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1.Ringhäälingu nõukogu arutas ETV põhikirja projekti
9.veebruaril. See oli dokumendi teine lugemine. Nõukogu
liikmed esitavad oma märkused ja parandusettepanekud 13.02.,
arutelu jätkub 15.02. istungil.
Põhikirja põhiosa määratleb ETV juhatuse ja ETV peadirektori
pädevuse. ETV juhatus on Ringhäälinguseadusega kehtestatud
uus ETV juhtimisorgan. Arutamisel oleva kava kohaselt on
juhatuses 7 või 9 liiget. Juhatuse nimetab Ringhäälingunõukogu
peadirektori ettepanekul. Juharmmse enamiku moodustavad ETV
struktuuriüksuste ja tegevusvaldkoodade juhid. Seoses juhatuse
nimetamisega on ETV peadirektor teinud ettepaneku 3 uue
ametikoha loomiseks. Need on ETV programmi peatoimetaja,
ETV rezii- ja audivisuaalse valdkonna juht, ETV rahandusjuht,
ETV tehnika- ja tootmiskompleksi juht ja ETV ärijuht.
läbirääkimised
Toimuvad
juhatuse liikmete ametikohtade
täitmiseks. Võimalik, et mõne juhatuse liikme ametikoha
ti iseks korraldatakse konkurss. Loodetavasti kinnitatakse
es »sed ETV juhatuse liikmed ametisse 15.02. Juhatuse
moodustamise tõttu muutub mõnevõrra ka ETV struktuur ja
juhtimisskeem.
ETV peadirektor esitas Ringhäälingu nõukogule ka ETV juhatuse tegevuskava projekti. Dokumendis analüüsitakse ETV
tegevuse aspekte ja arengusuundi. Projekti on seni analüüsitud
kitsamas ringis, kuid eelolevatel nädalatel tuleb see laiemalt
arutusele.
2. Vastavalt

töökaitseseadusele
on peadirektori käskkirjaga
(07.02.1995. nr.23) mooduüstatnd 12 liikmeline ETV töökaitsenõukogu (Rätsnik,Terras, (Brambat. Mäesalu, Roots, Kell, Pihlak,
Läänemets, Allikvere, Reili,Põldma. Tandre).

3.Läbirääkimiste jätkamiseks ametiühinguorganisatsioonidega
(RTTTA ja TVLA) kollektiiviepingu küsimustes täpsustati peadirektori käskkirjaga (06.02.1995. nr. 22) ETV administratsiooni
esindava komisjoni koosseisu.
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selle tasakaalustamine
TV 1995.aasta eelarve on pingeline
nõuab tulevaselt juhatuselt programmi mahu, töötajate arvu ja
kulutuste struktuuri puudutavate strateegiliste otsuste tegemist.
Nende küsimuste lahendamine tuleb kõne alla veebruari lõpus.
Seniks on 1995.aasta 1 kvartali majandusplaani koostamisel
lähtutud 1994.aasta IV kvartali baasist ning vahendeid
planeeritud kokkuhoidlikult ja ratsionaalselt. Programmide
käsutuses olevaid ressursse ei saa I kvartalis praktiliselt
vaid kõige —pakilisemaga.
arvestatud
suurendada,
on
Loodetavasti leiab ETV juhatus lahendusi, mis edaspidist
tegevust hõlbustab. Momendi seis aga nõuab toimetustelt tõsist
pingutust - plaaniliste vahenditega tuleb toime tulla ja
programmi tootmine materiaalsete võimalustega vastavuses
hoida Struktuuriüksuste töötasufondi suurendatakse tõenäoliselt
1.märtsist 1995.
1995.a. 1 kvartalis on toimetuste vahetus käsutuses olevad
(kroonides)
vahendid saatetunnile
plaanilised rahalised
järgmised:

kultuurisaated
lastesaated
spordisaated

11831

-

7328: 10953

—

11558
meelelahutussaated
6385
haridussaated
6138
Hommiku TV
10326
ühiskonnaelusaated
12253
teleteater
Tootmistalitus on sisse seadnud täpse mahulise ja rahalise
arvestuse peamiste tehniliste vahendite ja audiovisuaalsete teenuste kasutamise üle ETV programmi tootmisel. Toome siinkohal andmed ETV ühe defitsiitsema ressurssi - videomontaaziaja
kasutamise kohta 1994.aastal tundides (sulgudes toodetud
programmi maht):

8387
1.Kultuuri- ja haridusprogramm
/(361,8)
3692
-kultuurisaated
(151,6)
1916
( 93,6)
-lastesaated
1999
( 89,6)
-haridussaated
780
( 27,0)
-teleteater
2.Sündmus- ja publitsistikaprogramm ilma Uudiste TV
5142
(400,9)
ja Tartu stuudiota
3452
- ühiskonnaelusaated
(238,5)
992
-poliitikasaated
248
-majandussaated
324
-maaelusaated
1259
-venekeelsed saated
518
-teledokumentalistika
111
I
-õigussaated (1994 pool)
1690
(162,4)
-spordisaated
4253
(305,3)
3.Meelelahutusprogramm
-meelelahutus, noortesaated,
3760
( 240,7)
seriaalid, levimuusika
493
( 64,6)
-Hommiku TV
2094
4.Hankeosakond
(766,8)
tõlketoimetus
448
( 88,7)
5.ETV reklaam
424
(
rakendus
151,2)
6.ETVprogramni
395
7. Eesti Telefilm
(
4,9)
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Viimastel nädalatel on järjekindlalt kontrollitud ETV
Üheks
täitmist.
valvereziimi
põhjuseks on
eeskirjade
-läbivaatustehnikat
videomontaazi
or
ETV
informatsioon, et
ja
öösiti kasutatud vormistamata teenuste osutamiseks teistele
Tuletame meelde, et kehtivad ETV
organisatsioonidele.
valvereziimi eeskirjad lubavad ETV töötajatel, samuti ETV
hoonetes asuvate teiste organisatsioonide töötajatel ja külastajate
viibida eriloata ETV hoonetes kuni
saatepäeva lõpuni
Saatepäeva lõpust kuni järgmise tööpäeva alguseni võit
põhjendatud vajaduse korral ETV hoonetes, toimetustes
aparatuuriruumides töötada ETV peadirektori või vastavail
ruume haldava ETV struktuurialajaotuse juhi loal. See lub:
tehakse teatavaks valveosakonnale. Niisiis - kellel on vaja ööse
toimetuses, montaazis, stuudios, läbivaatusruumis, töökojas jms
tööd teha, peab saama selleks loa.
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6.Telemaja infrastruktuuri ja heakorra tase pole rahapuudusel
kõrge. Ometi palume tungivalt hoida sedagi keskkonda, muuhulgas mitte lasta WC potti sukkpükse ja kasutatud hügieetorustike vahetanitarbeid- tekkivate avariide likvideerimine
mine--võib ETV-le maksma minna sadu tuhandeid kroone,
muudest ebamugavustest kõnelemata
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