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Igaunija
Galvaspilsēta:Tallina
Iedzīvotāji:1 400 000
Nacionālā brīvdiena: 24. februāris (Neatkarības diena)
Oficiālā valoda: Igauņu
Valsts iekārta: parlamentarā republika
Platība: 45 227 km²
Valūta: Igaunijas krona (EEK); 1EUR=15,6466 EEK 
Administratīvais iedalījums: 15 reģioni



Fondi Igaunijā
575 institūcijas, kas piereģistrētas saskaņā 
ar Fondu likumu
Tikai 20 no tām ir fondi, kas faktiski pie�ķir 
grantus



Kopienu fondi Igaunijā
2 kopienu fondi ir piereģistrēti kā daļa no kopienas 
filantropijas attīstības projektiem, ko atbalstīja 
Baltijas � Amerikas Partnerattiecību programma
2001.-2002. un 2003.-2004. gadā
Mācību sesijas, regulāras konsultācijas, 
informācijas izplatī�anu ir veicis Nacionālās 
Atbalsta organizācijas Peipsi Pārrobe�u 
Sadarbības centrs sadarbībā ar partneriem no 
Nacionālā Baltijas � Amerikas Partnerattiecību 
programmas biroja, CAF (Charities Aid 
Foundation) Krievijā un institūtu Antioch New 
England Institute



Viljandi Reģionālais Kopienas 
fonds
Kopienas fonds tika nodibināts 2002. gada beigās
Valde: 6 cilvēki (3 politiķi, 1 vietējās pa�valdības 

vadītājs, 2 biznesmeņi, 1 profesors)
Pastāvīgais finan�u uzkrājums (2004. gada 
janvāris): 50 726 EEK
Pie�ķirtie granti: 170 000 EEK
Finan�u piesaistes plāns 2004. gadam: 60 000 
pastāvīgajam finan�u uzkrājumam, 200 000 grantu 
pie�ķir�anai nevalstiskajām organizācijām



Viljandi reģions
Teritorija, - 3600 kv. km
Iedzīvotāji � 61 000
18 vietējās pa�valdības
Reģionālais centrs ir Viljandi ar 22000 
iedzīvotājiem. Pirmoreiz pieminēts 1154. gadā
Galvenie nodarbo�anās veidi: koks un 
kokapstrāde, tekstilrūpniecība, transports,
vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība, 
lauksaimniecība



Järva Reģionālais Kopienas fonds
Kopienas fonds tika nodibināts 2003. gada beigās
Valde: 5 cilvēki (uzņēmēji un augstākā līmeņa 
vadītāji)
Pastāvīgais finan�u uzkrājums (2004. gada 
janvārī): 30 000 EEK 
Pie�ķirtie granti: 0
Finan�u piesaistes plāns uz 2004. gadu: 130 000 
EEK



Järva reģions
Teritorija, - 2620 kv. km
Iedzīvotāji � 40 000
16 vietējās pa�valdības
Reģionālais centrs ir Paide ar 10 000 iedzīvotāju. 
Pirmoreiz pieminēts 1265. gadā
Galvenie nodarbo�anās veidi: koks un 
kokapstrāde, piens un piena produkti, transports  
un iekārtas, vairumtirdzniecība un 
mazumtirdzniecība



Kopienas filantropijas 
organizācijas Igaunijā

- (pēc aplēsēm) 40-60 bezpeļņas asociācijas un 
fondi visā Igaunijā, 2-6 katrā reģionā

Tie ir:
- Galvenokart nodibināti 1990. gadu sākumā
Galvenie darbības virzieni ir � atbalstīt kultūru un 

izglītību
- tikai 2 no tiem ir ievērojami � Tartu Kultūras 

Pastāvīgais Finan�u Uzkrājums un Igaunijas 
Nacionālais Kultūras fonds



+ un � kopienu filantropija 
Igaunijā

+
Vispārīgās vertības un 
attieksmes ir 
izmainīju�ās no 
ultraliberalām līdz 
vairāk sociālam
Sabiedrībā lielāka 
izpratne par organizētu 
filantropiju

-
Laba /augsta 
profesionālisma+misijas 
izpratnes/ līderu trūkums
Vājas finan�u piesaistes 
prasmes
Nepietiekamas pūles kaut 
ko darīt, apvienojot spēkus 
kopienās



Viljandi un Järva reģionālo 
kopienu fondu iz�ķiro�ā loma

Citi reģioni nodarbojas ar rūpīgu pilota 
projekta pierdzes monitoringu un izpēti
Ir ļoti svarīgi pierādīt, ka �ī koncepcija ir 
piemērojama Igaunijai



Galvenie izaicinājumi un rīcības 
plāns kopienu fondiem 2004. 
gadā
Finan�u piesaiste

Finan�u piesaiste

Finan�u piesaiste



Rīcības plāns uz 2004. gadu, 
Nacionālā Atbalsta organizācija
(NAO)

Mācību sesijas, sanāksmes, apaļā galda 
diskusijas, lai atbalstītu jaunās kopienas 
filantropijas iniciatīvas vairakos reģionos
(Hiiumaa, Virumaa, Peipsi ezera reģionā)
Veicinā�ana

- Kopienas filantropijas mājas lapa
- Bro�ūras un bukleti



Paldies par uzmanību !


