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Varšava ziemā uzņēma ECAD Valdes
padomi
Savu

padomes locekli, uzaicināja Valdes locekļus

Narkotiku

uz pirmo šā gada sēdi februāra beigās.

direktors Antonio Maria Kosta un Baltā

šajā

Nama Narkotiku apkarošanas kancelejas

gadā

direktors

Polijā

Līdztekus tradicionālajai budžeta
apspriešanai

dalību

apstiprinājuši

un

Džons

arī

noziedzības

Volters.

ANO

ar citām valstīm nav liels.

Varšava, kas nesen kļuva par ECAD Valdes

pārvaldes

Tiek

gaidīti

Pagāju-

un pasāku-

aptuveni 400 viesi, tāpēc aicinām ECAD

tika

mu

pilsētām laikus reģistrēties un rezervēt

reģist-

plānošanai

viesnīcu. (Reģistrācijas veidlapas var atrast

rēti

2007. gadā,

mājaslapā www.ecad.net vai www.ecad.ru.)

tikai 40

tika nolemts

Lielākais ECAD projekts Eiropas jaunatne

atvērt ECAD

pulcēs pētniekus, koordinatorus un visus
ieinteresētos dienu pirms Mēru konferences

pārstāvniecību Bulgārijā.

vai 50 HIV inficēšanās gadījumi.
Varšavas vicemērs Volodzimiers Paščinskis

– 9. maijā. Tiks prezentēti anketēšanas

atzīmēja, ka tādas tikšanās kā tikko pagājusī

atvēršanai

rezultāti deviņās pilsētās, pēc tam tiek

Valdes padomes sēde ir viens no iemesliem,

sākās pagājušajā gadā, pēc IV Balkānu

plānota sabiedriskās apziņas mobilizācijas

kāpēc Var-

konferences Burgasā.

stratēģijas apspriešana.

šava ies-

Gatavošanās

pārstāvniecības

ECAD pārs-

Varšavas varasiestādes uzaicināja Valdi

tāvniecību

apmeklēt divus dienas ārstniecības centrus

Burgasā

narkoatkarīgajiem jauniešiem. Pilsētā ir labi

atbalsta arī

organizēts ambulatorās palīdzības centru

pilsētas
pašvaldība,

tīkls narkoatkarīgajiem.
Narkomānu

augošais

skaits

kopā

ar

tāpat kā

narkotiku zemajām ielu cenām liek Polijas

Stokholmas

varasiestādēm šai problēmai pievērsties ļoti

pašvaldība atbalsta ECAD galveno biroju.

nopietni.
Varšavā ir 1,7 miljoni iedzīvotāju, vairāk

Mēru 14. konferences plānošana Stambulā

nekā 100 000 no tiem laiku pa laikam smēķē

šā gada 10. un 11. maijā ir nonākusi

kanabisu, 8 % pusaudžu 15–16 gadu vecumā

noslēguma stadijā. Jau tagad ir skaidrs, ka

ir smēķējuši kanabisu pagājušajā mēnesī.

konference notiks

līmenī.

Viens grams kanabisa maksā tikpat cik viens

Īslandes prezidents ir apstiprinājis, ka

bigmaks, bet viena ekstazī tablete – tikpat cik

piedalīsies šajā konferencē.

čīzburgers. HIV inficēto skaits salīdzinājumā

visaugstākajā

ECAD SEMINĀRI:

tājās
ECAD.
Iespēja
salīdzināt
narkoatkarīgo
ārstēšanas metodes, dažādas profilakses metodes, kā arī
iespēja piedalīties starptautiskos sadarbības
projektos bija pamatā Varšavas varasiestāžu
lēmumam 1994. gadā parakstīt Stokholmas
rezolūciju.

Narkomānijas sekundārā profilakse un ar narkotikām saistītās noziedzības
novēršana ir ļoti svarīgas jomas, kuras nepieciešams koordinēt pirmām kārtām.
Runa ir par tiem simtiem tūkstošu Krievijas jauniešu, kuri riskē nekļūt par savas valsts
cienīgiem pilsoņiem, par tiem, kuri no apzinīga mēra viedokļa var sagraut visus viņa pūliņus

paaugstināt pilsētas pievilcību investīcijām.
Viss, kas kavē jauniešu agrīnu aizraušanos ar narkotiku lietošanu, tiks analizēts un diskutēts 30. martā Sanktpēterburgas Valsts universitātes
Starptautiskā Antinarkotiskās politikas centra seminārā „Narkomānijas sekundārā profilakse un administratīvā ar narkotikām saistītās
noziedzības novēršana”. Semināra programmā ir ekspertu ziņojumi par šo tematu un dalībnieku uzstāšanās, kuru mērķis ir atrast vajadzīgos
algoritmus, vadības lēmumus un normatīvi tiesiskos dokumentus, kas ļautu īstenot narkomānijas profilakses prioritātes principu pār
ārstniecisko un administratīvās ar narkotikām saistītās noziedzības novēršanas prioritātes principu pār tās krimināltiesisko apkarošanu
reģionālajā līmenī. Seminārā tiks izplatīts speciālais (3748) Sanktpēterburgas Valsts universitātes žurnāla „Izglītības vadības institūciju loma
narkoprofilaksē” izlaidums.

ECAD pārstāvniecība Bulgārijā

Narkotikas skolā un klubos
- reālā situācija un risinājumi

Pagājušā gada oktobrī ECAD organizēja Balkānu IV

Ar tādu nosaukumu 9. martā Rīgā notika zinātniski praktiskais seminārs, kuru

konferenci Burgasā, kuras laikā radās ideja atvērt

organizēja ECAD pārstāvniecība Latvijā un Rīgas

organizācijas pārstāvniecību Balkānos un kuru atbalstīja

Atkarību profilakses centrs. Semināra mērķis bija

vairākas pilsētas. Doma par šādu pārstāvniecību radās

konstatēt

Bulgārijas pilsētā Burgasā, tāpēc šā gada 1. martā ECAD

narkotisko preču piedāvājuma tendences jaunatnes

birojs tiek atvērts tieši tur.

atpūtas vietās un mācību iestādēs.

narkomānijas

izplatības

dinamiku,

Kā atzīmēja RSU rektors profesors Jānis Vētra,
Šā gada sākumā ECAD direktors Tomass Halbergs tikās

viena no smagākajām problēmām Latvijā ir strauja

ar ECAD pārstāvniecības Balkānos jauno direktoru Ivailo

narkotisko un psihotropo vielu izplatība ne tikai izklaides vietās un klubos, bet arī

Dimitrovu un viņu intervēja.

pie skolu un citu mācību iestāžu durvīm. No tiesiskā viedokļa šie sektori ir
visneaizsargātākie.

– Sveicināti, doktor Dimitrov, kādi ir jaunās ECAD
Rīgas pilsētas policijas priekšnieks policijas ģenerālis Andris

pārstāvniecības plāni jūsu pilsēta?
Д-р Ивайло Димитров

Dzenis teica, ka atbildība par narkotiku lietošanas pieaugošās
ģimenei, kurā šī problēma sakņojas.

ir aizbraukt apgūt pieredzi un

Ļoti interesantu informāciju par narkomānijas izplatības

pamācīties pie kolēģiem ECAD
galvenajā birojā Stokholmā, tad
apmeklēt pārstāvniecību Sanktpēterburgā, lai paskatītos, kā
krievu kolēģi strukturē darbu.

Man būs interesanti tikties ar citām NVO un vietējām
varasiestādēm, kas veido antinarkotisko politiku gan
Krievijā, gan Zviedrijā.
Mēs plānojam izveidot paši savu ECAD mājaslapu
bulgāru valodā, tāpēc man ir daudz jautājumu kolēģiem
par to, kā strādā viņu mājaslapas internetā. Dažus
praktiskus jautājumus mēs jau esam sākuši risināt
Burgasā.
Mūsu nākamā reģionālā konference notiks šā gada
rudenī Sarajevā. Mums Burgasā darba kārtībā jau ir
vairāki vietējie semināri, mēs turpināsim arī piesaistīt
jaunas pilsētas Balkānu ECAD tīklā. Drīz iznāks mūsu
pirmais biļetes bulgāru valodā.
–

problēmas risināšanu jāuzņemas ne tikai policijai, bet arī

– Sveicināti! Mana pirmā doma

Doktor Ivo, pēc izglītības jūs esat psihiatrs, ar

narkomānijas problēmām strādājat sen, sakiet, ko jūs gaidat no
sava jaunā amata?

tendencēm (šajā informācijā atspoguļojās arī narkomānijas
profilakses programmas Eiropas jaunatne pirmā pētījuma rezultāti) sniedza
Atkarību profilakses centra direktora p.i. Andris Andersons. Latvijā, kā liecina
pētījuma rezultāti, narkotikas sāk lietot pat jau 11 gadu vecumā. Kopš 2005. gada
Atkarību profilakses centrs pēta, kāds ir stāvoklis narkotiku lietošanas jomā.
Centrs sadarbībā ar Rīgas pašvaldības policiju rīkoja nakts reidus pa Rīgas
naktsklubiem un citām izklaides vietām. Tādējādi izdevās šo problēmu aktualizēt
sabiedrībā un ātri vien pievērst atbildīgo institūciju uzmanību.
Kā seminārā atzīmēja Rīgas Kriminālpolicijas priekšnieks Ints Ķuzis, ir zināms
fakts par to, ka kādā skolā tika atklāts, ka narkodīleris tur ir iekārtojies oficiālā
darbā par sargu. Ints Ķuzis arī teica, ka „narkodīleri parasti ir tādi paši, kā lielākā daļa
pārējo cilvēku, kas nokļuvuši narkobiznesa virpulī. Neviens no šā biznesa neaiziet pats.
Tādā vai citādā veidā, bet dīleri iznes ar kājām pa priekšu, viņu nogalina vai nu
narkotikas, vai kāds no kolēģiem. Šobrīd prognozes Latvijā ir tādas, ka pēc trijiem gadiem
narkobiznesā būs iesaistīti 70 % jauniešu.”
“Viena no lielākajām narkotisko un psihotropo vielu prekursoru kontroles problēmām
ir tā, ka liela narkotiku daudzuma izgatavošanai vajadzīgs pavisam maz izejvielu,
piemēram, no viena litra "ecstasy" prekursora var izgatavot aptuveni 10 000 tablešu.
Visai nelielo ražošanas izmaksu un lielās pelņas dēļ šis noziedzības paveids kļuvis ārkārtīgi
izplatīts".
Lielākā daļa narkotisko

ECAD SEMINĀRI

un psihotropo vielu prekursoru Latvijā nonāk nelikumīgā apgrozījumā Eiropā no
trešajām valstīm, un prekursoru kontroli mūsu valstī visvairāk apgrūtina valsts

Narkomānijas problēmas var risināt dažādos veidos un

ģeogrāfiskais stāvoklis, konkrēti, kopīgās robežas ar Krieviju un Baltkrieviju, kas

Eiropā tas tagad tiek darīts dažādi. Es centīšos izvēlēties

to padara par narkotiku un to izejvielu tranzītvalsti. Mērķis ir panākt, lai pēc

problēmas risināšanas efektīvākās metodes un pastāstīšu

trijiem gadiem tā nenotiktu Latvijas sabiedrību arvien vairāk satrauc arī narkotiku

par tām saviem kolēģiem reģionā.

izplatītāju pieaugošā aktivitāte, kuri nebaidās savu preci tirgot ne tikai klubos un

Tajā pašā laikā mans mērķis ir izplatīt informāciju par

citās izklaides vietās, bet arī skolu tuvumā. Šo apreibinošo vielu ražotāji un

to, kā mēs īstenojam antinarkotisko politiku dzīvē, savā

izplatītāji ir krietni rafinētāki par kaimiņmājas tanti, kas savā vannas istabā dzen

pilsētā Burgasā. Sadarbība ar citām Balkānu valstīm tik

kandžu.

svarīgā jautājumā droši vien būs ļoti interesanta.

Seminārā tika uzsvērts, ka, iespējams, ir pienācis pēdējais brīdis pastiprināt
apkarošanu valsts līmenī, jo nav noslēpums, ka klubos un tamlīdzīgās iestādēs
iekļūst arī nepilngadīgie. Semināra dalībnieki teica, ka

ECAD gada notikums: ECAD pilsētu mēru 14. konference
Stambulā, Turcijā

droši vien vajadzētu izmantot arī amerikāņu pieredzi,

2007. gada 10. un 11. maijā

gada vecumu. Ja klubā, veicot pārbaudi, tiek atrasts

Mēs gaidām aptuveni 400 delegātus, tāpēc
aicinām Jūs laikus reģistrēties un rezervēt viesnīcu!
Papildu informācija mājaslapā www.ecad.net/www.ecad.ru

proti, klubos netiek ielaisti jaunieši, kas nav sasnieguši 21
nepilngadīgais, kurš turklāt ir lietojis alkoholu vai
narkotikas, tad kluba īpašniekam bez jebkādām atrunām
tiek atņemta licence.

Veļikijnovgorodas skolēnu vecāki — pret ķīmiskās atkarības slimību izplatīšanos
Pētījuma „Veļikijnovgorodas skolēnu vecāku attieksme pret ķīmiskās
atkarības slimību izplatīšanās problēmu” rezultāti

mēģinājis lietot narkotikas. Tātad smēķēt un lietot alkoholu

2006.gada novembris-–decembris

rādītāju kritums ir 10. klasē, ko var izskaidrot ar to, ka notiek atlase

Aptaujā piedalījās 8.–10. klašu skolēnu vecāki. No tiem 89 % bija

un 10. klasē tiek uzņemti labākie skolēni.

mēģinājušo skolēnu skaits pieaug no 6. līdz 9. klasei. Neliels šo

sievietes un 11 % – vīrieši, galvenokārt vecuma grupā no 35 līdz 44
gadiem. Lielākajai daļai respondentu ir augstākā izglītība. Savu

Psihoaktīvo vielu lietošanas iemesli. Pēc vecāku domām, galvenie

dzīves līmeni aptaujātie pārsvarā vērtēja kā apmierinošu (46 %) un

iemesli, kāpēc bērns sāk smēķēt, ir interese par visu jauno (38 %) un

normālu – pērkam, ko vajag (40 %).

slikta kompānija (20 %). Galvenie iemesli, kāpēc pusaudži sāk lietot

Aptaujātie apliecināja, ka ir labi informēti par sava bērna paziņu

alkoholu, ir sliktas attiecības ģimenē (31 %), interese par jauno (21 %).

loku – vairāk nekā puse atzīmēja, ka zina visus, vairāk nekā trešdaļa

Narkotiku lietošanu, pēc vecāku domām, var veicināt pirmām kārtām

zināja vispārīgi, ar ko kontaktējas viņu bērni. Informētības līmenis

interese par jauno (41 %) un slikta kompānija (22,6 %).

pazeminās virzienā no mazākajām klasēm uz vecākajām: 71,5 %

Tas nozīmē, ka vecāki nenovērtē savu personisko piemēru, proti,

sestās klases skolēnu vecāku ir pārliecināti, ka zina visus savu bērnu

nenovērtē ģimenes lomu un tiecas pārcelt atbildību uz citiem. Turklāt

paziņas, devīto klašu skolēnu vecāku vidū tādu ir tikai 43,8 %,

56 % pusaudžu ģimenēs ir smēķētāji, 89 % vecāku lieto vieglos

turklāt pieaug atbilžu skaits „zinu vispārīgi” un „slikti zinu” – no

alkoholiskos dzērienus, bet 62 % – stipros alkoholiskos dzērienus.

sestās līdz desmitajai klasei šis skaits pieaug divas reizes.

Veselīga dzīvesveida profilakse. Lielākā vecāku daļa (76,7 %)

Uz jautājumu „Vai bērna paziņu vidū ir cilvēki, kas lieto narkotikas?”
61 % no vecākiem pauda stingru pārliecību, ka šādu paziņu viņu

uzskata, ka valsts vara nevelta pietiekami daudz pūļu, lai attīstītu
profilakses pasākumus.

bērniem nav. Vecāko klašu skolēnu vecākiem mazinās pārliecība par

Konkrētu, ar psihoaktīvo vielu lietošanu un veselīga dzīvesveida

to, ka viņu bērniem nav tādu paziņu – variantu „ceru, ka nav” ir

profilaksi saistītu virzienu, kas veicinātu problēmas risināšanu,

atzīmējuši 42,6 % desmito klašu skolēnu vecāku (sesto klašu skolēnu

vērtējums nepārsniedz 3,5 punktus, maksimālo vērtējumu – 3,54

vecāku vidū šo variantu atzīmēja 22,9 %).

punktus – saņēma pedagogu profilaktiskais darbs skolās, 3,17

Vecāki ir labi informēti par to, kādi simptomi norāda, ka bērns
lieto psihoaktīvas vielas. Visbiežāk nosauktie simptomi bija jauna

punktus saņēma skolēnu profilaktiskās apskates organizācijas, bet
skolēnu brīvā laika organizēšana tika novērtēta ar 3,09 punktiem.

aizdomīga kompānija (56,9 %), naudas patēriņa pieaugums (42,7 %),
mainīgs garastāvoklis (42,7 %), zādzības (39,8 %), bērna noslēgtība,
izvairība (36,7 %). Retāk vecāki psihoaktīvo vielu lietošanu saista ar

PĒTĪJUMA REZULTĀTI

vēlu pārnākšanu mājās (28,2 %), pusaudža nogurumu, ļenganumu
(25,5 %), sliktām sekmēm (22,7 %).

Aplūkojot vecāku atbildes jautājumā par to, kādas ir attiecības ar

Pusaudžu brīvais laiks. Katrs trešais no aptaujātajiem vecākiem
atzīmēja, ka brīvo laiku kopā ar bērnu pavada tikai brīvdienās. Tas

bērnu brīvajā laikā, tika iegūti šādi rezultāti:
•Vecāki, kas pastāvīgi pavada brīvo laiku kopā ar bērnu, biežāk ir

nozīmē, ka lielāko daļu brīvā laika pusaudži pavada patstāvīgi.

atbildējuši, ka attiecības ir labas (87 %), bet vecāki, kuriem nepietiek

Lielākā vecāku atbilžu daļa par bērna brīvā laika pavadīšanas

laika, lai kopā ar bērnu pavadītu brīvo laiku, 5 reizes biežāk izvēlas

formām bija neorganizēta brīvā laika pavadīšana: 64,5 % vienkārši

atbildi „attiecības nav pietiekami labas”.

izklaidējas ar draugiem un 30,9 % bija atzīmējuši „cits” (pārsvarā tas
nozīmē televizora skatīšanos un datorspēles). Organizētās brīvā laika
pavadīšanas formas pārsvarā ir sports (38 %), jaunrades studiju
apmeklēšana (23 %), diskotēkas (10 %). Vecākajās klasēs, pēc vecāku
domām, bērni biežāk izklaidējas ar draugiem, mazāk nodarbojas ar
sportu, – brīvais laiks kļūst mazāk organizēts.
Pusaudžu kaitīgie ieradumi. 31 % aptaujāto vecāku ir pārliecināti,
ka viņu bērns jau ir mēģinājis smēķēt, 32 % vecāku uzskata, ka viņu
bērns ir mēģinājis lietot alkoholu un 0,8 % uzskata, ka bērns ir

•Līdzīga situācija vērojama atbildēs par bērna paziņu loku: 70 %
vecāku, kas regulāri kopā ar bērnu pavada brīvo laiku, zina visus
viņa paziņas, vecāki, kuri reizēm kopā ar bērnu pavada brīvo laiku,
tikai vispārīgi zina bērna paziņu loku, bet vecāku grupā, kas reti kopā
ar bērnu pavada brīvo laiku, atbilde pārsvarā ir „vispārīgi” un
salīdzinot ar citām vecāku grupām, krasi pieaug atbilžu skaits „slikti
zinu”. Turklāt starp iemesliem, kas veicinājuši psihoaktīvo vielu
lietošanu,

„slikta

kompānija”

ieņem otro vietu.
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ganizētāks ģimenēs, kurās regulāri tiek domāts par brīvā
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bērnu,
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pieaug bezdarbība un indivi-
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duālas pastaigas, kā arī pieaug
jautājumu skaits par bērna brīvo

/1. zīm. Pusaudžu kaitīgie ieradumi pa mācību klasēm, %

laiku, uz kuriem grūti atbildēt.

Kas plašsaziņas līdzekļiem ir
eksperts?

Nedervids no Beļģijas?
Sakarā ar stingro Nīderlandes politiku

Holandes varasiestāžu pieņemtie stingrie

attiecībā

pasākumi, lai novērstu narkotikas kul-

uz

nedervidu,

šīs

narkotikas

tivēšanu, skaidro eksperts-kriminologs Tims Boikauts (Tim
Boekhout).
Van Bēka (Van Beek) kungs,

TV piektais kanāls (Pēterburga)
nebeidz iepriecināt ar savu
interesi par samilzušām
sabiedrības problēmām. Nesen
notika diskusija par Domes
frakcijas iniciatīvu pieņemt
likumu, kas ļautu veikt
narkoatkarīgo piespiedu

ka

Holandes

dervidu

kafejnīcas

saņem

no

ne-

Vācijas,

Beļģijas un Francijas.
Klāss

Valks

(Valk),

policijas

Nacionālā narkotiku ekspertu
tīkla pārstāvis pārmet holanKaņepes

diešu nedervida kultivētājiem šā
veida narkotiku ieplūšanu no

audzēšana tiek pārcelta uz kaimiņvalstīm.
Pēdējo

divu

audzēšanas

gadu

pagrīdes

laikā

Vācijas.

nedervida

fabriku

skaits

ir

palielinājies piecas reizes.

Kas ir nedervids?

dēvē

par

stikla

meistaru

rajonu.

attiecībā uz nedervidu pastāv cieša saikne

Astoņdesmit procenti visu pasaules zie-

starp Beļģiju un Nīderlandi.

du tiek vesti no šejienes. No 1985. gada

nozīmē

personiskus

Šī saikne

kontaktus

starp

visas ziedu audzētāju prasmes tika

arestētajiem abās šajās valstīs, nepieciešamo

izmantotas, lai šajā zemē nelikumīgi

aprīkojumu un naudas plūsmu. Holandes

ražotu

policija 2004. gadā pilnībā iznīcināja 50

produktus.

narkotikas,

it

īpaši

kaņepju

Mājas

Tagad Beļģijas varasiestādes sūdzas par
Nīderlandē

pieņemtajiem

stingrajiem

pasākumiem, it īpaši attiecībā uz nedervidu,
kas tiek ražots siltumnīcā, izmatojot augstas
tehnoloģijas

un

Holandes

speciālistu

atbalstu.
Tagad

ir

pilnīgs

pamats

pievērst

uzmanību nedervida kultivēšanai pamestos
šķūņos vai nomaļās fermās.
Pēc nedervida audzēšanas speciālistu
domām, holandiešu kultivatori savus augus
pārved uz Vāciju un Poliju. Iemesls tam ir

Kā

kaņepe,

kuru

sauc

par

„nedervidu”, ir īpaši attīrīta. Vajadzīgās
auga daļas (Cannabis sativa un indica) tika
krustotas un iegūts speciāls kaņepju
paveids, kuru sauca „skunss”. Skunsu
audzēja mājas apstākļos. Sešas ražas
gadā šādos apstākļos varēja dot 2 400
gramus kanabisa.

diskusijā

nais psihiatrs Sergejs Ļitvinovs un
Krievijas fonda „Alkoholismam un
narkomānijai – nē” prezidents Oļegs
Zikovs. Godātais O.Zikova kungs ar
putām uz lūpām mēģināja pārliecināt televīzijas skatītājus par to, cik
bezjēdzīga ir piespiedu ārstēšana.
ārstēšanas problēma tiešām ir disku-

tabla un Krievijas realitātē viennozīmīga
risinājuma šai problēmai pagaidām nav.
Galvenais

ir

tas,

ka

diskusijas

gaitā

O.Zikova kungs skaidri lika noprast, ka
narkotiku

lietošanu

(līdz

ar

to

arī

iegādāšanos un glabāšanu) viņš Krievijā
neuzskata par nelikumīgu. Viņš paziņoja, ka
cietumu un tiek piemērota cilvēkiem, kas
„vēl nav veikuši nekādu noziegumu”.
Pārbaudīju. Nav tā. Federālā likuma „Par
narkotiskajām

vielām”

vielu lietošana bez ārsta atļaujas ir aizliegta.
Interesi izraisa arī cita, mazāk redzama
problēma. Neraugoties uz to, ka pastāv
Narkotiku

mānijas

kontrole,

medicīnas

joprojām ir galvenie narkoun

ar

narkotikām

saistīto

noziegumu eksperti televīzijā, un ļoti šaurā

produkts. Tajā var būt 30–40 % kaņepju

narkologu pieeja, kas bieži vien demonstrē

aktīvās

absolūtu

vielas

THK

cits

psihotropajām

kaņepju

nabinola).

jebkurš

un

40. pantā skaidri un gaiši ir teikts: narkotisko

Valsts

Nedervida paveids skunss ir daudz
nekā

raidījuma

piedalījās Snaktpēterburgas galve-

darbinieki
stiprāks

eksperti

piespiedu ārstēšana būtībā ir salīdzināma ar

pagrīdes siltumnīcas. 2006. gadā šis skaitlis
palielinājās līdz 241.

ārstēšanu 27. februāra raidījumā
„Tagad par galveno”.

Taču lietas būtība ir cita – piespiedu

Nedervids ir nācis no Vestlandes, kas
atrodas netālu no Hāgas, un kuru nereti

Pēc Beļģijas federālās policijas ziņām

MAĞISTRA SLEJA

Kanabisa ražošanas uzņēmumu
platformas (PCN) loceklis saka,

Artjoms Sunami

(tetrahidroka-

nespēju

izprast

antinarkotisko

politiku, ļoti ierobežo diskusijas iespēju
plašsaziņas līdzekļos.

