
Jūlijā un augustā pieaudzis tūristu skaits 

 Saskaņā ar jaunākajiem Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) datiem, par 12,07% 

samazinājies tūristu skaits (66 161 cilvēki) Jūrmalā šī gada 3. ceturksnī (no jūlija līdz 

septembrim), salīdzinot ar to pašu periodu pērn. Jūrmala no visām Latvijas pilsētām joprojām 

bijusi otrs iecienītākais galamērķis vietējo un ārvalstu tūristu vidū uzreiz aiz galvaspilsētas. 

Šajā ceturksnī par 0,6% ir pieaudzis vietējo tūristu īpatsvars valsts mērogā, bet par 0,9% 

samazinājies ārvalstu tūristu skaita īpatsvars valsts mērogā. 

Joprojām Covid-19 pasaules pandēmijas ietekmē gan valstī kopumā, gan Jūrmalas valstspilsētā 

kopējais tūristu skaits turpina samazināties. Šī situācija ir veicinājusi un joprojām saglabājusi 

pieaugumu ceļošanai pa Latviju. 2021.gada 3.ceturksnī no visiem tūristiem 49,6% bija vietējie 

tūristi, kas ir par 14,2% vairāk nekā pērn.  

Analizējot pilsētas viesu sadalījumu pa valstīm ceturkšņa griezumā, lielākais tūristu skaits 

joprojām ir saglabājies no Baltijas valstīm – no Latvijas (+23,36%), Lietuvas (-39,01%) un 

Igaunijas (-60,42%). Lai arī tūristu skaits no Lietuvas un Igaunijas ir salīdzinoši liels, salīdzinot 

ar iepriekšējā gada šo pašu periodu, tas ir ievērojami samazinājies. Situācija skaidrojama ar 

pagājušā gada pavasarī izveidoto “Baltijas burbuli”, kad tika atcelti ierobežojumi Baltijas valstu 

iedzīvotāju ceļošanai starp Baltijas valstīm un šis burbulis saglabājās arī vasaras mēnešos. Šī 

gada vasarā un rudens iesākumā iedzīvotājiem bija vairāk iespēju ceļot arī uz citiem 

galamērķiem. Savukārt tūristu skaits no Somijas ir ievērojami krities, jo pagājušogad kursēja 

prāmis Rīga-Helsinki, kas bija radījis lielāku tūristu pieplūdumu no Somijas nekā ierasti. 

Salīdzinot tūristu skaitu ar 2019.gadu, kad pandēmija vēl nebija skārusi pasauli, var secināt, ka 

tūrisms pilsētā galvenokārt balstās uz vietējiem tūristiem un tūristiem no Lietuvas. Tūristu 

skaits no abām valstīm šī gada 3.ceturksnī ir bijis ievērojami lielāks nekā 2019.gada 3.ceturksnī. 

Tūristu ģeogrāfiskā segmentācija 2021.gada 3.ceturksnī: 

 

Nakšņojumu skaits pilsētā samazinājies par 15,70%, salīdzinot ar pagājušā gada 3.ceturksni. 

Kopumā tūristu vidējais uzturēšanās ilgums ir saglabājies gandrīz tāds pats kā pagājušogad 

(šogad vidēji 2,3 diennaktis, pagājušogad – 2,4 diennaktis). Ja pagājušogad septembra beigās 

pēc CSP datiem darbojās 49 naktsmītnes, tad šogad tās bija 52 naktsmītnes. Noslogojums 

naktsmītnēs bija 46,0%, salīdzinoši pērn tie bija 49,5%, bet 2019.gadā – 69,3%. Lielākais 

noslogojums bija jūlija mēnesī, sasniedzot 58,1%. 
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1. Latvija 32 832 49,62% +23,36% +103,07% 

2. Lietuva 16 672 25,20% -39,01% +51,21% 

3. Igaunija 4 197 6,34% -60,42% -40,93% 

4. Vācija 2 823 4,27% +37,64% -45,64% 

5. Krievija 1 559 2,36% +15,14% -94,76% 

6. Polija 900 1,36% +81,45% +1,93% 

7. Lielbritānija 724 1,09% +58,77% -54,26% 

8. ASV 666 1,01% +233,00% -58,61% 

9. Somija 553 0,84% -86,04% -86,43% 

10. Ukraina 539 0,81% +247,74% -76,84% 



Apskatot situāciju 3.ceturksnī lielākajās Latvijas pilsētās, var secināt, ka Jelgava (+24,93%) un 

Jēkabpils (+5,77%) ir vienīgās, kas piedzīvojušas tūristu skaitu pieaugumu. Tiesa tūristu skaita 

pieaugums neattiecas uz ārvalstu tūristiem, lai gan Jelgava ir vienīgā, kurai ir bijis izteikti mazs 

ārvalstu tūristu skaita kritums (-1,45%). Attiecīgi lielākais ārvalstu tūristu skaita kritums 

pieredzēts pilsētās, kurās ārvalstu tūristi pirms pandēmijas sastādīja ļoti nozīmīgu tirgus daļu. 

Apkalpoto vietējo tūristu skaits ir pieaudzis gandrīz visās lielajās pilsētās, izņemot Daugavpili 

(-13,78%) un Rēzekni (-4,04%), savukārt Jelgava (+46,56%) un Jūrmala (+23,36%) ir 

piedzīvojušas lielāko vietējo tūristu skaita pieaugumu. 

2021.gada deviņos mēnešos Jūrmalas tūristu mītnēs uzņemtas 102 610 personas - par  22,91% 

mazāk nekā 2020.gada deviņos mēnešos un par 50,44% mazāk nekā 2019.gada deviņos 

mēnešos. Salīdzinoši valstī - pirmajos trīs ceturkšņos tūristu mītnēs uzņemti par 18,7% mazāk 

personu nekā pērn. 


