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Eiropas narkopolitikas 
starptautiskā dimensija ECAD Balkānu tīkls 

Konference Eiropas Parlamentā 2005.gada 1.–
2.martā, Briselē 
Šis novatoriskais pasākums notika 
Eiroparlamentā, Briselē (Beļģija). Tajā 
piedalījās 130 delegāti no dažādām Eiropas 
valstīm. Konferenci “Eiropas narkopolitikas 
starptautiskā dimensija” organizēja “Eiropas 
pilsētas pret narkotikām”, Pasaules 
narkopolitikas institūts, Starptautiskais 
zinātniskais un medicīniskais forums par 
narkotiku nelikumīgu lietošanu. Konferenci 
atbalstīja Fonds “Amerika bez narkotikām” 
un narkomānu profilakses tīkls abās 
Amerikās. No Eiroparlamenta puses 
organizatore bija Šarlote Sederšelda – 
Eiroparlamenta deputāte no Zviedrijas un 
bijusī šīs Eiropas struktūras viceprezidente. 

Pieredzes bagāti, globālā mērogā domājoši 
politiķi un eksperti apsprieda “kaitējuma 
mazināšanas” politikas iedarbību pasaules 
līmenī.  

Konferences programmā bija iekļauti tādi 
aktuāli temati, kā, piemēram, šļirču 
apmaiņa, “kaitējuma mazināšana” no 
politiskā viedokļa, Šveices un Vācijas 
pieredze izrakstīt heroīnu heroīna 
narkomāniem, narkomānijas problēma ASV 
cietumos u.c. 

Galvenie ziņotāji bija bijušais Starptau-
tiskās narkotiku kontroles komitejas 
ģenerālsekretārs Herberts Šepe, Zviedrijas 
veselības aizsardzības ministrs Morgans 
Johansons, ASV Valsts Narkopolitikas 
kontroles pārvaldes direktors Džons 
Volterss, un citi augsta ranga politiķi un 
starptautiskie eksperti.  

 
Nākamajā ECAD laikraksta numurā mēs 

jums sniegsim sīkāku informāciju par kon-
ferenci. Aicinām ielūkoties www.ecad.net, 
kur drīzumā tiks publicēti konferences 
materiāli. 

2004.gada decembrī Burgasā (Bulgārija) 
notika apaļais galds. Tā temats – “Bulgārijas 
pilsētu sadarbības stiprināšana narko-
atkarības profilakses jomā”. Šajā pasākumā 
piedalījās Bulgārijas pilsētas, kuras ietilpst 
ECAD, Burgasas pašvaldības partneri no 
citiem reģioniem, Jaunatnes un sporta lietu 
ministrijas pārstāvji, kā arī OBS fonds no 
Bonnas (Vācija). 

Sanāksmes atklāšanā Burgasas pilsētas 
mērs Ivans Kostadinovs vēlreiz apliecināja 
pašvaldības aktīvo nostāju jautājumos, kas 
saistīti ar pretošanos narkotikām un 
narkoatkarībai un apstiprināja, ka pilsēta arī 
turpmāk atbalstīs profilakses, ārstēšanas un 
rehabilitācijas pasākumus. 

Diskusija tika virzīta tā, lai notiktu 
pieredzes apmaiņa profilakses pasākumu 
organizēšanā jauniešiem. Par Burgasas 
pozitīvo pieredzi stāstīja pašvaldības 
skolnieku riska uzvedības profilakses centra 
direktors dr. Ivailo Dimitrovs. Piemērs – 
centra izveidotā apmācību programma, kas 
izmanto metodi “vienaudzis vienaudzim”, 
pasniedzēju, skolu administratīvā un 
medicīnas personāla apmācība, kā arī darbs 
vietējā televīzijā iknedēļas šovā pu-
saudžiem. 

Apaļā galda noslēgumā tika pieņemta 
deklarācija, kurā dalībnieki paziņo, ka 
sadarbība ar Bulgārijas pašvaldībām cīņā ar 
narkotikām turpinās un Bulgārijā tiek 
veidots narkomānijas profilakses tīkls. Par 
tīkla priekšsēdētāju tika ievēlēts dr. I.Di-
mitrovs. 

Apaļā galda dalībnieki aicina visas 
Balkānu reģiona pilsētas iesaistīties tīkla 
darbā! 

Informācija saziņai: 
Dr. I. Dimitrovs 

Burgasa, Bulgārija 
Tālr./fakss +359 56 88 73 75 
Mob. tālr. +359 888 934 729 

FEI European Jumping Championship  
San Patrignano July 21-24, 2005  

First announcement! 
ECAD & SAN PATRIGNANO: OVERCOMING OBSTACLES 

For more information visit www.sanpatrignano2005.org 



Starptautiskās Narkotiku kontroles komitejas (INCB) 2004.gada ziņojums  
pievērš uzmanību narkotiku pieprasījuma un piedāvājuma samazināšanas stratēģijām 

Jāapvieno pieprasījuma un piedāvājuma samazināšanas stratēģijas  
SNKK iesaka izveidot nacionālo politiku koordinācijas mehānismus 
attiecībā uz narkotikām 
“Pieprasījuma un piedāvājuma stratēģiju apvienošana ir vairāk nekā 
vienkārši sabalansēta pieeja” – tāds ir galvenais 2005.gada 2.martā 
publicētā Starptautiskās Narkotiku kontroles komitejas (SNKK) 
ikgadējā ziņojuma pirmās daļas temats. 

Lai noregulētu narkotiku pieprasījuma un to piedāvājuma 
jautājumus, jānodrošina sabalansēti pasākumi to piedāvājuma un 
pieprasījuma samazināšanai. Lai arī tāda pieeja ir diezgan sekmīga, 
SNKK savā ziņojumā atzīmē, ka pieprasījuma un piedāvājuma 
samazināšanas programmas, kas tiek īstenotas bez jebkādas 
savstarpējas sasaistes, sniedz ierobežotus rezultātus un, lai šo 
problēmu atrisinātu, ir jāpanāk vairāk nekā vienkārša sabalansētība. 

Komiteja aicina noorganizēt vispusīgu mijiedarbību starp 
piedāvājuma un pieprasījuma samazināšanas programmām vietējā, 
reģionālā un starptautiskā līmenī. Tā iesaka izveidot nacionālo 
politiku koordinācijas mehānismus attiecībā uz narkotikām nolūkā 
integrēt un racionalizēt piedāvājuma un pieprasījuma samazināšanas 
programmas. 

 
SNKK priekšsēdētājs Hamids Godse paziņoja: “Lai nodrošinātu 

reālu progresu un sasniegtu mērķus, kas izstrādāti desmit gadiem un 
kurus izvirzīja speciālā Apvienoto Nāciju Organizācijas Ģenerālās 
Asamblejas sesija 1998.gadā, valdībām jāintegrē savi pūliņi 
pieprasījuma un piedāvājuma samazināšanā operatīvajā un 
direktīvajā līmenī.” Speciālajā sesijā dalībvalstis pieņēma lēmumu 
panākt būtisku narkotiku ražošanas un nelikumīgā apgrozījuma, kā 
arī to nelikumīgas lietošanas mērogu samazināšanu. 

Pieprasījuma un piedāvājuma mijiedarbības kompleksās analīzes 
ietvaros ziņojumā atzīmēts, ka “... paplašinoties tā vai cita ar adiktīvu 
potenciālu apveltīta līdzekļa piedāvājumam, paplašinās arī cilvēku 
loks, kas var pievērsties šai narkotikai, pieaugs iespēja, ka ar to tiks 
eksperimentēts un saasināsies problēmas, kas saistītas ar šo narkotiku 
nelikumīgu lieto�anu”. 

Narkotiku pieprasījuma un piedāvājuma mijiedarbības neizpratne 
var radīt situāciju, kas līdzinās epidēmijai. Piemērs – kreka kokaīna 
nelikumīgas lietošanas epidēmija Amerikas Savienotajās Valstīs 
pagājušā gadsimta 80.gados, kas izcēlās plaša jaunā un lētākā 
tradicionālās narkotikas paveida piedāvājuma rezultātā un kas liecina  

par to, ka piedāvājums var izraisīt pieprasījumu. Ziņojumā 
piedāvāts izstrādāt kopīgu narkotirgus analīzes modeli kā 
instrumentu, kas spētu nodrošināt pienācīgu piedāvājuma un 
pieprasījuma samazināšanas pasākumu sabalansētību, ņemot vērā 
konkrētu vietu, nacionālo un reģionālo tirgu īpatnības. 

 
Stāvoklis reģionos: Eiropa 
Pēdējo desmit gadu laikā gandrīz visās Eiropas valstīs novērota 

kanabis nelikumīgas lietošanas pieauguma tendence. Tajā pašā laikā 
sabiedrība, turpinot apspriest jautājumu par kanabis lietošanu, 
galveno uzmanību pievērš it kā tam piemītošajām derīgajām 
īpašībām, nevis ar to saistītajiem riskiem. Kanabis lietošanas 
pieaugums acīmredzot ir saistīts ar noteiktu aprindu mēģinājumu 
izveidot priekšstatu par kanabis nekaitīgumu. 

No 1998.gada Eiropā ir pieaugusi kokaīna nelikumīga lietošana, 
taču te ir vērojama arī stabilizācijas tendence. Austrumeiropā 
kokaīna nelikumīgas lietošanas līmenis vēl ir ievērojami zemāks 
nekā attiecīgi rādītāji Rietumeiropā. Saskaņā ar aplēsēm, Eiropā ik 
gadu tiek ievestas vairāk nekā 200 tonnas kokaīna, kas ienāk 
galvenokārt caur Beļģiju, Spāniju, Nīderlandi un Apvienoto 
Karalisti. 

Pēc tam, kad Afganistānā trīs gadus pēc kārtas tika ievākta 
neredzēta opija magoņu raža, Eiropā atkal ir nedaudz aktivizējusies 
heroīna nelikumīgā aprite. Ja lielākajā daļā Rietumeiropas valstu 
heroīna nelikumīga lietošana ir stabilizējusies vai samazinās, tad 
Austrumeiropā un Neatkarīgo Valstu Sadraudzības (NVS) 
dalībvalstīs heroīna nelikumīga lietošana turpina pieaugt. Pēc 
oficiālām aplēsēm, Krievijas Federācijā ir vairāk nekā miljons 
personu, kas nelikumīgi lieto heroīnu; tādējādi šī valsts ir 
pārvērtusies par lielāko heroīna tirgu Eiropā. Līdz 80 procenti 
heroīna, kas tiek izplatīts Eiropā, ienāk pa Balkānu maršruta ziemeļu 
un dienvidu atzariem. 

Narkotiku lietotāji, kas izmanto inficētus injicēšanas instrumentus, 
veicina tālāku HIV/AIDS izplatīšanos; Baltijas valstīs un NVS 
dalībvalstīs reģistrēti visaugstākie HIV inficēšanās pieauguma tempi 
to personu vidū, kas intravenozi nelikumīgi lieto narkotikas. Šajās 
valstīs aptuveni 80–90 procenti jaunu HIV inficēšanās gadījumu ir 
intravenozas nelikumīgas narkotikas lietošanas rezultāts. 
 

“Valdībām savus pūliņus cīņā ar narkoproblēmu visvieglāk novirzīt 
tikai viena tās elementa, proti, piedāvājuma, novēršanai. Lai arī 
īslaicīgā perspektīvā tas var sniegt rezultātus, turklāt diezgan būtiskus 
– arī liela daudzuma aizliegtu narkotiku konfiskāciju –, ilglaicīgā 
perspektīvā šādas darbības neietekmē un nevar būtiski ietekmēt 
problēmu, jo esošā pieprasījuma apmierināšanai ātri atrodas jauni 
narkotiku avoti. Diemžēl ātri panākt pieprasījuma samazinājumu nav 
iespējams, tam nepieciešami konsekventi profilaktiski pūliņi. Tāpēc 
svarīgi ir izstrādāt kompleksu stratēģiju, kas vērsta gan uz 
piedāvājuma, gan pieprasījuma samazināšanu. Šajā un tikai šajā 
gadījumā var cerēt uz būtisku progresu cīņā ar nelikumīgu narkotiku 
lietošanu.” 

Hamids Godse, SNKK priekšsēdētājs 

“Dažos reģionos, it īpaši Austrumeiropā un Āzijā strauji pieaug 
inficēšanās ar HIV/AIDS rādītāji to personu vidū, kuras intravenozi 
nelikumīgi lieto narkotikas. HIV/AIDS un citu infekcijas slimību 
izplatīšanās rada nopietnas bažas. Parasti šāda izplatīšanās ir saistīta 
ar gandrīz pilnīgu elementāru lietu nezināšanu par šīm slimībām un 
to izplatīšanos. Valdībām jāveic pasākumi, lai likvidētu šādu 
tumsonību un rastu veidus kā ierobežot HIV izplatību. Turklāt 
valdībām jādara viss, kas no tām atkarīgs, lai esošā narkotiku kontroles 
politika sarautu apburto loku, kas saista intravenozo nelikumīgo 
narkotiku lietošanu un HIV/AIDS izplatīšanos. Pasākumi infekcijas 
slimību izplatības novēršanā nav jāuztver kā nelikumīgas narkotiku 
lietošanas veicināšana vai pat stimulēšana, kas būtībā arī ir lielākā 
problēma.” 

Hamids Godse, SNKK priekšsēdētājs 



INCB 2004.gada ziņojums  
Turpinājums no 2.lpp. 

Rubrikā “Speciāli temati” (II G) Komiteja 
pauž savu nostāju par šādiem tematiem: 
Interneta nelikumīga izmantošana (§ 170-
184), Iestādes, kas paredzētas narkotiku 
nelikumīgai lietošanai (§ 199), Konsultācijas 
ar Afganistānas varas pārstāvjiem saskaņā 
ar 1961.gada Konvencijas 14.pantu (§ 205-
215), Nīderlandes valdības politika attiecībā 
uz kanabis (§ 216-221) u.c. 

 
“Būtiskas un ārkārtīgi svarīgas izmaiņas 
Nīderlandes politikā attiecībā uz kanabis”  
Nīderlandes valdība ir nolēmusi samazināt 
cafe-shop skaitu un atzīst medicīniskās un 
sociālās problēmas, kas saistītas ar kanabis 
lietošanu. 

SNKK savā ziņojumā atzinīgi vērtē 
Nīderlandes valdības iniciatīvu, kas skar tās 
politiku attiecībā uz kanabis.  

Starpministriju direktīvajā ziņojumā par 
kanabis, valdība ir atzinusi, ka “kanabis nav 
nekaitīgs” ne personām, kas to lieto, ne arī 
sabiedrībai. Tā uzsver, cik svarīgi ir 
nostiprināt “pasākumus cīņai ar narkotiku 
tirdzniecību ielās, narkotūrismu, kanabis 
kultivēšanu un turpmāk samazināt cafe-shop 
skaitu”.   

2004.gada augustā Holandes valdība 
ziņoja Komitejai par šīm būtiskajām un 
ārkārtīgi svarīgajām izmaiņām savā 
politikā, pateicoties kurām tā pietuvojusies 
mērķim vispusīgi ievērot starptautiskos 
līgumus par narkotiku kontroli attiecībā uz 
kanabis. 

Direktīvajā dokumentā valdība atzīst – 
“nevar uzskatīt, ka cafe-shop nav iesaistīti” 
nelikumīgas narkotiku tirdzniecības 
uzturēšanā, un viņu darbība nav saskaņota 
ar pūliņiem izskaust noziedzību, kas saistīta 
ar narkotikām. Ziņojumā atzīmēts, ka 
kafijas veikali diskreditē Nīderlandes 
politiku attiecībā uz narkotikām kopumā. 

Faktam, ka Holandes valdība ir atzinusi 
medicīnisko un sociālo problēmu 
pastāvēšanu, kas saistītas ar kanabis 
lietošanu, tā kultivēšanu un nelikumīgu 
apriti, būs tālejošas sekas gan visā reģionā, 
gan aiz tā robežām. Komiteja neatlaidīgi 
aicina Holandes valdību veikt papildu 
pasākumus, lai samazinātu cafe-shop skaitu, 
kuru darbība ir pretrunā starptautisko 
līgumu normām par narkotiku kontroli. 

ASV: jaunās vecāku paaudzes mierīgā attieksme pret 
bērnu eksperimentiem ar narkotikām 
Amerikāņu organizācija “Partnerība par 
Ameriku bez narkotikām” septiņpadsmito 
reizi pēc kārtas veica amerikāņu vecāku 
attieksmes pētījumu jautājumos par 
narkotikām un narkotiku lietošanu jauniešu 
vidū.  

Pētījuma prezentācijā organizācija kon-
statēja, ka mūsdienu vecāku paaudze, kurai 
ir lielāka personiskā pieredze attiecībā uz 
narkotikām nekā iepriekšējām paaudzēm, 
mazāk uztraucas par narkotiku daudzuma 
pieaugumu un ir mazāk noskaņota apspriest 
ar saviem bērniem pusaudžiem narkotiku 
nelikumīgas lietošanas problēmu. 

Organizācijas priekšsēdētājs Stīvs Pasirbs 
atzīmēja, ka neraugoties uz to, ka lielākais 
vairums vecāku ir atteikušies no saviem 
vecajiem paradumiem, viņu attieksme pret 
narkotikām mainījusies maz. Ja atbrīvošanās 
no vecajiem paradumiem aizņem diezgan 
daudz laika, tad mūsdienu dati liecina, ka 
vecās attieksmes mainīšana un atteikšanās 
no iecietības pret narkotikām prasa daudz 
vairāk laika. 

Pētījums, kurā tika aptaujāti 1205 
amerikāņu vecāki, liecina, ka: 
•   Mūsdienu vecāki tādas narkotikas kā 
marihuānu, kokaīnu un toksikomānijas 
līdzekļus uzskata par mazāk bīstamiem nekā 
vecāku paaudze tikai pirms dažiem gadiem. 
•   Vecāku skaits, kuri ziņo, ka viņi nekad ar 
saviem bērniem nerunā par narkotikām, 
pēdējo sešu gadu laikā ir pieaudzis divkārt – 
no 6 procentiem 1998.gadā līdz 12 
procentiem 2004.gadā. 
•   Tikai 51 procents vecāku ziņo, ka viņi 
būtu uztraukušies, ja konstatētu, ka viņu 
bērni eksperimentē ar marihuānu. 
•   Pat ja lielākā daļa vecāku runā par to, ka 
ir svarīgi apspriest narkotiku problēmu ar 
bērniem, tikai 30 procenti bērnu ziņo, ka viņi 
mājās daudz uzzinājuši par risku, kas saistīts 
ar narkotiku lietošanu. 

 
Daudzi mūsdienu vecāki paši bija 

skolnieki 70. un 80.gados, kad narkotiku 
lietošana ASV sasniedza savu virsotni. Pat, 
ja nedaudzi vecāki ziņo, ka viņi turpina 
lietot narkotikas (11 procenti norāda, ka 
pagājušajā gadā smēķējuši marihuānu), tad 
58 procenti marihuānu ir pamēģinājuši 
vismaz reizi mūžā. 

 

 
Vēl daži rezultāti: 
•    Tikai viens no pieciem vecākiem (21 %) 
domā, ka viņa pusaudzim ir draugi, kas 
lieto marihuānu, tajā pašā laikā 62 procenti 
pusaudžu ziņo, ka viņiem ir tādi draugi. 
•    Mazāk nekā katrs piektais no vecākiem 
(18 %) domā, ka viņu bērns pats ir smēķējis 
marihuānu, tajā pašā laikā 39 procenti 
pusaudžu ziņo, ka ir eksperimentējuši ar 
marihuānu. 

Šī “nezināšana” vēl vairāk izceļas attiecībā 
uz narkotikām, kuras vecāki nav pazinuši, 
kad viņi paši bija pusaudži. Tikai viens no 
simts vecākiem domā, ka viņa pusaudzis 
varētu būt pamēģinājis ekstazī, taču 
patiesība liecina ko citu. Aptuveni 9 procenti 
jeb 2,1 miljons amerikāņu pusaudžu pirmo 
reizi ekstazī ir pamēģinājuši pagājušajā 
gadā. 

 
Pētījuma dati demonstrē, cik būtiski 

vecāki var ietekmēt pusaudža lēmumu 
attiecībā uz narkotikām. Statistika liecina – 
tie pusaudži, kuri norādījuši, ka viņi “daudz 
uzzinājuši” mājās par riskiem, kas saistīti ar 
narkotikām, divreiz retāk uzsāk lietot 
narkotikas.  

 
“Partnerība par Ameriku bez narkotikām” ir 
privāta nekomerciāla profesionāļu 
organizācija plašsaziņas līdzekļu jomā. 
Partnerība ir izveidota tādēļ, lai ar 
mērķtiecīgu pārliecinošu informāciju 
palīdzētu bērniem un pusaudžiem atteikties 
no narkotiku nelikumīgas lietošanas. 
Partnerība sadarbojas ar vietējo pašvaldību 
institūcijām, lai īstenotu lokālas programmas. 
Mājas lapa internetā: www.drugfree.org. 

Saskaņā ar Mičiganas universitātes ikgadējo 
pētījumu “Nākotnes monitorings” sešdesmit 
procenti vecāko klašu skolnieku 1979.gadā ir 
mēģinājuši marihuānu. 2003.gadā šis skaitlis 
ir sarucis līdz 46 procentiem. 

                          VAIRĀK PĒTĪJUMI! 

 HE SAID SHE SAID 
“Omnipresence” 
He said – Postmodernism is dead. 
She said – Yeah, that’s why they called 
it post. 



Pēdējā pusgadsimta laikā Eiropas sabiedrība eksperimentēja un novērtēja gan ierobežojošas, gan liberālas attieksmes pret nelikumīgām narkotikām 
un narkomāniju rezultātus. Mūsu pārdomās par to mēs nonākam pie narkotiku lietošanas noraidījuma. Mūsu dzīvojamo rajonu labkājībai. 

ECAD konsultatīvās padomes sanāksme 

ECAD Konsultatīvās padomes pavasara sanāksme notika no 3. līdz 
5.februārim Sanpatrinjano (Itālija). 

Sanpatrinjano ir Eiropā lielākais narkoatkarīgo rehabilitācijas 
centrs. Šodien šajā centrā ārstējas, dzīvo un strādā aptuveni 1800 
cilvēku. Rehabilitācijas centrs un Sanpatrinjano komūna ir pilnībā 
brīva no narkotikām. 

Savā sēdē padome pieņēma ECAD budžetu 2005.gadam. 
Reikjavika izvirzīja priekšlikumu īstenot narkomānijas profilakses 

programmu jauniešiem. Projekta ideja ir šāda: vairākām ECAD 
pilsētām dalībniecēm būtu jāuzsāk četrgadīga profilakses 
programma pusaudžiem vecumā no 15 līdz 16 gadiem nolūkā 
samazināt tabakas, alkohola un narkotiku lietošanu. Profilakses 
programmai jābūt stingri zinātniski dokumentētai, tai jānodrošina 
iespēja salīdzināt datus starp dažādām valstīm. Detalizēti ideja tiks 
iesniegta ECAD mēru konferences plenārsesijā, kas notiks 27.maijā 
Oslo (Norvēģija). 

ECAD konsultatīvā 
padome piekrita būt 
par vienu no FEI,  

European Jumping Championship – Eiropas zirgu skriešanās 
čempionāta – organizatoriem. Čempionāts notiks Sanpatrinjano no 
21. līdz 24. jūlijam. Tā devīze ir “Eiropas pilsētas un Sanpatrinjano: 
pārvarot šķēršļus”, par Eiropu bez narkotikām. Gaidāms, ka šajā 
pasākumā piedalīsies aptuveni 5000 skatītāju, paredzēts plašs 
čempionāta atspoguļojums presē. 

ecad@ecad.net 

“Narkotika – slepkava” 
2005.gada 28.janvārī Sanktpēterburgā tika atklāta zviedru fotogrāfes 
un žurnālistes Marijas Sederbergas fotoizstāde “Narkotika – 
slepkava”.  

Izstādi veido 25 dokumentālas fotogrāfijas, kurām pievienots 
teksts. Tās pievēršas šādām problēmām: prostitūcija un narkomānija; 
bērni bezpajumtnieki un narkotikas; jauniešu dzīve cietumā un 
narkotikas. 

Fotoizstāde tika izveidota projekta “Krievija: fotoizstāde 
narkoatkarības profilaksei” ietvaros, to atbalstīja Sida – Zviedrijas 
Starptautiskā sadarbības aģentūra attīstības jomā. Projekta galvenie 
partneri: Zviedrijas savienība “Par sabiedrību bez narkotikām”, RNS, 
Stokholma (Zviedrija), KF Narkotiku aprites kontroles federālā 
dienesta pārvalde Sanktpēterburgā un Ļeņingradas apgabalā, 
Karēlijas reģionālā sabiedriskā organizācija “Mātes pret 
narkotikām”, Arhangeļskas reģionālā sabiedriskā organizācija 
“Arhangeļska pret narkotikām”. 

Projekta mērķis ir paplašināt sabiedrības zināšanas par narkotiku 
lietošanas sekām. Projekts aptver 11 KF Ziemeļrietumu 
Administratīvā apgabala reģionus. Projekta uzdevumi: Piesaistīt 
sabiedrības uzmanību narkotiku lietošanas epidēmijai plašās 
iedzīvotāju grupās; Paaugstināt sabiedrības informētības līmeni par 
narkotiku lietošanas riskiem un sekām, it īpaši, bērnu un jauniešu, kā 
arī viņu vecāku auditorijā; Apmācīt kompetentus un spējīgus 
speciālistus darbam ar bērniem un jauniešiem; Nodibināt sadarbību 
starp dažādām sabiedriskām narkoatkarības novēršanas iestādēm, 
tai skaitā: varas iestādēm, nevalstiskām organizācijām, sabiedrību, 
iestādēm, kuras strādā ar jauniešiem. 

Projekta ietvaros katrs no dalībniekiem – KF Ziemeļrietumu 
Administratīvā apgabala reģioniem – savā rīcība iegūs izstādes 
eksemplāru un materiālus. Turklāt katrā reģionā tiks organizēti 
kontaktsemināri, kuros piedalīsies reģionālie un vietējie varas 
orgāni, sabiedriskās organizācijas, tostarp Zviedrijas savienības “Par 
sabiedrību bez narkotikām” pārstāvji. 

 
Informāciju par to, kā saņemt izstādi un materiālus var iegūt KF 

Narkotiku aprites kontroles federālā dienesta pārvaldē Sanktpēterburgā 
un Ļeņingradas apgabalā, kontaktpersona – policijas majors, saziņas ar 

sabiedrību nodaļas priekšnieks Antons Iļjins. Tālr.:  (812) 326 51 98. 
Vai arī Zviedrijas savienībā “Par sabiedrību bez narkotikām”, 

kontaktpersona – starptautisko projektu koordinatore Marina Sedere, 
marina@rns.se,  tālrunis + 46 8 714 81 15. 

                          ECAD JAUNUMI 


