
APSTIPRINĀTS

SIA Latvijas Olimpiskā vienība

2022.gada 29.jūlija rīkojums  s-7

_____________________________

Valdes priekšsēdētāja Līga Cīrule

Darba spēju laboratorija EUR

Funkcionālais darbspēju tests: laktāta sliekšņu tests uz skrejceliņa, sirds frekvences monitorings, spirometrija, 

eksplozīvā spēka noteikšana, EHO kardiogramma, sporta ārsta konsultācija (ar gāzu analīzi)
180,00          

Funkcionālais darbspēju tests: laktāta sliekšņu tests uz skrejceliņa, sirds frekvences monitorings, spirometrija, 

eksplozīvā spēka noteikšana, EHO kardiogramma, sporta ārsta konsultācija
150,00          

Funkcionālais darbspēju tests: laktāta sliekšņu tests uz  Cyclus vai Monarc velo trenažiera, sirds frekvences 

monitorings, spirometrija, eksplozīvā spēka noteikšana, EHO kardiogramma, sporta ārsta konsultācija (ar gāzu analīzi)
150,00          

Funkcionālais darbspēju tests: laktāta sliekšņu tests uz Cyclus vai Monarc velo trenažiera, sirds frekvences monitorings, 

spirometrija, eksplozīvā spēka noteikšana, EHO kardiogramma, sporta ārsta konsultācija
120,00          

Funkcionālais darbspēju tests: laktāta sliekšņu tests uz  Concept trenažiera (akadēmiskā airēšana), sirds frekvences 

monitorings, spirometrija, eksplozīvā spēka noteikšana, EHO kardiogramma, sporta ārsta konsultācija (ar gāzu analīzi)
100,00          

Funkcionālais darbspēju tests: laktāta sliekšņu tests uz  Concept trenažiera (akadēmiskā airēšana), sirds frekvences 

monitorings, spirometrija, eksplozīvā spēka noteikšana, EHO kardiogramma, sporta ārsta konsultācija.
70,00            

Funkcionālais darbspēju tests: laktāta sliekšņu tests uz  smaiļošanas un kanoe ergometra, sirds frekvences monitorings, 

spirometrija, eksplozīvā spēka noteikšana, EHO kardiogramma, sporta ārsta konsultācija (ar gāzu analīzi)
100,00          

Funkcionālais darbspēju tests: laktāta sliekšņu tests uz  smaiļošanas un kanoe ergometra, sirds frekvences monitorings, 

spirometrija, eksplozīvā spēka noteikšana, EHO kardiogramma, sporta ārsta konsultācija.
70,00            

Cross Fit tests: laktāta sliekšņu tests uz  Concept trenažiera (akadēmiskā airēšana), sirds frekvences monitorings, 

spirometrija, eksplozīvā spēka noteikšana, EHO kardiogramma, sporta ārsta konsultācija.
150,00          

Wingate tests: maksimālās jaudas tests uz velo ar pulsa un laktāta kontroli. Tiek veikts tikai tiem sportistiem, kuri pēdējā 

gada laikā ir izgājuši pilno funkcionālo darbspēju (slodzes) testu Latvijas Olimpiskās vienības laboratorijā.
30,00            

Klīniskais veloergometra tests 30,00            

EHO kardiogrāfija 45,00            

EKG miera stāvoklī tests 15,00            

Ķermeņa kompozīcijas analīze 10,00            

Holtera monitorēšana 36,00            

Asinsspiediena monitorēšana 36,00            

Ultrasonogrāfija (muskuļiem un locītavām) 45,00            

Spirometrija 8,00              

Covid 19 antigēnu tests (tiek veikts tikai pirms funkcionālā darbspēju testa ) 10,00            

Speciālistu pakalpojumi

Sporta ārsta konsultācija 40,00            

Kardiologa konsultācija 40,00            

Uztura speciālista konsultācija 40,00            

Fizikālās procedūras

Triecienviļņu terapija 20,00            

Magnētterapija 10,00            

Lāzerterapija 10,00            

Ultraskaņa (fonoforēze izmantojot medikamentus) 8,00              

Rehabilitācijas centrs

1 reizes nodarbība 10,00

10 reižu abonements (3 mēneši) 45,00
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