
Iznāk „Latvijas Vīnogas” 200. numurs!
Vārds tiek dots bijušajiem un tagadējiem 
redaktoriem.
Arvīds (redaktors 1998.–2006. gadā):
– AA man iedeva jaunu dzīvi. Tāpēc man patīk, ja jūtu, 
kā Sadraudzība elpo. To vislabāk sajust, apmeklējot 
sapulces. Vislabāk, ja dažādas, ne tikai savā mājas 
grupā. To sajūtu, aizbraucot uz kādu grupas jubileju, 
vasaras nometni, iesaistoties kādā kalpošanā. Ļoti labi 
Sadraudzības elpa un pulss jaušami caur „Vīnogu”. 
Te varu izlasīt praktiski visu, kas notiek mūsu 
Sadraudzībā. Šeit varu iepazīt savu līdzbiedru domas, 
izjūtas, dzīvesstāstus, kas ir jau cita, no sapulcēm 
atšķirīga pieredze. „Vīnogu” noteikti izdrukāju, nevis 
lasu internetā. Sagaidu brīdi, kad viens pats klusumā 
varu to izlasīt, tā izveidojot savu intīmu kopābūšanas 
sajūtu ar Sadraudzību. Tādi brīži ir reti, jo mēnešraksts 
iznāk vien reizi mēnesī, tāpēc novēlu „Vīnogai” kļūt 
arvien dūšīgākai gan saturā, gan apjomā. Paldies 
visiem, kas šodien rūpējas par „Vīnogu”, lai man būtu 
ko lasīt un varu sajust piederību AA.

Raimonds L. (redaktors 2007.–2009. gadā):
– Neticami, ka tik mazs šis numuru skaits – 200, jo 
šķiet, ka „Vīnoga” diendienā pavadījusi mani vairāk 
nekā desmit gadus, kopš eju pa skaidrības taciņu, 
un palīdzējusi no tās nenoklīst, izliekot norādes, 
brīdinot, stiprinot un ielīksmojot. Vēlētos, lai arī mūsu 
„drukātajā sapulcē” biežāk atrodas vieta priekam un 
spējai pasmaidīt pašiem par sevi! Lai pārmaiņas, ko 
nes digitālais laikmets, palīdz „Vīnodziņai” augt un 
zaļot kā vīnstīgai (grapevine), kas nes augļus! Un lai 
atceramies seno patiesību: „Nenes alkoholiķi, nes 
vēsti!”

Ģirts (redaktors 2009.–2013. gadā):
– Piecus gadus kalpoju par „Vīnogas” redaktoru. Šā 
darba veikšanai pieteicos pats – jutu aicinājumu. 
Vēlējos kalpot; bija pieredze līdzīgā darbā; un zināju, 
ka tas palīdzēs manai skaidrībai un dzīves kvalitātei. 
Tā tiešām bija. Ne tikai uzlabojās mana dzīves kvalitāte, 
bet guvu arī daudz citu labumu. Iemācījos uzklausīt 
citu viedokli, iepazinu daudzus Sadraudzības biedrus, 
ieguvu daudz draugu.

Uzsākot veidot „Vīnogu”, man bija daudz ieceru 
(„Vīnogas” 143. numurā esmu uzskaitījis galvenās), 
kuras centos īstenot. Diemžēl ne viss iecerētais man 
izdevās. Varbūt arī nevajadzēja, jo, kā rāda mana 
pieredze, ne viss ir labs, kas notiek pēc mana prāta. 
Varbūt man kā alkoholiķim gribējās visu, uzreiz un 
gatavu.  Gribēju izdot „Vīnogu” ne tikai latviski, bet 
arī krieviski, lai vairāk saliedētu latviešu un krievu 
grupas. Četri numuri krievu valodā iznāca, bet tad 
pārtraucu – nespēju noorganizēt darba grupu, kas 
man palīdzētu. Līdzīgas problēmas bija arī ar latviešu 
„Vīnogas” veidošanu – trūka materiālu, trūka cilvēku, 
kas vēlētos piedalīties. Esmu gandarīts, ka „Vīnoga” 
kļuva krāsaina – krāsaino versiju gan var aplūkot tikai 
internetā vai izdrukāt ar krāsaino printeri; grupām un 
abonentiem joprojām tiek sūtīta melnbaltā versija. 

Jubilejā novēlu „Vīnogai” izaugt par krāsainu ikmēneša 
žurnālu!

Jeļena:
– „Vīnogas” veidošanā sāku līdzdarboties 2011. gadā, 
tolaik – tikai kā krievu izdevuma redaktore. Kopš 

Turpinājums 2. lpp.
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Raksta “Iznāk „Latvijas Vīnogas” 200. numurs!“ turpinājums
VĒSTURES DATI
• Pirmais Latvijas „Vīnogas” numurs iznāk 
1997. gada novembrī uz 2 lpp., celmlauzis redaktors 
– nu jau aizsaulē aizgājušais Jēkabs. Diemžēl pirmā 
mēnešraksta Latvijas AA Sadraudzības arhīvā nav. 
• 2. numurā lasām, ka 9. janvāra sēdē Jēkabam 
tiek izteikts “dziļš nosodījums par to, ka decembrī 
„Vīnoga” neiznāca. Viņš apsolījās laboties un 
papūlēties vaiga sviedros, lai līdz 20. datumam šo 
„betselleru” varētu lasīt grupās ne tikai šomēnes, 
bet arī turpmāk. Nolēma biļetenu pavairot Rīgā līdz 
150 eksemplāriem.” Viegli Jēkabam nebija – viņš 
darbojās viens, gan materiālus vāca, gan maketēja, 
turklāt datordarbos bija iesācējs.
• No 1998. gada aprīļa līdz 2006. gada decembrim 
par izdevumu atbild Arvīds, maketē Egils. Sākotnēji 
mēnešrakstu saturu apstiprina Latvijas AA Dienests. 
Tiek publicētas Sadraudzības aktualitātes, ir daudz 
tulkojumu, dzeja un karikatūras.
• 1998. gada jūlijā „Vīnoga” neiznāk „hroniska 
materiālu trūkuma dēļ”.
• 1998. gada novembrī iznāk „Vīnogas” 11. numurs, 
veltīts Latvijas AA 10 gadu jubilejai. Pirmo reizi 
tiek publicētas Latvijas AA biedru domas par dzīvi 
skaidrā, par darbību AA, par ieguvumiem, skaidrā 
dzīvojot. 
• Ar 75. numuru 2004. gada maijā „Vīnoga” iznāk uz 
4 lpp., jo intervijas mēnešrakstam sāk veidot Dace – 
tā uzzinām nerakstošā, bet, par laimi, neklusējošā 
Latvijas AA Sadraudzības cilvēka domas. 
• No 2007. gada janvāra līdz 2009. gada decembrim 
„Vīnogas” redaktors ir Raimonds L.
• 2007. gada oktobrī literārā redaktora pienākumus 
uzņemas Harijs.
• No 2010. gada janvāra līdz 2013. gada aprīlim par 
„Vīnogas” iznākšanu rūpējas Ģirts, viņš arī maketē. 
• Kopš 2010. gada janvāra „Vīnoga” iznāk krāsaina. 
Logotipa māksliniece – Līga.
• 2010. gada janvārī–aprīlī „Vīnoga” iznāk divās 
valodās: latviešu un krievu. Krievu izdevuma 
veidošanā piedalās arī Dmitrijs un Marina. Tekstus 
rediģē Raimonds, Arvīds, Harijs. 
• 2010. gada oktobrī Hariju tekstu labošanā 
nomaina Gunita, bet 2011. gada aprīlī šajā 
kalpošanas darbā iesaistās Ilze Ķ.
• Kopš 2011. gada rudens „Vīnogas” izdevumu 
krievu valodā reizi ceturksnī veido Jeļena.
• 2013. gada kalpošanas konferencē Jeļena tiek 
ievēlēta par abu izdevumu galveno redaktori, 
Sarmītei uztic latviešu izdevuma veidošanu. 
Maketētājs – Jānis.
• Kopš 2013. gada oktobra par „Vīnogas” vizuālo 
izskatu rūpējas Annija.
• 2013. gada novembrī „Vīnoga” iegūst jaunu 
izskatu – atkal paldies Līgai!

tā laika „Vīnoga” krievu valodā iznāk regulāri – ik 
ceturksni. Gribas, lai arī krievu izdevums tiktu izdots 
biežāk, vismaz reizi mēnesī. Taču pagaidām, liekas, 
tam vēl nav pienācis īstais laiks. Krievu grupas varēja 
būt atsaucīgākas – rakstus krievu valodā iesūta 
reti, tāpēc lielākā daļa krievu „Vīnogas” satura ir no 
latviešu izdevuma tulkotie dzīvesstāsti un citi raksti. 
Brīvprātīgo palīgu, latviešu tekstu tulkotāju krievu 
valodā, arī nav daudz – milzīgs paldies Igoram K. un 
Marinai L.! Ceru, ka krievvalodīgo Latvijas AA grupu 
ieinteresētība nākotnē būs lielāka un viņi sāks ar 
entuziasmu rakstīt par sevi „Vīnogai”. Pagaidām, 
nesaņemot pietiekamu atgriezenisko saiti, nav īsti 
skaidrs – vai „Vīnoga” krievu valodā ir vajadzīga 
vispār?
2013. gada Kalpošanas konferencē mani ievēlēja par 
abu „Vīnogu” – latviešu un krievu izdevuma – galveno 
redaktori, taču pamatdarbu materiālu vākšanā un 
sagatavošanā latviešu izdevumam veic Sarmīte, kā arī 
Raimonds, par ko viņiem liels paldies. Iepriecina, ka 
šajā periodā aktīvāk tiek iesūtīti materiāli „Vīnogai”. 
Atceros, ka iepriekšējais redaktors Ģirts bieži žēlojās, 
ka trūkst materiālu. Tagad ne vienmēr visi iesūtītie 
raksti saiet vienā numurā. Novēlējums – gribas vairāk 
lasīt par AA grupu pieredzi un darbību. 

Dalība „Vīnogas” tapšanā un Dienestā sniedz man 
vienreizēju pieredzi: turu roku uz pulsa visā, kas notiek 
mūsu Sadraudzībā, mācos pazemību un, ceru, arī 
garīgi augu. Par to esmu ļoti pateicīga AA kustībai un 
manam Augstākajam spēkam. Ja nebūtu pamēģinājusi, 
nekad nevarētu to saprast un izjust. Paldies par iespēju 
kalpot!

Sarmīte: 
– Kad 2013. gada Kalpošanas konferencē izvirzījās 
jautājums, kurš pārņems no Ģirta „Vīnogas” latviešu 
izdevuma veidošanas stafeti, vilinājums to darīt bija 
tik liels, ka nespēju pretoties! Pajautāju sev: „Un kāpēc 
gan ne es? Darbs zināms, pieredze šajā jomā ir.” Tomēr 
vairākas stundas prātoju – pieteikties vai ne, līdz 
uzticēju visu Dievam: es to vēlos, bet lai notiek pēc 
Viņa prāta! 

Un tā ieguvu mīļdarbu, var teikt, sirdij un dvēselei, pat 
dziedniecisku līdzekli savai dzerošajā laikā ievainotajai 
pašapziņai. 

Paldies par iespēju kalpot tik tīkamā un interesantā 
veidā! Paldies visiem, kas pieliek savu roku „Vīnogas” 
tapšanā! 

Gribas, lai katrs „Vīnogā” atrastu ko savai skaidrībai 
noderīgu! 

Audz, „Vīnoga”, audz! Lai taviem veidotājiem ir plašs 
domu lidojums, atsaucīgi un līdzdarboties griboši 
lasītāji!



3

ANONĪMO ALKOHOLIĶU VASARA

Ar velosipēdu un laivām Lietuvas pierobežā
Ruņa–Apše–Bārta – šādu maršrutu šogad 
jūnija pirmajā nedēļas nogalē Sadraudzības 
biedriem rīkoja Priekules grupa. Vilinoši! 
Internetā atrodu ziņas, ka Ruņa un 
Apše „līkumo pa civilizācijas mazskartu 
kanjonveida ieleju”, esot pat iespēja melno 
stārķi ieraudzīt. Noteikti jābrauc! Būs ne vien 
tikšanās ar draugiem, klāt vēl arī Kurzemes 
neskartās vides eksotika drošā un uzticamā 
kompānijā.
1. diena: lietū uz baznīcu
Priekulē kopā ar vienu brāli un divām māsām iebraucam 
dienas pirmajā pusē, lai ar velosipēdiem dotos iepazīt 
tuvāko apkārtni. Esam pieci, kas priekulieša Elmāra 
vadībā izbraucam uz 25 km attālajām hernhūtiešu jeb 
brāļu draudžu baznīcas drupām mežā. 
Asfalta lente vijas zem riteņiem, pa labi un kreisi – kur 
vien skaties – košs zaļums vai rudzupuķu zilā sega... 
Pēc kilometriem četriem pieciem piestājam pie Bērzu 
bļodakmens, tad iegriežamies mežā, lai palūkotos 
uz Ruņu no augšas. Elektrības līnijā izcirsti koki, tā 
paverot skatu uz Ruņas ieleju. Diezgan dziļa tā ir.
Tālāk braucam pa baltajiem Latvijas lielceļiem. Priekšā 
un pa labi apvārsnis, tumši zils ar rozīgu nokrāsu – 
tur, šķiet, pērkons jau ducina. Un uz šā fona koptie 
tīrie miežu un kviešu lauki ir tik salātzaļi! Sulīgi! 
Nomierinoši! Nemaz nebaida lietus priekšā. Braucam 
tam pretim... Un drīz esam spiesti mesties zem kuplāka 
koka – tur augšā kāds ir apgāzis lielo lietustrauku. Kad 
varam turpināt ceļu, pretim mums plūst „piena upe” – 
gāziens bija pamatīgs! Necik tālu netiekam, kad atkal 
jāmeklē patvērums... Nu esam spiesti stāvēt zem koka 
ilgāk, bet Elmārs šai laikā mums izstāsta par brāļu 
draudzēm Latvijā. 
Jābrauc vēl kādi kilometri desmit, bet mani spēki ir 
galā. Minos, minos, minos... Automātiski, bezspēkā... 
Citiem, šķiet, ir vieglāk, ir labāk fiziski sagatavoti... 
Arī velosipēds nav noregulēts manam augumam 
piemēroti, jūtu krustos sāpes. Tomēr pie mērķa 
nokļūstu un priecājos par atelpu. Ieraudzītais ir tā 
vērts! 1929.–1939. gadā celtās Smaižu baznīcas mūri 
un tornis atklājas visā krāšņumā, apkārtne sakopta, pat 
zāle nopļauta – paldies Ināram ar komandu! Joprojām 
līst... Par atpakaļceļu negribas pat domāt! Te Elmārs 
paziņo, ka mums brauc pakaļ mašīna, – nekas cits mani 
tobrīd nespētu vairāk iepriecināt. Slapji līdz pēdējai 
vīlītei, nosaluši tiekam vesti atpakaļ uz apmešanās 
vietu. Bet Elmārs māj mums atvadas – viņš izvēlas 
mērot atpakaļceļu ar velo. Lūk, ko nozīmē fiziski aktīvs 
dzīvesveids! Vīram tuvojas gadi 85, bet nogurumu viņa 
vaibstos nemana. Ik dienu vasaras siltajā laikā vismaz 
50 kilometru tiek nobraukts.
Nometnē jau sabraukuši daudzi, un mēs, karstu tēju 

padzēruši, sasildījušies, pošamies uz dievkalpojumu 
un koncertu Priekules baznīcā. Pēc tam – sapulce, 
ugunskurs, nopietnas un nenopietnas sarunas, sporta 
spēles...

2. diena: mazo upju eksotika 
Saule izkliedē biezo miglu, un vienubrīd liekas, ka 
labības laukā kāds sudrabu izlējis – tik iespaidīgs ir 
rasas mirdzums. Rādās – būs saulaina diena.
Autobuss mūs aizvizina pie upes, un te nu ir gaidītā 
eksotika. Pēc iepriekšējās dienas lietusgāzes ūdens ir 
duļķains, smilšainu vai zāļainu krastu neredz – kārkli 
aug tieši no ūdens. Un pa šo „grāvi” var laivot?! Izrādās, 
var – neliels zāļains krasta pleķītis aiz kārkliem ir, un 
drīz vien esam laivās. Ūdens līmenis ir pietiekams. 
Sākumā vietām kārkli sitas pie rokām, bet drīz 
krasti kļūst zāļaināki, un priecājos par vietām kupli 
sacerojušo skalbju dzeltenajiem ziediem...
Idille nav ilga, sākas šķēršļu pārvarēšana (un to ir 
daudz!) – ūdenī iekrituši koki, sēkļi... Brīžiem nākas 
laivu stumt, daudzviet rāpjamies pāri kokiem un 
mēģinām pārdabūt tiem arī laivu... Vien pašu spēkiem 
ne vienmēr izdodas, palīgā nāk citi laivotāji... Pat 
nepamanu, kurā brīdī Ruņa ar Apši apvienojas, vien 
jūtu, ka upe kļuvusi platāka. Un tad jau esam Bārtā...
Naktsguļai vieta noskatīta labā krasta kraujā. Saceļam 
teltis, paēdam... Sasēduši ap ugunskuru, noturam 
sapulci. Līdz ar tumsu sāk ducināt pērkons, Liepājas 
pusē ik pēc neilga brīža zibens šautras šķel debesis... 
Jāmūk teltīs, atkal tiekam izmērcēti...

3. diena: Bārtas miers
Nākamajā dienā laivošana mierīga – brīžiem karsē 
saule, brīžiem, iebraucot koku ēnā, kļūst vēsi. Izbaudu 
upi, atslēgusies no visām ikdienas padarīšanām. 
Mūsu galamērķis ir kempings „Ods”, kur paredzētas 
sātīgas pusdienas – tradicionālā aukstā zupa. 
Saimniece brīdina, ka pļavā daudz mazu zalktēnu 
– pielūko, ka nesamin. Nevienu nemanām – laikam 
nozuduši, izbijušies no tāda bara laivotāju.
Pēc stundas klāt autobuss, un var teikt – pasākums 
beidzies... Nē! Jo bez ķibeles neiztikt (tradicionāli!) – 
uz šaurā meža ceļa laivu vedamai piekabei ass salūzusi, 
ritenis šķērsām smiltīs iegūlis. Puiši un vīri krauj 
laivas ceļmalas zālē, lai pašu auto no ceļa nodabūtu un 
mūsu autobuss varētu garām tikt. Braucam tālāk, bet 
pasākuma rīkotājiem vēl šis starpgadījums jāatrisina, 
laivas un salūzusī piekabe mājās jāaizgādā.
Tāda bija ceturtā AA laivošana! Melno stārķi ieraudzīt 
tā arī neizdevās... Tomēr gandarījums milzīgs, esmu 
atpūtusies un jau nākamā brauciena gaidās.

Sarmīte, alkoholiķe
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Tu saviļņoji mani...
Tāda bija šovasar jūlijā notikušā AA saieta 
tēma. Jau otro reizi pulcējāmies Veselavas 
muižas parkā, šogad – par godu Cēsu AA 
grupas 19,5 gadu un Gulbenes grupas trīs 
gadu pastāvēšanai.
Pa ceļam uz pasākumu domāju: kas mani saviļņo? 
Sīkumiņi! Putnu dziesmas un atplaucis zieds, nopļautas 
zāles smarža, mākoņvāli un zvaigznes debesīs, saules 
lēkti un rieti... cilvēku smaidi, neuzspīlēta, patiesa 
sirsnība... Un to visu varu skatīt, izjust, sajust tikai 
tāpēc, ka esmu skaidrā, ka esmu AA Sadraudzībā...
AA pasākumi mani saviļņo, stiprina! Veselavā mani 
saviļņoja:
– Patiesi sirsnīgie Sadraudzības brāļu un māsu smaidi, 
draudzīgie apkampieni tiekoties.
– Gulbeniešu vārītā gardā zivju zupa – uzreiz pēc tālā 
ceļa tieši laikā. Paldies pavāriem! 
– Ziņa, ka atkal kāds ir sadzirdējis vēsti. Reiz siguldieši 
ārstniecības iestādē Straupē dalījuši AA bukletus, viņš, 
pārbraucis mājās, to ielidinājis atvilktnē un turpinājis 
dzert. Kad atkal bijis smagā stāvoklī, atminējies par 
bukletu, sameklējis un piezvanījis uz tajā publicēto 
Cēsu grupas kontakttālruni. Pasākuma laikā jau 
deviņus mēnešus šis cilvēks bija skaidrā! 
– Stāsts par puisi, kas pirms četriem gadiem apmeklējis 
vienu sapulci, tad aizbraucis peļņā uz ārzemēm. Kā 
gājis, kā ne, bet nu atgriezies AA. 
– Ka grupas darbojas arī citās mazajās pilsētās, 
piemēram, Gulbenē, kur grupas izveide bijusi sociālās 
darbinieces iniciatīva; ik nedēļu sanāk desmit, 
vienpadsmit, pieci – kā kuru reizi. 
– Cēsu līdzatkarīgo grupas dāvana grupām gaviļniecēm. 
Tā kā līdzatkarīgo simbols ir taurenis un Latvijas 
AA – „Vīnoga”, uz māla trauka taureņa formā saliktas 
„vīnodziņas” Made in Latvia, t.i., ērkšķogas, virs kurām 
spārnus plivina bērnu zīmēts taurenis. Tik mīļi! 

– Ievas stāsts. Braucot no darba, veikala stāvlaukumā 
viņa ieraudzījusi staigājam sievieti – ļoti, ļoti apreibušu 
jau daudzus gadus. Netīru, basām kājām... Tā gājusi 
klāt cilvēkiem kaut ko prasīdama un izskatījusies tik 
nelaimīga... Un Ievas atmiņā uzplaiksnījusi aina, kad 
sen, sen atpakaļ pēc daudzu dienu plosta viņa aizgājusi 
līdzi dēlam 1. septembrī uz skolu. Bijusi ļoti karsta 
diena, pasākums noticis ārā. Ieva stāvējusi vecāku 
barā un jutusi, ka smird. Mugurā viņai bijusi kleita, kas 
neburzās, un tajā visu vasaru gan gulēts, gan ikdienas 
gaitās iets. Ieva ir saviļņota, ka nu tērpusies tīrā kleitā. 
Un man acīs sariešas asaras – gan priekā par Ievu, gan 
par sevi skaidrībā.
Mani saviļņo ikviena teiktais, ka AA Sadraudzībā, 
strādājot ar Programmu, viņa dzīvē notikušas krasas 
pārmaiņas – pozitīvas! 
Nedaudz vēlāk, klīstot pa blakusesošo Rauņa upītes 
senleju, vairākas reizes prātā pārcilāju Māra Ķ. 
sapulcē sacīto: „Ja kāds man ne pārāk sen būtu teicis, 
ka es atradīšos kaut kur Latvijas vidū, mežā, kopā ar 
bijušajiem dzērājiem un tagad tie būs jau tiktāl tikuši, 
ka pie zupas katla pukstēs, vai ir pietiekami daudz 
skābā krējuma tajā zupā... Tas ir brīnums. Jo savā laikā 
mums nevienam neinteresēja krējums zivju zupā vai 
kas tamlīdzīgs. Mēs esam brīnums! Tu esi brīnums, es 
esmu brīnums, un, ja nu tas tevi nesaviļņo, tad tu esi 
beigts.” 
Esmu dzīva! Jo esmu skaidrā!
Un pasākuma 2. daļā saviļņota klausos Ainara M. 
dziedājumā – man ļoti patīk viņa burvīgā balss un 
dziesmās paustais vēstījums, vienalga, latviešu vai 
krievu mēlē. Saviļņota kopā ar visiem dziedu „Ai, jel 
manu vieglu prātu!”.
Un saviļņota, zaļumballē kājas pamatīgi izlocījusi, 
braucu mājup. Paldies organizatoriem cēsniekiem un 
gulbeniešiem! Paldies ikvienam, kurš bija pasākumā! 

Alkoholiķe S. no Rīgas

IESPAIDI 
Mājās pie savējiem
Sestdien, 25. oktobrī, Valmieras AA grupa 
„Stāvie krasti’ atpūtas centrā „Avoti” svinēja 
14 gadu jubileju. Sapulces tēma: „Ir tik labi...”
Atverot atpūtas centra „Avoti” durvis, mūs, 
liepājniekus, sagaidīja smaidoši cilvēki un sirsnīga 
atmosfēra. Lai arī sapulce jau bija sākusies, nešķita, ka 
esam kaut ko nokavējuši. Katrā ziņā tik jautrā atklātajā 
sapulcē sen nebija būts. Paldies sapulces vadītājam par 
jautrības dzirksts uzturēšanu! Taču caur smiekliem 
skanēja ļoti nopietnas domas, un manī radās apziņa, ka 
skaidrība ir Dieva dota dāvana, kas jāizmanto saprātīgi 
un ar pilnu atdevi.

Pēc sapulces, kā jau ierasts, dejas, pirts un 
maratonsapulces. Kādā brīdī, stāvot maliņā un vērojot 
dejotājus, sapratu, kāpēc jūtos tik labi. Es taču esmu 
mājās pie savējiem, jo katrs tusiņš, katrs pasākums ir 
kā lielas ģimenes salidojums, turklāt ik reizi var satikt 
jaunus ģimenes locekļus, un ir liels prieks par to, ka 
ģimene top arvien lielāka. Laikam jau AA ir vienīgā 
vieta, kur valda tāda sapratne, sirsnība un mīlestība 
citam pret citu. Laikā, kad dzēru, biju vientuļniece, 
pa tusiņiem nevazājos, taču nu nevaru vien sagaidīt 
nākamo AA saietu. Tagad man patīk būt cilvēkos, jo 
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Iespēja nest vēsti:
Pirmdienās un ceturtdienās plkst. 19.00–21.00
AA grupā Oāze Ārstniecības centra telpās Rīgā, Vecmīlgrāvja 5. līnijā 26

Koordinatori: Juris       29222857, Pēteris      29248541

Šajās AA grupas sapulcēs to klasiskajā izpratnē atbilstoši AA 12 tradīcijām ir iespēja dalīties savā pieredzē ar 
atveseļošanās programmas pacientiem, kuri arī tās apmeklē.

Trešdienās plkst. 15.30
Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centra Narkoloģiskās palīdzības dienesta stacionārā Rīgā, Tvaika ielā 2 

Koordinators: Vladimirs       29575780

Tā ir iespēja brīvā sarunā dalīties savā pieredzē ar Detoksikācijas nodaļas pacientiem. Pulcēšanās un sarunas parasti 
norit nodaļas ēdnīcā un ilgst 1−1½ stundas. Optimālais apmeklētāju skaits: 3−5 cilvēki. 

Piektdienās plkst. 09.30–11.30
Iļģuciema cietumā Rīgā, Tvaikoņu ielā 3

Koordinatore: Kristīne       26994028

Diena/laiks – iepriekš saskaņojot
Bētlemes žēlsirdības mājā Rīgā, Katoļu ielā 14

Koordinatore: Sandra      29268436

Rehabilitācijas centrā ir iespēja dalīties savā skaidrības pieredzē ar trūcīgajiem, atkarībās un grūtībās nonākušajiem. 
Iepriekš jāsazvanās ar koordinatori un jāsaskaņo apmeklējuma laiks.

Aicinām AA biedrus pieteikties kalpošanai 
cietumos, pildīt 12. soli „Ieguvuši garīgo 
atmodu, ko deva šie soļi, mēs centāmies nest šo 
vēsti alkoholiķiem un pielietot šos principus visur”. 

Aicinām AA grupas ievērot 5. tradīciju 
„Katrai grupai ir tikai viens mērķis – nest šo vēsti 
alkoholiķiem, kuri joprojām cieš” – un ziedot VĒSTS 
NEŠANAI cietumos un atkačkās SAVU LAIKU un 
naudu – grāmatām, plakātiem, tējai un kafijai. 
Kontaktālrunis: 26994028 (Kristīne)

SVEICAM!
Iļģuciema cietuma AA grupa š.g. 14. novembrī svin 
gada jubileju! 
Urā! 
Apsveicam!

zinu, ka neviens mani nenosodīs, tieši otrādi – sagaidīs 
ar smaidu un mīlestību. 
Ikreiz AA pasākumos katrs cilvēks tiek sagaidīts 
kā sens paziņa, un Valmieras grupas saiets nebija 
izņēmums. Ir patīkami apzināties, ka pat, ja ierodies 
pirmo reizi, tevi sagaidīs kā vislabāko draugu, kurš 
kādu laiku vienkārši nav satikts. 
Es esmu lepna, ka piederu pie šīs vienreizīgās ģimenes! 

Alkoholiķe Sanita no Liepājas

Raksta “Mājās pie savējiem“ turpinājums



PALDIES PAR ZIEDOJUMIEM OKTOBRĪ!  
Grupu ziedojumi

„Dārza grupa” par septembri un oktobri 30 eiro
„Apziņa”, Rīga 20 eiro
„Dzīvīte, dzīvīte” 15 eiro
Stendes grupa 10 eiro
„12 un 12” 40 eiro
„Kauguri”, Jūrmala 10 eiro
„Sveču sapulce”, Rīga 25 eiro
„Atziņa”, Dobele 10 eiro
„Ausma”, Tukums 40 eiro
„Magnēts”, Jelgava 10 eiro
„Mazie brāļi”, Rīga 5 eiro
„CM”, Madona 15 eiro
„Cerība”, Saldus 50 eiro
„Dzintarlāse”, Liepāja 10 eiro
„Lāsīte”, Ventspils 20 eiro
„Sauleskalns”, Talsi 5 eiro

Jubilejas ziedojumi

Ieva, Sigulda 12 eiro
Inga A. (14 gadi skaidrā), Liepāja 19,92 eiro
Jānis, Madona 10 eiro

Kopā septembrī: 356,92 eiro

SVEICAM JUBILĀRUS!
SEPTEMBRĪ
Andris no Jēkabpils – 7 gadi

OKTOBRĪ
Saša no Ventspils – 5 gadi
Juris no Jēkabpils – 13 gadi 
Ieva no Siguldas – 12 gadi
Sandra no Rīgas – 4 gadi
Līga no Rīgas – 11 gadi
Inese no Rīgas – 1 gads
Kaspars no Rīgas – 1 gads

Sveicam arī tos, par kuriem grupas nesniedza 
ziņas!

LATVIJAS AA DIENESTĀ
NĀKAMO DIENESTA SANĀKSMI plānojam š.g. 
6. decembrī plkst.11-15 Rīgā, Brīvības gatvē 
237/2, Dienas centra „Rīdzene” telpās – ieeja 
ēkas pagalmā esošajā arkā (blakus Vidrižu 
ielai 3).

Latvijas AA Dienests

REĢIONOS
Š.g. 21. novembrī no plkst. 18.00 līdz 20.00 
Kuldīgā, Liepājas ielā 8/3 (kafejnīcas „Staburadze” 
sētā) norisināsies Kurzemes reģionālās AA 
starpgrupas slēgtā sapulce.

IESPĒJA KALPOT
„Vīnogas redakcija aicina pieteikties interesentu, kurš 
varētu maketēt „Vīnogas” izdevumu latviešu valodā.
Rakstīt: aa@aa.org.lv vai zvanīt 27333523, jautāt 
Sarmīti

KUR ATRAST PIRMO?
Ja Tu lasi šo numuru, un Tavā grāmatplauktā 
vai atvilktnē sakrātas guļ iepriekšējo gadu 
„Vīnogas” – gaidām Tavu zvanu (tālr. 27333523) 
vai e-pastu (aa@aa.org.lv). Mēs meklējam 
AA Sadraudzības arhīvā neesošos 1987.-
2009. gada numurus, it īpaši Nr.1. Ieskenēsim 
un atdosim Tev atpakaļ.

„Vīnogas” veidotāji 

Zvanot uz AA informatīvo tālruni
27333523

var saņemt informāciju par AA darbību, 
sapulču norises vietām un laiku.

SMEJIES VESELS!
– Kurš no jums prot kādu latviešu tautasdziesmu? – 
latviešu valodas stundā sprigani jautā skolotāja.
Mazais Mikiņš:
– Iedzersim pa glāzei, kamēr jauni mēs…

***

Nedzer pie stūres… Vari aplieties!
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