Uzkopšanas serviss jums ērtā laikā
Dažādi telpu uzkopšanas
darbi, īpaši tagad, vasarā, kad
karstuma ietekmē logi plaši
atvērti, aicinot nākt iekšā
draugus – putekļus, kļūst īpaši aktuāli. Arī zāle vasarā aug
ātrāk nekā ziemā un teju ik
nedēļu brēc pēc pļaušanas.
Tātad, lai mēs gan mājās, gan
darbā justos īpaši omulīgi,
vismaz šad un tad jāķeras pie
uzkopšanas darbiem. Jā, atLiiR Latvia zīstu – retajam šis darbs asopārstāve ciējas ar izklaidi, tādēļ varbūt
Velga Kopce nemocīties un nolīgt šim
darbam profesionāļus? Tātad
tie, kuri uzkops paši, sāciet ar
to, ka sastādiet darāmo lietu
sarakstu – tā būs vieglāk secīgi paveikt darāmo – sākt ar
griestiem, skapju un plauktu
augšām, logiem un pabeigt

darbiņu ar grīdas un paklāju būt gan privātpersonas, gan
uzņēmumi.
sakopšanu.
Lieki piebilst, ka, noslēdzot
Bet tiem, kuri izvēlas līgumu par uzkopšanas darbu
par labu ārpakalpoju- veikšanu, klientiem pašiem
nebūs jādomā ne par ķīmijas,
mam, būtu jāzina:
parasti izvēlētā uzkopša- ne inventāra iegādi, ne par
nas servisa pārstāvis pirms darbinieku algām vai darbiuzkopšanas darbu veikšanas nieku aizvietošanu uz slimības
iepazīstas ar uzkopjamo ob- vai atvaļinājumu laiku, un,
jektu un, balstoties uz darba protams, tas ir daudz lētāk
uzdevumu, izveido cenu pie- nekā tad, ja būtu jāalgo padāvājumu. Kad tas tiek ak- šiem savi darbinieki. Tādēļ arceptēts no klienta puses, ar vien vairāk gan fizisko, gan juservisu tiek noslēgts līgums ridisko personu izvēlas nolīgt
attiecīgi vai nu par vienreizē- uzkopšanas servisu, izvairoties
ju uzkopšanas darbu veikša- no savu apkopēju vai sētnienu, vai pastāvīgu telpu uz- ku algošanas. Uzkopšanas līkopšanu, vai arī teritorijas guma ietvaros ir ieuzkopšanu – tieši tik vienkār- spējams veikt
ši. Te būtu arī jāpiebilst, ka
uzkopšanas servisa klienti var
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ne tikai pastāvīgo telpu vai
teritorijas uzkopšanu, bet arī
tādus speciālos darbus kā logu mazgāšana, grīdu vaskošana, paklāju un mīksto mēbeļu
ķīmiskā tīrīšana un daudzus
citus uzkopšanas/tīrīšanas
darbus (t.sk. veļas mazgāšana,
drēbju ķīmiskā tīrīšana, deratizēšana, dezinsekcija u.tml.).
Tādēļ, pirms jūs ķeraties
pie uzkopšanas darbiem paši,
padomājiet labi, varbūt tomēr ir vērts šo laiku pavadīt
lietderīgāk un aiziet uz kino,
operu vai zooloģisko dārzu,
kamēr mājās vai birojā tiek
veikta uzkopšana?

