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Algus 11.00, lõpp 12.15
Juhataja: Martti Raidal
Protokollija: Kristian Sülluste
Osa võtsid TN liikmed: Els Heinsalu, Andi Hektor, Dan Hüvonen, Mario Kadastik, Anne
Kahru, Kristjan Kannike, Kaja Kasemets, Urmas Nagel, Martti Raidal, Indrek Reile, Toomas
Rõõm, Raivo Stern, Kristian Sülluste, Toomas Välimäe.
Puudusid: Olesja Bondarenko, Marco Kirm, Tuuli Käämbre, Aleksander Rebane, Renno
Veinthal.
Lisatud registreerimisleht.
Päevakord:
1. Direktori kokkuvõte vahepealsetest arengutest.
2. Arutelu uute teadustöötajate ametikohtade loomise ja valimiste läbiviimise osas.
3. Vanemteadurite valimine ökotoksikoloogia ja nano-bioohutuse alal.
4. Teadusnõukogu liikmete valimine (2 kohta).
5. Eesti Teaduste Akadeemia akadeemikukandidaatide esitamine.
6. Kohalalgatatud küsimuste arutelu.
Kohalalgatatud küsimusena arutatakse KBFI meenete tellimist.
Ettepanekuid päevakorra täiendamiseks pole. Päevakord kinnitatakse ühehäälselt.
1. Direktori kokkuvõte vahepealsetest arengutest.
Urmas Nagel: viimasel kohtumisel HTMi teadusosakonna juhataja Katrin Pihoriga jäi
kokkuleppeks, et KBFI koostab dokumendi ja sõnastab asutuse riiklikult tähtsad ülesanded.
Nimetatud dokument on nõukogule tutvumiseks saadetud. Dialoog HTMiga jätkub.
Kavandatud kõrgharidusseadustiku väljatöötamisel on viimaste täiendustena sisse viidud
muudatused tegevustoetuste piiritlemisel ning ka muudatused baasfinantseerimise
definitsioonis.
TTÜ-ga on arutatud füüsika ühise arendamise ja koostöö küsimusi. KBFI poolt luuakse
töörühm, mis osaleb TTÜ füüsika ja vajadusel ka muude valdkondade õppe korraldamisel.
15.10.2018 tuleb KBFIsse tutvumisvisiidile TÜ rektoraat. Arutatakse koostööküsimusi.
KBFI Astra arendusprogrammi ehitushange on välja kuulutatud. Tähtaeg 27.09. Kui
ehitushange õnnestub, siis selgub lähiajal ka täpsem ehitusplaan tulevaks aastaks.
Informatsioon võetakse teadmiseks.

2. Arutelu uute teadustöötajate ametikohtade loomise ja valimiste läbiviimise osas.
Martti Raidal: teadustöötajate ametikohtade loomise ja valimiste korraldamisega seotud
küsimusi on teadusnõukogus ka varem arutatud, kuid pigem üksikjuhtumite korras. Üldiselt
on selge, et valimisi ei peaks korraldama ainult formaalseid tingimusi silmas pidades, vaid
sellel peab olema ka sisuline tähendus ja positiivne mõju.
Mario Kadastik: uues kõrgharidusseadustikus plaanitakse muudatusi, mille järgi
teadlaskarjääri edendamiseks ei pea kasutama valimisi.
Anne Kahru: personaalse grantrahastuse puhul ei ole loogiline, et ametikoha täitmiseks
korraldatakse valimised. Mõistlik on neil juhtudel teadurid ametikohtadele nimetada.
Martti Raidal: on selge, et peatselt muutuvad seadused ja õiguslik raamistik teadustöötajate
ametikohtade osas. Asutused ise loovad oma süsteemi ja karjäärimudeli. Seetõttu tuleb
antud küsimustega lähiajal ka KBFI nõukogus tegeleda ja küsimused läbi arutada.
3. Vanemteadurite valimine ökotoksikoloogia ja nano-bioohutuse alal.
Vanemteadurite konkursi tähtajaks esitati kaks avaldust, Olesja Bondarenko kandidatuur
nano-bioohutuse alal ja Margit Heinlaane kandidatuur ökotoksikoloogia alal. Mõlemad
kandidaadid on silmapaistvad noored teadlased. Kõik kvalifitseerumise nõuded on täidetud.
Kandidaatide sobivust ametikohale on hinnanud ka ekspertkomisjonid. Komisjonide
hinnangud on positiivsed ja need on ka teadusnõukogu liikmetele tutvumiseks saadetud.
Valimiste läbiviimiseks moodustatakse valimiskomisjon koosseisus Dan Hüvonen, Kristjan
Kannike, Toomas Välimäe.
OTSUS: moodustada valimiskomisjon vastavalt otsusele nr 8 (ühehäälselt).
Vanemteaduri ametikohale nano-bioohutuse alal kandideerib Olesja Bondarenko ja
ökotoksikoloogia alal Margit Heinlaan.
Viiakse läbi valimised. Valimistest võtab osa 14 teadusnõukogu liiget 19-st.
14 poolthäälega osutuvad valituks mõlemad kandidaadid.
OTSUS: kinnitada 20.09.2018 vanemteadurite valimise tulemused vastavalt otsusele nr 9
(ühehäälselt).
4. Teadusnõukogu liikmete valimine.
Täitmisel on 2 teadusnõukogu liikme kohta, mis vabanevad detsembri alguses. TN liikme
volitused lõppevad Toomas Rõõmul ja Renno Veinthalil. Mõlemad liikmed on esitanud
nõusoleku uuesti kandideerida.
Muid kandidaate pole. Nimekiri suletakse ja viiakse läbi valimised.
Valimistest võtab osa 14 teadusnõukogu liiget 19-st.
14 poolthäälega osutuvad valituks mõlemad kandidaadid.
Lisatud 20.09.2018 valimisprotokollid nr 1, 2 ja 3.
OTSUS: kinnitada 20.09.2018 teadusnõukogu liikmete valimise tulemused vastavalt
otsusele nr 10 (ühehäälselt).
5. Eesti Teaduste Akadeemia akadeemikukandidaatide esitamine.
Eesti Teaduste Akadeemia on välja kuulutanud konkursi akadeemikute valimiseks seitsmes
valdkonnas. Valdkonnad, milles kandidaatide esitamist oodatakse on täppisteadused,
inseneriteadused, geoloogia, ökotoksikoloogia, inimgeograafia, kultuuriteadused,
ühiskonna- ja riigiteadused.
Martti Raidal: küsimust on arutatud ja ettepanek on esitada KBFI teadusnõukogu poolt

akadeemiku kandidaatideks Anne Kahru ökotoksikoloogia alal, Els Heinsalu ja Toomas
Rõõm täppisteaduste alal ning Mario Kadastik inseneriteaduste alal.
KBFI teadusnõukogu toetab ka TTÜ poolt esitatud Tiina Randma-Liivi kandidatuuri
ühiskonna- ja riigiteaduste alal.
OTSUS: kinnitada Eesti Teaduste Akadeemia akadeemiku kandidaadid ja toetusavaldus
vastavalt otsusele nr 11 (ühehäälselt).
6. Kohalalgatatud küsimuste arutelu.
Anne Kahru: KBFI meenete ja kingituste küsimus tõstatub aeg-ajalt. Hetkel on KBFI
meenekapis pliiatseid, mappe ja sedasorti lihtsamaid tarbeid, kuid kaaluda võiks ka muid
kingitusteks sobivaid meeneid või meenekomplekte. Ettepanekud kingikomplektide
koostamiseks on teretulnud.
Informatsioon võetakse teadmiseks.
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