
NORAKSTS 

Latvijas Fizioterapeitu asociācijas 

Reģ. Nr. 40008011680 

Ētikas komitejas sēdes protokols 

Nr.# 3/2020 

 

Rīga 

28.10.2020, plkst. 8:00 

 

Sēdē piedalās: 

Liene Leske 

Zane Rožkalne 

Rūta Kalnmeiere 

Kristīne Sekace 

Ņikita Horoševs (sēdes protokolētājs) 

 
Ētikas komitejas sēdes dienas kārtība: 

 

1. Pētījumu veikšanai iesniedzamās dokumentācijas apstiprināšana 

2. Izskatīt ĒK iesniegto sūdzību 

3. Dažādi jautājumi. 

 

Ētikas komitējas sēde: 

 

1. ĒK sēdē attālināti ZOOM platformā piedalās 5 dalībnieki, sēdē nepiedalās 

Guntis Osis. 

 

2. L.Leske lūdz izteikt ĒK locekļu viedokli un nobalsot par ĒK veiktiem 

labojumiem pētījuma IESNIEGUMS paraugā. ĒK locekļiem nav iebildumu pret 

labojumiem. Tiek veikts balsojums un ar 5 balsīm Iesniegums ĒK pētījumu 

uzsākšanai tiek apstiprināts. L. Leske apņemas IESNIEGUMS nosūtīt 

publicēšanai LFA mājaslapā. 

 

3. Tiek izskatīts […….] 2020. gada 14. oktobrī iesūtītā sūdzība par fizioterapeites 

[………] publiski sniegto informāciju interneta vietnē […….] reprezentējot 

sevi kā […….] un reklamējot [……] terapiju/tehnoloģiju kā tradicionālu. 

L.Leske sniedz informāciju ĒK locekļiem, ka, 22. oktobrī pirms ĒK sēdes, 

nosūtījusi ierakstītu vēstuli uz […….] darba vietas adresi ar lūgumu sniegt 

informāciju par: 

 

1. Vai šis publicētais video mājaslapā:[……….] ir ar Jūsu atļauju. 

2. Iesūtīt izglītības dokumenta kopiju par [……..] kvalifikāciju. 

3. Jūsu komentārs par augstākminēto informāciju 

 

L. Leske informē, ka līdz ĒK sapulces sākumam (28.10.2020. 08:00) atbilde netika 

saņemta. L. Leske lūdz ĒK locekļiem izteikt savu viedokli par iesūtīto sūdzību. Visi 

ĒK locekļi secina, ka fizioterapeite […….] publiski pieejamajā video [……..] 

nesauc par tradicionālu ārstēšanas metodi, bet aicina šo metodi un tehnoloģiju  

 



 

NORAKSTS 

 

 

iepazīt citām ārstniecības personām. Lai pieņemtu lēmumu pēc būtības, ĒK nolemj 

sūtīt atkārtotu ierakstītu vēstuli [……..] ar atbildes laiku līdz šā gada 13. 

novembrim. Sazināties ar “Zāļu valsts aģentūru”, lai precizētu vai [……..] ir 

reģistrēts Latvijā kā medicīniska ierīce. Sazināties ar ZVA uzņemas Zane Rožkalne.  

L. Leske informē ĒK locekļus par iespējamiem soda mēriem, kuri būs atkarīgi no 

iegūtās papildinformācijas gan no ZVA, gan no fizioterapeites [……..]. ĒK nolemj 

L. Leskei uzdot sagatavot lēmumus pēc papildinformācijas saņemšanas. 

 

 
4. Tiek aktualizēts jautājums par ētikas izpratni fizioterapeitu vidū, jo publiskajās 

interneta vietnēs fizioterapeiti izsaka savu viedokli, pārkāpjot LFA Ētikas 

kodeksu.  

 

5. ĒK priekšsēdētāja L.Leske pasludina sēdi par slēgtu. 

 

ĒK sēde tiek slēgta plkst. 9:00 

 

Nākošā ĒK sēde 2. decembrī plkst. 8:00 attālināti ZOOM platformā. 
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Ētikas komitejas priekšsēdētāja Liene Leske 

 


