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“Teabetelekraat

italitus

323.144
410.035
216.431
82.930
202.468
111.865
99.258
35.005
3.309
1.484.445

104.235

103.167
189.390
28.309
89.543
42.310
36.009

896.513

4.736
9.144

393.905

1.111.236

57.246
146.357
85.740
76.307
40.090
504

188.081

262.482
254.411

(ETV imidzireklaam-valgusaken, projekt)

eesti saated eesti keeles Eesti rahvale
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6. ETV töötasufondi suurendamise strateegiat on arutatud
spetsialistidega. Lahenduses peetakse silmas kaht aspekti tarbijahinnaindeksi kasvu kompenseerimise võimalusi ning
tõõtasu paremat sidumist töö tulemuste ja ETV arenguvajadustega. Töötasufondi suurendamine toimub 1.03.95-st
vastavuses "ETV töötajate palgatingimuste muutmise juhendiga" (1.09.94.).Täpsem teave lähema 10 päeva jooksul.
Teid ootab kodus

Tiirmmasin

Stundio 1+2 +4
Vidoomontaazid
LEI
Kaamerad (Beta + S-VHS)
Tekooperaatorid
Helirezissöörid
Valgus
Grimm

ja

ja

31.095
saaatesektor
1.272
hankeosakond
70.644
tõlketoimetus
arhiivitoimetus
1.224189.390
Sündmuspublitsistikaprogramm
47.910
poliitikasaated
17.084
majandussaated
50.898
venekeelsed saated
28.677
teledokumentalistika
44.821
sport
410.035
Kultuuriharidusprogramm
186.211
kultuuritoimetus
82.641
lastesaated
111.188
haridussaated
29.995
Teleteater
254.411
Meelelahutusprogramm
meelelahutus, levimuusika
221.543
noortesaated, seriaalid
32.896
Hommiku TV
8.467
Telefilm
2.836
ETV-reklaam
Havitatuile peaks analüüsiainet pakkuma ka järgmine tabel,
mis kajastab programmide kulusid olulisematele audiovisuaalsetele teenustele 1994.aasta TV kvartalis (kroonides):
MeelelahutusSündmus- ja
Kultvuri-ja
publ. progr.
karidusprogr.
progr.

Karostas H.Shein. Teabe, mille tahate avaldada Teabetelekraadis võib tuua hiljemalt reedeks R.Viljamäe kätte. Informeerige kolleege. Ärge hoidke infot endale.

2. Leping "Nõukojaga" on lõppenud Tiiu Saksa ja Jaak
Hohensee panust on hinnatud vastuoluliselt. Keerukal ajal on
see loomulik, paljude asjade tegelik väärtus selgub hiljem.
3. FAÜ (Eesti Autorite Ühing) juhid on otsustanud nõuda
Itaastas summat, mis võrdub 1.5 % riigi toetusest ETVE.
le :a 1,5 % ETV reklaamituludest Kokku teeks see umbes
1 ailjonitkrooni ja tähendaks
senisega võrreldes 14 kordset
hinnatõusu. Peame sellist
metoodikat ja nõuet vastuvõetamatuks. Kahjuks ei viinud asja edasi ka ministeeriumi lepituskomisjon. ETV eelarve võimaldab tõsta hinda 2,5 korda iga
kasutatud ühiku eest. Sellise otsuse ETV peadirektor läinud
nädalal ka tegi.
4 Aare Tiisväljal valmis käsikiri "Eesti Televisioon ja teised.
Bibliograafia. Ajalehed, ajakirjad, raamatud, kirjad kuni
1970. aastani" Käsikiri peaks olema saadaval raamatukogus.
5.Üleminek sisemisele kulude arvestusele, mis toob välja
saadete, sarjade, toimetuste ja programmide tegelikud kulud
võimaldab tootmist paremini planeerida ja juhtida on
ja
Teenuste hinnakukulgenud veidi aeglasemalt kui soovitud.
junduse parameetrid muutuvad meie oludes kiiresti, mistõttu
operatiivse dünaamilise süsteemi loomine on olnud raske.

set algavad ettevalmistused EUTELSAT II maajaama hankimiseks ja ehitamiseks ETV-le. Maajaam on suure diameetrining aparatuur, mille abil saab vastu võtta
ga paraboolantenn
°tada telesignaali EBU televõrku. Antenn paigaldatakse
ja?
ET v katusele, aparatuur ETV hoonesse. Jaam ja selle instalnine maksab umbes miljon USD. EBU garanteerib laenu
RC
Arengu ja Rekonstruktsioonipangalt, laen tuleb tagaEaroopa
si maksta 8 aasta jooksul. Loodame valmis olla 1996. kevaäeks, siis seisavad ees ülekanded Euroopa meistrivõistlustelt
käib ka kogu
jaigpallis ja Atlanta olümpialt Jaama abil
undistevahetus. Jaama olemasolul on meie teleside Euroopa ja
maailmaga 2 korda odavam kui praegu. Oluline on asja poliitühine ja kultuuriline aspekt. Münch käis ka Rahandusministeeriumis, Välisministeeriumis, kohtus Ü.Nugise ja RinghääImgunõukoguga. ETV kohta ütles ta, et talle meeldib meie
kompaktne ja ratsionaalne telemaja. Euroopas olevat palju

LETV-s käis EBU peasekretär J.-B. Münch. Visiidi tulemu-

tööleasumine,
jätkamine,
teurimuutused, programmikontseptsiooni uuendamine, ETV eelarve
Vabandan
majandusplaani täpsustamine jääb märtsi algusesse.
ja
pärast, mida määramatus toob. Töö jätkamiseks on
eamugavusesiiski
olemas. Arutelude kava ETV 41.hooaja mudeli
hädavajalik
koostamiseks on valmimas.
Hagi Shein

tulenevalt ka ETV
ETV põhikirja arutamine-kinnitamine ja sellest
võtab arvatust kauem aega. Ringjuhatuse nimetamine 15.02.
istungil ETV põhikirja projekti kohta
häälingunõukogu tegi
muudatuskorraldusi. Uue versiooni lugemine on 27. 02.
palju
strukETV
Juhatuse
reformi

nr. 3, ilmunud 20.02.1995.

Jo

vs.
Tootmistalituse andmetel saame agaWliunds
mõningaid kulutusi
senises hinnaskeemis juba jälgida. Toome siinkohal näiteks ja
analüüsiks 1994.aasta TV kvartali videomontaazide kasutamise tegelikud kulud (kroonides):

