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RAADIO- VÕI TELEVISIOONITEENUSE OSUTAMISE TEGEVUSLOA  

                                                                  TAOTLUSE VORM 
 

LOA TAOTLEJA ANDMED 

1. Taotleja nimi:        

Telefon:        

E-post:        

Aadress:        

2. Kontaktisiku nimi:        

Telefon:        

E-post:       

3. Programmi vastutava toimetaja nimi:       

Telefon:       

E-post:        

TEGEVUSLOA  LIIK 

4. (Märkida sobiv) 

 vaba juurdepääsuga regionaalne televisiooniteenuse osutamise tegevusluba ühe või mitme 

maakonna levipiirkonnas, kus elab kuni 50 protsenti Eesti elanikkonnast; 

 vaba juurdepääsuga üleriigiline televisiooniteenuse osutamise tegevusluba levipiirkonnas, 

kus elab üle 50 protsendi Eesti elanikkonnast; 

 tingimusjuurdepääsuga regionaalne televisiooniteenuse osutamise tegevusluba ühe või 

mitme maakonna levipiirkonnas, kus elab kuni 50 protsenti Eesti elanikkonnast; 

 tingimusjuurdepääsuga üleriigiline televisiooniteenuse osutamise tegevusluba levipiirkonnas, 

kus elab üle 50 protsendi Eesti elanikkonnast; 

 regionaalne raadioteenuse osutamise tegevusluba ühe või mitme maakonna levipiirkonnas, 

kus elab kuni 50 protsenti Eesti elanikkonnast; 

 üleriigiline raadioteenuse osutamise tegevusluba levipiirkonnas, kus elab üle 50 protsendi 

Eesti elanikkonnast; 

 rahvusvaheline raadioteenuse osutamise tegevusluba välisriigile suunatud raadioprogrammi 

edastamiseks; 

 satelliittelevisiooni teenuse osutamise tegevusluba välisriigile suunatud teleprogrammi 

edastamiseks; 

 televisiooni- ja raadioteenuse osutamise ajutine tegevusluba. 

      

PROGRAMMI ISELOOMUSTUS JA MUUD ANDMED  

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 
28.08.2013. a määrus nr 54 

„Raadio- või televisiooniteenuse osutamise 
tegevusloa taotluse vormi kehtestamine” 

Lisa 
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5. Programmi iseloomustus (Võib kasutada lisalehti): 

1)  programmi struktuur; 

2)  programmi nimi; 

3)  tegevusloa taotleja ja teiste tootjate toodetud saadete osakaal programmis; 

4)  programmi peamine sihtauditoorium; 

5)  muusikateoste ja sõnasaadete, sealhulgas uudistesaadete osakaal programmis; 

Televisiooniteenuse osutamise tegevusloa taotluses märgitakse ka: 

6)  kino-, tele- ja dokumentaalfilmide osakaal programmis; 

7)  lastesaadete osakaal programmis; 

8) ühiskonnasaadete osakaal programmis;  

9) meelelahutussaadete osakaal programmis; 

Järgmiste kõrvaltingimuste kohta märgitakse taotluses andmed siis, kui kõrvaltingimused on 

kehtestatud MeeTS § 40 lõigete 3, 4 või 6 alusel: 

10)  Eesti autorite teoste miinimummaht programmis; 

11)  Eesti riigi rahalisel toetusel valminud audiovisuaalteoste miinimummaht teleprogrammis; 

12)  muusikasaadete osakaal programmis; 

13)  levipiirkonna elu kajastavate saadete maht programmis; 

14)  programmi sõnasaadete keel. 

6. Programmi maht: 

 

      tundi nädalas 

      tundi ööpäevas 

7. Programmi edastamise alustamise kuupäev (ajutise 

tegevusloa puhul märkida  programmi edastamise 

alustamise ja lõpetamise kuupäev): 

      

ANDMED PROGRAMMI LEVIPIIRKONNA JA EDASTAMISE TEHNILISE VORMI KOHTA 

8. Programmi levipiirkond (maakond, vald või linn, 

rahvusvahelise tegevusloa puhul riik): 

      

9. Teleprogrammi edastamise 

tehniline vorm (märkida sobiv):  

 maapealne levi; 

 kaabellevi; 

 satelliitlevi; 

 elektroonilise side muu liik:       

LISAANDMED 

10. Tegevusloa taotlusele lisatakse: 

1) investeerimisprogramm ja äriplaan (äriplaanis eraldi välja tuua eeldatavad kulutused 

programmi edastamise tehnilise tagamise ja autoritasude osas); 

2) juriidilisest isikust taotleja puhul taotleja isiku esindaja volitusi tõendav dokument, kui volitus 

ei tulene seadusest või juriidilise isiku põhikirjast; 

3) taotluse esitamisele eelnenud majandusaasta aruanne, kui taotlejaks on juriidiline isik, kellel 

puudub kohustus esitada majandusaasta aruanne äriregistrile. 

11.  Palun esitatud investeerimisprogramm ja äriplaan tunnistada asutusesiseseks kasutamiseks, 

kuna need sisaldavad teavet, mille avalikustamine võib kahjustada ärisaladust. (Vajadusel teha 

märge) 



 3 

Nimi:                                                  Allkiri:        Kuupäev:                                

Taotluse Tehnilise Järelevalve Ametile (Sõle 23 A, Tallinn 10614) võib esitada posti teel või 

digitaalselt allkirjastatuna (info@tja.ee) 

 

 


