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PĀRSKATS 

 

Tūrisms pēdējo divu gadu laikā ir viena no visvairāk skartajām nozarēm visā pasaulē, 

t.sk. Latvijā un Daugavpilī. Salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem, 2020. un 2021. gada tenden-

ces galvenokārt ir saistītas ar iekšzemes tūrisma pieaugumu un ārvalstu tūristu skaita samazi-

nājumu.  

2021. gadā cilvēkiem bija mazāka iespēja ceļot tālāk no savām mājām ierobežojumu 

dēļ, tāpēc pieprasījums pēc vietējā tūrisma pieauga. Daudzi atcēla savus ārvalstu ceļojumus 

saistībā ar joprojām esošajām bailēm par inficēšanās riskiem. Savukārt vēl viens tam iemesls 

bija ekonomiskā situācija, jo pandēmijas dēļ virkne cilvēku ir zaudējuši darbu vai ir samazinā-

jušies viņu ienākumi. 2021. gadā, tāpat kā iepriekšējā gadā,  tūrisma nozari “glāba” iekšzemes 

tūristu vēlme doties ceļojumā, redzēt vēl neredzēto Latvijā un izvairīties no spriedzes un 

stresa, kas radās Covid-19 vīrusa izplatības ierobežojumu dēļ.  

Daugavpils pilsētas pašvaldības tūrisma attīstības un informācijas aģentūra ik gadu ap-

kopo datus par Daugavpils pilsētas tūrisma, kultūras un aktīvās atpūtas iestāžu apmeklējumu. 

2021. gadā Daugavpilī tika reģistrēti 199 407 Latvijas un ārvalstu tūristu apmeklējumi. Dati 

liecina, ka 2021. gadā, tāpat kā 2020. gadā, ir samazinājies apmeklējumu skaits tūrisma objek-

tos un viesu skaits Daugavpils tūristu mītnēs. Lai arī 2021. gadā Daugavpils tūrisma objektos 

bija vairāk par 125 tūkst. apmeklējumu, salīdzinot ar 2020. gadu, tas ir kritums par 31%. 

2021. gadā Daugavpils objektos viesojās 90% iekšzemes tūristu un 10% ārvalstu 

viesu. Tūrisma rādītāji liecina, ka ir pieaudzis iekšzemes ceļotāju īpatsvars, jo 2019. gadā 

78% no kopējā apmeklējumu skaita bija iekšzemes ceļotāju apmeklējumi, 2020. gadā - 87%, 

savukārt 2021. gadā – 90%.  Kopumā Daugavpili apmeklēja viesi no 42 pasaules valstīm. 

Visvairāk ārvalstu tūristu apmeklējumu bija no Lietuvas - 46% (skaits % no kopējā ārvalstu 

apmeklējumu skaita, izņemot objektu rīkoto pasākumu apmeklējumus), Polijas – 7%, Igauni-

jas – 6%, Apvienotās Karalistes – 5%, Vācijas – 4%, Krievijas – 4%, Baltkrievijas – 2%, 

ASV – 2%, Ukrainas – 2%, Norvēģijas – 2%, Itālijas – 1% un citām valstīm. Neskatoties uz 

ierobežojumiem, Daugavpilī ieradās tūristi pat no tādām tālām valstīm kā Japāna, Kanāda, 

Portugāle, Ķīna, Indija, Austrālija, Kolumbija u.c. 

Saskaņā ar Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) apkopotajiem datiem, Daugavpilī 

2021. gadā ir nakšņojušas 30 284 personas. Kopējais pavadīto nakšu skaits Daugavpils 

naktsmītnēs sasniedza 43 741 nakti, no tam ārvalstu viesu pavadīto nakšu skaits bija 6 709 

naktis.  
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Neskatoties uz to, ka pašreizējie pasaules apstākļi turpina ietekmēt tūrisma nozari, 

Daugavpilī tiek atklāti un piedāvāti jauni tūrisma produkti. 2021. gadā Daugavpils cietoksnī 

tika atklāta jauna konferenču zāle “Konferenču telpa 13”, kas pozitīvi ietekmē pilsētas darī-

juma tūrisma potenciālu. Daugavpilī tiek piedāvāts jauns inovatīvs tūrisma produkts – ekskur-

sija ar elektrobusu. Šīs ekskursijas laikā var apskatīt visus nozīmīgākos Daugavpils tūrisma 

objektus un arhitektūru ekoloģiskā veidā, ātri un pieejami. Daugavpils cietoksnī tika atklāta 

jauna ekspozīcija “Nikolaja vārti -durvis pagātnē” un tika izbūvēta promenāde gar Daugavas 

upes krastu. 2021. gadā durvis vēra vaļā arī jauni ēdinātāji, piemēram, “Dubrovin Bar and 

Grill”,  “Buffet”, “Testo” un “RAI”.  

2021. gadā tūrisma objekti periodiski tika slēgti ierobežojumu dēļ, tādēļ ir samazinā-

jies apmeklētāju un tūristu grupu skaits. 2021. gadā tūristus visvairāk ir interesējuši muzeji un 

ekspozīcijas, dabas objekti un aktīvās atpūtas iespējas. Par apmeklētākajiem tūrisma objek-

tiem, kuros veic apmeklētāju un pasākumu apmeklējumu uzskaiti, 2021. gadā kļuva Daugav-

pils Marka Rotko mākslas centrs (41 901 apmeklējumi), Daugavpils cietokšņa Kultūras un in-

formācijas centrs un 1. krasta lunete (24 020 apmeklējumi), Latgales zoodārzs (18 927 ap-

meklējumi), Šmakovkas muzejs (17 516 apmeklējumi), Daugavpils Novadpētniecības un 

mākslas muzejs (10 116 apmeklējumi), Daugavpils skrošu rūpnīca (3 800 apmeklējumi), Lat-

gales Centrālās bibliotēkas Ģimenes digitālo aktivitāšu centrs (2 697 apmeklējumi), vēstu-

risko tērpu ekspozīcija “Atmiņu lāde” un mākslas galerija "Baltais zirgs" (2 413 apmeklē-

jumi), retro automobiļu ekspozīcija “RetroGaraž-D" (1 029 apmeklējumi) un citi objekti. Mē-

neši, kuros tika reģistrēts vislielākais apmeklējumu skaits bija jūnijs, jūlijs, augusts, septem-

bris un decembris.  

2021. gadā Daugavpils Tūrisma informācijas centrā (TIC) tika reģistrēti 11 184 infor-

mācijas pieprasījumi. Lielākais informācijas pieprasījumu skaits bija maijā, jūnijā, jūlijā un 

augustā. Pirmajā vietā ierindojās pašmāju informācijas pieprasītāji (91% no kopējā Latvijas 

un ārvalstu informācijas pieprasītāju skaita), 9% bija ārzemnieki. Šogad Daugavpils Tūrisma 

informācijas centru apmeklēja tūristi no Lietuvas, Vācijas, Polijas, Igaunijas, ASV, Francijas, 

Nīderlandes, Krievijas, Apvienotās Karalistes un citām valstīm. Daugavpils TIC viesojās gan 

individuālie tūristi, gan arī ģimenes ar bērniem, kas izvēlējās Daugavpili kā savu tūrisma gala-

mērķi vai devās vairākdienu braucienā uz Latgali. Tūristi vērsās TIC pēc informācijas par ap-

skates vietām, aktīvās atpūtas iespējām un dabas objektiem, satiksmi, infrastruktūru, pasāku-

miem un cita veida informāciju.   

Tūrisma datu analīze liecina, ka Daugavpils ir pievilcīgs tūrisma galamērķis un Dau-

gavpils tūrisma pakalpojumi ir pieprasīti, tāpēc ir liela cerība, ka pandēmijas periods beigsies 

un tūrisma bizness atgūs pozitīvu attīstības tendenci. 
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Informāciju sagatavoja: 

Daugavpils pilsētas pašvaldības tūrisma attīstības un informācijas aģentūra 

Tālr.: +371 65422818; +371 26444810 

E-pasts: turisms@daugavpils.lv   

Web: www.visitdaugavpils.lv  

mailto:turisms@daugavpils.lv
http://www.visitdaugavpils.lv/
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