
VISPASAULES FIZIOTERAPIJAS 

DIENA 2014 



 Ar Latvijas Fizioterapeitu asociācijas atbalstu 
Latvijā Vispasaules fizioterapijas dienu atzīmēja 
sesto reizi. 

 

 Latvijā šī tradīcija aizsākta 2009.gadā. 



VISPASAULES FIZIOTERAPIJAS 

DIENAS REKLĀMA 

Fizioterapijas aktualizācija medijos: 

 Radio: Latvijas Radio 1  raidījums “Kā labāk 
dzīvot” 

 Radio Star FM raidījums “Vesels” 

 Presē, Interneta portālos 

 

 



VISPASAULES FIZIOTERAPIJAS 

DIENAS PASĀKUMI  

 Bezmaksas fizioterapijas meistarklases 
biroju un dažādu organizāciju darbiniekiem 
viņu darba vietās 

 



VISPASAULES FIZIOTERAPIJAS 

DIENAS PASĀKUMI  

 Meistarklase- informatīvi 
praktiska nodarbība: 

 informācija par 
fizioterapiju 

 kā fizioterapeits var 
palīdzēt veselības un darba 
vides uzlabošanā 

 vingrojumu demonstrācija, 
ergonomikas apmācība un 
diskusijas par neskaidriem 
jautājumiem. 



INFORMATĪVIE MATERIĀLI 

2014 GADĀ 

 LFA polo krekli 

 

 

 



KARODZIŅI I 



KARODZIŅI II 



DALĪBNIEKI 

Fizioterapijas meistarklašu nodrošināšanai 
pieteicās: 

 47 fizioterapijas pakalpojumu sniedzēji (par 5 
vairāk nekā 2013.g.) 

 Pārstāvot 144 fizioterapeitus 

 17 pilsētās 



ANKETU REZULTĀTI- DALĪBNIEKI 

 



ANKETU REZULTĀTI-

MĒRĶAUDITORIJA  

 Fizioterapeitu meistarklasēs piedalījās 1846 
darbinieki  

 810  iepriekš bija apmeklējuši fizioterapeitu 

  856 šī bija pirmā tikšanās ar fizioterapeitu 

 par 180 personām  informācijas nav 



ANKETU REZULTĀTI- 

IESAISTĪTĀS IESTĀDES 

 privātā sektora uzņēmumi 

 valsts iestādes 

 izglītības iestādes 

 u.c. 



ANKETU REZULTĀTI- IESAISTĪTO 

DARBINIEKU SKAITS IESTĀDĒ 



ANKETU REZULTĀTI- 

IESTĀDES DARBĪBAS SFĒRA 

 



ANKETU REZULTĀTI- DARBA 

SPECIFIKA 

 



DARBINIEKU ATSAUCĪBA UN LĪDZDALĪBA 

PIEDĀVĀTAJĀS AKTIVITĀTĒS 

 99% uzņēmumu/iestādes darbinieku bija atsaucīgi un 
aktīvi piedalījās viņiem piedāvātajās aktivitātēs 

  Daudzi fizioterapeiti atzīmēja, ka darbinieki uzdeva daudz 
jautājumu, tas liecina, ka šādas aktivitātes ir ļoti nozīmīgas 
un svarīgas ikvienam no mums. 

  Fizioterapijas meistarklases iestāžu darbiniekiem deva 
jaunas zināšanas par to, kā uzturēt un saglabāt savu 
veselību un, protams, arī pieredzi pašiem fizioterapeitiem.  

 



IETEIKUMI, IEROSINĀJUMI, 

PĀRDOMAS 

 Nākamgad arī rīkot meistarklases! 

 Vairāk informācijas presē un savlaicīgāk (3 nedēļas 
pirms 8.sept.) 

 Karodziņus izplatīt jau laicīgi pirms 8.sept. Reklāmas 
nolūkos 

 Vajadzētu kādam no LFA valdes sniegt kādu interviju 
avīzēs vai/un televīzijā 

 Varbūt valstī fizioterapeitiem šo darba dienu var dot 
nosacīti brīvu - apmaksātu un tajā dienā varam droši 
vadīt meistarklases un bezmaksas konsultācijas. Ideja 
ir mazliet utopiska, bet varbūt nākotnē realizējama! 

 



PALDIES! 

 Latvijas Fizioterapeitu asociācija saka 
lielu PALDIES visiem, kas atsaucās uz 
aicinājumu piedalīties šā gada 
Vispasaules Fizioterapijas dienā 
8.septembrī! 

 



RĪGA 

 "SIA Ingas Ērgles Privātprakse“ 

 Pašnodarbinātas fizioterapeites Anita 
Elksne un Zanda Rītiņa 

 SIA Vario 

 Diplomātiskā servisa medicīnas centrs 

 SIA " Fizioterapijas studija -TORE“ 

 Laura Dimiņa - fizioterapeita prakse 

 Rīgas 1.slimnīca 

 Laima Ivanova - fizioterapeita prakse 

 AS "Veselības centru apvienība" Medicīnas 
centrs Pulss 5 

 SIA” Baltijas Fizioterapija“ 

 Medicīnas sabiedrība ARS 

 

 AS "Veselības centru apvienība" Medicīnas 
centrs Jugla 

 Veides ārstu prakse 

 "Kustību telpa“ 

 AS "Veselības centru apvienība" Veselības 
centrs Aura R 

 Fizioterapeite Jeļena Feņuka 

 RAKUS stacionārs „Gaiļezers“ 

 AS "Veselības centru apvienība" Veselības 
centrs Pļavnieki  

 AS "Veselības centru apvienība" Medicīnas 
centrs Vesels 

 

 



MĀRUPE, OGRE, BALTEZERS, 

JŪRMALA 

 Privātā PII " Mazulītis Rū“ 

 A/S Beauty Station 

 Margaritas Kalniņas fizioterapeita prakse 

 Fizioterapeite Guna Liepiņa 

 Veselības centrs „Baltezers” 

 Rehabilitācijas centrs "Jaunķemeri“ 

 PII "Podziņa“ 

 NRC "Vaivari"  

 



VALKA, VALMIERA, LIMBAŽI, 

RŪJIENA 

 SIA "Limbažu slimnīca“ 

 SPII "Vārpiņa” 

 SIA "Vidzemes slimnīca” 

 SIA "Vidzemes slimnīca" "Vidzemes Rehabilitācijas 
centrs" filiāle Valkā 

 R. Gaidlazdas fizioterapeita prakse 



LIEPĀJA, TUKUMS, TALSI, 

KULDĪGA 

 Liepājas reģionālā slimnīca, Rehabilitācijas nodaļa 

 Solveigas Rozentāles fizioterapeita prakse 

  Fizioterapeite Susana Picao Caldeira Rodeia Liepa 

 Evitas Jaunītes-Mīļās privātprakse fizioterapijā 

 SIA „Tukuma slimnīca” 

 Silvas Cimoškas fizioterapeites prakse 

 SIA ''Kuldīgas slimnīca'‘ 

 Mārītes Pīpītes fizioterapeita prakse 



JELGAVA, TĒRVETE 

 Medicīnas centrs SIA "Fitosan Plus“ 

 SIA "Jelgavas poliklīnika", Rehabilitācijas 
nodaļa 

 SIA RC „Tērvete” 



RĒZEKNE, DAUGAVPILS, 

JĒKABPILS 

 Daugavpils Sporta Medicīnas centrs 

 AS "Veselības centru apvienība" Medicīnas centrs 
Olvi 

 Aleksandras Krūmiņas fizioterapeitu prakse Rēzeknē 

 Aleksandras Krūmiņas fizioterapeitu prakse Jēkabpilī 

 


