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Päevakord:


25. jaanuari 2018 TÜ Ametiühingu juhatuse koosoleku protokolli kinnitamine
(juhatuse liikmed);



Liikmeskonnast: uued ja lahkuvad liikmed (Kaidi Koort ja Alar Sepp);



Uus leping: TÜ Ametiühingu spetsialisti leping (Alar Sepp);



TÜAÜ põhikirja muutmine (Tauri Tampuu ja Alar Sepp);



Kohtumised: EAKL-i juhatuse esimehega, TÜ rektori kohusetäitjaga rektori
ideehommikul ja dekaanidega (Tauri Tampuu, Alar Sepp);



Pärnu puhkekoha edasiarendamine (Kaidi Koort ja Alar Sepp);



TÜ Ametiühingu 28.03.2018 üldkoosoleku ettevalmistamine (juhatuse üldine arutelu);



Kohal algatatud küsimused: kollektiivlepingu läbirääkimistest, teabepäeva „Palk ja
pension” tulemused, Professoriliito kutse, Tampere 3 koostööprojekt (juhatuse üldine
arutelu).



25. jaanuari 2018 TÜ Ametiühingu juhatuse koosoleku protokolli kinnitamine
(juhatuse liikmed);

Kuulati:
Alar Sepp: Teen ettepaneku kinnitada 25. jaanuari juhatuse koosoleku protokoll.
Otsustati:
TÜ Ametiühingu juhatus otsustas kinnitada 25. jaanuari juhatuse koosoleku protokolli.


Liikmeskonnast: uued ja lahkuvad liikmed (Kaidi Koort ja Alar Sepp);

Kuulati:
Alar Sepp: TÜ Ametiühingusse tulid juurde uued liikmed. Üks uus liige on noor inimene,
kelle nimi on Nele ja tema liitus ametiühinguga kodulehe kaudu.
Sõnavõtud:
Kaidi Koort: Nele on eesti foneetika teadur. Teine uus liige on Kristin, kes töötab Tartu
Ülikoolis professorina. Kahjuks on olnud ka lahkuvaid liikmeid. TÜ Ametiühingust lahkusid
loodus- ja täppisteaduste valdkonna professor ja TÜ raamatukogu töötaja. Kui ametiühingu
liige on minule teada andnud, et ta soovib ametiühingust välja astuda ja pole avaldust koos
allkirjaga esitanud, siis olen sageli küsinud ametiühingust lahkumise põhjuse kohta. Kui
minuni on jõudnud kirjalik lahkumisavaldus koos allkirjaga, siis olen dokumendi esitanud TÜ
rahandusosakonnale.
Alar Sepp: Edaspidi saada kõik ametiühingust väljaastumisega seotud avaldused minule edasi
ja mina üritan liikmed ümber veenda.
Kaidi Koort: Kui ametiühingu liige on esitanud kirjaliku avalduse sooviga ametiühingust välja
astuda, siis on keeruline teda ümber veenda. Hetkel on ametiühingu liikmeid kokku 200.
Andu Rämmer: Kui palju on teil vanu liikmeid?
Alar Sepp: TÜ raamatukogust on päris palju vanu liikmeid ja ka teistest valdkondadest. Alati
saab ametiühingu liiget ümber veenda liikmeskonda edasi jääma.
Otsustati:
TÜ Ametiühingu juhatus võttis teadmiseks uute ja lahkuvate liikmetega seotud
informatsiooni.


Uus leping: TÜ Ametiühingu spetsialisti leping (Alar Sepp);

Kuulati:
Alar Sepp: Olen Tauri tööga väga rahul ja jätkame lepingulist töösuhet.
Sõnavõtud:
Kersti Taal: Millise koormusega töö jätkub ja kui pikaks ajaks?
Alar Sepp: Töökoormus on endiselt 0,6 ja tööleping on suve lõpuni. Töö lõpeb siis, kui Tauri
läheb doktoriõppesse.
Otsustati:
TÜ Ametiühingu juhatus võttis teadmiseks spetsialisti lepinguga seotud informatsiooni.


TÜAÜ põhikirja muutmine (Tauri Tampuu ja Alar Sepp);

Kuulati:
Alar Sepp: TÜ Ametiühingu põhikirja on vaja muuta, sest hetkel ei ole põhikirja järgi
palgalised töötajad TÜ Ametiühingu liikmed. Samuti on meie seas üks liige, kes ei tööta enam

Tartu Ülikoolis, aga maksab kord kuus liikmemaksu ja seega on edasi ametiühingu liige.
Sellised erandid peaksid olema võimalikud. Põhikirjas on vaja sõna komitee ära muuta ja veel
mitmed teised asjad.
Otsustati:
TÜ Ametiühingu juhatus otsustas, et TÜAÜ põhikirja muudetakse üldkoosolekul, mis toimub
28. märtsil.


Kohtumised: EAKL-i juhatuse esimehega, TÜ rektori kohusetäitjaga rektori
ideehommikul ja dekaanidega (Tauri Tampuu, Alar Sepp);

Kuulati:
Alar Sepp: Kohtumisi on olnud üllatavalt palju. Olen kohtunud korduvalt Eesti
Ametiühingute Keskliidu esimehe Peep Petersoniga. Oleme rääkinud ajakirja väljaandmisega
seotud teemal, samuti teabepäevast ja koolitustest. Aprillis on plaanis koos Eesti
Ametiühingute Keskliiduga korraldada usaldusisikute koolitus, mis on ühepäevane. Palun
kõigil mõelda, kes võiksid olla usaldusisiku kandidaadid. Plaanis on jätkata ka teabepäevade
korraldamist. Näiteks teabepäev karjääri teemal. Osalesin koos Tauriga TÜ rektori
kohusetäitja Tõnu Lehtsaare ideehommikul, kus keskenduti suhtekliimale Tartu Ülikoolis ja
samuti oli vaatluse all töörahuloluküsitlus. Olen kohtunud mitmete dekaanidega. Teabepäeval
„Palk ja pension” oli kohal sotsiaalteaduste valdkonna dekaan Raul Eamets, kes pidas
ettekande. Minule jättis tema ettekanne väga huvitava ja sümpaatse mulje. Eile kohtusin
humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna dekaani Margit Sutropiga, kes on raamatukogu
olukorraga kursis. Margit Sutrop kandideerib taas TÜ rektoriks.
Otsustati:
TÜ Ametiühingu juhatus võttis teadmiseks juhatuse esimehe kohtumistega seotud
informatsiooni.


Pärnu puhkekoha edasiarendamine (Kaidi Koort ja Alar Sepp);

Kuulati:
Alar Sepp: Eelmisel aastal ostsin Pärnu puhkekodusse uut voodipesu ja teisi vajalikke asju.
Kasum oli üle 800 euro. Minu mõte edasiarendamise osas on see, et võiks läbi viia küsitluse
kõikide ametiühingu liikmete hulgas ja küsida nende soovide kohta. Küsitlus ei hõlmaks
ainult Pärnu puhkekodu, vaid teisi teemasid. Mõned Pärnu puhkekoduga seotud arved tulid
hiljem, mis polnud just kõige õigem ja see jäi minu jaoks arusaamatuks. Paremaks on Pärnu
puhkekodus läinud see, et puhkeruumis saab kohvi keeta. Eelmisel aastal ostsin Pärnu
puhkekodusse kaks uut moppi koos ämbritega. Minu küsimus on see, et mida tehakse
moppidega kümne kuu jooksul. Kas need on pandud kõrvale või on mopid kasutusel? Kui

mopid on kasutusel, siis neid varsti jälle pole ja peame mopid igal aastal uuesti ostma.
Sõnavõtud:
Kaidi Koort: Sellel aastal saatis minule kirja Pärnu Raeküla Koolist Pille Paulberg juba
jaanuaris. Leppisime kokku majutamise alguse ja lõpu. Majutamine algab 3. juulil ja lõpeb 7.
augustil. Pille Paulbergi sõnul on Pärnu Linnavalitsuses toimumas suured muudatused ja võib
juhtuda, et sellel aastal küsitakse puhkaja eest kõrgemat hinda.
Otsustati:
TÜ Ametiühingu juhatus võttis teadmiseks juhatuse esimehe mõtted seoses Pärnu puhkekoha
edasiarendamisega. Majutamine hooajalises Pärnu puhkekodus toimub 2018. aastal
ajavahemikus 3. juuli kuni 7. august.


TÜ Ametiühingu 28.03.2018 üldkoosoleku ettevalmistamine (juhatuse üldine
arutelu);

Kuulati:
Alar Sepp: TÜ Ametiühingu üldkoosolek toimub 28. märtsil samas ruumis, kus leidis aset
palga- ja pensioniteemaline teabepäev. Üldkoosolek toimub õppehoones Lossi 36 ruumis 103.
Tauri ja Kaidi on tegelenud ruumi broneerimisega.
Ma soovin, et sellel korral teeme presiidiumilaua, kus istuvad juhatuse liikmed ja protokollija.
Toitlustamine toimub pärast üldkoosolekut. Diplomi ja lilled stipendiaadile toob Tartu
Ülikooli Sihtasutuse juhataja. Üldkoosolekut alustame stipendiumi üleandmisega.
Sõnavõtud:
Tauri Tampuu: Mina ei saa osaleda üldkoosolekul, sest olen sel ajal välismaal.
Otsustati:
TÜ Ametiühingu juhatus otsustas, et üldkoosolek toimub 28. märtsil kell 17.00 ja koosoleku
korraldamisega tegeleb juhiabi.


Kohal algatatud küsimused: kollektiivlepingu läbirääkimistest, teabepäeva „Palk
ja pension” tulemused, Professoriliito kutse, Tampere 3 koostööprojekt (juhatuse
üldine arutelu).

Kuulati:
Alar Sepp: Minuga võttis TÜ personaliosakonnast ühendust Kristi Kuningas ja ütles, et seoses
Eesti Vabariigi aastapäeva üritustega on olnud väga kiire aeg ja kollektiivlepingu
läbirääkimised algavad märtsikuus. Olin sellega nõus. Teabepäev „Palk ja pension” oli
edukas. Esinejad olid tippspetsialistid ja kuulajad motiveeritud ettekannete kuulamisele.
Professoriliitolt oleme saanud kutse, aga veel ei tea, kes läheb esindama TÜ Ametiühingut.
Tampere 3 koostööprojekt tähendab seda, et kolm ülikooli liituvad. Kokku on lepitud nii, et

aset leiab kohtumine. Võimalik koostööprojekt nendega on tööhõive teemaline. Sellega on
koosolek lõppenud.
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