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Päevakord: 
 
1. „Teadustöötajate valimise ja atesteerimise ning teaduslike struktuuriüksuste 
juhtide valimise tingimused ja kord“ II lugemine. 
2. KBFI põhikirja muutmisest. 
3. Kohalalgatatud küsimused. 
 
Jüri Jarvet teeb ettepaneku lülitada kohalalgatatud küsimusena päevakorda arutelu 
nõukogu liikmete ja aseesimehe valimisest. Tuuli Käämbre teeb ettepaneku arutada 
bioenergeetika laboratooriumi tööruumide ja –tingimuste küsimusi. Päevakord 
kinnitatakse. 
 
1. Teadustöötajate valimise ja atesteerimise ning teaduslike struktuuriüksuste 
juhtide valimise tingimused ja kord. 
„Ülikooliseaduse, rakenduskõrgkooli seaduse ning teadus- ja arendustegevuse korralduse 
seaduse muutmise seaduse“ eelnõu on praeguseks kinnitatud ja muudatused jõustuvad 
alates 01.01.2015. Olukorras, kus tingimused on lõplikult selgunud, saab läbi arutada ja 
kinnitada ka KBFI teadustöötajate valimise ja atesteerimise dokumendi. 
Toomas Välimäe annab ülevaate arutamist ja otsustamist vajavatest punktidest. 
Arutatakse tekkinud küsimusi ja viiakse sisse parandused dokumendi tekstis. 
 
OTSUS: kinnitada KBFI teadustöötajate valimise ja atesteerimise ning 
teaduslike struktuuriüksuste juhtide valimise tingimused ja kord vastavalt otsusele 
nr 8 (ühehäälselt). 
 
2. KBFI põhikirja muutmisest. 
KBFI praegune põhikirja tekst pärineb aastast 2000. See vajaks kaasajastamist ja üle 
vaatamist nii sisult kui vormilt. Põhikirja ülevaatamise ja seadustega kooskõlla viimise 
tingivad ka jõustunud muudatused TAKS-is. Töödokumendi ettevalmistamise teeb KBFI 
eelarvekomisjon ja esitab selle lugemisele järgmisel nõukogu istungil. 
OTSUS: kinnitada KBFI põhikirja muutmise algatus vastavalt otsusele nr 9 
(ühehäälselt). 



 
 
3. Kohalalgatatud küsimused. 
Jüri Jarvet: KBFI teadusnõukogu esimehe ja aseesimehe valimisel on siiani arvestatud 
tasakaalustatud olukorraga, kus esimees on valitud väljastpoolt instituuti ja aseesimees 
instituudist seest. See tasakaal on olnud hea ja taganud teadusnõukogu tõrgeteta töö. 
Kuna viibin suurema osa ajast Eestist eemal ja ei saa operatiivselt instituudi igapäevatöös 
osaleda, siis ei kandideeri ma edaspidi teadusnõukogu aseesimeheks. Järgmiseks 
nõukoguks, kui on kavas uute liikmete valimine võiks arutada ka aseesimehe valimise 
küsimusi. 
Margus Lopp: võtame info teadmiseks ja tuleme valimiste küsimuse juurde tagasi 
järgmisel nõukogul. 
Tuuli Käämbre: bioenergeetika laboratooriumis on tekkinud olukord, kus töö- ja 
puhkeruumide osas ei ole tagatud teadustööks vajalikud põhitingimused- ruumid vajavad 
kaasajastamist ja samas puudub vajalik pind uue aparatuuri jaoks. 
Raivo Stern: neid küsimusi on arutatud. Paraku vajavad kõik lahendused finantse 
ümberehitusteks ja piiratud eelarve tingimustes ei ole siiani olnud võimalik vajalikke töid 
teostada. 
Margus Lopp: küsimused on eelkõige direktori kompetentsis ja usun, et koostöös 
direktsiooniga saab need probleemid lahendada lähiaja perspektiivis. 
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