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TEADMISEKS
Seoses sagenenud vargustega on
alates 07.09. 1 998 telemajja sissepiids

programmeeritud jirgmiselt:
07.00 - 19.00 valvur
24.04 - 07.00 uks lukus
19.00 - 24.00 access kaad
Transport 06.00 - 24.00 access kaart

Gonsiori2T

Kiilgu(s
Faehlmanni

24.00 - 06.00 uks lukus
06.00 - 24.00 access kaart
24.00 - 06.00 uks lukus
24 h valvur
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Kaidi Kesamaa
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soovivad terrida
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Entsilklopeedia" 10. koidet,

"Eesti
andku mulle endast teada hiljemalt 15.
septembriks!
Raili Nops
fotoarhiiv
4665

DIANA HELILA

jurist

O I e n pdrit s uvepeal i n n a st
Pdrnust. Neli aastat tagasi tulinTallinna, et 6ppi-

da

juurat e. Srgusfeadusf.
Se/ suye/ lSpetasingi

0igusinstituudi.

,
7
Just/tsmrnisf

-

ne Eesti Televisiooni
_.. ..,
t6ole asumist todtasin

En

eeriumi vdlissuhete

Velisosakond
annab teada
Jerry Clark juhib vdikest, kuid oma ala
toelisi fanaatikuid Lihendavat aryutigraafikute rtihma BBC Televisioonikeskuses Londonis. Grupp teenindab
p6hiliselt BBC uudiste- ja [.ihiskonnaeiusaateid. Jerry Clark'i ri.ihma tehtud
oli ka kogu 1998. a. Eurovisiooni
lauluv6istluse reaalaja graafika.
T66r0nma poolt aasiate iooksui valja
to6tatud programrnio cn korgekvaliteedilised ning genereeritavad telesaaie
reaalalas <olmemo6imelistena. jerry Clarr
margrb oma kirlas, et tsBC spetsialistide

coolt pakutav rloimsatele arvutitele
moetdud tarKvara on pohtmotteltsett
kasutatav ka vaiksema voimsusega
arvutites RUhm lerab et on katte ;oudnud
aeg pakkuda cma teenuseto ka teisieie
teleorganisatsioonideie ning seeparast on
ta krr';ale lisanud VHS-kasseti neija ndttega
oma to6dest.

Ndited:

.
.

(BAFTA) parima graafiiise disatni
preemia ning Kuningliku Teievisiooni

talifuses,

tegelesin Aigusabiga ning kisimus/ega, mis
puudutasid Haagi konventsioone.

Olen lopetanud tennisekcoli ja 14-aastaselt
hakkasin treenerit laste 1petamisel abistama.
Annan siiamaani suviti tennisetrenne.

See idhendab - kui kellelgi on soov oopida
tennist mangima. slis volb minuga ilhendust

1998. a. Eurovisiooni lauluvoistlus
Birminghamis.
1997. a. valimised. Too on saanud
Briti Filmr ja Televisiooni Akadeemia
Uhrngu (RTS) preemia 1997

'
.

1997.

a.

valimised

- kuidas see

toodeti.

Mappes&energy (kaardid)

-

RTS

preemia 1996 aastal.

v6tta!

Diana
41

88

Huvilistele on materjalid, kassett ja
kontaktandmed saadaval vdlisosakonnas.
Jarg lk.

2
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Saabunud on
liri Raadio ja Televisiooni
- Radio Telefis Eireann (RTE)
1997. a. aastaraamat.

-

"Komisjon ja lastele suunatud
reklaam"
24. juunil 1998.a. pidi Komisjon vastu
v6tma otsuse Kreeka valitsuse poolt
mdnguasjareklaami keelustamise kohta
(seda

RTE tippluhtkonnas on toimunud

muudatus oma aastad
taisteeninud

oluline
komPaniis

Joe BarrY asemele on

peadirektoriks nimetatud Bob Collins, kes
on uhtlasi ka EBU TV Komitee eesistula
ETV peadirekton 1a Bob Collinsi vahel cn

olnud pogusalt luttu Bob

Coilrnsr

voinralikust kulaskargust Eestisse kaes-

loetakse

turueeskirlade

rikkumiseks), kuid hoolimata reklaami-ja
mdnguasjat66stuse esindajate kaasamisest, lukati see veel kord edasi. Komisjon
soovib v6rrelda mEinguasja-, maiustustening multifilmireklaami moju lastele ia
uurida, kas reklaamikeeld vdhendaks ka

tegelikkuses kaubanduslikku

survet

alaealistele v6i ainult suunaks selle umber

oleva hooaja looksul

teistele muUgimeetoditele

Aastaraamatuga v6ib tutvuda vdlisosa-

reklaamikeeld mdnguasjadele

kon nas.

ETV valisosakonnas on saadaval ka
EGTA ( European Group of Television
Advertising ) viiljaanne "EGTA News"
nr. 2, mille peatoimetaja on sama organtsatsiooni peasekretar Michel Grdrgoire.

Bulletddn

on laotatud 7

Toimetalaveerg, Euroopat

rubriigiks
puudutavad

kusimused, lnteraktiivsus

Ja

uued

tehnoloogiad, Marketing ja uuringud,
Sport, Siseuudised ja Paevakord. Anname
alljdrgne'ralt iUhiulevaate m6ningatest
h

uvrpakkuvamatest artiklitest.

"Tubakareklaam, kas
doom inoefekt?"
juunil
1998. a. koostas Ministrite
22.
Noukogu eurooplaste tervise huvides
direktiivi (Austria ia Saksamaa olid vastu

ning Hispaania 1a Taani otsustamisel ei
osalenud) igasuguse tubakareklaamt ja sponsorluse keeiustamiseks Toendoliselt

jairgib Saksamaa valitsus

oma
appelleertb
keeluie, vdites, et Euroopa Uhenduse
institutsioonid on uletanud oma voiitusi.
seadusandluse
uue
kehtestades

tervishoiuministri n6uannet

valdkonnas,

ja

mis kuulub uksnes

riigi

- selline

piirang
olevat vastuolus s6navabadusprintsiibiga
ning v6iks ohtu seada u. 23000 todkohta

kompeientsi. Veelgi enam

tubaka-

ja

(kingitused,

promod jne.). Kreeka v6imud vdidavad, et

reklaamitodstuses, samas kui

m6ju rahva
tervisele on suuresti kaheldav.
Ometi oli just Saksamaa tervishoiuminister
Horst Seehofer see rnees, kes 4.juunil
1998.a. andis vdlja mitu alkoholireklaami
keelustamise positiivne

puudutavat direktiivi, mis keelavad dra
nende nditamise tele-ja raadiosaadete ajal,
spordivoistlustel ja isegi kinoekraanil.

kella

seitsmest hommikul kuni kUmneni 6htul on
laste kaiismiseks vajalik, kuid kuna teistest
EU riikidest imporditud mdnguasjade m00k
Kreeka turul on vdhenenud 40%, siis on
taoline reklaamipiirang Komisjoni arvates

liiga ddrmuslik. Reklaamitulude vdhenemine on avaldanud olulist m6ju lastesaadete asetusele TV-kavas. Konsulteerides ekspertidega )a huvitatud
osapooltega, proovib Komisjon leida
tasakaalu riigi huvide ja Euroopa turu
n6udmiste vahel.

"Komisjonis on arutlusel
Prantsusmaa otsus keelustada
alkoholireklaam"
Sealne Audiovisuaalse Tegevuse N6ukogu

on keelanud dra m6nede teistes EU
liikmesriikides toimuvate spordivoistluste

nditamise, kuna nendes

esineb

alkoholireklaami. Prantslaste otsus oli
Komisjonis arutlusel '1994. aastal ning
keelustamise kohta esitati ka mitu
kaebust. Prantsusmaa v6imud pidasid
seejdrel telekanalitega ldbirddkimisi ning
j6uti lahenduseni, et kuna spordiv6istlused
kantakse ule mitmetes riikides ja pole
seega suunatud otseselt Prantsusmaa
vaatajatele, on direktiivist v6imalik n.-6.
modda minna. Leitud kompromiss polnud
siiski eriti efektiivne, sest mitmel korral tuli
reklaame vdhemaks v6tta, eritijuhtus seda
1996. a. UEFA Cup'i finaalis.

24. juunil 1998. a. vottis Komisjon vastu
otsuse jdtkata liibiraiaikimisi Prantsusmaa
v6imudega.

"TV sponsorlus: maksimaalse
kasuteg uri strateeg ia"
(P6hineb Regie M6dia Belge uurimusel
sPonsorlusest RTBF-s)
K6ik uurimused selles valdkonnas on
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et

lopuni nrng vaatalakoefitsient on seega

peaaegu k6ik spondeeritud
minutitest j6uavad televaatajani, kuna nad
on saatega vtiga tihedalt seotud. LUhikese
ndidanud,

ligt

100%.

kestuse tottu vaadatakse neid algusest
Tabel

1

Vaatajakoefitsie nt (%)

(meelelahutusprogramm "Bon Week-end" kanalil "La Une" okt.-dets''97)
79To

1

Reklaamipaus
enne saadet

aaa/

97%

00%

Sponsorlogod

Reklaamipaus
peale saadet

Sponsorlogod
saate l6Pus

alguses
lOOo/o=7' 100o/o=7'

saate

"

100%=6'07"
100%=5'51
saate vaatajaskond tihtlasi
siis
on
miski,
mitte
saatest
Kuna fiirlsiliselt ei eralda sponsorlogosid
ka reklaami sihtgrupp, mis lubab reklaamijal tdpsemalt valida, millal ja kellele ta oma reklaami
suunab, mida tavalised reklaamipausid teha ei v6imalda ning sponsorlogosid ndevad ka need
televaatajad, kes reklaamipauside ajal kanalit vahetaksid voi seda ei jSlgiks.

Elamisluba

PIIRIINFO

a)

ilmavdlismaaiaste-ametinousclekuta
(teadustoo riikliku stipendiumiga)
^^ IF\
JZU..
b) vdlismaalaste-ameti nousolekuga
(opingud praktika, au-pair vm ) 400 - EEK

Kasulikke teateid
.

.

Venemaale soitjad peaksrd meeies cidama,

et

Venemaa tollivoimud

karmistanud
vaiuuta sisse-ia vdliaveoeeskrrju. Vaitimaks
ebameeldivusi olgem piiril valuuta
deklareerimisega tapsed.
Kui kutsute k0lalisi valismaalt, pidage
silmas, et Eesti piirivalve kontrollib senisest

hoolikamalt valisriikide kodanikke, kas neil

on tagasrsoidupiletid ning siin viibimiseks
piisavalt raha. Piirivalve loeb Eestis
viibimise uhe paeva kohta uhele rnimeseie

piisavaks rahasummaks 36 krooni
nouab selle puudumisel 'rastuvotja

voi
voi

kutsuja garantiid kulutuste kandmise kohta.

Oopaeva maksumuseks hotellis

loeb

piirivalve keskmiselt 200 krooni, Talllnnas

aga 300 krooni.

Oobimisraha voib

asendada vastuvotja voi kutsuja garantii
kulalisele elamispinna tagamise kohta vot
hotelli broneering. Pirrivalve kontrollib piiril
ka tagasisoiduprleti voi selle ostmiseks

vajaliku raha olemasolu.

Samuii

kontrollitakse, kas valismaalasel cn Eestis
tervisekindlustuspoliis
kehtiv
kindlustusvastutusega vahemalt 160 000

krooni ning vajadusel
kodumaale

transiitviisad
Piiril

naasmiseks.

aksepteeritakse piisava sularaha asemel ka
krediitkaarte Visa, Eurocard, Diners Club,
American Express v6i reisit5ekke American
Express, Eurocard, Visa voi Citicorp.

.

Schengeni viisadel uued
i.ihtlustatud hinnad:
Saksamaa

iransiitviisa
1

3

-30 paeva
1 -90 paeva:
uhekordne sissesoit
mitmekordne
Viisa uheks aastaks

Meremehe tooviisa

on

4OO

peavad tasuma 50% viisa hinnast

.

Prantsusmaa

Prantsusmaale
Portugaii

soiduks

soiduks

1 ankeet, 1 foto
2 ankeetl, 2 fotot

Lisaks (kiiib kogu Schengeni kohta):
Kutse - originaal (kui on faksikutse. peab
kindlasti olema hotellibroneering)
Piietite broneertng
Hotelli broneering
ETV kiri
Kindlustus

Vormistamise aeg on vdhemalt 1 nadal.
155 35 EEK
394 35 EEK
776 75 EEK

Transiitviisa
1, uv
1O niorrr
HuuYu

Uks aasta

.

ltaalia

Ti"ansritvitsa
1,?n

LUT'Lli\

410. EEK

^ia\/a

paeva

'1 sisses6it
492.-EEK
mitmekordne sisses6it 574 - EEK
1 aasta mitmekordne sissesoit 820 - EEK
B2O + 492 .EEK
kuni 5 aastaks
Sisse anda: teisip. ja neljap. 10.00 - 12.30
Kdtte saab: esmasplevast reedeni 15.00 -

31-90

.

16.30

Austria

320 . EEK

Transiitviisa
kuni 30 pdeva
Kuni 90 pdeva
0hekordne sissesoit
mitmekordne srssesoit

. EEK
560. EEK

Kuni 5

lAA

=EV

4BO
BOO

. EEK

. EEK

Alla 16-aastased lapsed, kel on pass,

Kuni aastane

mitmekordne

aastat

sisses6it

160 -EEK
398 -EEK

478 -EEK
557 -EEK
796 - EEK

796+30 ECU

aasta kohta

,ga
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MILLEST KIRJUTAVAD
AJAI-EHED
"Pdevast pieva",31. august, ETV
Eesti Televisoon p6eb sama hada, mida suurem osa

Eesti ajakiqandusest: liiga algalad

alakir;anikud

paasevad kirjutama-i'adkima liialt tahtsatel kohtaCel ja

11. september
Valve ..lunolainen, Lembitu Kuuse
12. september
Leelo Metsla
,legorento Rehtla - 25. toojuubet
13. september
Maire Radsin
14. september

Natalia Jalviste, Merle Teinemaa
15. september
Tiiu Ohov
16. september
Jaanus Ling, Benno Aavasalu
Eevi Kass-Hoosimdgi - 30. toojuubet
19. september
Silvia Kuulpak, Madis Mdesalu
20. september
Sulo Sao, Juta N6mm, Priit Vehm,
Henn Liiva - 25. toojuubel
24. september
Anatoli Pozdnjakov,
Maarek Toompere, Katrin Kuusik

25. september
Malle Eelsaare, Peeter Pritsu,
Tiiu Viliamaa
26. september
Kai Pdld, Marianne Mikko, Ago Lobu
27. september
Oleg Gromov, Eha Vettik,
Eno Pertman

aegadei. llmselgeit ka uiel0ukaivatel teemadel. Nii
jaabki 6piporsi- ia selliaeg paljudei legilatel labimata,
kohe antakse katte esikuljelugu ,i6i 'raadataval ajal

saatesarja avasaade.
Niisugusesse olr:kcrda oanoi Kart tjlman, kes alustas
;11/ uut saatesarja 'Paevast paeva", vaidetavait
oae'vakaialisel teemai kumneminutilist autorisaadet.
Kuna sel paeval aigas Norra kuninga 'yisiii Eesiisse, ei
saa seilesi Liie ega umber, luhatas Ulman saate sisse.
Sai nii ile kui umoer, naitasid kumme minutit. /--1
Vahur Kalmre "Algus ldks aia iaha"
Postimees, 2. sept. 'i 998

"Ctseliin", ETV, 27.08
Saatejuht Ainar Ruussaar

Suhteiiselt harva esinev vaiispoliitiline arutelu iesri
ieleekraanil langes seekordse'Otseliini" saatega
netkele, miilest paremai oleks raske tahta. OluKord

Venemaal, eeik6ige aga just selle pSeva ohtuks lausa
piahvatusiikuks xrutitud ootusarevus N/oskvas toimuda
parast lubas saadei aiustada L-l dramaatiliselt
'zoiva
la efektsert. i---i "Otseliinide" tavaparastesi
saateiuhtidest erinevana tasuks veei esrle i6sta nimelt

Ainar Ruussaafi, kes soandab saatekulalisi ohjes
hcioa ning neio isegi sudilt karkestacja, kui nad
kusimuseie vastates mingii rnuucj luttu ajama
haxkavad.

i--i

Kaivo Kopli "Tavatult dramaatiline"
Eesti Pievaleht, 29.08.1998

"Peab k6va mees olema", ETV, 29.08, kell 21.30
Nii lihtne ongi hea saate retsept - parasjagu tippu
t0usnud sportlase intenrluu heale alakirjanrkule, ilusat
pilti kangeiase tahetunoiCe tausraks. /--i
t/ahe on neid seiku, millest ajakirjandus

Nooie

kangelaseks kasvamise loos poleks juba uie kainuo.
Aga vahetus teleinienvjuus m6jusid nad ometi uudse ja
olulisena. Kersna kdis ule needki heilad kohad, millest

sporoiarakirjanikud

on

hdbeneoes mooda ldinud.

Kumnev6istluse speis focmas Savi nrmetas Ncoit
lootusetuks ja Spordipeegel nrmeras ta i992. aasta
k6ige lollimaks soortlaseks. i-J lntervluu kirkaim hetk
oli see, kui Nooi vihjas vastuseks kusimusele, kas ta
Sudapesti v6iduga maja ara ieenis, et la loodab maja
tulevil(us ara teenida oiumpiavdiCuga Sidneys.

i*J

Hannes Rumm "Noole nddal, Kersna tund"

Festi Pievaleht,

3'1.08.1 998

oli saates ka
enne mikrofoni avamist utelda, et nud-kesks6na

l---l

Silmapaistvate asjade kOrval

k6nzatorkavat. Kuulam ist vadrrvale spordimehele,roi ks

28. september
Peep Ojaveski
29. september

Andrei Kapralov
30. september
Kaljo Nikker, Heiki Meeri

luhendamine (olnd, teind, kaind jm.) ei kaunista tema

juttu ja annab halba eeskuju.

Sinatamine pole kaamera ees samuti kiiduvadrne
Kuigi ka Kersna on luntud spordimees ja arvatavasti

Noole vana tuttav, v6iks

ta hoida lugupeetud

intervjueeritavaga keeletasandil distantsi.

Kui

aga

suhted on nri sdbralikud. et n6uavad sinatamist, iuleks
selle pdhjusr vaatajaile selgitada. l-l

Raimu Hanson "Vahur Kersna hddas leebe

Erki Noolega", Postimees, 31.08.1998
TEABETELEKRAAT

on EW sekretariaadi valjaanne
Vahendanud Lea Arme (tuba 51 1, tel. 4167)
Kaastood oodatud!

