
ETV PARIM PÄEV ON
PÜHAPÄEV

Meediauuringute firma Baltic Media Facts
viimastel andmetel on ETV vaadatavaimaks
saateks endiselt “Reisile sinuga”, mille
vaatajate arv küündis 470.000ni. Üle 350
000 vaataja on ETV-lI ka seriaalide
“Salmonid”, “Kodus ja võõrsil”,
pühapäevase “Aktuaalse Kaamera” ning
“Hommiku-TV” kestel.
Endiselt on ETV suurima vaatajate arvuga
päevaks pühapäev, mil üle poole teleri
vaatamisele kulutatud ajast langeb ETV-le.

TELEMAJA OLMEELU

on—majandustalituse=osakonnajuhataja
HELME SIIDERI korraldada. Teda aitavad
komandandid. Uue maja komandant on Dra-
Mai Küla, vana maja komandant Edda
Veski. Mõlemad komandandid on Eesti
Televisioonis.töötanud=pikka=aega.
Komandandid on maja perenaised, neile peab
kõik silma puutuma.
Telemajas on kõik ruumid kasutuses.
Majandustalitus on end ilma jätnud isegi
vahelaost, kus varem hoiti manööverpindade
mööblit. Vahelaos käib praegu remont. sinna
tuleb=autojuhtide puhketuba. Igasugust
vabanenud pinda ongi kasutatud
tõötingimuste parandamiseks. Kui varem
võis olla nii, et töötajal polnud tõõlaudagi,
siis nüüd peab igal olema oma tõökoht.
Inimlikumad töötingimused peaks aitama
tõsta ka töö taset.
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Ruumide jaotamist ja kasutamist korraldab
komisjon..Komisjon=otsustab,=kes
vabanenud ruumi saab. kes kuhukolib jne.
KOLIMISE PUHUL tasub abi küsida
komandandilt. On võimalik tellida abiväge.
Hea oleks, kui abiscovist teatatakse mõni
päev varem.
Kui jääb puudu mõni tool või laud või muu
mööblitükk, võib samuti majandustalitusest
abi saada. Kui tuuakse uut mööblit, tuleks
sellestki aegsasti teatada, sest vabanenud
mööbli hoidmiseks on vaja ruum leida.
REMONDIKS tuleb allüksuste juhtidel
esitada avaldus. Avalduses peab olema
kirjas, millist remonti soovitakse ja milline
ajavahemik oleks selleks kõige sobivam.
Eesti Televisioonil on oma remondibrigaad ja
enamustöid püütakse teha omal jõul. Hetkel
on brigaad lõpetanud valgustajate töö- ja
puhkeruumi remondi.
Maja—siseilmet aitaks suuresti muuta
koridoride remont. Kui palju ja kui kiiresti
üldse suudetakse remontida, sõltub ikka ja
ennekõike rahast, mis kasutada on.
Hetkemured püütakse kiiresti lahendada. Kui
on vaja lukku vahetada või aknaklaas
purunenud või on santehniku abi vaja - töö
tehakse kohe ära (tel. 4755)
Koristamine käib kevadega kaasas. Kuu aega
on majas olnud omamoodi eksperiment: kolm
koristajat lasti lahti, tublimad teevad nende
töö ja saavad ka tasu.
Mustad aknad torkavad silma. Endisel ajal
pesi iga toa rahvas ka ise aknaid, nüüd ei

saa sellele enam loota. Ülemiste korruste
akende pesemiseks tuleb tööjõud tellida:
nõutakse 80-100 krooni tunnitasu, tunnis
pestakse umbes kaks akent.



ARVUTID tahavad hooldamist,
klaviatuuridki puhastamist.
Majandustalitusest saab puhastusvahendeid
ja -lappegi, kui vaja. Ka==0mööbli

puhastamiseks tasub kemikaale küsida.
Poolik pudel onilus tagasi tuua, sest teistelgi
läheb vaja. |

TASUB TEADA: kui juhtub äpardus- keegi
määrib kohviga riided või midagi muud
taolist, siis saab majandustalitusest ka
plekieemaldamisvahendit.

Tartu Ülikooli ajakirjanduskateedri kutsel
koguneb 26. aprillil
MEEDIAKOOLITAJATE LIIT. Eesti
Televisioonist kuuluvad liitu Hagi Šein,
Voldemar Lindström. Vello Reili, Tiina
Kangro, Renita Timak, Vilja Palm, Eino
Tandre ja Helgi Saar. Liidu liikmete hulgas
on nii praktikuid kui ka kõigi nende Eesti
kõrgkoolide õppejõude, kus tegeldakse
meediakaadri=ettevalmistamisega. Tartus
arutataksegi meediakaadri koolituse ja
täiendõppe edasisi suundi.

RAHA ON NAPILT
ka rootslastel. Rootsi rahvuslik televisioon
(STV, Kanal 1 ja TV 2) on sunnitud
ajavahemikul 1995-1998 vähendama eelarvet
11 protsendi ulatuses (330 000 000 SEKI).

REGIONAALPROGRAMM
TULEKUL
19. aprillil kohtusid Saaremaa maavanem
Jüri Saar, maavalitsuse kultuurinõunik Lea
Kuldsepp, Kuressaare linnapea Ülo Veversja
Saare Telestuudio töötajad Eesti Televisooni
peadirektori Hagi Šeini ning temaasetäitjate
Raul Rebase ja Katrin Saksaga. Arutati
regionaalse=teleprogrammi=käivitamist
Orissaare mastist Eesti Televisiooni kanalil.
Kuigi möödunud aasta lõpus eraldati
riigikassast ETV-le.Saarzmaa—stuudio
aparatuuri jaoks ligi miljon krooni, ei ole
seda raha veelseni televisiooni arvele kantud.

LIIGUB

ETV-st lahkub Uudiste TV
vanemtoimetaja Vladimir Velman.
Vladimir Velman asub tööle Riigikogus.

Tööleping lõpeb 23.04.1995 operaatorite
csakonna operaatori Lembit Blauhutiga.

Ajutiselt täidab meelelahutustoimetuse
peatoimetaja kohuseid Merike Marastu.

-Teabetelekraat” on ETV sekretarisazöi väljaanne.
““ahendanud Milla Mägi. Tel. 4162.


