
2005.gada 16.septembrī ECAD Anti- 
narkotiskās politikas centrā un Sankt- 
pēterburgas Universitāte notika seminārs 
„Administratīvi teritoriālās izglītības 
antinarkotiskā mērķprogramma. Ko 
nozīmē mērķprogramma?” 

 Semināra dalībnieki saņēma žurnāla 
„Sanktpēterburgas Valsts Universitāte” 
speciālizlaidumu, kas veltīts antinarkotiskās 
profilakses un Krievijas Narkotiku aprites 
kontroles federālā dienesta (NKFD) 
starpresoru sadarbības struktūru pro- 
filakses jomā novērtēšanas kritērijiem. 

Centrs piedāvāja izdales materiālu, kurā 
var iepazīties ar NKFD valsts programmu 
narkomānijas izplatības profilaksei. 

Programma paredz atrisināt šādus 
uzdevumus: 

• Veikt mērķtiecīgu darbu narkomānijas 
izplatības un ar to saistīto likum- 
pārkāpumu profilaksei. 

• Ieviest jaunas ārstniecības metodes un 
līdzekļus, kā arī ar narkomāniju slimojošo 
medicīnisko un sociāli psiholoģisko 
rehabilitāciju. 

• Samazināt iespēju nelikumīgi lietot 
narkotikas. 

• Īstenot pastāvīgu kontroli pār narkotiku 
izplatīšanu un nelikumīgu lietošanu KF. 

 
 Sīkāk sk.: www.ecad.ru 

 
14. un 15.septembrī ECAD kopā ar Sida 

Sanktpēterburgā organizēja to Krievijas 
speciālistu apmācību, kuri ir tieši saistīti ar 
antinarkotiskajiem projektiem, pēc LFA 
(Logical Framwork Approach – loģiska 
struktūrveida pieeja) metodes, kas ir 
projektplānošanas metode. 

 
Lasiet turpinājumu 3. lpp. 

     ECAD ZIŅAS 

Kabula. Pirmo reizi, kopš 2001. gadā tika 
gāzta talibu valdība, Afganistānā ir 
samazinājusies opija raža. Audzējamā opija 
platība ir samazinājusies gandrīz par 20 
procentiem, taču, pateicoties labvēlīgajiem 
laika apstākļiem, raža ir samazinājusies tikai 
par 2 procentiem. Tā liecina ANO Narkotiku 
un noziedzības komitejas dati par opija 
situāciju valstī. Kopš 2001.gada, kad talibu 
valdību gāza amerikāņu alianse, opija 
audzēšana un tā pārstrāde heroīnā 
nabadzīgajā Afganistānā atkal ir pieaugusi.     

Šobrīd situācija sāk mainīties pateicoties 
kopīgiem visas pasaules pūliņiem un 
valdības maiņai Kabulā. ANO organizācija – 
Narkotiku un noziedzības komiteja (NNK) – 
rudenī prezentēs jaunu ziņojumu par opija 
situāciju Afganistānā, taču dažas tendences 
ir acīmredzamas jau šobrīd. 

ANO NNK direktors Antonio Maria Kosta 
jau jūnijā, Stokholmā prezentējot ANO 
ziņojumu par narkosituāciju pasaulē, 
pastāstīja, ka Afganistānā ir būtiski 
samazinājusies zemes platība, kuru izmanto 
opija audzēšanai. Saskaņā ar jauno 
ziņojumu, opija ražas iegūšanai bija 
izmantots 131 000 ha zemes, bet šogad – 
103 000 ha. Tas nozīmē, ka zemes platība 
samazinājusies aptuveni par 21 procentu. 
Ražas samazināšanās ziņojumā tiek skaid-  

rota ar vairākiem faktoriem, 
piemēram, ar prezidenta Hamida 
Karzai aicinājumu zemniekiem 
pāriet uz citu sējumu platībām, kā 
arī policijas obligāto darbību un 
oficiālu narkotiku aizliegumu. 
Līdztekus tam arī situācija  pa-
pasaules tirgū ietekmēja intereses 
mazināšanos par narkotikas au-  
dzēšanu, jo pieaugušais nepār- 
strādātā opija piedāvājums izrai- 
sīja cenas samazināšanos nar-  
narkotikas ražotājiem. 
Neraugoties uz sējumu platību 

samazināšanos, ražas apjoms nav īpaši 
mazinājies, daļēji pateicoties labvēlīgajiem 
laika apstākļiem.  

Saskaņā ar ANO NNK aplēsēm ievāktā 
opija daudzums sasniegs aptuveni 4200 
tonnas. Pat ja šis skaitlis ir krietni zemāks 
salīdzinājumā ar 1999.gada rekordražu, 
Afganistāna „būs atbildīga” par 87 
procentiem kopējās opija produkcijas 
pasaulē. 

Valdības programma par piespiedu opija 
ražas platību likvidēšanu acīmredzami ir 
radījusi zināmu efektu. 

Antonio Maria Kosta presē atzīmēja: 
„Draudi piespiedu kārtā likvidēt opija 
sējumu platības ir nostiprinājuši prezidenta 
Karzai pozīcijas, un mēs visi sapratām, ka, 
iznīcinot sējumus, zemniekiem ir jāsaņem 
atbalsts likumīgai ekonomiskai attīstībai”. 

2005. un 2006.gadā Afganistānas 
lauksaimniecības atbalstam tiek piešķirts 
pusmiljards dolāru. Preses konferencē 
Kabulā Kosta uzsvēra, ka Afganistānai ir 
vajadzīgs starptautisks atbalsts. 

„Starptautiskajai sabiedrībai ir jārīkojas 
gudri, lai vienlaikus cīnītos gan ar 
narkotikām, gan ar nabadzību,” teica Kosta. 

Pilns ANO ziņojums atrodams: 
www.undoc.org 
Avots: Drugnews 

Opija raža Afganistānā ir 
samazinājusies ECAD: semināri  

septembrī 

Avots: http://opioids.com 
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Eiropas čempionāts jāšanas sportā, kas 2005 
gada 20.–24.julijā tika organizēts San- 
patrinjano, vienā no pasaulē lielākajiem 
narkomānu ārstēšanas centriem, var kļūt par 
piemēru citiem lieliem 
sporta pasākumiem. 

Bijušie narkomāni pirmo 
reizi organizēja tik liela 
mēroga un nozīmes sporta 
pasākumu. 

Pirmo reizi vēsturē bi- 
bijušie narkoatkarīgie guva 
iespēju paši saviem spē-
kiem atbalstīt antinar- 
kotiskās politikas ideju. 

ECAD šajā pasākumā 
piedalījās kā partneris, lai 
radītu sev reklāmu un 
veicinātu kopīgo  infor-
imētību par Eiropas nar- 
kotiku politiku. 

ECAD uzaicināja arī 
Zviedrijas vadošo jāšanas 
sportisti Malinu Barjardi reklamēt šīs sporta 
sacensības. Organizatori no Itālijas puses 
neslēpa, ka viņa bija pirmā, kas tika 
uzaicināta. Jauna meitene – sportiste ar 
žilbinošu smaidu, turklāt tikko kļuvusi par 
māmiņu, – kas gan spētu piesaistīt lielāku 
uzmanību? 

 
„Es labprāt pieņēmu uzaicinājumu,” teica 

Malina Barjarde. „Visiem bērniem jāaug no 
narkotikām brīvā vidē. Man pašai ir 
paveicies, ka būdama bērns es nesaskāros ar 
narkotikām. Tolaik par tām pat nerunāja. 
Man nebūs grūti kļūt par atdarināšanas 
cienīgu modeli. Es zinu, ka tāpat jau esmu 
šāds modelis, neatkarīgi no tā, vai es to 
vēlos. Manā gadījumā labāk ir pacensties 
kļūt par labu piemēru citiem.” 

Var gadīties, ka mēs – tie, kuri cīnās pret  

narkotikām – esam pārāk kritiski, iz- 
raugoties tos, kuri ar savu piemēru var 
piesaistīt citus piedalīties šādos pasākumos.  

Jo ir daudz cilvēku, kuri spēj palīdzēt – 

vajag tikai viņus palūgt.  
Nākamā gada starptautiskā čempionāta, 

kurš notiks Vācijā, organizatora pārstāvis 
uzmanīgi klausījās par ECAD un 
Sanpatrinjano centra sadarbību pirms 
Eiropas čempionāta. Viņš vēlējās uzzināt, kā 
var organizēt šādas sacensības, apvienojot 
sportu un sociālās aktivitātes. 

Arī sabiedriskais finansējums droši vien var 
kļūt par veidu, kā šāda mēroga pasākumiem 
piesaistīt pilsētas un organizācijas. Darbs, 
kas pozitīvā gaisotnē veltīts, lai mainītu 
cilvēku viedokli par narkotikām, varētu 
nozīmēt finansiālu ieguvumu pilsētām, kas 
nākotnē organizēs šādus pasākumus. 

 
Tātad, kā noritēja čempionāts?  

Centrs sacensībās izvirzīja arī savu zirgu, ta- 
ču godalgotu vietu tas neguva. Tomēr pats  

fakts – ekipāžas piedalīšanās čempionātā – 
izsauca vētrainas skatītāju ovācijas, un pats 
par sevi jau bija uzvara. 
 Malinas Barjardas zirgs Baterflajs Flips 

sacensību laikā inficējās 
un nevarēja piedalīties. 
 Spēcīgs negaiss divas 
sacensību dienas ilga 
vairākas stundas, bet, 
neraugoties uz to, or- 
ganizatori par saviem 
pūliņiem guva augstu 
publikas, dalībnieku un 
preses novērtējumu. 
ECAD bija iespēja no- 
nodemonstrēt savus spē- 
kus citā vidē.  Interese 
par mūsu izstādi bija 
liela un mums jābūt 
apmierinātiem ar to, 
kādu Eiropas valstu 
preses uzmanību mēs 
piesaistījām. 

 (Pat Japānas laikraksts ievietoja rakstu par 
Malinu Barjardi un Sanpatrinjano). 

 
Fakti par Sanpatrinjano centru 

•  Aptuveni 1800 bijušo narkomānu dzīvo 
trijās dažādās vietās netālo no Rimini 
pilsētas Itālijā. 

•  Aptuveni 70 procenti cilvēku nelieto 
narkotikas 2 gadus pēc ārstēšanās beigām. 

•  Centram nav valsts finansējuma un 
klīnikā nevar dabūt vietu par samaksu. 

•  60 procentus līdzekļu izdevumu segšanai 
centra uzturēšanai veido privātas dotācijas 
un līdzekļi, kas iegūti pārdodot pašu 
saražoto produkciju. 

 
Tomass Halbergs,  

ECAD direktors 

Narkopolitika: Krievija un Irāna sadarbosies 

Sanpatrinjano centrs: zviedru sportiste kļūst par piemēru 

2005.gada 10.augustā Krievijas NKFD un 
Irānas Islāma Republikas Štābs Cīņai pret 
Narkotikām parakstīja Memorandu par 
sadarbību cīņā pret narkotiku apriti. 

Memorandā formulēta nepieciešamība 
apmainīties ar informāciju par noziedzīgām 
grupām un noziegumu izdarīšanas 
paņēmieniem, kā arī nepieciešamība ap- 
mainīties ar pieredzi abu valstu juridiskajā 
un likumdošanas praksē, un nepieciešamība 
apmācīt dienestu darbiniekus antinar-
kotiskajā jomā. 2004.gada novembrī Irānas 
Republikas Štāba cīņai pret narkotikām 
pārstāvji piedalījās kopīgā profilaktiskā 
operācijā „Kanāls 2004”. 

Krievijas centienus izstrādāt starptautisku 
stratēģiju cīņā pret narkotikām, kuras tiek 
ievestas no Afganistānas teritorijas, pilnībā 
atbalsta Irānas Republikas attiecīgie dienesti. 

Krievijas Federācija iestājas par starp- 
tautiskas stratēģijas izstrādi – pretdarbību 
narkodraudiem, kas ietvertu sociāli 
ekonomisko un tiesībaizsardzības kārtības 
darbību kompleksu Afganistānas iekšienē un 
„drošības joslu” izveidošanu valsts iekšienē. 

Avots: narkotiki.ru 

No kreisās: Džakomo Mučioli (Sanpatrinjano centrs), Tomass Halbergs (ECAD), Oke 
Setreuss (ECAD), Kristers Karlsons (KRIS) 

Avots: www.iran-daily.com 



Pēc ilga un skurpoloza darba Latvijas 
Ministru kabinets 16. augustā apstiprināja 
„Narkotisko un psihotropo vielu atkarības 
un izplatības ierobežošanas un kontroles 
valsts programmu 2005. - 2008. gadam”. 

Programmas izstrāde un saskaņošana ilga 
vairāk nekā trīs gadus, tomēr beidzot ir 
tikusi apstiprināta. Tās izstrāde ir balstīta uz 
Eiropas Savienības rekomendācijām, kas ir 
formulētas ES narkotiku stratēģijā 2005. – 
2012.g. Tā paredz globālu starpnozaru 
integrētu un līdzsvarotu stratēģiju nar- 
kotisko un psihotropo vielu piedāvājuma un 
pieprasījuma samazināšanai. Programma 
atbilst Pasaules Veselības organizācijas 
Eiropas reģiona stratēģijai „Veselība – 
21” (veselība visiem 21. gadsimtā). 

Programmā vistiešākā veidā ir ievērotas 
Latvijas Republikai saistošās Apvienoto 
Nāciju Organizācijas Konvenciju (1961, 1971 
un 1988 gg.) prasības. 

Pēc iestāšanās Eiropas Savienībā Latvijai 
saistoša arī virkne Eiropas Savienības tiesību 
aktu, kas gan tieši, gan pastarpināti skar 
narkotiku un to lietošanas izplatības 
apkarošanas jautājumus un ir ņemti vērā 
programmas izstrādes procesā. 

Narkotiku kontroles un narkotisko un 
psihotropo vielu atkarības (narkomānijas) 
ierobežošanas prioritātes Latvijā ir: 
• Narkotiku lietošanas izplatības mazināšana, it 
īpaši jauniešu vidū; 
• Narkotiku atkarības slimnieku (turpmāk – 
narkomānu) rehabilitācijas un resocializācijas 
iespēju palielināšana; 
• Ar narkotiku lietošanu un izplatīšanu, kā arī 

ar narkotiku kontrabandu saistītās noziedzības 
samazināšana; 

• Narkomānijas un ar narkotikām saistītās  

noziedzības kaitējuma Latvijas valsts kopējai 
attīstībai mazināšana un novēršana. 
Programmas mērķis ir sekmēt narkotiku 

piedāvājuma un pieprasījuma samazi- 
nāšanu, ar narkomāniju saistītu veselības 
traucējumu, nāves gadījumu un noziedzības 
samazināšanu. 

Mērķis ir sasniedzams, realizējot ko- 
koordinētu, starpnozaru pieeju programmā 
paredzēto pasākumu un uzdevumu izpildē, 
un sasniedzot sekojošus apakšmērķus: 
• Nodrošināt efektīvu narkomānijas un 

narkotiku izplatības apkarošanā un kontrolē 
iesaistīto institūciju darbības koordināciju un 
starptautisko sadarbību, 
• Nodrošināt uz regulāru un sistemātisku 

narkotiku problēmas risināšanai veikto pasākumu 
novērtēšanu balstītas vispārējās politikas un 
atsevišķu rīcības virzienu plānošanu narkotiku 
piedāvājuma un pieprasījuma samazināšanas 
jomās un garantēt programmas finansējumu; 
• Nodrošināt ilgtermiņa, dažādām mērķa 

grupām pielietojamu profilakses prog- rammu 
izstrādi, nepārtrauktu darbību, koordināciju, 
finansējumu un šo programmu realizēšanas 
kompetences sadalījumu; 
• Pilnveidot rehabilitācijas programmas un to 

pieejamību (tajā skaitā ieslodzījuma vietās), 
starpnozaru un biopsihosociālās (uz bioloģisko, 
psiholoģisko un sociālo seku vienlaicīgu 
novēršanu orientētas) ārstniecības pieeju, kā arī 
izstrādāt un paplašināt dažādas alternatīvas (it  
īpaši narkomānijas izraisīto sociālo un 
bioloģisko seku mazināšanas) programmas; 

• Pilnveidot koordināciju, sadarbību un in- 
formācijas apmaiņu starp narkotiku piedāvājuma 
samazināšanā iesaistītajām tiesībsargājošajām 
iestādēm (policiju, muitu, robežsardzi, u.c.) un 
apvienot šo iestāžu kopīgu informācijas sistēmu; 

• Nostiprināt juridisko bāzi, struktūru un 
resursus Latvijas nacionālās uzraudzības 
sistēmas darbības nodrošināšanai - datu 
apkopošanai, analīzei un izplatīšanai saskaņā ar 
Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības 
centra prasībām; 
• Izstrādāt narkotiku un narkomānijas 

izplatības apkarošanā iesaistīto speciālistu 
apmācību plānus, dažādu jomu un pasākumu 
novērtēšanas kritērijus, un veikt sistemātisku un 
regulāru visu ar narkotiku izplatību saistīto 
faktoru un to seku, tajā skaitā šīs programmas 
elementu ieviešanas sasniegumu, novērtēšanu.  
Daži plānotie Programmas īstenošanas bū- 
tiskākie rezultāti varētu būt: 
• Ar narkotikām saistītās noziedzības 
ietekmes uz kopējo sabiedrības drošību 
samazināšanās; 
• Narkomānijas izplatības un tās negatīvās 
ietekmes uz vispārējo sabiedrības veselību 
un labklājību samazināšanās;  
• Ar narkomānijas diagnozi, intoksikāciju 
vai kaitējošu lietošanu saistīto nāves 
gadījumu, kā arī pirmreizēji reģistrēto 
pacientu, īpaši līdz 25 gadu vecu personu 
vidū, noturīga un būtiska samazināšanās. 

Programmas īstenošanā ir iekļautas 
Iekšlietu, Veselības, Labklājības, Finansu, 
Tieslietu un citas ministrijas, kā arī 
pašvaldības. Tiek paredzēts, ka prog- 
rammas īstenošana trīs gadu laikā izmaksās 
gandrīz 7 miljonus LS (ap 12 miljoniem 
EUR). Jāatzīst, ka programmas minēto 
rezultātu sasniegšana vislielākā mērā ir 
atkarīga no tās vadības (menadžmenta). 
Cerēsim, ka tā konsekventi tiks īstenota arī 
praksē.             

Andrejs Vilks,  
ECAD Latvijas biroja vadītājs 

Jaunā narkotisko vielu ierobežošanas un kontroles 
valsts programma tiek pieņemta Latvijā  

ECAD antinarkotiskā apmācība 

2005.gada 14. un 15.septembrī viesnīcas 
„Dostojevskis” konferenču zālē notika divu 
dienu kursi, kuros tika apgūta LFA projektu 
plānošanas metode. Apmācāmo grupā bija  
antinarkotiskās politikas līderi no ECAD pil- 

sētām: Veļikijnovgorodas, Jekaterinburgas, 
Kandalakšas (Murmanskas apgabals), Per- 
mas, Stupinas (Maskavas apgabals) un 
Sanktpēterburgas. 

LFA mērķtiecīgas plānošanas metodi 
mācīja Sida konsultante Kari Ertengrena, 
demonstrējot secīgu darbību algoritmu, ko 
veido 9 pakāpes. Pēc tam dalībnieki 
apvienojās trijās „projektu grupās” un 
mēģināja pielietot šo metodi antinarkotiskās 
politikas jomā. 

Sākumā atslēgas problēma projekta 
izstrādei bija noformulēta ļoti plaša – 
„Sabiedrības nesagatavotība cīņai pret narko- 

epidēmiju”. Pēc tam, kad tika izietas četras 
pakāpes, problēma tika konkretizēta -   „Kā 
uzlabot Krievijas un Zviedrijas sadarbību 
antinarkotiskās politikas jomā”, bet 
“projekta grupas” apvienojās vienā.  

Kas no tā visa iznāca – būs lasāms Kari 
ziņojumā. Kad šis ziņojums būs gatavs, mēs 
to publicēsim savā interneta mājaslapā. 

Tiem, kuri vēlējās, taču nevarēja piedalīties 
apmācībās, mēs www.ecad.ru esam publicējuši 
LFA teoriju un „Problēmu koka” attēlus. 

Georgijs Zazuļins, 
ECAD Krievijas biroja vadītājs 

 

Sida konsultante Kari Ertengrena 



Pēdējā pusgadsimta laikā Eiropas sabiedrības eksperimentēja un vērtēja rezultātus gan organizatoriskai, gan liberālai pieejai narkotiku lietošanai 
un narkomānijai. Mūsu pārdomas par šiem jautājumiem vedina mūs noraidīt narkotiku lietošanu. Mūsu veselības vārdā. 

Āfrika pastiprina cīņu pret narkotikām 

Starptautiskā komiteja cīņai pret narkotikām 
(SKCN) 2005. gada martā, prezentējot 
2004.gada pārskatu, atzīmēja, ka Āfrika ir 
pasaulē vājākā vietā cīņā pret narkotikām, jo 
šīm valstīm nepietiek līdzekļu cīņai pret 
narkomāniju. 

„Lielākajā daļā Āfrikas valstu nav ade- 
kvātas likumdošanas bāzes un ad- 
ministratīvu kontroles mehānismu pār 
narkotikām, kas visnabadzīgākajā planētas 
kontinentā izvēršas par aizvien lielāku 
problēmu,” atzīmē SKCN. 

Komiteja paziņoja, ka, lai gan kanabiss ir 
problēma numur viens visā Āfrikā, arī 
kokaīna, heroīna un amfetamīnu stimulatoru 
izplatīšana un nelikumīga lietošana ir 
pieaugusi daudzās reģiona valstīs. 

Pēc daudzskaitlīgām konfiskācijām 2004. 
gadā, it īpaši Āfrikas rietumos, Komiteja 
aicināja šā reģiona valstis „pastiprināt cīņu 
pret kontrabandu un narkotiku lietošanu”, 
bet starptautisko sabiedrību – atbalstīt šajā 
lietā Āfriku. Par vienu no pozitīvas attīstības 
piemēriem Āfrikā kļuva 21.–24. augustā 
Portluisā (Maurīcijas sala) organizētā 
starptautiskā konference par narkotisko 
vielu lietošanas novēršanu. 

 Konferencē piedalījās Āzijas un Āfrikas 
delegācijas no dažādām orga- nizācijām un 
starptautisko sabiedrisko organizāciju  

pārstāvji, lai apspriestu narkotisko vielu 
lietošanas problēmas, to lietošanas sociāli 
ekonomiskās sekas un kaitējumu veselībai. 
Šī konference vēsturē ieies kā vieta, kur 
parakstīta Maurīcijas deklarācija, kurā 
pieņemts lēmums par sabiedriskās 
organizācijas AFROCAD (African Cities 
Against Drugs) dibināšanu. 
Ideja izveidot šādu organizāciju jau tika 
apspriesta pirmajā „Pasaules pilsētas pret 
narkotikām” (World Cities Agaist Drugs) 
konferencē 1998.gada 12. un 13.maijā, kas  
notika ECAD aizbildnībā Stokholmas 
pilsētas rātes namā, kur katru gadu tiek 
pasniegta Nobela prēmija.  

Centrālais ECAD birojs atrodas Stok- 
Stokholmā. Šobrīd ECAD ir apvienojušās 
245 pilsētas no 27 Eiropas valstīm un tā ir 
lielākā Eiropas organizācija, kura pārstāv 
miljoniem pilsoņu, kuri apvienojušies vie- 
notam mērķim – Eiropai brīvai no nar- 
kotikām, lai veiktu pasākumus pret 
narkotiku lietošanu saskaņā ar ANO 
konvencijām pret narkotiku legalizāciju un 
lai sekmētu narkotiku lietošanas izskau- 
šanas politiku visā pasaulē. 

Pēc Maurīcijas Nacionālās narkoatkarīgo 
ārstniecības un rehabilitācijas aģentūras 
datiem, dibinot AFROCAD, Portluisā 
piedalījās 325 vietējie un ārvalstu delegāti 
Maurīcijas salas prezidenta Aneruda Jugno 
(Anerood Jugnauth) vadībā . 

AFROCAD ir sabiedriska organizācija, kas 
izvietojusies Portluisā (Maurīcijas salā), un 
kuras mērķis ir veicināt cīņu pret narkotikām, 
izmantojot demokrātiskus līdzekļus, nodrošinot 
zināšanu un pieredzes apmaiņu cīņā pret 
narkotikām starptautiskā un nacionālā līmenī. 
AFROCAD atbalsta demokrātiju un Āfrikas 
pilsētu attīstību. 

                       
 Alberto Karoza, Itālija 

„Antinarko-2005” 
2005. gada 23.–24. julijā Sanktpēterburgā 
notika starptautiskais specializētais forums 
„Antinarko-2005”. 

 Foruma dalībnieki izstrādāja varas- 
orgāniem adresētus priekšlikumus anti- 
narkotiskās darbības pilnveidošanai un ar 
to saistītajiem likumdošanas mehānismiem.   

Forumā piedalījās federālo un reģionālo 
varas institūciju vadītāji, sabiedrisko un 
reliģisko organizāciju pārstāvji un daudzi 
citi. Dažus foruma dalībnieku priekš- 
likumus mēs publicējam šeit: 

 
• Cīņā ar nelikumīgu narkotiku apriti un 

narkotiku lietošanas profilaksē ir jābalstās 
uz narkotisma uzvedības medicīniskajiem 
un uzvedības modeļiem; 
• Skaidri jānoformulē jēdzieni ”narko- 

komānijas profilakse” un „veselīgs dzīves- 
veids”; 
• Jāatbalsta jauno Sanktpēterburgas Valsts 

universitātes speciālistu sagatavošanas 
programmu „Sabiedriskā veselība”; 
• Ziemeļrietumu federālā apgabala re- 
ģionos jāizveido nodaļas narkotiku pro- 
filakses jautājumos, kurām būtu jāatskaitās 
reģiona vadībai par pretestību narkomānijas 
izplatībai reģionos; 
• Jāveic pusaudžu narkomānijas mo- 

nitorings un reģionālo antinarkotisko 
komisiju paspārnē  ekspertu vadībā 
jāizveido krīzes centri; 
• Valstī jāattīsta fiziskā kultūra; 
• Jāvēršas KF Domē un Ziemeļrietumu 

federālā apgabala administrācijā ar 
priekšlikumu izskatīt šos jautājumus 
parlamentā, piedaloties sabiedrisko or- 
ganizāciju pārstāvjiem. 

 
Sīkāk lasiet interneta mājaslapā:  

www.ecad.ru   

Avots: http://am.novopress.info 


