
Kultuuriväärtuste nomenklatuur (Kultuuriväärtuste väljaveo, ekspordi ja sisseveo seadus) 

§ 2.  Kultuuriväärtus 

 (1) Käesoleva seaduse mõistes on kultuuriväärtused järgmised ajaloolise, arheoloogilise, 

etnograafilise, kunstilise, teadusliku või muu kultuurilise väärtusega asjad: 

 1) Eestis asuvad hooned või nende osad ning arhitektuuridetailid ja manused, mis on vanemad kui 

75 aastat; 

 2) arheoloogilised leiud, mündiaarded ja nende osad, mis pärinevad ajast enne 1721. aastat; 

 3) Eesti kultuuriruumiga seotud sakraalkunsti teosed või sakraalesemed, mis on valmistatud enne 

1945. aastat, ja sakraaltrükised, mis on vanemad kui 100 aastat; 

 4) Eestis enne 1945. aastat valmistatud väärismetalli sisaldavad ehted ja unikaalesemed, välja 

arvatud sellised esemed, mille laadist on võimalik tuletada, et need on isiklikuks või 

perekondlikuks kasutamiseks; 

 5) Eesti sportlaste poolt enne 1945. aastat võidetud spordivõistluste autasud (auhinnad, medalid, 

diplomid) ning Eesti sportlaste poolt võidetud rahvusvaheliste tiitlivõistluste, olümpiamängude, 

maailma- ja Euroopa meistrivõistluste autasud (auhinnad, medalid, diplomid); 

 6) Eesti etnograafilised esemed, sealhulgas rahvarõivad ja nende juurde kuuluvad ehted, mis 

pärinevad ajast enne 1945. aastat; 

 7) eesti kunstnike enne 1945. aastat piiratud koguses valmistatud või unikaalsed tarbekunsti 

teosed; 

 8) eesti kunstnike enne 1945. aastat valmistatud kujutava kunsti teosed; 

 9) Eesti filateelia ja fotograafia (sealhulgas negatiivid) kollektsioonid või nende osad, samuti alla 

200 000 tiraažiga üksikmargid, mis on vanemad kui 60 aastat; 

 10) Eestis ilmunud ja Eesti kultuuriruumiga seotud trükised, mis on ilmunud enne 1850. aastat, 

samuti Eesti kultuuriruumiga seotud käsikirjad, kirjavahetused, päevikud ja muu kultuurilooliselt 

oluline ainueksemplariline materjal sõltumata selle vanusest; 

 

 11) Eesti kultuurilooga seotud filmid, helisalvestised või muu tehniliselt salvestatud materjal 

originaalkandjatel, mis on vanemad kui 50 aastat; 

 12) Eestis enne 1950. aastat valmistatud muusikainstrumendid; 

 13) Eestis enne 1945. aastat valmistatud mööbel ja Eestis eritellimusel valmistatud 

unikaalmööbel, mis on vanem kui 50 aastat; 

 14) külmrelvad ning tulirelvad ja nende olulised osad, mis on valmistatud enne 1945. aastat; 

 15) mootorsõidukid ja auto kered, samuti militaartehnika, mis on vanemad kui 50 aastat, välja 

arvatud sellised, mis on toodud Eestisse pärast 1991. aasta 20. augustit; 

 16) Eestis ehitatud veesõidukid ja nende osad, nende last ning muu sisu, mis pärinevad ajast enne 

1945. aastat, samuti Eesti Vabariigi jurisdiktsioonialustelt aladelt leitud veesõidukid ja nende osad, 

nende last ning muu sisu, mis pärinevad ajast enne 1945. aastat. 

 (2) Kultuuriväärtus käesoleva seaduse tähenduses on ka muinsuskaitseseaduse alusel 

kultuurimälestiseks tunnistatud asi (edaspidi mälestis) või ajutise kaitse alla võetud asi olenemata 

sellest, kas see asi on nimetatud käesoleva paragrahvi lõikes 1. 


