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Võtsid osa: Avo Ennok, Stefan Groote, Kaidi Koort, Alar Sepp ja Kersti Taal.
Päevakord:


Eelmise juhatuse koosoleku protokolli kinnitamine (juhatuse liikmed);



Kollektiivlepingu läbirääkimiste ajakava (Alar Sepp, Stefan Groote);



Üldkoosoleku ettevalmistamine (juhatuse liikmed);



Kodulehe union.ee täiendamine (Alar Sepp);



Põhikirja täiendamine (juhatuse liikmed);



Muud küsimused: koostöö Haritlaste Ametiühinguga, Eesti Maaülikooli AÜ-ga,
Tallinna Ülikooli AÜ-ga ja COHEHRE liikmesinstitutsioonidega (juhatuse liikmed).



Eelmise juhatuse koosoleku protokolli kinnitamine (juhatuse liikmed);

Kuulati:
Alar Sepp: Teen ettepaneku kinnitada 22. veebruari 2018 juhatuse koosoleku protokoll.
Otsustati:
TÜ Ametiühingu juhatus otsustas kinnitada 22. veebruari juhatuse koosoleku protokolli.


Kollektiivlepingu läbirääkimiste ajakava (Alar Sepp, Stefan Groote);

Kuulati:
Alar Sepp: Käisime täna kohtumas Tartu Ülikooli kollektiivlepingu läbirääkijatega, kelleks
olid kantsler Meelis Luht, personaliosakonna juhataja Kristi Kuningas, personalitöö jurist
Helin Jaakma ja nõunik Kstina Vallimäe. Mina tõin läbirääkimistel välja kaks põhimõtet. Kui
pole kokku lepitud kõikides punktides, siis pole kokku lepitud milleski. Teine punkt oli see, et
kui midagi arutatakse, siis peavad mõlemal osapoolel olema samad dokumendid. Milline
mulje jäi, Stefan?
Sõnavõtud:
Stefan Groote: Tartu Ülikool vaatab, millised kohustused neile tulevad kollektiivlepingu
raames.
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Alar Sepp: Tööheaolukeskus pole kellelegi kohustus. Kui saame rahastuse, siis teeme.
Kollektiivlepingu läbirääkimiste ajakava kohta nii palju, et hetkel on plaanis kolm koosolekut.
Esimesel koosolekul on plaanis kollektiivlepingu esimene ja teine peatükk. Teisel koosolekul
on plaanis kollektiivlepingu kolmas peatükk ja kolmandal koosolekul neljas ja viies peatükk.
Kui see õnnestub, siis suurepärane. Järgmine kollektiivlepingu läbirääkimiste koosolek
toimub 10. aprillil kell 15.00. See on esimene koosolek, kus hakkame kollektiivlepingut
sisuliselt arutama. 10. aprillil toimuval koosolekul osalevad lisaks minule Tauri Tampuu ja
Kaidi Koort. Kahjuks ei saa osaleda Stefan Groote ja Henn Käärik.
Otsustati:
Järgmine kollektiivlepingu läbirääkimiste koosolek toimub 10. aprillil kell 15.00. Koosolekust
võtavad osa Alar Sepp, Tauri Tampuu ja Kaidi Koort.


Üldkoosoleku ettevalmistamine (juhatuse liikmed);

Kuulati:
Alar Sepp: Praeguse seisuga on tulemas üldkoosolekule vähem kui 20 liiget, aga osalejaid
tuleb kindlasti juurde saada. Koosolekul teeme presiidiumilaua, kus istuvad juhatuse liikmed.
Soovin, et üldkoosoleku alguses toimub stipendiumi üleandmine. Kaidi on kokku leppinud, et
TÜ Sihtasutuse juhataja Triin Vakker annab üldkoosolekul stipendiaadile pidulikult üle lilled
ja diplomi. Ametiühingu liikmetele pakume suupisteid ja teed. Toitlustamine toimub
üldkoosoleku lõpus.
Sõnavõtud:
Kaidi Koort: Homme teen meeldetuletuskirja listile seoses üldkoosolekuga ja hiljem hakkan
saatma personaalseid kirju, et osalejaid juurde saada. Mina teen ettepaneku tellida
üldkoosolekuks soolased ja magusad kringlid. Joogiks võiks pakkuda mahla ja teed.
Otsustati:
TÜ Ametiühingu juhiabi jätkab üldkoosoleku ettevalmistamisega.


Kodulehe union.ee täiendamine (Alar Sepp);

Kuulati:
Alar Sepp: Käisin koos Tauriga kohtumas Tallinna Ülikooli Ametiühingu juhatusega, kes oli
väga huvitatud meie ametiühingust ja põhjalikult tutvunud TÜ Ametiühingu kodulehega. TLÜ
Ametiühing uuris, miks meie ei ole liitunud UNIVERSITAS-ega. Nad olid väga huvitatud TÜ
Ametiühingu teabepäevast „Palk ja pension“, mis toimus veebruaris. Seda uudist on vaadatud
193 korda. TÜ Ametiühing plaanib teha teabepäeva karjäärimudeli teemal, millest oli
huvitatud ka TLÜ Ametiühing. Meie kodulehekülg töötab ja TÜ Ametiühingu kohta saadakse
infot veebilehe kaudu. Rääkisin, et meil on käimas kollektiivlepingu läbirääkimised ja
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põhikirja uuendamine. TLÜ Ametiühing suhtus väga hästi minu ideesse luua ülikoolide
ametiühingute esimeeste nõukogu. TLÜ Ametiühing võttis meiega ise ühendust.
Otsustati:
TÜ Ametiühingu juhatus võttis teadmiseks kodulehega www.union.ee seotud informatsiooni.


Põhikirja täiendamine (juhatuse liikmed);

Kuulati:
Alar Sepp: Kas juhatuse liikmed on üle vaadanud põhikirja uuendused? Tean, et Kaidi ja
Tauri on tegelenud põhikirja muutmisega. Olen tänulik, kui kõik vaatavad põhikirja üle ja
annavad teada oma ettepanekutest. Üldkoosolekuks peab olema valmis täiendatud põhikiri.
Otsustati:
TÜ Ametiühingu juhatuse liikmed vaatavad põhikirja üle ja annavad enda ettepanekutest
teada enne üldkoosolekut.


Muud küsimused: koostöö Haritlaste Ametiühinguga, Eesti Maaülikooli AÜ-ga,
Tallinna Ülikooli AÜ-ga ja COHEHRE liikmesinstitutsioonidega (juhatuse
liikmed).

Kuulati:
Alar Sepp: Kaidi on vaadanud, et juhatuse liikmetel hakkavad volitused lõppema.
Sõnavõtud:
Kaidi Koort: Loen ette ühe lause 2016. aasta üldkoosoleku protokollist. Otsustati: Juhatuse
liikmetena jätkavad Kersti Taal, Stefan Groote ja Avo Ennok. Maikuus juhatuse liikmete
volitused lõppevad ja seetõttu on vaja üldkoosolekul pikendada juhatuse liikmete volitusi.
Otsustati:
TÜ Ametiühingu juhatuse liikmete volitusi pikendatakse üldkoosolekul.
 Koondamine TÜ Raamatukogus
Kuulati:
Alar Sepp: TÜ Ametiühing on saanud informatsiooni, et TÜ Raamatukogus koondati märtsi
alguses neli referenti, kellest kolm on ametiühingu liikmed. Nüüd hakkame saatma kirju ja
küsima infot koondamiste kohta raamatukogus. Kirjutan rektori kohusetäitjale. Kas Kersti on
nõus kirja koostamise enda peale võtma?
Sõnavõtud:
Kersti Taal: Jah olen nõus selle ülesande enda peale võtma.
Otsustati:
TÜ Ametiühingu juhatus saadab kirja, mis on seotud koondamistega TÜ Raamatukogus.
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 Koostöö Haritlaste Ametiühinguga, Eesti Maaülikooli AÜ-ga, Tallinna Ülikooli
AÜ-ga ja COHEHRE liikmesinstitutsioonidega (juhatuse liikmed)
Kuulati:
Alar Sepp: Minu arvates on vaja Haritlaste Ametiühingule maksta kõrget liikmemaksu ja
tulevikus võiksime kuuluda Eesti Ametiühingute Keskliitu teise organisatsiooni kaudu. TÜ
Ametiühing

teeb

koostööd

Eesti

Maaülikooli

Ametiühingu

ja

Tallinna

Ülikooli

Ametiühinguga. COHEHRE-ga liitumise otsustab üldkoosolek. Minu arvates me võiksime
astuda COHEHRE-sse, sest võimalus on saada projekte. Toetage mind COHEHRE-ga
liitumisel.
Otsustati:
TÜ Ametiühingu juhatus otsustas, et jätkame koostööd Eesti Maaülikooli Ametiühingu ja
Tallinna Ülikooli Ametiühinguga. TÜ Ametiühingu üldkoosolek otsustab, kas liitutakse
COHEHRE-ga või mitte.

Juhataja

Protokollija

Alar Sepp

Kaidi Koort

(Allkiri)

(Allkiri)
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