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Paaugstināt profesionālās uzkopšanas servisa
prestižu
Mēs, profesionālie uzkopēji, darām to, ko labi protam. Būs
vienmēr kāds, kurš centīsies risināt savu iekšējo
nepilnvērtības sajūtu, izrādot pārākumu pār uzkopējiem.
Taču mēs saprotam, ka uzkopējs ir ļoti svarīga, moderna,
inovatīva profesija. Mums nav nekāda pamata sevi necienīt
par to, ka strādājam uzkopšanas nozarē. Gluži otrādi.

Uzlabot uzkopšanas efektivitāti
Lai būtu iespējams samazināt pakalpojumu pašizmaksu,
sākotnēji jāpaaugstina nozares kopējais efektivitātes
līmenis. To var īstenot, pirmkārt, paaugstinot darbinieku
profesionalitāti. Profesionālās sacensības ir atzīta
kvaliﬁkācijas pilnveidošanas metode daudzās nozarēs,
tostarp arī uzkopšanas nozarē ārvalstīs.
Otrkārt, svarīgas ir tehnoloģijas: pasākumā ietverto
semināru un iekārtu demonstrācijas mērķis ir iepazīstināt
nozares vadītājus ar ārvalstu tehnoloģiju inovācijām un
atziņām. Treškārt, svarīgs ir kvalitatīvs menedžments, tādēļ
pasākumā ir paredzēta nozares līderu diskusija.

LATVIJAS PROFESIONĀLĀS
UZKOPŠANAS UN APSAIMNIEKOŠANAS
ASOCIĀCIJA

Biedrība Latvijas Profesionālās uzkopšanas un
apsaimniekošanas asociācija
Adrese: Vietalvas iela 5, Rīga
Mob.: +371 29456285
E-pasts: lpuaa@lpuaa.lv
www.lpuaa.lv
LPUAA ir darba devēju, ražotāju, piegādātāju, pētniecības
iestāžu un profesionāļu apvienība, kas darbojas
profesionālās uzkopšanas un apsaimniekošanas jomā.

LATVIJAS

Asociācija dibināta, lai kopīgiem spēkiem risinātu
profesionālās uzkopšanas un apsaimniekošanas nozares
problēmas un veicinātu to attīstību Latvijā. LPUAA galvenais
uzdevums ir ar pragmatisku pieeju izmantot asociācijas kā
sabiedriski politiskās varas instrumenta un sadarbības
formas priekšrocības nozares labā.

PROFESIONĀLĀS

Sarīkot pelnītus svētkus profesionālās uzkopšanas nozarei
Visiem, kas ciena sevi un savu profesiju, ir savi svētki. Arī
mēs - profesionālie uzkopēji - esam pelnījuši iespēju sanākt
kopā, diskutēt, iegūt jaunas zināšanas, sacensties
profesionālās iemaņās.

VIETA
Koncertzāle Rīga, Akadēmijas laukums 1, Rīga
Pasākuma norises vieta tiek uzskatīta par vienu no Rīgas
kultūras apslēptajām pērlēm, kura 2014. gada rudenī
atdzimusi savā jaunajā - koncertzāles Rīga - veidolā. Tā ir
ievērojama ar savu unikālo arhitektūru, izcilo akustiku un
vienīgo Latvijā amﬁteātri.
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SIA Karcher
Adrese: Brīvības gatve 224, k. 5, Rīga
Tālr.: +371 67808708
E-pasts: info@lv.kaercher.com
www.karcher.lv
Tirdzniecības zīmes Kärcher nosaukumu visā pasaulē jau
izsenis uzskata par uzkopšanas iekārtu augstas
efektivitātes, kvalitātes, inovatīvas pieejas un atzītu
standartu sinonīmu.
Kärcher galvenā prioritāte ir klientu apmierinātība. Tikai
nepārtrauktas inovācijas un produktu uzlabošanas procesi
rada uzlabotus un efektīvus risinājumus mūsu klientiem.
Kärcher produkti un piedāvātās tehnoloģijas palīdz
klientiem rast tīrīšanas risinājumus ekonomiski un videi
draudzīgi.

PROGRAMMA
9:00-10:00 | Dalībnieku reģistrācija
Uzmundrinošā kaﬁja, tēja. Rīta cepiens - gardās
smalkmaizītes (1. stāva vestibilā).

10:00 - 10:30 | Pasākuma atklāšana
(galvenajā zālē)

10:30-11:20 | Seminārs "Šodienas un
rītdienas uzkopšanas nozare: tendences un
izaicinājumi"
Franziska Geyer / PSZ-B, BSC, Alfred Kärcher World.
Globālā uzkopšanas tirgus tendences. Jauno
tehnoloģiju, tostarp robotizācijas, interneta un GPS
izsekojamības, ietekme. Produktivitātes un efektivitātes pieaugums. Jaunie Kärcher risinājumi (kolonnu
zālē).

11:00-12:30 un 13:00-14:00 | Sacensības
"Uzkopšanas profesionālis 2014"
Uzņēmumu komandas divās uzkopšanas disciplīnās
sacentīsies uzkopšanas kvalitātē, ergonomikā,
padarītā darba apjomā un patērētajā laikā. Sacensības
tiesā starptautiska žūrija (galvenajā zālē).

11:30-12:30 | Uzkopšanas nozares līderu
diskusija
Vada Guntars Kokorevičs. Diskusijā aicināti piedalīties
visu uzkopšanas uzņēmumu vadītāji. Diskusijas tēmas:
uzkopšanas nozares attīstības tendences, ārpakalpojuma izmantošanas veicināšana, darbaspēka problēmas risināšana, nozares prestiža paaugstināšana (LZA
Senāta sēžu zālē).

12:30-13:00 | Vēsā rudens karstās
pusdienas
Otrais ēdiens un salātu bārs (1. stāva vestibilā).

13:00-14:00 | Seminārs profesionāļiem
"Efektivitāte uzkopšanā"
Puhastus Ekspert (Igaunija) vadītāja Helge Alt.
Semināra tēmas: uzkopšanas mērķis, efektīvas
uzkopšanas jēdziens praksē, izplatītākās problēmas
uzkopšanā, praktiskie risinājumi (kolonnu zālē).

PROGRAMMA
9:30-15:00 | Kärcher profesionālo
uzkopšanas iekārtu stacijas
Jaunākā un jau praksē pārbaudītā Kärcher
profesionālā tehnika uzkopšanas kompānijām. Zinoši
konsultanti
sniegs
informāciju,
atbildot
uz
interesentu jautājumiem, kā arī demonstrēs iekārtu
funkcijas un veiktspēju (1. stāva vestibilā un galvenajā
zālē).

11:00-12:00 un 13:00-14:00 | Kärcher
profesionālo uzkopšanas iekārtu
demonstrēšana
Augstspiediena un sausā ledus iekārtu demonstrēšana darbībā (koncertzāles Rīga pagalma teltī).

14:00-15:00 | Sacensību „Uzkopšanas
profesionālis 2014” uzvarētāju
apbalvošana
(galvenajā zālē)

REĢISTRĀCIJA
Dalība ir bez maksas. Tā kā pasākums paredzēts visai
nozarei, tiek aicināti visi tās uzņēmumi.
Pasākuma dalībnieku skaits ir ierobežots. Lai nodrošinātu
vietu rezervāciju, lūdzam pieteikties savlaicīgi, aizpildot
elektronisku pieteikumu. LPUAA biedrus aicinām pasākumam deleģēt līdz 7 pārstāvjiem, pārējos uzņēmumus - līdz
4 pārstāvjiem. Kontakttālrunis reģistrācijas jautājumos:
29289133.

Pieteikuma anketa
dalībai „Latvijas Profesionālās uzkopšanas diena 2014” ir
pieejama LPUAA mājas lapas www.lpuaa.lv sadaļā
„Uzkopšanas diena 2014” vai saitē

ej.uz/uzkopsanas_diena
Profesionālās sacensības „Uzkopšanas
profesionālis 2014”
Esat aicināti pieteikt savu komandu dalībai sacensībās,
veicot attiecīgas atzīmes pieteikuma anketā. Uzdāviniet
saviem profesionālākajiem darbiniekiem sacensību prieku!
Sacensību nolikums, kā arī video materiāls ir pieejams
LPUAA mājas lapas www.lpuaa.lv sadaļā „Uzkopšanas diena
2014”.

