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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 allkirjastamine (Alar Sepp);

•

Liikmeskonna juurdekasv (juhatuse liikmed);

•

Uute liikmete vastuvõtmine TÜ Ametiühingusse ja kinnitamine juhatuse poolt
(juhatuse liikmed);

•

Koostöö Nordplus projektis ja COHEHRE liikmena (Alar Sepp);

•

Matusetoetused (juhatuse liikmed);

•

Prillide toetuse maksmine (juhatuse liikmed);

•

Hooajaline Pärnu puhkekodu: kohtade täituvus ja varustuse uuendamine (Kaidi
Koort);

•

Muud küsimused (juhatuse liikmed).

•

Eelmise juhatuse koosoleku protokolli kinnitamine (juhatuse liikmed);

Kuulati:
Alar Sepp: Teen ettepaneku kinnitada maikuu juhatuse koosoleku protokoll.
Otsustati:
TÜ Ametiühingu juhatus otsustas kinnitada eelmise juhatuse koosoleku protokolli.
•

Kollektiivlepingu allkirjastamine (Alar Sepp);

Kuulati:
Alar Sepp: Uue kollektiivlepingu allkirjastamine toimub 9. juulil kell 11.00. Juhatuse liikmed
on oodatud osalema. Tegemist on piduliku sündmusega. Kollektiivlepingule kirjutab Tartu
Ülikooli poolt alla rektori kohusetäitja Tõnu Lehtsaar.
Sõnavõtud:
Kaidi Koort: Plaanin kirjutada pressiteate kollektiivlepingu allkirjastamisest.
Otsustati:
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TÜ Ametiühingu juhatus võttis teadmiseks kollektiivlepingu allkirjastamisega seotud info.
•

Liikmeskonna juurdekasv (juhatuse liikmed);

Kuulati:
Alar Sepp: TÜ Ametiühing on saanud juurde uusi liikmeid ja viimati tuli kodulehe kaudu
liikmeks ülikooli töötaja, kes töötab sisekliinikus sekretärina. Uusi liikmeid võiks juurde
saada just kliinikust. Sealt on keeruline uusi liikmeid saada, sest enamus kuulub Eesti Arstide
Liitu. Teine koht, kuhu TÜ Ametiühing võiks minna seoses uute liikmete värbamisega, on TÜ
füüsika instituut.
Sõnavõtud:
Kaidi Koort: Annan täpse ülevaate uute liikmete kohta. Maikuus tuli TÜ Ametiühingusse
kolm uut liiget ja juunikuus täpselt samasugune arv uusi liikmeid. Seeniorliikmed tulid
ametiühingusse soodsama Pärnu puhkekodu hinna pärast.
Otsustati:
TÜ Ametiühing võttis teadmiseks liikmeskonna juurdekasvuga seotud info.
•

Uute liikmete vastuvõtmine TÜ Ametiühingusse ja kinnitamine juhatuse poolt
(juhatuse liikmed);

Kuulati:
Alar Sepp: Uued liikmed on vaja võtta vastu TÜ Ametiühingusse ja kinnitada ära juhatuse
poolt.
Otsustati:
TÜ Ametiühingu juhatus otsustas uued liikmed vastu võtta ametiühingusse ja kinnitada
juhatuse poolt.
•

Koostöö Nordplus projektis ja COHEHRE liikmena (Alar Sepp);

Kuulati:
Alar Sepp: Nordplus projekt lõpeb ära. Augustikuus on tähtaeg ja oktoobrikuuni veel
kontrollitakse projekti. Veebruarikuus algab uus taotlusvoor. Projektiga jäädi rahule. Kõik
liikmed on enda raporti osad esitanud. Veebruari projekt pidi olema Balti riikide keskne, aga
nüüd on toimunud muudatused, sest Läti soovis projekti Poolat. Põhivastutaja on hetkel
Soome. Lõuna-Eestisse võiks saada projekti. Näiteks tööhõivega soetud projekt. Nordplus
projekti raames saime TÜ Ametiühingusse juurde kolm liiget.
Alar Sepp: COHEHRE kohta saab nii palju öelda, et TÜ Ametiühing on liige ja üks valdkond
võiks sobida akadeemilise vabaduse teemaks. TÜ Ametiühingu liige leiutas müomeetri ja
tema tegevusala sobiks hästi taastusravi valdkonda. Kolmas teema on seotud akadeemilise
vabadusega läbi juhtimise. Näiteks võiks TÜ Ametiühing läbi viia küsitluse, mis on
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akadeemiline vabadus juhtide, õppejõudude, üliõpilaste ja teiste töötajate jaoks. Võime küsida
väärtushinnangute või inimeste hirmude kohta. Kui on esindusliku valimiga küsitlus, siis saab
küsitlust hiljem korrata. Esinduslik valim on väga oluline.
Otsustati:
TÜ Ametiühingu juhatus võttis teadmiseks Nordplus projektiga ja COHEHRE-ga seotud info.
•

Matusetoetused (juhatuse liikmed);

Kuulati:
Alar Sepp: TÜ Ametiühingule on tulnud matusetoetuse avaldus.
Sõnavõtud:
Kaidi Koort: TÜ Ametiühingu liige soovib saada matusetoetust.
Otsustati:
TÜ Ametiühingu juhatus otsustas ametiühingu liikmele välja maksta matusetoetus summas
128 eurot.
•

Prillide toetuse maksmine (juhatuse liikmed);

Kuulati:
Alar Sepp: TÜ Ametiühingule on tulnud avaldus seoses osalise prillide toetuse maksmisega.
Sõnavõtud:
Kaidi Koort: TÜ Ametiühingu liige soovib saada osalist prillide kompensatsiooni.
Otsustati:
TÜ Ametiühingu juhatus otsustas TÜ Raamatukogu töötajale maksta osalist prillide
kompensatsiooni summas 30 eurot.
•

Hooajaline Pärnu puhkekodu: kohtade täituvus ja varustuse uuendamine (Kaidi
Koort);

Kuulati:
Kaidi Koort: Olen tegelenud aktiivselt Pärnu puhkekoduga. Hooajalises Pärnu puhkekodus on
vabu ruume kokku 77. Hetkel on broneeritud ruume kokku 64. Vabu kohti on kokku 13.
Sellel aastal on viimases vahetuses palju vabu ruume. Olen saatnud info Pärnu puhkekodu
kohta erinevatesse infokanalitesse, aga viimasel ajal pole puhkajaid juurde tulnud. Teade
ilmus Tartu Ülikooli infokanalites. Info sai saadetud Eesti Maaülikooli Ametiühingule, Eesti
Maaülikoolile, Haritlaste Ametiühingule ja Tallinna Ülikooli Ametiühingule.
Sõnavõtud:
Alar Sepp: Ma loodan, et Pärnu Raeküla Kool ei kasuta TÜ Ametiühingu asju igapäevaselt,
vaid ainult puhkekodu majutusperioodil. Eelmisel suvel ostsin puhkekodusse väga hea
kvaliteediga asjad. Käisin asju ostmas isikliku autoga.
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Kaidi Koort: Pille Paulberg kirjutas, et puhkekodusse on vaja osta järgmised asjad: 5
voodipesukomplekti, madratsikiled ja mikrolaineahi.
Alar Sepp: Puhkekodusse võiks osta kasutatud mikrolaineahju.
Otsustati:
TÜ Ametiühingu juhatus võttis teadmiseks Pärnu puhkekodu kohtade täituvusega seotud info.
Juhatuse esimees ostab puhkekodusse uued voodipesukomplektid, madratsikiled ja kasutatud
mikrolaineahju.
•

Muud küsimused (juhatuse liikmed).

Kuulati:
Alar Sepp: Te kõik teate, et ametiühingus on töötanud mõnda aega Tauri ja mis tööd ta on
teinud. Sügisel peaks Tauri alustama doktoriõpinguid Tartu Ülikoolis. Mina sooviksin Taurit
ametiühingus veel kinni hoida. Suure tõenäosusega ta ametiühingusse edasi ei jää. Tauri lubas
korraldada augusti lõpus väikese peo lahkumise puhul. Soovin Taurit premeerida tehtud töö
eest. Augustikuus otsustame, mis preemia on.
Otsustati:
TÜ Ametiühingu juhatus oli nõus ametiühingu töötaja Tauri Tampuu premeerimisega.
Kuulati:
Kaidi Koort: TÜ Ametiühingu kontorisse on vaja osta uusi kontoritarbeid, sest valge paber
hakkab otsa saama ja kiirköitjaid on ka vaja. Hea meelega läheksin ise kontoritarbeid ostma.
Alar Sepp: Pole vaja minna kontoritarbeid ostma. Toon vajalikud asjad ise.
Otsustati:
TÜ Ametiühingu juhatuse esimees ostab kontorisse paberit printimise jaoks, kiirköitjad ja
teised vajalikud asjad.
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