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PREMIUM KONSJERŽU PAKALPOJUMI 
(par pakalpojuma kvalitāti atbildību uzņemas  kompānija „Aspire lifestyles”) 
 
PALĪDZĪBA CEĻOJUMA LAIKĀ 
 
Biļešu uz jebkuru transporta veidu rezervēšana 
Konsjeržu dienests nodrošinās izsmeļošu informāciju par lidmašīnu, vilcienu un cita veida transporta kustības vajadzīgajā virzienā sarakstu, 
atlasīs savienotos reisus, kas atbildīs jūsu vajadzībām. Konsjeržu dienests rezervēs un jūsu vārdā apmaksās vajadzīgo biļeti.  
 
Numuru rezervēšana viesnīcās 
Konsjeržu dienests nodrošinās izsmeļošu informāciju par viesnīcām un hoteļiem jums vajadzīgajā pilsētā un valstī. Pēc pieprasījuma 
Konsjeržu dienests rezervēs un jūsu vārdā apmaksās izvēlēto viesnīcas numuru.  
 
Lidostu VIP zāles pakalpojumu izmantošanas organizēšana, pasu kontroles, muitas kontroles ātrās apkalpošanas un 
reģistrācijas uz reisu pakalpojumi 
Konsjeržu dienests nodrošinās informāciju par VIP zālēm Krievijas un ārvalstu lidostās. Pēc jūsu pieprasījuma Konsjeržu dienests rezervēs 
VIP zāli, organizēs fast track pakalpojumus, kā arī organizēs saistītos pakalpojumus, lai nodrošinātu maksimālu izlidošanas un ielidošanas 
komfortu. 
 
Automašīnas noma 
Konsjeržu dienests nodrošinās informāciju par automašīnu klasi un to pieejamību nomai dažādās kompānijās, kuru specializācija ir 
automašīnu noma. Konsjeržu dienests organizēs automašīnas nomu, kā arī jūsu vārdā apmaksās šo automašīnu. Izsmeļošas informācijas 
sniegšana, kā arī citu transporta veidu rezervēšana visā pasaulē. 
 
Mutiskie tulkojumi / valodu atbalsts 
Konsjeržu dienests palīdzēs jums iztulkot informāciju jebkurā no pamatvalodām. Izmantojot 27 zvanu centru visā pasaulē resursus, valodu 
atbalsts pieejams vairāk nekā 80 valodās. 
 
Ceļojuma personīgā koordinācija  
Konsjeržu dienests nodrošinās informāciju par lidmašīnu un vilcienu kustības sarakstu, atlasīs savienotos reisus, kas atbildīs jūsu 
vajadzībām, sniegs informāciju par viesnīcām vajadzīgajā reģionā un sniegs palīdzību citos ar ceļojumu saistītajos jautājumos. Pēc jūsu 
pieprasījuma Konsjeržu dienests rezervēs un apmaksās nepieciešamos pakalpojumus. 
 
Ekskursiju / gida, tulka organizēšana 
Konsjeržu dienests organizēs ekskursiju ar gidu, kurš pārvalda jebkuru no pamatvalodām. Konsjeržu dienests palīdzēs jums atrast arī 
personīgo tulku. 
 
Jūras kruīzi 
Konsjeržu dienests palīdzēs jums organizēt jūras ceļojumu jūsu izvēlētajā maršrutā, sniegs informāciju par izmaksām, apstākļiem, kā arī 
palīdzēs jums rezervēt un apmaksāt ceļojumu. 
 
Juridiskais atbalsts 
Konsjeržu dienests nodrošinās juristu, kas praktizē klienta atrašanās vietā, vārdus, adreses, tālruņu un numurus un, ja būs nepieciešams un 
būs šāda iespēja, pieņemšanas laikus. Šīs rekomendācijas būs balstītas uz Konsjeržu dienesta pieredzi, vietējās situācijas pārzināšanu un 
juridisko kompāniju pārstāvju klātbūtni šajā reģionā. Konsjeržu dienests negarantē sniegtās juridiskās palīdzības kvalitāti un nedz arī 
jebkādā veidā neuzņemas atbildību par jebkurām no tā izrietošajām sekām. Jurista galīgā izvēle ir klienta kompetencē. 
 
Tulkojumu biroju pakalpojumi 
Konsjeržu dienests nodrošinās tulkojumu biroju, kas darbojas klienta atrašanās vietā, nosaukumus, adreses, tālruņu numurus un, ja būs 
nepieciešams un būs šāda iespēja, darba laikus. Šīs rekomendācijas būs balstītas uz Konsjeržu dienesta pieredzi, vietējās situācijas 
pārzināšanu un tulkojumu biroju klātbūtni šajā reģionā. Tulkojumu biroja galīgā izvēle ir klienta kompetencē.  
 
INFORMĀCIJA CEĻOJUMIEM 
 
Informācija par vakcinācijām 
Vakcinācijas, kas nepieciešamas vai ieteicamas, lai uzturētos jūs interesējošā reģionā. Konsultācijas sniedz medicīnas darbinieks.  
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Informācija par vīzām 
Prasības vīzas saņemšanai jūs interesējošā valstī. Instrukcijas vīzas saņemšanai. Konsulātu, vēstniecību un vīzu centru adreses un tālruņi, kā 
arī anketas un citu vīzas noformēšanai nepieciešamo dokumentu nodrošināšana. 
 
Informācija par valstīm / reģioniem 
Konkrētas valsts / reģiona apraksts, piemēram, kultūras īpatnības, medicīniskās aprūpes līmenis, drošība un drošības pasākumi, sabiedriskā 
transporta organizācija un tml. 
 
Ieteikumi personīgās drošības nodrošināšanai 
Valdības ieteiktie drošības pasākumi un citi personīgās drošības aspekti. 
 
Informācija par laika apstākļiem  
Laika prognoze konkrētam reģionam. 
 
Steidzamu ziņojumu pārraidīšana 
Ārkārtas situācijā Konsjeržu dienests palīdzēs jums pārraidīt steidzamu paziņojumu vai piezvanīt klienta ģimenei vai kolēģiem. 
 
Ceļojuma personīgā koordinācija  
Konsjeržu dienests nodrošinās informāciju par lidmašīnu un vilcienu kustības sarakstu, cenām jums vajadzīgajā virzienā, atlasīs savienotos 
reisus, kas atbildīs jūsu vajadzībām, sniegs informāciju par viesnīcām vajadzīgajā reģionā un sniegs palīdzību citos ar ceļojumu saistītajos 
jautājumos. Pēc jūsu pieprasījuma Konsjeržu dienests rezervēs un apmaksās nepieciešamos pakalpojumus. 
 
Ieteikumi un palīdzība dokumentu nozaudēšanas gadījumā 
Konsjeržu dienests nodrošinās jums palīdzību svarīgu dokumentu (pase, kredītkartes un tml.) nozaudēšanas gadījumā, sniedzot ieteikumus 
par šo dokumentu atjaunošanu vai nomaiņu. 
 
Neērtības ceļojuma laikā 
Konsjeržu dienests nodrošinās jums palīdzību ārkārtas situācijās: reisu aizkavēšanās, nozaudēta bagāža, neizmitināšana viesnīcā un tml. 
 
MEDICĪNISKAIS UN JURIDISKAIS ATBALSTS  
 
Neatliekamās un plānveida medicīniskās rekomendācijas 
Konsjeržu dienests klientam, kurš vērsies Koordinācijas centrā, pa tālruni sniegs medicīnisko palīdzību un konsultācijas. 
 
Nosūtījumi uz medicīnas un zobārstniecības aprūpi 
Konsjeržu dienests nodrošinās ārstu, klīniku, slimnīcu, zobārstu un zobārstniecības klīniku vārdus/nosaukumus, adreses, tālruņu numurus 
un, ja būs nepieciešams un būs šāda iespēja, pieņemšanas laikus klienta atrašanās vietā.       
 
Medicīniskā uzraudzība hospitalizācijas laikā un pēc tās 
Konsjeržu dienests nodrošinās klienta ārstēšanas gaitu viņa hospitalizācijas laikā un viņa stāvokļa pēc izrakstīšanās uzraudzību pilnvaru, kas 
saņemtas katrā konkrētā gadījumā, robežās.  
! Šis pakalpojums tiek organizēts tikai tad, ja no klienta vai viņa pilnvarotās personas ir saņemta 100% priekšapmaksa. 
 
Nepieciešamo medikamentu un aprīkojuma piegāde 
Konsjeržu dienests klienta ārstēšanai nepieciešamo medikamentu, zāļu, medicīnisko iekārtu un materiālu piegādi klientam organizēs tajā 
gadījumā, ja šādus medikamentus un materiālus nav iespējams iegādāties uz vietas.  
! Šis pakalpojums tiek organizēts tikai tad, ja no klienta vai viņa pilnvarotās personas ir saņemta 100% priekšapmaksa. 
 
Ārsta vizītes organizēšana 
Konsjeržu dienests organizēs ārsta vizīti pie klienta.  
! Šis pakalpojums tiek organizēts tikai tad, ja no klienta vai viņa pilnvarotās personas ir saņemta 100% priekšapmaksa. 
 
Depozīta maksājuma par hospitalizāciju garantija 
Gadījumā, ja klienta hospitalizācijai ir nepieciešams depozīta maksājums, Konsjeržu dienests nosūtīs apmaksas garantiju vai klienta vārdā 
apmaksās summu līdz $1 000,00 apmērā.  
! Šis pakalpojums tiek sniegts tikai pēc garantijas priekšapmaksas saņemšanas no klienta radiniekiem vai izmantojot klienta kredītkarti.  
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Medicīniskās evakuācijas organizēšana 
Nepieciešamības gadījumā (slimība vai nelaimes gadījums) Konsjeržu dienests organizē gaisa un / vai sauszemes transportēšanu, 
medicīnisko palīdzību klienta transportēšanas uz tuvāko veselības aprūpes iestādi, kas var nodrošināt atbilstošu medicīnisko aprūpi, laikā. 
Konsjeržu dienests organizē nepieciešamo sakaru līdzekļu, medicīniskā aprīkojuma un medicīnas eskorta nodrošināšanu.  
! Šis pakalpojums tiek organizēts tikai tad, ja no klienta vai viņa pilnvarotās personas ir saņemta 100% priekšapmaksa. 
 

Medicīniskās repatriācijas organizēšana 
Pēc medicīniskās evakuācijas Konsjeržu dienests organizē klienta transportēšanu uz viņa mītnes valsti vai uz pastāvīgās uzturēšanās valsti 
turpmākai ārstēšanai slimnīcā vai rehabilitācijai. Konsjeržu dienests organizē nepieciešamo sakaru līdzekļu, medicīniskā aprīkojuma un 
medicīnas eskorta nodrošināšanu.  
! Šis pakalpojums tiek organizēts tikai tad, ja no klienta vai viņa pilnvarotās personas ir saņemta 100% priekšapmaksa. 
 
Mirstīgo atlieku repatriācijas organizēšana 
Klienta nāves ārpus viņa mītnes valsts robežām gadījumā Konsjeržu dienests nodrošina palīdzību nepieciešamo dokumentu noformēšanā 
un organizē klienta mirstīgo atlieku transportēšanu no nāves vietas uz klienta pilnvarotā pārstāvja izvēlēto vietu.  
! Šis pakalpojums tiek organizēts tikai tad, ja no klienta vai viņa pilnvarotās personas ir saņemta 100% priekšapmaksa. 
 
Radinieka vai drauga vizītes organizēšana hospitalizācijas gadījumā 
Klienta hospitalizācijas ārpus mītnes valsts robežām gadījumā Konsjeržu dienests pēc klienta izvēles organizē radinieka vai drauga 
transportēšanu.  
! Šis pakalpojums tiek organizēts tikai tad, ja no klienta vai viņa pilnvarotās personas ir saņemta 100% priekšapmaksa. 
 
Mazgadīgo bērnu transportēšanas organizācija 
Ja klientam ir mazgadīgi bērni, kas klienta slimības, traumas vai medicīniskās evakuācijas rezultātā ir palikuši bez pieskatīšanas, Konsjeržu 
dienests organizē bērnu transportēšanu uz mītnes valsti vai klienta dzīvesvietas valsti.  
! Šis pakalpojums tiek organizēts tikai tad, ja no klienta vai viņa pilnvarotās personas ir saņemta 100% priekšapmaksa. 
 
BRĪVAIS LAIKS 
 
Galdiņu restorānos un kafejnīcās rezervēšana 
Konsjeržu dienests nodrošinās izsmeļošu informāciju par restorāniem un kafejnīcām visā pasaulē un rezervēs vietas jūsu izvēlētajā vietā.          
 
Biļešu uz sporta un kultūras pasākumiem rezervēšana 
Konsjeržu dienests nodrošinās informāciju par sporta / kultūras pasākumu norises datumu, laiku un vietu jums vajadzīgajā reģionā, kā arī 
informāciju par cenu un biļešu pieejamību, kasu adresēm / tālruņiem. Pēc jūsu pieprasījuma Konsjeržu dienests rezervēs, izpirks un 
nepieciešamības gadījumā organizēs jūsu izvēlēto biļešu piegādi. 
 
Informācija par kino pirmizrādēm un seansu saraksts / biļešu rezervēšana 
Konsjeržu dienests nodrošinās informāciju par jums vajadzīgā filmas seansa datumu, laiku un vietu. Nepieciešamības gadījumā Konsjeržu 
dienests rezervēs vajadzīgo biļešu skaitu uz izvēlēto seansu.  
 
Informācija par atpūtas un brīvā laika pavadīšanas vietām / atpūtas organizēšana  
Konsjeržu dienests nodrošinās informāciju par sporta klubiem, skaistumkopšanas saloniem, golfa klubiem, kalnu slēpošanas kūrortiem un 
citām sabiedriskajām vietā vajadzīgajā reģionā – cenas, apstākļi, pasākumu norises laiks un vieta. Pēc jūsu pieprasījuma Konsjeržu dienests 
organizēs jūsu izvēlētās vietas apmeklējumu. 
 
Informācija par precēm un pakalpojumiem / nepieciešamās lietas pasūtīšana, apmaksa un piegāde, palīdzība pakalpojuma 
organizēšanā 
Konsjeržu dienests nodrošinās jums salonu un veikalu, kur var iegādāties jums nepieciešamo lietu, adreses, kā arī pēc pieprasījuma 
organizēs šī priekšmeta pasūtīšanu un piegādi jums jebkurā pasaules vietā, kur pieejams šis pakalpojums.      
Taksometri un transfēri 
Konsjeržu dienests jebkurā diennakts laikā izsauks jums taksometru, lai kur jūs arī neatrastos. Tāpat jūsu ērtībai var tikt organizēts transfērs 
uz / no lidostas vai stacijas.  
 
Pasākumu organizēšana 
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Konsjeržu dienests nodrošinās jums palīdzību pasākumu (dzimšanas dienas, jubilejas, korporatīvā pasākuma un tml.) organizēšanā, kā arī 
piemērotas vietas un pakalpojumu aģentūras meklēšanā un rezervēšanā. 
Ēdināšana 
Konsjeržu dienests nodrošinās jums organizāciju, kas sniedz ēdināšanas pakalpojumus, kontaktus, kā arī organizēs šo pakalpojumu jebkurā 
pasaules vietā, kur pieejams šis pakalpojums. 
 
Skaistumkopšanas saloni un SPA 
Konsjeržu dienests nodrošinās informāciju par skaistumkopšanas saloniem un SPA jums vajadzīgajā reģionā, kā arī informāciju par cenu un 
procedūrām šajos salonos. Pēc jūsu pieprasījuma Konsjeržu dienests organizēs jūsu izvēlētā salona apmeklējumu, ja tas būs iespējams.    
 
Fitnesa klubi, sporta klubi / sekcijas / laukumi, tostarp bērniem 
Konsjeržu dienests nodrošinās informāciju par sporta klubiem, fitnesa klubiem / sekcijām / laukumiem, tostarp bērniem, vajadzīgajā 
reģionā – cenas, apstākļi, nodarbību norises laiks un vieta. Pēc jūsu pieprasījuma Konsjeržu dienests organizēs jūsu izvēlētās vietas 
apmeklējumu. 
  
BIZNESA PAKALPOJUMI 
 
Dokumentu rakstiskā tulkošana 
Konsjeržu dienests nodrošinās informāciju par tulkojumu birojiem, jūsu vajadzībām organizēs dokumentu tulkojumu, palīdzēs sameklēt 
tulku. 
 
Biznesa pakalpojumi / pakalpojumu organizēšana 
Konsjeržu dienests nodrošinās jums palīdzību darījumu pārrunu organizēšanā (biroja noma, sekretāra pakalpojumu, coffee-lady un citu 
pakalpojumu organizēšana), konferences sakaru un biroja iekārtu (piemēram, datora, printera vai faksa) nodrošināšanā. Konsjeržu dienests 
sniegs konsultācijas par darījumu ētikas normām šajā reģionā, kā arī steidzami sniegs informāciju par valūtas kursiem un galvenajiem 
akciju indeksiem. 
 
Piegāde ar kurjeru 
Konsjeržu dienests jūsu vārdā organizēs dokumentu un mantu piegādi uz jūsu norādīto reģionu.  
 
Sekretāra pakalpojumi 
Konsjeržu dienests izpildīs jebkurus nelielus jūsu uzdevumus, vai tā būtu faksa vai ziņojuma nosūtīšana, kāda informēšana par kaut ko, citi 
uzdevumi. Konsjeržu dienests var arī pamodināt jūs, saskaņotā laikā piezvanot uz jūsu norādīto numuru.  
 
Ieteikumi un palīdzība dokumentu nozaudēšanas gadījumā 
Konsjeržu dienests nodrošinās palīdzību dokumentus (pasi, kredītkartes un tml.) nozaudējušai personai, sniedzot ieteikumus par šo 
dokumentu atjaunošanu vai nomaiņu. 
 
Dāvanu piegāde 
Konsjeržu dienests organizēs dāvanu pirkumu un piegādi jūsu norādītajam adresātam, kā arī palīdzību, izvēloties dāvanas, ja būs šāda 
nepieciešamība.  
 
Informācija par zāļu pieejamību 
Konsjeržu dienests nodrošinās informāciju par jūsu pieprasītā preparāta pieejamību un aptuveno tā cenu, kā arī aptieku, kurās tas ir 
pieejams, adreses un tālruņus. Nepieciešamības gadījumā Konsjeržu dienests organizē jums nepieciešamo medikamentu piegādi. 
Šā pakalpojuma ietvaros ir pieejama arī International SOS medicīnas personāla konsultācija. 
 
PALĪDZĪBA UZ CEĻA 
 
Transportlīdzekļa ārkārtas evakuācijas organizēšana 
Gadījumā, ja jūsu transportlīdzeklim bojājuma vai CSN rezultātā ir nepieciešama evakuācija, Konsjeržu dienests organizēs transportlīdzekļa 
evakuāciju līdz tuvākajai tehniskās apkopes stacijai, ja remonts uz vietas nebūs iespējams.      
 
Remonts uz ceļa 
Gadījumā, ja jūsu transportlīdzeklis bojājuma rezultātā nevar turpināt ceļu un remonts uz ceļa būs iespējams, Konsjeržu dienests organizēs 
attiecīgā dienesta izsaukšanu. 
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Navigācija 
Konsjeržu dienests jebkurā laikā palīdzēs jums orientēties apkārtnē, kā arī atrast īsāko ceļu līdz jūsu galamērķim.  
Degvielas piegāde 
Gadījumā, ja jums ir beigusies degviela, Konsjeržu dienests organizēs degvielas pievešanu jebkurā vietā, kur šis pakalpojums ir pieejams.  
 
Akumulatora uzlāde 
Ja jūsu transportlīdzeklim ir izlādējies akumulators, Konsjeržu dienests organizēs tehniskā dienesta vizīti, kura speciālisti veiks akumulatora 
uzlādi jebkurā vietā, kur šis pakalpojums ir pieejams.  
 
Informatīvais atbalsts 
Gadījumā, ja jums steidzami ir nepieciešama jebkura aktuāla informācija, vai tas būtu soda par kaut kādu ceļu satiksmes noteikumu 
pārkāpumu apmērs, vai jebkura dienesta tālrunis, kā arī jebkura cita ārkārtas informācija, Konsjeržu dienests nodrošinās to īsā laikā.  
 
PALĪDZĪBA MĀJĀS 
 
Elektriķa palīdzības organizēšana 
Problēmu ar elektrību gadījumā Konsjeržu dienests organizē meistara izbraukšanu pie jums uz mājām vai sniedz jums informāciju par 
speciālajiem dienestiem un cenas. 
 
Santehniķa palīdzības organizēšana 
Problēmu ar ūdensvadu gadījumā Konsjeržu dienests organizē meistara izbraukšanu pie jums uz mājām vai sniedz jums informāciju par 
speciālajiem dienestiem un cenas. 
 
Atslēdznieka palīdzības organizēšana 
Ja klients ir iesprostots telpā, jo ir problēmas ar slēdzenēm, Konsjeržu dienests organizē meistara izbraukšanu pie jums uz mājām vai sniedz 
jums informāciju par speciālajiem dienestiem un cenas. 
 
Palīdzība sadzīves jautājumos 
Jebkādu sadzīves problēmu (sīki bojājumi, sadzīves tehnikas uzstādīšana, remonts un tml.) gadījumā Konsjeržu dienests organizēs 
speciālistu vizīti jums pieņemamām laikā vai sniegs informāciju par speciālajiem dienestiem un cenas. 
 
Telpu uzkopšana 
Konsjeržu dienests nodrošinās nepieciešamo informāciju par klīringa kompānijām, kuras sniedz pilnu telpu kompleksās uzkopšanas 
pakalpojumu klāstu, kā arī jūsu vārdā palīdzēs organizēt jūsu izvēlētās kompānijas speciālistu ierašanos. 
 
Apkalpojošā personāla atlase 
Gadījumā, ja jums ir vajadzīga palīdzība apkalpojošā personāla atlasē, Konsjeržu dienests nodrošinās jums labāko aģentūru, kuras 
nodrošina kvalificētu personālu, kontaktinformāciju, kā arī organizēs jūsu tikšanos.          
 
Pārtikas produktu piegāde 
Konsjeržu dienests organizēs jums nepieciešamo pārtikas produktu piegādi uz jebkuru vietu, kur šis pakalpojums ir pieejams.  
 
Veļas mazgātavas pakalpojumi 
Konsjeržu dienests nodrošinās informāciju par veļas mazgātavu adresēm, darba režīmu un izcenojumiem jebkurā jūs interesējošā pilsētā. 
Pārcelšanās pakalpojumi 
Pārcelšanās gadījumā Konsjeržu dienests organizēs krāvēju ar nepieciešamo transportlīdzekli izbraukšanu jums pieņemamā laikā vai sniegs 
informāciju par speciālajiem dienestiem un cenas. 
 
Dizainera / arhitekta pakalpojumi 
Ja jūs vēlaties uzbūvēt savu oriģināla dizaina māju vai nomainīt iekārtojumu jūsu dzīvoklī, Konsjeržu dienests palīdzēs jums sameklēt 
dizaineru vai arhitektu vai sniegs informāciju par speciālajiem dienestiem un cenas.  
 
MĀJDZĪVNIEKU APRŪPE 
 
Veterinārās klīnikas 
Konsjeržu dienests nodrošinās vetārstu, veterināro klīniku adreses, tālruņu numurus un, ja būs nepieciešams un būs šāda iespēja, vetārstu, 
veterināro klīniku pieņemšanas laikus jūsu mājdzīvnieka atrašanās vietā. 
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Aprūpe, cirpšana 
Konsjeržu dienests nodrošinās informāciju par mājdzīvnieku aprūpi vajadzīgajā reģionā – cenas, apstākļi un darba laiks. Pēc jūsu 
pieprasījuma Konsjeržu dienests organizē mājdzīvniekam jūsu izvēlētās vietas apmeklējumu.   
 
Zooveikali, preces dzīvniekiem 
Konsjeržu dienests nodrošinās jums zooveikalu, kur var iegādāties jums nepieciešamās lietas, adreses, kā arī pēc pieprasījuma organizēs šā 
priekšmeta pasūtīšanu un piegādi jums jebkurā vietā, kur šis pakalpojums ir pieejams.  
 
Dresēšana 
Konsjeržu dienests palīdzēs jums sameklēt dresētāju jūsu mājdzīvnieka apmācīšanai vai sniegs informāciju par speciālajiem dienestiem un 
cenas.  
 
Viesnīcas mājdzīvniekiem 
Konsjeržu dienests nodrošinās izsmeļošu informāciju par viesnīcām mājdzīvniekiem jums vajadzīgajā valstī vai pilsētā. Pēc pieprasījuma 
Konsjeržu dienests jūsu vārdā rezervēs un apmaksās viesnīcu. 
 
Mājdzīvnieku izvešana pastaigā 
Konsjeržu dienests nodrošinās informāciju par aģentūrām, kas nodarbojas ar mājdzīvnieku izvešanu pastaigā, kā arī palīdzēs organizēt 
tikšanos ar speciālistu. 
 
Informācija par audzētājiem, izstādēm un cita informācija 
Ja jūs no sava mājdzīvnieka vēlaties izaudzināt čempionu, Konsjeržu dienests nodrošinās informāciju par audzētājiem, organizētajām 
izstādēm, to norises vietām, šķirnes standartiem, dalības noteikumiem, kā arī citu tamlīdzīgu informāciju.    
 
EKSKLUZĪVA ATPŪTA 
 
Nokļūšanas privātos klubos organizēšana 
Mēs palīdzēsim organizēt jums iekļūšanu jebkurā slēgtā privātā klubā, jūs vairāk neuztrauks draudīgais face control ar viesu sarakstu, jūs 
pats tagad vienmēr būsiet laipni gaidīti jebkurā vietā visā pasaulē.  
 
Biļetes uz labākajiem sporta notikumiem 
Jūs vienmēr esat sapņojis nokļūt uz UEFA, KHL finālu un citiem sporta pasākumiem, mēs jūsu sapni īstenosim dzīvē. 
 
Nokļūšanas uz teātra izrāžu un kino pirmizrādēm organizēšana 
Jūs vienmēr vēlaties būt uzmanības centrā un viens no pirmajiem apmeklēt visus būtiskākos notikumus? Mēs jums palīdzēsim organizēt 
kino un teātra izrāžu apmeklējumus, izvēlēsimies labākās vietas, organizēsim visu transporta loģistiku. Tagad neviens ekskluzīvs notikums 
teātra un kino dzīvē nepaies jums secen. 
 
Nokļūšanas uz modes skatēm organizēšana 
Nozīmīgākie modes pasaules notikumi Parīzē, Milānā, Maskavā un citās pilsētās tagad ir pieejami arī jums. Mēs palīdzēsim organizēt šo 
svarīgo notikumu apmeklējumu, izvēlēsimies vietas un pēc jūsu vēlēšanās piedāvāsim papildus opcijas.  
 
Nokļūšanas uz VIP ballītēm organizācija 
Jūs neesat vienaldzīgs pret augstākā sabiedrības dzīvi un nevēlaties palaist garām nevienu pasākumu? Mēs ar prieku nodrošināsim jums 
iespēju apmeklēt šos pasākumus un piedāvāsim tuvāko pasākumu un notikumu afišu. Prezentācijas un modes veikaliņu, klubu un 
ekskluzīvu zīmolu atklāšana, kino un mūzikas ceremonijas, ekskluzīvi klubu pasākumi, VIP ballītes un daudz kas cits jums būs pieejams 
jebkurā vietā pasaulē. 
 
Medību, zvejošanas un cita veida brīvā laika pavadīšanas organizēšana 
Jūs piekopjat aktīvu dzīvesveidu un tas ir saistīts ar ekstrēmu un azartu, jūs esat kaislīgs mednieks, makšķernieks vai vienkārši vēlaties 
izbaudīt jaunas sajūtas. Jūs atbaida rindas pēc licences un administratīvā birokrātija? Jūs vēlaties medīt labākajos mežos un lielos zvērus, vai 
arī piedalīties medībās bez ieročiem? Jūs vēlaties noķert milzīgu zivi, makšķerēt jūrā vai okeānā? Mēs ar prieku organizēsim jums šādu 
pasākumu, kā arī visus ar to saistītos pakalpojumus, tostarp pārcelšanos un apmešanos. Ja jūs vēlaties kaut ko īpašu, mēs ar prieku 
piedāvāsim izklaidi, kas piemērota tieši jums – lidojumu ar iznīcinātāju vai helihopteru, slēpošanu ar slēpēm pa neskartiem kalniem, 
niršanu kopā ar haizivīm, lidojumu bezsvara stāvoklī un daudz ko citu.   
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Konsultācijas un palīdzība, pērkot / piedaloties izsolēs 
Jūs vēlaties kļūt par unikāla priekšmeta īpašnieku, bet jums nav laika sekot izsoles likmēm? Vai arī jūs nezināt, kā var kļūt par tās vai citas 
izsoles dalībnieku? Mēs nodrošināsim jums visu nepieciešamo informāciju, kā arī palīdzēsim kļūt par dalībnieku cīņā par jums vēlamo lietu.            
 
LUKSUS KLASES TŪRISMA PAKALPOJUMI 
 
Luksus klases atpūta 
Jūs esat noguruši no banāliem ceļojumiem un vēlaties jaunus iespaidus un emocijas. Jūs plānojat mierīgas brīvdienas vai, gluži otrādi, 
ekstremāliem notikumiem pilnu ceļojumu? Varbūt tas ir medusmēnesis vai ģimenes brīvdienas? Mēs parūpēsimies par jūsu atpūtu un 
piedāvāsim ekskluzīvu maršrutu, nozīmīgāko vietu vai pasākumu apmeklējumu, organizēsim individuālus pasākumus un ekskursijas un 
daudz ko citu. Un, protams, neaizmirsīsim par pirmās klases pakalpojumu līmeni visa ceļojuma laikā. 
 
Privātās villas un kalnu kotedžas & Veikala tipa viesnīcas, SPA  
Ja jums sakarā ar darba pienākumiem bieži nākas būt dažādās pasaules valstīs, pat tajās, kas nav pazīstamas ar savu viesnīcu biznesu, ja jūs 
esat nolēmis pavadīt atvaļinājumu klusā vietā tālu no civilizācijas, ja jums ir apnikušas viesnīcas ar to tipveida numuriem un standarta 
pakalpojumu komplektu, jūs vienmēr varat būt pārliecināti par to, ka mēs sameklēsim piemērotu piedāvājumu, kas atbildīs jūsu 
visneparastākajām prasībām. Jebkuras viesnīcas, apartamenti labākajos rajonos, villas, pilis vai kotedžas būs gatavas uzņemt jūs pēc pirmā 
jūsu pieprasījuma. Jūs nebūsiet vīlies.  
 
Lidmašīnu un helikopteru pasūtīšana 
Ja jūs esat radis taupīt laiku, pārlidojumu laikā uztraukties par tuvinieku drošību un neuzticaties  aviokompāniju masu lidojumiem, tad 
mūsu speciālisti organizēs īpašus biznesa aviācijas lidojumus un nodrošinās paātrinātu robežas un muitas formalitāšu nokārtošanu visās 
pasaules malās. 
 
Kuteru un jahtu rezervēšana 
Romantiķiem un patiesiem estētiem jūras ceļojums ar jahtu – tā ir ne tikai iespēja atpūsties no tālumā no lielpilsētas trokšņa, palikt 
vienatnē ar jūras stihiju, bet arī panākumu un labas gaumes rādītājs. Ar mūsu kompānijas palīdzību nomāto jahtu stilīgais interjers un 
modernais aprīkojums palīdzēs jums justies kā „panākumu virsotnē”. Ērtas kajītes, kvalificēta apkalpe un gādīgais personāls jūsu atpūtu 
padarīs neaizmirstamu. 
 
Ekskluzīvi jūras kruīzi 
Burtiski viss uz kruīza laineru klāja ir paredzēts, lai sagādātu prieku to viesiem: iekārtojums, labāko pavāru kulinārijas šedevri, greznas 
bufetes, daudzveidīgi bāri, veselības centri, mākslas darbi, viesmīlīgs personāls. Mēs palīdzēsim jums sameklēt interesantu maršrutu, 
nodrošināsim jums informāciju par cenām, pilsētām, klimatu un palīdzēsim kruīza organizēšanā.   
 
Pavadīšana ceļojuma laikā 
Ja jums ir nepieciešams pavadonis, vai tas būtu tulks biznesa braucienā, vai nepilngadīga bērna pavadonis, mēs palīdzēsim jums sameklēt 
vajadzīgo speciālistu vai sniegsim specializētu aģentūru kontaktus. 
 
Ekskluzīvu automašīnu noma 
Ekskluzīvas automašīnas ļaus nodrošināt nepieciešamo statusu jūsu pasākumam, vai tas būtu darījumu brauciens vai kāzas. Jūs varat 
izveidot vēlamo efektu un radīt labvēlīgu iespaidu, sagādāt pārsteigumu dzimšanas dienā vai citos jūsu tuviniekiem un draugiem nozīmīgos 
svētkos. Mēs palīdzēsim jums sameklēt ekskluzīvu automašīnu un rezervēt to.   
 
SAISTĪTIE PAKALPOJUMI 
 
Pavārs mājās 
Personīgais pavārs ne tikai sastādīs ēdienkarti, ņemot vērā visas jūsu korekcijas, vēlmes un ieteikumus, bet arī pagatavos un dekorēs 
ēdienus, nodarbosies ar galda servēšanu. Mēs palīdzēsim jums sameklēt piemērotu pavāru, organizēt vizīti vai sniegsim specializētu 
aģentūru kontaktus. 
 
Personīgais shopping 
Mūsu kompānijas speciālisti vienmēr ir gatavi piedāvāt jums personīgo shopping konsultantu pakalpojumus, kuri pastāstīs par pēdējām 
modes tendencēm, piemeklēs garderobi un palīdzēs jums izdarīt pareizo izvēli, pērkot lietas. Ja jūsu sarakstā nepietiek laika veikalu 
apmeklējumam, tad jūs varat izmantot personīgā iepirkšanās asistenta attālinātos pakalpojumus, kurš nodrošinās jums pilnīgu informāciju 
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par jūs interesējošo priekšmetu (pieejamība pārdošanā, cena, izmēru diapazons) un pēc jūsu pieprasījuma atvedīs nepieciešamo lietu 
pielaikošanai uz jūsu mājām vai biroju. 
Personīgie treneri un pasniedzēji 
Ja jūs vēlaties nodarboties ar iemīļotām lietām vai sportu, iespējams, kaut kādu netipisku aizraušanos, bet vēlaties izolāciju un maksimālu 
komfortu, mēs sameklēsim jums individuālo fitnesa vai jogas treneri, masieri vai jebkuras cīņas mākslas treneri. Varbūt jūs vēlaties 
nodarboties ar dejas mākslu vai keramikas izstrādājumu veidošanu, iemācīties izgatavot vitrāžas vai pūst stiklu? To visu mēs organizēsim 
jums, ņemot vērā visas jūsu vēlmes par procesa organizēšanu. Jūs vienmēr varat rēķināties ar organizēto nodarbību izcilu komfortu un 
profesionālismu, jo nodarbības vada savā jomā kvalificēti speciālisti. 
 
Apkalpojošā personāla atlase 
Mūsdienās ir diezgan sarežģīti sameklēt piemērotu cilvēku darbam ģimenē. Veiksmīgiem, līdz ar to aizņemtiem cilvēkiem ne vienmēr ir 
laiks, lai patstāvīgi meklētu godprātīgus darbiniekus. Mēs īsā laikā, ņemot vērā visas jūsu vēlmes, palīdzēsim jums sameklēt aukli, 
mājkalpotāju, mājskolotāju, repetitoru, slimnieku kopēju, pavāru, pirtnieku, kā arī sadzīves pakalpojumu speciālistus. 
 
Nekustamā īpašuma pakalpojumi & apartamentu noma  
Mūsu kompānijas speciālisti ir gatavi jums palīdzēt, ja radušās tamlīdzīgas situācijas, un piedāvāt labākos speciālistus un profilētās 
kompānijas, kas ierindojušās līderpozīcijās šo pakalpojumu sniegšanā. Ja jums radusies nepieciešamība īrēt apartamentus vai jebkurš cits ar 
nekustamo īpašumu saistīts jautājums, mēs ar prieku palīdzēsim jums.  
 
Paātrināta vīzas, ārzemju pases saņemšana. Pilsonība, uzturēšanās atļauja 
Jūs esat aizņemts cilvēks un bieži biznesa darīšanās lidojat uz dažādām valstīm. Reizēm administratīvā birokrātija aizņem daudz laika un 
kaut kādus jautājums nākas risināt pēdējā brīdī. Ir gadījumi, kad par šādām svarīgām lietām var vienkārši aizmirst. Mēs ar prieku palīdzēsim 
jums visīsākajā laikā saņemt nepieciešamo vīzu vai ārzemju pasi, tādējādi nepārceļot biznesa komandējumu vai ilgi gaidīto atpūtu kopā ar 
ģimeni.   
Ja jūs domājat par pārcelšanos uz citu valsti un tā rezultātā par citas valsts pilsonību vai uzturēšanās atļauju, mēs ar prieku nodrošināsim 
jums izsmeļošu informāciju un sākotnējos dokumentus iesniegšanai attiecīgajās institūcijās, kā arī piedāvāsim paātrinātas pilsonības vai 
uzturēšanās atļaujas saņemšanas pakalpojumus.     
  
Personīgā sekretāra pakalpojumi 
Ir ļoti svarīgi nepalaist garām nevienu detaļu, tikšanos vai jebkuru citu sīkumu darbā un ikdienas dzīvē. Reizēm visu jautājumu atrisināšanai 
jūs nevarat veltīt pietiekami daudz laika un labprāt esat gatavi daļu no tiem deleģēt. Mēs ar prieku izpildīsim jūsu uzdevumus, atgādināsim 
jums par to vai citu lietu vai tikšanos, pamodināsim jūs izšķirošajā dienā un palīdzēsim daudzos citos jautājumos. Jūs varat būt pārliecināti 
par to, ka savas lietas un jautājumus esat uzticējuši profesionāļiem. 
 
Īpašie pieprasījumi 
Jums patīk tikai viss ekskluzīvais un jūs vēlaties izmēģināt un ieraudzīt visu, ko var tikai piedāvāt tā vai cita industrija. Vai arī kaut ko vairāk? 
Sazinoties ar mums, jūs varat būt pārliecināti par to, ka robežu faktiski nav un ir iespējama visu jūsu pat visdrošāko ideju un kaprīžu 
īstenošana. Jums iepatikās ekskluzīva lieta, bet jūs par to gandrīz neko nezināt. Jūs vēlaties iegūt iecienītā kinoaktiera vai mūziķa 
autogrāfu? Jūs gribētu tikties ar savu elku? Jūs pasaulslavenā izsolē vēlaties iegādāties mākslas priekšmetu, bet nezināt, ar ko sākt? Jums ir 
cita ideja? Mēs jebkurā diennakts laikā īstenosim visas jūsu vēlmes, lai kur jūs arī neatrastos.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Konsjeržu dienests Aspire lifestyles (International SOS)  
+7 499 500 44 20 (tālrunis zvanīšanai no jebkuras valsts)  

  8 800 200-80-06 (bezmaksas zvans Krievijas teritorijā)  
0 800 501-108 (bezmaksas zvans Ukrainas teritorijā)  

8 820 0071-10-01 (bezmaksas zvans Baltkrievijas teritorijā)  
mow.assist@aspirelifestyles.com  
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