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Valūtas maiņa valstī – ekonomisks pārmaiņu
projekts
Pārmaiņas ir process, kurā esošo situāciju nomaina cita, visbiežāk - nezināma un jauna.
Valūtas maiņa – skar:

•

visas profesionālās jomas

•

ikkatru valsts iedzīvotāju

Valsts uzdevums – nodrošināt iedzīvotājiem ērtu, vienkāršu un drošu pāreju uz eiro

Komunikācijas uzdevums:
90% iedzīvotāju jūtās informēti par valūtas maiņas praktiskajiem aspektiem
60% iedzīvotāju atbalsta valūtas maiņu

Pārmaiņas - ieviest grūti
•

Cilvēki distancējas no nezināmā

•

Cilvēki nevēlas pamest komforta zonu

•

Cilvēki tic, kas viss tāpat ir kārtībā

•

Cilvēki ir ciniski

•

Cilvēkiem trūkst izpratnei vajadzīgo specifisko zināšanu

•

Tiek definēti šķietami pretrunīgi mērķi (nostiprināt nacionālo identitāti / dziļāk integrēties ES kodolā)

•

Ekonomiska projekta politizēšana / pārlieka emocionalitāte

•

Ierobežoti līdzekļi, nepietiekami resursi

•

Trūkst viedokļu līderu / būt viedokļu līderim nepopulāri

„Runā par pārmaiņām daudz un visur. Definē un skaidro cik vien pietiek
spēka. (…) Daudz vienkāršāk ir kļūt par skeptiķi, nevis veikt pārmaiņas. Ja
nespēsi izveidot patiesas diskusijas par pārmaiņām, cilvēki izvēlēsies
mazākās pretestības ceļu, proti, kļūs par skeptiķiem.”

(Atis Zakatistovs)

Labais piemērs Nr. 1 - pārmaiņu virzītāju tīkla
veidošana

Strukturēta, skaidra un
droša
ceļa iezīmēšana

Auditorijas
Speciālisti, kas iedzīvotājiem sniedz informāciju par būtiskākajiem naudas maiņas
praktiskajiem aspektiem:
•

valsts pārvaldē strādājošie (nevalstiskās organizācijas (NVO), Valsts sociālās
apdrošināšanas aģentūra (VSAA), probācijas dienests)

•

pašvaldībās un to struktūrvienībās strādājošie (t.sk. sociālie dienesti)

•

NVO un uzņēmēji

•

plašsaziņas līdzekļu darbinieki

Formāts – atbildes uz aktuālajiem jautājumiem

Profesionāļi, kas strādā ar naudu (kasieri) par naudas drošību
Formāts - seminārs

51 apdzīvota vieta, 282 semināri
>35 000 diskusiju apmeklētāju
11 809 uzņēmēju
16 382 iedzīvotāju
3020 pašvaldību darbinieku
214 sociālo darbinieku
1140 sociāli mazaizsargāto iedzīvotāju
2504 valsts pārvaldē strādājošo
>2 200 apmeklētāju Latvijas Bankas un
Eiropas Centrālās Bankas semināros kasieriem,
policistiem, bibliotekāriem u.c. par naudas drošību

Labais piemērs Nr. 2 - 13 vadlīnijas
profesionāļiem

Labais piemērs Nr. 3 – partnera izvēle

Kompetences – kritērijs partnera izvēlē

Kompetences – kritērijs partnera izvēlē
Ideju metu konkurss – izvērtē kompetenta žūrija
Kompetences – izvērtē kompetenta iepirkuma komisija
Ideja – 40 punkti
Sadarbības – informācijas aprites modelis – 10 punkti
Krīzes situāciju risināšanas kompetences – 10 punkti

Klientu apkalpošanas kompetences – 10 punkti
Komandas darba un sadarbības kompetence – 10 punkti
Finanšu piedāvājums – 20 punkti

„Tev piedots tiks, ja nevarēji, bet mūžam ne, ja
negribēji.”
(H. Ibsens)

Labais piemērs Nr. 4 - centrā iedzīvotājs
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Svarīgi

Mērķauditorijas un materiālu daudzveidība
Sabiedrība kopumā
Mājsaimniecības – sociāli
un ekonomiski aktīvie
Tūristi

Sociāli mazāk aizsargātās
sabiedrības grupas
Cilvēki ar īpašām vajadzībām
Pensionāri
Grūti sasniedzamie cilvēki
Ieslodzītie

Bērni un studenti
Publiskajā un privātajā
sektorā strādājošie

Mazākumtautības
Bezdarbnieki

Izdevuma nosaukums

Valoda

Vispārīgais buklets
Eiro avīze - 5 izdevumi
Eiro avīze - 1 izdevums
Buklets tūristiem
Buklets vājredzīgiem
Buklets par neatļautu
vienošanos
Eiro divu nedēļu periods A4, A5
Eiro laika plāns A4
Paralēlo cenu buklets
Praktiskās vadlīnijas
uzņēmējiem
Infografiks pensionāriem

LV, RUS
LV
RUS
ENG
LV

Infografiks par pamatkapitālu
Videoprezentācijas

LV
LV, RUS

LV, RUS
LV
LV
LV
LV
LV

Komunikācijas rezultāti ciparos
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

22 dažādi informatīvie materiāli ar kopējo tirāžu ~2 milj. - par praktiskajiem aspektiem
(algām, pensijām un pabalstiem, pārejas kursu, naudas mainīšanas vietām, termiņiem u.c.)
> 7600 publikāciju par eiro medijos (02.2013.- 02.2014.), no tām >2100 iniciētas, plus 156
reģistrētās publikācijas ārvalstu medijos ar kopējo auditoriju >1,521,634,000
>444 tūkst. www.eiro.lv apmeklētāju gadā, pēc 1. janvāra gandrīz 3000 apmeklētāju mēnesī
no Lietuvas, Lielbritānijas, ASV
>17 000 zvanu uz 8003000
> 67 tūkst. sekotāju sociālajos tīklos
> 5700 skatījumu semināriem un webināriem profesionāļiem
> 10’000 apmeklētāju «Eirodienas reģionos»
>18 380 apmeklētāju ceļojošajai eiro izstādei «Eiro - mūsu valūta»
>1,2 mlj. lasītāju informatīvajam sūtījumam mājsaimniecībām
> 1800 saņēmēju iknedēļas Eiroziņu sūtījumam
261 700 skatītāju TV3 seriāla «Ugunsgrēks» vienai sērijai, kurā integrēts eiro vēstījums

un statistikā
Jūtās labi informēti par praktiskajiem jautājumiem:
• 89% iedzīvotāju 2013. gada decembrī („Eurobarometr”) un 92% 2014. gada
janvārī („TNS”);
• 87% uzņēmēju 2014. gada janvārī (“Flash Eurobarometr”)
89% iedzīvotāju atzīst, ka pāreja uz eiro notikusi ērti un saprotami („TNS”, 2014.
gada februārī).

un statistikā (2)
Eiro ieviešanu atbalsta
60%

53%

50%
40%

43%
33%

36%

38%

38%

40%

Maijs

Jūlijs

Septembris

40%

Oktobris

45%
40%

52%

41%

30%
20%
10%
0%
jan.13

Aprīlis

TNS Latvia

Factum

Eirobarometrs

Novembris Decembris

jan.14

Efektīvs naudas izlietojums

Komunikācijā ieguldīts <1 € uz katru Latvijas iedzīvotāju (€ 2 052
488,32)

Ietaupījums € 345 812,65 ( Ls 243 038,51 )

Eiro projekts mums māca
•

Uzņemies pārmaiņu līdera lomu, koordinē un līdzsvaro projektus

•

Stimulē diskusiju veidošanos

•

Veido pārmaiņu virzītāju tīklu

•

Piegādā nepieciešamos finansiālos un cilvēku resursus

•

Veido pārmaiņu kontekstu

•

Paredzi un atrisini cilvēku problēmas

•

Nodrošini apgalvojumu, rīcības un pamatnostādņu konsekvenci

•

Lieto dažādus pārmaiņu komunicēšanas līdzekļus un veidus

•

Neaizmirsti par pārmaiņu rezultātu monitoringu un komunikāciju

