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24. apri

HEA SAADE

kroonib autori ja publiku

Iga

televisioonisaate

valmimisse

edastamisse kaasatakse vähemalt

ja

15

inimest. Kõik need 15 inimest peavad
erinevaid
mis
nõuavad
ameteid,
erinevaid oskusi ja vahendeid. Seega
tuleb telesaate tegemisel
pidevalt
otsida parimat lahendit võrrandile,
milles
vähemalt 15. muutuvat
on

suurust.

võib
Lahendusi
vaadates tagasi,
leida,
toetudes kogemustele, mida ETV-I tervikuna

mitme
põlvkonna
jagu.
Pikaajaliste
muutuvad
tähtsaks
projektide
puhul
tulevikuprognoosid. ETV arendusprojektide juhi
ametikoht on kohustus tagada ETV areng
nende prognooside kohaselt, ehk siis otsida
õiget rada maastikul, mis on täis signaale,
saatjaid, vastuvõtjaid, võimendeid, arvuteid
on

...

Telekommunikatsiooni-, meediaja infotehnoloogia tulevik oli
19. - 20. märtsil toimunud EBU

Assamblee üheks peateemaks

Digitaal-TV ehk digitaalringhääling oma uute
võimalustega muudab riikide piire ja sulatab
ühte erinevaid kultuure. Eesti kui väike riik
Euroopa piirimail, peab osalema nendes
muutustes eelkõige teadlikult.
Televisiooni väljendusvahendid on lootusetult
areneb
Tehnoloogia
tehnoloogiakesksed.
kiiresti
ka
Õnneks
ja
prognooositavalt.
Arvatakse, et tehnoloogia areng põhjustab
mis
teletehnika
otseselt
odavnemise,
omakorda muudab teletegijate elu paremaks
lihtsamaks. Teletehnoloogia odavnemine ehk
siis teletöötaja
helge tulevik on tegelikult
sõltuvuses teleprogrammide arvust, mille vahel
vaataja korraga valida saab. Mida rohkem on
teletööstusel üle maailma toodangut, seda
rohkem toodetakse kaameraid, magnetofone
või mikrofone, ja seda odavamaks nad
muutuvad.

ja

Eetriruum muutub suuremaks

Analoogringhääling on juba mõnda aega see
pudelikael või kitsaskoht, mis sunnib tele- ja
konkureerima vabale ruumile
raadiojaamu
eetris. Digitaalringhääling teeb eetriruumi

suuremaks

ehk
avardab
vaataja-kuulaja
leida oma vastuvõtjast iga kell
enesele midagi sobilikku. Ühtlasi muutub
keskmine mammi Kapa-Kohilast ka palju
nõudlikumaks programmide kvaliteedi suhtes.
Analoogringhäälingult digitaalsele üle minnes
tekib eetrisse lisaks uusi multimeediavorme,
mis
olla
võivad
või
rohkem
vähem
interaktiivsed. Põhjus on lihtne — digitaalne
andmebitt võib samahästi olla teksti, tarkvara,
graafika, audio või video kandjaks.
On
keeruline ennustada, millised meediavormid
osutuvad turul edukateks.
võimalusi

Mõiste digitaaltehnoloogia seondub Sõnaga arvuti ja seosed
säilivad ka digitaalringhäälin-

gust rääkides

Telerit ja lauaarvutit kasutavad inimesed oma
kodudes justkui erinevatel eesmärkidel, kuid
arvutustehnoloogia kiire areng muudab seda
olukorda. USA arvutitootjate ennustuse järgi
suudab 50% lauaarvutitest, mis müüakse USA
turul aastal 2000, võtta vastu digitaalselt
edastatud teleprogramme. Tänu protsessorile
ja salvestusseadmetele, on samad arvutid
võimelised
ka
vastu
võtma
erinevaid
multimeediasaateid.
Televiisorites omakorda
leiavad kasutust arvutitele omased salvestusseadmed — seda tänu
kõvaketta
ja
operatiivmälu hinna odavnemisele. Vähemalt
kodustele videomagnetofonidele ja tavapärasele teletekstile tekib huvitavaid alternatiive.

Digitaalne tulevik on väljakutse

tulevik, mis toob eetrisse palju
üheaegselt edastatavaid saateid, võimalusega
neid kõiki
kodus samaaegselt salvestada,
ise
nendes
osaleda,
on
väljakutse

Digitaalne

programmide sisu kvaliteedile.
Muutub mõiste prime time tähendus. Suureneb
side vaataja ja tegija vahel. Hea saade kroonib
oma autorid ja publiku.

Tarmo Krimm
arendusprojektide juht

Teabetelek
esitab abielutunnistuse, passi, tooraamatu,

NB!!!

.

TULEMAS ON UUED
HAIGEKASSA
MAGNETT(fuARDID

.

Kes soovivad uusi haigekassakaarte
oma ulalpeetavatele pereliikmetele,
palun tooge hiljemalt 25. maiks 1998
personaliosakonda jiirgmised doku-

.

abielutunnistus, avaldus.
lnfo: 4168
Anne Saksakulm

Mag netribaga varustatu d
hai gekassa liikmekaartidest
Magnetribaga varustatud haigekassa
liikmekaart on kohustusliku ravikindlustusega

h6lmatust t6endav uhtne dokument, mille

kes

haigekassa viiljastab isikule,

on

ravikindlusiusseaduse kohaselt haigekassas
arvele vOetud. See on plastkaart m06dus CR80, paksus 0,76 mm. Seoses magnetribaga
isikute

arvelev6tmise korda.

.

Kui kindlustuse taotleja elab passijdrgses
elukohas, tOendab passi koopia 6igsust

tooandja (ETV personaliosakond). Kui
kindlustuse taotleja ei ela passijargses

Segaduste vdltimiseks soovitab haigekassa
siiski ulalpeetav tilalpidaja tooandjal arvele
v6tta.

. Tooandja on kohustatud 15-ne
kalendripdeva jooksul teatama
haigekassale kindlustatuga toolepingu

.

.

Kindlustatu ulalpidamisel olevad lapsed,
6pilased, uli6pilased kantakse nimekirja
ema vOi isa tooandja poolt, vanemate

puudumisel hooldaja

v6i

eestkostja

tooandja poolt.

. Alla 8-aastased kantakse

nimekirja
sirnnitunnistuse v6i passi alusel. Vanemad
kui '1 8 passi, Oppeasutuse tOendi, 6pilasv6i uli6pilaspileti alusel. Oppimist
t6endavate dokumentide koopiad esitab
'1

.

ulalpidaja tooandja kaudu haigekassale igal
6ppeaastal.

Kindlustatuga

koos elav ia

tema
ulalpidamisel olev iseseisva tuluta abikaasa

Kindlustatu ja temaga v6rdsustatud isikud
on kohustatud 1S-ne kalendrlpiieva jooksul

haigekassa liikmekaardi.

. lsik v6ib olla arvele v6etud ainult 0hes
haigekassas.
. Kindlustatu ravikindlustus kehtib kuni kahe
kuu moodumiseni sotsiaalmaksu
laekumisest riikliku ravikindlustuse
eelarvesse, magnetkaart kehtib

.

kuni

viiljavahetamiseni.

Kindlustatu tjlalpidamisel olevatel isikutel
kehtib kindlustus t-ilalpeetavana olemise aja

l6puni, kaaft kehtib mitte pikemaks ajaks
kui

'1

aasta.

. Alla 18-aastase kindlustus ja liikmekaart
kehtivad kuni 18-aastaseks saamise
pdevani (k.a.).
. Paevases 6ppevormis 6ppiva Opilase v6i
uli6pilase kindlustus kehtib kuni jooksva

aasta 31. augustini. Ulikooli v6i
6ppeasutuse t6endi esitab isik
haigekassale igal Oppeaastal. Liikmekaart
kehtib mitte kauem kul 6pingute

haigekassas, mille tegevuspiirkonnas
tegelikult elab, Iisab tooandja taotleja
n6uetekohase avalduse koos eelmise

elavad iseseisva tuluta abikaasa, vanemad,
vanavanemad, alla 18-aastased lapsed, ule
1 8-aastased 6pilased ja uli6pilased.

l6petamisest.

teatama haigekassale tooandja kaudu
isikuandmete muudatustest, elukohaga
seotud muudatustest ja ulalkpidamise
l6ppemisest ning esitama ithtlasi

elukohas, aga soovib ennast arvele v6tta

- haigekassaliikmekaardiganimekirjale.
. Kindlustatu 0lalpidamisel olevateks
perekonnaliikmeteks on temaga koos

ja tema
ulalpidamisel olevad abikaasa, vanemad ja
Kindlustatuga koos elavad

elukohajdrgses haigekassas ka
individuaalselt eelpool loetletud
dokumentide ja nende koopiate alusel +
ulalpidaja kehtiv haigekassa kaart.

varustatud kaartide vdljastamisega ETV
tootajatele selle aasta suvel, selgitame

ravikindlustusega hOlmatud

Dokumentide koopiad esitatakse koos
nimekirjaga haigekassale.

vanavanemad v6ivad ennast arvele v6tta

mendid:

. ule '18-aasta vanuse 6Pilase v6i
uli6pilase pass, 6ppeasutuse
t6end, 6pilas- vdi tili6pilaspilet
. kindlustatu ulalpidamisel oleva
pereliikme pass, tooraamat,

n6uetekohase avalduse.
Kindlustatuga koos elavad iseseisva tuluta
vanemad ja vanavanemad esitavad passi,
tooraamatu, nOuetekohase avalduse.

.

l6petamiseni.

Alla 3-aastast last kasvatav mittetootav isik

kindlustatakse

ja antakse

haigekassa

liikmekaart kuni tooleasumise pdevani, kuid
mitte kauemaks kui lapse 3-aastaseks
saamise pdevani (k.a.).

. Tootuks tunnistatud isikutel kehtib
kindlustus ja liikmekaart tootuna
registreerimise l6puni.

Liikmekaardi kaotamise korral annab
haigekassa vdlja liikmekaardi dublikaadi
ravikindlustusega h6lmatud isiku sellekohase
avalduse alusel. Avaldusel peab olema mdrge
dublikaadi
ja
tooandja
alal
taotlemise
registreerimisnumber.

toosuhte olemasolu kohta
Haigekassa liikmekaardi leidjal

on

kohustus

viia see lShimasse haigekassasse.

Aino Sauemiigi

/=
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KALENDRI TAHISTAJATELE!!!
JÜRI- JA MARKUSEPÄEVA VAHEL
-

s.0. reedel, 24. aprillil

Õnne

Õnne

-

ON TONDI RATSAMANEEŽIS

Onne

PIDU

SAAB RATSUTADA

meediakanali esindus, siis oleks soovitav ka
esindusvõistleja olemasolu. Kui tegemist on üksik- ja
juhupidulisega, siis saab niisama lustida - ilma ofitsiaalsete
loosungiteta.
19.00
Algus
Osavõtumaksu ei ole. Kohapeal on kolm vaati õlut
Vaja on kamina- ja saunapuid,
(Love-raadio).
plasttopse õlle jaoks, juustu, krõpse.
Kes tubli on, toob ise ka veel lisa - mida iganes.
Kontakt
Info
Kui on korralik

kell

ja

Anita Teras 256 - 478 105
Piret Suurväli 628 44 83

Onne

23. aprill

Virge Hallop
Juri Judanov
Urmas Ott
livi

Ulvik

24. aprill

Leelo-Kai Portnova
Hille

NB!

*

Alates

1.

maist koristatakse jälle stuudioid. Firma

ClinBalt teeb seda vastavalt saategraafikule.

*

Linnavalitsuse
üleskutset “Kodulinn puhtaks!”
heaks kiites teeme meiegi 9. mail kell 19.00 meias
kevadise suurpuhastuse. Kellele see päev mingil

põhjusel e1 sobi, võib asja käsile võtta ka varem.
Vajalikke materjale saab komandandi käest 4. maist
alates. Ootame meeskolleegidelt abi koridorides seisva
vana mööbli minema toimetamisel
Helme Siider

PERSONALITEATED

31.03.1998

Metsandiga,

Tööleping lõpetati

helirežissööri

uudisteprogrammi

Pääro

15.04.1998 sekretariaadi masinakirjutaja Merike Ptitsoniga,
18.04.1998 uudisteprogrammi monteerija Henri Eelsaarega,
19.04.1998.
Einar
toimetaja-saatejuhi
uudisteprogrammi

Väräga.

01.04.1998

asendaja,

Tööleping sõlmiti

Indrek

Mölder

06.04.1998 Margarita
toimetaja-saatejuht,
13.04.1998
Rauno
videooperaator.

on

sporditoimetuse

Tšernjajeva
Kanne

Sepp

Kaia Häelme

on

on

assistendi

uudisteprogrammi

salvestusosakonna

Töölepingu muudatused

01.04.1998 Tarmo Krimm on ETV arendusprojektide juht.

Aino Sauemägi

25. aprill

Jaak Lõhmus

27. aprill

Maie Bucht - 50
Esta Undo
Helle-Mai Tamm
Maie Kerma
Sergei Bogorodski

28. aprill

Marite Kallasma 50
Voldemar Lindström

29. aprill

Jüri Roosmann

-

60
Aksel Lemberg
Heli

Raag

Maiga Karlson
Piret Mõttus

Teabetelekraat nr.
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ETV programmi

Tulge tutvuma
uudiskirjandusega

peegeldusi

ETV raamatukogus!
Teleajakirjandus

/

H.-G. Msller, M. Thorsen

(Tartu Ulikooli Klrjastus)

Raadioajakirjandus /E. Farmann, P. Kramh0ft
(Tartu Ulikooli Kirjastus)

Meediaorganisatsioon

I

(Tartu

Ulikooli

ajakirjanduse osakond)

Konverents: Meie lapse mured. Laps ja

m eed

ia.

21

.

-22.no\

.1

996.Tall inn(Lastekaitse Liit)

Kuidas lugeda kehakeelt /G.l.Nierenberg, H.

H.

Calero

KSnele vabalt ja veenvalt: K6ne

ja

tri.i kiajaki rja nd uses
ikutel evis ioo n, 22. m drts
Puhapdeval oli Hommikutelevisioon (HTV) hoopis
teist ndgu. Tavaliselt nditavad saatejuhid end
H om m

pohiliselt stuudiodiivanil istuvana, juhatavad sisse

koneleja

ja

lasevad vahepeal mdngida

m6nel

ansamblil, kellel kohe-kohe uus plaat tulekul.
Seekord juhtis HTV-d Vahur Kersna. Temagi istus
stuudios, kuid tooni andsid siiski videojdddvustused
Eesti mitmest paigast. Kersna ei olnud taga ajanud
kuulsusi, vaid ules otsinud muidu huvitavaid inimesi.

Kusjuures teised inimesed jddvad ffeid huviga

Mati Hint. Hddlikutest s6nadeni: Eesti keele

kuulama ja vaatama. /--l Kiituseks tuleb lisada, et
tavatuid lnimesi tutvustab Kersna rahvale elur66msa

hiiiilikususteem 0ldkeeleteaduslikul taustal (Eesti

s0mpaatiaga.

retoorikatreening /G. l. Hirsch (Huma)

Keele Sihtasutus)

Jaak Peebo. Eesti keele muutkonnad

(Tartu

Ulikooli Kirjastus)

Eestlane olla... Eesti keele ja kultuuri
perspektiivid. ESTO 96 raames peetud

teaduskonverentsi''Kuidas sAilida eestlasena?"
ettekanded (Tartu Ulikooli Kirjastus)

Mdrt Hennoste. Vdike eesti kirjanduslugu
(Koolibri)

Eesti elulaad: Kured liinud, kurjad ilmad

/koostanud Merle Karusoo (Eesti Kirjandusmuuseum)

Eesti ajalugu elulugudes: 101 tahtsat eestlast
/Koostanud Sulev Vahtre (Olion)
Jilri Vilms. Kahe ilma vahel /Koostanud Hando
Runnel (llmamaa)
55 aastat hiljem: Tartumaa 1937 - 1995 /Carl
Sarap & Peeter Tooming (Elmatar)

Mdrtsivapustused /Koostanud Mart Arold (AS
Tungal)
\
Sortside saladused I - Vl (AS Tungal)
Rist ja raud /E. K6uts, H. Valk (SE&JS)
Eesti rahvakultuur /Koostanud A. Viires
Vunder (Eesti Entsuklopeediakirjastus)

ja

E.

Varia leksikon: Fakte ja v6rdlusi A/ello Lddn
(Olion)

Vello Salumets. Rock-rapsoodia (Eesti
Entsuklopeediakirjastus)
Eesti arhitektuur: 3 /Uldtoimetaja Villem Raam
(Valgus)

Album Rectorum Universitatis Tartuensis
1932

-

1997 (TU rektorite album) i(oostanud

Sirje Tamul (Tartu Ulikooli Kirjastus)

Gunnar Aarma. M6tlemise salapdra (G. Aarma
& Mandala)

Bertrand Russell. Uurimue ttsfiendusest je

t6est (Avatud Eesti Fond)
Elmar Salumaa. Filosoofia ajalugu lV (EELK

Kersna juhtis HTV-d oma kaks aastat tagasi. Nuud
t6estas ta taas, et teda ootab sedasorti saadete
tegemisel suur tulevik.

l-l

Raimu Hanson, Postimees, 24. mtirts

l---l

Hommikutelevisioon

on oma

eluealt juba

peaaegu ulekupsenud programm. Nii tegijate ring kui
kujundus on j6udnud ldbida mitu keerdu. SisehAdl
utlebki, et olgem lahkumiseks valmis. /-:/ Ma olen
alati arvanud, et televisiooni tehakse p0hendunult,
olgu v6i mingite perioodide kaupa. Kui nimekas
ajakirjanik astub stuudiosse, haugutab m6nda
prominenti ja marsib jiille uksesi vdlja, siis sellega
pole veel televisiooni tehtud. Ma ei tea, millele Vahur
Kersna praegu on ptihendunud. Aga kui inimene
tuleb ja toob pooleteise tunni sisse nii pal.iu materjali,

mille toel m6ni teine oleks pool aastat vaikselt

viilinud, siis on Vahur Kersna koht ikka pusivalt
televisioonis.

Uno Maasikas, Nddal, 30.mer$ - 5. aprill

EW venekeelsed saated
VAATA VENELAST! Sest venekeelsed saated, tdnu
taevale, ei olegi veel ajakiri Kroonika riigitelevisiooni
ekraanil. /--l "Kas sina siis ei tea, et venekeelsed
saated on pdris huvitavad ja palju i6sisemalt tehtud
kui suur hulk ETV-d?" kuulen hiljem mitmelt tuttavalt.
Ei teadnud, kuid tasub vist uskuda.
Venekeelne k0simusi-persoonile-saade oli huvitav,
koites pooltunniks televiisori ette. l--l Onnestus see

saade aga eeskdtt tanu harukordselt kiire
reaktsiooniga siimpaatsele saateiuhile Darja
Kelderile; arukale, erksale, oma kttlalise vastu t6sist

huvi tundvale ning aktiivselt k0simusi

esitavale

stuudiopublikule ning Ioomulikult stuudiokulalisele

Beatrice'ile, kes osutus - erinevalt muljetest
trukisilmunu pohjal - sumpaatseks ja vahetuks. l*/
Tiina Tammetalu, EE: TV-Nddal, 3. - 10.04.1998

Tehnikaulikool)
Graham Hancock. Jumalate jaljed (Sinisukk)

pole suurem osa eestlastest
televaatajaid tdhele pannudki, et Eesti Televisiooni
venekeelsete saadete programm on muutunud. Koos
Toomas Lepaga majja tulnud uus venekeelsete

(Karrup)

temagi ringiga EW-s lihtsalt tagasi)

T6endoliselt

Konsistoonumi Kirjastusosakond)

Aare Laanemde. Kultuurilugu I

(Tallinna

Maailma loodusimed /Dr: John Bexter jt.

Usborne'i illustreeritud filiisikateksikon /

Chris Oxlade jt. (Koolibri)
Eoin Neeson. liri miiildid ja legendid (Kunst)
Raigo Kollom. Maailma hobused (Olion)
Eesti teede atlas 1:150 000 (Regio)

Aedniku ABC /Lars-Eric Samuelsson,

Ulf

Schenkmanis (Sinisukk)

Pisiblufi

kdsiraamatud:

Opetamine.

Fotograafia. Muusika. Vdikeettevotlus (TEA)

Koostas Viire Kivimiie

saadete peatoimetaja Pavel lvanov (tegelikult on

venekeelsetele saadetele

m6tleb

kui t6sisele

ja
konkurentsiv6imelisele programmi osale. /--l
Gerda Kordemets, S6numileht,4. aprill 1998

TEABETELEKR/fuAT
on ETV sekretariaadi viiljaanne
Vahendanud Lea Arme
tuba 611, tel.628 4167

Kaastood oodatud!

