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02.07.99.

Eesti Arstide Liit ja RAS “Perioodika” kavandavad ajakirja “Eesti Arst”
ilmumissageduse suurendamiseks ning ajakirja sisu parandamiseks asutada osaühingu
“Eesti Arst”, mille ülesandeks on ajakirja väljaandmine aastast 2000 12 numbrit aastas.
Senini on ajakirja väla andnud RAS “Perioodika” 6 numbrit aastas.
Teadusliku meditsiiniajakirja “Eesti Arst” eesmärgiks on avaldada eesti
arstiteadlaste uurimistööde tulemusi, tutvustada arstiteaduse uusimaid saavutusi ning
kaasaegseid diagnostika- ja ravivõtteid, edastada arstidele teavet meditsiinikorralduse ja
meditsiinialaste regulatiivide ning ürituste kohta. Ajakirja ülesandeks on kaasa aidata
meditsiiniabi kvaliteedi parandamisele, “hea meditsiinipraktika” standardite
juurutamisele, aga samuti arendada ja edendada eesti meditsiinikeelt ja –terminoloogiat.
Asutavas osaühingud jaotuvad osakud Eesti Arstide Liidu ja RAS “Perioodika”
vahel vastavalt 4/5 ja 1/5.
Ajakirja väljaandmise kulud aastas on 1463,0 tuh.kr. (vt. lisa 1). Eesti Arstide Liit
kindlustab kõigile oma liikmetele ajakirja (igakuiselt 2800 eks) saamise tasuta. RAS
“Perioodika” taotleb EV Kultuuriministeeriumi kaudu riikliku toetust ajakirja
väljaandmiseks kuni 200,0 tuh.kr.aastas.
Seoses toimetuse töö ümberkorraldamisega kaasnevad OÜ –le “Eesti Arst”1999.a.
täiendavad ühekordsed kulutused mööbli, arvutite, sidevahendite (s.h. interneti ühendus)
hankimisele ning liigsete ametikohtade koondamisele kokku 305.0 tuh.kr.(vt. lisa 2).
Arvestades ajakirja “Eesti Arst” olulist osa meditsiiniabi kvaliteedi hoidmisel ja
parandamisel, samuti eesti meditsiinikultuuri edendamisel palume EV
Sotsiaalministeeriumil leida võimalus toetada käesoleval aastal ajakirja uue projekti
käivitamist 350,0 tuk.krooniga.
Lugupidamisega,
Indrek Oro
EAL-i president

Lisa 1
Ajakirja “Eesti Arst” eelarve projekt (tuh. kr.)
(RAS “Perioodika” andmete baasil)
1. Ühekordne tiraaz
3000 tk
EAL-I liikmetele ´a 25.- kr./tk
tellijad
´a 30.- kr/tk
signaalid
2. Maht
4,0 tr. pg.
3. Numbrite arv aastas
12
4. Honorar ´a 8000 kr/numbrile
5. Palk
33000 kr. kuus
Töötajate arv 6 inimest

- 2800 tk
- 150 tk
- 50 tk

KULUD: (tuh. kr.)
Honorari kulu
Palgakulu
Sots.maks
Trükikulu
Paber
Küljendamine
Levitamine
Toimetuse kulu

- 96,0
- 396,0
- 162,4
- 328,8
- 93,5
- 91,0
- 198,0
- 97,0 (üür, kom.maks,tel,kontoritarb. jne.)

kokku

- 1462,7

TULUD: (tuh. kr.)
EAL –I tellimus
tellijad
kuulutused, reklaamimüük
toetus riigieelarvest

840,0
54,0
400,0
200,0

Kokku

1494,0

Lisa 2
1999.a. lisakulude projekt (tuh. kr.)

Arvuti (monitor, fax-modem jne.)
3 tk
´a 17200.- kokku 51600.LaserPrinter
2 tk
´a 5700.- kokku 11400.Kontorimööbel (laud, tool,kapid)
3 kompl. a´6500.- kokku 19500.Telefon
2 tk
´a1500.- kokku 3000.Projektijuhi töötasu, kontorikulu jms.
65000.Reorganiseerimisega seot kulu (s.h.mittevajal. töötajate koond.)
154500.-

kokku

305000.-

