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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;

•

Töökeskkonnaga

seotud

arengud

TÜ

Raamatukogus

ja

töötajate

küsitluse

ettevalmistamine;
•

Lepingutingimused liikmetele suvel Pärnu Raeküla Koolis puhkamiseks ja vastava
varustuse uuendamine;

•

Avame TÜ Ametiühingu kontori uksed TÜ Kevadpäevade ajaks;

•

Eesti Rahva Muuseumi külastamine 6. mail;

•

Emeriitteadlaste teema käsitlemine koostöös Eesti Maaülikooliga;

•

Kohal algatatud küsimused.

1. Eelmiste juhatuse koosolekute protokollide kinnitamine
Otsustati:
16. veebruari ja 20. märtsi juhatuse koosolekute protokollid kinnitati.
2. Uued ja lahkuvad liikmed
Kuulati:
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Kaidi Koort: Märtsikuus lahkusid TÜ Ametiühingust Milvi Kaber, Kersti Pärna ja Kaja Plado.
Olen küsinud lahkumise põhjuste kohta, aga inimesed ei soovi öelda, miks tahavad
ametiühingust ära minna. Milvi Kaber ütles, et tema ei tunne enam huvi ametiühingu
tegemiste vastu ja sellel põhjusel soovib TÜ Ametiühingust ära minna.
20. märtsil sai TÜ Ametiühing juurde ühe seeniorliikme. Jaan Salmil lõppes detsembri lõpus
töö Tartu Ülikoolis ja märtsikuust on ta seeniorliige. Ametiühingusse pole uusi liikmeid
juurde tulnud. Aprillikuu algusest kuni praeguseni pole olnud ka lahkuvaid liikmeid.
3. Töökeskkonnaga seotud arengud TÜ Raamatukogus ja töötajate küsitluse
ettevalmistamine
Kuulati:
Alar Sepp: TÜ Raamatukogus on toimunud mitmeid arenguid. Terviseameti labor käis
raamatukogus tolmu määra mõõtmas ja töötajatele on tellitud respiraatorid.
TÜ raamatukogu töötajate seas on vaja läbi viia küsitlus, mille lubas TÜ Ametiühing ära teha.
Saatsin juhatuse liikmetele ingliskeelse teksti ülevaatamiseks, mille võiks eeskujuks võtta.
Küsitlus

hõlmab

kolme

blokki:

küsimused

hingamisteede,

nahaprobleemide

ja

psühholoogilise poole kohta. Üritame kõigilt töötajatelt täidetud küsimustiku tagasi saada.
Küsitlus on plaanis läbi viia elektrooniliselt.
Sõnavõtud:
Kersti Taal: Küsitlus peaks olema eesti keeles.
Alar Sepp: TÜ Ametiühingu tegevusest TÜ Raamatukogus on olnud abi. Olen saanud
raamatukogu töötajatelt positiivset tagasisidet. Eriti suur muutus on see, et tolmu on jäänud
palju vähemaks raamatukogus ja ventilatsioon on pandud tööle. TÜ Ametiühingu sekkumine
oli vajalik ja õhk on puhtam kui mõned kuud tagasi.
4. Lepingutingimused liikmetele suvel Pärnu Raeküla Koolis puhkamiseks ja vastava
varustuse uuendamine
Otsustati:
TÜ Ametiühingu juhatus otsustas, et sellel aastal Pärnu puhkekodu hind ei muutu. TÜ
Ametiühingu liikmele ja tema pereliikmele on puhkekodu maksumus 5 eurot ööpäevas. Pärnu
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puhkekodusse plaanitakse osta uued voodilinad, padjapüürid ja tekikotid ning kaks komplekti
ämbreid koos moppidega.
5. Avame TÜ Ametiühingu kontori uksed TÜ Kevadpäevade ajaks
Kuulati:
Alar Sepp: Korraldame TÜ Ametiühingu avatud uste päevad TÜ Kevadpäevade ajal.
Otsustati:
TÜ Ametiühingu avatud uste päevad toimuvad 25.-27. aprillini kell 13.00-17.00 ametiühingu
kontoris. Avatud uste päevadele on oodatud nii tudengid kui ka ülikooli töötajad. Huvilistel
on võimalus tutvuda TÜ Ametiühingu kontoriga ja teada saada, mida ametiühing oma
liikmetele pakub.
6. Eesti Rahva Muuseumi külastamine 6. mail
Kuulati:
Kaidi Koort: Korraldame laupäeval, 6. mail kell 11.00 ekskursiooni koos giiditeenusega Eesti
Rahva Muuseumisse. Pärast muuseumi külastamist sööme lõunat Kotka Keldris. Lõunasöögi
ajal kuulame ettekannet TÜ Ametiühingult stipendiumi taotlevalt Stella Raudsepalt teemal
"Probleeme eesti seaduskeeles ja võimalikud lahendused nende ületamiseks töölepingu
seaduse näitel".
Alar Sepp: Söömise Kotka Keldris maksab liikmetele kinni TÜ Ametiühing. TÜ
Üliõpilaskonna juhatusest tuleb Reelika Alunurm koos asetäitjaga.
7. Emeriitteadlaste teema käsitlemine koostöös Eesti Maaülikooliga
Kuulati:
Alar Sepp: 12. aprillil toimunud juhatuse koosolekul Eesti Maaülikooli Ametiühingu
esimehega arutasime emeriitteadlastele oma staatuse saamist. TÜ Ametiühingust on selle
teemaga tegelenud Jaan Salm, kelle arvates on vaja ühendust võtta teaduritega. Jätkame
koostööd Eesti Maaülikooli Ametiühinguga.
8. Kohal algatatud küsimused
Kuulati:
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Alar Sepp: Aprillis ilmus intervjuu Tartu Ülikooli ajakirjas Universitas Tartuensis. Olen
saanud positiivset tagasisidet ja ilmus tasakaalukas lugu. Intervjuud saab lugeda siit:
http://www.ajakiri.ut.ee/artikkel/2350.
Alar Sepp: Meil pole stipendiumiga seotud punkti põhikirjas. Järgmisel koosolekul arutame
stipendiumi statuuti. Magistrandi stipendium võiks olla 250 eurot ja doktorandil 500 eurot.
Stella Raudsepp tuleb ettekannet pidama Kotka Keldrisse.
Otsustati:
Tartu Ülikooli Ametiühing maksab magistrandile stipendiumi 250 eurot ja doktorandile 500
eurot.
Järgmine TÜ Ametiühingu juhatuse koosolek toimub 18. mail. Alar Sepp kohtub 5. mail
usaldusisiku kandidaadi Kristina Mullamaaga.

(Allkiri)

(Allkiri)

Alar Sepp

Kaidi Koort

Juhataja

Protokollija

4

