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Ringhäälingu Nõukogu kinnitas ETV 1995.
eelarve 3. aprillil. Tasakaalustatud
eelarve tulud on 99993,4 tuhat krooni..

aasta

Tuluallikatest moodustavad:
56,70%
riigi toetus
reklaamitulud
22,60%
16,15%
kirjastustulud
teenustulud
4,51%
0,04%
sponsortulud
EFV programmi tootmise kuludest katab
riigi toetus 70,5% ja ETV majandustegevuse tulud 29,5%.

ETV juhatus avas 6. aprillil I kvartali
finantseerimise vastavalt ETV 1995. aasta
majandusplaani projektile. Enne I poolaasta
majandusplaani kinnitamist vaadatakse läbi
täiendava finantseerimise taotlused, mida on
esialgselt kogusummas 980 tuhat krooni.
ETV eelarve ja majandusplaan on väga pingelised, majandada tuleb äärmiselt ratsionaalselt ja kokkuhoidlikult.
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ETV 1996. aasta eelarveprojekt tuleb
esitada Ringhäälingu nõukogule 5.05 ja
Rahandusmmisteeriumile 15.05. Esialgne
sellest
informatsioon lubab oletada,
kujuneb järjekordne ellujäämise eelarve
arengueelarve asemel.
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ETV programmi

nr. 10/18.04.1995

mahu prognoos on
3000
1996
tundi, 1997 järgmine:
3100 tundi, 1998 - 3200 tundi.

EESTI
RINGHÄÄLINGUTE
LIIDU

=

juhatuse uueks esimeheks on valitud
saarlane, AS Levicom tegevdirektor TÕNIS
PALTS. Palts ütles Oma Saarele, et olulisi
muutusi seoses tema valimisega liidu töös
tule, küll aga püüab juhatus vältida
mõningaid senitehtud vigu. Liidu kohus on
paremini kaitsta oma liikmete õigusi ja
ühishuve.
Ringhäälingute liit jääb endiselt kaitsma
raadio- kui televisiooniomanike huve, sest
mõlema panus liidu eelarvesse on enamvähem võrdne. Tõnis Paltsu arvates on õige
lähtuda põhimõttest, et firmal, kes on liidule
rohkem andnud, on ka õigus liidult rohkem
nõuda.
Huvilisele.
AS Levicom on investorfirma, mis teenib
raha paigutamisest teistesse
kogu oma
Levicomil
ettevõtetesse.
hulk
ON
tütarfirmasid, mis kuuluvad talle täienesti
või 50% ulatuses.
AS Levi Installatsioonikompanii (müüb ja
paigaldab Sat-TV vastuvõtjaid).
AS Levi
Pay TV, haldab tasulist televisiooni
võrku “Virus”
teistes hotellides.
AS
suurim
-—LevikkKuto,
Baltimaade
mobiiltelefonide müüja.
Tervenisti Levicomile kuulub AS Levileht,
mille
Sat-TV
(Teleleht.
väljaannete
nädalakava, Programma) kogutiraaž on 8284 000 nädalas. Hiljuti läks Tartus käiku
levilehe oma trükikoda, suuruselt Eesti
kolmas. Tallinnas on Levileht koos AS
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Cronoesiga suurim osanik ajakirjanduse
aktsiaseltsis
levitamisega
tegelevas
Lehemees.
Levicomile kuulub ka AS Eesti Telag.
(Tallinna kaabeltelevisioonivõrku
projekteeriv telekommunikatsioonide
konsultatsioonifirma.)
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kriitikaga.

Parimate tervitustega
GUSTAV ILVES,
Falköping

ÕPIVAD ÕPETAMA
Bombholmis, meediapedagoogika kursusel on
14-23. aprillini personali- ja koolitustalituse
juht Eino Tandre, saatesektori juhataja
Alice Talvik ja kultuuritoimetuse režissööri
assistent Silja Milli. Kursuse lõpetanud
saavad õiguse õpetada teisi (uusi diktoreid,
toimetajaid) vastavalt oma õppesuunale.

KAADER LIIGUB
Televideofondi toimetaja HELLE
TIISVÄLI lahkus põhitöökohalt
edasi kohakaasluse korras.

ja töötab

Töölt on lahkunud ka tootmise
kavandamise osakonna planeerija INDA
KÕIVA.

JÜRI

PIHEL lahkus

meelelahtusuprogrammi juhi ametikohalt ja
töötab nüüd režissöörina.

Ajutiselt täidab operaatorite osakonna

juhataja kohuseid ENN

TÄNATAKSE

04.05.1995).

Tahan tänada hindamatu kaasabi eest
saatesarja “Eesti skautlus läbi aegade” ETV

ja

selle läbiviimisel.
programmi võtmisel
See dokumentaalsari jääb püsivaks jäljeks
skautluse arengust ennesõjaaegses Eestis,
näidates meie skautluse elujõudu.
Kuulsin ka toimetaja AINO PAEMURDiIt,
kes tegi suure töö “Eesti skautlus läbi
aegade” õnnestumiseks, et haridussaadete
toimetuses on ootel ideekavand, mis käsitleb
Heino Jõe mitmekülgset elu ajakirjaniku ja
noortejuhina Eestis, Rootsis ja Kanadas.
Heino
oli tulihingeline rahvuslane
suurepärane ideoloog, kes on rikastanud
eestlust nii oma loomingu, elutarkuse kui ka
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VALK

(kuni

Sporditoimetuses asus tööle assistendina
HEDI DOROZKIN, kes lõpetas ka ETV
assistentide kursused.

“Teabetekckraz” on ETV sekretariaadi väljaanne.
Vahendanud

NMälla

Mägi. Tel.4162

