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� Izcelsme klīniskajā psiholoăijā – tās izmantoja, lai 
diagnosticētu pacientu iekšējās sajūtas un motivāciju.

� Kvalitatīvajos pētījumos tās izmanto, lai sekmētu sarunu
un pašizteikšanos:

� palīdz, ja jāapraksta vai jāidentificē kāda problēma, 
jautājums;

� papildus ‘terapeitisks’ ieguvums - prieks, ko rada 
uzdevumu veikšana u.c.;

� sekmē grupas dinamiku sniedzot visiem dalībniekiem 
līdzīgas iespējas piedalīties.



...dalībnieki nervozē

... jūtas neērti atrodoties 
uzmanības centrā

... vēlas sniegt pareizas 
atbildes

... sagaida, ka 
moderators uzĦemsies 
vadošo lomu

... nezina to, ko zina

... nezina kā to pateikt

� Sekmē sadarbību un motivāciju

� Iedrošina mazāk runājošos

� Rada enerăiju

� Palīdz sasniegt mērėi
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var izmantot, ja nepieciešams noskaidrot asociācijas
(vizuālās, kompozicionālās, krāsu) un emocijas, ko 

MG piesaista konkrētam zīmolam   

izmanto, kad nepieciešams īss, koncentrēts  zīmola, 
situācijas raksturojums - tas, kas tiešā sarunā var tikt 

pieminēts tikai garāmejot, var izrādīties būtiska 
produkta īpašība

var izmantot lai raksturotu zīmolus, produktus, 
pakalpojumus, attiecības

izmanto, lai aprakstītu zīmola personību, dažādu 
zīmolu savstarpējās attiecības un segmentāciju

TNS biznesa risinājums padziĜinātai patērētāju 
vajadzību izpētei

noderīgi, lai sniegtu pārskatu par zīmolu/ 
produktu; atklājot būtiskākos raksturojumus







DARBĪBAS/ TRADĪCIJAS

Ēst gatavošana
Mājas pušėošana
Svinības ăimenes lokā
Svinības draugu lokā
Iešana uz baznīcu
DzejoĜu skaitīšana
Bērnu izklaides

EMOCIJAS/  SAJŪTAS
Prieks
Jautrība
Miers
Pacilātība
Atbrīvotība
Kopības sajūta
Stress
Pienākums
Pašpārmetumi

EGLE     MANDARĪNI    SNIEGS     SVECES

BĒRNĪBA    ĂIMENE    KALNS    PUCĒŠANĀS

ĒŠANA  STARPLAIKS   PRIEKS     MIERS   
PIPARKŪKAS

GALVENĀS ASOCIĀCIJAS





Atpūšos pirms nākamā
gada pienākumiem

ENERĂIJA

INDIVIDUALITĀTE

Zinu, ka visi 
mani gaida, bet 
varu aiziet, kad 

vēlos

Kad viesi ierodas, 
cepetis jau ir galdā, 
nekādas skriešanas

KONTROLEKOMFORTS
Mājas, siltums, klāti 

galdi, apkārt mīĜi 
cilvēki

PIEDERĪBA

Ăimene, 
bērni skaita 

dzejoĜus, esmu 
mājās

BEZRŪPĪBA

Jautrība, prieks, 
bērnu smiekli,  kāds 
par visu ir padomājis

Ziem
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assv

Ziem
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Challenge
FUNKCIONALITĀTE

ATTIEKSME

SOCIĀLĀ IDENTITĀTE

Mājas

Skaistas lietas

Ēdiens

Siltums

Uguns (kamīns, sveces, 

brīnum-sveces)

Viss pazīstams

Gaišums

Izklaides, spēles

Smiekli

Ăimeniskums

Gādība

Es un apkārtējie ir līksmi

Ko tas par mani saka?

Jūtos nepiespiesti, brīvi

Esmu savējais

Kā tas man liek justies?

Komfortabli

Mājīgi

Mierīgi

Priecīgi





Lai arī stāsti par dažādām mītiskām būtnēm – salavečiem, rūėiem, 

mazajiem gariĦiem, līdztekus reliăiozitātes apliecinājumiem tiek 

uzturēti, lai padarītu svētkus īpašus bērniem, arī pieaugušie gaida, 

ka, kāds būs uzminējis viĦu vēlmes, vērojis un vērtējis darbošanos 

un lai ar Ĝoti personiskas, īpaši izvēlētas un pārsteidzošas dāvanas 

palīdzību pateiktos par centību, labi paveiktiem darbiem. 

Ziemassvētku  gaidītāju svētku plāni galvenokārt saistīti ar  gaišām 

emocijām,  siltumu, patīkami pavadītu laiku un  mīlīgām 

attiecībām. Tie ir svētki, kurus plānojot, pirmkārt, tiek ieplānotas 

emocijas, tikai pēc tam piesaistīti racionālie apsvērumi. 



Attiecības ar apkārtējiem Ziemassvētku laikā tiek raksturotas kā īpaši 

labdabīgas, maigas un sirsnīgas.  Tās galvenokārt atklājas tuviniekiem, 

taču kopējais svētku noskaĦojums rada gaidas un vēlēšanos īpaši 

izturēties pret visiem. 





“DziĜās sērās paziĦojam, ka šodien uz 
neatgriešanos ir aizgājuši Ziemassvētki. Turpmāk 
svinēsim Ziemassvētku aiziešanu!”

“Ziemassvētki vairs mani neapgrūtinās. Žēl tikai, ka 
nebūs brīvdienu.”

“MīĜie radi, draugi un pārējie,
Ar skumjām paziĦoju, ka mūsu mīĜotie Ziemassvētki ir 
gājuši prom uz labākiem medību laukiem. ViĦi bija silti, 
maigi un pūkaini, ar piparkūku un sarkanvīna karsējuma 
(dažkārt – piedeguma) piegaršu, ar derīgām un ne pārāk 
dāvanām, bet kopumā – gaidīti!”

“Tie bija vieni no gada jaukākajiem svētkiem – uzreiz 
pēc dzimšanas dienas. Mēs Ĝoti skumsim pēc tiem, jo tie 
bija svarīgi ik katram no mums.”



Svētki, kuru 
priekšnoteikums ir 

skaĜa jautrība, 
tusiĦš. 

To svinēšanas 
tradīcijas ir 

individuālas, to 
smaržas, 

garšas un krāsas 
mainās atkarībā no 

konkrētajā brīdī
notiekošā. 

Tradicionāli ăimenes 
svētki ar emocionālu 
fonu. To svinēšanas 
tradīcijas sakĦojas 

bērnībā, jauninājumi ar 
spēcīgu emocionālo 

saturu kĜūst par 
tradīcijām. 

Svētki, kas tiek 
svinēti reti vai 

nemaz. To 
tradīcijas

veidojas, taču 
tās ir vājas un 
tiek uztvertas 

drīzāk kā
pienākums.








