TEADUS- JA ARENDUSNÕUKOGU ISTUNG nr. 72

Stenbocki maja, Terrase tuba
Algus kell 15:05
Lõpp kell 17:05

14. november 2017

Juhatas:
Peaminister

Jüri Ratas

TANi liikmed

Jaak Aaviksoo
Volli Kalm
Mailis Reps
Oliver Väärtnõu
Urve Palo
Tarmo Soomere
Gunnar Okk
Toomas Tõniste

Võtsid osa:

Lisaks olid veel kohal:
HTM: Indrek Reimand, Taivo Raud
MKM: Sigrid Rajalo, Joel Peetersoo, Laura Arengu
Sihtasutus Eesti Teadusagentuur: Andres Koppel, Liina Eek
Riigikantselei: Henry Kattago, Martin Lindpere, Anne Jürgenson, Kateriin Pajumägi, Kaire
Vaaks.
Päevakorrapunkt nr 1
Ülevaade sotsiaal-majanduslike eesmärkide täitmisega seotud TAst ministeeriumides
(HTM)
Esitaja: Indrek Reimand, Haridus- ja Teadusministeerium
Otsus:
1. Võtta info teadmiseks.
2. Jätkata sotsiaalmajanduslikele rakendustele suunatud teadusprogrammide elluviimist.
3. Kutsuda ministeeriume üles investeerima rohkem oma valitsemisalale vajalikku
teadustegevusse.

Päevakorrapunkt nr 2
Valdkondliku teadus- ja arendustegevuse tugevdamise toetuse (RITA) tegevuse 1 II
vooru teemade arutelu (Eesti Teadusagentuur)
Esitajad: Andres Koppel, Eesti Teadusagentuur; Henry Kattago, Riigikantselei
TANi liikmed tõdesid, et esitatud teemalehed on väga ebaühtlase kvaliteediga, kuid olulisi
teemasid otsustati toetada ka juhul, kui teemaleht ei olnud kõige tugevama ettevalmistusega.
Nt teema „Kliimamuutuste leevendamine tööstus- ning teenindussektorites“ puhul eeldatakse
uuringu fookuse uuesti läbimõtlemist.
Kui teema „Piiriülese liikumise lihtsustamine Euroopas (nn sõjalise mobiilsuse
lihtsustamine)“ puhul selgub, et see ei ole abikõlbulik, tuleb selle uuringu rahastamisest
loobuda. Kuna TANi istungi ajaks vastavat otsust ei olnud tehtud, käsitleti seda teemat
võrdselt koos teistega.
Otsus:
1. Soovitame rahastada uuringuid järgmistel teemadel:
• Küberkaitse (potentsiaalne kitsendatud teema: „Kriitilise informatsiooni
infrastruktuuri kaitse simuleerimine Küberharjutusväljal").
• Piiriülese liikumise lihtsustamine Euroopas (nn sõjalise mobiilsuse lihtsustamine).
• Tehisintellekt e-valitsemises.
• Kaug- ja drooniseire andmete efektiivne kasutuselevõtt riiklike teenuste
täiendamisel ja arendamisel.
• Kliimamuutuste leevendamine tööstus- ning teenindussektorites.
2. Kui eelarve võimaldab, soovitame lisaks rahastada uuringuid järgmistel teemadel:
• Soolise palgalõhe vähendamine.
• Sideandmete ja teiste seotud konfidentsiaalsete andmete säilitamine.
• Tolmeldajate, sh meemesilaste, hukkumise vähendamise võimalused.
• Eesti mereala loodusväärtuste inventuur ning innovaatiliste keskkonnaseire- ja
hinnangumeetodite arendamine.
• Mikroobide resistentsuse ohjamise ja vähendamise võimalused.
• Riiklikud registrid.
Teemad ei ole ühe otsusepunkti sees esitatud prioriteetsuse järjekorras.
Lisaks soovitas TAN ministeeriumitel ja Teadusagentuuril korraldada RITA uuringute
ettevalmistus ja käivitamine kavandatust tunduvalt kiiremas tempos.
Päevakorrapunkt nr 3
Ülevaade nutikast spetsialiseerumisest ja ettepanekud (HTM ja MKM)
Esitajad: Laura Arengu, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium; Indrek Reimand,
Haridus- ja Teadusministeerium
Otsus:
1. Võtta informatsioon teadmiseks.

Eraldi otsustati protokollida Urve Palo seisukoht: soovitame avada nutika spetsialiseerumise
rakendusuuringute meede tehnoloogia arenduskeskustele (TAKid).
Päevakorrapunkt nr 4
TAN 2018.a. tegevusplaan
Esitaja: Jüri Ratas
Otsus: Võtta informatsioon teadmiseks.

Päevakorrapunkt nr 5
Peaministri TA kõne põhiteemade arutelu (RK)
Esitaja: Jüri Ratas
Otsus: Võtta informatsioon teadmiseks.
TANi liikmete mõtted ja ettepanekud ülevaatekõnes käsitletavate teemade osas on oodatud
Riigikantseleisse 15. detsembrini 2017. a.
Järgmine TANi istung toimub 6. märtsil 2018.a. kell 15.00 – 17.00.

