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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 kokapstrade, 

tekstilrūpniecība, transports, vairumtirdzniecība un 
mazumtirdzniecība, lauksaimniecība



Sākuma punkts

! Visā 2002. gada laikā kopienas fonda iniciatīvas grupa  (20 
cilvēki) regulāri organizēja sanāksmes, apaļā galda diskusijas un 
citas aktivitātes, lai veicinātu kopienas fonda nodibinā�anas ideju 

! Vajadzības un kapacitāte tika apspriestas ar da�ādām 
ieinteresētajām pusēm (vietējām pa�valdībām, nevalstiskajām 
organizācijām, uzņēmējiem), un tika noteiktas reģiona prioritātes

! Piedzima vietējās pa�valdības piedalī�anās koncepcija pastāvīgā 
finan�u uzkrājuma veido�anā 

! Viljandi reģiona Kopienas Fonds tika piereģistrēts 2002. Gada 
decembrī



Rekomendācijas vietējām 
pa�valdībām 

! Ziedot 1% no vietējās pa�valdības 
administratīvajām izmaksām kopienas fonda 
pastāvīgajam finan�u uzkrājumam 

vai
! Ziedot 1 EEK uz vienu vietējās pa�valdības 

iedzīvotāju kopienas fonda pastāvīgajam 
finan�u uzkrājumam



Vietējās pa�valdības teica �jā�

! Vairums vietējo pa�valdību atbalstīja ideju par  
1 EEK uz vienu iedzīvotāju

! 2003. gada laikā  50 726 EEK tika ieguldīti 
kopienas fonda pastāvīgajā finan�u uzkrājumā

! Tikai 4 vietejās pa�valdības atteicās



Kāpēc tās nesniedza atbalstu?

! Tām nebija naudas
! Tām nebija pietiekami daudz informācijas (un 

uzticības) kopienas fondam
! Tās aizmirsa pārskaitīt naudu



Mūsu pirmais uzaicinājums 
grantam �Jaunatnei pēc skolas 
laika� 2003. gada beigās 

! Kopienas fonda valde nolēma neņemt vērā 
priek�likumus, ko iesniedza vietējās 
pa�valdības, kuras nebija ziedoju�as kopienas 
fonda pastāvīgajam finan�u uzkrājumam. 



Grūtais lēmums nekavējoties 
izrādīja pozitīvu ietekmi

! 2004. gada sākumā notika jaunas sarunas ar 
vietējām pa�valdībām

! Pirmie divi partneri, kas piedāvāja savu 
finansiālo atbalstu, bija tās vietējās 
pa�valdības, kas atteicās sniegt atbalstu 2003. 
gadā

! Visas 18 vietējās pa�valdības ir norādīju�as uz 
vēlmi ziedot 2004. gadā



Viljandi kopienas fonda valde un 
direktors

! Madis Arukask, Valdes priek�sēdētājs � Viljandi Kultūras 
akadēmija

! Jaak Allik � Parlamenta loceklis
! Arnold Kimber � Parlamenta loceklis, vietējais uzņēmējs
! Toomas-Hendrik Ilves � Parlamenta loceklis, biju�ais ārlietu 

ministrs, dzīvo savu senču zemnieku saimniecībā Viljandi reģionā
! Peep Aru � Parlamenta loceklis, biju�ais Viljandi mērs
! Aleksander Sepp � Uzņēmējs, AS Mivar-Viva direktors 
! Arvo Maling � Karksi vietējās pa�valdības vadītājs
! Kopienas fonda - Pille Põllumäe direktors



Secinājumi 

! 1 EEK uz vienu iedzīvotāju ir strādājo�s 
modelis

! Ir palaista maza, bet ilgtspējīga pastāvīga 
finan�u uzkrājuma veido�anas sistēma

! Ir izveidota cie�a sadarbība, savstarpēja 
izpratne un uzticība starp kopienas fondu un 
visām vietējām pa�valdībām Viljandi reģionā. 
Mēs to redzam kā panākumu garantiju. 



Paldies par uzmanību!


