
 

 

Tegevusaruanne 2010 
 
 
Mittetulundusühing Eesti Filmi Andmebaas on vabatahtlikkuse alusel ühinenud isikute 
iseseisev kasumit mittetaotlev organisatsioon, mis tegutseb avalikes huvides. Eesti Filmi 
Andmebaasi põhitegevuseks on Eesti filmi- ja videopärandi säilitamine. Eesti Filmi 
Andmebaasi tegevusteks on Eesti filmi- ja videoloomingu andmebaasi koostamine, filmi- ja 
videoalaste teatmeteoste, internetilehekülgede, erinevatel kandjatel filmide, videote ja 
raamatute väljaandmine ja muu filmi- ning videoalane tegevus. 
 
Eesti Filmi Andmebaas asutati 8. oktoobril 2007.aastal. MTÜ asutajad ja juhatuse liikmed on 
Hagi Šein ning Reet Sokmann. 
 
MTÜ Eesti Filmi Andmebaas on käivitanud töö Eesti rahvusfilmograafia - filmide 
elektroonilise andmebaasi, Eesti filmi täieliku andmekogu loomiseks. See on mahukas 
ja kulukas eesmärk, mis eeldab kõigi võtmeorganisatsioonide, eelkõige Eesti Filmiarhiivi ja 
Eesti Rahvusringhäälingu motivatsiooni ja koostöövalmidust ning eeldab positiivset 
suhtumist ja toetust kõigilt huvitatud ja seotud institutsioonidelt. Projekti toetab Ühiste 
kavatsuste kokkulepe, mille 20.01.2009 allkirjastasid Rahvusarhiiv, Eesti Rahvusringhääling, 
Eesti Kultuuriministeerium, Eesti Filmi Sihtasutus, Eesti Kultuurkapital, Balti Filmi- ja 
Meediakool, Eesti Kinoliit, Eesti Filmiajakirjanike Ühing, AS Tallinnfilm, Eesti Film 100 ja MTÜ 
Eesti Filmi Andmebaas. 
 
2010. aasta põhitegevused: 
 
• Infosüsteemi (EFIS) ja selle veebilahenduse loomise 2 riigihanke korraldamine (võitis 
firma Miondware OÜ). 
• Eesti Filmi INNOVE meetme 1.3.1 "Kvalifitseeritud tööjõu pakkumise suurendamine" 
raames esitatud projektitaotlusega "EFISKO - vanemaealiste tööhõive suurendamine nende 
koolitamise ja töölerakendamise kaudu sisutoimetajate/kodeerijatena" projekti kirjutamine ja 
meetmele kvalifitseerumine. 
• Regulaarne koostöö firmaga Mindware OÜ-ga Eesti Filmi Infosüsteemi ja 
veebilahenduse loomiseks. 
• EFISKO projekti tutvustamine Kinoliidu suurkogul Kinomajas. 
• EFISKO koolituskava loomine ja koolituse ettevalmistamine. 
• EFISKO koolituse korraldamine alates 15.09.2010 (osales 23 koolitatavat, lõpp 
31.01.2011) 
• EFISKO veebilehe käivitamine. 
• Filmiinfo sisestamine infosüsteemi prototüüpi ja kodeerimisjuhendi jooksev täiustamine. 
 
Aruandeaastal on töötajatele ja töövõtulepingute alusel töötavatele isikutele arvestatud 
töötasu koos maksudega 990 549 krooni, sealhulgas on juhatuse liikmetele projektidega 
seotud tööde eest arvestatud brutotasu 473 699 krooni. Eesti Filmi Andmebaasi juhatuse 
liikmetele ei ole makstud tasu juhatuse töös osalemise eest. 
 
Aruandeaastal oli Eesti Filmi Andmebaasi keskmine töötajate arv 5. 
 


