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Par 2025. gada Eiropas basketbola čempionāta sacensību rīkošanu Latvijā
Starptautiskās Basketbola federācijas Eiropas nodaļa (FIBA Europe) izsludinājusi pieteikšanos
2025. gadā rīkot reģionā lielākās un prestižākās basketbola sacensības – Eiropas vīriešu
čempionāta finālturnīru (FIBA EuroBasket 2025).
Latvijas Basketbola savienība (LBS) pēdējos 15 gados veiksmīgi sarīkojusi 12 pasaules un
Eiropas čempionātus (ieskaitot FIBA EuroBasket 2015). Ņemot vērā LBS pieredzi, lielo
starptautisko sacensību būtisko ietekmi uz basketbola un sporta popularitāti sabiedrībā, kā arī
pozitīvo ekonomisko efektu valsts tautsaimniecībai, LBS apliecinājusi vēlmi piedalīties konkursā
par tiesībām rīkot FIBA EuroBasket 2025 spēles.
FIBA EuroBasket 2025 sacensības tiks rīkotas divos posmos – grupu turnīri četrās valstīs ar sešu
valstu komandu līdzdalību katrā un finālposms (izslēgšanas spēles) ar 16 valstu komandu
līdzdalību. Novērtējot Latvijā iepriekš rīkoto sacensību augsto līmeni un LBS pieredzi, FIBA
Europe aicina LBS izskatīt iespēju pieteikties ne tikai grupas turnīra, bet arī FIBA EuroBasket
2025 finālposma rīkošanai.
FIBA Europe noteiktā grupas turnīra licences cena ir 2 miljoni EUR. Finālposma un grupas
turnīra licences cena ir 5 miljoni EUR.
FIBA EuroBasket 2025 grupas turnīra sarīkošanai LBS būtu nepieciešams valsts atbalsts apmēram
4,5 miljonu EUR apmērā. Summā ietvertas FIBA Europe fiksētās izmaksas 3 miljonu EUR
apmērā (licence, TV un IT nodrošinājuma izmaksas; detalizēts izmaksu aprēķins un termiņi
pielikumā), kā arī čempionāta organizatoriskie izdevumi 1,5 miljons EUR. Grupas turnīrs ilgst 10
dienas, iesaistīto dalībnieku skaits – apmēram 300 cilvēku, prognozējamais ārvalstu tūristu skaits
– apmēram 10 000 cilvēku.
FIBA EuroBasket 2025 grupas turnīra un finālposma sarīkošanai LBS būtu nepieciešams valsts
atbalsts apmēram 10 miljonu EUR apmērā. Summā ietvertas FIBA Europe fiksētās izmaksas 6,6
miljonu EUR apmērā (licence, TV un IT nodrošinājuma izmaksas; detalizēts izmaksu aprēķins un
termiņi pielikumā), kā arī čempionāta organizatoriskie izdevumi 3,4 miljoni EUR. Sacensību
kopējais ilgums – 20 dienas, dalībnieku skaits – apmēram 1000 cilvēku, prognozējamais ārvalstu
tūristu skaits – apmēram 35 000 cilvēku.

(LBS izstrādājusi provizorisku budžetu abiem scenārijiem, tomēr, ņemot vērā iespējamās cenu
svārstības četru gadu posmā, organizatoriskie izdevumi prognozēti aptuveni).
Basketbols ir otrā populārākā sporta spēle Eiropā, un FIBA EuroBasket 2025 būs nozīmīgākais sporta
notikums Eiropā 2025. gadā. Sacensībās piedalīsies Eiropas labākie basketbolisti, ieskaitot NBA
zvaigznes. Līdzdalība šo sacensību rīkošanā nodrošinās Latvijai plašu starptautisko publicitāti, kā arī
veicinās ievērojamu tūristu plūsmu un ekonomiskās dzīves aktivizēšanu.
2015. gadā veiktais Latvijas ekonomistu grupas pētījums liecināja, ka FIBA EuroBasket 2015 norise
radījusi 15 391 200 EUR lielu ietekmi (Direct impact) uz Latvijas ekonomiku, un ārvalstu apmeklētāji
valsts ekonomikā papildus ienesa 10 172 600 EUR. Valsts atbalstīja FIBA EuroBasket 2015
organizēšanu ar finansiālo dotāciju 1,77 miljonu EUR apmērā (ieskaitot licences maksu), bet nodokļu
ienākumi, ko radīja FIBA EuroBasket 2015 norise Latvijā, sasniedza 2 245 500 EUR. Savukārt FIBA
uzdevumā auditoru firmas “Pricewaterhouse Coopers AG” veiktais pētījums par sacensību
ekonomisko un sociālo ietekmi uzrādīja, ka turnīra sarīkošana Rīgā ģenerējusi 24,9 miljonus EUR
papildus ieņēmumus.
Eiropas čempionāta finālturnīra spēļu organizēšana Rīgā nodrošinās Latvijas valstsvienībai iespēju
mērķtiecīgi sagatavoties turnīram. Starptautiskā basketbola sacensību kalendāra nesaskaņotības dēļ
NBA un Eirolīgā spēlējošās zvaigznes bijušas pieejamas tikai atsevišķos spēļu posmo, tāpēc Latvijas
komanda neveiksmīgi startēja FIBA EuroBasket 2022 kvalifikācijas turnīrā. FIBA EuroBasket 2025
rīkotājvalsts statuss Latvijas valstsvienībai garantēs vietu finālturnīrā, un skatītājiem – iespēju redzēt
Kristapu Porziņģi, Dāvi Bertānu, Jānis Strēlnieku un citas zvaigznes savā laukumā cīnoties par
visaugstākajām vietām Eiropas čempionātā.
2023. gadā svinēsim simts gadu jubileju, kopš organizēta basketbola dzimšanas Latvijā, bet 2025.
gadā apritēs 90 gadi kopš Latvijas basketbola valstsvienības uzvaras pirmajā Eiropas čempionātā.
FIBA EuroBasket 2025 norise Latvijā būs lieliska iespēja starptautiskajai sabiedrībai atgādināt par
Latvijas leģendārajām komandām un personībām, pievērst uzmanību modernās Latvijas
piedāvātajām iespējām un sagādās svētkus Rīgai un Latvijai.
Lai oficiāli reģistrētu pieteikumu, LBS nepieciešams finansiāls atbalsts līdzdalības naudas 25 000
EUR iemaksai līdz šī gada 31. augustam un papildus 15 000 EUR veiksmīga pieteikuma izstrādei un
prezentācijai. Valdības garantijas nepieciešams iesniegt līdz šī gada 30. novembrim.
Lūdzam Nacionālās sporta padomes 2021. gada 20. augusta sēdes darba kārtībā iekļaut
jautājumu par iespēju Latvijā sarīkot FIBA EuroBasket 2025 sacensības.
Pielikumā:
Nr.1 Pieteikuma reģistrēšanas izmaksu tāme.
Nr.2 FIBA EuroBasket 2025 pieteikšanās procesa termiņi.
Ar cieņu,
Kaspars Cipruss
LBS ģenerālsekretārs
DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN
SATUR LAIKA ZĪMOGU

Pielikums Nr.1

FIBA EuroBasket 2025 pieteikuma iesniegšanas termiņi:
Pozīcija
Pieteikuma reģistrācija
Pieteikuma oficiālo pavaddokumetnu
iesniegšana
Pieteikuma reģistrācijas iemaksa 25 000 EUR
apmērā
Kandidātu seminārs

Datums
2021.gada 31.augusts
2021.gada 31.augusts
2021.gada 31.augusts
2021.gada septembris

Garantiju vēstuļu iesniegšana (Valdības,
viesnīcu, Arēnu atbalsts un nodrošinājums)

2021.gada 30.novembris

FIBA Europe komisijas vizīte

Līdz 2022.gada janvārim

FIBA Europe Valdes balsojums par turnīra
organizatoriem
Oficiālā pasākuma organizatoru pasludināšana

2022.gada marts
2022.gada septembris Berlīne, Vācija

Pielikums Nr.2
FIBA EuroBasket 2025 pieteikuma izmaksas grupu turnīra sarīkošanai:
Pozīcija

Summa

Termiņš

Pieteikuma reģistrācijas maksa*

25 000

2021.gada 31.augusts

Pieteikuma izstrāde

15 000

2021.gada novembris

2 000 000

TV translāciju izmaksas

500 000

2022.gada 30.septembirs – 300 000
2023.gada 31.marts – 300 000
2023.gada 30.septmebris – 300 000
2024.gada 31.marts – 300 000
2024.gada 30.septembris – 300 000
2025.gada 31.marts – 300 000
2025.gada 30.jūnijs – 200 000
2025.gada 31.janvāris

IT nodrošinājums

250 000

2023.gada 31.augusts

Depozīta iemaksa**

150 000

2022.gada 31.maijs

Licences maksas

*gadījumā, ja Latvijas kandidatūra netiks izvēlēta tiks atmaksāta 50% summa.
**summai nav fiskāla ietekme, veiksmīgi noorganizēta čempionāta gadījumā summa
tiks atmaksāta.
FIBA EuroBasket 2025 pieteikuma izmaksas fināla fazes sarīkošanai:
Pozīcija

Summa

Termiņš

Pieteikuma reģistrācijas maksa*

25 000

2021.gada 31.augusts

Pieteikuma izstrāde

15 000

2021.gada novembris

5 000 000

TV translāciju izmaksas grupu fāzei

500 000

2022.gada 30.septembirs – 800 000
2023.gada 31.marts – 650 000
2023.gada 30.septmebris – 650 000
2024.gada 31.marts – 650 000
2024.gada 30.septembris – 650 000
2025.gada 31.marts – 800 000
2025.gada 30.jūnijs – 800 000
2025.gada 31.janvāris

TV translāciju izmaksas fināla fāzei

580 000

2025.gada 31.janvāris

IT nodrošinājums

250 000

2023.gada 31.augusts

Depozīta iemaksa**

300 000

2022.gada 31.maijs

Licences maksa

*gadījumā, ja Latvijas kandidatūra netiks izvēlēta tiks atmaksāta 50% summa.
**summai nav fiskāla ietekme, veiksmīgi noorganizēta čempionāta gadījumā summa
tiks atmaksāta.
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Datums skatāms laika zīmogā Nr. 1.1-15.3/2021/867
Latvijas Basketbola savienības
ģenerālsekretāram Kasparam Ciprusam
e-pasts: kaspars.cipruss@lbs.lv;
lbs@lbs.lv

Par ieņēmumu prognozēm Eurobasket 2025 rīkošanai Latvijā
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (turpmāk – LIAA) saņēma Latvijas
Basketbola savienības (turpmāk - LBS) lūgumu prognozēt potenciālos ieņēmumus no
Eurobasket 2025 apmeklētājiem, lai izmantotu šo informāciju, gatavojot pieteikumu
sacensību rīkošanai Latvijā. LIAA izvērtēja LBS sniegto informāciju par plānoto sacensību
norisi Latvijā, orientējošo apmeklētāju un komandu skaitu.
LIAA, 2021. gadā izstrādājot atbalsta programmu lielajiem starptautiskajiem
kultūras, sporta pasākumiem un starptautiskajām izstādēm projekta “Starptautiskās
konkurētspējas veicināšana tūrismā” ietvaros un aprēķinot programmas ietekmi, balstījās uz
lielo pasākumu rīkotāju līdzšinējo pieredzi un aprēķiniem un pieņēma, ka, uzturoties divas
naktis, katrs lielā pasākuma apmeklētājs Latvijā iztērē ap 500 eiro. Izdevumu pozīcijas, kam
pasākumu apmeklētāji tērē naudu, ir nakšņošana, ēdināšana, transports, pasākuma biļetes,
izklaides un atpūtas pakalpojumi, ekskursijas, suvenīri, iepirkšanās, dažādi citi pakalpojumi,
ko nepieciešams izmantot uzturēšanās laikā.
Līdzīgu aprēķinu LIAA iesaka izmantot LBS, prognozējot potenciālos ieņēmumus
no Eurobasket 2025 sacensību rīkošanas Latvijā.
Balstoties uz LBS sniegto informāciju LIAA prognozē, ka ieņēmumi no Eurobasket
grupu turnīra varētu būt robežās no 17,5 līdz 20 miljoniem eiro, bet, rīkojot Playoff spēles,
ieņēmumu varētu sasniegt 72 miljonus eiro (skatīt aprēķina tabulu):

Grupu
turnīrs
Grupas spēles

Komandu
skaits

Fanu
skaits
katrai
komandai

Kopējais
fanu
skaits

Uzturēšanās
ilgums

5

2000

10 000

7-8 naktis

Viena
apmeklētāja
vidējie
izdevumi par
nakti, eiro

250
KOPĀ
Grupu
turnīrs:

Kopējie
prognozētie
ieņēmumi,
eiro

17,5-20 milj.
17,5-20 milj.

Playoff spēles
1/8 fināls
1/4 fināls
Pusfināli un
fināli

16
8
4

2500
3000
6000

40 000
24 000
24 000

3 naktis
3 naktis
4 naktis

250
250
250
KOPĀ
Playoff:

30 milj.
18 milj.
24 milj.
72 milj.

Jāņem vērā, ka kopējos prognozētajos ieņēmumos var rasties novirzes, kas saistītas,
piemēram, ar mazākiem vidējiem vienas dienas tēriņiem, ja pasākuma apmeklētāji ierodas
no kaimiņvalstīm, vai, ja fani ierodas no valstīm ar zemāku pirktspēju. Dati būtu
precizējami, kad būs zināmas valstis, kuru komandas piedalīsies sacensībās.
LIAA atbalsta LBS iniciatīvu pieteikt Latviju kā norises vietu Eurobasket 2025
sacensībām, jo šādi lieli pasākumi dod pozitīvu pienesumu Latvijas ekonomikai un veido
pozitīvu valsts tēlu starptautiskajā vidē.
Ar cieņu,
direktora vietā –
direktora vietnieks investīciju jautājumos

ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS ELEKTRONISKI AR DROŠU
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Inese Šīrava 67039475
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