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Päevakord: 
1. KBFI institutsionaalsed uurimistoetused. 
2. KBFI teadusnõukogu liikmete valimine (3 kohta). 
3. Kohalalgatatud asjad. 
 
Martti Raidal teeb ettepaneku lisada päevakorda kohalalgatatud küsimusena arutelu 
instituudi teadustöötajate konkursi korras valimisest ja selle ettevalmistamise 
küsimustest. 
Päevakord kinnitatakse ühehäälselt. 
 
1. KBFI institutsionaalsed uurimistoetused. 
Raivo Stern annab ülevaate hetkeolukorrast KBFI institutsionaalsete uurimistoetuste 
osas. Eesti Teadusagentuurilt on laekunud kiri, mis teatab, et KBFI 9-st IUT taotlusest on 
positiivse rahastusettepaneku saanud 7 taotlust. Kahe osas on tehtud ettepanek 
uurimistoetust mitte määrata. Tegemist on ETAGi hindamisnõukogu ettepanekutega. 
Täpne rahastuse määr ja otsuste lõplik kinnitamine selgub lähitulevikus. Esialgsed 
otsused on lubatud esitada 11.10.2013. 
Kahe teemaga, mis rahastusettepanekut ei saanud (juhid J.Siigur ja G.Blumberg), tuleb 
inimeste ja teemade ümberkorralduste osas eraldi lahendusi otsida. Võimalused 
rahastuseks on avatud veel personaalsete uurimistoetuste taotlusvoorus, mille esitamise 
tähtaeg on 21.10.2013. 
Martti Raidal: käesolevas IUT taotlusvoorus püüti korraldada hindamine nii, et 
välisretsensendid hindaks võimalikult paljusid taotlusi ning moodustaks taotlustest ühtse 
pingerea. Olulised küsimused olid uurimisgrupi teaduslik tase ja jätkusuutlikkus.  
OTSUS: kinnitada ülevaade KBFI institutsionaalsetest uurimistoetustest vastavalt 
otsusele nr 12 (ühehäälselt). 
 
2. KBFI teadusnõukogu liikmete valimine. 
Täitmisel on kolm vakantsi. Lõppemas on teadusnõukogu liikme volitused Martti 
Raidalil, Tuuli Käämbrel ja Valdur Saksal.  
Uuteks kandidaatideks on esitatud Martti Raidal, Tuuli Käämbre ja Igor Ševtšuk. 
Kirjalikud nõusolekud on lisatud. Tutvustatakse kandidaatide profiile ja sobivust 
teadusnõukogu liikme kohale. 



Moodustatakse valimiskomisjon koosseisus: Kaja Kasemets, Tiit Saluvere, Ivo Heinmaa. 
Valimistest võtab osa 15 TN liiget 19-st. Kõik kandidaadid osutuvad valituks. 
Lisatud: 04.10.2013 valimisprotokollid nr 1 ja2. 
OTSUS: kinnitada 04.10.2013 valimiste tulemused vastavalt otsustele nr 13 ja 14. 
(ühehäälselt). 
 
3. Kohalalgatatud asjad. 
Martti Raidal: seoses praegu Eestis kehtivate tähtajaliste töölepingutega teadustöötajatele 
ja EL-i ettekirjutustega selle muutmiseks, tulevad lähiajal täiendused ka 
ülikooliseadusesse ja TAKS-i. Sisuliselt muutub see, et valimisele lähevad permanentsed 
teadustöötajate kohad. Sellega seoses peab muutuma ka senine mõtte- ja töökultuur. 
Progressi hakatakse hindama regulaarse atesteerimisega. Inimesi ei saa valida enam 
pelgalt töögrupi juhtide ettepanekute peale vaid nüüd tuleb, lähtudes kriteeriumitest, 
sisuliselt kaaluda ja valida inimesi individuaalselt. Administratsiooni ja laborijuhtide 
komisjon võiks olla see kogu, mis arutab läbi esmased korralduslikud küsimused ja esitab 
edasised tegevuskavad direktorile ja teadusnõukogule. 
Margus Lopp: on selge, et küsimus on aktuaalne. Teema valmistatakse põhjalikumalt ette 
laborijuhtide ja direktsiooni poolt ja võetakse arutlusele järgmistel koosolekutel. 
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