
 

KONKURSA 

 „LABĀKĀ PIRTS DAUGAVPILS NOVADĀ  2017"  

NOLIKUMS 

 

1. Konkursa mērķis: 

1.1.Izvērtēt pirts pakalpojumu sniedzēju sasniegumus Daugavpils novadā; 

1.2.Veicināt to darbības kvalitātes uzlabošanu:  

1.2.1. Panākt apmeklētāju apkalpošanas kultūras uzlabošanu; 

1.2.2. Paaugstināt pirtnieku un pirts īpašnieku profesionalitāti; 

1.3.Atzīmēt un apbalvot labākās pirtis, naktsmītnes, kas piedāvā pirts pakalpojumus 

Daugavpils novadā; 

1.4. Popularizēt labākos Daugavpils novada pirts pakalpojumu sniedzējus un veicināt šo 

uzņēmumu darbinieku izaugsmi; 

1.5. Veicināt veselīga dzīvesveida popularizēšanu. 

 

2. Konkursa rīkotājs: Daugavpils novada pašvaldības aģentūra „TAKA”, Daugavpils novada 

dome.  

 

3. Konkursa dalībnieki:  

3.1. Jebkurš uzņēmums, kas piedāvā pirts pakalpojumus Daugavpils novada administratīvajā 

teritorijā (turpmāk tekstā –PIRTS), un piedalās sacensībās „Pirts rallijs 2017”, kas norisinās 

konkursa ietvaros. 

3.2. Sacensībās „Pirts rallijs 2017” piedalās pirts cienītāju komanda, kas apmeklē maksimālo 

pirtu skaitu konkursa dienā (turpmāk tekstā KOMANDA). 

 

4. Konkurss notiek 2017. gada aprīlī. Noslēguma pasākums un sacensības, kur KOMANDAS 

noteiks konkursa uzvarētāju notiks 29.aprīlī.  Pieteikuma anketas no pirtīm tiek pieņemtas līdz 

2017.gada 03.aprīlim. Konkursa pretendentus -PIRTIS vērtēs „Pirts rallija 2017” sacensību 

dienā, ņemot vērā KOMANDU vērtējumu un žūrijas viedokli papildus nominācijās. 

Konkursa uzvarētāju apbalvošana notiks pasākuma dienā pēdējā pirtī, kas tiks apmeklēta. 

(Liela dalībnieka skaita gadījumā pasākuma vieta var tikt pārnesta uz lielākām telpām).    

 

5. Konkursā piesakāmo objektu klasifikācija. 

5.1. Pirts pakalpojumu vērtēšanu paredzēts veikt vienā grupā, kas sevī iekļauj: 

saunas; 

melnās pirtis;  

krievu (tradicionālā, jeb mitrā ar pēršanos) 

citas pirtis: (turku, japāņu u.c.) 

 

5.2. Tiks piešķirtas sešas nominācijas, no kurām nominācija „LABĀKĀ PIRTS 

DAUGAVPILS NOVADĀ  2017”, un otrā un trešā vieta dotajā nominācijā, noteiks 

KOMANDAS. Uzvarētāji tiks apbalvoti ar Pateicībām  un  balvām. 

5.3.  Pārējās 5 nominācijas nosaka žūrija, kuru uzvarētāji tiks apbalvoti ar Pateicībām: 



5.3.1. Pirts veidu izvēles daudzveidība, 

5.3.2. Lielākais papildus pakalpojumu klāsts pirts apmeklētājiem,  

5.3.3. Oriģinālākā pirts, 

5.3.4. Labākais estētiskais noformējums, 

5.3.5. Apmeklētāju simpātiju balva elektroniskā balsošanā. 

5.4. Konkursantu apbalvošana visās 6 nominācijās ir atkarīga no pieteikušos dalībnieku skaita. 

Konkursa vērtēšanas žūrija patur tiesības arī nepiešķirt kādu no vietām konkrētā kategorijā.  

5.5. Labāko PIRTI Daugavpils novadā 2017. gadā nosaka KOMANDAS, kas 29.aprīlī 

piedalās sacensībās „Pirts rallijs 2017” un apmeklē visas konkursā iekļautās PIRTIS un 

nobalso ar 3 (trim) žetoniem pēc KOMANDAS uzskatiem, pēc kuru rezultātu apkopošanas 

tiek noteikta labākā PIRTS (ar trim žetoniem var balsot par vienu, divām vai trim PIRTĪM). 

5.6. Labākā KOMANDA „PIRTS RALLIJĀ 2017” tiek noteikta no tām, kas paviesojās visās 

PIRTĪS, kas piedalās konkursā, un katrā no tām visi komandas dalībnieki (2-4 dalībnieki) bija 

vismaz 3 minūtes pirts „ietērpā” karstajā telpā. Maksimālais atrašanās laiks PIRTĪ – 5 min 

karsētavā, un 10 min pirtī kopā ar pārģērbšanos. Pie vienādu PIRTS apmeklējumu skaita uzvar 

komanda, kas izbrauca visas PIRTIS visātrāk. Komanda, kas pārvietojoties starp PIRTĪM, ir 

pārkāpusi ceļu satiksmes noteikumus tiek diskvalificēta. Cilvēku skaits KOMANDĀ ir 2-4. 

Starp apmeklētāju KOMANDĀM tiks noteikta pirmā, otrā un trešā vieta. Līdzīgu rezultātu 

gadījumā uzvar KOMANDA ar lielāku dalībnieku skaitu. Par godalgotām vietām paredzēti 

diplomi un balvas. Galvenā balva – apmaksāta atpūta ar savu komandu PIRTĪ, kas ir saņēmusi 

nomināciju „LABĀKĀ PIRTS DAUGAVPILS NOVADĀ  2017". 

 

6. Konkursa dalībnieki - PIRTIS iegūst:  

6.1. Publicitāti: Daugavpils novada un reģionālajos plašsaziņas līdzekļos, informatīvajā 

izdevumā “Daugavpils novada vēstis”, kā arī pašvaldības sociālo tīklu profilos; 

6.2. Atpazīstamību: visi konkursa dalībnieki tiks publicēti Daugavpils novada domes mājas 

lapā www.daugavpilsnovads.lv, Daugavpils un Daugavpils novada tūrisma informācijas centra 

mājas lapā www.visitdaugavpils.lv. 

 

7. Pieteikšanās kārtība: 

7.1. Dalību konkursā piesaka  uzņēmumu īpašnieki vai vadītāji, aizpildot dalībnieka anketu 

(Pielikums Nr.1). 

7.2. Uzņēmumus dalībai konkursā var pieteikt arī iestādes un sabiedriskās organizācijas, 

iepriekš to saskaņojot ar izvirzīto uzņēmumu īpašniekiem.   

7.3. Dalībnieku anketas var saņemt Daugavpils novada pašvaldības aģentūrā „TAKA”, Rīgas 

iela 2, Daugavpilī vai lejupielādēt Daugavpils novada mājas lapā www.daugavpilsnovads.lv.  

7.4. Aizpildītas pieteikuma anketas ir jāiesniedz līdz 2017.gada 03.aprīlim plkst.16.00 

Daugavpils novada pašvaldības aģentūra „TAKA”, Rīgas iela 2, Daugavpilī vai pa e-pastu 

taka@dnd.lv  

7.5. Telefoni uzziņām: 

Daugavpils novada pašvaldības aģentūras „TAKA”, Rolands Gradkovskis (t.65476748 vai 

29431360). 

 

8. Piedalīšanās konkursā un sacensībās ir bez maksas. 

 

http://www.daugavpilsnovads.lv/
http://www.visitdaugavpils.lv/
http://www.daugavpilsnovads.lv/
mailto:taka@dnd.lv


9. Konkursa vērtēšanas kārtība: 

9.1. Pirts pakalpojumu vērtēšana notiks divās kārtās: 

9.1.1. Papildus klientu vērtējums (apmeklētāju simpātiju balva) pirts pakalpojumiem 

Daugavpils novada pašvaldības aģentūras „TAKA” sociālā tīkla Facebook vietnē – publicējot 

labāko pakalpojuma sniedzēja nosaukumu - PIRTI, pēc Facebook lietotāja domām. Klienti, 

kas  piedalās aptaujā, izlozē balvu (pirts piederumi 20 EUR vērtībā). 

9.1.2. Vērtēšanas žūrija anketai izstrādā un apstiprina vērtēšanas kritērijus papildus 

nominācijām, ņemot vērā: 

- pakalpojumu klāsta daudzveidību, 

- atbilstību higiēnas prasībām,  

- apkalpošanas kultūru, 

- estētisko noformējumu, 

- atbilstību būvnormatīviem, 

- papildus nomināciju piešķir par pozitīvu klientu vērtējumu pēc 9.1.1. punkta. 

9.1.3.  Vērtēšanas žūrija izvērtē visus pirts pakalpojumu uzņēmumus, kuri pieteikušies 

konkursam. Izvērtēšanas dienā konkursa dalībnieki kurina pirtis, tā lai varētu tās apmeklēt visi 

pieteikušies klienti - KOMANDAS, laika periodā no 11.00 līdz 18.00, saskaņā ar noteiktu 

maršrutu. 

 

10.Informācija par konkursa rezultātiem un saņemtajām nominācijām tiks publicēta: 

10.1. Daugavpils novada domes izdotajos tūrisma materiālos tuvāko divu gadu laikā; 

10.2. elektroniskajos masu medijos un sociālajos tīklos preses relīžu veidā;  

10.3. Daugavpils novada domes mājas lapā www.daugavpilsnovads.lv, Daugavpils un 

Daugavpils novada tūrisma informācijas centra mājas lapā www.visitdaugavpils.lv .  
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Pielikums Nr.1 

KONKURSA 
 

„LABĀKĀ PIRTS  DAUGAVPILS NOVADĀ  2017" 
DALĪBNIEKA ANKETA 

 

Uzņēmuma nosaukums 

________________________________________________________ 

 

Uzņēmuma vadītājs  

___________________________________________________________ 

 

Tel. _____________                E-pasts ___________________________ 

 

Uz konkursu tiek virzīta iestāde: 

 

Nosaukums__________________________________________________ 

 

Adrese ___________________________________________________ 

 

 

Struktūrvienības vadītājs (kontaktpersona ) _____________________________ 

Tel. _______________                       E-pasts _______________ 

 

 

 

Uzņēmuma vadītāja paraksts 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Pielikums Nr. 2 

 

Anketa apmeklētājiem:  

 

Komandas nosaukums_________________ 

 

Apmeklējuma sākuma laiks ________________ 

 

 

Pirts nosaukums  (pirts saimnieka atzīme par apmeklējumu) 

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Apmeklējuma beigu laiks ________________ 

 

Sacensību dalībnieku apliecinājums par veselības stāvokli, ka tas ir atbilstošs, lai vārētu 

piedalīties sacensībās, un, ka dalībnieks pats uzņemas atbildību par iespējamajiem 

negadījumiem un traumām, kas var rasties sacensību laikā. 

Sacensību dalībnieku apliecinājums  par apņemšanos sacensību laikā ievērot ceļu 

satiksmes noteikumus. 

 

Paraksti:  

 

___________________ 

 

___________________ 

 

___________________ 

 

___________________ 


