
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.

Tukums Living Lab ISSUE 3 of 3
06/2021

RURAL-URBAN UPDATE

ROBUST dzīvās prakses laboratorijas Tukumā virsmērķis 
bija saglabāt un veicināt reģiona daudzveidīgo kultūras 
dzīvi. Tās centrālais uzdevums bija izstrādāt pirmo Tukuma 
novada kultūrvides attīstības plānu, attīstot efektīvāku 
un iekļaujošāku kultūras pārvaldības modeli, kā arī 
uzlabojot kultūras piedāvājuma kvalitāti un pieejamību 
visa reģiona ietvaros. Attīstības plānam, kurš veiksmīgi 
tika apstiprināts 2020. gada nogalē, ir potenciāls stiprināt 
saiknes un uzlabot cilvēku, resursu un ideju plūsmu 
novadā. Plāna izstrādes procesā tika iesaistīts plašs 
kultūras darbinieku un kultūras pakalpojumu lietotāju 
loks no visas pašvaldības, kā arī pētnieki un pašvaldības 
pārstāvji. Paralēli darbam pie novada kultūrvides 
attīstības plāna tika (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 (it īpaši kultūras jomā), 
lai saglabātu saikni starp pilsētām un laukiem.

Tukuma dzīvās prakses laboratorija Pārvaldības inovācijas Tukumā 

ROBUST dzīvās prakses laboratorija Tukumā galvenokārt 
veicināja procesuālas inovācijas kultūrvides stratēģiskās 
plānošanas dokumentu izstrādes kārtībā. Pētnieku un 
prakses partneru sadarbība sekmēja iekļaujošu pieeju 
politikas plānošanai, iesaistot nozares ekspertus un 
dažādas ieinteresētās puses, lai kultūrvides attīstības 
plāns atspoguļotu vietējās kopienas un kultūras 
daudzveidību. 2019. un 2020. gadā notika vairāki 
darbsemināri un tika organizēts darbs tematiskajās 
grupās, kurās dalībnieki apsprieda un komentēja 
pētnieku iegūtās atziņas par kultūras dzīvi, tradīcijām un 
infrastruktūru Tukuma pašvaldībā. Šajos pasākumos tika 
pārrunātas arī dažādas kultūrvides attīstības vīzijas, kurās 
sadūrās atšķirīgi kultūras nozares pārstāvju redzējumi 
par pilsētas un lauku vides attiecībām. Tika diskutēts arī 
par Tukuma pašvaldības spēju konkurēt ar citām Latvijas 
pilsētām. Pasākumos iegūtā informācija un dažādie 
viedokļi tika izmantoti, lai sagatavotu pirmo Tukuma 
kultūrvides attīstības plāna melnrakstu. Arī šajā stadijā 
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tika iesaistīti kultūras nozares pārstāvji, kuru komentāri 
ļāva dokumentu pilnveidot, pirms tas tika apstiprināts 
2020. gada 23. decembrī.

Lai gan Tukuma dzīvās prakses laboratorijas galvenais 
mērķis bija kultūrvides plāna izstrāde, uzmanība tika 
pievērsta arī pārtikas jautājumiem. Sākotnēji tika 
apsvērta iespēja veidot iestrādes vietējās produkcijas 
kvalitātes zīmei, taču Covid-19 pandēmija apgrūtināja šīs 
idejas praktisko realizāciju. Paralēli pašvaldība strādāja 
pie rīcības plāna Tukuma tirgus turpmākajai attīstībai, 
kas risinātu vairākus praktiskus sarežģījumus un ļautu 
izmantot šīs vēsturiskās vietas potenciālu pilsētas un 
lauku mijattiecību stiprināšanai un vietējo ražotāju 
atbalstam. Šīs aktivitātes vainagojās ar lēmumu pilnībā 
pārņemt Tukuma tirgus vadību, no. 2021. gada 1. marta to 
pārvaldot pašvaldības kapitālsabiedrībai. Sākotnēji tika 
risināti dažādi administratīvi un juridiski jautājumi, t.sk. 
biznesa plāna un jaunu noteikumu izstrāde.

Turpmākie darbi 

Tukuma dzīvās prakses laboratorija šogad savu darbu 
beigs, noslēdzoties ROBUST projektam, tomēr vairāki 
iesāktie darbi tiks turpināti. Kā piemēru šeit var minēt 
kultūrvides attīstības plānu. Lai gan tā izstrāde un 
apstiprināšana ir būtisks sasniegums, darbs pie plāna 
pilnveides vēl ir priekšā. 2021. gada jūlijā stāsies spēkā 
administratīvi teritoriālā reforma, kuras ietvaros Tukuma 
novads tiks apvienots ar vairākiem citiem novadiem. 
Reformas rezultātā būs nepieciešams ieviest izmaiņas 
2020. gada decembrī apstiprinātajā kultūrvides attīstības 
plānā. 

Ņemot vērā līdzšinējo pieredzi, galvenais izaicinājums 
būs izveidot vienotu attīstības koncepciju, identificējot 
prioritātes, kas ir aktuālas jaunā novada dažādajām 
kultūras iestādēm, vienlaikus apmierinot iesaistīto pušu 
atšķirīgās vajadzības. Turpināsies arī pašvaldības darbs, 
lai sekmīgāk izmantotu Tukuma tirgus potenciālu. Tiek 
plānots pievērst lielāku uzmanību tirgus attīstības vīzijai 
un tirgus zīmola izstrādei, lai tādējādi atbalstītu vietējos 
ražotājus un veicinātu Latvijā ražotas pārtikas iegādi. 
Iespējams, tiks attīstīta ideja ieviest vietējās produkcijas 
kvalitātes zīmi, taču šīs iniciatīvas nākotne šobrīd ir 
neskaidra.
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notiks tiešsaistē 2021. gada 
21. un 22. septembrī. 
Lai uzzinātu vairāk, 

apmeklētjiet
rural-urban.eu


