Latvijas Automobiļu Federācija
G. Zemgala gatve 71, 5. korpuss
Rīga, Latvija
SIA “RA EVENTS”
Celtnieku iela 23, Talsi, LV-3201, Latvija
E-pasts: info@raevents.lv
Tālr. +371 29247514
2021. gada 3. decembrī
Izglītības un zinātnes ministrei Anitai Muižniecei
Atsaucoties uz iepriekšējo SIA “RA EVENTS” un Latvijas Automobiļu Federācijas korespondenci ar Izglītības un
zinātnes ministriju, kā arī, ņemot vērā š.g. 11. novembrī notikušo Latvijas Nacionālās sporta padomes sēdi, kurā tika
lemts jautājums par FIA Pasaules rallija čempionāta (WRC) posma organizēšanu Latvijā 2024. gadā,
SIA “RA EVENTS” iesniedz Izglītības un zinātnes ministrijā 2022. gada, 2023. gada FIA Eiropas rallija čempionāta
posma Latvijā un 2024. gada FIA Pasaules rallija čempionāta posma Latvijā plānotās budžeta tāmes, ietverot
ieņēmumu/izdevumu pozīcijas, kā arī informāciju par valsts budžeta naudas līdzekļu plānoto izlietojumu.
Kopējā finanšu izdevumu tāme, kuru RA EVENTS iesniedza Izglītības un zinātnes ministrijā, sastāv no šādām
pozīcijām 2022.-2024. gadā:
a) 2022. gadā FIA Eiropas rallija čempionāta posmam:
300 000 EURO (licences maksājums) + 100 000 EURO (organizatoriskās izmaksas WRC posma sagatavošanai);
b)

2023. gadā FIA Eiropas rallija čempionāta posmam:
400 000 EURO (licences maksājums) + 250 000 EURO (organizatoriskās izmaksas WRC posma sagatavošanai);

c)

2024. gadā FIA Pasaules rallija čempionāta posmam:
1 200 000 EUR (licences maksājums) + 300 000 EURO (reģistrācijas maksa FIA kalendārā) + 300 000 EURO
(organizatoriskās izmaksas).

Latvijas Nacionālā sporta padome un Ministru kabinets ir apstiprinājis licences maksas segšanu FIA Eiropas rallija
čempionāta 2022. gada posmam Latvijā, bet atbalstu neguva lūgums piešķirt finansējumu šo sacensību
organizatoriskajām izmaksām. Iesnieguma turpinājumā aicinām iepazīties ar plānoto valsts budžeta finanšu līdzekļu
izlietojumu un 2022. gada, 2023. gada ERC posma un 2024. gada WRC posma plānotajiem budžetiem.
Objektīvu iemeslu dēļ tāmes pa norādītajām pozīcijām var tikt precizētas un labotas laika gaitā, bet kopējās summas,
kas pieprasītas no valsts budžeta, netiks mainītas. Provizorisks un precīzs katra nākamā gada sacensību budžeta
plāns tiktu sastādīts pēc iepriekšējā gada sacensību norises, tādējādi tiktu saprasts realizētais, nepieciešamais
nākotnē, kā arī tiktu izvērtētas un ņemtas vērā aktualitātes un mainīgie apstākļi, kurus šobrīd nav iespējams prognozēt.

Cieņā,
Linda Medne
Latvijas Automobiļu Federācijas ģenerālsekretāre
Raimonds Strokšs
RA EVENTS direktors
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VALSTS PIEŠĶIRTO BUDŽETA LĪDZEKĻU PLĀNOTAIS IZLIETOJUMS 2022.-2024. GADAM

2022. GADS / SAGATAVOŠANĀS GADS
FIA EIROPAS RALLIJA ČEMPIONĀTA POSMS (ERC)
2022. gada FIA Eiropas rallija čempionāta posma organizatoriskajiem (sagatavošanās darbu) izdevumiem
RA EVENTS lūdza finansējumu no valsts budžeta līdzekļiem 100 000 EURO apmērā, bet pēc 11.11.2021. Latvijas
Nacionālās sporta padomes sēdes, noprotams, ka lūgums piešķirt līdzekļus organizatoriskajiem izdevumiem netiks
apstiprināts, līdz ar to RA EVENTS centīsies atrast nepieciešamo finansējumu, meklējot finansējuma avotus citur, jo
bez šī finansējuma – 100 000 EURO apmērā – nav iespējams pilnvērtīgi uzsākt sagatavošanās darbus WRC posmam.
2022. gada starptautiskās rallija sacensības Latvijā ir plānotas izmantot kā WRC sākotnējo un pamata darbu
uzsākšanas posmu, kurā svarīga loma ir gan papildu personāla, gan drošības dienestu piesaistei sacensību norisē.

2023. GADS / TESTĒŠANAS GADS
FIA EIROPAS RALLIJA ČEMPIONĀTA POSMS
Valsts atbalsts organizatoriskajiem izdevumiem – 250 000 EURO
2023. gadā notiktu WRC līmeņa noteikumiem atbilstošu procesu ieviešana un testēšana sacensību laikā.
Uzsākts padziļināts darbs pie WRC norises plāna 2024. gadam – standartiem atbilstošu dokumentu izstrāde, personāla
apmācības, servisa parka vietas plānošana, sacensību inventāra iegāde, kas saistīta ar drošības prasību ievērošanu
(lentas, norobežojumi, norādes u.c.).
POZĪCIJA
Darba samaksa papildu pieņemtajam personālam / speciālistiem
Rallija ātrumposmu izveide, uzlabošana
Drošības prasības (ekipējums, materiāli, inventārs)
Valsts dienestu iesaiste (VUGD, NMPD, policija)
Uz projekta laiku piesaistītā personāla nodarbināšana
Rallija vadības centra ierīkošana WRC prasībām, procesu testēšana
KOPĀ, EURO

SUMMA, EURO
108 000
50 000
30 000
30 000
17 000
15 000
250 000

2024. GADS / WRC NORISE
FIA PASAULES RALLIJA ČEMPIONĀTA POSMS
Valsts atbalsts organizatoriskajiem izdevumiem – 300 000 EURO
WRC Latvija 2024 norise un izstrādātā pasākuma plāna realizācija. Sacensību nodrošināšanai nepieciešama plaša
valsts drošības dienestu iesaiste, kā arī izmaksas veidos papildu personāla piesaiste, rallija norisei nepieciešamo
ātrumposmu sagatavošana un augsto drošības standartu nodrošināšana sacensību laikā.
POZĪCIJA
Darba samaksa papildu pieņemtajam personālam / speciālistiem
Rallija ātrumposmu izveide, uzlabošana
Drošības prasības rallija norises vietā (apsardze)
Valsts dienestu sadarbības nodrošināšana (VUGD, NMPD, policija)
KOPĀ, EURO

SUMMA, EURO
120 000
60 000
70 000
50 000
300 000
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PLĀNOTAIS BUDŽETS 2022. GADA FIA ERČ POSMAM LATVIJĀ *
PLĀNOTIE IEŅĒMUMI
POZĪCIJA
Valsts atbalsts licences maksājumam
Ieņēmumi no dalībniekiem
Pašvaldību atbalsts
Sponsori, atbalstītāji
Partneru barteri / kompensācijas
Biļešu ieņēmumi
IEŅĒMUMI, EURO

IEŅĒMUMI, EURO
300000
170000
156000
60000
40000
30000
756000

PLĀNOTIE IZDEVUMI
IZDEVUMI, EURO
Čempionāta licence
300000
Papildu personāla, speciālistu darba grupas piesaiste**
90000
VUGD, NMPD, Policija**
10000
Organizatora biroja, personāla izmaksas
134000
Loģistika
59000
Tehniskās izmaksas (ātrumposmu sagatavošana, uzkopšana)
46810
Dokumentu izstrāde
31000
Apsardze
30000
Degviela
30000
Video, mediju plāns; druka, reprezentatīvie materiāli
27000
Naktsmītnes, ēdināšana
27000
Inventāra, telpu noma
20300
IT, GPS nodrošināšana
15000
Federāciju licences, apdrošināšana
14000
Medicīnas pakalpojumi
14000
Estakādes, apbalvojumi
13000
Administratīvās izmaksas
2900
Citi, neparedzētie izdevumi
15000
SUMMA, EURO
879010
Ar sarkanu iezīmētas summas, kas tiek piešķirtas no valsts budžeta sacensību licences maksas segšanai.
POZĪCIJA

* Norādītais plānotais budžets ir provizoriskas aplēses par sacensību organizēšanas prognozētajiem ieņēmumiem un
izdevumiem. Plānotajā budžetā var būt novirzes no prognozētājām vērtībām, kas var rasties gan ārējo, gan iekšējo
faktoru ietekmes rezultātā.
** Pēc 11.11.2021. Latvijas Nacionālās sporta padomes sēdes noprotams, ka lūgums piešķirt finanšu 2022. gadā
plānoto sacensību organizatoriskajiem izdevumiem 100 000 EURO apmērā netiks apstiprināts, līdz ar to RA EVENTS
centīsies atrast nepieciešamo finansējumu, meklējot finansējuma avotus citur, jo bez šī finansējuma nav iespējams
pilnvērtīgi uzsākt sagatavošanās darbus WRC posmam.
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PLĀNOTAIS BUDŽETS 2023. GADA FIA ERČ POSMAM LATVIJĀ *
PLĀNOTIE IEŅĒMUMI
POZĪCIJA
Valsts atbalsts licences maksājumam
Valsts atbalsts organizatoriskiem izdevumiem
Ieņēmumi no dalībniekiem
Pašvaldību atbalsts
Sponsori, atbalstītāji
Partneru barteri / kompensācijas
Biļešu ieņēmumi
IEŅĒMUMI, EURO

IEŅĒMUMI, EURO
400000
250000
170000
156000
60000
40000
30000
1106000

PLĀNOTIE IZDEVUMI
IZDEVUMI, EURO
Čempionāta licence
400000
Darba samaksa papildu pieņemtajam personālam / speciālistiem
108000
Rallija ātrumposmu izveide, uzlabošana
50000
Drošības prasības (ekipējums, materiāli, inventārs)
30000
Valsts dienestu iesaiste (VUGD, NMPD, policija)
30000
Uz projekta laiku piesaistītā personāla nodarbināšana
17000
Rallija vadības centra ierīkošana WRC prasībām, procesu testēšana
15000
Organizatora biroja, personāla izmaksas
134000
Loģistika
59000
Tehniskās izmaksas (ātrumposmu sagatavošana, uzkopšana)
46810
Dokumentu izstrāde
31000
Apsardze
30000
Degviela
30000
Video, mediju plāns; druka, reprezentatīvie materiāli
27000
Naktsmītnes, ēdināšana
27000
Inventāra, telpu noma
20300
IT, GPS nodrošināšana
15000
Federāciju licences, apdrošināšana
14000
Medicīnas pakalpojumi
14000
Estakādes, apbalvojumi
13000
Administratīvās izmaksas
2900
Citi, neparedzētie izdevumi
15000
SUMMA, EURO
1129010
Ar sarkanu iezīmētas summas, kas tiek prasītas no valsts budžeta sacensību organizatorisko izdevumu un licences
maksas segšanai.
POZĪCIJA

* Norādītais plānotais budžets ir provizoriskas aplēses par sacensību organizēšanas prognozētajiem ieņēmumiem un
izdevumiem. Plānotajā budžetā var būt novirzes no prognozētājām vērtībām, kas var rasties gan ārējo, gan iekšējo
faktoru ietekmes rezultātā.
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PLĀNOTAIS BUDŽETS 2024. GADA FIA WRC POSMAM LATVIJĀ *
PLĀNOTIE IEŅĒMUMI
POZĪCIJA
Valsts atbalsts licences un kalendāra reģistrācijas maksājumiem
Valsts atbalsts organizatoriskiem izdevumiem
Biļešu ieņēmumi
Ieņēmumi no dalībniekiem
Pašvaldību atbalsts
Sponsori, atbalstītāji
Barteri / kompensācijas
IEŅĒMUMI, EURO

IEŅĒMUMI, EURO
1500000
300000
1000000
300000
300000
200000
40000
3640000

PLĀNOTIE IZDEVUMI
IZDEVUMI, EURO
Čempionāta licence
1200000
FIA kalendāra reģistrācijas maksa
300000
Papildu personāla, speciālistu darba grupas piesaiste
120000
Apsardze
70000
Rallija ātrumposmu izveide, uzlabošana
60000
VUGD, NMPD, Policija
50000
Organizatora birojs, personāls
140000
Loģistika
110000
Viesnīcas, ēdināšana
85000
Inventāra, telpu noma
100000
Dokumentu izstrāde
70000
Degviela
50000
Medicīnas pakalpojumi
50000
Video, mediju plāns; druka, reprezentatīvie materiāli
50000
Estakādes, apbalvojumi
35000
Tehniskās izmaksas
60000
Drošības tiesneši
30000
Apdrošināšana
10000
IT, GPS nodrošināšana
10000
Administratīvās izmaksas
8000
Citi, neparedzētie izdevumi
200000
SUMMA, EURO
2808000
Ar sarkanu iezīmētas summas, kas tiek prasītas no valsts budžeta sacensību organizatorisko izdevumu un licences
maksas segšanai.
POZĪCIJA

* Norādītais plānotais budžets ir provizoriskas aplēses par sacensību organizēšanas prognozētajiem ieņēmumiem un
izdevumiem. Plānotajā budžetā var būt novirzes no prognozētājām vērtībām, kas var rasties gan ārējo, gan iekšējo
faktoru ietekmes rezultātā.
Tāmes satur komercnoslēpumu, tās nav paredzētas medijiem, bez saskaņošanas ar RA EVENTS – lūgums
nepublicēt.
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