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Rīga 

18.06.2021.,plkst. 8:00  

ZOOM platformā, sēde tiek ierakstīta 

 

Sēdē piedalās: 

Liene Leske  Ētikas komitejas priekšsēdētāja  

Zane Rožkalne  Ētikas komitejs priekšsēdētājas vietniece 

Kristīne Sekace (sēdes protokolētāja)  

Līga Barone 

Rūta Kalnmiere 

 

Ētikas komitejas sēdes dienas kārtība: 

1. Turpmāko sēžu datumu plānošana. 

2. Iesūtītā pētījuma apspriešana. 

3. Seminārs par mobingu. 

4. Citi jautājumi. 

 

 1. Tā kā šī ir pēdējā plānotā ĒK sēde pirms vasaras pārtraukuma, notiek vienošanās par 

datumiem, sākoties jaunajai darba sezonai no septembra. Ikmēneša ĒK sēžu apstiprinātie datumi:  

 15. septembris,  

 13. oktobris,  

 17. novembris, 

 15. decembris.  

 

Tiek nolemts arī turpmāk rīkot sēdes Zoom platformā.  

  

 2. Zane Rožkalne īsumā izstāsta, ka ir saņemti pieprasītie papildinājumi iesūtītajam pētījuma 

pieteikumam no [……….]. Labojumi ir korekti, un atbalsta atļaujas došanu pētījuma veikšanai. Visi 

klātesošie ĒK locekļi balso par atļauju uzsākt pētījumu. Zane Rožkalne un Liene Leske vienojās, ka 

Zane, sagatavos atbildi [……….], izmantojot jau iepriekš izmantotu sagatavi. 

 

 3. Liene Leske informā, ka LĀPPOS ĒK vadība ir ierosinājusi sadarboties semināra rīkošanā 

par mobingu. LĀPPOS plāno divu dienu semināru augusta vidū. Noris diskusija par semināra svarīgo 

tēmu. Nolemts sazināties ar LFA valdi un nodot informāciju par šo iespējamo sadarbību.  

 

 4. Līga Barone jautā, vai viņai ir nepieciešama atļauja no ĒK, sakarā ar supervīziju akciju, 

kuru ir rīkojusi gadu iepriekš un domā rīkot arī šogad. Tiek atbildēts, ka ĒK atbalsta šādu iniciatīvu, 

bet atļauja šajā gadījumā nav nepieciešama. Nepieciešams sazināties ar LFA valdi. 

 Liene Leske informā par situāciju, ka, pie infografikām piesaistītā dizainere, ir strādājusi no 

gada sākuma, infografikas ir publicētas, taču LFA valde vēl nav samaksājusi autorei par darbu. Liene 

ir sazinājusies ar autori un atvainojusies par radušos situāciju. Nolemts sazināties ar valdi un šo 

jautājumu atrisināt līdz svētkiem.  
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Tiek nolemts, ka infografikas ir jāaktualizē. Ierosinājums, ka LFA izsūta e - pastu ar 

informāciju par infografikām, supervīzijām fizioterapeitiem un iespējamo mobinga semināru. 

 Līga Barone arī ierosina veidot LFA ĒK apakšgrupu Facebook lapā, ko uzņemas izdarīt 

vasaras laikā. 

 Kristīne Sekace ierosina, atskatoties uz pēdējo izskatīto ĒK lietu, izvērtēt un aktualizēt tēmas, 

kuras varētu fizioterapeitiem būt aktuālas, un ļautu izvairīties no sarežģītām situācijām. Nolemts, ka 

esošā informācija jāizanalizē un šīs tēmas ĒK aktualizēs rudenī. 

 Līgai Baronei vēl ir jautājums - vai uz izsūtītajiem iesniegumiem sakarā ar pēdējo izskatīto 

gadījumu saņemsim arī atbildes. Liene skaidro, ka atbildes varam nesaņemt. 

Pateicamies viens otram par ieguldīto darbu, laiku un atbalstu. 

 

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

 

 

Sēde tiek slēgta 8:30 

 

Nākošā Ētikas komitejas sēde 2021. gada 15. septembrī  
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Ētikas komitejas priekšsēdētāja Liene Leske 

 
 


