
„Ģitārspēle” SIA „Neon Plus” 

Iekšējais normatīvais akts: 

„Ģitārspēles Nodarbību” politika un kārtības noteikumi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apstiprināts 2010.g. 31 decembrī. 

Valdes Priekšsēdētājs 

Eduards Aksjoņenko ___________________ 

+371 26305171, eduards@gitarspele.lv 

 

 

 

Rīgā, 2010 

mailto:eduards@gitarspele.lv


1. Definīcija 

„Ģitārspēles Nodarbību” politika un kārtības noteikumi (turpmāk – politika) ir pasākumu 

un noteikumu kopums, kas ir jāievēro  „Ģitārspēles” pasniedzējiem, veicot savus darba 

pienākumus. 

1.1. Politikas un uzņēmuma centrālās vērtības 

1.1.1. Profesionalitāte – nodarbības ir iepriekš sagatavotas, kā arī pielāgotas 

klienta prasmju līmenim un interesēm. Svarīga iezīme – augsta pievienotā 

vērtība – nodarbību kvalitātē un klienta apmierinātībā. 

1.1.2. Tehnoloģija – tiek izmantotas mūsdienu tehnoloģijas kā apmācību, tā 

komunikācijas procesos. (Skat. punktu 2.2.6.) 

1.1.3. Atbildība – mēs uzņemamies atbildību par lietām, kuras darām. Mums ir 

svarīga klietnu uzticamība un apziņa, ka sniedzam viņiem vislabāko.  

1.2.  Saīsinājumi: 

1.2.1. „Ģitārspēles Nodarbības” - turpmāk sauktas kā nodarbības  

1.2.2. Nodarbību pakalpojuma ņēmējs – klients 

1.2.3. Nodarbību skolotājs - pasniedzējs 

1.3. Politikas nozīme un mērķis 

1.3.1. Politika ir radīta pasniegšanas standartu un kārtības skaidrai definēšanai  

1.3.2. Politikas ievērošana ir obligāta 

1.3.3. Politika ir izstrādāta pamatojoties uz ilggadīgu pieredzi tiešo nodarbību 

pasniegšanā un pakalpojuma saņemšanā kā Latvijā, tā ārvalstīs. Tā ir radīta pēc 

modernās pasaules domas uztveres un informācijas pieejamības 

mehānismiem. 

1.3.4.  Aprakstītās metodes, pieeja un attieksme ir būtiska sastāvdaļa nodarbību 

iekšējai darbībai, klienta apmierinātībai, reputācijai un attīstībai.  

1.3.5. Tās izstrādē un pilnveidē var tikt iesaistīti kā eksperti no malas, tā arī 

uzņēmuma vadība, darbinieki un klienti. 

  



2. Nodarbību norise 

2.1.  Nodarbību pakalpojuma sniegšana 

2.1.1. Pasniedzējam, strādājot „Ģitārspēlē”, nodarbību pakalpojuma sniegšana 

sastāv no divām daļām:  

2.1.2. Netiešais nodarbību laiks, kas sastāda 60% 

2.1.3. Tiešais nodarbību laiks, kas sastāda 40% 

2.2. Netiešais nodarbību laiks 

2.2.1. Jāvelta ārpus „Ģitārspēles” tiešo nodarbību darba laika  

2.2.2. Nemitīga attīstība 

2.2.2.1. Ir jākopj savas ģitārspēles prasmes un iemaņas.  

2.2.2.2. Paralēli treniņiem ir jāapgūst arvien jauna mācību viela, spēles 

tehnikas un teorija.  

2.2.2.3. Domāts arī kopēja personības attīstība kā mūzikā, tā arī valodās, 

pašanalīzē un citās jomās, kas ietekmē pasniedzēja kompetences līmeni 

(iesaistīšanās muzikālos projektos, skatuves pieredzes papildināšana, 

semināri, konkursi u.c.). 

2.2.3. Sekošana jaunumiem 

2.2.3.1. Jāseko līdzi mūzikas un ģitār-pasaules jaunumiem, gūstot pieredzi un 

saprasšanu par aktualitātēm un tendencēm. iekļauj sevī citu 

ģitārskolotāju un nodarbību pasniegšanas analīzi, grāmatu, žurnālu, video 

un interneta studēšana.  

2.2.3.2. Ir regulāri jāapmeklē www.gitarspele.lv, lai zinātu jaunākās 

uzņēmuma aktualitātes. 

2.2.4. Komunikācija 

2.2.4.1. Iekšējai ārējai un ārējai saziņai „Ģitārspēles” jautājumos ir jāizmanto 

darbinieku e-pasti (@gitarspele.lv) vai telefonu numuri. 

2.2.4.2. E-pasts ir regulāri jāpārbauda. Vismaz vienu reizi dienā. 

2.2.4.3. Ja rodas šabas par sarunāto nodarbību, sapulču, vai video filmēšanas 

norises precīzu laiku, pasniedzējam pašam ir jāizrāda iniciatīva, 

sakontaktējot administrāciju. 

http://www.gitarspele.lv/


2.2.4.4. Saziņa ar esošajiem un topošajiem klientiem notiek pārsvarā ar e-

pastu starpniecību šādos gadījumos:  

 Nepieciešams izsūtīt papildus mācību materiālus līdz nodarbības dienas beigām 

(skaņas, nošu vai informācijas veidā), 

 Viņi uzdod jautājumus, uz kuriem ir jāatbild 1-2 darba dienu laikā. 

2.2.4.5. Klientu kontaktus var iegūt tikai caur „Ģitārspēles” administrāciju.  

2.2.5. „Reputācija” 

2.2.5.1. Popularitāte un reputācija ir abpusējs jēdziens – kā uzņēmumam, tā 

arī darbiniekam. Svarīgi ir atcerēties, ka uzņēmumu tēlu veido darbinieki, 

kuri tajā strādā. 

2.2.5.2. Pasniedzējam ir jāiesaistās un jāreklamē „Ģitārspēles” atlbastītos vai 

organizētos projektos (piemērs – „Ģitāristu sesija”, „Guitar Madness” 

u.c.) 

2.2.5.3. Pasniedzējiem ir jābūt lojāliem pret „Ģitārspēli”, to ar labu vārdu 

publiski pieminot un reklamējot tās pozitīvās īpašībus un pakalpojumus.  

2.2.5.4. „Ģitārspēles” darbiniekiem ir arī jādomā par sava individuālā tēla 

reputāciju ārpus darba laika. Darbinieks ar labu reputāciju un slavu dara 

godu uzņēmumam un spēj piesaistīt vairāk klientu. 

2.2.5.5. Jebkāda veida iekšēji konflikti tiek risināti tikai paša uzņēmuma 

iekšienē un netiek izpausti uz āru.  

2.2.5.6. Klienta priekšā nedrīkst kārtot domstarpības, izpaust nepatiku 

saistībā ar uzņēmuma darbību, risināt naudas lietas.  

2.2.5.7. Ir svarīgi veicināt komunikāciju, saprasšanos un sadarbību starp 

„Ģitārpsēles” kolēģiem. 

2.2.5.8. Detalizētāk par reputācijas un saskarsmes jautājumiem tiek runāts 

uzņēmuma normatīvajā aktā: „Ģitārspēles” ētikas kodekss. 

2.2.6. Tehnoloģiju pielietojums 

2.2.6.1. Ir jālieto mūsdienīgas tehnoloģijas, kas nepieciešamas efektīvai, ērtai 

un kvalitatīvai komunikācijai, vielas apguvei un pasniegšanai. 

2.2.6.2.  Ir jārod regulāra pieeja datoram ar interneta pieslēgumu un 

dzirdamu skaņu. 

2.2.6.3. Pa dienu ir jātur ieslēgts un uzlādēts mobilais telefons. 

2.2.6.4. Nepieciešamā programmatūra un lietošanas prasmes ar:  

 Guitar Pro 5.2 (vai jaunāka) – lasot un radot failus  



 Mūzikas un video atskaņotājs 

 MS Word 2007 (vai jaunāks), 

 Interneta pārlūks: Google Chrome vai Mozilla Firefox 

2.2.6.5. Jaunākais Skype 

2.2.6.6. Ir nepieciešams iesaistīties arī ģitāristu sociālos tīklos 

2.2.7. Video nodarbību filmēšana 

2.2.7.1. Pasniedzējam ir jāvelta laiks, strādājot pie video nodarbību tapšanas, 

kuras paredzēts publiskot kā„Ģitārspēles” intelektuālo īpašumu - klientu 

piesaistes, bezmaksas ģitāristu izglītošanas un uzņēmuma popularitātes 

vairošanas nolūkos. Uzņēmums patur tiesības uz video izmantošanu. 

2.2.7.2. Video nodarbību satura kvalitāte un standarti ir tādi paši kā kopējā 

politikā. 

2.2.7.3. Vietu, filmēšanas procesu, apstrādi un publicēšanu nodrošina 

„Ģitārspēle”. 

2.2.7.4. Savai ģitārai ir jābūt sakoptai un tīrai. 

2.2.7.5. Filmēšanas biežums un citi noteikumi ir atrunāti darbinieka līgumos. 

2.3. Tiešais nodarbību laiks 

2.3.1. Nodarbību biežums 

2.3.1.1. Nodarbību laiki un grafiki tiek saskaņoti ar administrāciju, iepriekš 

paziņojot par ilgumu, skolnieku skaitu un līmeni. 

2.3.1.2. Darba samaksa ir par katru novadīto nodarbību. Tas ir atrunāts 

darba līgumā. 

2.3.1.3. Dienā var būt vairākas nodarbības (no 1. līdz 8.) 

2.3.1.4. Pasniedzējs nedrīkst ņemt 5. nodarbības pēc kārtas bez 1h 

pārtraukuma (piemērs: 2 h pasniedz, 1 h brīva, 3 h pasniedz u.c.). 

2.3.2. Nodarbību laika sadalījums 

2.3.2.1. Ierasšanās uz paredzētajām nodarbībām ir vismaz 5 minūtes pirms 

nodarbību sākuma. 

2.3.2.2. Nodarbības ilgums ir viena stunda. 

2.3.2.3. Tīrā mācību nodarbība ilgst 55 min.  



2.3.2.4. 5 min ir paredzētas klientu ienākšanai un sagatavošanās procesam 

(noģērbšanās un skaņošanās). Šajā laikā pasniedzējs var aiziet uz 

labierīcībām, smēķētavu, piezvanīt  vai arī īsi uzkost.   

2.3.2.5. Ja klients ierodas uz nodarbību novēloti vai arī to nokavē – viņš 

nedrīkst traucēt nākamo klientu nodarbību, ja vien „Ģitārspēles”  

administrācija nav lēmusi citādāk. 

2.3.2.6. Ja pasniedzējs nokavē nodarbību – viņam šis laiks klientam ir 

jāatlīdzina, par laikiem vienojoties ar „Ģitārspēles” administrāciju. 

2.3.3. Nodarbību norise 

2.3.3.1. Nodarbību metodika (muzikālais saturs) tiek definēta normatīvajā 

aktā: „Ģitārspēles nodarbību metodika”, ko izstrādā, pilnveido un 

paraksta „Ģitārspēles” pasniedzēji. 

2.3.3.2. Metodikas pamatprincipus blastās uz: 

2.3.3.3. Optimālais klientu pajoms nodarbībā ir (2, var būt arī 1 un 3). 

2.3.3.4. Ir jāizturas ar apbusēju cieņu un sapratni kā no pasniedzēja, tā arī 

klientu puses.  

2.3.3.5. Nodarbības, lai arī profesionāli sagatavotas, ir paredzētas personības 

izaugsmei un pašapliecināšanās vajadzību apmierināšanai. Tātad klientam 

ir sava veida hobijs. 

2.3.3.6. Pasniedzēja uzdevums ir motivēt un būt par iedvesmas avotu 

ģitārspēles zināšanu apguvei un prasmju līmeņa celšanai. 

2.3.4. Nodarbību pasniegšanai ir jānorit visklasiskākajā veidā, iekļaujot elementus:  

 Teorija,  

 Praktiskās nodarbības,  

 Mājas darbu uzdošana un pārbaudīšana, 

 Skaņdarbu apgūšana, 

 Vērtēšana. 

2.3.4.1. Vērtēt var tikai personas darbību, nevis cilvēku pašu. Nedrīkst 

nevienu aizskart vai apvainot.  

2.3.4.2. Nodarbību kvalitāte nav atkarīga no klientu daudzuma stundā un 

viņu līmeņa. Ir jāsniedz labākais esošajai auditorijai. 

2.3.4.3. Katras nodarbības mācību materiāliem ir jābūt iepriekš sagatavotiem 

un izdrukātiem.  

2.3.4.4. Ir laicīgi jāplāno programma klientiem un viņu līmeņiem. 



2.3.4.5. Līdzi jāņem sava (vēlams) elektriskā ģitāra, vads un mediators. Ja 

tas netiek darīts, „Ģitārspēlei” ir tiesības no algas atskaitīt 0,50 Ls /h par 

ģitāras, kā arī 0,10 Ls /h par vada izmantošanu. Mediatorus ar atlaidēm 

var iegādāties uz vietas.  

2.3.4.6. Ja nepieciešams, var līdzi ņemt datoru, pleieri, skaņotāju, 

metronomu, efektu pedāli vai citu ierīci, kas nepieciešama nodarbībā. 

2.3.4.7. Pasniedzējam pašam ir jābūt ieinteresētam skolnieku regulārā 

nākšanā un augošā progresā. 

2.3.4.8. Ar laiku katram pasniedzējam tiek piešķirts plaukts vai atvilktne 

savām, ar mācībām saistītām lietām. 

2.3.4.9. Pasniedzējs nedrīkst runāt un apspriest naudas un maksas lietas ar 

personām, kas ir ārpus administrācijas. 

2.3.4.10. Ja nodarbību laikā zvana telefons, pasniedzējs drīkst īsi atbildēt, ja 

tas nenotiek vairāk kā 1 reizi nodarbības laikā. Steidzama zvana gadījumā, 

ir atļauts uz 1-2 min iziet ārā no telpas, ja tas nenotiek biežāk kā 1-2 

reizes darba dienas laikā. Citādi zvanīšanās vai īsziņu rakstīšana 2.3.1.9. 

punktā minētajā laikā nav vēlama.  

2.3.4.11. Pēc sevis izmantotā telpa ir jāsakārto, lai nākamais pasniedzējs to 

varētu lietot savām vajadzībām: 

 Izmantoto materiālu nolikšana vietā (notis, kancelejas 

preces, skaņotāji u.c.), 

 Pastiprinātāju izslēgšana, 

 Tāfeles notīrīšana 

 Atkritumu izmesšana (ja radušies) 

2.3.5. Sadarbība ar administrāciju 

2.3.5.1. Administrācija koordinē un nosaka nodarbību laikus, biežumu, 

klientu daudzumu un pasniedzēja darba laiku. No 2011. gada 1. janvāra 

Laila Aušeika. 

2.3.5.2. Administrācija ir tiešs starpnieks starp klientu un pasniedzēju. 

2.3.5.3. Administrācijai ir tiesības un rīcībspēja laicīgi mainīt nodarbību laikus 

un cilvēku daudzumu nodarbībā. 

2.3.5.4. Jautājumi, kas saistās ar nodarbībām, laika plānošanu un 

tamlīdzīgām lietām, iet tikai caur administrāciju.  



2.3.5.5. „Ģitārspēle” uz vietas nodrošina pastiprinātāju, rakstāmpiederumus, 

metronomu, skaņotāju, tāfeli un, ja nepieciešams, kopēšanas iespējas. 

2.3.5.6. Pasniedzējam pēc darba dienas ir jāatstāj izmantoto mācību 

materiālu kopijas tam paredzētajā mapītē (iespējams, ka 2.3.4.8. punktā 

minētajā vietā vai arī pie administrācijas). 

2.3.5.7. Pasniedzējam regulāri ir jāaizpilda nodarbību novērtējuma lapa, ko 

saņem administrācijā (vienojoties par atskaišu sistēmu). 

3. Kontroles sistēma 

3.1. Vērtēšana 

3.1.1.1. Pasniedzējus regulāri vērtē klienti (anektu un interviju veidā), 

administrācija un Valdes priekšsēdētājs. 

3.1.1.2. Vērtēšanas nolūks ir kvalitātes uzraudzīšana un kontrole. 

3.1.1.3. Vērtēšanas kritēriji: 

 Nodarbību laika plānošana, 

 Vai kārtīgi izskaidro mācību vielu, 

 Vai rada individuālu pieeju, 

 Cik motivējošas ir nodarbības, 

 Cik noderīgas un pamācošas ir nodarbības pēc satura, 

 Vai apmācībā ievieš dažādību un regulāri māca ko jaunu, 

 Vai izmanto modernās tehnoloģijas, 

 Vai vēlētos turpināt apmācības pie šī pasniedzēja. 

3.1.1.4. Apkopojot rezultātus, administrācijai ir tiesības samazināt vai 

palielināt klientu un nodarbību skaitu. Piemērs: jo vairāk klientiem patīk 

nodarbības, jo vairāk tās tiek nodrošinātas.  

3.2. Sapulces 

3.2.1. Pasniedzējiem netiešā darba laikā ir regulāri jāsatiekās un jāapspriež iespējas 

darbības kvalitātes uzlabošanai, mācību metodikas izstrādāšanai un 

problēmsituāciju risināšanai. 

3.2.2. Radušās idejas un ierosinājumus var sūtīt administrācijai vai arī Valdes 

priekšsēdētājam. 

 


