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RURAL-URBAN UPDATE
ROBUST (jeb Lauku – pilsētu mijiedarbe abpusējai attīstībai) ir Eiropas pētniecisks projekts, kura mērķis
ir uzlabot izpratni par lauku un pilsētu mijiedarbi. Projekts uzsver, ka stipras un attīstību veicinošas
saiknes starp pilsētām un laukiem ir būtiskas viedas un iekļaujošas attīstības īstenošanai ilgtspējīgā
Eiropā. ROBUST projekts tika uzsākts 2017. gada jūnijā un turpināsies līdz 2021. gada maijam. Projektā
piedalās 24 partneri no dažādām Eiropas valstīm, apvienojot gan pētnieciskas organizācijas, gan
prakses partnerus. Darbs notiek 11 dzīvās prakses laboratorijās un piecās prakses kopienās.

Tukuma dzīvās prakses laboratorija

Ar skatu pagātnē: 2019. gadā paveiktais

ROBUST dzīvās prakses laboratorijas Tukumā virsmērķis ir

saglabāt un veicināt reģiona daudzveidīgo kultūras dz-

īvi. Tās centrālais uzdevums ir izstrādāt pirmo Tukuma
novada kultūras stratēģiju, attīstot efektīvāku un iekļaujošāku kultūras pārvaldības modeli, kā arī uzlabojot kultūras

piedāvājuma kvalitāti un pieejamību visa reģiona ietvaros. Pilnveidojot kultūras dzīvi un tās pārvaldību Tuku-

ma pašvaldībā, stratēģijai ir potenciāls stiprināt saiknes
un uzlabot cilvēku, resursu un ideju plūsmu novadā.
Kultūras stratēģijas izstrādes procesā tiks iesaistīts plašs

kultūras darbinieku un kultūras pakalpojumu lietotāju
loks no visas pašvaldības, kā arī pētnieki un pašvaldības

pārstāvji. Paralēli darbam pie novada kultūras stratēģi-

jas tiks (i) strādāts pie risinājumiem, kas ļautu stiprināt
Tukuma tirgu, kam ir nozīmīga loma gan pilsētu un lauku

attiecību uzturēšanā, gan reģiona kulturālās identitātes
veidošanā, kā arī (ii) apzinātas iespējas dažādu publisko pakalpojumu optimizēšanai, izmantojot digitālās tehnoloģijas (īpaši kultūras jomā), lai saglabātu saikni starp
pilsētām un laukiem.

2019. gadā notika vairākas Tukuma dzīvās prakses laboratorijas komandas sanāksmes, kurās tika pārrunātas

projekta aktualitātes un veidoti turpmākās rīcībās plāni
attiecībā uz Tukuma pašvaldības kultūras stratēģijas iz-

veidi. Lai atvieglotu stratēģisko plānu izstrādes procesu,
tika uzsākta sadarbība ar SIA BALTKONSULTS modera-

torēm. Viņu darba uzdevums bija apzināt esošo situāciju
kultūras jomā, kā arī sadarbībā ar jomas profesionāļiem
veikt detalizētu analīzi par atsevišķiem sektoriem (tūrisms,

muzeji un baznīcas; kultūras nami un bibliotēkas; in-

terešu izglītība; amatiermāksla; iestādēm nepiesaistītie
radošie profesionāļi). Vienlaikus tika turpināts darbs pie

jautājumiem, kas saistīti ar pārtiku (it īpaši reģionam raksturīgo produktu popularizēšanu un vietējo ražotāju tir-

gus pozīcijas stiprināšanu). Būtisks notikums šo dažādo
nozaru savstarpējās mijiedarbes apzināšanā bija 8. oktobrī rīkotais darbseminārs Tukuma novada Domes telpās,

kurā tika aktualizēti vairāki pārtikas iegādes un kultūras
pasākumu apvienošanas piemēri.

Ar skatu nākotnē: 2020. gada plāni
2020. gada galvenais mērķis būs Tukuma kultūras
stratēģijas izstrāde un apstiprināšana. Janvārī un februārī
notiks vairāki semināri un turpināsies darbs tematiskajās

grupās, lai apspriestu iegūtās atziņas par kultūras dzīvi
un infrastruktūru Tukuma pašvaldībā. Šajos pasākumos
iegūtā informācija un viedokļi tiks izmantoti, lai līdz aprīlim

sagatavotu pirmo Tukuma pašvaldības stratēģijas melnrakstu, kuru jūnijā iecerēts prezentēt plašākai auditori-

jai. Šajā pasākumā Tukuma pašvaldības iedzīvotāji varēs
paust savu nostāju pret plāniem attiecībā uz reģiona

Gan pārtikas, gan kultūras dzīvēs sakarā jāmin 2019.

kultūrvidi.

gada septembrī veiktā tiešsaistes aptauja, kurā piedalījās Tukuma pašvaldības iedzīvotāji. Lai gan aptaujas

Pārtikas un infrastruktūras sakarā kā būtisks jāmin darbs

jums, par kuriem jādomā, izstrādājot kultūras stratēģiju

būs izšķiroši tirgus turpmākajai attīstībai. Tiek plānoti arī

pie Tukuma tirgus laukuma infrastruktūras iegādes, kas

izlase nebija pilnīga, tā ļāva identificēt atsevišķus jautā-

vairāki pasākumi, lai mudinātu vietējos pārtikas ražotājus

un atbalstot vietējos pārtikas ražotājus. Aptaujas rezultāti

domāt par ciešāku savstarpējo sadarbību.

liecina, ka vietējie iedzīvotāji ir salīdzinoši aktīvi dažādos
amatierkolektīvos un kopumā ir apmierināti ar kultūras

dzīvi pašvaldībā. Rezultāti apliecināja arī Tukuma tirgus
lielo nozīmi vietējo pārtikas produktu apritē.

Kontaktpersona

Lai veicinātu pieredzes apmaiņu ar citām ROBUST dzīvās
prakses laboratorijām, pirms ROBUST sanāksmes Rīgā 5.

novembrī tika organizēts projekta dalībnieku brauciens

Dace Ernšteine

uz Tukumu. Pasākuma ietvaros tika apmeklētas Durbes

Kultūras metodiķe

un Jaunmoku pilis, kā arī diskutēts par vairākiem Tukuma

Tukuma novada Dome

pašvaldībai aktuāliem jautājumiem. Notika arī tikšanās

E-pasts: dace.ernsteine@tukums.lv

ar vietējiem uzņēmējiem un atbalsta institūcijām, kas

Tālrunis: +371 63107239

darbojas pārtikas jomā. Tikšanās mērķis bija pārrunāt
būtiskākos jautājumus, kas skar vietējās pārtikas ķēdes.

ROBUST projekta plāns

2020. gada 2. un 3. aprīlī notiks 8. Informed Cities forums.
Lai uzzinātu vairāk, apmeklējiet Informed Cities mājaslapu
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Lai uzzinātu vairāk par projektu ROBUST un iepazītos ar aktuālajiem pētījumiem par pilsētaslauku attiecību jautājumiem, apmeklējiet www.rural-urban.eu
@RuralUrbanEurope
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