
ECAD Latvijas birojs š.g. septembrī – 
oktobrī ir uzsācis rīkot semināru ciklu 
dažādos reģionos un pilsētās. Semināru 
pamatievirze ir saistīta ar pašreizējās 
antinarkotiskās problēmas un narkomānijas  
profilakses  problēmu  analīzi.  
 Līdz šim  ECAD Latvijas birojs praktizēja 
šādu semināru - aptuveni četrus gadā, orga- 
nizēšanu Rīgā. Ne visi speciālisti un 
darbinieki, kurus minētās problēmas 
interesēja vai arī ietilpa viņu kompetencē 
spēja apmeklēt seminārus.  

Rīgā organizētajos semināros, galvenokārt, 
piedalījās dažādu iestāžu pārstāvji no Rīgas, 
kā arī no ECAD pārstāvētajām Latvijas  
pilsētām  (Kuldīgas, Bauskas) un arī citām.  

Reģionos un atsevišķās pilsētās orga- 
nizētie semināri, dod iespējas pulcināt 
plašāku dalībnieku loku, organizēt aktīvas 
diskusijas, domu apmaiņu, apzināt pilsētu 
un pagastu pozitīvo pieredzi un konkrētās 
problēmas. 

 
Semināru apmācības grupā tiek iesaistīti 

augsti kvalificēti speciālisti no Rīgas 
atkarību profilakses centra, Rīgas Stradiņa 
universitātes un citām iestādēm.  

 
Lasiet turpinājumu 2. lpp. 

     ECAD LATVIJĀ 

ECAD Konsultatīvās Padomes rudens sesija 
notika šā gada 7.–8.oktobrī Helsinkos. 

Tikšanās darba kārtībā bija daudz plānu 
par organizācijas nākotni, kā arī atskaites 
par darbu pirmajā pusgadā ECAD filiālēs 
Krievijā un Latvijā. Padomes tikšanās laiks 
diskusijās pagāja tik ātri, ka divas dienas 
izrādījās par maz. 

 
Konsultatīvā Padome tikšanās laikā Oslo 

nolēma sākt kopīgu Eiropas projektu 
“Eiropas jaunatne”. Islandes puse spēja 
atrast šim projektam sponsoru. Rezultātā 
ECAD, Reikjavīkas pašvaldība un sponsors 
parakstīs līgumu. 

Projekta programmas izstrāde turpinājās 
tikšanās laikā Helsinkos, kur vismaz 15 
pilsētas paziņoja par savu vēlmi pievienoties 
projektam. Piecām no šīm pilsētām tiks 
sniegts sponsora atbalsts – Belgradai, Sofijai, 
Stambulai, Sanktpēterburgai un Viļņai. 
Sponsors ir ar mieru segt izdevumus 
projekta pētnieciskajā daļā, kuru īsteno  

Reikjavīkas Universitāte un Islandes 
Universitāte, kā arī projekta rezultātu 
novērtēšanas izdevumus. 

Atskaites par ECAD Latvijas filiāles un 
Krievijas filiāles darbu attiecīgi sniedza 
A.Vilks un G.Zazuļins. 

Tika uzsākta arī nākamās pilsētu mēru 
konferences plānošana 2006.gadā, un šoreiz 
Lietuvas galvaspilsēta Viļņa aicina viesus 
pie sevis. Konferences temats būs “Cīņa 
pret pasaules apdraudējumu – narkotikām” 
un tā notiks 2006.gada 1. un 2.jūnijā. 

 
ECAD direktors Tomass Halbergs 

piedāvāja Padomei šādu ideju – organizēt 
pasākumu cīņai pret narkotikām starp- 
tautiskā līmenī, kas kļūtu par nozīmīgāko 
notikumu cīņas pret narkotikām vēsturē. 
Sīkāka informācija pagaidām netiek 
izpausta, taču ECAD biļetens pie šī temata 
atgriezīsies savos nākamajos numuros. 

 
Lasiet turpinājumu 3. lpp. 

ECAD Padomes tikšanās 
Helsinkos  Narkotiku kontrole un 

profilakse Latvijā 
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Bergena no Oslo ir pārņēmusi stafeti un 
kļuvusi par ECAD pilsētu Norvēģijas tīkla 
līderi. Šāgada Norvēģijas pilsētu tīkla 
konferences temats bija narkomānijas 
medikamentozā ārstēšana. Šis temats tika 
izraudzīts arī tāpēc, ka valdība ir 
izstrādājusi un nesen publiskojusi jaunu 
narkoatkarības ārstēšanas ar medika- 
mentoziem preparātiem programmu 2006.– 
2008.gadam. 

Diskusija par narkoatkarīgo ārstēšanu ar 
preparātu subuteks Norvēģijā noritēja 
daudz ilgāk nekā Zviedrijā. Zviedrijā, 
savukārt, ir garāka vēsture ārstēšanai ar 
metadonu. No 1976. līdz 1984.gadam 
metadons Norvēģijā bija aizliegts, taču drīz 
vien valstī sākās AIDS epidēmija. 

“Narkoatkarīgo ārstēšanai jākļūst par 
pilsētu administrāciju pienākumu,” atklājot 
konferenci, uzsvēra pilsētas administrācijas 
padomniece Trīde Drevlande. “Taču valstij 
jāpiešķir nauda tām reformām, par kurām 
mēs šodien runājam.” 

Saskaņā ar jauno lēmumu valdībai 7000 
narkomānu ārstēšana jānodrošina ar meta- 

donu. Šo cilvēku pilnai 
medikamentozai ārstē- 
šanai valsts sniegs finan- 
siālu palīdzību (arī 
izdevumus par ana- 
līzēm) 533 miljonu 
norvēģu kronu apmērā. 
Rehabilitācijai tiks pie- 
šķirti tikai 90 miljoni 
kronu. 
Sociālo un veselības 
lietu pārvaldes pārstāvis 
Martins Blindheims, ru- 
nājot par valdības 
programmas īstenošanu, 

paziņoja, ka narkomānijas problēmas nevar 
atrisināt ar medikamentozo ārstēšanu. 
Tomēr viņš pozitīvi vērtēja narkomānijas 
medicīniskās ārstēšanas attīstības efek- 
tivitāti attiecībā uz heroīna narkomānu 
mirstības samazināšanos no pārdozēšanas.  

Te jāatceras, ka mirstības procents grupā, 
kura lietoja metadonu un subuteksu, jop- 
rojām ir ļoti augsts, proti, piecas reizes 
augstāks nekā parastajiem iedzīvotājiem. 

 
Hēge Loftfjels no sociālās attīstības lietu 

departamenta sacīja, ka valdība ir nolēmusi 
ieguldīt naudu augstākajā izglītībā jomā, 
kas skar cīņu pret narkomāniju. 

Konferences laikā ārstēšanas metadona 
programmas pārstāvji un narkoatkarīgo 
apvienības pārstāvji dalījās savā pieredzē 
medikamentozās ārstēšanas jomā. Uz 
konferenci bija atbraukuši 50 dalībnieki no 
septiņām Norvēģijas pilsētām, kuri 
noslēgumā parakstīja kopīgu rezolūciju. 
Drevlanda kungs ierosināja nākamgad 
organizēt kopīgu Skandināvijas ECAD 
pilsētu pārstāvju kongresu. 

 Narkotiku kontrole un profilakse Latvijā 

ECAD tīkls: Norvēģijas pilsētas 

Turp. no 1 lpp. 
Semināru gaitā īpaša uzmanība tiek 

pievērsta pašreizējam narkomānijas stā- 
voklim Latvijā un Eiropā, tās attīstības 
tendencēm, atkarību izraisošo vielu un 
procesu intensivitātes pieaugumam, valsts 
un pašvaldību lomas un iespēju apzināšanā 
narkomānijas novēršanā, kā arī ārvalstu 
pieredzes apzināšana. 

14. oktobrī šāds seminārs ar nosaukumu 
„Antinarkotiku politika un narkomānijas 
profilakses stratēģija” risinājās Kuldīgā. 

Semināra darbā piedalījās policijas un 
sociālie darbinieki, bāriņtiesu un pa- 
gasttiesu pārstāvji, pedagogi un mediķi. 
Klausītāji tika iepazīstināti ar valsts 

stratēģiju narkotiku kontrolē un narko- 
mānijas profilaksē, akcentējot uzmanību uz 
pašvaldību kompetenci.  
Semināra dalībniekiem tika izsniegts 

sertifikāts par noklausīto kursu. 
Andrejs Vilks, 

ECAD pārstāvniecības Latvijā vadītājs 

Krievijas NKFD: labas ziņas  
2005.gada 12.oktobrī Maskavā tika paraks- 
tīta vienošanās starp Krievijas Narkotiku 
apgrozījuma kontroles federālo dienestu un 
Zviedrijas Karalistes Policijas pārvaldi par 
sadarbību cīņā pret narkotisko un 
psihotropo vielu un to prekursoru 
nelikumīgu apriti. Vienošanos parakstīja 
Krievijas NKFD direktors V. Čerkesovs un 
Zviedrijas Karalistes Galvenās policijas 
pārvaldes direktors Stefans Strembergs. 
Čerkesova kungs atzīmēja, ka Krievijas 

NKFD aktīvi attīsta starptautiskos kontak- 
tus pretdarbībā nelikumīgai narkotiku 
apritei. 

Efektīva ir starptautiskās tiesiskās bāzes 
paplašināšanās, operatīvās informācijas 
apmaiņa un savstarpēja sadarbība ar 
kompetentām ārvalstu iestādēm. Krievijai 
Zviedrijas pieredze ir svarīga ne tikai 
transportēšanas kanālu atklāšanas jomā, bet 
arī narkomānijas profilakses jomā. Īpašu 
interesi izraisa valdības kompleksā 
programma cīņai pret narkotiku izpla- 
tīšanu, kuras mērķis ir samazināt 
narkoatkarīgo skaita pieaugumu. 

Nesen apstiprinātās Krievijas Federācijas 
mērķprogrammas uzdevums ir samazināt 
līdz 2010.gadam narkotiku lietotāju skaitu 
par 1 miljonu cilvēku. Šā mērķa 
sasniegšanai plānots izmantot arī Zviedrijas 
pozitīvo pieredzi. 

Savukārt Stefans Strembergs pozitīvi 
novērtēja Krievijas lomu Afganistānas 
narkotiku tranzīta izskaušanā pa tā dēvēto 
“Ziemeļu maršrutu” – uz Eiropas valstīm. 
Cīņa pret narkobiznesu ir nopietna 
problēma ne tikai Krievijā, bet arī Zviedrijā, 
tāpēc tiek piedāvāts aktivizēt visas policijas 
resoru sadarbības formas cīņai ar 
narkoapdraudējumu. 

Avots: narkotiki.ru 



Krievijas valdība ir apstiprinājusi federālo mērķprogrammu 
“Kompleksie pretdarbības pasākumi nelikumīgai narkotiku lietošanai 
un apritei 2005.–2009.gadā”. Tās īstenošanai paredzēti 3092,7 miljoni 
rubļu. Programmas īstenošanas rezultātā līdz 2010.gadam paredzēts 
samazināt Krievijas Federācijā nelikumīgās narkotisko vielu un 
psihotropo vielu lietošanas mērogus par 16–20% salīdzinājumā ar 
2004.gadu. Dokumenta autori paredz profilakses pasākumus, kas 
aptvers 25 procentus pusaudžu un jauniešu vecumā no 11 līdz 24 
gadiem. 

Ir arī citi mērķi – samazināt narkotisko un psihotropo vielu 
pieejamību nelikumīgai lietošanai par 20 procentiem salīdzinājumā ar 
2004.gada līmeni. 

Programmai ir izteikti sociāls raksturs. Tās īstenošanas rezultāti 
ietekmēs daudzas valsts un sabiedrības dzīves jomas ilgā laika posmā. 

Programmas “Kompleksie pretdarbības pasākumi nelikumīgai 
narkotiku lietošanai un apritei 2005.–2009.gadā” izstrāde un īstenošana 
ir nepieciešama tādēļ, ka situācija Krievijas Federācijā narkotisko un 
psihotropo vielu nelikumīgā apritē un lietošanā pašreiz nopietni 
apdraud iedzīvotāju veselību, valsts ekonomiku, tiesisko kārtību, kā 
arī valsts drošību. 

 
Saskaņā ar Krievijas tiesībaizsardzības iestāžu aplēsēm līdz pat 80 

procenti nelikumīgajā apritē esošā heroīna kontrabandas ceļā tiek 
piegādāti Afganistānas. Pēdējos gados izveidotais kontrabandas 
kanāls narkotiku transportēšanai galvenokārt tiek izmantots, lai 
Krievijā nogādātu sintētiskās izcelsmes narkotikas un kokaīnu. Šāda 
piegāde Krievijā notiek caur Baltkrievijas Republiku, Ukrainu, Baltijas 
valstīm un Rietumeiropu. Krievijas Tālajos Austrumos narkotiku 
kontrabanda tiek transportēta no Ziemeļkorejas un Ķīnas, tajā skaitā 
tranzītā uz Japānu un ASV. Tādējādi ārvalstu narkobiznesa ekspansija 
ir viens no galvenajiem cēloņiem narkotiku izplatībai Krievijā. 
Narkosituāciju Krievijā būtiski ietekmē arī valstī esošā augu izejvielu 
bāze narkotiku ražošanai. No augiem, kuri satur narkotiskās vielas, 
Krievijas Federācijas teritorijā visizplatītākā ir savvaļas kaņepe. 
Reģistrētās zemes platības, uz kurām aug šis augs, aptver aptuveni 1 
miljonu hektāru. 

Augu izejvielu pieejamība un narkotiku izgatavošanas vienkāršība 
no tām piesaista gan ražotāju, gan patērētāju uzmanību. Augu 
izcelsmes narkotikas tiek transportētas no sagatavošanas rajoniem 
praktiski uz visām lielākajām Krievijas pilsētām un rūpnieciskajiem 
centriem. 

Joprojām notiek narkotiku zādzības no slimnīcām, aptiekām un 
farmaceitiskajiem uzņēmumiem. Patlaban Krievijas Federācijas 
teritorijā ir aptuveni 30 tūkstoši objektu, kuri piedalās legālā narkotiku 
apritē. Puse no šiem objektiem koncentrējas Centrālajā federālajā 
apgabalā un Pievolgas federālajā apgabalā. Zināmos apstākļos šie 
objekti kļūst par narkotiku noplūdes avotu nelegālajā apritē. 
Narkotiku izplatību veicina Krievijas sabiedrības kriminalizācija, 
narkonoziedznieku profesionalizācija un konsolidācija. Saskaņā ar 
tiesībaizsardzības iestāžu datiem, pēdējo gadu laikā būtiski 
aktivizējušies procesi, kas saistīti ar narkotiku tirgus monopolizāciju, 
narkobiznesa organizēto formu nostiprināšanos un attīstību. 

 
Ienākumu polarizācija dažādās sociālajās grupās noteiktā pusaudžu 

un jaunatnes daļā izraisa protestu, agresīvas tieksmes, un ir viens no 
sabiedrības kriminalizācijas, nelikumīgas narkotiku aprites mēroga 
paplašināšanās cēloņiem. Narkotiku lietošana jauniešu vidē iegūst 
īpašas subkultūras, modes statusu. 

Saskaņā ar neatkarīgu socioloģisko pētījumu datiem reālais 
narkotiku lietotāju skaits valstī pārsniedz oficiālos datus 8 līdz 10 
reizes. Krievijas vispārīgā monitoringa dati liecina, ka kopējais to 
personu skaits, kuras pieļauj nelikumīgu narkotiku iegādi, ir gandrīz 6 
miljoni cilvēku, no kuriem 1,87 miljoni pusaudžu ir jaunieši vecumā 
līdz 24 gadiem. 

Laika posmā no 1991. līdz 2003.gadam bija vērojams pastāvīgs 
narkomānijas slimnieku skaita pieaugums – šajā laika posmā reģistrēto 
narkomānijas slimnieku skaits pieauga 11 reizes. Saskaņā ar veselības 
aizsardzības iestāžu datiem 2004.gadā ar narkotiku lietošanu saistīto 
psihisko noviržu un uzvedības noviržu slimnieku skaits bija 493,6 
tūkstoši cilvēku, no tiem 60 procenti – personas vecumā no 18 līdz 30 
gadiem (salīdzinājumā ar 1999.gadu tādu bija tikai 413 tūkstoši). 

Avots: narkotiki.ru 

Narkotikas Krievijā: problēmas mērogs 

ECAD Padomes tikšanās Helsinkos 
Turp. no 1. lpp.  

 
Līdztekus Padomes sēdei pilsētas Rātsnamā 
tikšanās dalībnieki apmeklēja koloniju 
mazgadīgajiem noziedzniekiem Keravā. Šī 
kolonija jaunajiem likumpārkāpējiem ar 
problēmām, kas saistītas ar alkohola un 
narkotiku lietošanu, atrodas netālu no 
Helsinkiem. 

 Klātesošie Padomes locekļi uzzināja par 
Kisko rehabilitācijas programmu, kuru 
īsteno kolonijā, un apmeklēja vairākas 
nodaļas dažādiem noziedzniekiem cietuma 
teritorijā. 

Lai atzīmētu ilgstošo un efektīvo ECAD 

darbu Krievijā, it īpaši pēdējo piecu gadu 
laikā, Krievijas Domes parlamentārieši visus 
interesentus aicina 2006.gada aprīlī apmeklēt  

konferenci Sanktpēterburgā, kura būs 
veltīta ECAD Krievijas filiāles 5 gadu 
darbībai. Pēterburgas ārvalstu viesiem tiks 
nodrošināts tulkojums angļu valodā. 

 
Arī Helsinku pašvaldība viesiem 
piedāvāja patīkamu kultūras programmu.  
Konsultatīvās Padomes tikšanās otrā 
diena noslēdzās ar Džakomo Pučīni operu 
“Manona Lesko”. 
ECAD izsaka pateicību pilsētas admi- 
nistrācijai par dāsno uzņemšanu un cer, ka 

nākamā Konsultatīvās Padomes tikšanās 
Stambulā 2006.gada februārī būs tikpat 
auglīga kā tikšanās šoruden! 

Georgijs Zazuļins un viens no rehabilitācijas 
programmas dalībniekiem. 



Pēdējā pusgadsimta laikā Eiropas sabiedrība ir eksperimentējusi gan ar organizatorisku, gan ar liberālu pieeju narkotiku lietošanai un narkomānijai un 
vērtējusi šo eksperimentu rezultātus. Mūsu pārdomas par šiem jautājumiem vedina mūs noraidīt narkotiku lietošanu. Mūsu kopīgās politikas vārdā. 

ECAD projekts: “Sadarbība – mūsu pilsētas bez narkotikām” 
ECAD un Veļikijnovgorodas projekta “Sadarbība – mūsu pilsētas bez 
narkotikām” ietvaros 2005.gada 9.–13.oktobrī notika novgorodiešu 
delegācijas vizīte Stokholmā. Delegācijā bija projekta dalībnieki: 
• Veļikijnovgorodas administrācijas vadītāja vietniece Tatjana Aleksejeva;  
• Pašvaldības centra “Sārtās 

buras” (16 pusaudžu klubi) 
direktore Gaļina Haritono- 
va; 

•  Pilsētas administrācijas So- 
ciālo lietu komitejas spe- 
ciāliste, projekta koordinatore 
Olga Vasiļjeva;  

• Pilsētas administrācijas Saka- 
ru ar ārvalstīm un tūrisma 
pārvaldes speciālists Anato- 
lijs Šilovs;  

• Novgorodas apgabala Sodu 
izpildes federālā dienesta 
pārvaldes priekšnieka viet- 
nieks Andrejs Sidorins;  

• Novgorodas apgabala Sodu 
izpildes federālā dienesta 
pārvaldes darbinieks Aleksejs 
Kirsanovs. 
Vizītes laikā delegācija apmeklēja organizācijas ECAD, SMART, 

CRIS, Forum Syd (SIDA), Stokholmas izmeklēšanas izolatoru, kā arī 
Atkarības centru Marija, kas sniedz medicīnisko palīdzību alkohola un 
narkotiku atkarīgajiem. 

Tiekoties ar ECAD direktoru Tomasu Halbergu, Novgorodas 
delegācijas locekļi iepazinās ar materiāliem par kustības organizēšanu 
pret narkotiku legalizāciju Rietumeiropā. ECAD neapšaubāmi ir viena 
no šīs kustības līderēm ne tikai Rietumeiropā, bet arī pasaulē. Tikšanās 
laikā tika apspriesta Veļikijnovgorodas iespējamā dalība ECAD 
organizētajos starptautiskajos projektos gan Krievijā, gan Eiropā. 

Tikšanās laikā ar Forum Syd (SIDA) pārstāvjiem – aģentūru, kura 
atbalsta Zviedrijas bezpeļņas organizāciju starptautiskos kontaktus un 

ir ECAD un Veļikijnovgorodas projekta “Sadarbība – mūsu pilsētas 
bez narkotikām” donore, tika publiskots šīs organizācijas lēmums 
atklāt savas pārstāvniecības Sanktpēterburgā un Veļikijnovgorodā. 
Pārstāvniecību organizēšanas mērķis šajās pilsētās ir sniegt palīdzību 

pilsoniskās sabiedrības attīs- 
tībai Krievijā, attīstīt partner-
attiecības starp Krievijas 
NVO. 

 
Vizītes rezultāti tika aps- 
priesti Novgorodas apgabala 
Sodu izpildes federālā die- 
nesta pārvaldes vadības 
sanāksmē. Lielu interesi iz- 
raisīja Zviedrijas organizā- 
cijas CRIS pieredze. CRIS 
apvieno bijušos notiesātos un 
palīdz šiem cilvēkiem at- 
griezties sabiedrībā. CRIS 
partneris Veļikijnovgorodā ir 
sabiedriskā organizācija - 
“GRAŅI”. 
 Novgorodas apgabala Sodu 

izpildes federālā dienesta pārvaldes vadība nolēma atbalstīt KRIS un 
“GRAŅI” darbu, palīdzēt ieviest pozitīvo starptautisko un Krievijas 
pieredzi no ieslodzījuma vietām atgriezušos cilvēku resocializācijas 
jautājumos. 

Zviedrijas sabiedriskā organizācija SMART nodarbojas ar 
narkomānijas, alkohola lietošanas un tabakas smēķēšanas profilaksi 
skolēnu vidū, stimulējot pozitīvu uzvedību un slēdzot individuālus 
līgumus ar pusaudžiem. Šīs organizācijas pieredze ir interesanta tāpēc, 
ka 250 Novgorodas pusaudži ir parakstījuši līgumus, kuros apņemas 
nelietot psihoaktīvās vielas. Tāpēc tikšanās ar SMART vadību deva 
iespēju precizēt dažas līguma metodes tehnoloģijas. 
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2006.gada 1. un 2.jūnijā 
Pirmais paziņojums! 

CĪŅA PRET PASAULES APDRAUDĒJUMU – NARKOTIKĀM! 

Laipni lūdzam, 
Izberbaša,  

Dagestana! 

     JAUNA PILSĒTA! 


