
 

Mariinkas pilī Sanktpēterburgā no 20. līdz 
21.aprīlin notika Krievijas ECAD jubilejas 
konference, kuru organizēja Krievijas ECAD 
reģionālā nodaļa un ECAD Valdes locekļi no 
Sanktpēterburgas Likumdošanas Sapulces. 

 
Konference, kas bija veltīta organizācijas 

darba 5.gadadienai Krievijā, sapulcināja ap 
140 dalībniekus no 30 Krievijas un 
autonomo republiku pilsētām, mēru 
vietniekus, administrāciju vadītāju pār- 
stāvjus, Narkotiku aprites kontroles federālā 
dienesta virsniekus, universitāšu profesorus 
un studentus. 
Ārvalstu viesu vidū 

bija Helsinku pilsētas 
mēra vietniece Paula 
Kokkonena, Rīgas Narkomānijas profilakses 
centra pārstāvji, ECAD pārstāvniecības 
Latvijā direktors, kā arī organizācijas 
direktors Tomass Halbergs. 

 
Konferences programma bija ļoti piesāti-
nāta, organizētāji bija īpaši akcentējuši fede- 

rālo, reģionālo un vietējo varas orgānu kon- 
krētās funkcijas un to lomu valsts anti- 
narkotiskajā politikā. Šajā sakarā ļoti svarīgi 
ir veicināt jaunas Valsts antinarkotiskās 
politikas koncepcijas attīstību Krievijā. Šī 
Koncepcija pamatojas uz konflikta metodi, 
un to izstrādā ECAD Antinarkotiskās 
politikas centrs Sanktpēterburgā. 

 
Konferences dalībnieki apsprieda paš- 

reizējās valsts antinarkotiskās politikas 
nepilnības, proti, tās politikas, kuras pirms 
pieciem gadiem vispār nebija. 

Narkotiku aprites kontroles federālā 
dienesta Ziemeļ- 
rietumu kvalifikā- 
cijas paaugstināša-

nas institūta priekšnieks Viktors Fadejevs 
īsumā rezumēja šobrīd pastāvošos nar- 
komānijas problēmas risinājuma veidus:  

“Problēma šobrīd tiek risināta starpresoru 
līmenī. Mums jāizveido zināma antinar- 
kotiska telpa...” 

Turpinājums 4. lpp  

No 3. līdz 9. aprīlim Sanktpēterburgā notika 
“Jaunatnes samits 2006: Globālas 
atbildības veidošana”. 2006.gada februārī 
un martā Sanktpēterburgas skolēni no 7 
skolām vāca nepieciešamos materiālos, 
apsprieda problēmas un to risinājuma 
veidus vairākos “apaļajos galdos”, par 
darbības centru izmantojot 243.skolu. 

2006.gada 23.martā 243.skolas konferenču 
zālē, kuru patronē Sanktpēterburgas Valsts 
universitātes Austrumu fakultāte, notika 
sanāksme, kurā Jaunatnes samita dalībnieki 
no Sanktpēterburgas skolām prezentēja 
sabiedrībai sava darba rezultātus un 
parakstīja iepriekšēju rezolūciju, kuras 
materiāli tika vēlāk iekļauti skolēnu un 
studentu kopīgajā rezolūcijā, kas adresēta 
Lielā astotnieka valstu prezidentiem. 
Sanāksmē piedalījās Sanktpēterburgas 
Valsts universitātes pārstāvji, citu pilsētas 
augstskolu, sabiedrisko organizāciju 
pārstāvji, pašvaldību deputāti un žurnālisti. 

Jaunatnes samita dalībnieki, kas bija 30 
valstu pilsoņi (tostarp Kanādas, Armēnijas, 
Albānijas, Itālijas, ASV, Japānas, Turcijas, 
Peru, Francijas u.c.), pārstāvēja 42 
augstskolas un 7 vidējās mācību iestādes. 
Samits tika organizēts sakarā ar Krievijas 
Federācijas prezidēšanu “Lielajā As- 
totniekā” un to organizēja Sanktpē- 
terburgas Valsts universitāte. 

“Apaļajos galdos” jaunieši apsprieda 
šādus svarīgus tematus: 

Izglītības pieejamība un tās kvalitāte 
Ekstrēmisma izplatības ierobežošana 
HIV un narkomānijas izplatības ierobežošana 

jaunatnes vidū 
Jaunatnes stāvokļa galvenie jautājumi, kam 

jāpievērš “Lielā astotnieka” līderu īpaša 
uzmanība 

Starp pēdējiem galvenajiem jautājumiem 
bija “Lielā astotnieka” valstu jaunatnes 
politikas projektu atbalsta fonda izveide, 
jaunatnes politikas grupas izveide ”Lielā 
astotnieka” ietvaros. 

”ECAD Krievijā – 5 gadi” 
jubilejas konference 

Jaunatnes samits 2006: 
Globālas atbildības 
veidošana 
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Mariinkas pils Sanktpēterburgā, Lielā Zāle, ECAD direktora Rīgā A. Vilka uzstāšanās 

      ECAD KONFERENCE 



ECAD un Veļikijnovgorodas administrācija 
kopīgiem pūliņiem aprīļa beigās organizēja 
semināru, kura temats bija milicijas cīņa ar 
narkotiku nelegālo izplatīšanu. 

 
Semināra organizēšanā piedalījās ap 30 

cilvēki, sava darba profesionāļi no daudzām 
Krievijas pilsētām, arī no Maskavas.  

Zviedrijas pusi seminārā pārstāvēja valsts 
organizācijas “Mobilizācija pret narkotikām” 
vadītājs Valters Kegjo, kurš nodarbojas ar 
policijas darba jautājumiem, kas saistīti ar 
narkotikām. 

 Semināra dalībnieki apsprieda speciālo 
policijas vienību veidošanas nozīmi cīņā ar 
nelikumīgu narkotiku izplatīšanu ielās un 
darba ar aktīvajiem narkomāniem sva- 
rīgumu. Vissvarīgākais, pēc dalībnieku do- 

mām, ir atklātās narkotiku pārdošanas 
novēršana uz tā saucamajām “skatuvēm” un 
ielās, tā vietā, lai šķiestu spēkus dzenoties 
pēc lielajiem tirgotājiem.  

 
Ļoti svarīga diskusija izraisījās jautājumā 

par turpmāko sadarbību starp sociālajiem 
dienestiem un policiju. Jaunos narko- 
atkarīgos ir jānoskaidro pēc iespējas agrāk 
un palīdzība tiem jāsniedz pēc iespējas ātrāk, 
lai pirmās lietošanas reizes nepārvērstos par 
aizraušanos un atkarību, un tiktu pār- 
trauktas jau sākumstadijā. 

Valters Kegjo uzsvēra, ka Zviedrijas 
likumos ir noteikts: “narkotiku esamība 
asinīs un to lietošana jau pati par sevi ir 
noziegums, kam piemērojams sods.” Šis li-
kums paredz iespēju strādāt ar jaunajiem  

narkoatkarīgajiem produktīvāk jau no paša 
nelikumīgās apreibināšanās ar narkotis- 
kajām vielām sākuma. 

Veļikijnovgorodas pilsētas mēra vietnieks 
Boriss Spicins un ECAD projektu ko- 
ordinatore Olga Vasiļjeva šo konferenci 
senajā Krievijas pilsētā bija noorganizējuši 
nevainojami. 

 

Šā gada 27.aprīlī ECAD 
pārstāvniecība Rīgā sadarbībā 
ar Rīgas Narkoatkarības pro- 
filakses centru, informācijas 
ağentūru ”Rossbalt” un Rīgas 
Stradiņa universitāti orga- 
nizēja konferenci “Dzīve bez 
narkotikām”. 

Konference notika Rīgas 
Domes ēkā, uz konferenci 
atbrauca pārstāvji no Lietuvas, 
Igaunijas, Krievijas un Zvied- 
rijas.  

Konferences uzdevums bija 
izanalizēt esošo situāciju un 
tās attīstības tendences Baltijas 
jūras reģiona valstīs, noteikt 
kopīgās kooperācijas virzienu 
šajā jomā, kā arī cīņas un profilakses kopīgos 
virzienus. 

Rīgas pilsētas pašvaldības direktora 
vietnieks kārtības un drošības jautājumos 
Modris Jaunups konferenci atklāja ar 
vārdiem, kuros uzsvēra rūpes par jauno 
paaudzi kopīgajā cīņā pret narkotiku 
pārmērīgu un nelikumīgu lietošanu.  

Viņš teica: 
“Mūsu pamatuzdevums šodien ir zināt, kā 

palīdzēt jaunajiem cilvēkiem izvairīties no 
draudiem, kas rodas nepareizas izvēles rezultātā. 

 Mums ir jābūt priekšstatam, kā nodrošināt 
jau-niešus ar informāciju par to ļaunumu, kas 
stāv aiz narkotikām, kā piedāvāt jauniešiem 
veselīgu alternatīvu, kas būtu aizraujoša un 
jautra.” 

Konferences dalībnieki uzskata, ka 
neraugoties uz to, ka viņi atbalsta ilgstošu 
un pastāvīgu politiku “Dzīves bez 
narkotikām” kontekstā, milzīgu nozīmi 
iegūst narkotiku situācija tieši šobrīd. 

 Ir jābūt informētiem par visām 
problēmām, kas saistītas ar profilaksi un 
cīņu pret narkomāniju, jāzina likumdošana 
un preventīvā prakse, kā arī stratēģiju un 
atkarības profilakses plānu perspektīvas. 

ECAD direktors Tomass Halbergs kon- 
ferences laikā uzsvēra: 

“Es neatbalstu šļirču apmaiņas programmas, 
kuras Zviedrijas valdība pieņēma 2006.gada 
26.aprīlī. Nākamais solis no viņu puses varētu 
būt injekcijas kabinetu atvēršana un sterilu šļirču 
izdalīšana narkomāniem, bet pēc tam, iespējams,  

bandītu apmācīšana — kurās 
ķermeņa vietās sist guļošos, 
lai viņi nekļūtu pēc tam par 
invalīdiem.” 

 
Rīgas Atkarības profi- 
lakses centra direktore 
Aelita Vagale teica, ka 
konferences lielākais sas- 
niegums bija iespēja 
uzzināt par profilakses 
metodēm kaimiņu valstīs, 
kā arī ideju apmaiņa par 
jaunu sadarbības stra- 
tēģijas veidošanu nākotnē 
starp dažādām institū- 
cijām. 

 
Konferences laikā Rīgas pilsētas ad- 

ministrācija Kārtības un drošības komitejas 
direktora vietnieka Modra Jaunupa personā 
un Rīgas Atkarības profilakses centra 
direktores Aelitas Vagales personā 
parakstīja Nodomu vēstuli par piedalīšanos 
ECAD jaunatnes profilakses programmā 
“Eiropas jaunatne”.  

Piedalīšanās šajā projektā dod Latvijai 
iespēju kopā ar 11 citām Eiropas valstīm 
veikt pētījumu, kā arī apmainīties ar efek- 
tīvāko narkomānijas profilakses pieredzi 
vietējo administrāciju līmenī. 

 
Andrejs Vilks, 

ECAD pārstāvniecības Latvijā direktors  

ECAD apmācība Krievijas miličiem 

RĪGA: konference “Dzīve bez narkotikām” un Nodomu vēstule 

Aelita Vagale (Atkarības profilakses centrs), Tomass Halbergs (ECAD) 
un Modris Jaunups (Rīgas pilsētas Kārtības un drošības komiteja) 

  JAUNA PILSĒTA! 

Laipni lūdzam, 
Kadžarana, Ar-

mēnija!  



“Par valsts politiku šajā jomā var runāt kopš cariskās Krievijas laikiem. Taču 
laiks un vieta ļauj tikai īsumā minēt galvenos etapus un problēmas. 

Aplūkosim īsumā antinarkotisko politiku no brīža, kad Krievijā tika sperts 
solis narkotiku legalizācijas virzienā. 

Šajā nolūkā definēsim jēdzienu “legalizācija”. Ar narkotiku legalizāciju mēs 
saprotam grozījumus likumos par narkotiskajām un psihotropajām vielām 
nolūkā atļaut to tirdzniecību kā parastu preču tirdzniecību un atļaut tās 
izmantot kā apreibinošas vielas. 

Šeit jāatzīmē, ka praksē var pastāvēt “slēptā legalizācija”, proti, 
antinarkotiskie likumi ir, bet to normas masveidā tiek pārkāptas, un attiecīgu 
valsts institūciju adekvātas reakcijas nav. 

Šobrīd Krievijā tāda situācija ir izveidojusies ar Krievijas Federācijas 
Administratīvā kodeksa normām, kas aizliedz lietot narkotikas 
nemedicīniskiem mērķiem. Šāda situācija nav pieļaujama, taču kas katrā 
federācijas subjektā tiek darīts, lai to novērstu, – nav skaidrs.  

Uzskatu, ka konferences svarīgākais uzdevums ir sniegt atbildi uz 
jautājumu:  

“Kas konkrēti ir jāmaina valsts antinarkotiskās politikas 
koordinācijas, normatīvi tiesiskās un organizatoriskās nodrošinā- 
tības jomā, lai mazinātu slēptās narkotiku legalizācijas mērogus 
katrā Krievijas subjektā, katrā pilsētā?” 

Atgādināšu, ka pirmais mēģinājums Krievijā legalizēt narkotikas veiksmīgi 
tika īstenots 1990. gadu sākumā. Tas bija iespējams, pateicoties tiem 
politiskajiem procesiem, kas tobrīd risinājās Krievijā. Tajā laikā narkopolitikas 
liberalizācija daudzās Rietumeiropas pilsētās daudzējādā ziņā atstāja 
atbilstošu ietekmi uz Krievijas politiķiem. 

Iespējams tieši tāpēc, katrā ziņā tieši šajā laikā, Krievijā tika pieļauta 
rupjākā kļūda antinarkotiskās politikas jomā. Visaugstākajā līmenī tika 
pieņemti dokumenti, kuros narkotiku lietošana tika pielīdzināta cilvēka 
dabiskajām tiesībām. Atbilstoši notika likumdošanas dekriminalizācija, proti, 
no KF Administratīvā kodeksa (44.pants) un no KF Kriminālkodeksa 
(224.3.pants.) tika izslēgti panti, kas paredz atbildību par narkotiku 
nemedicīnisku lietošanu. Mūsu jaunā, un līdz ar to nenobriedušā, atdarinošā 
demokrātija mums to visu piedāvāja kā izšķirošu soli tās turpmākās attīstības 
virzienā.  

Mums beidzot ir jāizlemj, vai pie Cilvēka neatņemamām tiesībām pieder 
tādas apšaubāmas garīgās vērtības, kā tiesības uz pornogrāfiju, seksuālo 
minoritāšu klaigājošu, nekaunīgu un agresīvu reklāmu, un tajā skaitā arī 
narkomāna tiesības uz bezmaksas (uz nodokļu maksātāju rēķina) devām un 
šļircēm, tā paša narkomāna tiesības uz apkārtējo pavedināšanu, inficēšanu ar 
AIDS, dzīves līmeņa pazemināšanu, ģenētisku izdzimšanu? Ļoti svarīgi ir 
tas, ka jaunās Koncepcijas projektā tas ir skaidri formulēts. 

 Krievijā, kas sāka veidot demokrātisku sabiedrību, no 1994.gada vēl 
gandrīz desmit gadus sekmīgi darbosies politiskie spēki, kas ieinteresēti 
paplašināt narkotiku tirgu antinarkotisko aizliegumu mīkstināšanas ceļā, 
proti, narkotiku “legalizācijas” ceļā. 

Līdz 2003.gadam, tas ir, faktiski līdz Krievijas Federācijas Valsts narkotiku 
kontroles komitejas izveidošanai, narkotiku legalizētājiem, ja neskaita ECAD, 
valstī vispār nebija oponentu, un tāpēc aizliegto narkotiku legalizācijas ideja 
Krievijā pēdējo 15 gadu laikā ieguva ļoti daudz atbalstītāju. 

Tagad aplūkosim, kādu pretdarbību šiem negatīvajam politiskajam 
procesam Krievijā centās veikt Starptautiskā organizācija “Eiropas pilsētas 
pret narkotikām (ECAD)”. 

Atzīmēšu galvenos momentus ECAD darbībā Krievijā un ko šajā laikā 
izdevās paveikt: 

• Sanktpēterburgā darbu sāk ECAD oficiālais pārstāvis Georgijs 
Zazuļins, un par ECAD Valdes locekli no Sanktpēterburgas tās 

gubernators ieceļ Sanktpēterburgas Likumdošanas sapulces deputātu A. 
Kramarevu; 

• lai atainotu tā laika politisko atmosfēru, atgādināšanu, ka 2001.gada oktobrī 
Krievijas Federācijas Drošības Padome pieņēma lēmumu, kas fede-
rācijas subjektus aicināja izveidot profilaktiskā darba organizācijas 
nodaļas iedzīvotāju narkotizācijas jomā, – nodaļas, kas spētu vadīt un 
koordinēt visu teritoriālo antinarkotisko struktūru darbu. Mēs rūpīgi 
izpētījām šo jautājumu un ar pārliecību varam teikt, ka neviens 
Ziemeļrietumu (un vispār Krievijas) subjekts praktiski nekādā veidā 
nenoreaģēja uz šo Drošības Padomes lēmumu, jo tam bija ieteikuma 
raksturs. Šādos apstākļos vajadzēja sākt rīkoties. Tāpēc ECAD valde 
samazināja pilsētas dalības maksu 10 reizes salīdzinājumā ar to, ko maksā 
Eiropas pilsētas, un sāka meklēt partneri. Bija vajadzīgs spēcīgs sabiedrotais 
un par tādu kļuva Sanktpēterburgas Valsts universitāte; 

• Sanktpēterburgas Valsts universitātes rektore Ludmila Verbicka agrāk par 
pārējiem apzinājās narkotiku apdraudējumu un palīdzēja pacelt cīņas ar 
narkotiku legalizāciju tehnoloģiju politiskajā līmenī, kopīgi ar Starptautisko 
sabiedrisko bezpeļņas organizāciju “Eiropas pilsētas pret narkotikām 
(ECAD)” atverot universitātē Starptautisko antinarkotiskās politikas 
centru (SPbVU/ECAD Centrs); 

• 2002.gadā tika atvērta ECAD filiāle Krievijā Sanktpēterburgas reģionālās 
sabiedriskās organizācijas “Pilsēta pret narkotikām” personā; 

• tas ļāva iniciēt starptautiskus antinarkotiskos projektus. Tā no 2002. līdz 
2004.gadam uz SPbVU/ECAD Starptautiskā antinarkotiskās politikas 
centra bāzes tika īstenots starptautiskais projekts “Antinarkotisko stratēģiju 
attīstība Ziemeļrietumu federālajā apgabalā”. Projekta ietvaros tika 
organizēti 14 starptautiski semināri, kas pētīja narkotiku problēmu no 
starpnozaru pieejas pozīcijām. Šo semināru materiāli kļuva par pamatu 
speciāliem maģistrantūras programmas “narkokonfliktoloģija” mācību 
priekšmetiem. Par programmas vadītājiem kļuva Konfliktoloģijas katedras 
vadītājs politisko zinātņu doktors, profesors Aleksandrs Strebkovs un 
ECAD pārstāvis Krievijā Georgijs Zazuļins;  

• ECAD aktīvā darbība Krievijā piesaistīja daudzu Krievijas pilsētu 
administrāciju godprātīgu speciālistu uzmanību, kurus uztrauca 
narkomānu skaita nepieredzētais pieaugums. Sākot ar 2000.gadu vairāk 
nekā 40 Krievijas pilsētas un pašvaldību institūcijas politiski deklarēja savu 
nostāju narkotiku legalizācijas jautājumā. Krievijas ECAD “atzara” 
izveidošana ļāva organizēt tiešu pieredzes apmaiņu cīņā pret narkotikām 
starp Krievijas pilsētām, kas ir ECAD dalībnieces, gan pilsētu 
administrāciju pārstāvjiem piedaloties mūsu semināros, gan ievietojot 
informāciju par veiksmīgiem projektiem Krievijas interneta mājaslapā 
www.ecad.ru, gan arī izpildot valsts pasūtījumu – sagatavot augstskolā 
speciālistus antinarkotiskās vadības jomā jaunajā maģistrantūras 
programmā, “Narkokonfliktoloģija”. 
Izstrādājot Antinarkotiskās politikas koncepciju, mums ir jāņem vērā 

vairākas problēmas, kuras jau ir radušās īstenojot ECAD pasākumus Krievijā.  
Tāpēc viens no valsts antinarkotiskās darbības zemās efektivitātes iemesliem ir 
tas, ka valstī nav sasniegts konsenss, ideoloģija, ko atbalstītu iedzīvotāju 
vairākums. 

Ja šāda Koncepcija, kas nosaka līdzsvaru starp indivīda tiesību ierobežošanu 
un valsts tiesībām uz šādu ierobežošanu, netiek pieņemta, pastāv risks radīt 
eklektisku un iekšēji pretrunīgu sistēmu. 

ECAD rīkoto pasākumu laikā ne reizi vien tika atzīmēts, ka trūkst 
nepieciešamās koordinācijas, jo sadarbība starp visiem procesa dalībniekiem, 
tostarp valsts institūcijām, kas īsteno antinarkotisko politiku un konkrēti 
cīnās ar narkomafiju, ir pārāk vāja...” 

 

Arkādija Kramareva uzstāšanās  “Pieci ECAD gadi Krievijā: rezultāti un perspektīvas” 



Projekta “Eiropas jaunatne” pētnieki no 11 
Eiropas pilsētām š.g. 28 aprīlī tikās 
Stokholmā, lai apspriestu projekta anketas 
pēdējās detaļas.  

Projekta pirmais praktiskais posms sāksies 
2006.gada oktobrī. Taču vienoties par šo 
termiņu nebija viegli, jo skolēnu socioloģisko 
aptauju tradīcijas Helsinkos, Stokholmā, 
Sofijā un dažās citās pilsētās būtiski atšķiras. 

Reikjavīkas pilsētas pašvaldības pārstāve 
Kristina Arnadotira, kas vienlaikus ir arī 
viena no projekta organizatorēm, tikšanās 
laikā prezentēja projekta Progresa ziņojumu 
un programmas “Eiropas jaunatne” 
veidojamo interneta mājaslapu (www. 
seidur.is/youthineurope).  

Pēc viņas uzstāšanās tikšanās dalībnieki 
sāka uzdot praktiskas dabas jautājumus par 
anketēšanas organizēšanu, uz kuriem 
atbildēja islandiešu pētnieki Inga Dora 
Sigfusdotira un Torolfurs Torlindsons. 

Pētnieki, kuri piedalījās pasākumā, stāstīja 
arī par narkoatkarības profilakses darbu 
savās pilsētās.  

Islandiešu projekta koordinatori ierosināja 
organizēt informācijas braucienu pa 
pilsētām, kuras nesen parakstījušas Nodomu 
vēstuli par piedalīšanos projektā.  

Šāda brauciena laikā viņi varētu pārrunāt 
ar projekta dalībniekiem praktiskas detaļas – 
kā šāda veida anketēšana notiek Islandē.  

Dalībnieki šo priekšlikumu novērtēja kā  

mērķtiecīgu, un pirmā islandiešu vizīte šā 
gada jūnijā ir ieplānota uz Rīgu, Viļņu, 
Belgradu un Sofiju. 

 Pēc tam, kad bija apspriesti anketēšanas 
organizēšanas praktiskie jautājumi, pētnieki, 
kuri piedalījās šajā pasākumā, varēja 
personiski aprunāties ar islandiešu ko- 
ordinatoriem, lai anketas jautājumus sas- 
kaņotu ar savas valsts kultūras īpatnībām 
vai apspriestu iespējamās grūtības.  

Viens no diskusijas jautājumiem bija 
anketējamo skolēnu skaits, kas nepie- 
ciešams, lai iegūtu pēc iespējas precīzākus 
pētījuma rezultātus.  

Tikšanās noslēgumā dalībniekus uzrunāja 
Viņa Ekselence Islandes Prezidents Olafurs 
Ragnars Grimsons. Klātesošajiem viņš 
pastāstīja par savu – projekta patrona – 
personisko pieredzi, dalījās iespaidos par 
braucienu uz Sanktpēterburgu un ar patiesu 
līdzpārdzīvojumu runāja par to, cik liela 
nozīme ir sadarbībai narkomānijas novēr- 
ršanā. 

Sākums 1.lpp 
...Narkomānijas problēmas risināšana 
starpnozaru virzienā ir tieši tas, kas 
nepieciešams. Un par šādu virzienu var kļūt 
Konfliktoloģija.” 

Konferences dalībnieki bija vienisprātis 
jautājumā par to, ka municipālās varas 
pilnvarām attiecībā uz antinarkotisko 
politiku Krievijas likumdošanā ir jābūt skai- 
dri formulētām. Šobrīd šādas likumdošanas 
bāzes nav, un tas kavē veidot antinarkotisko 
politiku vietējā līmenī. 

 
Likumdošanas sapulces deputāti Arkādijs 

Kramarevs un Igors Matvejevs šo jubilejas 
pasākumu noorganizēja augstākajā līmenī. 
ECAD galvenais birojs Stokholmā augstu 
vērtē visu konferences organizēšanas darbu, 
kuru paveica ECAD Antinarkotiskās 
politikas centrs un tās vadītājs Georgijs 
Zazuļins. 

Visu konferences dalībnieku vārdā ECAD 

direkcija Stokholmā izsaka pateicību šā 
pasākuma rīkotājiem par patiesi krievisko 
viesmīlību un iespēju piedalīties brīnišķīgā 
ekskursijā pa Pēterburgu un uz Katrīnas pili 
Puškinas pilsētā. 

Projekta “Eiropas jaunatne” pētnieku  tikšanās  ECAD Krievijā – 5 gadi 

Preses konference 

IV   BALKĀNU  KONFERENCE 
Burgasa, Bulgārija 

Pirmais paziņojums! 
ECAD Balkānu pilsētu tīkla radīšana un attīstīšana 

2006. gada 5. un 6. oktobrī 


