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Si V aastapreemia
statuut

Projekt
määratakse järgmiste
saavutuste eest ETV originaalprogrammi
loomisel, tootmisel, eetrisseandmisel või
ajakirjanduslikul käsitlemisel:
1.

ETV aastapreemia

Parim saatejuht
Parim toimetaja, produtsent või projektijuht
1.3. Parim režissöör või lavastaja
1.1.
1.2.

1.4. Parim helirežissöör
1.5. Parim kunstnik
1.6. Parim operaator
1.7. Parim assistent või administraator
1.8. Aupreemia aasta ja eelnevate aastate

Aastapreemiate määramise otsustab ETV
aastapreemiate 15-liikmeline komisjon, mille ETV peadirektori ettepanekul kinnitab
ETV juhatus.
10. Preemia loetakse määratuks isikule,
kelle poolt
hääletas
vähemalt
50%
kohalviibivatest preemiakomisjoni liikmetest. Kui mõnele preemialiigile on mitu
kandidaati ja ükski neist ei saanud 50%
häältest, viiakse läbi täiendavad hääletusvoorud
kahe enam hääli
saanud
kandidaadi vahel. Kui neis voorudes
saa
kumbki kandidaat 50% häältest, jäetakse
preemia selles preemialiigis välja andmata.
11. ETV aastapreemiad
kinnitab ETV
juhatus ning teeb selle teatavaks hiljemalt
maikuu kolmandal nädalal.
12. Aastapreemiad antakse kätte reeglina
hiljemalt juunikuu teisel nädalal.
9.

ei

töö eest ETV-s (elutöö preemia)
1.9.

Tähelepanuväärseim aasta töö ETV-s,
- 1.7 loetletud alal.

mille tegija ei tööta 1.1

Aastapreemiaks on spetsiaalselt selleks
otstarbeks valmistatud taies, mille alusel on
ETV embleem ja preemia määramise aasta.
3. Täiendavalt aastapreemiaks olevale taie2.

sele:
3.1 makstakse ühekordset preemiat
3.2 antakse tänukiri.

preemialiigis määratakse igal aastal
ainult üks preemia.
5. Elutööpreemia (1.8) võib saada üks kord
ETV-s töötatud aja jooksul.
6. Aastapreemia konkursi kuulutab ETV
juhatus välja igal aastal hiljemalt märtsi
võib
viimasel
nädalal. ETV juhatus
vajaduse korral konkursi väljakuulutamise
aega ja sellest tulenevalt muid konkursi
läbiviimisega seotud tähtaegu muuta.
7. Preemiatele võivad kandidaate esitada
ETV toimetuste ja teiste struktuuriüksuste
juhid, juhatuse liikmed, samuti ETV erialaühenduste täiskogud.
ja loominguliste
mis
Esildised,
sisaldavad
preemiakandidaatide nimed ja lühikese põhjenduse,
esitatakse kirjalikult ETV juhatuse sekretärile 1. maiks.
4. Igas

Aastapreemiat ei määrata isikule, kes
eelnenud aasta jooksul on käitunud
ebaeetiliselt või karistusväärselt.

8.

Selgituseks

ETV
statuudi
aastapreemiate
moodustatud
väljatöötamiseks
komisjon
koosseisus: Mariina Mälk, Jaanus Nõgisto,
Vello Reili, Maire Radsin, Tiina Kangro ja
Renita Timak leiab, et:

1. Endise statuudi põhjal välja antud preemiate
hulk oli liiga suur. Väiksem preemiate hulk
tõstab iga preemia väärtust.
2. Preemiaks peaks saama kunstilise väärtusega ese + soliidne ühekordne rahasumma
tänukiri.
3. ETV
aastapreemia on ETV «sisemine
preemia, mis antakse hooaja lõpul välja oma
töötajatele. Preemiate kätteandmine toimub
telehooaja lõpus ja on eelkõige kolleegide
omavaheline asi. Preemiasaajaid avalikkuse
eest varjata pole küll põhjust, suurt avalikku
tähelepanu see üritus aga ei vaja.
4. Komisjon teeb ETV peadirektorile ja
juhatusele ettepaneku algatada läbirääkimised
kõigi Eesti telekanalite loomingulisi saavutusi
äramärkiva preemia asutamiseks.
5.
Suhtuda Balti Meediateabe AS poolt
läbiviidava
küsitluse
põhjal
kujunevasse
huvitavasse
saatejuhtide
järjestusse kui
informatsiooni televaatajate eelistuste kohta.
Järjestus ei peaks olema aluseks aastapreemiate jagamisel.

ja
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Lugupeetav Toomas Lepp

Peadirektor
testi Televisioon

Vabariigi Presidendi palvel lubage esitada südamlik tänu hästi sujunud koostöö eest
Eesti Vabariigi juubelisündmuste vahendamisel eesti rahvale. Juubeliks valmistudes
kui tähtis on, et kõik
teadsid kõik asjaosalised, kui suure vastutuse ees seisame
toimuv ehedal kujul ka televaatajateni jõuaks. Meil on hea meel tõdeda, et meie
ühine töö kandis head vilja. Sajad külalised ja tuhanded kodud said peost osa. Meil
on hea meel ka sellest, et üsna tavalised kommunikatsiooniraskused leidsid juubeli
et Eesti Vabariik 80 jõudis paljudesse
korraldamise käigus soodsa lahenduse
erinevatesse infokanalitesse.

ja

ja

Austusega

Jaanus Pikani
Direktor

Varas jätab naela seina, tuli ei sedagi

(rahvasuu)

zesti Televisiooni üldine tuleohutusjuhend
juhatuse poolt kinnitatud 7. veebruaril
möödunud aastal ning see on dokument,
mis peaks olemas olema igas struktuuri
allüksuses. Lisaks ütleb jühendi punkt 1.3

on

järgmist:

Peale selle juhendi töötab struktuurne
eraldi
tuleohutuse
allüksus
välja
juhised, milles on arvestatud allüksuse
eripära. Nimetatud juhised töötavad
välja struktuurse allüksuse spetsialistid
ja need kinnitab struktuurse allüksuse
juht kooskõlastades ETV tuletõrjeinspektoriga.
Struktuursete allüksuste juhised on
kohustuslikud kõigile Eesti Televisiooni
töötajatele ja isikutele, kes viibivad ETV
objektide territooriumil ja ruumides.

Ja punkt number 1.4:
Enne tööle asumist peab töötaja läbima
sissejuhatava juhendamise ETV üldise
tuleohutusjuhendi alusel ning esmase
juhendamise, mis viiakse läbi vahetult
töökohal.

Kahjuks puudub mul positiivne info, kas ja
nimetatud
määral
ettekirjutusi
täidetakse. Aga tulega pole mõtet
mängida, see läheb kalliks maksma.
mil

Elektriseadmeid tuleb kasutada
vastavalt nende kasutuseeskirjadele.
ruumi
Töö
lõpetamisel
peab

elektriseadeldised
välja
vooluvõrgust
lülitama, välja arvatud need töötavad
elektriseadmed, millele on kehtestatud
ööpäevaringne töö. Keelatud on kasutada
ajutist elektrijuhtmestikku, rikkis tule- ja
avariikaitsesüsteemiga või muude riketega
seadmeid, mittestandardset elektrisoojendus- või valgustusriista jne.
Töö või muu tegevuse lõpetamisel tuleks
ruum tuleohutuse seisukohalt üle vaadata.
Need ruumid, kus on valvesignalisatsioon,
tuleb üle anda turvateenistuse valvurile.

Hoonete ja muude rajatiste ning
ruumide funktsionaalset otstarvet ei
tohi muuta, seda
rekonstrueerida,
ümber planeerida, kapitaalselt remontida ja tehniliselt ümber seadistada ilma
tuletõrjejärelvalve poolt läbivaadatud
projektita.
Ei
tohi
evakuatsiooniteid
tõkestada
mööbli
muu
esemete,
sisustusega.
ega
Samuti

ei tohi

kujundada trepiotstele suit-

sunurgakesi. Suitsetamiseks on korrustel
ette nähtud vastavad kohad.
Vastutus tuleohutuse tagamise eest on
pandud

allüksuste juhtidele.

Peeter Vets

Teabetelekraat nr. 69
Ž

Tere!

Töötan alates veebruarist

—
hanketoimetuses vastutava sekretärina

ning õpin usinalt kõike, mis puudutab
programmide hankimist. Teletööga olen
varem kokku puutunud Islandi TV2-s.

Paari aasta eest “meisterdasin” ise valmis
12-minutilise filmikese.

Meeldivat koostööd soovides
Katri Ristal

Uued telefonid
Kultuuritoimetus
628-4483
628-4478
628-4438
628-4464
628-4417
628-4474
628-4498
628-4497

Piret Suurväli
Ene Kõster

Film

Teater
Pilk

Kunst
Kirjandus

Ji

Tootmise kavandamise osakond.
Voldemar Lindström
Vello Reili
Maie Pilt

Lea Tegelmann
Marju Raju

Nadežda Hio

Aksel Lemberg

LZ

6 28 4621
6 28 4630
6 28 4601
6 28 4602
6 28 4616
6 28 4616
6 28 4600

Onnitleme!

A märts
märts
9.

-

-

Luule Kangur
Aarne Kraam

22. märts - Feliks Ney
23. märts - Mai Mikiver, Aarne

Saluraid

24. märts - Einar Pranis, Igor
Gavrilov, Aile Ellmann, Siiri

Ottender
25. märts - Anne Saksakulm

NBI

Alates 18. märtsist on ETV transpordigrupi kasutada nelja vanalinnaloa

asemel

ainult

KAKS.

Anu Roots

TEGIJA
KÜSIB
2

Mida teha või kuhu pöörduda, kui

magnetkaart töötamast tõrgub?
KAIDI

KESAMAA:

Juhul, kui teie kaart

tõrgub avamast Telemaja Gonsiori tänava,
parkla või küljeust, palun see tuua minu

kätte (tel 628 4113). Kaardi töörežiimi
taastamise eest hoolitseb siis juba
firma
valvesüsteemid
paigaldanud
Alarmtec.

Kaardi

teatada.

kaotamisest

palun

viivitamatult

Need, kellele on accesskaart eraldatud,
tuletan meelde sellele järele tulla, on
viimane aeg. Muidu leiab teie kaart uue
omaniku.

stuudioid? Kui stuudio on
sodi ja prahti täis, kelle
salvestust
enne
poole pöörduda?
Kes koristab

HELME SIIDER: Firma ClinBalt koristab
stuudioid üks kord nädalas, kui tegemist
on suurte massiüritustega, siis koridoride
ja tualettruumide arvelt eraldi. Muul ajal
peavad selle töö ära tegema lavatöölised.
Niisugune on ETV peadirektori käsk.
Soovitan kõigil, kes praeguse olukorraga
rahul pole, esitada oma pretensioonid
kirjalikult minule (tel. 628 4655). Siis saab
hakata edasi mõtlema, kuidas asja

parandada.
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Naine: Tahaksin teada, miks paraolümpia
tulemusi mingi erisaatena ei näidata? Kindlasti
on nad spordisaadetes, aga võiks ka mõni
erisaade olla. Tänan!

Mees: Siin üks televaataja. Ma ei ole rahul
reedese, 27. veebruari “Õhtuse Ekspressi”
saatega, kus lasti Mart Pordil kiita ennast ja
neid
“hruštšovkasid”.
toimus
Teatavasti
Mustamäe ja Õismäe
ehitamine selleks, et
rohkem sisse tuua venelasi ja eestlus
hävitada, mitte aga elamispinna laiendamise
Eestlased tahavad oma televieesmärgil.
sioonilt rohkem vaimsust, mitte punase aja
taganutmist. Tänan!

Mees: Ma räägin 26. veebruari õhtul toimunud
“Otseliini” saatest. Arvan, et meie poliitikud ei
ole nii rumalad ja nad said suurepäraselt aru,
millest president oma 24. veebruari kõnes
rääkis. Stuudiosse kutsutud püüdsid seda
teemat vältida ja sellel teemal ajakirjanduses
ilmunud artiklitest vaikides mööda hiilida. See
ainult kinnitab seda, et presidendil oli õigus.

Naine: Vaatasin just Hommiku TV-d, kus rääkis
härra doktor Toomas Tiik. Kahjuks rääkis ta nii
vähe. Olli näha, et aega oli vähe. Kas saaks
temaga teha eraldi saadet? Aitäh!

Naine: Tere, Eesti Televisioon! Üldiselt olete te
tubiid ja meeldite, ainult kolm “aga” on. Te
lubasite
reklaami jätta, aga jälle "juhtivad
hambaarstid soovitavad”. Siis ma ei tea, mida
arvata saatest “M klubi”. Olen teda mõned
korrad vaadanud. Tiitli järgi on seal hertsogid
ja muud peened mehed, aga kõnepruuk on
nagu voorimeestel - vandesõnad lendavad.
“Kuulus või kummaline” - alati on tahtmine
Reet Linnale öelda: “No pea ometi suu!”
Milleks need piuksud ja viled, kui saatejuht
kõik ära seletab. Aitäh, et ära kuulasite!

Naine: Tere õhtust! Palun öelge, miks te “De
Cocki” ära rikkusite selle pealelugemisega?
Palju läks kaduma. Tähtis on kuulata näitlejate
häält ka. Ega see raadiosaade
ole. TV 3 ja
Kanal 2 on subtiitrid olemas. Oleks tore, kui
jälle subtiitrid alla saaks!

ei

Mees: Tervist! Minu nimi on Margus Saar ja
kell on 23.15. esmaspäeva õhtul. Vaatasin “De
Cocki” ning mõtlesin, et helistan oma kallisse
testi Televisiooni. Ma ei hakka oma arvamust
“Telekraadi” jaoks siin avaldama, aga mul on

lihtsalt üks ettepanek. Aegajalt võiks käia koos
seltskond inimesi, kes otsustab, millistele
filmidele Eesti Televisioonis loetakse teksti
peale, millistele mitte. Näiteks lastefilmidele
võiks lugeda ja multifilmidele, aga võib-olla
mitte mängufilmidele. Me võiksime seda vahel

arutada.

Noh,

aitäh!

Naine: Tere! Mina arvan, et pühapäeval peale
saatekava lõppu võiks ETV näidata kogu

17.

nädala AK-de kordust. Saaks nädala lõpus
nädala uudistega kurssi. Aitäh!

Mees: Tere, Eesti Televisioon! Üle hulga aja
“De
No
Cocki”.
kuulge, olge
normaalsed! Mispärast peab ka sellele peale
lugema? Jätke mõni saade ka normaalsetele
inimestele! Ega kõik ei ole idioodid, et peavad
seda soiguvat häält kuulama. Aitäh!

vaatasin

Naine: Mis teil arus on, et kõik filmid
dubleerite? Eesti rahvas on ammu kirjaoskaja
ja kui keegi tahab kududa või heegeldada, no
siis on see juba tema enda
See rikub filmi
ära!

asi.

Naine: Miks Ülo Nugis istus saates niisuguse
prügitünni otsas? Ta on ju niisugune härrasmees. Prügitünnid sinna saatesse küll ei sobi!
Natuke tuleb ikka vaadata ka vaataja
seisukohalt, mis eetrisse anda. Saade on
muidu huvitav, aga see miljöö ei kõlba mitte
kuskile.

Mees:
Tere hommikust! Peeter Viljandist
tervitab kõiki “Tere hommikust!” tegijaid ja
ETV töötajaid. Väga mõnus saade oli. Ma olin
parajasti köögis kohvitegemisega ametis ja ei
kuulnud hästi, kes elektriasjameestest teie
saates esines. Aga minu meelest ei olnud
sugugi loogiline tema väide, et üks elektri
hinna tõusu põhjustest on ka see, et
omandivormi muudetakse, tehakse akisiaselts.
Firma erakätesse minek - see võib küll kaasa
tuua, mnu arvates, ajutisi kulutusi. Kuid
viima
edaspidi
kulutuste
peaks
see
kokkuhoiule. Väga
mõnus
oleks mingis
majandussaates kuulda, millega siis ikka
elektri hinna tõusu põhjendatakse. Kõike head!
Naine: Tere hommikust! Mina kiidan ikka Eesti
Televisiooni ja Reeta, ma mõtlen Reet Linnat.
Minu nimi on Anne Kirss Nõvalt. Elagu
Reedad!

Naine: Tervist! Mul on selline probleem, et ma
saa üldse aru, miks on “De Cock”
pealeloetud tekstiga? Enne oli väga hea
jälgida, kui tekst oli all. Aga nüüd on diktsioon
väga halb; tekst on monotoonselt peale loetud
ja muutub vahel ühtlaseks pobinaks; tekst ei
ole sünkroonis ja jutt on nii voolav, et ei saa
aru, kes mida ütles. Ma arvan, et kui võimalik,
siis pange see tekst sinna alla tagasi. See
oleks märgatavalt meeldivam. Ma tänan!
ei

TEABETELEKRAAT
on ETV sekretariaadi väljaanne
Vahendanud Lea Arme
tuba

611,

tel.

628 4167

Kaastööd oodatud!

