
 
 

MINISTRI KÄSKKIRI 

Tallinn                                                            kuupäev digitaalallkirjas nr 7-17/.1/2023_15  

 

 

Toetuse eraldamine taotlusvoorust 

“Eesti sõltumatu erameedia poolt venekeelset inforuumi tasakaalustava ja ühist inforuumi 

kujundava ajakirjandusliku sisu loomise ja edastamise toetamine“  

 

Vabariigi Valitsuse 9. juuni 2022. a määruse nr 62 „Kultuuriministeeriumi põhimäärus” § 5 lg 2 

punkti 9 ja kultuuriministri 8. detsembri 2022. a  määruse nr 20 „Eesti sõltumatu erameedia poolt 

venekeelset inforuumi tasakaalustava ja ühist inforuumi kujundava ajakirjandusliku sisu loomise 

ja edastamise toetamise tingimused ja kord“ § 12 lõike 1 alusel, kooskõlas kultuuriministri 

16.  detsembri 2022. a käskkirjaga nr 201 kinnitatud taotlusvooru „Eesti sõltumatu erameedia poolt 

venekeelset inforuumi tasakaalustava ja ühist inforuumi kujundava ajakirjandusliku sisu loomise 

ja edastamise toetamine“ hindamisjuhendiga  ja lähtudes 16.  detsembri 2022. a käskkirjaga nr 201 

moodustatud hindamiskomisjoni  19. jaanuari 2023. a  koosoleku protokollist nr 2-1.9/2023_13: 

1. Rahuldan järgmiste taotlejate taotlused arvestades komisjoni protokollis toodud põhjendusi: 

 

Nr Reg. nr Taotleja nimi Projekti nimi Summa 

1.1 7-17/5986 AS Postimees Grupp 
(10184643) 

Kvaliteetse ja ausa 
venekeelse ajakirjandusliku 

sisu loomine ja selle viimine  
Eesti venekeelse lugejani 

DIGIMEEDIA vahendusel ja 
seeläbi Eesti ühise info- ja 
aruteluruumi tugevdamine. 

300 000.00 

1.2 7-17/5981 Delfi Meedia AS 

(10586863) 

Eesti ühiskonna arendamine 

läbi venekeelse ajakirjanduse 
tugevdamise RusDelfis 

300 000.00 

1.3 7-17/5979 AS Äripäev 

(10145981) 

Eesti sõltumatu erameedia 

poolt venekeelset inforuumi 
tasakaalustava ja ühist 

inforuumi kujundava 
ajakirjandusliku sisu loomise 
ja edastamise toetamine. 

 

217 000.00 



Nr Reg. nr Taotleja nimi Projekti nimi Summa 

1.4 7-17/5988 OÜ Põhjaranniku 
Kirjastus (14710596) 

"Sõltumatu ajakirjanduse  
sisu ja kättesaadavuse 

suurendamine Ida-Virumaa 
venekeelsetele elanikele" 

183 000.00 

   KOKKU: 1 000 000.00 

 

2. Jätan rahuldamata järgmiste taotlejate taotlused, arvestades komisjoni protokollis toodud 
põhjendusi: 

 

Nr Reg. nr Taotleja nimi Projekti nimi 

2.1 7-17/5983 Duo Media Networks OÜ Õhtu (vene k), E-R õhtuti, 23min, 

argipäevaõhtune päevakajaline vestlus- ja 

intervjuusaade, mis pakub senistele ja uutele 

vaatajatele sõltumatut ja head ajakirjandust 

ning inforikast meelelahutust 

2.2 7-17/5984 Kultuuritahvel MTÜ Ajalehe Vestnik Tartu väljaandmine, 

kvaliteetse venekeelse meediasisu tootmine 

ja edastamine Tartu linna venekeelsele 

lugejaskonnale aastal 2023 

2.3 7-17/5985 Delfi Meedia AS Vähema internetikasutuse harjumusega 

venekeelse auditooriumi informeerimine 

paberlehega Эстонский Экспресс 

2.4 7-17/5987 AS Postimees Grupp Postimehe venekeelse uudistoimetuse loodud 

ausa ja lääneliku venekeelse ajakirjandussisu 

viimine Eesti venekeelse lugejani 

PABERVÄLJAANNETE vahendusel ja 

seeläbi Eesti ühise inforuumi tugevdamine. 

 

3. Jätan rahuldamata järgmise taotleja taotluse: 

Taotluse 

nr 

Taotleja nimi Põhjendus 

7-17/5989 Subbmedia OÜ Taotleja ei vasta kultuuriministri 08.12.2022 määruse nr 20 

„Eesti sõltumatu erameedia poolt venekeelset inforuumi 



Taotluse 

nr 

Taotleja nimi Põhjendus 

tasakaalustava ja ühist inforuumi kujundava 
ajakirjandusliku sisu loomise ja edastamise toetamise 

tingimused ja kord“ (edaspidi määrus) § 4 lõike 1 punktis 2 
nimetatud nõudele. 
Määruse § 4 lõige 1 punkt 2 sätestab, et taotlejaks võib olla 

Eestis registreeritud eraõiguslik juriidiline isik, kellel on 
vähemalt kuus kuud enne taotluse esitamist nii eesti- kui ka 
venekeelne toimetus. Kultuuriministeerium toetuse andjana 

küsis taotlejalt toetuste menetlemise süsteemi kaudu 
19.01.2023 selgitust, viidet vms materjali taotleja (s.o 

Subbmedia OÜ) eesti- ja venekeelse toimetuse olemasolu 
kohta. Taotleja vastas 24.01.2023: „Venekeelseid saateid 
edastab TV3+. Seetõttu on selle kanali eetris ka venekeelsed 

saated. TV3+, TV3 kanalitel on aktiivsed venekeelsed ja 
eestikeelsed toimetused, mis on tegutsenud rohkem kui 

nõutud kuus kuud.“ Määruse § 4 lõike 1 punktis 2 nimetatud 
nõue on seatud taotlejale ehk Submedia OÜ-le, mida ei saa 
täita kolmanda isiku kaudu. Kanalid TV3+ ja TV3 kuuluvad 

AS-ile All Media Eesti ja seega Sumbedia OÜ ei vasta 
määruse § 4 lõike 1 punktis 2 nimetatud nõudele ning 

seetõttu ei saa toetuse andja tunnistada taotlejat nõuetele 
vastavaks. 
 

Määruse § 12 lõike 1 ja lõike 6 punkti 1 alusel ja lähtudes 
eespool toodust jätta Subbmedia OÜ taotlus rahuldamata. 

 

 

4. Punktis 1 määratud toetused makstakse toetuse saajale välja 10 tööpäeva jooksul pärast 

käskkirja kinnitamist. 

 

5. Punktis 1 määratud toetuste saajad esitavad toetuse kasutamise aruande Kultuuriminis-

teeriumile e-keskkonna kaudu 30 tööpäeva jooksul pärast abikõlblikkuse perioodi. 

 

 

(allkirjastatud digitaalselt) 

Piret Hartman 


