Tiit Tammiste
AS Levira
levira@levira.com

Teie 12.06.2019
Meie 14.06.2019

nr 12.2-1/3992-2

Järelevalvemenetluse alustamata jätmine
Austatud Tiit Tammiste
Edastasite 12.06.2019 Rahandusministeeriumile järelevalveteate Eesti Rahvusringhäälingu
(edaspidi ka Hankija) tegevuse seaduslikkuse kontrollimiseks seoses telesaadete
välitootmisteenuse tellimisega.
Märgite järelevalveteates, et Hankija viis 2018. a. sügisel läbi riigihanke „Telesaadete
välitootmisteenuse tellimine“ viitenumbriga 194485. Hankija 09.10.2018 otsusega tunnistati
vastavaks kolme pakkuja pakkumused sh AS Levira pakkumus. Raamlepingu kontseptsiooni
kohaselt peaks Hankija tellima raamlepingu kehtivuse perioodil kõik telesaadete välitootmise
teenused asjakohaste minikonkursside tulemusel, viidatud kolme edukaks tunnistatud pakkuja
seast ning kasutama hankeväliseid pakkujaid vaid juhul kui minikonkursid ei õnnestu.
Käesoleva aasta juuli alguses (4-7.07.2019) toimub tavapärasest pidulikum juubeli
üldlaulupidu- ja tantsupidu „Minu arm“. Kõigil varasematel aastatel on AS Levira aidanud
Eesti Rahvusringhäälingul allhanke korras tantsupidu üles võtta kuivõrd nende oma tehnika
ja muud vajalikud ressursid, jäävad ürituse mastaapsust ja keerukust arvestades
ebapiisavaks. Meile üllatuslikult pole meile käesoleva ajani tulnud teadet asjakohase
minikonkursi läbiviimiseks ja pakkumuste esitamiseks raamlepingu osapoolteks olevatele
pakkujatele.
Järelevalveteates märgitud asjaolude kohta selgituste saamiseks pöördusime 13.06.2019
Hankija poole. Hankija edastas omapoolsed selgitused Rahandusministeeriumile 13.06.2019.
Hankija märkis, et Eesti Rahvusringhääling (ERR) ei korraldanud XXVII & XX laulu-ja
tantsupeo "Minu arm" otseedastamiseks ja salvestamiseks minikonkurssi raamlepingu
"Telesaadete välitootmisteenuste tellimine" (viitenumber 194485) alusel, kuna ERR ei osta
nimetatud ürituse raames riigihankes kirjeldatud välitootmisteenuseid. ERR otseedastab ja
salvestab üritused talle kuuluvate tootmisvahenditega. ERR on mitme lähiriigi rahvusliku
televisioonikanaliga sõlminud koostöölepingud, muuhulgas ka Läti Vabariigi riikliku
televisiooni State LLC Latvian Television´ga (LTV). Pooltevahelise koostöö eesmärgiks on
oskuste ja teadmiste arendamine audiovisuaalse kultuuri valdkonnas ning teletootmise
kompetentsi tõstmine suurürituste otseülekannete valdkonnas. Nimetatud eesmärkide
saavutamiseks otsustasid pooled õppida teineteise kogemustest, mis muuhulgas hõlmab ka
koostööd erinevate produtsentide juhtimisel rahvusvahelistes võttegruppides, samuti
osalemist teise poole tootmisprotsessides. Vastastikuse koostöö ning koolitamise raames
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osalevad XXVII & XX laulu-ja tantsupeo "Minu arm" otseedastamisel ja salvestamisel LTV
tehniline personal ning liikuv ülekandejaam. Rahalisi kohustusi LTV ees ERR-il ei teki“.
Rahandusministeerium tutvus ka Teie poolt edastatud raamlepingutega, mis on sõlmitud
riigihanke nr 194485 osade 1 ja 2 tulemusena, mille punktides 2.4 on sätestatud, et ERR tellib
raamlepingu kestel Teenuse osutajatelt Teenust vastavalt ERR-il tekkivale vajadusele.
Raamleping ilma minikonkurssi korraldamata ei kohusta ERR-i Teenuse osutajatelt Teenust
tellima.
Seega on Hankijal raamlepingu kohaselt õigus tellida raamlepingu esemeks olevat teenust
vastavalt vajadusele, millisel juhul korraldab Hankija minikonkursi.
Arvestades, et Hankijal puudub käesoleval juhul vajadus ja Hankija ei kavatse XXVII & XX
laulu- ja tantsupeo "Minu arm" otseedastamiseks ja salvestamiseks riigihanke nr 194485
raamlepingute alusel välitootmisteenuseid tellida, vaid kasutab selleks Hankijale kuuluvaid
tootmisvahendeid ning vastastikune koostöö Läti Vabariigi riikliku televisiooniga ei too
Hankijale kaasa rahalisi kohustusi, ei esine käesoleval juhul Hankija tegevuses riigihangete
seaduse (RHS) rikkumist seoses minikonkursi korraldamata jätmisega.
Tulenevalt eeltoodust ning juhindudes RHS § 203 lg 1 ja 3 ning § 206 lg 1 p 3 (RHS-i
rikkumist ei esine) ei alusta Rahandusministeerium järelevalveteate alusel
järelevalvemenetlust.
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