statistilise auditi käigus tehtud 
parandused ja jooksvad muudatused programmis vastavalt vähenenud eelarvele. 

 
Raadio 2 programmimahud 2014 Plaan Tegelik Vahe 
Uudised 330 419 89 
Hommikuprogramm 759 864 105 
Päevasündmuste laiendatud käsitlus, praktiline teave, nõuanne 24 232 208 
Muud info- ja publitsistikasaated 276 270 -6 
Spordiuudised ja muud spordisaated 20 13 -7 
Haridussaated 50 22 -28 
Teadusuudised 25 42 17 
Muud kultuurisaated 30 189 159 
Kuuldemängud 27 46 19 
Muud meelelahutussaated 1200 403 -797 
Muud sõnasaated s.h. saatekava tutvustus 42 0 -42 
Muusikasaated 5942 6111 169 
Promo ja rakendus 35 149 114 

 

Klassikaraadio 

Klassikaraadiot kuulas 2014. aastal keskmiselt 43 000 inimest nädalas ja 17 000 inimest päevas 
(2013. aastal vastavalt 49 000 ja 19 000). Eestlaste raadiokuulamisajast kulutati Klassikaraadiole 
2014. aastal keskmiselt 1,1%. 

Klassikaraadio kajastas 2014. aastal mitmekülgselt kultuuri- ja muusikaelu Eestist ja välismaalt. 

Iga nädal olid eetris otseülekanded ja salvestused kontserdisaalidest Eestist ja mujalt maailmast – 
keskmiselt kümme kontserdihelindit nädalas. Eriprogrammidega tähistati Richard Straussi  
150-ndat sünniaastapäeva, Hugo Lepnurme 100-ndat surma-aastapäeva, 100 aasta möödumist 
I maailmasõja algusest ja muid kultuuriloolisi tähtpäevi. Otseülekandeist oli ulatuslikem 
üldlaulupeo „Aja puudutus, puudutuse aeg“ kontsert. 

Üks aasta menukamaid ettevõtmisi oli rahvusvahelisele muusikapäevale pühendatud veebi-
viktoriin, kus osales üle 600 nuputaja. 

Noorele auditooriumile suunatud projektidest jätkus koostöö ETV konkursiga „Klassikatähed“ 
ning koolikontsertide sarjaga „Klassikaraadio tuleb külla“, mille raames toimus 10 kontserti 
saartel, Lääne-, Harju- ja Tartumaa koolides. 

Rahvusvahelistest projektidest olid tähtsaimad Euroraadio hooajast osavõtt ERSO kontsertsarjaga  
„A Journey to Silence“, Eesti Rahvusmeeskoori kontsert Palmipuudepüha programmis ning 
osalemine helikunstiprojektis „Art’s Birthday“ jm. EBU muusikavahetusprogrammiga pakkusime 
20 kontserdisalvestust mitme eri žanri muusikast. Fondisalvestuste maht oli 10 tundi 
valmistoodangut, avalikke kontserte jäädvustasime kogumahus 200 tundi. 

Klassikaraadio jätkas live-muusikasündmuste korraldamist raadiostuudios, näiteks aprillikuus 
toimus Klassikaraadio sünnipäevakuu raames „Areaal-live“ projekt viie kontsertõhtuga. 
Ansambliga „U“ toimus kuus kontserti sarjast „URR“ (Ansambel „U“ Rahvusringhäälingus) ning 
lisaks kaks „Siin Rostrum!“ kontserti koostöös Eesti Kontserdiga. 

Loovpersonali arendamiseks toimus kultuuri- ja muusikatoimetajate seminar Saksa raadioeksperdi 
Carsten Dufneri juhendamisel, seminaril osalesid toimetajad ka teistest ERR-i osakondadest. 
Klassikaraadiosse tulid tööle uued vastutavad toimetajad - džässispetsialist Ivo Heinloo ja klassika-
ajakirjanik Anne Prommik. 
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Klassikaraadio programmimahud 2014 Plaan Tegelik Vahe 

Uudised 648 636 -12 

Hommikuprogramm 614 600 -14 

Analüütilised saated, muu info ja publitsistika 94 59 -35 

Kultuur, haridus, teadus 1009 989 -20 

Muusikasaated (autorisaated, ülekanded) 2928 3407 479 

Kuuldemängud, ettelugemised 133 150 17 

Meelelahutussaated (raadiomängud) 43 32 -11 

Muud sõnasaated 42 45 3 

Muusika 3189 2842 -347 

 

Raadio Tallinn 

Tallinnas ja selle lähiümbruses sagedusel 103,5 MHz kuulatav Raadio Tallinn pakub päevasel ajal 
(kell 7-22) mõnusat taustamuusikat, igal täistunnil on eetris rahvusringhäälingu raadiouudised. 
Õhtust hommikuni on eetris välismaised uudiste- ja infosaated (BBC, RFI). Väljaspool Tallinna on 
Raadio Tallinn kuulatav interneti vahendusel. 

Raadio Tallinna kuulas 2014. aastal keskmiselt 25 000 inimest nädalas ja 7 000 inimest päevas 
(2013. aastal vastavalt 24 000 ja 7 000). Eestlaste raadiokuulamisajast kulutati Raadio Tallinnale 
2014. aastal keskmiselt 0,5%. 

2014. aasta juunis toimus programmivõrgus muudatus, mille tulemusena pikenes uudiste- ja 
muusikavöönd (seni 9-19) ja vähenes BBC ja RFI ülekannete maht. 

 

Raadio Tallinna programmimahud 2014 Plaan Tegelik Vahe 

Uudised 534 627 93 

Hea muusika 3082 4049 967 

Muud info- ja publitsistikasaated (BBC, RFI) 5110 4034 -1076 

Omasaadete reklaam 34 50 16 

 

Internetimeedia 

Põhiülesanne on avalik-õigusliku ringhäälingu põhiliste eesmärkide ja informatsiooni 
vahendamine, keele ja kultuuri arengu toetamine, demokraatia edendamine, ka meelelahutuse 
pakkumine interneti vahendusel eesti, vene ja inglise keeles. Seda nii omasisu (webfirst) luues, aga 
ka ERR-i tele- ja raadioprogrammide sisu veebikasutajateni vahendades. ERR-i internetiportaalid 
on olnud kanaliks, mille abil hoida avalik-õigusliku ringhäälingu sidet selle osaga elanikkonnast, kes 
kasutab infoallikana üha enam arvutit, tahvelarvutit või mobiiltelefoni. ERR-i portaalide eelarve on 
aastate lõikes olnud suhtena organisatsiooni kogu eelarvesse väike, mistõttu ambitsioonikate 
plaanide realiseerimine pole praktikas lihtne. 2014. aastal võtsime eesmärgi suurendada senist 
kontaktide arvu ja kasvatada mõjukust ühiskonnas. Selle arengu aluseks oli portaalide üleviimine 
uuele, kaasaegsele ja ühtsele tehnilisele platvormile. Lisaks portaalide viimisele uuele 
veebiplatvormile, jätkasime portaali kultuur.err.ee arendamist Eesti sisukaimaks kultuuri 
kajastavaks veebileheks, süvendades koostööd teiste Eesti kultuuriväljaannetega ja pakkudes 
tuge nende sisu levitamiseks veebikeskkonnas. Panustasime nii sisuliselt kui ka tehniliselt 
veebiülekannete kvaliteedi tõstmisse ja fotovõimekuse kasvatamisse – 2014. aasta sügisest on tööl 
ka fotoreporter. Suurendasime otseülekannete mahtu sündmustega, mida ETV, ETV2 või 
raadioprogrammid ei vahendanud. Senisest mahukamalt kajastasime „Eesti Laulu“ konkurssi ja 
„Eurovisiooni“ lauluvõistlust ning Euroopa Parlamendi valimisi Eestis. Portaal teadus.err.ee toodi 
haridus- ja teadussaadete toimetusest portaalide koosseisu, lõimides selle teiste ERR-i 
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portaalidega. Lisaks alustasime teadusuudiste parema kajastamise nimel koostööd ka Tartu 
Ülikooliga. 

2014. aastal viidi portaalide arenduse ja ERR-i uudisteportaal ühtse juhtimise alla. Selle 
organisatsioonilise muudatuse abil saame tagada kiirema ja ajakohasema veebikeskkondade 
arengu. Portaalide arenduse osakonnas oli 2014. a lõpu seisuga 4,5 töökohta. Spetsialistide 
kompetentsid jagunesid veebiarenduse, veebidisaini ja projektijuhtimise vahel. 

Uudistetoimetus 

2014. a aasta üks tähtsündmusi oli Euroopa Parlamendi valimiste kajastamine meie raadio- ja 
teleuudistes. Samuti tellisime TNS EMOR-ilt eraldi valimiste teemalised avaliku arvamuse uuringud. 

Üheks suuremaks õnnestumiseks võib pidada USA presidendi Barack Obama visiidi kajastamist. 
Uudistetoimetuse tehtud teleülekannet pressikonverentsilt kandsid otse üle paljud nimekad 
rahvusvahelised meediaorganisatsioonid eesotsas CNN-i ja BBC-ga. Mõlemad jäid meie tööga väga 
rahule ja ERR-i koostöö mõlema meediamaailma tipporganisatsiooniga on pärast seda muutunud 
väga tihedaks ja tõhusaks. 

Septembrist 2014 mehitasime taas Moskva korrespondendipunkti. Meie korrespondendina alustas 
tööd Neeme Raud, kes on varem töötanud meie Ameerika korrespondendina. Ajaliselt osutus see 
väga õnnestunuks, kuna eesti luuraja Eston Kohveri röövimine tõstis Venemaaga seotud teemad 
just sel ajal tähelepanu keskmesse. 

Augustis 2014 avasime Viljandi korrespondendipunkti. Avaliku konkursiga sellele kohale leitud 
korrespondent ei osutunud siiski sobivaks, mille järel organiseerisime oma korrespondentide töö 
ümber. Viljandisse jätsime alles korrespondendipunkti, kuid eraldi uut inimest tööle ei võtnud. 
Viljandi linna ja maakonna sündmused läksid meie Kesk-Eesti korrespondendi katta. Et tema 
tööpiirkond väga suureks ei läheks, andsime seni tema katta olnud Jõgevamaa üle meie Tartu 
korrespondendile. Seega võib öelda, et tõstsime oma korrespondendipunktide töö efektiivsust, 
sest vähema arvu inimestega teeme ära sama töö. 

Aasta lõpus alustasime ettevalmistusi venekeelset nädalat kokkuvõtva uudistesaate eetrisse 
toomiseks, mis alustab jaanuarist 2015. 

Sporditoimetus 

ERR on suurim spordiuudiste- ja sündmuste vahendaja Eestis. Ümbritsetuna rahvusvaheliste 
spordi suursündmuste ja Eestis toimuvate olulisemate spordivõistluste ülekannetest ERR-i 
telekanalites, raadiojaamades ning portaalides, toob Eesti olulisima spordiprogrammina 
igaõhtused spordiuudised vaatajateni jätkuvalt ETV igaõhtune spordiuudistesaade. „Aktuaalsele 
Kaamerale“ järgneva spordiuudistesaate auditoorium moodustas 2014. aasta keskmisena üle 100 
000 inimese saate kohta. 2014. aastal edastas ETV spordiuudiseid kokku üle 50 tunni (keskmiselt 
59-64 minutit nädalas). Koos kõigi spordiülekannete ning -saadetega moodustas spordisaadete 
maht ETV-s ja ETV2-s 531 tundi. Sellele lisandus 300 tundi raadiosporti Vikerraadio kanalil, sh pikem 
spordiuudistesaade kell 18:15 ning nädalat kokkuvõttev saade „Spordipühapäev“. Üha olulisemaks 
on muutunud Rahvusringhäälingu spordiportaali roll spordiuudiste- ja sündmuste edastajana. 
Uudiste ja ülekannete vaadatavus internetis kasvab. 

2014. aasta suurprojektidena tõusevad esile Sotši taliolümpiamängud ning jalgpalli 
maailmameistrivõistluste ülekanded. Jalgpalli MM-i finaali jälgis otsepildis keskmiselt 189 000 
vaatajat ehk 50% kogu selle õhtu Eesti teleauditooriumist. Paralleelselt jalgpalli MM-i otsustavate 
mängudega algasid juulis ETV kanalil maailma mainekaima velotuuri „Tour de France“ 
otseülekanded. Kevadel alustas ERR Eesti jalgpallimeistrivõistluste Premium liiga mängude 
edastamist. Läbi hooaja jõudis ekraanile 34 kohtumist. Lisaks sellele sõlmis Eesti 
Rahvusringhääling lepingud Eesti Jalgpalliliidu, Eesti Korvpalliliidu ning Eesti Käsipalliliiduga kõigi 
Eesti rahvuskoondise maavõistluste edastamiseks. Juulis edastas ETV otseülekandes sõudmise 
MK-etappi Luzernis, kus Eesti paarisaeruline neljapaat pälvis hõbemedali ning kuu hiljem edastas 
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ERR otsepilti ka sõudmise maailmameistrivõistlustelt Amsterdamist. Augusti algul tegi ETV 
otseülekanded Eesti kergejõustiku meistrivõistlustelt Kadrioru staadionilt ning kuu teisel poolel 
elasid sajad tuhanded televaatajad kaasa Rasmus Mägi ja Gerd Kanteri sooritustele ja 
hõbemedalivõitudele Zürichis toimunud Euroopa meistrivõistlustel. Septembris alustas Eesti 
jalgpallikoondis EM 2016 finaalturniiri valikmängude edastamist, mis ETV vahendusel ka Eesti 
televaatajateni jõudsid. Neist kahe kodumängu telepilti tootis kõrgel tasemel kogu Euroopale 
Eesti Rahvusringhääling. Novembrikuus tegi ETV otseülekande rahvusvaheliselt vehklemisturniirilt 
„Tallinna Mõõk“. Detsembris alustas 44. hooaega traditsiooniline koolinoorte spordisari „TV 10 
Olümpiastarti“. Spordiaasta suursündmused teleekraanil lõpetas 27. detsembril aset leidnud 
„Spordiaasta Tähed 2014“ galaetendus. 

Raadioteater 

2014. aastal valmis Raadioteatris kuus kuuldemängu. Noore näitekirjaniku Jim Ashilevi 
kuuldemäng „Godzilla“ (lavastaja Aare Toikka) sai žanrimääratluseks „maailmalõpu lorinäidend“ 
ja oli teostuselt intrigeerivamaid eksperimente. 

Ootamatu lahendus tuli ka Andres Noormetsalt, kelle kuuldemäng „Jõgi“ esindas meid 
meediafestivalil „Prix Europa 2014“. Kuuldemängu osa helitaustu salvestati Tai Kuningriigis Chao 
Praya jõel. 

Jätkus rahvusvaheline koostööliin Soomega. Vanameister Ari Kallio teostas ammuse unistuse ja 
lavastas Mati Undi instseneeringu Peet Vallaku novellist „Maanaine“. Kuuldmänguteksti 
„Sügisilmutus“ oli kirjanik pühendanud ja kinkinud soome lavastajale aastakümneid tagasi. 

Juhan Liivi 150. sünniaastapäevaks esietendus Rein Põdra kuuldemäng „Kuningapuu“ (lavastaja 
Tanel Lään) ja Eduard Vilde 150. sünniaastapäevaks valmis Heidi Sarapuu autorikuuldemäng 
„Tervist, härra Vilde“, omapärase nägemuse Tammsaare igipõlistest teemadest andis Andrus 
Kivirähk kuuldemängus „Karin ja Pearu“ (lavastaja Aare Toikka). 

Järjejutte salvestati kokku 125 saateks. Eetrisse läksid ka katkendid Raadioteatris salvestatud Viivi 
Luige audioraamatust „Varjuteater“. Koostöös Võru Instituudiga sai teoks esimene murdekeelne 
järjejutt meie raadio ajaloos, kus tegi suurepärase näitlejadebüüdi Tarmo Tagamets. 

Ööülikoolis salvestati 26 uut loengut. Suurimat ühiskondlikku resonantsi tekitas kahtlemata Marju 
Lepajõe „Miks haridus on püha“. 

Luuleruumis tegid autoridebüüdi Mariliin Vassenin, Marko Veinbergs, Anneli Tõevere –Kaur ja 
Maeve Leivo. EMTA lavakooli 27. lennu raadiosemestri tulemina läks eetrisse saade „Siiajääjate 
lood“. 

Auditoorium 

Meediaorganisatsioonide tegevuste tulemlikkuse hindamisel kasutatakse peamiselt 
meediumipõhiseid auditooriumiuuringuid. Erinevate meediumite puhul on kasutusel erinevad 
uurimismeetodid. Teleauditooriumite mõõtmiseks kasutatakse people meter’eid (ei mõõda teleri 
vaatamist arvutites ja nutiseadmetes); raadiouuringuid teostatakse päeviku meetodil (ei mõõda 
reaalset kuulamist, vaid inimeste endi poolt väidetavat käitumist); internetiportaalide külastatuse 
hindamiseks kasutatakse mitmeid erinevaid tarkvaralisi lahendusi (mõõtmise objektiks ei ole 
konkreetsed inimesed, vaid seadmed). Olenevalt valimist ja meetodist annavad need tööriistad 
suurema või väiksema veamarginaaliga infot iga mõõdetava meediumi eri parameetrite kohta 
eraldi. Erinevate meetodite kasutamise tõttu ei ole aga võimalik sel viisil saada ülevaadet 
meediaorganisatsiooni kui terviku (st kõigi tema kanalite) auditooriumi kohta. ERR-i kanalite 
auditooriumist tervikpildi saamiseks korraldati spetsiaalne auditooriumi uuring1, mille andmete 

                                                        
1 Uuringu baasiks oleva küsitluse viis CATI meetodil läbi ERR-i tellimusel TNS Emor. Küsitluse andmete analüüsi teostas ERR-i 

meedia-uuringute osakond. Küsitluse läbiviimise periood: november-detsember 2014. Valim: üle-Eestiline esinduslik valim, 
vanusegrupid 15-74, 1000 vastajat. 
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analüüs andis esimest korda võimaluse hinnata lisaks ERR-i üksikute kanalite edukusele ka ERR-i 
kui terviku tegevuse tulemuslikkust ning ka auditooriumi rahulolu ERR-i tegevusega. Selle uuringu 
andmete alusel on ERR-iga iganädalaselt kontaktis 82,9% (828 000) Eesti elanikkonnast vanuses  
15-74 eluaastat. Neile lisanduvad veel kümned tuhanded uuringu sihtrühmast väljaspool olevad 
inimesed. Kanalite jälgimise ühisosa on kõige suurem televisioonil ja raadiol. Järgneb TV ja veeb, 
mida koos jälgib 27% auditooriumist. Kolmandal kohal on raadio ja veeb, mille kooskasutajaid on 
19% auditooriumist. Kõiki kolme platvormi külastab mitmel korral nädalas 17% kogu elanikkonnast 
(vanuses 15-74 a). 

Iga päev on ERR-iga kontaktis 64% (634 000) Eesti elanikku vanuses 15-74 a. Iga päev jälgib kõiki 
kolme ERR-i platvormi (TV, raadio ja veeb) 5% auditooriumist (Joonis 1).  

 

 
 
Joonis 1 ERR erinevate kanalite protsentuaalne katvus kogu auditooriumist päevas (daily reach). Allikas: ERR 

 

Kõige suurema jälgitavusega meedium on jätkuvalt televisioon, kuid eestlased vanuserühmas alla 
45. eluaastat on veebikülastajate arvu poolest möödunud raadiokuulajate arvust (Joonis 2Joonis 
2). 
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Joonis 2 ERR auditooriumi iga nädalane kogukatvus (eestlased ja mitte-eestlased, vanus <45 ja >45). Allikas: ERR 

Samas tuleb teleauditooriumi uuringute pikaajalisi trende analüüsides tõdeda, et hoolimata ERR 
telekanalite turuosa tõusust (Joonis 3Joonis 3) on ETV ja ETV auditooriumi katvus absoluutarvuna2 
(reach) viimase kümne aasta jooksul langenud (Joonis 4Joonis 4). 

 
Joonis 3 Telekanalite osakaal televaatamise ajast 2008-2014. Allikas: TNS Emor 

                                                        
2 Absoluutarvudes esitatu analüüsil tuleb arvestada asjaoluga, et ka kogu Eesti elanikkond on Statistikaameti andmetel kümnendi 

jooksul vähenenud 3,4%. 
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Joonis 4 ETV ja ETV2 vaatajate arv nädalas (weekly reach) 2005-2014. Allikas: TNS Emor 

Analoogselt televisioonile on ka ERR raadiokanalite kuulamisele pühendatud summaarne aeg üsna 
kõrge. ERR-i raadiojaamade kuulamise summaarne aeg moodustab 33,3% kogu raadiokuulamise 
ajast. ERR-i raadiokanalite kuulajaskonna suuruses on liikumised olnud erinevad: Raadio Tallinn on 
kuulajaskonda kasvatanud, Klassikaraadiol stabiilne ja teistel kanalitel vähenenud. Positiivsena 
tuleb välja tuua Raadio 2 kuulajaskonna kasvu viimasel kolmel aastal (Joonis 5Joonis 5). 

Iga aastaga on kasvanud ERR-i veebikeskkondade külastatavus (Joonis 6). 

 
Joonis 5 ERR raadiokanalite nädalane kuulatavus (weekly reach). Allikas: TNS Emor 
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Joonis 6 ERR portaalide külastajate arv (brausereid) nädalas. Allikas: TNS Emor 
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ERR kui avaõigusliku meediaorganisatsiooni tegevuse kavandamisel tuleb arvestada toimuvate 
muutustega, mis arenevad erinevates ühiskonna gruppides erineva kiiruse ja ulatusega, kuid mille 
üheks oluliseks ühisnimetajaks on meediatarbimise viiside muutus. 

 
Joonis 7 Auditooriumi vastuste jaotus küsimusele: Millisest järgnevatest tegevustest Te kõige suuremat puudust tunneksite? 
Allikas: ERR 

Traditsioonilised raadio ja televisioon on oma liidripositsiooni veel säilitamas üle 45. aastaste 
inimeste seas, kuid nooremad on juba liikunud online maailma ning nende jaoks on olulisimad 
tegevused seotud arvutite ja nutiseadmetega (Joonis 7). 

 

Arhiivid, muuseum ja müügiosakond 

Arhiivide veebilehel arhiiv.err.ee tehti kättesaadavaks 7 822 videofaili, 5 363 audiofaili ja 8 438 
fotot. 31.12.2014 seisuga on veebis 22 283 telesaadet, saatelõiku, uudistesaadet, mängufilmi, 
dokumentaalfilmi, 54 473 raadiosaadet, saatelõiku, uudislugu ja 91 907 fotot. 

Heliarhiivis digiteeriti ja restaureeriti 370 tundi muusikasalvestisi ja 1 270 tundi sõnasalvestisi ja 
sisestati heliarhiivi andmebaasi 19 940 andmekirjet. Filmiheli restaureeriti kuus tundi. Jätkati 
muusikafailide ühendamist andmebaasi kirjetega. Digitaalselt sündinud raadioprogrammide 
saateid ja uudislõike lisandus heliarhiivi 10 265. 

Filmiarhiivis restaureeriti mängufilmid „Mees ja mänd“, „Tädi Rose“, „Agu Sihvka annab aru“, 
„Head ööd, väike sõber“ ja dokumentaalfilmid „Peadirigent“, „Võrokese“ ja „Helin“. Segmenditi 
ja kirjeldati 431 „AK“ kroonikapala ja/või saatelõiku. Kontrolliti ja korrastati digiteerimiseks 459 osa 
16 mm filme. Ultrahelipesumasinaga pesti läbi 190 000 meetrit filmilinti. Digiteeriti 37 tundi  
16 mm filmi ja seitse tundi 35 mm filmi. Täiendati ja parandati Eesti Filmiandmebaasi ja ERR-i enda 
andmebaasi jaoks ETF filmidesse puutuvaid andmeid. 

Videoarhiivis digiteeriti 2-tollistelt videolintidelt 448 tundi ja monteeriti 430 tundi arhiivisaateid, 
Betacam kassettidelt digiteeriti ja tehti eetrivalmiks 270 tundi arhiivimaterjali. Massdigiteeriti 2 295 
tundi saatesarju ja/või üksiksaateid. Teostati ETV programmidele omasaadete eetrieelset tehnilist 
kontrolli, eemaldati arhiivisaadetelt reklaam- ja sponsorlogosid, lisati puuduvaid algus- ja 
lõputiitreid, selgitati välja tehniliste defektide kõrvaldamise viisid ja kontrolliti ja vajadusel koostati 
sisulehti ja autoriaruandeid, vaadati läbi ja registreeriti faile, täiendati andmebaaside andmekirjeid 
ja tehti teisi arhiveerimise ja säilitamisega kaasnevaid töid. 

Fotoarhiivis digiteeriti 11 229 fotot. Kirjeldati 6 169 digitekkelist fotot ja 5 274 digiteeritud fotot. 
Sõlmiti fotokogude autoritega varalisi autoriõigusi puudutavaid lepinguid. 

Dokumendiarhiivis komplekteeriti ja korrastati paberdokumente. 
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Regulaarselt toimus kõikide programmide klienditeenindus, andmebaaside täiendamine, 
arhiivimaterjalide laenutamine, tagastamine, kasutuskoopiate valmistamine, teabeteenindus, heli- 
ja videodokumentide komplekteerimine ning viimine ümbervõtmiseks ja restaureerimiseks, 
autoritele esitajatele teoste koopiate valmistamine, välistellimuste teostamine, teabepäringutele 
vastamine. Tehti meediamonitooringut saabunud paberväljaannete ja nende internetiväljaannete 
põhjal. 

ERR-i raamatukogus teostati perioodika ja raamatute laenutamise, tagastamise ning muidu 
raamatukogu tööga seotud toiminguid. 

ERR-i muuseum korraldas enam kui neljale tuhandele huvilisele giidituure telemajas. Oleme 
pidanud tähtsaks teleajaloo erinevaid etappe iseloomustavate eksponaatide taastamist ja 
dokumendikogu süstematiseerimist. Muuseumitundides tegime koos huvilistega telesaadet, kus 
õpilased said ise proovida erinevaid teleameteid. Eraldi rõhku panime vene emakeelega laste ja 
täiskasvanute keele- ja ajalookoolitusele. Muuseumistuudios valmisid telesaated, mis keskendusid 
eestikeelse sõnavara kasutamisele. Koostööpartneriteks on Keelepisik OÜ ja veel mõned 
üldhariduskoolide õpetajad, kes peavad seda moodust tõhusaks. Muuseum on olnud viiele 
tudengile sobivaks praktikapaigaks. Spordimuuseumi, Pärnu muuseumi, Haapsalu muuseumite, 
Riigikogu näituste grupiga, Tapa- ja Rakvere linnaraamatukogudega korraldasime eelmisel aastal 
Gunta Randla näituse „Kõige suuremad sõbrad“ esitlusi, koostööfilmi „Väikelinna detektiivid“ 
promonäitusi, Ülo Josingu fotonäitust. Hea tava on korraldada oma ajakirjanike raamatu – ja 
programmiesitlusi. Muuseumi peasaal on atraktiivne koht programmiloojatele, kus nad saavad 
salvestada konteksti sobivad saatelõigud. Telemaja fuajeedesse oleme pannud välja näitusi 
koostöös Spordimuuseumi, Arhitektuurimuuseumi, Riigiarhiivi ja paljude teistega. Tihe oli koostöö 
Eesti Ringhäälingumuuseumiga Türil. Valmistudes televisiooni 60. sünnipäevaks, jätkasime 
tähtpäeva tähistamist ekraanilemmikute käejälgede võtmisega. Südamlik ja tähtis on koostöö 
endiste teletöötajatega, kes kogunevad iga kuu kolmandal kolmapäeval, et arutada televisiooni 
ajaloo ja programmi üle. 

Müügiosakond 

Omatoodangu müük 2014. a oli 37,2% võrra suurem planeeritust ehk 171 514 eurot (eelarveline 
plaan 125 tuhat eurot). Hea tulemuse andis suur huvi laulu- ja tantsupeo DVD-de vastu, 
omatoodangu tegelikust müügist moodustaski nende müük 52%. Uute toodetena lisandusid DVD 
seriaaliga „Väikelinna detektiivid“ ja Priit Pajusaare loominguga CD „Heade kohtumiste laulud“. 
Õiguste litsenseerimiselt teenisime 87 276 eurot, so 14,4% planeeritust enam. 
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Tehniline areng ja investeeringud 

Raadiotehnika 

Aasta esimeses pooles lõpetasime raadio digitaalhelitehnilise helijaotussüsteemi ja helipultide 
hanke ettevalmistamise, mis ühtlasi on renoveeritud uue raadiomaja helitehniline tuum. Hanke 
läbiviimise tulemusel osutus parimaks pakkujaks Saksamaa tootja LAWO, kellega sõlmiti suvel 
vastav leping ning tehnika tarniti septembri teisel poolel. Septembris alustasime uue raadiomaja 
kaabeldustöödega ning aparaadiruumide, foonikate ja stuudiote tehnoloogilise väljaehitamisega. 
Esimene raadioprogramm, mis uuest raadiomajast eetrisse läks oli Raadio 2 18.12.2014. Teiste 
raadioprogrammide ja tehnilise keskuse üleviimine lõpetatakse 2015. a kevadeks. Uue 
lahendusega lähevad raadioprogrammid üle täielikult digitaalsele helitootmisele ja -väljastamisele 
ning koos uue tehnika kasutusele võtmisega alustame helinivoode jälgimisel Loudness EBU R128 
normi juurutamist. 

Juuni lõpus läksime Tallinna saatemastis üle raadioprogrammide antennide 
horisontaalpolarisatsioonilt vertikaalpolarisatsioonile. Muutus parandas ja ühtlustas raadiolevi 
ning samas võimaldas vähendada saatjate kiirgusvõimsust, st elektrikulu. 

Oktoobris saime ka Kohtla-Nõmme saatemasti uued antennid, polarisatsioon jäi horisontaalseks. 

Aasta lõpus vahetasime välja ja uuendasime raadiotootmis- ja arhiveerimissüsteemi Radioman 
varunduslahenduse serverid ning laiendasime raadio arhiiviserverite kõvakettamassiivi. Ühtlasi 
hankisime uued eetriarvutid, mis võetakse kasutusele järk-järgult, vastavalt raadiprogrammide 
kolimisele uude raadiomajja. 

Tootmisteenistus (TV) 

Tootmisteenistuse 2014 a. arengute põhisuund oli HD teletootmisele üleminek. Soetati HD 
teleobjektiivid nii stuudiotesse kui välivõtetele. Viidi läbi riigihange videomonitoride 
uuendamiseks, mis lõpeb 2015. aastal. Viidi läbi riigihange raadiomikrofonide uuendamiseks, kogu 
protsess lõpeb 2015. Uued ekraanigraafika seadmed said uued tarkvarad. Uuendati kaamerate 
statiive. Suuremat väljakutset pakkusid projektid „Eesti Laul 2014“, vabariigi aastapäeva 
ülekanded, laulu-ja tantsupeo ülekanded. 

Tootmisteenistuse kulud kaetakse saateprojektidest sisearvelduse süsteemi kaudu. See peab 
tagama ressursside optimaalse kasutuse - produtsendil on tugev motivatsioon mitte kasutada 
rohkem tehnilisi ressursse, kui eesmärgi saavutamiseks optimaalne. Tootmisteenistus omakorda 
püüab osutada teenuseid optimaalse hinnaga, tagades seejuures professionaalse teostuse. 
Tootmisteenistusel on kohustus kohandada oma sisendkulusid vastavalt tellitavate teenuste 
mahtude kõikumisele. Sisehindu doteeritakse tehnika väljarentimisest saadud tuludega. 2014 
planeeriti siseteenuste mahuks 1,8 miljonit eurot, tegelik maht oli 100 tuhande võrra suurem. 
Välistellimuste maht osutus aga 100 tuhande võrra väikesemaks loodetust. Põhjuseks on 
suurenenud konkurents ülekandejaamade turul, samuti ka ülekannete arvu suurenemine oma 
programmide tarbeks, mistõttu pole teenust väljapoole võimalik müüa ka vaba kasutusaja 
puudumise tõttu. Kokkuvõttes lõpetas tootmisteenistus aasta 160 tuhande eurose kahjumiga, 
mistõttu tuleb kulude struktuuri ja sisehindu 2015. aastal korrigeerida. 

Tehnoloogia investeeringud 

Uudistetoimetusele osteti telepildi täiendamiseks aerovõtetega droon koos kaamera 
stabiliseerimissüsteemiga, et tagada tele-eetriks sobilik videopilt. Oluliselt täiendati ka uudiste 
graafikasüsteemi juhtimistarkvara. 

Toimusid tarkvaraarendustööd ERR-i ühtse veebiplatvormi loomiseks ning arhiiv.err.ee platvormi 
täiendamiseks. 
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Kinnisvara 

Aastal 2014 lõpetati pea kaks aastat kestnud ERR-i uue raadiomaja renoveerimine, mis teostati 
osaliselt CO2 kvoodirahade abil. Rekonstrueerimise käigus vahetati hoone fassaad, soojustati 
katus, asendati küttesüsteem, ehitati ventilatsioonisüsteem, asendati elektrisüsteem ning 
kujundati sisearhitektuurne lahendus ümber tänapäevaseks ERR-i raadiojaamadele sobilikuks 
töökeskkonnaks koos vajalike tehniliste lahendustega. Rekonstrueerimistööd teostas OÜ Fund 
Ehitus, üldehitustööd valmisid 01.07.2014. Lisaks üldehitustöödele hoone möbleeriti ning 
paigaldati arhiivi hoidlasse tänapäevased arhiiviriiulid. Hoone mööbli valmistamise ja paigaldamise 
töövõtja oli AS Standard, liikuvate arhiiviriiulite ehitaja Kitman Thulema AS. Projekti rahastamine 
2014. aastal toimus valdavalt Danske Bank A/S Eesti filiaaliga sõlmitud laenulepingu abil. 

Kinnisvaraarenduste järgmise plaanilise etapina alustati 2014. aastal nn „vana raadiomaja“ 
rekonstrueerimist uudistemajaks. 2014. aasta alguses viidi läbi riigihange, mille tulemusel sõlmiti 
aprillis AS Amholdiga uudistemaja projekteerimistööde ja projekteerija ehitusaegse 
autorijärelvalve töövõtuleping. 2014. aastal on planeeritud teostada arhitektuurne ja insenerosade 
projekteerimine kuni põhiprojekti staadiumini, vastavalt Eesti Standardile EVS 811:2012. 
Projekteerimistööd on planeeritud lõpetada 2015. aasta kevadel. Vana raadiomaja 
rekonstrueerimise eesmärgiks on luua raadio-, tele- ja veebimeediatoimetustest koosnev ühtne 
uudistetoimetus. Planeeritavad ajakirjanike töökohad ehk uudisruum asub vahetult ehitatava uue 
ja tänapäevase 16:9 pildisuhtele sobiva tele uudistestuudio läheduses. Helistuudiod on planeeritud 
paigutada samuti uudisruumi ja toimetuste ala lähedale, tagades sellega lühikesed ja efektiivsed 
töö-, käigu- ja suhtlusteed ning sideliinid. Selline paigutus loob raamid hästitoimivale ja paindlikule 
ajakirjanike töökeskkonnale ehk kogu toimetusele, kus toimub pidev ja kiire infovahetus kolme 
eelnimetatud meediavaldkonna vahel. 

Kinnisvaraarenduse kolmanda etapina oli 2014. aastal kaalumisel telestuudiote kompleksi rajamine 
raadiomaja ja uudistemaja vahelisele alale. Võimalikuks alternatiivlahenduseks on tänaste 
telestuudiote ja toimetusruumide kapitaalne ümberehitus koos lisa stuudio ehitamisega. 
Detsembris valmis Riigi Kinnisvara AS-i koostatud projektianalüüs. Analüüsi eesmärgiks oli leida 
majanduslikult soodsam alternatiiv ERR-i telekompleksi hoone/hoonete kaasajastamiseks. 
Analüüsis käsitleti kahte alternatiivi. Rekonstrueerida olemasolev hoonestus aadressil 
F.R.Faehlmanni tn 10 / Gonsiori tn 27 Tallinnas koos ühe lisastuudio ehitamisega kinnistu hoovi või 
ehitada uus telekompleks kinnistu F.R. Kreutzwaldi tn 14 sisehoovi. Analüüsiti mõlema variandi 
arenduskulusid ning kinnisvara hoiukulusid kolmekümne aastase kasutusperioodi jooksul. Analüüsi 
tulemusena jõudis Riigi Kinnisvara AS järeldusele, et kogukulud (arenduskulud ja 30 aasta 
hoiukulud) kokku on uue kompleksi rajamisel ca kaks korda madalamad võrrelduna olemasoleva 
kompleksi rekonstrueerimisega. 

 

Kinnisvaraosakond 

ERR-i Kinnisvaraosakonna ülesandeks on ERR-i kinnistute, hoonete ja seadmete (liftid, 
ventilatsiooni-, kütte- ja jahutusseadmete) korrashoid ja remont, samuti hoonete valve ning 
koristamise korraldamine. Suuremate töödena teostati 2014. aastal telemaja mõõdistamine, kütte- 
ventilatsiooni- ja jahutuse põhimõttelise lahenduse projekteerimine eelprojekti staadiumis. 
Vahetati dekoratsioonilao uksed, soetati käärtõstuk ning paigaldati Gonsiori tn poolsele 
sissesõidule lükandvärav. 
 

Personal 
Eesti Rahvusringhäälingu aasta keskmine töötajate arv (juhatuseta) oli 627,0 (2013. a 631,5), sh 
juhid 34,0; tippspetsialistid 192,4; spetsialistid 326,8; nooremspetsialistid ja assistendid 31,9 ja 
lihttöötajad 41,8. Programmides jt loomingulistes üksustes oli 371,9; tehnilistes ja tugiüksustes 
184,1; kinnisvara ja selle haldusega seotud üksustes 45,5; administratiivüksustes 25,5 töötajat 
(taandatuna täiskoormusele). 

Koosseisulistele töötajatele arvestatud brutotasud aastas (koos lisatasudega) olid 9 565,9 tuhat 
eurot ja puhkusetasud 960,9 tuhat eurot. Juhatuse ja nõukogu tasud koos puhkusetasude ja 



Majandusaasta aruanne 2014 

25 

hüvitistega olid 230,2 tuhat eurot. Juhatuse liikmete teenistuslepingud näevad ette lepingu 
lõppemisel hüvitise maksmist nelja kuu tasu ulatuses, kui juhatuse liige ei jätka tööd uues juhatuse 
koosseisus. Hüvitiste maksmiseks on moodustatud eraldis 57,9 tuhat euro ulatuses. 
Mittekoosseisuliste tasude maht oli 1 122,5 tuhat eurot ja töötajate õppelaenude kustutamiseks 
tasutud 10,6 tuhat eurot. Töötasudelt aasta jooksul arvestatud tööandja maksukulude summa oli 
4 010,4 tuhat eurot. 
 

Eelarve ja selle täitmine 
Eelarveliselt oli 2014. aasta ERR-ile raske. Juba aasta planeerimisel oli probleemiks eelarvelise 
katteallika leidmine suurte kuludega seotud spordisuursündmustele – olümpiamängud ja jalgpalli 
MM. ERR taotles selleks lisavahendeid, nii nagu oli eraldatud 2012. aasta samalaadsel spordiaastal 
ja juhatus kaalus vahepeal eelarvelise lahenduse puudumisel lausa jalgpalliõiguste müümist 
teistele telekanalitele. Lõpptulemusena eraldati riigieelarvest täiendavalt 300 tuhat eurot 
vajamineva 600-700 tuhande euro asemel, mis pani ERR-i väga keerulisse seisu. Programmide ja 
tugiüksuste eelarved olid juba aastaid olnud külmutatud eelarve tingimustes kärbete objektiks, et 
katta levi- jt kulude inflatsioonilist kasvu. Seetõttu vähendati eelarves täiendavalt ainult 
amortisatsioonieraldiste arvel tehtavaid investeeringuid ja lisaks plaaniti täiendavat kokkuhoidu 
mitmetelt tugiteenustelt. Kavandati ka läbirääkimisi varem soetatud „Tour de France“ 
näitamisõiguste muutmiseks või neist lausa loobumiseks. Viimane kava paraku partnerite jäiga 
suhtumise tõttu ei õnnestunud, mis on põhiliseks põhjuseks sporditoimetuse eelarve ülekulule.  

Esialgu kavandatud kokkuhoidu ei õnnestunud täies ulatuses realiseerida turundusosakonna, 
muuseumi, TV tehnilise keskuse jt väiksemate üksuste eelarvetes. Põhjuseks arusaamine, et nende 
tulemusel oleks oluliselt kahjustada saanud ERR-i jaoks olulised võimekused. 

Aasta 2014 tulemit mõjutab ka asjaolu, et aastalõpu kulutamiste vältimiseks oleme püüdnud 
järgida põhimõtet, et programmide eelarvete aastalõpu jäägid, aga ka ülekulud kantakse edasi 
järgmisse eelarveaastasse. Jääkide ülekandmine 2013. aastast põhjendab ETV eelarve ülekulu. 

Tekkepõhise eelarve ülekulu, mis aga ei väljendu kassajäägis, suurendasid täiendavalt kaks asjaolu. 
Esiteks ei olnud võimalik investeeringueelarve kulutusi plaanitud ulatuses põhivaradena arvele 
võtta, osa soetusi kanti kohe kuludesse väikevahendite ja kaasnevate kulutustena. Teiseks tuli 
otsuse valguses, et 2015. aastal asutakse Kreutzwaldi 14 hoonet rekonstrueerima uudistemajaks, 
kiirendada hoone jääkväärtuse amortiseerimist, kuna osa hoonest lammutatakse. Viimase 
tulemusena arvestati 2014. aastal 340 tuhande euro ulatuses eelarves planeerimata 
amortisatsiooni. 

Oodatust suuremaks kujunes tootmisteenistuse negatiivne tulem, mis ilmnes alles aasta viimastel 
kuudel, kui programmid vähendasid oma eelarve ülekulude vältimiseks tellitavate 
tootmisteenuste mahtusid. 

Mitmetes eelarvepositsioonides õnnestus saavutada ka kokkuhoidu, kuid tervikuna ei suutnud 
need tekkinud ülekulusid tasakaalustada. 

Kokkuvõttes võib jagada negatiivse eelarvetulemi kahte ossa. Esimene on nö mitterahaline ehk 
arvestuslik miinus, mis on tekkinud kiirendatud amortisatsiooni arvel ning põhivara planeeritud 
väiksemast osakaalust investeeringutes, ja ei mõjuta negatiivselt ERR finantsseisu, on 693 tuhat 
eurot. Teine osa tekkepõhise eelarve miinustulemist, mis väljendub ka kassajäägi vähenemises, 
sunnib 2015. aastal otsima täiendavat kulude kokkuhoidu, sh korrigeerima tootmisteenistuse 
siseteenuste hindu, et taastada vajalikud likviidsuspuhvrid. 
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ERR 2014. a. tekkepõhise eelarve täitmine

TULUD aasta eelarve aasta tegelik vahe %

Toetus riigieelarvest tegevuskulude katteks 24 668 885 24 668 885 0 0,0%

Eraldised riigieelarvest arendustegevusteks 2 332 349 2 332 349 0 0,0%

Sihtotstarbelised eraldised ja annetused 609 445 607 824 -1 621 -0,3%

Teenused ja tooted 1 659 477 1 717 966 58 489 3,5%

Muud äritulud ja kasumid 5 159 46 358 41 199 798,6%

Finantstulud 1 200 1 225 25 2,1%

TULUD KOKKU 29 276 515 29 374 607 98 092 0,3%

KULUD aasta eelarve

s.h 

omatulude 

arvel

aasta tegelik

s.h 

omatulude 

arvel

eelarvelise 

ressursi 

ala/ülekulu

%

Programmid ja toimetused

Programmi üldkulu 1 292 338 79 000 1 349 629 100 027 -36 264 -3,0%

Programmireserv 7 547 0 17 510 0 -9 963 -132,0%

ETV ja saated 6 848 774 1 115 593 6 920 456 1 096 915 -90 360 -1,6%

ETV2 ja saated 1 095 061 12 200 1 069 486 13 700 27 075 2,5%

Teletoimetuste üldkulu 329 091 3 300 327 011 7 243 6 023 1,8%

Programmiteenistus 533 808 0 541 598 15 113 7 323 1,4%

Vikerraadio 781 870 45 000 794 125 55 627 -1 628 -0,2%

Klassikaraadio 365 990 3 240 368 256 4 270 -1 236 -0,3%

Raadio 2 381 916 5 400 401 482 5 156 -19 810 -5,3%

Raadio 4 747 400 84 000 754 929 108 495 16 966 2,6%

Raadio Tallinn 12 985 0 21 418 0 -8 433 -64,9%

Raadioteater 121 818 0 124 592 1 884 -890 -0,7%

Fondisalvestused 15 977 0 14 191 0 1 786 11,2%

Uudistetoimetus 2 952 235 9 876 2 951 473 11 356 2 242 0,1%

Sporditoimetus 1 754 371 66 493 1 895 789 86 250 -121 661 -7,2%

ERR portaalid (internetimeedia) 921 098 52 882 891 412 45 602 22 406 2,6%

Turundusosakond 264 718 0 295 414 0 -30 696 -11,6%

Meediauuringute osakond 168 123 0 156 080 2 627 14 670 8,7%

Programmitootmise otsesed kulud kokku 18 595 119 1 476 984 18 894 851 1 554 265 -222 450 -1,3%

Tootmine, tehnika ja hooned

TV tehniline keskus 169 391 2 000 178 942 3 843 -7 708 -4,6%

Raadio tehnika- ja salvestusosakond 526 680 27 000 512 381 36 615 23 914 4,8%

Teletehnika hooldus- ja remondiosakond 190 040 0 188 283 0 1 757 0,9%

Tootmisteenistus 223 689 264 602 298 938 177 805 -162 047

Edastamiskulu 2 419 774 92 000 2 407 378 106 067 26 463 1,1%

Tehnika üldkulud & arendusprojektid 2 132 343 20 000 2 357 439 20 000 -225 096 -10,7%

IT osakond 287 960 0 299 814 655 -11 199 -3,9%

Arendusosakond 274 651 0 276 058 4 975 3 568 1,3%

Transpordiosakond 0 0 2 647 404 -2 243

Kinnisvara arendus 423 105 0 546 654 0 -123 549 -29,2%

Kinnisvaraosakond 1 658 682 141 500 2 009 726 147 856 -344 688 -22,7%

Tootmise, tehnika ja hoonekulud kokku 8 306 315 547 102 9 078 260 498 220 -820 828 -10,6%

Tugiüksused ja -funktsioonid

Administratiiv- ja õigusosakond 356 070 0 362 553 2 085 -4 398 -1,2%

Finantsteenistus 235 864 0 234 336 0 1 528 0,6%

Koolituskulud 95 744 0 100 667 552 -4 371 -4,6%

Üldkulud & reserv 296 533 22 795 239 501 22 483 56 721 20,7%

EBU koostöö 196 000 0 204 743 687 -8 056 -4,1%

Müügiosakond 118 584 210 000 147 532 278 472 39 524

Arhiivid 580 753 8 400 588 819 11 706 -4 760 -0,8%

Muuseum 41 172 10 000 49 383 4 685 -13 526 -43,4%

Tugiüksused kokku 1 920 720 251 195 1 927 534 320 670 62 661 3,8%

Juhtimine ja kontroll

Nõukogu 106 350 0 102 180 0 4 170 3,9%

Juhatus 229 458 0 237 446 218 -7 770 -3,4%

Siseaudiitor, nõunikud ja nõukoda 118 553 0 153 521 0 -34 968 -29,5%

Juhtimis- ja kontrollfunktsioonid kokku 454 361 0 493 147 218 -38 568 -8,5%

KULUD KOKKU 29 276 515 2 275 281 30 393 792 2 373 373 -1 019 184 -3,8%

TULEM 0 -1 019 184  
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RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE 
 

Bilanss 

(eurodes) 
   31.12.2014 31.12.2013 Lisa 

VARAD     
Käibevara     
 Raha ja pangakontod 94 134 695 046  
 Nõuded ostjate vastu 271 480 233 127 2 
 Ettemakstud tulevaste perioodide kulud ja 

muud lühiajalised nõuded 
553 056 1 274 439 4 

 Varud  1 216 418 1 088 306 5 
Käibevara kokku 2 135 088 3 290 918 
   
Põhivara     
 Pikaajalised ettemaksed 160 959 27 517 6 
 Kinnisvarainvesteering 2 158 830 2 339 504 7 
 Materiaalne põhivara 19 054 847 16 919 516 8 
 Immateriaalne põhivara 664 955 658 572 9 
Põhivara kokku 22 039 591 19 945 109 
   
VARAD KOKKU 24 174 679 23 236 027 
 
 
KOHUSTUSED JA NETOVARA   
Lühiajalised kohustused   
 Võlakohustused  954 525 636 924 10 
 Võlad ja ettemaksed 3 472 389 3 816 581 13 
 Muud tulevaste perioodide ettemakstud tulud 11 070  551 494 14 
 Lühiajalised eraldised 46 852 62 673 15 
Lühiajalised kohustused kokku 4 484 836 5 067 672 
   
Pikaajalised kohustused   
 Pikaajalised võlakohustused 3 205 603 636 924 10 
 Pikaajalised eraldised 220 234 248 241 15 
Pikaajalised kohustused kokku 3 425 837 885 165  
   
KOHUSTUSED KOKKU 7 910 673 5 952 837 
   
Netovara   
 Kapital 4 061 637 4 061 637  
 Eelmiste perioodide tulem 13 221 553 12 430 126  
 Aruandeaasta tulem -1 019 184 791 427  
NETOVARA KOKKU  16 264 006 17 283 190 
   
KOHUSTUSED JA NETOVARA KOKKU 24 174 679 23 236 027 

 

 

 



Majandusaasta aruanne 2014 

28 

 

Tulemiaruanne 

(eurodes) 

 
 2014 2013 Lisa 

Tulud    
Tulud riigieelarvest 27 017 671 25 366 740 16 
Tulud kaupade ja teenuste 
müügist 

1 717 966 1 604 406 17 

Muud tulud 635 461 3 498 410 17 

Tulud kokku 29 371 098 30 469 556  
    
Kulud    
Programmi tootmis-, edastus- 
ja arhiveerimiskulud 

26 343 112 25 059 391 18 

Juhtimis- ja halduskulud 3 982 344 3 846 307 19 
Muud kulud 17 872 742 507 20 

Kulud kokku 30 343 328 29 648 205  
    
Tegevustulem -972 230 821 351  
    
Finantstulud 1 002 1 051 22 
Finantskulud 47 956 30 975 22 

Aruandeaasta tulem -1 019 184 791 427  

 

 

 

Netovara muutuste aruanne 

(eurodes) 

 
 Kapital Eelmiste 

perioodide 
tulem 

Kokku 

Saldo 31.12.2012 4 061 637 12 430 126 16 491 763 
Aruandeaasta tulem 0 791 427 791 427 
Saldo 31.12.2013 4 061 637 13 221 553 17 283 190 
Aruandeaasta tulem 0 -1 019 184 -1 019 184 
Saldo 31.12.2014 4 061 637 12 202 369 16 264 006 
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Rahavoogude aruanne 

(eurodes) 
   2014  2013 Lisa 

Rahavood majandustegevusest   
 Tegevustulem -972 230 821 351  
 Korrigeerimised:    
  Põhivara kulum ja väärtuse langus 1 908 238 2 054 152 7,8,9 
  Mitterahaline põhivara 

sihtfinantseerimine 
0 -2 807 989 8, 17 

  Kasum (kahjum) põhivara müügist ja 
mahakandmisest 

15 438 738 630  

 Majandustegevusega seotud nõuete ja 
ettemaksete muutus  

549 589 -406 117  

 Varude muutus -128 112 -24 647  
 Majandustegevusega seotud kohustuste ja 

ettemaksete muutus  
-542 506 284 084  

 Saadud intressid 228 1 051   22 

Kokku rahavood majandustegevusest 830 644 660 515 
      
Rahavood investeerimistegevusest   
 Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetus -4 148 709 -941 959 8,9,13 
 Materiaalse ja immateriaalse põhivara müük 0 2 288  

Kokku rahavood investeerimistegevusest -4 148 709 -939 671 
      
Rahavood finantseerimistegevusest   
 Saadud laen 3 400 000 0 10 
 Laenude tagasimaksed -636 924 -636 924 10 
 Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed 0 -45 114 11 
 Makstud intressid -45 923 -32 191  

Kokku rahavood finantseerimistegevusest 2 717 153 -714 229 
      
Rahavood kokku -600 912 -993 385 
      
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 695 046 1 688 431 
Raha ja raha ekvivalentide muutus -600 912 -993 385 
      
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 94 134 695 046 
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RAAMATUPIDAMISE ARUANDE LISAD 

Lisa 1  
Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamisalused 
Eesti Rahvusringhäälingu (lühendina ERR) 2014. aasta raamatupidamise aastaaruanne on 
koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga ja koostatud kasutades 
soetusmaksumuse printsiipi, välja arvatud juhtudel, mida on kirjeldatud alljärgnevates 
arvestuspõhimõtetes. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi 
raamatupidamise seaduses, mida täiendab Riigi raamatupidamise üldeeskiri. Riigi 
raamatupidamise üldeeskiri lähtub Eesti heast raamatupidamistavast. 
Tulenevalt Eesti Rahvusringhäälingu põhitegevusest ei sobi EV raamatupidamise seaduse lisades 
toodud tootmis- ja äriettevõtetele mõeldud kasumiaruande skeemid Eesti Rahvusringhäälingu 
majandustegevuse õigeks ja õiglaseks kajastamiseks, ning tuginedes raamatupidamise seaduse 
§18 lõige 4-le, on juhtkond koostanud organisatsiooni tegevusega sobiva tulemiaruande skeemi. 
2014. aasta raamatupidamise aastaaruanne on esitatud eurodes. 

Raha ja raha ekvivalendid 
Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha ja 
arvelduskontode jääke. 

Nõuded ostjate vastu 
Nõuetena ostjate vastu kajastatakse tavapärase majandustegevuse käigus tekkinud lühiajalisi 
nõudeid. Nõudeid ostjate vastu kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses (s.o 
nominaalväärtus miinus tagasimaksed ning vajadusel tehtavad allahindlused). 
Nõudeid ostjate vastu on bilansis hinnatud lähtuvalt summade laekumise tõenäosusest. Seejuures 
hinnatakse iga konkreetse kliendi laekumata arveid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni 
kliendi maksevõime kohta. Ebatõenäoliselt laekuvad arved on bilansis alla hinnatud tõenäoliselt 
laekuva summani. Varem alla hinnatud ebatõenäoliste nõuete laekumist kajastatakse 
ebatõenäoliselt laekuvate nõuete kulu vähendamisena. 

Muud nõuded 
Kõiki muid nõudeid (viitlaekumised ning muud lühi- ja pikaajalised nõuded) kajastatakse 
korrigeeritud soetusmaksumuses. Lühiajaliste nõuete korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul 
võrdne nende nominaalväärtusega (miinus võimalikud allahindlused), mistõttu lühiajalisi nõudeid 
kajastatakse bilansis tõenäoliselt laekuvas summas. 

Varud 
Varud võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb varude soetamise või tootmisega seotud 
otsestest ja kaudsetest väljaminekutest, milleta varud ei oleks praeguses olukorras ja koguses, 
sealhulgas otsesed veokulud, mittetagastatavad maksud ning tootmisväljaminekud. 
Valmistoodang 
Müügiks toodetud audiovisuaalsed tooted (DVD-d, CD-d) kajastatakse bilansireal „Valmistoodang“ 
tootmisomahinnas. 
Hankefilmide litsentside varu 
Ostetud hankeprogramm kantakse kuludesse vastavalt litsentsilepingus ette nähtud kordade 
arvule ja litsentsilepingu kehtivusajale: üldjuhul peale esmaesitust 50% ja peale korduse 
eetrisolekut 50%. Litsentsilepingu kehtivusaja ületanud ja eetris olemata hankeprogramm 
kantakse kuludesse. 
Varud hinnatakse bilansis lähtudes sellest, mis on madalam, kas soetusmaksumus või neto 
realiseerimismaksumus. 
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Neto realiseerimisväärtus leitakse, arvates tavapärases majandustegevuses kasutatavast 
hinnangulisest müügihinnast maha hinnangulised kulutused, mis on vajalikud toote 
müügivalmidusse viimiseks ja müügi sooritamiseks. 
Bilansis on varude kuluks kandmisel kasutatud kaalutud keskmise meetodit, välja arvatud 
hankefilmide litsentside varud (vt põhimõte ülal). 

Lühi- ja pikaajalised ettemaksed ülekandeõiguste eest 
Lühi- ja pikaajaliste ettemaksetena on üldjuhul kajastatud järgnevate perioodide ülekandeõiguste 
ettemaksed. Ülekandeõiguste ettemaksed kantakse kuludesse perioodil, mil ülekanne toimub. 

Kinnisvarainvesteeringud 
Kinnisvarainvesteeringuna on kajastatud kinnisvaraobjekte (maa, hoone), mida ERR hoiab 
renditulu teenimiseks või väärtuse kasvu eesmärgil ja mida ei kasutata enda majandustegevuses. 
Kinnisvarainvesteering võetakse bilansis algselt arvele tema soetusmaksumuses (vastavalt Riigi 
raamatupidamise üldeeskirjale), mis sisaldab ka soetamisega otseselt seonduvaid tehingutasusid. 
Edasi kajastatakse kinnisvarainvesteeringuid soetusmaksumuses, millest on maha arvatud 
akumuleeritud kulum ja võimalikud allahindlused väärtuse langusest. Hoonete osas, mida 
kasutatakse nii oma majandustegevuseks kui väljarentimiseks, klassifitseeritakse väljarenditule 
proportsionaalne osa hoone soetusmaksumusest ja akumuleeritud kulumist igal bilansipäeval 
ümber kinnisvarainvesteeringuks. 
Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Amortisatsioonimäär määratakse 
igale kinnisvarainvesteeringu objektile eraldi, sõltuvalt selle kasulikust tööeast. Juhul kui 
kinnisvarainvesteeringu objekt koosneb üksteisest eristatavatest komponentidest, millel on 
erinevad kasulikud eluead, võetakse need komponendid raamatupidamises arvele eraldi 
varaobjektidena ning määratakse ka vastavalt nende kasulikule elueale eraldi 
amortisatsiooninormid. ERR-i kinnisvarainvesteeringutele rakendatav amortisatsioonimäärade 
vahemik on 2-10% aastas, maad ei amortiseerita. 
Hilisemad kulutused on lisatud kinnisvarainvesteeringu soetusmaksumusele juhul, kui on 
tõenäoline, et ERR saab seoses kulutustega tulevikus majanduslikku kasu ning kulutuste 
soetusmaksumust on võimalik usaldusväärselt mõõta. Muud hilisemad kulutused (näiteks remont, 
hooldus) on kajastatud aruandeperioodi kuludes. Juhul, kui kinnisvarainvesteeringu objektil 
vahetatakse välja mõni komponent, lisatakse uue komponendi soetusmaksumus objekti 
soetusmaksumusele ning asendatava komponendi jääkmaksumus kantakse bilansist maha. 

Materiaalne põhivara 
Põhivaraks loetakse ERR-i enda majandustegevuses kasutatavaid varasid kasuliku tööeaga üle ühe 
aasta ja maksumusega alates 2 000 eurost. Varad, mille kasulik tööiga on üle 1 aasta, kuid mille 
soetusmaksumus on alla 2 000 euro, kantakse vara soetamise hetkel 100% kulusse. Kuludesse 
kantud väheväärtusliku inventari üle, soetusmaksumusega 300 – 1999,99 eurot, peetakse 
arvestust bilansiväliselt. 
Materiaalne põhivara võetakse algselt arvele tema soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast 
ja otseselt soetamisega seotud kulutustest, mis on vajalikud vara viimiseks tema tööseisundisse ja 
–asukohta. Põhivara kajastatakse soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuleeritud 
kulum ja võimalikud vara väärtusest tulenevad allahindlused, välja arvatud maa ja ehitised, mida 
kajastatakse ümberhinnatud väärtuses, millest on maha arvatud akumuleeritud kulum. Tulenevalt 
riigi raamatupidamise üldeeskirja nõuetest ei kapitaliseerita alates 2004. aastast materiaalse 
põhivara soetusmaksumusse mittetagastatavat käibemaksu, vaid kajastatakse see 
aruandeperioodi kuludes. 
Juhul kui põhivara kaetav väärtus (s.o kõrgem kahest järgnevast näitajast: vara õiglane väärtus 
(miinus müügikulutused) või vara kasutusväärtus) on väiksem tema bilansilisest jääkmaksumusest, 
on materiaalse põhivara objektid alla hinnatud nende kaetavale väärtusele (vaata ka 
arvestuspõhimõtet „Varade väärtuse langus“). 
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Materiaalse põhivara objektile tehtud hilisemad väljaminekud, mis vastavad põhivara 
kriteeriumitele, kapitaliseeritakse bilansis põhivarana. Muid hooldus- ja remondikulusid 
kajastatakse kuluna nende toimumise momendil. 
Kui materiaalse põhivara objekt koosneb üksteisest eristatavatest komponentidest, millel on 
erinevad kasulikud eluead, võetakse need komponendid raamatupidamises arvele eraldi 
varaobjektidena ja määratakse iga komponendi amortisatsiooninorm selle kasuliku eluea alusel. 
Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Amortisatsiooninorm määratakse 
igale põhivara objektile eraldi sõltuvalt selle kasulikust tööeast. Amortisatsiooni hakatakse 
arvestama põhivara arvelevõtmise kuust. Amortisatsioonimäärad aastas on põhivara gruppidele 
järgmised: 

Ehitised  2–12,5% 

Masinad ja seadmed 10–40% 
Muu inventar ja sisseseade 6,5–20% 

Maad ei amortiseerita. 

Immateriaalne põhivara 
Immateriaalse varana kajastatakse ostetud arvutitarkvara, mis ei ole seonduva riistvara 
lahutamatu osa. Arvutitarkvara arenduskulud kajastatakse immateriaalse varana, kui need on 
otseselt seotud selliste tarkvaraobjektide arendamisega mille kasutusiga on pikem kui üks aasta. 
Arvutitarkvara jooksva hooldusega seotud kulud kajastatakse kasumiaruandes kuludena. 
Muu immateriaalse põhivara (kaubamärgid, litsentsid) kulutused kapitaliseeritakse, kui on 
võimalik hinnata neilt kulutustelt tulevikus saadav tulu. 
Immateriaalne põhivara võetakse algselt arvele tema soetusmaksumuses, mis koosneb 
ostuhinnast ja otseselt soetamisega seotud kulutustest. Immateriaalset põhivara kajastatakse 
bilansis tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuleeritud kulum ja võimalikud 
väärtuse langusest tulenevad allahindlused. Tulenevalt riigi raamatupidamise üldeeskirja nõuetest 
ei kapitaliseerita alates 2004. aastast materiaalse põhivara soetusmaksumusse mittetagastatavat 
käibemaksu, vaid kajastatakse perioodi kuludes. 
Immateriaalse põhivara amortiseerimisel kasutatakse lineaarset meetodit. Amortisatsioonimäärad 
aastas immateriaalsele põhivarale on järgmised: 

Tarkvara 25–30% 

Ostetud litsentsid, kaubamärgid jne. 10–20% 

Asutamis- ja uurimisväljaminekuid ei kapitaliseerita. 
Määratud elueaga varade puhul hinnatakse vara väärtuse langust, kui on ilmnenud asjaolusid, mis 
viitavad võimalikule väärtuse langusele (vaata ka arvestuspõhimõtet „Varade väärtuse langus“). 

Varade väärtuse langus 
Piiramata kasutuseaga materiaalse põhivara (maa, püsiva väärtusega kunstiteosed, 
muuseumieksponaadid, raamatud) ning amortiseeritavate varade puhul hinnatakse vara väärtuse 
võimalikule langusele viitavate asjaolude esinemist. Selliste asjaolude esinemise korral hinnatakse 
vara kaetavat väärtust ning võrreldakse seda bilansilise maksumusega. 
Väärtuse langusest tekkinud kahjum kajastatakse summas, mille võrra vara bilansiline maksumus 
ületab selle kaetava väärtuse. Vara kaetav väärtus on vara õiglane väärtus, millest on maha 
lahutatud müügikulutused, või selle kasutusväärtus, vastavalt sellele, kumb on kõrgem. Vara 
väärtuse languse hindamise eesmärgil hinnatakse kaetavat väärtust kas üksiku varaobjekti või 
väikseima võimaliku varade grupi kohta, mille jaoks on võimalik rahavoogusid eristada (cash 
generating unit). 
Varade allahindlusi kajastatakse aruandeperioodi kuluna. 
Kord alla hinnatud varade puhul hinnatakse igal järgmisel bilansikuupäeval, kas võib olla 
tõenäoline, et vara kaetav väärtus on vahepeal tõusnud (v.a firmaväärtus, mille allahindlusi ei 
tühistata). Kui väärtuse testi tulemusena selgub, et vara või varade grupi (raha genereeriva 
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üksuse) kaetav väärtus on tõusnud üle bilansilise jääkmaksumuse, tühistatakse varasem 
allahindlus ja suurendatakse vara bilansilist jääkmaksumust kuni summani, mis oleks kujunenud, 
arvestades vahepealsetel aastatel normaalset amortisatsiooni. Allahindluse tühistamist 
kajastatakse aruandeaasta kasumiaruandes põhivara allahindluse kulu vähendamisena. 

Finantskohustused 
Kõik finantskohustused (võlad hankijatele, laenud, viitvõlad ning muud lühi- ja pikaajalised 
võlakohustused) võetakse arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab kõiki soetamisega 
otseselt kaasnevaid kulutusi. 
Finantskohustus liigitatakse lühiajaliseks, kui selle tasumise tähtaeg on kaheteist kuu jooksul 
alates bilansikuupäevast või ERR-il pole tingimusteta õigust kohustise tasumist edasi lükata 
rohkem kui 12 kuud pärast bilansikuupäeva. Laenukohustusi, mille tagasimakse tähtaeg on 12 kuu 
jooksul bilansipäevast, kuid mis refinantseeritakse pikaajaliseks pärast bilansipäeva, kuid enne 
aastaaruande kinnitamist, kajastatakse lühiajalistena. Samuti kajastatakse lühiajalistena 
laenukohustusi, mida laenuandjal oli õigus bilansipäeval tagasi kutsuda laenulepingus sätestatud 
tingimuste rikkumise tõttu. 

Rendiarvestus 
Kapitalirendina kajastatakse selliseid renditehinguid, mille puhul kõik olulised vara omandiga 
seonduvad riskid ja hüved kanduvad üle rentnikule. Kõiki ülejäänud renditehinguid kajastatakse 
kasutusrendina. 
Kapitalirendi tingimustel soetatud vara kajastatakse rentniku bilansis vara kohustusena renditud 
vara õiglase väärtuse summas või rendimaksete miinimumsumma nüüdisväärtuses, juhul kui see 
on madalam. Rendimaksed jaotatakse finantskuluks (intressikulu) ja kohustuse jääkväärtuse 
vähendamiseks. Finantskulud jaotatakse rendiperioodile arvestusega, et intressimäär on igal 
ajahetkel kohustuse jääkväärtuse suhtes sama. Kapitalirendi tingimustel renditud varad 
amortiseeritakse sarnaselt omandatud põhivaraga, kusjuures amortisatsiooniperioodiks on vara 
eeldatav kasulik kasutusiga. 
Kasutusrendi puhul kajastab renditavat vara oma bilansis rendileandja. Kasutusrendi maksed 
kajastatakse rendiperioodi jooksul lineaarselt rendileandja poolt tuluna ning rentniku poolt 
kuluna. 

Sihtfinantseerimine 
Sihtfinantseerimist kajastatakse tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset kulud, mille 
kompenseerimiseks sihtfinantseerimine on mõeldud. Sihtfinantseerimine, mida saadakse 
eelmistel perioodidel tekkinud kulude eest või millega ei kaasne täiendavaid tulevikku suunatud 
tingimusi, kajastatakse tuluna perioodis, millal sihtfinantseerimine aset leidis. Sihtfinantseerimist 
ei kajastata tuluna enne, kui eksisteerib piisav kindlus, et ERR vastab sihtfinantseerimisega seotud 
tingimustele ja sihtfinantseerimine laekub. 
Juhul kui sihtfinantseerimine on küll laekunud, kuid selle kasutamisega seotud olulised tingimused 
on veel täitmata, kajastatakse saadud vahendid kohustusena. Kui kulutused on tehtud ja 
sihtfinantseerimise maksetaotlus on aktsepteeritud, kuid see on veel laekumata, kajastatakse 
sihtfinantseerimine tuluna ja nõudena. 
Sihtfinantseerimisega kaasnevaid võimalikke kohustusi kajastatakse aruandes eraldiste või 
tingimuslike kohustustena. Ette laekunud tegevuskulude sihtfinantseerimist kajastatakse 
tulevaste perioodide ettemakstud tulude koosseisus real „Ette laekunud tegevuskulude 
sihtfinantseerimine“. 
Sihtfinantseerimist põhivarade soetamiseks kajastavad need avaliku sektori üksused, kelle 
põhieesmärgiks ei ole omanikule kasumi teenimine, toetuse saamise tekkepõhisel momendil 
tuluna (tulenevalt Riigi raamatupidamise üldeeskirjast vastavuses IPSAS 23 (Revenue from Non-
Exchange Transactions (Taxes and Transfers)) põhimõtetega. 
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Sihtfinantseerimise põhivarade soetamiseks saamise tekkepõhiseks kuupäevaks loetakse 
põhivarade soetamise kuupäeva. Põhivarade sihtfinantseerimise korral võetakse 
sihtfinantseerimise abil soetatud põhivara bilansis arvele tema soetusmaksumuses. Soetatud 
põhivara amortiseeritakse sarnaselt muule põhivarale tema kasuliku eluea jooksul. 

Välisvaluutas toimunud tehingute kajastamine 
Välisvaluutadeks on loetud kõik teised valuutad peale arvestusvaluuta euro. Välisvaluutas 
toimunud tehingute kajastamisel on aluseks võetud tehingu toimumise päeval ametlikult kehtinud 
Euroopa Keskpanga valuutakursid. Välisvaluutas fikseeritud monetaarsed varad ja –kohustused 
(rahas tasutavad nõuded ja laenud), hinnatakse bilansipäeval ümber arvestusvaluutasse 
bilansipäeval kehtivate Euroopa Keskpanga valuutakursside alusel. Ümberhindamise tulemusena 
tekkinud kursikasumid ja -kahjumid esitatakse aruandeperioodi tulemiaruandes. 

Tulude arvestus 
Kaupade müügist tulenevat tulu kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on 
läinud üle ostjale ning müügitulu ja tehinguga seotud kulu on usaldusväärselt määratav. Tulu 
teenuse müügist kajastatakse teenuse osutamisel. Intressitulu kajastatakse siis, kui tulu laekumine 
on tõenäoline ja tulu suurust on võimalik usaldusväärselt hinnata. 

Eraldised ja tingimuslikud kohustused 
Bilansis kajastatakse eraldisena aruandeperioodil või eelnevatel perioodidel tekkinud ERR-i 
kohustusi, millel on seaduslik või lepinguline alus, mis nõuab varast loobumist ja mille maksumust 
saab usaldusväärselt määrata, kuid mille lõplik maksumus või maksetähtaeg ei ole kindlalt 
fikseeritud. Eraldiste hindamisel lähtutakse juhatuse hinnangust, kogemustest ja vajadusel ka 
sõltumatute ekspertide hinnangutest. Täpsem info avalikustatud lisas 15. 
Lubadused, garantiid ja muud kohustused, mis teatud tingimustel võivad tulevikus muutuda 
kohustusteks, kuid mille realiseerumise tõenäosus on alla 50%, on avalikustatud raamatupidamise 
aastaaruande lisades tingimuslike kohustustena. 

Bilansipäevajärgsed sündmused 
Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad 
asjaolud, mis ilmnesid bilansi kuupäeva 31.12.2013 ja aruande koostamispäeva vahel, kuid on 
seotud aruandeperioodil või varasematel perioodidel toimunud tehingutega. 
Bilansipäevajärgsed sündmused, mida ei ole varade ja kohustuste hindamisel arvesse võetud, kuid 
mis oluliselt mõjutavad järgmise majandusaasta tulemust, on raamatupidamise aastaaruandes 
avalikustatud. 

Rahavoogude aruanne 
Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil, mille puhul on majandustegevuse 
rahavoogude leidmiseks korrigeeritud tegevustulemit, elimineerides mitterahaliste tehingute, 
investeerimis- ja finantseerimistehingute mõju ja majandustegevusega seotud käibevarade ning 
lühiajaliste kohustuste saldode muutused. 

Tehingud seotud osapooltega 
Osapooli loetakse seotuks kui üks osapool omab teise osapoole üle kontrolli või olulist mõju. 
Samuti on loetud seotud osapoolteks kõik organisatsioonid, kus riigil on kontroll või valitsev mõju. 
Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on loetud seotud osapoolteks ERR-i nõukogu ja 
juhatuse liikmeid ning nendega seotud isikute lähedased pereliikmeid ja nende poolt 
kontrollitavaid või nende olulise mõju all olevaid ettevõtteid. 
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Lisa 2 Nõuded ostjate vastu 
 31.12.2014 31.12.2013 

Ostjate tasumata arved 278 007 235 328 
Ebatõenäoliselt laekuvad arved -6 527 -2 201 

Kokku nõuded ostjate vastu 271 480 233 127 

 

Lisa 3 Maksud 
Maksuliik 31.12.2014 31.12.2013 
 Ettemaks ja 

tagasinõue 
Maksuvõlg Ettemaks ja 

tagasinõue 
Maksuvõlg 

     
Maksude ettemaksed ja 
tagasinõuded (lisa 4) 

12 615 0 19 704 0 

Sotsiaalmaks 0 680 749 0 635 699 
Kinnipeetud tulumaks 0 367 852 0 348 625 
Käibemaks 0 70 768 0 31 892 
Töötuskindlustusmakse 0 50 386 0 96 965 
Kogumispensioni makse 0 35 460 0 52 804 
Erijuhtude tulumaks 0 4 566 0 28 488 
Litsentsitasude tulumaks 0 1 909 0 6 093 

Kokku 12 615 1 211 690 19 704 1 200 566 

Maksuvõlad (lisa 13) sisaldavad deklareeritud ja deklareerimata makse. 

 

Lisa 4 Ettemakstud tulevaste perioodide kulud ja muud lühiajalised nõuded 
 31.12.2014 31.12.2013 

Ettemakstud tulevaste perioodide kulud 503 272 1 219 654 
Muud lühiajalised nõuded 33 007 34 957 
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded (lisa 3) 12 615 19 704 
Viitlaekumised 4 162 124 

Kokku ettemakstud tulevaste perioodide kulud 
ja muud lühiajalised nõuded 

553 056 1 274 439 

 

Ettemakstud tulevaste perioodide kulud 
31.12.2014  31.12.2013  

Saadete tootmine: Nullpunkt, 
Rakett 69, Raudse eesriide 
jumalused, Tõsieluline, Ehh 
Uhhuduur, Reisile minuga 

262 680 Saadete tootmine: Hakkab jälle 
pihta, Rakett 69, Reisile 
minuga, Eesti lipp ümber 
Islandi) 

97 410 

Muud ettemaksed 137 197 Muud ettemaksed 151 294 

Kergejõustiku MM 27 239   

Muud spordialad 26 165 Muud spordialad 3 333 

Suusaalade MM 21 340 OM2014 Sotši 493 189 

Eesti jalgpalli ülekanded 15 556 Jalgpalli MM2014 474 428 

Laskesuusatamise MM 13 095   

Kokku ettemakstud tulevaste 
perioodide kulud 

503 272 Kokku ettemakstud tulevaste 
perioodide kulud  

1 219 654 
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Lisa 5 Varud 
 31.12.2014 31.12.2013 

Hankefilmide litsentside varu 1 038 562 970 891 
Valmistoodang 81 267 56 294 
Ettemaks hankijatele 84 067 48 667 
Tooraine ja materjal 12 522 12 454 

Kokku varud 1 216 418 1 088 306 
 

 2013. a. ja 2014. a. valmistoodangu varude allahindlust ei tehtud. 

 

Lisa 6 Pikaajalised ettemaksed 
 31.12.2014 31.12.2013 

OM2016 Rio de Janeiro 123 997 7 030 
Jalgpall MM2018 17 222 0 
Filmilitsentsidega seotud ettemaksed 13 333 6 660 
Muu teenus 6 407 13 827 

Kokku 160 959 27 517 

Spordiülekannete TV-õiguste pikaajalised kohustused on kajastatud lisas 23. 

 

Lisa 7 Kinnisvarainvesteeringud 
 31.12.2014 31.12.2013 

Soetusmaksumus 2 304 209 2 530 009 
sh hoone 309 644 431 033 
 maa 1 994 565 2 098 976 
   
 2014 2013 
Aruandeperioodi kulum 0 32 499 
Ümberklassifitseerimine soetusmaksumuses -225 800 -1 690 654 
Ümberklassifitseeritud kulum 45 126 167 788 
   
 31.12.2014 31.12.2013 

Akumuleeritud kulum -145 379 -190 505 
   
Jääkmaksumus 2 158 830 2 339 504 
sh hoone 164 265 240 528 
 maa 1 994 565 2 098 976 

 
 2014 2013 

Kinnisvarainvesteeringutelt teenitud renditulu 79 799 125 722 
Kinnisvarainvesteeringute haldamiskulud 171 386 207 558 

Netotulu kinnisvarainvesteeringute 
rentimisest 

-91 587 -81 836 

Kinnisvarainvesteeringuteks on ümber klassifitseeritud see osa ERR-ile kuuluvatest kinnistutest, 
mida ERR ei kasuta oma põhitegevuseks, vaid renditulu teenimiseks või hoiab vara väärtuse kasvu 
eesmärgil. Kinnisvarainvesteering sisaldab proportsionaalset osa maast, mida ei amortiseerita. 
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Seoses üüripindade vähenemisega 2014. a. klassifitseeriti kinnisvarainvesteeringutest ümber 
materiaalseks põhivaraks soetusmaksumuses hoone 121 389 ja maa 104 411 eurot (hoone 
jääkväärtuses 76 263 eurot ja maa 104 411 eurot). 

 2013. a. lõpetati üürilepingud Gonsiori 21 hoones ja kinnisvarainvesteeringutest klassifitseeriti 
ümber materiaalseks põhivaraks soetusmaksumuses hoone 871 626 ning maa 819 028 eurot 
(hoone jääkväärtuses 703 838 eurot ja maa 819 028 eurot). 

Lisa 8 Materiaalne põhivara 
 Maa  Ehitised Masinad ja 

seadmed 
Muu 

inventar ja 
sisseseade 

Lõpetamata 
ehitised ja 

ettemaksed 

Kokku 

Saldo seisuga 31.12.2013       

Soetusmaksumus  5 986 380 6 301 097 18 348 412 438 606 3 650 981 34 725 476 

Akumuleeritud kulum 0 -2 474 545 -14 980 058 -351 357 0 -17 805 960 

Jääkmaksumus 5 986 380 3 826 552 3 368 354 87 249 3 650 981 16 919 516 

       

2014.a. toimunud muutused       

Ettemaks põhivara eest ja 
lõpetamata ehitis 

0 0 0 0 87 434 87 434 

Ostud ja parendused 0 2 017 520 1 398 692 204 912 0 3 621 123 

Lõpetamata ehituse 
ümberklassifitseerimine 
materiaalseks põhivaraks 

0 3 617 536 0 0 -3 617 536 0 

Kinnisvarainvesteeringu 
ümberklassifitseerimine 
materiaalseks põhivaraks 

104 411 121 389 0 o 0 225 800 

Müük ja mahakandmine 
soetusmaksumuses 

0 0 -508 279 -7 480 0 -515 758 

Amortisatsioonikulu 0 -599 290 -1 119 500 -19 672 0 -1 738 462 

Mahakantud põhivara kulum 0 0 492 840 7 480 0 500 320 

Kinnisvarainvesteeringu 
ümberklassifitseeritud kulum  

0 -45 126 0 0 0 -45 126 

       

Saldo seisuga 31.12.2014       

Soetusmaksumus 6 090 792 12 057 542 19 238 825 636 038 120 878 38 144 075 

Akumuleeritud kulum 0 -3 118 962 -15 606 718 -363 549 0 -19 089 229 

Jääkmaksumus 6 090 792 8 938 580 3 632 108 272 489 120 878 19 054 846 

2013. a. alustati Gonsiori 21 hoone renoveerimist. Seoses lammutustöödega hinnati hoone väärtus 
alla (vt lisa 20). Renoveerimisel allesjääva hoone osa amortisatsioon peatati ning kanti lõpetamata 
ehituseks. 2014. a. hoone renoveerimine lõpetati ja võeti arvele materiaalse põhivarana. 

Informatsioon kapitalirendi tingimustel renditud ja laenude tagatiseks panditud varade kohta on 
toodud lisades 10 ja 11. 
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Lisa 9 Immateriaalne põhivara 
 Tarkvara Lõpetamata 

tarkvara ja 
ettemaksed 

immateriaalse 
põhivara eest 

Kokku 
 

Saldo seisuga 31.12.2013    

Soetusmaksumus 1 733 025 189 213 1 922 238 

Akumuleeritud kulum -1 263 666 0 -1 263 666 

Jääkmaksumus 469 359 189 213 658 572 

    

2014. a. toimunud muutused    

Ostud ja parendused  176 159 0 176 159 

Lõpetamata tarkvara ümberklassifitseerimine 
immateriaalseks põhivaraks 

189 213 -189 213 0 

Amortisatsioonikulu -169 776 0 -169 776 

    

Saldo seisuga 31.12.2014    

Soetusmaksumus 2 098 397 0 2 098 397 

Akumuleeritud kulum -1 433 442 0 -1 433 442 

Jääkmaksumus 664 955 0 664 955 

 

Lisa 10 Pikaajalised võlakohustused ja panditud varad 
 Laenu 

saldo 
sh. 

pikaajaline 
osa 

sh. 
lühiajaline 

osa 

Makse-
tähtaeg 

Intressimäär Lisa 

31.12.2014       
Liisingkohustused  123 204 105 603 17 601 2021 0% 11 
Pikaajaline laen * 4 036 924 3 100 000 936 924 2021 1,173% - 

1,609% 
 

KOKKU 4 160 128 3 205 603 954 525    
       
31.12.2013       
Pikaajaline laen * 1 273 848 636 924 636 924 2015 1,84%-1,89%  

 

Pikaajaliste kohustuste alusvaluuta on euro. 

* laenusumma 636 914 eurot (2013. a 1 273 848 eurot) on tagatud hüpoteegiga kinnistule Gonsiori 
27/Faehlmanni 10, bilansiline jääkmaksumus 2 415 088 eurot seisuga 31.12.2014, laenuandja SEB 
Pank AS. 

* laenusumma 3 400 000 tagatiseks on seatud hüpoteek kinnistule asukohaga Gonsiori 21, 
bilansiline jääkmaksumus 6 944 672 eurot seisuga 31.12.2014, laenuandja Danske Bank AS, 
eesmärgiga Gonsiori 21 rekonstrueerimise kaasfinantseerimine. 
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Lisa 11 Kapitalirent 

ERR rendib kapitalirendi tingimustel televisioonitehnikat (masinad ja seadmed) 
 31.12.2014 31.12.2013  

Soetusmaksumus 123 977 189 401  
    
 2014 2013  

Aruandeperioodi kulum  4 132 36 894  
    
 31.12.2014 31.12.2013  

Jääkväärtus 119 845 66 422  
    
 31.12.2014 31.12.2013 Lisa 

Kapitalirendi võlgnevus 123 204 0 10 
  sh. maksetähtajaga kuni 1 aasta 17 601 0  
    
 2014 2013  

Keskmine intressimäär 0% 2,92 – 3,26%  
Aruandeperioodi maksed 0 45 114  
Aruandeperioodi intressikulu 0 163  
Alusvaluuta euro euro  

 

Lisa 12 Kasutusrent 

ERR-s renditakse kasutusrendi tingimustel autosid ja ruume. 2014. a autode rendikulu oli kokku 
66 091 (2013. a 65 265) eurot ja ruumide rendikulu oli kokku 76 022 (2013. a 62 425) eurot. 

 

 

Lisa 13 Võlad ja ettemaksed 
 31.12.2014 31.12.2013 Lisa 

Võlad hankijatele 
 sh võlg põhivara eest 

1 355 661 
367 933 

1 774 625 
755 903 

 

Maksuvõlad  1 211 690 1 200 566 3 
Võlad töövõtjatele  892 832 825 168  
Muud võlad 12 207 16 222  

Kokku võlad ja ettemaksed 3 472 390 3 816 581  

 

Lisa 14 Tulevaste perioodide ettemakstud tulud 
 31.12.2014 31.12.2013 

Ette laekunud tegevuskulude 
sihtfinantseerimine 

8 263 148 992 

Muud ette laekunud tulevaste perioodide tulud 2 807 2 502 
Ette laekunud põhivara sihtfinantseerimine 0 400 000 

Kokku tulevaste perioodide ettemakstud tulud 11 070 551 494 
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Lisa 15 Eraldised 
 31.12.2014 31.12.2013 

 lühiajaline pikaajaline lühiajaline pikaajaline 

Pensionäride hüvitiste eraldis 46 852 162 347 56 500 195 777 
Kohtuvaidluste eraldis 0 0 6 174 0 
Juhatuse liikmete hüvitised 0 57 887 0 52 464 

Kokku eraldised 46 852  220 234 62 674 248 241 

ERR ja organisatsioonis tegutsevad kolm ametiliitu on kokku leppinud, et ERR-ist pensionile 
minevad üle 20 a tööstaažiga töötajad saavad lahkumishüvitise, mille suurus on võrdne ERR-i 
poolteistkordse keskmise kuutasuga ja kolmekordse keskmise kuutasuga, kui töötajal on staaži 
üle 30 a. Vastavalt on arvutatud ka lahkumishüvitiste eraldis. Pensionäride hüvitiste eraldis 
moodustatakse töötaja pensionilemineku õiguse tekkimise kuupäevale eelneva kolme aasta 
jooksul. Eelduseks on võetud pensionilemineku realiseerumine võrdsetes osades viie aasta jooksul 
ning vastavalt on kohustus jagatud lühiajaliseks ja pikaajaliseks. Eraldise pikaajaline osa on 
diskonteeritud määraga 6%. Eraldise suuruse aluseks olevad hinnangud vaatab juhatus üle igal 
bilansipäeval ning vajadusel tehakse vastavad korrigeerimised. 

Juhatuse liikmete hüvitiste võimaliku realiseerumise tähtaeg on 31.05.2017. 

 

Lisa 16 Tulud riigieelarvest 
 2014 2013 

Toetus tegevuskuludeks 24 668 885 23 818 112 
Sihtfinantseerimine põhivara soetusteks 2 332 349 1 517 349 
Sihtfinantseerimine õppelaenude katteks 16 437 31 279 

Kokku 27 017 671 25 366 740 

 

Lisa 17 Tulud teenuste müügist ning muud tulud 

Teenuste müügitulud jagunevad  
Tulud geograafiliste piirkondade lõikes 2014 2013 
Müük Euroopa Liidu riikidele kokku 
sh Eesti 
 Taani 
 Luksemburg 
 Soome 
 Läti 
 muud Euroopa Liidu riigid 
 
 
 
 
 

1 576 701 
1 422 614 

70 353 
51 750 
12 881 
12 104 
6 999 

1 460 906 
1 370 968 

48 734 
26 250 

7 186 
2 968 
4 800 

 
 
 

Müük väljapoole Euroopa Liidu piire kokku 
sh Šveits 
 Ameerika Ühendriigid 
 muud riigid väljaspool Euroopa Liitu  

141 265 
122 374 
15 955 
2 936 

 

143 500 
137 843 

0 
5 657 

Kokku 1 717 966 1 604 406 
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Tulud tegevusalade lõikes 2014 2013 
Koostööprojektid 857 206 760 930 
Tootmisteenus 307 218 353 991 
ERR toodangu ja arhiivimaterjali müük 293 837 206 315 
Muud teenused  180 141 164 463 
Hoone üüritulu  79 564 118 707 
Kokku 1 717 966 1 604 406 

 

Muude tulude jagunemine 
 2014 2013 
Projektikulude sihtfinantseerimine 571 387 591 215 
Muud tulud 44 074 49 730 
Sihtfinantseerimine põhivara soetuseks * 20 000 2 855 177 
Tulud põhivara müügist  0 2 288 
Kokku 635 461 3 498 410 

* rida sisaldab kõiki, välja arvatud riigieelarvelise toetusega põhivara sihtfinantseerimiseks saadud 
vahendeid. 

 

Projektikulude sihtfinantseerimine finantseerijate lõikes 
Finantseerija 2014 2013 
Eesti Teadusagentuur SA 208 102 28 456 
Eesti Töötukassa 198 108 203 955 
Eesti Kirikute Nõukogu 44 000 52 100 
SA Keskkonnainvesteeringute keskus 41 000 32 000 
Integratsiooni ja Migratsiooni SA Meie Inimesed 16 875 38 600 
Kaitseministeerium 16 285 0 
Haridus- ja Teadusministeerium 13 400 70 843 
Euroopa Parlament 11 578 7 074 
Eesti Koolispordi Liit MTÜ 5 200 7 680 
Kultuuriministeerium 4 258 8 265 
Eesti Kultuurkapital 4 200 5 800 
SA Teaduskeskus AHHAA 3 003 17 316 
Prantsuse Instituut Eestis 2 000 1 500 
Hispaania Suursaatkond 1 500 0 
Poola Vabariigi Suursaatkond 1 500 0 

 Eesti Kooriühing MTÜ 285 550 
Tallinna Ülikooli Akadeemiline Raamatukogu 94 0 
Riigikantselei 0 79 900 
Latvijas Radio 0 21 696 
Diafilm OÜ 0 5 880 
Fenno-Ugria Asutus OÜ 0 3 171 
Sotsiaalministeerium 0 2 647 
Rahvakultuuri Keskus 0 1 498 
Eesti Filmi Andmebaas MTÜ 0 1 152 
Euroopa Parlament TAIEX 0 1 000 
Suomen Musiikki ja Media Tapahtumat S.M.M. Oy 0 132 
Kokku 571 387 591 215 

 
 
 



Majandusaasta aruanne 2014 

42 

 
 
Sihtfinantseerimine põhivara soetuseks  
Finantseerija  2014 2013  
Kultuuriministeerium  20 000 0 
Rahandusministeerium  0 2 807 989  
Riigi Infosüsteemide 
Arenduskeskus  

0  47 188  

Kokku 20 000 2 855 177 

 

Kultuuriministeeriumi poolt saadud raha oli digiteeritud analoogvideomaterjali pildi ja heli 
restaureerimise seadmete ostmise toetamiseks. 

Rahandusministeeriumi poolt saadud raha on rohelise investeerimisskeemiga hõlmatud hoone 
Gonsiori 21 energiatarbimise vähendamiseks tehtavateks investeeringuteks. Juhinduti 
rahandusministri 23. veebruari 2011. a. määrusest nr 11 „Riigi lubatud heitkoguse ühikutega 
kauplemise Eesti Vabariigi ja Sumitomo Mitsui Banking Corporationi vahel sõlmitud kolmandast 
kokkuleppest saadud vahendite kasutamise tingimused ja kord“. 

Riigi Infosüsteemide Ameti poolt rahastatud projekti „Eesti Rahvusringhäälingu ühtse 
veebikeskkonna loomine ning riigi infosüsteemiga ühildamine“ raames soetatud ja loodud 
riistvara peab olema kasutuses 5 aastat ja tarkvara tasuta jagamiseks avalikus sektoris tähtajatult. 

Aruandeperioodil ei tagastatud sihtfinantseerimistoetusi (2013. a. ei tagastatud 
sihtfinantseerimistoetusi). 

Lisa 18 Programmi tootmis-, edastus- ja arhiveerimiskulud 
Kululiik 2014 2013 

Tööjõukulu sh mittekoosseisuline 13 832 868 13 102 569 
Programmi levitamiskulu 2 488 658 2 136 929 
Hankekulu 2 466 963 2 160 141 
Autoritasud 1 717 662 1 683 425 
Mittetagastatav käibemaks 1 559 958 1 498 592 
Põhivahendite ja kinnisvarainvesteeringute 
amortisatsioon 

1 310 784 1 785 386 

Muude teenuste kulu 830 283 878 698 
Tootmis-tehniline kulu 739 701 694 084 
Lähetuskulu 323 140 232 390 
Transpordikulu 282 645 264 037 
Lavastuskulu 202 311 177 190 
Ruumide üüri- ja turvateenuse kulu 142 379 99 349 
Turundus- ja reklaamikulu 137 118 106 781 
Informatsiooni ost 131 163 101 889 
Sidekulu 121 224 102 107 
Salvestuskulu 56 255 35 824 

Kokku 26 343 112 25 059 391 
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Lisa 19 Juhtimis- ja halduskulud 
Kululiik 2014 2013 

Tööjõukulu sh mittekoosseisuline 1 818 091 1 755 111 
Kommunaalteenused ning hoone remont 716 503 808 624 
Põhivahendite amortisatsioon 597 454 268 766 
Mittetagastatav käibemaks 593 765 774 357 
Muu halduskulu 256 531 239 449 

Kokku 3 982 344 3 846 307 

Juhtimis- ja halduskulud sisaldavad kinnisvara arendusega seotud kulusid summas 547 tuhat eurot 
(2013. a. 707 tuhat eurot). 

 

Lisa 20 Muud kulud 
 2014 2013 

Kahjum materiaalse põhivara allahindlusest ja 
mahakandmisest (jääkväärtus) (lisa 8) 

15 438 740 917 

Valuuta kursivahed 2 269 1 372 
Kahjutasud ja viivised 165 218 

Kokku 17 872 742 507 

 

Lisa 21 Koosseisulised töötajad 
 2014 2013 

Palgakulu 10 695 236 9 987 958 
Sotsiaal- ja töötuskindlustus 3 622 865 3 382 224 

Kokku 14 318 101 13 370 182 

Keskmine töötajate arv 630 634 

Palgakulu ning sotsiaal- ja töötuskindlustus sisaldavad endas kapitaliseeritud palgakulusid, kuid ei 
sisalda pensionireservi ja juhatuse liikmete hüvitise reservi suurendamise kulusid. 

Lisa 22 Finantstulud ja –kulud 

Finantstulud 
 2014 2013 

Kursivahed 774 0 
Intressid 228 1 051 

 1 002 1 051 

 

Finantskulud 
 2014 2013 

Intressid laenudelt 47 956 29 979 
Muu laenuga seotud kulu 0 996 

Kokku 47 956 30 975 

 

Lisa 23 Bilansivälised varad ja siduvad tulevikukohustused ja tingimuslikud kohustused 

 Bilansiväliselt on arvele võetud väheväärtuslikku vara (soetusmaksumusega alla 2000 euro) 
seisuga 31.12.2014 kokku soetusmaksumuses 1 668 374 eurot (seisuga 31.12.2013 1 622 442 eurot), 
mida inventeeritakse koos aastainventuuriga. 
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 ERR-il on spordiülekannete TV-õiguste ostmisega seotud pikaajalisi kohustusi järgmiselt: 
 31.12.2014 31.12.2013 

Jalgpall MM 573 000 619 500 
Kergejõustik, sisekergejõustik MM/EM 81 952 79 934 
Jalgpalli EM/MM valikmängud 70 000 105 000 
Laskesuusatamine 33 276 0 
Suusatamise MM 11 428 16 571 
Muude spordiülekannete õigused 3 500 7 000 
Tour de France 0 50 000 

Kokku 773 156 878 005 

Spordiülekannete TV-õiguste pikaajaliste kohustuste eest tasutud ettemaksed on kajastatud 
lisas 6. 

 Maksuhalduril on õigus kontrollida ERR-i maksuarvestust kuni 5 aasta jooksul 
maksudeklaratsiooni esitamise tähtajast ning vigade tuvastamisel määrata täiendav 
maksusumma, intressid ning trahvi. 

 

Lisa 24 Tehingud seotud osapooltega 

Eesti Rahvusringhäälingu juhatuse liikmetele arvestati aruandeaastal tasu koos sotsiaalmaksuga 
209 834 eurot (2013. a. tasu 173 854 eurot), millest lahkumishüvitist 19 407 eurot (2013. a. 
lahkumishüvitist ei makstud). 

Rahvusringhäälingu nõukogu liikmetele arvestati tasu koos sotsiaalmaksuga 96 319 eurot (2013. a. 
Rahvusringhäälingu nõukogu tasu 86 822 eurot). 

Juhatuse liikmete teenistuslepingud näevad ette lepingu lõppemisel lahkumishüvitise maksmist 4 
kuu tasu ulatuses kui juhatuse liige ei jätka tööd uues juhatuse koosseisus. Lahkumishüvitistele on 
moodustatud eraldis (vt lisa 15). 

Müügitehinguid seotud osapooltega on aruandeperioodil tehtud summas 12 544 eurot (2013. a. 
15 956 eurot), millest seisuga 31.12.2014 nõudeid summas 1 189 eurot (31.12.2013 1 150). 

Ostutehinguid seotud osapooltega on aruandeperioodil tehtud summas 8 583 eurot (2013. a. 
11 442 eurot), millest seisuga 31.12.2014 kohustusi summas 575 eurot (31.12.2013 50 eurot). 

Seotud osapooltelt saadi 2014. a. sihtfinantseerimistoetust 192 481 eurot (2013. a. 28 456 eurot), 
millest seisuga 31.12.2014 laekumata 3 081 eurot. 

Tehingud seotud osapooltega on toimunud tavapärastel turutingimustel. Seotud osapoolte vastu 
puuduvad 2014. a. ja 2013. a. nõuete allahindlused. 

 

Lisa 25 Tegevuse jätkuvus 

Seisuga 31. detsember 2014 ületasid ERRi lühiajalised kohustused käibevara 2 349 748 euro võrra. 
ERR-i raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes organisatsiooni tegevuse 
jätkumisest, sest juhtkonna hinnangul ei tekita negatiivne käibekapital seisuga 31. detsember 2014 
organisatsioonile majandusraskusi. ERR finantseerimine riigieelarvest toimub stabiilselt ja 
igakuiselt vastavalt Kultuuriministeeriumiga sõlmitud riigieelarvelise toetuse kasutamise lepingule 
ning lühiajaliste kohustuste täitmine tähtaegselt ei tekita probleeme. Järgneva perioodi 
lepingujärgset riigieelarvelise finantseerimise summat ei kajastata aruandeperioodi lõpu seisuga 
nõudena käibekapitali koosseisus. Sarnane käibekapitali struktuur on ERR-l püsinud läbi aastate. 
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SÕLTUMATU VANDEAUDIITORI ARUANNE 
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RAHVUSRINGHÄÄLINGU JUHATUSE ALLKIRJAD 
Eesti Rahvusringhäälingu juhatus on koostanud käesoleva majandusaasta aruande, mis koosneb 
raamatupidamise aastaaruandest ja tegevusaruandest. 

 

 

 

 

Margus Allikmaa 

Juhatuse esimees  ..............................................................................................  

 

 

 

Ainar Ruussaar 

Juhatuse liige  ..............................................................................................  

 

 

 

Joel Sarv 

Juhatuse liige  ..............................................................................................  

 

 

Tallinn, 2. aprill 2015 
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AUDITIKOMITEE HINNANG 
Eesti Rahvusringhäälingu 2014. a. majandusaasta aruandele 

 

2014 majandusaasta kestel tegutses auditikomitee lähtudes kehtivast töökorrast ning selle alusel 
väljatöötatud ja nõukogu poolt kinnitatud tööplaanist. Meie tegevusele ei ole seatud mingeid 
piiranguid ja meile on tehtud kättesaadavaks palutud informatsioon. Töö tulemusena kujunenud 
seisukohtadest ja nendega seotud ettepanekutest oleme jooksvalt andnud teada ERR juhatuse 
esindajatele. 

2014. majandusaasta kohta oleme kujundanud oma hinnangud järgmiste tegevuste suhtes: 

 

• rahandusinformatsiooni töötlemine; 
• riskijuhtimise ja sisekontrolli tõhusus; 
• raamatupidamise aastaaruande audiitorkontrolli protsess; 
• audiitorettevõtja ja seaduse alusel audiitorühingut esindava vandeaudiitori sõltumatus ja 

tegevuse vastavust teistele seaduse nõuetele. 

 

Auditikomiteele, kes on nõukogu nõustav ja järelevalve tegevust toetav funktsioon, ei ole teada 
läbiviidud ja esitatud välis- ja siseauditite ning muude kontrolltegevuste tulemustest lähtuvalt 
ühtegi niivõrd kriitilist asjaolu, mis ohustaks sisekontrollisüsteemi mõjusust, majandustegevuse 
jätkuvust või põhjustaks mõne protsessi ja/või funktsiooni toimivuse katkemise ja/või võiks 
avaldada olulist mõju ERR 2014. majandusaasta aruandele. Meie hinnangul on aastaaruande 
kinnitamine ERR nõukogu poolt võimalik. 

 

 

 

 

 

 

 

Rain Tamm     Mart Luik    Taavi Saat 

auditikomitee esimees  auditikomitee liige   auditikomitee liige 
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RAHVUSRINGHÄÄLINGU NÕUKOGU ALLKIRJAD 
Eesti Rahvusringhäälingu 2014. a. majandusaasta aruandele 

 

Kiidame heaks Eesti Rahvusringhäälingu 2014. a. majandusaasta aruande, mis on kinnitatud 
juhatuse poolt 2. aprillil 2015 ning auditeeritud AS PricewaterhouseCoopers poolt. 

 

Agu Uudelepp 
nõukogu esimees 

Mart Luik 
nõukogu liige 

Jaak Allik 
nõukogu liige 

Priit Sibul 
nõukogu liige 

Krista Aru 
nõukogu liige 

Rain Tamm 
nõukogu liige 

Igor Gräzin 
nõukogu liige 

Priit Toobal 
nõukogu liige 

 

 


