
 
 

Atpūtas komplekss BRŪVERI, Sigulda www.hotelbruveri.lv   
T.: 26346226 

 
30. JŪLIJS (piektdiena) - Latvijas diena 

 
11.00 - 11.30 Prezentāciju dalībnieku operatīvā sapulce, par darba koordināciju (pulcēšanās semināru zālē) 
11.30 - 12.40 Festivāla atklāšana 
   Vārds Valsts tūrisma attīstības aģentūras direktoram Armandam Slokenbergam  

Vārds atpūtas centra Brūveri saimniekam Uldim Dvinskim 
Vārds asociācijas „Lietuvas pirts draugi” pārstāvim Saulius Tučkus 
Vārds biedrības „Latvijas pirts” pārstāvei Sandrai Stumbrei 

12.00 – 12.30 Iepazīšanās ar festivāla dalībniekiem un viesiem 
  Lietuvas, Pēterburgas un Kaļiņingradas viesi, info atbalstītāji, goda viesi 
13.00 - 21.00 Pirtnieku, masieru, kosmetologu prezentācijas, tematiskas lekcijas, diskusijas 
21.00 – 23.00 Tikšanās ar Siguldas folkloras kopu "Senleja". Kopīgas saules pavadīšanas dziesmas, Latvijas pļavu 
                       zāļu un zālīšu mīklas, zāļu sievas Kaijas padomi par prieka sajūtu radīšanu sevī un apkārtējos.  
                       Latviešu danči un rotaļas ugunskura pustumsā. 

 
Brīvais mikrofons 
13.00– 3.10 UAB „European Services Center” (Lietuva). Koka kublu produkcija. 
13.10–13.20 Viesu nams „Lēveri”. Augu tvaika koka lāde. 
13.20–13.40 Lauvas sirdsklubs. Valmieras veselības salona speciālistu piedāvājums. 
13.40–13.50 BB Factory - radošās darbnīcas - dabisku ķermeņa kopšanas produktu pagatavošana 
13.50–14.00 Nikolajs Čirva, osteopāts (St. Pēterburga) 
14.00–14.15 Algo SPA Baltic - THALAC profesionālā kosmetoloģija 
14.30–14.40 Pirts Jāņkalni un Sarmīte Krišmane. Baldones dūņu izmantošana pirtī. 
14.40–14.50 Anna Lutere, masiere – pērties var ne tikai pirtī 
14.50-15.00 Georgs Celitāns, aromaterapeits. Aroma kokteiļu kombinācijas pirtī. 
15.00–15.10 Anita Ločmele, pirtniece. Septiņi garīgu panākumu likumi.  
15.20–15.30 Daira Kiļupe, pirtniece. Pirts skrubji un R. Kacara fitopreperāti. 
15.40–15.50 Pēteris Ošiņš - astroloģija, ajūrvēda, Cigun 
16.00–16.10 Danuta Kiopa – astroloģe. Zvaigžņu čuksti - iespēja vai nolemtība.  
16.15–17.15 Sarunas ar festivāla pirtniekiem, masieriem un citiem profesionāļiem. 
17.20–17.30 Ziedonis Kārkliņš, dziednieks. Augu netradicionālā izmantošana pirtī. 
17.30–17.50 Aivars Rullis, pirtnieks. Naukšēnu meža pirts. 
18.00–21.00 Sarunas ar festivāla viesiem un dalībniekiem. 

 
Nodarbības 
14.00–16.00 BB Factory - radošās darbnīcas - dabisku ķermeņa kopšanas produktu pagatavošana 
        Zem markīzes pie semināru zāles 
15.00–16.00 Anna Lutere – nodarbība „Pērties var ne tikai pirtī” (Zālienā pie semināru zāles vai pļavā aiz teltīm) 
15.00–16.00 Georgs Celitāns – Aroma masāža un aroma kokteiļu pielietojums pirtī (Zālienā aiz Velnalas pirts) 
16.00-18.00 Pēteris Ošiņš - astroloģija, ajūrvēda, Cigun (Lauvas sirdskluba lielajā nojumē) 
18.30-19.30 Anna Lutere – nodarbība „Pērties var ne tikai pirtī” (Zālienā pie semināru zāles vai pļavā aiz teltīm)  
19.00–20.30 BB Factory - radošās darbnīcas - dabisku ķermeņa kopšanas produktu pagatavošana 
20.00-20.45 Georgs Celitāns – Aroma masāža un aroma kokteiļu pielietojums pirtī (Zālienā aiz Velnalas pirts) 

 
Lekcijas semināru zālē 
14.15–15.15 Nikolajs Čirva, osteopāts (St. Pēterburga). Ieskats osteopātijā – ikdienas dzīves kvalitātes uzlabošana. 
15.15–16.15 Anita Ločmele. Septiņi garīgu panākumu likumi. Mūsdienu situācija pieņemšana un risinājumi. 
16.15–17.20 Danuta Kiopa, astroloģe. Zvaigžņu čuksti - iespēja vai nolemtība. Recepte dzimšanas datumā. 
17.30-18.30 Ziedonis Kārkliņš, dziednieks. Augu netradicionālā izmantošana pirtī 
19.30-20.30 Nikolajs Čirva, osteopāts (St. Pēterburga). Ieskats osteopātijā – ikdienas dzīves kvalitātes uzlabošana. 
           vai Roberts Grīslis, jogas un ajūrvēdas pasniedzējs. Ajūrvēdas pirts 
     
 
 
 
 

 



31. JŪLIJS (sestdiena) - Viesu diena 
 
11.00-12.00 Festivāla viesu pieteikšana - iepazīšanās 
                    Vārds Saulius Tučkus (Lietuva) 
        Vārds Gintaras Kerpakis (Lietuva)  
        Vārds Sergejam Dobrotvorskim (Kaļiņingrada) 
         Vārds Nikolajam Čirva (St. Pēterburga) 
        Vārds Robertam Grīslim (Latvija, Vācija, Indija) 
13.00 - 22.00 Pirtnieku, masieru, kosmetologu prezentācijas, tematiskas lekcijas, diskusijas 
22.00 - ... Izklaides vakars “Baltijas Pirts draugi - vienotā dziesmā un dejā”. Spēlē un dzied “Hardijs un Co” (Valmiera). 

 
Brīvais mikrofons 
12.30-13.00 Asociācijas "Lietuvas pirts draugi" pārstāvji, pirtnieki 
13.00-13.20 Ūdens atpūtas centra Druskininkai pārstāvji, pirtnieki 
13.20–13.30 Sergejs Dobrotvorskis, SPA meistars, masieris, Kaļiņingradas SPA centra pārstāvis 
14.50-15.00 Natalja Jalagonija, masāžas meistare 
16.15–16.30 Nikolajs Čirva St. Pēterburgas klīnikas pārstāvis, ārsts osteopāts 
18.20–18.30 Roberts Grīslis, jogas un ajūrvēdas pasniedzējs 
18.30–20.00 Sarunas ar festivāla viesiem un dalībniekiem. 

 
Nodarbības 
13.30-20.00 Velnalas pirts - „Lietuvas pirts draugu” programma  
13.30-20.00 Lielā pirts māja – Druskininkai pirtnieku programma  
13.00–20.00 Festivāla „Latvijas dienas” dalībnieku prezentācijas, individuālās diskusijas, konsultācijas.  
                       Notiks mazajā un lielajā lapenē, pie pirtīm un nojumēs.  
                       Informācija par diskusiju grupu sākumu tiks izziņota pa Brīvo mikrofonu. 
20.00-22.00 Pirts apmeklējums festivāla dalībniekiem – profesionāļiem. Festivāla apmeklētāji pošas vakara ballei.  

 
Lekcijas semināru zālē 
13.30-15.00 Sergejs Dobrotvorskis (Kaļiņingrada), Laplandijas kontrasta masāžas metode – uguns un ūdens. 
15.00–16.30 Natalja Jalagonija (Jūrmala), masāžas meistare. BELLY DANCE masāžas metode. 
16.30–18.30 Nikolajs Čirva, osteopāts. Pirts pozitīvā iedarbība uz cilvēka organismu osteopātijas skatījumā.  
18.30–20.30 Roberts Grīslis, jogas un ajūrvēdas pasniedzējs. Pirts elementi ajūrvēdā. 

 
 
 

1. AUGUSTS (svētdiena) - Festivāla noslēgums 
 
Lekcijas semināru zālē 
10.00–12.00 Viktors Djundiks (Vladivostoka, Latvija). Akupunktūras ārsts, starptautiskās Cilvēka ekoloģijas 
                     aizsardzības komitejas eksperts. Su-Džok metodes praktiķis. 
12.00 – 14.00 Oļegs Onopčenko (Latvija). Dziednieks, Cigun meistars, masieris, „костоправ”. 
 

Atpūtas centra teritorijā 
10.00-15.00 Individuālas diskusijas, konsultācijas ar visiem festivāla dalībniekiem. 
 
 

 
 
 

Organizē biedrība „Latvijas pirts” 
 

www.latvijaspirts.lv  
 

www.termorelax.com  
 

TIKSIMIES MĀKOŠAJĀ GADĀ! 
Tad jau sesto gadu pēc kārtas, kā vienmēr jūlijā un Brūveros! 

http://www.latvijaspirts.lv/
http://www.termorelax.com/

