
 

 
 

JUHATUSE KÄSKKIRI 

Tartu       11.04.2013  nr 1-1.4/13/43 

 

Sihtasutuse Eesti Teadusagentuuri teadustaristu 
komisjoni moodustamine  
 
Sihtasutuse Eesti Teadusagentuur põhikirja punkti 4.2.21 alusel: 

1. Kinnitan teadustaristu komisjoni järgmises koosseisus: 

Kristjan Haller  komisjoni esimees, Tartu Ülikool, professor;  
Ene Ergma  Riigikogu esimees, akadeemik; 
Toivo Räim  Haridus- ja Teadusministeerium, teadusosakonna nõunik; 
Taavi Kotka  Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, IT-asekantsler; 
Oliver Väärtnõu  Riigikantselei, strateegiadirektor; 
Indrek Tammeaid  Helsinki Ülikool, ettevõtlussuhete juht; 
Jüri Engelbrecht  Eesti Teaduste Akadeemia, akadeemik; 
Urmas Varblane  Eesti Teaduste Akadeemia, akadeemik; 
Toomas Asser  Eesti Teaduste Akadeemia, akadeemik; 
Martin Zobel  Eesti Teaduste Akadeemia, akadeemik; 
Toomas Kübarsepp  Tallinna Tehnikaülikool, professor; 
Ivo Mägi  Tartu Ülikool, arvutiteaduste instituudi külalislektor; 
Krista Aru  Eesti Rahvusringhäälingu nõukogu liige. 

2. Määran komisjoni ülesanneteks: 

1) nõustada Sihtasutust Eesti Teadusagentuur teadustaristu-alastes küsimustes; 
2) osaleda Eesti teaduse infrastruktuuride teekaardi uuendamise läbiviimises; 
3) analüüsida olemasolevate teekaardi objektide tegevust ja teekaardile esitatavaid uusi taotlusi; 
4) teha Sihtasutusele Eesti Teadusagentuur ettepanekud teekaardi uuendamiseks. 

3. Komisjoni tehniline teenindamine tagada Sihtasutuse Eesti Teadusagentuur uurimistoetuste 
osakonnal. Komisjoni liikme töö tasustamise aluseks on Sihtasutuse Eesti Teadusagentuur 
kinnitatud tasumäärad.  

4. Kinnitan komisjoni töökorra (lisatud). 

5. Käesolevat käskkirja on võimalik vaidlustada 30 päeva jooksul teatavaks tegemisest, esitades vaide 
Sihtasutusele Eesti Teadusagentuur „Haldusmenetluse seaduses“ või kaebuse Tartu 
Halduskohtusse „Halduskohtumenetluse seadustikus“ sätestatud korras.  

 
 
/allkirjastatud digitaalselt/ 
 
Andres Koppel 
juhatuse esimees 

Lisa 



 

KINNITATUD 
SA Eesti Teadusagentuur juhatuse  11. aprill 2013. a 
käskkirjaga nr 1-1.4/13/43  
Muudetud     22.10.2013 käskkirjaga nr 1-1.4/13/43-2 

Sihtasutuse Eesti Teadusagentuur teadustaristu komisjoni töökord 
 
1) Komisjoni juhib komisjoni esimees. 
2) Sihtasutuse Eesti Teadusagentuur juhatuse esimees määrab komisjoni sekretäri, kelleks on 

Sihtasutuse Eesti Teadusagentuur uurimisosakonna töötaja. 
3) Komisjoni töövormid on koosolek või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis kooskõlastamise ja 

otsustamise protseduur. 
4) Komisjoni esimees kutsub kokku komisjoni koosoleku või algatab kirjaliku kooskõlastamise ja 

otsustamise protseduuri.  
5) Komisjoni koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele. 
6) Kirjalik kooskõlastamine ja otsustamise protseduur on komisjoni töövorm, mida juhib komisjoni 

esimees ning mille käigus toimuvad arutelud e-posti teel. 
7) Komisjon langetab otsuseid üldjuhul konsensuslikult. Konsensuse mittesaavutamise korral võtab 

komisjon otsuse vastu hääletamise teel hääletamises osalejate poolthäälte enamusega. Poolt- ja 
vastuhäälte võrdse jagunemise korral on otsustavaks komisjoni esimehe hääl.Komisjoni esimehel 
on õigus kutsuda komisjoni koosolekule täiendavaid eksperte, kes esitavad komisjonile vajalikku 
informatsiooni. 

8) Komisjoni koosolekud protokollib komisjoni sekretär. Protokollile kirjutavad alla koosoleku juhataja 
ja protokollija. 

9) Komisjoni liige on kohustatud hoidma töö käigus talle teatavaks saanud teavet konfidentsiaalsena 
ning allkirjastama huvide konflikti vältimise ja konfidentsiaalsuse deklaratsiooni.  

 
 
/allkirjastatud digitaalselt/ 
 
 
Andres Koppel 
juhatuse esimees 
 


