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Kā es paliku skaidrā... 
„Esmu cilvēks, kas nemācās no citu kļūdām, bet tikai 

no savējām. Man vajadzēja dabūt visus tos punus pierē, 
ko esmu dabūjusi, līdz es sajutu bezspēcību. Patiesu bez-
spēcību,” teic Vita. „Esmu bezgala pateicīga Dievam, ka 
man tika dota iespēja atgriezties AA.”  

Vitas ceļš ir šāds:  

„Dzīves pirmos piecus ar pusi gadus es dzīvoju bērnu-

namā, tad mani paņēma audžuvecāki. Pirmā saskarsme ar 
alkoholu man bija, kad audžutēvs sāka to lietot. Un tieši 
tad arī sākās mana līdzatkarība.  

Audžutēvs man ļoti patika, viņš mani ņēma līdzi uz 

sporta sacensībām, ziemā hokeju Daugavas stadionā skatī-
jāmies – toreiz viss notika ārā, pūta vējš un sniga, un es 
kažociņā tur sēdēju... Šis cilvēks man daudz ko nozīmēja, 
un es viņu ļoti mīlēju. Es mīlēju, protams, arī māti, bet 
audžutēvu es mīlēju vairāk. Un nesapratu, kā vienā dienā 
cilvēks var tik ļoti mainīties, ka es viņu vairs nepazīstu. 
Vispirms viņš kļuva kašķīgs, pēc tam kaut ko veidoja. Ta-
gad zinu – tas bija kandžas aparāts. Un tad viņš sēdēja ar 
glāzīti, kaut ko pilināja tajā un iedzēra. Viņš kļuva jautrs, 
rādīja man fokusus, spēlēja ģitāru – šis periods man vēl 
patika. Pēc tam viņš kļuva ļauns, dusmīgs, varēja iesist, 
apvainot. Tas bija alkoholisms, bet toreiz es to nezināju. 
Kad biju jau pusaudze, teicu mātei, lai šķiras. Bet viņa at-
bildēja: kad tev būs ģimene, varēsi darīt, kā gribi. Atceros 
savus vārdus: man nekad nebūs vīrs dzērājs! Es nekad ne-
lietošu alkoholu! Bet tas viss ar mani notika. Nekad nesaki 
nekad! 

Darbā pārsvarā bija tikai veči, un viņi ik pa brītiņam 

cilāja traukus. Viņi nesaprata, kāpēc es nedzeru. Tad viņi 
mani pasauca: sak, tu gribi būt juvelieris vai negribi. Pro-
tams, ka gribēju. Tad man esot jādzer. Ja jādara, tad jāda-
ra... Bija 8.marts; mēs, meitenes, klājām galdu. Es šņabi 
nevarēju ciest, vēl varēju iedzert kaut ko saldu... Bet man 
saka: „Ja gribi būt juvelieris, jādzer šņabis.” Un lej man 
stakanā. „Dzer!” Tas bija drausmīgi! Man ātri sareiba gal-
va... Gribēju iet uz mājām un devos pie sava skapīša pār-
ģērbties, bet kājas neklausīja... Domāju: nekad ar večiem 
vairs nedzeršu. Protams, ka dzēru.  

Kolēģi arī teica, ka jālāpās. Ko tas īsti nozīmē, toreiz 

nesapratu, jo man vēl nepalika slikti. Nospriedu: lai nāka-
majā dienā iedzertu, ir tāds teiciens – lāpīties. Nu labi, 
kompānijas pēc es ar viņiem iedzēru. 

Bet mājās... Mana laulība bija viena no retajām, kad 

divi cilvēki satikās un apprecējās aiz mīlestības. Jauna bū-
dama, es vēl nesapratu, ka viņam tīk iedzert, domāju: kas 
tur, ja vīrieša cilvēks kopā ar džekiem tā vairāk ieņem. Ta-
ču tas notika aizvien biežāk. Un es nolēmu vīru pārmācīt: 
es arī nākšu mājās ierāvusi, lai viņš redz, cik tas nesmuki 
izskatās. Bet vīrs bija laimīgs, nolika pudeli un teica: nu, 
tagad mēs varam kost kopā!  

Mums bija ļoti daudz draugu, tikāmies visādos saie-

tos, nedēļas nogalēs... Vasarās dzīvojām jūrmalā, pie 
mums brauca ciemos ar teltīm, rīkojām tusiņus... Sākumā 
man šķita, ka viss ir dikti lustīgi, jo mēs vienmēr dziedā-
jām, ne tikai ēdām un dzērām. Taču slimība lēnām progre-
sēja. Beidzot man pieleca, kas ir paģiras. Sākumā drausmī-
gi mocījos. Reiz, kad man otrā dienā bija drausmīgi slikti, 
kolēģis ieteica: ko mokies, paņem un ierauj! Ierāvu, un 
man kā ar roku noņēma. Zvanīju draudzenei, sak, esmu 
atradusi zāles, man bija tik sūdīgi pēc vakardienas, es ie-
dzēru, un viss, man vairs nav slikti. Viņa saka: es tevi ap-
sveicu, tu esi iegājusi nākošajā alkoholisma stadijā! 

Pamanīju, ka mana dzeršana kļuva dīvaina – iesāku 

un vairs nevaru apstāties, man gribas vēl mazlietiņ, vēl 
mazlietiņ... Tad es dzeru vēl vienu dienu, vēl vienu... un tā 
kopumā septiņas dienas. Iedomājos, ka kaut kas riktīgi 
nav, bet pat prātā neienāca, ka man ir problēmas ar alko-
holu. Ka esmu alkoholiķe, neiedomājos vispār. Man kā 
vairākumam sabiedrības likās, ka alkoholiķis ir tas, kurš 
vārtās pa grāvjiem, pie miskastēm, bet man bija darbs, ģi-
mene... Ar vīru bieži nesapratāmies, bet, kad bija kopīga 
iedzeršana, mums bija t-ā-d-a saskaņa, ar skatieniem vien 
sapratāmies...  

Pēc laika jutu, ka pēc dzeršanas nākamajā dienā vairs 

nevaru pastrādāt, it īpaši vasarā. Tomēr man nešķita, ka 
man ir problēmas, domāju, ka vainīgs nepareizais šņabis un 
nepareizās kompānijas. Sāku ierobežot – dzert švakākus 
dzērienus, līdz 20 grādiem. Taču, iesākusi ar švakākiem, 
es, protams, pārgāju pie normāliem grādīgajiem... 

Turpinājums 2.lpp. 

...es tevi apsveicu, tu esi iegājusi 

nākošajā alkoholisma stadijā! 
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Turpinājums no 1.lpp. 

Sākās konflikti darbā, jo nevarēju laikā nodod pasūtīju-

mus. Mani gandrīz atlaida no darba, tomēr apžēloja, un tad 
es apsolījos, ka kaut ko darīšu lietas labā. Protams, ka es ne-
ko nedarīju, jo vispār nesapratu, ka ar mani notiek kaut kas 
nopietns. Vajadzēja vēl paiet laikam, man vajadzēja krist 
aizvien zemāk. Vajadzēja redzēt bērnus, kuri pārdzīvo un 
raud: „Mamm, atkal tu esi piedzērusies!” – šodien to atce-
rēties sāpīgi, bet tajā brīdī viņi man krita uz nerviem.  

Kad aizgāju ciemos, vienmēr kaut kur pazudu, es vien-

kārši aizklīdu, jo man gribējās dzert vēl. Varēju uz ielas 
uzsākt sarunu ar jebkuru svešu cilvēku, atrast jebkuru 
kompāniju. Esmu bijusi bomžatņikos. Gāju līdzi, jo zināju, ka 
man tur iedos iedzert. Reiz iegāju kioskā, kur pārdeva kar-
tupeļus un citus dārzeņus, jo krāvējs, pats kārtīgi nodzē-
ries, piedāvāja arī man, un atlūzu uz kartupeļiem. Šķiet, kur 
vēl tālāk?! Bet es... man bija jautri, es ilgi to uztvēru kā pie-
dzīvojumu. Citreiz, lai iedzertu, biju gatava braukt līdzi 
svešai kompānijai uz kaut kādu kuģi vai jahtu – precīzi es 
tā arī neatceros. Parasti bez ceturkšņa četros man bija ļoti 
slikti, un tonakt gāju laukā no mājas, santīmus skaitīdama... 
Izeju, divi džeki pie mašīnas stāv, jautā, uz kurieni es ejot? 
Uz kurieni? Pēc aliņa. Negribi ieraut, mēs dzimšanas dienu 
svinam?! Un rāda 0,7 l pudeli. Vienīgais, uz ko skatījos, bija 
pudele, spriedu: tik jau izdzēruši... esam trīs... jā, man sa-
nāks uzlāpīties. Kad izdzērām to pudeli, biju ar mieru do-
ties jebkur, lai gan dzīvoklī divi bērni gulēja, kas no rīta 
jāmodina uz skolu... Vīru tolaik jau biju izmetusi no mājas, 
jo viņš, redz, ir dzērājs. Braucu čaļiem līdzi, gan piekodinā-
jusi, ka no rīta man obligāti jābūt mājās. Viņi mani atveda, 
pamodināju bērnus... Meitas paver acis un saka: „Mammu, 
pulkstenis ir tikai septiņi, un tu jau esi piedzērusies?!” Bet 
džeki lejā mani gaida... 

Mēs gandrīz avarējām, pēkšņi kaut kas notika mašīnai, 

viens ritenis aizlidoja... Izkāpu, pateicu: nemākat braukt, 
nav ko sēsties pie stūres, un... turpinājām dzert. Tajā pašā 
dienā, pāri Deglava ielas tiltam braucot taksometrā uz mā-
jām, šoferis strauji bremzēja un es ar galvu ietriecos stiklā... 
Mājās aizdomājos: divi negadījumi pēc kārtas... un viss, kas 
ar mani noticis, liecina, ka mana dzīve iet uz leju. Kompā-
nijās mani vienmēr apzaga. Manas pēdējās dzeršanas vairs 
nebija izklaides, tās jau bija ciešanas. Man ļoti ātri pārtrūka 
filma, es pat nezināju, kurā brīdī. Reiz vienpadsmitos vaka-
rā sagribēju „aiziet pēc maizes”. Kabatā man bija Ls 20, ie-
gāju veikalā, tur man ielēja... un atmiņa zuda. Kad pamo-
dos, man vairs nebija ne zābaku, ne ādas jakas, zeķbiksēs 
gāju uz mājām.  

Arī grāvī esmu bijusi. Sabiedriskais transports pietur 

3 minūšu gājiena attālumā no manas mājas, bet, kamēr es 
sakoncentrējos, lai trāpītu durvīs tieši pa vidu, durvis aiz-
vērās, un es aizbraucu vienu pieturu tālāk. Izkāpu tur, ska-
tos – priekšā grāvis. Domāju tam pārlēkt. Un ielēcu... Ru-
dens, sniegs, dubļi... Rāpos ārā, slīdēju atpakaļ... Sāku rau-
dāt:  

„Dievs, lūdzu, izvelc mani no šīs miskastes!” Ienāca prātā 
iet pa grāvi uz priekšu, līdz varēšu pie kaut kā pieķerties 
un izlīst laukā. Toreiz tai vietā visapkārt bija tīrums, vagas. 
Klunkurēju pa tām, līdz nokļuvu mājās.  

Sapratu, ka kaut kas jāmaina, vismaz jāatpūšas no 

dzeršanas, un devos uz rehabilitācijas programmu. Aiz-
braucu, jo man bija žēl bērnu, bet vēl vairāk žēl sevis, ka 
man neizdodas dzert pareizi, domāju – tur man to iemācīs. 
Taču programmā sapratu, ka alkoholisms ir slimība, un 
vienīgās zāles ir nepacelt pirmo glāzīti. Mani tas šokēja. Kā 
es tagad kā dura sēdēšu un nedzeršu?! Es taču vēl tīri nor-
māla, vot tām, kas ar mani kopā bija, tām gan ģīmī uzreiz 
var redzēt, ka problēmas ar alkoholu. Tas bija 1995.gads. 

Programmas ietvaros bija jābrauc uz AA sapulcēm, un 

tās bija manas pirmās sapulces. Man patika cilvēki, patika 
tas, ko viņi runāja, tikai nepatika „gaudošana”. Man likās, 
ka visi čīkst, it kā dzīve jau būtu beigusies. Teicu: mīļie, 
vienmēr esam bijuši priecīgi un lustīgi, vajag arī tagad tā-
pat. Bet patiesībā es gribēju tikai vienu – vēl iedzert. Es gri-
bēju iemācīties dzert. Taču, kad iekritu, sapratu, ka ir vēl 
trakāk. Jo nu jau es zināju, ka esmu alkoholiķe. Ja kādreiz 
dzēru cerībā, ka neiekritīšu, ka šoreiz man nepaslīdēs kāja, 
ka šoreiz es nedzeršu septiņas dienas, tad tagad dzēru ar 
zaudētājas sajūtu. Es zināju, ka notiks kā vienmēr, ka man 
būs drausmīgas paģiras. Dzert vairs nebija jautri, jo kāda 
jēga sākt distanci, ja zini, ka būsi zaudētājs, gribas taču uz-
varēt. 

Tomēr, cītīgi ejot uz sapulcēm un kalpojot par čaiņiku, 

es piecus gadus biju nodzīvojusi skaidrā. Taču es ļoti slikti 
jutos. Man nebija līdzsvara – visu laiku augšā lejā. Es atsā-
ku dzert, tikai darīju to retāk – nedēļu ik pēc trīsarpus četr-
arpus mēnešiem. Mierināju sevi: ja alkoholiķis dzer četras 
reizes gadā pa nedēļai, tas jau ir forši, pirms tam taču ik 
mēnesi nedēļu dzēru. Taču es zināju, ka esmu alkoholiķe, 
un negribēju atzīt, ka atkal esmu iekritusi. Uz AA vairs ne-
gāju. Šķita: kāda jēga apmeklēt sapulces, ja es visu laiku 
iekrītu. Domāju, kaut kā jau pati tikšu galā. Tā pagāja asto-
ņi pelēki gadi...  

Dzīvē it kā viss notika, es strādāju, satikos ar cilvē-

kiem... bet es nekad nezināju, kad iekritīšu. Bija nolemtības 
sajūta. Es baidījos iet uz AA, jo zināju, ka man nesanāk būt 
skaidrā. Katrreiz, kad iekritu, domāju: izsaukšu atkačku, 
man pieliks sistēmu un pēc tam sākšu jaunu dzīvi skaidrā. 
Protams, pēc tam divus mēnešus es turējos, bet trešajā sāku 
meklēt iemeslus un it visā vainot apkārtējos, un dzēru... 
Drausmīgās sajūtas kļuva aizvien dziļākas... Naktī lavījos 
laukā no mājas... Man vajadzēja iedzert... Es negribēju ne 
melot, ne teikt taisnību... Es vienkārši izlavījos no mājas... 
Iegāju naktī bārā, iedzēru... Cik forši! Bet forši bija tikai 
stundu. Tad atkal jādomā, kā dabūt kārtējo devu. Tajā peri-
odā bieži nožēloju, ka piecus skaidrības gadus esmu vien-
kārši nometusi zemē, pazaudējusi, ka man tas vairs netiek 
dots. Ikreiz paģirās lūdzu Dievu, bet pagāja kādas nedēļas, 
es atkal biju zirgā un Dievu aizmirsusi. Man likās, ka atkal 
esmu savas dzīves noteicēja, ka varu vadīt to, vai es dzeršu 
vai nedzeršu.  

Kad izšķīros ar cilvēku, kas man bija blakus, domāju: 

paldies Dievam, neviens nelasīs morāli un neskatīsies pār-
metumu pilnām acīm, beidzot varu iedzert. Dzēru ik pēc 
pusotra mēneša. Un tad bija atkļučka. Jaungadā. Domāju, 
piecelšos, sagaidīšu jauno gadu. Pamodos, pilns galdiņš 
dzērienu pudelēm... Nez, kas tās izdzēris?  

Turpinājums 3.lpp. 

Tā bija bezspēcība. Dziļa. Es ne-

varēju vairs neko – ne iedzert, ne 

nedzert. Es vienkārši sprāgu nost.  
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Turpinājums no 2.lpp. 

Izrādās – es pati, automātiski gājusi uz veikalu, auto-
mātiski dzērusi... Ne salūtu dzirdēju, neko... Kalendārs rā-
da 3.janvāri. Sapratu, ka es nodzeršos. Situācijas kļuva ar-
vien drausmīgākas...  

Izkāpju no autobusa, ieeju kafejnīcā, viss... vairāk neko 

neatceros... pēc tam lifts, kur it kā piespiežu savu 7. stāvu, 
bet esmu piespiedusi trešo, izkāpusi ne savā stāvā... ar sa-
vām atslēgām mēģinu slēgt svešas durvis... apsēžos uz 
kāpnēm, aizmiegu... tur mani atrod kaimiņš, abi ar dēlu 
uzstiepj mani augšā manā dzīvoklī... Es par to visu uzzinā-
ju pēc pusotra mēneša, kad kaimiņš pastāstīja, kā kopā ar 
dēlu mani vilkuši...  

Pēdējā reizē bija briesmīgi nokāpt no korķa. Tā bija 

bezspēcība. Dziļa. Es nevarēju vairs neko – ne iedzert, ne 
nedzert. Es vienkārši sprāgu nost. Augšstāva kaimiņš, bu-
dists, bija atnācis, sēdēja un runāja ar mani. Man bija vien-
alga, ko viņš runā, galvenais – lai sēž blakus, jo man gribē-
jās skriet pakaļ pudelei un iedzert. Un es zināju: ja aiziešu, 
vairs nepārtraukšu dzert. Pagāja divas stundas, trīs... Kai-
miņš sēdēja man blakus un runāja... Viņš daudz stāstīja par 
Augstāko spēku, ka cilvēks pats sev to ceļu neizvēlas, ka ir 
daudzas lietas, kuras nezinām un kuras nenovērtējam. Un, 
kamēr es būšu augstprātīga, iedomīga un egoistiska, nekas 
manā dzīvē nemainīsies... Es viņu sadzirdēju. Viņš bāza 
mani gan aukstā, gan karstā ūdenī, masēja kaut kādus pun-
ktus. Tad viņš aizgāja, piekodinot: kolīdz tev būs slikti, 
uzreiz zvani man. Sešos no rīta biju izturējusi jau sešas 
stundas. Zvanu viņam: ja nenonāksi, tūdaļ eju pēc pudeles. 
Viņš atnāca. 

Es izturēju 24 stundas! Pašas smagākās manā dzīvē. 

Un tās es novērtēju. Nav nozīmes gadiem, ir nozīme tai 
vienai dienai, tām 24 stundām. Es negribu tās atcerēties, bet 
atceros. Un ja man tagad ienāk prātā ilūzija pacelt šampa-
nieša glāzi, es atceros šīs 24 stundas, to, kā es skaitīju laiku, 
kad katra minūte man šķita kā stunda...  

Atgriezusies AA, es sajutu mīlestību un atguvu apzi-

ņu, ka kopējiem spēkiem ir paveicams tas, ko viena es ne-
varu. Kā svētība man nāca sponsore, es sāku iet Soļus. Tai 
brīdī es biju absolūti bezspēcīga, es netiku galā ar savu pro-
blēmu, un biju ar mieru darīt visu, lai mainītu savu dzīvi, 
lai ar prieku dzīvotu skaidrā. Pirmā skaidrība, var teikt, 
man bija 1.solis piecu gadu garumā, un tikai tagad 3.solī es 
atklāju,   ka   ir   Augstākais spēks. Pēkšņi viss saslēdzās, es  

 
sajutu saikni ar Augstāko. Jā, es jau pirms tam zināju, ka 
viena nevaru palikt skaidrā, bet uzskatīju, ka man palīdz 
tikai grupas spēks. Nu es sapratu, ko nozīmē vārdi „es at-
devu visu Dievam”, jo pati to izdarīju – es uzticēju savu 
problēmu, savu slimību Augtākajam spēkam. Man kļuva 
viegli dzīvot, jo sapratu, ka ir Kāds, kas vada manu dzīvi, 
man vajag tikai paļauties un būt pateicīgai. Man ir saikne 
ar Dievu. Es esmu Viņu atzinusi. Un jūtu, ka Viņš mani gan 
paglauda, gan iedod pa pieri, kad vajag. 

Ejot Soļus, sapratu, ka daudzas lietas savā egoismā un 

patmīlībā nemaz neesmu ieraudzījusi. Man šķita, ka tikai 
visi citi ir vainīgi. Izrādās, ka bilde bija pavisam cita. Kad uz 
to visu paskatījos no cita leņķa, ieraudzīju, cik izkropļots 
bijis mans skatījums uz dzīvi. Man bija dusmas un aizvai-
nojumi uz citiem, bet izrādījās, ka tā ir mana lepnība un 
iedomība. 

Tagad daudz strādāju ar sevi. Zinu, ka tas ir  darbs 

visam mūžam, un brīžos, kad it kā esmu piemirsusi, ka 
esmu alkoholiķe, kad man liekas, ka varētu tā kā mazlietiņ 
atpūsties, nedarīt neko vairs ar sevi, tad es jūtu, ka man 
atkal piezogas šaubas. Bet, kad ieraugu skaistu glāzi un 
man liekas, ka to nu gan varētu pagaršot, es saku: stop! Un 
atgādinu sev pēdējo dzeršanas dienu, kuru es neatceros, 
bet par kuru man stāstīja kaimiņš, un atceros pirmās 
24 stundas skaidrā – cik tās man bija grūtas! 

Mēnesi pirms skaidrības četru gadu jubilejas mani 

diezgan bieži pārņēma kaut kāda neapmierinātība, dus-
mas, un tad sāku domāt, ko es daru nepareizi. Nesen sāku 
sponsorēt meiteni, kas ir līdzatkarīgā un atkarīgā, un sa-
pratu, ka arī es esmu līdzatkarīga. Pirms tam es to nolie-
dzu. Manās rokās nonāca grāmata par līdzatkarību, sāku 
lasīt un sapratu, ka līdz alkoholam esmu nonākusi caur 
līdzatkarību – man bija dzerošs tēvs, vēlāk dzerošs vīrs. Es 
sevī ielaidu dusmas un naidu, un to visu laiku krāju sevī. 
Šīs emocijas auga manī, tās vajadzēja apslāpēt, un es to da-
rīju ar alkoholu. 

Esmu priecīga, ka esmu atgriezusies AA, un šo skaidrī-

bu es negribu palaist vējā. Es pateicos Dievam, ka man ir 
AA cilvēki. Un es zinu, ka jebkurā brīdī, kad man ir slikti, 
es varu kādam pazvanīt, satikties un parunāties.  

Paldies jums par manu skaidrību! 

4 gadus un divus mēnešus skaidrā dzīvojošās alkoholiķes 
Vitas stāstījumu pierakstīja alkoholiķe Sarmīte 

 AA Dienestā 

Augustā Latvijas AA Sadraudzības die-
nesta sapulcē  
 piedalījās 13 AA dalībnieki un viena nealkoholiķe – 

Latvijas AA pilnvarotā, narkoloģe Ilze Stankēviča; 

 uzklausīja informāciju par 2013. gada vasaras nometnes 

norisi. Tajā piedalījās vairāk nekā 250 cilvēki ne tikai no 
Latvijas, bet arī no citām valstīm. Nolēma arī nākamgad 
vasaras nometni rīkot tajā pašā laikā un vietā – no 
30.jūlija līdz 3.augustam Liepājas pusē, „Šķilās” – un 
izskatīt nometnes dalībnieku aptaujas anketās ieteiktos 
variantus, lai lemtu, kur nometni rīkot 2015. gadā. Saie-
tu darba grupas pārstāvji centīsies aizbraukt uz šīm vie-
tām un izvērtēt to piemērotību AA saietam. 

 
 

 atsevišķa diskusija izvērtās par to, kāpēc lielos AA pa-
sākumus apmeklē tik neliels skaits cilvēku, kuriem ir 
mazāk par gadu nepārtrauktas skaidrības, un galvenais 
secinājums bija, ka šādi pasākumi varbūt nemaz nav īsti 
piemēroti ikvienam jaunatnācējam. Viņiem sākumā ir 
svarīgi iejusties savā grupā, pierast pie tā, ka grupa ir 
Anonīmie Alkoholiķi, un tikai pēc tam var doties uz 
pasākumu kopā ar simtiem nepazīstamu cilvēku.  
Vēl tika izteikts viedoklis, ka nometnes un citu saietu 
apmeklēšanā jaunatnācējam primārais nav naudas jau-
tājums, jo ir iespēja vēlamo dalības maksu nemaksāt  

Turpinājums 7.lpp. 
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AA Sadraudzības brāļi un māsas kopā ar ģimenēm 

un draugiem no 31.jūlija līdz 4.augustam bija sabraukuši 
AA vasaras nometnē, kas nu jau ceturto gadu notika Diž-
jūras krastā netālu no Liepājas.  

Tās bija piecas garīgi bagātas dienas! Sevis izzināša-

na, dažādu problēmu izpratne, un tam visam pa vidu – 
jūra, saule, sporta spēles un citas izklaides. Katram savs. 
Daži nometnes dalībnieki savas atklāsmes, emocijas un 
paldies pauda noslēguma sapulcē: 

— Esmu pateicīga par to, kas šeit notiek. Īpašs paldies 

Uldim par Soļu sesijām – tas ir svētīgs darbs! 

— Esmu laimīga! Tik daudz atbilžu nometnē dzirdēju 

uz saviem jautājumiem! Man ir vairāk par piecdesmit ga-
diem, esmu vecmāmiņa, ikdienā man ir daudz darba, bet 
te, nometnē, jūtos kā bērns. Par darbu esmu aizmirsusi, 
maks palicis mājās, kredītkartes līdzi nav... Tā ir atgrieša-
nās pašai pie sevis – tīras un skaidras, alkohola nesamaitā-
tas.  

— Nometnē ne viss notika, kā es biju iecerējis. Paldies 

nometnei, ka tā deva man iespēju saprast, kā strādā Aug-
stākais spēks. 

— Četras dienas, pilnas brīvības. Te, nometnē, esmu 

laimīga vienkārši tāpat, jo esmu skaidrā.  

— Nometnēs es iegūstu daudz draugu, paziņu. Man 

patīk, ka nometne ir „Šķilās”, jo varu arī atpūsties pie jū-
ras, un galvenais – esmu alkoholu nedzerošu cilvēku lokā. 
Svarīga ir uzticēšanās, un šī ir droša vide.  

— Esmu daudzās nometnēs bijis, man patīk AA pasā-

kumi, uz tiem braucu bieži. Būtiski, ka te varu būt kopā ar 
bērniem. 

— Šī nometne man bija jau ceturtā. Ļoti patika, bija 

dažādi pārdzīvojumi, atklāsmes. Pirmajā es iekšēji konflik-
tēju, biju ļoti neapmierināts, kad cilvēki runāja par Soļiem, 
par iespējamo laimīgo dzīvi. Otrajā es pats intensīvi stāstī-
ju, cik tas ir labi – iziet Soļus. Trešajā es aktīvi apmeklēju 
visas sapulces – un tikai sapulces! Šoreiz es nepaspēju visas 
sapulces apmeklēt, gribēju arī pasportot, un es to darīju, 
turklāt nejūtos vainīgs par to – tā man ir liela izaugsme. 
Esmu laimīgs ar jums kopā! 

— Mājās braucu gandarīta, ar labi padarīta darba sa-

jūtu, vienlaikus izbaudījusi jūru. Liels paldies Uldim par 
Soļu semināriem – beidzot es sapratu, kur meklējamas ma-
nas Soļu iešanas neapmierinātības saknes. Mana meditācija 
bija pastaigas gar jūras krastu no rītiem un vakaros, kā arī 
peldes viļņos, un beigās Dabas dāvana par piecās dienās 
savā izaugsmē padarīto – aizbraukšanas dienas rītā jūras 
krastā izskalotais dzintars. 

— Saskarsme ar ikvienu nometnē bija pilna mīlestības, 

uzticības. Paldies! 

— Ir skumji, ka beidzas nometne. Jūtos kā gājputns, 

kam jālido projām, lai nākamajā gadā atkal atgrieztos. At-
ceros Jurija Gagarina vārdus: „Mīļie draugi, kā es gribētu 
visus jūs apkampt – tuvos un tālos.” Man arī šobrīd gribas 
jūs visus apkampt. Paldies! 

— Paldies Uldim par Soļu semināriem, apmeklēju vi-

sus, klausījos ar lielu interesi. Dzirdētais sniedza gandarī-
jumu, pietuvināja Augstākajam spēkam. Savukārt meditā-
cijās varēju no ikdienas dzīves atslēgties un jūrā atsvaidzi-

nāties. Jūtos kā no jauna piedzimis.  

— Paldies, ka ir tāda vieta un tāds notikums – lekcijas, 

semināri! Un brīnums, vairāk nekā desmit gadus nebiju 
nevienu dzintargabaliņu pludmalē atradis, domāju – dzin-
tara vairs nav. Te salasīju veselu sauju. Izrādās, dzintars ir, 
tikai jālasa. Tāpat kā ar Soļu programmu – tā strādā, ja es 
ar to strādāju. 

Un nobeigumā galvenās visa nometnes procesa koor-

dinatores Mudītes īpašs paldies Dievam un visiem, kas 
kalpoja (cilvēku atsaucība bija ļoti, ļoti liela), un visiem, 

kas piedalījās. Šī nometne bija pēdējais pasākums, ko viņa 
organizēja savas trīs gadu kalpošanas par Saietu darba 
grupas vadītāju laikā. „Esmu bezgala pateicīga AA kustī-
bai, ka bija dota iespēja kalpot,” saka Mudīte „Reiz kāds no 
brāļiem konferencē teica: kalpošana – tā ir Dieva svētība. 
Es tam pilnībā piekrītu. Šie vārdi mani dziļi uzrunāja un 
mainīja manu attieksmi pret kalpošanu. No sirds iesaku 
visiem – izmantojiet to! Man šī kalpošana ir ļoti daudz de-
vusi. Gan atklāsmes, gan atziņas pašai par sevi. Es ļoti 
daudz mācījos. Paldies jums visiem. Katrs jūs esat viena 
liela, skaista pērle. Katrs ar savu skaistumu, savu dzīves 
pieredzi un savu Dieva sūtību šajā pasaulē. Un mēs varam 
dalīties cits ar citu.”  

Uz tikšanos nākamvasar tai pašā vietā – „Šķilās” Diž-

jūras krastā!  

Nometnes dalībnieku teikto pierakstīja  

alkoholiķe Sarmīte 
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Sveicināti! 
Vēl kādu laiku nometnes gaisotne dzīvos manī. Dieva 

plāni atšķīrās no manējiem – biju plānojis izklaides Liepājā, 
bet auto tā arī nostāvēja dīkā visu nometnes laiku. Un izrā-
dās, ka draugu — AA māsu un brāļu—vidū jūtos laimīgs. 
Neierasti manā izpratnē. Sanāksmes, lekcijas izraisīja disku-
sijas, kas ik vakaru ilga vēl pāris stundas pēc pusnakts. Dzir-
dēju daudz jauna un vērtīga sev. Un, protams, jūra! Vien-
reizēja. Trešajā dienā diezgan jaudīgs vējš un viļņu vāli sau-
ca tos izbaudīt. Ātri aizpeldēju uz otro sēkli, kur dziļums 
līdz krūtīm un viļņi lielāki. Stihija, spēks! Ar ūdeni esmu uz 
„tu” kopš sešu gadu vecuma un sevišķas briesmas vai drau-
dus sev nesaskatīju. Tikai pēcāk sapratu, cik tas bija riskanti. 
Jau lecot pirmajā vilnī, zuda atbalsta punkts. Sēklis nozuda. 
Nespēju saprast, kurā pusē tam atrodos – krasta vai jūras. 
Bet tas arī nebija no svara. Bija jātiek krastā. Starp sēkļiem 
straume ir jūtamāka un šķiet: krasta josla pārstāj tuvoties. 
Ienāca prātā doma, ka var iestāties panika. Paldies Dievam, 
neiestājās! Piefiksēju vēja dzīto viļņu nesošo spēku un, to 
pielietojot, sasniedzu drošu vietu. Iekšējā trauksme mitējās. 

Pēcāk pārdomāju notikušo, salīdzināju ar savu dzīvi. 
Dzerošajā laikā es ļāvos straumei, nesošai alkohola jūrā, tad 
nāca AA Sadraudzība un 12 soļu programma – viļņi, kas ar 
Dieva gādību nesa mani drošā krastā.  

Esmu pateicīgs Dievam un visiem cilvēkiem, kas pie-
skaita sevi šai Sadraudzībai. 

Ar cieņu, Juris B.  

 AA Al-Anon Viesi Bērni 

Rīga 67 19 5 17 

Liepāja 24 6 1 12 

Tukums 10 4  4 

Madona 4 1   

Dobele 1    

Jelgava 6 2  1 

Jūrmala 8 4  3 

Priekule 1    

Skrunda 1    

Talsi 1 1  1 

Ventspils 2    

Ikšķile 4 2  2 

Aizpute 1    

Salaspils  1  1 

Sigulda 5    

Smiltene 1 1   

Cēsis 1    

Daugavpils  1   

Lietuva (Kauņa) 17    

ASV (Čikāga) 2    

Francija 1   1 

Krievija 
(Sanktpēterburga) 

3    

Polija 2    

Kopā 162 42 6 42 

Nometnes dalībnieku ģeogrāfiskie dati 
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Vīrieši maz dancina

Elektrības padeves traucējumi

Virtuvē nebija ledusskapis

Maz sporta spēles  sievietēm

Deju mūzika

Nepaspēju visur piedalīties

Pārklājas lekcijas (piektdien)

Liels starplaiks starp pasākumiem

Nebija papildus aprīkots bērnu rotaļlaukumu

Pietrūka radošās darba grupas (rokdarbi utt.)

Salūts par tuvu teltīm

Mājiņa

Nedaudz par maz informācijas (kas, kur, kad)

Doma, ka varētu mainīt vietu nākamgad

Pašizaugsmes pasākumi

Organizatori par demokrātisku

Trokšņi (mūzika, lietuviešu zāģēšanas trokšņi)

Laikapstākļi (saule, lietus, aukstas naktis)

Nevarēju tikt uz Rudzīša lekciju

Dārga ēdināšana

Maz sapulču, nav lielās sestdienas sapulces

Par maz dušu, tualešu. Netīrs

Kas nepatika  
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Pirts

Ka nometne notiek ilgāk - no trešdienas

Salūts

Psihodrāma

Mācītāja Zīverta lekcija

Brīvība, pasākumu neobligātums, brīvais grafiks

Leišu ugunskurs

Meditācijas

Ūdens, elektrības, d ušas pieejamība

Daba, pļava

Ēdināšana

Programmas daudzveidība

Sports

Dejas

Atpūta

Organizācija, organizētība

Semināri, lekcijas, nodarbības

Sapulces

Norises vieta

Soļu seminārs

Viss patika

Rudzīša lekcija

Jūra

Saule, labi laikapstākļi

Cilvēki, gaisotne (draudzīga, atsaucīga)

Kas patika (Sakārtots pēc minēšanas biežuma)  

 

Uz aptaujas jautājumiem atbildēja 61 nometnes dalībnieks.  
Vērtējot nometni skalā no 1 līdz 10, vidējais vērtējums bija 9,17. 

           
Iz divu nometnes dalībnieku teiktā no-

slēguma sapulcē: 
— Cik nometnē viss bija labi! Pietrūka 

tikai tas, ka... jūrā nepeldēja vaļi. 
— Jā, nometnei tiešām bija ļoti liels trū-

kums: jūrā nepeldēja vaļi. Domāju, ka nā-
kamreiz pie tā ir nopietni jāpiestrādā.    
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Daudzveidīgāku ēdināšanu

Sporta spēles sieviet ēm un bērniem

Atkārtot masku darbnīcu

Vēl kādas darbnīcas (smilšu skulptūras)

Jūs esat malači! Paldies, viss notiek arvien labāk!

Mieru!

Svētdien pasākumus līdz plkst. 18.00

Labu veselību!

Tualetes

Iesaistīt vēl citas profesionālas personas

Anonīmo narkomānu atklāto sapulci

Kādu, kas pieskata mazos bērnus

Vairāk iespēju izteikties jaunajiem

Vairāk maratonsapulces

Sporta spēles divas dienas

Rotu darbnīcu nākošajā nometnē

Dziedāšanu pie uguns paralēli diskotēkai

Saglabāt darbīgumu un optimismu!

Ātri pieņemt lēmumu par nometnes vietu!

Palikt skaidrā!

Visu gadu aicināt grupās, ka jābrauc

Jebkurā nometnē mani  priecē jūras klātesamība

Vairāk AA spīkeru

Laukā teritorijā vairāk krēslu un galdu

Veidot iepazīšanās apli

Dot darbu citām grupām

Lai pilnveidojas, tik uz augšu! Turpināt uzlabot!

Vairāk aktivitātes sestdien, svētdien

Rīkot nometni turpat, nemainīt vietu

Turpināt tāpat - tikpat lieliski un veiksmīgi

Ieteikumi organizētājiem 
13 cilvēki ieteica AA vasaras 

nometnes rīkot citur. Lūk, viņu 
ierosinājumi:  

Vieta 
Minēšanas 

biežums 
 

Konkrētāki ieteikumi 

Latgalē 5 
Pie Cirīša ezera ir vieta 
„Aglonas alpi”, bet tur 

nav lielas zāles 

Vidzemē 2 
Cēsu pusē, Kārļos, vai 

Madlienā 

Latvijas 
vidū 

2   

Zemgalē 1   

Latvijas 
otrā pusē 

1   

Jebkur 1   

Pie ezera 1   

 AA Dienestā 

Turpinājums no  3.lpp.  

pilnībā; ļaut, lai kāds cits par tevi samaksā vai arī ka to 
izdara grupa. Tik tiešām – kāpēc rudenī turīgākās gru-
pas nevarētu finansēt vēlamo dalības maksu AA jubile-
jā tiem saviem jaunajiem biedriem, kuri citādi nevarētu 
atļauties apmeklēt šo pasākumu? 

 Vienbalsīgi nolēma, ka Latvijas AA 25 gadu jubilejā 

vēlamā dalības maksa būs Ls 4 , bet vairāki brāļi un mā-
sas izteica gatavību 7. tradīcijas ietvaros ziedot vēl vis-
maz latu, lai palīdzētu segt ievērojamos telpu īres izde-
vumus – tāda iespēja tiks dota gan reģistrējoties, gan 
slēgtās AA sapulces laikā, kas ilgs 2 stundas un kurā 
katram, kurš vēlēsies, būs iespēja izteikties. Atklāšanas 
sapulce ieplānota pusotras stundas gara, lai neaizkavētu 
viesus, kuri ieradīsies tikai uz to. 

Pirms pasākuma plānota preses konference, kurā 
katrs AA biedrs, kurš piedalīsies, runās tikai par savu 
pieredzi un uzsvērs, ka nepārstāv AA kā organizāciju, – 
paldies Dievam, vismaz viens mūsu draugs var to darīt, 
bet mēs paši – ne. Runa ir par pagaidām vienīgo mūsu 
AA pilnvaroto I. Stankēviču, kas labi „pazīst drēbi” un 
AA, jau gadu kalpojot AA Dienestā, bet svarīgākais, ka 
dakterei Ilzei saskaņā ar AA Tradīcijām nav jāievēro 
anonimitāte. 

 

Latvijas AA 25. gadu jubileju svinēsim 9. novembrī 
Rīgā Stradiņa universitātes aulā, un tajā tāpat kā ie-
priekšējos gados būs arī AA biedru koncerts – intere-
sentus lūdzu pieteikties pie Saietu darba grupas, lai 
var laikus saplānot tā norisi!; 

 kamēr dienestā nav bijusi prezentācija par Literatūras 

komitejas priekšlikumiem turpmākajai literatūras pār-
došanai, netika izskatīts arī tās piedāvājums paaugsti-
nāt literatūras cenas; 

  tika uzklausīts Ivara S. („Rīta grupa”) ziņojums par 

viņa vadītās iniciatīvas grupas paveikto jaunās AA 
interneta mājaslapas izveidē. Par AA mājaslapas pri-
māro mērķi izvirzīta palīdzība tiem, kuri meklē atbal-
stu alkohola problēmās, lai motivētu viņus apmeklēt 
AA sapulces, nevis dotu viņiem iemeslu to nedarīt. 
AA biedru un grupu informēšana par plānotajām gru-
pu jubilejām uzskatāma par sekundāru mērķi, tādēļ 
nolemts atteikties no sākotnēji izveidotā pasākumu 
kalendāra tulkošanas un uzturēšanas. Pašlaik mājasla-
pā ievietotie teksti tiek tulkoti krievu valodā, un ce-
rams, ka drīzumā lapā būs arī īsa informācija angliski.  

Plānots, ka nākamā Dienesta sanāksme šoreiz notiks 

svētdien, 15. septembrī (sākums plkst. 14; darba kārtība 
tiks precizēta un ievietota AA mājaslapā).  

Raimonds L., Dienesta vadītājs 
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 Paziņojumi, apsveikumi, ziedojumi 

Grupai „Magnēts” – 20 
Laiks: 2013. gada 14. septembris 
Vieta: viesu nams „Ezerkrasti” 7,4 km no Jelgavas cen-

tra – Valgunde, Valgundes pagasts, Jelgavas nov., LV-3017 
maps.google.com: +56° 41' 57.33", +23° 44' 

17.11" (56.699258, 23.738086) 
Reģistrācija no plkst. 14.00. 
Plkst. 15.00 – Atklātā svētku sapulce „Atturība vai 

skaidrība?” 
Pēc tam ierastā programma: vakars pie kamīna, mielo-

šanās, mūzika un dejas, maratonsapulces, pirts – karsēša-
nās un mērcēšanās. 

Vēlamais dalības ziedojums Ls 3. 
Priecāsimies arī par līdzpaņemtajiem groziņiem. 
Tālruņi informācijai: Anatolijs +371 2827535, Aivars 

+371 28292476 

Jūrmalas „Plostam” – 20 

2013.gada 21.septembrī būsiet mīļi  gaidīti AA grupas 
„Plosts” 20 gadu jubilejas svinībās Jūrmalā, Jūrmalas soci-
ālās aprūpes centrā „Saulstari”, Strēlnieku prospektā 38. 
Pasākums norisināsies no plkst. 15 līdz 2 Lielajā zālē, divās 
sapulču telpās un ēdnīcā. 

PROGRAMMĀ: 
15.00–15.55 Svētbrīdis Dubultu dievnamā, Baznīcas   

ielā 13, Jūrmalā. Pēc tam ekskluzīva iespēja uzkāpt baznī-
cas tornī (ieklausīties stāstos par baznīcas vēsturi) un pa-
skatīties uz Jūrmalu citādā rakursā no baznīcas torņa augs-
tumiem 

16.00–17.00 Reģistrējamies un pulcējamies 
17.00–18.00 AA atklātā sapulce „Dievs. Cilvēks. Skaid-

rība” (1. daļa) 
18.00–18.30 Kafijas pauze 
18.30–19.30 AA atklātā sapulce „Dievs. Cilvēks. Skaid-

rība” (2. daļa) 
19.30–20.30 Cienājamies – siltas vakariņas 
20.30–01.30 Dejas. Mūzika visiem 
20.30–23.00 - Maratonsapulces  
              - „Al-Anon” sapulce „Sekss un atkarība” 
Vēlamais dalības ziedojums Ls 3. 
Mēs parūpēsimies par siltām vakariņām un priecāsi-

mies par jūsu sarūpētajiem līdzpaņemtajiem groziņiem. 
Iespēja arī nakšņot par papildu samaksu (Ls 5 perso-

nai),  piesakoties pa tālr. 20261413. Papildu informācija pa 
tālr. 29138591 (Iveta), 26441035 (Mārtiņš).  

Uz tikšanos Jūrmalā! 

Valmieras „Stāvajiem krastiem” – 13 
19.oktobrī plkst. 18.00 Valmieras AA grupa „Stāvie 

krasti” ielūdz uz 13 gadu jubileju atpūtas un sporta centrā 
„Avoti” (www.avoti.com): atklātā sapulce, maratonsapulces, 
pirts, baseins un dejas.  

Vēlamā dalības maksa – Ls 3; ieteicams līdzi ņemt gro-
ziņus. Tālr. 29254552 (Jānis) un 29445512 (Sarmis).  

 

Paldies par ziedojumiem (jūlijā)! 
„Apziņa”, Rīga................................................... Ls 10 
„Atkarīgie”, Jelgava.......................................... Ls 10 
„Dārza grupa” (jūnijs, jūlijs)............................ Ls 20 
„Ausma” Tukums............................................. Ls 20 
„C.M.”, Madona................................................ Ls 20 
„Atziņa”, Dobele............................................... Ls 5 
„Oāze”, Rīga....................................................... Ls 10 
„Sauleskalns”, Talsi........................................... Ls 10 
„Mazie brāļi”...................................................... Ls 3 
„Dzintarlāse”..................................................... Ls 5 
„Sveču sapulce”(jūnijs, jūlijs).......................... Ls 30 
Mērķziedojumi 

„C.M.”, Madona – vasaras nometnei............. Ls 30 

Vita no Rīgas skaidrības jubilejas ziedojums Ls 10 

Anonīms ziedojums  rudens saieta rīkošanai Ls 10 

     Kopā jūlijā Ls 193 

Sveicam jubilārus! 
Aivars no Jelgavas – 14 gadi 
Aivars no Jelgavas – 24 gadi 
Andris no Jēkabpils – 6 gadi 
Anita no Jelgavas – 15 gadi 
Inta – 10 gadi 
Rafals no Jelgavas – 14 gadi 
Haralds no Ventspils – 19 gadi 

„Latvijas AA pieņemas spēkā un cerībā” 
2013. gada 9. novembris 
RĪGAS STRADIŅA UNIVERSITĀTE 
Rīga, Dzirciema iela 16 
No plkst. 11.00 Reģistrācija 
11.15 Preses konference (atb. Aivars E.) 
12.00 Atklāšanas sapulce „Latvijas AA pieņemas spēkā 

un cerībā” (atb. Raimonds L.) 
14.30 Slēgtā AA sapulce „Pieredze – labākais skolo-

tājs” (atb. Ainārs A.) 
14.30 „Al-Anon” sapulce 
17.00 Koncerts  
18.00 Maratonsapulces (latv. un kr. val., atb. Juris un 

Vladimirs) 
20.00‑24.00 Balle ar dzīvo mūziku  
Vēlamais reģistrācijas ziedojums – Ls 4. 
Kontaktpersonas:  
Valdis B. – tālr. +371-29437594 (latv. val., krievu val.) 
Ilze Ķ. – tālr. +371-22017831 (latv. val., krievu val., angļu 

val.) 

Biedrība „Anonīmo Alkoholiķu sadraudzība”,  
reģ. Nr. 40008004960  

Swedbankas konts Nr. LV97HABA0551000281899   
www.aa.org.lv  

Latvijas AA dienests, a/k 459, LV-1050, Rīga.  
Atbildīgie—Sarmīte un Jeļena, datorsalikums—

Jānis. Rediģēšana—Ilze, Raimonds. 
AA tālr. 27333523, e-pasts aa@aa.org.lv.  


