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PÕHIMÄÄRUS 
 
 
Üldsätted 
 
1. Eesti Teaduste Akadeemia (edaspidi - Akadeemia) Bioloogia, Geoloogia ja Keemia Osakond 
(edaspidi – Osakond) ühendab oma teadusvaldkonna akadeemikuid, Akadeemia välisliikmeid, 
Akadeemia asutusi ning Akadeemiaga assotsieerunud teadusasutusi ja -seltse, tehes koostööd teiste 
sama valdkonna teadus- ja arendusasutuste ning teadusseltsidega. 
 
2. Osakond: 

2.1. koordineerib Akadeemia teaduslikku ja teadusorganisatsioonilist tegevust oma valdkonnas; 
2.2. kogub ja analüüsib informatsiooni Osakonnaga seotud või temaga koostööd arendavate 

teadusasutuste ja -seltside tegevuse kohta; 
2.3. valmistab ette materjale ja kujundab seisukohti küsimustes, mis tulevad arutamisele Akadeemia 

üldkogus või juhatuses; 
2.4. analüüsib teaduse olukorda ja teadussuundade arenguperspektiive Eestis ning kujundab 

seisukohti nendes küsimustes; 
2.5. osutab oma teadusliku kompetentsi piires ekspertabi riikliku või avaliku sektori asutustele ja 

organisatsioonidele. 
 
3. Osakonna tegevust juhivad ja suunavad osakonnakogu ja osakonnajuhataja ning osakonnajuhataja 
nõustamiseks moodustatud osakonnanõukogu. Osakonnajuhataja ja osakonnanõukogu valitakse 5 
aastaks. 
 
 
Osakonnakogu 
 
4. Osakonna kõrgeimaks organiks on osakonnakogu, mille moodustavad kõik Osakonna koosseisu 
kuuluvad akadeemikud. 
 
5. Osakonnakogu: 

5.1. määrab Osakonna tegevuse põhisuunad ja tegutsemise üldpõhimõtted; 
5.2. vaatab läbi ja esitab Akadeemia üldkogule kinnitamiseks Osakonna põhimääruse ja selles 

tehtavad muudatused; 
5.3. arutab vastavalt oma kompetentsile Eesti teaduse, majanduse ja kultuuri arendamisega seotud 

küsimusi ning annab nendes küsimustes hinnanguid ja soovitusi; 
5.4. valib Osakonda kuuluvate akadeemikute hulgast salajasel hääletusel osakonnajuhataja ja lahtisel 

hääletusel osakonnanõukogu liikmed, kellest ühe kinnitab osakonnajuhataja ettepanekul tema 
asetäitjaks; 

5.5. annab Akadeemia üldkogule soovitusi Akadeemia uute liikmete ja välisliikmete valimiseks ning 
kujundab Osakonna seisukoha Akadeemia uue presidendi valimiseks; 
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5.6. lahendab Osakonna organisatsioonilisi küsimusi, kui seda peab vajalikuks osakonnajuhataja või 
soovitab osakonnanõukogu. 

 
6. Osakonnakogu tuleb kokku vähemalt kaks korda aastas osakonnajuhataja kutsel või siis, kui seda 
nõuab vähemalt veerand Osakonna akadeemikuist. 

 
7. Osakonnakogu istungid on avalikud. Osakonnakogu istung või selle osa kuulutatakse kinniseks, kui 
seda nõuab vähemalt pool istungil osalevatest Osakonna akadeemikutest. 
 
8. Osakonnakogu on otsustusvõimeline, kui istungil on kohal üle poole kõigist Osakonna akadeemikuist. 
 
9. Osakonnakogu otsus võetakse vastu lihthäälteenamusega tingimusel, et seda toetab vähemalt pool 
kõigist Osakonna akadeemikuist. 
 
 
Osakonnanõukogu 
 
10. Osakonnanõukogu (edaspidi - Nõukogu) koosneb osakonnajuhatajast ja temale lisaks kolmest kuni 
viiest liikmest osakonnajuhataja kollegiaalseks nõustamiseks. Nõukogu liikmed valib Osakonna 
akadeemikute seast lahtisel hääletusel osakonnakogu. 
 
11. Nõukogu: 

11.1. arutab Osakonna ülesannetest tulenevaid laiema tähtsusega küsimusi; 
11.2. annab osakonnajuhatajale soovitusi ja nõuandeid Osakonna tegevuseks; 
11.3. nõustab osakonnajuhatajat Osakonna seisukoha või ettepanekute kujundamisel. 
 

12. Nõukogu tegutseb osakonnajuhataja (tema äraolekul juhataja asetäitja) eesistumisel ja kutsutakse 
osakonnajuhataja (või vajadusel asetäitja) poolt kokku vastavalt vajadusele. 
 
 
Osakonnajuhataja 
 
13. Osakonnajuhataja juhib ja korraldab Osakonna jooksvat teaduslik-organisatoorset tegevust 
kooskõlas Eesti Teaduste Akadeemia seaduse, Akadeemia põhikirja ja käesoleva põhimäärusega. 
 
14. Osakonnajuhataja kuulub Osakonna esindajana Akadeemia juhatuse koosseisu. Osakonnajuhataja 
võib ühtlasi olla valitud Akadeemia asepresidendiks, mis ei muuda tema ülesandeid ega kohustusi 
Osakonna juhtimisel. 
 
15. Osakonnajuhataja: 

15.1. esitab Akadeemia presidendile, üldkogule ja juhatusele Osakonna seisukoha ja ettepanekud 
arutusel olevates küsimustes; 

15.2. hoiab sidet, koordineerib informatsioonivahetust ning peab konsultatsioone ja läbirääkimisi 
osakonna akadeemikutega; 

15.3. peab sidet ja koordineerib informatsioonivahetust Osakonna koosseisu kuuluvate teadus- ja 
arendusasutustega, Osakonna juures tegutsevate komisjonide, nõukogude ja muude 
ekspertkogudega ning Osakonna kaudu Akadeemiaga assotsieerunud teadusasutuste ja -
seltsidega; 
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15.4. korraldab oma valdkonnas ja volituste piires Akadeemia koostööd ülikoolide, teadus- ja 
arendusasutuste, teadusseltside ning teiste organisatsioonidega. 

 
16. Osakonnajuhataja on aruandekohustuslik osakonnakogu, Akadeemia juhatuse ja presidendi ees. 
 
17. Osakonnajuhataja äraolekul asendab teda osakonnakogu poolt tema asetäitjaks kinnitatud 
Nõukogu liige. 
 
 
Osakonnajuhataja valimise kord 
 
18. Osakonnajuhataja valitakse osakonnakogu poolt salajasel hääletusel. Kandidaadid osakonna-
juhataja kohale seatakse Osakonna akadeemikute poolt üles valimiseks kokkukutsutud osakonnakogu 
istungil. 
 
19. Valimisprotseduur viiakse läbi vastavalt Eesti Teaduste Akadeemia juhatuse liikmete valimise 
reglemendile, mille on kinnitanud Akadeemia üldkogu. 
 
20. Osakonnajuhatajaks valituks loetakse kandidaat, keda toetab üle poole hääletuses osalenuist, kuid 
seejuures vähemalt pool kõigist Osakonna akadeemikuist. 
 
21. Osakonnajuhataja valimiseks kokku kutsutud osakonnakogu istungil võib kvoorumi ja hääletuses 
osalenute hulka arvata ka mõjuva põhjusega istungilt puuduvaid Osakonna akadeemikuid, kui neid 
telefaksi kaudu, läbi interneti või mõnel muul dokumenteeritaval viisil on korrektselt võimalik kaasata 
hääletusprotseduuri. 
 
 
Põhimääruse kinnitamise ja muutmise kord 
 
22. Käesolev põhimäärus ja selles tehtavad muudatused on kehtivad, kui need on heaks kiitnud 
osakonnakogu ja seejärel kinnitanud Akadeemia üldkogu. Põhimäärus ja selle muudatused loetakse 
osakonnakogu poolt heaks kiidetuks, kui nende poolt hääletab vähemalt 2/3 hääletuses osalenuist, kuid 
seejuures mitte alla poole kõigist Osakonna koosseisu kuuluvaist akadeemikuist. 
 
23. Põhimäärus ja selle muudatused jõustuvad nende kinnitamise hetkest Akadeemia üldkogus. 


