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Televisioon pole taevast alla sadanud nagu värske lumi
areneb vastastikuse
paljale pealaele. Ta on sündinud
mõjutamise protsessis nii nagu kogu meie elu."

ja

(Leopold Piip, mai 1970)

Head tolmuimejat

ei saa ehitada

0

külmkapi osadest mikrouuni tööpõhimõttel.
(Tiit Kimmel, 28. jaanuar 1993)

ETV-s töötab praegu alla
tuhande palgalise telekraadi. Umbes sellepärast, et

mõned on poolikud ja mõned
pooleteistmikud. Kohakaaslasi on 17, sisemise kohakaaslusega täidab oma vaba
80
rahakotti
aega
ja
inimest.
Kokku on nimekirjas 184
ametinimetusega
töötajaid.
Enim, on. toimetajaid
89.

-

“.Küi slišada “neile veel igasugused
eritoimetajad

(toimet.-konsultant, toimet.operaator, peatoimetaja 860),
saame toimetavaid inimesi
143. Vastutajaid on 38, päid
80, vanemaid 4, juhatajaid
44,
39
spetsialisti on
ainulaadsed. Muuhulgas ka
reporter.

Esikakstosinas

1. toimetaja
89
a. tehnik 61
3. rezhissöör
87
4.'insener 86
B. rezh.assistent 84
6. autgjuht
36
Mee e7rkoristaja” 38

10.
10.
18.
15.
14.
18.
16.
17.
18.
18.
18.
18.

e

38

34
admin. 27.
osak. juhataja 27
26
monteerija
2B
valgustaja

valvur 23
telemehaanik 821
vast. toimet. 20
helirezhissöör 16
lavaseadja

raamatup.

13

13
tehn. toimet. 13
vahetusjuhat. 13
kunstnik 12

aa.
ga. masinakirj. 18
84. rem.lukksepp

Minut nädalas!

Pakutud on, et I kvartalis
näeb televaataja 418 tundi
ja 48 minutit ETV oma
saateid (61,1 % gellest,
mida, ta.. ETV-st üldse näeb)...
Nendsst «577 tundi ja 48
õoesmaesitusi
minutit
on
(83,3 %). Me oleme oma
progammi mahuga langenud
tagasi peaaegu 30 aastat,
aga riigieelarvest pakutava
18.000.000
krooniga
rohkem teha pole võimalik.
Kui meid on 1000, siis
meist igaühe panus on 1

võimalik.

Nii
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et

tehakse veel kuni
meie
hulgast
vallandamishoiatus.

see, et koondatakse,
siililegi selge olema.

ilmselt
100-le
selline
Aga
peak:

Palju õnne!

Sa
oled
ehitustööline,

Kui

akutööline,
ekspediitor,

elektri- -Ja,. gaasikeevitaja,
helierikorrespondert,
kujundaja,
juriskonsult,
kesklao
kantseleijuhataja,
juhataja,
kirjakunstnik,-

kombineeritud võtete opekontrollmeister,
Taator,
korraldav toimstaja, maa
psadirektor, peaelektroo]
peaenergeetik,
peali
rezhissöör, peainsener, ]
min.
originaalsaadet kunstnik
peamehaal
nädalas ja me saame selle peaoperaator, pearaamätueest keskmiselt 731 krooni pidaja,
peatoimetaja
dsekuus.
täitja, polsterdaja, reporter,
rezhissöör-kommentaator;
sekretär-masinakirjutaja,
Kas
tehniline
tegevtoimetaja,
Sind
toimetaja, tehniline kodrdikoondatakse?
tehnikadireK
naator,
tõlktoimetaja,
Kui Sulle pole veel tehtud agent,
varustusnõ
töölepingu lõpetamise hoia- vastutav .
arvutigraa
siis tea, koondamise., vastütav.--fotokorresponden
A tust,
esimese etapi oled läbinud värvimääraja
õiglus
või
on äirektor, siis. oled ETY
puhtalt. Ja
(vallandamishoiatušega töö- ainus omasugunel
teles
70
tab
praegu
inimest), siis tegelikult pole Nii
rang- kui
Ba veel
vallandatud. Kui
Sind ka oma alajaotusest on vajalikud.
koondatakse, siis Telemajast
vallandamiseni on Sul, kui Selline on meis tära
telekere. Kui luukeret
tahad, käia veel pikk tee.
Aga - 70 koondatud töötajat liha ja lihastega hinnata
on 100 võrra vähem kui -Iudusvõistlustel, siis saateid:
keda
170,
peadirektori kodudes.
sõnutsi Riigikogu eelarve- ja,
maksukomigjonile "rezhii- ja parim. See on hea.
tehnilise
loome- peaks hiljemalt tule
kaadri
säilitades midagi tõstma. Mõtle,
potentsiaali "
ETV-st
koondada
oleks tahad olla telekere (Gf
rang- või varbaluu.
4

on
ameteid 84.

7. teleoperaator
9. videooperaator

NBI Need on t ö ö Kohad.
Mõned kohad neist on
poolikud ja mõned inimesed
meist pooleteisekud.

et
ku ka

.
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ARENDUSTALITUS

PEADIREKTOR

PROGRAMMITALITUS

- perspektiivne planeerimine

-adapteerimistoimetus
- arhiivitoimetus ja televideofond

arendusprogrammid
koolituskeskus
ETVinfoajaleht
"Telekraat*

-

REFORMIPROJEKTI

4

TUGIGRUPP

-

raamatukogu

-PR-tegevus

-

-
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auditooriumiuuringud
trükiste koostamine

TEHNIKA INNOVATSIOONI
HOOLDUSTALITUS

ja

- tehnika arendus
- tehnika remont ja hooldus
- arvutivõrk

TOOTMISTALITUS

RESSURSITALITUS
plaaniosakond
personaliosakond

-

SUNDMUS-ja

TOOTMI

PROGRAMM
-

-

-

uudistetoimetus
ühiskonnaelu toimetus
sporditoimetus
hommiku-TV toimetus
haridussaadete toimetus
Tartu toimetus

raamatupidamine

»MAJANDUSTAEITUS:

PÜBLITSISTIKA-

-

-

VÄLJASTUS-

-

varustusosakond
transpordiosakond
mehaanikaosakond

-

energeetikaosakond“*
majapidamisosakond
-turvateenistus

ÕIGUSTALITUS

i õigusaktide arvestus
- Õigusalane info
konsultatsioonid

ja

AUDIOVISUAAL:-

TEHNIKATEENUSTE
GRUPP

SETE TEENUSTE
GRUPP

-

-

õiguslik kooskõlastamine
õigusnormide järgimise

kontroll

VALISTALITUS

välisteenuste osakond
-festivalid, konkursid
hanke- ja müügiosakond - viisad, hotellid, piletid
välisorganisatsioonide
(EBU) koordinatsioon

-

KULTUURI:

ja

- heli-

MEELELAHUTUSPROGRAMM

-

kultuurisaadete toimetus

meelelahutussäädete toimetüs
-teleteater =.
=

-

"Telefilm"

-

lastesaadete toimetus

°

"

,

osakond
- kujundusosakond
-valgustus--.
osakond
- foto-

osakond

stuudio- ja
ülekandeosakond
- salvestusosakond
- saateosakond

-

operaatorite
osakond

-

:

-

.

,

- filmitöötlus-

osakond

-

KANTSELEI

asjaajamine, kirjad,
post
ETV inloleht 9.35

-

õa

trükitellimuste täitmine
ööd
i

TELEVISIOONILEHE

TOIMETUS
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Reili, E. Lööve, M. Linnamägi, 0. Soomre, V. Lindström,
N. Ivanov, V. Palm, H. Luur-

V.

mann ja J. Pääro.

TAL

i

Otsustati:

1.

"Krookus"

müüa. Soovijate

korral enampakkumisel.

2. Ülejäänud lilled ("Magnoo"Kaktus") hoida.
liad" ja

ekspluatatsioonis.

8. Tellijad mõelgu

Salvestus-

jaamade vajadus läbi hooaja, ja,
kvartalite kaupa.

Kui oled huvitatud, mida tele-alased artiklid alates
meie ajalehtedes ja aja- 1980. aastast.
kirjades Eesti Televisioo“nist'üldse jä-Sinu'saäde:- Räämätukogu” “ori”

lahti"

eriti

test

kirjutatakse,
leiad need artiklid ETV tööpäeviti kümnest viieni.
eraldi
raamatukogust
kaustast.
Spetsiaalse lõuna ühest kaheni, tel.
bibliograafia"
võid 43 46 91, 43 45 73.
kartoteegi
abiga
leida üles Sind huvitavad
"ETV

Neitsitornis vana “kohviku ees
AS.
RAILTON.
hakkab-- tegutsema
"Madal kokkuleppelins üür lubab
müüa kioskis mitte ainult ajakirjandust, vaid ka kantseleitarbeid,
suveniire jne. minitubakatooteid,
kaubandusliku
maalse
juurdehindlusega," märkis oma kirjas Eesti
Televisioonile AS RAILTON juhatuse
esimees Elena Kesküll. AS RAILTON
peab koostööd televisiooniga austusväärseks ja pakub kioski kasumist
80%
gponsorsummadeks, et "organiseerida TV töötajate lagele üritusi."
Leping ETV ja AS RAILTON vatiel
kirjutatakse alla täna.
ETV
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VAHETADA
KOIGI
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HEA

MUGAVUSTEGA

DE

3-TOALINE

KORTER

2TOALISE
JA
T-TOALISE KORTERI VASTU.

KEILAS

MAARIT

TEL

KAASIK, TUBA

105,

(43) 46 05.

Vastutav toimetaja: TIINA KANGRO ( TUBA 210,telefon 4648 ).
HEIKI MEERI, RIHO RAIE, TARMO TILGEN
Paljundatud ETV paljunduskontoris.

(tuba 108, telefon 4608 )

