
XVI Tarptautinis pirties kongresas
RYTAI SUSITINKA SU VAKARAIS

2014 m. gegužės 29-birželio 1 d.
Trakai, SPA centras „Trasalis“

Viena iš informacijos apie įvairias pirtis skleidimo formų yra pirties konferencijos ir kongresai. Jų būta labai įvairių. 
Po II Pasaulinio karo Tarptautinius saunos (pirties) kongresus ėmė organizuoti Tarptautinė saunos asociacija 
(International sauna association). Ši organizacija, įkurta 1957 m. Helsinkyje, jungia įvairių šalių pirties organizacijas, 
rūpinasi informacijos apie pirtį rinkimu ir sklaida, pirties populiarinimu. 
Tarptautiniai pirties kongresai rengiami kas ketveri metai. Iki šiol tokių kongresų buvo jau penkiolika.
XVI Tarptautinį pirties kongresą nutarta surengti Lietuvoje. Toks renginys Rytų Europoje vyksta pirmą kartą. Šį 
sprendimą lėmė gilios Lietuvos ir kitų Rytų Europos šalių pirties tradicijos. Neatsitiktinai šio kongreso šūkis – RYTAI 
SUSITINKA SU VAKARAIS. 
Į Tarptautinį pirties kongresą kviečiami kvalifikuočiausi pirties ar gretutinių sričių specialistai, kurie savo 
pranešimuose atskleidžia svarbiausius pirties mokslo pasiekimus per paskutinius 4 metus, vyksta parodos, filmų 
peržiūros, demonstruojami naujausi pirties pasiekimai bei idėjos, pristatomos įdomios pirties technikos ir t.t. 
Svarbi Kongreso dalis – jo metu vykstančios diskusijos, keitimasis nuomonėmis bei patirtimi. Be to, tai ir galimybė 
susipažinti su šalies, kurioje vyksta renginys, pirties kultūra, tradicijomis, aplankyti įdomias pirtis. 

Tarptautinių pirties kongresų sąrašas:

Helsinkis 1958, Zalcburgas 1962, Miunchenas 1966, Potsdamas 1968, Miunchenas 1970, Helsinkis 1974, 
Diuseldorfas 1978, Pieštany 1982, Utrechtas 1986, Kiotas 1991, Helsinkis 1994, Aachenas 1999, Ciurichas, 2002, 
Helsinkis 2006, Tokijas 2010

XVI tarptautinio pirties kongreso programa

Gegužės 29 d. Svečių atvykimas

18.00 – 20.00 Susipažinimo vakaras, rengiamas Suomijos ambasados. Dalyvavimas tik su asmeniniais 
kvietimais.

Gegužės 30 d. Pagrindinių pranešimų diena

Pirties ekspertų ir specialistų pranešimai bei vakarinis vanojimo demonstravimas SPA zonoje. 
9.30 -10.00 Svečių registracija. Fojė
10.00-10.30 Atidarymo ceremonija. Pagrindinė salė.
10.30-13.00 Pranešimai. Pagrindinė salė.
13.00-14.00 Pietūs
14.00-17.00 Pranešimai. Pagrindinė salė.
Papildomi renginiai
10.00-17.00 Pirties paroda. Fojė
10.00-17.00 Filmai apie pirtį. Atskira salė.
18.00-21.00 Vanojimo demonstravimas. „Trasalio“ SPA zona.



Gegužės 31 d.  Seminarai

Praktinės diskusijos, seminarai, ekskursija į Pirties dieną Rumšiškių liaudies buities muziejuje.

9.00-10.30

A salė.  Gera pirtis 

• Pirties projektavimas ir konstrukcija

• Įranga ir priemonės

• Pirties kokybės kriterijai

• Pirties verslas

• Klausimai ir atsakymai

B salė. Kodėl einame į pirtį? 

• Ką mums duoda pirties šiluma?

• Pirties mitologija ir psichologija

• Pirties kultūros evoliucija

• Įvairių tautų pirtys

• Klausimai ir atsakymai

10.45-12.15 

A salė. Vantos sugrįžimas 

• Kodėl mes vanojamės?

• Sveiko vanojimo sąlygos

• Vanojimo formos ir technikos

• Reikalavimai garinei, kurioje vanojama

• Vanojimo perspektyvos

• Klausimai ir atsakymai

B salė. Pirtis atsiveria pasauliui! 

• Pirties ir pirtininkų organizacijos

• Pirties rinkodara

• Čempionatai ir varžybos

• Vieši renginiai, parodos

• Pirtis virtualioje erdvėje: iPirtis, e-pirtis

 13.30-18.00 Ekskursija į Pirties dieną Rumšiškėse.
20.00-22.00 Uždarymo ceremonija. Vakarienė kavinėje prie ežero.
Papildomi renginiai

9.00-12.00 Pirties paroda.

Birželio 1 d. Svečių turas po Lietuvos pirtis

Ekskursijos į įdomiausias ir svetingiausias regiono pirtis. Grupinės ir
asmeninės pirties programos, atliekamos patyrusių pirties meistrų. 

Kongreso renginiai mokami. Reikalinga išankstinė registracija. 
Kviečiame registruotis tiek žiūrovus bei klausytojus, tiek norinčius skaityti
pranešimus bei dalyvauti pirties parodoje. 

Registracijos anketą ir išsamesnę informaciją apie kongresą rasite
internete – www.saunainternational.org 

Informacija:

rimas@saunainternational.org, info@pirtis.lt,
Tel.: 8 655 47770, 8 687 11601.  

Kongreso organizatoriai: 

International Sauna Association, Lietuviškos pirties akademija

Generalinis rėmėjas  SPA centras TRASALIS www.trasalis.lt
Rėmėjas Pirčių pasaulis www.pirciupasaulis.lt


