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Uurimistoetuste määramine 

 

 

Lugupeetud Mario Kadastik 

 

 

Küsisite õiguskantslerilt, kas personaalsete uurimistoetuste määramise korraldus tagab sihtasutuse 

Eesti Teadusagentuur otsuste sõltumatuse ja kas seekordne menetlus vastas hea halduse tavale. 

 

Sihtasutuse Eesti Teadusagentuur (ETAG) juhatuse esimees teatas tänavu 8. oktoobril teadus- ja 

arendusasutustele, et personaalsete uurimistoetuste määramine lükkub kuu aega edasi (esialgu 

kavandati lõplik rahastamisotsus detsembrisse). Põhjuseks tõi ETAG Haridus- ja 

Teadusministeeriumi soovi, et ETAG arvestaks Teadus- ja Arendusnõukogu valdkondliku 

eelarveraha jaotamise ettepanekuga. Mõistetavalt tekitas teade teadlaskonnas ebakindlust. 

Asjaolude uurimise käigus kinnitati õiguskantsleri nõunikule, et edaspidi püütakse seesuguseid 

segadusi vältida.  

 

Toetuste määramise tähtaja nihutamine kuu võrra hilisemaks võib põhjustada ebameeldivusi, kuid 

õiguste rikkumiseks seda pidada ei saa. Personaalsed uurimistoetused määratakse konkursi korras, 

enamik taotlustest on jäänud rahuldamata. Keegi ei saa personaalse uurimistoetuse saamist eeldada 

ja selle alusel oma tegevust juba varem korraldada. Teisiti oleks teadus- ja arendusasutuste 

baasfinantseerimise puhul (teadus- ja arendustegevuse korralduse seadus (TAKS) § 151). 

 

Uurimistoetuste osakonna juhataja selgituste kohaselt soovib ETAG, et lõplikud 

rahastamisotsused tehtaks õigeks ajaks või et viivitus oleks võimalikult väike. ETAG on 

taotlejatele saatnud pingeread ja teavitanud neid, kes uurimistoetust ei saa, sest nende taotlus on 

jäänud alla kehtestatud lävendi. See aitab taotlejatel juba praegu oma tegevust paremini 

kavandada. 

 

Taotluste hindamise ja toetuste määramise korraldus toetab hindamisnõukogu (TAKS § 121 lg 3) 

ja ETAG tegevuse sõltumatust (TAKS § 161 lg 3).  

 

Valdkondlikud eelistused personaalsete uurimistoetuste määramisel on üks osa riigi 

teaduspoliitikast, mida teostavad ja kujundavad Haridus- ja Teadusministeerium (TAKS § 13 lg 2 

p 1), teaduspoliitika komisjon (TAKS § 131), innovatsioonipoliitika komisjon (TAKS § 132) ning 

Teadus- ja Arendusnõukogu (TAKS § 11). Toetusi rahastatakse riigieelarvest (TAKS § 14 lg 2 p 

2 ja § 161 lg 4). ETAG kui riigi sihtasutus (mille asutajaõigusi teostab Haridus- ja 

https://www.etag.ee/rahastamine/uurimistoetused/personaalne-uurimistoetus/put-taotlusvoor-2019/put-kkk-2019/
https://www.riigiteataja.ee/akt/taks#para15b1
https://www.riigiteataja.ee/akt/119032019092#para12b1
https://www.riigiteataja.ee/akt/taks#para16b1
https://www.riigiteataja.ee/akt/119032019092#para13
https://www.riigiteataja.ee/akt/119032019092#para13
https://www.riigiteataja.ee/akt/119032019092#para13b1
https://www.riigiteataja.ee/akt/119032019092#para13b2
https://www.riigiteataja.ee/akt/119032019092#para11
https://www.riigiteataja.ee/akt/taks#para14
https://www.riigiteataja.ee/akt/taks#para14
https://www.riigiteataja.ee/akt/taks#para16b1
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Teadusministeerium, TAKS § 121 lg 6) peab toetama riikliku teaduspoliitika elluviimist ja 

arendamist (põhikirja p 2.1).  

 

Vaidlusesse selle üle, kas teaduse riiklikul rahastamisel tohib suunata mõnda valdkonda rohkem 

raha, õiguslike vahenditega sekkuda ei saa. Teaduspoliitilised valikud teevad Riigikogu ning 

eelnimetatud poliitikakujundajad ja -teostajad.  

 

 

Lugupidamisega 

 

 

 

/allkirjastatud digitaalselt/ 

 

Ülle Madise 
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