
Eiropas Savienības stratēģijas un rīcības plāna (2000-2004) 
novērtēšana

1. Kāpēc ir vajadzīga 
novērtēšana? 

Tā kā narkomānijas fenomens, tā cēloņi 
un sekas ir sarežģītas un smagas, politikas 
novērtēšana šajā jomā ir īpaši noderīga. 

Pieļaujot pamatotu spriedumu par sabiedrības 
rīcības ietekmi, proti, spriedums tiek balstīts 
uz zinātniska pamata , novērtēšana palīdz 
noteikt vajadzības, uzlabot atbildes rīcības un 
racionāla līdzekļu sadalījuma atlasi, plānošanu 
un īstenošanu. 

Tā vienlaicīgi palīdz izvairīties no pārlieku 
lielām cerībām, kas nereti tiek liktas uz 

atsevišķiem pasākumiem pirms ir zināma to 
ietekme. 

Šādi novērtēšana var nodrošināt pamatu labāk 
pārdomātām debatēm. 

Eiropā novērtēšanas process, vismaz formāli, 
pakāpeniski tiek uzskatīts par neatņemamu 
pirmsrīcības pasākumu. 

Pēdējos gados dažādu pasākumu (profilakses, 
ārstēšanas utt.) un likumdošanas atbildes 
rīcību novērtēšana ir ievērojami attīstījusies. 

Lai gan šajā jomā vēl ir daudz darāmā, tagad 
ir pieejams liels daudzums literatūras, kurā 
zinātniski dokumentētas atsevišķu atbildes 
rīcību stiprās puses un trūkumi. 

Arī vairākās Eiropas Savienības (ES) dalībvalstu 
stratēģijās un plānos ir paredzēts, ka politikas 
īstenošanas, tās ietekmes (efektivitātes) un 
iesaistīto izmaksu novērtēšana veiksmīgu 
rezultātu sasniegšanas nolūkos būtu jāuzskata 
par prioritāti. 

Dažas dalībvalstis ir ieviesušas plašas attiecīgās 
politikas novērtēšanas programmas, tādējādi 
sniedzot iedzīvotājiem, bieži vien pirmo reizi, 
ieskatu par to, ko, kā un ar kādiem rezultātiem 
veic valsts. 

Tādā veidā novērtēšana nav tikai pasākums, 
kas palīdz uzlabot sabiedrības rīcības 
efektivitāti un iedarbīgumu, bet arī vedina uz 
caurskatāmību, ko sabiedrība demokrātijas 
ietvaros likumīgi ir pieprasījusi jau sen.

Definīcija
Novērtēšana: spriedums par sabiedrības rīcību atbilstoši noteiktām normām un kritērijiem. Spriedums galvenokārt balstās uz 
vajadzībām, kas attiecīgajam pasākumam ir jāapmierina, un uz rezultātiem, kas ir pasākuma sekas.  
(MEANS,1999).

2. Novērtēšana un Eiropas 
Savienības narkotiku 
stratēģija un rīcības plāns 

ES stratēģijā un rīcības plānā (2000-2004) 
atklājas sekojoša tendence– pirmo reizi 
novērtēšana abos dokumentos ir ierakstīta kā 
prioritāte. 

Tā kā šis mērķis ir likumīgs un atspoguļo plašu 
pielietojumu vairākās citās ES darbībās, tad 
uzdevums nebūt nav viegls. 

Pirmkārt, sakarība starp stratēģiju un rīcības 
plānu nav pietiekoši skaidra.

Parasti stratēģija nosaka vadlīnijas, kamēr 
ar rīcības plāna palīdzību tās tiek pārvērstas 
darbībās un precīzākos mērķos. 

Tātad ir jāpastāv secībai un sakarībai starp 
šiem diviem dokumentiem, taču praksē tas 
nereti ir citādi. 

Turklāt, daži izvirzītie mērķi ir ļoti vispārīgi, 
un nav noteikti kritēriji, pēc kuriem izvērtēt 
stratēģijas un plāna stiprās puses un trūkumus, 
sasniedzot izvirzītos mērķus. 

Otrkārt, tā kā novērtēšanas mandāts ir ļoti 
plašs, bez iepriekš īpaši paredzēta finansējuma, 
stratēģija un rīcības plāns, kas paredz 
nesaistītu līdzekļu izmantošanu, ir jānovērtē 
kopumā, proti, visās jomās, kurās paredzēta 
darbība . Novērtēšanas procesam tādējādi 
jāsasniedz trīs mērķi: 

1. Novērtēt, cik lielā mērā tiek īstenoti plānā 
paredzētie pasākumi;

2. Novērtēt, cik lielā mērā plāna īstenošanā 
tiek pielietoti stratēģijas mērķi;

3. Novērtēt ietekmi uz narkotiku fenomenu. 

Pirmais mērķis ir uzskatāms par novērtēšanu 
pasākuma norises laikā, kamēr divi pārējie 
ir galvenie gala novērtēšanas mērķi, kas 
paredzēti 2004. gada pēdējam ceturksnim. 

Lai īstenotu šos grūtos uzdevumus, Komisija, 
kas ir atbildīga par novērtēšanu, pēc Eiropas 
Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centra 
(EMCDDA) pieprasījuma ir izveidojusi vadības 
grupu, kuras sastāvā ir pārstāvji no dalībvalstīm, 
Eiropas Parlamenta, Eiropola, EMCDDA un 
vairākiem Komisijas direktorātiem (Eiropas 
Statistikas biroja (Eurostat), Tieslietu un iekšlietu 
direktorāta (JAI), Veselības un patērētāju 
aizsardzības ģenerāldirektorāta (SANCO). 

Šī vadības grupa ir sanākusi kopā četras reizes, 
lai sastādītu racionālu un pamatotu uzdevumu 
kopumu (nosakot līdzekļus un metodes), kā arī 
lai novērotu novērtēšanas procesu kopumā. 
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3. Līdzekļi stratēģijas un 
rīcības plāna novērtēšanai 

Novērtējot politikas ietekmi uz attiecīgo 
fenomenu, neapšaubāmi iznāk saskarties 
ar ievērojamām tehniskām un zinātniskām 
grūtībām. Tiek pieņemts, ka uz zinātniskā 
pamata ir iespējams noteikt cēloņsakarību 
starp veiktajiem pasākumiem un fenomena 
attīstību noteiktā laika posmā. 

Tā kā sociālās zinātnēs tas ir vispārzināms 
gadījums, tad šo cēloņsakarību noteikt 
ir īpaši grūti, ņemot vērā, ka citi faktori 
(ekonomiskā un sociālā attīstība, citas 
sabiedrības politikas utt.) var būt par 
iemeslu novērotajām izmaiņām. 

Apzinoties, ka šīs vispārējās grūtības 
attiecas arī uz stratēģijas un rīcības plāna 
novērtēšanu, vadības grupa ir centusies 
pasākumu „ierāmēt”, lai šādas grūtības tiktu 
ņemtas vērā jau no paša sākuma un lai tiktu 
izvirzīti reālistiski mērķi. 

Šajā sakarā ir izstrādāti vairāki līdzekļi, kas 
ļauj tuvoties trijiem izvirzītajiem mērķiem 
darbības plāna novērtēšanai.

Tika nolemts, ka plāna izpildes novērtēšanas 
pakāpei (1. fāze) un veiksmīga stratēģijas 
plāna izpildei (2. fāze) jābalstās uz:  
a) aptaujām, kas izsūtītas dalībvalstīm 
un Eiropas institūcijām, lai iegūtu sīkāku 
informāciju par īstenotajām aktivtātēm, 
un b) EMCDDA (skatīt ielogu) sastādīto 
tematisko kopskatu, kurā aprakstīti galvenie 
sasniegumi plāna prioritārajās darbības 
jomās. 

Attiecībā uz novērtēšanas 3. fāzi – ietekme 
uz narkotiku fenomenu – EMCDDA 
un Eiropols ir izstrādājuši līdzekli 
(„momentuzņēmums”), kas apraksta 
narkotiku epidemioloģiskās situācijas 
atbilstošos aspektus un galvenās atbildes 
1999. gadā un 2002.- 2003. gadā (dati 
publicēti 2004. gadā), lai atspoguļotu 
tendences šajā laika posmā. 

Acīmredzami rādītāji un deskriptori 
tika izvēlēti tā, lai tie pēc iespējas vairāk 
atspoguļotu sešus stratēģijā un plānā 
izvirzītos mērķus. Nav iespējams veikt 
ietekmes novērtēšanu (sasaistot politiku ar 
situāciju), balstoties vienīgi uz apkopotajiem 
datiem.

Tāds pats skaidrojošais ierobežojums 
attiecas uz Eirobarometra rezultātiem, ko 
apkopojusi Komisija– 2002 un 2004. gadā 
eiropiešu, it īpaši jaunu eiropiešu, viedokļu 
„momentuzņēmumi” var šķist interesanti, 
taču šos viedokļus nevar uzskatīt par 
ieviestās ES politikas tiešajām sekām, jo īpaši 
runājot par profilakses politiku. 

Tomēr fakts ir tāds, ka pirmo reizi būs 
pieejama detalizēta informācija par 
tendencēm. Vai narkotiku lietošanas 
izplatība jauniešu vidū ir palielinājusies?  

Vai palielinās konfiscēto narkotiku 
daudzums? 

Vai ir uzlabojusies pieeja ārstniecības 
iespējām? 

Šie ir tikai daži jautājumi, uz kuriem var 
atbildēt, izmantojot novērtēšanas līdzekļus. 

Nav šaubu, ka nākamajos gados šī 
informācija un kopsavilkumi sniegs drošu, 
unikālu pamatu, palīdzot noteikt vajadzības, 
sasniegumus un prioritātes nacionālā un 
Eiropas līmenī. 

EMCDDA un Eiropols veicina Eiropas 
Savienības stratēģijas un rīcības  
plāna novērtēšanu narkotiku  
jomā, nododot Komisijas rīcībā 
informāciju, analīzi un metodiskos 
līdzekļus („momentuzņēmumus”  
un tematiskus kopsavilkumus).  
Šo informāciju, analīzi un līdzekļus 
nevar uzskatīt par novērtēšanu kā 
tādu. 

Tāpēc dalībvalstīm ir jāattīsta savas 
novērtēšanas iespējas. Efektivitātei jābūt 
balstītai uz apstiprinātu politisko gribu, 
kas piešķir pilnvaras un nepieciešamo 
finansējumu. 

Tiek uzskatīts, ka dalībvalstis savā rīcības 
plānā izvirza skaidrus un precīzus mērķus un 
nosaka reālistisku termiņu to īstenošanai. 

Vienlaicīgi tiek ņemtas vērā aktivitātes, kuras 
veicina atbilstošas informācijas apkopošanu, 
kā arī īstenoto pētījumu programmas un 
specifiskie pētījumi fenomena izzināšanā, to 
cēloņi un sekas. 

Novērtēšanas ietvaros fenomena ikdienas 
novērošana spēlē nozīmīgu lomu, sniedzot 
informāciju visa īstenošanas procesa laikā, 
kas ļauj regulāri veikt salīdzinājumu ar 
sabiedrības rīcību. 

Tas palīdz izvērtēt sākuma un beigu situāciju 
un spriest par ieguldītajiem centieniem, kā 
arī par to, ko vēl nepieciešams veikt. 

EMCDDA un nacionālie atbalsta punkti šajā 
jomā ir iezīmējuši ievērojamu progresu– pēc 
10 gadu grūta darba ir apkopota, apstrādāta 
un izanalizēta uzticama, objektīva un 
aizvien vairāk salīdzināma informācija par 
epidemioloģisko situāciju, atbildēm un 
politiku. 

Tagad iespējams gūt pārskatu gan par 
fenomenu Eiropas līmenī, gan arī skaidrāku 
skatījumu par atsevišķiem ES reģioniem.

Šie centieni ir jāatbalsta. EMCDDA rādītāju 
un deskriptoru īstenošanas straujā 

4. Nacionālās novērtēšanas 
prakses attīstīšana 

Šī novērtēšana nebūs pilnībā efektīva, 
kamēr tā nevarēs balstīties uz nacionālā 
līmenī veiktu novērtēšanu. Viens no 
iemesliem ir tas, ka vairākums pasākumu, 
kam var būt tieša ietekme uz fenomenu, ir 
dalībvalstu kompetencē. 

Tas ir arī tāpēc, ka ES stratēģija un rīcības 
plāns ne vienmēr skar visas nacionālās 
iniciatīvas– atkarībā no to prioritātēm katra 
dalībvalsts veic īpašus pasākumus, kurus arī 
ir jānovērtē. 

Šādās situācijās ES stratēģijas un rīcības 
plāna novērtēšana var tikt veikta tikai 
papildus nacionālai novērtēšanai. 

Rādītāju piemēri un 
„momentuzņēmumiem” apkopotie 
parametri 

2. mērķis: Ievērojami samazināt 
narkotiku radīto kaitējumu veselībai 

1. rādītājs: Ar narkotikām saistītās 
infekciju slimības 

Parametri: 

a) HIV izplatības līmenis (inficēto %) 
intravenozo narkotiku lietotāju 
vidū; 

b) hepatīta C izplatības līmenis 
(inficēto %) intravenozo narkotiku 
lietotāju vidū;

c) AIDS sastopamības biežums 
saistībā ar intravenozo narkotiku 
lietošanu sabiedrībā kopumā. 

Mērķis: narkotikas
1/2004



izvērtēšana liecina par to, ka vēl ir daudz kas 
jāattīsta, it īpaši datu salīdzināšanas ziņā. 

Tas galvenokārt attiecas uz valstīm, kuras 
pievienojas ES tagad. 

Bez neatlaidības un attiecīgā finansējuma 
Eiropas „momentuzņēmums’’ vairākos 
reģionos un vairākās jomās saglabāsies 
nepilnīgs. 

Tiek spriests par fenomena stāvokļa 
diagnozes kvalitāti un par spēju padarīt 
īstenoto darbību efektīvāku. 

un politiku. Novērtēšanas mehānisms 
nenozīmē vienīgi novērtēšanas protokolu 
(tehnisku un zinātnisku nosacījumu 
kopumu), bet iekļauj arī sakarību noteikšanu 
starp novērtēšanas pilnvarotājiem, vadības 
grupu un novērtēšanas komandu, un, no 
plurālistu vērtējuma viedokļa, arī visus 
pārējos darbības veicējus, kas iesaistīti 
sabiedrības rīcībā, ieskaitot rezultāta 
saņēmējus un iedzīvotājus kopumā. 

Tomēr jāievēro piesardzība, domājot, ka 
tikai zinātne var diktēt politiskos lēmumus. 
Iemesls, kāpēc zinātne to var darīt 
retos gadījumos, ir tāds, ka ne vienmēr 
novērtēšanas atklājumi ir izsmeļoši, tie nevar 
izvairīties no divdomībām un iekļauj lielu 
daudzumu neskaidrību. 

Bieži vien atklājumi paver durvis uz 
vairākiem iespējamiem racionāliem 
scenārijiem. No ekonomiskā viedokļa 
iejaukšanās var būt optimāla, bet no sociālā 
viedokļa tā var izmaksāt ļoti dārgi. Kam par 
to spriest? Noteikti ne tikai zinātniekiem un 
novērtētajiem. 

6. Novērtēšana kā 
pamatotas stratēģijas avots 

Lai novērtējumu būtu iespējams veikt 
pareizi , ir jārada labvēlīgi apstākļi vērtēšanai 
nākotnē. Šāda pasākuma realizēšanai 
jāizveido ietvars, citiem vārdiem, tam 
jāuzliek saistības un robežas, vienlaicīgi 
pieņemot, ka ne visu var pakļaut 
novērtēšanai, tā koncentrējot centienus  
un finansējumu tam, ko var novērtēt. 

Ir jāizstrādā arī novērtējamie dokumenti: 
mērķiem jābūt loģiskiem, reālistiskiem, 
skaidriem un precīziem. Tiem jābūt arī 
pārbaudāmiem, citiem vārdiem, saistītiem 
vai nu ar kvantitatīvajiem datiem vai 
rādītajiem, vai arī ar kvalitatīvajiem datiem 
jeb deskriptoriem. 

Nosakot uzdevumus un mērķus, par 
stratēģijas un rīcības plānu atbildīgajiem 
lēmuma pieņēmējiem, ir jāņem vērā esošās 
informācijas sistēmas, kā arī tās, kas vēl tikai 
tiks ieviestas, lai pārraudzītu pieņemtās 
prioritātes. Viņiem arī jānodrošina 
nepieciešamo pilnvaru un resursu 
piešķiršana informācijas apkopošanas 
jauno instrumentu konceptualizācijai un 
īstenošanai. 

Tomēr tas nenozīmē, ka politiskajam 
lēmumam jābūt atkarīgam tikai no 
informācijas sistēmu tehniskajiem un 
zinātniskajiem ierobežojumiem – ikviens 
zina, ka pastāv neizbēgami politiskie 
lēmumi, par kuriem spriežot ir grūti izvērtēt 
tiešu ietekmi uz narkotiku fenomenu, 
piemēram, nepieciešamību „uzlabot 
starpinstitūciju sadarbību”. 

Turklāt ir nepieciešams saskaņot politisko, 
t.i., lēmumu pieņemšanas, dienas kārtību ar 
zinātnisko, t.i., novērtēšanas, dienas kartību. 

Informācijas apkopošanai un apstrādei 
nepieciešamajam laikam ir jābūt 
prognozējamam, pretējā gadījumā, kā 
tas ir ar pašreizējo stratēģiju un plāniem, 
starplaiks starp sākuma situāciju un 
situāciju, kas ņemta kā paraugs galīgajai 
novērtēšanai, var izrādīties nepietiekams, 
lai redzētu stratēģijas un plānu iespējamo 
ietekmi. 

Varētu būt noderīgi veikt nākamā plāna 
termiņa vidusposma novērtēšanu (ja plāna 
termiņš to atļauj), kas, izmantojot iepriekšējā 
plāna novērtēšanai (2000-2004) sniegtos 
datus, nodrošinātu pietiekamu laika periodu 
fenomena attīstībai, lai nepieciešamības 
gadījumā spētu pieskaņot pieņemtās 
prioritātes. 

Visbeidzot, sastādot jauno stratēģiju un 
jauno plānu, jāņem vērā perspektīvas 
izmaiņas sakarā ar paplašināšanos. 

Pirmkārt, pastāv iespēja, ka jaunajās 
dalībvalstīs atsevišķi fenomena aspekti 
pieprasīs īpašu uzmanību un centienus, 
otrkārt, runājot par atsevišķām tēmām, 
piemēram, nelikumīga narkotiku 
pārvadāšana vai AIDS, situācija 25 
dalībvalstīs visdrīzāk radīs citāda mēroga 
problēmas nekā 15 dalībvalstīs. 

 Tā kā pašreizējā ES stratēģijas un rīcības 
plāna novērtēšana skar tikai 15 dalībvalstis, 
tās ir vienīgās, uz kurām attiecas stratēģiskie 
dokumenti, tomēr ir jāapkopo informācija 
par situāciju, atbildes darbībām un 
pieņemto politiku 10 pārējās dalībvalstīs, 
kura kalpos kā papildus dati fenomena 
diagnozei (iepriekšēja novērtēšana) 
paplašinātā Eiropā. 

Ar šo noteikumu jaunā stratēģija un 
plāns var stāties pretī gaidāmajiem 
izaicinājumiem. 

5. Novērtēšanas integrācija 
politisko lēmumu 
pieņemšanas procesā 

Novērtēšana ir vairāk nekā tikai novērošana 
un pārraudzība, jo novērtēšanas darbībā 
iesaistīts spriedums, kas balstīts uz 
informāciju un analīzi, kuras iegūtas, 
izmantojot zinātniskas metodes. 

Spriedums pauž iepriekšēju piekrišanu 
pamatā esošajiem kritērijiem un to 
nozīmīgumam. 

Svarīgi ir izvērtējamo spriedumu 
iekļaut politisko lēmumu pieņemšanas 
procesā. Novērtēšana nevar pastāvēt bez 
informācijas un institucionalizācijas. 

Novērtēšana ir ne tikai normatīva sprieduma 
pieņemšana uz izziņas elementu pamata, tā 
veido un institucionalizē saikni starp zinātni 

EMCDDA sastādīto tematisko 
kopsavilkumu saraksts 
• Stratēģijas un rīcības plāni
• Koordinācijas mehānismi 

dalībvalstīs 
• Sabiedrības izdevumi dalībvalstīs
• Eiropas Savienības budžeta 

izmaiņas 
• Likumdošanas aktivitātes 

dalībvalstīs 
• Narkotiku lietotāji un legālie 

mehānismi 
• Likumīgās atbildes reakcijas uz 

sintētiskajām narkotikām 
• Likumi par narkotikām un jaunatne 
• Noteikumi par narkotikām, kas 

attiecas uz ārējās vienošanās 
aktiem 

• Novērtēšanas procesu apraksts 
dalībvalstīs 



Mērķis: narkotikas ir virkne pārskatu, ko publicē Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centrs (EMCDDA), kas atrodas Lisabonā. Šie 
pārskati iznāk trīs reizes gadā 20 Eiropas Savienības oficiālajās valodās un norvēģu valodā. Oriģinālvaloda ir franču. To saturu var reproducēt, 
uzrādot avotu. 
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Secinājumi

Eiropas Savienības stratēģijas un rīcības plāna (2000-2004) novērtēšana —  
politiskie aspekti
1.  Novērtēšana ir būtisks sabiedrības darbības caurskatāmības 

un likumības nosacījums. Narkotiku gadījumā, jomā, 
kas pazīstama kā strīdīga un sarežģīta, novērtēšana ir 
pamatlīdzeklis sabiedrības politikas uzlabošanai. 

2.  Eiropas Savienības stratēģijas un rīcības plāna novērtēšanu 
sarežģī vairāki ierobežojumi, bet 2004. gada beigās Eiropas 
institūcijām un dalībvalstīm pirmo reizi būs pieejama 
atbilstoša informācija par sasniegumiem, kas novērojami, 
salīdzinot rīcības plāna sākuma un beigu periodu, kā arī par 
vēl ieguldāmajām pūlēm.

3.  Komisija ar Eiropola un EMCDDA atbalstu ir īstenojusi 
oriģinālu novērtēšanas metodi, sniedzot iespēju ne 
tikai noteikt, cik lielā mērā ir īstenotas plānā paredzētās 
darbības, bet arī saskatīt attiecīgā perioda tendences.

4.  Pilnīgai efektivitātes nodrošināšanai Eiropas Savienības 
novērtēšanas mehānismam vienlaicīgi jābalstās uz 

dalībvalstīs īstenoto politiku novērtēšanu. Tas liek domāt, 
ka dalībvalstis centīsies gādāt par savu rīcības plānu ar 
skaidriem un precīziem mērķiem, reālistisku īstenošanas 
termiņu, informācijas un novērtēšanas metodēm un 
atbilstošu finansējumu. 

5.  Novērtēšanai jābūt daļai no politisko lēmumu pieņemšanas. 
Tā ir metode lēmumu pieņemšanas darbā, kas ļauj noteikt 
nākotnes programmēšanas un novērtēšanas darbību nozīmi 
un izaicinājumus un par tām ziņot pilnvarotajām personām. 

6.  Kad Eiropas likumdevēji noteiks jaunās stratēģijas un 
rīcības plāna mērķus un uzdevumus, viņiem būs jāņem 
vērā novērtēšanas darbības rezultāti un jāseko prioritātēm, 
kas pieņemtas, pateicoties metodei, kas sniedz adekvātus 
rādītājus. Eiropas likumdevējiem būs jārēķinās arī 
ar perspektīvas maiņu saistībā ar Eiropas Savienības 
paplašināšanos.


