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Katrai tautai ir savas pirtī iešanas tradīcijas. Latviešu pirts nav saistīta tikai ar mazgāšanos, tā ir 

relaksācija, ķermeņa attīrīšanas un enerģijas uzkrāšanas vieta. Pirtī nomierinās garīgajā darbā saspringtais 

prāts, norimst fiziskās sāpes un cilvēkam atjaunojas fiziskā un garīgā enerģija. 

Latvieši jau no seniem laikiem atstatus no sētas cēla pirtiņu, kur ne tikai mazgājās, bet arī dziedināja 

sasirgušos un saņēma jaundzimušos. Tolaik cēla melnās pirtis bez skursteņiem. Vispirms pirti izkurināja, 

tad pa ventilācijas lūkām un durvīm izlaida dūmus un tad devās pirtī pērties. 

Kalncempju pagasta Viktora Ķirpa Ates muzejs aicina ikvienu interesentu izbaudīt tradicionālo 

latviešu pirti 16.jūnijā pasākumā „Pirts skola”. Pasākumu organizējam sadarbībā ar pasniedzējiem un 

absolventiem no „Pirts skolas”, kas ir mācību iestāde un profesionāli sagatavo pirtniekus un pirts 

meistarus. Šajā skolā strādā valstī pazīstami pirts nozares pedagogi – Sarmīte Krišmane, Ziedonis 

Kārkliņš, Gvido Zinkevičs, Vilnis Lejnieks un citi nozares speciālisti. 

Pasākuma laikā būs iespēja izbaudīt pirtī iešanas burvību un pēršanos Vidzemes lauku sētas melnajā 

pirtī, kas glabā vairāk nekā 125 gadu senu vēsturi no Ottes muižas laikiem. Pirts meistari stāstīs par 

latvisko pirti un to, kā notika gatavošanās pirts dienai un pēršanās pirtī, tāpat arī par „pirts ābeci” un 

enerģētiskās dziedniecības lomu pirts rituālā. Apmeklētājiem būs iespēja iegūt vērtīgus padomus par 

relaksējošām masāžām, par pirts slotu siešanu, par ārstniecības augiem un koku sugām, kuras visbiežāk 

izmanto pirts slotu sagatavošanā un degustēt dažādas zālīšu tējas, neizpaliks atrakcijas jaunākajiem 

pasākuma apmeklētājiem un iespēja iegādāties dažādas pirtī noderīgas lietas. Vairāk informācijas par 

pasākuma norisi Viktora Ķirpa Ates muzeja mājas lapā: http://atesmuzejs.lv/site/?page_id=2053 un 

Vidzemes televīzijā. 

Būsiet mīļi gaidīti Viktora Ķirpa Ates muzejā baudīt Pirts skolas mācību! 

ATBILDĪGĀ PAR PASĀKUMU: 

Ilze Miķelsone, speciāliste - vēsturniece 
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PAPILDUS  INFORMĀCIJA 

T: (+371) 26 563597 

E: izglitiba@atesmuzejs.lv 

 

Esat laipni gaidīti! 

Vienmēr priecāsimies Jūs redzēt Viktora Ķirpa Ates muzejā! 
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