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RE LAK SĀ CI JAI. Pirt nieks 
Jā nis Pa vlo vičs sa vā  
pir tī Ro zē ni ri tu ālos  

ap vie no lat vis ko pirts 
iz prat ni ar mūs die nī gām 

SPA ie ska ņām – no dro ši na 
ne ti kai re lak sā ci ju,  

bet arī kos mē tis ku efek tu

viņapirtniekaprofesijaspirm
sākumi,viņšstāsta:«Kāprofe
sionālspirtnieksdarbojos sep
tiņusgadus,betpērtiesmanir
paticis jau daudz ilgāk. Sākās
vissarto,kauzcēlusavupirti.
Ciemosbraucaradiundraugi,
un ar laiku sapratām, ka pirtī
vardarītdaudzko interesantu
un labi pavadīt laiku.» Nonā
kot pie šādas atklāsmes, pirt
nieks sācis sekot aicinājumam
un apmeklējis dažādus kursus
unseminārus,kāarīpamazām
sācis izmantot iegūtās zināša
naspraksē.

«Pirms ļaušanās pirtnieka
darbībām noteikti būtu jāno
skaidro, vai konkrētais pirt
nieks ir sertificēts, vai viņš ir
apguvis visas nepieciešamās
zināšanas pirtsskolā. Pašlaik
Latvijāirjaučetraspirtsbied
rības, kas izsniedz sertifikātus
pēc apmācībām. Ja pirtnieks
ir sertificēts un darbojas kādā
no pirts biedrībām, tad tas ir
viens no rādītājiem, ka viņam
var uzticēties,» skaidro Jānis
Pavlovičs.Pirts,raugotiesuzto
no cilvēka fizioloģijas viedok
ļa, tiekuzskatītaparvisaieks
tremāluvidi,tačuprofesionāla
pirtnieka uzdevums ir padarīt
tokomfortabluundrošu.«Pie
laba pirtnieka cilvēkam nekas
nedraud,»akcentēJ.Pavlovičs.

Runājotparreizēm,kadno
pirtsapmeklējumalabākbūtu
izvairīties, Somijas pirtnieku
vidū valda teiciens «ja tu va

riaizietlīdzpirtij,tadtuvari
arī pērties». «Protams, neva
jadzētuietpirtī,jaārstsnorā
dījis, ka cilvēkam nav vēlama
karsēšanās pat vannā un sau
lē.Tādosgadījumosnederarī
pirts.Arī akūtu iekaisumuun
saaukstēšanās gadījumā, kad
ķermenim jau ir paaugstināta
temperatūra, nevajadzētu do
ties pirtī,» teic J. Pavlovičs.
Citādi esot, ja cilvēks ir pie
redzējis pirts apmeklētājs un
jau ir iemācījies izprast sava
organisma izjūtas un pašsajū
tuaugstāunzemā(piemēram,
āliņģī)temperatūrā.

Pats Jānis pirtī iešanu sa
līdzina ar Līgo svētkiem visa
gada garumā: «Tur ir zāles,
tur ir silti kā vasarā, un tur ir
ūdens, kā arī neliels erotisks
piesitiens.»Temperatūra,kādā
būtuvēlamskarsēties,iratkarī
ganogadalaika–ziemātābūs
nedaudz zemāka, jo ir izteikts
kontrasts ar āra temperatūru,
bet vasarā tā droši varot būt
augstāka. «Cilvēkam, kas pirtī
iet reizi mēnesī un retāk, op
timālātemperatūrasamplitūda
varētu būt no 75 līdz 85 grā
diem,betpieredzējušiempirt
smīļiemdažkārttāsasniedzpat
90grādu,»pirtnieksskaidro.

Kādām jābūt sajūtām pēc
veiksmīgaunprofesionālapirts
rituāla?«Nekādāgadījumāne
drīkstnāktģībonis,tadkautkas
navbijispareizi.Varbūtviegla
galvasgriešanās,bet tadto jā
pavadazināmailabsajūtai.Pirts
ir vieta,kurvienlaikusatpūšas
gan fiziskais, gan arī garīgais
ķermenis– tas sasilda,nomie
rina un uzmundrina,» J. Pa
vlovičs stāsta. Viņš uzsver, ka
vismazstundupēcpirtsrituāla
izbaudīšanas cilvēka ķermeni
jāpavadamundrumamunener
ģijai.Laipirtī iešanaibūtuarī
kosmētisks efekts, visai popu
lāri ir integrēt rituālā dažādus
SPA procedūru paņēmienus,
piemēram, medus un šokolā
desmasāžas,kāarīmāluunci
tuLatvijāpieejamudabasvelšu
maskas.n
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«Atskatoties vēsturē, pirts
ēka latviešu saimei ir biju
sipirmā,kouzbūvē.Tikai tad
sekoja māja un pārējās ēkas.
Pirtsmājapēcsavasbūtības ir

daudzfunkcionāla–turvarsil
dīties, tur var mazgāties, tur
var dzemdēt un arī apmazgāt
aizgājušo,» stāsta pirtnieks.
Tiešisavapraktiskumauncie

šās saiknes ar uguni dēļ pirts
agrākos laikos tika būvēta pa
tālu no pārējām sētas ēkām,
jo tā visai bieži varēja nodegt.
«Mūsdienās ir otrādi – pirti
būvē no kvalitatīviem mate
riāliem, maksimāli pietuvinot
to SPA standartiem. Arī pirtī
Rozēni attieksme pret klien
tiem un procedūru norise ir
pielāgota SPA normatīviem
unētikaskodeksam,»J.Pavlo

vičsneslēpj.Latviešupirtspēc
savas būtības ir intīmāka nekā
citutautupirtis–turpieņemts
ietkopāvisaiģimenei,vīramar
sievu, kā arī ir dabiski vienam
otrupērt.«Tradicionālāpirtiņa
irģimeniskaunlabspasākums
pāriem.»

Jānis savas pirtnieka gaitas
praktizē paša celtā un veido
tā pirtiņā Rozēni, kas atrodas
Saulkrastos. Vaicāts, kādi ir
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Stan dar ta  
pirts pro ce dū ra
• Tem pe ra tū ra pir tī no 65 līdz  

80 grā diem
• Sa stāv no 4 pie gā jie niem (in ha lā ci ja un 

sil dī ša nās, 2 pēr ša nas un pī lin ga kū res, 
no bei gu mā šī svies ta, me dus vai mā lu 
uz klā ša na)

• Ri tu āls pie mē rots ra du un drau gu  
sa ie tiem, sa auk stē ša nās sli mī bu  
pro fi lak sei, kā arī paš sa jū tas  
uz la bo ša nai un no gu ru ma no ņem ša nai

Se nais pirts pē riens
• Karsts un spē cīgs pē riens ar pel di  

un ap lie ša nos ar auk stu ūde ni
• Trīs pēr ša nās rei zes, kas no tiek  

aug stā mit ru mā un kar stu mā  
(75–85 grā di);

• Sa stāv no 4 pie gā jie niem (in ha lā ci ja 
un sil dī ša nās, 2 pie gā jie ni ar pēr ša nu 
un pī lin gu, kontra sta pro ce dū ras, kā arī 
me dus vai mā lu uz klā ša na no bei gu mā)

• Pie mē rots pie re dzē ju šiem pirt smī ļiem 
un spor tis tiem, pa aug sti na vis pā rē jo 
mus ku ļu to nu su un slo dzes re zul tā tā 
iz va da no or ga nis ma šlak vie las

Vec mei tu bal le  
vai drau dze ņu va kars
• Sau dzīgs pē riens, kad pus e no lai ka 

pēr tu vē vel tī ta ķer me ņa kop ša nai un 
ma sā žām

• No bei gu mā pēc iz vē les tiek pie dā vā ta 
se jas, krū šu, vē de ra, kā ju vai ko pē jā 
ķer me ņa ma sā ža

• Ri tu āls sa stāv no 4 pie gā jie niem  
(in ha lā ci ja un sil dī ša nās, 2 pie gā jie ni  
ar pēr ša nu, pī lin gu un ma sā žu, bet 
no bei gu mā – šo ko lā des ma sā ža)

• Šāds ri tu āls at tī ra ādu, uz la bo tās 
elas tī bu un ir labs veids drau dzī gai 
ko mu ni kā ci jai

Vec pui šu bal le  
vai drau gu va kars
• Pirts ri tu ālā pie lā go tas kontra sta un 

alus pro ce dū ras, tiek ie sais tī ti vis i 
pa sā ku ma da līb nie ki

• Sa stāv no 4 pie gā jie niem (in ha lā ci jas 
un sil dī ša nās, 2 pie gā jie ni ar pēr ša nu 
ar slo tām un alu; no bei gu mā  
pa sā ku ma da līb nie ki no per cits citam 
un ļau jas kontra sta pro ce dū rām)

PIRTS RO ZĒ NI PIE DĀ VĀ

Pirts 
mo žam ga ram

«PIRT NIE KA UZ DE VUMS ir pa da rīt pirts ap mek lē ju mu pēc ie spē jas kom for tab lā ku. Pie la ba pirt nie ka cil vē kam ne kas ne draud,» ie dro ši na ser ti fi cēts pirt nieks  
Jā nis Pa vlo vičs. Ša jā fo to grā fi jā at tē lots pirt nie ku tre niņš 

VIS A LA BA JĀ ŅU ZĀ LE. Pirts ap mek lē ju ma bau dī ša nu va rot sa lī dzi nāt ar Lī go un 
Jā ņu svēt kiem vis a ga da ga ru mā – pir tī ir silts kā va sa rā, tiek sa nes ta «vis a la ba 
jā ņu zā le», un ir arī ūdens, kas var sim bo li zēt Lī go nakts lie tu
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Gin ta AUZ NIE CE, spe ci āli Mā jai
Fo to no pirt nie ka Jā ņa Pa vlo vi ča per so nī gā ar hī va

Ser ti fi cēts pirt nieks, pirts Ro zē ni saim nieks Jā nis Pa vlo vičs 
ie sa ka kat ram pirt smī lim vis maz rei zi dzī vē iz bau dīt pirts 
prie kus pro fe si onā la pirt nie ka pa va dī bā – tas ļauj dzi ļāk 
ie lū ko ties pirts lat vis ka jās tra dī ci jās, tās fi lo zo fi jā, ap gūt 
da žā das pēr ša nās teh ni kas, kā arī pār lie ci nā ties par sa va 
or ga nis ma vēl mēm.

DĀ MU PRIE KAM. Lai pa da rī tu pirts 
ri tu ālu pa tī ka mu arī dā mām, kas  
ne re ti ar lie lu kar stu mu ir uz jūs,  
pirt nieks in teg rē jis sa vā pie dā vā ju mu  
klās tā arī ne lie lus SPA ak cen tus,  
kad pēc sil dī ša nās un pēr ša nās dai ļā  
dzi mu ma āda tiek pa lu ti nā ta  
ar šo ko lā des vai me dus ma sā žām

Māja 7. – 13. decembris, 2012

• Ser ti fi cēts pirt nieks
• Pirts Ro zē ni Sau lkras tos saim nieks
• Por tā la www.pirtis.lv va dī tājs
• 2005. ga dā uz sā cis pro fe si onā la  

pirt nie ka prak si
• Lat vi jas pirt nie ku meis ta rī bas  

sa cen sī bu žū ri jas lo cek lis
• Starp tau tis kā pirt nie ku čem pio nā ta 

ties ne sis
• Pirts ri tu ālu uz ska ta par Lī go  

svēt kiem vis a ga da ga ru mā

JĀ NIS PA VLO VIČS

Raksts tapis sadarbībā 
ar pirti Rozēni


