Tūristu skaits Jūrmalā 2019. gadā pieaudzis par 5,4 %
Saskaņā ar jaunākajiem Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) datiem par Jūrmalas
naktsmītnēm, tūristu skaits Jūrmalā 2019. gadā pieaudzis par 5,4 % (257 659 cilvēki)
salīdzinājumā 2018. gadu. Salīdzinoši valstī tūristu skaits pieaudzis par 1,6%. Kā ierasti Jūrmala
no visām Latvijas pilsētām bijusi otrs iecienītākais galamērķis ārvalstu tūristu un vietējo tūristu
vidū uzreiz aiz galvaspilsētas (8,9% no visiem ārvalstu tūristiem un 9,3 % no vietējiem
tūristiem).
Tūristu ģeogrāfiskā segmentācija 2019. gadā:
Nr.p.k. Valsts

Tūristu skaits, tūkst.

1.
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10.

84 535
58 425
30 486
22 948
9 339
7 481
7 111
5 099
4 972
3 236

Latvija
Krievija
Lietuva
Igaunija
Vācija
Somija
Baltkrievija
Zviedrija
Ukraina
Lielbritānija

Procentuālais
pieaugums
salīdzinot 2018. gadu
+4,3 %
+8,1 %
+9,0 %
-1,8 %
+11,9 %
-9,1 %
9,9 %
+31,6 %
+28,7 %
+3,3 %

Nakšņojumu skaits Jūrmalā 2019. gadā ir palielinājies par 2,3% (kopā 683 469 diennaktis).
Statistikas dati rāda, ka kopējais tūristu skaits ir palielinājies, taču samazinās vidējais
uzturēšanās ilgums. Vidējais uzturēšanās ilgums Jūrmalas naktsmītnēs sastāda aptuveni 2,7
diennaktis. Vislielākais vidējais uzturēšanās ilgums ir bijis viesiem no Baltkrievijas (9,4
diennaktis), Uzbekistānas (5,4 diennaktis), Izraēlas (3,7 diennaktis), Vācijas (3,3 diennaktis) un
Kazahstānas (3 diennaktis).
Lielākā daļa jeb 67 % no tūristu kopējā skaita 2019. gadā kūrortpilsētā bija ārvalstu tūristi un
33 % - viesi no Latvijas. Salīdzinājumā ar 2018. gadu par 4,3 % pieaudzis vietējo tūristu skaits,
savukārt ārvalstu tūristu bija par 5,9 procentiem vairāk. Lielākais pieaugums salīdzinājumā ar
iepriekšējo gadu vērojams no Zviedrijas (+31,6 %), Ukrainas (+28,7 %), Izraēlas (+19,5 %),
Vācijas (+11,9 %), Baltkrievijas (+9,9 %), Lietuvas (+9,0 %), Krievijas (+8,1 %) un Latvijas (+4,3
%).
2019. gada 4. ceturksnī (oktobris – decembris) tūristu skaits pieaudzis par 8,7 %, salīdzinot ar
tādu pašu periodu 2018. gadā. Visvairāk tūristu uzņemti no Latvijas (+14,9 % jeb 25 532
tūristi), Krievijas (+20,4 % jeb 7 330 tūristi), Lietuvas (+28,7 % jeb 6 532 tūristi), Igaunijas (-26,6
% jeb 4 541 tūrists), Baltkrievijas (+10,4 % jeb 1 134 tūristi), Vācijas (-28,7 % jeb 734 tūristi),
Lielbritānijas (+28,9% jeb 624 tūristi), Ukrainas (+12,0 % jeb 541 tūrists), Izraēlas (+178,0 % jeb
465 tūristi) un Zviedrijas (-32,0 % jeb 431 tūrists). Lielākais gultas vietu noslogojums bijis
kūrorta rehabilitācijas centros un sanatorijās (58,0 %).
Raugoties gada griezumā, visnoslogotākās naktsmītnes ir bijušas jūlija mēnesī –
kūrortviesnīcās noslogojums sasniedza 89,1 %, bet kūrorta rehabilitācijas centros un
sanatorijās – 80,6 %. CSP dati liecina, ka, salīdzinot ar 2018. gadu, periodā no jūlija līdz
septembrim noslogojums pieaudzis viesnīcās, viesu mājās, brīvdienu mājās un viesu dzīvokļos,

savukārt nesezonā (pirmajā un ceturtajā ceturksnī) noslogojums pieaudzis kūrortviesnīcās un
rehabilitācijas centros. Jūrmala arvien biežāk tiek izvēlēts kā galamērķis arī rudenī un ziemā.
Kūrortviesnīcās pieejams spa piedāvājums un konferenču rīkošanas iespējas, savukārt
rehabilitācijas centros un sanatorijās – ārstniecības programmas. Lielākais numuru skaits
naktsmītnēs ir pieejams laika periodā no aprīļa līdz jūnijam, kad 62 naktsmītnes nodrošināja
6 974 gultasvietas. Jāpiebilst, ka vasaras mēnešos daļa viesu par naktsmītni izvēlas privātus
apartamentus un vasarnīcas, kas netiek iekļauti šajos statistikas datos.
Viesnīcās un līdzīgās mītnēs visvairāk tūristu ir palikuši no Latvijas, Krievijas un Lietuvas, viesu
mājās – no Lietuvas, Krievijas un Latvijas, savukārt kempingos – no Lietuvas, Vācijas un
Igaunijas.
Vislielākais tūristu skaita pieaugums bija vērojams 2019. gada 2. ceturksnī (aprīlis – jūnijs) un
3 ceturksnī (jūlijs – septembris). Kā arī šajā laika periodā bija izteikts ārvalstu viesu īpatsvars
– 70 procenti 2. ceturksnī un 83 procenti 3. ceturksnī.

