
Jūrmalas naktsmītnēs turpina pieaugt vietējo tūristu skaits 

 

Saskaņā ar jaunākajiem Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) datiem šī gada 2. 

ceturksnī (no aprīļa līdz jūnijam) Jūrmalā nakšņoja 24 102 tūristu, kas ir par 19,5% vairāk, 

salīdzinot ar to pašu periodu pērn. Tomēr tas joprojām ir par 34% mazāk nekā pirms pandēmijas 

2019. gada 2. ceturksnī. Jūrmala arvien ir bijis otrs iecienītākais galamērķis ārvalstu un vietējo 

tūristu vidū uzreiz aiz galvaspilsētas. 

2021. gada 2. ceturksnī Jūrmalas tūristu mītnēs tika apkalpoti 3 161 ārvalstu viesu 

(13,1% no kopējā tūristu skaita), kas ir par 93,6% mazāk nekā 2020. gada 2. ceturksnī. 

Visvairāk viesu tika uzņemts no Latvijas, Lietuvas, Krievijas, Igaunijas un Vācijas. 

Tūristu ģeogrāfiskā segmentācija 2021. gada 2. ceturksnī (no aprīļa līdz jūnijam): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021. gada 2. ceturksnī novērojams izteikts viesu skaita samazinājums no Lietuvas un 

Igaunijas. Situācija skaidrojama ar pagājušā gada pavasarī izveidoto “Baltijas burbuli”, kad tika 

atcelti ierobežojumi Baltijas valstu iedzīvotāju ceļošanai starp Baltijas valstīm. Šajā pavasarī/ 

vasaras sākumā iedzīvotājiem ir vairāk iespēju ceļot arī uz citiem galamērķiem. Brīvākas 

ceļošanas iespējas izskaidro arī tūristu skaitu pieaugumu Jūrmalas pilsētā no citām valstīm.  

No aprīļa līdz jūnija mēnesim visās Latvijas Republikas pilsētās ir bijis vietējo tūristu skaita 

pieaugums. Salīdzinoši ar citām pilsētām, Jūrmalā joprojām bijis viens no lielākajiem ārvalstu 

tūristu skaita kritumiem. Tas izskaidrojams ar faktu, ka Jūrmalā vienmēr ir bijis salīdzinoši 

lielāks ārvalstu tūristu īpatsvars nekā citās Latvijas pilsētās un, lai gan ceļošana ir nedaudz 

atsākusies, joprojām ārvalstu tūristu plūsma nav atjaunosies tādā līmenī kā tas bija pirms 

pandēmijas.  

Jūrmalā lielākais viesu skaits ir bijis jūnija mēnesī (12 932 tūristi) un izteikti visos 2.ceturkšņa 

mēnešos lielākais skaits ir bijis vietējo tūristu. Vidējais viesu uzturēšanās ilgums bija 2,7 

diennaktis, kas ir ilgāk nekā vidēji valstī. Noslogojums naktsmītnēs sasniedza 23,2%, kas ir par 

gandrīz 7% vairāk nekā pērn šajā laika periodā. Lielākais noslogojums bijis kūrortviesnīcās, 

kuras ar īpašiem piedāvājumiem un cenām aicināja viesus apmesties Jūrmalā. 

 2021. gada 1. pusgadā tūristu skaits ir samazinājies par 37,0%. Pusgada šķērsgriezumā 

vietējo tūristu skaits ir vienīgais, kas ir turpinājis pieaugt. Vietējais tūrisms pandēmijas laikā ir 

bijis nozīmīgs stūrakmens gan valstī kopumā, gan arī Jūrmalā. 

Nr.p.k. Valsts Tūristu skaits Procentuālais pieaugums/ 

samazinājums salīdzinot 

ar 2020. gada  2. ceturksni 

1. Latvija 20 941 +132,8% 

2. Lietuva 1 243 -80,17% 

3. Krievija 425 +47,6% 

4. Igaunija 338 -89,9% 

5. Vācija 141 -51,2% 

6. Zviedrija 112 +460,0% 

7. Francija 91 +121,95% 

8. Lielbritānija 84 +86,67% 

9. Ukraina 75 +59,57% 

10. ASV 74 +85,00% 


