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Regulārā LFA Ētikas komitejas sēde 

Rīga 15.09.2021.,plkst. 8:00  

ZOOM platformā, sēde tiek ierakstīta  

Sēdē piedalās:  

Liene Leske Ētikas komitejas priekšsēdētāja  

Zane Rožkalne Ētikas komitejs priekšsēdētājas vietniece  

Līga Barone (sēdes protokolētāja) 

Ņikita Horoševs 

Kristīne Sekace  

Rūta Kalnmiere  

 

Ētikas komitejas sēdes dienas kārtība: 

1. Aktualitātes par semināru par mobingu 

2. Vispārēji  jautājumi 

3. Vispārēja informācija par izskatīto starpdisciplināro lietu  

4. Par infografiku izvietošanu FaceBook 

5. Nākamo sēžu organizēšana 

 

Liene Leske – jautājums par pēdējām aktualitātēm LĀPOSS plānoto semināu par mobingu. Zane 

Rožkalne sniedz informāciju par konferenci “Justies labi darba vietā: ikdienas izaicinājumi un 

ieguvumi”, kas atrodama vietnē https://ergoterapija.lv/konference-justies-labi-darba-vieta-ikdienas-

izaicinajumi-un-ieguvumi un kas notiks  29.-30.oktobrī. Liene informē, ka pirms atvaļinājuma 

nosūtījusi kontaktinformāciju valdei, jo LĀPOSS aicināja uz sadarbību LFA. Liene Leske sazināsies 

ar LFA valdi par sadarbību šai konferencē. 

Liene Leske informē par saņemto lūgumu un lūdz Līgai Baronei iesniegt CV LFA mājas lapas Ētikas 

komitejas sastāva sadaļai. Līga Barone apņemas to izdarīt. 

Liene Leske ziņo par divām vasarā saņemtajām iesūtītajām ierakstītajām vēstulēm no fizioterapeites 

[.....................]. Atbildes sniegtas konsultējoties ar juristu un sadarbībā ar LFA valdi, tās nosūtītas pa 

e – pastu. Liene informē, ka Sertifikācijas komisijai tika nosūtīta vēstule ar lūgumu  sniegt skaidrojumu 

atsūtītajam lēmumam, bet atbilde vēl nav saņemta, kā arī  informē par kopsēdi šā gada 25. augustā, ko 

rīkoja Sertifikācijas komisija. Liene Leske sazināsies ar policiju tuvākajā laikā. Policija ir uzsākusi 

[………………………………….], iespējams aicinās arī LFA ĒK locekļus sniegt liecības. 

https://ergoterapija.lv/konference-justies-labi-darba-vieta-ikdienas-izaicinajumi-un-ieguvumi
https://ergoterapija.lv/konference-justies-labi-darba-vieta-ikdienas-izaicinajumi-un-ieguvumi
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Liene Leske atgādina Ņikitam Horoševam par protokola iesniegšanas laika grafika ievērošanu. 

Liene Leske aicina Līgu Baroni, nepārkāpjot konfidencialitāti, pastāstīt, dalīties par aktuālo 

notiekošajā akcijā „Tējas pauze ar supervizoru”. Līga Barone sniedz informāciju par akcijas norisi. 

Pēc akcijas noslēgšanās tiks sniegta apkopota informācija. 

Liene Leske ziņo par padarīto ar infografikām. Jautājums par Face Book izmantošanu. Zane Rožkalne 

aicina veidot ziņojumus (postus) un publicēt caur LFA Face Book lapu. Līga Barone aicina izvērtēt 

iespējas savas lapas izveidošanā. Zane Rožkalne atgādina, ka LFA aicina neveidot jaunu lapu, lai 

nesadrumstalotu informāciju. Liene Leske uzklausa visu ĒK locekļu viedokļus par grafiku izvietošanu. 

Vienojas, ka visas infografikas tiks liktas kopā, atsevišķu lapu neveidojot. Liene sazināsies ar LFA 

valdi par infografiku ievietošanu un aktualizēšanu Face Book. 

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

iesniegums par ētiska rakstura pārkāpumiem, tad nākamo sēdi var atcelt, par to ziņojot 2 dienas pirms 

plānotās sēdes, savukārt informācijas apmaiņai izmantot WhatsApp grupu. 

LFA Ētikas komitejas priekšsēdētāja Liene Leske pasludina sēdi par slēgtu. 

Sēde tiek slēgta plkst.8:37. 

 

Nākošā Ētikas komitejas sēde plānota 2021. gada 13. oktobrī plkst, 8:00 Zoom platformā.  
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Ētikas komitejas priekšsēdētāja Liene Leske 

 

 


