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EV100 toimkond kutsub autoreid ja esitajaid aktiivselt osalema Eesti riigi
sünnipäeva programmis, muuhulgas on tulemas konkurss Eesti riigi sünni-
tekstide viisistamiseks.

„Meil küpseb idee kuulutada välja
konkurss meie riigi sünniga seotud
tekstide viisistamiseks. Konkursi toimu-
mine jääb ilmselt aasta teise poolde,“
rääkis EV100 kommunikatsioonijuht
Anneli Ohvril. „Näiteks võiks keegi
viisistada „Manifesti Kõigile Eestimaa
Rahwastele“. Või siis miks mitte luua räpi-
versioonid maanõukogu otsustest. Mis
tekstid tulevad konkursile, on veel lahtine.“

Samal ajal on juba praegu autoritel ja
muusikutel võimalus kaasa lüüa oma
ideega, kuidas võiks EV100 sünnipäeva
tähistada teiste maailma pealinnade
linnaruumis. „Otsime ideekonkursiga
häid ideid, kuidas tutvustada Eestit

välisriikide linnade avalikus ruumis,“
rääkis Ohvril.

Kui aga kellelgi on südame peal lihtsalt
soov Eesti Vabariigile mõni kingitus teha,
olgu see siis ükskõik milline, on väga
oodatud selle ülespanek EV100 veebi.
„Tänaseks on kingitusi ja sündmusi EV100
programmis paarisaja ringis, neist
paljusid saab näha meie kodulehel
www.EV100.ee. Kingitustele pakume
omalt poolt kommunikatsioonituge.“

Kes soovib EV100 osas rohkem infot või
aktiivselt kaasa lüüa, peaks võtma
ühendust Anneli Ohvriliga või uurima
lähemalt EV100 kodulehte!
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Protsendipõhimõte kehtib ka muusika valdkonnas
tegutsejatele!

Vabariigi Valitsus leppis oma 2007-2011 a.
tegevusprogrammi “Kultuuripoliitika” osas
kokku, et seadustatakse põhimõte, mille
kohaselt kasutatakse ühte protsenti riigi
poolt tellitud avaliku ruumina käsitatavate
hoonete investeeringuteks mõeldud
summadest kunstiteoste siht-tellimiseks.
Selle abil rikastatakse avalikku keskkonda.
See ongi protsendipõhimõte.

Kultuuriministeerium valmistas järgnevate
aastate jooksul ette eelnõu, mille eesmärk
oli avaliku ruumi ning ehitatud keskkonna
esteetiline rikastamine ja inimsõbraliku
ning harmoonilise keskkonna loomine
kunstide sünteesi kaudu. Eesmärgi
täitmiseks nähti ette riiklik siht-
finantseerimine kunstiteoste loomise
tellimiseks.

Protsendiseadus määratleb üsna täpselt,
millistel juhtudel tuleks seda rakendada.
Valik sõltub sellest, kes on ehitustöö tellija,
milline on hoone otstarve, ühiskondlik
funktsioon ja ehitustöö maksumus.

Seega ei rakendu antud seadus mitte
kõikidele Eesti ehitatavatele hoonetele,
vaid ainult avaliku otstarbega hoonetele.
Tellija osas on määratlus üsna piiratud:
protsendiseaduse sätete rakendamiseks
peab tellija olema riik või riigiasutus,
avalik-õiguslik juriidiline isik või selle
asutus.

Seega tekib kunstiteoste tellimise
kohustus juhul, kui hoone omanik on riik
või riigiasutus (näiteks Kultuuri-
ministeerium, Eesti Kunstimuuseum);
avalik-õiguslik juriidiline isik (näiteks ERR,
Tartu Ülikool) või selle asutus (näiteks
Tartu Ülikooli Raamatukogu, Tartu Ülikooli
Eesti Geenivaramu); riigi või selle asutuse
või avalik-õigusliku isiku asutatud
sihtasutus  (näiteks SA Eesti Draama-
teater); sihtasutus, mille nõukogu
vähemalt pooled liikmed määravad riigi
asutused või avalik-õiguslikud juriidilised
isikud või nende asutused (näiteks Viljandi

Muuseum), riigi äriühingud (näiteks Eesti
Energia), aga ka eraõiguslik juriidiline isik,
mis täidab põhi- või kõrvaltegevusena
avalikes huvides ülesannet, millel ei ole
tööstuslikku ega ärilist iseloomu ja mille
täitmist põhiliselt rahastab riik (näiteks SA
Arvo Pärdi Keskus). Eraldi väärib
rõhutamist, et seadus kehtib ka Riigi
Kinnisvara Aktsiaseltsile ja kõigile tema
omandis olevatele hoonetele.

Kunstiteose hind: 7500 € – 65000 €

Seadus annab kunstiteoste tellimise
kohustusele ka selged rahalised
piirmäärad. Kunsti tuleb tellida, kui kõigi
ehitustööde ja projekteerimisega seotud
lepingute maksumus koos käibemaksuga
ületab riigihanke kolmekordset piirmäära
(täna 750 000 eurot). Sellisel juhul peab
tellitava kunstiteose hind olema vähemalt
7500 eurot. Kunstiteose tellimise piirhind
on 65 000 eurot.

Konkurss

Seadus näeb ette, et kunstiteose tellimise
konkurss tuleb välja kuulutada esimesel
võimalusel, kuid mitte hiljem kui aasta
pärast viimase ehitustööde hankelepingu
sõlmimist.

Konkursile esitatud kunstiteose kavandeid
hindab vähemalt viieliikmeline žürii. Žürii
liikmetest vähemalt kaks kolmandikku
nimetab kujutava kunsti alal tegutseva
loomeliidu juhatus. Ülejäänud žüriiliikmed
nimetab tellija ning  žürii otsusel parima
kavandi esitanud osaleja kuulutab tellija
võitjaks.

Ülevaate käimasolevatest konkurssidest
avaldab oma veebilehel Kultuuri-
ministeerium.

Mida võib tellida?

Kunstiteose mõiste on 21. sajandil
piisavalt lai, et leida igasse keskkonda ja
iga tegevusalaga sobiv ruumi rikastav teos.
Tellida võib nii traditsioonilist õli- või

akrüülmaali, graafikat, skulptuuri, foto-
kunsti, installatsioone, videoteoseid,
valgus- kui ka heliobjekte.

Tellitav kunstiteos tuleb avalikult ja püsivalt
eksponeerida hoones või selle
territooriumil, mille ehitushanke käigus
teos on tellitud.

Teemat kokku võttes võib öelda, et kuigi
protsendiseaduse rakendamine ja tellijate
eelistused annavad paremad võimalused
eelkõige kujutava kunsti loomisega tege-
levatele autoritele, on oluline siinjuures
märkida, et ka helikunsti valdkonnas
loodav teos mahub antud seaduse alla.
Loodame, et vähemalt muusika vald-
konnas tegutsevad tellijad hakkavad
edaspidi pöörama senisest rohkem
tähelepanu võimalusele tellida avaliku
ruumi rikastav heliteos.

Iga loomeinimese huvides võiks aga olla
suuremate riigiga soetud ehitusobjektide
valmimisel silm peal hoida ja miks mitte ka
ise julgelt oma lahendusi välja pakkuda!
Sest iga protsent on kulda väärt!

Urmas Ambur
Juba üle viie aasta on Eestis kehtinud nn protsendiseadus ehk ametliku nimetusega kunstiteoste tellimise seadus.
Antud seaduse eesmärgiks peaks olema avaliku ruumi rikastamine kunstiteostega.

Urmas Ambur
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Eesti Esitajate Liit eraldas 2015. aastal loovisikutele loometoetusi ja stipendiumeid kokku summas 133 865,53 eurot.
Vabakutselise loovisiku loometoetuse taotlusi esitati eelmisel aastal 18, millest 6 jäeti rahuldamata.

Eesti Esitajate Liidule esitatud 288
stipendiumitaotlusest rahuldas komisjon
111. Stipendiumeid anti loovisikutele
loometegevuseks ja sellega seotud
täiendusõppeks. Täiendõppe valdkonnas
eraldati liikmetele stipendiumeid
valdavalt õpingute rahastamiseks ja
täiendkoolitustel osalemiseks. Eelmisel
aastal alustasid mitmed stipendiaadid
oma õpinguid just Inglismaal. Joonatan

Toomiste ja Joosep Eendra asusid õppima
BIMM (British & Irish Modern Music)
Instituudis Londonis, kus jätkas 2015.
aastal õpinguid ka Janek Valgepea. Samas
linnas on veel Iiris Vesik, kes on Gold-
smiths´i Ülikoolis omandamas bakalau-
reuse kraadi, ning Heldur Harry Põlda, kes
alates sügisest asus Guildhalli Muusika- ja
Draamakõrgkoolis õppima ooperiõppe
programmis. Inglismaal alustas teiste seas

oma muusikaõpinguid ka Grettel Killing,
kelle eriala The Royal Northern College of
Music´us on Popular Music Performance..
Soomes omandavad Susanna Aleksandra
Veldi ja Heikko-Joseph Remmel
jazzmuusika teadmisi Sibeliuse Akadee-
mias, kus Elizabeth Paavel  lõpetas sel
kevadel magistrantuuri õpingud.
Loomingulise tegevuse soodustamiseks
eraldati stipendiumeid ansamblite Svjata

Loometoetusi ja stipendiume jagati 134 000 euro eest

Jätkub järgmisel leheküljel
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Vatra, Boogie Company, Trad.Attack!,
Würffel ja The Sun liikmetele ning mitmele
lauljale ja muusikule.
Kes saavad toetusi ja stipendiume?
Loometoetuse taotlemisel ja ka toetuse
saamise perioodil peab loovisik vastama
loovisikute ja loomeliitude seaduse §-s 16
toodud tingimustele. Vabakutselise loov-
isiku loometoetuse saamise õigus on isikul,
kes ei saa loometegevusest sissetulekuid,
ta ei ole saanud tulu võlaõigusliku lepin-
gu alusel vähemalt loometoetuse taotle-
misele eelnenud kuul, ega saa tulu
vabakutselise loovisiku loometoetuse
maksmise ajavahemikul. Seaduse kohaselt
ei arvata loometegevusest saadava
sissetuleku hulka loovisikule laekuvat
loometegevusest saadavat sissetulekut,
mille suurus ei ületa poolt miinimum-
palgast kuus ja tulumaksuseaduse § 19
lõikes 3 nimetatud tulumaksuga mitte-
maksustatavat tulu. Kui loovisik on esita-
nud loometoetuse taotlemisel loomeliidu-
le teadlikult valeandmeid või kui vaba-
kutseline loovisik ei vasta enam loovisikute
ja loomeliitude seaduse §-s 16 sätestatud
tingimustele, siis loometoetuse maksmine
lõpetatakse. Teadlik valeandmete esita-
mine toob kaasa selle, et loovisik kaotab

3 aastaks loometoetuse taotlemise õiguse
ja ta on kohustatud tagastama valeandme-
te esitamise tulemu-sena saadud toetuse.
Vabakutselise loovisiku loometoetuse
taotluse esitamise õigus on loovisikul,
kelle loometööga seotud tegevuses on
tekkinud periood, mil tema sissetulek ei
ületa poolt loovisikute ja loomeliitude
seaduse § 18 lõikes 5 nimetatud loome-
toetuse suurusest kuus. Loometoetuse
taotlemiseks peab vabakutseline loovisik
olema eelnevalt registreerinud ennast kui
aktiivne loovisik loomeliitude andme-
kogus.

„Loomeliitude andmekogu“ on leitav
Ettevõtjaportaalist loomeliidud.rik.ee ning
igal loovisikul on võimalus oma teosed ja
esitused andmekogus peetavas loome-
registris registreerida.
Loometegevuseks stipendiumite eralda-
misel eelistas komisjon 2015. aastal pro-
jekte, millel ei olnud ettevõtluse tunnuseid
ning mis oma olemuselt vastasid tulu-
maksuseaduse § 19 lõikes 7 toodud
stipendiumi mõistele.
Tunnustus kõikidele tublidele stipendiaa-
tidele.

Loometoetusi ja stipendiume jagati 134 000 euro eest
Algus eelmisel leheküljel

 Iiris Vesik oma uue plaadi ‘Hope’ esitlusel Von Krahlis. Foto: Scanpix/Õhtuleht, Tiina Kõrtsini

Soundalyzeri projektijuht Evelin Kuusik
selgitab, et seda nime kandev teenus
sündis juba paari aasta eest, kuid jõuab
alles nüüd pärast põhjalikku tarkvaralist
arendustegevust tarbijateni. Tegu on
tarkvaraga, mis mõõdab iga digiformaa-
dis muusikapala või reklaami nn jalajälge
ja suudab selle abil leida eetrist kiiresti ja
operatiivselt üles kõik fonogrammid. Prak-
tikas on teenuse üheks suuremaks siht-
grupiks raadiod ja teled, kes peavad iga
kuu edastama autorikaitse organisat-
sioonidele detailseid raporteid mängitud
fonogrammide kohta ning on seda seni
teinud käsitsi ja küllaltki suure ajakuluga.
Rääkimata võimalikest sisselipsanud
vigadest. Soundalyzer süstematiseerib
fonogrammid mõne minutiga vastavalt
soovitud parameetritele.
Teine tarbijagrupp on Evelin Kuusiku
sõnul muusikud ja autorid ise, kes saavad
endaga seotud muusika mängimist ise
Soundalyzeri kodulehel vaadata. Aga
miks mitte ka teiste lugusid jälgida ja selle
info abil oma promotsiooni lihvida.
Praegu pakutakse seda võimalust kõigile
registreerunutele tasuta.

Kolmas huvigrupp on reklaamitootjad,
kes soovivad samuti kontrollida, kas
nende poolt tellitud reklaam ikka õigel
ajal ja õiges mahus eetris oli.
Soundalyzer lisab järjest infot muusika-
palade kohta ja suudab tänaseks eristada
juba valdavat osa Eesti raadiotes mängita-
vast muusikast. Kokku on andmebaasis
jalajälg enam kui miljonist loost ja see
täieneb iga päev. Tahate näiteks teada,
kui palju on mängitud aasta algusest 11.
märtsini raadiotes Ott Leplandi? Aga
palun! Vastus tuleb 5 sekundiga: 729
korda! Ja mõistagi täpsemad andmed iga
kanali kohta. Selgub, et enim mängis sel
perioodil Leplandi StarFM (239) ja kõige
vähem Raadio2 (10).
Evelin Kuusik rõhutab, et kui keegi on
valmis saanud uue fonogrammi, saab ta
ka selle ise Soundalyzeris registreerida ja
siis hakkab kogunema ka info fono-
grammi kasutamisest eetris.
Soundalyzer jälgis ka Eesti Laulule esita-
tud lugude mängimist raadiotes ja nagu
näitas ka Eesti Esitajate Liidu veebilehel
üleval olnud tabel, siis jõudsid konkursi
esikolmikusse just need kolm lugu, mis

olid ka eelnevatel nädalatel olnud raa-
diotes enim esitatud. Seda, kas need lood
võitsid seetõttu, et neid mängiti raadiotes
kõige rohkem, või esitati neid raadiotes
seepärast kõige rohkem, et neis oli
muusikatoimetajate hinnangul võidu-
potentsiaali, on keeruline hinnata. Küll on
aga kindel, et need, kes usuvad, et rahva
lemmikuks tõusmise ja raadioedastuste
arvu vahel on selge korrelatsioon, peaks
tulevikus oma ennustustegevuses
Soundalyzerist abi saama!

Kui olete puudust tundnud teenusest, mis suudaks 100% täpsusega leida üles kõik teie autorlusega seotud
muusikapalad, mida on esitatud 22 erinevas Eesti raadiokanalis ja lisaks televisioonis, siis nüüdsest on see võimalik!
Soundalyzer on just selline teenus, mille abil saab jälgida ja mõõta kiiresti kogu digitaalmeedias toimuvat muusika
ja reklaamide edastamist. Veelgi enam, lähtudes Eesti Laulu konkursi kestel tehtud mõõtmisest, võib väita, et
Soundalyzeri abil saab ka ennustada muusikapala populaarsust!

Evelin Kuusik. Foto: erakogu

Soundalyzer - teenus, mis suutis ennustada Eesti Laulu
esikolmiku
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Eesti Esitajate Liidu uus juhatuse liige Tanel Padar:
“Aitan autoritel ja muusikutel pensionit kindlustada”

Alates 2015. aasta suvest on Eesti Esitajate Liidu juhatuses üks uus liige: rokimees Tanel  Padar.  Oma tegemistest Eesti
Esitajate Liidus ja autoriõigustest üldisemalt oli Tanel lahkesti nõus ka EELi liikmetega jagama.

Kas mäletad, milline oli sinu esimene
kokkupuude EELiga?

Mäletan, et see oli üks suurem telesaade
2000. aastal, kus Uno Loop tõi ankeedid
ja nii sai need täidetud ja allkirjastatud.
See oli suurem üritus, sest samal päeval
astusid liikmeks ka paljud teised nagu
Anne Veski, Silvi Vrait jne. Siis läks mööda
aastaid, ilma et ma oleks EELi liikmeli-
susele mõelnud. No kui välja arvata need
hetked, kui raha kontole kanti.

Mingil hetkel hakkasin märkama, et regu-
laarselt, neli korda aastas, saabusid meilid
loomestipendiumide taotlusvoorude koh-
ta. Olime bändiga just arutanud, et pole
viis aastat albumit välja andnud, kuid
kontsertperioodil kitarri kätte võtta ja laule
kirjutada, see mulle ei istu. Niisiis otsusta-
sime kasutada juhust ja taotleda samuti
loometoetust, peaasjalikult selleks, et
võtta korraks aeg maha ja keskenduda
uute lugude kirjutamisele ja salvesta-
misele.  See oli veidi rohkem kui aasta eest.

Kuigi alguses  tundus taotlust keeruline
täita ja pidin vist 4-5 korda ümber kirju-
tama, siis nüüd siin süsteemis sees olles
mõtlen, et miks küll nii vähesed heas
sõiduvees muusikud loometoetust taotle-
vad. On see ju väga kasulik: saad võtta aja
maha ja keskenduda loomisele. Võib-olla
kardetakse, et kui oled avalikkuse silmis
edukas, siis ei sobi toetust küsida.

Praeguseks olengi juba asjades nii tõsiselt
sees,  aitan nii vabakutselise loovisiku
loometoetuse taotlusi ja stipendiumi-
taotlusi läbi vaadata ja saata tagasi need,
kus on näha, et hämatakse.

Aga ikkagi, kui sulle tehti ettepanek
liituda EELi juhatusega, siis kas alguses
ära ei ehmatanud?

Eks alguses korraks jahmatas ikka. Aga
mõtlesin sellele, et seda tööd tehes saan
aidata kaasa enda kui autori ja laulva
muusiku pensionifondi kindlustamisele.
Ja muidugi on siinne töö võimaldanud
mul hoida silma peal noorema generat-
siooni muusikutel, kelle tegemisi enne
piisavalt jälgida ei jõudnud. Seega on see
ka hariv minu enda jaoks.

Kas oli tööle asudes ka mida üllatavat?

Märkasin, et siin töötas palju vähem inime-
si kui olin arvanud. Ja meeldivalt üllatas,
et leidsin eest väikese ja väga tööka kollek-
tiivi. Millegipärast olin enne ette kujutanud,
et Esitajate Liidul on koosolekuteks rendi-
tud ruumid glamuurses pilvelõhkujas.
Reaalsuses elatakse aga väga tagasihoidli-
kult ja loetakse raha väga hoolikalt.

Sinu roll ja missioon Esitajate Liidus?

Selge on see, et niisama ma istumas ei käi.
Kui vaja, lõhun kasvõi kohviaparaadi ära,
aga niisama ei käi! Tegelikult muidugi on
tööks muusikute esindamine. Selle hulka
kuulub seadusloomes osalemine, kus saa-
dame pidevalt oma seisukohti kirjadega.
Need vajavad põhjalikku läbilugemist,
kaasamõtlemist. Praktilise poole pealt
toimuvad meil regulaarselt, korra kuus,
juhatuse koosolekud, kus on teemasid
seinast seina. Isegi juhul, kui mingi teema
on minu jaoks uudne, on koosoleku mater-
jalid tegevjuhi poolt piisava põhjalikkuse-
ga ette valmistatud, et saada terviklik
ülevaade ja osaleda aruteludes ning
otsuste langetamisel.

Jooksvalt toimub vabakutseliste loov-
isikute loometoetuste taotluste läbivaata-
mine, nende puhul teen ka taustauuringut.
Et olla kindel, et raha läheks õigesse kohta,
mitte neile,  kes üritavad toetust loome-

tegevuse asemel niisama lisasissetulekuna
tasku pista.

Korra kvartalis vaatame läbi  stipendiumi-
taotlused ja see on päris mahukas töö, sest
taotluste maht on üsna suur ning arutelud
pikad.

Mida arvad neist pillimeestest, kes
avalikkuses autoriõiguse valdkonnas
tegutsevaid organisatsioone eriti kiitma
ei kipu?

Ma arvan, et iga muusik, kes on oma lood
registreerinud ja kelle lugusid mängitakse
raadiotes vähemalt niipalju, et ta oma
minimaalse 10 eurot välja teenib, ei saa
olla kollektiivse esindamise organisatsi-
oonide vastu. Kui aga sind ei mängita, siis
on võib-olla ka ükskõik. Ja mis oleks siis
alternatiiv muusikule? Käia ise igas
väiksemas kohas oma lugude eest raha
kogumas?

Kas meie ühiskond on ausaks autori-
tasude kogumiseks üldse valmis?

Eks me oleme selle arusaamisega alles
poolel teel. Tundub, et meil on veel
kolhoosiajast jäänud arusaam, et karbi-
kese naeltega võiks ikka pihta panna ja
selle oma garaažiriiulile sobitada. Eks
selles on nii üleolevat suhtumist kui lihtsalt
teadmatust.

Hea näide on, et pea igas ööklubis käivad
bändid mängimas, aga repertuaari lehte,
kus kirjas, kelle teoseid mängiti, ei täideta.
Oma raha saadakse kätte, aga need
autorid, kelle teoseid kasutati, jäävad ilma.

Ma soovitaks küll muusikutel oma raha
osas rohkem huvi üles näidata, käia kasvõi
Esitajate  Liidu üldkoosolekutel. Ainult nii
saame üksteise huve kõige paremini
kaitsta. Kui rääkida meie pillimeeste
passiivsest tulust, mida kogutakse
raadiojaamade playlistide alusel, siis on
selge, et muusika eksport annaks sellele
tublisti hoogu juurde.

Kuidas on läinud The Sunil ekspordis?

Selleks, et sind mujal mängitaks, pead
olema kogu aeg ise kohal ja endast märku
andma. Turgudele laienemine käib riik
riigi kaupa ja kohapeal on vaja inimest, kes
igapäevaselt tegeleks. Failide ja pressi-
teadete laialisaatmine ei anna midagi. Me
proovisime Soomes seda kuni rahakott ja
omad vahendid said otsa. Ja  nii suurt usku,
et kõik maha müüa selle nimel, ka polnud.

Kokkuvõttes: kas võid täna süsteemi
seest poolt nähes kätt südamele pannes
kõigile muusikutele kinnitada, et nende
esindusorganisatsioonides seistakse
nende eest 100%?

Jah, võin. Esitajate Liidu osas saan seda
väita täie kindlusega.

3

Tanel Padar Foto: Raul Kalev
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4Direktiivi ülevõtmise tõttu muutus autoriõiguse seadus

Eesti kontekstis nõudis direktiivi
ülevõtmine olulisi muudatusi kehtivasse
korda, kuna autoriõiguse seadus ei sisalda
KEO-de tegevuse regulatsiooni direktiivi
nõuetele vastavas detailsuses. Uudne on
ka multiterritoriaalsete litsentside
andmisega seonduv raamistik. Direktiiv oli

äärmiselt detailne erinevate standardite
kehtestamisel, samuti on tegemist
peamiselt kohustuslike sätetega.

Direktiivi kohaselt oli õigusakti
väljatöötamise olulisemaks põhjuseks
asjaolu, et riiklike eeskirjade vahel
valitsesid märkimisväärsed erinevused.

Seda eelkõige seoses organisatsioonide
läbipaistvusega ning aruandlus-
kohustusega oma liikmete ja õiguste
omajate ees. See on eelkõige välismaiste
õiguste omajatele põhjustanud raskusi
oma õiguste teostamisel.

Direktiivi ülevõtmiseks koostatud eelnõu sisaldab vajalikke
täiendusi, mis panevad palju selgemini paika autorite ja
autoriõigustega kaasnevate õiguste omajate ning neid
esindavate kollektiivsete organisatsioonide vahelised
suhted. Näiteks pannakse varasemast selgemalt seaduse
tasandil paika teabe saamise ja andmise kohustus
kollektiivselt organisatsioonilt. Kõik, mis puudutab
autoritele raha väljamaksmist, autoritasudest saadud rahade
kasutamist ja muud sellist, saab varasemast palju
põhjalikuma õigusliku aluse. Seetõttu tagab see eelnõu
kollektiivse esindamise organisatsioonide suurema
läbipaistvuse.

Võimalus digitaalselt üldkoosolekul kohal olla ja hääletada
on nõue, mis tuleneb otse direktiivist. Oleme teadlikud, et
Eesti kollektiivse esindamise organisatsioonidele on sellise
keskkonna loomine keeruline, kuid eelnõust ära jätta seda
ei saa ning rakendamise tähtaega ei saa me ka pikendada,
sest direktiiv seda ei võimalda. Kuna sellest direktiivist
tulenevate nõuete rakendamise üle teostab Eestis
järelevalvet justiitsministeerium, siis oleme ise võtnud
endale sihiks, et pärast seaduse jõustumist me esmalt
jälgime kollektiivse esindamise organisatsioonide tegevust
ühinguga digitaalse suhtlemise võimaldamiseks. Kuid
anname endale ka selgelt aru, et nii suurte muudatuste
tegemine nõuab ühingult aega ja palju tööd. Kindlasti on
tähtis, et kollektiivse esindamise organisatsioonid näitaks
selles osas üles head tahet oma liikmetega suhtlemisel, isegi
kui nad koheselt ei suuda pakkuda võimalust näiteks
üldkoosolekust elektrooniliselt osa võtta ja hääletada.
Kindlasti ei tähenda lisanduv nõue üksnes seda, et
kollektiivse esindamise organisatsioonid peaksid asuma
arendama mingit erilist digitaalse suhtlemise elektroonilist
keskkonda. Nad võiksid võimalikult suures ulatuses
kasutada olemasolevaid tehnilisi vahendid ja võimalusi,
näiteks ID-kaardi rakendamine, mida tänu e-residentsuse
projektile saavad taotleda ka välismaalased.

Samas on Euroopa Komisjon öelnud, et nende jaoks on see
kindlasti tähtis teema ja nad jälgivad, kuidas liikmesriigid
neid direktiivist tulevaid norme üle võtavad ja rakendavad.
Seega peame arvestama Euroopa Komisjoni poolse huviga.

Urmas Reinsalu: oluline on näidata üles head tahet
liikmetega suhtlemisel

Vabariigi Valitsus andis 2016. aasta alguses Riigikogule üle
autoriõiguse seaduse muutmise seaduse eelnõu, mille
eesmärgiks oli võtta üle direktiivi 2014/26/EL sätted
hiljemalt 10. aprilliks 2016. aastal.  Juba eelnevalt oli
toimunud kooskõlastusring, mille käigus EEL esitas
eelnõule üle viiekümne parandusettepaneku ja millest
arvestati üle 80%. Seega sai eelnõu lõplik versioon meie
ettepanekutest olulist täiendust.

Kokku oli eelnõus 35 paragrahvi, 108 lõiget ja 67 punkti.
Multiterritoriaalsete litsentside teema oli keeruline ka
Riigikogu liikmete jaoks ja nii tehti kogu eelnõusse ainult
üks muudatus - asendati eelnõus läbivalt sõna
„multiterritoriaalne litsentsileping“ sõnadega „Euroopa
riigiülene litsentsileping“.

Hämmastav on seejuures kiirus, millega Riigikogu antud
eelnõu menetles – kokku kulus ministri ja ettekandja
sõnavõtule, küsimustele ja vastustele kolme lugemise
jooksul ainult 26 minutit, sealhulgas eelnõu vastuvõtmisele
ainult 1 minut. Sisuliselt läks rohkem kui viiendik
autoriõiguse seaduse paragrahvidest muutmisele ja sellise
mahu juures tehti üks muudatus! Siiski oli küsimusi, mille
üle arutleda oleks saanud ja pidanud, palju. Näiteks kasvõi
digitaalse hääletussüsteemi loomine, mida teistelt Eestis
tegutsevatelt äriühingutelt või rohkem kui 11000
mittetulundusühingult ei nõuta, aga neljalt
mittetulundusühingult nüüd nõutakse. Sest direktiiv käsib.

Nüüd, mil direktiivi ülevõtmise tähtajast on natukene aega
mööda läinud, oleme hakanud saama ka infot, kuidas
teised riigid täpselt sama direktiivi sätted üle võtsid. Ja
paraku tuleb tõdeda, et Eesti jaoks kohustuslik digitaalse
hääletamise võimaluse tagamine üldkoosolekul ei
tundunud vist osade riikide parlamentidele mõistlikuna ja
vastupidiselt Euroopa Komisjoni soovidele on vastav
kohustus kehtestatud võimalusena. See panebki mõtlema,
kas Eesti pole liialt agar ja peensusteni täpne igasuguste
erinevate kohustuste kehtestamisel, samal ajal kui osad
Euroopa riigid liiguvad edasi hoopis enda valitud rada
mööda.

Urmas Ambur: Eesti näitas üles liigset agarust

26.02.2014 võeti vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2014/26/EL, millega esmajoones korrastatakse ja
ühtlustatakse Euroopa Liidu tasandil kollektiivse esindamise organisatsioonide (KEO) tegevuse aluspõhimõtteid ning
kehtestatakse KEO-de tegevuse üle järelevalve teostamise kohustus.

Justiitsminister
Urmas Reinsalu.
Foto: Scanpix/

PM, Eero Vabamägi
EEL juhataja Urmas Ambur,

Foto: erakogu
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Samal ajal kui Eesti Laul raporteerib üha kõrgemast kohaliku muusika tasemest ja uute lugude rekordilisest
pealevoolust, on Eesti raadiojaamad hädas meediateenuste lubadesse kirjutatud 25% eesti muusika mängimise
kohustuse täitmisega. Tehnilise Järelvalve Ameti sõnul riskivad nii mõnedki raadiod meediateenuste lubade
kaotamisega.

Kultuuriministeeriumis 2015.a.  detsemb-
ris Eesti Esitajate Liidu eestvedamisel
kokkukutsutud ümarlaual põhjendasid
raadiojaamad eesti muusika vähest män-
gimist asjaoluga, „et pole ühte keskkonda,
kust uusi lugusid saada“, „raadiojaamad
peavad hoidma oma taset ja ei saa pak-
kuda sülti“ ja et „selle nõude kehtestamisel
ei konsulteeritud piisavalt raadiotega“.

Esitajate Liidu tegevjuhi Urmas Amburi
sõnul tuli aga välja, et kuigi see kohustus
on kirjutatud sisse meediateenuste lubade
tingimustesse, siis pole enamus raadio-
jaamu tegelikkuses neid tingimusi kas
üldse lugenud või siis ei suhtunud nende
täitmisesse piisavalt tõsiselt. „Kahjuks hak-
kab alles nüüd osadele raadiotele kohale
jõudma, et riik soovib jätkuvalt vastavate
tingimuste täitmist ja Tehnilise Järelevalve
Amet võib hakata rikkumisi menetlema ja
ettekirjutusi tegema. Kui neid ei täideta,
siis võib esimene kord sunniraha olla 15
000 eurot ja teine kord juba 30 000 eurot.
Ja tagatipuks võib ministeerium ka
meediateenuste loa tühistada,“ selgitas
Ambur.

Miks on selline raadiotele raskesti aru-
saadav nõue aga üldse vastu võetud?
Urmas Ambur: „Tegevusloa kõrvaltingi-
muste määramine on oluline ringhäälingu-
poliitika vahend, mille kaudu saab mõju-
tada raadioringhäälingu programmide
sisu ja struktuuri ning edendada Eesti
autorite muusikateoste kasutamist. Kõrval-
tingimuste sätestamine on oluline vahend
ka raadioteenuse mitmekesisuse tagami-
sel. Näitena võib tuua ühe tegevusloa
alusel tegutseva raadiojaama, mis 2014.

aastal edastas ainult 383 erineva ansambli
poolt esitatavaid muusikateoseid, kus-
juures Eesti autorite osakaal oli alla 5%.
Kui siis lisada, et  mõnda muusikateost
edastati 1777 korda, siis sellise piiratud

ansamblite ja piiratud muusikateoste arvu
puhul ei saa tegelikult asuda seisukohale,
et on tagatud programmi mitmekesisus.“

Mis on aga siis tegelik seis raadiotes? Kui
palju täna eesti muusikat mängitakse?
Urmas Amburi sõnul kohtab Eestis erine-
vaid praktikaid. On raadiojaamu, kes
püüavad igas tunnis mängida 3-4 eesti
lugu (16st loost), kuid alati see ei õnnestu.
On neid, kes käituvad JOKK skeemi alusel
ja täidavad eesti muusika kõlamise nõude
pelgalt öötundidel muusikat mängides.
On ka neid, kelle eesti muusika mängimise
osakaal jääb alla 1%.

„Hetkel lepiti kokku, et kogunetakse taas
aasta pärast ja vaadatakse, kuidas on asjad
edenenud,“ märkis Ambur. „Vahepeal
mõistagi tegeleb riik aga oma ülesande
ehk järelvalvega. Loodan väga, et
seekordne kohtumine paneb raadioid
Eestis riigi, meie autorite ja muusikute
huvidele rohkem mõtlema ning päris
meediateenuste lubade tühistamiseni
asjad ei jõua.“

Eesti raadiojaamad ei täida kohaliku muusika mängimise
nõuet korrektselt

Allikas: esitajate kollektiivse esindamise organisatsioonide poolt SCAPR´ile (Societies' Council
for the Collective Management of Performers' Rights) saadetud aruanded 2014. aasta kohta.

EESTI AUTORI
MUUSIKATEOS

Muusikateosed, mille
autoriks on

Eesti Vabariigi kodanik
või Eesti vabariigis
alaliselt elal isik

Muusikateoste esitused,
mille esitajaks on
 Eesti Vabariigi

 kodanik või Eesti Vabariigis
alaliselt elav isik

Muusikateosed, mis on
esmakordselt avaldatud

Eesti vabariigi territooriumil
sõltumata teoste looja

kodakondsusest
või alalisest elukohast

Allikas: meediateenuste load, Kultuuriministeerium
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Margus Allikmaa: “Raadiokuulaja peab tahtma kuulata
eesti muusikat, sundida teda ei saa”
Samal ajal kui meie põhjanaabrid on tuntud selle poolest, et keskmiselt mängitakse seal raadiotes kohalikke lugusid
väljamaistest rohkem (osakaal 55+%) siis Eesti raadiod paraku omaenda artiste ja autoreid endiselt võõristavad. Seda,
kas ja kuidas hakata tasapisi eesti muusika osatähtsust ühiskonnas tõstma ja selle kaudu jõuda ka omamaise muusika
osakaalu suurenemiseni raadioeetris, arutasime ERR juhatuse esimehe Margus Allikmaaga.

Margus Allikmaa sõnul on tal lisaks avalik-
õigusliku ringhäälingu juhtimisele olemas
ka eraraadio kogemus TRIO raadiogrupist,
mistõttu oskab ta pilti näha mõlemalt
künkalt.  Esiteks möönab Allikmaa, et ERR
kui avalik-õiguslik raadio ei tegutse vaid
kuulajanumbreid taga ajades, mistõttu
neil on lihtsam täita litsentsidesse
kirjutatud 25% nõuet. 2014. aastal mängis
Vikerraadio Eesti muusikat 62-65%
ulatuses. Samuti saab kiita Raadio 2, mis
on samuti võtnud missiooniks kohalike
artistide iga uut lugu tutvustada.
Tulemuseks on 25-30% Eesti muusika
osakaal. Kuid mis seal salata, näiteks
nišivaldkondades tegutsevad Klassika-
raadio ja venekeelne Radio 4 näevad juba

nõude täitmisega tublisti vaeva. Osakaal
oli 2014. aastal vastavalt 20-22% ja 18-
20%. „Olen majas korduvalt rääkinud, et
Eesti muusika tuleb hoida fookuses ja meil
püütakse seda igati järgida,“ märgib ta.

Allikmaa selgitab, et saab hästi aru sellest,
et mida rohkem mängitakse Eesti
muusikat, seda enam jääb autoritasudelt
kogutav summa Eestisse. See pole
kindlasti vähetähtis, kuid aru tuleks saada
ka erakanalite tööpõhimõttest, kus elus
püsitakse vaid tänu reklaamimüügile.
Kommertsraadiole iseloomulikult peab
neil muusika valik oleme väga täpne,
vastasel juhul kaotatakse kohe kuulajaid
ja see viib ka reklaamiraha. „Mis teha, kui
kuulaja soovib rohkem kuulata inglise kui
eesti keelset muusikat?,“ küsib Allikmaa
retooriliselt.

Seda, et Eestis head muusikat eri žanrites
vähem luuakse kui raadiotel 25% nõude
täitmiseks  tarvis, on hetkel paratamatus.
Siiski pakub Margus Allikmaa välja pikema
tee, kuidas jõuda kasvõi natukenegi
lähemale Soomele. „Tõsi, Soome on
omaette fenomen, kus ka näiteks
väljaspool Helsingit mängivad teatrid vaid
Soome autoreid,“ selgitab ta. „Kui tahame
ka Eestis tõsta kohaliku muusika
populaarsust, siis ei piisa vaid parema
muusika kirjutamisest. Vaja on kasvatada

kuulajat Eesti muusikat armastama ja
raadiost ootama. Vaadates Eesti Laulule
saadetud enneolematut hulka uusi
lugusid, siis mõistagi avardusid ka
raadiote võimalused. Just selliste kon-
kursside ja saadete kaudu suudame Eesti
muusika populaarsust tõsta. Oleks tore,
kui lisaks ERRile seisaks sama eesmärgi
eest ka näiteks „Eesti otsib superstaari„ ja
„Su nägu kõlab tuttavalt“, kus minu
meelest võiks veelgi rohkem panustada
Eesti muusikale.“ „Laula mu laulu” on Eesti
Laulu kõrval teine hea näide sellest, kuidas
kasvatada siinse publiku huvi oma
artistide vastu ja kinkida raadiotele uusi
hitte. Mitte, et keegi hakkaks telekanalitele
saate formaate ette kirjutama, kuid seda
saaks ka teha ühise mõistmise pinnalt:
miks mitte toetada omasid!

Margus Allikmaa nõustub, et päeva lõpuks
sõltub Eesti muusika populaarsus
kuulajate seas ka sellest, mida rohkem nad
seda raadiost kuulevad. Seetõttu võib
väita, et raadiotel endilgi on kuulajate
harimises oma teadlik roll. Kui raadiod
tõstaks stabiilselt mängitud eesti lugude
osakaalu ja teised üle riigi populaarsed
telesaated aitaks omalt poolt kaasa, võib
vabalt juhtuda, et mõne aasta pärast on
25-30% täiesti reaalne osakaal, mille nimel
ühelgi raadiojaamal ei  tule teha kompro-
misse kvaliteedi arvelt.

Eesti levimuusika ajaloo suurnäitus ootab eksponaate
Möödunud oktoobris algatati Eesti Teatri- ja Muusikamuuseumi levimuusika ajaloo kogumiskampaania, mille
eesmärgiks on koostada vabariigi 100. aastapäevaks levimuusika ajaloo näitus ning asutada Eesti Muusika Kuulsuste
Koda.
Muuseumiprojekti algatajad kutsuvad
kõiki Eesti muusikuid otsima ja leidma nii
esemelist kui vaimset kultuuripärandit
meie oma levimuusika kohta - muusika-
instrumente, võimendeid, noote, plaate,
fotosid, mälestusi,  videoid, salvestusi,
esinemiskostüüme ja kõike muud huvita-
vat. Kui Teil on midagi erilist, mis võiks
näitust kaunistada või muuseumi arhiive
täiendada, siis andke teada. Oodatud on
nii annetused muuseumi kogusse kui ka
eriti väärtuslike esemete laenutamine
näituse eksponeerimise ajaks. Kõikide
annetajate ja laenutajate nimed saavad
näitusel ära märgitud. Kogumiskampaa-
nia kestab 1. oktoobrini 2016.

Lisainfo: www.kuulsustekoda.ee.

Muusikud RAHU eest,
Tartu Muusikapäevad ‘87. Foto: Rein Toom

Margus Allikmaa
Foto: Õhtuleht/Scanpix, Teet Malsroos



EEL UUDISKIRI Suvi 2016

EESTI ESITAJATE LIIT
Tulika 19, 10613 Tallinn

Tel 650 51 71
Faks 650 50 10

E-post: eel@eel.ee
veebileht: www.eel.ee

8

Viimastel aastatel on olnud üksikuid
ansambleid, kellele on välisriikidest
saabunud summad, mis jäävad tuhande
euro piiresse. Kuid kõigist Eestiski hästi
tuntud pop-artistidest kaugelt enam on
välismaal raadiotest raha saanud meie
esinduskoor Eesti Filharmoonia Kammer-
koor.

Filharmoonia kammerkoor on edukaim
muusika eskportija.

Kuigi Tõnu Kaljuste poolt loodud koor
käib juba oma 36 eluaastat,  astuti Eesti
Esitajate Liidu liikmeks alles 2015. aasta
alguses. Alles siis avanes neil ka võimalus
väljateenitud raha välisriikidest taotleda.
Nii Urmas Amburi kui ka koori juhi Esper
Linnamägi üllatus oli suur kui 2015. aasta
lõpus laekus koorile ligi 15 000 eurot.
Seda on kordades rohkem kui kõik teised
Eesti kollektiivid kokku välismaalt raha on
teeninud. Kuigi tegu oli mitme aasta vältel
kontodele kogutud teenistusega, mis
kuulus väljamaksmisele tagantjärgi, muu-
tis see laekumine Eesti Filharmoonia
Kammerkoori päevapealt enim välis-
raadiotes mängitavaks ja enim piiri tagant
nn passiivset tulu teenivaks Eesti muusika-
kollektiiviks.

Koori juhi Esper Linnamägi sõnul on see
tulu küll suur, kuid kuna koori kõik
kontsertprojektid töötavad miinusega, siis
aitab see summa katta vaid jooksvaid
kulusid. „Eks selle edu taga võib näha
Arvo Pärdi fenomeni, keda välisraadiotes
palju mängitakse,“ usub Linnamägi. „Kuigi
mängitakse kindlasti veel meie poolt
lindistatud Grigorjevat, Wagnerit,
Mendelssohni, Tüüri, jt.“

Välisraadiod eelistavad tuntud plaadi-
firmasid ja maailmakuulsaid heliloojaid.

Küsisime ka Esper Linnamägilt, mis võiks
olla see võti, et just ühe väikese riigi väike
koor pääseb maailma raadiotes sedavõrd
esile, et suudab eetriaja osas edukalt
võistelda ka maailma suurte ja kümnetes
kordades rikkamate kooridega. Linnamägi
sõnul on ühest vastust väga keeruline
anda. „Mida rohkem ma teen, seda vähem
tean,“ ütleb ta muiates. Pärast väikest
järelemõtlemist reastab Linnamägi siiski
olulised komponendid, mis eristavad häid
muusikapalu keskpärastest ja muudavad
nad raadiotele atraktiivseks:  tipp-helilooja,
kõrgelt hinnatud plaadifirma, kvaliteetne
salvestus, nimekas dirigent.  Lisaks usub
ta, et pigem on nende koorile toonud edu
nn kindlas nišis, mitte aga peavoolus

tegutsemine.  „Ilusat muusikat ja kauneid
inimesi on muusikamaailm täis, mistõttu
tuleks leida pigem see oma juurikas ja
sellega julgelt eristuda.“  Vähemasti Eesti
Filharmoonia Kammerkoori puhul tundub
see kooslus hästi töötavat!

Urmas Amburi ütlusel tasuks Filharmoonia
Kammerkoori märkimis-väärset edu ka
analüüsida ja ära kasutada teiste Eesti
muusikakollektiivide välisraadiote play-
listidesse lennutamisel.

Kas teadsite, milline Eesti muusikakollektiiv kogub
välisraadiotest enim raha?
Nii nagu Eesti Esitajate Liit kogub kokku Eesti raadiotes mängitavate lugude kohta kõik detailid ning teostab nende
alusel väljamakseid üle maailma, nii koguvad ka teiste riikide vastavad esindused kokku raha meie esitajatele. EELi
tegevjuhi Urmas Amburi sõnul on paratamatus, et kuigi Eesti ansambleid mängitakse välismaa raadiotes siin ja seal,
siis on seda siiski liiga vähe selleks, et need kollektiivid pääseksid suurtes riikides väljamakse nimekirjadesse. Kuid,
et päris lootusetu välismaalt raha teenida siiski ei ole, näitavad üksikud edulood.

Esper Linnamägi Foto: Kaupo Kikkas

Eesti Filharmoonia Kammerkoor Foto: Kaupo Kikkas


