Spēkā no 01.03.2017.
Izraksts no PIETEIKUMA VEIDLAPAS
dalībai ES Erasmus+ programmas starptautiskās
sadarbības pasākumā (TCA)

Dati par pieteicēja organizāciju
Organizācijas nosaukums:

Nodibinājums “Konfliktoloģijas institūts”

Adrese:

Kr.Valdemāra iela 115-6/1, Rīga, LV-1013

Tālrunis:

26599985

e-pasta adrese:

ligita.landzmane@gmail.com; info@conflictology.org

Mājaslapas adrese:

www.conflictology.org

Organizācijas tips:
valsts/pašvaldības

privāta

x

nevalstiska

Izglītības sektors:

Pētniecība un attīstība (P&A); formālās un informālās
izglītības atbalsts; neformālā izglītība; izglītība darba vidē;
mācības un apmācība

Īstenoto/pašlaik īstenojamo Erasmus+
projektu numuri (ieskaitot TCA aktivitātes):

Erasmus+ projektus līdz šim neīsteno; īsteno privātus
projektus, kuru rezultāti tiek padarīti publiski caur dalību
vietējās un straptautiskās konferencēs

Informācija par TCA pasākumu
TCA pasākuma nosaukums:

Eiropas Savienības (ES) izglītības, mācību, jaunatnes un
sporta programmas Erasmus+ nacionālo aģentūru
starptautiskās sadarbības pasākums (TCA) – konference
Paths towards Citizenship through European Cultural
Heritage

TCA pasākuma organizators:

Itālijas Erasmus+ nacionālā aģentūra

Norises laiks:

Laikā no 2018. gada 26. septembra līdz 28. septembrim

Norises vieta (valsts, pilsēta):

Palermo, Itālija

Pieredze un atbilstība
(max 250 vārdi par katru jautājumu)
Lūdzu, raksturojiet savu personisko
profesionālo pieredzi saistībā ar TCA

1. Konfliktoloģijas institūts dibināts 2010.gadā. Kopš
dibināšanas, savos darba procesos un projektos Institūts,
tā domubiedri un vadītāja Ligita Landzmane pēta Eiropas
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pasākuma tēmu.

kultūras izpausmes un tradīcijas ekonomikas, tiesību,
izglītības un veselības jomās. Institūts, jo īpaši aktīvi pēta
senās Eiropas kultūras artefaktus un tradīcijas - tādas,
kuras:
de facto joprojām ir mūsdienu cilvēkdarbības
pamatā, bet mūsdienās de jure tiek sauktas citādi;
piedzīvo renesansi – tiek pētītas, izkoptas, lietotas
un integrētas pasaules un Eiropas attīstīto valstu
formālajos un faktiskajos cilvēkdarbības un
tautsaimniecības procesos;
Latvijas formālajos un faktiskajos cilvēkdarbības
un tautsaimniecības procesos netiek integrētas, tai
skaitā, dominējošo sistēmu prakses ekspertu
līmenī de facto netiek atzītas pat tad, kad
likumdevēja un valdības līmenī ir atzītas de jure

•
•

•

2. Institūta pēdējo gadu lielā interese ir saistīta ar noturīgi
spēcīgo, Eiropas kultūras fenomenos un tautu tradīcijās
balstīto veselības aprūpi un medicīnu, tai skaitā:
Eiropas senajās - viedajās kultūrās un tautu
tradīcijās esošo veselības aprūpes pārstāvju
domāšanas izpratni;
Eiropas senajās - viedajās kultūrās un tautu
tradīcijās balstīto veselības aprūpes un medicīnas
pamata principu izpratni;
Eiropas senajās - viedajās kultūrās un tautu
tradīcijās atrodamo veselības aprūpes un
medicīnas fenomenu ilgtspējības izpratni.

•

•

•

3. Realizējot minēto interesi, Konfliktologijas institūts un tā
domubiedri aktīvi pēta arī Eiropas senajās kultūrās un
tautu tradīcijās balstītas veselība aprūpes un medicīnas:
politikas,
tiesību,
zinātnes,
izglības,
pakalpojumu,

•
•
•
•
•

jautājumus, tai skaitā šo jomu labo praksi pasaulē un
Eiropā. Izmantojot iegūtos pētījumu rezultātus, Institūts
izstrādā Latvijai piemērotu minēto jomu attīstības modeļu
koncepcijas. Noskaidrotais un jaunradītais tiek prezentēts
sabiedrībai – konferencēs, rakstos, bukletos, e-portālos.
4. Vairāk informācijas:
www.conflictology.org
www.llstudija.lv
http://www.ijlel.com/conferance17/61.pdf
https://www.rsu.lv/rsu-zinatniska-konference-2016
https://www.rsu.lv/rsu-zinatniska-konference-2017
https://www.rsu.lv/rsu-zinatniska-konference-2018
u.c. e-avotos.

•
•
•
•
•
•
•

Lūdzu, raksturojiet Jūsu organizācijas
vajadzības un to, kādu ieguldījumu plānotā
dalība TCA pasākumā dos to risināšanā.

1. Daudzi mūsdienu Latvijā dominējošie zinātnes, izglītības
un pakalpojumu politikas veidotāji un īstenotāji, savu angļu
valodas zināšanu trūkuma dēļ dzīvo salīdzinoši lielā
informācijas un zināšanu trūkumā.
Bez spējas izmantot angļu valodu iespējamos informācijas
meklējumos, bez tieša spiediena no PVO un ES - attīstīt
kultūrā un tradīcijās balstītu medicīnu - daudzi Latvijas
dominējošās medicīnas:
politikas,

•
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tiesību,
zinātnes,
izglības,
pakalpojumu,

•
•
•
•

funkcju veidotāji un realizētāji aizvien neko nezina par
jaunajām veselības un medicīnas nozaru politikas
paradigmām un attīstības tendencēm, tai skaitā par kultūrā
un tradīcijās balstītas veselības aprūpes un medicīnas
mūsdienu specifiku un iespējām.
2. Latvijas organizācijas, kuras ne vien pēta, bet formālajai
zinātnes un izglītības sistēmai skaidro Eiropas kultūrā un
tradīcijās balstītas veselības medicīnas, tai skaitā ar to
saistītiem:
politikas,
tiesību,
zinātnes,
izglības,
pakalpojumu,

•
•
•
•
•

aspektiem, arī šo jomu pasaules un Eiropas valstu labo
praksi, ir Konfliktoloģijas institūts un LL studija.
3. Konfliktoloģijas institūts ir viena no retajām Latvijas
nevalstiskajām organizācijām, kurā bez atlīdzības, bet
neraugoties uz to, ar izciliem rezultātiem (pierādāmiem
sasniegumiem), darbojas aktīvi, par savām idejām degoši,
izglītoti cilvēki.
Institūta pozitīvais spēks ir tā valdes un domubiedru spējā
paveikt lielas lietas bez naudas (budžeta). Diemžēl, šāds,
brīvprātīgā darbā un bezbudžeta aktivitātēs balstīts
institūta darba formāts darbojas pret Institūta iespējām
pieteikties projektos - Institūtam ir paveikti apjomīgi darbi,
bet nav finanšu apgrozījuma.
Institūta valde cer, ka piedaloties Palermo konferencē,
Institūta valdes priekšsēdētājai un P&A projektu vadītājai
L.Landzmanei izdosies iegūt Institūta interesēm un
mērķiem piemērotu, Erasmus+ projektā sadarbībā
ieinteresētu vadošo partneri. Tādejādi, Institūta valde cer
uz iespēju, jau nostiprinātās iestrādes izmantot, lai
realizētu jaunus, Latvijas sabiedrībai aktuālus mērķus arī
nākotnē
1. Palermo konferencē iegūto informāciju, zināšanas un
pieredzi par labo praksi Eiropas kultūrā un tradīcijās
balstītā veselības aprūpē un medicīnā, tai skaitā ar to
saistītos:

Kā Jūs izmantosiet ieguvumus no apmeklētā
TCA pasākuma savā un savas organizācijas
turpmākajā ikdienas darbā?

politikas,
tiesību,
zinātnes,
izglības,
pakalpojumu,

•
•
•
•
•

aspektos, Institūts prezentēs Latvijā dominējošo (varas)
sistēmu pārstāvjiem, nosūtot aicinājumus uz sadarbību.
2. Bez tam, Ieguvumus no TCA kā jaunas idejas, zinātību
un pratību Konfliktoloģijas institūts:
integrēs jaunajos attīstības plānos un jau
īstenotajos pasākumos;
ietvers e-sistēmās (www.conflictology.org un
www.llstudija) Latvijas sabiedrībai izplatītās
informācijas saturā;

•
•
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izmantos konferencēs, lai mazinātu Latvijas
ekspertiem un sabiedrībai piemītošo nezināšanu
par mūsdienās visā pasaulē atdzimstošo, kultūrā
un tradīcijās balstītu veselības aprūpi un medicīnu,
tai skaitā ar to saistītiem,
• politikas,
• tiesību,
• zinātnes,
• izglības,
• pakalpojumu,

•

aspektiem.
3. Lai īstenotu iespēju piedalīties Erasmus+ projektos,
Institūts pēc TCA aktivizēs sadarbību ar konferencē
iegūtajiem sadarbības partneriem.
Ja tas formāli nebūs liegts Institūta bezbudžeta darbības
dēļ, Konfliktoloģijas institūts 2019.gadā:
pats sagatavos un iesniegs Erasmus+ projekta
pieteikumu, piesaistot sadarbības partnerus, vai
iesaistīsies cita vadošā partnera īstenotā
Erasmus+ projektā (ja varēs atrast ar Institūta
interesēm un mērķiem saistāmu sadarbības
pārstāvi, kuram Institūta iestrādes un mērķi būs
interesanti)

•
•

1. Informāciju par apmeklēto TCA pasākumu Institūts
plāno izplatīt:
Kā un kam Jūs plānojat izplatīt informāciju
par apmeklēto TCA pasākumu un kādas
aktivitātes īstenosiet pēc pasākuma?

ievietojot to Institūta un sadarbības partneru
mājaslapās;
izsūtot to Institūta esošajiem un potenciālajiem
domubiedriem;
integrējot to pēc pasākuma plānotās un īstenotās
aktivitātes (sk.tālāk).

•
•
•

Jā, ir ideja 2019.gadam.
Lai Latvijā varētu:

Vai Jums ir Erasmus+ projekta ideja? Lūdzu,
raksturojiet ideju un nākotnes projekta
plānoto ietekmi un ilgtspēju.
(ja attiecas)

1) īstenot Latvijas sabiedrībai nozīmīgus mērķus, to skaitā:
• attīstīt un realizēt jaunas profesionālās izglītības
un darba iespejas;
• saņemt un sniegt patiesi kvalitatīvus, profesionālus
tradiconālās medicīnas pakalpojumus,
2) mazināt Latvijas dominējošās pētniecības, izglītības un
pakalpojumu prakses ekspertu:
nezināšanu par Eiropas kulturā un tradīcijās balstītas
veselības un medicīnas iespējām;
noliegumu attiecībā pret kulturā un tradīcijās balstītu
veselības aprūpi un medicīnu,
3) izveidot:
• Pasaules veselības organizācijas (PVO) jau šobrīd
stratēģiski veicinātu;
• pasaules un Eiropas attīstītajās valstīs renesansi
piedzīvojošu;
• Latvijas likumdevēja un valdības jau šobrīd atļautu;
Eiropas kulturā un tradīcijās balstītās veselības un
medicīnas pakalpojumu sistēmu,
izmantojot Erasmus+ Stratēģiskās partnerību programmu,
Institūts plāno:
• pārnest citu Eiropas valstu, kultūrā un tradīcijās
balstītu medicīnas attīstībā uzkrāto labo praksi uz
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Latviju;
kopīgi ar citām Eiropas valstīm izstrādāt kultūrā
un tradīcijās balstītas medicīnas speciālistu
profesionalitātes veidošanai (attīstībai un
pilnveidei) paredzētu/as starpvalstu izglītības
programmu/as

•
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