Lisa 1

Raadioteenuse osutamise tegevuslubade
konkursi läbiviimise kord ja taotluste hindamise alused ning lähtekohad

1.

Üldsätted

1.1

Käskkirja lisaga 1 kehtestatakse 14 üleriigilise raadioteenuse-, 13 regionaalse
raadioteenuse- ja 1 rahvusvahelise raadioteenuse osutamise tegevusloa väljaandmise
konkursile tegevuslubade taotluste esitamise tingimused ja tähtaeg, taotluste menetlusse
võtmise kord ning taotluste lahendamise lähtekohad. Samuti sätestatakse konkursi
läbiviimise kohta selgituste küsimise ja neile vastamise kord.

1.2

Konkursi korraldab ja tegevusloa annab välja Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet
(lühendatult TTJA, edaspidi Konkursi Korraldaja).

1.3

Konkursile esitatud taotluste vastavust meediateenuste seaduse (edaspidi MeeTS)
nõuetele ja MeeTSi § 40 lõigete 3 ja 4 alusel kultuuriministri 13.02.2019 käskkirjaga nr
31, mida muudeti kultuuriministri 11.03.2019 kärkkirjaga nr 56, (edaspidi
kultuuriministri käskkiri) kehtestatud kõrvaltingimustele kontrollib Konkursi Korraldaja,
võttes nõuetekohased taotlused menetlusse.

1.4

Kui konkursil on ühele loale mitu nõuetekohast taotlust, suunatakse need parima
pakkumise väljaselgitamiseks valikmenetluses hindamiseks ja TTJA peadirektorile
ettepanekute tegemiseks MeeTS § 41 alusel moodustatud nõuandvale komisjonile
(edaspidi Komisjon).

2.

Konkursi objektid

2.1

Konkursi objektid on 14 üleriigilise raadioteenuse-, 13 regionaalse raadioteenuse- ja üks
rahvusvahelise raadioteenuse osutamise tegevusluba, nagu on märgitud kultuuriministri
käskkirja punktides 1 kuni 28. Kõik tegevusload on kehtivusega 17.11.2019. a. kuni
16.11.2024. a. Kultuuriminister on meediateenuste mitmekesisuse tagamise eesmärgil
kehtestanud oma käskkirjaga tegevuslubade kõrvaltingimused ja nende hindamise alused.

2.2

Taotlejad on kohustatud tasuma riigilõivu 640 eurot iga konkursile esitatud tegevusloa
taotluse läbivaatamise eest (makse saaja: Rahandusministeerium, SEB Pank a/a
EE891010220034796011, Swedbank a/a EE932200221023778606, Nordea pank a/a
EE701700017001577198, kõigile viitenumber 2900080050 Selgitus: riigilõiv
meediateenuse loaga seotud toimingu eest).
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2.3

Konkursi objektid antakse välja ühele tegevusloale mitme nõuetekohase taotluse korral
valikmenetluses parima pakkumise väljaselgitamisest lähtuvalt või ühele loale esitatud
ühe taotluse korral taotluse nõuetekohasuse põhjal, sellisel juhul loetakse parimaks
pakkujaks taotleja, kes tegi ainsa nõuetekohase pakkumise.

3.

Konkursi läbiviimise korra kohta selgituste andmine

3.1

Taotlejal on õigus saada konkursi läbiviimise korra kohta selgitusi. Küsimused esitatakse
kirjalikult selgitustaotlusena eesti keeles e-posti teel Konkursi Korraldaja
kontaktisikutele: Peeter Sookruus (tel: 667 2082, e-post: peeter.sookruus@ttja.ee või
Tais Vakrõõm (tel: 667 2084, e-post: tais.vakroom@ttja.ee).

3.2

Konkursi Korraldaja on kohustatud andma selgitusi konkursi läbiviimise korra kohta 3
tööpäeva jooksul alates vastava taotluse saabumisest. Vastamisele kuuluvad need
selgitustaotlused, mis on Konkursi Korraldajale laekunud hiljemalt 5 tööpäeva enne
tegevusloa taotluse esitamise tähtaega.

4.

Tegevusloa taotlusele esitatavad nõuded

Tegevusloa taotlus peab sisaldama järgmisi dokumente ja andmeid ning vastama järgmistele
nõuetele:
4.1

majandus- ja kommunikatsiooniministri 28.08.2013 määruse nr 54 „Raadio- või
televisiooniteenuse osutamise tegevusloa taotluse vormi kehtestamine“ vormikohaselt
täidetud tegevusloa taotlus. Taotluse vormi punktis 5 „programmi iseloomustus“ nõutud
andmete esitamisel on soovitav kasutada lisalehti programmi pikemaks
iseloomustamiseks ning näitamaks, mil viisil programm täidab kultuuriministri
käskkirjaga kehtestatud tegevusloa kõrvaltingimusi, s.h vastavust raadioprogrammi
peamisele sihtrühmale. Muusika suurema osakaaluga programmide puhul tuleb taotluses
kirjeldada pakutava muusika formaati ja suunatust programmi peamisele sihtrühmale;

4.2

taotluse esitamisele eelnenud majandusaasta aruanne, kui taotlejaks on juriidiline isik,
kellel puudub kohustus esitada majandusaasta aruanne äriregistrile;

4.3

tegevusloa taotluse ja selle juurde kuuluvad dokumendid peab olema allkirjastanud
taotleja seaduslik esindaja. Kui tegevusloa taotluse on allkirjastanud taotleja volitatud
esindaja, siis lisada tema volitusi tõendav volikiri;

4.4

andmeid, mis tõendavad taotleja jätkusuutlikkust raadioteenuse osutamisel taotluses
kirjeldatud struktuuri ja planeeritud levipiirkondadega raadioprogrammi tootmisel ja
edastamisel eelseisva viie aasta jooksul, lisades taotlusele äriplaani ja
investeerimisprogrammi.

4.5

tegutseval raadioteenuse osutajal andmeid, mis võimaldavad MeeTS § 32 p 3 alusel
hinnata tegevusluba taotleva isiku positsiooni konkurentsis raadioteenuste turul, näidates
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tema ligikaudset turuosa raadioreklaami turul ja osakaalu raadioauditooriumis konkursile
eelneval aastal ja andmete olemasolu korral ka konkursi toimumise aastal.
4.6

Äriplaan peab sisaldama vähemalt järgmist teavet:

4.6.1 teavet teenuseosutaja senise tegevuse kohta, lühiülevaadet tema ajaloost ja tähtsaimast
senises tegevuses ning visiooni ja eesmärki, mida tahetakse äriplaaniga saavutada;
4.6.2 andmeid mis näitavad kuidas tagatakse taotluses kirjeldatud struktuuriga ja planeeritud
levipiirkondadega raadioprogrammi jätkusuutlik tootmine ja edastamine viie aasta
jooksul, näidates ära aastate lõikes kavandatud reklaamitulud ja muud tulud ning kulud,
s.h. tööjõukulud, kulud tehnikaseadmetesse, levikulud, autoritasud ja muud kulud;
4.6.3 olemasolu korral andmeid programmi peamise sihtrühmani parema jõudmise eesmärgil
pakutavate lisateenuste, sealhulgas raadioprogrammi veebilehel olevate lisateenuste
kohta.
4.7

Investeerimisprogrammis peab näitama aastate lõikes investeeringuid, mida kavatsetakse
teha viie aasta jooksul äriplaanis seatud eesmärkide täitmiseks, näidates katteallikaid ja
tuues esile peamised investeeringud ning kulutused tööjõule, tehnilistesse vahenditesse,
programmide leviks ja muuks tarvilikuks;

4.8

Konkursi korraldaja hindab kogumis tegevusloa taotleja jätkusuutlikkust taotleja esitatud
andmete põhjal, arvates jätkusuutlikuks need taotlejad, kelle esitatud andmed tõendavad
tema kestvat võimekust kavandatud teenuse osutamisel ja kellel pole tema
jätkusuutlikkust mõjutada võivaid maksuvõlgnevusi taotluse esitamise ajal.

5.

Tegevusloa taotluse esitamise kord ja tähtaeg

5.1

Tegevusloa taotlus esitatakse Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametile (Sõle 23 A,
10614 Tallinn, e-post: info@ttja.ee), saadetakse posti või e-posti teel hiljemalt
06.05.2019. a. Taotluse esitamise tähtpäeval postitatud taotlus loetakse tähtaegselt
esitatuks.

5.2

Taotluses märgitakse kultuuriministri 13.02.2019 käskkirja nr 31, mida muudeti
kultuuriministri 11.03.2019 käskkirjaga nr 56, vastav punkt, näidates millisele, mis liiki
ja millise levipiirkonnaga tegevusloale taotlus esitatakse.

5.3

Taotleja võib enne tegevusloa taotluse esitamise tähtaega oma taotlust muuta, selle tagasi
võtta või esitada uue taotluse.

5.4

Tegevusloa taotlust, mis esitatakse pärast taotluse esitamise tähtaega, läbi ei vaadata ning
sellest teatatakse taotlejale viivitamata.
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5.5

Taotleja võib teha tegevusloa taotlusele ja sellele lisaks esitatud dokumentide juurde
märke, paludes lugeda need asutusesiseseks kasutamiseks, kuna need sisaldavad teavet,
mille avalikustamine võib kahjustada ärisaladust.

6.

Tegevusloa taotluste kontrollimine ja menetlusse võtmine

6.1

Kõik tähtaegselt esitatud tegevusloa taotlused vaatab esmalt läbi Konkursi Korraldaja,
kontrollides taotluste ja koos nendega esitatud dokumentide ning kavandatava tegevuse
vastavust meediateenuste seaduse, kultuuriministri käskkirja ja käesoleva käskkirja
nõuetele.

6.2

Konkursi Korraldaja hindab kas taotluses esitatud andmed tõendavad tema
jätkusuutlikkust nõuetekohase teenuse osutamisel ja kas on täidetud nõuded programmile,
samuti kultuuriministri kehtestatud kõrvaltingimuste, s.h. raadioprogrammi sõnasaadete
keele osas.

6.3

Konkursile esitatud tegevusloa taotluste, koos nendega esitatud dokumentide ja neis
sisalduvate andmete vastavust meediateenuste seaduses ning käesolevas käskkirjas
märgitud nõuetele kontrollitakse käesoleva käskkirja punktis 6 sätestatud korras 7
tööpäeva jooksul tegevusloa taotluste esitamiseks määratud tähtpäevast arvates.
Nõuetekohased taotlused võetakse menetlusse.

6.4

Kui taotleja jätab taotluses korrektselt esitamata MeeTS §-s 39 nõutud andmed või pole
nõuetekohaselt esitanud MeeTS § 39 lõikes 6 märgitud dokumente või käesoleva
käskkirja punktis 4 märgitud andmeid, määrab Konkursi Korraldaja taotluse esitajale
tähtaja puuduste kõrvaldamiseks.

6.5

Kui taotleja jätab Konkursi Korraldaja poolt määratud tähtajaks puudused kõrvaldamata,
jätab Konkursi Korraldaja taotluse uuesti läbi vaatamata ja menetlusse võtmata. Taotluse
menetlusse võtmata jätmine vormistatakse TTJA peadirektori otsusena ning see
edastatakse sellele taotlejale.

7.

Tegevusloa taotluste lahendamise lähtekohad mitme nõuetekohase taotluse korral
valikmenetluses

7.1

Komisjon hindab menetlusse võetud taotluste vastavust kultuuriministri käskkirjaga
kehtestatud kõrvaltingimustele, lähtudes sama käskkirjaga kehtestatud kõrvaltingimuste
hindamise alustest.

7.2

Kui Komisjon taotluste hindamisel leiab, et taotleja tegi parima pakkumise, tehakse TTJA
peadirektorile ettepanek tegevusloa väljaandmiseks valikmenetluses parimaks osutunud
pakkujale. Kui taotleja ei osutunud valikmenetluses parimaks pakkujaks, teeb Komisjon
TTJA peadirektorile ettepaneku keelduda tegevusloa väljaandmisest sellele taotlejale.

7.3

Komisjon lähtub menetlusse võetud taotluste hindamisel MeeTS § 32, § 35 lõikes 1 ja §des 39, 40, 43 ja 44 sätestatust, kultuuriministri käskkirjaga kehtestatud tegevusloa
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kõrvaltingimustest ja nende hindamise alustest, käesolevast käskkirjast ja selle lisast nr
1, tegevuslubade taotluste hindamise nõuandva komisjoni töökorrast, taotlustes ja
nendele lisatud dokumentides esitatud andmetest ning hindab kogumis taotluse vastavust
kultuuriministri poolt kehtestatud kõrvaltingimustele vastavalt järgmises punktis
märgitule.
8.

Kultuuriministri poolt kehtestatud kõrvaltingimuste
kultuuriministri kehtestatud hindamise alustel

8.1

Konkursi Korraldaja esitab Komisjonile taotluste kontrollimise tulemusel saadud andmed
selle kohta, kuidas on taotluses täidetud programmi sõnasaadete keele, programmi
sõnasaadete osakaalu, programmis edastatavate muusikateoste mahust Eesti autorite
loodud muusikateoste osakaalu, levipiirkonna elu kajastavate saadete osakaalu ja
levipiirkonna nõuded, samuti kultuuriministri käskkirja punkti 30 nõuded.

8.2

Komisjon annab Konkursi Korraldaja poolt taotluste kontrolli tulemuste põhjal
valikmenetlusse võetud taotluste kohta hinnangud, näidates kas taotlustes esitatu täidab
või ei täida käesoleva lisa punktis 8.1 märgitud kõrvaltingimusi ja kultuuriministri
käskkirja punkti 30 nõudeid, lähtudes kultuuriministri käskkirja punktis 29.1 sätestatust.

8.3

Kõrvaltingimuse „raadioprogrammi peamine sihtrühm“ juures hindab Komisjon
kultuuriministri käskkirja punktist 29.2 lähtuvalt taotluses kavandatud raadioprogrammi
vastavust programmi peamisele sihtrühmale, hinnates kümnepunktises skaalas (näiteks:
10 – vastab kõige rohkem, 5 – vastab keskmiselt, 1 – vastab kõige vähem) kuidas on
programmis olemas kultuuriministri käskkirjas märgitud elemendid ja mil määral vastab
kogu kavandatud programm peamisele sihtrühmale.

8.4

Kõrvaltingimuste hindamisel mitme taotluse võrdväärseks osutumise korral võib lisaks
hinnata taotlejate majanduslikku olukorda, võrreldes äriplaani ja investeerimisprogrammi
ning muude saadud andmete põhjal taotlejate jätkusuutlikkust kavandatava programmi
tootmisel ja edastamisel.

8.5

Valikmenetluses osutub parimaks pakkujaks komisjoni liikmete antud hinnete keskmise
alusel kujunenud pingereas kõige suurema keskmise hinde saanud pakkuja.

9.

Tegevuslubade väljaandmine või väljaandmisest keeldumine

9.1

TTJA peadirektor teeb otsuse tegevuslubade väljaandmise või väljaandmisest keeldumise
kohta kolme kuu jooksul pärast taotluste esitamise tähtaega.

9.2

Tegevusloa väljaandmise käskkirjas võib Konkursi Korraldaja märkida tegevusloa
tingimustes kui nõuded programmile selle tegevusloa taotleja pakkumises programmi
iseloomustuse kohta esitatud andmed.
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9.3

Raadioteenuse osutamise tegevusloa saanutel on raadioteenuse edastamiseks vajalik
taotleda TTJA-lt sagedusluba.

9.4

Kui tegevusloa saanud isik ei ole rohkem kui ühe kuu jooksul edastanud MeeTS-i
nõuetele, tegevusloa tingimustele ja kõrvaltingimustele vastavat programmi ja MeeTS §
45 alusel on tunnistatud antud tegevusluba kehtetuks või tegevusloa saanud isik loobub
tegevusloast kuue kuu jooksul pärast loa väljaandmist, võib TTJA peadirektor anda selle
tegevusloa samal konkursil valikmenetluses paremuselt järgmiseks osutunud pakkujale.

10.

Konkursi lõppemine
Konkurss konkursi objekti osas lõpeb, kui:

10.1 parimale pakkujale või ühele loale ainsa nõuetekohase taotluse esitanud taotlejale
väljastatakse tegevusluba;
10.2 kui taotluste kontrollimisel ja menetlusse võtmise otsustamisel on leitud, et ükski esitatud
taotlus ei vasta MeeTS-i §-de 32 ja 39 nõuetele;
10.3 tähtajaks ei esitatud ühtegi tegevusloa taotlust.
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