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Sēdē piedalās:  

Liene Leske (sēdes vadītāja, protokolētāja) 

Zane Rožkalne  

Rūta Cibule 

Ņikita Horoševs 

 

Ētikas komitejas sēdes dienas kārtība: 

 

1. Ētikas komitejas (turpmāk ĒK) priekšsēdētaja un vietnieka ievēlēšana. 

2. ĒK pienākumi un jautājumu izskatīšanas kārtība. 

3. Dažādi jautājumi.  

 

Ētikas komitejas sēde: 

 

1. ĒK sēde notiek, izmantojot Zoom platformu. ĒK sēdē piedalās ētikas komitejas locekļi 

Liene Leske, Rūta Cibule, Ņikita Horoševs, Zane Rožkalne, nepiedalās Guntis Osis un 

Kristīne Sekace. L.Leske informē, ka ir ieradušies vairāk nekā puse no ĒK locekļiem, tāpēc 

balsojums var notikt. Par Ētikas komitejas priekšsēdētāju tiek ievēlēta Liene Leske ar 3 (trīs) 

balsīm, par Ētikas komitejas priekšsēdētāja vietnieci tiek ievēlēta Zane Rožkalne ar 3 (trīs) 

balsīm. 

 

2. L.Leske piekrīt protokolēt ĒK sēdi, bet klātesošie vienojas turpmāk protokolēt sēdes pēc 

rotācijas principa. 

 

3. ĒK locekļi pārrunā L. Leskes iepriekš sagatavoto un uz e-pastu izsūtīto dokumenta darba 

materiālu par ĒK pienākumiem un jautājumu izskatīšanas kārtību. L.Leske informē, ka ir 

saņēmusi e-pastu no Gunta Oša, kurš piekrīt un apstiprina sagatavoto dokumentu. Visi sēdē 

esošie ĒK locekļi piekrīt un apstiprina Ētikas komitejas jautājumu izskatīšanas kārtību. L. 

Leske informē, ka dokuments tiks nosūtīts Latvijas Fizioterapeits (turpmāk LFA) valdei 

publicēšanai tīmekļa vietnē www.fizioterapeitiem.lv. L.Leske atzīmē, ka nepieciešams 

papildus izstrādāt un precizēt jautājumus par pētniecību, kam piekrīt visi sēdē esošie ĒK 

locekļi.  

 

4. Ņikita Horoševs uzņemas izveidot ĒK e-pastu saziņai ar LFA valdi un fizioterapeitiem. Visi 

klātesošie ĒK locekļi vienojas par e-pastu: etikaskomiteja.lfa@gmail.com un nosūtīt pieejas 

paroli visiem ĒK locekļiem. 

 

5. L.Leske uzdod jautājumu vai visi ĒK locekļi ir iesūtījuši īsu aprakstu (CV) par sevi, lai to 

publicētu tīmekļa vietnē www.fizioterapeitiem.lv, kā tas tika norunāts LFA 03.06.2020 

valdes sēdē. Tika secināts, ka to ir izdarījusi tikai Liene Leske. L.Leske ierosina, un pārējie 

sapulces dalībnieki piekrīt noteikt termiņu, līdz kuram publicējamais CV tiek iesūtīts. 

Noteiktais termiņš 2020. gada 10. augusts līdz plkst.23:59. Zane Rožkalne jautā, vai L. 

Leske var atsūtīt paraugu, lai visiem ĒK locekļiem būtu vienāda rakstu forma. L.Leske 

piekrīt un nosūta paraugu uz visu ĒK locekļu e-pastu. 

http://www.fizioterapeitiem.lv/
mailto:etikaskomiteja.lfa@gmail.com
http://www.fizioterapeitiem.lv/


 

6. ĒK locekļi apspriež jautājumu par saņemto iesniegumu reģistrēšanas kārtību un glabāšanu. 

L.Leske informē, ka saņemtajā e-pastā Guntis Osis ierosina dokumentāciju uzglabāt 

slēdzamā skapī vai elektroniski, kam piekrīt visi sapulcē esošie ĒK locekļi. Ņikita Horoševs 

piekrīt piesaistīt dokumentāciju e-pastam caur Google, savukārt L.Leskei ir iespējams 

uzglabāt dokumentus papīra formātā aizslēdzamā skapī. 

 

7. L. Leske ierosina saplānot tālākās ĒK sapulču datumus un laiku. Visi vienojas un nosaka 

turpmāko ĒK sapulču datumus, par kuriem tiks arī informēti klāt neesošie ĒK locekļi: 

 

 30. septembris plkst.8:00 Anniņmuižas bulvāris 

 28. oktobris plkst.8:00 

 02. decembris plkst.8:00 

 

8. Zane Rožkalne jautā, kā tiks paziņoti ĒK lēmumi fizioterapeitiem vai elektroniski, vai pa 

pastu un vai lēmumam nepieciešams zīmogs. L.Leske informē, ka Lēmums ir juridisks 

dokuments un ĒK nav elektroniskā paraksta, tāpēc ĒK lēmumus nosūtīs pa pastu kā 

ierakstītu vēstuli un lēmumu nosūtīšanas kārtību pa pastu arī paredz “ Latvijas Fizioterapeitu 

asociācijas ētikas komitejas nolikums” 20. punkts g. apakšpunkts. L.Leske apsolīja 

sazināties ar LFA valdi, lai precizētu jautājumu par zīmogu un izmaksām. 

 

9. ĒK priekšsēdētaja L. Leske pasludina sēdi par slēgtu. 

 

 

Nākamā ĒK sēde:  

30.09.2020. plkst. 8:00 


