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1. Formaalsused 

1.1. Päevakorra kinnitamine 

K.S.Päts (esimees): Vana hea, algus on ikka mühklik, aga mul on jube tore meel teid siin näha 

kõiki ja lükata sisse avapauk uuele volikogu istungite seeriale. Aitäh teile, et anustate oma aega 

ja energiat, et üliõpilaselu paremaks teha. Tänane koosolek ongi natuke rohkem monoetendus 

– räägime üle kuidas, miks ja millal. Järgmised istungid on juba oluliselt suurema debati ja 

arutlemise astmega. Enne kui läheme päevakorra punktide juurde, annan sõna Kristinile, kes 

on meie uus õigusnõunik. Ta räägib korra üle, mis on protseduur istungite ajal.  

K.Randla (õigusnõunik): Tere kõigile, mina olen Riinu asemel nüüd õigusnõunik. Volikogu 

koosolekut me lindistame ja hiljem ka protokollime. Hääletamine käib kohalolijatega nimesildi 

tõstmisega ja need, kes veebis on saavad käe tõsta. Küsime, kes on poolt, vastu ja ka erapooletu 

– ehk kõik variandid on valikus. Kui teil on mingeid küsimusi, siis andke nimesildiga märku 

ja Katariina annab teile sõna. Ja veebis olijad saavad käe tõsta.  

K.S.Päts (esimees): Ja teeme nii, et veebis hääletavad ainult Katariina ja Toomas, kes on 

päriselt veebis, ülejäänud hääletavad kohapeal. Lähme esimese päevakorra punkti juurde, 

milleks on päevakorra kinnitamine.  

K.S.Päts teeb ettepaneku kinnitada 23.08.2022 volikogu korralise koosoleku päevakord.  

Hääletus: poolt 18, vastu 0, erapooletuid 0.  

Volikogu otsus: Kinnitada 23.08.2022 volikogu koosoleku päevakord. 

1.2. Eelmise volikogu koosoleku protokolli kinnitamine 

K.S.Päts (esimees): Saame edasi minna järgmise punktiga, milleks on eelmise volikogu 

protokolli kinnitamine. Nii protokolli kinnitamine kui ka ülejäänuid tänased lisamaterjalid, mis 

on selles kaustas, mis on meilis mille teile saatsin. Sealt saate vajadusel lugeda täpsemalt asjade 

kohta. Kas kellelgi on kommentaare eelmise volikogu protokolli osas või tundub, et seal oli 

midagi valesti?  

K.S.Päts teeb ettepaneku kinnitada eelmise volikogu (09.06.2022) volikogu koosoleku 

protokoll. 

Hääletus: poolt 18, vastu 0, erapooletuid 0.  
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Volikogu otsus: Kinnitada eelmise volikogu koosoleku (09.06.2022) protokoll. 

2. Volikogu töökorra tutvustus & olulised kuupäevad 

K.S.Päts (esimees): Saame edasi minna sisulisemate punktide juurde. Esiteks tahaksin teile 

tutvustada staabi meeskonda, kuna siin on suvega toimunud muudatusi ja te ka ise olete uued. 

Mina olen Katariina, mina olen üliõpilaskonna esimees, ma arvan, et minu nime ja näo saate 

kiiresti selgeks, virvendan üsna palju siin ees ja enamasti juhin volikogu istungeid, saadan välja 

kutsed ja materjalid. Hanna Britt on meie aseesimees, kes tegeleb põhiliselt õppeküsimustega 

– õppekvaliteet, atesteerimised, kõik sedasorti küsimused. Siret on meie teine aseesimees, kes 

tegeleb TÜÜE sisearengu küsimustega. Temalt saab alati väljasõitudega ja üritustega seotud 

infot. Lisaks tegeleb Siret välispartneritega, näiteks EÜL, Enlight, ÜKSA nõukogus esindaja. 

Kristinit ma juba mainisin, Kristin on õigusnõunik. Siis lehvitage, Kätriin, meie 

turundusspetsialist, Roland, meie poliitikanõunik ja Katariina, kes on meie uus arendusnõunik. 

Täna kahjuks ei saanud meiega liituda Marten, meie uus kommunikatsioonispetsialist ja Laura 

Lisa, kes on meie uus büroojuht. Lisaks, kes istuvad kõrvaklappidega, siis kuulete Marleni 

häält. Selline on meeskond, kes igapäevaselt TÜÜE büroos tegutseb. Muredega võib alati meie 

poole pöörduda Teamsis ja meilis. Leiame alati, kus ja kuidas peab olema. Nüüd annan sõna 

Hanna Brittile, kes räägib, kuidas volikogu töö toimib ja käib.  

H.B.Soots (aseesimees): Ma räägin lühidalt, kuidas meie volikogu töökord on. See pole midagi 

keerulist, aga mõned head kokkulepped, mida järgida. Te olete volikogu ja ka valdkonna 

üliõpilaskogu ja esindajad. Selle jaoks on teil kohustuslik käia valdkonna nõukogu istungitel, 

tavaliselt üks kord kuus. Kui ei saa tulla, andke teada. See on oluline, kuna muidu nõukogu ei 

pruugi saada kvoorumit kokku ja otsused on tühised ning neid ei saa ellu viia. Meil on ka 

volikogu. Volikogud hakkavad toimuma kord kuus arvatavasti teisipäeviti, kinnitame ajad 

hiljem. Ka nendes käimine on kohustuslik, kui ei saa tulla, andke Katariinale meili teel teada. 

See on vajalik, kuna siis teame, palju teid kokku tuleb, kas saame kvoorumi kokku, kas 

peaksime jätma nimesildid lauale. Hea teada, kes kohale tuleb. Need on kohustused, mis on ka 

eelmistel aastatel olnud. Sel aastal tuleb osa, mis on võib olla natuke uus. VÜK+IÜK 

kohtumised, kuna teie ülesanne valdkonna esindajatena on ka suhelda instituudi 

üliõpilaskogudega, meie kolmekesi ei jõua ja büroo ei jõua igale poole. Teie teate nende 

muresid. Teil on vaba voli valida toimumisajad, näiteks kord kuus. Medicina teeb üks kord 

kuus, LTT ka üks kord kuus. See on hea võimalus saada kokku ja jagada muresid, ideesid. 

Tahaksime, et see aasta kutsuksite ka meid juhatusega kohtumistele ja üritaksime ka tulla 



 
 

 6 

(naerdakse). Kas just meie kolmekesi, võib olla üks meist. Oleks parem kontakt nii. Miks me 

muudatuse tegime? Eelmine aasta saime IÜKidega kokku septembris ja veebruaris, aga see 

võib olla on natuke liiga harv. Aga paraku me ei saa teha iga IÜKiga kohtumisi iga kuu, sest 

siis me ei jõua üldse tööd teha. Paneksime selle teie südamele. See on ka asi, mida omavahel 

arutada, kuidas panna see paremini toimima. See on kohustused volikoguna. Lisaks on 

informatsiooniks, et meil on kolm töörühma. Üht juhib mina, teist Siret ja kolmandat Marten 

ja Kätriin. IÜKis igaühel teist on oma roll. Esimehed saavad Katariinaga kokku, töörühma pole. 

Õppekvaliteedispetsialistidega kohtume kord kuus, ka teised on sinna oodatud arutama 

õppekvaliteediga seotud teemasid. See aasta tahaksin, et valiksime õppekvaliteedi töörühmaga 

ühe teema, mida peahoonesse lauale viia ja ülikooli elu paremaks teha. TÜÜE vaimu töörühma 

juhib Siret.  

S.Siim (aseesimees): TÜÜE vaimu töörühm peamiselt kaks funktsiooni – korraldada siseüritusi 

esindajatele või aidata korraldamises mind. Teiseks, kui hakkame uut merchi tellima, siis 

TÜÜE vaimu töörühm saab sõna sekka öelda ja viimastes otsustusprotsessides osaleda. Väga 

lõbus on. 

H.B.Soots (aseesimees): Meil on ka kommunikatsiooni töörühm.  

K.Avarlaid (turundusspetsialist): Meil palju mõeldud pole, kuna meie teine kolleeg on täna 

teist päeva tööl. Aga hakkame kord kuus kohtuma. Tahaks rohkem koostööd teha ja kõigi 

tudengiteni jõuda kommunikatsiooniga. 

H.B.Soots (aseesimees): Tahaksime jah rohkem kaasata.  

K.S.Päts (esimees): Meie eesmärk sellise avaliku kommunikatsiooni ja sotsiaalmeediaga on 

näidata asju, mis on laiemale tudengkonnale olulised, lifehackid ja teemad, mis kõnetavad 

laiemalt, kui vaid meid esinduse sees. See on suund, kuhu TÜÜE avalik kommunikatsioon 

liigub. Lisaks veel, et töörühmad on kohustuslik kolmele, kes seda ametit VÜKi sees peavad, 

aga need on avatud ja kui kedagi huvitab õppekvaliteet, siis liituge ja käige. Need pole 

arvuliselt piiratud. Ka IÜKid, need pole suletud töörühmad.  

H.B.Soots (aseesimees): Hõikame need välja sisekirjades. Kui instituudi esindajatest keegi 

tuleb teie poole, siis öelge, et alati võib tulla. Kui kõik korrad ka ei jõua, siis võite ka ühel 

koosolekul osaleda. Meil on ka idee teha TÜÜE teisipäev – iga teisipäev toimub midagi. Kuus 

on neli nädalat ja need on jaotatud loogiliselt. Ühel nädalal volikogu, ühel õppekvaliteet, ühel 

TÜÜE vaim, ühel avalik üritus esindajatele ehk midagi TÜÜE vaimu poolt korraldatud, näiteks 
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Halloween, lauamänguõhtu. Või siis õppekvaliteedi töörühma poolt, näiteks 

atesteerimiskoolitus, mis ei ole küll nii põnev kui lauamänguõhtu, aga alati on neid vaja teha.  

K.S.Päts (esimees): Teisipäev on see päev, kus me oleme kindlalt pärast tööpäeva lõppu olemas 

Tõllakuuris, kus mingi action käib. See on see idee.  

H.B.Soots (aseesimees): Meie suhtlus käib Teamsis. Kui kirjutame, palun vastake. Üritame 

mitte Messengeri, instagrami kasutada. Kui väga kriitiline asi, siis võite ikka. Helistada võite 

ka. Ise üritame suhelda Teamsis. Tehke Teamsi notificationid aktiivseks. Kord päevas tasuks 

vaadata.  

K.S.Päts (esimees): Kas on küsimusi või mõtteid?  

I.Uduste (JVK): Kas aasta lõpuni on jäädavalt kolm töörühma? 

K.S.Päts (esimees): Need on sellised töörühmad, mis käivad väga kindlalt koos, kuupäevad on 

paigas. Selliseid temaatilisi töörühmasid või kohtumisi tuleb ikka. Need on sellised, mis on 

pikalt etteplaneeritud. 

H.B.Soots (aseesimees): Samamoodi näiteks doktorantide töörühm, me ei kaota seda ära, aga 

on kindlad teemad ja käib koos siis, kui vaja on.  

K.S.Päts (esimees): Panin kirja mõned olulised kuupäevad, sügissemestri kuupäevad. Need 

saavad kirja meie Google avalikku kalendrisse, mille saate ühendada enda kalendriga. 

Aktsioonini veel jõuame. 7. septembril toimub Raekoja platsil Ole Rohkem mess, kus TÜÜE 

on ka kohal. Meie ei värba uusi esindajaid sügissemestril, aga oleme mõelnud välja tegevused, 

millega juhtida tähelepanu kõrghariduse rahastamisele ja millega end tutvustada. Oleks tore, 

kui messilt läbi käite. 10.-11. septembril lähme sügisele väljasõidule Sokka puhkekeskusesse. 

S.Siim (aseesimees): Sügisene väljasõit, kui teile meeldis kevadine, tuleb sügisene veel parem 

(elevus ruumis). Ma vaatasin, et olete tublisti reganud. Toimub Sokka puhkekeskuses 

Valgamaal. Räägime natuke sissejuhatavaid asju, vaatame tegevuskava koostamist, tegemist. 

Tuleb ka üllatusesineja. Meie oma Kristin teeb ka interaktiivset õigusalast töötuba, kus saate 

end harida ja meelde tuletada tudengi õigused ja võimalused, kelle poole pöörduda ja mis 

dokumentidest vaadata. Väga lõbus tuleb. Ja õhtul saab ka sauna ja muid öiseid tegevusi. 

Suurim palve, kirjutage IÜKidele, et nad regaksid. Paljud pole reganud. Olge seal või olge ruut.  

P.R.Makilla (HVÜK): Kas saaks ka mustade lammaste nimesid? 
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H.B.Soots (aseesimees): Saame sellest koopia teha ja panna volikogu Teamsi.  

K.S.Päts (esimees): Üks palun veel, kui viimasel päeval jääd haigeks või juhtub tragöödia 

(naerdakse Martin Špoli üle), siis palun-palun nii ruttu kui võimalik kirjutage mulle, Siretile 

või Hanna Brittile, et te ei tule.  

S.Siim (aseesimees): 1. septembril saadan ära sööjate arvud ja soovid. Kui alguses regab 66, 

siis kohal 40, mis tähendab, et toit läheb raisku. Olge vastutustundlikud, oleme täiskasvanud 

inimesed, onju Špol.  

K.S.Päts (esimees): Pärast sügisest väljasõitu ei ole semestri pikkust pausi, aga tõin välja 

oluliseimad kuupäevad. 1. detsembril loodetavasti toimub rahvusülikooli ball Vanemuises. See 

on hästi pikk traditsioon, aga see on viimased aastad koroona pärast ära jäänud. Viimase 

Vanemuise ball oli 2018, 2019 oli ERMis „Rahvusülikool 100“. Siin on jäänud auk, mis 

tähendab, et seda tuleb ületada. Kõik esindajad saavad kutse, ei pea maksma, et tulla ballile. 

Sõna tuleb levitada. Täna hommikul andsime esimese avapaugu korraldusse. Ruumidega, 

bändiga räägitakse. Väga loodan, et panete vaimu valmis. Sellele vastukaaluks 13. detsember 

toimub TÜÜE jõulupidu, kus jagame välja sügissemestri tunnustused.  

S.Siim (aseesimees): Selline taustauuringu kaardistamine, mõte on teha tantsukursuseid enne 

balli, 3 korda 1.5 h. Anna käega märku, kui oleksid huvitatud. Kätt ei pea kuradile andma.  

S.Siim loeb hääli kokku, huvitatuid oli 10.  

S. Siim (aseesimees): Kas teil oleks ka teine isik, kellega koos tulla? (naerdakse) Tangot 

tantsitakse kahekesi.  

H.B.Soots (aseesimees): Võime Teamsi pakkuda ka kuulutusi.  

K.S.Päts (esimees): Jõulupeo eesmärk on olla nunnu, omavaheline, jõulukampsunid väljas, 

oleme niisama mõnusad. Jagame välja tunnustused sügissemestri eest. Panin kirja, millal 

toimuvad töörühmade kohtumised ja siseürituste. Kommunikatsiooni grupp veel otsib 

kuupäevasid. Kevadsemester tuleb valimised-valimised-valimised. Valime uued IÜKid, 

VÜKid, uus rektor valitakse ka ning kõigi eelduste kohaselt peaks ka volikogul olema 

hääleõigus. Päris kevade lõpus, tõenäoliselt 1. juunil, on ka TÜÜE uue juhatuse valimine, mis 

on suurem projekt.  
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H.B.Soots (aseesimees): Kui te mõtlete, et tahaksite järgmine aasta olla siin pool lauda, siis 

mõelge ja andke meile teada. Hea meelega otsime uusi inimesi. Rektoriks te ilmselt ei saa 

kandideerida.  

K.S.Päts (esimees): Kas nende kuupäevade osas on küsimusi, täpsustusi? 

3. Volikogu tulevaste aegade kinnitamine  

K.S.Päts (esimees): Siin väga midagi rohkem rääkida pole, panime terve õppeaasta kuupäevad. 

Need on kõik teisipäevad, väljaarvatud 1. juuni, neljapäev. See tuleneb sellest, et peame tegema 

uue juhatuse valimisd 30 päeva enne seda, kui algab uue juhatuse mandaat. Kevad läheb alati 

jube tihedaks, siis see klappis ainsana, et neljapäeval volikogu ja eelneval teisipäeval juhatuse 

kandidaatide debatt. Tuleb kindlalt teemasid juurde volikogudesse, aga need on kindlad 

teemad, mida tuleb arutada. Kas on mingi kuupäev, mis üldse ei toimi ja vaja ümber mõelda? 

Volikogude istungitel käimine on küll kohustuslik, aga kui aasta peale tuleb üks-kaks volikogu, 

kus tõesti ei saa osaleda, siis pole ilmselgelt mingit probleemi. Maailm katki ei jää.  

K.Trei (SVÜK): Kui aktsepteeritav on hübriidversioon? 

K.S.Päts (esimees): Hübriidvariant pigem ei ole soositud, aga ilmselgelt on sul Narvast 

tulemine ja eks ikka mingitel kordadel saab, aga massilist osalemist hübriidis ei taha.  

R.Piik (LTTVÜK): Ega ükski neist keset päeva pole? 

K.S.Päts (esimees): Kõik on kell 18.15. Kõik toimuvad siin.  

K.S.Päts teeb ettepaneku kinnitada tulevaste volikogu istungite kuupäevad. 

Hääletus: poolt 18, vastu 0, erapooletuid 0.  

Volikogu otsus: Kinnitada tulevased volikogu istungite kuupäevad.  

4. 2021/22 järelevalvekomisjoni aruande ülevaade 

I.Uduste (JVK): Tere palavat suveõhtut. Mina olen Ilmar, eelmise aasta järelevalvekomisjoni 

esimees, enne seda olin LTTVÜKi esimees 3 aastat. Sel aastal olen ka järelevalvekomisjonis. 

Järelevalvekomisjon on sel aastal 8-liikmeline, kes hakkab teiega pidevalt kohtuma ja uurima, 

kuidas teil elu läheb. Kas te kannatate, kannatate väga palju ja kas saate oma eesmärkidega ja 

eelmistel aastatel sätestatud eesmärkidega hakkama. Järelevalvekomisjonist määratakse igale 

valdkonnale 2 inimest, kes hakkavad valdkonda revideerima, kord semestris, võib olla 
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tihedamini. Revideerime ka juhatust, bürood ja ka instituutide üliõpilaskogude tööd. Eelmisel 

aastal saime 4-5 instituudi üliõpilaskoguga, sel aastal loodame, et oleks iga valdkonna peale 2. 

Kui teil on mingi konkreetne instituut, mida vaadata, siis andke teada. Palun tutvuge eelmise 

aasta järelevalvekomisjoni aruandega, sealt saate näha eelnevate VÜKidega eesmärgid ja peate 

aru saama, et peate neid eesmärke jätkama, kui need on pikaajalised. Või võtke ühendust 

eelnevate esindajatega, aga ilmselt on üleandmised esindajatega tehtud. Ma väga põhjalikku 

kokkuvõtet aruandest ei tee, sest see on kõigile lugemiseks avalik. Küll aga mainin ära igast 

valdkonnast paar asja, millega tegeleda. Juhatus ja büroo tegid oma tööd tip-topilt eelmine 

aasta, väga tublid, olite ja loodan, et olete ka veel. Mina eelmisel aastal isiklikult tegelesin 

HVÜKiga, kelle kohta sai kirja pandud, et neil hetkel on teemaks ellujäämisplaan ja et teil 

oleks hea suhtlus dekanaadiga ja et IÜKidega suhtlus oleks ka korras. Arvan, et see on teil 

plaanides kirjas. LTTVÜKil eelmisel aastal oli keerukusi kohalt minema saamisega, suureks 

mureks kujunes keelebarjäär ja üldine motivatsioon nii VÜKis kui IÜKides. Loodan, et sel 

aastal läheb paremini. Meditsiin on nagu ikka ja alati olnud tubli ja on siiamaani. MVÜKi 

eesmärkideks olid tagada tugev kommunikatsioon dekanaadi ja MVÜKi vahel, vahepeal 

tundus, et õppejõud ei võta meditsiini üliõpilasesindajaid tõsiselt, ma loodan, et selline 

suhtumine vananeb. SVÜKi kohta sai mainitud, et kommunikatsiooni edendamine on 

valdkonna ja instituudi üliõpilaskogude vahel, et toimub pidev suhtlus ja igakuiselt 

kokkusaamine. Teemaks oli ka kursusevanemate süsteemi tekitamine, loodan, et see jätkub. 

Vist. Tegelemine ka valdkonna pikema arengukavaga. Instituutide aruandeid ma hetkel välja 

ei too. Kui teil on etteheiteid IÜKide või juhatuse kohta, palun andke meile seda teada. Meie 

kontaktid on esindajate tabelis ja TÜÜE kodulehel olemas. Võite kirjutada anonüümselt või 

nimega, aga palun kirjutage. Järelevalvekomisjon annab aru iga poole aasta tagant, aruanne on 

terve aasta peale, aga poole aastate vahedega anname aru. Ma ei tea, millal see esimene 

aruandmine on? 

K.S.Päts (esimees): 21. veebruar on see volikogu istung, kui me teeme kerge sügissemestri 

kokkuvõtte.  

I.Uduste (JVK): Niiet veebruaris võime teile puid laduda või kiita, vaatame, kuidas läheb. Kas 

on küsimusi, mõtteid, ettepanekuid? 

5. Kõrghariduse kerjapäev #sendidkaasa 29.08.2022 

K.S.Päts (esimees): Ma loodan, et olete Facebooki eventi näinud. Kes käis kevadisel viimasel 

volikogu istungil, siis lahkusime siit hambad verel kõrghariduse rahastamise olukorra peale. 
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Suve jooksul küpses meil plaan, et oleks vaja visuaalselt ja füüsiliselt meelt avaldada. Kuigi 

koalitsiooni uues lepingus lubati umbes 10 lisamiljonit, siis on see 10, mis puudu on umbes 

100 lisamiljonit ja teiseks läheb see 10 põhimõtteliselt küttele. Olukord pole paremaks läinud. 

Kogu elukalliduse küsimus mõjutab väga tugevalt kõiki üliõpilasi, eriti alustavaid. Teema 

aktuaalsus on ainult kasvanud. Kuidas jõudsime 29. augustini, me mõtlesime, et suvalisel 

päeval üliõpilasi uksest välja saada meil ei õnnestu, aga aktus on üks õppeaasta sümbolüritus, 

kus on juba palju inimesi kohal ja ka meediatähelepanu, minister, linnapea. Olulised 

eeldustingimused on juba loodud. Kuna võtame nii olulise sündmuse meele avaldamiseks, siis 

näitab see, et teema on piisavalt valus, et sümbolüritus mingis mõttes meele avaldamisega ära 

rikkuda. Milles see seisneb – aktuse viimane kõne on minu kõne ja kõne alustuseks on väike 

tervitus esmakursuslastele. Kõne teine pool on, et palun teeme koos häält müntidega ja saame 

koos kõlistada kerjamismünte, sest tudengid on sisuliselt sunnitud oma tuleviku eest kerjama. 

Praktiline pool on, et meil on vaja vähegi kõiki kaasa. Miks ma siin räägin sellest? Palun 

kutsuge kõik oma Tartus olevad ülikooliga seotud sõbrad Facebooki eventile ja jagage. Kõige 

olulisem on, et ise kohale tuleksite. Oleme testimisega avastanud, et plekkpurk kõliseb hästi, 

aga ka klaaspurk kõliseb ka hästi. Kui teil vähegi on kodus endale võtta, siis tehke seda ja 

teiseks, kui teil on üle, võite selle Tõllakuuri tuua. Pärast aktust on Tõllakuuri uksed lahti ja 

saame õppeaasta avamelu nautida, olete oodatud. Ka IÜKid on oodatud. Kas aktsiooni osas on 

küsimusi? 

I.Uduste (JVK): Seda aktsiooni on hetkel avalikult reklaamitud. Kas on oodata ülikooli poolt 

mingit vastust või blokki? 

K.S.Päts (esimees): Ei ole. Põhimõtteliselt me ei ole pahased ülikooli vastu, vaid riigi ja 

poliitikute vastu. Ülikooli juhtkond on teadlik ja väga toetav. Meil on ka mingid rahalaulud, 

mis tulevad.  

R.Piik (LTTVÜK): Kes poliitik seal kohal on peale ministri? 

K.S.Päts (esimees): Linnapea on ka. Eesmärk on eelkõige saata meediasse ja laiema tähelepanu 

külge.  

H.B.Soots (aseesimees): Pressiteated tulevad ja Kätriin ja Marten teevad suurepärast tööd 

sellega.  

K.S.Päts (esimees): Meil on ka abilisi Viljandist, selle mündikõlistamisaktsiooni aitasid meil 

välja mõelda Viljandi Kultuuriakadeemia etenduskunstnike trio Unholy 3nity. Nemad tulevad 
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oma seltskonnaga appi. Nemad jagavad münte aktusele tulevatele esmakursuslastele. Veel 

mõtteid? 

6. Infopunkt: Tudengisöökla arengud  

K.S.Päts (esimees): Tudengisöökla. Ma ei tea, kui paljud teist allkirjastasid või olid kaasas 

petitsiooniga, aga sisu on selline, et tudengite grupp tuli juuni lõpus välja petitsiooniga nõuda 

Tartusse taskukohaste hindadega tudengisööklat ja eri õpialade ja puhkealade küsimused. 

Söökla küsimus oli põhiline. Saime selle grupi Tartu analüütikaga ja rektoraadi esindajatega 

augusti alguses kokku ja seal koorus välja kaks tegevussuunda. Ideaalid olid riigid ja linnad, 

kus on tasuline õppemaks, kust üks osa läheb tudengite toitlustusele või riigid, näiteks Soome, 

kus tudengilõuna hind on riiklikult fikseeritud. Emba ega kumba süsteemi Eestis pole, mistõttu 

tehtavad võimalused kahanevad. Diskussioonist koorus välja, et Treffneri koolis on väga hea 

koolisöök. Käisime kohtumas Treffneri direktoriga ja toitlustust pakkuva ettevõttega. Nemad 

pakkusid pilootprojekti projekti. Toidu hinnaks kujuneks 3.5 eurot, mis on oluliselt odavam 

kui suvalise restorani päevapraad. Seal on kaks väga olulist aga, mis mõtet piiravad. Üks on, 

et lõunat ei saa lihtsalt kohale minnes ja makstes. Nad tahaksid teada eelmise päeva 

pärastlõunaks, kes tuleb sööma. Teine asi on, et kasumlikkuse jaoks peaks seal käima iga päev 

umbes 250 inimest söömas, mis on väga palju. Et mõte on, et oktoobri algusest kuni detsembri 

keskpaigani võiks vaadata, kuidas see käima läheb.  

P.R.Makilla (HVÜK): Kuidas see liikumine koolis käiks?  

K.S.Päts (esimees): Neil on ka uks, mis on Jaani tänaval. Seal on uks, millest saab otse 

sööklasse.  

I.Niinemets (MVÜK): Kas seal tuleks kellaajalised piirangud ka, sest seal on väga pikad 

järjekorrad söögivahetundide ajal. 

K.S.Päts (esimees): Hetkel oli arutelu, et aeg võiks olla kella 14-16. See on tegelikult kolmas 

kitsendus.  

R.Piik (LTTVÜK): Minu esimene reaktsioon on, et see kõlab nagu läbikukkunud projekt. Ma 

ei tea, mida arutleda. Kas paremat lahendust pole?  

K.S.Päts (esimees): Üks põhjus, miks ülikool ei saa ise subsideerida lõunaid ega maksta 

kohvikute üüri, on see, et ülikooli seadused kitsendavad neid. Nii kaua, kuni toitlustuspinnad 

on ülikooli kinnisvara peal, on võimalused piiratud. Kui teeks näiteks Zavoodi pinnale 
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tudengisöökla ja seda haldab mingi muu ettevõte, siis seal võib teha igasugu asju. Ülikooli 

kinnisvara peal on ranged piirangud. See on hetkel põhiline takistav faktor.  

R.Piik (LTTVÜK): Kas sa oskad tuua mõne näite? 

K.S.Päts (esimees): Nad ei tohi teha konkurentsieeliseid. Nad ei tohi öelda, et üür on tasuta või 

maksame kommunaalid.  

P.R.Makilla (HVÜK): Miks algusest peale, kui raamatukogu renoveeriti, miks siis ei mõeldud, 

et tehti kohvikupind mitte tudengisöökla? 

K.S.Päts (esimees): Seda ma ei tea.  

R.Piik (LTTVÜK): Aga kui keeruline oleks siis seda seadust muuta? 

K.S.Päts (esimees): Ma mõtlesingi, et pole võimatu. See on variant, millele mõelda ja millega 

edasi minna. Aga selle kohtumise õhkkond oli üsna pingeline ja ülikool midagi ei tee. Treffneri 

variant tundus huvitava kõrvalteena, mida proovida. Aga ma olen skeptiline, et see töötaks.  

H.B.Soots (aseesimees): Teine probleem on, et kui see kõnetab ainult osasid üliõpilasi, siis sa 

ei tule nt arstitudengina kaugelt Treffnerisse selleks, et lõunat süüa.  

K.S.Päts (esimees): Seda nagunii, aga mõte oli proovida, kas see lahendus toimiks.  

I.Uduste (JVK): Kas uuriti ka võimalust, et oleks linna peale igas koolis söökla ja saad ainult 

tudengikaardiga maksta? See väldiks seda konkurentsiasja. Aga see oleks pikem projekt, mitte 

pilootprojekt. 

K.S.Päts (esimees): Sellist kõrgetasemelist kohtumist on olnud üks. Üldse ei välista, et teiste 

variantideni tullakse tagasi. Ülikoolitöötajad ütlesid, et põhimõttelised seaduse muudatused on 

nii vähetõenäolised.  

K.Idla (arendusnõunik): Kas võimalus oleks ka ehk otse kontakteeruda söögikohtadega, et teha 

näiteks ISIC kaardi alusel lõunapakkumistega soodustust? 

K.S.Päts (esimees): On, üks noormees sellest grupist tegeleb sellega. Kuna EÜL omab ISIC 

kaardi litsentsi, siis see on nende lehel kirjas soodustused. Neid pole palju Tartus. 

Põhimõtteliselt see on suund, aga mis on lisaväärtus ettevõttele. Kas kellelgi on veel mõtteid?  

K.Trei (SVÜK): Narvas on ID-kaardi põhised soodustused. Nimekirja alusel tehakse ID-kaardi 

soodustus. Kehtib ülikooli kohvikus, mis on eraldi ettevõte. 
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K.S.Päts (esimees): Kas tead, kes seda läbirääkimist on pidanud? 

K.Trei (SVÜK): Seda ei tea.  

K.S.Päts (esimees): Seda on hea teada igastahes, et Narvas on mingisugune süsteem ja saab 

edasi uurida. Ma arvan, et see asi pole veel lõppenud ja selle küsimuse juurde võime volikogu 

mõttes tulla septembris või oktoobris veel tagasi. Foodsharing’u kapp peaks tulema ka Purde 

ühika juurde. Toidupank peab ka praegu läbirääkimisi poodidega, et õhtul saaks ka sooja toitu 

ja see läheks ka nendesse kappidesse. Joosep, sul oli küsimus? (Joosepil ei olnud küsimust). 

Kas ma saan aru, et üldine meelsus on, et tahaks normaalset lahendust? (Nõustatakse). Siis 

lähme edasi ja tulen teema juurde järgmisel volikogul tagasi ja loodetavasti mingi materjaliga, 

mille saan ette saata mõtisklemiseks.  

Koosolek lõppes kell 19.28.  

Katariina Sofia Päts       Kristin Randla 

Volikogu koosoleku juhataja     Protokollija 

TÜ üliõpilaskonna esimees     TÜ üliõpilasesinduse õigusnõunik 

/allkirjastatud digitaalselt/     /allkirjastatud digitaalselt/ 
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Lisad ja elektroonilised dokumendid vastavas volikogu töödokumentide kaustas Microsoft 

Sharepointis.  

Koosoleku lisad: 

1.Volikogu 23.08.2022 korralise koosoleku päevakord 

2. 09.06.2022 volikogu korralise koosoleku protokoll 

3. Tartu Ülikooli üliõpilaskonna töökord 

4. TÜ üliõpilasesinduse järelevalvekomisjoni aruanne 2021-2022 

5. Volikogu korralise koosoleku 23.08.2022 presentatsioon 

6. Koosolekul kohalviibinud volinike ja külaliste nimekiri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


