
Latvijas Fizioterapeitu asociācijas         NORAKSTS 

Reģ. Nr. 40008011680 

Ētikas komitejas sēdes protokols 

Nr.19/2021 

  

Rīga, 15.12.2021., plkst. 08:00, Zoom platformā 

Sēdē piedalās: 

Liene Leske 

Zane Rožkalne  

Kristīne Sekace 

Līga Barone  

Rūta Kalnmeiere (sēdes protokolētāja) 

 

Ētikas komitejas sēdes darba kārtība: 

1. Vispārēja informācija par izskatīto starpdisciplināro lietu, tās virzība. 

2. ĒK sēdes 2022.gadā: 

3. Info grafikas, ĒK aktualizēšana; 

4. Vispārēji jautājumi. 

 

Ētikas komitejas sēde: 

1. Liene Leske informē pārējos sēdes dalībniekus, ka vasarā Starpdisciplinārās Ētikas komitejas 

pārstāvji, LFA ĒK vārdā Liene Leske (Ētikas komitejas priekšsēdētāja)  un LĀPOSS vārdā 

Anda Vabale (Ētikas komisijas priekšsēdētājas vietniece), atsaucās LFA SK aicinājumam 

sniegt papildus skaidrojumu pieņemtajam Starpdisciplinārās Ētikas komitejas lēmumam Nr. 

LĀPOSS/LFA ĒK – 1, lai sniegtu papildus informāciju par [..................] darbībām. 

Sertifikācijas komisijas sēdes laikā atkārtoti tika skatīts jautājums par [....... ......] fizioterapeita 

sertifikāta anulēšanu/apturēšanu uz izmeklēšanas laiku. Liene Leske informē, ka nav saņemta 

elektroniski parakstīta vēstule no LFA Sertifikācijas komisijas ar papildus jautājumiem un 

nepieciešamajiem precizējumiem. ĒK dalībnieki pauž neizpratni, kāpēc nav pieņemts lēmums 

par sertifikāta anulēšanu/apturēšu un kāpēc netiek informēta LFA ētikas komiteja. Visi sēdes 

dalībnieki piekrīt atkārtotas vēstules nosūtīšanai ar lūgumu uzzināt LFA Sertifikācijas 

komisijas lēmumu un kādi papildus dokumenti, pierādījumi un juridiskais skaidrojums 

jāsniedz LFA SK. Liene Leske informē par pārbaudes rezultātiem no Nacionālā veselības 

dienesta. 



2. Plānotās ĒK sēdes 2022. gadā: 19.janvāris, 16.februāris, 23.marts, 20.aprīlis, 18.maijs. 

LFA ĒK locekļi savstarpēji vienojas, ja līdz nākamajai plānotajai ĒK sēdei nav iesūtīti 

pētījumi vai iesniegumi par ētiska rakstura pārkāpumiem, tad sēdi var atcelt, par to 

paziņojot iepriekšējās dienas pēcpusdienā pirms plānotās sēdes, informācijas apmaiņai 

izmantojot WhatsApp grupu, 

 

3. Līga Barone norāda, ka nav redzējusi publicētas izveidotās info grafikas par ĒK darbību 

Facebook lapā. Tiek runāts par ievada tekstu info grafikām, ko rakstīt tās publicējot. Visas 

info grafikas vajadzētu publicēt vienlaicīgi. Līga Barone norāda, ka vajadzētu atgādināt 

fizioterapeitiem par ĒK esamību un darbības principiem. 

 

4. Līga Barone ierosina nosūtīt sadarbības partneriem elektronisku Ziemassvētku kartiņu. 

Līga Barone veiks kartiņas sagatavošanu.  

 

LFA Ētikas komitejas priekšsēdētāja Liene Leske pasludina sēdi par slēgtu. 

Sēde tiek slēgta plkst.8:53. 

 

Nākošā Ētikas komitejas sēde plānota 2022. gada 19. janvārī plkst. 8:00 Zoom platformā.  

 

 

 

NORAKSTS PAREIZS 

 

Ētikas komitejas priekšsēdētāja Liene Leske 

 

 


