TAN istung – 1. oktoober 2008
PÄEVAKORD JA OTSUSED
1. Eesti ja Soome "Tarkade meeste" raporti ning Eesti ja Soome teadusja arendustegevuse alase koostöö arutelu
Esitajad: Eesti raportöör Gunnar Okk, Riigikantselei strateegiadirektor
Keit Kasemets
TANi arutelu eesmärgiks oli kujundada TANi seisukoht Eesti ja Soome koostöövõimaluste
raporti ning Eesti ja Soome Teadus- ja Arendusnõukogude ühisistungil tehtud ettepanekute
elluviimise osas ning valida välja konkreetsed soovitused, mille elluviimisega peaks Vabariigi
Valitsus edasi tegelema.
Eesti ja Soome „Tarkade meeste“ raporti koostaja Gunnar Okk andis ülevaate Eesti ja Soome
koostööraporti 2008 koostamisest ja peamistest tehtud ettepanekutest.
Riigikantselei strateegiadirektor esitas Riigikantselei strateegiabüroo ettepanekud Eesti ja
Soome koostöövõimaluste raporti ning Eesti ja Soome Teadus- ja Arendusnõukogude
ühisistungil tehtud ettepanekute elluviimiseks.
TANi liikmed märkisid, et senisest oluliselt tõhusam peaks olema nii haridusuuringute
läbiviimise kui ka õppekavade koordineerimise alane koostöö Eesti ja Soome
haridusministeeriumide vahel. Leiti, et ühise infoühiskonna poliitika arendamiseks on oluline
kiirendada Eesti ja Soome Infoühiskonna Nõukogude ühisistungi läbiviimist. Eriti oluliseks
pidas TAN ka Eesti ja Soome ühise energiaturvalisuse uuringu läbiviimist, mis selgitaks välja
mõlema maa elektrivarustuse tehnilised ja poliitilised riskid. Rõhutati, et taoline analüüs
peaks olema võimalikult laiapõhjaline, võimaldamaks mõlemal valitsusel leida ühiseid
lahendusi riikide energiajulgeoleku alastele probleemidele.

Otsus: Võtta teadmiseks informatsioon Eesti ja Soome „Tarkade meeste“
raportis esitatud koostöö ettepanekute ning Eesti ja Soome teadus- ja
arendustegevuse alase koostöö elluviimisest.
Anda põhimõtteline nõusolek Riigikantselei strateegiabüroo poolt esitatud
tegevussuundade osas.
Täiendada
Riigikantselei
strateegiabüroo
poolt
ettevalmistatud
kontseptsioonipaberi koostöötegevusi vastavalt TANi diskussioonidele.
Nõustuda edaspidi täitma Eesti ja Soome koostöötegevuste elluviimise seire
ülesandeid.
2. Ülevaade European Spallation Source rajamisest ja Eesti huvidest
projektis osalemiseks
Ettekandja: Ergo Nõmmiste, Tartu Ülikooli Füüsika Instituudi direktor
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Tartu Ülikooli Füüsika Instituudi juht dr. Ergo Nõmmiste edastas informatsiooni European
Spallation Source`i (soojuslike neutronite allika uurimisotstarbeline teaduse infrastruktuur)
rajamise kohta Rootsi Kuningriigis Lundis ning Eesti projektis osalemise võimalustest ja
vajadustest.
TANi arutelu eesmärgiks oli kujundada TANi esialgne seisukoht vajaduse osas infrastruktuuri
arendamises osalemiseks.
TAN pidas otstarbekaks toetada ESFRI projekti European Spallation Source`i rajamist
Rootsi, Lundi. Ühtlasi leiti, et Eesti kui teaduse ääremaaks muutumise vältimiseks oleks
kindlasti tarvilik Eesti osalus Läänemere teaduse infrastruktuuride arendamisel.

Otsus: Võtta teadmiseks informatsioon ESFRI projekti European Spallation
Source rajamisest ning toetada European Spallation Source rajamist Rootsi.
3. Haridus- ja Teadusministri määruse "Teadus- ja arendusasutuste
baasfinantseerimise määramise tingimused ja kord" koostamisest
Esitaja: Haridus- ja Teadusministeerium (ettekandja Indrek Reimand,
Haridus- ja Teadusministeeriumi teadusosakonna juhataja)
Haridus- ja teadusminister andis ülevaate peamistest kitsaskohtadest seoses kehtiva teadus- ja
arendusasutuste baasfinantseerimise määrusega ning edastas informatsiooni Haridus- ja
Teadusministeeriumi algatatud määruse "Teadus- ja arendusasutuste baasfinantseerimise
määramise tingimused ja kord" muutmise hetkeseisust ning peamistest määruse
muudatusettepanekutest.
TANi arutelu eesmärgiks oli kujundada vastavalt Teadus- ja arendustegevuse korralduse
seadusele TANi seisukoht uue määruse teksti osas.

Otsus: Võtta informatsioon teadmiseks.
Anda Haridus- ja Teadusministri määrusele „Teaduse- ja arendusasutuste
baasfinantseerimise määramise tingimused ja kord“ Teadus- ja
Arendusnõukogu heakskiit.
4.
Vabariigi Valitsuse määruse "Teadus- ja arendustegevuse
evalveerimise tingimused ja kord" muutmisest
Esitaja: Haridus- ja Teadusministeerium (ettekandja Indrek Reimand,
Haridus- ja Teadusministeeriumi teadusosakonna juhataja )
Haridus- ja teadusminister andis ülevaate peamistest kitsaskohtadest seoses kehtiva teadus- ja
arendustegevuse evalveerimise määrusega ning edastas informatsiooni Haridus- ja
Teadusministeeriumi algatatud määruse "Teadus- ja arendustegevuse evalveerimise
tingimused ja kord" muutmise hetkeseisust ning peamistest määruse muudatusettepanekutest.
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Vastavalt Teadus- ja arendustegevuse korralduse seadusele nõustab Teadus- ja
Arendusnõukogu Vabariigi Valitsust teadus- ja arendustegevuse evalveerimise tingimuste ja
korra kehtestamisel. TANi arutelu eesmärgiks oli kujundada arvamus uue määruse teksti osas.

Otsus: Võtta informatsioon teadmiseks.
Anda Vabariigi Valitsuse määrusele "Teadus- ja arendustegevuse
evalveerimise tingimused ja kord" Teadus- ja Arendusnõukogu heakskiit.
5. Majanduskasvu ja tööhõive tegevuskava 2008-2011 koostamisest
Esitaja: Riigikantselei strateegiabüroo (ettekandja Keit Kasemets,
Riigikantselei strateegiadirektor)
Riigikantselei strateegiadirektor andis ülevaate Eesti majanduskasvu ja tööhõive kava 20082011 peamistest eesmärkidest ja olulisematest teadus- ja arendustegevuse meetmetest.
TANi arutelu eesmärgiks oli saada tagasisidet eesmärkide ja meetmete kohasuse kohta ning
soovitusi nende edasiarendamiseks ja täiendamiseks.
TAN märkis oma arutelus ühe olulise rõhupunktina Eesti konkurentsivõime edendamisel uute
innovatiivsete ettevõtete loomise toetamist riigi poolt ning seda eelkõige ettevõtluseks soodsa
infrastruktuuri ja õiguskeskkonna kaudu.

Otsus: Võtta teadmiseks informatsioon Eesti majanduskasvu ja tööhõive
tegevuskava 2008-2011 koostamisest.
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