
 

 

Latvijas Fizioterapeitu asociācijas 

Reģ. Nr. 40008011680 

Ētikas komitejas sēdes protokols 

Nr.# 2/2020 

 

Rīga 

30.09.2020.,plkst. 8:00 

 

Sēdē piedalās: 

Liene Leske 

Zane Rožkalne 

Rūta Kalnmeiere  

Kristīne Sekace (sēdes protokolētāja) 

Ņikita Horoševs  

 

Ētikas komitejas sēdes dienas kārtība: 

 

 1. Vispārēja informācija par iepriekšējās ĒK sēdes jautājumiem. 

 2. Pētījumu veikšanai iesniedzamās dokumentācijas izstrādāšana ĒK un apstiprināšana. 

 3. Izskatīt ĒK iesniegtā pētījuma pieteikumu. 

4. Dažādi jautājumi.  

 

Ētikas komitejas sēde: 

 

1. ĒK sēdē klātienē piedalās 4 dalībnieki, Ņikita Horeševs piedalās attālināti ar Skype 

starpniecību, sēdē nepiedalās Guntis Osis. Liene Leske sniedz pārējiem ĒK locekļiem 

informāciju par iepriekšējā ĒK sēdē precizējamajiem jautājumiem - zīmoga un elektroniskā 

paraksta nepieciešamību, kā arī ĒK lēmuma atbildes kārtību. Tiek nolemts, ka ĒK šobrīd nav 

nepieciešams zīmogs un elektroniskais paraksts, bet nākotnē ir iespējams, sadarbībā ar LFA 

valdi izveidot elektronisko parakstu. ĒK lēmums tiks izsūtīts ar pasta starpniecību. 

 

 

2. L.Leske lūdz izteikt ĒK locekļu viedokli par iepriekš sagatavoto un izsūtīto 

APLIECINĀJUMS, kas paredzēts kā pievienojamais dokuments ĒK, lai uzsāktu pētniecību. 

ĒK locekļi diskutē par sensitīvajiem datiem, formulējumu, atļauju par infrastruktūras 

izmantošanu, kas ir atrunāta APLIECINĀJUMS. Balsojumā ar 5 balsīm tiek apstiprināts 

APLIECINĀJUMS. 

 

3. Tiek izskatīts Zanes Rožkalnes pētījuma veikšanas uzsākšanai sagatavotās un iepriekš 

izsūtītās iesnieguma, pieteikuma veidlapu un lēmuma dokumentu darba materiāli. Tiek 

iztirzāta un precizēta iesnieguma un veidlapu forma, saturs - kāda tā iesniedzama, informācija 

par iesniedzēju un pētnieku grupu, precizēti visi nepieciešamie dati. ĒK locekļi vienojas par 

dokumentu gala variantu, ko Rūta Kalnmeiere sagatavos uz nākamo ĒK sēdi.  

 

4. Tiek nolemts, ka pieteikuma dokumentāciju, lai uzsāktu pētījumu, pieteicējs/a drīkstēs iesūtīt 

gan elektroniski uz e – pasta adresi: etikaskomiteja.lfa@gmail.com, gan pa pastu uz adresi: SIA 

“Concordia LL”, Vienības gatve 109, LV – 1058, Rīga, Latvija.  

 

5. ĒK septembrī ir saņēmusi pētījuma pieteikumu. Notiek pieteikuma pārspriešana. Tiek 

apspriesti jautājumi par audioierakstu dzēšanu, terminu anonimitāte un konfidencialitāte 

atšķirība un vai pētījuma pieteikuma iesniedzēji ir to ievērojuši. Tiek nolemts, ka papildus 
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pētījuma pieteicējiem Liene Leske izsūtīs ĒK sēdē apstiprināto APLIECINĀJUMS veidlapu, 

kura ir jāpievieno iesūtītajai dokumentācijai. 

 

6. Rūta Kalnmeiere ĒK informē, ka ir mainīts uzvārds no Cibule uz Kalnmeiere. 

 

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

 

ĒK sēde tiek slēgta plkst. 9:30 

Nākošā ĒK sēde 28. oktobrī plkst. 8:00 Anniņmuižas bulvārī. 


