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NB! JÄRGMISES

VÕITLES JA VÕITIS
Raha, eetriaeg ja taotlused auditooriumi suuruse osas on ühe
ja sama asja kolm lahutamatut külge, mida kompleksselt
arvestamata ei saa rääkida programmipoliitikast.
Ülemöödunud nädalal korraldas kultuuritoimetus oma inimestele
koolituspäeva, mille viis läbi Norra Televisiooni NRK produtsent-

Millal saite endale konkurendid?
Kuni viimase ajani oli NRK (Norra Riiklik

Ringhäälingukompanii) käes omamoodi

monopol. Väiksemaid kohalikke telejaamu
oli aastate jooksul tekkinud küll terve hulk,
kuid esimene tõeline konkurent meile, üleNorralise levialaga kommertskanal sai tegevusloa alles aasta tagasi. See oli parlamendi
meil jäi üle vaid olukorraga leppida.
otsus
Kas algul ajas hirmu nahka?
Uldiselt küll. Esimene hirm tekkis; kui
see kanal hakkas meie parimat tööjõudu ära
ostma. Ja ostiski, sest maksis neile 2-3 korda
rohkem kui meie. Meilt ülelöödud staariga
panid nad käima oma lööknumbri reedeõhtuse pereshow. Alguses tundus see meile
suure ohuna. Norras ju oma filmikooli pole
ja me saime aru, et valmistööjõudu pole neil
võtta kusagilt mujalt kui meilt. Nüüd on
esimene aasta möödas ja me võime endale
tunnistada, et midagi eriti hirmsat pole juhtunud. Rida inimesi on küll läinud, aga
oleme aru saanud, et on terve hulk neid, kes
ei lähe, sest nad lihtsalt tahavad töötada

režissöör Bernt Chr. Middelthon.
Härra Middelthon on viimase paari kuu jooksul tegelnud Venemaa
tööstuse ja ettevõtluse olukorda käsitleva filmi võtetega Peipsi taga
ja seega korduvalt Eestis käinud.
Härra Middelthon nõustus ka “Telekraadile” intervjuud andma. Meid
huvitas eelkõige see, kuidas NRK kui riigikompanii suhtub erakanalite
poolt pakutavasse konkurentsi ning kuidas ta sellega ümber käib.

valikuvõimalus. Kommertskanalis on paratamatult rohken ettekirjutusi selles osas, missuguseid saateid ja kuidas peab tegema.
Mõnedele tegijatele see liin sobib, kõikidele
aga ci meeldi.

Ütlesite, et kommertskanal ostis teie staari ära
kolm korda suurema palgaga. Kas NRK poolt

nud me proovida, mis juhtub, kui me oma
harjumuspärasel kombel lihtsalt edasi töötame. Me otsustasime teha mõned kardinaalsed käigud. Saime aru, et peame mistahes hinnaga kindlustama endale vaatajad.
Otsustasime teha täispanuse nädalalõpule,
eriti laupäevale. Norras on inimesed väga

perekonnakesksed. Nad ei tolkne tööst
vabal ajal baarides, vaid veedavad

ETV
ja

-

meil.
Miks?

Sest nad tunnevad, et meie juures on
natuke suurem vabadus
natuke suurem

ja

AMETTÜHINGUD

MAGA

“Järgmine aasta on Eesti Televisioonile arvatavasti viimane
RASKE aasta. Seejärel tuleb võib-olla veel
paar RASKET

VAGA

aastat

siis peaks juba KERGEMAKS minema. ETV
[E
finantsolukorra märgatav paranemine (sealhulgas ehk ka
maailmapanga abiga) on tõenäoline alles 1995. aasta lõpuks.
Seni tuleb meil läbi ajada ilma erilise palgatõusuta, läbijooksva
katusega, katkise küttesüsteemiga ja sama tehnikaga.

aa

Aasta lõpuni on jäänud veel
100 päeva vastu pidada. Praeguse seisuga oleks EIV- tarvis ümmarguselt 1,5
miljonit krooni selleks, et tõsta tehnika- ja tootmistalituse töötajate palgad keskmiselt 1000 krooni tasemele, et katta ETV

saadete javastuskuluda ja tõlkehonoraride

pa

et
lähetada spetsialistid EBU töögruppi, et osta puuduvad tagavalähaskvad
aknad ja parandada
radetailid, et remontida külma
katus ning toota jõulu ja aastavahetuseprogramm.”

pakutavast palgast piisab normaalseks ära-

elamiseks?
i
Suuremast rahast pole ju kunagi põhjust
ära öelda, aga üldiselt piisab elamiseks ka
jas

NRK
palgast. Niipalju kui ma olen aru
saanud, teebki just see moment teie olukorra üksjagu keerulisemaks.
Kas ei tekkinud kahel pool töötamist?
See oli absoluutselt välistatud ja oleks
kaasa toonud kohese vallandamise. Keegi
seda ei proovinudki. Ka oleks see olnud
üsna ebamugav
viia, sest kommertskanal rajati hoopis teise linna. See oli hea
selleks, et kogu teletegemine ei koonduks
Oslosse. Seega need, kes üle läksid, pidid

läbi

mõtlema ka kolimisele.
Kas teise kanali tekkimine muutis kuidagi ka teie
nägu?
Seda küll,
alguses. Tegelikult me
muutsime oma nägu
tahtIgal juhul

eriti

na neljapäevase (07. 10. 93) nõypidamise päevakorda.
Püüdsime kohtumistel
(nii 28. 09. 93 kui
Hagi Seiniga
05. 10. 93) arendada ka toitlustamise, kaubanduse ja meditsiinilise teenindamise temaatikat, kuid takistuseks kujunes
peadirektori ebapiisav informeeritus nendes küsimustes ja ainsa
püsavalt informeeritud isiku - majandustalituse
- puudumine
PA
nendelt aruteludelt. Olime mojandustalituse juhi hr. Läänemetsaga nii suuliselt kui kirjalikult mõtteid vahetada püüdnud, kuid
saanud üsna tõrjuva hoiaku osaliseks. Ta püüdis meile selgeks
teha,
ARUS
ametiühingute kirjalikud pöördumised
juhi
tuleb eelnevalt kantseleis registreerida ja et kuna
TITA
nimes on mainitud ka RAADIO tehnilisi töötajaid, ei saa
ETV majandustalituse
juhi olla selle ametiühinguga mingit pistmist. Otsustasime Hagi Seini soovitusel püüda siiski veelkord
kontakti saavutada
üllatus oli suur, kui hr. Läänemets meid
lahkelt enda juurde kutsus, istet ja suitsu pakkus ning lahkelt
sõbralikust vestlusest
naeratas. Meie soojast
et:

KS
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Selliselt hindas Hagi Sein ETV hetkeseisu ja tulevikuväljavaateid 28. septembril ametiühingute esindajate ja ETV
juhtkonna kohtumisel. Huvitusime ka juhtkonna suhtumisest
kolektivlepingusse. Hagi Sein
teatas, et juhtkonna seisukoht
selles küsimuses
10. 93)
kuundafakse neljapäeval (07.
toimuval hp
kuid peadirektor isiklikult ei näe kollektüvlepingu sõlmimiseks mingeid takistusi.
Arutelu ETV
sisekorraeeskirjade kehtivuse üle kippus aga
vahepeal päris segaseks minema. Ühest küljest on need
ametiühingute abiga koostatud eeskirjad Tööinspektsiooni poolt
ilma ühegi juriidilise pretensioonita kinnitatud, kuid kuna Enn
Koplil oli eeskirjade teksti kohta pretensioone, kehtestas peadirektor need oma käskkirjaga AJUTISELT kuni 13. septembrini.
Teisest küljest ei ole peadirektoril sisekorraeeskirjade kehtestamiseks üldse volitusi, see on põhikirja järgi ainult telenõkogu
ole aga hetkel olemas. Lõ
pädevuses, telenõukogu
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Juriidiliste lahkelide kõrvaldamiseks lubas peadirektor
alustada ametiühingutega taas läbirääkimisi ning võtta sisekorra- ja töökaitseeeskirjadega seonduvad probleemid ka juhtkon-

TUKS.

ei

ise.

ON

Ss

KOOSTOOST

AMETIÜHINGUTEGA

3

EI

OLE

AMETIÜHINGUTELE

TOTTU;

AJA-PUUDUSE

-HARRA LÄÄNEMETS ON SEISUKOHAL,
NET,
JA

RAAMATULETT,
KOHVIK

PEAVAD

ETV-s

OLEMA;
HAKKAB

0.
TÖÖLE

tatud), HÄRRA LÄÄNEMETS ON TÄNULIK
TÖÖTAJATE

AARSTI;

TASKUST)

0.

LÄÄNEMETS
,

KABI-

HAMBARAVI

BAAR

KAUPLUS,

SIIS,

KUI

LEITAKSE

ALATES

KÕIGILE,

HUVITATUD

LEIAB

(KAS

SUMMAD

Meil siin ei ole õnnestunud head laupäevaõhtust
programmi käima panna, kuigi oleme sellest juba
pikka aega rääkinud. Kuidas teie seda tegite?
Alustasime sellest, et eraldasime sellesse
aknasse oluliselt suurema hulga vahendeid.
Siis hakkasime otsima tegijaid. Ja me saime

parimad tegijad ning programm läks kümnesse. Raha, eetriaeg ja meie taotlused auditooriumi suuruse osas on ühe ja sama asja
kolm lahutamatut külge, mida kompleksselt
arvestamata ci saa rääkida programmipolitikast.

(järg järgmises “Telekraadis”)
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On meeldiv tõdeda, et Jaak Hohensee kõrval (kelle jaoks
ametiühingud, kes yõitlevad kaupluse avamise eest, ei ole
ametiühingud) leidub ETV juhtkonnas ka selliseid rikkalike
kogemuste ja kõrge kvalifikatsiooniga spetsialiste, kes
kõikidele küsimustele koheselt
ametiühingutega arvestavad
ammendavad vastused annavad.

ja
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nädalalõpud enamasti pereringis või sõprade
pool kodus. Seega lähtusime eeldusest, et
saame nad hea laupäevaõhtuse programmiga
enda külge siduda. Ja nii läkski. Väher
laupäeval on norra vaataja meie mis meie.

7. oktoobril toimunud

ETV juhtkonna nõupidamisel otsustati
tule. lihtsalt pole ruume anda.
kauplust Telemajja
Nendesse ruumidesse maja keldrikorrusel, kus varem kauplus
töötas, tuleb filmiladu. Leiti, et kauplusi on ümbruskonnas ja
iga inimese koduteel piisavalt. Kaalutakse aga võimalust
kohvikusse ehitada lett piimasaia müügiks.

ei

siiski, et

nüüd möügi- ja teeninduspunktidest veel, siis rahul ei
Neitsitorni (ajalehekioski) tööga. Ajalehed saabuvad
hilja, kiosk suletakse ebamäärasel ojal ja vara, pakutav kaup
on
ja valik imestamaponev. Ilmselt tasuks Neitsitorni
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:

moodustati Tele-Raadiokomitee Tehniline Keskus
üleminek värvitelevisiooni programmi
30.12.1972 algas
tootmisele
mm värvifilmi tootmisele
08.05.1973 pandi alus oma
1973.
korraldati telenäidendite võistlus
esimene värviülekanne uue saatejaamaga
07.11.1974.
Tartusalustati ETV päevade komaldamise
05.12.1974
traditsiooniga
toimus instrumentaalansamblite konkurss
1975
viidi läbi konkurss 10 parimat (saatejuhid ja kommentaatorid ning
1975
saatesarjad)
11 M
inimest,
esimese teleajakirjanike kaheaastase kursuse lõpetas
1975
suur osa neist liitus aktiivsesse loometöösse - M. Müür, E.
Kõrgvee, K. Mihkels
ekraanile jõudis saatesari “Kodulinn”, mis pani aluse omalaadsele
110195
noorteliikumisele
leidis aset ETV kunstnike tööde näitus
04.1976
Budapestis
ETV filmigrupp
177 päevaga 38 000 km marsruudil Tallinn1976
Vladivostok sõitis
1976
hakati autasustama parimat telefilmi auhinnaga “Kadaka Jass”
ühe videovalmis omavalmistatud kahe kaameraga
28.06.1977
salvestusjaam
01.12.1977
tööle hakkas uus kommutatsioonikeskus
hakati kasutama tähegeneraatorit “Vidifont”
20.03.1978
26.12.1978
väitekirja kaitses T. Elmanovitsh “Eesti dokumentaalne televisioon
ja selle osa TV kunsti kujundamisel”
hakati kasutama kantavat kaamerat koos salvestusmagnetofoniga
1978
valmis esimene videofilm
05.1979
Piritale ehitati regionaalne telekeskus
07.1979
eetrisse anti esimene TV signaal uuest televisioonitomist (3 14 m)
20.12.1978
esmakordselt
olümpiamängude ajaloos jäädvustati olümpia
19.07. -03.08.1980
purjeregatt elektroonse salvestusaparatuuriga
Pandi nimeline telepublitsistika preemia
asutati
08.09.1980
alustati televisiooni II ehitusjärjekoma rajamist
09.1980
Eestis hakkas esimene maapealne jaam vastu võtma side1980
satelliitidelt edastatavat programmi
1981
hakkas tööle Tallinna 28. kanali (detsimeeter) televisioonisaatja
25.12.1981
lõplikult mindi üle värviprogrammi tootmisele ja väljastamisele
06.02.1982
konaldati laste lumelinnade ehitajate vaheline võistlus.
Lumelinnade ehitamist lastele oli ETV propageerinud juba 1977.a.
alates
1983
ülemaailmsel teadusfilmide festivalil Madriidis arvati 12 parema
teadusfilmi hulka R. Marani “Sookured”
Kalkkineni (Soome) andmetel oli Soomes ETV vaatjai
1983
Marja-Leena
250 tuhat (küsitleti 15-70 a. vanuseid)
25.-28.10.1984 konaldati
telesaate “Viljaveski” Nunnu-konkursi (aiasaadused) avlik
näitus Lillepaviljonis
hakkas tööle Kohtla-Järve uus TV saatejaam (teletorn 280 m)
31.12.1984
ETV 10575. saatepaev
19.07.1985
toimus “Prillitoosi” esimene terviseretk
07.06.1986
ETV ja Bulgaaria TV ühistöö - 2.5-tunnine otsesaade Eestist
14.09.1986
01.10.1986
pidulikult avati televisioonimaja II ehitusjärjekorra 460 m2 stuudio
ja toimetushoone
21.-23.10.1986 Eesti TV tutvustas oma programmi Kuuba, Saksa, Ungari,
Tsehhoslovakkia, Poola ja Bulgaaria TV esindajatele
BETACAM salvestuskaameratega tehtud uudis
29.04.1987
esimest korda anti
'
ekraanile
13.04.1988
saates "Mõtleme veel” tuldi välja ideega asutada demokraatlik
liikumine “Rahvarinne”
toimus telesild Tallinn-Belfast
15.04.1988
ekraanil oli teleteksti katsesaade
03.10.1988
käiku läks Valgjärve telemast (347 m)
1988
13.04.1989
toimus telesild Tallinn-Stockholm
seadlusega likvideeriti liidulis-vabariiklik
27.12.1989
Ülemnõukogu Presiidiumi
Raadiokomitee
Televisiooni
Eesti NSV
Riiklik
moodustati riiklik televisiooni- Eestiraadioorganisatsioon Eesti
22.01.1990
Televisioon, Eesti Raadio ning
Ringhääling, millesse kuulusid
raadio ettevõtted ja organisatsioonid
teised televisiooni
27.02. -04.03.1990
toimus rahvusvaheline teleseminar TVEST
24 tundi (00-TV)
09. - 10.06.1990. kõige pikem otsesaade
12.02.1990
moodustati reklaami- ja meelelahutusaadete toimetus
“Eesti Telereklaam”
likvideeriti Eesti Ringhääling ja selle baasil moodustati iseseisvad
01.10.1990
Eesti Raadio
organisatsioonid Eesti Telelevisioon
kinnitati Eesti Televisiooni Põhimäärus
29.10.1990
likvideeriti Vabariiklik Raadio-Telekeskus
31.12.1990
Eesti Televisioon sai iseseisvaks organisatsiooniks, millele liideti
01.01.1991
endise Raadio-Telekeskuse
televisiooni- ja filmikompleksid
1992
moodustati ETV ja ER osaühing 'Telirad” endise Eesti Ringhäälingu
Infokeskuse baasil
ETV
sai
01.01.1993
täisliikmeks
“Telirad” lõpetas tegevuse
01.07.1993
visiidist Tallinnasse
10.09.1993
teleülekanded paavst Johannes Paulus
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esimene Soome-Eesti ühisviktoriin “Naapurivisa”
korraldati esimene üleriigiline sotsioloogiline küsitlus-ankeet
“Teie arvamus”
kavas oli esimene reklaamisaade
Tartu korrespondendipunkt otsustati reorganiseerida Tartu
stuudioks
osaleti EXPO-67 maailmanäitusel
värvisaadete vastuvõtu pidulik avatseremoonia
ekraanile vahendati täielik Grenoble taliolümpiamängude
programm
loodi ETV õppestuudio
loodi isemajandav Eesti Televisiooni Tehniline Keskus
hakati korraldama päevikmeetodil küsitlusi neli korda aastas ühe
nädala jooksul elevaatajate reaalse käitumise väljaselgitamiseks
ekraanil oli esimene ETV poolt tehtud värvisaade
Raadio
moodustati liidulis-vabariiklik Eesti NSV MN Televisiooni Tehniline
Komitee, kuhu kuulusid Eesti Televisioon, Eesti Raadio ja
Keskus
kuulutati välja võistlussari “10 olümpiastarti”
valmis esimene joonisfilm
Tehnilistest Keskustest ja raadio tehnilistest teenistustest

ja

moodustati Eesti NSV Kultuuriministeeriumi Raadioinformatsiooni
27.04.1953
Peavalitsus
võeti vastu määrus riikliku raadio-telekeskuse ehitamiseks
29.09.1953
loodi Tallinna Televisioonikeskuse ehituse direktsioon
25.12.1954
anti välja käskkiri Tallinna Televisioonistuudio loomiseks ja kinnitati
25.06.1955
stuudio põhimäärus. Samuti loodi kaugenägemise keskus
19.07.1955
eetrisse anti esimene telesaade-programm
ekraanil oli esimene telelavastus
04.03.1956
ekraanil oli informatsiooniprogramm “Aktuaalne kaamera”
11.03.1956
08.1956
tehti esimesed kunstilised filmivõtted
hakati väljastama soomekeelseid saateid
.10.1956
esimene teleülekanne liikuva saatejaamaga
v3.12.1956
ekraanil oli esimene lühimetraažiline kunstiline film
12.12.1956
Televisiooni saatekava” esimene number
ilmus ajalehe “Raadio
30.12.1956
moodustati Eesti NSV MN juures asuv Riiklik Raadio ja Televisiooni
21.06.1957
Komitee
hakati transleerima Leningradi TV saateid
08.08.1958
“Näitleja Joller”
ekraanil oli esimene täispikk
31.12.1959
teleTallinna Televisioonistuudio sai rahvusvahelise raadio1959
organisatsiooni OIRT liikmeks
alustas tegevust televisiooni keeltekool
01.02.1960
04.1960
alustati telemaja | ehitusjärjekoma rajamist
31.12.1960
programmi lülitati esimene telesaade Moskvast
1961
rajati releeliin
Tallinna Televisioonistuudio liitus Intervisiooni televõrguga
01.01.1961
10.02.1961
valmis esimene nukufilm “Pöial-Liisi”
14.06.1961
võeti vastu esimene saade Eurovisioonist
moodustati Eesti NSV Riiklik Raadio ja Televisiooni Komitee
22.05.1962
esimene saade Tallinnast Intervisioonile
31.08.1962
loodi filmitootmise grupp -Tallinna Telefilm
30.12.1962
Tartus hakkas tegutsema korrespondendipunkt
01.06.1963
viidi
1963
esimene auditooriumi sotsioloogiline küsitlus
läbi
(Mererajoonis)
16 mm filmi sünkroonkaamera
võeti kasutusele
16.03.1964
osaleti Prahas | rahvusvahelisel telefilmide festivalil
06.1964
Tallinna Televisioonistuudio nimetati Eesti Televisiooniks (ETV)
14.01.1965
filmitootmine koondati iseseisvasse alajaotusse “Eesti Telefilm”
.:05.1965
15.06.1965
esimene saade uuest stuudiokompleksist Lomonossovi 27
koostöö saadete tegemisel Yleisradioga
07.08.1965
tehti esimene videosalvestus
23.09.1965
01.09.1965
Kohtla-Järvele loodi korrespondendipunkt
hakkas tööle Orissaare telemast, mille tulemusena nägi vabariik
29.12.1965
tervikuna teleprogrammi
30.05. -12.06.1966
pandialus alaliselt tegutsevale seminarile probleemreportaažist (tempore)
18.09.1966
1966
28.01.1967
22.02.1967
06.06.1967
01.10.1967
05. - 18.02.1968
24.04.1968
29.04.1969
1969
11.01.1970
27.07.1970

12.10.1971
1971
1972
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VÄGA TUNGIV ÜLESKUTSE

VASTUKAJA

KÄISIN SUVEL SIBERIS, SURGUTI JA
HANTÕ-MANSIISKI KANDIS. SEAL OLI
POMPOOSNE PIDU - SOOME-UGRI RAHVASTE

FOLKLOORIFESTIVAL:

VÄGA VÕI-

VÄGA

SUUREJOONELINE VÄGA
SLAAVILIK. SEE SELLEKS. MINU
MULJED
OLID SIISKI RABAVALT HEAD. NÄGIN
ESIMEST KORDA HANTI, NII SUURT JÕGE
NAGU OB JNE. JNE. NING MINAGI SATTUSIN “RATTASSE” 5. T. INIMESTE
KILDA, KES ON VAIMUSTUSES HÕIMULIIKUMISEST. ESIMEST KORDA SAID TEOREETILISED TEADMISED TÕDEMUSEKS,
MAS,

-

VEENDUMUSEKS.

KAHTLEMATA POLE MA

ESIMENE. KAHTLEMATA ON EESTI
TELEVISIOONIS TEISIGI, KELLELE HÕIM:
LUSE IDEED ON SÜDAMELÄHEDASED. EHK
KOGUKSIME END KOKKU, VAHETAKSIME
MÕTTEID, VAAGIKSIME TEGEVUSVÕI-

MALUSI (ERITI SELLE “FENNO-UGRIA"
KIRJA 3. PUNKTI ÜLE)

,

PIRET SUURVÄLI
FOLKLOORISAATED

4683

Kirjutage meile joonistage meile.
(Postikana, nov 1983)
Vahendame küsimusi!

Kuna eelmises
“Telekraadis”

ilmunud Jaak
Hohensee

kirjatükk

tekitas Telemajas
palju vääritimõistmist, siis esitame
siinkohal peadirektori soovitusel täpsustuse:

Hohensee kirjutist
tulnuks identifitseerida muinasjutu
või fantaasiana. See
ei olnud
sotsrealism. Seega
oli probleemide
põhjuseks vale
Žanrimääratlus.

0
Toimetaja, TIINA KANGRO (tuba, 611, tel.4613)
Heiki Meeri (tuba, 401, tel.4062)
Riho Raie ,Tarmo Tilsen (tuba 105, tel.4605)

Paljundatud ETV paljunduskontoris

