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Võtsid osa: Avo Ennok, Kaidi Koort, Alar Sepp, Kersti Taal ja Tauri Tampuu.
Päevakord:


Eelmise juhatuse koosoleku protokolli kinnitamine (juhatuse liikmed);



Kollektiivlepingu läbirääkimiste edenemine (Alar Sepp, Tauri Tampuu);



Usaldusisiku koolituse ettevalmistamine (juhatuse liikmed);



Uute liikmete värbamise ettevalmistamine ja lahkuda soovivate liikmete motiveerimine
(Alar Sepp, Tauri Tampuu);



Muud küsimused: koostöö TÜÜE-ga ja COHEHRE liikmesinstitutsioonidega
(juhatuse liikmed).



Eelmise juhatuse koosoleku protokolli kinnitamine (juhatuse liikmed);

Kuulati:
Alar Sepp: Teen ettepaneku kinnitada 19. märtsi juhatuse koosoleku protokoll.
Otsustati:
TÜ Ametiühingu juhatus otsustas kinnitada 19. märtsi juhatuse koosoleku protokolli.


Kollektiivlepingu läbirääkimiste edenemine (Alar Sepp, Tauri Tampuu);

Kuulati:
Alar Sepp: Toimus teine kohtumine. Tartu Ülikooli poolt osalesid kollektiivlepingu läbirääkimistel
personaliosakonna juhataja, kantsler ja kaks juristi. TÜ Ametiühingu esindajad läbirääkimistel olid
Tauri, Kaidi, praktikant ja mina. Peamine rääkija kollektiivlepingu läbirääkimistel oli Tauri. Annan
sõna Taurile.
Sõnavõtud:
Tauri Tampuu: Kollektiivlepingu läbirääkimistel oli positiivne õhkkond. Arutluse all oli
ametiühingu kaasatus. Oluline on, et ametiühing oleks kaasatud otsuste tegemise juures, sest sel
juhul on võimalik teada, mis toimub ülikoolis. Ilmselt ülikool annab ametiühingule võimaluse olla
esindatud juhtimisistungitel ilma hääleõiguseta. Hetkel ei saa ametiühingut kaasata hääleõigusega,
sest see tähendab ülikooliseaduse muutmist.
Avo Ennok: See on väga suur edusamm, kui TÜ Ametiühing saab olla osaleja.
Tauri Tampuu: Arvan, et tuleb miinimumprogramm. Ametiühingule hääleõigusega osalemist ei anta.
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Positiivne on see, et Tartu Ülikool on andnud TÜ Ametiühingule võimaluse kasutada kahte ülikooli
peahoone ruumi koosolekute ja teiste ürituste korraldamiseks. Saime ruumide kasutamisõiguse
kantsleri korraldusega. TÜ Ametiühingu eesmärk on olla kaasatud juhtorganites. See on väga
oluline.
Otsustati:
TÜ Ametiühingu juhatus võttis teadmiseks kollektiivlepingu läbirääkimistega seotud info.


Usaldusisiku koolituse ettevalmistamine (juhatuse liikmed);

Kuulati:
Alar Sepp: Tean, et usaldusisiku koolitusele on tulemas Tallinna Ülikooli Ametiühingu ja Eesti
Maaülikooli Ametiühingu liikmed.
Sõnavõtud:
Tauri Tampuu: Usaldusisiku koolitus toimub 7. mail TÜ peahoone ruumis. Kaidi tegeleb
kommunikatsiooniga ja Tartu Ülikooli infokanalites ilmub teade. Koolitus kestab pool päeva.
Koolitajad on Peep Peterson, Arno Arukask ja Heiki Lill.
Kaidi Koort: Teade ilmub homme ülikooli siseveebis ja esmaspäeval UT infokirjas. Minu arvates
võiks koolituse eesmärk olla usaldusisiku saamine TÜ Ametiühingule. See on suur probleem, et
ametiühingul pole usaldusisikut ja selle tõi välja isegi TÜ pesronaliosakonna juhataja
kollektiivlepingu läbirääkimistel.
Alar Sepp: Hetkel on TÜ Ametiühingul kaks usaldusisiku kandidaati.
Otsustati:
TÜ Ametiühing korraldab 7. mail koostöös Eesti Ametiühingute Keskliiduga usaldusisiku koolituse.


Uute liikmete värbamise ettevalmistamine ja lahkuda soovivate liikmete motiveerimine
(Alar Sepp, Tauri Tampuu);

Kuulati:
Alar Sepp: Kui keegi ametiühingu liikmete hulgast soovib lahkuda, siis soovin, et sellest antakse
minule teada. Arvan, et oskan inimesi päris hästi veenda.
Sõnavõtud:
Kaidi Koort: Olen teile saatnud edasi liikmete kirju, kes on esitanud lahkumisavalduse, aga kui liige
ei vasta teie kirjale, siis see ei tähenda, et ta soovib ametiühingusse edasi jääda. See tähendab, et
liikmel pole soovi edasi jääda vaatamata teie veenmisele ja pakkumisele jääda ametiühingusse edasi.
Liikme lahkumisavaldus on ikka kehtiv.
Alar Sepp: Nii ja naa. See on tõlgendamise küsimus. Mina soovin lahkuva liikmega ise suhelda ja
annan Kaidile hiljem vastuse. Kui juhiabi saab liikmelt lahkumisavalduse, siis soovin, et avaldus
saadetakse minule kohe edasi ja suhtlen ise lahkuva liikmega.
Kaidi Koort: Kui liige ei vasta teie kirjale, siis tähendab see, et ta ei soovi ametiühingusse edasi
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jääda ja pole ümber mõelnud. Teine probleem on see, et kui ametiühing ei lõpeta õigeaegselt
liikmemaksu mahaarvamist, siis võib juhtuda, et liige võib hiljem hakata ametiühingult raha tagasi
küsima.
Alar Sepp: Kui tekib probleem, siis võin raha enda taskust kinni maksta. Uueks liikmeks saab tulla
TÜ Ametiühingu kaudu.
Tauri Tampuu: TÜ Ametiühingusse tulevad kaks kommunikatsioonipraktikanti mais ja juunis.
Praktikantide üks tööülesanne on teha ametiühingut tutvustav videoklipp, mis on üks osa
värbamiskampaaniast. Eesti Ametiühingute Keskliidul toimub mais värbamiskampaania ja võtan
koos Kaidiga osa koosolekust. TÜ Ametiühing osaleb Eesti Ametiühingute Keskliidu
organiseerimiskampaanias. Eesmärk on tõmmata ametiühingule tähelepanu ja saada uusi liikmeid.
Otsustati:
TÜ Ametiühingu juhatus otsustas, et kui liige soovib ametiühingust välja astuda, siis suhtleb
lahkuva liikmega esimees. Juhiabi saadab juhatuse esimehele kirja edasi, kuid ise ei tegele lahkuva
liikmega.
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Muud küsimused: koostöö TÜÜE-ga ja COHEHRE liikmesinstitutsioonidega
(juhatuse liikmed).

Kuulati:
Alar Sepp: Kui Reelika Alunurm oli Tartu Ülikooli Üliõpilaskonna esindaja, siis pakkusin välja, et
TÜ Ametiühingu juhatus võiks kohtuda TÜ Üliõpilaskonna juhatusega, aga Alunurmele see idee ei
meeldinud. Nüüd on uus juhatus ja me võiksime kohtuda TÜ Üliõpilaskonna juhatusega ning
nendega teha koostööd. COHEHRE-ga on TÜ Ametiühing liitunud. Tauri tutvus COHEHRE
dokumentidega.
Otsustati:
TÜ Ametiühingu juhatus otsustas teha koostööd Tartu Ülikooli Üliõpilaskonna ja COHEHRE-ga.


Osaline prillide kompensatsioon

Kuulati:
Alar Sepp: TÜ Ametiühingu liige soovib saada osalist prillide kompensatsiooni.
Otsustati:
TÜ Ametiühingu juhatus otsustas TÜ Raamatukogu töötajale maksta osalist prillide
kompensatsiooni summas 30 eurot.
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