
U H ISTE KAVATSUSTE KOKKU LEPE

Eesti rahvusfilmograafia (filmide elektroonilise andmebaasi) loomiseks

20.01.2009 sSlmitud kokkuleppe pikendamine

Tallinnas, 15 detsemberil 2015. a

Uhiste kavatsuste kokkuleppele allakirjutanud osapooled (edaspidi Pooled),

- olles veendunud, et nuudseks juba ule saja aasta Eesti ajalugu, kultuurija inimesijiiiidvustanud ning

m6testanud, Eesti kultuuri lahutamatuks osaks oleva filmipiirandi kirjeldamise l6puleviimine on

oluline kultuurialane, hariduslik ja loomemajanduslik eesmdrk, mis toetab filmikultuuri sdilimist,

rahvusvahelist tutvustamist ja innovatiivset taaskasutamist liibi aegade";

- olles seisukohal, et elektrooniline filmiandmebaas on oluline laiale sihtgrupile - filmiteadlastele,

ajakirjanikele, 6petajatele, 6ppuritele, meediateenuste pakkujatele, arhiividele, audiovisuaalpdrandi

uuskasutuslahenduste arendajatele k6igis majandussektoreis ning kultuuri-, filmi- ja ajaloohuvilistele

nii Eestis kui viilismaal.
- 16hutades, et rahvusfilmograafia eriline viiSrtus seisneb selle kiittesaadavuses avalikkusele;

- tddedes, et rahvusfilmograafia senise koostamise kdigus on omandatud vajalikud erialased ja

tehnilised teadmised ning kogemused andmebaasi k6rge kvaliteedi tagamiseks;

- pidades p6hjendatuks, et rahvusfilmograafia valmimiseks on jiitkuvalt otstarbekas iJhendada kdigi

huvitatud osa poolte ressursid;

Kultuuriministeerium, asukohaga Suur-Karja 23, 15016 Tallinn, mida pdhimddruse alusel esindab

minister lndrek Saar,

Eesti Rahvusringhdiiling, registrikoodiga 74002322, asukohaga Gonsiori 2-/, 15029 Tallinn, mida

esindab seaduse alusel juhatuse esimees Margus Allikmaa,

Eesti Kultuurkapital, registrikoodigaT4OOl.328,asukohaga Suur-Karja 23,101-48 Tallinn, mida seaduse

alusel esindab juhataja Olavi Laido,

Eesti Filmi tnstituut (ka EFI), registrikoodiga 90000357, asukohaga Uus 3, 10111Tallinn, mida esindab

volituse alusel filmipairandi osakonna juht Anu Krabo,

Rahvusarhiiv, asukohaga J.Liivi 4, Tartu 50409, mida esindab volituse alusel filmiarhiivi direktor Eva

Niiripea,

Tallinna Ulikooli Balti filmi, meedia, kunsti ja kommunikatsiooni instituut (edaspidi BFM),

registrikoodigaT4OOOL22, asukohaga Narva mnt 25, Tallinn, mida pShikirja alusel esindab direktor

Katrin Saks,

Eesti Filmiajakirjanike Uhing, registrikood 80221,672, asukohaga Narva mnt 11D, Tallinn, mida

esindab volituse aluseljuhatuse liige Jaak L6hmus,

MTU Eesti Kinoliit, registrikood 80064853, asukohaga Uus 3, 10111 Tallinn, mida esindab volituse

alusel juhataja Erika Laansalu,

MTU Eesti Filmi Andmebaas (edaspidi MTU EFA), registrikoodiga 80256860, asukohaga Koidu 17-1,

Tallinn 10137, mida esindab p6hikirja aluseljuhatuse liige Reet Sokmann,



lepivad kokku al ljii rgnevas:

l-. Pdrast 20.01.2009 s6lmitud Uhiste kavatsuste

l6ppemist jdtkavad Pooled uhist tegutsemist

tehnoloogilised ja majanduslikud eeldused ja

rahvusfilmograafia, koostamise l6puleviimiseks

201.6-2020).

kokkuleppega tagatud koostooperioodi (2009-2015)

selleks, et tagada sisulised, organisatsioonilised,

tingimused Eesti filmi elektroonilise andmebaasi,

(vahendite olemasolul eeldatavalt ajavahemikul

2. Pooled lepivad kokku alljiirgnevas:

2.1. Eesti rahvusfilmograafia koostamist korraldab ja juhib MTU Eesti FilmiAndmebaas (MTU EFA)'

2.2. Uhishuvide realiseerimiseks jdtkavad Pooled konsultatiiv-, koostoo ja jarelevalveorgani, MTU EFA

konsultatiivkomitee tegevust, milles Pooled osalevad oma esindajate kaudu. Konsultatiivkomitee

koguneb vdhemalt uks kord aastas.

2.3. Rahvusfilmograafia koostamine jitkub rlhiselt aktsepteeritud

sisukategooriate, mdrks6nastiku, otsinguvdimaluste, filmikirjete ja

tdiendamisel liihtutakse k6igi osapoolte huvidest ja vajadustest'

2.4. MTU EFA koostab projekti kogukulude ja iga-aastase kulude eelarve, mis

konsuttatiivkomitee poolt ning mis on aluseks projektitoetuste taotlemisel.
kinnitatakse MTU EFA

2.5. MTU EFA koostab igal aastal oma tegevuskava arvestades olemasolevate ressurssidega.

2.6. pooled osalevad rahvusfilmograafia koostamise rahastamisel vastavalt oma eelarve v6imalustele

ning ldhtudes seadustega kehtestatud ja asutusesisestest regulatsioonidest' Pooled pLiuavad Lihiste

pingutustega tagada rahvusfilmograafia koostamise l6puleviimiseks vajalikud vahendid.

2.7. Rahvusfilmograafia avalikkusele kiittesaadavaks tegemisel lShtutakse autori6iguses ja muudes

Sigusa ktides sdtestatust.

2.8. Andmebaasi valmides leitakse selle sdilitamiseks, edasiseks tiiiendamiseks ja avalikus kasutuses

hoidmiseks organisatsiooniline vorm, mis parimal viisil teenib k6igi osapoolte uhiseid huve ja

vajad usi.

3. pooled lepivad kokku, et aitavad kaasa rahvusfilmograafia koostamisele jiirgmiselt:

3.1 MTU EFA:

juhib ja korraldab rahvusfilmograafia koostamist, sdilitamist ja avalikkusele kdttesaadavaks tegemist.

3.2 Kultuuriministeerium:
toetab tegevusi, mis aitavad kaasa kdesoleva kokkuleppe sisuliste eesmdrkide saavutamisele.

3.3 Eesti Kultuurkapital:
toetab MTU EFA tegevust igal aastal audiovisuaalse sihtkapitall ja kultuurkapltali n6ukogu eelarvest

andmebaasi loomise kulude katteks.

3.4 Eesti Filmi lnstituut:
annab MTU EFA kdsutusse instituudi valduses oleva filmiinformatsiooni ning toetab andmebaasi

loomist toetusega vastavalt EFI eelarve v6imalustele ja toetusmeetmetele. Andmebaas vSimaldab

oma filmikirjete kasutamist Eesti Filmi tnstituudi veebis. EFI teeb MTU EFAIe kSttesaadavaks

Tallinnfilmi filmide kohta kiiiva informatsiooni, annab andmebaasile toootstarbeks asutuse poolt

digiteeritud filmide failid, v6imaldab andmebaasil kasutada v6i teha oma filmidest katkendeid filmide

tutvustamiseks andmebaasi veebis.

3.5 Eesti Rahvusringhiiiiling:

tagab juurdepaasu Eesti Rahvusringhddlingu poolt digiteeritud Eesti Telefilmi filmidele liibi Eesti

Rahvusringhddlingu veebiarhiivi, annab MTU EFA kiisutusse Eesti Rahvusringh6iilingu poolt koostatud

ja tiiiendatud Eesti Telefilmi filmide andmed ja fotod filmidest, filmide tegijatest ja filmimise

p rotsess ist.

3.6 Rahvusarhiiv:
tagab MTU EFAIe juurdepdiisu Rahvusarhiivis olevale filmiinformatsioonile ning toetab

rahvusfilmograafia loomist, kaasates selleks nii filmiarhiivi teenistujaid kui ka vajadusel tdiendavat

p6him6tete alusel. Andmebaasi

materjalide kogumisel, valikul ja



{

tooj6udu, kandes nende tegevusega seotud kulud. Rahvusarhiiv majutab tasuta MTU EFA

virtuaalserverid www.efis.ee ja is.efis.ee (tarkvararakendus ja andmevara) oma digitaalarhiivis ja teeb

tarkvarast tavakorras varukoopiaid koos Rahvusarhiivi teiste rakenduste ning andmebaasidega,

vastavalt 01.03.2011. a s6lmitud koostoolepingule. Rahvusarhiiv v6ib andmebaasi filmikirjeid

kasutada Rahvusarhiivi veebis ja/vdi infosr.isteemides. Rahvusarhiiv kaasab Pooli Llhiseid huve

omavatesse haridus-ja muudesse projektidesse, et tutvustada avalikkusele paremini Eesti

filmipdrandit ja selle kasutusvdimalusi.

3.7. Tallinna Ulikooli Balti filmi, meedia, kunstija kommunikatsiooni instituut:

annab MTU EFA kdsutusse digiteeritud tudengifilmid ja nendega kaasneva informatsiooni ning toetab

andmebaasi loomist, kaasates selleks oma arhiivitootaja. Tallinna Ulikooli Meediainnovatsiooni ja

digikultuuri tippkeskus teeb MTU EFAga koostood arendades filmipdrandi indekseerimissusteeme

ning uuskasutusrakendusi.
3.8. Eesti Filmiajakirjanike Uhing:

toetab rahvusfilmograafia valmimist uhingu liikmete oskusteabega ja tutvustab filmograafia

valmimise kdiku avalikkusele niihasti truki- kui elektroonilises meedias.

3.9. MTU Eesti Kinoliit:
tagab MTU EFAIe juurdepiidsu andmebaasile huvipakkuvale Kinoliidu tood ja liikmeid puudutavale

andmestikule ja v6imaldab kasutada oma ruume andmebaasi tlrituste tarbeks.

K6igil osapooltel, vdlja arvatud MTU EFA, on 5igus kokkulepe uhepoolselt tlles oelda, teatades sellest

k6igile Pooltele kirjalikult ette vdhemalt kuus ( 6) kuud.

Kdesolev rlhiste kavatsuste kokkulepe kehtib 31. detsembrini 2020 ning j6ustub allakirjutamise

hetkest k6igi osapoolte poo-}f 
,>

lndrek Saar
F:

Kultuurimini3t6r

Margus Allikmaa

Eesti Rahvusringhiiiilingu juhatuse esimees

Olavi Laido

Eesti Kultuurka pitali juhataja

Anu Krabo

Eesti Filmi lnstituudi filmipdrandi osakonna juht

Eva Niiripea
Rahvusarhiivi filmiarhiivi direktor

Katrin Saks

Tallinna Ulikooli Balti filmi, meedia, kunstija kommuni

Jaak L6hmus

Eesti Filmiaja kirjanike Uhingu juhatuse liige

Erika Laansalu

MTU Eesti Kinoliidu juhataja

Reet Sokmann
MTU Eesti Filmi Andmebaas juhatuse liige

+
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instituudi direktor


