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I Valimised
1. Üliõpilaskonna juhatuse valimised
Kandideerimisperioodil ei laekunud ühtegi ühtegi avaldust ning avatakse kohapeal kandideerimine.
Keegi ei soovinud kohapeal kandideerida.
Külaline Erle Maido toob välja, et avalikult pole eriti reklaami tehtud, mistõttu tudengid ei ole
kandideerimisest teadlikud olnud.
Artjom Bašev saabub 18.09

II Kinnitamised
2. Loodusteaduskonna üliõpilaskogu põhimääruse kinnitamine
Esinduskogu liikmed on dokumendiga tutvunud. Enne koosolekut on veel mõned parandused sisse
viidud seoses tudengielu komisjoni protokollis sisalduvale infole. Triin Siim toob need välja.
Aktiivgrupi liikmete nimekirja koostab ja kinnitab juhatus kaks korda aastas. On seatud kindlad
tingimused, kuidas saada aktiivgrupi liikmeks. Vastavad kriteeriumid tuuakse välja töökorras. Kõik
hääletamised ja valimised toimuvad nii, et koosolekul peab kohal olema vähemalt 2/3 aktiivgrupi
liikmetest. Kui põhjendatult ei saa tulla, võivad osad inimesed olla ka volitatud. Üks idee oli, et peaks
olema minimaalne aktiivgrupi liikmete arv, aga LÜK on nii väike organisatsioon, et see lihtsalt ei
toimiks. Hetkel on aktiivgrupi liikmeid 14. Seega Punkt 18 sõnastati ümber- koosolek on
otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa 2/3 aktiivgrupi liikmetest k.a. volitused. Punkt 40 muudeti
arusaadavamaks- juhatuse liikmete valimiseks peab olema täidetud kvoorum, milleks on 2/3
aktiivgrupi liikmetest. Arvesse lähevad ka volitused. Juhatuse liige osutub valituks, kui tema poolt on
üle 50 % kvoorumi häältest. Punktis 33 viidati valele punktile. Seal peaks olema viidatud tegelikult
punktile 32. Punktis 45 võeti viimane lause maha, kuna tegelikult ei ole üliõpilaskonna
revisjonikomisjon kohustatud tegema järelvalvet LÜKi töö üle.
Krõõt Grete Mänd- Kas ingliskeelne nimi sai parandatud?
Triin Siim- Seal on praegu Student Council of the School of Science of Tallinn University of
Technology.
Krõõt Grete Mänd- Selle Schooli ees ei peaks ka the olema.
Triin Siim- Siis võtab selle teise ka maha.
OTSUSTATI:
1.1 Kinnitada loodusteaduskonna üliõpilaskogu põhimäärus.
1.2 Otsus jõustub vastuvõtmisel.
HÄÄLETAMISE TULEMUS: 9 poolthäält.
Loodusteaduskonna üliõpilaskogu põhimäärus on protokollile lisatud digitaalselt (lisa 1).
III Arutelud
3. Tudengite tagasiside TalTech ühiselamute kohta
Helina Piibeleht teeb kokkuvõtte tagasiside küsitluse tulemustest. Küsimustik oli eesti ja inglise
keeles. Vastuseid saadi eesti, inglise ja vene keeles. Välja tuuakse üldine tagasiside ja siis iga
ühiselamu kohta eraldi. Suurimateks murekohtadeks on mainitud kehva kütet, ventilatsiooni ja wifit;
parkimisprobleeme; kallist pesu pesemist; müra; tuletõrjealarmi tihedat töölehakkamist; prussakaid
osades ühiselamutes. Rahul ollakse üldisel kontori töötajatega ning hooldus- ja remonditeenustega.
Hendrik Valgemäe saabub 18.16
Marii Metsmaa saabub 18.18.
Marii Metsmaa toob tagasiside osas välja, et remonttöid tehes võiks anda rohkem reageerimisaega
enne tuppa sisse tulemist.

Mari Kasemets- Kas nad lihtsalt tulevad tuppa sisse?
Marii Metsmaa- Nad koputavad kaks korda ja siis tulevad ise sisse.
Erik Teder- Kas elanikud maksavad wifi eest?
Helina Piibeleht- Selle eest ei maksta, see on tasuta.
Erik Teder- Me võiksime enda jaoks sorteerida välja põhipunktid, mis on kriitilised. See on küll
keeruline aeg, sest meie koosseis hakkab muutuma, aga siis Gerlin võib-olla soovib mingit seisukohta
teha. See läheb veel campusele edasi ka.
Krõõt Grete Mänd- Oli välja toodud, et osades tubades elab rohkem inimesi, kui lubatud. Kui palju
seda esines?
Helina Piibeleht- Seda oli ainult Akadeemia tee 5 kahe inimese poolt.
Artjom Bašev- Meie komisjonis oli mainitud, et pesemise eest võiks maksta vähem ja vb kaardiga või
üüriga. Mõned probleemid on kindlasti lahendamatud nagu räpane parkla või valgustus puudulik.
Aga muidu väga tubli töö.
Erle Maido- Kas Üliõpilasküla juhatus ei saa midagi teha prussakate osas?
Helina Piibeleht- Seda me ei tea. Seda toodi välja Siidisaba 7 ja Akadeemia tee 5 vist.
Mari Kasemets- See võib tuleneda ka koristamisest. Ma olen ise Siidisabas elanud ja ma ei imesta, et
seal prussakad on.
Marii Metsmaa- See oli mulle üllatus, et pigem tahetakse rohkem kontrolle, sest koristamine on
probleem.
Erik Teder- Mis need põhiprobleemid siis võiksid olla? Prussakate kohta võib kindlasti märkme teha.
Alo Pullmann- Ma arvan, et kindlasti ka see parkimiskohtade küsimus. Need võiks ikka olla nendele
inimestele, kes seal elavad. Mu boksikaaslane ei julge päevasel ajal sõitma minnagi, sest pärast ei ole
koht garanteeritud. Maa-aluses parklas vist on vaja osta. Võiks leida sellise lahenduse nt, et elanikele
tasuta ja teistele tasuline.
Helina Piibeleht- Kuidas sa neid eristad?
Alo Pullmann- Kaardiga saab tõkkepuu lahti.
Helina Piibeleht- Seal ei ole tõkkepuud. Et panna tõkkepuu?
Alo Pullmann- Osades on. Ma arvan, et saaks panna.
Mari Kasemets- Äkki saab keegi kontrollida.
Erik Teder- Olen nõus, ka korteriühistud on oma alad ära piiranud. See on tehtav.
Artjom Bašev- Siin vähemalt on maa-alune parkla olemas. Seal üldse ei ole.
Erik Teder- Paljud panevad numbrimärgid kirja. Kui ühikasse registreerid, pannakse numbrimärk kirja.
Mari Teder- Tudengid vahetavad autot nii palju.
Erik Teder- Ma ei tea kui tihti sa autot vahetad.
Triin Siim- Maa-aluses parklas pannakse numbrimärk kirja. Seal seda kontrollitakse.
Alo Pullmann- Kas vastustes tuli välja ka probleem selliste autodega, mis seal lihtsalt seisavad
aastaid?
Helina Piibeleht- Jah, oli küll.
Alo Pullmann- Sellega võiks aktiivsemalt tegeleda. Ühte Volvot näen juba teist aastat.
Artjom Bašev- Kas need autod seisavad eramaal või riigi maal.
Hendrik Valgemäe- Riiete pesu on see, mis puudutab kõiki ühiselamuid. 3 eurot on liiga palju ühe
korra kohta.
Erik Teder- Broneerimissüsteem kõlas üsna loogiliselt. Üsna tüütu on riietega edasi-tagasi käia, kui
ühtegi vaba pesumasinat ei ole.
Alo Pullmann- Kui mitte broneerida, siis jälgida.
Krõõt Grete Mänd- Seda on raskem realiseerida, kui broneerimissüsteemi.

Lembitu Valdmets- Peaks uurima, kellele need pesumasinad üldse kuuluvad. Kui need ei ole
üliõpilasküla omad vaid kuuluvad mingile ettevõttele, siis on see ettevõtte enda asi, kuidas nad oma
teenust pakuvad.
Krõõt Grete Mänd- Internet on ka teema, mis käis palju läbi. See võib küll olla tasuta, aga reaalsus on,
et tehnikaülikooli tudengid vajavad igapäevast internetiühendust, et koolitööga tegeleda. Seda peab
saama ka ühikas teha.
Artjom Bašev- Ühel mu sõbral elab toas väike hamster ja seda ei lubata seal. Ma arvan, et võiks
lubada väikeseid närilisi.
Erik Teder- See on ju ühikale ikkagi oht, võib-olla ta närib seina sisse augu. Võib-olla laseb tudeng ta
igal õhtul puurist välja ka.
Marii Metsmaa- Vastajate poolt pakuti välja üks hea lahendus, et kui oleks võimalik uksekaarti
ühendada üliõpilaspiletiga. Kuna kaarti kasutatakse ka välja minnes, siis on suurem tõenäosus, et ISIC
kaart on kaasas.
Alo Pullmann- ISICuga saab ühendada.
Helina Piibeleht- Võib-olla osades ühikates ei saa. Ma tean, et 7/1 saab. Toodi välja ka seda, et võiks
olla kiibisüsteem, et väike kiip on võtmete küljes.
Erik Teder- Kuidas see üldse toimib, et sa lähed ühest uksest välja ja siis ei saa kummalegi poole ja
oled trepikojas luku taga?
Helina Piibeleht- 7/1 ja 7/2 saab minna maa-aluse parkla kaudu välja.
Alo Pullmann- 11/2 minu meelest on kiibid ja võtmete küljes.
Alo Pullmann- Kas küsitluses tuli üldse lemmikloomade kohta midagi välja?
Helina Piibeleht- Minu meelest lihtsalt lemmiklooma ei tohi olla, aga tagasisides ei tulnud minul
vähemalt midagi.
Erle Maido- Kui mina küsisin, kas ühikasse saab lemmikloomaga, siis öeldi, et ei saa garanteerida, et
hiljem ei tule kõrvale kedagi, kellel on allergia looma vastu.
Helina Piibeleht- Tugevamalt tuli vastustes välja veel see, et tuletõrjealarm on pidevalt töös.
Marii Metsmaa- Inimesed ei reageeri sellele enam üldse.
Erik Teder- Tähtsamad punktid said protokolli kirja. Kui Gerlin tahab seisukohta, siis me proovime
selle ära vormistada ja võib-olla järgmise koosseisuga ära kinnitada. See protokoll, mille tegite, läheb
kindlasti üliõpilaskülale ka. Siis nad saavad ise ka seda sisendit meie käest.
Helina Piibeleht- Jah, läheb.
Krõõt Grete Mänd- Nendest, mis mainiti, võiks teha valiku, mis on kõige valusamad punktid.
Erik Teder- Praegu saigi 4-5 valusamat punkti.
Krõõt Grete Mänd- Praegu sai vist rohkemgi. Ma saan aru, et see seisukoht, mis kokkuvõttes peaks
tulema, võiks olla võimalikult konkreetne.
Erik Teder- Kui selline asi tuleb, siis see veel eraldi kinnitatakse.
4. EÜLi meeleavalduse arutelu
Erik Teder toob välja, et EÜL tahaks teha meeleavalduse, mille eesmärk on juhtida tähelepanu uue
valitsuse koalitsioonileppes tähtsamatele punktidele, mis puudutavad tudengeid. Suuremateks
punktideks on tasuta haridus ning stipendiumid ja õppetoetused. Erik Teder soovib esinduskogu
arvamust, kas me peaksime sellest osa võtma ja sel juhul ka isiklikult osalema ja teisi kaasama.
Arutati, millised koolid veel osalevad.
Lembitu Valdmets- Kui me ütleks, et me ei viitsi sellega tegeleda, siis see oleks halb. Mina ütlen küll
jaa.

Erik Teder- Ma ei tea, kui palju ma isiklikult sellisel kujul tasuta haridust toetan, aga need üldised
mõtted, mis seal on, on päris head. Õppetoetuste ja stipendiumite süsteem on praegu absurdne.
Mari Kasemets- Süsteem on ajale jalgu jäänud.
Krõõt Grete Mänd- Mulle tundub tundub, et iga eraldiseisva punkti konkreetne sõnastus ei olegi nii
oluline. Selle asja mõte on rohkem see, et üldisele teemale teadlikkust tuua ja näidata, et see on Eesti
tudengitele oluline. Pole mõtet detailidest kinni hakata.
Erik Teder palub esinduskogu liikmetel käega märku anda, kelle meelest on hea idee, et võtame
sellest osa. Tulemusena on üldjoontes esinduskogu liikmed selle poolt.
Krõõt Grete Mänd- Seda peaks promoma ka organisatsioonidesse jne, et mitte ei ole ainult
üliõpilasesinduse liikmed seal.
Mari Kasemets küsib esinduskogu liikmetelt kas nad on kõik tulemas ning kes suhtleb selle osas
üliõpilsakogudega.
Erik teder- Võime seda jagada, aga pange link, kus on üsna hea info. Siis võite seda jagada edasi ka
Facebookis või ÜKide grupis, et äkki tuleb mõni tavatudeng ka siis kohale, kes tunneb, et tasuta
haridus jne võiksid olla selle koalitsiooni läbirääkimiste üheks teemaks.

Erik Teder
juhataja

Grete Vahter
protokollija

Lisad
1. Loodusteaduskonna üliõpilaskogu põhimäärus
2. TalTech ühiselamute tudengite tagasiside kokkuvõte

