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Töörühma 
1.koosoleku päevakord

1. Sissejuhatus, töörühma eesmärgi ja ülesannete

tutvustus

2. TA süsteemi osapooled, nõuandvate kogude roll

3. Osapoolte rollid ja vastutus valdkondlikus TA-s

4. Töörühmade töö planeerimisest



Korrastada seadus tervikuna

Viia seadus kooskõlla muutunud
ootustega teadus- ja
arendustegevusele.

Täpsustada seaduses teadus- ja
arendustegevuse finantseerimise
põhimõtteid.

Võimaldada TA rahastamises
senisest rohkem tulemusjuhtimist
ning suunatust.

Sätestada selgemalt teadus- ja
arendussüsteemi osapooled,
nende rollid ja vastutus TA-
süsteemis.

Teadus- ja arendustegevuse korralduse seadus (TAKS) 

on vastu võetud 1997. aastal ning sellest ajast on 

seadust muudetud 24 korda. Paljude muudatuste 

tulemusel on seaduse fookus hajunud ning aja 

jooksul on ühiskonna ootused teadus- ja 

arendustegevusele muutunud.  

Seaduse muutmise 
eesmärgid



TAKS uuendamise ajakava

Aeg Tegevus

III kv 2020 – I kv 
2021

Teemade arutamine töörühmades, lahendusvalikute
kaalumine

I-II kv 2021 Väljatöötamiskavatsuse koostamine ja 
kooskõlastamine

III-IV kv 2021 Seaduse eelnõu ja seletuskirja koostamine

I-II kv 2022 Kooskõlastusring ministeeriumitele ja partneritele

II kv 2022 Seaduse eelnõu Vabariigi Valitsuses

III-IV kv 2022 Seaduse eelnõu riigikogus

IV kv 2022 Seaduse väljakuulutamine ja avaldamine Riigi
Teatajas

I kv 2023 Seaduse jõustumine



Ettevalmistavad 
töörühmad

Eesmärk:

• töötada läbi põhiprobleemid ja võimalikud

lahendusvariandid

• tuvastada suuremate analüüside ja uuringute vajadus

• tuvastada erinevate lahendustega kaasnev ressursikulu

• anda sisend väljatöötamiskavatsusse

• TAKS muutmise juhtrühm
• TA riikliku korraldamise töörühm
• TA rahastamise töörühm
• Teadus- ja arendusasutuste tegevuse töörühm
• Teaduseetika töörühm
• Avatud teaduse töörühm
• Seaduse üldise ülesehituse töörühm



Asutuste ettepanekud TA riikliku 
korraldamise osas

• Sätestada selgemalt TA üldine juhtimisstruktuur, sh otsustus- ja

nõuandvate kogude rollid ja vastutus

• Täpsustada ministeeriumite vastutusala TA poliitika kujundamisel

ning valdkondliku TA rahastamisel

• Määratleda TA süsteemi kuuluvate asutuste ja organisatsioonide

(sh rakendusüksuste, sihtasutuste, Eesti Teaduste Akadeemia,

rakenduskõrgkoolide, eraõiguslike TA asutuste) pädevused ja rollid

Eesti teadus- ja arendussüsteemis

• Laiendada Teadus- ja Arendusnõukogu koosseisu

• Reguleerida seaduses täpsemalt arendustegevust ja innovatsiooni



• TA juhtimisstruktuur vajab konsolideerimist ning korraldavate ja nõuandvate osapoolte koosseis, rollid ja vastutusalad

vajavad täpsustamist.

• TAIE arengukava elluviimiseks luuakse TAIE juhtkomisjon ning teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni

koordinatsioonikogu.

• Valdkondlikud ministeeriumid vastutavad oma valitsemisalale tarviliku TA arendamise eest.

• HTM koostöös Statistikaametiga koondab ministeeriumite teadus- ja arendustegevuse ning selle rahastamise andmeid.

• Komisjone võib olla praegusest vähem, kuid need peavad olema töövõimelised. Komisjonide roll on nõuandev, vastutus

jääb ministrile.

Lähtekohad



Üldised arutelukohad

• Kes on teised TA süsteemi osapooled? Millised on nende ülesanded ja vastutus?

• Kuidas tagada koostöö ja koordinatsioon TA süsteemi osapoolte vahel?

• Kuidas tagada riigi strateegilise TA vajaduste väljaselgitamine, rahastamine ja elluviimine?

• Kuidas tagada, et kõik ministeeriumid seisaksid hea oma haldusalale vajaliku TA arendamise eest ning

kasutaksid teadustulemusi oma poliitikakujundamise protsessis?

• Kuidas tõhustada riikliku TA statistika kogumise korda?



Juhtrühma ettepanekud

• Seaduse tasandil peaks olema markeeritud kahte liiki kogud: ülalt-alla kogud (policy for science), kus

vastutus on ministril, ning alt-üles kogud (science for policy), mis on nõuandvad kogud teaduse

korraldamiseks. Alt üles kogude rolli võiks täita teadusnõunikest koosnev koordinatsioonikogu koos Eesti

Teaduste Akadeemiaga (lisaks ENTA).

• Keskne koordinaator TA korralduse tagamisel riigis on TAN koos Riigikantseleiga. TAN roll tuleb seaduse

uuendamise käigus tuua lähteülesande tasandile. Kirjeldada tuleb TAN roll ja vastutus ministeeriumite

üleste missioonipõhiste suurte projektide algatamisel ja koordineerimisel.

• Ministeeriumites on vajalik selgitada, mida mõeldakse valdkondliku TA all ning mis on valdkondlike

ministeeriumite roll selles.



Dokumendid

1. Teadus- ja arendustegevuse korralduse seadus (https://www.riigiteataja.ee/akt/119032019092)

2. Eesti Vabariigi põhiseadus (https://www.riigiteataja.ee/akt/115052015002)

3. Vabariigi Valitsuse seadus (https://www.riigiteataja.ee/akt/110072020031)

4. Riigikantselei põhimäärus (https://www.riigiteataja.ee/akt/118092019007)

5. Eesti teadus- ja arendustegevuse, innovatsiooni ning ettevõtluse arengukava 2021–2035 (TAIE

strateegia, eelnõu saadetud failina)

6. Kõrghariduse ja teaduse rahastamise ning korraldamise rakkerühma raport

(https://www.riigikantselei.ee/sites/default/files/content-

editors/organisatsioon/failid/rakkeryhmad/ennepanekute_luhikokkuvote_7.06.2018.pdf)
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1. Peatükk Üldsätted

§ 4. Eesti Teaduste Akadeemia

3. Peatükk Teadus- ja arendustegevuse riiklik korraldamine

§ 10. Vabariigi Valitsus

§ 11. Teadus- ja Arendusnõukogu

§ 12(1) Eesti Teadusagentuur

§ 13 Teadus- ja arendustegevuse riiklik korraldamine ministeeriumides

§ 13(1) Teaduspoliitika komisjon

§ 13(2) Innovatsioonipoliitika komisjon

TA riiklikku korraldamist puudutav regulatsioon TAKSis



TAI juhtimine 



Kus me täna oleme?  



• Haridus- ja Teadusministeeriumi eestvedamisel tihedas koostöös Riigikantselei, Majandus- ja
Kommunikatsiooniministeeriumi ja Rahandusministeeriumiga ning valdkondlike ministeeriumide
osalusel koostöös ettevõtlusorganisatsioonide, huvirühmade ja teadusasutuste esindajatega töötada
välja ning kirjeldada uues planeerimisraamistikus teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni
strateegias mehhanism, mis võimaldaks ühtlaselt kõigis poliitikavaldkondades määrata kindlaks riigile
olulised pikaajalised strateegilised uurimissuunad, teha ettepanekuid nende rahastamiseks, seirata
nende elluviimist ning kohandada uurimissuundi vastavalt muutunud ühiskondlikele vajadustele.
Eelmainitud mehhanismi väljatöötamise käigus tuleb hinnata olemasoleva institutsionaalse struktuuri
(Teadus- ja Arendusnõukogu, teaduspoliitika komisjon, innovatsioonipoliitika komisjon, nutika
spetsialiseerumise juhtkomisjon, ministeeriumi teadusnõunikud jms) toimimist ja teha ettepanekud
selle osaliste rolli ja ülesannete ning koosseisu muutmiseks või täpsustamiseks.

Rakkerühma raport



VV ülesanded

Teadus- ja arendustegevuse korraldamisel Vabariigi Valitsus:
1) kujundab Eesti eeldusi, tingimusi ning vajadusi arvestavat teadus- ja arenduspoliitikat ning valmistab ette riigi teadus- ja
arendustegevust suunavaid valdkonna arengukavasid;
2) vähemalt kord aastas esitab peaminister Riigikogule Vabariigi Valitsuse nimel ülevaate teadus- ja arendustegevuse 
olukorrast ning valitsuse poliitikast selles valdkonnas;
3) tagab ministeeriumidevahelise koostöö teadus- ja arenduspoliitika elluviimisel, arvestades Teadus- ja Arendusnõukogu 
ettepanekuid;
41) kehtestab teaduspoliitika komisjoni moodustamise korra ja töökorra ning kinnitab valdkonna eest vastutava ministri 
ettepanekul kuni kolmeks aastaks selle koosseisu;
42) kehtestab innovatsioonipoliitika komisjoni moodustamise korra ja töökorra ning kinnitab valdkonna eest vastutava 
ministri ettepanekul kuni kolmeks aastaks selle koosseisu;
5) moodustab, korraldab ümber ja lõpetab riigi teadus- ja arendusasutuste tegevuse neid haldava ministeeriumi ettepanekul, 
kuulanud ära Teadus- ja Arendusnõukogu seisukoha;
6) otsustab Eesti osalemise rahvusvahelises teadus- ja arendustegevusalases koostöös riiklikul tasemel;
71) kehtestab riigi teaduspreemiate põhimääruse;
72) moodustab riigi teaduspreemiate komisjoni ja kinnitab valdkonna eest vastutava ministri ettepanekul selle koosseisu;
8) määrab riigi teaduspreemiad valdkonna eest vastutava ministri esildisel riigi teaduspreemiate komisjoni ettepanekute 
alusel;
9) täidab muid talle seadusega pandud ülesandeid teadus- ja arendustegevuse valdkonnas.

https://www.riigiteataja.ee/akt/dyn=113032019164&id=902696
https://www.riigiteataja.ee/akt/dyn=113032019164&id=902696
https://www.riigiteataja.ee/akt/dyn=113032019164&id=13351740;104112016013


Senised komisjonid 
• nõustab VV TAd suunavate valdkonna arengukavade küsimustes;

• nõustab VV rahvusvahelise koostöö osas TA vallas;

• esitab VV oma seisukoha VVle kinnitamiseks esitatud riiklike teadus- ja arendusprogrammide kohta;

• nõustab VV riigi jaoks oluliste teadus- ja arendusalaste projektide algatamisel;

• esitab VVle igal aastal Eesti TA aruande ning eelseisva perioodi teadus- ja arenduspoliitilised eesmärgid;

• nõustab VV riigieelarve eelnõu kujundamisel TAle ettenähtud summade osas erinevate ministeeriumide ning TA finantseerimise liikide kaupa;

• nõustab VV riigi teadus- ja arendusasutuste asutamisel, ümberkorraldamisel ja tegevuse lõpetamisel;

• täidab muid talle seadusega pandud või Vabariigi Valitsuse antud ülesandeid.

TAN

• 1) nõustab valdkonna eest vastutavat ministrit TANle arutamiseks esitatavate teemade ettevalmistamisel ning TANi poolt valdkonna eest 
vastutavale ministrile pandud ülesannete täitmisel;
2) teeb ettepanekuid Eesti teaduspoliitika kujundamiseks;
3) teeb ettepanekuid teadus- ja arendusasutuste finantseerimise põhimõtete ja strateegia kujundamiseks;
4) teeb, tulenevalt evalveerimise tulemustest, ettepanekuid riigi teadus- ja arendusasutuste moodustamise, nende ümberkorraldamise või 

tegevuse lõpetamise ning HTM valitsemisalasse kuuluvate riigi teadus- ja arendusasutuste direktorite nimetamise kohta;
5) teeb koostöös innovatsioonipoliitika komisjoniga ettepanekuid Eesti teadus- ja arendustegevust suunavate valdkonna arengukavade kohta;
6) täidab teisi talle õigusaktidega pandud ülesandeid.

Teadus-
poliitika 
komisjon

•1) nõustab valdkonna eest vastutavat ministrit TANile arutamiseks esitatavate teemade ettevalmistamisel ning TAN poolt valdkonna eest 
vastutavale ministrile pandud ülesannete täitmisel;
2) teeb ettepanekuid Eesti tehnoloogilist arendustegevust ning innovatsiooni toetava poliitika kujundamiseks ning osaleb vastavate 

strateegiadokumentide väljatöötamises;
3) teeb ettepanekuid riigi eelarvestrateegia ning iga-aastaste riigieelarve eelnõude osas tehnoloogilise arendustegevuse ning innovatsiooni 

toetamiseks;
4) teeb ettepanekuid tehnoloogilist arendustegevust ning innovatsiooni toetavate meetmete rakendamiseks või hindamiseks;
5) annab hinnangu tehnoloogilist arendustegevust ning innovatsiooni toetava poliitika rakendamisele;
6) teeb koostööd teaduspoliitika komisjoniga teaduspoliitika ja tehnoloogilist arendustegevust ning innovatsiooni toetava poliitika 

koordineerituse tagamisel;
7) täidab teisi talle õigusaktidega pandud ülesandeid.

Innovatsiooni
poliitika 
komisjon



TAIE strateegia valitsemine 

TAN

• nõustab Vabariigi Valitsust: 

• TA poliitiliste eesmärkide 
seadmisel  

• TA arengukava osas

• rahvusvahelise TA koostöö 
osas

• TA rahastamise osas

• riigile oluliste TA projektide 
algatamisel 

• riigi TA asutuste loomise, 
ümberkorraldamise või 
sulgemise osas 

Juhtkomisjon

• Seirab arengukava edenemist 

• Annab soovitusi arengukava ja 
programmide muutmiseks 

• Teeb ettepanekud hindamisteks 
ja tõhustamiskavadeks

• Hindab ja teeb ettepanekuid NS 
kasvuvaldkondade edendamise 
ja juhtimise kohta

• Arvestab TANi soovitusega 

Koordinatsioonikogu

• koordineerib riigi TA tegevuste 
kavandamist ja elluviimist 
operatiivsel tasandil  sh 
uuringute tellimist ja koostööd 
teadusasutustega 

• vahetab infot ministeeriumite 
TA kavade ja 
rahastamisplaanide kohta

• Kujundab seisukohad   
juhtkomitee ja TANi soovituste 
elluviimiseks 

2 ministrit + 18 liiget
5 HTMi poolt
5 MKMi poolt

RM, KeM, SoM, MeM, 
KaM

Riigikantselei 
2 sõltumatut eksperti 

Juhib HTM/MKM
Kõik ministeeriumid 

(teadusnõunik), 
Riigikantselei, EAS, 

ETAg

Riigikantselei ja 
TAN esitavad 
ettepanekud 

jaanuariks



TAKS § 13 (1-2 TPK, IPK) TAI juhtkomisjon on valdkonna eest vastutava(te) ministri(te) nõuandev organ, kes:
1) nõustab valdkonna eest vastutavaid ministreid Teadus- ja Arendusnõukogule arutamiseks esitatavate teemade ettevalmistamisel

ning Teadus- ja Arendusnõukogu poolt valdkonna eest vastutavale ministrile pandud ülesannete täitmisel;
2) teeb ettepanekuid Eesti teadus- ja arenduspoliitika ning innovatsioonipoliitika kujundamiseks;
3) osaleb teadus- ja arenduspoliitika ja innovatsioonipoliitika arenguid suunavate arengukavade koostamises ja muutmises;
4) teeb ettepanekuid teadus- ja arendusasutuste finantseerimise põhimõtete ja strateegia kujundamiseks;
5) teeb, tulenevalt evalveerimise tulemustest, ettepanekuid riigi teadus- ja arendusasutuste moodustamise, nende

ümberkorraldamise või tegevuse lõpetamise kohta ning Haridus- ja Teadusministeeriumi valitsemisalasse kuuluvate riigi teadus- ja
arendusasutuste direktorite nimetamise kohta;

6) teeb ettepanekuid riigi eelarvestrateegia ning iga-aastaste riigieelarve eelnõude osas teadus.- ja arendustegevuse ning
innovatsiooni toetamiseks;

7) teeb ettepanekuid teadus- ja arendustegevust ning innovatsiooni toetavate meetmete rakendamiseks või hindamiseks;
8) annab hinnangu teadus- ja arendustegevust ning innovatsiooni toetava poliitika sh valdkonna arengukavade elluviimiseks;
9) täidab teisi talle õigusaktidega pandud ülesandeid.

TAIE eelnõu - TAIE juhtkomisjon:
1) Seirab arengukava edenemist;
2) Annab soovitusi programmide ja arengukava muutmiseks;
3) Hindab TAIE fookusvaldkondade edendamist ja teeb ettepanekuid nende muutmise kohta;
4) Arvestab TAN soovitustega.

TPK ja IPK asendab TAI juhtkomisjon: aruteluks

KAS ESITATUD ETTEPANEK ON ASJAKOHANE JA PIISAV? 



• Analoog EL asjade koordinatsioonikogule 
• Peamine funktsioon TA poliitika koordineerimine sh 

1) Valdkondliku ja valdkonnaülese teadus- ja arendustegevuse ning innovatsioonipoliitika
planeerimise, kujundamise ja elluviimise ning poliitikaalgatuste väljatöötamise ja elluviimise
koordineerimine;

2) Vabariigi Valitsusele ja TANile esitatavate TAId puudutavate seisukohtade ja ettepanekute
kooskõlastamine ja erimeelsuste lahendamine ministeeriumite vahel

3) ministeeriumite ülese rahvusvahelise teadus- ja arendustegevusalase koostöö koordineerimine
(sh EL raamprogramm).

• TA koordinatsioonikogu alalisteks liikmeteks on kõikide ministeeriumide ametnikud, kes juhivad või 
koordineerivad ministeeriumi TA suunalist tööd;
• 1 liige igast ministeeriumist ja Riigikantseleist, minister määrab, eeldatavalt teadusnõunik, kuid 

võib olla ka mõni teine teadus- ja arendustegevusega tihedalt kokkupuutuv ametnik 
• ETAGi esindaja 
• EAS esindaja 

• Koordinatsioonikogu tööd juhiks ja korraldaks koostöös HTM ja MKM vastavalt oma 
vastutusvaldkondadele 

TAI koordinatsioonikogu: aruteluks 



(1) Kõigi ministeeriumide ülesanded teadus- ja arendustegevuse valdkonnas on:
1) oma valitsemisalale tarviliku teadus- ja arendustegevuse ning selle finantseerimise korraldamine,
arvestades evalveerimiste tulemusi ning nendega kaasnevaid hinnanguid ja soovitusi;
2) riiklike teadus- ja arendusprogrammide väljatöötamine ning nende täitmise korraldamine ning oma
valitsemisala teadus- ja arendusprogrammide väljatöötamine ning nende täitmise korraldamine;
3) oma valitsemisalasse kuuluvate riigi teadus- ja arendusasutuste põhimääruste kinnitamine;
4) oma valitsemisalasse kuuluva teadus- ja arendustegevuse finantseerimiseks vajalike vahendite
põhjendamine ja määramine valitsemisala eelarve projekti koostamisel ning nende teadus- ja
arendusasutuste eelarvete kinnitamine riigieelarves valitsemisala teadus- ja arendustegevuseks eraldatud
summade ulatuses.

Ministeeriumite ülesanded TAKSis (§13): aruteluks

MILLISES OSAS VAJAB MUUTMIST?  



(2) Lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatule Haridus- ja Teadusministeerium:
1) teostab riiklikku teaduspoliitikat ning korraldab teadus- ja arendustegevust;
2) töötab välja ja esitab Vabariigi Valitsusele ettepanekuid teaduspoliitika kohta;
3) korraldab teadus- ja arendusasutuste teadus- ja arendustegevuse finantseerimist;
4) korraldab teadusraamatukogudele teadusinformatsiooni hankimise finantseerimist;
5) koordineerib riiklikul tasandil rahvusvahelist teadusalast koostööd ja korraldab selle finantseerimist;
6) koordineerib teadusraamatukogude ühtse komplekteerimiskava koostamist;
7) korraldab teadus- ja arendustegevuse evalveerimist või volitab selleks vastava halduslepingu sõlmimisega riigi
asutatud sihtasutust ning teostab selle üle järelevalvet;
8) korraldab teaduse valdkonna riiklikke konkursse ja kehtestab nende läbiviimise tingimused ja korra;
9) täidab muid käesoleva lõike punktides 1–8 nimetatud valdkondades temale seadusega või seaduse alusel pandud
ülesandeid.

(3) Lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatule Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium:
1) korraldab tehnoloogilist arendustegevust ja innovatsiooni;
2) töötab välja ja esitab Vabariigi Valitsusele ettepanekuid tehnoloogilise arendustegevuse ning innovatsioonipoliitika
kohta;
3) korraldab rakendusuuringute, arendustegevuse ja innovatsiooni finantseerimist;
4) koordineerib ja korraldab rahvusvahelist tehnoloogiaalast koostööd ning vajadusel korraldab selle Eesti-poolset
finantseerimist;
5) täidab muid käesoleva lõike punktides 1–4 nimetatud valdkondades temale seadusega või seaduse alusel pandud
ülesandeid.

HTM ja MKM ülesanded TAKSis



(1) Eesti Teadusagentuur on riigi sihtasutus, mis:
1) korraldab ja viib läbi uurimistoetuste taotluste hindamist;
3) määrab uurimistoetused;
4)korraldab teadusprogrammides, sealhulgas rahvusvahelistes teadusprogrammides osalemiseks võetud kohustuste täitmist;
5) analüüsib uurimistoetuste kasutamise tulemuslikkust ja mõju ühiskonnas;
6) jälgib ja analüüsib uurimistoetuse kasutamisel tekkinud teadusliku informatsiooni avalikku kättesaadavust ning teaduseetika
põhimõtete ja hea teadustava järgimist uurimistoetuste kasutamisel;
7) täidab teisi talle õigusaktidega pandud ülesandeid.

(2) Eesti Teadusagentuur:
1) kaasab oma tegevusse pädevaid eksperte ning arvestab otsuste tegemisel nende hinnanguid;
2) tegutseb kooskõlas teadus- ja arendustegevust suunavate valdkonna arengukavadega;
3) lähtub oma tegevuses teadusele omastest eetilistest põhimõtetest ja headest tavadest.
(3) Eesti Teadusagentuuril on teadus- ja arendustegevuse eri valdkondade tunnustatud teadlastest koosnev hindamisnõukogu,
mis hindab uurimistoetuste taotlusi järjepidevalt, asjatundlikult ja sõltumatult ning lähtub teaduseetika põhimõtetest ja heast
teadustavast.
(5) Eesti Teadusagentuuri hindamisnõukogu moodustamise korra ja töökorra kehtestab valdkonna eest vastutav minister
määrusega.
(6) Eesti Teadusagentuuris teostab riigi asutajaõigusi Haridus- ja Teadusministeerium.

Eesti Teadusagentuur: aruteluks

MILLISES OSAS VAJAB MUUTMIST?
KAS ANALOOGSET REGULATSIOONI ON VAJA INNOVATSIOONI KOHTA?   



1. Peatükk Üldsätted
§ 4. Eesti Teaduste Akadeemia

(1) Eesti Teaduste Akadeemia on kõrge teadusliku kvalifikatsiooniga teadlaste ühendus, mille ülesandeks on aidata
kaasa Eesti teaduse arengule ja taseme tõstmisele ning teadustulemuste rakendamisele Eesti huvides.

(2) Eesti Teaduste Akadeemia on avalik-õiguslik juriidiline isik, kes tegutseb Eesti Teaduste Akadeemia seaduse,
käesoleva seaduse, teiste õigusaktide ja oma põhikirja alusel.

(3) Eesti Teaduste Akadeemia korraldab avaliku konkursi uurija-professori valimiseks, lähtudes sellest, et uurija-
professoriks võib kandideerida isik, kes on töötanud akadeemiliste ametikohtade kõrgematel astmetel vähemalt kümme
aastat ja kelle juhendamisel on kaitstud doktorikraade. Uurija-professorile makstakse uurija-professori tasu
riigieelarvest Haridus- ja Teadusministeeriumi eelarve kaudu või muudest Eesti Teaduste Akadeemiale selleks otstarbeks
eraldatud vahenditest.

Eesti Teaduste Akadeemia: aruteluks

MILLISES OSAS VAJAB MUUTMIST?   
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