
Sertificēta fizioterapeita pakalpojumi 

1. Konsultācija (20 min) - 10€ 

Ietver sevī  ieteikumus sakarā ar konkrēto diagnozi no fizioterapeita viedokļa, 

nepieciešamības gadījumā ārstnieciskā vingrojumu kompleksa parādīšana, izdales 

materiāla iedošana, nepieciešamo dokumentu sagatavošana Vaivaru tehniskajam 

palīglīdzekļu centram (korsetes, ortozes, ortopēdiskie apavi u.c.). 

2. Medicīniskā teipošana (5-10 min) - 5€, "Cross tape" (5 min) - 3€ 

 

Teipošana ir mūsdienīga fizioterapijas metode, kas efektīvi palīdz ārstēt dažādas 

izcelsmes sāpes un ķermeņa diskomfortu,  izmantojot pašlīpošas lentes joslu 

pielīmēšanu dažādām ķermeņa daļām pēc īpašas metodikas, kas ir atkarīga no 

veselības problēmām, cilvēka anatomiskajām un funkcionālajām īpatnībām. 

"Cross tape" ir trigger jeb sāpju punktu (galvas sāpju, muskuļu sāpju, sasitumu 

sāpju) akupunktūras aplikācija un hematomu terapija.  

3. Manuāla trigerpunktu apstrāde, miofasciālo tehniku izmantošana, mīksto audu 

tehnikas, PNF, PIR, sīkās motorikas treniņš u.c. specializētu fizioterapijas tehniku 

izmantošana (10-15 min) - 5€ 

 

 

 



4. Ārstnieciskā vingrošana individuāli fizioterapeita uzraudzībā (20-30 min) - 7€; (30-

40 min) - 10€ 

 

 

 

 

 

 

 

5. Ārstnieciskā masāža konkrētai ķermeņa daļai (atkarībā no diagnozes) (20-30 min) - 

10€; (45 min) - 15€ 

 

 

 

 

6. Vispārējā ķermeņa masāža ar ārstnieciskajiem elementiem (60 min) - 20€ 

7. Bioptron gaismas terapijas sistēmas izmantošana (5-20 min) - 3 - 7€ 

 

Polarizētās gaismas terapija nesatur ultravioleto 

starojumu. Šī gaisma pozitīvi stimulē un tādējādi 

palīdz organismam atbrīvot pašam savu 

dziedniecisko potenciālu. Izmanto sāpju 

remdēšanā: reimatoloģijā, brūču ārstēšanā (čūlas, 

noberzumi, apdegumi) u.c. 

 

 

 

 



8. Pilates nodarbība (30 min) - individuāli 10€, grupa (max 3 cilvēki) - 7€ 

 

 

Tā ir vingrošanas sistēma 

visam ķermenim, kura 

attīsta un nostiprina 

mugurkaula darbībai 

svarīgo dziļo muskuļu 

struktūru. Tā ir kontroles 

metode un ķermeņa 

darbības analīze.  

 

9. BlackRoll nodarbība (30 min) - individuāli 10€, grupa (max 3 cilvēki) - 7€ 

BLACKROLL ir ideāls instruments pašmasāžas veikšanai un ķermeņa atjaunošanai. 

BLACKROLL tā ir iespēja uzlabot ķermeņa lokanību, līdzsvaru un spēku, veicot 

vienkāršus ikdienas vingrinājumus un pašmasāžu. Tas lieliski noder gan 

profesionāliem sportistiem, gan dažāda vecuma un fiziskās sagatavotības cilvēkiem, 

kas vēlas uzlabot pašsajūtu. BLACKROLL ir lielisks papildinājums klasiskajām 

atveseļošanās metodēm. 

  


