
Eesti Nooremarstide Ühenduse liikmemaksu tasumise kord 2023.a. 

   Kontakt email:  liikmed@eny.ee 

 

1.  Liikmemaksu laekumist arvestatakse liikmeks arvamise kuust alates. 

 

(infoks: ENÜ liikmemaks koosneb 2 osast: üks on piirkondliku liidu maks (ENÜ tegevuse 

arendamiseks) ning teine osa kuulub üle kandmisele Eesti Arstide Liidule, mille eest liige on 

hõlmatud erialase vastutuskindlustusega ning saab ajakirja Eesti Arst. EALle ülekantava summa 

arvestus käib elektroonilise registri järgi, mistõttu tagantjärgi muudatusi ei tehta. EALile makstav 

liikmemaks on muutuv:  eriarstile  2023.a. on 14.90 eurot kuus, residendi/doktorandi/üldarsti 

liikmemaks on sellest ⅔ ehk 2023.a. 9.93 eurot kuus). 

 

2.  Liikmemaksu võib tasuda ise (soovitav püsimaksekorraldus - õpetust vt allpool) või ka  

töökoha kaudu (kas siis töökohta töötasust liikmemaksu kinnipidamise avaldust esitades või 

ENÜst vastavasisulist arvet saades. Esimesel juhul kannab liikmemaksu üle töökoht, teisel juhul 

vaja  liikmel, kes soovib maksmiseks arvet, teatada arve saaja rekvisiidid: nimi, aadress ning 

kelle eest ja millise  perioodi  eest tasutakse). 

 

3.  Liige peab jälgima, et liikmemaksu võlg ei ületaks kolme kuud. Suurema võlgnevuse korral 

arvestatakse liige erialase vastutuskindlustusega hõlmatute nimekirjast välja. Liikmele 

saadetakse e-mailile ka vastavasisuline kiri võlgnevuse kohta. 

 

4.  Liige annab registrile teada saabuvatest muudatustest: residentuur, residentuuri lõpetamine, 

lapsehoolduspuhkus, nimevahetus, elukohavahetus jt. Liige saab ise vaadata ning muuta ja 

täiendada kõiki oma isikuandmeid (v.a. nime vahetus) : https://arstideliit.ee/minu-andmed . 

Digitaalselt üldregistris enda andmete muutmise korral ei pea liige esitama soodusliikmemaksu 

taotlemiseks eraldi avaldust (p.5, p.6) Kindlasti tuleb teha liikmemaksugrupi muutmise avaldus. 

 

5.  Soodusliikmemaksu lapsehoolduspuhkuse korral arvestatakse ainult neile, kes teatavad enne 

lapsehoolduspuhkusele minekut sellest vastavasisulise avaldusega ja saadavad hiljem lapse 

sünnitunnistuse. 

 

6.  Välismaal õpingute ajaks on võimalik liikmelisust peatada, teatades sellest vastavasisulise 

avaldusega, peatamise ajal tasutakse soodusliikmemaksu. 

 

7.  Soodusliikmemaksu tasumise arvestus on kvartalite kaupa. 

 

8.  Liikmemaks on muutuv, liikmemaksu muutusest antakse teada ENÜ listi vahendusel 

üldkoosoleku järgselt. 

 

9.  Liikmemaksu tasumise kord saadetakse liikmetele kaks korda aastas e-mailile. 

 

mailto:liikmed@eny.ee
http://www.arstideliit.ee/
https://arstideliit.ee/minu-andmed


10.  Liikmemaksu tasutakse kogu ENÜs liikmeksoleku aja, tasumise kohustus lõpeb liikmelisuse 

lõpetamist sooviva kirjaliku avalduse esitamise kuuga kas registripidajale või vastava avalduse 

esitamisega liikmete registris. 

2023.a. liikmemaks on eriarstile 18 eurot kuus ja arst-residendile/doktorandile/üldarstile 

(erialata arstile) 16 eurot kuus.  

Soodusliikmemaks Eestis arstina mittetöötavale liikmele (sh lapsehoolduspuhkusel olijatele) 

on 18 eurot aastas eriarstile ja 16 eurot aastas arst-residendile/doktorandile/erialata arstile. Kui 

soodusliikmemaks ei hõlma tervet aastat, siis arvestatakse soodusmaksu proportsionaalselt 

vastavale perioodile. 

 

 Eesti Nooremarstide Ühenduse pangarekvisiidid 

          1. Swedbank  IBAN:  EE06 2200 2210 0114 2021           BIC: HABAEE2X 

          2. SEB            IBAN:  EE19 1010 0220 0267 1007           BIC: EEUHEE2X 

 

Püsimaksekorraldus on kokkulepe Teie ja panga vahel: Teie määrate makse saaja ja summa. Samuti 

valite makse tegemise kuupäeva ja ajavahemiku, mille järel makse kordub. Pank võtab maksepäeval Teie 

kontolt määratud summa ja kannab selle makse saajale. Täpsemad juhised leiate oma internetipanga 

kodulehelt. 

 


