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ANOTĀCIJA
Edīte Siliņa. Bakalaura darbs. ”Dižznotiņu” kūts pārbūve pirts vajadzībām. – Rīga:
Ekonomikas un kultūras augstskola, 2019.
Darba apjoms ir 73 lappuses (neieskaitot pielikumus). Darbs satur 10 pielikumus uz 10 lpp.
Bakalaura darbs sastāv no Ievada, Analītiskā apskata daļas, Situācijas izpētes daļas, Pētījumu
rezultātu daļas, Secinājumu un Priekšlikumu daļas un Izmantotās literatūras un informācijas
avotu saraksta. Tas satur 17 attēlus, 10 pielikumus un 32 izmantotās literatūras un informācijas
avotus.
Pētījuma aktualitāte: Pasūtītājs ir sertificēts pirtnieks, bet pašam pirts ēka vēl nav. Pirtniekam
ir vēlme ierīkot pirti netālu no dzīvojamās mājas - ēkā, kas vēsturiski ir celta kā kūts. Lai pirts
spētu pildīt savu funkcionalitāti un estētisko baudījumu, kūts ēku nepieciešams pārbūvēt. Šis
projekts un interjera dizains ir nepieciešams, lai pirtnieks, caur sakārtotu telpu un vidi, varētu
apmeklētājus izglītot par latvisko pirts kultūru, attīrīt garu un miesu, kā arī vairot izpratni par
pirts rituāliem gados jaunākai paaudzei, kas šīs zināšanas nodotu tālāk.
Pētījuma mērķis: ir izpētīt Latvijas pirts telpas daudzveidību un izstrādāt interjera dizaina
priekšlikumu “Dižznotiņu” kūts pārbūvei par pirts telpām.
Pētījuma metodes: Ekspertu intervija ar mērķi noskaidrot efektīvākos veidus pirts būvniecībā.
Darba autore veic aprakstošo metodi, lai varētu apskatīt dažādās iespējas pirts izbūvē un
izveidotu precīzāko pirts piedāvājumu. Tiek veikta foto analīze, apsekošana dabā, modelēšana
un sintēze.
Sasniegtie rezultāti: Izstrādāts dizaina piedāvājums Dižznotiņu” kūts pārbūvei pirts
vajadzībām.
Atslēgas vārdi: pirts, pārbūve, latviskā pirts.

ANNOTATION
Edite Silina. Bachelor Thesis. Reconstruction of the shed “Dizznotini” to sauna. – Riga:
University of Economics and Culture, bachelor program „Business economics”, 2019.
The thesis volume is 73 pages (not including appendices). The Thesis consists of Abstract,
Introduction,

Analytical

literature review,

Case study,

Results,

Conclusions

and

recommendations and List of references. It contains 17 figures, 10 appendices and 32
Bibliography items.
Research relevance: The commissioning party is certified sauna professional, however he
does not own his own sauna. It is desirable to install sauna near the residential house – in a
building that historically was built as a barn. To implement this idea and accommodate building
to the needs of sauna and lounge, bar has to be rebuilt. This project and interior design would
provide commissioning party with an organized space and appropriate atmosphere.
Furthermore, it would help to reveal Latvian sauna traditions and culture to the visitors, raise
awareness of sauna rituals to the newer generations so they can keep these traditions alive and
transfer them further.
Research aim: to research diversity of Latvian sauna space and to elaborate an interior design
proposal for the reconstruction of shed “Dizznotini” to sauna.
Research methods: interview with professional and proficient of Latvian sauna. In order to see
various possibilities in the reconstruction of sauna and to create better suitable proposal, the
author carried out descriptive research method. Other research methods include photo analysis,
outdoors survey, modelling and synthesis.
Main findings: A design proposal for the reconstruction of shed “Dizznotini” to the needs of
sauna.
Keywords: sauna, the reconstruction, Latvian sauna.

АННОТАЦИЯ
Эдите Силиня. Бакалаврская работа. Перепланировка хлева ”Dižznotiņu” в баню. –
Рига: Высшая школа экономики и культуры, 2019.
Объем работы составляет 73 страниц (не считая приложений). Работа содержит 10
приложений на 10

стр. Бакалаврская работа состоит из Введения, раздела

Аналитического обзора, раздела исследования, Результатов исследования, раздела
Выводов, Предложений и Списка использованной литературы. Работа содержит 17
изображений, 10 приложений и 32 отсылок на использованные информационные
источники.
Актуальность исследования: Заказчиком является сертифицированный специалист
по бани, однако он не владеет собственной банной. Желательно установить бану возле
жилого дома - в здании, которое исторически было построено как сарай. Чтобы
реализовать эту идею и приспособить здание к потребностям бани и зала, необходимо
перестроить бар. Этот проект и дизайн интерьера обеспечили бы заказчику
организованное пространство и соответствующую атмосферу. Кроме того, это помогло
бы

раскрыть

посетителям

традиции

и

культуру бань

в

Латвии,

повысить

осведомленность о ритуалах бани для новых поколений, чтобы они могли поддерживать
эти традиции и передавать их дальше.
Цель исследования: изучить многообразность интерьеров латвийских бань и
разработать дизайн-проект интерьера для перепланировки хлева “Dižznotiņu” в баню.
Методы исследования: Экспертное интервью с целью выяснить самые эффективные
методы в строительстве бань. Автор работы использует описывающий метод, чтобы
рассмотреть различные методы строительства бань и выбрать наиболее подходящий. В
ходе работы был произведен фото-анализ, моделирование, наблюдение и оценка
различных банных интерьеров.
Результаты:

Разработан

дизайн-проект

интерьера

“Dižznotiņu” в баню.
Ключевые слова: баня, перепланировка, Латвийская баня.
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IEVADS
Pētījuma objekts:
“Dižznotiņi” Ventspils rajons, Vārves pagasts. Mājas „Dižznotiņi” papildus ēkas pārbūve pirts
vajadzībām. Ēka sākotnēji tika veidota kā kūts, tās pirmais stāvs ir veidots no gāzbetona
blokiem, bet ēkas mansarda stāvā tika uzglabāts siens, kas veidots no koka dēļiem. Mājas
saimnieki ir mainījušies, līdz ar to papildus ēka, kas veidota kā kūts pašreiz netiek izmantota
un tā ir tukša.
Pētījuma aktualitāte:
Pasūtītājs ir sertificēts pirtnieks, bet pašam pirts ēka vēl nav, tāpēc ir nepieciešams izveidot
pirti, kas būtu pirtniekam pieejama un varētu to izmantot arī pirts viesi. Pirtniekam ir vēlme
ierīkot pirti netālu no dzīvojamās mājas - ēkā, kas vēsturiski ir celta kā kūts. Lai pirts spētu
pildīt savu funkcionalitāti un estētisko baudījumu, kūts ēku nepieciešams pārbūvēt. Šis projekts
un interjera dizains ir nepieciešams, lai pirtnieks, caur sakārtotu telpu un vidi, varētu
apmeklētājus izglītot par latvisko pirts kultūru, attīrīt garu un miesu, kā arī vairot izpratni par
pirts rituāliem gados jaunākai paaudzei, kas šīs zināšanas nodotu tālāk.
Bakalaura darba mērķis:
izpētīt Latvijas pirts telpas daudzveidību un izstrādāt interjera dizaina priekšlikumu
“Dižznotiņu” kūts pārbūvei par pirts telpām.
Veicamie uzdevumi:
1.Izpētīt pieejamo literatūru par pirts veidiem;
2.Izpētīt esošo situāciju;
3.Izstrādāt pārbūves un interjera dizaina priekšlikumu ”Dižznotiņu” pirts un atpūtas telpai;
4.Izstrādāt secinājumus un priekšlikumus.
Pētījuma metodes:
Darba autore veic aprakstošo metodi, izpētot pieejamo literatūru, informāciju medijos par pirts
veidiem, lai varētu apskatīt dažādās iespējas pirts izbūvē un izveidotu precīzāko pirts
piedāvājumu. Tiek veikta foto analīze, apsekošana dabā, modelēšana un sintēze, izpētot esošo
situāciju. Tiek izstrādāts pārbūves un interjera dizaina priekšlikumu ”Dižznotiņu” pirts un
atpūtas telpai. Strukturētā intervija ar mērķi noskaidrot efektīvākos veidus pirts būvniecībā.
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Pētījuma ierobežojumi:
Esošās ēkas konstrukcijas stāvoklis darba autorei nav nosakāms, tāpēc ir nepieciešams piesaistīt
speciālistu, lai tas noteiktu ēkas konstrukciju stāvokli.
Darbs sastāv no trim daļām analītiskās daļas, situācijas izpētes un pētnieciskās daļas.
Pirmajā daļā tiek apskatīta pirts nozīme veselīgam dzīvesveidam, kā pirts ietekmē cilvēka
veselību un garīgo stāvokli, kā pirts izveide ietekmē pirtnieku un pērēju. Tiek apskatīti dažādie
pirts veidi. Mirtā gaisa pirtis, kas ir Krievu pirts, Turku pirtis, latviskā pirts, un sausā gaisa
pirtis, kas ir Somu pirts un infrasarkanā pirts. Tiek apskatīta, kāda ir to galvenā atšķirība, pirts
izveidē interjerā un pašā pirts pēršanās procesā. Izpētīti trīs dažādi Kurzemē publiski pieejamie
pirts analogi, kurās var strādāt pirtnieks. Apskatīta to interjera izveides plusi un mīnusi.
Otrajā daļā tiek apskatīta ēkas atrašanās vieta, esošā situācijas ko ir nepieciešams mainīt, lai
varētu pārbūvēt iepriekš izveidoto kūti par pirts ēku. Uzzinātas pasūtītāja vēlmes un analizētas
citu pirtnieku intervijas.
Darba trešajā daļā, pamatojoties uz pētījuma rezultātiem un pasūtītāja vēlmēm, tiek izstrādāts
pirts interjera dizaina priekšlikums “Dižznotiņiem”.
Darba nobeigumā ir apkopoti secinājumi un sniegti priekšlikumi par „Dižznotiņu” pirts
interjera dizaina priekšlikumu.
Pētījuma periods: no 2018.gada septembra līdz 2019.gada janvārim.
Galveno izmantoto avotu un autoru uzskaitījums:
1. Amatnieks, H., Indriķis, Baškevics, A., Eniņa, V., Amatniece, V., Kalsnava, A.,
Priedīte, V., Batņa, J., Paeglītis, A., (2001) Mana pirtiņa grāmata veselīgam
dzīvesveidam Rīga: Apgāds Mantojums.
2. Balode, G., Kārkliņš, Z., (2003) dziedinošā Pirts Rīga: Apgāds Zvaigzne ABC.
3. Eglīte, I., (2004) pirtsdraugu grāmata Rīga: Madris.
4. Pavāre, L., (2003) Lielā pirts grāmata Rīga: Izdevniecība Aplis.
5. Tabore, G., (2016) Pirts praktiski un dziedinoši Lauku Avīzes Tematiskā Avīze 12 (263)
54-59.
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1.ANALĪTISKAIS APSKATS
1.1. Pirts nozīme veselīgam dzīvesveidam
Zinātnieki Somijā ir pierādījuši, ka pirts ir saistīta ar dažādiem ieguvumiem veselības jomā. Ja
cilvēks sēž pirtī, sirdsdarbība palielinās un asinsvadi paplašinās. Tas palielina asinsriti, līdzīgi
kā zemu vai mērenu vingrinājumu izpildes, atkarībā no pirts lietošanas ilguma. Sirdsdarbības
ātrums var palielināties līdz 100-150 sitieniem minūtē. Palielināta asinsrite var palīdzēt
samazināt muskuļu sāpīgumu, uzlabot locītavu kustību un atvieglot no artrīta sāpēm. Tā kā
siltums saunā uzlabo asins cirkulāciju, tas var veicināt arī relaksāciju un samazināt stresa līmeni
organismā. Stresa līmeņa samazināšana, lietojot saunu, var būt saistīta ar mazāku sirds un
asinsvadu slimību risku. Somijā tika veikts pētījums, kurā 20 gadu laikā tika pētīti 2315 vīrieši
vecumā no 42 līdz 60 gadiem. Secinājumi liecina, ka cilvēkiem, kas apmeklē pirti, var
būt zemāks risks nomirt no sirds un asinsvadu slimībām. Tie, kuri izmantoja pirti 2 līdz 3 reizes
nedēļā, (22 %) retāk saslimuši ar demenci un (20 %) retāk ieguva Alcheimera slimības nekā tie,
kas neizmantoja pirtis. Tie, kuri pirti apmeklēja četras līdz septiņas reizes nedēļā, (66 %) retāk
saslimst ar demenci un (65 %) retāk saslimst Alcheimera slimību nekā tiem, kuri vienu reizi
nedēļā izmantoja pirti. Pirts var dot dažus ieguvumus veselībai. Kaut arī pētījumi var būt
daudzsološi, pirts nedrīkst aizstāt vingrojumu programmu, lai saglabātu veselību sirdī (Pietro,
2017).
“Principā seno dziednieku ieteikumi maz atšķiras no mūsdienu medicīnas uzskatiem. Jau kopš
senseniem laikiem tiek ieteikts ārstēties ar tvaika un ūdens procedūrām” (Oberbeils, 2004, 113.
lpp). Lai ietu uz pirti un atgūtu tur spēkus un veselību, ir jābūt gatavam gan morāli gan fiziski
– nedrīkst iet uz pirti pārguris, nevesels, ar sliktu pašsajūtu un akūtu slimības procesu laikā.
Pirms kāpšanas uz lāvas ir ieteicams aplieties ar ūdeni, jo tad ātrāk sāksies svīšana. Ja neaplejas,
tad iesildīšanās laiks būs ilgāks, bet dziļāks un pamatīgāks. Bet nevajadzētu mazgāties ar
ziepēm pirms pēršanās, jo tad āda kļūst sausa. Šādu ādu viegli kairina sviedri, un karstums ar
tvaiku var izsaukt niezi. Karsēties var gan sēžot, gan guļot uz lāvas. Sirdij mazāka slodze būs,
ja uz lāvas atrodas guļus stāvoklī. Turklāt ceļoties no lāvas, vajadzētu nedaudz pasēdēt un tad
nokāpt no tās, lai asinsrite paspēj pielāgoties vertikālam stāvoklim. Uz lāvas zem galvas paliek
atdzesētu slotiņu. Ar citas slotiņas palīdzību karstais gaiss jādabū lejā uz cilvēka ķermeņa, ko
ir nepieciešams atkārtot arī pēršanās laikā. Ir cilvēki, kas tikai sildās uz lāvas un uzskata, ka
fiziskās slodze uz ķermeni ir mazāka, ja neperas. Taču ir veikts pētījums, un noskaidrots, ka tie
kuri pirtī izmanto slotas, ir spējīgi izturēt karstumu daudz ilgāk. Viedoklis par pirti kā ļoti viegli,
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efektīvu svara nodzīšanas līdzekli ir mazliet pārspīlēts. Parasti pēc pirts notiek organisma daļēja
vai pilnīga svara atjaunošanās atkarībā no organisma stāvokļa, ēšanas un dzeršanas pirtī un pēc
tās. Svara regulēšanai labāka ir slapjā pirts, kad organisms ātrāk uzkarst. Cīņā ar pārkaršanu
iesaistītās termoregulācijas mehānisms, kas nodrošina saistītā ūdens izvadīšanu no organisma.
Iesācējiem nevajadzētu cīnīties ar pieredzējušiem pirtī gājējiem. Pirmo reizi ilgi karsēties nav
ieteicams, jo termoregulācijas procesi vel nespēj tik ātri pielāgoties, kas var radīt nepatīkamas
sajūtas. Ja pirtī ir vairākas lāvas, tad iesākumā nevajadzētu sēsties un visaugstākās, bet lēnām
aklimatizēties. Temperatūras un mitruma režīms ir atkarīgs no pēršanas procedūrām un pirts
iešanas mērķa. No cilvēka fizioloģiskā viedokļa, optimālo gaisa temperatūru nosaka relatīvais
tvaika mitrums. Regulējot gaisa temperatūru un mitrumu, tiek veidots attiecīgais režīms pirtī.
Pārāk sauss gaiss ir kaitīgs acīm, gļotādai. Saunā, kur gaiss ir vissausākais un temperatūra
visaugstākā, optimālais režīms būtu 80-90 0C temperatūrai ar gaisa mitrumu 7-10%. Slapjajās
pirtīs šo attiecību maina atkarībā no pirts procedūrām (Balode & Kārkliņš, 2003).
Pirtī jānodrošina pietiekams ūdens daudzums, lai jebkurā brīdī varētu bagātīgi noskaloties. Pirts
procedūru laikā ne tikai atdalās netīrumi, bet aizplūst arī enerģētiskie sārņi ar ūdeni. Tāpēc
jāraugās, lai skalojamais ūdens nelītu uz citiem, kā arī nesatecētu mazgājamos traukos. Protams
vislabāk ir, ja pirts tuvumā ir tekošs ūdens, kurā iegremdēties pēc pēršanās uz lāvas. Ja tāda
nav, der arī baseins vai dīķis. Noskalošanās dušā ir īpaši efektīva, ja ūdens tek ar lielāku
spiedienu. Tad ķermenis saņem ne tikai kontrasta procedūru, bet arī masāžu.
Pirtī organisms zaudē daudz šķidruma – pusstundas laikā pat litru sviedru, un vienlaikus
organisms atbrīvojas no toksīniem. Lai šo procesu veicinātu, procedūru laikā ieteicams dzert.
Veselību nostiprināšanai piemērotas ir ārstniecības augu tējas. Tās bauda nelielām porcijām –
pa ceturtdaļai glāzes pēc katras iziešanas no pērtuves (Zeltiņa & Vītoliņš, 2017).
Pēc autores domām pirts ir sava veida meditācijas telpa, kurā ne tikai var izsvīst un atbrīvoties
no dažādiem iekšēji uzkrātiem toksīniem, bet arī pabūt ar sevi un savu ķermeni. Pirts ir silta un
klusa telpa, kurā var pabūt ar sevi un neuztraukties par ārpasauli. Esot pirtī, var izjust un atbrīvot
ķermeņa muskuļus un uzlabot asinsriti. Ja vēlas uzlabot veselību un sasniegt vislabākos
rezultātus savas veselības labā ar pirts palīdzību, ir jāievēro visi ar pirts procedūru
nepieciešamie soļi. Pirtij ir jābūt pietiekami lielai, lai tajā varētu atrasties gan pirtnieks, gan
pērējs. Lai pirtnieks varētu brīvi pērt, pirts telpai ir jābūt pietiekami plašai un griestiem ir jābūt
pietiekami augstiem, lai tie netraucētu procedūras laikā, bet ne pārāk augstiem, jo tad siltais
pirts gaiss paliks telpas augšpusē un pirts būs vairāk jākurina. Vislietderīgāk ja pirti var izbūvēt
atbildoši pirtnieka augumam, lai tā atbilstu pirtnieka ergonomikai un nenodarītu ļaunumu
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pirtnieka mugurai. Pirts ēkā nevajadzētu būt tikai pirts zonai, tajā jāiekļauj arī atpūtas zona,
dušas telpa un ceļš uz dīķi vai baseina telpa pēc pirts apmeklēšanas. Atpūtas zona ir
nepieciešama, lai pēc katra pirts apmeklējuma, varētu nesteidzīgi pasēdēt un padzert tēju,
atgūstot spēkus pēc pirts relaksācijas procedūras.
1.2. Pirtis un to veidi
Pasaulē pirts sākums ir meklējams jau no seniem laikiem. Dažādās valstīs pirts veidi,
arhitektūra un iekārtojums, ir krasi atšķirīgs un atšķiras arī to pielietojums un procedūras norise.
Galvenais iemesls, kāpēc tiek apmeklētas pirtis visās valstīs un pirts veidos, paliek nemainīgs.
To iemesls galvenokārt ir higiēnas un dziedniecības nolūkos. Katras pirts atšķirība ir tās
mitruma līmenis un karstuma grādi, pēc kā galvenokārt var noteikt pirts veidu. Pie mums
visizplatītākie un atpazīstamākie ir četri pirts veidi: melnā pirts, krievu pirts, sauna,
infrasarkano staru pirts un tvaika pirts.
Krievu pirts sākotnēji bija maza baļķu būdiņa ar zemiem griestiem, tādēļ mazgāties nācās,
sēžot uz maza soliņa. Tvaika uzturēšanai pirtī tika ierīkots augsts slieksnis un zema augšējā
durvju mala. Durvis bija mazas un vērās uz ārpusi, lai ātri varētu pirtī iekļūt, un tām bija koka
rokturi, lai neapdedzinātos. Ūdeni mazgāšanās vajadzībām sākotnēji sildīja māla podos, vēlāk
– skārda spaiņos uz krāsns. Aukstais ūdens glabājās koka kublos, ūdens laistīšanai izmantoja
kausus un ķipjus (Pavāre, 2003). Iešana pirtī ir viena no krievu senākajām tradīcijām, kas
saglabājušās vel šodien. Tās tradīcijas mūsdienās joprojām ir atrodamas gan lielpilsētās, gan
mazpilsētās. Krievu pirtis jeb citur atpazīstamas kā banjas, ir gan publiskās, gan privātās.
Publiskās pirtis izmanto tie iedzīvotāji, kas dzīvo daudzdzīvokļu namos. Bet cilvēki, kas dzīvo
privātmājās pirti izmanto kā iknedēļas rituālu, lai nomazgātos. Mūsdienu publiskās pirtis parasti
ir lielas ēkas ar daudzām sadaļām, kas atšķiras pēc cenas un komforta. Sievietes nedodas vienā
pirtī kopā ar vīriešiem, parasti ir paredzētas atsevišķas telpas (Dmitrievs). Temperatūra nereti
tuvojas 100 °C, bet gaisa mitrums ir aptuveni 30%. Iekštelpas veidotas no koka. Atšķirībā no
sausā gaisa pirtīm šeit tiek mests gars un izmantotas peramās slotiņas. Būtiski, ka apmeklētājs
sevi per pats bez pirtnieka palīdzības. Krievu pirts apmeklējumi biežāk saistīti ar svētkiem,
izklaidi un atpūtu, retāk ar higiēnas procedūrām. Atšķirībā no latviešiem kam pirts saistās ar
mieru, austrumu kaimiņi tur labprāt klāj greznus galdus, lieto alkoholu, dejo, klausās skaļu
mūziku un bauda citas izpriecas. Par vienu no slavenākajām krievu tradīcijām uzskata melno
jeb dūmu pirti (ekspertu viedokļi ir atšķirīgi – vieni teic, ka šīs pirts vēsture tomēr saistīta ar
Latviju). Tā savu nosaukumu ieguvusi saistībā ar pirmatnējo apsildi. Telpas vidū novietots
akmeņu krāvums, kas tiek karsēts ar uguni zem tā, bet dūmi izplūst pa caurumiem griestos un
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sienās. Tāpēc telpā nosēžas sodrēji, laika gaitā padarot, sienas melnas un piesūcinot ar dūmu
aromātu. Kad uguns izdegusi un ogles izgrebtas, melnā pirts ir gatava uzņemt apmeklētājus.
Atklāta liesma ļauj akmeņiem sasniegt augstu temperatūru, tāpēc, uzmetot garu, tas padodas
viegls un patīkams (Luka-Indrāns, 2016) (1.1.att.).
Krievu pirtī iet vairākas reizes, pēc sildīšanās uz lāvas tiek iziets atveldzēties un pēc laika atkal
var iet uz lāvas sildīties, tā nereti var pavadīt visu dienu, sarunājoties ar draugiem. Krievu pirtīm
parasti ir trīs telpas - ieejas zona, ģērbtuve un pirts zona.

1.1.att. Krievu pirts (Avots: Teleshun, 2018)

Somu pirts pirmsākumos bijusi pavisam citāda nekā mūsdienās – agrāk tajā meta garu un gaiss
bija mitrs. Tagad sastopamas sausā gaisa pirtis jeb saunas. Saunā ir sauss gaiss, tā karstuma
avots ir elektriskā krāsniņa, kas sasilda gaisu līdz pat 110 °C, taču mitruma līmenis tajā ir vien
15–20%. Krāsniņa ir ērti uzstādāma un to var sākt lietot ar vienas pogas palīdzību, tai nav
nepieciešama malka, vai skurstenis, tās ierīkošanai ir nepieciešama tik vien kā rozete un
elektrība, lai tā darbotos. Pirts ir neatņemama somu dzīves sastāvdaļa, tāpēc atrodama gandrīz
katrā privātmājā, reizēm izbūvēta arī daudzdzīvokļu namos. Izveidojot saunu, pat dzīvokļos,
nedrīkst aizmirst par ventilāciju, lai pirtī varētu pieplūst skābeklis un pēc pirts apmeklējuma
saunu varētu ātri izvēdināt. Mūsdienās līdzās ikdienas rituāliem saunā tiek kārtotas dažādas
svarīgas biznesa un politikas lietas. Somi saunu uztver, nevis kā greznību, bet gan par
nepieciešamību. Tāpat kā citur pasaulē, arī Ziemeļeiropā cilvēki labprāt pirtī līdzi ņem dažādus
higiēnas un kosmētikas līdzekļus, kas ne vien attīra un pabaro ķermeni, bet arī ļauj veldzēties
patīkama aromāta gaisotnē. Pirtsslotas gan sastopamas vien retos gadījumos, to vietā piekopj
gaisa cirkulācijas masāžas, ko rada, spēcīgi vicinot dvieļus (Luka-Indrāns, 2016). Somi slotas
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lieto tikai kā masāžas līdzekli un tikai pēc pēršanās, kad temperatūra pirtī tiek pazemināta.
Somu pirtī var mest arī garu uz sakarsušajiem pirts akmeņiem, lai veidotu tvaiku telpā un radītu
gaisu nedaudz mitrāku. Saunu var izveidot dažādi, no iepriekš sagatavotas saunas, novietojot
to nepieciešamajā vietā, vai speciāli izveidota sauna, kuru piemēro konkrētām telpām. Pirts
elektriskās krāsnis ir ērti uzstādāmas un tās var izmantot jebkura lieluma telpā, viss atkarīgs no
krāsns jaudas. Neraugoties uz to, ka Somi spēj saunas izveidot arī dzīvokļos, tajās noteikti ir arī
lāvas, kuras ir veidotas no koka. Attālumam no lāvas līdz griestiem jābūt ne mazāk par 1-1,2
metriem, ja ņem vērā, ka saunas kopējais augstums ir apmēram 2,1 metrs (Pavāre, 2003).
Saunās cenšas atslābināties. Lai panāktu labāku rezultātu pēc saunas, tad uz lāvas ir jāsēž ar
saliektām vai izstieptām kājām, gulēt gan nevajadzētu ilgāk par 5 minūtēm, jo saunā ir ļoti
sauss, karsts gaiss tādā veidā var ļoti ātri noreibt galva vai palikt slikti pēc apmeklējuma. Saunas
tiek, izbūvētas no koka, jo plastmasa tik augstos grādos var izkust un ar metālu var
apdedzināties. Durvis saunā parasti tiek iebūvētas ar stiklu, vai arī pilnīgi stiklotas durvis ar
koka rokturi (1.2.att).
Pēc autores domām saunas ir vispopulārākais pirts veids. Saunās var relaksēties gandrīz visos
spa centros, lielākajos sporta klubos un viesnīcās. Tās ērtā uzstādīšana ļauj to izvietot dažādās
telpās. Saunu var apmeklēt gan sievietes, gan vīrieši vienlaicīgi, jo apmeklējot saunu, var atstāt
peldkostīmu vai dvieli uz auguma.

1.2.att.Somu pirts (Avots: Hotel Jūrmala SPA, 2014)

Turku pirts - mitrās jeb tvaika pirts veids, vai citur pazīstama hamama. Turku pirts tiek
izmantota līdzīgi kā saunas pirtis, tikai šajā gaiss ir daudz mitrāks. Šī pirts tradīcija bija
nozīmīga jau seno romiešu kultūrā, kuras sauca par Karakallām, bet senatnē turki šo pirts
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tradīciju pārņēma, apvienoja tos ar saviem vannošanās ieradumiem. Tādējādi radās pilnīgi jauns
tīrīšanas rituāls, kas atbilst islāma prasībām un normām, turki to sauca par Hammāmu. Turku
pirts apmeklējums sākās jau no ģērbtuvēm, kurās gaiss jau ir silts. Turku pirtīs neiet kaili, bet
ap vidukli tiek apsiets dvielis. Pirtīs sildās un tvaicējas guļot uz vēdera uz karsta marmora, kas
apklāts ar dvieli. Kad ķermenis ir uzkarsis un sākusies svīšana, tad var doties uz citu telpu, lai
sāktu masāžu. Masieris veic ļoti intensīvu masāžu visam ķermenim, pēc tam apmeklētājs tiek
mazgāts ar cimdu, kas tiek gatavots no zirga astriem. Masāžu beidzot uzlej vairākus spaiņus
auksta ūdens. Pēc skalošanās ir jāieiet baseinā. Telpā ir vairāki baseini ar dažādu temperatūru.
Beigās ir ieteicams nedaudz pasēdēt un iedzert tēju, ļaujot spēkiem atkal atgriezties (Balode &
Kārkliņš, 2003). Atšķirībā no citām pirtīm, šajās nav atrodams viens siltuma avots, bet sienas,
grīdas un guļvietas veidotas no apsildāmām marmora plāksnēm. Temperatūra ir neliela – līdz
50 °C, bet gaisa mitrums – 100%. Šāds mikroklimats patīkami atslābina un ļauj telpā uzturēties
ilgu laiku (Luka-Indrāns, 2016).
Turku pirts ir izkārtota vairākās telpās, kurās ir dažāda gaisa temperatūra un katrai telpai ir
paredzēta sava procedūra. Pirtīs sievietes un vīrieši neies kopā, katram ir noteikts pirts
apmeklējuma laiks. Parasti pirtis tik apmeklētas ar koka čībām, jo grīdas ir karstas. Procedūras
turku pirtīs tiek izbaudītas nesteidzīgi, un tās ilgums var būt pat līdz piecām stundām (1.3.att.).
Lai gan mums liekas, ka pirtis ir vairāk raksturīgas ziemeļu valstīm, tad turku pirtis parāda to,
ka arī dienvidu tautām patīk karsēties pirtīs un veidot sava ķermeņa attīrīšanās procedūras.

1.3.att. Turku pirts (Avots: A. Turkish bath – real way relax)

Infrasarkano staru pirti izgudrojuši japāņi. Galvenais pirts elements ir speciāla lampa, kas
parasti tiek ievietotas nelielās ar koku apstrādātās kamerās. Pirtī temperatūra ir salīdzinoši
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zema, apmēram 50˚C, taču infrasarkano staru starojums dziļi ieiet ķermenī un sasilda to no
iekšienes, un izraisa svīšanu. Infrasarkano staru pirtis pēdējā laikā ir pieprasītas, jo aizņem
salīdzinoši maz vietas, kabīni iespējams iebūvēt pat dzīvoklī. Turklāt tai nav nepieciešam liela
jauda, līdz ar to tā ir ekonomiska. Protams, izpaliek tradicionālās pirts šarms. Ir atklāts, ka
regulāras infrasarkanās pirts procedūras samazina holesterīna līmeni asinīs, līdz ar to arī sirds
saslimšanas. Tāpat kā tradicionālajā pirtī, svīšanas rezultātā organisms tiek atbrīvots no
dažādiem toksīniem, turklāt šāda ķermeņa sasildīšana paplašina asinsvadus un veicina asins
cirkulāciju. Infrasarkanie stari pozitīvie ietekmē muskuļus un locītavas, novēršot sāpes tajos.
Tiek palielināta organisma pretestība pret infekcijām un sadedzinātas liekās kalorijas (Zimnoha
2013). Pirts ietilpību var izvēlēties, sākot ar pavisam nelielu vienvietīgo pirti līdz lielākas
ietilpības pirtīm. Infrasarkano staru pirtīm ir ierīkoti vairāki infrasarkanie radiatori, kas
nodrošina siltuma procedūru ietekmi uz organismu. Pirtis tiek izgatavotas no koka un tajās tiek
ierīkotas tālvadības pultis, termometriem un akustiskajiem atskaņotājiem. Infrasarkano staru
pirtīs netiek izmantotas slotas, kā arī šajās pirtīs nav mitruma (1.4.att.).

1.4.att. Infrasarkano staru pirtis (Avots: irlaiks!, 2007)

Latviešu pirtiņa. Baltijas jūras krastā dzīvojošie ļaudis cēluši dažādas pirtis. Visbiežāk tās
bijušas krievu tipa pirtis – koka celtnes ar lāvām, mūrētām krāsnīm un laukakmeņu krāvumiem,
uz kuriem mest garu. Nereti bija sastopamas arī melnās jeb dūmu pirtis. Būtiski – Latvijas
teritorijā visizplatītākās vienmēr (arī tagad) bijušas mitrā gaisa jeb slapjās pirtis. Gan latvieši,
gan krievi vienlīdz svarīgas funkcijas vienmēr deleģējuši arī dažādu koku un augu slotām, taču
atšķirībā no krievu pirts, kur katrs sevi pēris pats, latvieši šo pienākumu uzticējuši kādam
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līdzcilvēkam vai pirtniekam. Latviešiem saistībā ar pirtīm ir dažādas tradīcijas un mitoloģiski
nostāsti. Tā ir bijusi svēta vieta ļaužu veselības kopšanai un dziedniecībai. Mūsdienās pirtis
vairs nav atrodamas katrā lauku sētā, biežāk tie ir privātie uzņēmumi, kas aicina viesus un ļauj
izbaudīt dažādas tradīcijas. Godājams ir arī pirtnieka arods, ko iespējams apgūt profesionāli
(Luka-Indrāns, 2016). Latviešu pirtiņa nereti ir guļbūve, kas atrodas netālu no dzīvojamās mājas
tuvāk pie ūdenskrātuves, dabiskas ūdens krātuves malā, bet ja tādas nebija, tad pie pirtiņas raka
dīķi vai aku. Mūsdienās, ja blakus pirtij nav ūdens krātuves, tad visbiežāk tiek aizstāts ar pirts
telpās izbūvētu baseinu. Pirtī parasti ir malkas krāsns un akmeņu krāvums, kur uzmet garu, tā
telpā radot siltumu un tvaiku. Vislabākie akmeņi ir tekoša ūdens – upes, strauta vai avota –
nopulēti akmeņi, der arī nelieli laukakmeņi, bet speciāli akmeņi ir nopērkami pirts lietu veikalā.
Pirtī ir samērā zema temperatūra optimālā 60 0C un relatīvi augsts gaisa mitrums 90 līdz 100%.
Pirts lāvai ir viens vai vairāki pakāpieni. Ideāli, ja tie ir stiprināti ar koka tapām, nevis metāla
naglām, lai nav jāsēž uz karsta metāla. Pirts priekiem lāvas pakāpienus izmanto citu pēc cita,
sākot no zemākā, tā pamazām pierodot pie karstuma. Uz zemākā pakāpiena gaisa temperatūra
ir apmēram 40 grādi. Lāvas augšstāva karstums ir vislielākais – līdz pat 80 grādiem, tāpēc
tvaicēšanās laiks tur ir visīsākais. Parasti pirtī iet divas vai trīs reizes, katru reizi pēc pirts
noskalojoties ar ūdeni vai arī izbaudot ūdens peldi tuvajā ūdenskrātuvē (Eglīte, 2004) (1.5.att).

1.5.att. Latviešu pirtiņa (Avots: Pirtnieks Mareks Liepa)

Lai izbaudītu latviešu pirti, ir nepieciešams veltīt laiku, jo pirts sagatavošana pirts rituālam un
pats pēršanās process var aizņemt veselu dienu. Lai gan cilvēki mūsdienās ir steidzīgi un
nepietiek laika, lai sagatavotos, toties tiem patīk izbaudīt pēršanās rituālu un enerģijas iegūšanas
procesu. Tā kā cilvēkiem nereti nav vajadzības celt savas pirtiņas, jo nevēlas izmantot pirts
16

priekus tik bieži, lai celtu savu pirti, vai nav vietas pirts izbūvei, tad pirts procedūras, var
izbaudīt iznomājot pirtiņu izbraukumos. Šāda veida pirtiņas var aizvest uz jebkuru noskatīto
vietu, tā atrodas uz riteņiem. Tā ir salīdzinoši neliela, lai tajā varētu brīvi nopērties. Cilvēku
ietilpība šajās pirtiņās ir atkarīga no nomātās pirts lieluma, tajā parasti ir ietiepība no 4 līdz 10
personām. To, tāpat kā, parastās pirtis var iekurināt, un tām ir neliela krāsniņa. Krāsns
kurināšana neaizņem ilgu laiku, atkarībā no pirts lieluma, to var izkurināt no 40 minūtēm līdz
1,5 stundām. Izbraucamām pirtīm telpa nav liela, bet pietiekama, lai pāris cilvēki vienlaikus
varētu ieiet un izkarsēties. Pirts būtība neatšķiras no parastajām lauku pirtīm.
Mūsdienās ir vairāki pirts veidi, kādos ir, iespējams doties karsēties. Lai izvēlētos savu pirti, ir
jāizmēģina pēc iespējas vairāki pirts veidi, lai noskaidrotu sev vispiemērotāko pirti, bet ir jāņem
vērā arī savas fiziskās spējas un ķermenis, lai karsēšanās pirtī nenodarītu ļaunu sev. Pēc autores
domām pirts klāsts ir pietiekami dažāds, mitrās pirtis – krievu pirtis, turku pirtis, latviešu pirts
un sauso gaisu pirtis – saunas, infrasarkanās pirtis. Izmēģinot vairākus pirts veidus, ir skaidrs,
kādu pirti vēlas sev izbūvēt, bet jāskatās arī no finanšu puses, lai pirti ver uzcelt kvalitatīvu, no
kvalitatīviem materiāliem un piesaistot attiecīgās jomas speciālistus. Atkarīgs no tā cik lielu
pirti vēlas izbūvēt un cik daudz vietas tai ir atvēlētas. Saunām un infrasarkanajām pirtīm daudz
vietas nav nepieciešams, ja vēlas tās var izbūvēt pat dzīvoklī, lai gan saunā bieži vien vēlas iet
vairāki cilvēki karsēties vienlaicīgi, tāpēc tām ir nepieciešamas vairāk vietas. Lai izveidotu
lielāku saunu, ir nepieciešama jaudīgāka krāsniņa, kas sadārdzina saunas izmaksas. Pirms
saunas ierīkošanas ir nepieciešams rūpīgi izvērtēt, cik lielam cilvēku skaitam to vēlas izbūvēt.
Lai izveidotu kādu no mitrajām pirtīm, tām gan būs nepieciešama atsevišķa ēka. Spa centros
atrodamās tvaiku pirtis ir jau iebūvētas spa centra ēkā - neliela telpa ar biezu gaisu, kur citus
īsti redzēt nevar un nosauktas par turku pirtīm, bet pašā Turcijā turku pirtis ir vesels pirts
komplekss ar vairākām telpām ēkā, marmora galdu un karsētām grīdām. Krievu pirtis mums
pierasts redzēt ir kā publiskās pirtis. Tajās līdzīgi kā turku pirtīs sievietes un vīrieši iet atsevišķi.
Krievu pirtī kā apģērbu gabals ir filca cepurīte, bet publiskās pirtīs apsedzās arī ar dvieli. Līdzīgi
kā saunās, pirtīs nereti notiek biznesa tikšanās. Krievu pirts tiek izbūvēta līdzīgi kā latviešu
pirtiņas, ar vairākām lāvām un tiek kurināts ar malku, bet galvenā to atšķirība ir karstuma
grādos, jo krievu pirts temperatūra būs augstāka. Latvieši savu pirtiņu parasti izbūvē atsevišķā
ēkā, netālu no savas mājas. Tajā arī būs vairākas telpas, mazākajās pirtiņās var iztikt ar divām
telpām, ģērbtuvi un pirts telpas, bet lielākas pirtis tiek aprīkotas arī ar atpūtas telpu dušu un
atsevišķos gadījumos arī ar baseinu un guļvietām. Pirti mūsdienās izmanto ne tikai kā iespēju
iet nomazgāties, bet drīzāk atpūsties un dot savam ķermenim relaksēties.
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1.3. Analogu analīze
Pirts apmeklējumu var izbaudīt dažādos veidos, tas var būt kā ilgs un nomierinošs rituāls pāris
stundu garumā mitrajās pirtīs un pavisam vienkāršs, ja apmeklē kādu no sausā gaisa pirtīm.
Saunā un infrasarkano staru pirts apmeklējums būs krietni īsāks un ātrāks, jo tajās parasti aiziet
pasēdēt nedaudz uz lāviņas, izkarsēt ķermeni, bez liekām procedūrām un sevis lutināšanas. Vai
arī var apmeklēt mitro pirti, kur karstums nav tik liels un gaiss nav vairs tik sauss, kā latviešiem
vairāk labpatīk. Pirts procesu izbaudot un piešķirot savam ķermenim relaksāciju. Pirts
apmeklējumu var vēl īpašāku padarīt, ja tajā ir kāds profesionāls pirtnieks, kas palīdzētu rast
īstās pirts izjūtas, apmeklētāju pareizi izperot, izstāstīt procesu, un, uzklausot un, veicot veselu
rituālu, kas pirts apmeklētājam ļautu relaksēties un sniegt patīkamas emocijas. Tāpēc veicot
analogu analīzi tiek pētītas vairākas Latvijā pieejamās latviskās pirtiņas Kurzemes pusē, kurās
ir iespējams darboties arī pašam pirtniekam. Ēkas iekārtojums var būt dažāds, tāpēc tiek pētītas
tieši ēkas uzbūve un tās funkcija, kā arī apskatīts pirts piedāvājums, kā pirtnieks konkrētajā ēkā
spēj strādāt un veikt savu darbu. Tiek pētīts arī ēkas komplekss, tās apkārtne, kā arī viss
nepieciešamais, lai cilvēki spētu iegūt nepieciešamo pirts atpūtu.
Kurzemes vidienē pāris kilometrus no Kuldīgas, Ventspils virzienā, atrodas atpūtas vieta Struņku krogs ar vēsturisku ķieģeļu ēku un guļbūves pirti. Blakus ēkai atrodas arī dīķis. Agrāk
padomju laikos te ir bijusi iekārtota mednieku atpūtas bāze, tāpēc ēka ir neliela, bet tikusi
uzturēta. Guļbūves ēkas iekārtojums ir pārveidots pirts vajadzībām un tas ir ļoti pārdomāts, lai
atpūtniekiem būtu ērti uzturēties. Pirmajā stāvā atrodas liela virtuve, plaša banketu zāle, neliela
priekštelpa ar kamīnu, skats pa logu ir ļoti romantisks, jo logi ir vērsti ar skatu uz dīķi. Pirts
kompleksā ir arī dušas telpa, liela pirts telpa ar lielu akmens krāvumu, kas iekārtots zem ķieģeļu
arkas (1.6.att). Pirts telpa ir pārdomāta ar platām lāvām un optimālu augstumu, kas pirtniekam
ļauj ērti strādāt. Guļbūves otrajā stāvā ir iekārtotas vairākas omulīgas guļamistabas. Tā kā pie
pirts ēkas blakus atrodas dīķis, tad pēc pēršanās pirtī ar slotiņām ir iespējams veldzēties pirts
dīķī. Meža klusumu un nakts zvaigžņotās debesis, ir iespējams baudīt nesteidzīgi ārpus pilsētas
iegremdējoties dīķī un nedomājot neko. Pēc peldes var baudīt ar zāļu tēju pie galda atpūtas
telpā. Pirts rituāla nobeigumā tiek veikta intensīvā pēršana ar pirts slotām, vīriem pēriena
nobeigumā sievas lej virsū vēsu alu, aromāts izplatās pa visu pirts telpu, atgādinot maigu maizes
smaržu. Sievietēm pēc pēršanās procedūrām var veikt kādu sievišķīgāku maskas ietīšanās
procedūru. Un pašā nobeigumā katram pirts apmeklētājam tiek novadīta meditatīva masāžas
terapija ar klūgu slotiņām uz atsevišķa masāžas galda, tā kā pirts priekštelpa ir pietiekami plaša,
tad tajā ir iespējams izvietot masāžas galdu (Liepa, 2014).
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Pirts - Struņku krogs pēc autores domām, izskatās pietiekami plaši un ērti iekārota, lai tajā
cilvēki varētu nesteidzīgi izbaudīt pirts rituālu. Atbraucot uz pirtiņu, kas ir paredzēta ne tikai,
lai relaksētos pirtī un pēc tam nogurušiem doties mājās, bet tajā ir iespēja palikt arī pa nakti
kādā no izkārtotajiem numuriņiem, lai atgūtu spēkus un spētu relaksēties. Pēc autores domām
telpas ir pietiekami plašas, lai pirtnieks varētu mierīgi darboties gan pašā pirtī, gan atpūtas
brīžos. Pēc pirts rituāla pirtniekam ir iespēja izvietot masāžas galdu, kas ir pietiekami liels, bet
telpu platība ļauj to novietot un brīvi staigāt tam apkārt. Autore ievēroja, ka atpūtas telpas ir
piemērotas arī lielām kompānijām, par ko liecina lielā banketu zāle un otrā stāvā izkārtotie
numuriņi. Autore secina, ka pirts mīnus ir pēc drošības noteikumiem izbūvētā pati pirts krāsns,
kurai apkārt nav sētiņas, līdz ar ko kāds var netīšām pieskarties sakarsušajam metālam un
spēcīgi apdedzināties. Pirts atrodas pavisam nomaļā vietā, kas nozīmē, ka neviena netraucēti ir
iespējams baudīt pilnu pirts rituālu un nav jābaidās no citu cilvēku acu skatieniem, skrienot no
pirts uz dīķi, lai atveldzētos.

1.6.att. Struņku krogs (Avots: Pirtnieks Mareks Liepa, 2017)

Piena muiža – Berghof atrodas Sieksāte, Rudbāržu pagasts, Skrundas novadā. No Skrundas 300
metrus aiz pilsētas robežas, atrodas ceļš, kas ved uz piena muižu. Piena muiža ir vēsturiska ēka,
tās celtniecība sākās jau 1539. gadā Tad ēkai bijuši vairāki īpašnieki, līdz 1905. gadā ēka tikusi
nodedzināta. 1906. gadā to atjaunoja līdz 1920. gadam, kad lika muižu likvidēt. 1923. gadā
muiža pārtop par pamatskolu, līdz 1942. gadam tā pārtapa par vācu kara hospitāli, pēc tam
1979. gadā muiža nonāk Liepājas piena kombināta rīcībā. Pils ēkā tiek nolemts ierīkot atpūtas
un mācību bāzi. Pils ēka tiek rekonstruēta, pagrabstāvā tiek izveidota pirts. 1980. gadā rodas
ideja par piena muzeja izveidi, bet 1991. gadā sakarā ar īpašnieka finansiālajām problēmām
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Pienrūpniecības muzeju slēdz. No 2000. gada muižā notiek dažādi pasākumi, 2012. gada muiža
kļūst par Piena muižu - Berghof. Tagad muiža kalpo par spa centru, piena muiža piedāvā
relaksējošas vannu peldes, relaksējošās ķermeņa masāžas. Teritorijā ir iekārtota vieta, kur
iekārtot kempingu, iespēju aktīvi atpūsties tenisa kortos, iekārtots arī laukums, dažādām
sportiskām aktivitātēm, kā arī gardi paēst rožu krodziņā. Muižā ir vairākas zāles, kas ir
piemērotas lielām kāzu svinībām, semināriem, līdz pat nelielām zālēm individuāliem
pasākumiem. Zāles ir iespējams noformēt atbilstoši pasākumam, arī ir nakšņošanas vietas.
Iespēja uzzināt vairāk par pienu, apmeklējot blakus esošo piena muzeju. Muižas kompleksā ir
atsevišķa Brīvdienu māja, kurā viesiem tiek piedāvāta iespēja piedzīvot unikālus un spēcinošus
pirts rituālus. Pirts rituālu cienītājiem pieejama Baltā lauku pirts (1.7.att.) un īsta Melnā akmens
pirts, ko muižas pirtnieks daudzu gadu garumā pats savās domās izauklējis un savām rokām arī
uzcēlis. Brīvdienu mājā izveidoti apartamenti ar labiekārtotu virtuvi un atpūtas zonu tiem, kas
vēlas baudīt mierpilnu nedēļas nogali lauku atmosfērā, savukārt pirts rituālu cienītājiem
pieejama Baltā lauku pirts un pagrabstāvā ar atsevišķu ieeju izveidota īsta Melnā akmens pirts
(Piena muiža, 2018).

1.7.att. Baltā pirts (Avots: Piena muiža, 2018)

Autore uzskata, ka muižas galvenā funkcija ir spa, jo tās piedāvājumā ir dažādas piena
relaksējošās vannas, kā arī banketu un svinību telpu noma. Bez tā visa piena muižas
piedāvājumā ir arī iespēja pērties īstās latviešu pirtīs, ar profesionālu pirtnieku. Atbraucot uz
muižu pašiem, pirtnieks nav jāmeklē, tas ietilpst piedāvājumā. Pēc autores novērojumiem pirts
lāva ir veidota L formā, baltajā pirtī. Šajā pirtī lāva ir ar izbūvēta ar vienu pakāpienu, bet melnā
pirts ir veidota U formā un tajā, lāvas ir divi pakāpieni. Melnajā pirtī ir liels akmens krāvums,
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lai pirts izkurtos un tajā būtu pietiekams siltums. Lai pirti varētu sākt lietot, karstu, to ir
nepieciešams sākt kurināt jau 12 stundas pirms pirts izmantošanas. Pirms pirts rituāla sākuma
ir nepieciešams izgrebt pelnus un sakopt telpu. Melnās pirts sagatavošana ir daudz ilgāks un
sarežģītāks process nekā baltās pirts sagatavošana pirms pēršanās procedūras (1.8.att.).

1.8.att. Melnā pirts (Avots: Piena muiža, 2018)

Balto pirti kurina nepārtraukti. Autore secina, ka abās pirtīs liels pluss ir to platība. Abas pirtis
ir lielas un pēršanās laikā var sagulēt divi cilvēki vienlaicīgi. Pateicoties pirts platībai, pēršanās
laikā gaiss nesastāvas un uz akmeņiem mestais gars ir daudz vieglāks. Pirts mīnuss ir tas, ka
pēc pirts nav iespējams veldzēties dīķī vai ezerā, bet telpu iekšpusē ir izbūvēta aukstuma baļļa,
kurā pēc pirts ir iespēja atveldzēties. Aukstuma baļļa ir pavisam neliela mākslīgi izveidota
ūdenskrātuve 150x150 kurā tiek uzkrāts aukstais ūdens. Autore secina, ka visa Brīvdienu māja
ir izveidota tā, lai tās interjers pieskaņotos pirts telpām. Mēbeles ir izveidotas no koka.
Brīvdienu mājas pirmajā stāvā ir neliels koridors, kas ved tālāk uz atpūtas telpu, kurā ir izvietots
dīvāns ar nelielu galdu un kamīnu, ir ierīkota arī pavisam neliela virtuvīte. Atpūtas telpā jau ir
izvietots masāžās galds. Tualetes un dušas telpas paredzētas divām personām. Pa nakti pirts
apmeklētāji paliek muižā, bet ja muižā notiek svinības, tad ir iespēja palikt pa naktī arī brīvdienu
mājas otrajā stāvā. Brīvdienu mājas telpu interjers ir pārdomāts, ne tikai lai varētu palikt pa
nakti, bet galvenais, lai viesi varētu ērti atpūsties, lai telpās nebūtu šauri un spētu izbaudīt tiem
piedāvātās procedūras.
Pirts “Ezermaļi” atrodas Zvirgzdas Alsungas novads, netālu no Ēdoles. Jau vairākus
gadus “Ezermaļu” teritorijā ir divi viesu nami. Viens no tiem iesaukts par “Akmens māju”, jo
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celts no īstiem laukakmeņiem. “Akmens mājas” viesu nams piemērots lielākai kompānijai, jo
ēka pat par sevi ir liela. Mansarda stāvā ir divi numuri, katrā pa 4 guļvietām. Viesu namā ir
plaša svinību telpa ar virtuvi, pirts, duša un plaša terase ar skatu uz Zvirgzdu ezeru. Viesu nama
pirts piemērota lielākām kompānijām, un tajā ir plašas dušas telpas un paliela, viegli izkurināma
pirts. Pirts pēršanās telpa ilgi tur siltumu un, prasmīgi rīkojoties šajā pirtī, iespējams, lieliski
nopērties vai arī pieteikt profesionālu pirts rituālu. Šis viesu nams atrodas vistuvāk Zvirgzdu
ezera laipai, lai pēc izkarsēšanās pirtī visātrāk atdzesētos ezerā.
Jaunākais kempinga “Ezermaļi” viesu nams laika gaitā iesaukts par “Jauno māju” un celts no
guļbaļķiem. “Jaunajā mājā” viesu namā mansarda stāvā ir divi numuri, katrā pa 2 guļvietām.
Katram numuram ir sava duša un tualete. Pirmajā stāvā ir plaša svinību telpa ar kamīnu un
virtuvi. Telpā ir pamatīgs koka galds ar soliem, mīkstais dīvāns, mūzikas centrs un televizors.
Virtuvē ir keramiskā plīts, mikroviļņu krāsns, elektriskā tējkanna, ledusskapis un trauki. Viesu
nama pirmajā stāvā, pirts daļā ir atsevišķa tualete, duša un ģērbtuve. Pirts kurināšanas intensitāti
ieteicams izvēlēties atkarībā no pirtī gājēju skaita. Vairāk cilvēkiem, pirts jākurina intensīvāk,
lai noturētu vēlamo temperatūru. Pirtī pieejams sāls, medus, svaigas bērzu pirtsslotas. Pirts
akmeņi, kas pēc gara uzmešanas samērā ilgstoši dod daudz tvaika. Augšējie akmeņi nepārkarst,
un uzlietais ūdens iztvaiko samērā ilgi akmeņu dziļumā. Rezultāts ir bagātīgs un noturīgs tvaiks,
laba svīšana un pēršanās.
Tā kā tukšā dūšā pirtī iet nemaz nav ieteicams, jo tad nākamajā rītā sāpot galva. Protams, arī
pārēsties ir tikpat neieteicami. Tad pirms došanās pirtī ir ieteicams nedaudz paēst, maltītes
ieturēšanai lieliski noder viesu nama virtuve un ēdam zona. (1.9. att.) Pirmais gājiens pirtī ir
sasildīšanās. Lāva pārklāta ar tīru palagu. Zem galvas ir koka paliktnis, ap kaklu un uz galvas
tiek saliktas auksti mērcētas pirtsslotas galvas dzesēšanai. Kājas tiek paceltas augšā uz neliela
beņķīša. Pēc iesildīšanās jādodas viesistabā nedaudz atpūsties bez straujas atdzesēšanās.
Nākamais posms pirts rituālā ir skrubēšana, pēc kuras atkal ir ieteicams iziet no pirts, nedaudz
atveldzēties pirms pēdējā pirts posma. Pirts rituāla kulminācija ir lielais pēriens. Pēc pēršanās
pirtnieku pavadībā tiek veikta pelde dīķī. Pēc peldes atpūtas telpā tiek izklāts krēsls, uz kura
pirtī gājējs tiek izguldīts un ietīts segās. Vienā vakarā kvalitatīvi izbaudīt pirts rituālu var 2
personas. Tas ir pirtnieku noteiktais maksimums, lai sabalansētu pašu pirtnieku fizisko slodzi
(Ezermaļi, 2018).
Pēc autores domām “akmens mājas” pluss ir tās lielāka ietilpība, bet mīnus, ka ēkas pirtī nav
logu, līdz ar ko vēdināšana šajā pirts telpā ir nedaudz apgrūtinātāka, kā arī parasti cilvēkiem,
kas guļ uz lāviņas patīk paskatīties ārā pa logu. “Jaunās mājas” pirtiņa ir ļoti omulīga, jo tā ir
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neliela. Maza pirts paredzēta uz mazāku cilvēku skaitu. Blakus pirtij ir ezers Zvirgzdu ezers.
Ezerā pēc pirts apmeklējuma var veldzēties, bet jārēķinās, ka ezers nav atsevišķs no pārējiem
“Ezermaļu kompleksa apmeklētājiem. Pēc autores domām mīnus ir, ka blakus pirtīm nav
izveidots arī neviens dīķis priekš pirts apmeklētājiem, līdz ar ko jārēķinās, ka pēc pirts pirms
peldes ezerā ir jāuzvelk peldkostīms, kas pēršanās laikā nav ieteicams.

1.9. att. Atpūtas telpa (Avots: Ezermaļi, 2018)

Pēc autores domām, izveidojot publisku pirti, nedrīkst aizmirst arī par tās apmeklētāju ērtībām.
Tai ir jābūt pietiekami plašai, lai apmeklētājiem būtu ērti apgriezties. Pirtī ir nepieciešams
atsevišķi izbūvēt atpūtas zonu ar krēsliem, kur mierīgi var pasēdēt pirms pirts procedūrām un
atgūt spēkus arī pēc tām. Atpūtas zonā ir nepieciešams ierīkot arī nelielu virtuvi, lai pirts atpūtas
brīžos, ir iespējams baudīt tēju un pēc pirts ieturēt vieglu maltīti. Pirts ir jāizbūvē pietiekami
lielu, lai tajā varētu atrasties vismaz divi cilvēki vienlaicīgi. Pirts krāsnij ir jābūt pietiekami
spēcīgai, lai to varētu izkurināt pirms došanās uz pirti un tās siltums nezustu līdz pašām pēršanās
beigām. Tā kā pats pirts process var ieilgt no divām līdz sešām stundām, tad pirts ēka, kurā ir
iespējams arī pārnakšņot, cilvēki novērtēs vislabāk.
1.4. Pirts iekārtošanas pamatprincipi
Kādreiz katrā lauku mājā bija pa pirtīm, ko regulāri apmeklēja higiēniskos nolūkos. Mūsdienās
pirti pie mājām sastaps vien retajam. Pirts priekus baudīt izvēlas vairāk spa un dažādos atpūtas
centros, ārstniecībai un rehabilitācijai nekā pašiem būvēt. Ir cilvēki, kas izvēlas tomēr būvēt
pirti paši. Kā senatnē, tā arī mūsdienās, kad pirts vieta ir noskatīta, tad pirms latviskās pirtiņas
celšanas daudzi vēl izmanto rīkstnieka pakalpojumus. Rīkstnieks pārbauda āderes, jo pirts
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būvniecībai atvēlētajā teritorijā var atrast zelta jeb uguns āderi. Šo āderes vietu var noteikt, jo
sniegs nokūst visātrāk, un visātrāk pavasaros augi uzdīgst, kā arī nodzeltē visātrāk. Lazdas vai
kārkla klūgu, kas virs uguns āderes liecas augšup, tur dabā jāiezīmē pirts krāsns vieta. Savukārt
dīķis ir jārok vietā, kur ir sudraba, jeb ūdens āderes, maksimāli tuvu ieplānotajai pirtiņai.
Sudraba āderes vietā lazdas vai kārkla klūgas lieksies un leju, tur labprāt uzturas, vardes,
kukaiņi, gliemeži. Tur neguļ suns, bet labprāt uzturas kaķis. Vasarās pēc saulrieta ir vērojami
odu spieti. Šajā vietā aug nātres, zirgskābenes, ceļmallapas, sūnas un ķērpji (Vilde-Batņa &
Batņa, 2014). Tad kad pirts vieta ir noskatīta, pēc sentēvu metodēm vai arī nosakot debespuses,
kur pirts ēka atradīsies, tad ir jānosaka pirts lielums. Pirts lielumu var noteikt, izvērtējot cik
aptuveni cilvēki apmeklēs pirti, tad var noteikt to cik lielu pirti ir nepieciešams būvēt. Jāievēro,
ka parasti pirtiņā uzreiz visi cilvēki nekarsējas, tāpēc jāņem vērā, ka pirts gājēju skaits reāli var
būt mazāks, nekā ieplānots. Jāievēro to, cik telpas vēlas izveidot pirts ēkā, no tā būs atkarīgs
pirts lielums. Mazākajās pirtīs var izvietot tikai pirts ģērbtuvi un pērtuvi, bet lielajās pirtīs ir
iekļautas, priekštelpa, ģērbtuve, relaksācijas telpas, pērtuve, dušas telpas, baseins masāžas
telpas, kurtuve.
Lai izbūvētu pirti ne tikai personīgām vajadzībām, bet arī publisko, tad ir nepieciešams vadīties
pēc Ministru kabineta izstrādātajiem noteikumiem Nr. 439. “Higiēnas prasības publiskas
lietošanas pirtīm”. Tie paredz kā iekārtot publisko pirti, kam noteikti ir jābūt iekļautam pirts
telpās un kādas ir higiēnas prasības. Atkarībā no pirts ietilpības noteikumi paredz arī dažādas
tehniskās telpas un atsevišķi punkti, kas ir attiecināmi arī telpām, ja tajās ir baseins. Par
publiskas lietošanas pirtīm netiek uzskatītas pirtis, kuras lieto tikai personiskām vajadzībām.
Tajās karsētavās vai tvaicētavās telpās, kurās vietu skaits ir desmit vai mazāks, attiecas tikai
atsevišķi Ministru kabineta noteikuma punkti, pārējās pirtīs ir jāievēro visi Ministru kabineta
noteikumi Nr. 439. Mazajās pirtīs noteikuma 19. punkts nosaka, ka mazajās ietilpības pirtīs ir
jābūt piegādātam dzeramajam ūdenim, kas atbilst normatīvajos aktos noteiktajām obligātajām
dzeramā ūdens nekaitīguma prasībām. Bet 25., 26.punktā noteikts, ka pēc katra pirts
apmeklējuma ir jāuzkopj un jādezinficē telpas, lietoto mazgājamo bļodu, kā arī vannu, ar
attiecīgajai telpai un uzkopšanas objektam atbilstoši marķētu uzkopšanas inventāru. 28. punkts
nosaka, ka pirts apmeklētāji tiek nodrošināti ar veļu (dvieļi, palagi), tai jābūt tīrai. Kā arī ir
noteikts, ja telpā ir peldbaseins, tad jāievēro 29., 30., 31., 32.punktā noteiktās baseina attīrīšanas
prasības (MK noteikumi Nr. 439 19.12.2000.).
Pirts krāsnis var izveidot dažādas, dūmu pirtīm ir tikai akmens krāvums, bez skursteņa, dūmi
tiek izvadīti pa pirts logiem. Lai uzsildītu šādu krāsni, arī malkas patēriņš ir neliels, jo karstie
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dūmi ātri uzsilda telpu, dūmi aizstāj arī dezinficējošu ietekmi uz pirts telpas konstrukcijām.
Šādām pirtīm ir augsta ugunsbīstamība. Tādu pirtiņu ceļ tālāk no mājas (Amatnieks u.c., 2001)
(1.10.att.).

1.10.att. Melnā pirts krāsns (Avots: Mana pirtiņa grāmata veselīgam dzīvesveidam, 2001)

Otrs variants ir krāsns ar skursteni un akmeņiem iekšpusē, uguns kuroties iet caur akmeņiem.
Šī veida krāsnis ir laicīgi jākurina, un šī veida krāsnīm nav iespējams pielikt klāt pagali, tomēr
gars šāda veida krāsnīs būs daudz vieglāks un patīkamāks. Akmeņi šāda veida krāsnīs spēj
uzkarst līdz pat 600°C. Mūsdienās visbiežāk izvēlas metāla čaulas krāsni, kurā uguns ar
akmeņiem nesaskaras. Starp krāsns kurtuvi un akmeņiem ir metāla virsma (1.11.att.) (Šēnfelde
& Batņa, 2018).

1.11.att. Metāla čaulas krāsns (Avots: Kalvis.lt)
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Svarīgi ir iebūvēt pirts krāsni tā, lai tās ekspluatācija būtu droša. Ja pirti vēlas iekārtot ar krāsni
kurināmu, tad ir jāvadās pēc Ministru kabineta noteikumiem Nr. 310 “Dzīvojamo un publisko
ēku apkure un ventilācija”. Tajā ir minēti minimālie attālumi no krāsns, lai tā izbūve būtu droša
(MK noteikumi Nr. 310, 16.06.2015.). Attālums no sienas līdz krāsnij jāparedz 5 - 15 cm, lai
nodrošinātu krāsnij pēc iespējas labāku siltuma atdevi un ilgāku mūžu. Akmeņus novieto vienā
rindā virs pirts krāsns. Ja akmeņu būs vairāk, tad tie sakarsīs nepietiekami un nenodrošinās
efektīgu „garu”. Kurināmo pirts krāsni var ierīkot divos veidos, krāsns, kura kurina tieši no pirts
telpas un ir krāsnis, kuras tiek kurinātas no blakustelpām. Pirts krāsnīm, kuras tiek kurinātas no
blakus telpām ir daudz priekšrocību, jo tiek apsildīta ne tikai pērtuve, bet arī telpa, no kuras
krāsni kurina. Pirtī nekrāsies malkas skaidas un gruži, neieplūst dūmi, kad tiek atvērtas pirts
krāsns durvis. Pirtī tiek ietaupīta vieta, kas būtu jāparedz krāsns durtiņu atvēršanai. Pirts krāsns
ir jāizvēlas atbilstoši pirts lielumam. Ražotāji parasti norāda, cik lielam pirts tilpumam krāsns
ir domāta. Pirts krāsnij ir jāparedz stabils pamats, jo krāsnij ir milzīgs svars, kas ir kopā ar
akmeņiem (Burka, 2018). Daudzi būvētāji atstāj neizolētu metāla skursteņa posmu pērtuves
telpā, iegūstot papildus sildvirsmu telpas gaisa uzkarsēšanai. Pati par sevi atklāta metāla caurule
izstaros „skarbu” karstumu un būtisks mīnuss šādam „sildķermenim” ir tas, ka uzmetot garu,
uz sakarsētā metāla nokļuvušie ūdens pilieni ļoti strauji iztvaiko, radot nepatīkamu aromātu un
veidojot „smago gaisu”, kas bieži ir par iemeslu galvassāpēm pēc pirts apmeklējuma. Vislabāk
ap metāla cauruli veidot ķieģeļu apvalku, atstājot gaisa spraugas, caur kurām siltais gaiss nokļūs
telpā, radot papildus siltumu, bet, tajā pašā laikā nodrošinot ūdens pilienu nenokļūšanu tieši uz
nokaitētā metāla (Baltrums, 2014).
Akmeņi ir jāizvēlas rūpīgi pirtij. Tiem ir jābūt karstuma un mitruma izturīgiem, jo telpā tiem ir
jārada siltums. Tos ir iespējams nopirkt un arī pašam salasīt. Pats akmeņus var doties lasīt gan
uz lauka, gan arī pie ūdens atrastie. Jāņem tos, kuri ir apaļīgi un gludi, lai dūmgāzēm vieglāk
apvīties, un jābūt ir dūres lielumā (Šēnfelde & Batņa, 2018). Par visvērtīgākajiem tik uzskatīti
tumši granīta akmeņi, kas nav bijuši pakļauti salam. Tādus vajag meklēt upju gultnēs, svaigi
raktos karjeros vai jūras piekrastes ūdeņos. Akmeņus krāsnī drīkst iekraut tikai tad, kad tie ir
kārtīgi izžuvuši. Katram akmenim ir nepieciešams uzsist ar veserīti un ja, tas ir ieplaisājis, skaņa
ir dobja. Tātad šāds akmens nederēs pirtij (Tooma, 2010). Derēs pelēkais laukakmens, bazalta
akmens no kuriem savulaik kala dzirnakmeņus. Pirtij nederēs smilšakmeņi un kaļķakmeņi, tie
mitrumā un karstumā sabirzīs. Internetā nopērkamos akmeņus vislabāk izvēlēties, kas iegūti
Somijā un Krievijā. Aveņsārto kvarcītu, nefrītu un ļoti izturīgo žadeīdu, kurš ir ļoti populārs, jo
piemītot dziednieciskas īpašības. Pirtī šis akmens kalpo divdesmit gadus. Akmeņus ik gadu ir
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nepieciešams pārkāmēt, vajadzētu saplaisājušos akmeņu nomainīt pret jauniem un visus kārtīgi
nomazgāt, it īpaši, ja ūdens kas tiek liets uz akmeņiem ir pārmēru rūsains vai kaļķains (Šēnfelde
& Batņa, 2018).
Pērtuve. Tradicionāli pirts iekštelpu apdarei izmanto koku. Tas labi uzsūc un atdod mitrumu,
ir ekoloģisks, izturīgs pret augstu temperatūru un kalpo pietiekami ilgi. Tieši koks rada pirts
neatkārtojamo gaisotni, pamazām izplatot ēterisko aromātu. Lētākais materiāls ir priede. Šai
koksnei ir skaista tekstūra, tomēr pērtuves apdarē to lietot nedrīkst. Augstas temperatūras
ietekmē no priedes dēļiem izdalīsies sveķi. Tieši tāda pati situācija ir ar egles dēļiem. Turklāt
tiem ir daudz zaru, kas ar laiku var izkrist, un koksne nav tik izturīga kā priedei. Izvēloties
kokmateriālu pirtij, ir jāskatās, vai koks karstuma nedeformēsies. Pērtuves apdarei piemērotāki
ir liepas, bērza, papeles, apses, kļavas vai lapegles dēļi. Lapegle kalpo visilgāk, ir noturīga pret
dažādām sēnītēm, pelējumu un trupi. Arī liepai būs ilgs mūžs, turklāt tās koksne ar laiku nekļūs
tumša. Vislabāk, ja kokam nebūs zaru vietām, jo koksne mitrumā mainās, kā arī zaru vietas ir
ļoti blīvas un ātri sakarst (Burka, 2017). Pērtuves apšūšanai nedrīkst izmantot saplāksni, kā arī
kokskaidu vai kokšķiedru plātnes, jo šie materiāli augstā temperatūrā pastiprināti izdala līmes
un sveķu izgarojumus (Noviks). Pērtuvi nav nepieciešams būvēt lielu, jo pēršanās process ir
individuāls un vienlaikus neuzturas daudz cilvēku. Jo mazāka pērtuve, jo vieglāk tajā uzturēt
vajadzīgo temperatūru. Parasti pārtuves tiek pamatīgi nosiltinātas, lai aukstais gaiss netiktu klāt,
tāpēc ir grūti īstenot dabisku vēdināšanu. Tā kā pērtuvē ir paaugstināts mitruma daudzums, kas
var bojāt koka detaļas, tajā jābūt labai ventilācijai. Tā nepieciešama, lai varētu nodrošināt labu
gaisa apmaiņu pēršanās procesā un pēc pēršanās aizvadītu mitrumu. Ja nav pareizi uztaisīta
ventilācija, jau pavisam drīz parādīsies pelējums. Ventilācijai izveido divas atveres. Vienu
ierīko siltā gaisa pievadīšanai, otru karstā gaisa aizvadīšanai (1.12.att.). Atveres ierīko pretējās
sienās. Tām ir jābūt viegli atveramām un aizveramām ar aizbīdni, lai var regulēt gaisa plūsmu
pirts telpās (Balode & Kārkliņš, 2003).

1.12.att. Ventilācija pirtī (Avots: dziedinošā pirts, 2003)
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Bieži tiek uzskatīts, ka ar dabīgo vēdināšanu pietiek un speciālas sistēmas nav nepieciešamas.
Uz dabīgo vēdināšanu attiecas būvniecībā izmantoto paņēmienu, materiālu un koksnes īpašības
kopumā, spraugas zem durvīm un logiem, kā arī pirts krāsns īpatnības. Tomēr ar to ir par maz.
Vēdināšanas sistēma, kā svaigā gaisa pievadīšana un izelpotā izvadīšana, pirtī ir nepieciešama.
Turklāt tās uzstādīšana ir aktuāla arī citās pirts ēkas telpās - dušā, ģērbtuvē, atpūtas istabā un,
protams, pērtuvē (Balodis, 2014). Ventilācija pirtī - svarīgs aspekts, ne tikai saistībā ar
ekspluatācijas komfortu, bet arī attiecībā uz celtnes izturību un ilglaicību. Krāsns ir gaisa
plūsmas turbīna un ventilācijas sistēmas būtiska sastāvdaļa. Krāsns sakarstot rada siltā gaisa
plūsmu, kura ietekmē visu gaisa cirkulācijas norisi pērtuvē un visā pirts ēkā. Pašas galvenās
problēmas, no kurām nepieciešams izvairīties, izbūvējot ventilācijas sistēmu, ir skābekļa
trūkums un caurvējš. Pareiza ventilācija palīdzēs padarīt pirtis apmeklējumus par īstu prieku
dvēselei un ķermenim (Baltrums, 2014).
Pirts lāvas ierīkošanai iesaka gatavot no liepas, apses vai melnalkšņa dēļiem. Melnalkšņa dēļi
ir īpaši ar to, ka tie pirtī veido dzeltensarkanas nokrāsas sienas. Pirts lāvai nedrīkst izmantot
ozolu, vai kādu citu cietu koku, jo tie ir blīvi, tāda veida kokmateriāli, pārāk ātri sakarst un uz
tādas lāvas var apdedzināties. Arī pārāk mīksts koks pirts telpai nederēs, jo tas ātri sāks pūt.
Lāvas dēļiem ir jābūt gludiem un pietiekami bieziem, lai izturētu cilvēka svaru. Lāva jāgatavo
ar atstarpēm starp dēļiem, lai pēršanās laikā varēt notecēt sviedri (Balode & Kārkliņš, 2003).
Lāvas pirts telpās var būt ierīkotas vairākos līmeņos. Parasti pirts telpas tiek ierīkotas no vienas
līdz trim lāvas līmeņiem. Svarīgi ir ievērot ergonomiku, lai uz lāvas būtu ērti gan pirtniekam,
gan pērējam. Ja ir vairākos stāvos izvietotas lāvas, tad jāņem vērā, ka starp lāvām ir diezgan
liela karstuma starpība. Vairākus lāvas pakāpienus var izbūvēt, ja to atļauj telpas augstums.
Parasti izbūvējot trīs pakāpienu lāvas, pirmais pakāpiens ir domāts pērējam un kuras viņš stāv
pēršanās procedūras laikā, vai sēž tie, kuriem augstākā lāvā ir pa karstu. Otrais lāvas stāvs ir
domāts pirts apmeklētāju kājas atbalstīšanai. Lāvas otro stāvu ir jāspēj arī atlocīt vai pabīdīt
zem trešās lāvas, lai tā pēršanās procedūras laikā netraucētu pirtniekam. Trešais lāvas pakāpiens
būs visaugstākais, un uz tās parasti guļ peramais. Augstākā lāva būs arī visplatākā un visgarākā,
jo pirts apmeklētājam ir jāspēj uz tās ērti apsēsties, gan apgulties, un pirtniekam ir jāspēj tikt
klāt, lai apmeklētāju varētu izpērt. Apdares materiālus pirts telpā nedrīkst krāsot vai lakot, jo
tie pirts gaisa temperatūras karstumā un mitrumā izdala ķīmiskas vielas. Tāpat nevajag izmantot
saplākšņus, kuros ir izmantota līme, vai sintētiskos materiālus, jo tie karstumā izdala ļoti daudz
kaitīgu vielu.
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Grīdas ieklāšanai vienlīdz populāri ir betonētas grīdas, koka paliktņiem, gan flīzes, jo tāda
veida grīdas ir vieglāk mazgāt un uzturēt higiēniski tīras. Flīzes ir jāizvēlas tādas, kas
izgatavotas no neslīdoša materiāla. Ir nopērkamas rievotas flīzes, kas pēc izskata atgādina
kokmateriālus. Izvēloties flīzes, pirtī var ierīkot silto grīdu, kas būs sausa un patīkami silta. Ja
uz flīzēm tomēr slīd kājas, iespējams izgatavot koka paliktņus. Tos novieto vietās, kur nāktos
kāpt ar mitrām kājām. Neraugoties uz augsto cenu, grīdai vislabāk noder lapegles un ozola dēļi.
Tie lieliski iztur mitrumu, taču ir slideni. Var izmantot arī citu lapu koku dēļus, taču tie kalpos
īsāku laiku, it īpaši mitrākās vietās (Burka, 2017). Koka segumu nevajadzētu piestiprināt pie
zemes, kā arī izveidot pārāk lielu, pa visu pirts telpu, zem lāvas koka segums nav nepieciešams,
jo tur netiek staigāts. Koka segumam ir jābūt tādam, lai to varētu viegli pacelt un iznest pa
durvīm, lai tos pēc pēršanās varētu iznest un ārā, pēc pirts procedūrām nomazgāt no sviedriem
un sabirušajām lapām. Pirts grīda ir jāierīko ar nelielu kritumu, lai pēršanās laikā liekais ūdens
varētu aiztecēt prom un arī tāpēc, lai pirts grīdu varētu mazgāt ar ūdeni.
Pirtī logi nav obligāti, jo tiek uzskatīts, ka svešiem nav jāredz, kas pirtī notiek, kā arī telpas
vēdināt var, atverot durvis pēc pēršanās, jo logu virināšana nav nepieciešama pēršanās laikā.
Citi uzskata, ka logu vajag, tos ierīko atveramus, lai tas kalpotu par papildus ventilāciju, pēc
pēršanās, gan arī tāpēc, ka pēršanās laikā vārētu skatīties pa logu. Ja ir nolemts pirtī ierīkot logu,
tad to veido nelielu, tā lai, sēžot uz augšējās, lāvas var vērst skatienu ārā pa logu. Logiem no
iekšpuses neizmanto metāla āķīšus vai citas metāla detaļas, jo jāatceras, ka šādas detaļas
karstumā uzkarsīs. Durvis, tāpat kā logus, cenšas veidot pēc iespējas nelielākas, lai pirtī spētu
saglabāties siltums, lai gan mūsdienās ir novērots, ka atsevišķās pirtīs loga aile var būt pa visu
pirts sienu. Tas vien nozīmē to, ka logs un stikls ir ļoti kvalitatīvs. Vislabāk pirtī ir izmantot
rūdīto, dubulto stiklu.
Traukiem, ko izmanto pirtī, ir tikpat liela nozīme, kā pārējiem pirts materiāliem. Pirts gara
traukiem latviskajās pirtīs ir jābūt no koka, nevis no metāla vai plastmasas, jo tie ātri uzkarsīs
un būs grūti lietojami pēršanās procesa laikā (1.13.att.). Trauki, kuros tiek mērcētas pirts slotas,
labāk, ja ir no koka un pēršanās laikā noder pat divi. Pie kājām liekama slotiņa ar siltu ūdeni,
pie galvas ar vēsu ūdeni, jo pirtī galvai vajag vēsumu, bet kājām kārtīgu siltumu. Kad kurina
pirti, visos koka traukos ir jābūt ūdenim, citādi tie izkaltīs. Koks ir dzīvs, kad ūdens to samitrina,
tas izplešas. Pirts rituālā svarīgi ir izsildīt pēdas, jo tajās ir daudz nervu galu, kas atbild par visu
ķermeni. Tāpēc pirms iešanas pirtī it īpaši ziemā, kad no pirts ir jālec āliņģī, pats svarīgākais ir
kārtīgi izsildīt kājas. Siltajai kāju vanniņai pievieno zāļu tējiņas. Vanniņai nav jābūt dziļai,
svarīgi tikai, lai tajā pietiktu vietas pēdām. Higiēniskāk ir, ja šai procedūrai tiek lietoti speciāli
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gatavotas māla bļodas. Ērtāki lietošanai ir termiski apstrādāti trauki (Vilde-Batņa & Batņa,
2014).

1.13.att. Pirts trauki (Avots: Legacy Medsearch, 2018)

Pēc autores domām pašam pirts krāsni būvēt nav nepieciešams, lai nenodarītu ļaunu sev un
citiem, to vajadzētu uzticēt pirts meistariem. Ja krāsni vēlas pats izveidot, tad jākonsultējas ar
krāsns speciālistiem, kas var ieteikt labāko risinājumu pirts krāsns izveidei. No sākuma
ieteicams ir izskatīt labāko krāsni, kas uzrunā un tad meklēt krāsns meistarus. Noderīgi, ja pirtī
tiek iebūvēts krāns, kuram var pieslēgt arī dušas rokturi, lai varētu nomazgāt lāvas, rokas pēc
procedūrām vai izmantot to pirts slotu mitrināšanai. Tām pirtīm, kam blakus mājai nav dīķis,
mēdz pie mājas izbūvēt kublus vai arī ierīkot baseinu. Baseinu izbūve pēc autores domām ir
jāuztic profesionāļiem, jo tā izbūve ir sarežģīta. Baseinu ir nepieciešams uzturēt, tā ūdeni ir
nepieciešams bieži mainīt, kā arī pievienot dažādus ķīmiskos elementus. Tāpēc priekš pirts
vajadzībām pietiek arī ar nelielu baseinu, kas būtu 1,5m dziļumā, lai pēc pirts cilvēks varētu
tikai iegremdēties, un atveldzēties vēsajā ūdenī.
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2. SITUĀCIJAS IZPĒTE
2.1. “Dižznotiņu” esošās situācijas un atrašanās vietas analīze
Vēsturiski celtā kūts atrodas blakus dzīvojamai ēkai “Dižznotiņi”. Dzīvojamā ēka no projekta
vietas atrodas 24 metrus. Mājas “Dižznotiņi” atrodas Ventspils rajonā, Vārves pagastā. Māja
atrodas ģimenēm un atpūtai piemērotā vietā, ārpus pilsētas, 6 kilometru attālumā no Ventspils
pilsētas centra, dažu minūšu gājienā cauri mežam līdz jūrai (1.pielikums). Atpūšoties pirts
kompleksā un, izbaudot dabu, ar kājām cauri mežam var aiziet līdz pat pašai jūrai. Uz pludmali
dodas arī cilvēki ar mašīnām no Ventspils, bet tā nebūs pārpildīta pat vasarā. Tās ir dažas no
priekšrocībām, lai varētu izbaudīt īstu lauku atpūtu. 2.1. attēlā ir attēlota ēkas atrašanās vieta
kartē.

2.1.att. Ēkas atrašanās vieta (Avots: google maps momentuzņēmums)

Ēka sākotnēji ir celta kā kūts, kas savu funkciju ir pildījusi vairākus gadus. Ēka ir neliela, tās
pirmais stāvs ir celts no gāzbetona blokiem un apmetuma, bet otrais stāvs ir izbūvēts no dēļiem.
Ēka nav nekādi siltināta, tai nav arī dekoratīvās apdares. Pirmajā stāvā grīdas visā ēkā ir
betonētas (UR-3). Mansarda stāvs ir viscaur celts no dēļiem, tas nekādi netika apdzīvots vai
izmantots, tik kādreiz tika uzglabāts un žāvēts siens kūts lopiem. Siena žāvēšanai ēkas otrais
stāvs ir atbilstošs, jo izbūvētās sienas no dēļiem ļauj gaisam cirkulēt, kas siena žāvēšanai ir
nepieciešams, bet saules gaisma netiek klāt, lai sienu vairāk izkaltētu. Ēka kūts funkciju nepilda
jau vairākus gadus, un tagad tā ir tukša. Ēkas pirmajā stāvā nav palikušas nekādas liecības par
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to, ka kādreiz ēka ir bijusi kā kūts. Ēkas otrajā stāvā vēl ir saglabājušies koka sienas un vēl ir
palicis siens, kas ļauj saprast, kādam mērķim ēkas mansarda stāvs ir izmantots. Tā kā ēka netiek
izmantota jau vairākus gadus, tad pēc autores veiktajām fotofiksācijām var secināt, ka ēkas
iekštelpas neatbilst pirts prasībām, un tās šobrīd nav iespējams izmantot (2.2. att.). Darba
autore, veicot fotofiksācijas un apsekošanu dabā (sk. 2. pielikumu), secinājusi, ka ēka kopējā
platība ir pietiekama, lai tajā varētu iekārtot pirti, un to nav nepieciešams nojaukt pirms pirts
veidošanas, pietiek ar ēkas pārbūvi un ēkas fasādes izveidi.

2.2. att. Esošā ēkas fasāde (Avots: Autores fotofiksācija)

Tā kā potenciālā pirts atrodas netālu no dzīvojamās mājas, tās atrašanās vieta ir piemērota, lai
varētu ierīkot pirti, jo nepieciešamības gadījumā blakus pirtij vienmēr būs tās saimnieks, pirti
var izmantot atpūtnieki un tie netraucēs mājas iedzīvotājus. Ēka atrodas zaļā zonā, kur netālu
atrodas ceļš un visapkārt ir lauki un meži. Ēkas pašreizējā kopējā kvadratūra atbilst, lai tajā
izveidotu pirts kompleksu. (UR-1) Ēkā pašreiz ir elektrība. Apsekojot objektu var secināt, ka
elektroinstalācija nav atbilstoša mūsdienu prasībām, esošie kabeļi ir novecojuši un nokalpojuši.
Lai elektroinstalācija būtu efektīva, pietiekoši jaudīga, lai atbilstu mūsdienu pirts vajadzībām,
to ir paredzēts nomainīt. Pašreiz ēkā var redzēt, kur ir bijusi vēsturiski izvietota krāsns, jo vieta
ir apmūrēta ar ķieģeļiem un no tās iziet skurstenis. Ēkas projektā plānots nemainīt pirts krāsns
izvietojumu, bet skursteni ir nepieciešams pārmūrēt. Ūdens ēkā vel nav pieejams, bet to plānots
izbūvēt. Netālu no pirts ēkas ir nepieciešams ierīkot spici, lai pirts ēka tiktu nepārtraukti
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aprīkota ar ūdeni un to nebūtu nepieciešams nest no akas vai dīķa. Otrā stāva pārseguma sijas
ir labā stāvoklī un ēkas spāres arī ir labi saglabājušās, nav sapuvušas un tās nav nepieciešams
nomainīt pret jaunām. Kādreizējās kūts ēkas pirmajā stāvā ir divas telpas. Pirmā ēkas telpa ir
kā ieejas zona un tā ir neliela, var redzēt, ka telpā kādreiz ir bijusi arī krāsns. Otra ēkas telpa ir
lielāka, tās platība ir 37 m2 kurā ir ierīkoti divi nelieli logi. Ēkas pirmās telpas kopējā kvadratūra
ir 14 m2, kas ir pietiekami liela, lai tajā varētu izvietot pirts krāsni, lāvu ar vairākiem
pakāpieniem un tajā brīvi var pārvietoties arī pirtnieks. Otrā telpā ir nepieciešamais izvietojums,
lai tajā varētu projektēt gaiteni, dušas un tualetes telpas, iekārtot atpūtas telpu tā, lai tajā varētu
atvēlēt vietu arī kāpnēm un nelielai virtuves zonai (2.3. att).

2.3.att. Ēkas esošā situācija (Avots: Autores fotofiksācija)

Pašreiz ir nepieciešams risināt esošo ieejas zonu - ieejas durvis ir vienas un nelielas, tās ir
izveidotas ēkas malā. Durvis ir nepieciešams pārplānot tā, lai cilvēki ierodoties pirtī, varētu ērti
ieiet mājā no piebraucamā ceļa. To ir nepieciešams izveidot vietā tā, lai varētu viegli pienest
malku no malkas šķūņa, ka arī ir jāizveido vel viena pirts izeja, lai būtu iespēja cilvēkiem pēc
pirts uzreiz iziet uz dīķi, lai varētu tajā veldzēties un nebūtu jāiet apkārt mājai. Pašreiz ēkā ir
tikai viens logs, pie ieejas durvīm un pārējie ir izveidoti no stikla blokiem, lai ēkā būtu vairāk
gaismas, ir nepieciešams pārplānot logu izvietojumu, veidojot tos lielākus un izvietot atbilstoši
debespusēm un izņemt esošos stikla blokus. Tā kā ēkai ir izveidots otrais stāvs, kas netika
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izmantots, tad otro stāvu ir nepieciešams izbūvēt, lai pirts viesi varētu atpūsties un pēc pirts
procedūrām būtu iespējams palikt pa nakti.
Pēc apsekošanas dabā tiek secināts, ka ēkas atrašanās vieta ir piemērota pirts būvniecībai, tā
atrodas netālu no ceļa, bet no ceļa tā nav pārredzama. No Ventspils robežas līdz pirtij ir jāmēro
ilgs ceļš ar kājām un sabiedriskais transports nekursē pa blakus esošo ceļu, tāpēc ir būtiski, ka
pie pirts telpām ir iespēja piebraukt un novietot automašīnu. Veidojot pirti, tiek ievērots, ka tās
tuvumā ir neliels dīķis, kur pēc pirts ir iespējams doties nopeldēties. Tas nozīmē, ka ēkā nav
nepieciešams veidot atsevišķu baseinu vai domāt par dīķa izveidi. Pirts ēkai blakus nav
kaimiņu, kas nozīmē, ka apmeklējot pirti, nebūs jādomā par svešiem skatieniem.
2.2. Pasūtītāja vēlmes kūts pārbūvei par pirti
Pirms interjera dizaina vīzijas un projekta izstrādes pirts pārbūves ēkai, tika noskaidrotas
pasūtītāja vēlmes un prasības uz attiecīgo objektu. Projekta pasūtītājs ir īpašuma īpašnieks un
privātpersona, kas ir sertificēts pirtnieks. Projekta pasūtītājam ir konkrētas vēlmes, kā viņš vēlas
veikt pārbūvi kādreizējā kūts ēkā, tā lai tā atbilstu pirts vajadzībām. Tā kā pirtnieks, turpmāk
pats izmantos pirti kā savu darba telpu, ir ļoti būtiski uzklausīt un iekārtot telpas tā, kā
pirtniekam būtu ērti strādāt ikdienā un viesiem būtu ērti atpūsties. Katram pirtniekam ir sava
veida tradīcijas un ambīcijas, kā ikdienā tas strādā, tāpēc ir būtiski, iekārtojot pirts telpas
izvietojumu nevis vadīties pēc vispār pieņemtiem lēmumiem, bet gan pēc paša pirtnieka
nepieciešamībām un vēlmēm. Tas pirts ēkas iekārtojumu padara individuālu, un atšķirībā no
saunām latviskās pirts interjers ir neatkārtojams. Pirms projekta uzsākšanas tika uzklausītas
pasūtītāja vēlmes, vēlamais telpu iekārtojums pirts ēkā un noteikti uzdevumi pamatojoties uz
ēkas esošo situāciju.
Lai izveidotu interjera dizaina priekšlikumu “Dižznotiņu” pirtij, pirts īpašnieks nosaka tā
izveides uzdevumus:
1. Veikt pārrunas ar arhitektu, lai noteiktu, vai ir iespējams veidot ēkas pārbūvi pirts
vajadzībām;
2. Veikt pārrunas ar krāsns ražotājiem, lai izvēlētos pēc iespējas piemērotāko krāsni un
akmeņus pirts vajadzībām;
3. Izveidot pirts telpas – pērtuves interjera dizaina piedāvājumu atbilstoši pirtnieka
prasībām un tā ergonomikai. Izpētīt ergonomikas pamatprincipus, lai pirts lāvas tiktu
ierīkotas atbilstoši pirtnieka augumam;
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4. Izveidot interjera dizaina piedāvājumu pirts ēkas atpūtas zonai ar ierīkotu kamīnu,
nelielu dīvānu un galdu, kā arī nelielu virtuvi, kur atpūtas brīžos varētu malkot tēju;
5. Ēkā ir jāizveido mansarda stāvs un jāatvēl vietu kāpnēm uz otro stāvu;
6. Ierīkot sanitāro mezglu ēkas abos stāvos un izveidot otrā stāva guļvietas pirts viesiem;
7. Izveidot priekšlikumu ēkas mēbeļu izvietojumam.
Pirtnieka vēlme ir radīt mājīgu un vienkāršu atmosfēru, lai pirts apmeklētāji varētu relaksēties
pirts kūres laikā un pēc tās. Ir nepieciešams izvārīties no spilgtām krāsām, bet censties radīt
lauku atmosfēru atpūtas telpā un viesu guļamistabā. Telpas ir nepieciešams izveidot tā, lai pirts
apmeklētājam tās radītu dziedniecisku un meditatīvu ietekmi. Pašreiz ēka ir neliela, bet to nav
nepieciešams paplašināt, jo pirts telpas ir nepieciešams plānot divām personām un pirtniekam,
kā arī atvēlēt vietu tam, ja pirts apmeklētājam būs līdzi kāds bērns. Pirtī vienā dienā tiek uzņemti
no vienas līdz divām personām. Pirtniekam pašam pirts procedūra ir liela slodze ķermenim un
tā dēļ vairāk par divām personām vienā reizē nav iespējams un ieteicams pērt. Pirti kā ierasts ir
nepieciešams izbūvēt no koka un grīdu pirts telpās flīzēt. Pirtnieka vēlme ir radīt pirts telpā
nepārtraukto pirts krāsni, kuru būtu iespējams izkurināt pāris stundas, pirms ierodas pirts viesi.
Atpūtas telpā ir jāizbūvē kamīns, sēdvietas un neliela virtuve, kurā būtu iespējams uzvārīt tēju,
pirts kūres laikā atpūšoties. Lai vasarā varētu atpūsties ārpus telpām, tad pie ēkas, dīķa pusē
jāatvēl vieta terasei, kur varētu vakaros baudīt saulrietus.
Pirtnieks ir bijis un strādājis vairākās pirtīs visā Latvijā. Gadu laikā tam ir izveidojies savs
pēršanās rituāls un rokraksts kā notiek pēršanās pirtiņā. Tā kā pirtnieks ir apskatījis vairākas
pirtis un gadu laikā ir, strādājis vairākās pirtīs viņam, ir vīzija, kādu pirti pats vēlētos izbūvēt
un kas pirtīs ir bijis tāds, ko savā pirtī tomēr nevēlētos izvietot, lai pašam būtu ērtāk strādāt.
Tika izstrādāti vairāki interjera izvietojuma piedāvājumi (sk. 5.pielikumā), tie tika izvērtēti un,
konsultējoties ar pirts saimnieku, tika pieņemts viens no piedāvājumiem, pēc kura vadīties
izstrādājot interjera dizainu.
Noskaidrojot īpašnieka vēlmes un nosakot objekta uzdevumus, ir skaidri īpašnieka nosacījumi,
pēc kuriem ir nepieciešams vadīties, izstrādājot interjera dizaina piedāvājumu. Tika izskatīti
vairāki līdzīgi pirts varianti, pēc kuriem vadīties izstrādājot dizaina piedāvājumu. 3. pielikumā
ir attēlotas līdzīgas pirtis, kuras tiek pētītas, veidojot arī “Dižznotiņu” pirti. Jāņem vērā, ka pirts
telpas apmeklēs cilvēki, kuri vēlas iegūt mieru un labsajūtu, pabūt kopā ar dabu un izbaudīt
latvisko garu ar pirts pērieniem. Kūts ēkas pārbūves procesā par pirts ēku, ir jāņem vērā ēkas
atrašanās vieta un tās apkārtne. Tad ir iespējams efektīvāk izplānot logu durvju un ēkas interjera
risinājumu. Latvijā pirtis ir ļoti dažādas, to izbūve atšķiras, bet tā būtība un funkcija paliek
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nemainīga. Latviskās pirtiņas tiek veidotas individuāli pēc ēkas uzbūves un pēc katra saimnieka
vēlmēm. Lai izbūvētu “Dižznotiņu” pirti pēc iespējas patīkamāku gan pirts apmeklētājiem, gan
pirtniekam, tika izveidota intervija ar citiem pirts meistariem, kam jau ir savas pirtiņas un ir
pieredzes bagāti pirts jautājumos. Kā arī tika veikta intervija ar pirts apmeklētāju, lai uzzinātu
viņu viedokli par pirts pieredzi.
Apkopojot intervijas, var secināt, ka pirti var apmeklēt pat neiekārtojot pirts telpas, tos var
izbaudīt arī brīvā dabā, uzslejot teltij līdzīgu būdiņu jebkurā vietā, kur var veidot ugunskuru,
lai uzkarsētu akmeņus. Pirts var būt arī pavisam neliela, kura ir iekārtota tā, lai tajā varētu tikai
nopērties un tai nav pat ģērbtuves, bet par visatdzītāko pirts iekārtojumu tiek minēta pirts ar
vairākām telpām, lai varētu pilnvērtīgi gan atpūsties, gan arī izbaudīt pirtī iešanas procesu.
Pirtnieku pakalpojumus ir nepieciešams izmantot, lai pirti varētu pilnvērtīgāk izbaudīt, bet bez
pirtnieka pirti arī var izmantot, bet tad sanāk tikai lai tajā nomazgātos, un iegūt visa ķermeņa
relaksāciju, gan pēc smagas slodzes, gan arī pēc saspringtās ikdienas. Pirtnieka pakalpojums
labāk ir izmantot pie viena konkrēta pirtnieka, kurš jau zina apmeklētāja vēlmes un spējas.
Latvijā ir pieejami vairāki pirts meistari un latviskās pirtis, pie kuriem var griezties, lai izbaudītu
īstu latvisko pirtiņu, kā arī tiek rīkotas nometnes, lai paplašinātu savu redzesloku. Piemērota
vieta pirtij, gan pirts meistariem, gan apmeklētājiem, šķiet, tieši pie dabas, lai būtu iespējams
atpūsties no pilsētas un būtu iespēja gūt emocionālu mieru. Pirti veidojot ir jāievēro arī pāris
būtiskas, lietas, lai būtu ērti strādāt pirtniekam, ir jāizveido pareiza pirts ergonomika, drošība
izveidojot pareizu pirts krāsni, ventilācija jāierīko paredzētu pirtīm. Pirms pirts būvēšanas,
meistari iesaka izmēģināt un iegūt pieredzi citās pirtīs vai konsultēties ar pieredzējušiem
pirtniekiem. Pilnu interviju ar pirtnieku un pirts apmeklētāju lasīt, 6.pielikumā.
Tā kā “Dižznotiņu” pirtnieks savu amatu pieprot to darot jau vairākus gadus, tad pirts saimnieks
jau ir noskatījis piemērotu vietu pirts būvniecībai un ir konkrētas vēlmes telpu izveidei esošajā
ēkā. Apkopojot intervijas, autore secina, ka “Dižznotiņu” pirtnieka vēlmes ir ļoti līdzīgas ar citu
pirtnieku ieteikumiem pirts izveidē.
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3.PĒTĪJUMA REZULTĀTI
3.1. Interjera dizaina vīzija un priekšlikuma vadlīnijas
Lai ēku varētu veiksmīgi pārbūvēt no kūts uz pirts ēku un pēc tam to varētu nodot ekspluatācijai
un pilnvērtīgi izmantot, ēkas pārbūves procesā tiek pieaicināts arhitekts. Arhitektu galvenais
uzdevums ir izveidot projektu ēkas nosiltināšanai no ārpuses, jumta nomaiņai un mansarda
izbūvei. Līdz šim mansarda stāvs netika izmantots, tādēļ ir nepieciešams izbūvēt melno grīdu
un siltinājumu vēlākai otrā stāva izbūvei. Ir nepieciešams veikt siltināšanu, aizstājot vecos
apšuvuma dēļus ar mūsdienīgu fasādes apšuvumu. Ēkā pašreiz ir pavisam nelieli logi, kas
telpām nedod pietiekamu gaismu, tādēļ konsultējoties ar arhitektu, ir nepieciešams vienoties
par logu un ārdurvju izveidi ēkā. Tā kā pirts ēkā tiek izbūvēta latviskā pirts, tad ir nepieciešams
stingri pārdomāt pirts krāsns novietojumu un tā izbūvi. Latviskās pirts krāsnis tiek kurinātas ar
malku, tāpēc ir nepieciešams izplānot skursteņa izbūvi. Pēc pirts saimnieka vēlmēm ir
nepieciešams izbūvēt arī kamīnu atpūtas telpai, kuram arī ir nepieciešama skursteņa izbūve.
Latviskā pirts tiek būvēta pēc individuāla pasūtījuma. Pirtī tiek izvēlēti konkrēti materiāli un
ierīkotas krāsnis pēc pasūtījuma. Latviskajās pirtīs ir nepieciešama ar malku kurināma krāsns,
kas dotu pirtij nepieciešamo siltumu, miruma līmeni. Krāsnij ir jābūt pietiekami lielai, lai tā
spētu uzturēt pietiekamu siltumu visā pirts telpā. Iecerēts pirtī izveidot nepārtrauktās darbības
krāsni. Tā tiek veidota no metāla kurtuves, kas aplikta ar akmeņiem. Pirts krāsni ir iecerēts
izbūvēt tā, lai to varētu kurināt no priekštelpas, lai pēršanās laikā nebūtu lieki jāvirina durvis
un pirts telpā netiktu ienesti gruži. “Dižznotiņu” pirtī ar platību 14 m2 un tās augstumu 2,2 m ir
nepieciešams izbūvēt krāsni ar noteiktiem izmēriem - 600 mm platumā, 700 mm garumā un
900 mm augstumā. Akmeņi tiek sildīti caur metālu, kā rezultātā, akmeņu temperatūra sasniedz
300 °C. Šāda veida krāsni var kurināt visu pēršanās laiku. Krāsns tuvumā visas sienas ir
ugunsdrošas, tās tiek veidotas no ugunsdrošajiem ķieģeļiem.
Lai izbūvētu vispiemērotāko krāsni tieši “Dižznotiņu” pirtij, tiek piemeklēti divi neatkarīgi pirts
krāsns meistari un uzklausīts viņu viedoklis. Abi pirts krāsns pārdevēji pamato, ka metāla
krāsnis būs nepieciešams kurināt biežāk un intensīvāk, lai akmeņi sasniegtu konkrēto
temperatūru. Tās uzstādīšana neprasa ilgu laiku un krāsns izmaksas būs mazākas nekā
periodiskajām krāsnīm. Pirtij atkarībā no pirts kopējās kvadratūras ir nepieciešams ievērot to
cik krāsnij ir nepieciešams izmantot akmeņus. Uz 14 m2 ir nepieciešams izvietot aptuveni 210
- 270 kg akmeņu apkārt krāsnij.
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Pirts telpām kokmateriāli ir jāizvērtē rūpīgi, tā kā pirts telpās ir liels karstums, tad tajās ne visus
koka materiālus var izmantot. No visiem koka veidiem pirtīs vispiemērotākie ir tikai trīs: liepa,
melnalksnis un apse, no šiem “Dižznoiņu” pirti izbūvē no melnalkšņa. Pirts dēļi netiek
apstrādāti, ar laku vai krāsām, tie tiek atstāti ir dabīgi bet kārtīgi noēvelēti. Pirts lāva, uz kuras
peras, nedrīkst būt zemāka par krāsns akmeņu līmeni, kas ir 900 mm, tā tiek izveidota tādā
augstumā, lai pirtniekam stāvot pie lāvas gar sāniem, atliektas plaukstas būtu vienā līmenī ar
lāvu. Optimālais augstums no pēdējās lāvas līdz griestiem ir 1,2 m, lai dažāda auguma cilvēks
varētu brīvi sēdēt uz lāvas. Izveidojot lāvas, tiek izmantoti 4 cm biezi dēļus, citās pirtīs var
izmantot arī plānākus dēļus, bet tad biežāk tiek likti balsti. Tā kā pirtī zemāko lāvu var pabīdīt
zem augstākās lāvas, tad biežāk izmantot balstus nevarēs. Lāvas balstus var veidot no jebkura
koka, jo cilvēkam nav tiešās saskarsmes, bet jāizvēlas tādi materiāli, kas mitrumā nebojājas.
Visbiežāk tie ir skujkoki, bet jāizvēlas bez zaru vietām un lai tie nebūtu sveķaini. Starp dēļiem
ir jābūt vismaz 1 - 3 cm lielam attālumam, lai pēršanās laikā varētu notecēt ūdens un sviedri.
Lāvas nedrīkst likt tieši pie sienas, lai siena nepūtu un tā spētu vēdināties, tāpēc ir nepieciešams
to likt 3 cm attālumā no pirts sienām. Lāvām garumi var būt dažādi, bet latviskajās pirtīs, tās ir
jāveido, tā lai cilvēks varētu ērti uz tās apgulties, tas ir vidēji 2 m, bet, lai pirtī arī pirtnieks
varētu brīvāk rīkoties, lāvai jābūt vēl garākai, lai pie galvas un pēdām var nolikt slotiņas. Lāvas
platumam arī ir nozīme, augstākajā lāvā, uz kuras parasti guļ cilvēks var veidot vidēji pēc
cilvēka aprisēm, kas ir 85 cm, lai pirtniekam būtu ērti strādāt. Latviskajās pirtīs nav noteikts
lāvu skaits tās var būt no vienas līdz trim. Tā kā “Dižznotiņu” pirts telpas augstums ir 2,2 m tad
telpā nevar izveidot lāvu ar trim pakāpieniem, bet, lai pirtnieks varētu ērti strādāt un pirts
apmeklētājiem būtu ērtāk nokāpt no augstākās lāvas, kas ir 90 cm augstumā, tad tiek veidota
lāva ar diviem pakāpieniem. Zemāko lāvas solu ir iespējams pabīdīt zem augstākā sola, tā lai
pirtniekam būtu ērti piekļūt pie pirts apmeklētāja pēršanās laikā un varētu kārtīgi to izpērt.
Zem dēlīšu apšuvuma ir jāierīko tvaika izolācija no alumīnija folijas, kā arī rūpīgi tiek veikta
tvaika izolācija sienu un griestu savienojuma vietās. Starp tvaika izolāciju un pērtuves
apšuvuma dēlīšiem jāatstāj gaisa slānis, lai neuzkrātos mitrums un neveidotos pelējums. Virs
tvaika izolācijas jāveido laba siltumizolācija. To veido no akmens vates, 300 mm tiek likti
griestos, kur ir vislielākie siltuma zudumi, bet sienās akmens vate tiek likta 100 mm.
Ventilācija pirtī ir ļoti svarīga, jo no ventilācijas ir atkarīgs pirts gaiss un komforts pirts
apmeklētājiem. Ja pirts telpā gaiss sastāvēsies, tas kļūs nepatīkams, tāpēc svarīgi ir ventilāciju
izveidot pareizi. Vēdināšana atveres ir nepieciešams pirtī izveidot sienā un ar aizbīdņiem. Telpā
ir jābūt divām vēdināšanas atverēm, viena atrodas 30 cm no grīdas un otra 30 cm no griestiem.
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Lai telpā būtu gaisa cirkulācija vispareizāk vienu vēdināšanas atveri izvietot pie pirts krāsns,
bet otru pretējā sienā. Ventilācijas atveres lielums ir atkarīgs no pirts lieluma, tai jābūt 24 cm2
uz 1 m3.
Pērtuvē tiks izveidota betona grīda, kuru izflīzēs. Tā kā telpa ir tiešā saskarē ar ūdeni, tad ir
jāizvēlas tādas flīzes, kuras ir speciāli paredzētas mitrām telpām un neuzņem apkārt esošo
mitrumu, kā arī priekšroka jādod tādām flīzēm, kas izveidotas ar pretslīdes faktoru. Flīzes tiek
izvēlētas mazākas, jo šuves padara virsmu neslīdošāku. Pirtī grīda ir visvēsākā vieta. Pirts
saimnieks nevēlas to veidot no koka, jo arī koks un sabirušas labas uz pirts dēļiem var slīdēt.
Koka grīdas netiek liktas, kā arī tās ātri bojājās un ir grūtāk kopjamas.
Lai pirts grīdu izveidotu, tai ir nepieciešams izveidot hidroizolāciju un siltumizolāciju. Pirts
grīdai ir jābūt nelielam atstatumam no pirts sienām, lai tās varētu ventilēties (3.1.att). Pirts grīda
ir jāveido tā, lai tai būtu neliels kritums, vismaz 2%. Uz ūdens notecēšanas vietu izveido
kanalizācijas trapu, kur var aizplūst viss liekais, pirts laikā izmantotais ūdens, lai tas nekrātos
uz pirts grīdas. Pirtī ir jāliek maksimālie kanalizācijas cauruļu izvada izmēri. Lai pirtī
kanalizācijas caurules tik ātri neaizsērētu, ir jāizvairās no māla materiālu lietošanas, jo
skalošanas un noteces pirts kanalizācijā, tie nogulsnējas un aizķep, tos iztīrīt to var, tikai
izjaucot sistēmu. Pirts kanalizācijā liek sietiņu, kas aizsargās no netīrumu iekļūšanas.

3.1. att. Pirts grīdas izbūve (Avots: Mana pirtiņa grāmata veselīgam dzīvesveidam, 2001)

Pirts durvis veido nelielas, lai būtu mazāk siltuma zudumi. Pirts durvis var veidot no stikla, lai
redzētu, vai pirts ir aizņemta un nebūtu lieki jāvirina durvis. Tām jāveras uz āru, durvju
rokturiem jābūt no koka.
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Pirts ēkai ir jābūt ērtai pirts viesiem, lai tie apmeklējot pirti, justos ērti un gaidīti. Lai ēkas telpas
padarītu gaišākas, tiek izveidoti plašāki logi, kā līdz šim ir bijis un tie ir vērsti uz rietumiem, jo
pārsvarā pirtis tiek apmeklētas vakaros un tad ir iespēja vērot no atpūtas telpas saulrietu. Pēc
autores domām pirts atpūtas telpas ir nepieciešams pieskaņot pie pirts būtības. Tā kā tiek
veidota latviskā pirtiņa, kurā strādā pirtnieks ar slotiņām, kurās tiek liktas dažādu veidu dabā
atrodamās zālītes, tad arī interjerā tam ir jāatspoguļojas. Atpūtas telpa tiks ierīkota mierīgos
toņos ar koka akcentiem. Kā arī virtuves zonā būs ierīkots plaukts, kurā paredzēta vieta
dažādām tējas burciņām. Tēju ir nepieciešams dzert atpūtas brīžos pēc pirts, tāpēc tējas tiks
izvietotas vietā, kur tās ir ērti pieejamas un visiem redzamas. Atpūtas telpā būs kamīns, pie kura
var sildīties, izejot no pirts un malkojot tēju.
Ēkā pašreiz ir izveidots tikai viens stāvs, bet ir nepieciešams ierīkot arī mansarda stāvu, lai pēc
pirts apmeklētāji varētu izgulēties un pēc pirts nogurušiem nevajadzētu doties mājās.
Izanalizējot telpas plūsmu, ir nepieciešams izveidot kāpnes uz otro stāvu. Mansarda stāvā tiks
piedāvāta viesu guļamistaba ar lielu gultu un nakts skapīšiem, izvietots atpūtas dīvāns un kafijas
galdiņš. Kā arī otrajā stāvā ierīkota tualetes telpa (lielāka nekā pirmā stāvā) iebūvēts arī ūdens
boilers, kas piegādās ar silto ūdeni visu pirts ēku.
3.2. Projekta apraksts un grafiskā daļa
Nodaļā tiek parādīti projektētās ēkas vizualizācijas un grafiskās daļas, kas ļauj uzskatāmāk
apskatīt kūts plānoto pārbūvi par pirti.
IN-0-1.1. Projektētās situācijas vizualizācijas.
IN-0-1.2. Projektētās situācijas vizualizācijas.
IN-0-2.1. Projektētā zonējuma shēma 1.stāvam.
IN-0-2.2. Projektētā zonējuma shēma 2.stāvam.
IN-0-3.1. Projektētās situācijas plūsmas analīze 1.stāvam.
IN-0-3.2. Projektētās situācijas plūsmas analīze 2.stāvam.
IN-0-4.1. Projektētās situācijas telpu noslogojuma analīze 1.stāvam.
IN-0-4.2. Projektētās situācijas telpu noslogojuma analīze 2.stāvam.
IN-0-6 Projektētā dabīgā apgaismojuma un noēnojuma analīze.
IN-1-1 Projektēto un demontējamo sienu plāns.
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IN-1-2 Projektēto grīdu plāns un grīdas materiālu specifikācija.
IN-1-3 Projektēto griestu plāns un griestu apdares specifikācija.
IN-1-4.1. Telpas griezums 1.
IN-1-4.2. Telpas griezums 2.
IN-1-5.1. Projektēto mēbeļu plāns un mēbeļu specifikācija 1.stāvam.
IN-1-5.2. Projektēto mēbeļu plāns un mēbeļu specifikācija 2.stāvam.
IN-1-6 Projektēto elektroinstalāciju plāns.
IN-1-7 Projektētā ūdens un kanalizācijas piesaistes plāns un santehnikas specifikācija.
IN-1-8 Projektētās apkures plāns un apkures elementu specifikācija.
IN-1-9 Projektētās ventilācijas plāns un specifikācija.
IN-2-1 Krāsu pase.
IN-2-2 Telpas nr. 1 notinumi.
IN-2-3 Telpas nr. 2 notinumi.
IN-3-1 Mēbeles nr. 1. rasējums.
IN-3-2 Mēbeles nr. 2. rasējums.
IN-4 Projektētā interjera tāme.
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SECINĀJUMI UN PRIEKŠLIKUMI
Pētījuma gaitā tika izstrādāti šādi secinājumi:
1. Pasaulē ir pieejami vairāki pirts veidi gan sausā gaisa pirts, gan arī mirtā gaisa, pie kuras
piederas arī latviskā pirts. Tām ir dažāds relatīvais mitrums un gaisa temperatūra. Katrā
no pirtīm atšķiras ir relaksējošās īpašības un arī pirts procedūras, un pirts apmeklējuma
ilgums.
2. Pirts izbūve ir sarežģīts process. Ja pirti izbūvē nepareizi, to var nākties atkal pārbūvēt.
Gaiss latviskajās pirtīs ir mitrs, un tajās var veidoties pelējums. Pirtī no pelējuma
atbrīvoties nav iespējams bez pārbūves, bet ķīmiskos līdzekļus izmantot pirtī nedrīkst,
jo tie pēršanās laikā izdalās gaisā.
3. Ierīkojot pirti, ir jāņem vērā, no kādiem materiāliem tā tiek veidota. Pirtī gaisa
temperatūra ir augsta un mitra. Tāpēc ir jāskatās, lai materiāls augstā temperatūrā
neuzkarstu, nesāktu kust un neizdalītu ķīmiskas vielas gaisā un nenodarītu ļaunumu
cilvēka ādai.
4. Tā kā parasti tiek izveidotas jebkuras mēbeles pēc ergonomikas principiem, tā arī pirts
lāvas ir nepieciešams izbūvēt, ievērojot cilvēka ergonomiku. Pirts lāvas var izkārtot
vairākos stāvos, bet tad ir jāņem vērā ēkas augstums. Ja tiek izbūvēta pirts pirtniekam,
tad ir jāņem vērā tieši pirtnieka augums.
5. Daudzos pirts kompleksos pēc pirts apmeklējuma pirts viesiem nav iespēja doties
relaksēties un pabūt ar sevi, atgūstot spēkus pēc pirts apmeklējuma, jo pirtī nav
iekārtotas atpūtas telpas.
Balstoties uz secinājumiem, darba autore izvirza šādus priekšlikumus:
1. Lai izbūvētu savu pirti, darba autore iesaka apmeklēt vairākas pirtis, un, ja pirtīs ir
pieejams, izmantot arī kādu zinošu speciālistu, kāda procedūra ir paredzēta konkrētā
pirtī. Tikai tad var secināt to, kāda veida pirti pieņem paša ķermenis un tad var vadīties
pēc tā, kādu pirti ir nepieciešams sev izbūvēt.
2. Lai “Dižznotiņu” pirti varētu izbūvētu pareizi, un tā nebūtu jāpārbūvē, tajā ir jāierīko
pareiza ventilācija ar aizbīdņiem, un gaiss patstāvīgi varētu pats cirkulēt. Lai pirti pēc
pēršanās var kārtīgi izvēdināt, tad papildus tiek ierīkots neliels logs. Ceļot pirti, ir svarīgi
izveidot pareizu hidroizolāciju, lai liekais mitrums pirtī nekrātos un ēka varētu elpot.
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3. Pirts projektā netiek izmantota plastmasa, kā arī metāla detaļas, kur cilvēkiem ir
paredzēts sēdēt vai gulēt, jo tie karstumā uzkarst. Pirtī arī blīvie koki uzkarst un, uz tiem
apsēžoties, var apdedzināties, bet pirts karstumā sveķainie koki var sākt izdalīt sveķus.
Tāpēc pirtī izmantos tādus kokmateriālus, kas nav sveķaini, nav pārāk blīvi un spēj
izturēt mitrumu. “Dižznotiņu” pirts iekārtošanā tiks izmantots melnalksnis.
4. Pirts tiek izbūvēta individuāli un konkrētam pirtniekam. Ir nepieciešams noteikt
pirtnieka parametrus, lai pareizi izbūvētu lāvas augstumu. Nepareizi izbūvēta lāva laika
gaitā var traumēt pirtnieku. Tā kā katram pirts meistaram ir sava darba tehnika, tad
uzklausot pirtnieka konkrētās vēlmes un izpētot pieejamo literatūru par pirts svarīgajiem
būvniecības principiem, pirts jāveido tā, lai pirtniekam un tā apmeklētājiem būt ērti pirts
telpās.
5. Pirts viesiem atpūtas telpas ir nepieciešams iekārtot tā, lai tie varētu justies relaksēti un
radītu pirts sajūtu un lauku atmosfēru.
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