
Ievērojami pieaudzis tūristu skaits no Baltijas valstīm 

 

Saskaņā ar jaunākajiem Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) datiem, par 21% 

samazinājies tūristu skaits (75 246 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 ārvalstu tūristu vidū uzreiz aiz galvaspilsētas.  

Joprojām Covid-19 pandēmijas ietekmē valstī kopumā, gan Jūrmalas pilsētā kopējais tūristu 

skaits turpina samazināties. Tomēr pandēmija ir veicinājusi ceļošanu pa Latviju, tajā skaitā ir 

pieaudzis vietējo tūristu skaits, 3.ceturksnī 35,4% no visiem tūristiem bija vietējie tūristi, 

salīdzinoši 2019.gadā tie bija 16,9%. 

Analizējot pilsētas viesu sadalījumu pa valstīm visa ceturkšņa griezumā, ievērojams tūristu 

skaita pieaugums vērojams no Lietuvas (+147,9%), Latvijas (+64,6%) un Igaunijas (49,3%). 

Nakšņojumu skaits samazinājies par 31,8%, salīdzinot ar pagājušā gada 3.ceturksni. Kopumā 

tūristi Jūrmalā ir uzturējušies īsāku laika periodu nekā pērn (šogad vidēji 2,4 diennaktis, 

pagājušogad – 2,8 diennaktis). Visilgāk pilsētā uzturējušies tūristu no Polijas - 5,4 diennaktis, 

pērn tās bijušas 3,2 diennaktis. Ja pagājušogad septembra beigās pēc CSP datiem darbojās 56 

naktsmītnes, tad šogad tās bija 49 naktsmītnes. 

Tūristu ģeogrāfiskā segmentācija 2020.gada 3.ceturksnī: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Noslogojums naktsmītnēs bija 49,5%, salīdzinoši šajā periodā pērn tie bija 69,3%. Lielākais 

noslogojums bijis augusta mēnesī (61,2%), savukārt pērn lielākais noslogojums kā jau ierasti 

bija jūlijā (81,1%). Lielākais noslogojums jūlija un augusta mēnešos vērojams kūrortviesnīcās, 

savukārt septembrī – kūrorta rehabilitācijas centros un sanatorijās. Ja salīdzina pa mēnešiem, 

tad var secināt, ka procentuāli vismazākais noslogojuma samazinājums vērojams septembra 

mēnesī – šogad noslogojums bija 31,3%, pagājušogad 48,1%. Tas izskaidrojams ar salīdzinoši 

labiem laikapstākļiem, kā arī septembra beigās 5 Jūrmalas naktsmītnes piedalījās mārketinga 

kampaņā – 20% nakšņošanai Jūrmalā. Kā arī visos naktsmītņu veidos pa mēnešiem ir 

samazinājies noslogojums, izņemot brīvdienu un viesu mājās, kur noslogojums septembrī ir 

palielinājies par 2,6%. Cilvēki labprāt šajā pandēmijas skartajā laikā izvēlējās pavadīt laiku 

naktsmītnēs, kur nesastaptu pūli ar citiem tūristiem. 

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

samazinājums salīdzinot 

ar 2019. gada 3.ceturksni 

1. Lietuva 27 337 +147,9% 

2. Latvija 26 615 +64,6% 

3. Igaunija 10 605 +49,3% 

4. Somija 3 962 -2,8% 

5. Vācija 2 051 -60,5% 

6. Krievija 1 354 -95,4% 

7. Polija 496 -43,8% 

8. Lielbritānija 456 -71,2% 

9. Francija 210 -69,4% 

10. ASV 200 -87,6% 



Tūristu ģeogrāfiskā segmentācija pa mēnešiem: 

Jūlijs Augusts Septembris 

Nr. 

p.k. 

Valsts Tūristu 

skaits 

Izmaiņas, 

salīdzinot ar 

2019. gada jūliju  

Nr. 

p.k. 

Valsts Tūristu 

skaits 

Izmaiņas, salīdzinot 

ar 2019. gada 

augustu  

Nr. 

p.k. 

Valsts Tūristu 

skaits 

Izmaiņas, salīdzinot 

ar 2019. gada 

septembri 

1. Lietuva 10 685 +162,2% 1. Lietuva 14 956 

 

+178,1% 1. Latvija 

 

8 527 

 

+55,9% 

2. Latvija 8 602 +74,6% 2. Latvija 9 486 +64,3% 2. Lietuva 1 696 +7,8% 

3. Igaunija 4 695 +68,7% 3. Igaunija 5 106 +69,9% 3. Igaunija 804 -38,9% 

4. Somija 2 664 -2,9% 4. Somija 1 069 +15,4% 4. Krievija 311 -92,2% 

5. Vācija 1 002 -54,7% 5. Vācija 885 -56,4% 5. Somija 229 -43,2% 

6. Krievija 595 -95,3% 6. Krievija 448 -96,6% 6. Vācija 164 -82,8% 

 

Viesu skaits kopš pavasara mēnešiem un jūnija ir strauji palielinājies. Vasaras mēnešos epidemioloģiskā situācija Latvijā bija salīdzinoši labāka nekā citviet 

Eiropā, tādēļ bija izteikts tūristu skaita pieaugums no Baltijas valstīm, kā arī tika realizēta Jūrmalas vasaras kampaņa ar dažādiem Jūrmalas tūrisma uzņēmumu 

piedāvājumiem. Šo situāciju kopums ir veicinājis vietējo tūristu ceļošanu pa Latviju, kā arī epidemiologi Latvijas iedzīvotājus aicināja rūpīgi izvērtēt vēlmi 

doties uz ārvalstīm, kur iespēja saslimt un atvest infekciju uz mājām bija augstāka. Baltijas valstu ceļošanas “burbulis” saglabājās arī vasaras mēnešos - CSP 

dati parāda, ka kaimiņvalstīm Latvija kā galamērķis, tai skaitā Jūrmala, šķita piemērota vasaras atpūtas vieta. Jāteic, ka šogad arī laikapstākļi bija ļoti atbilstoši 

vasaras atpūtai pludmalē. Augusta mēnesī novērojams arī tūristu skaita pieaugums no Somijas. Tas skaidrojams ar to, ka jūnija beigās tika atklāts jauns prāmju 

maršruts Helsinki-Rīga, kā arī Latvija kā galamērķis kopumā tika pastiprināti popularizēta Somijā (aktivitāti veica Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra). 

Vislielākais tūristu skaita samazinājums bija vērojams no Krievijas, kas ierasti bija lielākā ārvalstu tūristu ģenerējošā valsts. Krievijā kopš 30.marta uz nenoteiktu 

laiku tiek ierobežota transportlīdzekļu kustība pār Krievijas sauszemes robežu. Krievijas pilsoņi drīkstēja izbraukt no valsts, lai parūpētos par slimiem 

radiniekiem, kuri dzīvo citās valstīs, vai arī lai brauktu uz darbu vai mācībām. Izbraukšana no valsts tika atļauta arī Krievijas pilsoņiem, kuriem nepieciešams 

ārzemēs saņemt medicīnisko palīdzību.  

Kopumā Eiropas valstu valdības aicināja iedzīvotājus būt piesardzīgiem un neceļot, kā arī, mainoties saslimstības rādītājiem, bija jāievēro pašizolācija. Lai arī 

kopējā ceturkšņa rādītāji ir ar negatīvu zīmi, jāteic, ka, esošajos apstākļos un salīdzinot ar citiem galamērķiem, Jūrmalā siltā vasaras sezona ir aizritējusi gana 

veiksmīgi, balstoties uz vietējiem tūristiem un tūristiem no kaimiņvalstīm. 

 


