
Jūnijā pieaudzis tūristu skaits no Lietuvas, Igaunijas un Latvijas 

Saskaņā ar jaunākajiem Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) datiem, par 71,5% 

samazinājies tūristu skaits (20 171 cilvēks) Jūrmalā šī gada 2. ceturksnī (no aprīļa līdz jūnijam), 

salīdzinot ar to pašu periodu pērn. Jūrmala no visām Latvijas pilsētām joprojām bijusi otrs 

iecienītākais galamērķis ārvalstu tūristu vidū uzreiz aiz galvaspilsētas un trešais iecienītākais 

galamērķis Latvijas tūristu vidū uzreiz aiz galvaspilsētas un Liepājas. 

Analizējot pilsētas viesu sadalījumu pa valstīm, 2. ceturksnī visvairāk tūristu ir bijis no 

Latvijas (-57,4%), Lietuvas (-24,1%), Igaunijas (-48,9%), Somijas (-82,9%), Vācijas (-90,0%) 

un Krievijas (-98,2%). Nakšņojumu skaits, salīdzinot ar tādu pašu periodu pērn, ir samazinājies 

par 73,2%. Vienīgā valsts, no kuras ir pieaudzis nakšņojumu skaits ir Uzbekistāna. Tūristi vidēji 

ir uzturējušies 2,4 diennaktis. Noslogojums tūristu mītnēs ir samazinājies par 36,3%. Lielākais 

noslogojums bijis kūrortviesnīcās un kūrorta rehabilitācijas centros un sanatorijās. Jūrmalas 

naktsmītnēs visilgāk uzturējušies tūristi no Uzbekistānas, Krievijas un Lielbritānijas. 

Novērojams liels tūristu skaita samazinājums, jo pasaulē izplātījās Covid-19 pandēmija. 

Latvijas Republikā tika izsludināts ārkārtas stāvoklis no 12.marta līdz 10.jūnijam, valsts 

robežas tika slēgta un vairāki Jūrmalas izmitināšanas uzņēmumi tika īslaicīgi aizvērti. Lielākais 

tūristu skaita kritums piedzīvots aprīļa mēnesī, kad tūristu skaits samazinājies par 98,3%, maija 

mēnesī – 93,2%. Aprīlī 91,2% no nakšņotājiem bija vietējie tūristi, maijā – 62,7%, attiecīgi 

2019.gadā tie bija 41,6% un 30,5%.  

Dati par jūnija mēnesi liecina, ka tūristu skaita lejupslīdošā tendence samazinās. 

2020.gada jūnijā tūristu skaits samazinājās par 40,2%, salīdzinot ar tādu pašu periodu pērn. 

Toties ir pieaudzis tūristu skaits no Lietuvas, Igaunijas un Latvijas. Tāpat no augstāk minētajām 

valstīm pieauga arī nakšņojumu skaits. Jūnija mēnesī lielākais noslogojums bija 

kūrortviesnīcās, sasniedzot 40,8%.  Jūnijā no visiem Jūrmalā nakšņojošajiem tūristiem 47,6% 

bija vietējie tūristi (2019.gada jūnijā tie bija 22,6%). 

Tūristu ģeogrāfiskā segmentācija 2020.gada jūnijā 

 Valsts Apkalpoto personu skaits Izmaiņas %, salīdzinot ar 

2019. gada jūniju 

1. Latvija 7 762 +12,3% 

2. Lietuva 5 913 +46,9% 

3. Igaunija 3 228 +23,7% 

4. Somija 489 -75,1% 

5. Vācija 281 -83,1% 

6. Krievija 237 -96,3% 
 

Šajā ceturksnī izteikti lielākais tūristu skaits ir bijis no Baltijas valstīm. To izskaidro 

fakts, ka Baltijas valstis no 15. maija atvēra iekšējās robežas iedzīvotāju brīvai kustībai, kamēr 

robežas ar pārējām valstīm vēl bija slēgtas. Tika izveidots saucamais “Baltijas valstu burbulis”. 

Jūnijā pieauga vietējo tūristu skaits, jo ceļot uz ārvalstīm daudziem joprojām šķiet nedroši 

valdošās situācijas dēļ. Novērojama izteikta tendence, ka cilvēki ceļo valsts iekšienē un uz 

kaimiņvalstīm.    

Tūristu skaita pieaugumu no Baltijas valstīm var skaidrot ar faktu, ka jūnija mēnesī tika 

realizēta Jūrmalas pilsētas tūrisma mārketinga kampaņa  šajos tirgos, kā arī Latvijas Investīciju 

Attīstības Aģentūra (LIAA) realizēja kampaņu Covid-19 krīzē cietušās tūrisma nozares 

attīstībai. Savukārt ierasti lielais tūristu skaits no Krievijas joprojām jūnijā mēnesī bija mazs, 

jo no 27. marta tika pārtraukta starptautiskā aviosatiksme, savukārt no 30.marta uz nenoteiktu 



laiku tiek ierobežota transportlīdzekļu kustība pār Krievijas sauszemes robežu. Krievijas pilsoņi 

drīkst izbraukt no valsts, lai parūpētos par slimiem radiniekiem, kuri dzīvo citās valstīs, vai arī 

lai brauktu uz darbu vai mācībām. Izbraukšana no valsts atļauta arī krieviem, kuriem 

nepieciešams ārzemēs saņemt medicīnisko palīdzību. Iespējams, tūristu skaita samazinājums 

no Somijas nav tik procentuāli liels kā no Vācijas, jo Somijā saslimstības situācija šajā valstī ir 

stabilāka nekā Vācijā, kā arī vasarā tika atklāts līdz šim nebijis kruīza kuģa maršruts Rīga-

Helsinki. 

Kopumā 2020.gada 1.pusgadā tūristu skaits samazinājies par 48,2% un nakšņojumu 

skaits samazinājies par 46,9%, salīdzinot ar tādu pašu periodu pērn. Šajā periodā puse no 

tūristiem ir bijuši vietējie tūristi (2019.gada 1.pusgadā tie bija 38,3%), kam sekoja tūristi no 

Lietuvas, Igaunijas, Krievijas.  

Tūristu ģeogrāfiskā segmentācija 2020.gada 1.pusgadā 

 Valsts Apkalpoto personu skaits Izmaiņas %, salīdzinot ar 

2019. gada 1.pusgadu 

1. Latvija 29 288 -31,63% 

2. Lietuva 10 600 -18,01% 

3. Igaunija 6 500 -42,49% 

4. Krievija 6 285 -70,59% 

5. Baltkrievija 1 064 -67,30% 

6. Vācija 810 -76,26% 

7. Somija 745 -75,42% 

8. Ukraina 424 -79,85% 

9. Lielbritānija 404 -60,74% 

10. Zviedrija 244 -86,78% 
 

Lielākais tūristu skaits bijis jūnijā un janvārī. Ja gada pirmajos mēnešos lielākais noslogojums 

bija kūrorta rehabilitācijas centros un sanatorijās, tad jūnijā – kūrortviesnīcās. Vidēji tūristi 

uzturējušies 2,6 diennaktis. Visvairāk nakšu Jūrmalas naktsmītnēs pavadījuši tūristi no 

Baltkrievijas un Uzbekistānas. 

2020.gada 2.ceturksnis Covid-19 pandēmijas izplatības dēļ ir ļoti ietekmējis statistiku par 

1.pusgadu kopumā. Pirmkārt, tas saistīts ar mūsu valsts robežas slēgšanu un aviosatiksmes un 

sauszemes satiksmes slēgšanu. Joprojām no Starptautiskās lidostas “Rīga” starptautiskie 

pasažieru pārvadājumi netiek veikti uz valstīm, kur kumulatīvais 14 dienu saslimstības rādītājs 

uz 100 000 iedzīvotājiem ir lielāks par 25. Otrkārt, jānorāda, ka katra no valstīm veic savus 

ierobežojošos pasākumus. Piemēram, Vācija pilnībā savas robežas atvēra tikai 15.jūnijā, Polijā 

robežas tika slēgtas līdz 12.jūnijam, kas ietekmēja citu Eiropas valstu iedzīvotāju kustību uz 

Lietuvu un pārējām Baltijas valstīm. Zviedrijā joprojām valdība aicina atcelt iekšzemes un 

ārvalstu braucienus. Kopumā Latvijā novērojama zema saslimstības intensitāte (saslimstības 

gadījumi uz iedzīvotāju skaitu), tādēļ ceļot gribētāji no valstīm, kurām  saslimstības rādīji ir 

salīdzinoši zemi un robežas ir atvērtas, labprāt izvēlās Latviju, tai skaitā Jūrmalu, par savu 

galamērķi.  

 

 

 


