
Apskatot Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) sniegtos datus par 2020.gada 9 

mēnešiem, var secināt, ka Jūrmalas pilsētā laika periodā no janvāra līdz septembrim viesu skaits 

samazinājies par 35,7% un nakšņojumu skaits samazinājies par 39,6%. Samazinājies ir arī 

vidējās uzturēšanās ilgums  – 2019.gada 9 mēnešos tās bija 2,6 diennaktis, bet 2020.gadā – 2,5 

diennaktis. Tūristu skaita samazinājums radies Covid-19 pandēmijas ietekmē, toties ir 

pieaudzis vietējo tūristu īpatsvars – 2019.gada 9 mēnešos tie bija 28,5%, bet 2020.gadā 42,0%. 

9 mēnešu periodā tūristu skaita izmaiņas ar pozitīvu zīmi vērojamas tikai tūristiem no Lietuvas. 

Salīdzinoši mazs samazinājums vērojams vietējiem tūristiem un tūristiem no Igaunijas.  

Tūristu ģeogrāfiskā segmentācija 2020.gada 9 mēnešos: 

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

samazinājums salīdzinot ar 2019. 

gada 9 mēnešiem 

1. Latvija 55 903 -5,3% 

2. Lietuva 37 937 +58,4% 

3. Igaunija 17 105 -7,1% 

4. Krievija 7 639 -85,0% 

5. Somija 4 707 -33,8% 

6. Vācija 2 861 -66,8% 

 

Kā jau iepriekš tika minēts, Jūrmalā tūristu skaita samazinājums 2020.gada deviņos mēnešos 

bija -35,7%, savukārt Latvijā kopumā tūristu mītnēs uzņemti par 43,7% personu mazāk nekā 

pērn. Ja salīdzinām tūristu skaita izmaiņas šī gada 9 mēnešos ar citām Latvijas pilsētām, tad 

lielākais apkalpoto personu skaitu un pavadīto nakšu skaita samazinājums ir vērojams 

galvaspilsētā Rīgā (attiecīgi -57,1% un -53,8%).  

Tūristu un nakšņojumu skaita % izmaiņas Latvijas pilsētās 2020.gada 9 mēnešos: 

 

Apkalpotās 

personas 

…ārvalstu 

viesi 

…vietējie 

viesi 
Pavadītās 

naktis 

...ārvalstu 

viesi 

…vietējie 

viesi 

Latvija -43,7 -56,6 -15,7 -43,3 -54,9 -16,1 

Rīga -57,1 -60,7 -32,7 -53,8 -57,6 -29,4 

Daugavpils -39,6 -64,8 -19,3 -41,7 -63,9 -23,7 

Jēkabpils -39,1 -64,1 -33,3 -37,4 -60,3 -33,3 

Jūrmala -35,7 -47,8 -5,2 -39,6 -55,4 -6,2 

Liepāja -12,9 -24,8 -4,9 -13,0 -25,5 -1,5 

Rēzekne -33,4 -71,8 7,5 -28,3 -68,2 12,9 

Valmiera -25,0 -39,4 -13,7 -41,2 -58,8 -27,1 

Ventspils -8,9 -13,7 -4,0 -15,8 -15,8 -15,8 

 

Kā var redzēt tabulā, tādās pilsētās kā Rēzeknē, Valmierā, Liepājā un Ventspilī ir bijis mazāks 

procentuālais tūristu skaita samazinājums nekā Jūrmalā. Tāpat daļā no šīm pilsētām ārvalstu 

viesu skaita samazinājums ir mazāks nekā Jūrmalā. To varētu skaidrot ar faktu, ka Jūrmalā 

vēsturiski ļoti liela tūristu daļa ir tieši ārvalstu tūristu un esošās Covid-19 situācijas ietekmē 

ievērojami ir samazinājies, piemēram,  tūristu skaits no Krievijas, kas līdz šim bijusi lielākā 

ārvalstu tūristu ģenerējošā valsts. CSP dati parāda, ka šajos apstākļos vietējie tūristi, it sevišķi 

3.ceturksnī, ir ceļojuši pa Latviju vairāk kā ierasts, tādēļ 9 mēnešu griezumā tūristu skaita 

kritums nav tik liels. Tabulā var redzēt, ka Jūrmalā ir bijis viens no mazākajiem vietējo tūristu 

skaita samazinājumiem. 



Pilsētās pavadīto diennakšu skaits: 

 2020 2019 Izmaiņas, % 

Latvija 1,9 1,9 0,0 

Rīga 2,1 2,0 0,1 

Daugavpils 1,4 1,5 -0,1 

Jēkabpils 2,5 2,4 0,1 

Jūrmala 2,5 2,7 -0,2 

Liepāja 1,7 1,7 0,0 

Rēzekne 1,5 1,4 0,1 

Valmiera 2,1 2,7 -0,6 

Ventspils 2,2 2,4 -0,2 

 

Visās pilsētās ir samazinājies arī pavadīto nakšu skaits, bet vidējās uzturēšanās ilgums tikai 

Liepājai, Rēzeknei, Jēkabpilij un Rīgai saglabājās tādā pašā līmenī, pārējām pilsētām minimāli 

samazinājās. 

Ja 1. un 2.ceturksnī tūristu skaits samazinājās visās pilsētās, tad kopējais tūristu skaits 

3.ceturksnī Valmierā (+10,9%), Ventspilī (+14,0%) un Liepājā (+15,3%) bija ar pieaugošu 

tendenci, savukārt Ventspils bija vienīgā pilsēta, kurai pieauga ārvalstu tūristu skaits (+5,0%) 

un Liepāja vienīgā pilsēta, kurai pieauga pavadīto nakšu skaits (+13,1%). 

Konkrēti apskatot un salīdzinot datus par Liepāju un 3.ceturksni, var secināt, ka 

Liepājas naktsmītnēs apkalpoti par 15% vairāk viesu nekā pērn šajā pašā periodā, savukārt 

pavadīto nakšu skaits ir pieaudzis par 13% un vidēji pavadītas 1,7 diennaktis. Jūrmalā šajā 

periodā naktsmītnēs apkalpoto cilvēku skaits samazinājies par 21,0% un nakšņojumu skaits 

samazinājies par aptuveni 31% un vidēji pavadītas 2,4 diennaktis.  

Liepājas viesnīcu vidējais gultasvietu noslogojums gada trešajā ceturksnī bijis 48%, kas 

salīdzinājumā ar pagājušo gadu ir samazinājies par 6%, savukārt Jūrmalā gultasvietu 

noslogojums bija 49,5%, kas ir par 19,8% mazāk nekā pērn. Liepājas naktsmītnēs Latvijas 

tūristu skaits palielinājās par 33%, savukārt Jūrmalas naktsmītnēs par  64,6%. Liepājā visvairāk 

ārvalstu viesu bijuši no Lietuvas (+89%), Igaunijas (+83%), Vācijas (-59%), Somijas (+47%), 

Polijas (-30%) un Krievijas (-86%), savukārt Jūrmalā – no Lietuvas (+147,9%), Igaunijas 

(49,3%), Somijas (-2,8%), Vācijas (-60,5%) un Krievijas (-95,4%). 

Lai arī 2020.gada 3.ceturknī kopējā tūristu skaita izmaiņas Liepājai ir ar pozitīvāku tendenci 

nekā Jūrmalai, tūristi Jūrmalā ir izvēlējušies pavadīt ilgāku laiku un ievērojami vairāk pieaudzis 

vietējo tūristu skaits. Tā kā Jūrmalā vienmēr ir bijis izteikti lielāks ārvalstu nekā vietējais tūristu 

skaits, tad esošās Covid-19 situācijas ietekmē ievērojami kritās tūristu skaits no daudzām 

nozīmīgām tūristu ģenerējošām valstīm un, lai gan tūristu skaits no Baltijas valstīm bija 

visaugstākais kāds pieredzēts, tas nespēja kopējo tūristu skaitu ievest pozitīvā tendencē. 

Piemēram, Liepājas gadījumā 2019.gada 3.ceturksnī 70,2% no kopējā tūristu skaita sastādīja 

tūristi no Baltijas valstīm (šogad 89,9%), savukārt Jūrmalā tādā pašā periodā pērn bija 35,9% 

tūristu no Baltijas valstīm (šogad tie ir 85,8%). 

 


