
PĒTĪJUMS 
PAR

LSFP ATBALSTĪTO PASĀKUMU IETEKMI UZ EKONOMIKU
UN 

STARPTAUTISKO SPORTA PASĀKUMU NOZARI LATVIJĀ



Metodika
Pētījums ir izstrādāts, balstoties uz IZM publicētās metodikas kritērijiem: 
Pētījums par liela mēroga sporta pasākumu ietekmi uz Latvijas 
ekonomiku. 
�Primārais pētījuma mērķis: noteikt LSFP atbalstīto starptautisko sporta 

pasākumu ekonomisko ietekmi 2016. un 2017. gadā.
� Datu iegūšanai aptaujāti pasākumu organizatori un iegūta informācija par jau 

notikušiem, kā arī nākotnē plānotiem pasākumiem. 
� Ietekme tika noteikta, balstoties uz pasākumu apmeklētības rādītājiem, kas tika 

attiecināti pret CSP datiem par cilvēku vidējiem dienas tēriņiem.
� Pasākumu finansiālā informācija netiek analizēta šajā pētījumā, jo daudziem 

organizatoriem nav pieejama tik detalizēta informācija par notikušajiem pasākumiem.

�Sekundārais pētījuma mērķis: salīdzināt valsts atbalstīto sporta 
pasākumu ekonomisko ietekmi 2016. un 2017. gadā.
� Datu ieguvei analizēti pētījumi par šo pasākumu ekonomisko ietekmi, kā arī veikta to 

organizatoru aptauja, kas piekrita piedalīties pētījumā.
� Ekonomiskās ietekmes noteikšanai izmantoti pasākumu ekonomiskās ietekmes 

pētījumi, kuri ir izstrādāti vai salīdzināmi ar IZM publicēto metodiku.
� Pasākumu organizatori, kuri nav veikuši šādus pētījumus, tika aicināti aizpildīt 

anketas. Iegūtie rezultāti salīdzināti pēc IZM metodikas kritērijiem.

�Terciārais pētījuma mērķis: izstrādāt vadlīnijas starptautisku sporta 
pasākumu atbalstīšanai nākotnē. 
� Tika intervēti Latvijas Institūta un LIAA Tūrisma departamenta pārstāvji, lai 

noskaidrotu viņu viedokli par starptautisku pasākumu radīto ietekmi.
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LSFP atbalstīto sporta pasākumu norises vietas Latvijā 
2016.(ZILI) un 2017.(DZELTENI) gadā.



Aptaujas formas tika nosūtītas visiem pasākumu 
organizatoriem, bet atbildes tika saņemtas no 57% 
pasākumiem.
Aptaujas veiktas gan par notikušajiem, gan par plānotajiem 
pasākumiem.
Bet papildus koncentrējoties uz lielākajiem pasākumiem un 
tiem, kuriem tika piešķirts lielākais finansējuma apmērs, tika 
iegūta informācija no pasākumiem, kas sastādīja 66% no 
kopēji piešķirtā atbalsta.
Pētījuma aprēķini un rezultāti tika balstīti uz informāciju, kas 
iegūta no aptaujātajiem pasākumiem. 

LSFP atbalstīto pasākumu 
anketēšanas rezultāti



Pasākumu apmeklētība
� Apmeklētība – apmeklētāju un dalībnieku pavadīto dienu skaits pasākumā.
� Organizatori anketās norādīja, cik apmeklētāju un dalībnieku katru dienu bija 

pasākumā.
� Viesi bija jāsadala piecās kategorijās; Vietējie, Kaimiņvalstis, Skandināvija, 

Rietumeiropa un Citas valstis. 
� Kopumā lielāko apmeklētību pasākumos rādīja tieši vietējie iedzīvotāji, bet 15 % 

bija ārvalstu viesi.



Balstoties uz CSP datiem, noteikti sekojoši vidējie dienas tēriņi:
� Kaimiņvalstis 52 EUR
� Rietumeiropa 80 EUR 
� Skandināvija 94 EUR
� Citas valstis 54 EUR
� Vietējo tēriņi tika noteikti 22 EUR apmērā (CSP dati pa Latvijas 

iedzīvotāju braucieni pa Latviju).
� Apvienotās Karalistes un Īrijas dati netika ņemti vērā pie Rietumvalstu 

datiem, jo šo datus ievērojami ietekmē mūsu valstspiederīgie, kas 
strādā šajās valstīs. 

Pasākumu viesu dienas tēriņi Latvijā



Pasākumu kopējā radītā 
ekonomiskā ietekme
� Kopējā pasākumu viesu ekonomiskā aktivitāte tiek mērīta     

6 850 000 EUR apmērā. 
�Pasākumi radīja 17 reizes lielāku ekonomisko aktivitāti, nekā 

viņiem piešķirtais atbalsts.

� Vietējie viesi radīja lielāko ietekmi 
4,4 miljonu apmērā, jeb 64%.

�Ārvalstu viesi bija tikai 15% no 
apmeklētības, bet viņu ekonomiskā 
ietekme sastādīja 36%.



Ārvalstu viesu ietekme
uz ekonomiku

Pasākumu piesaistītie ārvalstu naudas līdzekļi ir svarīgākais ietekmes 
kritērijs, jo Latvijas ekonomikai un vietējam patēriņam tiek piesaistīti 
jauni naudas apmēri, kas pozitīvi ietekmē valsts naudas bilanci. 
Pasākumi valsts ekonomikai piesaistīja 2 436 000 EUR.
Par katru Valsts un LSFP piešķirto EUR Latvijas ekonomikai tika 
piesaistīti 6 EUR.



�Ārvalstu viesu ietekme uz tūrisma sektoru noteikta 
aprēķinot viņu izmaksas par naktsmītnēm un uzturu. 
�Pasākumu rīkošana Latvijas tūrisma sektoram 

piesaistīja ārvalstu naudas līdzekļus 1 092 000 EUR.
�Lielākie naudas apmēri tika piesaistīti naktsmītņu 

sektoram 784 000 EUR un ēdināšanas sektoram        
308 000 EUR.
�Izmaksu sadalījums tiks noteikts, balstoties uz Eurostat 

datiem.

Ārvalstu viesu Ietekme 
uz Tūrisma sektoru



ĀRVALSTU NAUDAS LĪDZEKĻU RADĪTAIS PVN

Ārvalstu viesi saskarās ar standarta patēriņa precēm un pakalpojumiem, saskaņa ar šīm 
izmaksu pozīcijām tika aprēķināts PVN. 
Ārvalstu viesu izmaksas piesaistīja valstij PVN 371 000 EUR. 



�Pasākumu ārvalstu viesu piesaistītie naudas līdzekļi 2 436 000 
EUR apmērā un radīja PVN 371 000 EUR.

�Salīdzinot radīto PVN pret kopējo Valsts un LSFP atbalstu visiem 
pasākumiem 402 500 EUR, tiek noteikts, ka šī summa valsts 
budžetā atgriezās 92% apmērā.

�Salīdzinot Pasākumu radīto ietekmi pret viņiem piesaistīto 
finansējuma apmēru, tiek noteikts, ka šī summa valsts budžetā 
atgriezās ar uzviju 140% apmērā.

�LSFP atbalstītie pasākumi nodrošina, ka valsts budžetā no 
ārvalstu viesu terīņu radītā PVN atgriežas no 92% līdz 140% tiem 
piešķirtā atbalsta apmēra. 

�LSFP starptautisko pasākumu atbalsta politika nodrošina, ka 
valsts tiešā veidā no ārvalstu viesu radītajiem PVN ienākumiem 
atgūst šo apmēru. 

Ārvalstu naudas līdzekļu 
radītais PVN



VALSTS ATBALSTĪTO SPORTA
PASĀKUMU EKONOMISKĀ IETEKME
2016. UN 2017. GADĀ.



DOTĀCIJAS NACIONĀLĀS NOZĪMES STARPTAUTISKU SPORTA
PASĀKUMU ORGANIZĒŠANAI LATVIJĀ 2016. UN 2017. GADĀ.



VALSTS ATBALSTS LATVIJAS
AUTOMOBIĻU FEDERĀCIJAI

� Pasākumi valsts budžetam spēj piesaistīt 797 000 EUR lielus nodokļu ienākumus tikai no ārvalstu naudas 
līdzekļiem. Attiecinot šos nodokļu ieņēmumus pret nepieciešamo valsts atbalstu, tiek secināts, ka valsts tiešā 
veidā atpelnītu 59% no ārvalstu naudas līdzekļu radītajiem patēriņa nodokļu ienākumiem. 

� Tādēļ var secināt, ka pasākumu līdzfinansēšana par valsts līdzekļiem ir vērtējama kā veiksmīga investīcija, kā arī 
tā veicina valsts labklājību.

� Pasākumu organizēšana valsts ekonomikai radītu papildu naudas līdzekļus 4 191 000 EUR. Pasākumu 
piesaistīto naudas līdzekļu attiecība pret nepieciešamo valsts finansējumu parāda, ka par katru valsts 
piešķirto eiro pasākumi piesaistīja 3,1 eiro valsts ekonomikai. 



VALSTS ATBALSTS LATVIJAS
MOTOSPORTA FEDERĀCIJAI

� MXGP of Latvia Ķegumā notiek kopš 2009. gada un Latvija ir kļuvusi par vienu no
motosporta centriem uz pasaules kartes. Papildus atbalsts 2017. gadā tika
piešķirts arī 2017. gada pasaules posmam spīdvejā Latvijas Grand Prix, bet pašlaik
pasākuma organizatori vēl nav izstrādājuši ekonomiskās ietekmes pētījumu.

� Pasākumu organizēšana valsts ekonomikai radītu papildu naudas līdzekļus 2 741 000 EUR
apmērā. Pasākumu piesaistīto naudas līdzekļu attiecība pret nepieciešamo valsts
finansējumu parāda, ka par katru valsts piešķirto eiro pasākumi piesaista 3,1 eiro valsts
ekonomikai.

� Pasākumi valsts budžetam spēj piesaistīt 472 000 EUR  lielus nodokļu ienākumus tikai no ārvalstu naudas 
līdzekļiem. Attiecinot šos nodokļu ienākumus pret nepieciešamo valsts atbalstu, tiek secināts, ka valsts 
tiešā veidā atpelnītu 71% no ārvalstu naudas līdzekļu radītajiem patēriņa nodokļu ienākumiem. 

� Tādēļ var secināt, ka pasākumu līdzfinansēšana par valsts līdzekļiem ir vērtējama kā veiksmīga investīcija, 
kā arī tā veicina valsts labklājību.



VALSTS ATBALSTS LATVIJAS FLORBOLA
SAVIENĪBAI

VALSTS ATBALSTS LATVIJAS CĪŅAS
FEDERĀCIJAI

� Pasākuma organizēšana valsts ekonomikai rada papildu
naudas līdzekļus 3 256 000 EUR.

� Pasākums valsts budžetam spēj piesaistīt 503 000 EUR lielus
nodokļu ienākumus tikai no ārvalstu naudas līdzekļiem.

� Pasākuma organizēšana valsts ekonomikai radīja papildu
naudas līdzekļus 1 035 000 EUR.

� Pasākums valsts budžetam spēj piesaistīt 113 000 EUR lielus
nodokļu ienākumus tikai no ārvalstu naudas līdzekļiem.



� IZM piešķīra Latvijas Kamaniņu sporta federācija 259 914 EUR un Latvijas
Bobsleja un skeletona federācija 86 190 EUR par pasākumu rīkošanu 2016. 
un 2017. gadā.

VALSTS ATBALSTS STARPTAUTISKAJIEM
PASĀKUMIEM SIGULDAS BOBSLEJA UN

KAMANIŅU TRASĒ

� Pasākumu organizēšana reģiona ekonomikai rada ietekmi 983 000 EUR apmērā.

� Pasākumu organizēšana valsts ekonomikai radīja papildu naudas līdzekļus      
383 000 EUR apmērā. Pasākumu piesaistīto naudas līdzekļu attiecība pret 
nepieciešamo valsts finansējumu parāda, ka par katru valsts piešķirto eiro 
Pasākumi piesaistīja 1.1 eiro valsts ekonomikai.

� Pasākumi no ārvalstu naudas līdzekļiem vien spēj piesaistīt 37 000 EUR.



VALSTS ATBALSTS STARPTAUTISKAJIEM
PASĀKUMIEM SIGULDAS BOBSLEJA UN

KAMANIŅU TRASĒ
«Ziemas olimpisko spēļu medaļu kaltuve»

Latvijas sportistu iegūtās olimpiskās medaļas šajos sporta veidos kopš 
Siguldas trases uzbūvēšanas.

� Pateicoties Siguldas trasei, mūsu sportisti ir ieguvuši 13 medaļas Ziemas olimpiskajās
spēlēs. Atjaunotās neatkarības laikā tika iegūtas 7 no tām. Šajā neatkarības laikā mūsu
kamaniņu braucēji ir izcīnījuši trīs bronzas un vienu sudraba medaļu, skeletonisti ir izcīnījuši
divas un bobslejisti vienu sudraba medaļu.

� Autors vēlas uzsvērt, lai gan Siguldā atbalstītajiem pasākumiem ir mazāks ekonomiskais
pamatojums, šie pasākumi ir jāatbalsta, jo tie nodrošina stabilu vietu, kur mūsu olimpieši
var trenēties. Šajās sacensībās mūsu sportisti nobriest cīņai par medaļām Olimpiskajās
spēlēs.



VALSTS ATBALSTĪTO SPORTA
PASĀKUMU EKONOMISKĀ IETEKME

2016. UN 2017. GADĀ.
� Pētījuma sekundārais mērķis tika sasniegts un zemāk ir redzama valsts 

atbalstīto sporta pasākumu ekonomiskā ietekme 2016. un 2017. gadā. 
Ietekme tika noteikta no pasākumiem, kuriem ir izstrādātas ekonomiskās 
ietekmes dokumentācijas.

� Pasākumu organizēšana valsts ekonomikai radīja papildu naudas līdzekļus 
10 844 000 EUR apmērā. Pasākumu piesaistīto naudas līdzekļu attiecība pret 
nepieciešamo valsts finansējumu parāda, ka par katru valsts piešķirto eiro pasākumi 
piesaistīja 4 eiro valsts ekonomikai.

� Pasākumi valsts budžetam spēja piesaistīt 1 923 000 EUR lielus nodokļu ienākumus tikai 
no ārvalstu naudas līdzekļiem. Attiecinot šos nodokļu ienākumus pret nepieciešamo valsts 
atbalstu, tiek secināts, ka valsts tiešā veidā atpelnītu 70% no ārvalstu naudas līdzekļu 
radītajiem patēriņa nodokļu ienākumiem. 

� Var secināt, ka līdzfinansējuma piešķiršana pēc valsts atbalsta politikas pasākumu rīkošanai ir 
ekonomiski pamatota - tuvāko mēnešu laikā pēc pasākumu rīkošanas valsts atgūs lielu daļu no 
līdzekļiem, ko ieguldīja pasākumu atbalstīšanā.  



IETEIKUMI STARPTAUTISKU 
PASĀKUMU ATBALSTAM 



SADARBĪBA AR LATVIJAS INSTITŪTU
Starptautiski sporta pasākumi veicina valsts tēla atpazīstamību ārvalstīs
un sadarbībā ar Latvijas Institūtu ir iespējams radīt vienotu pieeju
valsts tēla veicināšanai. 

� LSFP vajadzētu izveidot kalendāru, kurā būtu apkopoti visi
starptautiskie pasākumi. 

� Par valsts nozīmes starptautiskiem pasākumiem var lūgt LI sniegt
atzinumu, vai tie palīdz veicināt valsts atpazīstamību.

� LSFP būtu jāizveido vienots komunikācijas plāns starp LI un 
starptautiskajiem sporta pasākumiem, lai nodrošinātu 
kvalitatīvas informācijas apmaiņu un sadarbību pie kopējiem 
projektiem, piemēram Latvijas simtgades pasākumiem.

Vienotas komunikācijas veidošana saistībā ar valsts tēla veicināšanu būtu 
ieguvums gan LI, gan kopējai sporta nozarei, kā arī valstij un tās 
sabiedrībai kopumā. Latvijai ir iespēja kļūt par reģiona sporta centru, un 
ar vienotu komunikācijas plānu varētu daudz efektīvāk informēt ārvalstu 
viesus par sporta pasākumiem, kas norisinās Latvijā. 



LIAA Tūrisma departamenta uzdevums ir īstenot tūrisma valsts politiku. Sporta 
nozarei kopā ar LIAA Tūrisma departamentu būtu jāizstrādā vienota pieeja, kā 
savstarpēji nodrošināt informācijas apmaiņu.

� Organizatoriem būtu jāievieto pasākumu informācija Latvia.Travel mājaslapā un 
tās oficiālajā aplikācijā. 

� Pasākumu organizatori var vērsties pie LIAA Tūrisma departamenta pēc 
informācijas saistībā ar vietējo tūrisma sektoru, piemēram, vietējo naktsmītņu 
kontaktinformācija.

� Rīkojot starptautiskus sporta pasākumus būtu jākoncentrējas uz tām valstīm, 
no kurām ierodas visvairāk tūristu Latvijā - Vācija, Krievija, Skandināvija, 
Lietuva, Igaunija un Lielbritānija. Tā gan pašiem pasākumu organizatoriem 
būtu iespējams piesaistīt plašāku apmeklētāju skaitu, gan veicināt to 
atgriešanos Latvijā arī nākotnē.  

� Izstrādājot vienotu sporta tūrisma politiku, LIAA Tūrisma departaments varētu 
sagatavot izdales materiālus sporta federācijām par aktualitātēm saistībā ar 
sporta nozari Latvijā un plānotajiem sporta pasākumiem, tas palīdzētu veicināt 
kopējās nozares atpazīstamību.

Vienotas komunikācijas veidošana saistībā ar valsts tēla veicināšanu būtu ieguvums 
gan LI, gan kopējai sporta nozarei, kā arī valstij un tās sabiedrībai kopumā. Latvijai ir 
iespēja kļūt par reģiona sporta centru un ar vienotu komunikācijas plānu varētu 
daudz efektīvāk informēt ārvalstu viesus par sporta pasākumiem, kas norisinās 
Latvijā. 

SADARBĪBA AR LIAA TŪRISMA DEPARTAMENTU



Autori uzskata, ka valstij ir jāturpina atbalstīt starptautisku pasākumu 
organizēšana valsts teritorijā, jo tas stiprina vietējo ekonomiku un ceļ kopējo 
sabiedrības labklājību.
Valsts atbalstīto starptautisko pasākumu organizēšana:

� Valsts ekonomikai radīja papildu naudas līdzekļus 10 844 000 EUR apmērā, kas ir 4 
reizes vairāk nekā valsts piešķirtais finansējums.

� Valsts budžetam spēja piesaistīt 1 923 000 EUR. Attiecinot šos nodokļu ienākumus 
pret nepieciešamo valsts atbalstu, tiek secināts, ka valsts tiešā veidā atpelnītu 70% no 
ārvalstu naudas līdzekļu radītajiem patēriņa nodokļu ienākumiem. 

LSFP atbalstīto pasākumu organizēšana:
� LSFP atbalstīto pasākumu organizēšana valsts ekonomikai radīja papildu naudas 

līdzekļus 2 436 000 EUR apmērā, kas ir 6 reizes vairāk nekā tiem piešķirtais atbalsts.
� Pasākumu ārvalstu naudas līdzekļu radīto nodokļu ienākumu attiecība pret valsts 

atbalsta apmēru ir robežās no 92% līdz pat 140%. 

Kopā pasākumu organizēšana valsts ekonomikai radīja papildu naudas līdzekļus   
13 280 000 EUR un nodokļu ienākumus 2 294 000 EUR apmērā. 

AUTORU IZVIRZĪTIE IETEIKUMI NOZARES ATTĪSTĪBAI
STARPTAUTISKI SPORTA PASĀKUMI KĀ VALSTS

ATBALSTA PROGRAMMA EKONOMIKAI



Starptautiski pasākumi valsts ekonomikai piesaista plašus ekonomiskus ieguvumus, bet, 
līdzko tie tiek organizēti sistemātiski, tos ir iespējams izmantot plašāku mērķu sasniegšanai. 

Valsts tēla veicināšana:
� Papildus ārvalstu viesiem, kas ir ieradušies uz starptautisku sporta pasākumu, notikumam līdzi seko 

ievērojama mērķauditorija ar ārvalstniekiem masu plašsaziņas līdzekļos. Sporta pasākumu mērķauditorijas 
pārklājas un sistemātiska pasākumu rīkošana ilgtermiņā radītu plašu rezonansi Latvijā rīkotajiem pasākumiem 
ārvalstīs.

� Atbalsta programmai būtu jākoncentrējas uz pasākumiem, kas spēj sasniegt plašu mērķauditoriju ārvalstīs, 
veicināt valsts tēla atpazīstamību un ilgtermiņā piesaistīt ārvalstu apmeklētājus. 

Baltijas un Skandināvijas reģiona sporta centrs:
� Latvija var kļūt par starptautisku pasākumu centru vietējā reģionā, kas ļautu vietējiem pasākumiem 

specializēties Baltijas un Skandināvijas sportistiem un apmeklētājiem. 

� Atbalsta programmai būtu jākoncentrējas uz pasākumu atbalstīšanu, kas spēj piesaistīt apmeklētājus no mūsu 
primārajiem tūristu tirgiem - Vācija, Krievija, Skandināvija, Lietuva, Igaunija un Lielbritānija.  Sistemātiski 
atbalstot sporta pasākumus, šo valstu sporta dalībnieki un apmeklētāji ilgtermiņā Latvijai nodrošinātu stabilu 
sporta tūristu skaitu ik gadu. 

Sporta un tūrisma sektora infrastruktūras uzlabošana:
� Starptautisku sporta pasākumu rīkošanai ir nepieciešama sporta infrastruktūra un personāls, kas spēj to 

apkalpot. Bet, lai apkalpotu ārvalstu viesus, ir nepieciešama tūrisma infrastruktūra un personāls, kas spēj 
nodrošināt kvalitatīvus pakalpojumus. Sistemātiska pasākumu rīkošana ļautu vietējai nozarei attīstīties un 
radīt jaunas darbavietas, kā arī celtu kopējo tūrisma pakalpojumu konkurētspēju ilgtermiņā. 

� Starptautiski sporta pasākumi spēj notikt tikai tiem piemērotos objektos vai vietās. Valstij būtu jāatbalsta 
pasākumi arī reģionos, kur šāda infrastruktūra un tam atbilstošs personāls atrodas. 

� Sistemātiska pasākumu rīkošana ļautu vietējam tūrisma sektoram koncentrēties uz šādu pasākumu 
apkalpošanu, kas noteikti uzlabotu pakalpojumu sniegšanas kvalitāti. 

AUTORU IZVIRZĪTIE IETEIKUMI NOZARES ATTĪSTĪBAI
IEGUVUMI NO STARPTAUTISKU SPORTA PASĀKUMU

SISTEMĀTISKAS RĪKOŠANAS



Vadlīnijas nākotnes sporta pasākumu organizēšanai un atbalstīšanai tika apkopotas pēc 
pētījuma laikā veiktās analīzes. Izstrādātās vadlīnijas ir paredzētas visai sporta nozarei 
un primārais to mērķis ir palīdzēt nodrošināt pasākumu plašāku ietekmi uz valsti, kā arī 
ilgtermiņā jānodrošina stabili ekonomiski ieguvumi tās tautsaimniecībai.

■LSFP kopā ar valsts iestādēm ir jāizstrādā projekts Starptautiski sporta pasākumi kā 
valsts atbalsta programma ekonomikai, kuras mērķis būtu nodrošināt sistemātisku 
starptautisku sporta pasākumu organizēšanu valsts teritorijā. Tas ilgtermiņā Latviju 
padarītu par Baltijas un Skandināvijas sporta pasākumu centru. 

■Valstij būtu jāturpina esošā prakse, nosakot, ka starptautiskajiem sporta pasākumiem 
jāizstrādā ekonomiskās ietekmes dokumentācijas pēc IZM metodikas, jo tas ievērojami 
uzlabo kopējās nozares ekonomiskās ietekmes analīzi, kā arī ļauj noteikt kopējās 
tendences, kas saistītas ar starptautisko pasākumu organizēšanu valsts teritorijā.

■LSFP kopā ar Latvijas Institūtu būtu jāizveido vienota sadarbības programma valsts tēla 
atpazīstamības veicināšanai ar starptautisku sporta pasākumu palīdzību. Ieteicamās 
aktivitātes būtu kopēju projektu realizācija, kā arī starptautisku pasākumu ietekmes 
monitorings, kas saistīts ar valsts tēla atpazīstamības veicināšanu.

VADLĪNIJAS
STARPTAUTISKU

SPORTA PASĀKUMU
ATBALSTĪŠANAI

NĀKOTNĒ



■LSFP kopā ar LIAA Tūrisma departamentu būtu jāizveido vienota sadarbības 
programma saistībā ar sporta tūristu piesaisti no mūsu galvenajiem tūrisma mērķa 
tirgiem. Sistemātiska koncentrēšanās uz attiecīgo valstu sporta tūristiem nodrošinātu, 
ka starptautiskie sporta pasākumi spētu piesaistīt vairāk ārvalstu viesu, kas savukārt 
palielinātu to radīto ietekmi uz ekonomiku. Ilgtermiņā šādu aktivitāšu nodrošināšana 
palīdzētu Latvijai kļūt par Baltijas un Skandināvijas reģiona sporta centru.

■LSFP kopā ar valsts nozīmes starptautisko pasākumu organizatoriem un to atbildīgajām 
federācijām būtu jāizstrādā reģionālo sporta centru attīstības plāns, kam būtu 
jānodrošina sistemātiska pasākumu rīkošana un vietējās sporta un tūrisma 
infrastruktūras attīstības plāns. Sporta bāžu uzturēšanai un labiekārtošanai ir 
nepieciešami ievērojami ieguldījumi, un pirms papildu investīciju piesaistes ir jāsaprot, 
kāds ir šo iestāžu pielietošanas potenciāls ilgtermiņā. Reģionālo sporta bāžu attīstības 
plāns būtu jāizstrādā tādiem centriem kā:

■Arēna Rīga - multifunkcionāla;
■Biķernieku trase - autosports un motosports;
■Siguldas bobsleja un kamaniņu trase - bobslejs, kamaniņas un skeletons;
■Sporta un atpūtas komplekss Zelta Zirgs - motosports;
■Liepājas novads – autosports;
■Valmiera – riteņbraukšana.

Kopēja un ilgtermiņa attīstības plāna izstrādē būtu jāpiedalās visai sporta nozarei un tajā 
iesaistītajām personām, lai tiktu panākts vienots redzējums par programmas 
Starptautiski sporta pasākumi kā valsts atbalsta programma ekonomikai ilgtermiņa 
potenciālu un kopējo ietekmi. 
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PALDIES PAR UZMANĪBU!
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