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ZM projekts „Forsaita speciālistu tīkla pielietojums lauku politikas
atbalstam un lauksaimniecības zinātnes pētījumu un iekārtu datu bāzes
pilnveidošana” (saīsināti - FSTP)
Forsaita vingrinājums „Atbalsts lauku saimniecību nākotnes priekšstatu
veidošanā”
2.daļa 2007.g. jūlijs – novembris
Vingrinājuma centrējums
Lauku uzņēmumi saistībā ar zināšanu sabiedrības iespējām ekonomiski mazaktīvajās
teritorijās: 2010. (-2013.) gads
Izskatāmā tēma
Kā realizēt forsaita vingrinājumu (forsaita procesu) lauku saimniecībā
uzņēmējdarbības vajadzībām
Piedalās
Politikas veidotāji, zinātnes un pētniecības eksperti, lauksaimnieki, lauku konsultanti
Mērķi
• Ieteikumu izstrāde Latvijas lauku attīstības stratēģijas pilnveidošanai attiecībā
uz uzņēmējdarbības uzlabošanu mazaktīvajās lauku teritorijās;
• Forsaita procesa un metožu adaptācija pielietošanai Latvijas laukos;
• Zinātnes un pētniecības ekspertu, lauksaimnieku un lauku konsultantu jaunu
sadarbības formu radīšana stratēģiskās inteliģences attīstīšanai.
Plānotie rezultāti
Jaunas izteiktās zināšanas, cilvēku pieredze (pilnveidota stratēģiskā inteliģence),
attīstītas sadarbības formas forsaita jomā
Ziņojums par realizēto forsaita
vingrinājumu, kas aptver
metodoloģiju, vingrinājuma
procesu un ieteikumus Latvijas
lauku attīstības stratēģijas veidošanai
un izmantošanai uzņēmējdarbības
veicināšanai mazaktīvajās
teritorijās.

Projektu dalībnieku zināšanas un
pieredze par iespējām pielietot
forsaita pētījumus lauku attīstības
stratēģijas un politikas, lauku
uzņēmējdarbības, kā arī zināšanu
sabiedrības veicināšanai.

Forsaita speciālistu un
praktiķu tīkls.
Metodiski materiāli par
projektu un forsaita
vingrinājumu elektroniskā
formātā, kas tiks
izmantoti ministriju,
zinātnes un pētniecības
institūciju,
lauku uzņēmējdarbības u.c.
vajadzībām.

Vingrinājuma vadības grupa
Arturs Puga (vadītājs), Dainis Lapiņš, Ieva Sloka, Tamāra Puga
Metožu pielietošana
Darbsemināri, literatūras apskats, ideju vētras, Delfi (jautājumu un atbilžu anketa un
pārskats nākotnes priekšstatu veidošanai), stratēģiskās sarunas, prioritēšana, scenāriji
1.Literatūras apskats
Lai izmantotu forsaita procesa pielietošanas pieredzi dažādu nozaru, tajā skaitā
lauksaimniecības un lauku uzņēmumos, ir pieejamas speciālistu izteiktās zināšanas:
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Corporate foresight:
UNIDO Technology Foresight Summit 2007. Budapest, 27-29 September 2007.
http://tf-wpii.cybertest.cz/
Second International Seville Seminar on Future-Oriented Technology Analysis
(FTA): Impacts on policy and decision making. 28-29 September 2006, DG
JRC/IPTS, EC.
http://forera.jrc.es/fta/presentations.html
LIPSOR Working Paper n°20 ‘Strategic Foresight, Problems and Methods’ by
Michel Godet with Philippe Durance and Adam Gerber, October 2006
http://www.cnam.fr/lipsor/eng/softwares_04.php
Miles I. Appraisal of Alternative Methods and. Procedures for Producing Regional.
Foresight. Paper prepared for the STRATA – ETAN Expert Group Action. Brussels,
EC, DG Research, 2002.
Puga A. Will entrepreneurship, knowledge management and foresight emerge in a
system? In ‘From Oracles to Dialogue: Exploring new ways to explore the future’,
COST A 22 Final conference, CD-ROM, Athens, 9-11 July, 2007.
Puga A. European foresight networks - building innovation capabilities in Latvia, In
‘BALTIC DYNAMICS 2007 International Partnership for Innovation: Opportunities
and Challenges’ International conference, Riga, 14 September 2007.
http://forsaita-studijas.org/lzin.html
Puga A. Methods for Foresight Projects: Academic Issues. From Latvian foresight
experience 2006-2007 New challenges. In The European Foresight Monitoring
Network Correspondents Day, Brussels, 25 September 2007.
---------------------------------------2.Stratēģiskās sarunas
Vingrinājuma tēmas realizēšanas jautājumi ir apspriesti stratēģiskas ievirzes sarunās:
ZM
LLMZA
Nākotnes studiju darba grupā
RTU
Starptautiskajās konferencēs un forsaita paneļgrupās Atēnās (09.-11.07.), Briselē (24.-25.09.), Budapeštā (27.-29.09.2007.)
---------------------------------------3.Darbsemināri
Notiek oktobrī
---------------------------------------4.Ideju vētras
Realizētas augustā - septembrī
---------------------------------------5.Delfi (jautājumu un atbilžu anketa un pārskats nākotnes priekšstatu
veidošanai) Darbs oktobrī - novembrī
---------------------------------------6.Prioritēšana
Darbs oktobrī
---------------------------------------7.Scenāriji
Darbs oktobrī - novembrī
Arturs Puga
forwardstudies@gmail.com 18.10.2007.

