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„Avaliku konkursi läbiviimise kord ja  

tingimused sagedusalas 24,7–27,1 GHz“ 

Lisa  

KONKURSI OBJEKTIDE SAGEDUSVAHEMIKUD  

JA SAGEDUSLOA TEHNILISED TINGIMUSED 
 

 

1. Sagedusplokkide sagedusvahemikud 

 

Konkursi objekt Sagedusvahemik 

Sagedusluba I 24,7–25,1 GHz 

Sagedusluba II 25,1–25,5 GHz 

Sagedusluba III 25,5–25,9 GHz 

Sagedusluba IV 25,9–26,3 GHz 

Sagedusluba V 26,3–26,7 GHz 

Sagedusluba VI 26,7–27,1 GHz 

 

2. Sagedusloa tingimused 

 

2.1 Sagedusloa kasutuse geograafiline piirkond on Eesti Vabariik.  

 

2.2 Sagedusala kuulub iseplaneeritavate raadiosagedusalade hulka. 

 

2.3 Sagedusala kasutatakse aegtihendus dupleks (Time Division Duplex – TDD) režiimis. 

 

2.4 Sideettevõtjast sagedusloa omanikul on kohustus sideteenuse osutamiseks luua sidevõrk, 

mis vastab sidevõrgu arhitektuuri ja planeeritavate sideteenuste poolest rahvusliku, regionaalse 

või rahvusvahelise standardiorganisatsiooni standarditele toote nõuetele vastavuse seaduse 

mõistes. 

 

2.5 Sidevõrgu loomisel kasutatavad seadmed peavad vastama Euroopa Parlamendi ja nõukogu 

direktiiviga 2014/53/EL, raadioseadmete turul kättesaadavaks tegemist käsitlevate 

liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta ja millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 

1999/5/EÜ (ELT L 153, 22.05.2014, lk 62–106), mida on muudetud määrusega (EL) 2018/1139 

(ELT L 212, 22.08.2018, lk 1–122), kehtestatud nõuetele ning peavad olema vastavuses 

elektroonilise side seaduse ja toote nõuetele vastavuse seaduse asjakohaste sätetega. 

 

2.6 Sagedusala kasutuse korraldamisel, sidevõrgu loomisel ja sideteenuse osutamisel tuleb 

lähtuda Euroopa Komisjoni rakendusotsustest (EL) 2019/784 sagedusala 24,25–27,5 GHz 

ühtlustamise kohta maapealsete süsteemide jaoks, millega on võimalik liidus pakkuda traadita 

elektroonilise lairibaside teenuseid (ELT L 127, 16.05.2019, lk 13–22) ja (EL) 2020/590 

millega muudetakse otsust (EL) 2019/784 seoses sagedusala 24,25–27,5 GHz suhtes 

kohaldatavate tehniliste tingimuste ajakohastamisega (ELT L 138, 30.04.2020, lk 19–22). 

Lisaks tuleb lähtuda sagedusala 24,25–27,5 GHz kasutust reguleerivatest Euroopa Postside- ja 



2 
 

Telekommunikatsiooni Administratsioonide Konverentsi (Conférence Européenne des 

Administrations des Postes et des Télécommunications – CEPT), Elektroonilise Side Komitee 

(Electronic Communications Committee – ECC) otsustest, soovitustest ja tehnilistest 

raportitest; Euroopa Telekommunikatsiooni Standardite Instituudi (European 

Telecommunications Standards Institute – ETSI) harmoneeritud standarditest, rahvusvahelistest 

kokkulepetest ning Euroopa Liidu otsustest. 

 

2.7 Sideettevõtja ei tohi põhjustada häireid naaberriikides kasutatavate rahvusvahelist kaitset 

omavate muude raadioside süsteemidele. Häirete tekkimisel on sideettevõtja kohustatud 

koheselt välja lülitama raadiosaatjad, mis põhjustavad häireid, kuni häirete likvideerimiseni ja 

leidma häirete kõrvaldamiseks sobiliku tehnilise lahenduse. 

 

2.8 Sidevõrgu opereerimisel peab sideettevõtja arvestama, et kuni koordinatsioonilepingute 

sõlmimiseni nõuab sageduste kasutus koordineerimist naaberriikidega vastavalt 

Rahvusvahelise Telekommunikatsiooni Liidu (International Telecommunication Union – ITU) 

põhikirja ja konventsiooni täiendavate raadioeeskirjade (edaspidi RR) sätestatud protseduurile. 

Sagedusalas 24,7–27,1 GHz tuleb Venemaa piirile lähemal kui 90 km ning Läti piirile, vastavalt 

Eesti ja Läti sideadministratsioonide vahel sõlmitud koordinatsioonilepingule1, lähemal kui 40 

km paigaldatava tugijaama tehnilised parameetrid edastada Tarbijakaitse ja Tehnilise 

Järelevalve Ametile naaberriigi sideadministratsiooniga vajadusel koordineerimise protseduuri 

läbiviimiseks. Vastavalt Eesti ja Soome sideadministratsioonide vahel sõlmitud 

koordinatsioonilepingule2 sageduste kasutust Eesti ja Soome piirialadel koordineerima ei pea. 

 

2.9 Sidevõrgu planeerimisel ja opereerimisel peab sideettevõtja arvestama Euroopa Liidus 

kasutatavate kosmose ja satelliitsideteenustega. Sageduste kasutamisel on sideettevõtja 

kohustatud opereerima sidevõrku selliselt, et oleks tagatud (passiivse) Maa-uuringute 

satelliitside teenistuse ja meteoroloogiliste satelliitteenuste kaitse sagedusalas 23,6–24 GHz. 

Maa-uuringute satelliitside teenistuse ja meteoroloogiliste satelliitteenuste kaitsmisel tuleb 

lähtuda ITU RR resolutsioonides 242 ja 750 toodust ning rakendusotsuse (EL) 2020/590 lisa 

tabelites 4 ja 6 sätestatud piirväärtustest.  

 

2.10 Sideettevõtjate naabervõrgud peavad töötama sünkroniseeritult. Kuni 

sünkroniseerimismudeli kehtestamiseni peavad sideettevõtjad omavahel kokku leppima 

kasutatavas sünkroniseerimise mudelis.  

Sideettevõtjad teavitavad Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametit kasutusele võetavast 

sünkroniseerimise mudelist. Geograafilise eraldatuse korral on lubatud sünkroniseerimata või 

osaliselt sünkroniseeritud töö naabersüsteemide vahel. 

Tugijaamade võimsuse piirnormid sünkroniseeritud töö korral on toodud rakendusotsuse (EL) 

2019/784 lisa tabelites 2 ja 3.  

                                                           
1 Koordinatsioonileping Eesti ja Läti sideadministratsioonide vahel maapealsete süsteemide kasutamiseks 

sagedusalas 24.25-27.5 GHz (allkirjastatud 15.06.2021 / 12.07.2021, jõustus 12.07.2021). Arrangement between 

the Electronic Communications Office of the Republic of Latvia and the Consumer Protection and Technical 

Regulatory Authority of the Republic of Estonia on the use of the frequeny band 24.25-27.5 GHz for stations in 

the land mobile service (IMT) and fixed service in the border areas. 
2 Koordinatsioonileping Eesti ja Soome sideadministratsioonide vahel maapealsete süsteemide kasutamiseks 

sagedusalas 24.250-27.500 GHz (allkirjastatud 14.05.2020 / 05.05.2020, jõustus 01.07.2020). Agreement between 

the Finish Transport and Communications Agency Regulatory Authority and the Concumer Protection and 

Technical Regulatory Authority of Estonia concerning the use of the 24.250-27.500 GHz frequency band in the 

border areas. 

https://www.ttja.ee/sites/default/files/content-editors/Koordleping/1_26ghz.pdf
https://www.ttja.ee/sites/default/files/content-editors/Koordleping/1_26ghz.pdf
https://www.ttja.ee/sites/default/files/content-editors/Koordleping/1_26ghz.pdf
https://www.ttja.ee/sites/default/files/content-editors/Koordleping/1_26ghz.pdf
https://www.ttja.ee/sites/default/files/content-editors/Koordleping/1_26ghz.pdf
https://www.ttja.ee/sites/default/files/content-editors/Koordleping/1_26ghz.pdf
https://www.ttja.ee/sites/default/files/content-editors/Koordleping/1_26ghz.pdf
https://www.ttja.ee/sites/default/files/content-editors/Koordleping/1_26ghz.pdf
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Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet võib muuta sagedusloa tingimusi 

sünkroniseerimismudeli osas pärast rahvusvaheliselt tunnustatud sünkroniseerimismudeli 

väljatöötamist. 

 

2.11 Sagedusloa omanik ehitab välja sidevõrgu, mille kaudu edastatav sideteenus baseerub 

vähemalt Euroopa Telekommunikatsiooni Standardite Instituudi kolmanda generatsiooni 

partnerlusprojekti 3GPP (3rd Generation Partnership Project) versioonil 15. 

 

2.12 Sagedusloa omaniku poolt loodav sidevõrk võimaldab pakkuda 5G traadita 

püsiühendusvõrgu (Fixed Wireless Access – FWA) sideteenust. 

 


