
DZĪVESSTĀSTS

Spurojos ilgi, līdz apjautu: Dievs ir
Sanitai 1. septembris nav tikai Zinību 
diena, kad uz skolu jāpoš divi dēli un meita. 
Viņai šis datums ir arī atdzimšana – šogad 
1. septembrī Sanita svin skaidrības piecu 
gadu jubileju.
– 2009. gada 1. septembris ir mans atskaites punkts, 
kad es, būdama simtprocentīgi skaidrā, devos uz 
rehabilitācijas iestādi, – Sanita iesāk stāstījumu. – 
Tur man iedeva pirmo belzienu, lai es nedzertu. Pēc 
tam apmeklēju AA sapulces, bet ar tām vien man bija 
par maz – iestājās atslābums, dziļa neapmierinātība 
ar dzīvi. Jutu nepieciešamību pēc kārtējā blieziena, 
un nolēmu iziet Soļus. Šo apņemšanos veicināja 
Kalpošanas konferencē dzirdētais AA Sadraudzības 
brāļa dzīvesstāsts. Šķita: viņš runā par mani, par 
manām izjūtām, manu dzīvi. No viņa izstaroja miers, 
pazemība. Sapratu: gribu to atpestīšanu, kas ir viņam, 
gribu tādu pašu sirdsmieru, pazemību. Uzrunāju 
iecerēto sponsori, un viņa teica: kad esi gatava, zvani.
Otro iespēju garām nepalaidu
Kopš tā brīža ir pagājuši jau divi gadi, un dzert man 
vairs negribas. Pirms tam gan tieksme bija nenormāla, 
skaidrā mani noturēja vien doma, ka negribu zaudēt to, 
kas man ir, galvenokārt jau sevi un bērnus. Ka negribu 
zaudēt savu dzīvi vēlreiz. Sapratu, ka trešā iespēja man 
netiks dota; vienu jau biju palaidusi garām, paldies 
Dievam, ka to otro garām nepalaidu.
Uz skaidrības ceļa nostājos, kad man bija trīsdesmit 
gadu. No tiem sešpadsmit biju dzērusi – pirmo glāzi 
alkohola pacēlu un pirmo cigareti izsmēķēju 14 gadu 
vecumā. Viss sākās it kā nevainīgi – negribēju atšķirties 
no vienaudžiem, taču drīz vien bez alkohola neiztiku 
nevienā ballītē vai pasēdēšanā ar draugiem.
Pabeidzu pamatskolu un pārcēlos dzīvot pie omītes. 
Cita pilsēta, cita vide, cits draugu loks, taču dzert 
turpināju, lietoju arī bez jebkāda iemesla. Atelpas 
brīdis bija vien, gatavojoties vidusskolas beigšanas 
eksāmeniem. Kad iestājos tehnikumā, mana dzeršana 
progresēja ar pilnu sparu; nebija arī neviena, kas 
varētu pievilkt grožus. Mazliet pierimu pēc izlaiduma, 
kad atkal biju omītes paspārnē. Sāku strādāt, un darbs 
lika man nedaudz savākties – dzēru tikai nedēļas 
nogalēs. Taču tad omīte saslima, un es pamatīgi 

norāvos – alkoholu lietoju diendienā. Kad viņa nomira, 
prātiņš man sašķobījās tiktāl, ka nācās vērsties pie 
ārsta. Tomēr lietot nepārstāju, arī ne tad, kad uzzināju, 
ka gaidu bērnu.
Piedzima dēls, atkal brīdi nedzēru, tad atsāku... Un 
dēlu man uz gadu atņēma. Vajadzēja saprast, kāpēc, 
taču es nesapratu. Man nebija vēlmes atmest dzeršanu, 
un neviens to man arī neprasīja. Bāriņtiesa prasīja, lai 
man būtu dzīvesvieta, lai es būtu spējīga par bērnu 
rūpēties fiziski un finansiāli. Un es centos izpildīt 
šīs prasības, lai puiku atgūtu. Tobrīd jau gaidīju otro 
bērnu. Tas bija traks laiks: vairākas reizes mainīju 
dzīvesvietu, līdz sakārtoju savu sadzīvi. Piedzima otrs 
dēls, pēc pusgada atguvu pirmo. Gāja visādi, alkoholam 
es tā arī nebiju pateikusi nē.
Nekas nemainījās arī, kad piedzima meita. Mani 
atkārtoti brīdināja, ka bērnus man atņems, taču es 
to neņēmu vērā. Par puikām nelikos ne zinis, vienīgi 
meita man bija svarīga. Reiz, kad ilgstoši dzēru, man 
piedāvāja mazo atstāt pie radiem. Jutos aizvainota, 
aizsvilos un visus pasūtīju kur tālāk. Un bērnus izņēma 
no ģimenes, atkal zaudēju aprūpes tiesības uz gadu. 
Un tikai tad, kad biju nodzērusi visus trīs bērnus, man 
atvērās acis, sapratu, ka jāmaina sava dzīve. Sapratu, ka 
man ir problēmas ar alkoholu, ka nav tā – gribu dzeru, 
gribu nedzeru. Man bija nepieciešama palīdzība, un es 
pirmoreiz dzīvē to lūdzu.
Sociālajā dienestā man ieteica apmeklēt AA sapulces 
turpat mazpilsētā. Zināju, ka tas neko nemainīs – viena 
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sapulce nedēļā, dzīves apstākļi un vide tā pati. Man bija 
vajadzīgs kaut kas spēcīgāks, tikai nezināju – kas. Man 
piedāvāja rehabilitācijas programmu. 
Pirmais skaidrības gads bija šausmīgi grūts. Bija 
jāsameklē dzīvesvieta, darbs... Reizi nedēļā gāju 
uz sapulci. Paldies Uldim un Ināram, ka viņi mani 
ievilka līdz ausīm AA Sadraudzībā. Vilka uz visiem 
pasākumiem, tā teikt, brīvprātīgi piespiedu kārtā. 
Man viss patika, biju sajūsmā, taču vakaros juku prātā, 
palikusi viena dzīvoklī, ko pēc pusgada skaidrībā jau 
biju ieguvusi. Bija grūti: bērni netālu, bet pie sevis 
paņemt nevaru. 
Uzņēmu milzu tempu, lai visu sakārtotu un atgūtu 
bērnus nevis pēc gada, bet ātrāk. Kad bāriņtiesā 
redzēja, ka esmu uz pareizā ceļa – mācījos kursos, 
kaut kāda naudiņa bija –, atļāva nedēļas nogalēs mazos 
paņemt pie sevis. Tas bija neliels mierinājums, bet 
svētdienu vakaros, kad bērnus bija jāved atpakaļ uz 
audžuģimeni, sirds vai lūza. Taču tas tikai stiprināja 
apņemšanos sakārtot savu dzīvi, lai no bērniem 
nebūtu jāšķiras. 
Dabūju darbu, atguvu bērnus. Pēc gada iepazinos 
ar tagadējo vīru un pārcēlos dzīvot uz citu pilsētu. 
Precoties ar alkoholiķi zināju, ka var sanākt ziepe, un 
sanāca arī. Taču, skatoties uz dzerošo dzīvesbiedru, 
mana apņēmība nedzert aug augumā – tā paliek arvien 
stiprāka un stiprāka. Es negribu tāda būt, man tas nav 
vajadzīgs. Esmu augusi garīgi. Un to man devis AA, 
12 Soļu programma.
Smagums, kas traucēja, izzuda
Pirmie trīs soļi gāja gludi, pie ceturtā sabremzēju. 
Grūti bija, bet saņēmu sevi rokās, jo dzīve skaidrā ir 
man iemācījusi: ja kaut ko dari, dari par visiem simts. 
Nedrīkst šā tā! Jādara, lai būtu mierā ar sevi, savu 
sirdsapziņu. Es taču nevarēšu sev piedod, ja nebūšu 
izdarījusi līdz galam. Zināju, ka manī sēž kas tāds, ko 
vajag izdzīt ārā kā ar mietu, tā, lai tas atpakaļ vairs 
nelīstu.
Ejot Soļus, atbrīvojos no daudz kā – no dusmām, 
aizvainojuma, vainas un kauna sajūtas. Ne visiem 
varēju klātienē palūgt piedošanu par dzerošajā laikā 
nodarīto. Dažu nav vairs šajā saulē, ar citiem nevaru 
runāt, neizjaucot viņu dzīves ritmu, nenodarot viņiem 
pāri. Sponsore ieteica izsūdzēt grēkus baznīcā, un pēc 
grēksūdzes izjutu lielu atvieglojumu. Nezinu, vai visi 
tie, ar kuriem runāju, saprata, par ko lūdzu piedošanu. 
Viena saprata un no sirds man piedeva – raudājām 

abas. Kad bērniem lūdzu piedošanu, raudājām 
visi četri. Un tās asaras deva atvieglojumu. Izzuda 
smagums, kas traucēja, kas neļāva man dzīvot. 
Paldies Dievam, ka laikus visu aptvēru, ka neesmu 
savu dzīvi vienkārši izmetusi miskastē. Es taču biju 
pārņēmusi sava dzerošā tēva dzīves modeli, taisīju 
tādus pašus pekstiņus: dzēru, atgrūdu bērnus, 
dzērumā ar vīriešiem veidoju attiecības.

Mamma nomira, kad man bija pusotra gada, un 
mēs palikām trijatā – es, brālis un tētis. Viņam bija 
problēmas ne tikai ar alkoholu, bet arī ar normālu 
attiecību veidošanu, tāpēc man bija daudz audžumāšu, 
un viņas visas lietoja alkoholu. Un es arī meklēju 
alkoholiķus – nekā cita kopīga mums nebija, vien 
pudele. Esmu pateicīga Dievam, ka Viņš man, dzīvojot 
tā, ir dāvājis veselus, gudrus bērnus.
Man bija grūti pieņemt Augstāko spēku. Pirmajā 
skaidrības gadā spurojos kā ezis: labi, pieņemsim, 
ka ir kāds augstāks spēks. Dievs? Kas tas tāds? Tāda 
nav! Spurojos ilgi, līdz vienā dienā vienkārši apjautu, 
ka Dievs ir. Sapratu, ka ticu Viņam. Sajutu, ka Viņš 
ir, ka Viņš nekad nav bijis no manis novērsies. Viņš 
visu sakārto. Un, ja kaut ko no tā, ko gribu, nedabūju, 
tātad – man to nevajag. Dievs iedod visu, kas mums 
nepieciešams. Jā, ir grūti samierināties ar notiekošo, ja 
liekas, ka es taču varu ko mainīt! Ar prātu saprotu, ka 
nevaru, bet gribas, un sirds saka: vajadzētu mēģināt. 
Brīžiem zemu noslīd pašapziņa, bet tagad es zinu, kā 
to celt. 
Vienlaikus darbam ar Soļiem apmeklēju mūzikas 
terapiju. Un es atvēros. Apkārtējiem bija izveidojies 
priekšstats, ka esmu stiprā dzelzs lēdija, ka nekad 
neraudu, līdz viens seanss mani aizskāra līdz sirds 
dziļumiem. Tas bija Mātes dienā. Grupas biedri teica: 
ieraudzījām Tavu cilvēcisko seju, izrādās, proti arī 
raudāt. Jā, tas ir mans mīnuss, ka nerādu savas asaras, 
jo man ir bail, ka kāds manu vājumu var izmantot. Un 
tāpēc baidos veidot draudzīgas attiecības ar cilvēkiem. 
Man ir bail, ka mani izmantos un pametīs. Zinu, ka šo 
baiļu cēlonis sakņojas bērnībā – tēvam biju kājslauķa 
vietā. Kad nevajadzēja, paspēra malā: netraucē dzīvot! 
Un ar to man ir jāstrādā. 

Pierakstīja Sarmīte

Paldies Dievam, ka laikus visu 
aptvēru, ka neesmu savu dzīvi 
vienkārši izmetusi miskastē
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SVEICAM JUBILĀRUS!
JŪLIJĀ
Inese no Jēkabpils – 8 gadi
Vita no Rīgas – 5 gadi
Zintis no Rīgas – 18 gadi
Astra no Rīgas – 20 gadi
Anita no Rīgas – 6 gadi

Indra no Dobeles – 7 gadi
Aivars S. no Jelgavas – 15 gadi
Rafals Č. no Jelgavas – 15 gadi
Edgars D. no Jelgavas – 14 gadi
Gunta no Jelgavas – 6 gadi

AUGUSTĀ
Daiga no Rīgas – 1 gads
Juris U. no Rīgas – 9 gadi
Ingūna no Rīgas – 3 gadi
Inta no Rīgas – 11 gadi
Aivars no Jelgavas – 25 gadi 

Jurijs no Jelgavas – 4 gadi
Anita no Jelgavas – 16 gadi
Haralds no Ventspils – 20 gadi
Katja no Ventspils – 16 gadi
Andris no Jūrmalas – 23 gadi

Sveicam arī tos, par kuriem grupas nesniedza ziņas!
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VIESOS ANGLIJĀ
Reiz pritonā, tagad – vietā, kur kristī un laulā karaļus
Vienmēr esmu gribējusi aizbraukt uz 
Londonu. Taču dzīves ceļš vijās tā, ka 
Londona man šķita tikpat tālu, cik Mēness. 
Ja pirms sešiem gadiem kāds man būtu 
pateicis, ka viesošos Londonā, es tikai skumji 
pasmīnētu  – nenoticētu.
Laikā, kad drūmi eksistēju, kad biju zaudējusi visas 
cerības uz cilvēcisku dzīvi, tāds likteņa pagrieziens 

man šķita nereāls. Tomēr brīnumi notiek, un šā gada 
23. maijā es biju viena no pieciem AA biedriem, kas 
devās uz Londonas krievu valodā runājošās AA grupas 
piecu gadu jubileju. Zinot, cik anonīmie alkoholiķi 
(jebkurā vietā pasaulē) ir draudzīgi un pretimnākoši, 
pat neiespringu rūpēs par to, kur Londonā nakšņošu, 
un paļāvos uz Augstāko spēku. Un patiesi! Lidostā mūs 

NOVADOS
Grupa – jauna, uzdevumi un mērķi – iepriekšējie
Š.g. 23. augustā gleznainā vietā – Liepenes 
jūrmalā, 17 km no Ventspils – izveidota 
Kurzemes reģionālā AA starpgrupa. Ievēlēti 
starpgrupas vadītāji, nolemts rīkot nākamo 
reģionālo sapulci.
Vēsturisko lēmumu pieņēma 25 AA biedri no piecām 
AA grupām trīs pilsētās – Ventspilī („Vindava”), 
Liepājā („Dzintarlāse”, „Atveseļošanās ceļš” un 
„Шанс”) un Priekulē („Dzimtenīte”). Telefonsarunā 
atbalstu reģionālās starpgrupas izveidei apliecināja 
arī AA Sadraudzības biedri no Saldus un Stendes. 
Protams, gribētos, lai savu jāvārdu starpgrupai teiktu 
arī citu Kurzemes grupu pārstāvji, kas, uzaicināti 
uz sanāksmi, dažādu iemeslu dēļ nevarēja ierasties. 
Kad sanāksmes vadītājs piedāvāja izteikties par tikai 
piecu Kurzemes reģiona AA grupu pārstāvju tiesībām 
dibināt šādu starpgrupu (reģionā, cik zināms, ir 12 vai 
13 AA grupas), visiem viedoklis bija līdzīgs: šodien 
tiek sperts tikai pirmais solis – izveidota Kurzemes 
reģionālā starpgrupa, visām pārējām reģiona grupām 
būs lieliska iespēja turpmāk tajā aktīvi darboties.
Un tā pirmajā dibināšanas sapulcē tika ievēlēti 
reģionālās starpgrupas vadītāji: sekretārs – Valdis 
(Liepājas „Dzintarlāse”), sekretāra vietnieks – Andris 
(Ventspils „Vindava”). Tā kā Latvijā nav pieredzes 
reģionālo starpgrupu darbībā, sekretārs un tā 
vietnieks ievēlēti uz gadu. 
Nolemts sapulcēties ik pēc trim mēnešiem, tas ir, 
četras reizes gadā. Plašas diskusijas izvērtās par 
grupu pārstāvniecību starpgrupas sanāksmēs un 
balsstiesībām. Ar nelielu balsu pārsvaru nolemts, ka 
reģionālās starpgrupas sanāksmēs katrai AA grupai 
ir viena balss. Nākamā reģionālās starpgrupas 
sanāksme tiks organizēta novembrī Kuldīgā. 
Ceru, tajā tiks pārstāvētas visas Kurzemes reģiona AA 
grupas.
Dibināšanas sapulcē dalībnieki mazliet pievērsās 
iespējamajiem starpgrupas darbības virzieniem. 
Pieļauju, ka starpgrupas izveidi kāds vērtē skeptiski: 
kāpēc AA Sadraudzībā jāveido vēl viena struktūra? 

Vai tas nesarežģīs 
v e i k s m ī g i 
funkcionējošās 
Latvijas AA 
S a d r a u d z ī b a s 
darbu? 
S t a r p g r u p a s 
izveides idejas 
autori sliecas 
domāt, ka jaunais 
veidojums pildīs 
vecos un visiem 
labi zināmos uzdevumus un mērķus – palīdzēt tiem, 
kas joprojām cieš no alkoholisma; nest vēsti tur, kur 
nav AA grupas. Tieši tāpēc nākamo tikšanos nolemts 
rīkot Kuldīgā, kur, pēc mūsu rīcībā esošās informācijas, 
AA grupa pārtraukusi darbu. Ceram, ka reģionālā 
starpgrupa kļūs par spēcīgu lobiju visām kurzemnieku 
AA grupām Latvijas AA Sadraudzības Dienestā, 
pārstāvot ikvienas Kurzemes AA grupas intereses 
Kalpošanas konferencēs, Dienesta sanāksmēs un 
citos AA saietos, kur kaut kādu iemeslu dēļ nevar 
piedalīties visu AA grupu pārstāvji. Un vēl ceram, ka 
kopā mums būs vieglāk risināt visām grupām aktuālos 
jautājumus, piemēram, par jaunatnācēju piesaisti, par 
iespējamajiem vēsts nešanas veidiem, par mūsu ideju 
pievilcību utt. Un ir cerība, ka, pateicoties starpgrupai, 
kļūsim saliedētāki. Latvijas AA Sadraudzības vecbiedri 
atceras, ka mūsu kustības rītausmā Latvijas grupas 
biežāk tikās, un ne tikai kārtējā grupas vai Latvijas AA 
Sadraudzības jubilejā. 
Dibināšanas sapulces dalībnieki ieteica organizēt 
reģionālos Ziemassvētku un Līgo pasākumus, 
iespējams, arī savu reģionālo AA vasaras nometni. 
Viss mūsu pašu rokās – cik liela būs vēlme un gatavība 
līdzdarboties.
Kurzemes reģionālā AA starpgrupa ir izveidota, līdz ar 
to koordinatoru grupa, kuras uzdevums bija organizēt 
šīs starpgrupas izveidi, noliek savas pilnvaras.

Koordinatoru vārdā – alkoholiķe Jeļena 
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ANONĪMO ALKOHOLIĶU VASARA
Latvijas AA grupu vasaras pasākumu kalendārs ir apjomīgs. Līgonakts iespaidos „Vīnogas” 
jūlija numurā dalījās Jānis, šajā numurā – Liepājas „Dzintarlāses” pilngadības svinībās un 
Latvijas AA vasaras nometnē gūto emociju kaleidoskops. 

„Dzintarlāses” pilngadības svētkos!
Alkoholiķe Dace no Rīgas:
– Aicinājums uz Liepājas 
AA grupas „Dzintarlāse” 
pasākumu vēstīja, ka ballīte 
tiek rīkota etno stilā. Tāda 
AA saieta Latvijā vēl nav bijis, 
ko tas nozīmē? Tāpēc sekoja 
sarakste draugiem.lv: 

– Ko nozīmē ballīte etno stilā? 
– Tā būs ballīte pie dabas krūts... 
– Bet mums tā vasara tāda dīvaina... 
– Valdis* ar Priekšnieku Debesīs visu sarunājis! 5. jūlijā 
būs superīgs laiks!!!
Un patiešām – aust brīnišķīgs 5. jūlija rīts. Lietus 
ir noguris, un saule sāk savu uzvaras gājienu. Un 
mans ceļš ved uz Otaņķiem, kur liepājnieki rīko AA 
grupas „Dzintarlāse” pilngadības jubileju. Pateicoties 
gudriniekam navigatoram bez aizķeršanās nokļūstam 
galapunktā, un mūsu skatam paveras bērzu gatve, kas 
ved uz svinību vietu. Iebraucot pagalmā, acij paveras 
burvīga ainava – Dieva, cilvēka darba un dabas veidots 
paradīzes stūrītis, un man šķiet, ka esam nokļuvuši 
pasakā.
Valdis sagaida mūs, un uzreiz piedāvā zivju zupu, 
kas top pļavas vidū lielā grāpī uz ugunskura. Viņš 
nomakšķerējis veikalā lasi un nu iejuties šefpavāra 
lomā. Visi tiek aicināti iestiprināties, lai sapulces laikā 
netraucētu izsalkušu vēderu kurkšķi.
Pēc sapulces – pēršanās īstā lauku pirtiņā un skrējiens 
uz Bārtu peldēties. Lielajā šķūnī – īsta zaļumballe 
ar dzīvo mūziku. Sarunas, dejas, kolosāli cilvēki, 
brīnišķīgas sajūtas – viss vienviet. Un laiks paskrien 

nemanot. Jau dziļā naktī dodamies mājup ar patiesu 
gandarījuma sajūtu sirdī.
Dzīvot skaidrā man ir Dieva dāvana. Un man ir svarīgi 
mācīties dzīvot skaidrā priecīgi. Un „Dzintarlāses” 
piepildītais pasākums ir apliecinājums, ka kopā mēs 
varam dzīvot priecīgi un baudīt savu skaidrību. Liels 
paldies par jauko pasākumu!
Alkoholiķe Sanita no Liepājas „Dzintarlāses”: 
– Milzīgs paldies Otaņķu pagasta „Rudzīšu” māju 
saimniekam Ainim ar sievu, kuri mūs ielaida savā 
īpašumā un jubilejas pasākumā visus uzņēma ar lielu 
mīlestību un sirsnību. Pateicoties grupas kopdarbam, 
jo katrs ieguldīja savus spēkus, lai viss noritētu un 
notiktu pa smukam, viss tiešām arī bija brīnumjauki. 
Ja ir tik superīga grupa, tad nekas nevar noiet greizi!!!
Iebraucot „Rudzīšos”, pārņēma laukos valdošais miers. 
Ir pilnīgi skaidrs – ar vietas izvēli trāpījām, jo ikviens 
atbraukušais no sirds priecājās par „Rudzīšu” burvību. 
Visa bija pietiekami – gan cilvēku, gan izklaides, 
lai gan vienu brīdi radās sajūta, ka, pat ja arī nekas 
nebūtu izdomāts, visiem tik un tā būtu labi. Bija prieks 
redzēt, ka varam vienkārši atpūsties, sēžot zālītē un 
runājoties. Man šī 5. jūlija sestdiena bija kā balzams 
dvēselei. Sapulces, pirts, dejas un burvīgi cilvēki ir tas, 
kas mani spēj mierināt un iepriecināt. Tāpēc milzīgs 
paldies visiem, kas atbrauca! Paldies grupai un 
Ainim par viesmīlību! Tomēr vislielākā pateicība 
Augstākajam spēkam par to, ka savedis mūs visus 
kopā!

* Viens no galvenajiem rīkotājiem Liepājas 
„Dzintarlāsē”. 

Vasaras nometne „Kur rodas drosme mainīties?”
Pozitīvu emociju, personiskas izaugsmes 
un ieguvumu šovasar nometnē bija daudz, 
daudz. Pavisam bija sabraukuši 297 
dalībnieki (no AA – 181, „Al-Anon” – 39, 
viesi – 18, bērni – 59). Lūk, dažu AA māsu un 
brāļu iespaidi – ierosmei un iedrošinājumam 
braukt uz nākamo nometni tiem, kas to vēl 
nav izbaudījuši. 
Alkoholiķe I.: 
– Esmu „zaļš marinēts gurķis” AA kustībā un nometnē 
biju pirmo reizi. Mani jau laikus ieintriģēja un 
pamudināja pastiprināti interesēties par šo iespēju 
AA brāļu un māsu pozitīvās atmiņas un atsauksmes. 
Lai nokļūtu nometnē un baudītu visu atvēlēto laiku, 

biju pat pieskaņojusi atvaļinājumu! Pārsteidza lieliskā 
programma: iespēja uzzināt un izbaudīt to, kas ir 
psihodrāma. Te nu būtu atsevišķs stāsts, bet lai nu 
paliek brīnišķīgie ceļojumi pašai pie sevis un lieliskā 
atmosfēra nodarbību grupā, sadarbība un emocijas.
Neaizmirstamas paliks arī rīta meditācijas pie jūras. 
Tās deva impulsu rūpīgāk pētīt to, kas ir joga, un 
turpināt meditācijas Rīgā jogas trenera vadībā. Kur 
tad vēl peldes, peldes un peldes jūrā dienā, naktī, no 
rīta un vakarā, kad saule ir sakarsējusi visu apkārtējo, 
reibinot ar pļavu un priežu smaržu.
Bija arī nopietnas pārdomas pēc Jura Rubeņa lekcijas. 
Viņš, nenoliedzami, ir viens no labākajiem oratoriem, 
ko esmu dzirdējusi, un ziņa, kas tika pasniegta, bija 
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reizē vienkārša un tik nepieciešama. 
Piedalījos savu baiļu apzināšanas 
procesā zinošas psiholoģes vadībā. 
Domāju, ka ne tikai man, bet 
arī daudziem AA biedriem tika 
sniegta palīdzība baiļu vadīšanā un 
pārvarēšanā.
Rezumējums: Visa tā AA biedru 
sajūsma par nometnēm nu man ir 
pilnīgi skaidra un saprotama, jo arī 
es brīžiem jutos tik labi, ka tas jau 
robežojās ar eiforiju, kas sasniegta, 
labi atpūšoties un izzinot sevi.
Vēl tik gribu pasveicināt visus tos 
brīnišķīgos cilvēkus, kurus nometnē 
iepazinu.
Šis bija viens no maniem labākajiem 
atvaļinājumiem!
Līga: 
– Aizbraucu tikai piektdien. Neliela 
vilšanās – maza telts. Abas ar 
draudzeni nopirkām vienādas teltis, 
bet viņai bija laba, tādu es arī gribēju, 
bet man bija... suņa būdiņa. Biju šokā, 
jutos kā bērnībā, kad māsai tika tas 
labākais. Visā pārējā nebiju vīlusies, 
guvu tikai prieku un gandarījumu. 
Ļoti patika Rubeņa lekcija, kaut 
sākumā likās, ka viņš nesaprot, kādai 
auditorijai stāsta. 
Aelitas lekcija par bailēm arī bija man 
noderīga, jo tas bija praktiskais darbs, 
nevis tikai teorija. Rubeņa sadaļā 
bija teorētiska runa par vērošanu, 
kā uz sevi skatīties, kā neiegrimt 
emocionālos stāvokļos, Aelitas daļā  – 
kā tieši ar emocijām tikt skaidrībā. 
Man patika, ka šajā nometnē bija tik 
dziļa iedziļināšanās šajos jautājumos 
par emocijām un jūtām, jo mums tas 
ir ļoti svarīgi – dibināt kontaktu savam 
prātam ar jūtām, lai tie savienojas, 
lai es palieku par vienotu veselumu, 
lai gars ar dvēseli komunicē, nevis 
katrs tusē atsevišķi. Jutu nometnes 
dalībnieku vienotību. Valdīja vienotība 
un sapratne.
Ak, jā – vēl viena ķibele. Svētdienas 
rītā bija jāvada meditācija, bet tur 
kukaiņi. Nevarēja pameditēt, jo 
kukaiņi apsēda. Daži tikai izturēja līdz 
beigām, lielākā daļa aizgāja prom, un 
man šķita: šausmas, cik briesmīgi! 
Tikai pēc tam apjautu, ka tie bija tikai 
kukaiņi, kuru dēļ sapulcējušies izklīda.
Šī bija mana jau astotā nometne. Katru 
reizi liekas arvien labāk, labāk... un 

skaidrība kvalitatīvāka, dzīve gaišāka.
Juris: 
– Man šī bija jau sestā nometne. Labi 
juties esamu visās, vien no pirmās 
neko neatceros – par daudz visa kā 
bija. 
Mani vairāk saista atpūta no ikdienas, 
un tur, „Šķilās”, ir labvēlīga vieta. Jūra, 
saule... Tā bija īsti vasarīga nedēļa, pat 
bišķi par daudz saules, lai gan bija 
arī lietus un teltī kāda glāze ūdens 
sakrājās. Visas piecas dienas pacilātā 
tonusā pavadīju. Patika Rubeņa 
lekcija, es pat mācītāja ieteikto 
grāmatu „Ādama atgriešanās” nopirku 
(Izlasījis gan vēl neesmu). Un kur vēl 
garīgas sarunas nelielā cilvēku lokā, tā 
teikt – nometne nometnē. Karnevālā 
bija jautri, pat balvu dabūju – 3.vietu. 
Jaunums šajā vasarā bija Normunda 
organizētās šaušanas sacensības, 
es viņam palīdzēju – pierakstīju 
rezultātus. Interese bija liela: 60 
cilvēki šāva ar šautenēm, 30 – ar 
pistolēm. Jautri.
Iveta: 
– Nometne – tā ir jāizbauda! Katram 
jāaizbrauc! To nevar izstāstīt. Viss, ko 
redzēju, ko klausījos, ko piedzīvoju, 
palika sirdī. Esmu gandarīta un 
piepildīta.
Dace: 
– Emocijas bija kolosālas, neko tādu 
nebiju izjutusi jau gadus divdesmit 
piecus. Pirmoreiz neviens 
man neko neprasīja, 
tikai deva, deva, deva... 
Cilvēki visapkārt... 
tu neprasi, bet 
viņi tāpat dod. 
Pēc nometnes 
zvana dēls: 
kā bija? Un es 
pirmoreiz dzīvē 
nevaru atbildēt, 
klusēju. Beidzot 
pasaku: es neko 
nevaru pateikt, 
tas vienkārši ir 
jāizjūt. Jāizjūt! 
Un es zinu: braukšu 
arī nākošgad! Gribu 
izjust tās emocijas vēl 
un vēl, un vēl.

Nometnes dalībnieki – 
no 27 Latvijas 
pilsētām, kā arī no 
trim ārvalstīm:
Rīga   125
Liepāja   30
Lietuva   22
Jūrmala   21
Jelgava  19
Tukums   17
Aizpute   9
Ikšķile   7
Ogre   5
Sigulda   5
Aizkraukle 4
Līgatne   4
Ventspils   3
Cēsis   3
Daugavpils   2
Salaspils   2
Somija   2
Sanktpēterburga  2
Stende   2
Jēkabpils   2
Valmiera   2
Olaine  1
Madona  1
Skrunda   1
Limbaži   1
Saldus   1
Ādaži  1
Priekule  1
Skaņkalne  1
Dobele  1

Turpinājums 7. lpp.
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LATVIJAS AA DIENESTĀ
27. septembrī – kārtējā sapulce
Latvijas AA Dienesta kārtējā sapulce notiks 
š.g. 27. septembrī no plkst. 10.00 līdz 15.00 
Rīgā, Brīvības gatvē 237/2, dienas centra „Rīdzene” 
telpās (ieeja atrodas ēkas pagalmā esošajā arkā, blakus 
Vidrižu ielai 3).

Paredzamā dienas kārtība:
1. Pirmā koncepcija (lasa Monvīds D. vai kāds cits)
2. Ziņojums par saietu organizāciju (ziņo Valdis, Aivars  E.)
3. Budžeta izpilde (ziņo Andris Ž.)
4. Atskaite par AA vasaras saieta norisi (ziņo 
Mudīte  O.)
5. Komiteju nosaukumi, funkcijas un pakļautība (ziņo 
Aivars E.)
6. Dienesta sanākšanas biežums un cik jautājumiem 
jābūt, lai sanāktu (ziņo Aivars E.)
7. Darba grupu un Dienesta funkcijas – cik tālu viens 
un cik otrs (saskaņā ar Koncepcijām un Tradīcijām 
(ziņo Aivars E.)

Gaidīti visi AA biedri, kuriem ir interese par Dienesta 
darbu!

Latvijas AA Dienests

CITĀS VALSTĪS
Cienījamie AA biedri!
Ir unikāla iespēja š.g. 26.-28. septembrī 
apmeklēt Baltkrieviju – svinēt Grodņas 
pilsētas AA grupas 16 gadu jubileju. 
Plānotie izdevumi: 65 eiro (ietilpst ceļa izdevumi 
turp un atpakaļ, apdrošināšana, vīza) un 30 eiro 
par dzīvošanu uz vietas (nakšņošana divas naktis, 
3x ēdināšana, dalības maksa). Tas nav dārgi, jo 
sabiedriskā transporta biļete turp un atpakaļ maksā 
66 eiro – bez vīzas! 
Pieteikšanās līdz 8. septembrim pie AA biedra 
Oļega – tālr. 29284624

18.-21. septembrī 25 gadu jubileju svin 
Karēlijas Anonīmo alkoholiķu sadraudzība.
Gleznaina daba, plaša programma, sirsnīga dalībnieku 
un viesu sagaidīšana. Tā kā sākotnēji iecerētajā atpūtas 
bāzē iemitināti bēgļi no Ukrainas dienvidaustrumiem, 
saiets notiks atpūtas bāzē „Деревня Александровка” 
(http://www.ticrk.ru/ru/rests/6962.html).

Naktsmītnes: 800-1000 rubļi par gultasvietu diennaktī 
(ar brokastīm).

Pasākuma organizatori: 
Irina – tālr.+7 911 400 6353)
Anita (koncerta organizēšana) – tālr. +7 921 701 9400
Svetlana (ekskursijas) – tālr. +7 911 400 6512

sagaidīja un tūdaļ iepazīstināja ar Slaviku – Londonas 
grupas vadītāju. Viņš, galvu ilgi nelauzot, mani ar 
draugu aizveda uz savām mājām, kur mūs sagaidīja 
viņa draudzene Santa – arī alkoholiķe, kas atveseļojas. 
Uzsākām sarunu, un jau pēc pusstundas šķita, ka 
pazīstami esam jau sen. Slaviks un Santa uzaicināja 
mūs pārnakšņot viņu mājās, tā teikt, sirsnīgi šaurībā. 
Priecīgi piekritām, un vakars aizritēja draudzīgās 
sarunās.
No rīta iespēju robežās palīdzējām saimniekiem 
gatavoties pasākumam, bet kopumā centāmies 
nemaisīties viņiem pa kājām. Rūpju viņiem bija ne 
mazums. Līdz beidzot, sakrāvuši mašīnā sagatavotās 
uzkodas un iesēdušies paši, braucām uz pasākuma 
norises vietu.
Sapulcējās cilvēku septiņdesmit; pārsteidzoši, ka no 
tiem puse – lietuvieši. Prieks par mūsu kaimiņtautas 
brāļiem un māsām! Un gribas ticēt, ka arī latvieši AA 
kustībā kļūs tikpat aktīvi. 
Ļoti patika spīkera S. no Kaļiņingradas stāsts par ceļu 
uz AA sadraudzību.
Viss notiekošais bija līdzīgs burziņiem, kādus AA 
grupas rīko Latvijā. Sapulce, kafijas pauzes, otrā 
daļa, kuras laikā varēja gan dejot, gan apmeklēt 
maratonsapulces – darīt to, kas katram tīkamāk. 
Vakars aizritēja nemanot. Priecājāmies satikt mūsējos 
no Latvijas, kas jau sen dzīvo un strādā Anglijā. Un 
ir skaidrā! Pusnaktī sākām izklīst, gandarīti par 
piedzīvoto.
Nākamajā dienā bija iecerēts aplūkot Londonas 
ievērojamākās vietas. Liels paldies brālim S., kas mūs 
visus – viesus un „vietējos” alkoholiķus no Latvijas – 
bez problēmām (galvenais – bez biļetēm, kas maksā 
30 mārciņas) ieveda svētdienas dievkalpojumā 
Vestminsteras abatijā. Sajūtas bija dīvainas. Es – pirms 
sešiem gadiem no sabiedrības izstumtā, visu nicinātā, 
pritonā dzīvojošā – sēžu baznīcā, kur kronē un laulā 
Anglijas karaļus... 
Ielūkojāmies suvenīru veikaliņos, aplūkojām 
Bigbenu, Viktorijas pili, goda sardzi lāčādas cepurēs, 
pastaigājāmies gar Temzu... Daudzas vietas palika 
neapskatītas, bet Londonā taču mums ir draugi! Un 
monētiņa uz atgriešanos arī tika iemesta. 
Trīs dienās Londonā mīlestībā un sapratnē tik ļoti 
emocionāli uzlādējos, ka mājupceļā lidmašīnā izplūdu 
asarās – pateicībā Dievam par tādām iespējām manā 
tagadējā dzīvē. Un domās atkārtoju: „Uz tikšanos, 
Londona!”

Ildze, alkoholiķe

Raksta “Reiz pritonā, tagad – vietā, kur kristī un 
laulā karaļus” turpinājums
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PALDIES PAR ZIEDOJUMIEM!
JŪLIJĀ
Grupu ziedojumi

„12 un 12”, Rīga 25 eiro
„Apziņa”, Rīga 20 eiro
„Dzintarlāse”, Liepāja 20 eiro
„Atkarīgie”, Jelgava 10 eiro
„Sveču sapulce”, Rīga (par maiju–jūliju) 75 eiro
Stendes grupa 10 eiro
„Atziņa”, Dobele 10 eiro
„Lāsīte”, Ventspils 20 eiro
„Mazie brāļi”, Rīga 5 eiro
„Magnēts”, Jelgava 10 eiro
„Oāze”, Rīga 10 eiro
 „Sauleskalns”, Talsi 10 eiro
„12 un 12”, Rīga 30 eiro
„Ausma”, Tukums 50 eiro

Mērķa ziedojumi

„Dzintarlāse”, Liepāja – bērnu 
pieskatīšanai vasaras nometnē

30 eiro

„Dārza grupa”, Rīga – 2014.g. vasaras 
nometnes rīkošanai

100 eiro

„Sveču sapulce”, Rīga – vasaras nometnes 
rīkošanai

60 eiro

„Apziņa”, Rīga – bērnu aktivitātēm 
vasaras nometnē

50 eiro

Jubilejas ziedojums

Jānis no Dobeles 6 eiro

Kopā jūlijā: 551 eiro

AUGUSTĀ
Grupu ziedojumi

„Dzīvīte, dzīvīte”, Rīga 10 eiro
„Apziņa”, Rīga 20 eiro
„Ausma”, Tukums 50 eiro
„Dārza grupa”, Rīga (par jūliju, augustu) 30 eiro
„Dzintarlāse”, Liepāja 15 eiro
„Izvēle”, Rīga 10 eiro
„Sveču sapulce”, Rīga 25 eiro
„Atziņa”, Dobele 10 eiro
„Magnēts”, Jelgava 10 eiro
„Mazie brāļi”, Rīga 5 eiro
Stendes grupa 10 eiro
„C.M.”, Madona 30 eiro
„Kauguri”, Jūrmala 15 eiro
„Lāsīte”, Ventspils 20 eiro
 „12 un 12”, Talsi 30 eiro
Anonīms 10 eiro

Kopā augustā: 300 eiro 

MAINĪTA SAPULČU VIETA
Liepājas AA grupas „Atveseļošanās ceļš” sapulces 
notiek trešdienās plkst. 17.30–19.00 Flotes ielā 7, 
Liepājā.

Raksta “Kur rodas drosme mainīties” 
turpinājums

GRUPAS JUBILEJA
2014. gada 25. oktobrī plkst. 18.00  Valmieras 
AA grupa „Stāvie krasti” ielūdz uz 14 gadu jubileju 
atpūtas un sporta centrā „Avoti” (www.avoti.com): 
atklātā sapulce, maratonsapulces, pirts, baseins un 
dejas.
Vēlamā dalības maksa – 5 eiro.
Ieteicams līdzi ņemt groziņus.
Tālr.: 29254552 (Jānis) un 29445512 (Sarmis).

Vita:
– Pagājušovasar man tik ļoti patika, ka šķita – neko 
labāku vairs izdomāt nevar. Man par lielu pārsteigumu, 
šī nometne bija vēl labāka. Man patika daudzveidīgā 
programma, viss... Cilvēki – brīvi un laimīgi. Ieguvums 
ir milzīgs. Pašizziņas nodarbībās „Pazemība = 
Pašapziņa” tika izvirzīts noteikums: piedalīties visās 
trīs nodarbībās. Sākumā negribēju, bet, tā kā biju 
iesākusi, turpināju, un atrisināju kādu problēmu, ar 
kuru netiku galā jau divus mēnešus. Es strādāju ar sevi 
un caur izspēlēm atradu atbildi. 
Man liekas, ka Dieviņš no augšas mūs pasargā, dod 
mums labu laiku. Bez izglītojošā darba ar sevi un 
izklaides pasākumiem mums tiek dota iespēja izbaudīt 
arī jūru un sauli. Tas ir tik lieliski – būt brūnākajai no 
visiem! 
Un tas viss tiek dots it kā par velti, tas ir – es nāku, es 
vēlos būt skaidrā, man tiek dots, un es arī varu dot. 
Laimīga sajūta.

Sagatavoja Sarmīte

Nākamajā numurā par laivošanu Priekules pusē, 
zaļumballi Veselavas muižas parkā un siguldiešu 
pilngadības svinībām.



Atbildīgie – Sarmīte un Jeļena; datorsalikums – Annija; rediģēšana – Raimonds
AA tālr. 27333523, e–pasts aa@aa.org.lv

Biedrība „Anonīmo Alkoholiķu sadraudzība”, reģ. Nr. 40008004960
Swedbankas konts Nr. LV97HABA0551000281899

www.aa.org.lv

JELGAVAS AA 25 GADU UN LATVIJAS AA 26 GADU SAIETS
Jelgavas pilī 2014. gada 18. oktobrī

„Skaidrība – ieguvumi un gatavība nest vēsti”

12.00–14.00 Ierašanās un ekskursijas
Ekskursijas pēc izvēles:
1. Latvijas Lauksaimniecības universitātes muzejs 
un pils ar gidu
2. Jaunais Mītavas gājēju tilts un Trīsvienības tornis 

12.00–14.00 Reģistrācija 
Atklātā svētku sapulce LLU aulā:
14.00–15.00 Pirmā daļa – īsa uzziņa par pasaules 
AA, kā arī par Latvijas un Jelgavas AA vēsturi, viesu 
un grupu apsveikumi, uzrunas
15.00–15.30 Kafijas pauze
15.30–16.30 Sapulces otrā daļa 
16.30–18.00 Pusdienas (arī šajā laikā iespējams 
apskatīt Trīsvienības torni un Mītavas tiltu)
18.00–19.00 Koncerts universitātes aulā
19.30–20.30 Bobs V.* (Bob W., ASV) par AA 
sadarbību ar profesionāļiem
19.30–23.30 Maratonsapulces latviešu, krievu un 
angļu valodā; „Al-Anon” sapulce 
19.45–23.45 Dejas. Dzīvā mūzika

Par ēdināšanu
Vietējā kafejnīca būs pieejama visu saieta laiku, būs 
arī īpaša izbraukuma kafejnīca.
Vietējā ēdnīca būs pieejama plkst. 15.00–15.30 un 
16.30–18.00.
Tāpat varēs pusdienot citās vietās tuvā apkārtnē – 
to ir daudz.

Par naktsmītnēm
Naktsmītnes Jelgavā studentu viesnīcās 
(kopmītnēs) – 5 eiro. 
Tālruņi vietu rezervēšanai un info par citām 
iespējām: Ilze – 22017831, Valdis – 29437594

Vēlamais ieejas ziedojums – 6 eiro

* Uzmanību! Boba dzīvesstāstu varēsit dzirdēt 
piektdien, 17. oktobrī, pirmās AA grupas Latvijā – 
Rīgas „Apziņas” – sapulcē plkst. 19, Bruņinieku ielā 
10A, Rīgā.

Zvanot uz AA informatīvo tālruni 27333523, var saņemt informāciju par AA darbību, 
sapulču norises vietām un laiku.


