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Lisa 1: Finantseeritavate tegevusalade EMTAK koodid vastavalt NACE 
koodidele  

 
 

1811 Ajalehtede trükkimine 
18111 Ajalehtede trükkimine 

− vähemalt neli korda nädalas ilmuvate ajalehtede jm perioodika trükkimine 

1812 Muu trükkimine 
18121 Raamatute trükkimine 

Trükitav materjal on tavaliselt kaitstud autoriõigusega (copyright). 
− raamatute ja brošüüride trükkimine 

 

18122 
  

   

 

 

 

 

 

Perioodikaväljaannete, ärikataloogide, reklaammaterjalide, äriblankettide jm 
kontoritarvete trükkimine 
Trükitav materjal on tavaliselt kaitstud autoriõigusega (copyright). 
− vähem kui neli korda nädalas ilmuvate ajakirjade jm perioodika trükkimine 
− ärireklaamtrükiste, kaubakataloogide, reklaamikataloogide, -prospektide jm 
reklaami trükkimine 
− postmarkide, maksumärkide jms markide, saatedokumentide, tšekkide jm 
väärtpaberite ning kiipkaartide trükkimine 
− registrite, albumite, päevikute, kalendrite, äridokumentide jm äritrükiste ning 
isiklike kirjatarvete trükkimine 

 

18129 Mujal liigitamata trükkimine, k.a siiditrükk 
Trükitav materjal on tavaliselt kaitstud autoriõigusega (copyright). 
- nootide ja partituuride, maakaartide, atlaste ja plakatite trükkimine 
- muu trükkimine kõrg-, ofset-, sügav- ja sõeltrükki, fleksograafiat jm 
trükitehnikaid ja -presse ning paljundusaparaate, arvutiprintereid, 
kõrgreljeefmasinaid jms kasutades 
- trükkimine otse plastile, klaasile, metallile, puidule ja keraamikale 
- etikettide või lipikute trükkimine 

 

1813 Trükieelne tegevus 
18131 Trükieelne tegevus 

− trükivormi koostamine, trüki- ja fotoladu, trükieelne andmesisestus, k.a 
skaneerimine ja optiline märgituvastus, elektroonne küljendus 
− andmefailide ettevalmistamine multimeediarakenduste jaoks (trükkimine 
paberile, CD-ROMid ja Internet) 
− trükiplaatide valmistamine kõrg- ja ofsettrüki jaoks, k.a kujutise paigutamine ja 
plaadi kinnistamine 
− silindrite ettevalmistamine sügavtrükiks: silindrite graveerimine või 
söövitamine 
− trükiplaatide ettevalmistamine: “arvutist trükiplaadile” CTP (ka fotopolümeer- 
trükiplaadid) 
− trükiplaatide ja matriitside reljeeftrükiks ettevalmistamine 
− muud ettevalmistustööd: 
− tehnilise iseloomuga loomingulised tööd, nt litokivide ja puitplaatide 
ettevalmistamine 
− esitlusmeedia, nt grafoprojektorikilede jm digitaalsete esitlusvormide 
ettevalmistamine 
− küljendamine; visandite, makettide jms valmistamine 
− proovitõmmiste tegemine 

1814 Köitmine ja selle sidusalad 
18141 Köitmine ja selle sidusalad 

− kaubanduslik köitmine, näidiste kokkupanek ning trükijärgne abitegevus, nt 
raamatute, brošüüride, ajakirjade, kataloogide jne kaubanduslik köitmine ja 
viimistlemine (nt kokkuvoltimine, lõikamine ja tasandamine, komplekteerimine, 
teppimine, kokkuõmblemine, liimköitmine, kaane paigaldamine, liimimine, 
poognate järjestamine, traageldamine, kuldtrükkimine; spiraal- ja 



2  

plasttraatköitmine) 
− trükitud paberi ja papi köitmine ja viimistlemine (nt voltimine, pressköitmine, 
puurimine, mulgustamine, perforeerimine, reljeeftrükkimine, õmblemine, 
liimimine, lamineerimine) 
− CD-ROMide viimistlus 
− postituse lõpptegevused, nt isikustamine ja ümbrike ettevalmistamine 
− muud viimistlustööd, nt tembeldamine, süvistus või stantsimine, pimekirja 
kopeerimine 

 
 
 



3  

 

181 Salvestiste paljundus 

1820 Salvestiste paljundus 
18201 Salvestiste paljundus 

− muusika vm helisalvestisega grammofoni- ja laserplaatide, helilintide 
paljundamine masterkoopialt 
− kinofilmide jm videosalvestistega laserplaatide, filmilintide paljundamine 
masterkoopialt 
− masterkoopialt (põhikoopialt) tarkvara ja andmete paljundamine plaatidele ja 
lintidele 

321 Muusikariistade tootmine 

3220 Muusikariistade tootmine 
32201 Muusikariistade tootmine 

− keelpillide tootmine 
− klahvkeelpillide tootmine, k.a automaatklaverid 

− viledega klahvorelite, k.a harmooniumide jms lahtiste metallkeeltega 
klahvpillide tootmine 

− akordionide jms muusikariistade tootmine, k.a suupillid 
− puhkpillide tootmine 
− löökpillide tootmine 
− elektriliste ja elektrooniliste muusikariistade tootmine 
− mängutooside, laadaorelite, leierkastide jms tootmine 

− muusikariistade osade ja tarvikute tootmine (nt metronoomid, helihargid, 
kammertonid; kaardid, kettad ja rullid automaatsetele mehaanilistele 
muusikariistadele jms) 
− vilede, signaalisarvede ja teiste suuga puhutavate signaalinstrumentide 
tootmine 

 
 

3319 Muude seadmete remont - 
orelite jm ajalooliste  
muusikainstrumentide 
restaureerimine 

 

4649 Muude kodutarvete hulgimüük 

 
46491 Paberi, kirjatarvete, raamatute ja ajakirjandusväljaannete hulgimüük 

− kirjatarvete hulgimüük 
− raamatute hulgimüük 
− ajakirjade ja ajalehtede hulgimüük 

 

46499 Mujal liigitamata kodutarvete hulgimüük 
− muusikariistade hulgimüük 

4741   Arvutite, arvuti välisseadmete ja tarkvara jaemüük spetsialiseeritud kauplustes 
− videomängukonsoolide jaemüük 
− videomängude jaemüük 

 

4761 Raamatute jaemüük spetsialiseeritud kauplustes 
47611 Raamatute jaemüük spetsialiseeritud kauplustes 

− igat liiki raamatute jaemüük 

Siia ei kuulu: 
kasutatud või antikvaarsete raamatute jaemüük, vt 47792 
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4762 Ajalehtede ja kirjatarvete jaemüük spetsialiseeritud kauplustes 
47621 Ajalehtede ja kirjatarvete jaemüük spetsialiseeritud kauplustes 

− ajalehtede ja ajakirjade jaemüük 
− kontoritarvete jaemüük (nt sulepead, pliiatsid, paber jms) 

Siia kuulub veel: 
− postkaartide jaemüük spetsialiseeritud kauplustes 

 

4763 Muusika- ja videosalvestiste jaemüük spetsialiseeritud kauplustes  

47631 Muusika- ja videosalvestiste jaemüük spetsialiseeritud kauplustes 
− heliplaatide ja -lintide, CDde ning kassettide jaemüük 
− videolintide ja DVDde jaemüük 
− tühjade (salvestuseta) lintide ja plaatide jaemüük 

4778 Muude uute kaupade jaemüük spetsialiseeritud kauplustes             
-  Käsitöö jaemüük  

 - Kunstigaleriide tegevus  

 - Galeriide jaemüük 

 

4779 Kasutatud kaupade jaemüük kauplustes 
47791 Antiikesemete jaemüük kauplustes 

− antiikesemete jaemüük kauplustes 
− antiikesemete jaemüük oksjonite kaudu, oksjonimajade tegevus 

Siia ei kuulu: 
Interneti-oksjonid jm väljaspool kauplusi toimuv jaemüük oksjonite kaudu, vt 
47911, 47991 

47792 Kasutatud raamatute jaemüük kauplustes 
− kasutatud raamatute jaemüük kauplustes 
− kasutatud raamatute jaemüük oksjonite kaudu 

Siia ei kuulu: 
Interneti-oksjonid jm väljaspool kauplusi toimuv jaemüük oksjonite kaudu, vt 
47911, 47991 
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5811 Raamatukirjastamine 

 
58111 Raamatukirjastamine 

− raamatute (ilu- ja erialakirjandus, tehnika- ja teaduskirjandus, lasteraamatud 
jne) kirjastamine paberkandjal, elektroonilises (nt CD-l) või audioformaadis vm 
andmekandjal ning online-kirjastamine 
− brošüüride, infolehtede jms publikatsioonide kirjastamine paberkandjal, 
elektroonilises (nt CD-l) või audioformaadis vm andmekandjal ning online- 
kirjastamine 

 

5813 Ajalehtede kirjastamine 
58131 Ajalehtede kirjastamine 

− vähemalt neli korda nädalas ilmuvate ajalehtede (k.a reklaamilehed) 
kirjastamine paberkandjal, elektroonilises või audioformaadis ning online- 
kirjastamine 

5814 Ajakirjade jm perioodika kirjastamine  

58141 Ajakirjade jm perioodika kirjastamine 
− vähem kui neli korda nädalas ilmuva perioodika jm ajakirjade kirjastamine 
paberkandjal, elektroonilises või audioformaadis ning online-kirjastamine 

Siia kuulub veel: 
− nädala- ja reklaamlehtede kirjastamine nt televisiooni ja raadiokavade  

5819 Muu kirjastamine 
58191 Muu kirjastamine 

− postkaartide, õnnitlus- jms kaartide, piltide, graafiliste lehtede, fotode, 
kleeppiltide, kalendrite jms kirjastamine paberkandjal ning elektrooniline ja 
online-kirjastamine 
− reklaammaterjali ja kaubakataloogide kirjastamine paberkandjal ning 
elektrooniline ja online-kirjastamine 
− postmarkide, maksumärkide jms märkide, tempelpaberi, tšekiformularide, 
pangatähtede, aktsiatähtede, võlakirjade jms väärtpaberite kirjastamine 
paberkandjal ja elektrooniliselt 
− statistika jm informatsiooni online-kirjastamine 

 

5821 Arvutimängude kirjastamine 
58211 Arvutimängude kirjastamine  

− arvutimängu pakettide, allalaaditavate ja on-line arvutimängude kirjastamine 

 

5911 Kinofilmide, videote ja telesaadete tootmine  

59111 Kinofilmide ja videote tootmine 
− filmide (mängu-, dokumentaal- ja animafilmide) tootmine 
− kino- ja telefilmide tootmine (k.a animafilmid) 
− propaganda- või reklaamfilmide ja -videote tootmine 

59112 Telesaadete tootmine 
− telesaadete (otsesaated või salvestused), nt intervjuud, meelelahutussaated, 
spordireportaažid jms tootmine 
− telereklaamide tootmine 

 

5912 Kinofilmide, videote ja telesaadete tootmisjärgsed tegevusalad  

59121 Kinofilmide, videote ja telesaadete tootmisjärgsed tegevusalad 
− kinofilmide, videote ja telesaadete montaaž 
− algus- ja lõputiitrite lisamine 
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− kodeeritud ja kodeerimata subtiitrite lisamine 
− arvutigraafika, animatsioon, visuaalsete eriefektide loomine 
− filmilintide ilmutamine ja töötlemine 
− filmilaborite tegevus (k.a animafilmilaborid) 
− värvikorrektsioon ja digitaalrestaureerimine 
− helimontaaž ja -dublaaž 

Siia kuulub veel: 
− video heliproduktsioon (monteerimine) 

5913 Kinofilmide, videote ja telesaadete levitamine  

59131 Kinofilmide, videote ja telesaadete levitamine 
− kinofilmide, videote, DVD-de jms filmitoodete levitamine (nt kino- ja telelevi) 
− kinofilmide, videote ja DVD-de leviõiguste omandamine 

5914 Kinofilmide linastamine 
59141 Kinofilmide linastamine 

− kinode ja kinoklubide tegevus 
− kino- ja videofilmide linastamine vabas õhus(vabaõhukinod) või mujal 

 

5920 Helisalvestiste ja muusika kirjastamine 
59201 Helisalvestiste ja muusika kirjastamine 

− helisalvestusstuudiote tegevus 
− CD-le salvestatud raadiosaadete tootmine 
− muusika ja nootide kirjastamine (poognate, fooliote või raamatutena) 
− elektrooniliste nootide kirjastamine 
− muusikaga heliplaatide, -lintide jm infokandjate kirjastamine 
− muude helisalvestistega heliplaatide ja -lintide kirjastamine 
− muusika levitamisteenused 

Siia kuulub veel: 
− raadiosaadete salvestamine/tootmine 

 

6010 Raadioteenused 
60101 Raadioteenused 

Raadioteenused on raadiosaade, raadioprogramm ja äriteated. 
− raadioteenuse osutamine teenuseosutaja toimetusvastutuse all saatekava 
alusel. 

6020 Televisiooniteenused ehk lineaarsed audiovisuaalmeedia teenused 

60201 Televisiooniteenused ehk lineaarsed audiovisuaalmeedia teenused 
Televisooniteenused on telesaade, teleprogramm ja äriteated. 
− televisiooniteenuse osutamine teenusosutaja toimetusvastutuse all saatekava 
alusel. 

 
6201 Programmeerimine  
62011 Programmeerimine – arvutimängude tarkvara teenused 
 

6311 Andmetöötlus, veebihosting jms tegevused  

63111 Andmetöötlus, veebihosting jms tegevused 
 

− video- ja audiofailide voogedastus (striiming) 
 

6391 Uudisteagentuuride tegevus 
63911 Uudisteagentuuride tegevus 

− uudisteagentuuride tegevus: uudiste, fotode jm teabe vahendamine meediale 
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7111 Arhitektitegevused 
71111 Arhitektitegevused 

− arhitektuurialane nõustamine 
− ehitiste arhitektuurne projekteerimine, jooniste valmistamine jm 
arhitektuuriteenused 
− linna- ja asulaplaneerimine (arhitektuurne ja ehituslik kavandamine) 
− maastikuarhitektuur (projekteerimine ja nõustamine) 

 
 

7410 Disainerite tegevus 
74101 Disainerite tegevus 

− tekstiili-, rõiva-, jalatsi-, ehte- ja mööblidisain 
− muude sisekujunduselementide ning muude moe- ja tarbekaupade disain 
− tööstusdisain, st toote spetsifikatsiooni ja väliskujunduse loomine ja 
arendamine, mis optimeeriks kasutamist, väärtust ja välimust, k.a materjalide, 
mehhanismide, vormi, värvilahenduse, faktuuri ja pinnaviimistluse 
kindlaksmääramine, võttes arvesse inimeste omadusi ja vajadusi, ohutust ning 
turunõudlust 
− pakendidisain 
− graafiline disain 
− sisekujundajate tegevus 
− siseruumide dekoreerimine, k.a vaateakende kaunistamine, müügilettide, 
-laudade dekoreerimine 

7420 Fotograafia 
74201 Fotograafia 

− reklaam- ja tarbefotod: 
− dokumendi- ja portreefotod (nt passipildid, kooli- ja pulmapildid jne) 
− reklaam- ja ärifotod (moe- ja tootefotod jne) 
− aerofotod 
− pulmapidude, koosolekute jm sündmuste jäädvustamine videolindile 
− filmitöötlus: 
− kliendi negatiivfilmide (k.a filmilindid) ilmutamine, fotode valmistamine ja 
suurendamine 
− digitaalne pilditöötlus (digilaborid) 
− kiirfotoärid (v.a fotokaupluses) 
− fotokoopiad, fotode ennistamine või retušeerimine 
− fotokaadrite ülekandmine muule meediale 
− fotoreporterite tegevus 
− dokumentide mikrofilmimine 
− allveefotograafia 

 
 

7430 Kirjalik ja suuline tõlge 
74301 Kirjalik ja suuline tõlge 

− kirjalik ja suuline tõlge 
− sünkroontõlge 

Siia kuulub veel: 
− viipekeele tõlge 

7490 Muu mujal liigitamata kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus  

74901 Nõustajate teenused, v.a ehitus- (arhitektid, insenerid) ja 
juhtimiskonsultandid 

− agentide ja agentuuride tegevus, kes esindavad üksikartiste ja sõlmivad 
nende huvides lepinguid kirjastajate, produtsentidega jne filmides, 
teatrietendustes (rolli- ja näitlejalepingud), spordi- jms vaba aja üritustel 
osalemiseks, raamatute, kunsti- ja fototeoste jms loomiseks 
− raamatute, näidendite, kunstiteoste, fotode jms vahendamine kirjastajatele, 
produtsentidele jne 
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7729 Muude tarbeesemete ja kodumasinate väljaüürimine ja kasutusrent 
77291 Muude tarbeesemete ja kodumasinate väljaüürimine ja kasutusrent 

− väärisesemed, kellad, muusikariistad, dekoratsioonid ja kostüümid 
− raamatud ja ajakirjad 

7810 Tööhõiveagentuuride tegevus 
78101 Tööhõiveagentuuride tegevus 

− valikuagentuuride (casting agencies) tegevus, näitlejate otsimine ja valik 
(rollijagamisteenus) 

8552   Huvikoolitus 
85521  Muusika- ja kunstikoolitus ( ilma diplomit saamata) 
Siia kuuluvad üksused annavad nõuetekohaselt (ametlikult) organiseeritud õpet, et omandada 
süvendatud teadmised ja oskused kindlal huvialal. Õppe läbimine ei võimalda omandada kutset ega 
anna riiklikult tunnustatud tasemehariduse kvalifikatsiooni (nt kutsekooli diplomit, akadeemilist kraadi). 

− klaveriõpetajad jm muusikaõpetus 
− muusikakoolid ja -stuudiod 
− kunstiõpetus, kunstikoolid ja -stuudiod 

85522 Tantsukoolide tegevus 
Siia kuuluvad üksused annavad nõuetekohaselt (ametlikult) organiseeritud 
õpet, et omandada süvendatud teadmised ja oskused kindlal huvialal. Õppe 
läbimine ei võimalda omandada kutset ega anna riiklikult tunnustatud 
tasemehariduse kvalifikatsiooni (nt kutsekooli diplomit, akadeemilist kraadi). 
− tantsuõpetus 
− tantsustuudiod 

85529 Muu huvikoolitus 
Siia kuuluvad üksused annavad nõuetekohaselt (ametlikult) organiseeritud 
õpet, luues võimalused huvialaseks tegevuseks, kuid õppe läbimine ei 
võimalda omandada kutset ega anna riiklikult tunnustatud tasemehariduse 
kvalifikatsiooni (nt kutsekooli diplomit, akadeemilist kraadi). 
− huvikeskuste tegevus 
− laste- ja noortekeskuste tegevus 
− fotoringide tegevus 
− näiteringide tegevus 

 

900 Loome-, kunsti- ja meelelahutustegevus 

9001 Lavakunst 
90011 Teatri- ja tantsuetenduste lavastamine ja esitamine 

− sõna-, muusika-, tantsu- või tsirkuselavastuste loomine ja 
esitamine/etendamine: 
− draama-, ooperi-, balleti-, tsirkuse- jms truppide tegevus 
− vabakutseliste (üksik)esinejate, nt näitlejate, balleti- ja tsirkuseartistide, 
akrobaatide jt tegevus 

90012 Kontsertide lavastamine ja esitamine, muusikaline loometegevus jms tegevus 
− kontsertide lavastamine ja esitamine: 
− orkestrite, ansamblite ja kooride tegevus 
− vabakutseliste muusikute (interpreetide) ja heliloojate tegevus 

9002 Lavakunsti abitegevused 
90021 Lavakunsti abitegevused 

− lavastajate ja näitejuhtide tegevus 
− lavameistrite ja -kujundajate, dekoraatorite, valgustajate, lavatööliste jms 
tegevus 
− lavastuste, kontsertide jms kultuuriürituste produtsentide ja korraldajate 
tegevus (k.a statsionaarset ruumi või hoonet omavad kultuuriürituste 
produtsendid ja korraldajad) 

Siia kuulub veel: 
− kostümeerijate tegevus 
− helitehnika paigaldamine ja seadistamine 
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9003 Kunstialane loometegevus 
90031 Kunstialane loometegevus 

− vabakutseliste kunstnike, nt skulptorite, maalikunstnike, karikaturistide, 
graafikute jne tegevus 
− vabakutseliste kirjanike (ilukirjandus, tehnikakirjandus jne) tegevus 
− sõltumatute ajakirjanike tegevus 
− kunstiteoste (maalid jne) restaureerimine 

9004 Teatri-, kontserdi- jms hoonete käitus  

90041 Teatri-, kontserdi- jms hoonete käitus 
− teatrimajade, kontserdihallide, -saalide jms hoonete käitus 

 

9101 Raamatukogude ja arhiivide tegevus 
91011 Raamatukogude tegevus 

− kogude kujundamine ja arendamine (teavikute kogumine, komplekteerimine, 
kataloogimine), infootsingud, päringutele vastamine 
− raamatute, perioodika, kaartide, filmide, plaatide, kunstiteoste jne 
laenutamine ja säilitamine 

91012 Arhiivide tegevus 
− foto- ja filmipankade tegevus  

9102      Muuseumide tegevus 
91021    Muuseumide tegevus 

− muuseumide tegevus, nt kunsti-, juveeli-, mööbli-, kostüümi-, keraamika-, 
hõbedamuuseumid, loodus-, teadus- ja tehnoloogiamuuseumid, ajaloo-, k.a 
sõjaväe- ning majamuuseumid 
− muude spetsialiseeritud muuseumide tegevus 
− vabaõhumuuseumide tegevus 

9103 Ajalooliste kohtade ja ehitiste jms vaatamisväärsuste käitus 
91031 Ajalooliste kohtade ja ehitiste jms vaatamisväärsuste käitus 

− ajalooliste kohtade ja ehitiste käitus ning säilitamine  

9412 Kutseorganisatsioonide tegevus 
94121 Loomeliitude tegevus 

− loovisikute, nt kirjanike, kunstnike, heliloojate, näitlejate, arhitektide, 
ajakirjanike jms liitude tegevus 

94129 Muude kutseorganisatsioonide tegevus,  
− organisatsioonid, mille liikmete huvikeskmes on mingi kindel teadusharu, 
kutse- või tehniline ala, mis on seotud loomesektoriga 
− info levitamine, kutsestandardite loomine ja nende järelevalve, huvide 
esindamine valitsusasutustes, kutseorganisatsioonide suhtekorraldus 

949 Muude organisatsioonide tegevus 
 
 

94995
  

 

Vaba aja veetmise, meelelahutuse ja kultuurilise tegevusega või 
huvialadega seotud ühendused ning huviklubid 

− vaba aja veetmise, kultuurilise tegevuse või hobide (v.a sport ja mängud) 
arendamise organisatsioonid 
− luule-, kirjandus- ja raamatuklubid 
− ajaloo- ja muinsuskaitseseltsid, koduloo- ja ajalooringid 
− filmi- ja fotoklubid 
− muusika- ja kunstiklubid, käsitöö- ja kollektsionääriklubid 
− suhtlus- ja karnevaliklubid jms 

 

9529 Muude tarbeesemete ja kodutarvete parandus 
95291 Muude tarbeesemete ja kodutarvete parandus 

− raamatute parandus 
− muusikariistade parandus (v.a orelid ja ajaloolised muusikariistad) 
− klaverite häälestamine 


