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EESTITELEVISIOON:
27 VEEBRUARIST KUNI 4.MÄRTSINI TOIMUS TELEVISIOONI KAUAOODATUD JA
HÄSTI ETTEVALMISTATUD SUURÜRITUS TVEST 90. Rahvusvahelisest teleturust
võttis osa 32 tele- ja videoorganisatsiooni ligi 60 osavõtjaga. Konkreetsetest tulemustest
on veel vara rääkida. Tõsi, vaadati küll palju video- ja telefilme, kuid lepingute sõlmimi-

-nesaäbteoks alles pärast läbikaalumist kodus, rahulikumas õhkkonnas. Põhimõtteliselt
lepiti kokku programmide vahetuse ja omandamise suhtes. ETFi toodangustäratasid ül-
“dist tähelepanu Rein Marani loodysfilmid.*

'

Struktuuri muudatusi ,Seoses etapiviisilise üleminekuga uuele juhtimisstruktuurile, muudeti alates 9.veebrua-
rist ETV struktuuri:
I peadirektsioon |

V.Lindström jaH:Šein - asedirektorid,V.Reili-pearežissöör. |

1. Ühiskonnaelu saadete toimetus t A 5,
Kommentaatori talitus” 0. tha Vaatan op

mõ

E.Haasmaaja K. Mihkels- talituse juhatajad, L.Maigre- vantoimetaja, K.Liis - toime-
taja, H.Peep ja R.Pikner- režissöörid, J.Rand - rež assistent. |

2.Reklaami-ja meelelahutusaadete toimetus a
T.Lepp - toimetuse juhataja-pärahisabün, P.Aren- vast sekretär, E.Eesmaa- erikorres-
pondent.
Meelelahutustalitus (osakond)

| | |

A.Vihalem - van toimetaja, V.Kersna - toimetaja, T.Pork, I.Kurve- režissöörid.
Levimuusika talitus (osakond)
R.Linna - van toimetaja, V.Uuetoa- toimetaja,MNõgisto, P.Brambat- Kais kükiu M.Rad-
sin - rež assistent.
Reklaamitalitus
V.Kiik- van toimetaja, I.Brodinškaja - toimetaja, H.Roots - režissöör, M. Kungla- rež aS-
sistent. =

Noorte- ja lastesaadete peatoimetuse baasil moodustati:
NOORTESTUUDIO
K.Vapper- toimetuse juhataja, R.Oja- vantoimetaja; U-Pihel, M.Mikk - toimetajad, J.Pi-
hel, V.Puulinn - režissöörid, M.Konsa, A.Lillep, R.Heinmaa,S. Lukas - rež assistendid,



M.Merisaar - administraator.
LASTEEKRAAN
E.Viilup - toimetuse juhataja, M.Jakobson - vast sekretär, E.-M.Tali, H.Meeri, U. Tiidus
- toimetajad, R.Proso, K.Nurm, K.Juhvelt, R.Raie - režissöörid, T.Kolk, P.Hummel,
H, Seervald, G.Haljak- rež assistendid.

VRTK |

Tehnikauudised -
1.märtsist on telemajas katseeloginntahitõiniteuius"dariiõanid aparaadiruum
VMA 7, mis on sisustatud kodumaiste KADR 103-tüüpi videomagnetofonidega. See.on
juba teine äparaadiruum, mis võimaldab monteeridaja teha videosalvestusi tollisele vi-
deolindile. Esimenetaoline aparaadiruum VMA 6 on sisustatud välismaise aparatuuri-
ga. Esialgu töötavad VMA 7 magnetofonid ainult salvestus- ja taasesitusrežiimis
(montaažirežiimi tõrgeteta töölerakendamiseks läheb vaja tehasespetsialistide abi). Uut
teletehnikat saime Leningradi TV uurimisinstituudi tootmiskooperatiivilt TELETEHNI-.KA,kus meile valmistati kaks PAL/SECAMtranskooderit. SAT-TV vastuvõtuks vajalik
konverter LNB 5503 hangitiEesti Merelaevanduse kooperatiivi TRIDENS vahendusel.
Raadiomajale saabus Ungarist pärit'automatiseetitud juhtimisega raadio saatekomplek-. j

si aparatuur.Teel on veelviis teparisptnmgalplemd-BR 7A. Saadi ka. valgusteid, mikrofo-
nie, mõõteriistu ja muud tehnikat:

ER [. Pihlak s

Kroonika
28.veebruaril tegi VRTK kollektiiv: kokkuvõtteid 1989.aasta tegevusest. Isemäjändami-
se ja enesefinantseerimise esimese aasta töötulemustega jäädi rahule. Muret teeb rah-.
vale aga tulevik, just maksupoliitika osas. 1990.aastal planeeriti töötasustamissüsteemi
ümberkorraldamine. Juba ongi palk vähe kopsakam, seda küll kõrgema preemia arvel.
A/üorganisatsioon kinnitas ka oma eelärve 1990.aastaks. Tänavu oli seda lihtsam koos-
tada, sest polnud vaja arvestada mingite ettekirjutustega. Tuleb hakata välja töötama
a/ü organisatsiooni uut tegevuskava, lepingulisi suhteid ettevõttega jne. Vastustuleblei-
da küsimusele, kuidas korraldada uutmoodi a/ü tegevus pärast asutuse reorganiseeri- :

mist. Töökollektiivi nõukogu. volitusi pikendati samuti "kuni ettevõtte:
reorganiseerimiseni, kuigi oli ka nõukogu vajalikkuses kahtlejaid. Tööveterani medali
said SIRJE EHERja MIA-MAI MÄNNIKSOO. /

V.Vast

PERSONALIA. .
31jaanuaril vabastati omal soovil ETYKEL ja populaarteaduslike saadete režissöör
SIIM RULLI. $a
1.veebruarist on ER programmide peadirektsiooni reklaamitoimetuse nooremtoimetaja
KOITRAUDSEPP.
5.veebruarist on ETV haridus: ja populaarteaduslike saadete peatoimetuse aduataäekvas |

tor MARGUS RANNALA.
7.veebruarist on ETV programmide peadirektsiooni televideofondi van kontrollmeister
VAIKE VALLIMÄE.
9. veebruarist on.ETV infosaadetePE toimetaja TARMO KRIMM.
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VELLO POHLA viidi samast kuupäevast ETFi toimetuskolleegiumi mittekoosseisulise
liikme ametikohalt ETV programmi peadirektsiooni kirjade ja metoodilise töö osakonna
(ETV telenõukogu) van toimetaja - nõuniku ametikohale.
13.veebruarist vabastati omal soovil komitee plaani-finantsosakonna van ökonomist SII-
RI SARAPUU. 15.veebruarist läks RAIN EISLER, teleopraator, tööle Eesti AjakirjanikeLiitu.
18.veebruarist on ER II programmi venekeelsete saadete mittekoosseisuline autor NA-
TALIA HUDOLEJEVA.
19.veebruaril viidi ETV noorte- ja lastesaadete peatoimetuse režissöör TOIVO KÖSTER
spordisaadete peatoimetuse režissööriks.
21.veebruaril vabastati omal soovil ER I programmi majananssadela toimetaja SÄDE
ERENDI.
1.märtsil valiti ühisettevõtte ERF VIDEO SPjuhatuse orimeliik LEIGER PÕLDMA.
Seoses abiellumisega on KÜLLIKI RANNU uus perekonnanimi TOOMIK.

ÕNNITLEME
50.sünnipäeva tähistavad 7.märtsil JAAK NURM, 11.märtsil AINO TAR-
VAS, 14.märtsil GALINA TEREPING, 15.märtsil TIIU LEVALD, 19.märtsil
REIN HEIBRE ja 22.märtsil JAAK SÄÄREKÕNNO.

IAK infoosakond R.Meerits tel 4062


