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Reglaments 

Vispārējie noteikumi 

1. Vieta un laiks. 

Skate notiks Latvijā, Engures novadā., Smārdes pagasta saimniecībā „Virsaiši”, 2016. gada 28. maijā, 

plkst. 10:00.   

9:15-9:40  Dalībnieku un tiesnešu kopsapulce.  

2. Mērķis. 

Apzināt latviskās pirts pirtnieku pieredzi un viņu ieguldījumu pirtniecības jomā, kas papildināta ar katra 

pirtnieka jaunradītajām vērtībām. 

3. Skates organizatori. 

Organizators: biedrība „Latvijas Pirts Savienība” un sadarbības partneri. 

4. Finansējums. 

Finansējums tiek veidots no LPS biedru naudas, Latvijas pirts organizāciju atbalsta un sponsoru 

līdzekļiem, dalībnieku dalības maksas. 

5. Dalībnieki. 

Skatē var pieteikties jebkurš pirtnieks vai pirtsmīlis. 

Organizatori patur tiesības noteikt dalībnieku skaitu, ņemot vērā dalībnieku pieteikumu daudzumu. 

6. Žūrija un dalībnieku vērtēšana. 

Žūrija tiek veidota ar orgkomitejas uzaicinājumiem. Vērtēšana notiek pēc žūrijas un organizatoru 

apspriestiem vērtēšanas kritērijiem. 

7. Skates norises kārtība un sacensību noteikumi 

7.1.  Skate notiek: 1 dienu. 

7.2.  Skates veids: individuāli demonstrējumi. 

7.3.  Piedalīties var sievietes un vīrieši no 18 gadiem vienā kategorijā. 

7.4.  Pieteikumi 

7.4.1. Organizatori pieņem dalībnieku pieteikumus līdz 2016. gada 20. maijam. 

7.4.2. Dalībnieks rakstiski apliecina atbildību veselības un drošības ievērošanu sacensībās.  

7.4.3. Dalībnieks veic dalības maksu par piedalīšanos skatē 30,00 € apmērā. Dalības maksu 

jāpārskaita LPS bankas kontā ne vēlāk kā līdz 20. maijam.  

Mūsu rekvizīti – biedrība ,,Latvijas Pirts savienība, Reģ. Nr.: 40008081616  

A/S Swedbank , kods: HABALV22 konts: LV98HABA0551007051705 , 

7.5. Pirts procedūru demonstrējumi, nomināciju noteikšana un apbalvošana 
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7.5.1. Skate notiek vienā kārtā, kurā tiek noteikts labākais dalībnieks pēc augstākiem žūrijas 

vērtējumiem demonstrējumos.  

7.5.2. Apbalvošanas kārtība un balvu fonds un veidi – naudas balva, diplomi, piemiņas balvas. Visi  

dalībnieki saņem piemiņas apliecību par piedalīšanos. 

 

7.6. Pirts procedūru demonstrējuma vērtēšanas kritēriji un rezultātu noteikšana nominācijās. 

7.6.1. Vērtēšanas pamatnosacījumi: pirts telpas sagatavošana atbilstoši procedūrai (telpa, 

inventārs pirms un pēc procedūras).  Individuālā pirts vietas sagatavošana. Kontakts ar peramo. 

Pēršanas un masāžas elementu kopums un individualitāte, to daudzums un atbilstība. Pēršanas 

(pērtes) izmantošana un saistība ar karstuma slodzēm.  Tvaiks un tvaika vadīšana, tā racionāla 

izmantošana un saistība ar izvēlētās procedūras programmu (efektivitāte). Iesildīšana, tās 

secīgums un atsevišķu ķermeņu daļu iesildīšana (izkarsēšana). Pēršanas prasmes. Pirtsslotiņu 

izmantošana un to daudzveidība, atbilstība izvēlētajai procedūrai. Kontrastu procedūras un to 

racionāla izmantošana, tās kvalitatīva norise un atbilstoša pāreja uz nākamo procedūru. 

Papildelementu izmantošana pirts procedūras demonstrējuma laikā – aromterapija, enerģētika, 

masāžas elementu izmantošana, pirtsslotiņu daudzveidība, vārda lietošana (spēka vārdi, 

uzmundrinājums un mierīgums vārdos, apjautāšanās par procedūras norisi, dziesma), Drošas 

vides princips. Peramā nodrošināšana ar atbilstošu ergonomiku no pērēja puses. Pirts 

procedūras noslēguma daļa un tā pielietojamība kā procedūras veselums un loģisks noslēgums. 

  Ventilācija un mitruma pielietojamība. Pirts procedūras veselums, peramā stāvoklis pēc  

  procedūras norises, precizitāte laika izvēlē un atbilstošs izmantojums. 

 

 

 

7.6.2. Vērtēšana notiek ballēs no 0- 6 ballēm. Augstākais vērtējums 6,0 balles. Pērtuvē vienmēr 

atrodas viens no tiesnešiem, kurš pēc pērtes paziņo pārējiem žūrijas locekļiem savu redzējumu 

par būtisko, kas bija raksturīgs telpas iekšienē. 

 No  žūrijas dalībnieku rezultātiem augstāko  rezultāta novērtējumu un zemāko 

rezultāta novērtējumu strīpo. Tos summē un nosaka vidējo  rezultātu.  

7.6.3. Vērtējumā var tikt iekļauts arī skatītāju balsojums/vērtējums. Tas veido kopējo vērtējumu un 

arī vidējo rezultātu. 

7.6.4. Ja dalībniekiem ir vienāds punktu skaits ballēs, tad augstāko vērtējumu saņem dalībnieks, 

kuru nosaka žūrijas dalībnieku atklātais balsojums. 

7.6.5. Specifiskās norādes: 

Pirts procedūrā izmanto lapu un skuju koku slotiņas. Augu grupā izmanto pļavas augus. Pirts 

 procedūras laikā pirtniekam jāizmanto latviskās dzīvesziņas elementi – tautasdziesmas, spēka 

 vārdi, latvisko zīmju pielietojamību. 

 

7.6.6. Demonstrācijas PAPILDINĀJUMI.  Grupā tiek vērtēti pirtnieka demonstrācijā iekļautie 

papildus elementi. Masāžas, aromterapijas elementu, kontrasta procedūru izmantošana. 

7.6.6.1. Latvisko pirts tradīciju elementu izmantošana pēriena laikā tiek vērtēta pļavas 

lakstaugu, koku zaru un skujeņu izmantošana demonstrācijas laikā, pirtsslotu dažādība, 

lāvas paklājiņa noformējums atbilstoši pēriena mērķim un specifikai. 
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7.6.6.2. Demonstrācijas vietas noformējums un iekārtojums, pirtnieka un peramā apģērbs, 

tautisko materiālu pielietojums (gan autentisko, gan mūsdienu) - vizuāla latviskās pirts 

atpazīstamība. 

7.6.6.3. Latviešu tautas dziesma -  tautas dziesmas izmantošana demonstrējuma laikā. 

7.6.6.4. Latviešu zīmju un rakstu izmantošana – latviešu spēka zīmju un tautas tērpu 

ornamentu izmantošana demonstrējuma laikā.  

 

7.6.7. Dalībnieku piedalīšanos skatē nosaka šādi dokumenti: 

7.6.7.1. Dalībnieka pieteikums. 

7.6.7.2. Dokuments, kurš apstiprina dalībnieka personību un vecumu. 

7.6.7.3. Dalības maksas apliecinājums. 

7.6.7.4. Dokuments, kur dalībnieks ar savu parakstu apliecina, ka viņa veselība ir atbilstoša 

pirts procedūras demonstrējuma veikšanai un viņš uzņemas pilnu atbildību pasākuma 

laikā. 

7.7. Lozēšana 

7.7.1. Priekšnesumu kārtību dalībniekiem nosaka ar lozēšanu.  

7.7.2. Dalībnieku modeļus nosaka atsevišķa izloze *(izvēle/ nejaušība). 

7.8. Dalībnieka pienākumi un tiesības 

7.8.1. Dalībniekam jāievēro: 

7.8.1.1. Jāzina un jāizpilda skates Reglamenta prasības. 

7.8.1.2. Savlaicīgi jāierodas skates norises vietā. 

7.8.1.3. Precīzi jāizpilda žūrijas un organizatoru norādījumus. 

7.8.1.4. Atbilstoši skates norisei jāvalkā/jālietot atbilstošu apģērbu un apavus. 

7.8.1.5. Dalībnieks ir tiesīgs pirts procedūru demonstrējumu laikā būt ar savu pārstāvi, kas 

informē žūriju un skatītājus par notiekošo pirts demonstrējuma kabīnē.  

7.8.2. Dalībniekiem aizliegts: 

7.8.2.1. Neievērot skates noteikumus. 

7.8.2.2. Izmantot priekšmetus, kuri var  izraisīt traumas. 

7.8.2.3. Skates laikā atrasties narkotisko vai alkoholisko vielu ietekmē. 

7.8.3. Dalībnieku tiesības: 

7.8.3.1. Veikt sarunas ar žūriju. 
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7.8.3.2. Jebkurā laikā atteikties no  dalības skatē. 

7.8.4. Speciālie noteikumi 

7.8.4.1. Par rupjību, nedisciplinētību ar žūrijas vadītāja lēmumu dalībnieku var izslēgt no 

skates, anulējot viņa rezultātu. 

7.9. Skates dalībnieku forma (apģērbs/galvas pārsegs/apavi) 

7.9.1. Pirts procedūru demonstrējuma laikā dalībniekam jābūt atbilstošā apģērbā 

Vīriešiem: gurnu apsējs, un galvas pārsegs. 

Sievietēm: Piesegtas krūtis, gurnu apsējs, un galvas pārsegs. 

 

8. Medicīniskā nodrošināšana 

8.1. Skates laikā jābūt pieejamai medicīniskai palīdzībai. 

9. Protesti 

Protestus iesniedz dalībnieks vai pārstāvis ne vēlāk kā 30 min pēc sava demonstrējuma, ja ir neievēroti 

skates noteikumi. Tos noformē rakstiski  un iesniedz norādot pamatojumu un atsauci uz kādu no 

reglamenta punktiem, norādot, kas nav neievērots. 

10. Skates norises noteikumi/ kārtība 

10.1. Vispārējie noteikumi: 

10.1.1. Skate notiek kā paraugdemonstrējumi ar atsevišķiem dalībnieka demonstrējumiem (pirts 

procedūrām).  

10.1.2. Dalībnieka demonstrācijas ILGUMS NEPĀRSNIEDZ 15 minūtes.  

 

10.1.3. Pirtnieks pats ir atbildīgs par pirts procesu un viņam demonstrējuma laikā nedrīkst būt palīgi. 

10.1.4. Pēc dalībnieka uzstāšanās žūrija vērtē to ar rezultātu (* balles – vidējais aritmētiskais).  

10.1.5. Citos gadījumos, kas nav minēti šajā nolikumā, lēmumu pieņem skates galvenais tiesnesis, ja 

nepieciešams konsultējoties ar žūriju. 

organizatori: e-pasts pirtssavieniba@inbox.lv  

Latvijas Pirtnieku meistarības skates Orgkomiteja. 

mailto:pirtssavieniba@inbox.lv

