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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.

Dzīvās prakses laboratorijas

Dzīvās prakses laboratorija Tukumā

ROBUST dzīvās prakses laboratorijas darbojas 11 Eiro-

ROBUST dzīvās prakses laboratorija Tukumā izveidota ar

teresētās puses, lai kopā izstrādātu jaunus risinājumus

dzīvi. Tās centrālais uzdevums ir izstrādāt pirmo Tukuma

pas valstīs. Tās ir platformas, kas apvieno dažādas ieinkonkrētajā reģionā identificētajām problēmām.

Dzīvās prakses laboratorijās uzmanība pievērsta šādām
tēmām:
•

Jauni biznesa modeļi un darba tirgi

•

Publiskā infrastruktūra un sociālie pakalpojumi

•
•
•

Ilgtspējīgas pārtikas sistēmas
Kultūras saiknes

mērķi saglabāt un veicināt reģiona daudzveidīgo kultūras
novada kultūras stratēģiju. Darbs pie stratēģijas izstrādes

pašvaldībai dos iespēju attīstīt efektīvāku un iekļaujošāku
kultūras dzīves pārvaldības modeli, kā arī uzlabot 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.

Ekosistēmu pakalpojumi

Pētnieki un prakses partneri sadarbojas piecās prakses

kopienās, kas katra organizēta ap vienu no šīm tēmām.
Šīs kopienas dod iespēju dalīties pieredzē un novērojumos, kas iegūti ROBUST dzīvās prakses laboratorijās.

Helsinki Living Lab

Tukuma novada Dome

Tukums Living Lab

Mid Wales Living Lab

Rožu svētki Tukumā: svētku simbols – lielais rožu vainags, kura
veidošanā var piedalīties ikviens svētku apmeklētājs

Ede Living Lab

Gloucestershire Living Lab
Frankfurt Rhein-Main
Living Lab

Metropolitan Area of
Styria Living Lab
Ljubljana Living Lab
Lucca Living Lab

Lisbon Living Lab

Viens no galvenajiem Tukuma laboratorijas izaicinā-

jumiem būs saskaņot dažādas kultūras dzīves attīstības
vīzijas, lai varētu sagatavot vienotu kultūras vadības dokumentu. Šī iemesla dēļ kultūras stratēģijas izstrādes pro-

cesā tiks iesaistīts plašs kultūras darbinieku un kultūras

pakalpojumu lietotāju loks no visas pašvaldības, kā arī
Valencia Living Lab

pētnieki un pašvaldības pārstāvji.

Dzīvās prakses laboratorijas mērķi

Turpmākie soļi

Dzīvās prakses laboratorija Tukumā strādās ar trim gal-

2019. gadā tiks veikta Tukuma novada kultūras dzīves un

īvi. Katrs no šiem jautājumiem iederas savā tematiskajā

vairākas saistītas aktivitātes:

pārvaldības visaptveroša analīze. Tās nolūkos tiks veiktas

venajiem jautājumiem, kas saistīti ar reģiona kultūras dz-

ROBUST prakses kopienā, kas ļaus Tukuma laboratorijai

1.

mācīties no citu pilsētu un prakses partneru pieredzēm,
meklējot risinājumus radniecīgām problēmām savās

Dokumentu apkopošana un analīze par situāciju
kultūras jomā.

2. Darba grupas diskusijas par novada kultūras dzīvi un

valstīs. Tukuma laboratorijas mērķi ir:

tās pārvaldību.

Izstrādāt stratēģiju kultūras mantojuma saglabāšanai un kultūras dzīves organizēšanai Tukuma
novadā, kā arī identificēt galvenos veiksmes faktorus un šķēršļus.

3. Iedzīvotāju aptauja, lai apzinātu novada iedzīvotā-

Identificēt iespējamos veidus, kā pilnveidot Tukuma tirgu, kam ir nozīmīga loma pilsētu un lauku attiecību uzturēšanā, kā arī reģiona kulturālās identitātes veidošanā.

4. Diskusijas ar kultūras nozaru pārstāvjiem, kas ļaus

jiem aktuālo kultūras jomā. Aptaujas rezultāti tiks
apspriesti ar darba grupu un citām ieinteresētajām
pusēm.

labāk apzināt problēmu loku, kas jārisina, izstrādājot
kultūras stratēģiju.

Pamatojoties uz identificētajām problēmām, vajadzībām

Apzināt iespējas dažādu publisko pakalpojumu
optimizēšanai, izmantojot digitālās tehnoloģijas
(īpaši kultūras jomā), lai saglabātu saikni starp
pilsētām un laukiem.

un resursiem kultūras jomā Tukumā novadā, tiks plānoti

nepieciešamie pasākumi (t.sk. saistībā ar Tukuma tirgu
un digitālo tehnoloģiju izmantošanu kultūras pakalpojumu nodrošināšanā).

Dzīvās prakses laboratorijā darbs tiks organizēts vairākos

Kontaktpersona

līmeņos: visa novada, pagastu un kultūras nozaru

mērogā. Laboratorijas darbā tiks pielietotas dažādas

metodes, kas palīdzēs atrast efektīvākus veidus esošo

Dace Ernšteine

resursu izmantošanai, lai pilnveidotu kultūras dzīvi Tu-

Kultūras metodiķe

kuma pašvaldībā. Diskusijās tiks iesaistīts pēc iespējas

Tukuma novada Dome

plašs ieinteresēto pušu loks. Tādējādi tiks veicināta labā-

E-pasts: dace.ernsteine@tukums.lv

ka sadarbība un viedokļu apmaiņa starp pašvaldību,

Tālrunis: +371 63107239

Tukuma iedzīvotājiem, kultūras nozares pārstāvjiem un
pētniekiem.
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