
KEEMILISE JA BIOLOOGILISE FÜÜSIKA INSTITUUDI  
TEADUSNÕUKOGU ISTUNGI PROTOKOLL  nr. 2   
26. veebruar 2014          
          
Akadeemia tee 23, Tallinn 
Algus 13.00 lõpp 14.40 
 
Juhataja: Margus Lopp 
Protokollija: Kristian Sülluste 
Osa võtsid: Peeter Burk, Ivo Heinmaa, Mario Kadastik, Anne Kahru, Tuuli Käämbre, 
Margus Lopp, Urmas Nagel, Tõnis Pehk, Toomas Rõõm, Jüri Siigur, Raivo Stern, Igor 
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Päevakord: 
 
1.    KBFI 2014.a eelarve kinnitamine. 
2.  Teadustöötajate valimise ja atesteerimise ning teaduslike struktuuriüksuste juhtide 
valimise tingimused ja kord. 
3.    Teaduse rahastamisest ning uurimistoetuste taotlemisest. 
4.    Kohalalgatatud küsimused. 
 
Kohalalgatatud küsimusi ja muid ettepanekuid päevkorra täiendamiseks ei ole. Päevakord 
kinnitatakse. 
 
1. KBFI 2014.a eelarve kinnitamine. 
Toomas Välimäe annab ülevaate eelarve koostamise protsessist. Võrreldes möödunud 
aastaga on mõnevõrra kasvanud eelarve tulud sh. baasi ja infra toetus. Eelarve tulude ja 
kulude pool on tasakaalus. Eelarve planeerimise ja sisuliste otsuste langetamise küsimusi 
arutati direktsiooni ja laborijuhtide koosolekutel. Otsuse ettepanekutes on täpselt 
määratletud laborite tulude jaotus. Täiendatud on KBFI 2014.a. eelarvevahendite 
kasutamise tingimusi ja korda. 
Anne Kahru: eelarvevahendite kasutamise korda tuleks lisada täiendus, et aparatuuri 
soetuste omafinantseeringu osa kaetakse vastava labori eelarvest, kuhu aparatuur 
soetatakse. 
OTSUS: kinnitada KBFI 2014.a eelarve vastavalt otsusele nr 2 ja selle lisadele 
(ühehäälselt). 
 
2. Teadustöötajate valimise ja atesteerimise ning teaduslike struktuuriüksuste 
juhtide valimise tingimused ja kord. 
Toomas Välimäe annab ülevaate muudatustest ja täiendustest teadustöötajate valimise ja 
atesteerimise korra tekstis. Informatsioon võetakse teadmiseks. Arutatakse tekkinud 
küsimusi.  
Valimise korra arutelusid jätkatakse järgmisel teadusnõukogu istungil. Ettepanekuid 
korra täiendamiseks oodatakse 31.03.2014. 
Margus Lopp: TTÜ-s on nõue, et töötajad peavad deklareerima oma majanduslikud ja 
muud huvid valdkonna juhile või vahetule töö korraldajale. Näiteks osalemine 



nõukogudes või ettevõtete juhatustes jm. Huvide konflikti paragrahv võiks sisaldada 
sarnast nõuet, et töötajate huvid väljaspool KBFId oleks deklareeritud. 
OTSUS: kinnitada arutelu tulemused vastavalt otsusele nr 3 (ühehäälselt). 
 
3. Teaduse rahastamisest ning uurimistoetuste taotlemisest. 
Raivo Stern annab ülevaate 14. veebruaril Tartus toimunud Eesti teaduse kvaliteedi ja 
jätkusuutlikkuse arutelust. Arutelu oli kokku kutsutud Eesti Teaduste Akadeemia poolt. 
Ettekannete- ja sõnavõttudega esinesid akadeemia, ETAGi hindamisnõukogu, 
ministeeriumi ja teadusasutuste liikmed. Keskpunkt koondus küsimuse ümber, kuidas 
paremini arvestada institutsionaalset mõõdet teadusteemade rahastamisel. Huvigruppidel 
on erinevad arvamused selles küsimuses. Praegusel hetkel paistab, et puudub ühtne soov 
muudatusi ellu viia. 
KBFI 2015. a IUT teemade taotlemisel on alustatud kahe uue taotluse 
ettevalmistamisega. Teema juhtideks on Anu Aaspõllu ja Els Heinsalu. Uusi teemasid ja 
taotlusi KBFI poolt võiks olla veel lisaks. Arutada võiks võimalusi nii teadusliku plaani 
kui personali osas. 
Taotluste kinnitamine teadusnõukogu poolt tehakse elektroonselt 2 tööpäeva enne 
taotluste esitamise tähtaega (20.03.2014). 
OTSUS: kinnitada arutelu tulemused vastavalt otsusele nr 4 (ühehäälselt). 
 
 
4. Kohalalgatatud küsimused. 
Kohalalgatatud küsimusi ei ole. 
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