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SAĪSINĀJUMI 
 

Ziņojumā tiks izmantoti šādi saīsinājumi: 

Pētījums  – Pētījums par LSFP atbalstīto pasākumu ietekmi 
uz ekonomiku un starptautisko sporta pasākumu 
nozari Latvijā. 

LSFP – Latvijas Sporta federāciju padome. 

LSFP atbalstītie pasākumi – 2016. un 2017. gada sporta federāciju rīkotie 
starptautiskie pasākumi Latvijā, kuriem pienācās LSFP 
līdzfinansējums. 

IZM  – Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrija. 

VID  – Valsts ieņēmumu dienests. 

CSP  – Centrālā statistikas pārvalde. 

LI – Latvijas Institūts 

Apmeklētāji  – Sporta fani un ieinteresētās personas, kas apmeklē 
pasākumus. 

Dalībnieki  – Pasākumu dalībnieki, oficiālie pārstāvji, ar braucēju 
saistītais personāls un mediju pārstāvji. 

Viesi  – Pasākuma Apmeklētāji un Dalībnieki kopā. 

Apmeklētība  – Apmeklētāju un Dalībnieku pavadīto dienu skaits 
pasākumu norises laikā. 

Netiešā ietekme uz 
ekonomiku 

– Pasākumu piesaistītais ārvalstu naudas līdzekļu 
apjoms. 

Netiešās ietekmes 
koeficients 

– Valsts līdzfinansējuma salīdzinājums ar Netiešo ietekmi 
uz ekonomiku. 

Tiešā ietekme uz 
ekonomiku 

– Pasākumu piesaistītā ārvalstu naudas līdzekļu apjoma 
radītie nodokļu ieņēmumi. 

Tiešās ietekmes koeficients – Valsts līdzfinansējuma salīdzinājums ar Tiešo ietekmi 
uz ekonomiku. 
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SAISTĪBU ATRUNA  

 
Šis dokuments (Pētījums par LSFP atbalstīto pasākumu ietekmi uz ekonomiku un starptautisko 
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attiecīgās informācijas sniedzēji. SIA „KEKonsultācijas” nesniedz garantijas vai saistības šajā sakarā. 
SIA „KEKonsultācijas” neatbild par sekām, kas izriet no šī dokumenta vai kādas tā daļas 
izmantošanas.  

Pasūtītājs: Biedrība "Latvijas Sporta federāciju padome" 

Izpildītājs: SIA „KEKonsultācijas” 

Pamatojums: 2017. gada 3. maijā noslēgtais pakalpojuma līgums LSFP – KEK 1/2017 

Autors: 
 

Elmārs Kehris  

Izglītība: LL.M Maģistra grāds starptautiskajā jurisprudencē un finansēs (RJA)  

Specializācija: Starptautisku sporta pasākumu konsultēšana, Ekonomika, Finanšu 
analītika, kā arī projektu vadība. 

 

Kontaktinformācija: Kehris.Elmars@gmail.com, 26447909  
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IEVADS  
 

Starptautisks sporta pasākums ir būtisks ne vien to sportiskās ietekmes ziņā, bet arī tādēļ, 
ka tas rada tiešu ietekmi uz pasākuma norises vietas ekonomiku. Šī ietekme galvenokārt 
tiek radīta, pateicoties pasākuma viesu veiktajiem tēriņiem attiecīgajā reģionā. Lai 
starptautisks sporta pasākums veiksmīgi tiktu organizēts, norisei nepieciešams papildu 
līdzfinansējums no valsts un pašvaldību iestādēm. Tā kā pasākuma organizētājiem 
pieejamais budžets ir ierobežots, valsts un pašvaldību interesēs ir sniegt finansiālo atbalstu 
tādam pasākumam, kas rada ekonomisko atdevi tautsaimniecībā. 

Pētījuma veicēji iesaka lasītājam primāri skatīties uz pasākumu radīto ekonomisko ietekmi. 
Savukārt uz nodokļu ietekmi skatīties sekundāri, jo organizatori var ietekmēt pasākumu 
ekonomisko apjomu, bet par nodokļu inkasāciju - to likmēm un kopējo nodokļu politiku 
atbild valsts. Neskatoties uz to, autors vēlas uzsvērt, ka nodokļu ietekme ir jāņem vērā, 
tā palīdz vairot datu uzticamību, kā arī ļauj salīdzināt pasākuma valsts atbalsta apmērus. 

Arī valsts un LSFP atbalstītie pasākumi ir klasificējami kā starptautiski sporta pasākumi, 
kuri viennozīmīgi rada ietekmi uz Latvijas valsts ekonomiku. Pētījuma izstrādē izmantoti 
seši galvenie informācijas avoti:  

■ Anketas no LSFP atbalstīto starptautisko sporta pasākumu organizatoriem 2016. 
un 2017. gadā.  

■ Anketas no valsts nozīmes starptautisko sporta pasākumu organizatoriem 2016. un 
2017. gadā.  

■ Statistikas dati no CSP.   
■ Starptautisko sporta pasākumu ekonomiskās ietekmes pētījumi un 

dokumentācijas. 
■ IZM sniegtā informācija saistībā ar valsts atbalsta programmām 2016. un 

2017. gadā - “Dotācijas nacionālās nozīmes starptautisku sporta pasākumu 
organizēšanai Latvijā.” 

■ Interviju laikā iegūta informācija un viedokļi saistībā ar pasākumu ietekmi uz valsti. 

Primārais pētījuma mērķis: noteikt LSFP atbalstīto starptautisko sporta pasākumu 
ekonomisko ietekmi 2016. un 2017. gadā. 

■ Datu iegūšanai tika 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 un 
plānotajiem pasākumiem. 

Sekundārais pētījuma mērķis: salīdzināt valsts atbalstīto sporta pasākumu ekonomisko 
ietekmi 2016. un 2017. gadā. 

■ Datu ieguvei tika analizēti pētījumi par šo pasākumu ekonomisko ietekmi, kā arī 
tika veikta to organizatoru aptauja, kas piekrita piedalīties pētījumā. 

■ Ekonomiskās ietekmes noteikšanai tika 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 tika salīdzināti pēc IZM metodikas kritērijiem.  
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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. 

Metodika: Pētījums tika izstrādāts saskaņā ar Izglītības un zinātnes ministrijas 
apstiprināto metodika "Pētījums par liela mēroga sporta pasākumu ietekmi uz Latvijas 
ekonomiku"1. Pētījuma kritēriji var atšķirties no metodikas, jo LSFP atbalstīto pasākumu 
klāsts ir ļoti plašs un daudziem valstiskas nozīmes sporta pasākumiem vēl nav veikti 
ekonomiskās ietekmes pētījumi pēc jaunās metodikas.  

  

                                                

 

1 LR Izglītības un zinātnes ministrija; Pētījums par liela mēroga sporta pasākumu ietekmi uz Latvijas ekonomiku. 
http://www.izm.gov.lv/images/sports/20170410_Update_formated_Petijums_par_liela_meroga_sporta_pasakumu_ietekmi_uz
_Latvijas_ekonomiku-atjauninajums_Nr_2.pdf 
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KOPSAVILKUMS 
 

Kopsavilkumā ir iekļauta pasākumu galvenā informācija, kā arī šī sadaļa ir saskaņā ar 
noteiktajiem pētījuma mērķiem. Šajā sadaļā tiks minēti un izcelti galvenie IZM metodikas 
kritēriji saistībā ar starptautiskajiem sporta pasākumiem.  

LSFP atbalstīto starptautisko sporta pasākumu ekonomiskā 
ietekme 2016. un 2017. gadā. 

Pētījuma primārais mērķis tika sasniegts. Zemāk ir redzama valsts un LSFP atbalstīto 
pasākumu radītā ietekme uz valsts ekonomiku un budžeta ienākumiem 2016. Un 2017. 
gadā.  

Ārvalstu viesu ietekmes apmēra salīdzinājums ar piešķirto valsts un LSFP 
finansējumu.2 

 

Grafikā var redzēt ārvalstu naudas līdzekļu attiecību pret valsts un LSFP piešķirto 
finansējumu starptautiskajiem sporta pasākumiem. LSFP atbalstītie pasākumi valstij 
piesaistīja 2016. gadā 5.5 reizes un 2017. gadā 6.6 reizes vairāk ārvalstu naudas līdzekļus, 
nekā tiem piešķirtais atbalsts.  

Pasākumu piesaistītie naudas līdzekļi ekonomikai.3 
(Netiešā ekonomiskā ietekme un Netiešās ietekmes koeficients.) 

SALĪDZINĀJUMS 
ĀRVALSTU NAUDAS LĪDZEKĻI 2 436 000 EUR 
VALSTS UN LSFP FINANSĒJUMS 402 500 EUR 

KOEFICIENTS 6.05 

Pasākumu organizēšana valsts ekonomikai radīja papildu naudas līdzekļus 
2 436 000 EUR apmērā. Pasākumu piesaistīto naudas līdzekļu attiecība pret 
nepieciešamo valsts finansējumu (Netiešās ietekmes koeficients) parāda, ka par katru 
valsts piešķirto eiro pasākumi piesaistīja 6 eiro valsts ekonomikai. Var secināt, ka 
pasākumu līdzfinansēšana par valsts līdzekļiem ir vērtējama kā veiksmīga investīcija un tā 
ir veicinājusi valsts labklājību. 

LSFP izstrādātie kritēriji federāciju finansējuma piesaistei nodrošina, ka šāda tipa 
pasākumi spēj radīt ievērojamu ietekmi uz valsts ekonomiku.  

 

                                                

 

2 Grafiks Nr.5. Ārvalstu viesu ietekmes apmēra salīdzinājums ar piešķirto valsts un LSFP finansējumu. 
3 Tabula Nr.7. Pasākumu piesaistītie naudas līdzekļi ekonomikai. 

2016 Ārvalstu naudas līdzekļi 1 073 000 EUR 

2016 Valsts un LSFP finansējums 195 000 EUR 

2017 Ārvalstu naudas līdzekļi 1 363 000 EUR 

2017 Valsts un LSFP finansējums 207 500 EUR 

 - EUR  200 000 EUR  400 000 EUR  600 000 EUR  800 000 EUR  1 000 000 EUR  1 200 000 EUR  1 400 000 EUR
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Ārvalstu naudas līdzekļu un to radīto nodokļu ienākumu attiecība pret valsts un LSFP 
atbalsta apmēru. 4 

  

Augšējā grafikā ārvalstu naudas līdzekļi ir attēloti attiecībā pret to radītajiem nodokļu 
ienākumiem, kā arī šīs summas tiek salīdzinātas ar valsts un LSFP atbalstu. Atbalsta 
apmērs ir sadalīts divās daļās – violetā krāsā finansējums tiem, kas atbildēja uz anketām, 
bet violetas un baltas strīpas tiem, kas nesniedza atbildes. Lai uzskatāmāk parādītu LSFP 
līdzfinansējuma apmēru attiecībā pret radītajiem PVN ienākumiem, nākamajā tabulā ir 
atveidots attiecīgo vērtību koeficients.  

Ārvalstu naudas līdzekļu radīto nodokļu ieņēmumu attiecība pret valsts un LSFP atbalsta 
apmēru (Tiešās ekonomiskās ietekmes koeficients).5 

KOPĀ KOPĒJAIS FINANSĒJUMS PASĀKUMI, KURU ORGANIZATORI 
ATBILDĒJA UZ ANKETĀM 

ĀRVALSTU NAUDAS LĪDZEKĻU RADĪTIE NODOKĻU IENĀKUMI 371 000 EUR 
VALSTS UN LSFP FINANSĒJUMS 402 500 EUR 264 354 EUR 

KOEFICIENTS 92% 140% 

No Pētījuma rezultātiem izriet, ka LSFP atbalstītie pasākumi valsts budžetam spēj piesaistīt 
371 000 EUR lielus nodokļu ienākumus tikai no ārvalstu naudas līdzekļiem. Salīdzinot šos 
nodokļu ienākumus ar nepieciešamo valsts atbalstu, tiek secināts, ka valsts tiešā veidā 
atpelnīja 92% tikai no anketētajiem pasākumu piesaistītajiem ārvalstu naudas 
līdzekļu radītajiem PVN ienākumiem. Salīdzinot tikai anketēto pasākumu datus 
ar tiem piešķirto finansējumu, tiek secināts, ka tie ir spējuši pat atpelnīt 
piešķirtos valsts līdzekļus līdz 140%. 

Autors vēlas uzsvērt, ka LSFP atbalstīto pasākumu ārvalstu naudas līdzekļu 
radīto nodokļu ienākumu attiecība pret valsts atbalstu ir robežās no 92% līdz pat 
140%. Tāpēc var vēlreiz secināt, ka līdzfinansējuma piešķiršana LSFP atbalstīto 
pasākumu rīkošanai ir ekonomiski pamatota. Tuvāko mēnešu laikā pēc pasākumu 
rīkošanas valsts atgūst lielu daļu no līdzekļiem, ko iegulda pasākumu atbalstīšanā. Šāds 
rādītājs ir vērtējams kā izcils no valsts ekonomiskās ietekmes apmēra. 

 

 

 

 

                                                

 

4 Grafiks Nr.6. Ārvalstu naudas līdzekļu un to radīto nodokļu ienākumu attiecība pret valsts un LSFP atbalsta apmēru. 
5 Tabula Nr. 9. Ārvalstu naudas līdzekļu radīto nodokļu ieņēmumu attiecība pret valsts un LSFP atbalsta apmēru. 

 - EUR  500 000 EUR  1 000 000 EUR  1 500 000 EUR  2 000 000 EUR  2 500 000 EUR

Ārvalstu naudas līdzekļi

Valsts un LSFP finansējums

PVN
Naktsmītnes
Transports
Uzturs
Citas izmaksas
Pasākumu finansējums, kas atbildēja
Pasākumu finansējums, kas nesniedza atbildes
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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 un kuri ir minēti 
pētījuma 3. sadaļā Valsts atbalsta programmas analīze. 

Valsts atbalstīto pasākumu piesaistītie ārvalstu naudas līdzekļi ekonomikai un to radīto 
nodokļu ieņēmumu attiecība pret valsts atbalsta apmēru.6  

POZĪCIJAS PASĀKUMI KOPĀ 
RADĪTĀ IETEKME UZ NAUDAS LĪDZEKĻU KUSTĪBU 10 844 498 EUR 
SAŅEMTIE NAUDAS LĪDZEKĻI NO IZM 2 754 907 EUR 

NETIEŠĀ EKONOMISKĀS IETEKMES KOEFICIENTS 3.9 
ĀRVALSTU NAUDAS LĪDZEKĻU RADĪTIE NODOKĻU IENĀKUMI 1 923 330 EUR 

 TIEŠĀS EKONOMISKĀS IETEKMES KOEFICIENTS 70% 

Pasākumu organizēšana valsts ekonomikai radīja papildu naudas līdzekļus 
10 844 000 EUR apmērā. 7  Pasākumu piesaistīto naudas līdzekļu attiecība pret 
nepieciešamo valsts finansējumu (Netiešās ietekmes koeficients) parāda, ka par katru 
valsts piešķirto eiro pasākumi piesaistīja 3,9 eiro valsts ekonomikai. Tādēļ var 
secināt, ka pasākumu līdzfinansēšana par valsts līdzekļiem ir vērtējama kā veiksmīga 
investīcija, kā arī tā veicina valsts labklājību. 

No Pētījuma rezultātiem izriet, ka pasākumi valsts budžetam spēja piesaistīt 
1 923 000 EUR8 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.   

Ekonomiskie ienākumi nedrīkst būt vienīgie aspekti, kuri būtu jāņem vērā izvērtējot, vai 
sporta pasākumam ir jāpiešķir finansējums. Ir jāņem vērā arī šo starptautisko pasākumu 
ietekme uz kopējo nozari un tās sportistiem.  

 

  

                                                

 

6 Tabula Nr. 21. Valsts atbalstīto pasākumu piesaistītie ārvalstu naudas līdzekļi ekonomikai un to radīto nodokļu ieņēmumu 
attiecība pret valsts atbalsta apmēru. 
7 Noapaļoti līdz pilniem tūkstošiem. 
8 Noapaļoti līdz pilniem tūkstošiem. 
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Vadlīnijas starptautisku sporta pasākumu atbalstīšanai 
nākotnē. 

Pētījuma terciārais mērķis arī tika sasniegts, un zemāk ir apkopotas autora izstrādātās 
vadlīnijas starptautisku sporta pasākumu atbalstīšanai nākotnē. 

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

■ Valstij būtu jāturpina esošā prakse, nosakot, ka starptautiskiem sporta pasākumiem 
jāizstrādā ekonomiskās ietekmes dokumentācija pēc IZM metodikas. 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 saistībā 
ar valsts tēla atpazīstamības veicināšanu caur starptautiskajiem sporta pasākumiem. 
Ieteicamās aktivitātes būtu kopēju projektu realizācija, kā arī starptautisku pasākumu 
ietekmes monitorings, kas saistīts ar valsts tēla atpazīstamības veicināšanu. 
 

■ 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. Ilgtermiņa 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, kā arī vietējās sporta un tūrisma 
infrastruktūras attīstības plāns. Sporta bāžu uzturēšanai un labiekārtošanai ir 
nepieciešami ievērojami ieguldījumi, bet pirms papildu investīciju piesaistes ir 
jānoskaidro, kāds ir šo iestāžu pielietošanas potenciāls ilgtermiņā. Reģionālo sporta 
bāžu attīstības plāns būtu jāizstrādā tādiem centriem kā, piemēram, Arēna Rīga, 
Biķernieku trase - autosports un motosports, Siguldas bobsleja un kamaniņu trase 
bobslejs, kamaniņas un skeletons, sporta un atpūtas komplekss Zelta Zirgs motosports 
Kurzemes novads – autosports, Valmiera – riteņbraukšana. 

 

Kopēja attīstības plāna izstrādē būtu jāpiedalās visai sporta nozarei un tās 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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1. LSFP ATBALSTĪTIE STARPTAUTISKIE SPORTA PASĀKUMI 
 

Latvijas sporta kultūra ir piesātināta ar ļoti daudziem sporta veidiem. To attīstības dēļ 
vietējās sporta federācijas rīko dažādus starptautiskus sporta pasākumus, kuru rīkošanai 
tiek piesaistīts valsts un LSFP finansējums. LSFP finansiālo atbalstu piešķir, balstoties uz 
vairākiem kritērijiem - sacensību nozīmīgums, dalībnieku skaits u. tml. Pētījuma ietvaros 
tika salīdzināta LSFP atbalstīto sporta pasākumu radītā ietekme uz valsts ekonomiku 2016. 
un 2017. gadā. Tika salīdzināti pasākumi, kuriem LSFP piešķīra līdzfinansējumu šādas 
programmās:  

■ sporta federāciju prioritārie pieteikumi starptautisko sporta sacensību rīkošanai 
Latvijā 2016. gadā9; 

■ sporta federāciju prioritārie pieteikumi starptautisko sporta sacensību rīkošanai 
Latvijā 2017. gadā10. 

Pētījums tika balstīts uz IZM apstiprinātās metodikas, bet ietekmes noteikšanai netika 
ņemti vērā visi kritēriji un atziņas, jo finanšu datu ieguve no tik plaša pasākumu klāsta 
(gan jau notikušajiem, gan plānotajiem pasākumiem) ir ierobežota un nesniegtu 
objektīvus rezultātus. Nākamajās sadaļās tiks apkopota svarīgākā informācija par LSFP 
atbalstītajiem pasākumiem. 

1.1.  LSFP kritēriji starptautiskajiem pasākumiem  

Lai federācijas iegūtu LSFP atbalstu starptautisku sporta pasākumu organizēšanai, tām ir 
jāiesniedz veidlapa, kurā tiek norādīta informācija par plānoto pasākumu.11 Federācijām 
ir jāsniedz informācija par 11 kritērijiem. Aizpildot visus kritērijus, tiek vākti punkti (kopā 
var iegūt 80 punktus). Katrs kritērijs ir sadalīts sīkākās kategorijās, kas nosaka iegūstamo 
punktu skaitu no katra kritērija. Zemāk tiek uzskaitīti arī maksimāli iegūstamie punkti pie 
katra no kritērijiem. 

 LSFP kritēriji 2017. gada pasākumiem: 

■ Sacensību statuss (24 punkti) – Pasaules čempionāts, Eiropas čempionāts (fināls, 
posms) u. tml. 

■ Plānotais dalībvalstu skaits (10 punkti). 
■ Plānotais sportistu skaits (12 punkti). 
■ Plānotais skatītāju skaits klātienē (visas dienas kopā) (5 punkti). 
■ Sacensību norises ilgums (4 punkti). 
■ TV raidījumi un tiešraides (10 punkti). 
■ Interneta tiešraide (5 punkti). 
■ Publicitāte dažādos plašsaziņas līdzekļos (3 punkti). 
■ Sacensību programma skatītājiem (3 punkti). 
■ Atsevišķa mājaslapa vai atsevišķa sadaļa federācijas mājaslapā (2 punkti). 
■ Sociālo tīklu konti šīm sacensībām vai federācijas atsevišķie sociālo tīklu konti un 

to lietošana (2 punkti). 

LSFP noteiktie kritēriji 2017. gada sporta pasākumiem ietver pamata kritērijus, kas ir 
minēti IZM metodikā - pasākuma dalībnieku skaits, apmeklētāju skaits, pasākuma ilgums 
u.c., bet, lai precīzi noteiktu pasākumu radīto ietekmi, būtu nepieciešams dalībnieku un 
apmeklētāju sadalījums vietējos un ārvalstu viesos. Autors pozitīvi vērtē televīzijas, 
interneta un sociālo mediju spēku radīt lielu atpazīstamību pasākumiem. Šādi var sasniegt 

                                                

 

9  LSFP mājaslapa, http://www.lsfp.lv/assets/mediabox/documents/27/starptautiskie_pasakumi_2016_apstiprinats(3).pdf 
10 LSFP mājaslapa, http://www.lsfp.lv/assets/mediabox/documents/27/starptautiskie_pasakumi_2017_apstiprin%C4%81ts.pdf 
11 LSFP mājaslapa, http://www.lsfp.lv/federacijam 
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plašu rezonansi arī ārvalstīs, kas veicina valsts tēla atpazīstamību. Nākamajā sadaļā tiks 
apkopota informācija par LSFP atbalstītajiem sporta pasākumiem. 

1.2. LSFP atbalstītie sporta pasākumi 

LSFP 2016. gadā atbalstu piešķīra 39 federāciju organizētiem pasākumiem, bet 2017. gadā 
- 48 pasākumiem. Abu gadu laikā kopā ir piešķirts atbalsts 50 federācijām starptautisku 
pasākumu rīkošanai Latvijā. Kopējais finansējums tiek sadalīts līdzīgos apmēros starp 
federācijām. Pēdējo gadu laikā neviena no federācijām nav saņēmusi vairāk nekā 5% no 
kopējā finansējuma apmēra. Federāciju rīkotie starptautiskie sporta pasākumi norisinās 
visā Latvijā, kā to var redzēt nākamajā attēlā. 

Attēlā Nr.1. LSFP atbalstītie sporta pasākumi 2016. un 2017. gadā. 

 

Kartē apļu veidā ir izcelti reģioni, kur norisinās LSFP atbalstītie sporta pasākumi. Dzeltenā 
krāsā var redzēt 2017. gada pasākumus, bet zilā krāsā attiecīgi 2016. gada pasākumus. 
Vairums no LSFP atbalstītajiem pasākumiem norisinās Rīgā, jo daudziem sporta veidiem 
tur ir pieejama atbilstoša infrastruktūra, kā arī ir vieglāk piesaistīt ārvalstu viesus. Pēc 
Rīgas seko Liepāja, Daugavpils un Valmiera, kas parāda tendenci arī citās pilsētās 
organizēt starptautiskus sporta pasākumus. Lai noskaidrotu šo pasākumu ietekmi uz 
ekonomiku, tika veikta pasākumu organizatoru anketēšana.  

Tabula Nr.1. Pasākumu anketēšanas rezultāti. 

GADS POZĪCIJA FAKTISKI PĒC ANKETU REZULTĀTIEM % 

2016 
VALSTS UN LSFP ATBALSTS  195 000 EUR   127 412 EUR  65% 

PASĀKUMU SKAITS 39 22 56% 

2017 
VALSTS UN LSFP ATBALSTS  207 500 EUR   136 942 EUR  66% 

PASĀKUMU SKAITS 48 28 58% 

KOPĀ 
VALSTS UN LSFP ATBALSTS  402 500 EUR   264 354 EUR  66% 

PASĀKUMU SKAITS 87 50 57% 

Pasākumu ekonomiskās ietekmes noteikšanai tika veikta pasākumu organizatoru 
anketēšana, kurā tika uzdoti dažādi jautājumi par pasākumu norisi. Anketēšanas ietvaros 
tika noskaidrotas atbildes par 57% pasākumu jeb tika iegūta informācija par pasākumiem, 
kas ir saņēmuši 66% no kopā piešķirtā LSFP atbalsta, jo tika pievērsta uzmanība 
lielākajiem pasākumiem, kuriem tika piešķirts lielāks finansējums. 
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Nākamajās sadaļās tiks apskatīta anketēšanas laikā noteiktā pasākumu apmeklētība, kas 
tālāk tiks izmantota ekonomiskās ietekmes noteikšanai.  

1.3. Apmeklētības analīze 

Apmeklētība tika noskaidrota pasākumu organizatoru anketēšanā, kur bija jānorāda katra 
pasākuma apmeklētāju un dalībnieku skaits katrā pasākuma norises dienā. Lai precīzāk 
noteiktu pasākumu ietekmi, organizatoriem tika prasīts viesus sadalīt pēc to piederības 
attiecīgajām valstu grupām: 

■ Vietējie – Latvijas iedzīvotāji. 
■ Kaimiņvalstis - Igaunija, Lietuva, Krievija, Baltkrievija. 
■ Skandināvija - Zviedrija, Dānija, Norvēģija, Islande un Somija12. 
■ Rietumeiropa – Anglija, Francija, Vācija, Beļģija, Nīderlande, Austrija, Šveice, Īrija. 
■ Citas valstis – pārējās pasaules valstis. 

 
Šāds sadalījums tika izvēlēts, konsultējoties ar sporta nozares un LSFP pārstāvjiem. 

Tabula Nr.2. Pasākumu apmeklētība.13 

APMEKLĒTĀJI 
2016. 2017. KOPĀ 

APMEKLĒTĪBA % APMEKLĒTĪBA % APMEKLĒTĪBA % 
VIETĒJIE 107 503 86% 97 128 82% 204 631 85% 
KAIMIŅVALSTIS 5 646 5% 8 404 7% 14 050 6% 
SKANDINĀVIJA 2 302 2% 3 495 3% 5 797 2% 
RIETUMEIROPA 4 406 4% 5 462 5% 9 868 4% 
CITAS VALSTIS 3 918 3% 2 997 3% 6 915 3% 

KOPĀ 123 775 100% 117 486 100% 241 261 100% 

Pēc anketēšanas rezultātiem tika secināts, ka lielākā daļa no pasākumu viesiem bija 
vietējie iedzīvotāji jeb 85%. Pasākumus aktīvi apmeklēja kaimiņvalstu viesi, kuri Latvijā 
kopumā pavadīja 14 050 dienas. Nākamā lielākā ārvalstnieku grupa bija Rietumeiropas 
viesi - 4% no kopējās apmeklētības. Lai noteiktu precīzu viesu atstāto ietekmi, nākamajā 
sadaļā tiks apskatīti viesu vidējie dienas tēriņi.  

1.4. Viesu dienas tēriņi 

Pasākumu viesi Latvijā pavadīja vairākas dienas, un viņiem bija nepieciešams izmantot 
vietējās nozares pakalpojumus un iegādāties dažādas preces. Katrs sporta pasākums pēc 
savas specifikas citādāk uzņēma ārvalstu viesus, bet pētījuma objektivitātes dēļ tiks 
izmantoti CSP dati par ārvalstu viesu tēriņiem Latvijā. Nākamajā attēlā var redzēt pēdējo 
trīs gadu vidējās ārvalstu viesu izmaksas dienā uzturēšanās laikā Latvijā. Lai salīdzinātu 
vidējos dienas tēriņus ar apmeklētības rādītājiem, katrai no iepriekšējā sadaļā minētajām 
valstu grupām tika noteikti vidējie tēriņi, balstoties uz CSP datiem tālāk šajā nodaļā.  

 

 

 

                                                

 

12 Somija Pētījuma ietvaros tiks uzskatīta  kā Skandināvijas valsts. 
13 Pētījuma laikā veiktās anketēšanas rezultāti. 
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Attēls Nr.2. CSP dati par ārvalstu viesu vidējiem dienas tēriņiem.14 

 

Lielākos vidējos dienas tēriņus ir norādījuši Ziemeļeiropas viesi - Norvēģijas un Somijas 
valstspiederīgie vidēji tērē virs 100 EUR dienā. Izteikti lielākas vidējās dienas izmaksas ir 
arī Beļģijas, Austrijas, Šveices un Nīderlandes iedzīvotājiem. Kaimiņvalstu un 
Austrumeiropas iedzīvotāji ir norādījuši ievērojami zemākus vidējos dienas tēriņus. Īrijas 
un Apvienotās Karalistes vidējie dienas tēriņi netiks ņemti vērā pie vidējo tēriņu 
noteikšanas no Rietumvalstīm, jo no šīm divām valstīm atgriežas liela daļa Latvijas 
valstspiederīgie, kas pēc CSP metodikas tiek uzskatīti kā ārvalstu rezidenti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

 

14 CSP dati, TUG13. Ārvalstu vairākdienu ceļotājus raksturojošie rādītāji sadalījumā pa valstīm. 
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Grafiks Nr.1. CSP dati pa ārvalstu viesu vidējiem dienas tēriņiem15 un to apkopojums pa 
valstu grupām. 

 

Grafikā var redzēt CSP datus par vidējiem ārvalstu viesu tēriņiem un to sadalījumu pa 
valstu grupām. Lielākos vidējos dienas tēriņus norādīja Skandināvijas iedzīvotāji - vidēji 
94 EUR. Nākamā valstu grupa, kas noradīja lielus vidējos dienas tēriņus, bija 
Rietumvalstis, kuru tēriņi sasniedz 80 EUR. Mazākus vidējos dienas tēriņus norādīja 
Latvijas kaimiņvalstu apmeklētāji un Citu valstu apmeklētāji. 

Vietējo iedzīvotāju vidējie dienas tēriņi tika noteikti 22 EUR apmērā, balstoties uz CSP 
datiem16.  

Tabula Nr.3. Pasākumu viesu vidējie dienas tēriņi. 

VIETĒJIE KAIMIŅVALSTIS SKANDINĀVIJA RIETUMEIROPA CITAS VALSTIS 
22 EUR 52 EUR 94 EUR 80 EUR 54 EUR 

Tabulā norādītā informācija nākamajā sadaļā tiks sasaistīta ar anketēšanas laikā 
noskaidroto pasākumu apmeklētību, kas būs par pamatu LSFP atbalstīto pasākumu 
ekonomiskās ietekmes noteikšanai. Autors vēlas uzsvērt, ka aprēķinos izmantotie ārvalstu 
vidējie dienas tēriņi ir samērā mazi, salīdzinot ar citu starptautisku sporta pasākumu laikā 
veikto anketu rezultātiem. Tas ir izskaidrojams ar to, ka CSP norāda vidējos tēriņus visiem 
ārvalstu tūristiem, bet uz sporta pasākumiem brauc aktīvi sportisti un atbalstītāji, kuru 
dienas tēriņi ir ievērojami lielāki nekā tādām ceļotāju grupām kā studenti, darbinieki 
komandējumos u. tml.   

                                                

 

15 CSP dati, TUG13. Ārvalstu vairākdienu ceļotājus raksturojošie rādītāji sadalījumā pa valstīm. 
16 CSP dati, TUG26. Latvijas iedzīvotāju braucieni pa Latviju un uz ārvalstīm. 
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2. LSFP ATBALSTĪTO PASĀKUMU EKONOMISKĀ ANALĪZE 
 

Pētījuma ekonomiskās analīzes sadaļas mērķis ir noteikt LSFP atbalstīto pasākumu radītos 
ekonomiskos ieguvumus. Tā nosakot pasākumu radīto kopīgo ietekmi uz valsts budžeta 
ieņēmumiem. Saskaņā ar sporta pasākumu ietekmes noteikšanas praksi par galveno 
ietekmes kritēriju tiks uzskatīts pasākumu piesaistītais ārvalstu naudas līdzekļu apjoms un 
to radītie nodokļu ienākumi. Primārā ekonomiskā ietekme tiks noteikta no viesu tēriņiem 
pasākumu norises laikā. Pasākumu ekonomiskā ietekme tiks noteikta saskaņā ar 
kritērijiem, kas ir pieejami IZM publicētajā metodikā. Galvenie kritēriji: 

■ Pasākuma radītā ietekme uz reģionu.  
■ Pasākuma radītā ietekme uz Latvijas ekonomiku - piesaistītie ārvalstu naudas 

līdzekļi17. 
■ Pasākuma radītā ietekme uz valsts budžetu – ārvalstu naudas līdzekļu radītie 

nodokļu ienākumi18. 
 

Saskaņā ar IZM metodiku tiek analizēti tikai ekonomiskās ietekmes radītie PVN ienākumi. 
Ņemot vērā, ka tēriņi ir saistīti ar standarta patēriņa precēm un pakalpojumiem, PVN 
ieņēmumu noteikšana tiek uzskatīta par objektīvāko nodokļu ietekmes rādītāju. Papildus 
iepriekš minētajam pētījuma veicēji vēlas uzsvērt, ka katram uzņēmumam ir citādāka 
juridiskā forma ar dažādām nodokļu politikām, kas ietekmē nodokļu aprēķinu. Tāpēc 
attiecīgā informācija nevar tikt izmantota pie nodokļu analīzes, jo uzņēmumu iekšējie dati 
ir privāti un nav uzskatāmi par pietiekami pamatotiem. Pētījuma ietvaros lasītājiem ir 
jāatceras, ka tiek skatīti pasākumu radītie PVN ienākumi. Kopējiem nodokļu ienākumiem 
no radītās ekonomiskās ietekmes būtu jābūt lielākiem.  
 

2.1. Viesu ietekme  

Pasākumu viesu ietekmes noteikšanai tika izmantoti dati no anketām, kas tika salīdzināti 
ar analizētajiem CSP datiem. Detalizētu apskatu var redzēt pētījuma sadaļā 
1.3. Apmeklētības analīze un 1.4. Viesu dienas tēriņi. Vidējie viesu tēriņi tika attiecināti 
pret to apmeklētību. Rezultātā tika noskaidrota kopējā izmaksu summa.  

Tabula Nr.4. Pasākumu viesu radītā ietekme 2016. gadā. 

2016. APMEKLĒTĪBA DIENAS TĒRIŅI IETEKME 
VIETĒJIE 107 503 22 2 319 043 EUR 
KAIMIŅVALSTIS 5 646 52 292 557 EUR 
SKANDINĀVIJA 2 302 94 217 002 EUR 
RIETUMEIROPA 4 406 80 351 599 EUR 
CITAS VALSTIS 3 918 54 212 160 EUR 

Kopā 123 775  3 392 000 EUR 

Tabula Nr.5. Pasākumu viesu radītā un plānotā ietekme 2017. gadā. 

2017. APMEKLĒTĪBA DIENAS TĒRIŅI IETEKME 
VIETĒJIE 97 128 22    2 095 235 EUR  
KAIMIŅVALSTIS 8 404 52       435 467 EUR  
SKANDINĀVIJA 3 495 94       329 462 EUR  
RIETUMEIROPA 5 462 80       435 868 EUR  
CITAS VALSTIS 2 997 54       162 288 EUR  

KOPĀ 117 486 
 

   3 458 000 EUR  

                                                

 

17 Netiešās ietekmes kritērijs. 
18 Tiešās ietekmes kritērijs. 
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No rezultātiem var secināt, ka pasākumu viesu radītie tēriņi 2016. gadā bija 
3 392 000 EUR, bet 2017. gadā tie bija nedaudz lielāki - 3 458 000 EUR. 19  Lielāko 
ekonomisko aktivitāti radīja vietējie viesi, bet abos gados otru lielāko pozīciju ieņem 
Rietumeiropas viesi. Nākamajās sadaļās tiks analizēta viesu ekonomiskā ietekme.  

2.2. Pasākumu ietekme uz reģionu 

Šajā sadaļā tiks apskatīta pasākumu ietekme uz reģionu, kas parādīs kopējo viesu radīto 
ekonomisko aktivitāti reģionā. Pašmāju viesu radītā ietekme tiks apskatīta tikai reģionālā 
līmenī, bet ietekme uz valsti netiek ņemta vērā, jo pasākumi nodrošina aktivitātes, kas 
saistītas ar standarta patēriņa raksturu. Tāpēc nav pamatojams tas, ka vietējo viesu 
iztērētie naudas līdzekļi netiktu iztērēti citām patēriņa aktivitātēm, ja pasākumi 
nenorisinātos valsts teritorijā. Šajā sadaļā tiks izmantota informācija no sadaļas 2.1. Viesu 
ietekme.  

Grafiks Nr.2.  LSFP atbalstīto pasākumu radītā ietekme uz reģionu 2016. un 2017. gadā.   

 

LSFP atbalstītie pasākumi rada ievērojamu ietekmi uz reģiona ekonomiku. 
Kopējā ietekme sasniedz 6 850 000 EUR. Vietējie viesi radīja lielāko ekonomisko 
aktivitāti 4 414 000 EUR jeb 64%. Ārvalstu viesi rada ekonomisko aktivitāti 2 436 000 EUR 
jeb 36%. Rietumvalstis radīja lielāko ietekmi no ārvalstu viesu kopējās aktivitātes - 
787 000 EUR, tad seko Kaimiņvalstis - 728 000 EUR. Nākamajās sadaļās tiks ņemta vērā 
tikai ārvalstu viesu radītā ietekme, jo attiecīgie naudas līdzekļi ekonomikai tika piesaistīti, 
pateicoties šiem pasākumiem.  

2.3. Ārvalstu viesu ietekme uz tūrisma sektoru  

Šajā sadaļā tiks apkopota informācija par pasākumu ārvalstu viesu radīto ietekmi uz 
reģiona tūrisma sektoru. Iepriekšējās sadaļās iegūtie dati un atziņas tiks salīdzinātas ar 
statistikas datiem no Eurostat. Dati tiks izmantoti, lai noteiktu iespējamo izmaksu 
sadalījumu pa izmaksu pozīcijām - naktsmītnes, transports, uzturs un citi izdevumi. 

                                                

 

19 Noapaļoti līdz pilniem tūkstošiem. 
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Naktsmītņu un Uztura izdevumi tiešā veidā ietekmē Latvijas tūrisma sektoru. Bet izmaksu 
postenis Transports un Citas izmaksas tiešā veidā neietekmē tūrisma sektoru, jo šīs 
izmaksas ir saistītas ar citiem ekonomikas sektoriem. 

Grafiks Nr.3. Eurostat dati par ceļotāju izmaksu sadalījumu pēc to kategorijām.20 

 

Dati norāda uz to, ka lielākās izmaksas ārvalstu viesiem ir saistītas tieši ar Naktsmītņu 
izmaksām ceļojuma laikā. Nākamā lielākā izmaksu pozīcija ir Citas izmaksas - dažādas 
izmaksas, kas saistītas ar iepirkšanos, biļetēm un citām aktivitātēm. Transporta izmaksas 
kopumā ir 27% no ārvalstnieku ceļojumu izmaksām, tas ir izskaidrojams ar ceļotāju vēlmi 
pārvietoties.  

Tabula Nr.6. Pasākumu ārvalstu viesu izmaksu sadalījums pēc Eurostat datiem.  

POZĪCIJAS EUROSTAT % ĀRVALSTU NAUDAS LĪDZEKĻI 
NAKTSMĪTNES 32% 784 395 EUR 
TRANSPORTS 27% 657 081 EUR 
UZTURS 13% 308 338 EUR 
CITAS IZMAKSAS 28% 686 186 EUR 

KOPĀ 100% 2 436 000 EUR 

Ārvalstu viesu ietekme uz tūrisma sektoru tika noteikta, balstoties uz viņu izmaksām 
saistībā ar naktsmītnēm un uzturu. Pasākumu rīkošana Latvijas tūrisma sektoram 
piesaistīja ārvalstu naudas līdzekļus 1 092 000 EUR apmērā. Lielākie naudas apmēri 
tika piesaistīti naktsmītņu sektoram - 784 tūkstoši EUR un ēdināšanas sektoram – 
308 tūkstoši EUR. 

2.4. Pasākumu ietekme uz Latvijas ekonomiku  

Šajā sadaļā tiks apkopota un analizēta pasākumu radītā ekonomiskā ietekme uz valsti. 
Atbilstoši vispārpieņemtai praksei sporta pasākumu ekonomiskās ietekmes pētījumos, 
nosakot pasākumu radīto ekonomisko ietekmi uz valsti, vērā tiek ņemta tikai ārvalstu 
viesu ietekme. Šajā sadaļā netiek ņemta vērā vietējo pasākuma viesu ietekme. 

                                                

 

20 Eurostat mājaslapa, Expenditure by expenditure categories 
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=tour_dem_exexp&lang=en 
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Grafiks Nr.4. Ārvalstu viesu ietekmes sadalījums pa to valstu grupām abos gados 
kopā. 

 

Pasākumu viesu radītās ietekmes sadalījums pa valstu grupām ir samērā līdzvērtīgs. 
Lielāko ietekmi uz valsts ekonomiku rada tieši Rietumvalstis. Bet no tuvējā reģiona valstīm 
- Skandināvijas un Kaimiņvalstīm tiek radīts pienesums 52% apmērā, kas norāda uz to, 
ka uz šāda tipa pasākumiem ierodas daudzi šī reģiona sportisti.  

Grafiks Nr.5. Ārvalstu viesu ietekmes apmēra salīdzinājums ar piešķirto valsts un 
LSFP finansējumu. 

 

Grafikā var redzēt ārvalstu naudas līdzekļu attiecību pret valsts un LSFP piešķirto 
finansējumu starptautiskajiem sporta pasākumiem. LSFP atbalstītie pasākumi valstij 
piesaistīja 2016. gadā 5,5 reizes un 2017. gadā 6,6 reizes vairāk ārvalstu naudas līdzekļus, 
nekā tiem piešķirtais atbalsts.  

Balstoties uz IZM metodiku, būtu jāņem vērā naudas apgrozības apjoms, bet no tik plašu 
pasākumu anketēšanas nebija iespējams iegūt objektīvus pasākumu finanšu rādītājus no 
visiem aptaujātajiem organizatoriem. Tāpēc šī pozīcija netika ņemta vērā pie netiešās 
ietekmes koeficienta noteikšanas.  
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Tabula Nr.7. Pasākumu piesaistītie naudas līdzekļi ekonomikai. 
(Netiešā ekonomiskā ietekme un Netiešās ietekmes koeficients.) 

SALĪDZINĀJUMS 
ĀRVALSTU NAUDAS LĪDZEKĻI 2 436 000 EUR 
VALSTS UN LSFP FINANSĒJUMS 402 500 EUR 

KOEFICIENTS 6.05 

Pasākumu organizēšana valsts ekonomikai radīja papildus naudas līdzekļus 
2 436 000 EUR apmērā. Pasākuma piesaistīto naudas līdzekļu attiecība pret 
nepieciešamo valsts finansējumu (Netiešās ietekmes koeficients) parāda, ka par katru 
valsts piešķirto eiro pasākumi piesaistīja 6 eiro valsts ekonomikai. Var secināt, ka 
pasākumu līdzfinansēšana par valsts līdzekļiem ir vērtējama kā veiksmīga investīcija un tā 
ir veicinājusi valsts labklājību. 

LSFP izstrādātie kritēriji federāciju finansējuma piesaistei nodrošina, ka šāda tipa 
pasākumi spēj radīt ievērojamu ietekmi uz valsts ekonomiku.  

2.5. Pasākumu ietekme uz valsts budžetu  

Papildinot iepriekšējā sadaļā veikto ekonomiskās ietekmes noteikšanu, tālāk šajā sadaļā 
tika noteikta pasākumu ietekme uz valsts budžetu – patēriņa nodokļu ieņēmumu analīze. 
Arī šajā sadaļā vērā tika ņemti tikai ārvalstu viesu radītie nodokļu ieņēmumi. Kā galvenais 
un vienīgais rādītājs šajā sadaļā tika vērtēts Tiešās ietekmes koeficients, kura mērķis ir 
noteikt to, kāda ir Tiešās ietekmes jeb pasākumu rezultātā iekasēto patēriņa nodokļu 
attiecība pret valsts piešķirto līdzfinansējumu. Vidējie ārvalstu tēriņi tika attiecināti pret to 
apmeklētību. Rezultātā tika noskaidrota kopējā izmaksu summa. No Eurostat datiem tika 
noskaidrots izmaksu % sadalījums. Līdz ar to tika noskaidrots apmeklētāju izmaksu 
sadalījums pa to veidiem. Katram veidam tika attiecināta tam atbilstošā PVN likme – 
naktsmītnēm 12%, pārējam 21%.  

Tabula Nr.8. Ārvalstu naudas līdzekļi un to radītais PVN. 

POZĪCIJAS ĀRVALSTU NAUDAS LĪDZEKĻI PVN LIKME PVN 
NAKTSMĪTNES 784 395 EUR 12% 84 042 EUR 
TRANSPORTS 657 081 EUR 21% 114 039 EUR 

UZTURS 308 338 EUR 21% 53 513 EUR 
CITAS IZMAKSAS 686 186 EUR 21% 119 090 EUR 

KOPĀ 2 436 000 EUR  370 685 EUR 

Pasākumu ārvalstu viesu kopējā ekonomiskā aktivitāte tiek mērīta 2 436 000 EUR apmērā. 
Tiek prognozēts, ka no šiem naudas līdzekļiem tiks radīti PVN ienākumi 371 000 EUR.21 

 

 

 

 

 

                                                

 

21 Noapaļoti līdz pilniem tūkstošiem. 
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Grafiks Nr.6. Ārvalstu naudas līdzekļu un to radīto nodokļu ienākumu attiecība pret 
valsts un LSFP atbalsta apmēru.  

  

Augšējā grafikā ārvalstu naudas līdzekļi ir attēloti attiecībā pret to radītajiem nodokļu 
ienākumiem, kā arī šīs summas tiek salīdzinātas ar valsts un LSFP atbalstu. Atbalsta 
apmērs ir sadalīts divās daļās – violetā krāsā finansējums tiem, kas atbildēja uz anketām, 
bet violetas un baltas strīpas tiem, kas nesniedza atbildes. Lai uzskatāmāk parādītu valsts 
un LSFP līdzfinansējuma apmēru attiecībā pret radītajiem PVN ienākumiem, nākamajā 
tabulā ir atveidots attiecīgo vērtību koeficients.  

Tabula Nr. 9. Ārvalstu naudas līdzekļu radīto nodokļu ieņēmumu attiecība pret valsts un 
LSFP atbalsta apmēru (Tiešās ekonomiskās ietekmes koeficients). 

KOPĀ KOPĒJAIS FINANSĒJUMS PASĀKUMI, KURU ORGANIZATORI 
ATBILDĒJA UZ ANKETĀM 

ĀRVALSTU NAUDAS LĪDZEKĻU RADĪTIE NODOKĻU IENĀKUMI 371 000 EUR 
VALSTS UN LSFP FINANSĒJUMS 402 500 EUR 264 354 EUR 

KOEFICIENTS 92% 140% 

No Pētījuma rezultātiem izriet, ka LSFP atbalstītie pasākumi valsts budžetam spēj piesaistīt 
371 000 EUR lielus nodokļu ienākumus tikai no ārvalstu naudas līdzekļiem. Salīdzinot šos 
nodokļu ienākumus ar nepieciešamo valsts atbalstu, tiek secināts, ka valsts tiešā veidā 
atpelnīja 92% tikai no anketētajiem pasākumu piesaistītajiem ārvalstu naudas 
līdzekļu radītajiem PVN ienākumiem. Salīdzinot tikai anketēto pasākumu datus 
ar tiem piešķirto finansējumu, tiek secināts, ka tie ir spējuši pat atpelnīt 
piešķirtos valsts līdzekļus 140% apmērā. 

Autors vēlas uzsvērt, ka LSFP atbalstīto pasākumu ārvalstu naudas līdzekļu 
radīto nodokļu ienākumu attiecība pret valsts atbalstu ir robežās no 92% līdz pat 
140%. Tāpēc var vēlreiz secināt, ka līdzfinansējuma piešķiršana LSFP atbalstīto 
pasākumu rīkošanai ir ekonomiski pamatota. Tuvāko mēnešu laikā pēc pasākumu 
rīkošanas valsts atgūst lielu daļu no līdzekļiem, ko iegulda pasākumu atbalstīšanā. Šāds 
rādītājs ir vērtējams kā izcils no valsts ekonomiskās ietekmes viedokļa. 

 

 

 

 

 

  

 - EUR  500 000 EUR  1 000 000 EUR  1 500 000 EUR  2 000 000 EUR  2 500 000 EUR

ĀRVALSTU NAUDAS LĪDZEKĻI

VALSTS UN LSFP FINANSĒJUMS

PVN
NAKTSMĪTNES

TRANSPORTS

UZTURS

CITAS IZMAKSAS

PASĀKUMU FINANSĒJUMS, KAS ATBILDĒJA

PASĀKUMU FINANSĒJUMS, KAS NESNIEDZA ATBILDES



 

 

22 

 

3. VALSTS ATBALSTA PROGRAMMAS ANALĪZE 
Valsts atbalstīto pasākumu analīzes mērķis ir noteikt lielāko starptautisko pasākumu 
ietekmi.  Šī sadaļa apkopos pieejamo informāciju par starptautiskajiem pasākumiem un to 
radīto ietekmi uz valsts ekonomiku. Sadaļā tiks analizēta informācija par pasākumiem, 
balstoties uz IZM metodikas principiem.  

Analīzes ietvaros tiks izmantota šāda informācija: 

■ Starptautisko sporta pasākumu ekonomiskās ietekmes pētījumi un 
dokumentācijas. 

■ Valsts atbalsta programmas 2016. gadā un 2017. gadā - “Dotācijas nacionālās 
nozīmes starptautisku sporta pasākumu organizēšanai Latvijā.”. 

■ Anketēšanas( saistībā ar LSFP) rezultāti. 
 
Pētījuma ietvaros tiks analizēti tikai tie pasākumi, par kuriem ir pieejami pētījumi par 
ekonomisko ietekmi, kas ir salīdzināmi ar IZM metodikas vadlīnijām. Ņemot vērā, ka katru 
gadu valstī norisinās daudzi pasākumi, šajā pasākumu analīzē tiks izmantoti pēdējie 
pieejamie pētījumi. Nākamajā sadaļā tiks parādīts kopējais valsts piešķirtais atbalsts.  

 
3.1. Valsts atbalsta apmērs 

Ņemot vērā, ka valsts atbalsta starptautisku sporta pasākumu organizēšanu Latvijā, šajā 
nodaļā tiks analizēts piešķirtais valsts atbalsta apmērs 2016. un 2017. gadā un tā 
sadalījums starp federācijām. Daudziem sporta pasākumiem faktiski piešķirtais 
finansējuma apmērs var atšķirties, bet pētījuma ietvaros valsts informācija tiks uzskatīta 
kā primārais informācijas avots saistībā ar piešķirtā finansējuma apmēru.  

 
Grafiks Nr.7. Valsts piešķirtais atbalsts sporta federācijām starptautisko pasākumu 

rīkošanai 2016. un 2017. gadā. 
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Iepriekšējā grafikā var redzēt valsts piešķirtā atbalsta sadalījumu pa sporta federācijām 
2016. un 2017. gadā atbalstītajiem starptautiskajiem sporta pasākumiem. Kopā divu gadu 
laikā valsts ir piešķīrusi 4 529 028 EUR lielu atbalstu starptautisko sporta pasākumu 
organizēšanai. Lielāko dotācijas apmēru saņēma Latvijas Automobiļu federācija. Abos 
gados tā organizēja gan pasaules rallijkrosa čempionāta posmus - RX of Latvia, gan 
Eiropas čempionāta rallijā posmus – Liepājas rallijs. Nākamajā vietā ierindojas Latvijas 
Motosporta federācija, kura abus gadus organizēja pasaules posmu motokrosā un 
2017. gadā arī organizēja pasaules čempionātu spīdvejā. Trešajā vietā pēc federācijām 
piešķirto līdzekļu apjoma ierindojas Latvijas Volejbola federācija, kas 2016. gadā 
organizēja Eiropas čempionāta posmu un 2017. gadā organizēja to finālus Jūrmalā. 
Nākamais lielākais finansējuma saņēmējs bija Latvijas Florbola savienība, kas 2016. gadā 
organizēja pasaules čempionātu florbolā vīriešiem.  

Nākamajā sadaļā tiks apkopota informācija par Latvijas Automobiļu federācijas rīkotajiem 
pasākumiem. 

3.2. Valsts atbalsts Latvijas Automobiļu federācijai  

Autosports Latvijā ir ar senām tradīcijām, un pēdējos gados tas ir uzņēmis aktīvu lomu 
starptautisku pasākumu rīkošanā Latvijā. Nozares galvenais pasākums ir RX of Latvia, 
pateicoties tam, Biķernieku trasē tika veikta plaša rekonstrukcija, lai tur varētu norisināties 
rallijkrosa sacensības. Papildus Biķernieku trasei nesen arī tika renovēts Rīgas 
Motormuzejs, kas labi atspoguļo kopējo tendenci šī sporta veida attīstībai Latvijā.  

Latvijas Automobiļu federācija kopā ar RA Events SIA organizē visus šos pasākumus un 
pēdējos gados ir izstrādājusi ekonomiskās ietekmes dokumentācijas par tiem. Jāpiemin 
gan fakts, ka dokumentācijas par abiem 2017. gada pasākumiem pēc jaunās IZM 
metodikas būs pieejamas tikai šī gada decembrī. Tāpēc šī pētījuma ietvaros tiks izmantotas 
iepriekšējo gadu izstrādātās ekonomiskās ietekmes dokumentācijas: 

■ Pētījums par 2014. gada FIA Eiropas rallija čempionāta Latvijas posma Rally Liepāja 
ekonomiskajiem ieguvumiem un ietekmi uz budžeta ieņēmumiem. 

■ Pētījums par 2016. gada Monster Energy FIA Pasaules rallijkrosa čempionāta 
posma Neste World RX of Latvia norises ekonomiskajiem ieguvumiem un ietekmi 
uz budžeta ieņēmumiem. 

■ FIA Pasaules čempionāta posma World RX of Latvia ekonomiskās ietekmes 
vienkāršotā analīze (2017. gads). 

 
Grafiks Nr.8. Valsts piešķirtais atbalsta sadalījums starp Latvijas Automobiļu federācijas 

rīkotajiem starptautiskajiem sporta pasākumiem 2016. un 2017. gadā. 
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Apjomīgākais no Latvijas Automobiļu federācijas organizētajiem pasākumiem, kas saņēma 
valsts atbalstu, ir RX of Latvia. Tas kopumā saņēma dotācijas 750 000 EUR, kas ir 
paredzētas starptautiskās licences maksas segšanai. Liepājas rallijs no valsts saņēma 
dotācijas nepilnu 600 000 EUR apmērā.  

 

RX of Latvia norisinās Biķernieku trasē jau 
otro gadu. Pēc pašreizējām prognozēm var 
secināt, ka pasākumi 2016. un 2017. gadā 
valsts ekonomikai piesaistīs ārvalstu 
naudas līdzekļus 3 921 000 EUR apmērā. 
No šo piesaistīto naudas līdzekļu apjoma 
tika noteikts, ka valsts budžets ieguva 
476 000 EUR no patēriņa nodokļiem. 
Papildus šis pasākums tika translēts visā 
pasaulē, kas pozitīvi ietekmēja valsts tēla 
atpazīstamību. 

 

Kurzeme Latvijā ir izslavēta ar savām 
rallija tradīcijām, un tas ir galvenais 
iemesls, kāpēc Eiropas rallija čempionāta 
posms notiek tieši tur. Rallijs nenorisinās 
tikai Liepājas pilsētā, bet arī daudzos citos 
Kurzemes reģionos. Pēc 2014. gada 
pētījuma datiem tika prognozēts, ka valsts 
ekonomikai tiks piesaistīti ārvalstu naudas 
līdzekļi 810 000 EUR apmērā un no tiem 
tiks radīti patēriņa nodokļu ienākumi 
161 000 EUR. Šie ir pēdējie pieejamie dati 
saistībā ar pasākumu ekonomisko ietekmi, 
tāpēc 2016. un 2017. gada pasākumu 
ietekmes noteikšanai mēs izmantosim šī 
pētījuma rezultātus. 

Tabula Nr.10. Latvijas Automobiļu federācijas rīkoto pasākumu piesaistītie naudas 
līdzekļi ekonomikai. 

(Netiešā ekonomiskā ietekme un netiešās ietekmes koeficients.) 

SALĪDZINĀJUMS 
PIESAISTĪTIE ĀRVALSTU NAUDAS LĪDZEKĻI 5 541 556 EUR 
SAŅEMTIE NAUDAS LĪDZEKĻI NO IZM 1 348 803 EUR 
RADĪTĀ IETEKME UZ NAUDAS LĪDZEKĻU KUSTĪBU  4 192 753 EUR 

KOEFICIENTS 3.11 

Pasākumu organizēšana valsts ekonomikai radītu papildu naudas līdzekļus 
4 191 000 EUR apmērā. 22  Pasākumu piesaistīto naudas līdzekļu attiecība pret 
nepieciešamo valsts finansējumu (Netiešās ietekmes koeficients) parāda, ka par katru 
valsts piešķirto eiro pasākumi piesaistīja 3,1 eiro valsts ekonomikai. Tādēļ var 
secināt, ka pasākumu līdzfinansēšana par valsts līdzekļiem ir vērtējama kā veiksmīga 
investīcija, kā arī tā veicina valsts labklājību. 

 

                                                

 

22 Noapaļoti līdz pilniem tūkstošiem. 
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Tabula Nr. 11. Latvijas Automobiļu federācijas rīkoto pasākumu ārvalstu naudas līdzekļu 
radīto nodokļu ieņēmumu attiecība pret valsts atbalsta apmēru.  

 (Tiešās ekonomiskās ietekmes koeficients.) 

SALĪDZINĀJUMS 
ĀRVALSTU NAUDAS LĪDZEKĻU RADĪTIE NODOKĻU IENĀKUMI      797 211 EUR  
SAŅEMTIE NAUDAS LĪDZEKĻI NO IZM   1 348 803 EUR  

KOEFICIENTS 59% 

No Pētījuma rezultātiem izriet, ka pasākumi valsts budžetam spēj piesaistīt 797 211 EUR23 
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.  

Var secināt, ka līdzfinansējuma piešķiršana pasākumu rīkošanai ir ekonomiski pamatota - 
tuvāko mēnešu laikā pēc pasākumu rīkošanas valsts atgūst lielu daļu no līdzekļiem, ko ir 
ieguldījusi pasākumu atbalstīšanā.  Latvijas Automobiļu federācija organizē plašus sporta 
pasākumus, kuri valsts ekonomikai spēj piesaistīt lielākus ekonomiskos ieguvumus nekā 
tiem piešķirto dotāciju apmērs.   

3.3. Valsts atbalsts Latvijas Motosporta federācijai 

Starptautiskie motosporta pasākumi Latvijā norisinās jau daudzus gadus, un izteikts 
piemērs tam ir MXGP of Latvia, kurš norisinās Ķeguma “Zelta zirgs” sporta kompleksā kopš 
2009. gada. Mūsu braucējs Pauls Jonass ir parādījis izcilu sniegumu, šogad izcīnot 
čempiona titulu MX2 klasē. Šāds pasaules tituls ir ļāvis Latvijas motosporta nozarei 
sasniegt jaunas virsotnes, un noteikti MXGP organizēšana pie mums ir ļāvusi palīdzēt mūsu 
talantīgajam sportistam pierādīt un uzlabot savas spējas augtākā līmenī.  

Papildus atbalsts 2017. gadā tika piešķirts arī pasaules posmam spīdvejā Latvijas Grand 
Prix, bet pašlaik pasākuma organizatori vēl nav izstrādājuši ekonomiskās ietekmes 
pētījumu, tāpēc šajā pētījumā netiks analizēta šī pasākuma ietekme.  

MXGP of Latvia organizatori ir aktīvi analizējuši šī pasākuma ekonomisko ietekmi, un 
papildus 2016. gada pētījumam šogad tika izstrādāts pētījums pēc IZM metodikas gan par 
notikušo pasākumu 2017. gadā, gan arī par pasākuma ietekmi, ja tas tiks organizēts arī 
nākamos trīs gadus. Tieši šie dati tiks izmantoti šajā pētījumā, lai pamatotu 2016. un 2017. 
gada pasākumu ietekmes apmērus.  

■ Pētījums par pasākuma ietekmi uz ekonomiku MXGP of Latvia 2017.-2020.  

 

 

 

 

MXGP of Latvia Ķegumā notiek kopš 
2009. gada, un Latvija ir kļuvusi par vienu no 
motosporta centriem uz pasaules kartes. Pēc 
pašreizējām prognozēm tiek secināts, ka 
pasākums 2017. gadā valsts ekonomikai 
piesaistīs ārvalstu naudas līdzekļus 1 370 810 
EUR apmērā. Tika aprēķināts, ka no šī 
piesaistītā naudas līdzekļu apjoma valsts 
budžetā ienāca 236 223 EUR no patēriņa 
nodokļiem.  
 

                                                

 

23 Noapaļoti līdz pilniem tūkstošiem. 
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Papildus šis pasākums tika translēts visā pasaulē, kas pozitīvi ietekmēja valsts tēla 
atpazīstamību. Lai gan organizatori bija veikuši ietekmes pētījumu arī par 2016. gadu, šis 
pētījums netika izstrādāts pēc IZM metodikas, tāpēc šī gada ietekmes apmēri tiks 
aprēķināti no 2017. gada pētījuma datiem. 

Tabula Nr.12. MXGP of Latvia pasākumu piesaistītie naudas līdzekļi ekonomikai 
(Netiešā ekonomiskā ietekme un Netiešās ietekmes koeficients). 

SALĪDZINĀJUMS 
PIESAISTĪTIE ĀRVALSTU NAUDAS LĪDZEKĻI 2 741 620 EUR 
SAŅEMTIE NAUDAS LĪDZEKĻI NO IZM 670 000 EUR 
RADĪTĀ IETEKME UZ NAUDAS LĪDZEKĻU KUSTĪBU  2 071 620 EUR 

KOEFICIENTS 3.1 

Pasākumu organizēšana valsts ekonomikai radītu papildu naudas līdzekļus 
2 741 000 EUR apmērā. 24  Pasākumu piesaistīto naudas līdzekļu attiecība pret 
nepieciešamo valsts finansējumu (Netiešās ietekmes koeficients) parāda, ka par katru 
valsts piešķirto eiro pasākumi piesaista 3,1 eiro valsts ekonomikai. Tādēļ var 
secināt, ka pasākumu līdzfinansēšana par valsts līdzekļiem ir vērtējama kā veiksmīga 
investīcija, kā arī tā veicina valsts labklājību. 

Tabula Nr. 13. MXGP of Latvia pasākumu ārvalstu naudas līdzekļu radīto nodokļu 
ieņēmumu attiecība pret valsts atbalsta apmēru.  

 (Tiešās ekonomiskās ietekmes koeficients.) 

SALĪDZINĀJUMS 
ĀRVALSTU NAUDAS LĪDZEKĻU RADĪTIE NODOKĻU IENĀKUMI 472 446 EUR 
SAŅEMTIE NAUDAS LĪDZEKĻI NO IZM 670 000 EUR 

KOEFICIENTS 71% 

No Pētījuma rezultātiem izriet, ka pasākumi valsts budžetam spēj piesaistīt 472 000 EUR25 
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.  

Var secināt, ka līdzfinansējuma piešķiršana pasākuma rīkošanai ir ekonomiski pamatota - 
tuvāko mēnešu laikā pēc pasākumu rīkošanas valsts atgūs lielu daļu no līdzekļiem, ko 
ieguldīja pasākumu atbalstīšanā.  Latvijas Motosporta federācija spēj organizēt plašus 
sporta pasākumus, kas valsts ekonomikai spēj piesaistīt lielākus ekonomiskos ieguvumus 
nekā tiem piešķirto dotāciju apmērs.   

3.4. Valsts atbalsts Latvijas Florbola savienībai  

Latvijas Florbola savienībai bija gods rīkot pasaules čempionātu florbolā pagājušajā gadā. 
Komandu sporta veidi nevar izcelties ar pasākumu regularitāti, salīdzinot ar to, kā tas ir 
auto un moto sportos, jo šis pasākums norisinās tikai katru otro gadu un daudzas valstis 
pretendē uz tā rīkošanu. Bet komandu sporta veidi parasti izceļas ar to ilgumu, jo attiecībā 
pret iepriekš minētajiem sporta veidiem, kuru pasākumi parasti norisinās vienu nedēļas 
nogali, florbola un citu komandu sporta veidu pasākumi norisinās pat vairākas nedēļas, 
kas uzreiz palielina apmeklētāju pavadīto laiku valsts teritorijā.  

                                                

 

24 Noapaļoti līdz pilniem tūkstošiem. 
25 Noapaļoti līdz pilniem tūkstošiem. 
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Autors papildus vēlas uzsvērt arī cita komandu sporta veida radīto ietekmi - EuroBasket 
2015. Lai gan pētījums netika veikts pēc IZM metodikas un tika ņemti vērā arī vietējie 
iedzīvotāji, bet priekšstatu tas rada par komandu sporta veidu pasākumiem, kas pie 
mums norisinās ilgāku laika periodu. EuroBasket spēja radīt 15 000 000 EUR lielu 
ietekmi uz ekonomiku un ģenerēt 2 200 000 EUR nodokļu ienākumos.  

Komandu sporta veidi nevar norisināties tikpat regulāri kā autosporta un motosporta 
pasaules posmi, bet to radītā ietekme uz valsts ekonomiku ir ievērojami lielāka, jo ārvalstu 
viesi valstī pavada ievērojami ilgāku laika periodu.  

Latvijas Florbola savienība pēc brīvas gribas izvēlējās izstrādāt pētījumu pēc IZM 
metodikas prasībām, jo pasākums norisinājās 2016. gadā, bet metodika tika prezentēta 
tikai 2017. gadā. Tālākie piemēri tika ņemti no dokumentācijas: 

■ Pasākuma (2016. gada pasaules čempionāts florbolā vīriešiem) ekonomiskās 
ietekmes pētījums.  

 

Pasaules florbola čempionāts Latvijā norisinājās 
pirmo reizi un pulcēja plašu viesu skaitu no 
Skandināvijas, Šveices un pārējās pasaules. 
Kopējais pasākuma viesu radītais apgrozījums tā 
norises laikā tika noteikts 3 719 048 EUR 
apmērā. Pasākums norisinājās no 3. līdz 11. 
decembrim. Ārvalstu apmeklētāji šeit vidēji 
uzkavējās 5,1 dienu. 

Tabula Nr.14. Pasaules florbola čempionāta piesaistītie naudas līdzekļi ekonomikai 
(Netiešā ekonomiskā ietekme un Netiešās ietekmes koeficients). 

SALĪDZINĀJUMS 
PIESAISTĪTIE ĀRVALSTU NAUDAS LĪDZEKĻI  3 255 606 EUR  
PASĀKUMA RADĪTĀ NAUDAS LĪDZEKĻU KUSTĪBA -93 667 EUR  
RADĪTĀ IETEKME UZ NAUDAS LĪDZEKĻU KUSTĪBU   3 161 939 EUR  
SAŅEMTIE NAUDAS LĪDZEKĻI NO IZM  320 000 EUR  

KOEFICIENTS 9.9 

Pasākuma organizēšana valsts ekonomikai rada papildu naudas līdzekļus 
3 255 000 EUR apmērā. 26  Pasākuma piesaistīto naudas līdzekļu attiecība pret 
nepieciešamo valsts finansējumu (Netiešās ietekmes koeficients) parāda, ka par katru 
valsts piešķirto eiro pasākums piesaistīja 9,9 eiro valsts ekonomikai. Tādēļ var 
secināt, ka pasākuma līdzfinansēšana par valsts līdzekļiem ir vērtējama kā veiksmīga 
investīcija, kā arī tā veicina valsts labklājību. 

Tabula Nr. 15. Pasaules florbola čempionāta ārvalstu naudas līdzekļu radīto nodokļu 
ieņēmumu attiecība pret valsts atbalsta apmēru  

 (Tiešās ekonomiskās ietekmes koeficients). 

SALĪDZINĀJUMS 
ĀRVALSTU NAUDAS LĪDZEKĻU RADĪTIE NODOKĻU IENĀKUMI 503 406 EUR 
SAŅEMTIE NAUDAS LĪDZEKĻI NO IZM 320 000 EUR 

KOEFICIENTS 159% 
No Pētījuma rezultātiem izriet, ka pasākums valsts budžetam spēj piesaistīt 503 000 EUR27 
lielus nodokļu ienākumus tikai no ārvalstu naudas līdzekļiem. Attiecinot šos nodokļu 
ienākumus pret nepieciešamo valsts atbalstu, tiek secināts, ka valsts tiešā veidā atguva 

                                                

 

26 Noapaļoti līdz pilniem tūkstošiem. 
27 Noapaļoti līdz pilniem tūkstošiem. 
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līdzekļus 159% apmērā tikai no ārvalstu naudas līdzekļu radītajiem patēriņa 
nodokļu ienākumiem.  

Var secināt, ka līdzfinansējuma piešķiršana pasākuma rīkošanai ir ekonomiski pamatota - 
tuvāko mēnešu laikā pēc pasākuma rīkošanas valsts ieguva vairāk līdzekļus caur ārvalstu 
naudas līdzekļu radīto PVN nekā tā ieguldīja pasākuma atbalstīšanā. Latvijas Florbola 
federācija un citi komandu sporta veidi spēj organizēt plašus sporta pasākumus, kas valsts 
ekonomikai spēj piesaistīt lielākus ekonomiskos un nodokļu ieguvumus nekā tiem piešķirto 
dotāciju apmērs.   

3.5. Valsts atbalsts Latvijas Cīņas federācijai  

Valsts 2016. gadā piešķīra atbalstu Latvijas Cīņas federācijas organizētajam Eiropas 
čempionātam cīņas olimpiskajās disciplīnās, kurš norisinājās Arēna Rīga un tas pulcēja 
labākos sportistus no dažādām disciplīnām. Pasākums norisinājās pirms vasaras 
Olimpiskajām spēlēm un šī iemesla dēļ to apmeklēja liels ārvalstu dalībnieku skaits. Pēc 
organizatoru informācijas, Rīgā sapulcējās ap 1 000 sportistu, treneru un citi oficiālie 
pārstāvji no 38 valstīm. Pasākuma ekonomiskās ietekmes noteikšanai tika izveidots 
pētījums, kura informācija atbilst IZM metodikas kritērijiem, un tāpēc šajā pētījumā tā 
rezultāti tiks pievienoti. Tālākie piemēri tika ņemti no dokumentācijas: 

■ Pētījums par 2016. gada Eiropas čempionāta cīņas olimpiskajās disciplīnās radīto 
ietekmi uz valsts ekonomiku un budžeta ienākumiem. 

 

Eiropas čempionāts cīņas olimpiskajās 
disciplīnās lielāko ietekmi uz ekonomiku 
radīja tieši no piesaistīto dalībnieku 
akreditāciju un izmitināšanas 
nodrošināšanas maksājumiem no ārvalstu 
federācijām. Pasākums valsts ekonomikai 
piesaistīja ārvalstu naudas līdzekļus 
1 034 860 EUR. No šī piesaistītā naudas 
līdzekļu apjoma tika noteikts, ka valsts 
budžetā ienāca 113 267 EUR no patēriņa 
nodokļiem. 

Tabula Nr.16. Eiropas čempionāta cīņas olimpiskajās disciplīnās piesaistītie ārvalstu 
naudas līdzekļi ekonomikai  

(Netiešā ekonomiskā ietekme un Netiešās ietekmes koeficients). 

SALĪDZINĀJUMS 
PIESAISTĪTIE ĀRVALSTU NAUDAS LĪDZEKĻI  1 034 860 EUR 
SAŅEMTIE NAUDAS LĪDZEKĻI NO IZM  70 000 EUR  

KOEFICIENTS 14.8 

Pasākuma organizēšana valsts ekonomikai radīja papildu naudas līdzekļus 
1 035 000 EUR apmērā. 28  Pasākuma piesaistīto naudas līdzekļu attiecība pret 
nepieciešamo valsts finansējumu (Netiešās ietekmes koeficients) parāda, ka par katru 
valsts piešķirto eiro pasākums piesaistīja 14,8 eiro valsts ekonomikai. Tādēļ var 
secināt, ka pasākuma līdzfinansēšana par valsts līdzekļiem ir vērtējama kā veiksmīga 
investīcija, kā arī tā veicina valsts labklājību. 

                                                

 

28 Noapaļoti līdz pilniem tūkstošiem. 



 

 

29 

 

Tabula Nr. 17. Eiropas čempionāta cīņas olimpiskajās disciplīnās ārvalstu naudas līdzekļu 
radīto nodokļu ieņēmumu attiecība pret valsts atbalsta apmēru  

 (Tiešās ekonomiskās ietekmes koeficients). 

SALĪDZINĀJUMS 
ĀRVALSTU NAUDAS LĪDZEKĻU RADĪTIE NODOKĻU IENĀKUMI 113 267 EUR 
SAŅEMTIE NAUDAS LĪDZEKĻI NO IZM 70 000 EUR 

KOEFICIENTS 162% 
 
No Pētījuma rezultātiem izriet, ka pasākums valsts budžetam spēj piesaistīt 113 000 EUR29 
lielus nodokļu ienākumus tikai no ārvalstu naudas līdzekļiem. Attiecinot šos nodokļu 
ienākumus pret nepieciešamo valsts atbalstu, tiek secināts, ka valsts tiešā veidā atguva 
līdzekļus 162% apmērā tikai no ārvalstu naudas līdzekļu radītajiem patēriņa 
nodokļu ienākumiem.  

Var secināt, ka līdzfinansējuma piešķiršana pasākuma rīkošanai ir ekonomiski pamatota - 
tuvāko mēnešu laikā pēc pasākuma rīkošanas valsts ieguva vairāk līdzekļus no ārvalstu 
naudas līdzekļu radītā PVN, nekā tā ieguldīja pasākuma atbalstīšanā. Latvijas Cīņas 
federācija spēj organizēt plašus sporta pasākumus, kas valsts ekonomikai piesaista 
lielākus ekonomiskos un nodokļu ieguvumus nekā tiem piešķirto dotāciju apmērs.   

3.6. Valsts atbalsts starptautiskajiem pasākumiem 
Siguldas bobsleja un kamaniņu trasē 

Ziemas olimpisko spēļu medaļu kaltuve - tā tiek dēvēta mūsu Siguldas bobsleja un 
kamaniņu trase, kas ir izskolojusi daudzus no mūsu valsts titulētākajiem sportistiem. 
Pateicoties Siguldas trasei, mūsu sportisti ir ieguvuši 13 medaļas Ziemas olimpiskajās 
spēlēs. 7 no tām tika iegūtas atjaunotās Latvijas valsts neatkarības laikā. Atjaunotās 
Latvijas valsts laikā visas iegūtās medaļas ir saistītas ar Siguldas bobsleja un kamaniņu 
trasi, tāpēc arī trasei Ziemas olimpisko spēļu medaļu kaltuve ir precīzs apzīmējums. Sporta 
pasākumu rīkošanai papildus ekonomiskajiem ieguvumiem ir arī ilgtermiņa ieguvumi, ko 
pierāda mūsu sportistu sniegumi, kuri ir saistīti ar Siguldas trasi, jo tieši šie sportisti atved 
mājās tik svarīgās un prestižās olimpiskās medaļas. 

Grafiks Nr.9. Latvijas sportistu iegūtās olimpiskās medaļas kopš Siguldas trases 
uzbūvēšanas. 

 

Pateicoties Siguldas trasei, valsts ir ieguvusi 13 medaļas Ziemas olimpiskajās spēlēs. 7 no 
tām tika iegūtas valsts atjaunotās neatkarības laikā. Atjaunotās neatkarības laikā mūsu 

                                                

 

29 Noapaļoti līdz pilniem tūkstošiem. 
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kamaniņu braucēji ir izcīnījuši trīs bronzas un vienu sudraba medaļu, skeletonisti ir 
izcīnījuši divas un bobslejisti vienu sudraba medaļu.   

Valsts piešķīra Latvijas Kamaniņu sporta federācijai 259 914 EUR un Latvijas Bobsleja un 
skeletona federācijai 86 190 EUR par pasākumu rīkošanu 2016. un 2017. gadā. Kopumā 
Siguldas trasē tika rīkoti pieci starptautiski sporta pasākumi ar valsts atbalsta programmu. 
Pasākumiem piešķirtais atbalsts nenosaka, ka organizatoriem būtu jāveic ekonomiskās 
ietekmes pētījumi. Tāpēc, lai noteiktu to ietekmi, tika veikta organizatoru aptauja, no 
kuras rezultātiem tiks noskaidrota to radītā ietekme. Anketēšana notika pēc tādas pašas 
metodes, kā LSFP atbalstītajiem pasākumiem.  

Tabula Nr.18. Siguldas pasākumu apmeklētība.30 

APMEKLĒTĀJI APMEKLĒTĪBA VIDĒJIE TĒRIŅI IETEKME 
VIETĒJIE 34 273 22 EUR 739 333 EUR 
RIETUMEIROPA 1 825 80 EUR 145 635 EUR 
KAIMIŅVALSTIS 948 52 EUR 49 122 EUR 
SKANDINĀVIJA 173 94 EUR 16 308 EUR 
CITAS VALSTIS 604 54 EUR 32 707 EUR 

KOPĀ 37 823  983 105 EUR 
 

Attiecinot anketēšanas datus pret sadaļas 1.4. Viesu dienas tēriņi noteiktajiem tēriņiem, 
tika noskaidrots, ka šie pasākumu viesi abos gados kopā ģenerēja  983 000 EUR31 lielu 
ekonomisko aktivitāti reģiona ekonomikai. Autors vēlas uzsvērt, ka CSP vidējie dienas 
tēriņi, iespējams, norāda zemākas izmaksas nekā tas, ar ko faktiski šo pasākumu viesi 
saskaras, jo CSP dati tiek bāzēti uz kopējo iebraucēju fona.  

Tabula Nr.19. Siguldas pasākumu piesaistītie ārvalstu naudas līdzekļi32  
 (Tiešās ekonomiskās ietekmes koeficients). 

Salīdzinājums 
ĀRVALSTU VIESU PIESAISTĪTIE NAUDAS LĪDZEKĻI 243 772 EUR 
RADĪTĀ IETEKME UZ NAUDAS LĪDZEKĻU KUSTĪBU  139 554 EUR 
PIESAISTĪTIE ĀRVALSTU NAUDAS LĪDZEKĻI 383 326 EUR 
SAŅEMTIE NAUDAS LĪDZEKĻI NO IZM 346 104 EUR 

KOEFICIENTS 1.11 

Ārvalstu naudas līdzekļi ir galvenais IZM pasākumu ietekmes kritērijs. No pasākumu 
viesiem tika piesaistīti naudas līdzekļi 244 000 EUR apmērā. Pasākumu organizatori 
norādīja, ka balstoties uz viņu finanšu datiem, valstij tika radīta pozitīva naudas kustība 
139 000 EUR apmērā. Pasākumu organizēšana valsts ekonomikai radīja papildu 
naudas līdzekļus 383 000 EUR apmērā. 33  Pasākumu piesaistīto naudas līdzekļu 
attiecība pret nepieciešamo valsts finansējumu (Netiešās ietekmes koeficients) parāda, ka 
par katru valsts piešķirto eiro pasākumi piesaistīja 1,1 eiro valsts ekonomikai.  

 

 

 

                                                

 

30 Pētījumu laikā veiktās anketēšanas rezultāti. 
31 Noapaļoti līdz pilniem tūkstošiem. 
32 Pētījumu laikā veiktās anketēšanas rezultāti. 
33 Noapaļoti līdz pilniem tūkstošiem. 
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Tabula Nr. 20. Siguldas pasākumu ārvalstu naudas līdzekļu radīto nodokļu ieņēmumu 
attiecība pret valsts atbalsta apmēru  

 (Tiešās ekonomiskās ietekmes koeficients). 

SALĪDZINĀJUMS 
ĀRVALSTU NAUDAS LĪDZEKĻU RADĪTIE NODOKĻU IENĀKUMI 37 000 EUR34 
SAŅEMTIE NAUDAS LĪDZEKĻI NO IZM 346 104 EUR 

KOEFICIENTS 11% 
 
No Pētījuma rezultātiem izriet, ka pasākumi tikai no ārvalstu naudas līdzekļiem vien spēj 
piesaistīt 37 000 EUR35 lielus nodokļu ienākumus valsts budžetam. Attiecinot šos nodokļu 
ienākumus pret nepieciešamo valsts atbalstu, tiek secināts, ka valsts tiešā veidā atguva 
līdzekļus 11% apmērā tikai no ārvalstu naudas līdzekļu radītajiem patēriņa 
nodokļu ienākumiem.  

Var secināt, ka līdzfinansējuma piešķiršanai sporta pasākumu rīkošanai salīdzinājumā ar 
citiem komerciāliem pasākumiem ir mazāks ekonomiskais pamatojums. Neskatoties uz to, 
Siguldas pasākumi valsts ekonomikai spēj piesaistīt pat nedaudz vairāk naudas līdzekļus 
nekā piešķirtais valsts atbalsta apmērs. Valsts gan caur patēriņa nodokļu ienākumiem spēj 
atpelnīt tiešā veidā tikai daļu no piešķirtā finansējuma. 

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.  

3.7. Valsts atbalsta programmas kopsavilkums 

Šajā sadaļā apkopotā informācija parāda, kādu ekonomisko ietekmi rada starptautiskie 
sporta pasākumi, kuriem valsts ir piešķīrusi atbalstu. Kopējā valsts politika tiek vērtēta 
atzinīgi no ekonomiskā viedokļa, jo visiem pasākumiem ir izdevies piesaistīt ekonomikai 
vismaz tikpat daudz naudas, cik valsts piešķīra. Iepriekšējā nodaļā tika apkopota 
informācija par 13 valsts atbalstītiem pasākumiem, kuriem kopumā tika piešķirts 
finansējums 2 754 907 EUR, kas ir 64% no kopējā valsts piešķirtā atbalsta 
starptautiskajiem sporta pasākumiem.  

Tabula Nr. 21. Valsts atbalstīto pasākumu piesaistītie ārvalstu naudas līdzekļi ekonomikai 
un to radīto nodokļu ieņēmumu attiecība pret valsts atbalsta apmēru.  

POZĪCIJAS PASĀKUMI KOPĀ 
RADĪTĀ IETEKME UZ NAUDAS LĪDZEKĻU KUSTĪBU 10 844 498 EUR 
SAŅEMTIE NAUDAS LĪDZEKĻI NO IZM 2 754 907 EUR 

NETIEŠĀ EKONOMISKĀS IETEKMES KOEFICIENTS 3.9 
ĀRVALSTU NAUDAS LĪDZEKĻU RADĪTIE NODOKĻU IENĀKUMI 1 923 330 EUR 

 TIEŠĀS EKONOMISKĀS IETEKMES KOEFICIENTS 70% 

Pasākumu organizēšana valsts ekonomikai radīja papildu naudas līdzekļus 
10 844 000 EUR apmērā. 36  Pasākumu piesaistīto naudas līdzekļu attiecība pret 
nepieciešamo valsts finansējumu (Netiešās ietekmes koeficients) parāda, ka par katru 
valsts piešķirto eiro pasākumi piesaistīja 3,9 eiro valsts ekonomikai. Tādēļ var 
secināt, ka pasākumu līdzfinansēšana par valsts līdzekļiem ir vērtējama kā veiksmīga 
investīcija, kā arī tā veicina valsts labklājību. 

                                                

 

34 Nodokļi šajā sadaļā tika aprēķināti pēc tādas pašas struktūras kā sadaļā 1. LSFP atbalstītie starptautiskie sporta pasākumi. 
35 Noapaļoti līdz pilniem tūkstošiem. 
36 Noapaļoti līdz pilniem tūkstošiem. 
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No Pētījuma rezultātiem izriet, ka pasākumi valsts budžetam spēja piesaistīt 
1 923 000 EUR37 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.   

Ekonomiskie ienākumi nedrīkst būt vienīgie aspekti, kuri būtu jāņem vērā izvērtējot, vai 
sporta pasākumam ir jāpiešķir finansējums. Ir jāņem vērā arī šo starptautisko pasākumu 
ietekme uz nozari un tās sportistiem, kas tiks apkopota pētījuma nākamajā sadaļā.  

  

                                                

 

37 Noapaļoti līdz pilniem tūkstošiem. 
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4. IETEIKUMI STARPTAUTISKU PASĀKUMU ATBALSTAM  
Starptautiski sporta pasākumi atstāj lielu ietekmi uz Latvijas ekonomiku, tāpēc šajā nodaļā 
tiks apkopota informācija par papildu aspektiem, ko valsts iestādes un pasākumu 
organizatori var izmantot, lai veicinātu pasākumu atpazīstamību. Nodaļā tiks apkopoti arī 
autora un valsts iestāžu viedokļi par šādu pasākumu ietekmes aspektiem. Valsts piešķir 
naudu starptautiskiem sporta pasākumiem, un to organizatoriem būtu jāsadarbojas ar 
valsts institūcijām, lai nodrošinātu pasākumu plašāku atpazīstamību, kas palīdzētu valstij 
nodrošināt arī citus ilgtermiņa ieguvumus. Nodaļā galvenais mērķis ir definēt konkrētas 
vadlīnijas un ieteikumus sporta nozarei saistībā ar turpmāku pasākumu organizēšu.  

4.1. Ieteikumi saistībā ar Latvijas Institūtu   

Latvijas Institūta darbības mērķis ir veicināt valsts tēla atpazīstamību. Sporta nozare 
Latvijā ir plaši pārstāvēta, un vietējā sabiedrība un kultūra ir cieši ar to saistīta. 
Starptautiski sporta pasākumi veicina valsts tēla atpazīstamību ārvalstīs, un sadarbībā ar 
Latvijas Institūtu ir iespējams radīt vienotu pieeju valsts tēla veicināšanai.  

 

 

 

LI ir atbildīgs par mājaslapu Latvia.eu, kā arī uztur vairākas sociālo mediju lapas, 
piemēram, If you like Latvia, Latvia likes you. LI ir atbildīgs arī par Latvijas simtgades 
pasākumu koordinēšanu ārvalstīs. LI strādā pie dažādiem projektiem, kas veicina valsts 
atpazīstamību ārvalstīs, un starptautisko sporta pasākumu organizatoriem būtu 
jāsadarbojas ar LI un jāizstrādā vienots sadarbības mehānisms. Intervijas laikā iegūtā 
informācija tika analizēta, un zemāk ir apkopoti ieteikumi pasākumu organizatoriem par 
iespējamo sadarbību ar LI.  

■ LSFP vajadzētu izveidot kalendāru, kurā būtu apkopoti visi starptautiskie pasākumi. 
Kalendāram vajadzētu būt elektroniskam viegli savienojamam ar mūsdienu 
datorprogrammām, piemēram, Microsoft outlook.  Kā arī katru gadu būtu ieteicams 
LI pārstāvjus iepazīstināt ar šo pasākumu aktualitātēm.  
 

■ Par valsts nozīmes starptautiskiem pasākumiem var lūgt LI atzinumu, vai 
organizētais pasākums palīdz veicināt valsts atpazīstamību caur TV translācijām un 
citiem plašsaziņas līdzekļiem.  
 

■ Pasākumu organizatoriem, tāpat kā LSFP pārstāvjiem, būtu vēlams iesūtīt LI preses 
relīzes ar kvalitatīviem video un foto materiāliem. Lielākie un interesantākie 
pasākumi noteikti būtu pietiekami interesanti LI, lai tos varētu publicēt mājaslapā 
Latvia.eu un sociālajos tīklos, piemēram, Facebook lapā If you like Latvia, Latvia 
likes you. 
 

■ LI un starptautisko sporta pasākumu organizatoriem būtu interesanti sadarboties 
kopējos projektos, kas varētu tikt adresēti ārvalstu viesiem, piemēram, Latvijas 
simtgades popularizēšana ārvalstīs. Šogad Latvijas Automobiļu federācija aktīvi 
sadarbojās ar LI pie kopējiem projektiem. Šāds sadarbības modelis noteikti dod 
pozitīvu ieguvumu visām iesaistītajām pusēm. 
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■ Starptautisku sporta pasākumu organizatori var sadarboties ar Latvijas Institūtu LI 
Mediju programmā, kuras ietvaros LI organizē ārvalstu žurnālistu vizītes un 
žurnālisti tiek iepazīstināti ar interesantām vietām Rīgas centrā. 

Vienotas komunikācijas veidošana saistībā ar valsts tēla veicināšanu būtu ieguvums gan 
LI, gan 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 Latvijā. Vienotas komunikācijas rezultātā 
pasākumu viesi iegūtu daudz plašāku informāciju par mūsu valsti, kas attiecīgi palielinātu 
iespēju viņus piesaistīt atkāroti.  

4.2. Ieteikumi saistībā ar LIAA Tūrisma departamentu  

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. Tūrisma departaments sadarbojas arī ar reģionālajiem 
tūrisma centriem un dažādām nevalstiskajām organizācijām. Šie kontakti varētu palīdzēt 
organizētājiem iegūt plašāku informāciju, organizējot pasākumus visā Latvijā (it īpaši 
saistībā ar naktsmītnēm). Šī sadarbība noteikti būtu svarīga, pasākumos ārpus 
galvaspilsētas.  

 

LIAA Tūrisma departaments atbild par mājaslapas Latvia.travel 
un tās oficiālās aplikācijas uzturēšanu. Starptautisko sporta 
pasākumu organizatoriem vajadzētu sniegt LIAA Tūrisma 
departamentam visu nepieciešamo informāciju38. Šo informāciju 
par plānotajiem sporta pasākumiem LIAA Tūrisma 
departaments varētu ievietot gan savā mājaslapā, gan 
aplikācijā. Šāda informācijas apmaiņa nodrošinātu, ka ārvalstu 
viesiem būtu iespēja izmantot vienotu kanālu, kurā atrast 
informāciju par pasākumiem, naktsmītnēm un dažādām 
intereses vietām.   

Sporta pasākumu informācija mājaslapā Latvia.travel būtu 
pieejama pie kopējās sadaļas Pasākumu sadaļa39, kā arī viesi 
spētu izplānot tiem piemērotāko pasākuma apmeklēšanas 
maršrutu Maršrutu plānotājā.40 

Papildus mājaslapai pasākumu informācija būtu brīvi pieejama 
arī aplikācijā, kuras bildes ir redzamas tālāk.  

  

 

 

 

                                                

 

38 Latvia.travel mājaslapa, Pasākumu pievienošana, http://www.latvia.travel/lv/lapa/piesaki-pasakumu 
39 Latvia.travel mājasapa, Pasākumi, http://www.latvia.travel/lv/lapa/kas-notiek-latvija 
40 Latvia.travel mājaslapa, Maršrutu plānotājs, http://www.latvia.travel/lv/raksts/marsruta-planotajs 
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Attēls Nr.3. Attēli no Latvia.travel mājaslapas un mobilās aplikācijas. 

    

■ Pasākumu organizatori var vērsties pie LIAA Tūrisma departamenta pēc 
informācijas, piemēram, par vietējo naktsmītņu iespējām. 
 

■ Starptautiskajiem sporta pasākumiem 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 sporta nozarē 
Latvijā un plānotajiem sporta pasākumiem, tas palīdzētu veicināt kopējās nozares 
atpazīstamību.  

Sporta nozarei būtu jāizstrādā vienota pieeja, kā informēt Tūrisma departamentu par 
starptautisko pasākumu norisi.  Šāda pieeja spētu nodrošināt, ka gan pašmāju, gan 
ārvalstu viesi spētu iegūt vienotu informāciju par starptautisko pasākumu norisi Latvijā, 
kā arī saplānot citas aktivitātes it īpaši, ja pasākumi norisinās ārpus Rīgas robežām.  

4.3. Autora izvirzītie ieteikumi nozares attīstībai   

Pētījuma izstrādes laikā tika analizēti vairāki starptautisko pasākumu aspekti. Šajā sadaļā 
tiks apkopoti autora ieteikumi saistībā ar turpmāku pasākumu atbalstīšanu. Elmārs Kehris 
ir līdzdarbojies arī pie IZM metodikas izstrādes, kā arī izstrādājis vairāku starptautisko 
pasākumu ekonomiskās ietekmes dokumentācijas. Tāpēc šajā sadaļā varētu būt arī minēti 
jauni aspekti, kuri pētījumā nav tikuši apskatīti vai analizēti.  

STARPTAUTISKI SPORTA PASĀKUMI KĀ VALSTS ATBALSTA PROGRAMMA EKONOMIKAI  

Valsts jau daudzus gadus atbalsta starptautiskus sporta pasākumus un tiem ir piešķīrusi 
ievērojamus naudas līdzekļus, bet līdz ar IZM metodikas izveidi ir panākta virzība saistībā 
ar starptautisko pasākumu radītās ietekmes noteikšanu uz valsts ekonomiku. Pēc 
pasākumu ekonomiskās ietekmes analīzes var secināt, ka starptautiski pasākumi piesaista 
ievērojamus naudas līdzekļus valsts ekonomikā, kā to var redzēt iepriekšējās pētījuma 
sadaļās 2. LSFP atbalstīto pasākumu ekonomiskā analīze un 3. Valsts atbalsta 
programmas analīze. Starptautiski sporta pasākumi piesaista ievērojamu cilvēku skaitu, 
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kas piedalās kā dalībnieki vai apmeklētāji. Pasākumu viesi saskaras ar dažādām izmaksām 
to uzturēšanās laikā Latvijā, un tā tiek piesaistīti naudas līdzekļi vietējai ekonomikai.  

Tabula Nr. 22. Starptautisko pasākumu piesaistītie ārvalstu naudas līdzekļi ekonomikai 
un to radīto nodokļu ieņēmumu attiecība pret valsts atbalsta apmēru.  

POZĪCIJAS VALSTS ATBALSTĪTO 
PASĀKUMU PROGRAMMA 

LSFP ATBALSTĪTO 
PASĀKUMU PROGRAMMA 

RADĪTĀ IETEKME UZ NAUDAS LĪDZEKĻU KUSTĪBU 10 844 498 EUR 2 436 000 EUR 
SAŅEMTIE NAUDAS LĪDZEKĻI NO IZM 2 754 907 EUR 402 500 EUR 

NETIEŠĀS EKONOMISKĀS IETEKMES KOEFICIENTS 3.9 6.05 
ĀRVALSTU NAUDAS LĪDZEKĻU RADĪTIE NODOKĻU IENĀKUMI 1 923 330 EUR 371 000 EUR 

 TIEŠĀS EKONOMISKĀS IETEKMES KOEFICIENTS 70% 92%* 

*Attiecinot kopējo pasākumiem piešķirto finansējumu 

■ Valsts atbalstīto starptautisko pasākumu organizēšana41  valsts ekonomikai 
radīja papildu naudas līdzekļus 10 844 000 EUR. 42 Pasākumu piesaistīto naudas 
līdzekļu attiecība pret nepieciešamo valsts finansējumu parāda, ka par katru valsts 
piešķirto eiro pasākumi piesaistīja 3,9 eiro valsts ekonomikai.  
 

■ Valsts atbalstīto starptautisko pasākumu organizēšana valsts budžetam spēja 
piesaistīt 1 923 000 EUR 43  lielus nodokļu ienākumus tikai no ārvalstu naudas 
līdzekļiem. Tiek secināts, ka valsts tiešā veidā atpelnītu 70% no ārvalstu naudas 
līdzekļu radītajiem patēriņa nodokļu ienākumiem.  
 

■ LSFP atbalstīto pasākumu organizēšana valsts ekonomikai radīja papildu 
naudas līdzekļus 2 436 000 EUR. Pasākumu piesaistīto naudas līdzekļu attiecība 
pret nepieciešamo valsts finansējumu parāda, ka par katru valsts piešķirto eiro 
pasākumi piesaistīja 6 eiro valsts ekonomikai. Autors vēlas uzsvērt, ka LSFP atbalstīto 
pasākumu ārvalstu naudas līdzekļu radīto nodokļu ienākumu attiecība pret valsts 
atbalsta apmēru ir robežās no 92% līdz pat 140%.  

 
■ Kopā starptautisko sporta pasākumu organizēšana valsts ekonomikai radīja 

papildu naudas līdzekļus 13 280 000 EUR apmērā un nodokļu ienākumus 
2 294 000 EUR.  

Starptautiskie pasākumi valsts ekonomikai piesaista ievērojamus ārvalstu naudas līdzekļus.  
Šīs izmaksas pārsvarā ir saistītas ar patēriņa precēm un pakalpojumiem. Šī naudas 
cirkulācija ekonomikā stiprina vietējo patēriņa sektoru. Šāda sistemātiska atbalsta politika 
stiprina reģionālo, kā arī valsts tautsaimniecību. 

Nodokļu ienākumu attiecība, kas rodas no piesaistīto ārvalstu naudas līdzekļu radītajiem 
patēriņa nodokļiem, parāda, ka valsts jau tuvāko mēnešu laikā pēc pasākumu 
organizēšanas, atpelna lielāko daļu no piešķirtā finansējumu. Autors vēlas uzsvērt, ka 
ārvalstu naudai nonākot vietējās ekonomikas cirkulācijā, tā palielina nodokļu ienākumus 
ilgtermiņā. Valsts noteikti laika gaitā atpelnītu pārējo finansējuma apmēru no naudas 
sekundārās cirkulācijas valsts tautsaimniecībā. 

Autors uzskata, ka valstij ir jāturpina atbalstīt starptautisku pasākumu 
organizēšana valsts teritorijā, jo tas stiprina vietējo ekonomiku un ceļ kopējo 
sabiedrības labklājību. 

                                                

 

41 Pasākumi, kuriem ir izstrādātas ekonomiskās ietekmes dokumentācijas un ir minēti sadaļā 3. Valsts atbalsta programmas 
analīze. 
42 Noapaļoti līdz pilniem tūkstošiem. 
43 Noapaļoti līdz pilniem tūkstošiem. 
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IEGUVUMI NO STARPTAUTISKU SPORTA PASĀKUMU SISTEMĀTISKAS RĪKOŠANAS  

Starptautiski pasākumi valsts ekonomikai piesaista plašus ekonomiskus ieguvumus, bet, 
līdzko tie tiek organizēti sistemātiski, tos ir iespējams izmantot plašāku mērķu 
sasniegšanai. Pēc autora domām, tiks apkopoti galvenie aspekti, kas būtu jāņem vērā, 
izstrādājot vienotu atbalsta politiku starptautiskajiem sporta pasākumiem. 

■ 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 Latvijā 
ilgtermiņā radītu plašu rezonansi ārvalstīs. Siguldas bobsleja un kamaniņu trase ir labs 
piemērs - tur norisinās daudzi pasākumi, kuri tiek translēti visā Eiropā, īpaši Vācijā un 
Austrijā. Tieši šo valstu apmeklētāji parāda plašāku aktivitāti Siguldā - 36%44 no kopā 
apkalpotajiem ārzemniekiem. Šāds rādītājs ir ievērojami lielāks nekā pārējā Vidzemes 
reģionā pēc CSP datiem. 

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. 
Piemēram, Latviju pēdējā gada laikā apmeklēja daudzi Skandināvijas viesi, jo šeit 
norisinājās viņiem populāri sporta veidi, piemēram, pasaules čempionāts florbolā, 
pasaules čempionāta posms rallijkrosā - RX of Latvia un Eiropas čempionāta posms rallijā 
– Liepājas rallijs.  

Atbalsta programmai būtu jākoncentrējas uz pasākumu atbalstīšanu, kas spēj piesaistīt 
apmeklētājus no mūsu primārajiem tūristu tirgiem - Vācija, Krievija, Skandināvija, Lietuva, 
Igaunija un Lielbritānija. 45  Sistemātiski atbalstot sporta pasākumus, šo valstu sporta 
dalībniekiem 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.  

                                                

 

44 CSP dati par ārvalstu apmeklētājiem Siguldā un Vidzemes reģionā. 
45 LIAA Tūrisma departamenta sniegtā informācija. 
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4.4. Vadlīnijas starptautisku sporta pasākumu 
atbalstīšanai nākotnē 

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 panākt stabilus ieguvumus 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. Tas ievērojami 
uzlabo 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. 
 

■ 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. 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 attīstības plāna izstrādē būtu jāpiedalās visai sporta nozarei un tajā iesaistītajām 
personām, lai panāktu vienotu redzējumu par programmas Starptautiski sporta 
pasākumi kā valsts atbalsta programma ekonomikai ilgtermiņa potenciālu un kopējo 
ietekmi.   
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SECINĀJUMI 
 

■ Pētījuma izstrādes laikā secināts, ka LSFP atbalstīto pasākumu organizēšana 
valsts ekonomikai radīja papildu naudas līdzekļus 2 436 000 EUR. Pasākumu 
piesaistīto naudas līdzekļu attiecība pret nepieciešamo valsts finansējumu parāda, ka 
par katru valsts piešķirto eiro pasākumi piesaistīja 6 eiro valsts ekonomikai. 
 

■ Pētījuma izstrādes laikā secināts, ka LSFP atbalstīto starptautisko pasākumu 
organizēšana valsts budžetam spēja piesaistīt 371 000 EUR. Autors vēlas 
uzsvērt, ka šie ārvalstu naudas līdzekļu radītie nodokļu ienākumi attiecībā pret valsts 
atbalsta apmēru ir robežās no 92% līdz pat 140%. 

 
■ Pētījuma izstrādes laikā secināts, ka valsts atbalstīto starptautisko pasākumu 

organizēšana 46  valsts ekonomikai radīja papildu naudas līdzekļus 
10 844 000 EUR apmērā. Šo naudas līdzekļu attiecība pret nepieciešamo valsts 
finansējumu parāda, ka par katru valsts piešķirto eiro pasākumi piesaistīja 3,9 eiro 
valsts ekonomikai. 

 
■ Pētījuma izstrādes laikā secināts, ka valsts atbalstīto starptautisko pasākumu 

organizēšana 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 atpelnīja 70% no 
ārvalstu naudas līdzekļu radītajiem patēriņa nodokļu ienākumiem. 
 

■ Pētījuma izstrādes laikā secināts, ka valstij ir jāturpina atbalstīt starptautisku 
pasākumu organizēšanu valsts teritorijā, jo tas stiprina vietējo ekonomiku un ceļ 
kopējo sabiedrības labklājību. 

 
■ Pētījuma izstrādes laikā secināts, ka LSFP kopā ar valsts iestādēm ir jāizstrādā projekts 

Starptautiski sporta pasākumi kā valsts atbalsta programma ekonomikai, 
kuras mērķis būtu nodrošināt starptautisku sporta pasākumu sistemātisku 
organizēšanu valsts teritorijā. Tas nodrošinātu, ka Latvija ilgtermiņā kļūtu par Baltijas 
un Skandināvijas sporta pasākumu centru.  
 

■ Pētījuma izstrādes laikā secināts, ka  starptautiskajiem sporta pasākumiem jāizstrādā 
ekonomiskās ietekmes dokumentācijas pēc IZM metodikas, jo tas ievērojami uzlabo 
nozares ekonomiskās ietekmes analīzi, kā arī ļauj noteikt kopējās tendences,  
starptautisko pasākumu organizēšanai valsts teritorijā. 
 

■ Pētījuma izstrādes laikā secināts, ka LSFP kopā ar Latvijas Institūtu būtu jāizveido 
vienota sadarbības programma valsts tēla atpazīstamības veicināšanu caur 
starptautiskajiem sporta pasākumiem.  
 

■ Pētījuma izstrādes laikā secināts, ka LSFP kopā ar LIAA Tūrisma departamentu būtu 
jāizveido vienota sadarbības programma sporta tūristu piesaistei no mūsu galvenajiem 
tūrisma mērķa tirgiem.  

 
■ Pētījuma izstrādes laikā secināts, ka 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. 

                                                

 

46 Pasākumi, kuriem ir izstrādātas ekonomiskās ietekmes dokumentācijas un ir minēti sadaļā 3. Valsts atbalsta programmas 
analīze. 


