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Tegevusaasta 2020 Eesti Arstiteadusüliõpilaste Seltsis 

 

Aastal 2020 tegi EAÜS organisatsiooni arengus olulise hüppe tuleviku jaoks: valmis 

strateegia aastateks 2021–2025, mis võeti vastu sügisesel üldkoosolekul. SARS-CoV-2 

viirusest tingitud pandeemia mõjutas suuresti ka EAÜS-i tööd, peatades oluliselt Seltsi 

tegevusi märtsist maini ja seadis piirangud ka talvekuudel. Olukord kevadel sundis Seltsi 

valmistuma sügisel kehtima hakanud piiranguteks ja kujunes omamoodi tiigrihüppeks 

Seltsile – mitmed seni traditsiooniliselt kohapeal toimunud üritused korraldati nüüd 

võimalusel veebis. Esimeseks suureks veebiürituseks oli kevadine üldkoosolek ja selle 

õppetunde kasutati järgmisel üldkoosolekul ära. Aasta viimane ja kõige meeldejäävam üritus 

ehk Seltsi jõuluõhtu toimus  veebiülekandena. 

Liikmete arv tegi aastal 2020 kerge languse, kuid suhtlus koostööpartneritega on jäänud 

püsima ning nende toetus on jätkuv. Sellest tulenevalt on majanduslik seis stabiilne. Seltsi 

pakutavaid teenuseid on läbi viidud nii palju kui võimalik vaatamata pandeemilisele 

olukorrale. Noorteni prooviti jõuda ka veebi teel. Hea rahaline seis võimaldab EAÜS-il 

tähistada aastal 2021 saabuvat 30. tegutsemisaastat suurejoonelise üritustesarjaga. 

EAÜS-i tegevused on kindlasti suunatud Seltsi missiooni – „Et maailma kõige tervemad ja 

õnnelikumad inimesed elaksid Eestis“ – elluviimisele. Selleks sai edukalt korraldatud 

Organdoonorluse projekti “Elupäästev kingitus”, mis kevadel lõppes ja sai suurt tunnustust 

nii haigekassa kui ka Ole Rohkem poolt. 

Kodukontorisse kolimine innustas kasutama rohkem digitaalseid vahendeid ja muutma Seltsi 

igapäevatööd lihtsamaks. Suurimate muutustena saab välja tuua personaalseks muudetud 

@eays.ee e-posti aadressi kasutusele võtmine juhatuses ja juhtkonnas ning kuluaruannete 

viimine digitaalsele kujule. Olulised täiendused on tehtud ka Seltsi dokumentides, 

sisearhiivis ja kokkulepetes muutmaks Seltsi igapäevane tegevus sujuvamaks, üheselt 

mõistetavaks ning kergelt arhiveeritavaks. 

Meie roll ja maine rahvusvahelisel tasandil on saanud positiivset tagasisidet - oleme 

arvestatavad liikmed IFMSAs (International Federation of Medical Students Associations), 

osaledes aktiivselt nii üldkoosolekutel kui ka regioonikohtumisel, vaatamata sellel, et aasta 

teises pooles korraldati kõik veebis. 

 

 

 

  



 

Tähtsamad sündmused aastal 2020 

 

Abiarstinduse suurkohtumine - osalesid Sotsiaalministeerium, Eesti Arstide Liit, Eesti 

Haiglate Liit, Tartu Ülikooli Meditsiiniteaduste Valdkonna dekanaat, Tartu Ülikooli Kliinikumi 

juhatus, Eesti Nooremarstide Ühendus ja Meditsiiniteaduste Valdkonna Üliõpilaskogu. 

Üheskoos arutati abiarstinduse süsteemi suuremate murekohtade võimalikke lahendusi. 

Peamiseks arutuspunktiks oli ligipääsud andmetele, seadusandlus ja rahastus abiarstidele. 

 

Artikkel noorte psühhiaatrilise abi saamise teemal, mille algatas Eesti Noorteühenduste Liit 

ja mida toetasid mitmed teised organisatsioonid sealhulgas EAÜS. 

 

Eesti Arsti artiklikonkursi “Minu esimene publikatsioon” avaõhtu - eesmärgiks tutvustada 

konkursi tingimusi, avada teadusartikli kirjutamise tagamaid. Tegemist on koostööprojektiga, 

mis annab arstiteadusüliõpilastele võimaluse kirjutada oma esimene teadusartikkel.  

 

2021-2025 Strateegia loomine, mis kestis terve aasta ja selleks korraldati mitmeid 

koosolekuid ja kaasati liikmeid mitmekülgselt. Dokumendi koostamine sai toetust KÜSK-ilt. 

Lõplikult sai vastuvõetud sügisesel üldkoosolekul. 

 

Tartu linna suvisel projektil “Autovabaduse puiestee” osalemine. Seal sai rahvatervise 

töögrupp teha tervisenäitajate mõõtmist ja esmaabi õpetada. Saime meedias kajastust ja  

hea võimaluse keerulisel aastal ikka rahva tervist mõjutada. 

 

EAÜS avaldus rassilise diskrimineerimise vastu suvel. 

 

  

  



 

Aasta läbi 

Regulaarselt toimuvad juhatuse, juhtkonna, töögruppide ja erinevate projektide koosolekud. 

EAÜS pakub hetkel kuut teenust: kaisukaruhaigla, seksuaaltervise loeng, tervisliku toitumise 

töötoad, vaktsineerimisteemaline loeng, esmaabi koolitus, vaimse tervise loeng. 

Kaisukaruhaigla raames käivad arstitudengid lasteaedades, pakkudes lastele võimalust 

ravida oma kaisukarusid - eesmärgiks on vähendada „valge kitli hirmu“ laste seas, mis 

vähendab arsti juures käimise edasilükkamist ja parandab õigeaegset haiguste 

diagnoosimist. 

Seksuaaltervise loengud erinevates Eesti koolides - seksuaaltervise töögrupi liikmed 

annavad erinevates Eesti koolides noorte seksuaaltervist ja -käitumist käsitlevaid tunde.  

Vaktsineerimise teemalised loengud erinevates haiglates koostöös Sotsiaalministeeriumiga - 

suurendamaks vaktsineerimisega nõus olevate inimeste hulka.  

Tervisliku toitumise töötoad koolinoortele - tutvustatakse, millele peaks tähelepanu pöörama 

toitu ostes ja valmistades 

Esmaabi koolitused põhikooli õpilastele -  esmaabi koolitusel käsitletakse nii elustamise 

võtteid kui ka praktilisi igapäeva traumadega toimetulemist. 

Vaimse tervise loengud erinevates Eesti koolides - koostööprojekt nelja erineva 

organisatsiooni vahel on hoogu kogumas ning õppeasutused üle riigi mõistavad järjest enam 

teema aktuaalsust.  

Jätkuvalt ilmub Curare ajakiri - erinevaid meditsiinilisi ja üliõpilaseluga seotud sündmusi ja 

arvamusi kajastav EAÜSi poolt välja antav ajakiri. Lisaks ilmus septembris 

esmakursuslastele Rebaseteatmik, kuhu on kokku pandud kogu vajalik info õpinguid 

alustavale tudengile. 

EAÜS on esindatud Noorte keskkonnanõukogus. Noorte keskkonnanõukogu on 

Keskkonnaministeeriumi juures tegutsev nõuandev organ, mis ühendab keskkonnast 

hoolivate tudengiorganisatsioonide esindajaid. Kevadeti valitakse Keskkonnatervise 

töögrupist liige, kes Nõukogus Seltsi esindab. Noorte Keskkonnanõukogu võimaldab meil 

kaasa rääkida keskkonnateemalistes aruteludes ja keskkonnapoliitika arendamises. 

Nõukogu poolt 2020. aasta kevadel algatatud koolinoortele suunatud keskkonnaalaste 

veebikoolituste programmi raames jagavad seltsikad teadmisi keskkonna ja inimtervise 

seostest. 



 

Jaanuar 

 

04.01 tervisliku toitumise lektorite jätkukoolitus 

09.01 Eesti Arsti ajakirja toimetusega kohtumine - arutati kuidas edasi arendada 

artiklikonkursi toimumist  

10-12.01 NPO Weekend - üritus koondab IFMSA Euroopa regiooni rahvatervise juhte ja teisi 

eestvedajaid. Korraldati meeletu eduga Tallinnas 

20-26.01 NORP Weekend - IFMSA Euroopa rahu ja inimõiguste töögrupi juhte ühendav  

rahvusvaheline kohtumine, kus saab kogemusi, kontakte ja inspiratsiooni töögrupi edasiseks 

arenguks 

21.01 &  22.02 organdoonorluse teemaõhtud Tartus ja Narvas 

23.01 Eesti Arstide Liiduga kohtumine- ettevalmistus abiarstinduse suurkohtumiseks 

29.01 Abiarstinduse suurkohtumine - osalesid Sotsiaalministeerium, Eesti Arstide Liit, Eesti 

Haiglate Liit, Tartu Ülikooli Meditsiiniteaduste Valdkonna dekanaat, Tartu Ülikooli Kliinikumi 

juhatus, Eesti Nooremarstide Ühendus ja Meditsiiniteaduste Valdkonna Üliõpilaskogu. 

Üheskoos arutati abiarstinduse süsteemi suuremate murekohtade võimalikke lahendusi 

 

Veebruar  

 

09.02 Rahu ja inimõiguste töögrupi puuetega inimeste seisukoha koostamine 

12.02 Välisvahetuse pre-departure training  

12.02 Avati kandideerimine EAÜS 30 juubeliaasta korraldustiimi 

13.02 Doonoripäev Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis 

10.02 & 16.02 keskkonnatervise ajutise töögrupi dokumendi koostamine 

15.02-16.02 Eesti Meditsiinitudengite Päevad - korraldatud koostöös Tartu Tervishoiu 

Kõrgkooli ja Eesti Õdede Liidu Õendusüliõpilaste Seltsinguga. Ürituse eesmärgiks on läbi 

erinevate loengute, seminaride ja töötubade suurendada erinevate meditsiinieriala tudengite 

koostööd ning teoreetilisi ja praktilisi oskusi ning lisaks laiendada silmaringi, pakkudes 

arutelu erinevatel teemadel 

17.02 NECSE delegatsiooni kokkusaamine  

25.02 Vaimse tervise töötuba - muusikateraapia 

26.02 Keskkonnatervise seisukoha koostamine 

26.02 Kaisukaruhaigla koolitus 

27.02 Alkoholi seisukoha koosolek 

27.02 Siseürituste töögrupi lauamänguõhtu 

29.02-01.03 Traumatoloogia koolitus 

 



 

Märts 

 

01.03-07.03 IFMSA March Meeting Rwandas - Tegemist on ülemaailmse 

meditsiiniüliõpilaste seltside ühenduse assambleega, mis toob kokku eri riikide 

arstiteadusüliõpilaste esindajad, et vahendada kogemusi ja informatsiooni erinevate 

projektide kohta, sõlmida sõprus- ja partnerlussidemeid ning diskuteerida ülemaailmset 

tervishoiupoliitikat puudutavatel teemadel ning võtta vastu seisukohti maailma elanikkonna 

tervist puudutavates küsimustes 

09.03 Ajakirja klubi arstitudengitele - Teadus töögrupp algatatud üritus, mis tutvustab 

teadustööde maailma 

13.03 algas COVID-19 seotud piirangud Eesti riigis 

 

Aprill 

 

22.04 Virutaalne tervislik brunch - Tervisliku toitumise projekt korraldas eriolukorra ajal ka 

kokkamise üleskutse “Tervislik brunch: teeme ise!”, kus said interneti teel kokata koos nii 

Seltsi liikmed kui kõik teised huvilised 

29.04 Välisvahetuse pre-departure training  

 

Mai 

03.05 Ole Rohkem auhinnad - EAÜS valiti suurima ühiskondliku mõjuga organisatsiooniks. 

EAÜS on nomineeritud OLE ROHKEM auhindade Aasta Tegu 2020 kategoorias lausa 3 

erineva projektiga - elundidoonorluse projekt "Elupäästev kingitus", Noorte 

Keskkonnanõukogu loomine ning Keskkonnanädal 

16.05 Kevadine üldkoosolek - organisatsiooni kõrgeim juhtimisorgan, mille käigus annab 

juhtkond aru enda tegevusest, osavõtt on kohustuslik kõikidele liikmetele ning 

koosoleku käigus valitakse uued töögruppide juhid ning uus juhatus järgnevaks aastaks. 

Toimus tervenisti veebis ja juhtis Priit Tohver. Üldkoosolekul võeti vastu 3 uut seisukohta: 

Eesti Arstiteadusüliõpilaste Seltsi kliimamuutuse seisukoht, Eesti Arstiteadusüliõpilaste 

Seltsi puuetega inimeste seisukoht ja Eesti Arstiteadusüliõpilaste Seltsi alkoholi seisukoht 

17.05 IDAHOT - ülemaailmne homo-, trans ja bi-foobiavastane päeva, kus propageeritakse 

tolerantsust ning sotsiaalmeedias toimub pildikampaania "Breaking the Silence"  

22.05 Tähistati rahvusvahelist elurikkuse päeva 

23.05 ENL üldkoosolekul osalemine 

 

 

 



 

Juuni 

 

02.06 2021-2025 Strateegia koosolek 

07.06 Tegevuskava koostamise koolitus 

8.06-22.06 Juhtkonna koolitamine - koolitused on Ole Rohkema koolituse põhjal, et uus 

juhtkond saaks võimalikult hea stardi 

9.06 Toetuse avaldus rassilise diskrimineerimise vastu 

10.06 Eesti Noorteühenduste Liiduga kohtumine - mõlemad organisatsioonid tutvustasid 

oma tegemisi ja eesmärke 

11.06 Eesti Arstide Liidu volikogu 

13.06 2021-2025 esimene Strateegiapäev 

15.06 Artikkel noorte vaimse tervise abi saamise teemadel 

18.06 Eesti Noorteühenduste Liidu “Mõjus võrgustik” koolitus 

20.06 Rattamatk Tatu Ülikooli Meditsiiniteaduste valdkonnale mõeldud sportlik ettevõtmine -  

eesmärgiks on edendada liikmete tervislikku eluviisi ning üksteist paremini tundma õppida 

 

Juuli 

 

3.07-02.08 Autovabaduse puiestee - Esmakordselt korraldas Tartu linn suvel ürituse, kus 

suleti Vabaduse puiestee kuuks ajaks autodele ning korraldati ohtralt vaba aja veetmise 

võimalusi jalakäijatele. Muude seltside, organisatsioonide kõrval kutsuti sinna ka EAÜS. Seal 

käisime andmas esmaabi koolitusi ja mõõtsime inimestel tervisenäitajaid ning saime 

kajastust Postimehes 

26.07 2021-2025 Strateegia koosolek 

29.07-30.07 Eesti Noorteühenduste Liidu suvekool 

 

August 

 

22.08-23.08 Juhtkonna suvepäevad - uus juhtkond tutvus omavahel ja lisaks toimus seal ka 

2021-2025  teine Strateegiapäev 

25.08 EAÜS 30 juubeliaasta korraldustiimi esimene koosolek 

26.08 Ole Rohkem koostöövõrgustikuga kohtumine 

27.08 Eesti Vabaühenduste Liiduga kohtumine esimest korda 

29.08-30.08 Ole Rohkem aastakonverents 

17.07-09.08 IFMSA General Assembly August Meeting - ülemaailmse meditsiiniüliõpilaste 

seltside ühenduse üldkoosolek, mis toob kokku eri riikide arstiteadusüliõpilaste esindajad. 

Seekord  esindas seltsi seitsmeliikmeline delegatsioon ja osaleti presidentide, välisvahetuse 



 

(kliiniline ja teaduslik), rahvatervise ja NMO management sessioonidel. Peaassamblee toimus 

sel korral veebis 

 

September 

 

01.09 Sotsiaalministeeriumi esindajaga kohtumine abiarstinduse teemal 

09.09-10.09 Eesti Arstide Liidu sügiskonverents 

14.09-24.09 Rebasehüpe projekt, mille käigus tutvustatakse esmakursuslastele 

õppehooneid, EAÜS-i ja selle töögruppide tööd, toimusid erinevad teemaõhtud ja töötoad 

- 14.09 EAÜS101 - EAÜSi tutvustav üritus, kus antakse ülevaade töögruppidest ja 

põhilistest üritustest - eesmärgiks anda esmakursuslastele ülevaade EAÜSist ja selle 

töögruppidest 

- 15.09 Välisvahetust tutvustav õhtu - kliinilises või teaduslikus välisvahetuses käinud 

üliõpilased jagavad muljeid ning soovitusi järgmistele kandidaatidele ning huvilistele 

- 16.09 Rebaste orienteerumine - eesmärgiks EAÜSi ja Tartu linna tutvustamine uutele 

liikmetele sportliku tegevuse ning ülesannete lahendamise abil 

- 17.09 Sügislaat -  eesmärgiks tutvustada ja värvata uusi liikmeid EAÜSi  

- 17.09 Sügispiknik - traditsiooniline lõimumissündmus, mille eesmärgiks on uute 

liikmete integreerimine EAÜS-i liikmeskonda 

- 19.09 Maailmakoristuspäev - Keskkonnatervise töögruppi tutvustav üritus, mille 

raames koristati Emajõe ümbrust väikeprügist 

- 21.09 Töögruppe tutvustav õhtu - EAÜSi tutvustav üritus, kus uutel liikmetel oli 

võimalus tutvuda lähemalt mitme töögrupiga ning vestelda töögruppide juhtidega 

- 22.09 Orgasmilabor - seksuaaltervise töögruppi tutvustav üritus, mille eesmärgiks oli 

suurendada arstitudengite teadmisi orgasmi kohta 

- 24.09 Lauamänguõhtu - vabamas õhkkonnas saaksid uued ja vanad liikmed 

omavahel suhelda 

16.09 Mentorluse koolitus - eesmärgiks on koolitada ja juhendada mentoreid,  kes aitavad 

hiljem uutel liikmetel EAÜSi sisse sulanduda 

19.09 Eesti Arstide Liidu Eetikakonverents 

20.09 Kandideerimine välisvahetusse 

23.09 Kohtumine meditsiiniteaduste valdkonna üliõpilaskoguga 

25.09-27.09  EuRegMe 2020 - IFMSA Euroopa regiooni liikmesorganisatsioonide esindajate 

kohtumine, mille eesmärgiks on arutleda regiooni terviseküsimuste üle ja kokku leppida 

regiooni prioriteedid ja mis toimus veebis  

30.09 2021-2025 Strateegia aruteluõhtu 

 



 

Oktoober 

 

01.10-31.10 Näitus “Stigma vastu” PERH-is ja Kvartali keskuses 

02.10 Rebasehüppe tänuüritus - eesmärgiks tänada ja tunnustada liikmeid, kes aitasid 

korraldada “Rebasehüpet” 

07.10 Ajakirja klubi - eesmärgiks võimalda arstitudengitel juhendamise all analüüsida 

teadustöid 

08.10 Kohtumine Tartu Omavalitsuste Liiduga 

09.10-11.10 Seksuaaltervise töögrupi sisekoolitus - eesmärgiks koolitada uusi ja vanu 

lektoreid rääkima noortele seksuaaltervisest ning pandi paika õppeaasta eeldatav 

loenguplaan. Seekord põhiteemaks oli seksuaalsus läbi ajaloo 

09.10 Maleklubi esimene kokkusaamine - toimub üle nädala reedeti ja seal arutatakse 

meistrite mänge, harjutatakse käike ja ka mängitakse malet 

20.10 Tudengite gripivastane vaktsineerimine 

20.10 Kohtumine Eesti Arstide Liiduga - arutada mõlema organisatsiooni juubelit ja üldist 

koostööd 

22.10 Eesti Arsti artiklikonkursi “Minu esimene publikatsioon” avaõhtu - eesmärgiks 

tutvustada konkursi tingimusi, avada teadusartikli kirjutamise tagamaid. Tegemist on 

koostööprojektiga, mis annab arstiteadusüliõpilastele võimaluse kirjutada oma esimene 

teadusartikkel 

23.10 EAÜS 30 juubeli logo konkursi tähtaeg, kus laekus mitu kandidaati  

24.10-25.10 Eesti Noorteühenduste Liidu liikmepäev ja sünnipäev 

24-25.10 Keskkonnatervise töögrupi siseõhtu Vaibla linnujaamas - tutvuti linnujaama tööga 

ning aidata lindude rõngastamisel 

26.10 Didaktika koolituse esimene koosolek - eesmärgiks muuta teenuste kvaliteeti 

ühtlasemaks   

27.10 Training New Trainers treenerite kohtumine 

27.10 Meditsiinivaldkonna tudengite gripivastane vaktsineerimine 

28.10 EAÜSi tutvumispidu - ühisüritus uutele ja vanadele liikmetele omavahel lähemalt 

tutvumiseks, uutele liikmetele tutvustatakse organisatsiooni ajalugu ja väärtuseid. Seekord  

oli eelnevalt uute liikmete sisseõnnistamine Vanas Anatoomikumis ja  Botaanikaaias, kus 

uued liikmed andsid vande 

30.10 Meeleavaldus toetamaks Poola naiste õigust - saime kajastust ERR-is 

30.10 Eesti Arstide Liidu volikogu 

31.10 Medicina võrkpalliturniir Tartu Ülikooli Meditsiiniteaduste Valdkonna üliõpilastele ja 

õppejõududele mõeldud spordisündmus, propageerimaks aktiivset ja sportlikku 

meelelahutust ning tutvustamaks spordiala. 



 

November 

 

02.11 Eutanaasi paneeldiskussioon 

04.11 Tartu Ülikooli Kliinikumi juhatusega kohtumine- arutada Maarjamõisa mõisahoone 

tulevikku ja  omavahelise koostöö üle 

05.11 Ole Rohkem sünnipäev 

05.11 Halloweeni pidu seksuaaltervise töögrupil 

09.11-12.11 MEFF ehk Meditsiiniteemaliste filmide festival näidatakse huvilistele 

meditsiiniga seotud mängu- ja dokumentaalfilme, mida pärast kommenteerivad antud 

konkreetse valdkonna spetsialistid, toimub üldine arutelu filmis käsitletud teemadel 

12.11 Ole Rohkem koostööseminar tudengiorganisatsioonide ja Tartu linna ülikoolide teemal 

- arutati kuidas tunnustada tudengiorganisatsioonide tööd ja kuidas parandada ülikoolide 

pakutud võimalusi tudengitele 

14.11 EAÜSi sügisene üldkoosolek - organisatsiooni kõrgeim juhtimisorgan, mille käigus 

annab juhtkond aru enda tegevusest, osavõtt on kohustuslik kõikidele liikmetele ning 

koosoleku käigus valitakse uus revisjonikomisjoni juht ja välisvahetuse töögrupi juht 

järgnevaks aastaks. Toimus hübriidina, kus liikmed olid veebis ja ettekandjad 

Biomeedikumis Schimdti keskuses,  ja vastu võeti 2021-2025 strateegia. 

14.11 diabeedipäev - toimus veebi kaudu ja selleks loodi koduleht rahvatervise töögrupi 

poolt 

16.11 Piirangud süvenesid riigis - juhatus teeb otsuse minna veebi üle ja koostas COVID 

juhendi  

19.11 Ole Rohkem koostööseminar tudengiorganisatsioonide ja Tartu linna teemal - arutati 

kuidas linn saab aidata tudengitel veel paremini üritusi korraldada linnaruumis  

Ajakirja Eesti Arst novembri numbris avaldati artikkel “Tervisemõjude toomine 

kliimaarutelude keskpunkti on tervishoiuvaldkonna ülesanne”, mis valmis Keskkonnatervise 

töögrupi eestvedamisel 

 

Detsember 

 

02.12 HIV infoõhtu meditsiiniteaduste valdkonna tudengitele - toimus veebi teel 

05.12 Eesti Arstide Liidu üldkogu 

08.12 Logokonkursi läbi kukkumisel võeti ühendust esimese disaineriga EAÜS30 visuaali 

disainimiseks 

18.12 Arengusuundade tiimi aruteluõhtu - eesmärgiks arutada, millised on Seltsi 

arengusuunad, kuidas võiks Selts areneda ja kuidas seda teostada 

18.12 Youth Health Organization peaassamblee - Esindame seal iga aasta meie 



 

katuseorganisatsiooni Eesti Noorteühenduste Liitu. Toimus sel korral netis 

27.12 Jõuluõhtu - esmakordselt veebiülekandena toimunud üritusel olid eelsalvestatud 

muusikapalad, mängud osalejatele ning videoklipid töögruppide heategudest 
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Eesti Arstiteadusüliõpilaste Selts 2020. a. majandusaasta aruanne

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss
(eurodes)

 31.12.2020 31.12.2019 Lisa nr

Varad    

Käibevarad    

Raha 59 280 55 785 2

Kokku käibevarad 59 280 55 785  

Kokku varad 59 280 55 785  

Kohustised ja netovara    

Netovara    

Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem 55 785 25 610  

Aruandeaasta tulem 3 495 30 175  

Kokku netovara 59 280 55 785  

Kokku kohustised ja netovara 59 280 55 785  
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Eesti Arstiteadusüliõpilaste Selts 2020. a. majandusaasta aruanne

Tulemiaruanne
(eurodes)

 2020 2019 Lisa nr

Tulud    

Liikmetelt saadud tasud 6 465 7 302 3

Annetused ja toetused 9 768 16 773 4

Tulu ettevõtlusest 18 237 31 428  

Muud tulud 11 341 49 674 5

Kokku tulud 45 811 105 177  

Kulud    

Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud -39 308 -75 002  

Tööjõukulud -3 011 0 6

Kokku kulud -42 319 -75 002  

Põhitegevuse tulem 3 492 30 175  

Intressitulud 3 0  

Aruandeaasta tulem 3 495 30 175  
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Eesti Arstiteadusüliõpilaste Selts 2020. a. majandusaasta aruanne

Rahavoogude aruanne
(eurodes)

 2020 2019 Lisa nr

Rahavood põhitegevusest    

Põhitegevuse tulem 3 492 30 175  

Laekunud intressid 3 0  

Kokku rahavood põhitegevusest 3 495 30 175  

Kokku rahavood 3 495 30 175  

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 55 785 25 610 2

Raha ja raha ekvivalentide muutus 3 495 30 175  

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 59 280 55 785 2
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Eesti Arstiteadusüliõpilaste Selts 2020. a. majandusaasta aruanne

Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

  Kokku netovara

Akumuleeritud tulem

31.12.2018 25 610 25 610

Aruandeaasta tulem 30 175 30 175

31.12.2019 55 785 55 785

Aruandeaasta tulem 3 495 3 495

31.12.2020 59 280 59 280
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Eesti Arstiteadusüliõpilaste Selts 2020. a. majandusaasta aruanne

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Eesti Arstiteadusüliõpilaste Seltsi (80068213) raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes Eesti heast raamatupidamistavast.

Eesti hea raamatupidamistava on rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele tuginev raamatupidamistava,

mille põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seadusega ning mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna juhendid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes, kui ei ole eraldi viidatud mõnele teisele vääringule.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist.

Peamised arvestuspõhimõtted, mida kasutati raamatupidamise aastaaruande koostamisel, on toodud allpool.

Raha

Bilansikirje „Raha” sisaldab pangakontode saldosid. 

Äritegevuse rahavood on koostatud kasutades kaudset meetodit.

Nõuded ja ettemaksed

Lühi- ja pikaajalisi nõudeid ostjate vastu kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil.

MTÜ Eesti Arstiteadusüliõpilaste Selts tegeleb välisüliõpilaste kliinilise välisvahetuse organiseerimisega ning kogub nende Eestis

viibimise kulude katteks raha Eesti üliõpilastelt, kes omakorda viibivad kliinilise välislähetuse korras välisriikides.

Tulud

Tulu kajastatakse tekkepõhiselt saadud või saadaoleva tasu õiglases väärtuses, st müüdud osutatud teenuste eest saadavates summades.

Teenuse müügitulu kajastatakse teenuse osutamise perioodil, kui teenuse osutamise eest saadava tasu laekumine on tõenäoline ning

müügitulu ja teenuse osutamisega seotud kulu on usaldusväärselt määratav.

Liikmemaksude kajastamisel tuluna on võetud arvesse ka seda, kas laekumine selle perioodi eest on kindel. Liikmemaksude tulu võetakse

arvele tulu laekumise hetkel.

Lisa 2 Raha
(eurodes)

 31.12.2020 31.12.2019

Rahalised vahendid pangakontodel 59 280 55 785

Kokku raha 59 280 55 785

Lisa 3 Liikmetelt saadud tasud
(eurodes)

 2020 2019

Mittesihtotstarbelised tasud   

Liikmemaksud 6 465 7 302

Kokku liikmetelt saadud tasud 6 465 7 302
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Eesti Arstiteadusüliõpilaste Selts 2020. a. majandusaasta aruanne

Lisa 4 Annetused ja toetused
(eurodes)

 2020 2019

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks 9 768 16 773

Kokku annetused ja toetused 9 768 16 773

Rahalised ja mitterahalised annetused   

 2020 2019

Rahaline annetus 9 768 16 773

Kokku annetused ja toetused 9 768 16 773

Lisa 5 Muud tulud
(eurodes)

 2020 2019

Arstiüliõpilastele ühistellimuste maksete vahendus 7 224 29 110

Arstiüliõpilaste välisvahetused -213 12 367

Seminaride ja teabepäevade korraldamine 4 330 8 197

Kokku muud tulud 11 341 49 674

Lisa 6 Tööjõukulud
(eurodes)

 2020 2019

Palgakulu 2 250 0

Sotsiaalmaksud 761 0

Kokku tööjõukulud 3 011 0

Lisa 7 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga   

 31.12.2020 31.12.2019

Füüsilisest isikust liikmete arv 416 476


