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Ettepanekuid päevkorra täiendamiseks ei ole. Päevakord kinnitatakse. 
 
1. Eesti Vabariigi 2014.a teaduspreemiate kandidaatide esitamine. 
Raivo Stern tutvustab Urmas Nageli ja Toomas Rõõmu kandidatuuri 2014.a 
teaduspreemiale eelneva nelja aasta jooksul valminud ja avaldatud parimate teadustööde 
esiletõstmiseks täppisteaduste valdkonnas teadustööde tsükliga „Materjalide vastasmõju 
terahertskiirgusega“. Tegemist on kõrgetasemelise uurimistööga, mille tulemused on 
avaldatud valdkonna tippajakirjades. 
Anne Kahru tutvustab Tuuli Käämbre kandidatuuri eelneva nelja aasta jooksul valminud 
ja avaldatud parimate teadustööde esiletõstmiseks arstiteaduse valdkonnas teadustööde 
tsükliga „Rakkude struktuuri ja funktsiooni vahelised seosed lihas- ja kasvajarakkudes“. 
Tegemist on samuti  tipptasemel uurimistööga oma valdkonnas. 
Martti Raidal: teaduspreemiate konkursile kandidaatide esitamisel peaks kaaluma kõikide 
kandidaatide esitamist, kes on esitamist väärt. Julgustada tuleks ka noorte teadlaste 
esiletõstmist ning ka tunnustamist pikaajalise teadustöö eest. 
Ettepanek on esitada teadusnõukogu poolt teaduspreemia kandidaadiks ka Tõnis Pehk 
pikaajalise tulemusliku teadus- ja arendustöö eest. 
OTSUS: kinnitada teaduspreemiate kandidaatide esitamine vastavalt otsusele nr 15 
(17 poolt, 1 vastu). 
 
 
 



2. Teadus- ja arendustegevuse korralduse seaduse muutmise seaduse eelnõust, 
atesteerimiskomisjonist ning teadustöötajate töölepingutest. 
Martti Raidal: möödunud nõukogul oli juttu, et uuendamist vajavad instituudi 
teadustöötajate valimise kord ja selle põhimõtted. Eeskujuks on professorite valimise ja 
atesteerimise reeglid ülikoolides. Algdokumendid on koostatud ja tutvumiseks laiali 
saadetud. Hetkel ei ole peamiseks dokumentide kinnitamine vaid valimise korra üldiste 
põhimõtete arutamine, et saada paika mõtteviis ja arusaamad valimise eesmärkidest ja 
tähtsusest. 
Margus Lopp: asutuse jaoks on oluline, et ka üldine rahastus-süsteem toetaks 
teadustöötajate tulemus- ja kvaliteedipõhist valimist. Praeguse projektiloogikale üles 
ehitatud rahastus-süsteemiga puudub stabiilsus, et hoida parimatest välja valitud 
teaduslikku kompetentsi pikas perspektiivis. Teadusnõukogu võiks kaaluda põhjendatud 
ettepaneku esitamist ministeeriumile kehtiva rahastuskorra muutmiseks. 
Toomas Välimäe annab ülevaate teadustöötajate valimise ja atesteerimise korra sisust ja 
koostamise põhimõtetest. Arutatakse tekkivaid küsimusi. Valimise korra arutelusid 
jätkatakse järgmisel teadusnõukogu istungil. Teadusnõukogu liikmetelt ja laborijuhtidelt 
oodatakse aktiivset osavõttu ja ettepanekuid dokumendi väljatöötamisel. 
OTSUS: kinnitada arutelude tulemused vastavalt otsusele nr 16 (ühehäälselt). 
 
3. KBFI toetusfondi moodustamise ja kasutamise kord ning toetusfondi 
moodustamine. 
Martti Raidal: seoses viimase IUT vooru tulemustega on instituudis olukord, kus kokku 3 
töörühma on lõpetamas tegevust senisel kujul. Vajalik on mõelda, kuidas rakendada 
üleminekuperioodi ja tekitada tööplaan muutuste elluviimiseks.  
Arutatakse toetusfondi moodustamise vajadust ja kasutamise tingimusi. Toetusfond 
moodustatakse tähtajaliselt üheks aastaks. Toetusfondi finantseerimise põhimõtted 
otsustatakse peale reorganiseerimisvajaduse ja konkreetse tööplaani selgumist. 
OTSUS: kinnitada toetusfondi moodustamine vastavalt otsustele nr 17 ja 18 
(ühehäälselt). 
 
4. KBFI 2013.a eelarve täitmisest ja 2014.a eelarvest. 
Toomas Välimäe annab ülevaate eelarve täitmisest. Arutatakse järgmise aasta eelarve 
koostamise küsimusi. Eelarve kinnitamine on planeeritud järgmisel teadusnõukogu 
istungil. 
Martti Raidal: asutuse eelarve kinnitab ja selle sisulised küsimused otsustab 
teadusnõukogu. Rõhuasetus eelarvet puudutavates küsimustes peab minema sisuliste 
otsuste langetamisele. Asutuse eelarve on strateegilise planeerimise vahend. 
Toomas Välimäe: ettepanekud eelarve koostamise osas tuleks esitada kirjalikult. 
OTSUS: kinnitada eelarveküsimused vastavalt otsusele nr 19 (ühehäälselt). 
 
5. Teadusnõukogu 2014.a tööplaan. 
Jüri Siigur: teadusnõukogu järgmise aasta orienteeruv tööplaan on liikmetele tutvumiseks 
saadetud. Ettepanekuid tööplaani täiendamiseks pole tulnud. 
Arutatakse tööplaani küsimusi ja muudetakse istungite toimumise kuupäevi. 
OTSUS: kinnitada tööplaan vastavalt otsusele nr 20 (ühehäälselt). 
 



6. Kohalalgatatud asjad. 
Margus Lopp: teadustöötajate valimise punkti juures sai korra arutatud, et teadusnõukogu 
võiks koostada ettepaneku ministeeriumile ja muudele ametkondadele praeguse teadustöö 
finantseerimise korra muutmiseks. 
Martti Raidal: on teada, et rektorite nõukogu teeb lähiajal ametliku ettepaneku ja 
ülikoolidepoolse nägemuse rahastukorra muudatustest. 
Margus Lopp: on mõeldav, et väikesed teadusasutused tekitavad oma huvigrupi ja 
esitavad ka oma ettepanekud. Selle küsimuse võiks järgmistel koosolekutel arutlusele 
võtta. 
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