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                Riigikogu valimiskampaania

kajastamise kord Eesti Rahvusringhäälingus 2015. aastal

1. Üldsätted
1.1. Valimiskampaania kajastamise periood käesoleva korra alusel algab Eesti Rahvusringhäälingu

programmides ja internetiportaalis 15. jaanuaril 2015. a. kell 00.00 ja lõpeb 28. veebruaril 2015.

a. kell 23.59.
1.2. Valimiskampaania kajastamine antud korra tähenduses on erakondade ja kandidaatide sihipärane

tutvustamine eesmärgiga tagada valijate igakülgne informeeritus.
1.3. ERR-i programmid ja internetiportaal edastavad Vabariigi Valimiskomisjoni ametlikke teateid.

1.4. Valimiskampaania  kajastamise  perioodil  ei  tegutse  kandidaadid  ERR-i  saatejuhtide,  kom-

mentaatorite ega reporteritena.

1.5. Kandidaate, kes valimiskampaania perioodil jätkavad oma tööd riiklikes või kohalikes organites

või ühiskondlikes organisatsioonides,  aga samuti ettevõtetes ja asutustes juhtivatel  või vastu-

tavatel ametikohtadel, tohib saadetes, v.a valimissaated, esinejate ja intervjueeritavatena esitleda

juhul, kui see on antud teema käsitlemisel vajalik  hoidudes samas valimisagitatsioonist.

1.6. ERR-i programmid ja internetiportaal ei edasta valimisreklaami.
1.7. Korras on kasutatud mõisteid „täisnimekiri“ ja „osaline nimekiri“ erinevates käänetes. Täisnime-

kiri tähendab, et erakond on tähtajaks esitanud registreerimiseks 125 (ükssada kakskümmend

viis) saadikukandidaadi nime ja tasunud kautsjoni kõigi esitatud kandidaatide eest vastavalt va-

limisseaduse §-le 30. Osaline nimekiri tähendab, et erakond on registreerimiseks esitanud 124

(ükssada kakskümmend neli) või vähem kandidaati. 

2. Valimiskampaania kajastamine ERR-i teleprogrammides
2.1. ETV programmis  on  kuus valimissaadet  „Valimisstuudio“.  Esimeses,  kolmandas  ja  viiendas

saates osalevad täisnimekirjadega erakondade esindajad ning teises ja neljandas saates osalevad

osaliste nimekirjadega erakondade esinejad.
2.2. Kuues „Valimisstuudio“,  mis  toimub valimiste  eelõhtul,  28.  veebruaril,  osalevad erakondade

peaministrite  kandidaadid.  Saade  algab enne ja  jätkub pärast  uudistesaadet  AK.  Enne AK-d



osalevad osaliste nimekirjadega erakondade esinumbrid ja peale AK-d osalevad täisnimekirjade-

ga erakondade esinumbrid. 
2.3. Erakonnad, mis saavad kutse “Valimisstuudiosse”, teatavad ERR-ile neid esindava isiku hilje-

malt seitsepäeva enne saadet. Objektiivsete ja põhjendatud asjaolude ilmnemisel võib erakond

juba esitaud kandidaadi asendada, teavitades sellest ERR-i esimesel võimalusel. Sama kandidaat

ei saa kampaania jooksul osaleda mitmes saates, v.a peaministrikandidaat, kellel on õigus esine-

da ühes eestikeelses ja ühes venekeelses debatis.
2.4. ETV2 edastab kõigi „Valimisstuudio“ saadete, välja arvatud viimane, kordussaated kaks päeva

pärast esmaedastust. Kordussaated on varustatud venekeelsete subtiitritega.
2.5. ETV2 korraldab valimistele vahetult  eelneval  nädalal  neljapäeval ühe kaheosalise venekeelse

„Valimisstuudio“ saate. Üks saateosa kestab 60 minutit ja kokku kestab saade 120 minutit. Kahe

saateosa vahel on vaheaeg 45 minutit. Saate esimeses osas osalevad osalise nimekirjaga erakon-

dade esindajad ja saate teises osas osalevad täisnimekirjaga erakondade esindajad. Venekeelses

debatis osalejad määravad erakonnad ise. Saatesse kutsutakse  kõikidest valimistel osalevatest

erakondadest üks esindaja. Esindajalt eeldame head vene keele oskust.
2.6. Üksikkandidaatidega, kes on avalikustanud oma valimisplatvormi, salvestatakse koostöös Balti

Filmi- ja Meediakooliga kuni viie minutilised videointervjuud, mille käigus iga kandidaat saab

tutvustada oma eesmärke ja põhjendada avalikkusele kandideerimise motiive. Intervjuud edasta-

takse ETV2 programmis veebruari teisel nädalal vähemalt kahel korral - päevases ja hilisõhtuses

vööndis. Kõik intervjuud on järelvaadatavad ETV2 kodulehelt ning need on kättesaadavad ka

ERR-i valimisportaalis.

3. Valimiskampaania kajastamine ERR-i raadioprogrammides

3.1. Valimiskampaania  käigust  annavad teavet  Raadio 2,  Vikerraadio  ja  Raadio 4 päevakajalised

saated. Klassikaraadio ja Raadio Tallinn väljaspool uudistesaateid valimiskampaaniat ei kajasta. 

Vikerraadio

3.2. Valimiste eelsetel  nädalatel on saate „Reporteritund“ asemel eetris saade „Vastasseis“, kus oma-

vahel  debateerivad kahe erakonna peaministrikandidaadid.  Saate pikkus on   kuni  55 minutit.

Kõikide valimisteks registreerunud erakondade esindajad saavad võimaluse osaleda ühes saates.

Saates  osalemise  järjekorra  ning  debatipaarid  otsustab  Vikerraadio.  Kõik  saated  edastatakse

kordussaadetena sama päeva õhtul. Kui registreerunud erakondi on paaritu arv, siis osaleb ühes

saates kolm peaministrikandidaati.



3.3. Veebruaris on eetris kuni viis debattsaadet, kus pakume võimaluse osaleda kandidaatidel, kes

esindavad poliitikas erinevaid elualasid (näiteks õpetajad, ettevõtjad, kunstnikud). Debatis osa-

leja nimetab ette antud kriteeriumide põhjal erakond. Debatis osalevad korraga kolme kuni nelja

erakonna esindajad, neist kaks täisnimekirjaga kandideerivast erakonnast ja üks osalise nimekir-

jaga  kandideerivast  erakonnast.  Täisnimekirjaga  valimistele  registreerunud erakonnad saavad

osaleda kaks korda, teised ühe korra. 

3.4. Üksikkandidaate tutvustatakse edastades ETV2 jaoks salvestatud intervjuusid (vaata punkt 2.6.).

Raadio 4

3.5. Raadio 4  korraldab kuus temaatilist debattsaadet (kolmel teemal, igaüks 55 minutit), kus igas

saates on vastamisi kuni viie erakonna esindajad. Iga erakond saab osaleda kolmes debatt-saates,

kusjuures iga kandidaat saab esineda ühel korral. 

3.6. Alates 19.01.2015. a. on hommikuprogrammis kaks korda nädalas hommikukülalise rubriigi ajal

10-12 minuti  pikkune interaktiivne saateosa “4+”. Kõigile erakondadele pakutakse võimalust

saata saatesse oma esindaja, kes peab vastama otsesaates saatejuhi ja kuulajate küsimustele.
3.7. Saate „Vaateväljas” raames antakse sõna valimiskomisjonile, räägitakse e-valimistest ning ja-

gatakse valimisõpetust.

Raadio 2

3.8. Esmaspäevast  neljapäevani,  9.-26.  veebruarini,  ajavahemikus  9.15–9.45  edastatakse

hommikuprogrammis rubriiki “Riigieksam”. Igast erakonnast kutsutakse ühte saatesse kuni 30

aastane  (k.a)  kandidaat,  kes  paikneb  oma  erakonna  üleriigilises  valimisnimekirjas  kõige

kõrgemal.

3.9. Esmaspäevast  neljapäevani,  9.-26.  veebruarini,  ajavahemikus  16.00–16.45  on  päevases

infomagasinis intervjuud valimistel kandideerivate erakondade peaministrite kandidaatidega.

4. Valimiskampaania kajastamine portaalis ERR.ee

4.1. ERR.ee  avab  jaanuaris  nii  oma  eestikeelses  portaalis  kui  selle  venekeelses  ja  ingliskeelses

alamportaalis  riigikogu valimistele  pühendatud erirubriigi  (edaspidi – valimisrubriigid).  Neist

leiab valimisteemalisi artikleid, videoid, fotosid, audioklippe ja muud interaktiivset veebisisu.

Lisaks  avaldatakse  neis  valijale  mõeldud  praktilist  informatsiooni  nagu  valimiste  korrad,



kandidaatide  andmed,  kandidaatide  teated,  erakondade  valimisplatvormid,  Vabariigi

Valimiskomisjoni teated jms.

4.2. Lisaks punktis 2.7. toodule pakub ERR koostöös Balti Filmi- ja Meediakooliga igale erakonnale

võimaluse salvestada vähemalt nelja kandidaadiga, kes on nimetatud erakonna poolt, kuni 5 mi-

nuti pikkuse intervjuu, mis edastatakse ETV2 kanalis ja ERR.ee valimisrubriigis. ERR järgib

erakondade  kandidaatide  intervjuude  esitlemisel  tasakaalustatuse  põhimõtet.  Kandidaadid

võivad neid intervjuusid kasutada ka oma kodulehekülgedel ja erakondade kandidaate tutvus-

tavatel lehekülgedel.
4.3.  Kõik tele- ja raadioprogrammide valimissaated on reaalajas jälgitavad portaalis ERR.ee ning

kohe saate järel pannakse need samas keskkonnas järelvaatamiseks ja/või -kuulamiseks.
4.4.  Alates 15. jaanuarist tõstetakse valimisrubriigi olulisemad materjalid esile ERR.ee, selle alam-

portaalide ja rubriikide esilehtedel, ERR-i mobiili- ja tahvlirakendustes ning sotsiaalmeediaväl-

jundites.

5.       Rakendamine

5.1.  Käesolev kord on täitmiseks kõigile ERR-i töötajatele.

5.2. Korra täitmise eest vastutavad programmide peatoimetajad.

5.3.  ERR-i programmides  on lisaks eelkirjeldatule ka teisi  valimistele  keskenduvaid saateid,  kus

järgitakse tavapäraselt tasakaalustuse ja erapooletuse põhimõtteid.


