Autotransporta izmantošana/ Tokija 2020

Prioritāri federāciju vajadzībām
izmantojams LOK turējumā esošais
autotransports, bet, ja tas nav
pieejams, tad - Sixt nodrošinātais
autotransports.

PIEPRASĪŠANA
• Pieprasījumā obligāti jānorāda:
• Federācija/ savienība, kas pieprasa (šobrīd pieejams tikai vasaras sporta veidiem
Tokija2020 ietvaros);
• Federācijas/ savienības paraksttiesīgā persona, kas parakstīs līgumu un aktu;
• Federācijas/ savienības pilnvarotā(s) personas(s), kura(s) vadīs autotransportu, ar
personas kodu (saņemot auto, tiks pārbaudīta autovadītāja personība un atbilstošas
autovadītāja apliecības esamība – nepieciešams uzrādīt personu apliecinošu
dokumentu un atbilstošu autovadītāja apliecību, autovadītājam jābūt vismaz 25 gadus
vecam);
• Laika periods, uz kuru autotransports nepieciešams (vēlamais saņemšanas un
nodošanas datums un laiks);
• Valstis, kurās autotransportu plānots izmantot;
• Paredzamais nobraukums (aprēķins 95km/ dienā);
• Pieprasījums jānosūta elektroniski, no federācijas/ savienības oficiālās e-pasta adreses uz
andris.lupiks@olimpiade.lv;
• Pieprasījumi tiks izvērtēti un apmierināti saņemšanas-prioritārā kārtībā.

SAŅEMŠANA/ NODOŠANA

• Saņemšana un nodošana:
• Tiek sagatavots patapinājuma līgums, kuru paraksta federācijas/ savienības
paraksttiesīgā persona un pieņemšanas – nodošanas akts;
• Automašīna tiek saņemta un nodota Latvijas Olimpiskajā komitejā, Elizabetes ielā 49,
Rīgā – kontaktpersona Ivars Pauska (tālrunis: +371-29463937, jāsazinās pirms
saņemšanas);
• Automašīnu saņemot federācijas/ savienības pārstāvim jāuzrāda personu apliecinošu
dokumentu un atbilstošu autovadītāja apliecību;
• Automašīnu saņemot un nododot jāparaksta attiecīgs pieņemšanas – nodošanas
akts;
• Automašīna jānodod tādā pašā stāvoklī, kādā tā saņemta, pieļaujot dabisko
nolietojumu, vienlaicīgi atdodot automašīnas atslēgas, imobilaizeru un visus
dokumentus (kas saņemti pie automašīnas saņemšanas).
• Automašīna jānodod tīra (iekšpusē un ārpusē), nevainojamā vizuālā un tehniskā
kārtībā, ar pilnībā uzpildītu degvielas tvertni un visiem citiem patērējamajiem
šķidrumiem.

SIXT AUTOTRANSPORTA SAŅEMŠANA/ NODOŠANA

Sixt autotransporta saņemšana/ nodošana/ līdzfinansējuma pieprasīšana:
• Federācija/ savienība autotransporta pieprasījumu nosūta Sixt pārstāvim – Jānis Putniņš,
janis.putnins@sixt.lv, +371 26164488
• Pieprasījumā norādot informāciju (skatīt prezentācija lapu Nr.3 - PIEPRASĪŠANA)
• Pēc tam, kad Sixt sniedzis informāciju par nepieciešamā autotransporta pieejamību un
izmaksām, Federācija/ savienība nosūta LOK lūgumu (uz e-pasta adresi
andris.lupiks@olimpiade.lv) nodrošināt Federācijai/ savienībai neieciešamā auto nomas
pakalpojuma līdzfinansējumu – norādot pieprasījuma informāciju un Sixt apstiprinātās
autotransporta kopējās izmaksas.
• Pozitīvas atbildes gadījumā LOK informē Sixt par apmaksas kārtības piemērošanu
Federācijas/ savienības lūgtajiem auto nomas pakalpojumiem;
• Federācija/ savienība nomāto autotransportu saņem, lieto un pēc nomas termiņa
notecējuma nodod, ievērojot visus attiecināmos Sixt auto nomas noteikumus, un ir pilnīgi
atbildīga par to pienācīgu izpildi.
• Sixt sniegtos auto nomas pakalpojumus LOK un Federācija/ savienība apmaksā dalīti,
vienādā daļās.

KOPĀ STIPRĀKI!

