
“Muzejos pirtīm nav jādar-
bojas kā pirtīm, bet tā piedod pla-
šāku skatījumu par šo lauku vidi,”
saka Piebalgas muzeju apvienības
“Orisāre” vadītāja Līva Grudule.
Rakstnieka un publicista Kārļa
Skalbes    “Saulrietu” pirtiņai no
oriģinālā nekas nav palicis, tā ir

ēka, kur vēl var iekārtot ekspozī-
ciju. Tajā vietā pirtiņa atradusies
arī    K.Skalbes bērnībā,    jau tad
bijusi veca. Viņš trīsdesmitajos
gados to atjaunoja.    Padomju lai-
kā pirtiņu izmantoja gan vietējie,
gan mākslinieki, kuri vasarās dzī-
voja “Saulrietos”. Tagad tā nokal-
pojusi savu laiku. Brāļu Kaudzīšu
“Kalna Kaibēnos” var vizuāli re-
dzēt, kāda izskatījās pirts laikā,
kad dzīvoja rakstnieki.    “Muzejs
ir pētnieciska iestāde, ja tiek veik-

ti kādi rituāli, tiem jābūt pamato-
tiem,” atgādina. L Grudule.

Viņa pastāsta, ka    K.Skalbes
bērnības tēlojumos ir aprakstīts,
ka pirtiņa ir kā saieta vieta.
“Saulrietu” pirtiņa apkārtnē bija
vienīgā. Tur vietējie satikās, izru-
nāja lietas. “K.Skalbe saka – pirts
ir kā senajiem romiešiem foruma
vieta vai citiem baznīca, jo te vīri
izrunāja pasaules jautājumus, iz-
sprieda, kā kam būt. Tur cilvēks
atbrīvojas, daudz ko uztic otram,

kopā izspriež. Pirtī visi vienādi,
nav svarīgi, kāds kuram stāvoklis
sabiedrībā. Pirtī dzima bērni, kas
jaunajai paaudzei nesaprotami,”
bilst L.Grudule un uzsver: “Pirts
savā ziņā bija sakrāla. Vecajās pir-
tīs muzejos varam to akcentēt, lai
vismaz saglabājas priekšstats, ka
tā nav vieta, kur pasēdēt uz lāvas
un iedzert alu.

Muzejniece atgādina, ka laika
gaitā zuda agrākā nepieciešamība
pēc pirts. “Pirts latvietim bija svē-

ta, tā bija saikne ar pirmskristietī-
bas laiku, ar dabu. Pirtis bija ma-
zas. Cilvēku vienā mājsaimniecī-
bā nav palicis vairāk, bet pirtis ce-
ļam daudz lielākas. Tolaik mazajā
visiem pietika vietas,” pārdomās
dalās muzejniece, uzsverot, ka pē-
dējos gados pirts kultūra atdzimst,
pateicoties pirtniekiem. q

Memoriālajos muzejos, kur 
saglabāta lauku vide, apbūves
kompleksā noteikti ir arī 
pirts.
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Iederas lauku sētā

Cēsniece Dzintra Kozaka
jau vairākus gadus sevi sauc par
pirtsmīli. Pati ir arī pirtniece.
Viņa septiņus gadus Cēsīs vadī-
ja Pirts skolas filiāli.

“Jau    daudzus gadus biju
pirtī gājēja, aizgāju mācīties,
domādama,  ko gan man var ie-
mācīt. Izrādījās, ka nemaz nees-
mu tik gudra. Pirtī iet ir jāmāk,”
saka cēsniece un atgādina, ka
Latvijā ir daudzas Pirts skolas,
bet SIA “Pirts skola” Brantu
muižā, kurai filiāles ir arī cit-
viet, ir vienīgā akreditētā profe-
sionālās izglītības iestāde. To
beidzot, audzēknis saņem pirt-
nieka diplomu, analogu ikvienai
profesionālai izglītībai. Pārējās
Pirts skolas darbojas kā interešu
izglītības kursi. 

Cēsīs Pirts skola darbojās sep-
tiņus gadus. Ik gadu tajā mācī-
jās līdz desmit interesentu. “Ko
var mācīties pirtnieks? Cilvēka
anatomiju, bioloģiju, par masā-
žām, nodarbības vadīja    ne ti-
kai pirtnieki, arī dziednieki, mā-
cījāmies arī darba drošību, me-
dicīnisko palīdzību,” pastāsta
Dzintra un uzsver, ka būt pirt-
niekam ir liela atbildība    par
pirtsmīļa labsajūtu un veselību.

Ar gandarījumu viņa uzsver,
ka grupa, kurā viņa mācījās, aiz-
vien reizi nedēļā satiekas pirtī.
Mazi svētki ir braukšana kopīgi
lasīt zāles slotiņām, to siešana.
“Ir cilvēki, kuri svētdienās iet
baznīcā, ir tādi, kuri ceturtdienā
iet pirtī. Uz pirti iet pēc sajūtām,
pēc smaržām, kadiķu un egļu
pieskāriena, pēc siltuma, kom-
pānijas, arī tradīcijas, paraduma
dēļ. Pirtī iešana ir mana vienīgā
nopietnā aizraušanās,” pārdo-
mās dalās pirtniece.

Dzintra atzīst, pirms mācīju-
sies Pirts skolā, visas pirtis šķi-
tušas labas. “Pirtī jau nevar jus-
ties slikti. Saka -    ja vien var
līdz pirtij aiziet, tad pirts darīs
tikai labu. Taču svarīgi, kāda ir
lāva, kāda gaisa apmaiņa un vēl
daudzi šķietami sīkumi,” pastās-
ta Dzintra, uzsverot, ka iešana
pirtī ir rituāls, ne tikai nomazgā-
šanās vai izkarsēšanās.

Pirtniece atgādina, ka dau-
dziem vecās pirtis saistās ar ak-
meņiem, ūdens liešanu un pēr-
šanos. Šodienas pirts ir attīstīju-
sies. “Nedomāju, ka senie lat-
vieši no augiem gatavoja skru-
bīšus.    Skrubēšanās ir no spa
procedūrām, tā ir sava veida
masāža. Pēc pēršanas ir lutinā-
šana – ķermeni ieziež ar medu,

šokolādi, maizi un krējumu vai
vēl ko citu, ir kāju vanniņas, tē-
jas malkošana, sildīšanās vienu,
otru reizi, mierīgas sarunas, tad
skrubēšanās, pēršana, lutināša-
na. Vismaz piecas reizes jāieiet
pirts telpā. Arī pērieni ir dažādi.
Katrs pirtnieks izdomā ko savu.
Veselīga pirts nav savienojama
ar alkoholu,” saka Dzintra.

Pirtī iešana attīstās citu kul-
tūru ietekmē. Pirtnieki mācās,
dalās pieredzē ar kaimiņiem.
“Rituāli un kārtība ir ļoti līdzīgi,
bet katrai tautai ir kas citāds,
piemēram, izmanto citus augus.
Lietuvieši izmanto dzintara pu-
tekļus. Idejas aizvien nāk klāt,
dažkārt paņem arī kaut ko no
uguns rituāla,” pastāsta pirtnie-
ce.

Rituāli atšķiras, savi ir
Ziemassvētkos, Jāņos,    citi lī-
gavām, pāriem. Aizvien populā-
rākas kļūst pirtīžas - pirmie bēr-
na un jaunās māmiņas godi.
“Mazā bērniņa pēršanai tēvam
un mātei daudz kas jāsagādā,
klāt tikai īpašie cilvēki.
Pirtīžas ir ļoti emocionāls rituāls
bērnam un vecākiem, krustvecā-
kiem,” stāsta cēsniece. Viņa at-
klāj, ka Ziemassvētku pirtī no-
tiek īpaša pēršana ar skujām.

Pirtī iešana kļūst aizvien
populārāka. “Svarīgākā ir pirmā
reize, ja saproti, ka tas ir jauki,
tad gribēsi vēl. Pirms tam jau īs-
ti    nav priekšstata,    ko dod
pirts. Daudziem trūkst pašdis-
ciplīnas. Zinām taču, ka no rīta
jāvingro, bet cik daudzi to dara?
Ja esi iesācis iet pirtī, tas jādara,
jābūt arī atbildīgam par kompā-
niju,” pārdomās dalās pirtniece
un piebilst, tagad, kad ikdienā
pietrūkst nenozīmīgo sarunu par
ikdienas sīkumiem, ir tik labi
patērzēt pirtī. q

Pirtsmīļi 
un pirtniecība

Izbūvē ēkās un atsevišķi
Pēdējos trijos gados Amatas,

Jaunpiebalgas, Pārgaujas,
Raunas, Priekuļu un Vecpie -
balgas apvienotā būvvalde eks-
pluatācijā pieņēmusi desmit pir-
tis. Līgatnes novada būvvaldē ie-
sniegtas 12 būvniecības ieceres
par pirtīm kā atsevišķām ēkām.
Ekspluatācijā nodota    viena

pirts. 
“Starp tām ir gan mazas ģime-

nes pirtiņas, gan atpūtas pirtis,
kas paredzētas ne tikai ģimenei.
Pēdējos gados lielākoties pirtis
izbūvē dzīvojamās mājās vai
saim niecības ēkās,” pastāsta
Līgatnes pašvaldības būvvaldes
vadītāja, arhitekte Dace Gra -
dovska. Viņa vērtē, ka    savulaik
praktisku apsvērumu dēļ pirtiņas

būvēja nelielas, jo tās bija jāpie-
silda, jānotur karstums, bet
siltum izolācijas nebija. Cik lielu
pirti būvēt, katram savi apsvēru-
mi, svarīgākais – lai justos labi.
Dace atzīst, ka pašai, kad piemin
pirti,    pirmās asociācijas ir par
lauku pirtiņu, guļbūves ēku. Tāds
priekšstats ir no bērnības. q

Var arī tā. Kubls
Jaunpiebaldzēniete Ieva

Dūrīte  atzīst, ka aizvien iecie-
nītāki kļūst kubli. Tajos var kar-
sēties ūdenī un skatīties zvaig-
znēs vai mākoņos. “Kādreiz bija
baļļas, kubli ir modernāki.
Tiem, kam patīk vannas, patīk
arī karsēties kublā,” teic Ieva.
Viņa piedāvā kubla nomu.

“Brauc ģimenes ar bērniem,

viņiem ļoti patīk. Īpaši jau bēr-
niem.      Kublu iznomā ģimenes
ballītēm. Lai nav visu laiku jā-
sēž pie galda, var ieiet kublā,
pasēdēt ūdenī svaigā gaisā. Ir arī
hidromasāža.    Izkāp ārā,    un ir
kontrasts – karsts un auksts,”
pastāsta Ieva un atklāj, ka ir do-
ma iegādāties pirti uz riteņiem,
kuru arī varētu piedāvāt nomai.

“Drēgnā vai aukstā laikā sildī-

ties kublā vai pirtiņā vienmēr ir
patīkami,” pārliecināta Ieva.

Lauku viensētā ir arī melnā
pirts. To cēlis vīra vecvectēvs.
“Tajā nav elektrības, peramies
sveču gaismā. Tajā ejam tikai
ģimene,” uzsver jaunpiebaldzē-
niete un piebilst, ka pašai vecā
pirtiņa tomēr tuvāka.  q

Caur seniem rakstiem, 
dainām un literatūru
Par latvisko pirti un 
ar to saistītām gadsimtiem 
senām tradīcijām vēsta gan 
folklora, gan rakstīti avoti. 

Mācītājs Pauls Einhorns
1655.gadā savā darbā “Historia
Lettica” raksta:  “Latviešiem bi-
jusi laba veselība, nav daudz sli-
mojuši, ja saslimuši, tad viņiem
bijušas speciālas sievas, kas tos
uz pirti vedušas un tur palīdzēju-
šas, kur bez šaubām māņticībai
un burvestībām piemitusi liela
loma. Pat ziemas stiprākā salā tie
no pirtīm lec aukstā ūdenī un tad
tikai dodas uz istabu.”
Folklorā atrodamais gan stāsta

par pirts praktisko, gan emoci -
onālo, mistisko nozīmi cilvēka
dzīvē. Kā zināms, pirtī ne tikai
mazgājās un pērās, tā bija vieta,
kur dzima bērni, kur apkopa jau-
no māmiņu un mazuli.  Par to
stāsta daudzas tautasdziesmas.
Cēsu apriņķī pierakstīta  šāda li-
riska daina:

Laima vilka zaļu jostu
Deviņiem kamoļiem;
To apjoza sieviņām,
Laimas pirtī peroties.

Ar pēršanos un pirti saistīti da-
žādi ticējumi:  Sestdienas vakarā,
atstājot pirtī spaini ar siltu ūdeni
un iekšā slotu, tad Laima nākot
mazgāties. Atstājējam viņa būšot
palīdzīga; Dzelžu tēvs, dzelžu
māte, dzelžu pirti kurināja,/ Kas
var dūmus savienot, tas var vietu
sadziedēt; Tai vietā, kur ar slotu
uzsit pirmo sitienu, pirmo reiz
pirtī būdams, tur drēbes vienmēr
visvairāk plīstot.

Cik nozīmīga vieta lauku sētas
ikdienā bija pirtij, lasāms daudzu
latviešu klasiķu darbos. Apsīšu
Jēkabs, Neikenu Juris, Rūdolfs
Blaumanis, Jānis Jaunsudrabiņš,
Jānis Ezeriņš, Edvarts Virza un
citi, pat rakstot par sadzīviskām
norisēm, apliecina pirti kā neat-
ņemamu dzīves daļu. Tēlaini pa-
šu pēršanās rituālu apraksta
E.Virza darbā “Straumēni”:
“Pirts kurināšana sestdienās bi-

ja vectēva uzdevums, un, kad dū-

mi sāka kāpt ārā pa durvīm un
lodziņu, izklīzdami vītolu zaros
un pazarēs, māju ļaudis zināja,
ka darbiem jāmet miers. Pirmie
ieradās vīri ar slotām, dvieļiem
un baltiem krekliem padusēs.
Kad visi bija sagājuši pirtī un
durvis un lodziņš bija notaisīti
cieti, trīs vai četri ūdens pilni
ķipji, uzlieti sakarsušiem akme-
ņiem, radīja svelmainu garu, pret
kuru nieks bija viskarstākā pus-
dienas bezvēja saule. Vīri vaidē-
ja, gulēdami uz lāvām, pērda-
mies bērza slotām, un viņu vē-
dieniem nāca līdzi vēl trīskārt
karstāks gaiss. Viņi sprieda, ka,
ja sutīgā svelme klūgas padara
lunkanas, tad tādas tā spēs pada-
rīt arī miesas. Un tiešām – šis
karstums izdzina sāpes no krus-
tiem, mugurām un kājām, un,
kad vīri iznāca priekšiņā sarka-
nām miesām, kas bija aplipušas
bērza lapām, un izgāja laukā at-
pūsties un aplieties ar aukstu
ūdeni, viņi jutās atjaunoti.” q

Projektu finansē 
Mediju atbalsta fonds
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Lappusi sagatavojusi
Sarmīte Feldmane


