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SAMM EDASI ETV
TEHNILISES ARENGUS

1995. aasta tehnilise arengu

ETV

tehnilise arengu tempo on juba
kümmekond aastat takistanud programmi
halvanud
kvaliteedi
mahu ja
kasvu,
töötingimusi. Vahendeid investeeringuteks
pole olnud, arenetud on valdavalt amordi
arvel, tehniline põõre idast läände (ka hinna
tuli
sooritada
peamiselt
mõttes)
omavahenditest. ETV põhivara oli 1994.
=

aasta 1, juuli seisuga amortiseerunud
1994.
aasta
plaanilised
52,7%.

amortisatsioonieraldised - 6 425 200 krooni võimaldasid prognoosida vaid tehnilise
seisundi edasist halvenemist.

põhisuunad

* Üleminek valdavalt BETACAM SP

standardile
See loodetakse teostada 1995. aasta I
(2°
tehnoloogiat
jooksul
poolaasta
videoarhiivi
vaid
veel
kasutatakse
Sümbersalvestamiseks, normaal-BETAT
VHS-i piiratult
korrespondentvõrgus
ja
realiseerimiseks
Suuna
reserviks).
050%
kasutatakse
ligi
plaanilistest
kapitaalmahutustest.
Amortisatsioonieraldisteks on plaanitud 10
197 000 krooni koos käibemaksuga.
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* ETV
Luuakse

korrespondentvõrgu

Jaiendamine.
Kohtla-Järvele,
regionaalstuudio
laiendatakse korrespondentpunkti Saaremaal
uuendatakse
võttening
ja

montaažiaparatuur Tartus.
=

sellest 8 miljoni krooni eest otseselt
tehnoloogilist aparatuuri. Ehkki normaalse
aregu vajadused on 1994. aasta tasemest veel
2-2,5 korda suuremad, tuleb

* Helimontaažifoonika loomine.
*

stuudio tehniline rekonstrueerimine.
stuudio aparatuur on paarkümmend
ETV
aastat olnud ekspluatatsioonis.
1.

1.

õhipanus

montaaži-

te

k

aparatuurikomplekside
ja
rekonstrueerimisele.
Aasta
loomisele ja
põhiülesanne täideti - loodi tehniline baas 2°
ja 1 videotehnoloogiast loobumiseks Tallinna
stuudios.

Eesti
(ETV 1995-1997.
tegevuskava projektist.)

Televisiooni

juhatuse
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KÜSITAKSE

On ETV 40 hooaeg. Juhatus arutas.
aastapäeva tähistamist, kõneldi ka ETV
aastapreemiatest. Hagi Sein tegi kokkuvõtte
Voldemar Lindströmi juhatusel tegutsenud
ETV 46.
töörühma ettepanekutest
tähistamiseks.
aastapäeva
Peadirektor pakkus välja esialgse ürituste

MIS ON SAANUD SOTSIAALFONDIST?

EESTI TELEVISIOONI SOTSIAALFOND
moodustati 1994. aasta veebruaris. Vastavalt
tegutsemisjuhendile kavatseti fondi koondada
rahalised vahendid. “töötajate hädavajalike
sotsiaalsete
ja kultuuriliste vajaduste
rahuldamiseks.” Fondi allikaks pidi saama
Televisiooni
Eesti
majandustegevuse

puhaskasum.

- ettekandekoosolek,

- pidu ETV tõõtajatele, 1995.aasta pubtõenäoliselt
kätteandmine,
likupreemiate
“Cafe Amigos”.

ETV juubelinädala esialgne kava:
E - näituste avamise päev,
T -ettekandekoosoleku ja pressikonverents

päev,
K - ajaloo ja veteramde päev,
N - kultuuri ja kultuuritegelaste päev,
R - poliitika ja poliitikute päev,
L - lahtiste uste päev,
P - ETV-gala, teleballi ja ETV aastapreemiate kätteandmise päev.

Lisaks ilmub ajalehe Televisioon erinumber.
saateid
tutvustav
tehakse ETV-d ja
ekraanile
videokassett,
jõuab
mitu
spetsiaäiset=šibriiki - ETV arhiivist.
Korraldav komisjon on moodustamisel.
oodatud.
Arutelu jätkuv, ideed
(Raul
Rebasele)
=

Sotsiaalfondi vahendeid vajati:
kulutuste kompenseerimiseks, mis on
oja
tervist
elu
ekstreemsete
seotud
olukordadega,
puudutavate
õnnetusjuhtumitega,
- puuetega töötajate abistamiseks,
- töötajate juubelite tähistamiseks,
ETV
tähtpäevade
korraldamiseks
lastele
nende
ja ETV
töötajatele,
pensionäridele,
- muudeks sotsiaal- ja kultuurikuludeks.
Sotsiaalfondi juhatuse esimees oli Madis
Suutre, kes ei tööta enam ETV-s.
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Pearaamatupidaja Meeli Vaikjärve sõnul
selgus audiitoritöö käigus, et fondil on
maksmata makse (laste jõulupakkidelt).
Peale maksude maksmist fond likvideeriti.
Uues eelarves ei ole vajadusteks, mida
kavatses katta sotsiaalfond, ette nähtud
sentigi.
Kui on vaja kedagi toetada, siis tuleb leida

raha struktuuriüksuse

eelarvest.

KÜSIMUSED
TEABETELEKRAADILE!
4162) Otsitakse vastust.
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KÕIK AJALEHED - TASUTA

—
KA

VASTATAKSE.
INFOPARINGUTELE

PROVOTSEERITAKSE

25-27. aprillini toimus Tartu Ülikoolis USA
saatkonna toetusel teoreetiline konverents
“Euroopa amerikaniseerumine: müüt või
reaalsus?”.
Kultuur ja mood alluvad võimule ja
rikkusele, tõdes professor Larry Beinhart.
reaalsus.
Euroopa amerikaniseerumine
Prantsuse köök on parem ameerika omast,
aga McDonalds ja Cola on teinud puhta töö.
Itaalia rõivad on kaunid, aga kõik kannavad
ühiskonnakorraldus
Rootsi
džiine.
on
võetakse
USA
malli
suurepärane, aga
seadusandlusest.
Ameerika individualism ei seisne lihtsalt
isikupäraste omaduste rõhutamises, vaid
pigem rõhutab inimese võrdseid võimalusi
teiste mimestega.
Ameerika individualism peegeldub ka TV-s.
KA
UUDISTES ON PÕHITEGIJAD
MITTE
TAVALISED
INIMESED,
AINULT PROMINENDID.
Peter
koos
uudiseid
pakub
(ABC
Jenningsiga, CBC koos Dan Ratheriga ja
NBC koos Tom Brokawiga..) “Raske on ette
kujutada, et ETV pakuks uudiseid koos
On võimalik edasi
kindlate isikutega.
amerikaniseeruda,” ütleb Voldemar Kolga
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Hommikulehes

äi

(29.04.95).

“Loodan, et minu lugu provotseerib arutelu
olemusest ja kohast
eestlaste,
meie,
kaasaegses maailmas. Tuleb hakata üsna
gelgelt ette kujutama, kuhu me läheme ja
kuhu mc tahaksime jõuda scssinascs
maailmas.”

ETV raamatukogu on avatud igal tööpäeval
kell 11.00 - 17.00 ja on lahkelt valmis
teenindama kõiki ETV töötajaid. (Hädalistele
oleme kättesaadavad ka enne avamist.)
Teil on võimalus Ingeda kohapeal peaaegu
kõiki Eestis ilmuvaid
ajalehti (ka
maakondade
omi)
ja ajakirju ning
kümmekonda välisriikides ilmuvat väljaannet
“National
“Film
Review”,
nagu
“TV
Geographic”, “The Economist”,
Technology”,
“Ogonjok”, “Kulturchronik”
jt. Täpsemat infot saab raamatukogu
perioodika kataloogist. Telemajja tuleb ka
väljaandeid, mis lähevad otse toimetustesse
ja mida raamatukogus pole. Nende raamatute
kohta saate teavet raamatukogust
ning
vajadusel on ka nendega võimalik tutvuda.
Ajalehti me koju ei laenuta, küll aga ajakirju
üheks-kaheks nädalaks.
Ruumipuudusest
ainult
3-5 aastat.
säilitame ajalehti praegu
Siiani ei ole õnnestunud ajalehtede jaoks
eraldi hoiuruumi leida.
kõik
olemas
Raamatukogus
on
ajakirjanduses avaldatud artiklid televisiooni
kohta (alates 1980. aastast) ning ülevaadet
pakub temaatiline TV bibliograafia kataloog.
Teavet saab nii ETV kui ka kõigi teiste eesti
telekanalite ning teletegijate kohta, samuti
maailmas,
televisiooni
üldprobleemidest
välisriikide telejaamadest jne. Meil võite
tutvuda ETV
Teabetelekraati,
lugeda
sisekorraeeskirjade jm. ETV-d
põhikirja,
puudutavate materjalidega. Saate sirvida ka
ajakirjandusalaseid diplomitöid.
Perioodikast kogume pidevalt ka materjale
näiteks
teemadel
aktuaalsetel
nagu
“Uus
valitsus” jne,
“Riigikogu valimised”,
samuti mcic igapäcvaclu puudutavat infot
(sõiduplaanid, hinnatõusud, kütmisgraafikud
kursis
jne.). Riigi Teataja võimaldab aga
õigusnormide ja seadustega.

olla

INFOPÄRINGUTELE
VASTATAKSE
KA TELEFONIDEL 43 46 91 või 43 45

TEIE
23.
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Raamatuid on raamatukogu fondis ca 10
900. Neid on igalt alalt, põhiliselt teadus- ja
vähesel
määral
tehnikakirjandus,
ilukirjandust.
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Muidugi on esindatud TV-alane kirjandus.
Varasem telealane fond on põhiliselt
venekeelne, viimastel aastatel oleme saanud
ka ingtiskeelset, tänu
rahvusvahelisele
raamatuvahetusfondile ning ka kolleegidele
Katrin Saksale ja Ülle Priusepale. Kuna meil
raha napib nagu mujalgi, on sellised
kingitused raamatukogule väga olulised ja
tänuväärsed. Mõned pealkirjad ja autorid,
mis on enam huvi pakkunud: Melvin
Mencher “Basic media writing”, Jotm Fishe
“Television
Robert
Hilkard
culture”,
television
and
for
radio”.
“Writmg
Raamatuid laenutame tähtajaga kuni üks
kuu. Siinkohal kasutan juhust, et koputada
kõigi meie võlglaste südametunmstusele.
Palun tagastage meile raamatud, kui te neid
enam ei vaja!

ETV raamatukogu teatmetoimetaja

SÄRAV JA VEEL SÄRAVAM
NAERATUS

Telemaja hambaarst Albina Vapper tuletab
parandada
kui suuri ja hõlpsam on hammastele plomme
panna kui proteese paigaldada. Hambaarsti
juures peaks käima iga poole aasta tagant,
on valutum ja odavam.
Tulla võib igaüks, sest dr Vapper võtab
majja vaba pääs.
vastu kõiki, kellel
Järjekord on 7-10 päeva, registreerida saab
telefonil 4514 (43 45 14). Ravitakse
“ hambaid, paigaldatakse proteese, kõik
nagu
ikka.
juures
eraarsti
Telemaja hambaravikabinetis on haigekassa
liikmele-kõik odavam. Kui konsultatsiooni,
üldhinne on - 20
raviplaani koostamise
krooni, siis haigekassa liikmele 10 krooni.
Hambakrooni taastamine vastavalt 225 või
80 krooni. Valguskõveneva täidisega 295
või 150 krooni. Tasub minna ise hinnakirja
"meelde, et väikseid auke on parem

”
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uurima. Ja kes veel ei tea, saab ise küsida,
milleks üks või teine materjal hea on mmng
millist just selle hamba jaoks eelistada.
vaid
. Mitte üksnes hamba väljatõmbamist,
ka ravi tehakse rohtude abil juba peaaegu
valutult (5 krooni). Kui patsient on väga
tundlik ja puurimine valulik, tehakse soovi
korral valuvaigistav süst. Kasutusel on ka
vedelikud ( näit. cx-vedelik), mis aitavad
arstil hammast puhastada sedavõrd, et polegi
Telemaja
vaja puuri kasutada. Hambaid
hambaravikabmetis välja ei tõmmata, selleks
tuleb poliklimikusse minna
Kogemuste põhjal võib arst öelda, et
teised odavad plommid sobivad
plastmass
ennekõike lastele, kel pole veel jäävhambaid.
Plastmassplommi ääred rabenevad kiiresti.
Muidugi ajab ka plastmassplomm asja ära,
aga asja sellest ikkagi ei saa,.. varem või
hiljem tuleb valguskõvenev plomm panna.
Parem siis juba kohe.
Dr Vapperil on head plommimaterjalid
dürafill,
degufil; on ka
(charisma,
odavamaid ming samuti häid, näiteks
stomotent jt). Tsementtäidist ta ei soovita,
see sulab aja jooksul ära.
—õoteenus
—on
HAMMASTE
Uus
VALGENDAMINE.
Valgendamiseks
tehakse spetsiaalne plaat, millega valgendav
pasta hammastele kinnitub. Patsient peab
teadma, kui valgeid hambaid ta just soovib.
Haigekassa seda teenust ei toeta, kogu kulu
tuleb kanda patsiendil. Arvata on, et
säravaim naeratus on ka kallis, sest: pasta
tarvis hammastele sobitatav plaat tuleb iga
patsiendi jaoks spetsiaalselt teha.
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TEABETELEKRAAT ON ETV SEKRETARIAADI
MILLA MÄGL
VÄLJAANNE.
VAHENDANUD
TUBA 611, TEL. 4162. KAASTÖÖD OODATUD.

