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8. KOKKUVÕTE KÜSIMUSTIKUST 
 

 

 

Avalik ringhääling 
 

1.  Millised peaksid olema avalik-õigusliku ringhää-

lingu peamised eesmärgid Eestis? 

2.  Kas liberaalsel ja konservatiivsel ringhäälingu-

alternatiivil on alternatiivi? 

3.  Milline võiks olla sobivaim eestikeelne sõna 

(sõnaühend) ingliskeelse mõiste “public service 

broadcasting” tähistamiseks? 

 

 

 

Riigi vastutus 
 

4.  Miks peaks riik vastutama ringhäälingu eest? 

5.  Milliste vahendidega, kuidas peaks riik oma vastu-

tuse tagama? 

6. Kas riikliku ringhäälingupoliitika ülesanne on 

tagada: 

 programmide kättesaadavus, 

 programmide mitmekesisus ja valikuvõimaluste 

paljusus, 

 vähemuste huvide arvestamine, 

 Eesti originaalloomingu suur osakaal tele- ja 

raadioprogrammides, 

 programmide erapooletus, objektiivsus ja tasakaa-

lustatus, 

 veel midagi muud, mis? 

7.  Millisel määral ja kuidas peaks riik ringhäälingut 

reguleerima? 

8.  Kas avaliku ringhäälingu kohustused saab täie-

likult üle anda eraettevõtlusele? Kas eraringhää-

lingule saab panna: 

 vastutuse püsiva infosideme hoidmise eest ini-

meste ja riigi vahel, 

 vastutuse demokraatia toetamise ja kindlustamise 

eest, 

 vastutuse Eesti rahvusvahelise infovahetuse eest?  
 

 

 

Avalik-õiguslik programm 
 

9.  Kas Eesti peaks ühinema programminõudeid keh-

testavate rahvusvaheliste lepingute ja konventsioo-

nidega? 

10. Kas ETV ja ER poolt edastatavate programmide 

arvu ja mahtu tuleks muuta? 

11. Milliseid Eesti poliitilise, majandusliku ja kultuuri-

situatsiooni iseärasusi peaks avalik ringhääling 

ennekõike arvesse võtma programmipoliitikas? 

12. Millistele nõuetele peaksid vastama ETV ja ER 

programmid tulevikus? 

13. Kas ETV ja ER peaksid tegutsema laial program-

mialal, osutama täisteenust võimalikult erineva 

maitse ja huvidega auditooriumigruppidele või 

piirduma kitsama valiku informatsiooni-, haridus-, 

kultuuri- ja vähemustele mõeldud saadetega? 

14. Millistele vähemusrühmadele mõeldud programme 

peaks avalik-õiguslik ringhääling pidama eriti 

oluliseks? 

15. Kas ETV ja ER peaksid säilitama oma program-

mides suure (kuni 60%) omatoodangu mahu, et 

haarata täielikumalt elu Eestis ning arendama see-

juures ka regionaaltelevisiooni ja -raadiot? 

16. Kas ETV ja ER peaksid jätkama uudiste- ja 

programmivahetust Eurovisiooniga? 

17. Mis on termini “rahvuslik ringhääling” tähendus ja 

mõistemaht? 

 

 

 

Avalik-õiguslik ringhäälinguorganisatsioon 
 

18. Kas ja miks peaks riik loobuma avaliku teenuse 

organisatsioonidest ja avalik-õigusliku ringhää-

lingu privatiseerima? 

19. Millistest funktsioonidest võiksid ETV ja ER 

tulevikus loobuda? 

20. Milline organisatsiooniline mudel (struktuur) 

tagaks kvaliteetse avaliku ringhäälinguteenuse 

Eestis? Kas ETV ja ER tuleks ühendada? 

21. Kas ETV tuleks reorganiseerida rahvuslikuks kahe 

üleriikliku kanaliga teleorganisatsiooniks, mis 

edastab avalik-õiguslikku ja kommertsprogrammi, 

kasutades osa kommertsprogrammi reklaamitulust 

avalik-õigusliku programmi tootmiseks? 

22. Kas ringhäälinguseadusega tuleks ette näha, kui 

suurt osa eelarvest peaks avalik-õiguslik ring-

hääling kasutama programmi ja tehniliste teenuste 

hankimiseks sõltumatutelt produtsentidelt ja audio-

visuaalsest erasektorist Eestis? 
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23. Milline peaks olema riigi osa meedia- ja ring-

häälingukoolituse korraldamisel Eestis? 

24. Milline peaks olema telekommunikatsioonisüstee-

mide arengumudel Eestis? 

25. Kuidas lahendada avaliku ringhäälingu tehnilise 

rekonstrueerimise küsimused Eestis, kui ETV digi-

taaltehnoloogiale üleminek ja kinnistu kaasajasta-

mine nõuab koguinvesteeringut ca 210 miljonit 

krooni? 

26. Milline on avaliku ringhäälinguorganisatsiooni roll 

infoühiskonnas? 

 

 

Avaliku ringhäälingu finantseerimine 
 

27. Milline avaliku ringhäälingu finantseerimise 

süsteem oleks Eestis sobivaim? 

28. Kas Eestis oleks võimalik kehtestada otsene 

toetusmaks avalikule ringhäälingule? 

29. Kas otsesest toetusmaksust oleks võimalik finant-

seerida kõiki avaliku ringhäälingu kulusid (ETV + 

ER)? 

30. Mis võiks kompenseerida riigi toetuse järkjärgulise 

vähendamise avaliku ringhäälingu finantseerimisel? 

31. Kas avaliku ringhäälingu finantseerimise toeks 

saaks kasutada Kultuurkapitali ja luua erifonde?  

32. Kas reklaam avalikus ringhäälingus tuleks keelata? 

Millistest allikatest kompenseerida tekkiv puudu-

jääk? 

33. Kas ja millistel põhjustel peaks riiklikku toetust 

jagama avaliku ja kommertsringhäälingu vahel? 

34. Millised on vastuargumendid pikaajalisele riigitel-

limusele ja riigilepingu sõlmimisele avalik-õigus-

like organisatsioonide ja riigi vahel? 

 

 

Avaliku ringhäälingu vastutus 
 

35. Kas ja kuidas peaksid avalik-õiguslikud ringhää-

linguorganisatsioonid andma avalikkusele aru oma 

tegevusest? 

36. Kas Eestis tuleks moodustada auditooriumi esin-

dav nõuandev organ? 

37. Kas ringhäälingunõukogu ülesandeid avaliku ring-

häälingu suhetes riigiga peaks avardama? 

38. Millised on vastuargumendid rahvusliku ringhää-

lingunõukogu moodustamiseks? 

39. Kas Valitsuse ja Riigikogu suhteid avaliku ring-

häälinguga tuleks täiendavalt reguleerida? 

 


