
Visi pakalpojumi klientam tiek sniegti visā pasaulē 
Visi klientam sniegtie pakalpojumi ir pieejami visu diennakti, 7 dienas nedēļā 

 

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. 
 
INFORMĀCIJA CEĻOJUMIEM 
 
Informācija par vakcinācijām 
Vakcinācijas, kas nepieciešamas vai ieteicamas, lai uzturētos jūs interesējošā reģionā. Konsultācijas sniedz medicīnas darbinieks.  
 
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. 
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Informācija par laika apstākļiem  
Laika prognoze konkrētam reģionam. 
 
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. 
 
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 
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.    
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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. 
 
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.  
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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. 
 
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 
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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.    
 
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.  
 
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. 



Visi pakalpojumi klientam tiek sniegti visā pasaulē 
Visi klientam sniegtie pakalpojumi ir pieejami visu diennakti, 7 dienas nedēļā 

 

 
 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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  

 


