
Latvijas Fizioterapeitu asociācijas         NORAKSTS 

Reģ. Nr. 40008011680 

Ētikas komitejas sēdes protokols 

Nr.# 7/2021 

 

Rīga 

24.03.2021., plkst. 8:00, Zoom platformā 

 

Sēdē piedalās: 

Liene Leske 

Zane Rožkalne (sēdes protokolētāja) 

Rūta Kalnmeiere 

Kristīne Sekace  

Ņikita Horoševs 

 

Ētikas komitejas sēdes dienas kārtība: 

1. Ētikas komitejas priekšsēdētāja Liene Leske iepazīstinās pārējos Ētikas komitejas locekļus ar 

virzību infografiku izveidē un par Ētikas kodeksa papildināšanas iespējamību. 

2. Ētikas komitejas priekšsēdētāja Liene Leske iepazīstinās pārējos Ētikas komitejas locekļus ar 

procesa gaitu saistībā ar video korekciju atbilstoši Ētikas principiem, kurā redzama XXXXX 

XXXXX, popularizējot XXXXX ierīci. 

3. Ētikas komitejas locekle Kristīne Sekace iepazīstinās kolēģus ar juridisko pamatojumu studējošo 

fizioterapeitu terminu darba attiecību dokumentācijā. 

4. Papildus darbu izvirzīšana. 

 

Ētikas komitejas sēde: 

 

1. Liene Leske informē, ka infografikas, kuru mērķis ir veicināt fizioterapeitu plašāku uz skaidrāku 

izpratni par ētiska rakstura tiesībām un pārkāpumiem un Ētikas komitejas darbību, ir izveides 

procesā, un no maketētājas tiek gaidīts gatavais materiāls. Līdz šim Ētikas komitejas sastāvs ir 

apstiprinājis dizainu un saturisko noformējumu. Balstoties uz pēdējo LFA semināru, kas notika šā 

gada 13. martā, un izvirzīto priekšlikumu no kolēģes XXXXX XXXXX par termina “attieksmes” 

LFA Ētikas kodeksa punktā 1.1. paskaidrošanu un/vai piemēru sniegšanu, Liene Leske izvirza 

priekšlikumu veikt pamatotu Ētikas kodeksa korekciju ar termina “attieksmes” paskaidrojumu. 

Ētikas komitejas priekšsēdētājas vietniece Zane Rožkalne apņemas līdz nākamajai Ētikas komitejas 

sēdei (28.04.2021) veikt saturisko papildinājumu Ētikas kodeksā - termina “attieksmes” kontekstā. 

Sēdes laikā tiks veikta analīze papildinājuma ētiskajai jēgpilnībai un saturiskajai iederībai. 

 

2. Liene Leske paziņo, ka video, kurā redzama fizioterapeite XXXXX XXXXX, popularizējot ierīci 

XXXXX mājaslapā: XXXXX, nav koriģēts pēc būtības, lai tas atbilstu Ētikas principiem un 

Veselības inspekcijas lēmumam. Liene Leske apņemas sazināties ar video īpašniekiem, lai video 

tiktu koriģēts atbilstoši lēmumam. Tiek pieņemts dot nedēļu laika (iekļaujot 5 darba dienas), lai 

veiktu atlikušās nepieciešamās Ētiska rakstura korekcijas. 

 

3. Kristīne Sekace informē, ka Ministru kabineta noteikumi Nr.268, norāda studējošo fizioterapeitu 

terminu darba attiecību kontekstā. Termina identificēšana nepieciešama, lai nepieļautu situācijas, 

ka studējošam dokumentācijā tiek dots amats, kas neatbilst izglītībai un/vai zināšanām un prasmēm. 

Studējošs fizioterapijas praktikants atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem ir medicīnas asistents 

– profesijas kods 5321 05 (Medicīnas asistents fizioterapijā).  

 



NORAKSTS 

  
 

Skatīt: http://adm.lm.gov.lv/upload/darba_devejiem_a/2/profesiju_saraksts_alfabeta_seciba.pdf.     

Termina tālāka iekļaušana juridiskajā dokumentācijā fizioterapijas kontekstā tiek novirzīta LFA 

valdei. 

 

4. Balstoties uz LFA pēdējo semināru un tajā izskanētajiem jautājumiem sakarā ar Covid-19 

vakcinēšanos un pret fizioterapeitiem iespējami veiktiem ētiska rakstura pārkāpumiem darba vietā, 

Ņikita Horoševs apņemas veikt padziļinātu izpēti epidemioloģisko situāciju reglamentējošo 

Ministru kabineta noteikumu un saistīto dokumentu saturā.  

 

5. LFA Ētikas komitejas priekšsēdētāja Liene Leske atgādina katram komitejas loceklim par 

veicamajiem uzdevumiem un sēdi pasludina par slēgtu. 

 

Ētikas komitejas sēde tiek slēgta plkst. 08:45. 

 

Nākošā Ētikas komitejas sēde 28.04.2021. plkst. 8:00 Anniņmuižas bulvārī 26a vai Zoom platformā. 
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Ētikas komitejas priekšsēdētāja Liene Leske 
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