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Latvijas Fizioterapeitu asociācijas 

Reģ. Nr. 40008011680 

Ētikas komitejas sēdes protokols 

Nr.# 4/2020 

 

Rīga 

02.12.2020., plkst. 8:00, Zoom platformā 

 

Sēdē piedalās: 

Liene Leske 

Zane Rožkalne (sēdes protokolētāja) 

Rūta Kalnmeiere 

Kristīne Sekace  

 

Ētikas komitejas sēdes dienas kārtība: 

 

1. ĒK sēdē attālināti ZOOM platformā piedalās 4 dalībnieki, sēdē nepiedalās Guntis 

Osis un Ņikita Horoševs 

2. Ētikas komitejas priekšsēdētāja Liene Leske iepazīstinās pārējos Ētikas 

komitejas locekļus ar Ētikas komitejas lēmuma Nr. ĒK – 2 (22.10.2020.) un 

Ētikas komitejas lēmuma Nr. ĒK – 3 (20.11.2020.) saturu. 

3. Izveidot saturisko plānu LFA Ētikas komitejas atskaitei par padarīto līdzšinējās 

pastāvēšanas laikā prezentēšanai LFA kopsapulcē 2020. gada martā. 

4. Dažādi jautājumi 

 

 

Ētikas komitejas sēde: 

 

1. Liene Leske informē, ka fizioterapeite […….] nav atbildējusi uz ierakstītajām vēstulēm 

un arī citādi nav izveidojusi komunikāciju ar LFA Ētikas komiteju. Līdz ar to tiek 

pieņemtas attiecīgas darbības, kas ir aprakstītas Ētikas komitejas lēmumā Nr. ĒK – 2 

(22.10.2020.) un Ētikas komitejas lēmumā Nr. ĒK – 3 (20.11.2020.). Komitejas 

locekļiem Liene Leske nolasa lēmumu saturu. Galvenie punkti: 1) ierīce […….,], 

balstoties uz Zāļu valsts aģentūras informāciju, ir medicīnas ierīce un ar to fizioterapeits 

drīkst strādāt, 2) tā kā nav izdevies izveidot komunikāciju ar fizioterapeiti [……….] un 

noskaidrot iemeslus publiskajā telpā izliktajai un pašas paustajai informācijai, ka viņa ir 

[……..] [……………………………], tad tālāka lietas izskatīšana tiek novirzīta 

Veselības Inspekcijai. Pēc nolasījuma tiek vaicāts, vai pārējie sēdē esošie locekļi piekrīt 

lēmumiem. Tiek saņemta piekrišana no visu locekļu puses. Lēmumi (Ētikas komitejas 

lēmums Nr. ĒK – 2 (22.10.2020.) un Ētikas komitejas lēmums Nr. ĒK – 3 (20.11.2020.)) 

ir nosūtīti LFA valdei un Veselības Inspekcijai, informatīva vēstule fizioterapeites 

[…………] darba devējam. 

 

2. Liene Leske informē, ka ir saņemts zvans par fizioterapeitu ētiska rakstura pārkāpumiem 

publiskajā telpā un ka ir sazinājusies ar Zani Rožkalni, lai izveidotu nelielu informāciju, 

ko publicēt interneta vietnē Facebook, kas jau ir nopublicēts līdz šai sēdei. Tiek izvirzīts 

priekšlikums plašāk un uzskatāmāk informēt fizioterapeitus par, to,  
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 kas ir ētiska rakstura pārkāpumi (gan balstoties uz LFA Ētikas kodeksu, gan uz 

pārkāpumu piemēriem), kā arī – kādi ir Ētikas komitejas pamata pienākumi. Kā opcijas 

tiek izvirzīta prezentācija LFA kopsapulcē 2020. gada martā un līdz tam izveidotas un 

publicētas infografikas. Pienākumi tiek sadalīti attiecīgi: Zane Rožkalne sagatavo 

tematiskos aspektus, un tālākie darba pienākumi tiek vienlīdzīgi sadalīti komitejas locekļu 

starpā. Prezentācijā tiks iekļauta arī atskaite par Ētikas komitejas padarīto tās pastāvēšanas 

laikā – gan dokumentācijas izveide, gan lēmumu pieņemšana, piemēram, pētījumu 

apstiprinājumiem vai ētiska rakstura pārkāpumiem. 

 

3. Sēdes noslēgumā tiek izvirzīti un pieņemti turpmākie sēžu datumi 2021. gadā: 20. 

janvāris, 24. februāris, 24. marts, 28. aprīlis, 26. maijs, 18. jūnijs. 

 

4. Liene Leske izvirza priekšlikumu uz nākamo sēdi sagatavot saturisko materiālu 

iepriekšminētajām infografikām un to izveidei piesaistīt maketētāju. Sazināties ar valdi 

par iespējām mājaslapā: www.fizioterapeitiem.lv publicēt Zanes Rožkalnes sagatavoto 

informāciju fizioterapeitiem par ētiskajiem aspektiem. 

 

5. LFA Ētikas komitejas priekšsēdētāja Liene Leske sēdi pasludina par slēgtu. 

 

Ētikas komitejas sēde tiek slēgta plkst. 08:45. 

 

Nākošā Ētikas komitejas sēde 20.01.2020. plkst. 8:00 Anniņmuižas bulvārī 26a vai Zoom 

platformā. 

 

 

NORAKSTS PAREIZS 

 
Ētikas komitejas priekšsēdētāja Liene Leske 

 
 


