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Eesti Teaduste Akadeemia Süvauuringute Instituudi
PÕHIMÄÄRUS
I Üldsätted
1.

Eesti Teaduste Akadeemia Süvauuringute Instituut (SUI) on asutatud Akadeemia üldkogu otsusega nr 5
24. aprillil 2013.

2.

Akadeemia asutusena kuulub SUI Akadeemia juhatuse alluvusse ja tegutseb selle kureerimisel.

3.

SUI täidab oma ülesandeid autonoomselt õigusaktides kehtestatud tingimustel ja korras. Tal on oma
põhimäärus, eelarve, arvelduskontod ja pitsat.

4.

SUI on teadus- ja arendusasutus, mis tegutseb teadus- ja arendustegevuse korralduse seaduse, Eesti
Teaduste Akadeemia seaduse ja põhikirja, oma põhimääruse ning teiste õigusaktide alusel.

5.

SUI lähtub oma tegevuses rahvusvahelise süvauuringute instituutide konsortsiumi (Some Institutes for
Advanced Study) põhimõtetest:
 tagab uuringute kõrge teadusliku taseme;
 loob konkurentsipõhise liikmete valiku süsteemi;
 püüab saavutada stabiilse rahastamise;
 on sõltumatu akadeemiline asutus.

6.

SUI põhimäärus ja selles tehtavad muudatused võetakse vastu Instituudi teadusnõukogu otsusega, mille
poolt hääletab vähemalt kaks kolmandikku teadusnõukogu liikmetest. Põhimääruse ja selle muudatused
kinnitab Akadeemia üldkogu ning registreerib Haridus- ja Teadusministeerium. Põhimäärus jõustub
registreerimise hetkest.

7.

SUI postiaadress: Kohtu 6, 10130 TALLINN.

8.

Süvauuringute Instituudi nimetus on
 eesti keeles Eesti Teaduste Akadeemia Süvauuringute Instituut;
 inglise keeles Institute for Advanced Study, Estonian Academy of Sciences.
II Põhiülesanded

9.

SUI põhiülesandeks on läbi viia kõrgekvaliteedilist teadustööd, et tugevdada Eesti Teaduste Akadeemia
koostöövõimet riigi ja ühiskonnaga ning toetada Akadeemiat tema seadusest tulenevate nõustamis- ja
analüüsiülesannete täitmisel, muuhulgas:
 Akadeemia alaliste komisjonide tööks ja Akadeemialt tellitud analüüside koostamiseks vajalike
uuringute läbiviimine;
 riigile strateegiliselt oluliste, kõrget teaduslik-tehnilist kompetentsi nõudvate uurimis- ja arendustöö
suundade formuleerimine, tegevuste kavandamine ja nende ellurakendamise teede leidmine koostöös
riigiasutustega ning rahvusvahelise avaliku sektoriga ja erasektoriga;
 aktiivne osalemine Eesti teadus- ja arendus- ning innovatsioonipoliitika kujundamisel ja
rahvusvahelises teaduslikus-tehnoloogilises tööjaotuses Instituudile sobivates suundades.

10.

Oma ülesannete täitmiseks SUI:
 teeb teaduslikku koostööd ühishuvide, -projektide, -programmide, lepingute alusel kõigi asjast
huvitatud ning vajalikku kompetentsi omavate uurijate ning asutustega nii Eestis kui ka välismaal;
 korraldab konverentse, sümpoosione ja seminare ning kutsub kokku nõupidamisi.
SUI populariseerib oma tegevust ja informeerib tulemustest üldsust.

11.

III Õigused
12.

SUI määrab (kooskõlastatult Akadeemia juhatusega) oma organisatsioonilise struktuuri ja muudab seda,
valib sobivaid teadustegevuse viise ja meetodeid ning otsustab oma tegevuse tulemuste kasutamise üle.

13.

SUI arendab teadus- ja arendustegevust ning selleks vajalikku majandustegevust seadustes ettenähtud
korras.
IV Juhtkond ja teadusnõukogu

14.

SUI direktor on ainujuhtimise põhimõttel kõigi Instituudi vahendite kasutaja, kes üldjuhina vastutab kogu
Instituudi tegevuse eest. Direktor võib volitusi ja kohustusi vajadusel delegeerida kirjalikult määratud
asendajale, millest ta informeerib Instituudi teadusnõukogu ja Akadeemia juhatust.

15.

SUI direktori kinnitab tähtajaliselt (kuni viieks aastaks) ametisse Akadeemia juhatus Instituudi
teadusnõukogu poolt läbiviidud avaliku konkursi tulemuste alusel. Direktori valimine konkursi korras
toimub Akadeemia juhatuse kinnitatud reglemendi järgi.

16.

SUI direktoriga sõlmib ja lõpetab tähtajalise töölepingu Akadeemia peasekretär.

17.

SUI ja selle direktor on aruandekohustuslikud Akadeemia presidendi ja Akadeemia juhatuse ees.

18.

SUI direktoril on õigus osaleda Akadeemia juhatuse koosolekutel.

19.

SUI teadusnõukogu moodustab ja koosseisu muudatused kinnitab Akadeemia juhatus.

20.

Teadusnõukogu on kuni 15-liikmeline ja tema volitused kehtivad 5 aastat. Teadusnõukogu esimeheks on
üks Akadeemia asepresidentidest või peasekretär. Teadusnõukogu liikmeteks on Akadeemia alaliste
komisjonide ja osakondade esindajad ning Akadeemia juhatuse poolt valitud silmapaistvad spetsialistid.

21.

Teadusnõukogu on otsustusvõimeline, kui selle koosolekust võtab osa vähemalt kaks kolmandikku tema
liikmetest. Otsused võetakse vastu osavõtjate lihthäälteenamusega. Häälte võrdsel jagunemisel
korraldatakse kordushääletus. Kui ka kordushääletusel jagunevad hääled võrdselt, siis edasise tegevuse
otsustab teadusnõukogu esimees.

22.

Teadusnõukogu kinnitab Instituudi uurimistöö põhisuunad, arutab läbi ja kinnitab uurimisteemad ja
lepingud ning vastavad aruanded; arutab läbi ja kinnitab Instituudi struktuuris tehtavad muudatused.

23.

Teadusnõukogul on õigus taotleda direktori taandamist enne töölepingu tähtaja lõppu, näidates taandamise
põhjuse. Lõplik otsus jääb Akadeemia juhatusele.

24.

Instituudi organisatsioonilise struktuuri ja uurijate valimise protseduurid töötab välja Instituudi direktor,
võtab vastu Teadusnõukogu ja kinnitab Akadeemia juhatus.
V Finantseerimine

25.

SUI saab oma rahalised vahendid riigieelarvest, sihtannetustest ja muudest allikatest õigusaktidega
sätestatud tingimustel ja korras.

26.

Rahalisi vahendeid käsutab SUI direktor käesoleva põhimääruse p 14 kehtestatud tingimustel ja korras.
VI Aruandlus ja riiklik järelevalve

27.

SUI peab tema kasutuses olevate varade ja vahendite kasutamise kohta raamatupidamist ja statistilist
arvestust seadusega kehtestatud korras.

28.

Instituudile eraldatud riiklike vahendite sihtotstarbelist kasutamist kontrollivad Rahandusministeerium,
Haridus- ja Teadusministeerium ning Riigikontroll.

29.

SUI finantsmajanduslikku tegevust kontrollib Akadeemia presidendi ülesandel Akadeemia pearaamatupidaja.
VII Tegevuse lõpetamine

30.

Süvauuringute Instituudi tegevuse lõpetab Akadeemia üldkogu otsuse alusel Akadeemia juhatus.

