
LATVIJA SPORTA PEDAGOĢIJAS AKADĒMIJAS ĒTIKAS LIETU KOMISIJA 

 

Latvija Sporta pedagoģijas akadēmijas (LSPA) Ētikas lietu komisija (turpmāk tekstā 

– Komisija), palīdz LSPA docētājiem un studentiem, konsultējot un izvērtējot pētījumu 

ētiskos aspektus. Komisija ievēro LSPA Ētikas lietu komisijas nolikumu, Latvijas Republikas 

un starptautisko likumu normas pedagoģiskajos, bioloģiski medicīniskajos pētījumos un 

pieņemtajos lēmumos ir patstāvīga un neatkarīga.  

Ētikas komisijas sastāvs: 

Ētikas komisijas priekšsēdētājs: Mg. paed., docente Inta Immere  

Ētikas komisijas priekšsēdētāja vietniece: Dr.paed. vadošā pētniece Monta Jakovļeva  

Ētikas komisijas locekļi:  

Dr .paed. docente Zinta Galeja  

Dr. paed., docents Uģis Ciematnieks 

Mg. paed., lektors Intars Nikonovs 
Studente Spīdola Martinsone 

Kādi dokumenti un kur jāiesniedz:  

 IESNIEGUMS, kurā jāraksta prasītais, kā arī salasāmi jānorāda pieteicēja vārds, uzvārds, 

iesniegšanas datums un jāparakstās.   

 PĒTĪJUMA PIETEIKUMS, par to, kāds pētījums, kur un kā tiks veikts, kādas ir tā 

metodes ( metožu apraksts, testu apraksts, anketu paraugi) (šis dokuments iesniegumā 

jānorāda kā pielikums);   

 ATĻAUJA, Iestādes vadības atļauja veikt pētījumu minētajā iestādē (šis dokuments 

iesniegumā jānorāda kā pielikums);   

     Ja notiek slimību vēstures/ sacensību rezultātu izpēte, atļauja no arhīva uzraudzītāja vai 

atbildīgās personas (šis dokuments iesniegumā jānorāda kā pielikums);   

 DALĪBNIEKU PIEKRIŠANAS APLIECINĀJUMS, ja tiek veikts pētījums ar 

dalībniekiem, norāde, ka saņemta dalībnieka piekrišana, tiks ievēroti dalībnieku 

brīvprātības un konfidencialitātes principi un personu/ dalībnieku datu aizsardzība. Ja 

dalībnieki jaunāki par 18.gadiem aizpilda dalībnieka vecāki/aizbildņi (šis dokuments 

iesniegumā jānorāda kā pielikums).  

DOKUMENTU IESNIEGŠANA ĒTIKAS LIETU KOMISIJAI, sekojošā kārtībā: 

STUDIJU PROGRAMMA DOCĒTĀJS VIETA PIEĽEMŠANAS 

LAIKS 

 1.līmeņa profesionālā 

augstākā izglītība 

 Profesionālais bakalaurs     

SPORTA ZINĀTNĒ 

Uģis Ciematnieks 2.stāvs,  

254.telpa 

Jaunais korpuss 

 

Skatīt docētāju 

konsultāciju laiki 

 Profesionālais maģistrs 

SPORTA ZINĀTNĒ 

 Akadēmiskais doktors 

SPORTA ZINĀTNĒ 

Monta  Jakovļeva 4.stāvs,  

404.kab. 

(Vadības katedra) 

 

Skatīt docētāju 

konsultāciju laiki 

 Profesionālais bakalaurs 

FIZIOTERAPIJA  

 Profesionālās maģistrs 

„VESELĪBAS APRŪPES 

SPECIĀLISTS 

SPORTĀ’’ 

Zinta Galeja Zin. Lab 

(Tribīnēs stadionā) 

 

Skatīt docētāju 

konsultāciju laiki 

 

DOKUMENTU IZSKATĪŠANA 

Ētikas lietu komisijas sēdes, kurās tiek izskatīti iesniegtie dokumenti, notiek katra mēneša 

pēdējā piektdienā. Ja iesniegums tiek saņemts pēc mēneša pēdējās piektdienas, tas tiek skatīts 

nākamā mēneša pēdējā piektdienā. 
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