
ĒTIKAS KOMITEJAS DARBĪBA 

1. Ētikas komiteja  

Latvijas Fizioterapeitu asociācijas Ētikas komiteju (turpmāk - Komiteja) ievēl        

Latvijas Fizioterapeitu asociācijas (turpmāk LFA) biedru kopsapulcē un to apstiprina 

LFA valde. Komitejas sastāvā ir 6 (seši) LFA biedri. Komiteja ievēl priekšsēdētāju, 

kurš organizē un vada Komitejas darbu, un vietnieku. 

2. Komitejas (komisijas locekļu) pienākumi 

2.1. Komiteja (komisijas locekļi) savus pienākumus veic, balstoties uz LFA valdes 

2020. gada 5. februārī pieņemto “ Latvijas Fizioterapeitu asociācijas ētikas nolikums”. 

2.2. Apkopot Komitejas rīcībā esošo informāciju, sniegt LFA biedru kopsapulcē 

ierosinājumus par izmaiņām un/ vai papildinājumiem Ētikas kodeksā 

3. Komiteja (komisijas locekļi) savā darbā un lēmumu pieņemšana ievēro 

konfidencialitāti, neitralitāti, korektumu un godīgumu. 

3.1. Komitejas loceklis, kurš ir ieinteresēts sūdzības vai iesnieguma izskatīšanā, 

nepiedalās izskatīšanas un lēmuma pieņemšanas procesā.  

4. Jautājumu izskatīšanas kārtība: 

4.1. Komitejai izskatīšanai adresētu iesniegumu vai sūdzību sagatavo rakstveidā, to 

nosūtot uz e – pastu: etikaskomiteja.lfa@gmail.com:. Iesniegumā vai sūdzībā jānorāda 

savs vārds, uzvārds, darba vieta un ieņemamais amats, kā arī personas, pret kuru vērsta 

sūdzība, vārds, uzvārds, darba vieta un ieņemamais amats, un jāapraksta strīda vai 

konflikta būtība, pievienojot citu informāciju, ja tāda ir, ko iesniedzējs uzskata par 

būtisku konkrētajā situācijā.  

4.2. Komitejas sēdes ir slēgtas, tās tiek protokolētas. Komitejas sēdes notiek 1(vienu) 

reizi mēnesī. Komitejas sēžu datumi tiks publicēts tīmekļa vietnē www.fizioterapeitiem.lv. 

Ja iesniegums un/vai sūdzība tiek saņemta pēc notikušās sēdes, tad tie tiek skatīti 

nākamajā Komitejas sēdē. Ja ir saņemti daudz iesniegumu un/vai sūdzību, Komiteja, 

savstarpēji vienojoties, var sanākt divas reizes mēnesī. Komitejas locekļi savā starpā 

var sazināties elektroniski vai telefoniski. 

4.3.Komiteja var uzaicināt iesaistītās personas uz Komitejas sēdi, lai uzklausītu abu 

pušu viedokli par konkrēto jautājumu un iespējamā konflikta būtību. 

4.4.Komiteja var pieprasīt no iesaistītajām personām, kā arī iesaistītās personas var 

sniegt Komitejai papildus informāciju, ja iesniegumā vai sūdzībā norādītā informācija 

ir nepilnīga vai nepietiekama jautājuma izskatīšanai un var ietekmēt lēmuma būtību. 

4.5 Ja kāda no iesaistītajām pusēm atsakās sadarboties ar Komiteju, tas tiek uzskatīts 

par ētikas normu pārkāpumu, un par šo pārkāpumu rakstveidā tiek informēta LFA 

valde. 

4.6.Komiteja nepieciešamības gadījumā savā darbā bez balss tiesībām var pieaicināt 

konsultantus vai ekspertus, kuri ir kompetenti vai kuriem ir pieredze attiecīgu konfliktu 

risināšanā. 
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4.7. Komiteja sūdzību vai iesniegumu izskata 1(viena) mēneša laikā no tās saņemšanas 

brīža. Komiteja savas kompetences ietvaros sagatavo rakstisku lēmumu, kuru nosūta 

LFA un iestādes administrācijai, kurā strādā fizioterapeits. 

4.8.Komiteja kvalitatīva lēmuma sagatavošanai ir tiesīga pagarināt noteikto termiņu, ja 

uzskata to par nepieciešamu, pamatojoties uz sūdzības un/vai strīda raksturu, 

iesaistītajām personām un citiem svarīgiem apstākļiem 

4.9. Lēmumu par Ētikas kodeksa noteikto uzvedības normu pārkāpumu Komiteja 

pieņem balstoties uz “ Latvijas Fizioterapeitu asociācijas ētikas nolikums” 20. punktu 

5. Noslēguma jautājums 

5.1. “Ētikas komitejas darbība” ir spēkā no 2020. gada 7. augusta un ir saistošs 2020. 

gada 9. maija Latvijas Fizioterapeitu asociācijas biedru kopsapulcē pieņemtajam 

“Ētikas kodekss”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


