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


Eelmiste juhatuse koosolekute protokollide kinnitamine;



Uued ja lahkuvad liikmed;



TÜ Raamatukogu tolmu analüüsi tulemused ja töötajate küsitluse ettevalmistamine;



Pärnus puhkamisega seotud arengud (täituvus, varustatus ja kulud);



Emeriitteadlaste teemalise koosoleku korraldamine koos kutsutud külalistega teistest
ülikoolidest;



Stipendiumi eeskirja kinnitamine;



Üldkoosolekul parandatud põhikirja ja 2017. aasta eelarve tutvustamine (tulud-kulud
esimesed neli kuud);



Kohal algatatud küsimused.



Eelmiste juhatuse koosolekute protokollide kinnitamine;

Kuulati:
Alar Sepp: Eelmiste juhatuse koosolekute protokollid on vaja ära kinnitada ja allkirjastada.
Otsustati:
Aprillikuu juhatuse koosolekute protokollid kinnitati ära.


Uued ja lahkuvad liikmed;

Kuulati:
Alar Sepp: TÜ Raamatukogus aastaid töötanud meesterahvas soovib uuesti astuda Tartu
Ülikooli Ametiühingusse. Ta töötas viimati Eesti Rahva Muuseumis, aga on haigestunud ja
hetkel on töövõimetuspensionil. Täna käis endine raamatukogu töötaja TÜ Ametiühingu
kontoris

ja

esitas

avalduse,

et
1

astuda

uuesti

ametiühingusse.

Tänasel juhatuse koosolekul on vaja otsustada, kas võtame ta erandkorras Tartu Ülikooli
Ametiühingu liikmeks tagasi.
Sõnavõtud:
Kersti Taal: Me võiksime endise raamatukogu töötaja ametiühingusse vastu võtta.
Avo Ennok: TÜ Ametiühingu põhikiri vajab uuesti muutmist ja liikmed võiksid edasi olla ka
need, kelle töösuhe on lõppenud Tartu Ülikooliga, aga soovivad liikmed edasi olla.
Kaidi Koort: Aprillikuu keskpaigast kuni 18. maini pole keegi lahkunud ametiühingust ja ei ole
juurde tulnud ka uusi liikmeid.
Otsustati:
TÜ Ametiühingu juhatus otsustas endise raamatukogu töötaja vastu võtta Tartu Ülikooli
Ametiühingusse ja ta maksab liikmemaksu nagu seeniorliige.


TÜ

Raamatukogu

tolmu

analüüsi

tulemused

ja

töötajate

küsitluse

ettevalmistamine;
Kuulati:
Alar Sepp: TÜ Raamatukogus viidi läbi tolmu analüüs ja selgus, et tervist kahjustavat
olukorda pole. Raamatukogu puhastatakse tolmust sagedasti ja see on üks põhjus, miks
tulemused olid korras. Ventilatsioon raamatukogus töötab ja töötajatel on olemas
tolmumaskid. Nüüd on TÜ Ametiühingul vaja läbi viia küsitlus ja saada töötajate e-mailid.
Küsitluse saab läbi viia nii tasuta kui ka tasulises keskkonnas. Kaidi saadab raamatukogu
töötajate e-posti aadressid homme, 19. mail.
Otsustati:
Juhatus otsustas, et TÜ Raamatukogu küsitluse töörühmas on Avo Ennok, Kersti Taal, Stefan
Groote ja Alar Sepp. Raamatukogu töötajatest võiks ka keegi kuuluda töörühma.
Tartu Ülikooli Ametiühing viib küsitluse läbi elektrooniliselt. Töötajad, kellel pole e-posti
aadressi, saavad küsimustiku ära täita paberkandjal.


Pärnus puhkamisega seotud arengud (täituvus, varustatus ja kulud);

Kuulati:
Alar Sepp: Käisin Pärnu Raeküla Koolis klassiruume üle vaatamas, mida aprillis ei näidatud.
Sain lepingu ja seal oli punkt, mis ütleb järgmist: Üürnik kinnitab, et on enne lepingu
sõlmimist põhjalikult tutvunud lepingu esemega ning kinnitab, et ei esine puudusi ega
asjaolusid, mis takistaksid lepingu eseme sihtotstarbelist kasutamist.
Vaatasin üle ruumi, kuhu tulevad külmkapp ja mikrolaineahi ning veekeetjad. Ruumid olid
korralikud ja nendega võis jääda rahule. Täna allkirjastan lepingu ära. Kaidi jätkab hooajalise

2

Pärnu puhkekodu korraldamisega ja esitab juunikuu koosolekul aruande ruumide täituvuse
kohta.
Sõnavõtud:
Kaidi Koort: Saan juba praegu anda ülevaate ruumide täituvuse kohta. Hooajalises Pärnu
puhkekodus on klassiruume kokku 77. Vahetusi on puhkekodus 7 ja igas vahetuses on 11
ruumi. 18. mai seisuga on broneeritud 53 ruumi ja vabu kohti on 24. Ruumide täituvus on
üsna sarnane eelmisele aastale, sest möödunud aastal oli ka juuli algusesse raske puhkajaid
leida. Puhkajate hulgas on nii Tartu Ülikooli Ametiühingu liikmeid kui ka mitteliikmeid.
Pärnus on soovinud puhata ka mõned Eesti Maaülikooli Ametiühingu ja Haritlaste
Ametiühingu liikmed.
Alar Sepp: Juunis on plaanis Pärnu puhkekodusse ära osta kasutatud välivoodi ja eelarve
asjade ostmiseks on üle 100 euro.
Otsustati:
Juhatus otsustas, et juhiabi jätkab hooajalise Pärnu puhkekodu korraldamisega ja esitab
juunikuus toimuval koosolekul uuesti ülevaate ruumide täituvuse kohta. Pärnu puhkekodusse
ostetakse välivoodi, voodipesu ja mopid koos ämbritega.


Emeriitteadlaste teemalise koosoleku korraldamine koos kutsutud külalistega
teistest ülikoolidest;

Kuulati:
Alar Sepp: Jaan Salm on teema algataja, aga ta ei soovi ise olla juhtivas rollis. Sain Tartu
Ülikoolist pika teadurite nimekirja, millega Kaidi praegu tegeleb. Mõte on tegelikult selles, et
leida ülikooli seest ja väljast aktiivsed teadurid. Sügisel korraldame emeriitteadlaste teemalise
koosoleku, kus on kohal teadurid, kes ise hiljem moodustavad töörühma.
Otsustati:
Juhatus otsustas, et juhiabi jätkab teadurite nimekirja koostamisega. TÜ Ametiühing
korraldab sügisel emeriitteadlaste teemalise koosoleku.


Stipendiumi eeskirja kinnitamine;

Kuulati:
Alar Sepp: Olen koostanud stipendiumi eeskirja ja fondi põhikirja. Kõige rohkem on tööd
teinud Stefan Groote, kes on enda parandusettepanekud juba saatnud. Lõpuks lähevad
mõlemad dokumendid juristide kätte. Olen dokumendid saatnud ainult juhatusele. Ma arvan,
et täna me stipendiumi eeskirja ära ei kinnita. Hetkel oleme ajast ees, sest stipendiumi
kandidaadid on juba olemas, aga dokumentatsioon on koostamata.
Otsustati:
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Juhatus otsustas, et Tartu Ülikooli Ametiühing jätkab järgmisel koosolekul stipendiumi
eeskirja ja fondi põhikirja arutamist. Kaidi koostab juunis stipendiumi teemal teate, mis ilmub
Facebookis ja Tartu Ülikooli siseveebis.


Üldkoosolekul parandatud põhikirja ja 2017. aasta eelarve tutvustamine (tuludkulud esimesed neli kuud);

Kuulati:
Alar Sepp: Parandatud põhikirja on Kaidi välja trükkinud. Tegemist on dokumendiga, mille
saab hiljem veebi üles panna. Kaidi saadab parandatud põhikirja e-posti teel juhatuse
liikmetele.
2017. aasta eelarve on koostatud nelja kuu kohta. Saadan eelarve e-posti teel juhatuse
liikmetele. SEB Pangas on raha 58 438 eurot ja Tartu Hoiu-laenuühistus on 45 000 eurot.
Intressidelt laekuv summa on 3186 eurot. Liikmemaksud on vähenenud. Praegu on laekunud
liikmemaksu 8709 eurot. Minu prognoos on, et aastaga laekub liikmemaksu 23 500.
Personalikulud on hetkel üle 11 000 euro. Aleksander plaanib suvel minna palgata puhkusele,
mis aitab palju raha kokku hoida. TÜ Ametiühingu eelarve on miinuses. Kulud on suuremad
kui tulud. Me peame liikmeid ja projektirahasid juurde saama. Üks projektiga seotud rahastus,
mille pidime saama, selle TÜ Ametiühing võitis. Järgmisel päeval anti teada, et hange
tühistati ja sügisel tuleb uus projektihange. Sealt oleksime saanud 5000 eurot, aga see lükati
edasi sügiseks.
Otsustati:
Alar Sepp saadab juhatusele eelarve e-posti teel, mis on koostatud nelja kuu kohta.


Kohal algatatud küsimused

✓ Avaldused matusetoetuse saamiseks
Kuulati:
Alar Sepp: Tartu Ülikooli Ametiühing on saanud kolm matusetoetuse avaldust. Kaks
ametiühingu liiget soovivad saada matusetoetust ema surma puhul ja nendele maksab TÜ
Ametiühing toetust. Ljudmilla Šavrak soovib saada matusetoetust õe surma puhul. Mida
juhatuse liikmed arvavad? Kas maksame matusetoetust õe surma puhul?
Sõnavõtud:
Avo Ennok: Minu arvates peaks toetus olema kõigile liikmetele ja summa suurus
samasugune.
Stefan Groote: Olen nõus toetuse maksmisega.
Kersti Taal: Ljudmilla Šavrak on pikaaegne Tartu Ülikooli Ametiühingu liige. Tean, et ta
aitas kasvatada õe last.
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Otsustati:
Juhatus otsustas, et Tartu Ülikooli Ametiühing maksab Ljudmilla Šavrakule matusetoetust,
mille suurus on 128 eurot.
✓ Tartu Ülikooli Ametiühingu missioon, visioon ja väärtused
Kuulati:
Alar Sepp: Tartu Ülikooli Ametiühingu missioon, visioon ja väärtused on vaja ära kinnitada.
Sõnavõtud:
Kaidi Koort: Saatsin 16. märtsil liikmetele ülevaatamiseks TÜ Ametiühingu missiooni,
visiooni ja väärtused. Kõik liikmed said anda tagasisidet ja öelda oma arvamuse. Sain
tagasisidet neljalt liikmelt, kelle nimed on järgmised: Anne Villems, Ave Teesalu, Arved Vain
ja Jaan Salm. Anne Villems kirjutas, et tore tekst, aga puhkamisvõimalus Pärnu Raeküla
Koolis võiks ka kirjas olla. Ave Teesalu andis mõned ettepanekud sõnastuse muutmiseks ja
mõned kommentaarid võtsin arvesse ning muutsin sõnastust. Arved Vain tegi ühe täpsustuse.
Akadeemilise vabadusega seotud lause juurde oli lisatud sõna rakendamiseks. Jaan Salm
kirjutas, et lisatud dokument tundub olevat hea.
Olen tänulik kõikidele liikmetele, kes kaasa mõtlesid ja enda ettepanekud minule edastasid.
Otsustati:
Tartu Ülikooli Ametiühingu missioon, visioon ja väärtused kinnitatakse juunikuus toimuval
juhatuse koosolekul.
✓ Juunikuu juhatuse koosolek
Kuulati:
Alar Sepp: Järgmine juhatuse koosolek toimub 15. juunil.

(Allkiri)

(Allkiri)

Alar Sepp

Kaidi Koort

Juhataja

Protokollija
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