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LÄHME KVALITEEDI SUUNAS
Miks lehte tehakse? Selleks, et teada
anda. Usun, et meie kõigi sooviks on,
et informatsioon ETV-s toimuvast
jõuaks kiiremail kirjalikul viisil kõikide '
töötajateni ja miks ka mitte, laiema
avalikkuseni.

-kaugemaks eesmärgiks taastada ka
üleriigiline ajaleht ETV väljaandena.

1998. aasta on toonud ETV rahvale
nii mõndagi mitteharjumuspärast.

° Alates'1. jaanuarist pidid paljud meist
- juba kell 4 hommikul toimetusse

ruttama - hommikutelevisioon “Tere
" hommikust!” alustas! Ilma selle

inforikka äratussaateta ei kujuta .ma
enam Eesti Televisiooni ettegi.
Lisandus veel palju programme, mis
aitavad rahval orienteeruda nii Eesti

. kiiresti arenevas  majandus-
= keskonnas,

vajadusi kui ka osa saada Eesti
kuituurivaramust,
horisontaalsel - mitmekesisuse ning

- vertikaalsel - ajaloolisel suunal.
Aktuaalne kaamera on jäänud j

«vaadatavamaks-kuulatavamaks
“uudistesaateks- majakaks; mille järgi
orienteeruda. Jaanus Nõgisto ongi
majakasümboli=toonud ETV
firmamärgiks, mis paneb meile
kohustuse olla alati vormis, teha
professionaalselt oma tööd, sõltumata

<lahmivast kriitikast ja suurenevast
konkureritsist. Ma sooviksin, et meie
ÕNNITLEME!

Tervitan uusi:
"

lehetegijaid ja loodan, et nad seavad .

mõista sotsiaalseid“ -

«seda “nii;

Tiit Soku.

majakas leitakse üles korraliku pildi ja
eeskujuliku keele järgi. Oleme suurim
eestikeelne televisioon. Meie ekraanil <

olev kasvatab ja annab eeskuju, olles
samal ajal operatiivne ja -jääv.
Mõelgem, kas see, mida me inimestele
räägime ja näitame, on- neile vajalik!
Kas me kulutame õiglaselt ja õieti meile
usaldatud summasid! Kas usaldameiseennast!

Aastad ei ole vennad. Vaatamata
Ringhäälingu nõukogu poolt vastu
võetud ETV arengusüundädele, ei ole
järgmisel aastal võimalik-suurendada
originaalprogrammi mahtu. ETV suurim
probleem - ebastabiilne finantsskeem

“oli,-on ja, paistäb, “et ka jääb.
Seadusandja ei ole huvitatud uue
ringhäälinguseaduse vastuvõtmisest,
mis seda probleemi leevendaks ning ka:

--Ringhäälingu nõukogu ei ilmuta
.

küllaldast aktiivsust finantssüsteemi |seadusandlikuks muudatuseks. Nagu
muüdki avalik-õiguslikud isikud, ei tea °

ka ETV oma riigitoetuse suurust 1999.
aastal. Riigieelrave esialgseš eelnõus

seisis toetusnumber 101,4. miljonit...
Tänaseks on kultuuriministeerium seda--, summat nelja

-
-miljoni.

vähendanud. Teisalt on lahtine ka nn.
Reklaamimüügi lepingu jätkamise

"küsimus. Läbirääkimisi takistavaks
asjaoludeks on: 1: teadmatus ülal-
märgitud toetuse suhtes; 2. Kanal 2 ega” |vs ei sete veel” uüendaarvud OMAS

' Möödunud mäda kastekültsd
6

Liidurpodlt
korraldatud noortefoorumil valiti kõige

“lastesõbralikumaks:»ühiskonnatedelaseks:EVE;VIILUP
Riigikogu saalis toimunud hääletusel:pääses': *!:|
esimese vooru 11 kändidaadist-teise vooru kaks:
Lastekaitseliidu president Ene Tömberö ja Eve
Viilup. Häältega 43:37 anti tiitel Eve Viilupile.
Kolmandaks paigutasid noorteföorumist osavõtjad

Eelmise aasta lastesõbralikum
ühiskonnategelane oli Raivo Järvi. "7

| tootmistalituse

võrra.

ringhääligu  tegevuslubasid;
3. puudub*konsensuslik aru-
saamine>reklaamituru arengutest;
4. on kuulda olnud mõningate
kontrollorganite rahulolematust
lepingu sisuga. Võttes arvesse
realistlikku olukorda suurendab

- ETV juhatus 1999. aasta eelarvet
ca 7-8 % võrreldes 1998. aastaga.
See ei luba. programmi mahu
tõusu. Küll näemeette agatehnika-

koosseisu
palgatõusu., "Samuti ei katke
investeeringud, uude tehnikasse
(arvutimontaažhid; digikaamerad).
Remontima asume Fäehlmanni
tänava sanitaarsõlmi ja fuajeesid.
Tähstaim töö 'Seisab aga-ees
programmi “kväliteedi- suunal.
Koolitus, "uut "inimeste “otsingud,

- töö parem organišeerimine on asja
üks pool, teisel pool aga avaramate
töötingimuste: toomine meie
autoritele;': -säatejuhtidele,

teimetajatele - loomingulisele
korpusele, kelle mõttetööst ja

- pühendumisest saab alguse
telesaade - kultuurikogum, mille
kohal kõrgub majakas, et kutsuda

telerite ette Eesti rahvast. Tehkem
mitmekesist, avatudjja!kvaliteetset
programmi. Jõudkemi kõigini.

-

TOOMAS LEPPEKI ETV juhatus annab teada- ik. rkkatel juhtprintsiibid - Ik. 2;
Muudatused BBC-s - Ik: 3;

“ER foorumist- Ik. 4;
E EEtetteE esitatud mõtted ETV

A olete felt) ttojgi elate kandideerides
-Ik. 5 -8;
Intervjuu Tarmd Krimmiga- Ik. 8;rh “õnnitlused,” 10.89)
ŠaadsteulAd ul
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Juhatuse istung / Ringhäälingu Juhtgrimtsilhie
“Eesti Televisiooni juhatus annab teada:

10. novembril 1998 toimunud: juhatuse istungil:
* arutati raadio- ja televisioonipoliitika komisjoni soovitatud
ringhäälingu juhtprintsiipe (vt. allpool);
* kiideti heaks ettepanek korraldada Soome MTV3

“Karuselli” ja ETV “Laulukaruselli” laululaste ühiskontsert;
* atutati ajakirjanik Mart Riikoja juhtumit. Riikoja esitas Eesti

- Energiale arve ETV-le toodetud saatematerjali eest.

- Juhatusandis tauniva hinnangu M. Riikoja käitumisele;
* arutati eetris esinevaid heli- ja pildipraake otseülekannete
ajal ning järeldati, et praagid: tulenevad saatesektori ja

vastu.

otseülekannete brigaadide vahelisest puudulikust
kommunikatsioonist. Otsustati, et otseülekandega kursis

olev toimetuse esindaja võtab ülekande ETV-s (telemajas!)

23. - 24. oktoobril toimus Viinis Kesk-, ida- ja Lõuna-Euroopa raadio- ja televisioonipoliitika komisjoni
seminar teemal “Televisioon ja poliitikauudised”. Soovitatud juhtprintsiibid on järgmised:

Komisjon tõdeb, et Lääne väljakujunenud
ringhäälingu-süsteemide ja tekkivate <:

- Kesk-, Ida-. ja Lõuna-Euroopa
süsteemide vaheline koostöö tiheneb.
Sellegipoolest eksisteerivad kõikjal °

mõningad printsiibid, mis on vabadeja
vastutustundlike ringhäälingu-
süsteemide aluseks:

* Valitsused peaksid austama
ringhäälinguorganisatsioonide

toimetuslikku vabadust, sõltumatult
nende omandisuhetest.
* Omanikud peaksid austama oma
ajakirjanike toimetajapuutumatust.
*. Ringhäälingujaama=kuuluvus
omanikule peaks olema avalikustatud
- seda ei tohiks varjata või muul moel °

peita.
* Ringhäälinguorganisatsioon peaks
oma reportaazhides olema võimalikult
aus.
* Uudistes ning muudes saadetes saaks
ringhääling kajastama seisukohtade
mitmekesisust.

Demokraatia sõltub seadustest,
reeglitest ja kokkulepetest, aga samuti
traditsioonidest ja institutsioonidest,
mida publik võib usaldada. Millised
erinevused riikide vahel ka ei eksisteeri,
me peame võtma endale ülesandeks
teha ajakirjandusest üks selline
usaldatav institutsioon.

Soovitus 1: Avalik-õiguslik poliitika
peaks piirama ringhäälingusüsteemide
omanduse kontsentreerimist
eesmärgiga toetada meedia ja vaadete
mitmekesisust. Siiski ei tohiks
määrused takistada majanduslikult
elujõuliste ja toimetuslikult tugevate
ringhäälingu-organisatsioonide arengut,

mis suudavad poliitilisele survele vastu
panna.

i

Soovitus 2: Avalik-õiguslik ringhääling
on vajalik, et edastada kõrg-
kvaliteediga infot, meelelahutust,

informatsiooni,

haridus- ja avalik-õigusliku teenuse
saateid, mis võtavad arvesse kultuurilist
identiteeti. Avalik-õiguslik ringhääling
on samuti vajalik, et anda kodanikele

teadlike valikute tegemiseks ja
demokraatlikke õiguste kasutamiseks;
teenindada kohalikku kultuuri -ja

rahvusvähemusi; harida igas vanuses
kodanikke; edastada üldsuse tervisele
tähtsaid teateid. Avalik ringhääling võib
samuti olla “üldrahvaliku vestluse”

-foorumiks üidiselt tähtsate teemade
puhul:
Soovitus-3: Avalik-õiguslik ringhääling

"peaks -olema riigi kontrollist sõitumatu
ja selle programm peaks olema
valitsuse vahelesegamisest isoleeritud.
Soovitus 4: Komisjon tõdeb, et riikides,
kus riiklik rihghääling pole veel
muudetud avalik-õiguslikuks, saavad
sageli vaid kömmertskanalid täita
tähtsaid avalikke ülesandeid, eriti
seeläbi, etnad on alternatiivne uudiste-
ja infoailikas.
Soovitus 5: Usaldusväärsuse säili-
tamiseks peavad ringhäälingud, mille

- omanikeks on laialdaste majandus-
huvidega rahvusvahelised korporat-

-sioonid, suutma vastu panna huvide
kokkupõrgetele ja enesetsensuuri

ohule.
Soovitus 6: Kuna otsustused ameti-
isikute ja kandidaatide eraelu uudis-
väärtuste kohta on eranditult poliitilised,
peavad need jääma ainult meedia teha.
Tagantjärele määratleda, kas selline
kajastamine oli asjakohane, saab
tsiviilkohtu kaudu lähtudes riiklikest
seadustest eraelu puutumatuse või
laimu kohta. Riigiteenistujad peavad
läbima väga nõudliku testi tõestamaks
tekitatud kahju, et selliseid kohtuasju
algatataks.
Soovitus 7: Konfliktide käsitlemisel
nõuab objektiivse ülevaate andmine
reporterilt kõigi=seisukohtade
väljaselgitamist ja faktide kontrolli.

mida nad vajavad

Soovitus8: Ajakirjanikud ja TV-uudiste
organisatsioonid peaksid kaaluma
mõtet avalikustada oma lähtumine
ametialasest praktikast vabatahtliku
ametieetika ja standardite koodeksi
põhjal. Sellistel koodeksitel ei peaks

-

olema seadusejõud.
Soovitus 9: Ringhäälinguorganisat-
sioonid peaksid kaaluma avalike
kommentaarideja kriitika ning vigade
parandamise mehhanismide loomist.
Soovitus 10: Kommentaarja arvamus
peavad olema selgelt märgistatud ning
uudistest eraldatud.
Soovitus 11: Kui riigiametisse kandi-
deerijaile võimaldatakse tasuta aeg, siis
tuleb seda anda õiglaselt ja
avalikustatud normide alusel.
Soovitus 12: Kui süsteem lubab
võimaldab kandidaatidele võiparteidele
maksulist aega, siis peaks see aeg
olema—kõigile võrdseil alustel
kättesaadav. Makstud poliitilised
teadaanded tuleb sellistena märgistada.
Soovitus 13: Kui maksuline aeg on
lubatud, peaks olema lagi, kui palju
aega üks kandidaat või partei võib
hankida. Mõned osavõtjad ei toetanud
seda soovitust.
Soovitus 14: Tuleks teha kõik jõu-
pingutused, et kindlustada ajäkirjanikule

isiklik vabadus ja konflikti piiranguteta
kajastamisvõimalused.
Soovitus 15: Ajakirjanike vabale koos
professionaalse varustusega liikumisele

on suureks abiks piiranguteta
pikaajaliste mitmekordset sissesõitu
lubavate viisade võimaldamine ning
valitsustel palutakse neid vormistada
kiiresti.
Soovitus 16: Euroopa ringhäälingu-
organisatsioone tuleks julgustada
koostööle programmide tootmisel ja
levitamisel, mis edendaks mõistmist
kontinendi erinevate kultuuride vahel.

Eesti Televisiooni esindas Viinis
Indrek Treufeldt.
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Euroopa Filmirezhissööride Föderatsiooni peaassamblee Itaalias
AARE TILK käis Baltimaade esindajana Euroopa Filmirezhissööride
Föderatsiooni peaassambleelItaalias. Muljeid ja mõtteid.

Aga koidikud on siin Eestis vaiksed

Parafraseerides kunagist kuulsat vene
väärtfilmi, sõja- ja armastusdraamat,
“Aga koidikud on siin vaiksed”, räägin
ma hoopis sündmustest, mis toimusid
6.-9. novembrini Itaalias, Rooma
filmilinnakus Cinecitta, kus leidis aset
Euroopa filmitegijatele mitu olulist
töökohtumist.

Toimus Euroopa Filmirezhissööride
Föderatsiooni (FERA) Peaassamblee ja
Itaalia filmiautorite organisatsiooni
ANAC eestvedamisel korraldati
esinduslik foorum pealkirjaga “Euroopa
film euro koidikul”. Peale Euroopa
kinoüldsuse viibisid seal külalistena ka
Ameerika Filmirezhissööride Gildi presi-
dent Jack Sheaga ja Ameerika Artistide
Õiguste Fondi president Elliot
Silversteini. Võeti vastu rida
autoriõigusalaseid dokumente ja
pöördumisi ning räägiti Euroopa uuest
valuutast eurost.

Miks need sündmused on tähtsadsiis
meie filmiinimestele kui Eesti on
Euroopa rahaliidust alles sama kaugel
kui Tõravere Observatoorium kuust?
Eesti oma euroraha alles magabja kui
Euroopasse saabub vähem kui
viiekümne päeva pärast Eurokoidik ning
paralleelselt rahvuslike valuutadega
hakkab alates 1. jaanuarist käibima ka
euro, siis meie magame õndsalt edasi.
Ometi on uus raha väljakutse kogu
maailmale. Tekib unifitseeritud rahaturg
ning algab kaupade, teenuste ja tööjõu
vaba liikumine EU-s. Euroopatele- ja
kinoekraanidel kehtestub varsti piirang,
et näidatavatest filmidest vähemalt 51%
peab olema Euroopa riikide
filmitoodang. Seega kasvab Euroopa
riikide omatoodangu arv plahvatuslikult

ja raha juurdevool siinsele filmikunstile
võib isegi kümnekordistuda.

Euroopa filmiauhind Felix osutus
ebapopulaarseks ning arvatavasti
kehtestatakse oma Oscar ja Euroopa
Filmiakadeemia reformitakse. Koostöös
ameeriklastega moodustatakse ühtne
Rahvusvaheline Filmirezhissööride Liit.
Euroopa filmipoliitikat hakatakse
koordineerima riiklikel tasanditel.

Tuletan siinkohal lugejale meelde, et
filmikunst sündis ikkagi meie mandril ja
alles siis tegid ameeriklased sellest
standartiseeritud unelmatetööstuse.
Enne Teist maailmasõda olid maailma
ekraanid täis Prantsuse, Inglise ja Saksa
romantilisi filme=ja . siinsed
filmikuulsused olid tõelised staarid kogu
maailmas, nimetagem kas või Marlene
Dietrichit, Valentinot või siis Inglismaalt
pärit Charles Chaplinit ja Harold Lloydi.

Prantslastel on eriliselt põhjust neid
kuulsaid aegu taga nutta, sest enneTeist
maailmasõda oli 25% kogu Euroopas
näidatavatest filmidest toodetud
Prantsusmaal. Ja nüüd vaid 2%.
Seetõttu on ka mõistetav, miks
Prantsusmaa on muutunud Euroopa
filmi eestkõnelejaks nii Euroopa
Nõukogus kui ka Europarlamendis.

Prantsusmaal toodeti sel aastal või
on lõpetamisjärgus 130 mängufilmi ja
elanike arv riigis on 58 miljonit. Seega
Eestis oleks normaalne, et igal aastal
valmiks 2 - 3 mängufilmi. Nii on see
eelnevatel aastatel ka olnud. Tänavu
aga ei läinud Eesti tootmisse ühtki
täispikka mängufilmi... Põhjus: vale
filmipoliitika ja raha puudus.

Kultuuripoliitikast väsinuna Rooma
filmilinnakus Cinecitta ringi vaadates

võis vaid õhata ja õlgu kehitada.
Stuudiotes olid üleval Anthony
Minghella (“Inglise Patsient”) uue filmi
dekoratsioonid; samuti võis näha
hiiglasuure dekoratsioonina detailselt
taastatud sõjaaegse Saksa allveelaeva
sisemust, filmigrupp juba töötas seal;
vana Rooma olustikku saabusid Jes-
sica Lange ja Michael Douglas filmima
Shakespeare'i üht draamat. Kõikjal
suurtes stuudiotes filmivad
ameeriklased oma filmburgereid
(itaallaste väljend).

Räägin seda sellepärast, et
vaatemängulise filmi tegemiseks on
vaja raha. Igal aastal viivad USA
meediahiiglased oma filme ja
teleprogramme näidates Euroopast
ära 6 miljardit dollarit. Euroopa ise
investeerib filmitootmisse riiklikel
tasanditel veidi üle miljardi dollari ja
umbes sama palju erasektori kaudu.
Seega vaid 2,5 miljardit. Kui
kehtestada sisseveetavale toodangule
kvoodid ja lisada suurinvesteeringud
uute filmide ja teleprogrammide
tootmisse, jääks pool USAsse
minevast rahast koju. Selle nimel EU
tegutsebki ja tõenäoliselt on tal õigus.
Kuna Eesti sinna pürib tuleb selle
poliitikaga kursis olla ja meile soodsaid
lahendeid välja pakkuda.

Praegu on Eesti olukorras, kus riigis
on professionaalseid teatreid rohkem
kui kinosid. Vaevalt on maailmas veel
teist sellist riiki. See tähendaks, et
Soomes peaks meiega võrreldes
olema umbes 400 riiklikult toetatud
teatrit, mis on ju absurd. USA-s on
umbes iga 9000 elaniku kohta üks
kinona töötav ekraan, Prantsusmaal
on see näitaja 20 000, Saksamaal
28 000 ja Ida-Euroopas, kus on
keskmiselt üks kinoekraan iga 50 000
elaniku kohta, loetakse olukorda
halvaks. Meil on see number lausa
pöörane: üks kino 120 000 inimese
kohta! Kui Kultuuriministriga sellest
rääkida, siis ta lihtsalt muigab.-Mis siis!

Ometi on filmikunst säilitav
kunstiliik, mille kaudu ka järgnevad
põlvkonnad saavad tutvuda kunagiste
näitlejate, heliloojate, rezhissööride,
dramaturgide ja paljude teiste
loominguga. Jääb vaid loota, et mõni
filmiinimene ka meil kunagi ministriks
saab ja sellele kunstiliigile rohkem
tähelepanu pöörab.

AARE TILK
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Mõtteid Eesti Televisiooni edasiseks (säästvaks) arendamiseks

Paljud töötajad on huvi tundnud, millised olid Toomas Lepa eesmärgid ETV peadirektori kohale kandideerides.
Järgnevalt avaldame Toomas Lepa poolt 15. septembril 1997. a. Ringhäälingu nõukogule esitatud mõtted.

Mõtteid Eesti Televisiooni edasiseks (säästvaks) arendamiseks
(esitatud vabas vormis)

1. Sissejuhatus

Alljärgnevas juhindun=avaliku
ringhäälingu põhiideest, mis seisneb
avaliku ringhäälingujaama kohustuses
osutada rahvale ringhäälinguteenust,
mis annab inimestele võimaluse saada
informatsiooni, olla kursis ühiskonna
probleemidega, saada osa kultuurist,

end harida, lahutada meelt.
Ringhäälinguteenuse osutamise
kohustuse määrab ringhäälinguseadus
ja see tagatakse vastavate õiguste,
vahendite ja garantiidega saadete
finantseerimiseks ja edastamiseks.
Avalikule ringhäälinguteenusele
esitatavad peamised kohustused on
programmi kõigile kättesaadavus,
kõrge kvaliteet, majoriteedi ja
minoriteedi huve arvestav tasakaal,
poliitiline sõltumatus, programmi-
poliitiline sõltumatus, informatsiooni
erapooletus.

1.1. Lähteülesanne ja eesmärk

Olen seadnud endale ülesande
analüüsida praegust ETV finants-
majanduslikku seisu eesmärgiga:

* leida ressursse ja võimalusi kulude
vähendamiseks, säilitades programmi
taseme;
“leida võimalusi reklaami osakaalu järk-
järguliseks vähendamiseks ETV-s;
" pakkuda efektiivsemaid majanda-
mise viise;
* säilitada positiivsed väärtused, et Eesti
Televisioonist saaks rahvustelevisioon
oma varasid valdava sõltumatu
avalikjuriidilise isikuna, kes pakub
avalikku teenust.

1.2. Võimalus

Lugedes avaldatud ja avadamata
materjale Eesti Televisiooni kui avalik-
õigusliku süsteemi eesmärkidest,
tundub, et põhimõttelist vaidlust Eesti
ühiskonnas nende mõistete üle ei toimu.
Kuigi avalikku teenust võib osutada (ja
osutabki) ka eraringhääling, paneb

ringhäälinguseaduses kirjapandu Eesti
Televisioonile spetsiifilised kohustused.
Eesti Televisiooni praegune põhikiri
annab võimaluse neid kohustusi täita.

Väike ääremärkus: põhikiri lubab
peaaegu kõike. Põhikiri annab
peadirektorile erakordsed vabadused.

1.3. Põhimõttelised vaidluste objektid

Diskussioon Eesti meediamaastiku
paljususe ja seal toimivate süsteemide
üle on meie ühiskonnas jälgitav,
puhkedes teatud perioodidel kord
suurema ägedusega, kord vaibudes.
Kahe probleemi lahendus on ETV-lejaEesti meediumite arengule elulise
tähtsusega, sest ETV kujundab nii
meediamaastikku kui ka turusuhteid.

* Missugune finantseerimisviis on Eesti
Televisioonile vältimatu, vajalik,
tegelikke võimalusi arvestav?
* Reklaam Eesti Televisioonis? Eesti
Raadios?

1.3.1 Vaidluste subjektid

* Riigikogu ja Vabariigi valitsus;
* Ringhäälingu nõukogu ja ETV ning ER
juhid; j

* Ringhäälingute Liit (eraringhääling) ja
Eesti Televisioon ning Eesti Raadio:
* Ringhäälingu nõukogu ja Vabariigi
valitsus (kultuuriministeerium);
* Riigikogu ja üldsus;
* üldsus ja Eesti Televisioon ning
eraringhääling.
Oleks vältimatult vajalik, et ühiskonnas
tekiksid ka valitsusvälised
organisatsioonid, kelle kaudu saaks
hinnata avaliku teenuse tegelikke
mõjusid ja dünaamikat, et üldsus
osaleks pidevaks mõttevahetuses ETV
programmi ja probleemide üle.

1.3.2 Vaidluste üks eesmärk: kui palju
ja mille eest ühiskond Eesti
Televisioonile maksta suudab ja tahab.
Avalik ringhäälinguteenus.

2. ETV praegu

2.1. Tegelikkus

2.1.1 Praegused ETV hädad

* Iga-aastane ebakindlus eelarve pärast;
* renomee langus (näit. Eesti Kont-
serdis, spordiliitudes,=kultuuri-
ringkondades);

* mitterahuldav programmipoliitika:
kohati=ebastabiilne—(kultuuri-
programm), kohati ebaproportsio-
naalne (palju sporti), vähe eesti
kirjandusele toetuvat dramaturgiat,
ebaregulaarne süvamuusika tipp-
sündmuste käsitlus, kommertslik
(seebiooperid, mängud), .filmi-
programmi taseme suur kõikuvus jm.;

* kaasaegse managemendi puudu-
mine. (llmsed finantsjuhtimise
puudused, uute arengulahenduste ning
majandamisviiside vähene otsing,
kohatine tegutsemisleigus.);
* suur töötajate arv (01.09.1997 -690,5
töökohta); ”
* töötajate alamotiveeritus - konku-
reerivate kanalite äratõmme, töökeeld
väljaspool ETV-d, mida keegi ei täida,
Väikesed palgad;
* nõrk rezhiikaader:;
* töötajate suhteliselt kõrge vanus;
* logistika puudumine tootmissüs-
teemide organiseerimises.
* nõrk sisekontroll (tehnika vohav
mittesihipärane kasutamine, äritalituse
äärmuseni viidud “iseseisvus”).
* äritalituse domineeriv roll finants-
logistikas ning ka programmipoliitikas
(1997. a. | kvartalis oli ETV töötajate
keskmine palk 3849 krooni, äritalituse
töötajatel aga 8497,3 krooni);
* teletoimetajate ja saatejuhtide
reklaammaskotiks muutumine;
* praeguse kinnistu amortiseerumine ja
suured ülalpidamiskulud;
* tehnika moraalne ja füüsiline
vananemine;
* initsiatiivi puudumine koostöö-
variantide leidmiseks

—
eratele-

jaamadega kulude kokkuhoiuks
(ülekandetehnika kasutamine,
edastamisvõimaluste kopeerimine

jne.);
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. Erapooletus ja s6ltumatus programmi-
poliitrkas;
- stabiilne auditoorium, vaadatavaim
telekanal,
. professionaalne loominguline kaader.

3. ETV tulevik

3 1 Tegutsemise etapid

Selleks et saavutada eesmdrki tuleks
le rda o ptim aa ln e eta pivris ilin e
iegutsemisskeem reformide
labrviimiseks.
' I etapp - ei voeta vastu otsuseid.
Maaratakse krndlaks mida teha
Le ita kse ju htim issUsteem id
Koostatakse arenguplaanid 1 997. aasta
jooksul;
. ll etapp - vdetakse vastu otsuseid.
Mddratakse kindlaks millal teha, kuidas
teha, kellega teha, missuguse raha
eest. '1998. a. lkvartal;
" lll etapp - otsused viiakse ellu. 1998.
aasta ll - lV kvartal

Primaarne on kompleksne ldhenemine
ETV arenguprobleemidele. Arengu-
plaan tuleks koostada viieks aastakse
aastate kaupa ning k0mneks aastaks.

3.2 1998. a. eelarveprojekti analUUs.
V6imalused kulude vdhendamiseks.

Kangesti tahaks tsiteerida lgor Griizinit:
"mitte pennigi enne juurde seni, kuni
kulutused tootmisele, personalile,
administreerimisele pole vdhenenud
kasv6i umbes sinnamaale, kus nad on
vaid kaks korda suuremad kui
vastavates erakanalites. Eeldame, et
m ittekom mertslike kvaliteet-
programmide tegemine lihtsalt peab
olema kulukam suhteliselt Iihtsast
kommertsist." Ka Albert Scharf ja
Michel Gregoire vdidavad, et avalik-
oiguslikud kanalid peavadki t;inu
mitmetele ettekirjutustele olema
kallimad. Seejuures aga stabiilse
flnantseeri mise sUsteerni juures.

3.3 Vdimalused EW uue hoonete-
kompleksi vdljaehitamiseks.

ETV on tellinud E. Laansoo
arhitektuuribU roolt mahuka analirirsi
kinnistu etapiviisiliseks arendamiseks
aastatel 1996 - 2012 rahalise mahuga
96 miljonit krooni. L6pptulemusena
peaks ETV loobuma Faehlmanni t.
b0roohoonest, mis renditakse ning
kolima Gonsiori t. buroohoonesse,
millele tehakse juurdeehitus.
(Vt. Lisa 3. E.Laansoo analuIs ja
ekspertaruamus.)
Teiseks v6imaluseks on ETV-le uue
krundi leidmine ning sellele b0roo- ja
stu udiotekom pleksi ehitus. Ehituslaen u

suuruseks v6iks olla 50 miljonit krooni.
25 miljonit tuleks leida omavahendite
arvelt. 2O-aastase 8,5 % intressiga
laenu tagasimakse on 5;8 miljonit krooni
(Hansapank) aastas. Praegune kinnistu
on v6imalik saneerida rentimiseks (ca
4-5 miljonit krooniaastas - Mendelson)
v6i m0ira (erinevail hinnanguil on
kinnistu vddrtus 50 miljonist kroonist
(Mendelson) - 200 (Laansoo) miljoni
kroonini.
Tallinna linnavalitsuse andmeil oleks
v6imalik pakkuda uheks uue krundi
asukohaks Lasnamie n6lv praeguse
EMT uue hoone k6rval. Uute hoonete
valmimine 1999. aastal oleks Uks etapp
ETV kompleksest kulude vdhendamise
plaanist. KUsisin Eesti Ohelt suuremalt
ehitusfirmalt EMV-lt kiirekspertiisi
v6ima liku ehitus- ja projekteerimishinna
[rle. Kui ehitust alustada kohe,
pakutakse kogumaksumuseks 72
miljonit krooni ca 8000 m2 mahu juures.

3.4. V6imalused efektiivsemaks
majandamiseks.

" Kaaluda iseseisvate teenindavate
majandusUksuste loomist;
" personali vdhendamine;
. vdlistellimuste suurendamine ( 1 5-20%
mahust);
" saadete, programmide ja filmide
tootmislogistika tdiustam ine;
* transpordiosakonna, puut66kodade,
valveosakonna, koristajate jm. Uksuste
likvideerimine ja Umberstruktureerimine
ning asendamine teenuse ostmisega.

3.5. Uued vdimalikud tuluallikad

* Filmide, programmide jm. esitamis-
diguse mUuk vdlisriikidesse;
" kontsertide ja muude 0rituste
korraldamine;
* uute teenuste mUUk, kinnistu mu0k,
kinnistu rent, kinnistu osaline rent;

" kirjastamine.

4. Reklaam Eesti Televisioonis

Praegu on reklaami osakaal ETV
eelarveprojekti tulude poolel 34 %
Reklaami osakaal on aasta aastalt
suurenenud. Minu arvates reklaam uhe
Eesti Televisiooni p6hifl nantseerims-
allikana ei sobi. P6hjused:
* vastuolu avalik{igusliku televisiooni
eesmdrgiga;
" "... mittekommertsliku programmi
tootmiseks tuleb teha rohkem
kommertslikku programmi." P. E.
Rummo /saates "Suures plaanis"
B. detsembril 1996/;
" 0hiskonna kriitiline hoiak,
" v6imalus turuliidrina rikkuda
konkurentsiseadust;
* dritalituse tdotajate finants-hel lita m ine
teiste toimetuse t66tajatega v6rreldes;
* permanentne teles6da.

Eratelejaamad TV1, Kanal2 ja W3 on
avaldanud valmisolekut alustada ETV
toetamist kokkulepitud garanteeritud
maksuna aastatel 1998 ja 1999. Kuna
ringhddlinguload eelnrmetatud
telejaamadele ldpevad aastal 1999 ning
uus ringhzi{ilinguseadus ja
rahvusringhiidlinguseadus on toojdrgus
ning esitatakse Riigikogule ilmselt
paketina, siis aastal 2000 toimub nii
ETV finantseerimine kui ka
eratelejaamade I itsentsitin g i m uste
tiitmine juba nende seaduste alusel.
Vdiksime arutluse alla v6tta radikaalse
ettepaneku kaotada kommertsreklaa m
EestiTelevisioonist alates 1998. ETV ise
planeerib teenida 4'l miljonit krooni
Kulud reklaami mUUgile ning
edastamisele (saatjad, videokutu,
palgad, kontorikulu) on ca 4 miljonit
krooni, Erajaamdelt laekuks aastal 1998
35 miljonit krooni kvartaalsete
maksetena garanteeritud nditeks m6ne
suure panga poolt. 1999. aasta summa
lepitakse kokku hiljem v6ivajadusel ka
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nüüd. Selline operatisoon Eesti
Televisiooni eelarvet ei muuda, riigilt
juurdeei küsita. Sponsortulu jääballes.
Pinged meediamaastikul vähenevad.
Eesti Televisioon saab täita oma
missiooni ning avaneb uus tasand
eelarvekõnelusteks (kui uus seadus ei

valmi).
Vastused on olemas Hagi Sheini
vastuväidetele:

“* tulud ei vähene;
" garantii, et raha laekub, antakse;
* avalik-õiguslik teenus tagatakse
parema programmi planeerimisega,
kuna ei vajata enam võistlust
erajaamadega suurema auditooriumi
nimel eesmärgiga müüa eetriaega;
“ sponsorluse müük säilib ja maht
suureneb;

* rahvusvaheliste programmidega
kaasnev nn. kohustuslik reklaam säilub.

5. ETV missioonid

A. Levida kogu vabariigi teritooriumil
ja olla kättesaadav kogu vabariigi
elanikkonnale.
B. Anda võimalus kõigile vabariigi
kodanikele olla ja saada informeeritud
Eesti vabariigis ja maailmas toimuvast.
C. Toota kõrgkvaliteetset omakultuurile
tuginevat ja erinevaile auditooriumitele
suunatud teleprogrammi.
DO. Kaasa aidata demokraatliku
ühiskonna arengule.
E. Kaasa aidata Eesti kultuurilise ja
humanitaarse identiteedi taas-
tootmisele.
E. Koolitada uusi teleprofessionaale.
G. Endast kõrge renomee loomine.
H. Sõltumatu kanalina poliitilistele
jõududele võimaluse andmine esineda
võrdsetel tingimustel.

6. Mõned asjaolud, millele peaks
mõtlema

* Management
Sõltuvalt eesmärkidest, strateegiast ja
taktikast on võimalusi mitmeid. Tõsisem
muutus Võiks olla otsuste tegemise
temposja nende täitmise kontrollis ning
aruandluses. Finantsjuhtimiseksei ole
vaja nii palju inimesi. Kulud tuleb näidata
läbipaistvana alates üksiksaatest.

(Meeskonda võiksid kuuluda Mariina
Mälk, Jaanus Nõgisto, Aare Tilk, Avo
Kokman, Vallo Toomet, Mark Soosaar,
Reet Oja ning praeguse vabariigi ajal
hariduse saanud noored finantsistid ja
juristid). Programm peaks lahus olema
hoonete haldusproblemidest ning
muudest spetsiifilistest tehnika-
probleemidest - ETV ei pea olema
majavalitsus-,=remondi- ning
transpordifirma.

* Organisatsioon
Tuleb selgitada, missuguseks võiks
kujuneda suhete tasakaal näiteks
osalisel üleminekul produtsendi-
süsteemile ning .välistellimuste
osakaalu suurendamisel. Vältida tuleks
naabermaade bürokraatlike hiid-
organisatsioonide suundumust.
Lahendus tuleks leida personali
järkjärgulisele vähendamisele, et 1998.
aasta sügiseks leida optimaalne
koosseisuliste töötajate arv (üks
võimalus on näiteks kvalifikatsiooni
kontroll).
Tulevikus peaks suuremat rolli
mängima marketingiosakond (avaliku
ringhäälinguteenuse selgitus, töö
ühiskondlike organisatsioonidega,
sponsorluse leidmine jne.).
* Säästlik areng
Kogu energia efektiivsete
majandamismeetodite leidmisele ja

nende elluviimisele seejuures
kahjustamata väljakujunenud
programmi positiivseid külgi.

* Investeeringud tulevikku
Tehnilise olukorra hinnang ning
formaatide valik. Mitte maha magada
digitaaltelevisiooni tulekut. Tehnika
uuendamise täpse finantsplaani ja
ajakava väljatöötamine ühe kandva
osana säästva arengu saavutamisel.

* Programm
Loojail ja tipptegijail peavad olema
maksimaalsed töötingimused. Tagasi
tuleb tuua ETV-le kaduma läinud profid.
Programmi ülesanneteks on edastada
rahvusliku tähtsusega sündmusi ning
tagada ka regionaalsete
kultuuriväärtuste avalik kättesaadvus.
Tähtis on rahva vajaduste selgitamine
ning ühiskonnas arutatavate teemade

käsitlemine eri

=
programmide

pakkumisega. Eestikeelse meele-
lahutuse edasiarendamine.
Programmid, kui nad on mõeldud

väiksemale auditooriumile, ei tohiks olla
mingil juhul igavad. Professionaal teeb
minoriteedile mõeldud programmi nii
huvitavalt, et see köidab ka majoriteeti,
Programm on pidevas arengus jamuutumises..Managemendi

—
ja

ajakirjanike oskus reageerida meid
ümbritsevatele sündmustele ja
arengutele, neid mõista ning
adekvaatselt reageerida teleekraani
kaudu,=esitada fakte,=teha
kommentaare, anda võimalusi esitada
oma seisukohti erinevatele
sootsiumidele, ongi televisioon.

Veel mõningaid teese:
- ETV ei pea võistlema era-
telekanalitega. ETV on sõltumatu
rahvustelevisioon.

- Primaarne on rahvuslik toodang.
Eestikeelsed saated peavad küündima
kahe kolmandikuni kogu programmist.
Ostuprogramm tuleks muuta vähem
kommertsiaalseks.
- Eesmärk ei ole tundide arv vaid
kvaliteet.
- Tellimuste maht sõltumatutelt tootjatelt
võiks olla 15-20 %.
- Iga päev peaks olema kas järgnevvõi
tsükliline eesti dramaturgiale toetuv
seriaal.
- Luua võiks tõsielufilmide stuudio
koostöös erakapitaliga. Kaks filmi kuus.
- Alustada võiks elava hommiku-
programmiga kell 7.00 - 9.00.

- Ringhäälingu nõukogul võiks olla
suurem õigus ja vastutus ning
suuremad vahendid omi kohustusi täita.
- Arutada võiks mõtet sõlmida poliitiliste
parteidega leping, kuidas nad saavad
võrdsetel alustel ekraanil esineda.
- ETV peaks töötama ka suvel.

7. Kokkuvõte

Esitatu ei pretendeeri Eesti
televisiooni süsteemsele arengu-
kavale. Puudulike algandmete tõttu
on raske võtta lõplikke seisukohti
põhimõttelistes ja mastaapsetes
probleemides. Püüdsin vabas
vormis esitada mõningaid mõtteid jaarvamusi ETV praeguste ja
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M6tteid Eesti Televisiooni edasiseks (siiiistvaks) arendamiseks / Uuest viiljastusest

tulevaste sisesuundumuste kohta.
Luua algpunktist m6ni eratelevisioon
v6i firma on trks asi, siin v6ib anda
firma looja-juht p6him6ttelise
kontseptuaalse seisukoha, Eesti
Televisiooni puhul tuleb jduda
selgusele, mida on vaja sdilitada,
mida on vaja muuta, mida on uut
vaja ning alles siis otsustavalt
muudatusi teha ja olemasolevat
arendada. ETV vajab kindlust ja
stabiilsust, aga ka kiiret
arenguanaluUsi ning tegutsemis-
tapsust. Tundub, et avaliku
ringhddlinguteenuse Ulesandeid on
vaja selgitada nii 0ldusele kui ka
meediainimestele. Toetan Hagi
Sheini evolutsionistlikku vaadet ETV
arengule ja teooriat Srnast
struktuurist, kuid leian, et taktikalisel
suunal on vajadus ka otsustus-
vo im e lis em a 1a mo biilse m a
managemendi jfirele. Raske on
midagi lisada praeguse peadirektori
mahukale ning sisukale
teoreetilisele panusele telelevisiooni
arengusse. Nn .Roheline raamat"
vadrib mitut Jugemist. Praktilise
poole tdhtsaim kusimus on ETV
finantseerimisviis ja riigi toetuse
suurus ETV enda p6hjendatud
kulutuste juures. Seaduste pakett
peab need kusimused lahendama
1998. aastal. Kui 6nnestub
saavutada kokkulepe reklaamist
loobumiseks ETV-s Ringhddlingu
noukogu, Ringhddlingute Liidu ja
ETV juhtkonna vahel, siis, arvan, ei
ole vastuvditeid ka valitsusel ega
Riigikogul, sest "hundid soonud,
lambad terved". Taolise ettepaneku
m itterealiseerumise korral tuleks Ule
vaadata reklaamimUUgikord ETV-s
ning hinda suurendades vdhendada
oluliselt reklaamimahtu sdilitades
v6i suurendades tulusid. ETV-s
tootab loominguline ja eluterve
kollektiiv. Peamine vddrtus on
kvaliteediloojatel ning koolitatud
kaadril. On alust arvata, et Eesti
Televisioon suudab tiiita temale
seadusega pandud kohustusi.

TOOMAS LEPP

Hea, et Eesti ei ole Euroopa keskus
Tarmo Krimm, kuidas elab 3. pult?
Tdnan kUsimast, 3- pult ehk pdrisnimega 'programmi automatiseeritud
vdljastamine" elab hdsti, ei t66ta ainult hetkel tiisvdiirtuslikult.
On see sirs vilefs siisteem?
Vastupidi. Siisteem on vdga hea, ehitatud vdlja tulevikuperspektiiviga,
paneb aluse mugavale, tdnapdevasele t66tegemisele.
Miks just konkreetself see v#lTastusstjsfeem sai valitud?
Firmaks on SONY. Eitekkinud kahtlusi, et nii prestiizhse firma poolt
tamitud ja paljundatud sUsteemil vdiks olla puudusi. Konflguratsioon on
SONY firmas vdlja to6tatud ja nende poolt pandi see ka pUsti. Ning toode
ei ole uus, Euroopas on selliseid mU0dud juba 50 tUkki, pohilisett
Itaaliasse. Loogiline oli, et pdrast installeerimist augustis hakkab see ka
t66le.
K6rgtehnoloogiliste s0steemide puhul toimib kahjuks probleem, et uued
asjad, mis on t66sse v6etud ja tamitud, ei pruugi kohe p;iris tOokolblikud
olla. Konkurentsitingimustes on muutunud tdhtsaks toode maha mu0a,
mitte l6ptikult valmis teha. Aga see polnud ju eite vilja mdeldud.
Teipselt analoogilised probleemid on meil ka EBU maajaamaga, mida me
pole ise projekteerinud, EBU saatis tUkid. SONYga on sama lugu. Asi
peaaegu t66tab. 1. septembrist alates on igal hommikul programm 3.
puldist eetrisse ldinud. Praakeeter andis p6hjuse viia vdljastus 6. pulti
tagasi ning hakata otsima lahendusv6imalusi.
Kuidas otsimine edeneb?
Oma tarkusega j6udsime jdreldusele, et automatiseeritud stuudio
juhtimisprogramm ei tee k6iki neid funktsioone, mis dokumentatsioonis on
vilja lubatud: lnformeerisime sellest SONY peakorterit ja Euroopa
keskust Londonis. Nemad saatsid m6odunud neljapaieval siia kaks
spetsialisti, kelle 0lesandeks oli uurida, kas meie oleme 6ige diagnoosi
pannud ning miks t66tab asi vaid osaliselt. SONY spetsialistid tegid
raporti oma firmale, mille l6ppjdreldus on, et koik meie kahttustused ja
k6hklused tarkvara funktsioonide osas on osutunud t6eks. Meie pole
valesti aru saanud, pole soperdanud. SONY spetsialistide hinnang meie
inimeste s0steemikasutamise kohta oli Ule keskmise.
lllis saab edasi?
Hetkel on lubatud, et tarkvara kirjutatakse Jaapanis meie tarvis 0mber.
Untegi vigast detaili ei leitud.
Miltal saab asi ldplikutt korda ja korralikutt tiSiSte?
Tipselt midagi lubada ei saa, kuid kuitegevuse kiirus ei lange, siis veel
sel aastal.
Tegelikult on tegemist aastatepikkuse protsessiga, mis pildi 3. puldist
konalikult vdljumisega ei l6pe. sobilik riistvara on meil nuud olemas, uusi
tukke on v6imalik kergestijuurde lUlitada, hakata vdljastama kaht
programmijne. jne.
Normaalne tootegemine ja loogiline s0steem ennek6ike. Meie inimesed ei
pea mujal maailmas olema enam vasikate rollis. Uue tehnoloogiaga on
v6imalik teha vdga puhtaid Uleminekuid, mida inimene iialgi teha ei
suuda. Digitaalne pilditodtlus v6imaldab pilti oluliselt parandada. Eestrs
pole teist telejaama, kes todtleks signaali digitaalselt. Kahe kuu pdrast
digitaalse signaali ka vdljastame. Digitaalne pilditooflus annab jdlle
v6imaluse oma toodangut rahvusvaheliselt paremini mUtia jne.
Hea on, et Eesti ei ole Euroopa keskus, sest pisikese idremaana ei saa
me leppida poolikute lahendustega, vaid ajame asja seni, kuni vead
k6rvaldatud.

8 'l-e ctbeleht ttr. L, 17. not,ember
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Väljavõtted 9. - 16. 11. ajakirjanduses ilmunud arvamustest
Tervis 2000 (9.11)
ETVs on autorisaated ka ruumitäiteks, nii
võib mõne rubriigi täita ilmetu
pseudoprobleemse saatega.
Kahekümneminutilises saates rääkisid
vaimu- ja närviarstid läänelikust
nälgimisest, eesmärgiks sale ja sihvakas
ilu- ning eduideaal. Haigus ähvardavat
ainult ühte protsenti noon naisi. ... Nii et
tõeliselt eksklusiivne mure. ..." Tiina Mardi, Ihast vaba maailma murede
järgi. ÕL 10.11

Osoon (9.11)
Ühesõnaga, minu kui loodusesõbra võttis
see täiesti tummaks. Tummaks võttis
lugu ka Rein Marani, kelle filmijuppi
mägiveste järel lasti ning kes Valgejõe
loomade kohta, mida ekraanil näidati, ei
kostnud musta ega valget.
“ Tiit Kändler, Eesti sugu uued loomad.
PL 11.11
Lugesin 11. novembri “Päevalehest” Tiit
Kändleri meediaarvustust ETV-s olnud
“Osooni” saatest, kus käsitleti shoti
mägiveise teemat. Arvan teadvat, mida
üks niisugune arvustus endast peaks
kujutama, sellepärast julgen väita, et
“Eesti sugu uued loomad” ei olnud
meedia arvustus, vaid asjatundmatu
ilkumine shoti mägiveiste ümber.
* Jaanus Kõrv, Toimetaja veerg. 14.11
Hiiumaa

Riigikogu infotund
Juba mõnda aega häirib vanemaid
vaatajaid ETV päevakajaliste saadete
üleviimine öötundidele. Mõtlen Riigikogu
infotunde, mida saab nüüd näha südaööl.
“Peep Kärp, ETV saated päevasele ajale.
SL 11.11

Tere hommikust
ETV telehommik on hea päevauudiste-
ja spordihuvilistele. Sest uudised on kella
7 - 9.10 igal täis- ja pooltunnil. Ja
uudistemeeskond töötab hästi.

" Kersti Ketraja, Hommikul vaataks
rõõmsaid nägusid. OL 11.11

Aktuaalne kaamera
ETV uudistesaade AK võiks nägu muuta.
See on nii igav.
* Telekaja:“Henn Rebane. MI. 12.11
See on kummaline programm, milles tihti
pole üldse uudiseid. On vaid lood,
arutamised asjade üle, mis*tegijaile on

tes)

ilmselt olulised, kuid vaatajale eriti korda
ei lähe. Teemade pikkus ja sagedus pole
kuidagi=kooskõlas sündmuste
uudisväärtusega. ... Päevalehtedega
võrreldes kõlbavad teleuudised esialgu
ainult õllekõrvaseks.
* Tiit Hennoste, Teleuudised õlle
kõrvale... PM: Kultuur 13.11.

Kolleeg või konkurent (8.11)
Ma ei oska kuidagi ette kujutada,
missugune on Eesti TV programmi-
juhtide motivatsioon, kui nad järjekindlalt
kirjandussaated öistele aegadele
tõstavad. ... Toogem näiteks saated
“Narratiiv” ja “Kolleeg või konkurent”...
Nendes saadetes sünnib vaataja silme
all mõte, kujustub fantaasia, areneb
tundlik dialoog. Seda tahaks mõnuga
jälgida, kuid ei saa - silm kipub looja
minema. ... Seekordse saate tegi
nauditavaks minimalistlik rezhii... Seda
võivad endale lubada vaid väga
professionaalsed teleautorid väga heade
esinejate puhul.
* Ulla Martin, Kirjandusest unetutele. PM
12.41

Pilk (9.11)
“Pilk” ei ole omale meie kultuurimeedias
veel selget kohta leidnud. Saatel pole
veel omapära, nishshi ega kindlat
tasemegarantiid.: Nii ei tea ka erinevate
huvidega vaatajad, mida saatest oodata
või kas seda üldse vaadata. Viimane
saade tundus olevat käigu pealt ja pelgalt
rutiinist tehtud. Kiiruga ja elutult ette
loetud suvaliselt valitud kultuur-iuudised
ei luba saadet eesootava kultuurinädala
sissejuhatajaks pidada.

* Valle-Sten Maiste, Pilk hägustub. SL
12.11

Lahtiste kaartidega
Ma ei suuda vaadata Enno Tammeri ja
Kati Murutari saadet “Lahtiste kaartidega”.
See, kuidas ja millest räägitakse, on
mannetuja tobe.

i

* Telekaja. Henn Rebane. ML 12.11

Valguse märk
* Jakob Karu, Jututoa hiilgus ja viletsus
TV-Nädal (EE), 1998, 13. 11. - 20.11.,

Nr. 46, Ik. 5

Keskkonnauudised
“Keskkonnauudised” on saade, kus pole
ei keskkonda ega uudiseid. Õieti on seal

Retsensioonid kogus kokku ETV raamatukogu sõbralik kollektiiv.
Raamatukogu rikkalik reisensioonikogu on teie päralt.

nii keskkond kui uudised, kuid mitte selles
mõttes, nagu neid mõistab haritud
Euroopa. ... “Keskkonnauudised” on
tehnilises mõttes kahtlemata
professionaalselt tehtud asi, ja ka
kohaleminekuks on jalad kõhu alt välja
võetud. Sellepärast on eriti kahju, et tegu
on ajakirjanduslikult absoluutselt
ebaeetilise toodanguga.
* Tiit Kändler, Keskkonnaveis riigi
telekarjamaal. PM 13.11.

Mängufilmid (Hävitaja Conan, 11.11)
Miskipärast tundub väheusutav, et
televisiooni eesmärk võiks olla vaatajaid
igavusega püüda. Üha enam õigustatud
näib olevat küsimus, kuhu on jäänud
kolmapäevased vaatamist väärt filmid.
*Esta Tatrik, Lööb igavusega. Mööda. PM
13:11.

Põlvkond 2000
Võib julgelt väita, et “Põlvkond 2000” teeb
silmad ette nii mõnelegi ümarlaua-
väitlusele ETV-s ja teistes kanaliteski.
Jah, kohati isegi “Otseliinile” ja
“Risttulele”...
* Margot Visnap, Kairit Tsäro, Aken
venelaste maailma. PM 13.11.

Klaver põõsas (12.11)
Kuna tegemist ei ole esikohale
tormamisega, siis Reikopi põõsas
tuhnimine lihtsalt huvitav. Vaataja saab
taas hinnata ja võrrelda oma maitset ning
mingil määral samastada end ka
esinejaga, kes on üritanud pugeda teise
nahka. A
* Egon Erkmann, Põõsastes tuhnimas,
Lääne Elu 14.11

Otseliin
Populaarsetele “Otseliini” saatejuhtidele
lisandunud Jaana Padrik on oma lühikese
teletöö jooksul jõudnud tulemuseni, mis
on professionaalsusele väga lähedal.
Kõigis senistes saadetes on Padrik
esinenud järje- ja enesekindla ning, mis
peaasi, asjatundliku diskussiooni
läbiviijana.
* Märt Treier, Otseliin kaevab sügavuti.
SL 14-15.11

Audjasaare Kreepa pärand (14.11)
“Audjasaare Kreepa pärand” on tõestus
sellele, et hästi tehtud folkloorisaade on
väärt toode tänasel karmil meedia-
maastikul...
* Andres Laasik, Sajandite tagune
puudutus. PL 16.11

Teabeleht Teabeleht on ETV marketingi- ja müügiosakonna väljaanne. Ilmub teisipäeviti.
Vastutav väljaandja: Mariina Mälk - 4200.
Toimetus: Heiki Meeri - 4175; Kaidi Kesamaa - 4113: Annaliisa Sisask - 4189
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