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Latvijas Fizioterapeitu asociācija 

Reģ. Nr. 40008011680 

Ētikas komitejas sēdes protokols 

Nr.13 /2021 

 

Regulārā LFA Ētikas komitejas sēde 

 

Rīga, 

26.05.2021., plkst.8:35, Zoom platformā, sēde tiek ierakstīta.  

 

Latvijas Fizioterapeitu asociācijas (LFA) Ētikas komiteja:  

Liene Leske  (Ētikas komitejas priekšsēdētāja)  

Zane Rožkalne  (Ētikas komitejs priekšsēdētājas vietniece) 

Kristīne Sekace (sēdes protokolētāja)  

Ņikita Horoševs 

Rūta Kalnmiere  

 

Pēc pauzes atsākas LFA Ētikas komitejas sēde 

 

Ētikas komitejas sēdes dienas kārtība: 

 

1. Tiek apspriests jautājums, kurš pārstāvēs ĒK 28. maijā LFA atkārtotā biedru kopsapulcē. 

 

2. Nepilnības dokumentā “Ētikas komitejas darbība”. 

 

3. ĒK kandidātu apspriešana un balsojums. 

 

4. Iesūtītā pētījuma atļaujas apspriešana. 

 

5.  Dažādi jautājumi. 

 

1. Liene Leske atsāk sēdi, jautā, kurš varētu pārstāvēt Ētikas komiteju LFA ārkārtas kopsapulcē, pēc 

diskusijām nolemts, ka tā būs Kristīne Sekace. Prezentācija jāpapildina ar infografikām. Tiek 

apspriest kādā veidā prezentācijā varētu tikt pievērsta uzmanība infografikām un kāda varētu būt 

infografiku popularizēšana sociālajos tīklos jau pēc prezentācijas. 

 

2. Liene Leske informē, ka ir atklājusi nepilnību “Ētikas komitejas darbība” nolikumā, kurā nav 

atrunāts, ka Ētikas komiteja, nepieciešamības gadījumā var pieaicināt lieciniekus, lai spētu precīzāk 

un objektīvāk izvērtēt iesniegto sūdzību. Liene Leske vērsusies pie Līvas Tiesneses, LFA valdes 

priekšsēdētājas, ar lūgumu iekļaut šo papildinājumu prezentācijā, lūdzot LFA biedriem balsot 

atkārtotajā biedru kopsapulcē, taču saņēmusi atteikumu. Šis papildinājums varētu tikt izvirzīts 

balsojumam pēc gada nākošajā kopsapulcē.  

 

3. Liene Leske informē, ka ir trīs kandidāti uz ĒK brīvo locekļa vietu un papildina, ka uz e- pastiem 

var atbildēt jebkurš ĒK loceklis, bet nevajadzēja uzreiz uzaicināt prezentēt sevi atkārtotā kopsapulcē 

pirms visi ĒK locekļi nav izteikuši viedokli. Liene Leske pamato, iztirzājot iesūtīto kandidātu mērķus, 

ko katrs, kandidāts varētu dod Ētikas komitejas darbā vai iesūtītie pieteikumi  atbilsts izsludinātajām 

prasībām darbam Ētikas komitejas sastāvā. Liene lūdz izteikt viedokli un veikt balsojumu, kurus no 

kandidātiem virzīt tālāk uz balsošanu atkārtotā biedru kopsapulcē. Tiek balsots par katru no 

kandidātiem, pirmais balsojums ir par Līgu Baroni - visi  
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5 (pieci) ĒK locekļi “par”, otrais balsojums ir par Jeļenu Skripku - visi 5 (pieci) ĒK locekļi “par”, 

trešais balsojums ir par XXXXX  XXXXX - Kristīne  Sekace balso “par”, tātad 1(viens) balss "par”, 

4 (četri) ĒK locekļi “pret”, šis kandidāts netiek virzīts tālāk. Zane Rožkalne izsaka savu viedokli par 

radušos situāciju. Zane sagatavos atbildi XXXXX XXXXX, pārsūtīs Lienei izvērtēšanai, un Liene 

nosūtīs gala atbildi.  

 

4. Liene Leske jautā vai visi ir iepazinušies ar iesūtīto e - pastu par pētījumu. Zane Rožkalne komentē, 

ka ir bijusi telefonsaruna ar pētnieci par šo pētījumu, un ir daudz nepilnības, kuras vajadzētu novērst. 

Zane tās uzskaita. Ņikita Horoševs min, ka būtu rūpīgāk jāiedziļinās metodoloģijā. Zane Rožkalne 

domā, ka vajadzētu arī iespējams, kādu atzinumu no RTU par ierīču drošumu un izmantošanu. Tiks 

izveidots Google dokuments ar saskatītajiem trūkumiem, kuri līdz 31.maijam būtu jāapskata. Zane 

Rožkalne uzņemās pēc tam šo informāciju apkopot un nosūtīt tālāk pētniecei.  

 

5. Kristīne Sekace jautā par jaunā Ētikas komitejas locekļa ievēlēšanas termiņu, taču vēl nav skaidras 

atbildes no Līvas Tiesneses. Jāpapildina prezentācija ar izvirzītajiem divu kandidātu vārdiem un 

infografikām. 

Ņikita Horoševs jautā par pieejas kodiem iepriekšējam sēdes ierakstam, Liene apsola atrisināt šo 

jautājumu. 

Kristīne Sekace vēl grib precizēt termina “attieksmes” būtību, atšķirību starp esošo un izvirzītajiem 

papildinājumiem, Liene Leske paskaidro. 

Zane Rožkalne vēlas zināt vai vēl ir plānota viena kopsapulce asociācijas biedriem un kad mums būtu 

jāsagatavo papildinājums par “lieciniekiem”, Liene Leske informē, ka tas var notikt pēc gada 

nākošajā LFA biedru kopsapulcē. 

 

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

 

Sēde tiek slēgta plkst. 9:25 

 

Nākošā Ētikas komitejas ārkārtas sēde 01.06. 20:15  

 

Protokols NR.# 9/2021 Ētikas komitejas ārkārtas sēde, Rīga, 11.05.2021., plkst. 21:00, Zoom 

platformā 

 

Protokols Nr.# 10/2021 Ētikas komitejas ārkārtas sēde, Rīga, 17.05.2021., plkst. 8:00, Zoom 

platformā 

 

Protokols Nr.# 11/2021 Ētikas komitejas ārkārtas sēde, Rīga, 19.05.2021., plkst. 7:30, Zoom 

platformā 

 

Protokols Nr.# 12/2021 Ētikas komitejas ārkārtas sēde, Rīga, 24.05.2021., plkst. 20:30, Zoom 

platformā 

 

Protokols Nr.# 13/2021 Ētikas komitejas ārkārtas sēde, 1. daļa, Rīga, 26.05.2021., plkst. 7:30, 

Zoom platformā 
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Ētikas komitejas priekšsēdētāja Liene Leske 

 


