Izveidota 2003.gadā. Neatkarīga bezpeļņas biedrība,
Since 2003 established in Riga, Forward Studies Unit
Saīsināts nosaukums - NSDG. Biedrības nosaukums
(FSU) is independent, non-profit, think-do body for
angliski – Forward Studies Unit. NSDG darbība
European foresight research and activities.
saistīta ar Eiropas Savienības forsaita izpēti un
aktivitātēm.
FSU is Associated Member to the ETEPS network,
DG JRC/IPTS (2005-2007).

Biedrības mērķi ir:
● Realizēt starpdisciplināros pētījumus par nākotnes
attīstības iespējām;
The FSU researchers participate in the EU FP6 and
● Pilnveidot nākotnes pētījumu metožu pielietošanu;
other programs, collaborate with the national and
● Piedalīties projektos, sadarbības tīklos, konferencēs
European research and public institutions.
un citos pasākumos;
● Atbalstīt ES Lisabonas stratēģijas īstenošanu
The Latvian Union of Scientists represented by the Eiropā un Latvijā.
Forward Studies Unit was Affiliated Member of the ● Publicēt iespiestā veidā un elektroniski Biedrības
ESTO network, JRC/IPTS (2003-2005).
pētījumus, informāciju par aktivitātēm un iespējām
augstākminēto mērķu realizēšanā.
In 2007, FSU researchers are involved in education
and research at the University of Latvia and the Riga 2007.gadā NSDG ir pārstāvēta vairākos ES līmeņa
Technical University, collaborate with the Latvian projektos. Tās pārstāvji iesaistīti ANO Industriālās
Council of Science, the Latvian Academy of attīstības organizācijas (UNIDO) Tehnoloģijas
Sciences and the Latvian Academy of Agriculture forsaita programmas un Millennium projekta
and Forestry Sciences, the Latvian Union of aktivitātēs. NSDG pētnieki piedalās LZP un
Scientists, with the Ministry of Education and Zemkopības ministrijas atbalstītajos projektos
Science, the Ministry of Agriculture, and other forsaita, kā arī zināšanu vadīšanas jomās.
institutions.
Kopš 2003.g. NSDG realizē projektu "Latvijas
Expert participation, European projects/workshops/ līdzdalība Eiropas zināšanu sabiedrības veidošanā:
conferences (January – July 2007):
uzņēmējdarbības un nodarbinātības jaunās izvēles
Regional
Innovation
Strategy
for
Central Lisabonas stratēģijas īstenošanā" (Latvia towards
Switzerland. UnBla.07 (Lucerne);
Knowledge Societies of Europe: new options for
Integrating Foresight in Research Infrastructures entrepreneurship and employment achieving the
Policy Formulation. Agri-food and Biotech. FP6 SSA goals of the Lisbon strategy).
(Budapest),
EU Agricultural Research conference “Towards Šogad NSDG plašākais pētniecības darbs saistās ar
future challenges of Agricultural Research in līdzdalību Zemkopības ministrijas, LZA un LLMZA
Europe” (Brussels);
projektā par Forsaita speciālistu tīkla pielietojumu
COST Action A22 Final conference “Advancing lauku attīstības stratēģijas izstrādei un politikas
Foresight Methodologies” (Athens).
atbalstam,
uzņēmējdarbības
veicināšanai,
darbojoties Latvijas rajonos.
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