Amatöörraadioside

Tööloa taotlemine ja andmine
ARJ tööloa taotleja esitab Tehnilise Järelevalve Ametile vormikohase ARJ tööloa taotluse ja
vajadusel järgmised dokumendid:
• raadioamatööri kvalifikatsiooni tõendav dokument või vastutava järelevaataja
kvalifikatsiooni tõendav dokument ühiskasutusega amatöörraadiojaama, amatöörvahendusraadiojaama, amatöörraadiomajaka või raadioorienteerumise
amatöörraadiomajakakomplekti tööloa taotlemisel
• raadioamatööri seadusliku esindaja kirjalik nõusolek, kui tööloa taotleja on noorem kui 16
aastat
• ERAÜ soovituskiri vastutava järelevaataja määramise kohta koos vastutava järelevaataja
kirjaliku nõusolekuga amatöör-vahendusraadiojaama, amatöörraadiomajaka või
raadioorienteerumise amatöörraadiomajakakomplekti tööloa taotlemisel
Tehnilise Järelevalve Amet avaldab ARJ tööloa taotluse vormid oma veebilehel.
Tehnilise Järelevalve Amet teavitab ARJ tööloa taotlejat ühe nädala jooksul, alates taotluse
saamisest, taotluses esinevatest puudustest ning määrab tähtaja puuduste kõrvaldamiseks.
Tehnilise Järelevalve Amet alustab tööloa taotluse menetlemist pärast vormikohase taotluse
esitamist koos kõigi vajalike dokumentidega ja riigilõivu tasumist.
Tehnilise Järelevalve Amet otsustab ARJ tööloa andmise 15 tööpäeva jooksul alates vormikohase
taotluse ja kõikide vajalike dokumentide esitamist.
Tööloa kehtivusaeg on kolm aastat , kui taotleja ei soovi lühemat tähtaega.
ARJ tööloa andmisest võib keelduda , kui:
• amatöörraadiojaama kavatsetakse kasutada Tehnilise Järelevalve Ameti tehnilise järelevalve
teostamise statsionaarsete seadmete paiknemise piirkonnas
• on esitatud valeandmeid või ei ole esitatud kõiki nõutud dokumente
• Tehnilise Järelevalve Amet annab ARJ tööloa rahvusvaheliselt tunnustatud vormile , mis
edastatakse taotlejale posti teel väljastusteatega või muul viisil
Tööloa andmise otsus on kättesaadav Tehnilise Järelevalve Ameti veebilehel hiljemalt 10 tööpäeva
jooksul sagedusloa andmisest arvates.
Tööloal märgitud andmete muutumisel tuleb taotleda uut tööluba.
Taotlus esitatakse Tehnilise Järelevalve Ameti raadiosageduste korraldamise osakonnale
aadressil:
Sõle 23A, 10614 Tallinn.
Kontaktisik:
Kristiina Kenk
telefon: 667 2130
e-post: kristiina.kenk@tja.ee

Taotlused ja vormid
Amatöörraadiojaama tööloa taotlus
Amatöörraadiojaama tööluba (A ja B klassile)
Amatöörraadiojaama tööluba (D klassile)
Amatöörvahendusraadiojaama , amatöörraadiomajaka, raadioorienteerumise
amatöörraadiomajakakomplekti tööluba
Ühiskasutusega amatöörraadijaama kasutusluba
Raadioamatööri harmoneeritud kvalifikatsioonitunnistus (HAREC)

Tööloa pikendamine
ARJ tööloa kehtivusaja pikendamiseks peab tööloa omanik vähemalt 15 tööpäeva enne tööloa
kehtivusaja lõppemist esitama Tehnilise Järelevalve Ametile vabas vormis taotluse ja tasuma
riigilõivu.
Taotluses märgitakse:
•
•
•
•

taotleja nimi
kehtiva tööloa number, mida soovitakse pikendada
kutsung
soovitav pikendamise tähtaeg

Tehnilise Järelevalve Amet otsustab tööloa pikendamise 15 tööpäeva jooksul taotluse esitamisest ja
riigilõivu tasumisest.
Tööloa pikendamisel annab Tehnilise Järelevalve Amet kehtival tööloal märgitud tingimustega uue
tööloa kehtivusajaga kuni kolm aastat.
Taotlus esitatakse Tehnilise Järelevalve Ameti raadiosageduste korraldamise osakonnale
aadressil:
Sõle 23A, 10614 Tallinn.
Kontaktisik:
Kristiina Kenk
telefon: 667 2130
e-post: kristiina.kenk@tja.ee

Tööloa kehtetuks tunnistamine ja peatamine
Amatöörraadiojaama tööluba tunnistatakse kehtetuks:
• kui tööloa omaniku tegevus on vastuolus õigusaktides sätestatud nõuetega või tööloal
märgitud andmetega
• tööloa omaniku taotluse alusel (taotlusele lisatakse tagastatav ARJ tööluba)
ARJ tööluba tunnistatakse kehtetuks Tehnilise Järelevalve Ameti volitatud ametniku otsusega, mis
tehakse loa omanikule teatavaks posti teel või elektroonselt kolme päeva jooksul arvates otsuse
tegemisest.

Amatöörraadiojaama tööloa peatamine:
Tööloa tingimuste rikkumise korral võib Tehnilise Järelevalve Amet peatada tööloaga antud
amatöörraadiojaama kasutamise õiguse. Enne tööloa peatamise otsuse tegemist teavitab Tehnilise
Järelevalve Amet kirjalikult tööloa omanikku tingimuse rikkumisest ja annab võimaluse arvamuse
esitamiseks või rikkumise kõrvaldamiseks ühe kuu jooksul.
Kui tööloa omanik tekitab raadiohäireid, võib Tehnilise Järelevalve Amet kohe peatada tööloaga
antud kasutusõiguse.

Harmoneeritud kvalifikatsioonitunnistus
Raadioamatööri harmoneeritud kvalifikatsioonitunnistust (edaspidi HAREC
kvalifikatsioonitunnistus) on õigus anda raadioamatööri kvalifikatsiooniklassi A või B tunnistuse
omanikule.
HAREC kvalifikatsioonitunnistuse saamiseks tuleb esitada Tehnilise Järelevalve Ametile vabas
vormis avaldus järgmiste andmetega:
ees- ja perekonnanimi, isikukood, sünnikuupäev ja elukoht;
raadioamatööri kvalifikatsioonitunnistus või
eksamikomisjoni poolt antud kvalifikatsioonieksami sooritamist tõendav dokument, kui eksam
sooritati ajavahemikul 20. augustist 1991 kuni 13. juunini 1995.
Tehnilise Järelevalve Amet võib nõuda avalduse esitajalt esitatud andmete kohta täpsustavat teavet
ning teavitab soovijat ühe nädala jooksul alates avalduse saamisest avalduses esinevatest puudustest
ja määrab tähtaja puuduste kõrvaldamiseks.
Tehnilise Järelevalve Amet otsustab HAREC kvalifikatsioonitunnistuse andmise 15 tööpäeva
jooksul pärast kõikide nõutavate andmete esitamist.
HAREC kvalifikatsioonitunnistus edastatakse taotlejale kolme tööpäeva jooksul pärast HAREC
kvalifikatsioonitunnistuse andmise otsuse tegemist posti teel väljastusteatega, kui ei ole kokku
lepitud teisiti.
Raadioamatööri HAREC kvalifikatsioonitunnistuse allkirjastab ja annab Tehnilise Järelevalve
Ameti peadirektori poolt volitatud Tehnilise Järelevalve Ameti ametnik.
Raadioamatööri HAREC kvalifikatsioonitunnistust võib taotleda koos amatöörraadiojaama tööloa
taotlemisega.
Sel juhul vormistatakse nõutud avaldus amatöörraadiojaama tööloa taotluse vormil.
Tehnilise Järelevalve Amet võib raadioamatööri HAREC tunnistuse andmisest keelduda, kui
dokumentides on esitatud valeandmeid või ei ole esitatud kõiki nõutavaid dokumente.
CEPT soovitusele T/R 61-01 vastava tööloaga välisriigi raadioamatöör võib töötada Eesti Vabariigis
välisriigi tööloa alusel kuni kolm kuud kvalifikatsiooniklassile B omistatud õigustega, järgides Eesti
amatöörraadiosidealast seadusandlust.

Regulatsioon
Raadioamatöörile kvalifikatsiooni andmise ja raadiosageduste amatöörraadioside otstarbel
kasutamise kord
Raadiokutsungite moodustamise ja väljastamise kord
Amatöörraadiojaama tööload ja kvalifikatsiooniklassid:
CEPT soovitus T/R 61-01 CEPT Radio Amateur Licence
CEPT soovitust T/R 61-01 tunnustavad riigid
CEPT soovitus T/R 61-02 Harmonised Amateur Radio Examination Certificate
CEPT soovitust T/R 61-02 tunnustavad riigid
CEPT soovitus ECC/REC 05-06 CEPT Novice Radio Amateur Licence
ECC raport 89 A Radio Amateur Entry Level Examination and Licence
Raadiosageduste kasutamine amatöörraadioside otstarbel:
CEPT soovitus ECC/REC 05-05 Early access for the Amateur service to the band 7100–7200
kHz
CEPT soovitus ECC/REC 62-01 Use of the band 135.7–137.8 kHz by the Amateur Service

Õigused ja kohustused
Kvalifikatsiooni omistamise aluseks on raadioamatööri kvalifikatsioonieksami sooritamine.
Kvalifikatsioonieksami teoreetilise osa sooritamiseks peab näitama raadiotehnilisi ja
telekommunikatsioonialaseid teadmisi ning tundma tööohutust, töötamisreegleid, protseduure ja
seadusandlust.
Kvalifikatsioonieksami praktilise osa sooritamiseks peab oskama pidada kahepoolset
raadiosidet:
• klass A - morsekoodis
• klass B - SSB töörežiimis
• klass D - FM töörežiimis
Amatöörraadiojaama on lubatud kasutada ainult kehtiva ARJ tööloa alusel.
Üldjuhul hoitakse ARJ tööluba antud raadiojaama kasutamise kohas. Amatöörvahendusraadiojaama ja amatöörraadiomajaka tööluba hoitakse vastutava järelevaataja käes.
Raadioorienteerumise amatöörraadiomajakakomplekti tööluba peab olema võistlusi korraldava
vastutava järelevaataja käes võistluste korraldamise kohas.
Tööluba ei ole üleantav.
ARJ kasutamisel peab lähtuma Rahvusvahelise Raadioamatööride Liidu (IARU) 1. regiooni ja Eesti
raadiosageduste plaanis sätestatud nõuetest.
ARJ kasutamisel vastutab ARJ tööloa omanik või vastutav järelevaataja täielikult antud ARJ
säilimise, tehnilise korrasoleku ning sihipärase ja ohutu kasutamise eest.
Amatöörraadioside raadiosõnumite sisu eest vastutab neid edastanud raadioamatöör.
ARJ kasutamisel tuleb järgida ITU Raadioeeskirjades, CEPT ja IARU soovitustes, "Elektroonilise
side seaduse", "Rahvatervise seaduses" ja nendega seonduvates dokumentides kehtestatud nõudeid.

ARJ kasutamine liiniõhusõiduki pardal on keelatud.
ARJ kasutamiseks veesõiduki või isiklikus kasutuses oleva õhusõiduki pardal on vajalik antud
sõiduki kapteni luba, kuid ARJ kasutamine tuleb viivitamatult katkestada antud sõiduki
kapteni nõudel.
Sidepidamiseks hädaolukorras ja päästeoperatsioonil on lubatud kasutada amatöörraadiojaama
väljaspool amatöörraadioside raadiosagedusalasid ainult hädaolukorra lahendamise eest vastutava
ametkonna juhi või tema poolt volitatud isiku korraldusel tema poolt määratud raadiosagedustel ja
ainult tema poolt määratud kutsungiga.
Raadioamatöör peab seitsme tööpäeva jooksul pärast sidepidamise lõppu esitama vormikohase
teatise posti või e-posti teel Tehnilise Järelevalve Ametile.

Riigilõiv
Riigilõiv tasutakse vastavalt Riigilõivuseadusele
• Amatöörraadiojaama tööloa väljastamise või pikendamise eest kuni 3 aastaks 36 krooni/
2,30 €.
• Harmoneeritud kvalifikatsioonitunnistuse (HAREC) väljastamise eest 100 krooni/ 6,39 €.
Riigilõivud tuleb tasuda Rahandusministeeriumi arvelduskontole:
•
•
•
•

SEB - a/a 10220034796011 (IBAN EE 89 1010 2200 3479 6011)
Swedbank - a/a 221023778606 (IBAN EE93 2200 2210 2377 8606)
Danske Bank A/S Eesti filiaal - a/a 333416110002 (IBAN EE 40 3300 3334 1611 0002)
Nordea Bank Finland PLC Eesti filiaal - a/a 17001577198 (IBAN EE 701 7000 1700 1577
198)

Viitenumber: 2900080063
Tehnilise Järelevalve Amet kontrollib riigilõivu laekumist elektroonsel teel.

