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Päevakord:


Eelmise juhatuse koosoleku protokolli kinnitamine (juhatuse liikmed);



2017. aasta eelarve täitmine ja 2018. aasta eelarve planeerimine (Alar Sepp);



2017. aasta kokkuvõte ja 2018. aasta koosolekute plaan (Alar Sepp);



Kollektiivlepingu läbirääkimiste algus ja kollektiivlepingu esimese versiooni
käsitlemine (juhatuse liikmed);



Kodulehe arendamine ja selle sidumine uute liikmete värbamisega (Tauri Tampuu,
Alar Sepp);



Uued

koostöö

algatused

2018-2021,

värbamistiimi

moodustamine,

liikmete

sünnipäevakalender, liikmete küsitlus, usaldusisikute koolitus, Nordplus projekti
jätkuprojekt 2018-2021, COHEHRE konsortsiumi pakutavad võimalused sotsiaal- ja
tervisevaldkonnas (juhatuse liikmed);


Kohal algatatud küsimused.



Eelmise juhatuse koosoleku protokolli kinnitamine (juhatuse liikmed);

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


2017. aasta eelarve täitmine ja 2018. aasta eelarve planeerimine (Alar Sepp);
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Kuulati:
Alar Sepp: 2017. aasta eelarve kohta saab öelda nii palju, et lisaraha oleme saanud Nordplus
projektist, intressidest, Põhjamaade Ministrite Nõukogult, hooajalisest Pärnu puhkekodust,
Eesti Rahva Muuseumi külastusest ja jõululoosist. Lisaraha sai TÜ Ametiühing üle 9000 euro.
2018. aastal on plaanis teha koostööd Tartu Ülikooli, Eesti Maaülikooli Ametiühingu ja Eesti
Ametiühingute Keskliiduga. Soovime saada juriidilist ja usaldusisiku koolitust koostöös Eesti
Ametiühingute Keskliiduga. TÜ Ametiühingu kontorisse on vaja osta printer, sest vana on ära
amortiseerunud. Hea uudis on see, et esimest korda oleme peatanud liikmeskonna kao, mis on
olnud viimased kaks aastat. Uusi liikmeid on juurde tulnud rohkem, kui on ära läinud.
Uuel aastal on plaanis otsida uusi rahastusallikaid ja maksta välja stipendiumid Tartu Ülikooli
Sihtasutuse kaudu. Samuti on plaanis täiendada TÜ Ametiühingu põhikirja üldkoosoleku
ajaks. Uue Nordplus projekti ettevalmistamine kuulub ka järgmise aasta plaanidesse.
Veebruaris tuleb uus projekt ära esitada. Nordplus projekt oleks aastateks 2018-2020.
Otsustati:
TÜ Ametiühingu juhatus võttis teadmiseks 2017. ja 2018. aasta eelarvega seotud
informatsiooni. TÜ Ametiühing jätkab lisarahastuse otsimisega 2018. aastal ja uue Nordplus
projekti ettevalmistamisega.


2017. aasta kokkuvõte ja 2018. aasta koosolekute plaan (Alar Sepp);

Kuulati:
Alar Sepp: 2017. aastal lõppes liikmeskonna kiire kahanemine. Juhatuse koosolekuid peeti
kokku 12, lisaks üldkoosolek. Toimusid kohtumised raamatukogu töötajatega ja leidis aset
Eesti Rahva Muuseumi külastamine. Samuti toimus stipendiaadi ettekande kuulamine.
Hooajalise Pärnu puhkekoduga jäime plussi. Tulu oli 816,74 eurot. Intresse laekus 3100 eurot.
Nordplus projekti esimese toetuse osa oli 3020 eurot. Teine toetuse osa on veel tulemas.
Põhjamaade Ministrite Nõukogu toetus oli 2100 eurot. 2017. aastal viis TÜ Ametiühing läbi
kaheosalise kolme valdkonda kaardistava küsitluse TÜ Raamatukogu töötajate seas. Töölt
lahkus juunikuu lõpus TÜ Ametiühingu nõunik Aleksander Jakobson. Ametiühingusse tuli
novembris uus töötaja Tauri Tampuu, kes tegeleb kollektiivlepingu ja kodulehega. 8.
detsembril toimus TÜ Ametiühingu jõulupidu, kus osales päris palju liikmeid. Ametiühingu
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tegevusele annaksin kümnepallisüsteemis hindeks üheksa. Aasta oli tegus. Tänan väga
juhatust. Proovime järgmisel aastal teha sama head tööd või veelgi paremini.
Kersti Taal: Need numbrid võiksid olla ikka paberilehel kirjas. Vähemalt üldkoosoleku ajaks.
Alar Sepp: Nüüd annan ülevaate 2018. aasta juhatuse koosolekute ajakava kohta. Juhatuse
koosolekud toimuvad järgmistel kuupäevadel: 25. jaanuar, 22. veebruar, 22. märts, 26. aprill,
24. mai, 14. juuni, 30. august, 20. september, 25. oktoober, 22. november ja 20. detsember.
Need koosolekute ajad on planeeritud nii, et saaksime osaleda ülikooli nõukogu või senati
koosolekutel. 17.-19. jaanuar toimub Vilniuses jätkusuutliku arengu konverents, kus osalevad
lisaks juhatuse esimehele doktorandid Uko ja Helin. Tegemist on Nordplus projektiga. 29.
märtsil toimub TÜ Ametiühingu üldkoosolek. 1. mail plaaniksin avatud uste kõnekoosoleku.
Hooajaline Pärnu puhkekodu võiks toimuda ikka juulis ja augustis. Septembris võiksid
toimuda avatud uste päevad tudengitele. Võiksime teha koostööd TÜ Üliõpilaskonnaga. 7.
detsembril võiks toimuda jõulupidu nagu möödunud aastal.
Otsustati:
TÜ Ametiühingu juhatus võttis teadmiseks 2017. aasta kokkuvõtte ja 2018. aasta koosolekute
plaani.


Kollektiivlepingu läbirääkimiste algus ja kollektiivlepingu esimese versiooni
käsitlemine (juhatuse liikmed);

Kuulati:
Alar Sepp: TÜ Ametiühingu kollektiivlepingu esimest versiooni on lugenud juristid, aga nüüd
on vaja vaadata kollektiivleping üle ka juhatuse poolt. Pärast saadame kollektiivlepingu Tartu
Ülikoolile ja sellega hakkab tegelema kantsler. Võimalik, et ülikool kaasab ka
õppeprorektorid.
Kersti Taal: Ma loodan, et kollektiivlepingus on sees ka palgaastmete miinimummäärad.
Juhin tähelepanu sellele, et jaanuarikuust tõuseb miinimumpalk 500 eurole ja seega oleks vaja
tegeleda

kolmanda

palgaastmega.

Samuti

on

viienda

ja

kuuenda

palgaastmete

miinimummäärade vahe läinud liiga suureks. Tean, et ülikoolis on viiendal astmel
kõrgharidusega töötajad, aga neile ei taheta anda kuuenda astme palka.
Alar Sepp: Kollektiivlepingus on sees raamatukogu töötajate palgaga seotud punkt.
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Kaidi Koort: Kõik TÜ Ametiühingu liikmed peaksid saama kollektiivlepingu üle vaadata ja
soovi korral enda ettepanekud saata ning seejärel oleks õige saata kollektiivleping Tartu
Ülikoolile.
Alar Sepp: Soovin kollektiivlepingu läbirääkimistesse kaasata Tauri Tampuu, kes on
lepinguga tegelenud juba mõnda aega.
Tauri Tampuu: Sisuliselt on kollektiivleping valmis ja saadan selle lähimal ajal
ülevaatamiseks.
Kersti Taal: Ülikool peaks tõstma palgaastmete miinimummäärasid igal aastal, sest
miinimumpalk on igal aastal tõusnud.
Tauri Tampuu: Tegelikult on väga oluline see, et kui Tartu Ülikool soovib tõsta palgaastmete
miinimummäärasid, siis ta informeerib eelnevalt Tartu Ülikooli Ametiühingut ja võtab
arvesse ametiühingu arvamuse. Koostöö ametiühingu ja ülikooli vahel on hästi oluline.
Otsustati:
TÜ Ametiühingu juhatus otsustas, et kollektiivleping saadetakse juhatusele, ametiühingu
liikmetele ja rektoraadile 2018. aasta jaanuaris.


Kodulehe arendamine ja selle sidumine uute liikmete värbamisega (Tauri
Tampuu, Alar Sepp);

Kuulati:
Alar Sepp: TÜ Ametiühingu koduleht www.union.ee on juba üleval. Kodulehe avame
jaanuaris, sest selleks ajaks on seal juba sisu ka olemas. Kodulehele saame hiljem
kollektiivlepingu läbirääkimiste teemal uudiseid üles panema hakata. Kodulehte kasutame ka
uute liikmete värbamise jaoks. Seal on olemas liitumise koht.
Kersti Taal: TÜ Raamatukokku pole praegu mõtet minna tegema uute liikmete värbamist.
Tauri Tampuu: Töötajate ja juhatuse liikmete kohta võiks kodulehel olla väikene jutuke. Tekst
ei pea olema väga akadeemiline. Pildid võiksid ka juures olla.
Otsustati:
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TÜ Ametiühingu juhatus otsustas, et ametiühingu liikmetele saadetakse informatsioon uue
kodulehe kohta jaanuaris.


Uued koostöö algatused 2018-2021, värbamistiimi moodustamine, liikmete
sünnipäevakalender, liikmete küsitlus, usaldusisikute koolitus, Nordplus projekti
jätkuprojekt 2018-2021, COHEHRE konsortsiumi pakutavad võimalused
sotsiaal- ja tervisevaldkonnas (juhatuse liikmed);

Kuulati:
Alar Sepp: Teen ettepaneku moodustada värbamistiim uute liikmete leidmiseks. Näiteks kui
läheme sotsioloogide juurde värbamist tegema, siis tuleb kaasa Avo. Kui läheme
raamatukokku, siis tuleb Kersti. TÜ Ametiühingu kodulehel on väga oluline roll uute liikmete
värbamisel. Toimuda võiks uuel aastal usaldusisikute valimine ja koolitus usaldusisikutele.
Loodan,

et

saame

ametiühingule

usaldusisikud.

Plaanis

on

koostada

liikmete

sünnipäevakalender ja kõiki liikmeid võiks ametiühing sünnipäeval meeles pidada ja saata
õnnitluskaardi. Juubeli puhul võiks ametiühingu liikmeid suuremalt meeles pidada. TÜ
Ametiühing võiks koostöös Tartu Ülikooliga asutada tööheaolukeskuse. Selle raames võiks
TÜ Ametiühing hakata läbi viima küsitlusi. Sügisel viis TÜ Ametiühing läbi
tööterviseteemalise küsitluse ja vastamisprotsent oli 60%. Lõuna-Eesti Tervisekeskuse
tegevus on olnud üsna passiivne. TÜ Ametiühingul on koostöös Eesti Ametiühingute
Keskliiduga plaanis usaldusisikute koolitus.
Kersti Taal: Minul on küsimus COHEHRE liikmemaksu kohta. Minu arvates pole juhatusel
õigust liituda COHEHRE-ga, sest liikmemaks on päris kõrge. Selle peaks otsustama
üldkoosolek.
Alar Sepp: Mina saan liikmemaksu ära maksta esimesel aastal projektirahadest.
Üldkoosolekul räägin kindlasti COHEHRE-st. Mina näen selles rahvusvahelises projektis
võimalusi. Esialgu on liitumistasu 350 eurot, edaspidi 850 eurot. Tartu Ülikool ei kuulu
COHEHRE-sse.
Kersti Taal: Üldkoosolekul on vaja rääkida COHEHRE-ga liitumisest.
Alar Sepp: 350 eurot tasub igal juhul ära maksta, sest sel juhul saame projekti sisse. Me
võime COHEHRE kaudu saada projekte ja raha.
Otsustati:
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TÜ

Ametiühingu

juhatus

otsustas

moodustada

värbamistiimi,

koostada

liikmete

sünnipäevakalendri ja viia läbi usaldusisiku koolituse.


Kohal algatatud küsimused.

Kuulati:
Peep Peterson: Alustan kõigepealt organisatsiooni poole pealt. Siin on kaks aspekti. Oluline
on TÜ Ametiühingu liikmeskonna suurendamine. TÜ Ametiühing peaks rohkem silma
paistma ja olema nähtavam. Akadeemiline hääl peaks olema paremini kuulda. Koostöös
võiksime teha koolituse TÜ töötajatele ja sel viisil võiks TÜ Ametiühing saada juurde uusi
liikmeid. Pakkuda on järgmised teemad: ravikindlustus, palk ja pension. Kuupäev on vaja ära
valida. Veebruaris võiks toimuda teabepäev.
Alar Sepp: Peame ära otsustama, kas koolitus toimub enne või pärast Eesti Vabariigi
aastapäeva. Võiksime teha pärast.
Peep Peterson: Minule sobivad hästi esmaspäevad ja reeded, sest olen sel ajal Tartus.
Otsustati:
TÜ Ametiühingu juhatus otsustas, et Tartu Ülikooli Ametiühing koostöös Eesti
Ametiühingute Keskliiduga korraldab 19. veebruaril teabepäeva ülikooli töötajatele.

Juhataja

Protokollija

Alar Sepp

Kaidi Koort

(Allkiri)

(Allkiri)
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