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KONDEEE, KOL BEGTUHTE
27.aprilli istungil arutati ETV ja ER sihtprogrammide realiseerimist.M.Siimanni ettekandest selgus, et ERs on suurenenud otsesaadete osa,saadete operatiivsus; ER "Tartu tunni“-saated on siiani eetrikolbma-
tud olnud;uuenenud on hommikuplokk, ümber on korraldatud saadeteretsenseerimine; soikunud on kohviku ümberehitus ja remont jne.ETVs on evitatud uus infosaadete struktuur: tublit tööd on tehtudnädalavahetuse saadete sisuliseks parandamiseks ja on korral-datud ka loominguline konkurss; uuritud on venekeelse auditooriumihuve ja vajadusi jne.Arutati ka 1989.a. televisiooni- ja raadiosaadete ja filmivotete
mahtude plaani projekti. E

Õigustöö olukorra kohta komitees otsustas kolleegium,et on vajapöörata suuremat tähelepanu tööle majanduslepingutega: lepingutesõlmimisele, täitmise kontrollile ja trahvisanktsioonide esitamisele,samuti komitee normatiivaktide korrastamisele. Kõik käskikirjad,sh ka
tootmisalased, millel on normatiivne iseloom, esitada kindlasti va-
nemjuriskonsuldile viseerimiseks.

R.EŽIVIBE



EESTI TELEVISIOON
Kroonika
26 inimest, ETV juhtivtöötajad, peatoimetuste esindajad ja aren-
duskomisjoni liikmed, osales 8.ja 9.aprillil Lohusalus peetud
arutelus, mille teemaks olid ETV arenguteed. See mottevahetus N

i
ijätkas eelmisel talvel Väätsal alanud ühiseid otsinguid, mille

sihiks on ETV tegevussuundade ja teotsemisviiside tänapäevastamine. |

Arutelu kulges kolme telgprobleemi ümber: ETV kontseptsioon, ETV

juhtimisstruktuur ja loominguliste all-lülide funktsionaalne l

tegevus.ETV arengut mõistsid osavotjad valdavalt kui suundumist |

demokraatlikkusele ja kultuurikesksusele. ETV struktuuri
arendamisel asetus * rohk detsentraliseerfmisele, all-lülide J

(toimetuste, loominguliste koondiste ehk programmide) iseseisvuse
ja vastutuse suurendamisele ning konkurentsiprintsiipide
rakendamisele. Seminari materjalid esitati kokkuvotlikult
kolleegidele ülestuudiolisel oppepäeval 21.aprillil.Metoodika osakond
Retsensioonidest äMitut puhku tulid aprillis kone alla muulastest auditooriumi ja ETV

jenekeelsete saadete probleemid.J.Haponen: “Kohalik vene rahvusest
vaataja on küllalt hästi informeeritud ja tunneb huvi ETV saadete
vastu, eelkõige "HS pärastlõuna” «"Panda", "Vaatevinkel”. Väga head
saated oleks otstarbekas tolkida ning teha neile rohkem eelreklaami.
Muidu juhtub, et vene vaatajaskond saab meie saadetest teada alles
keskajakir janduse voi KTV kaudu. Venekeelne AK on kehval järjel,
see on liiga raske koorem kahele toimetajale. Eestikeelse AKga
tuleks rohkem koostööd teha.” A.Kala:"”Venekeelsel Akl puudub

- missioonitunne.,” Uuest sar jast “Milleks puule juured?" arvas A.Kala:
“Õiged mehed oigest asjast rääkimas, ainult positsiooni tuleks
täpsustada - mille eest ja mille vastu võideldakse? Migratsioon on
ülemaailmne nähtus, mis tekitab sallimatust poliselanike ja
tulnukate vahel. Väga oluline on kuidas migrant kohaneb ja kas
igaühel ongi kuskil juured? Sisserännanuile tuleb rääkida
rahvuslikust väärikusest. Iga üksiku migrandi järgi otsustatakse
terve süure rahva üle."
Kõik need kriitilised märkused on peegeldus vabariigi eesti- ja
venekeelse ajakir janduse tegevussuundade erinevusest ning viitavad
vajadusele kiiremas korras täpsustada ETV suhteid venekeelse
suditooriumiga ning viia ETV venekeelsed saated vastavusse aja
nõuetega.

S.Rannu

EESTI RAADIO

kaheni ks
Konekaim sündmus aprillis oli raadiorahvale Noorte Reporterite
Klubi; 30.aastapäev.On ju klubi oma tegutsemisaja vältel andnud
tunduvat lisa ajakirjanike perele. ER Valges saalis tänati ja peeti
meeles klubi endisi ja praegusi juhendajaid ja aktiviste: 14 aastat
on NRK tööd juhtinud noorte- ja lastesaadete peatoimetuse
vanemtoimetaja REET MADE, keda peeti meeles komitee aukirjaga. ER

tänukir jad pälvisid AADO SLUTSK,TOIVO AARE, HILDA RAUDKIVI,TOIVO
MAKK, VELLO LÄÄN, AGE RAA ja endised liikmed ning praegused
aktiivsed ER välisautorid TIIU LUIK,TIIT HADE, HILLAR PETS, OLAVI
PIHLAMÄGI , MAIE POOMANN, NEEME RAUD, KOIT RAUDSEPP ,/ANTS- VAIN ja
TOIVO VIILEP. g

1988.a.I kvartali loomingulise võistluse võitjad:
narima infoloigu eest - HUBERT VELDERMANN ja MART AARE; pärnasaate preemia - “Piirist piirini“-tegijad NEEME SRUS,ERKKI BEFREKOS,

kal



MART AARE, AIN SAARNA ja GUHNAR PAAL.

Loominguliste töötajate ümbervalimine järgmiseks 5 aastaks sõi
(ümbervalimisele kuulusid diktorid, helirezissöörid ja rezissöörid).
Komisjon Härmo Saarmi juhtimisel tunnistas salajasel hääletamisel

27 ümbervalimisele kuuluvast töötajast valituks 26.
Muusikasaadete peatoimetus kuulutas koos Pärnu rajeoni Audru
polluma jandusregiooni ja kalurikolhoosiga "Lääne Kalur” välja
järjekordse lauluvõistluse "Mehed, meri ja maa 88".

V.Ladva

INFORMHATSIOONI-JA ARVUTUSKESKUS
4 .nail toimus Moskvas televisiooni ja raadio ametkondade vahelise
komisjoni istung, kus arutati TELETEKST-süsteemi arendamise ja
standardiseerimise küsimusi Woukogude Liidus. Süsteemi
väljatöötamist alustatakse inglaste poolt väljatöötatud standard B

tase 1,5 alusel.Loplik otsus voetakse vastu alles pärast süsteemi
katseekspluatatsiooni.1988.a. jooksul täpsustatakse
televisiooniridade kasutamine teleteksti ja tsirkulaaride
süsteemide tarbeks. R.Harjo

VRTK
Kroonika
29.aprilli töötajate üldkoosolekul tehti kokkuvotteid 1988.a.1
kvartali töötulemustest,' kollektiivlepingu täitmisest ning auta-
sustati sots.võistluse võitjaid. I kvartalis joudsid esikohale
telekompleksi videosalvestustsehh, raadiokompleksi välisülekan-
dejaoskond ja Tartu tsehh.Teisele kohale tulid telekompleksi
remonditsehh ja transporditsehh.
Üleliidulise sots.voistluse voitjateks 1987.a.eest tunnistas
Üleliiduline Tele-Raadiokomitee ja NSVL Kultuuriala Töötajate AÜ

Jüri Hindremäe ja Mart Palmi.

20.-21.aprillini tegid VRTK ja Läti kolleegid Riias kokkuvotteid
sots.voistlusest. Rändkarika sai meie VRTK.

I.Pählak
Heie külalisi
7.-8.aprillini oli külas Soome firma “Genelec OY" direktor Ilppo
Martikainen. Meie kasutame firma kontrollkuulamiskolareid juba 8

aastat ning seetottu oli huvitav kuulda tehnikauudiseid.“Estimpexi”
vahendusel sõlmisime lepingu "Genelec OY" toodangu katsetamiseks.
Praegu on 4 kontrollkuulamiskolgsrit juba katsetusteks ülesseatud
Raadiomaja 1.foonikas. Katsetused kestavad 1.jaan.1989, mil tuleb
need firmale tagastada juhul kui me pole leidnud voimalust need ära
osta (ca. 39 000 SM).

K.Varandi

ERSO
Kroonika 2

Xkontsertreis Bulgaariasse kestis'22.märtsist 3.-aprillini.Esineti
Russe rahvusvahelisel muusikafestivalil "hiärtsipäevad" ja Veliko-
Trnovos, Pernikus, Sofias, Kjustedilis. Kavas olid E Mäe, .Ssuhera.
E.«Tubina, W.A.Mozarti, S.Prokofjevi,E.Griegi,].Sibeliuse,L.võn
Beethoveni ja S.Pironkovi teosed.Kontserte juhatas BE 24.18%

solistid olid K.Randalu ja P.Lassmann. Kontsertreisi tegid kaasa
komitee esimehe asetäitja P.Jürjo ja ETV saatebrigaad.

Aeliir vesoo
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ÜHISKONDLIKUD ORGANISATSIOONID
Vabariikliku Raadio-Telekeskuse ametiühinguorganisatsiooni
moodustamisest.
"VRTK juhtkonna ja aü tsehhikomitee ettepanekul lubas Kultuuriala
Töötajate Ametiühingu EV komitee Presiidium moodustada VRTK1

tsehhikomitee baasil omaette ametiühinguorganisatsiooni.Kultuuriala
Töötajate AÜ EV Komitee Presiidiumi protokoll 20 26.04.88.
AJ komitee teatab, et saime lisaks veel ravi- ja turismituusikuid:
Läti NSV "Baldone" gün.haigused 10.08-2.09 180.- 54 .-
Sotsi “Lazarevstoje” vereringehaig.10.11-3.12 150.- 45.-
Karpaadid mars 363 1 inimesele 12.-31.08. 140.- 42.-
Leedu mars.151 1 inimesele 1.-20.07 140.- 42.-
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ÕNNITLEME

5 ,mail saab 75 LEMBO HÄGI (VRTK),24.mail on 60.sünnipäev VILHARD
-ILVISTOL (VRTK) ja 11.mail on juubel ALEVTINA ANDRIANOVAL (ETV).

1.mail täitus töötamisest komitees. AARNE VELDREL 30 aastat.19.mail
saab 30 komitee tööaastat täis EDGAR SELBERGIL ja 16.mail 25 aastat
REIN ADERIL.


