
Dzīvesstāsts

Ir iespējama piepildīta dzīve
„Sieviete dzērāja – ar šodienas acīm 
raugoties, mana pagātne liekas briesmīga. 
Alkoholu nelietoju jau desmit gadus. Nevaru 
izteikt to prieku, tās sajūtas, kādas mani 
ir pārņēmušas,” skaidrības jubilejā teica 
Vinete. „Kā olimpietis izvirzīju sev mērķi – 
sasniegt 10 gadu skaidrību. Es ļoti gribēju 
to. Un prieks, ka man tas izdevies, ir tikpat 
liels, cik liels bija prieks par pirmo skaidrības 
gadu pirms septiņpadsmit gadiem.” 
Vinete turpina: – Visu nedēļu pirms desmitās 
gadadienas dzīvoju atmiņās – domās aizstaigāju 
līdz tālai, tālai bērnībai. Mans tēvs bija dzērājs. Es 
neatceros daudz no vecāku ģimenes dzīves, jo mani 
audzināja auklīte – viņa mani mīlēja un sargāja, lai 
es neredzētu tēvu dzeram, lai nedzirdētu skandālus. 
Augu siltumnīcas apstākļos. Tikai strādājot ar 12 soļu 
programmu, iedziļinājos ģimenes ainā un mēģināju 
saprast, kas īsti notika ar maniem vecākiem un kāpēc. 
Atmiņā palikusi tikai viena negatīva bērnības aina. 
Mammai patika dziedāt. Sīks bērns būdama, aizbraucu 
viņai līdzi uz pasākumu Dzegužkalnā, un tikai pēc 
pusnakts pārradāmies mājās. Bija baisa greizsirdības 
scēna, tēvs piekāva mammu, viņa aizsargādamās 
pārsita galvu ar pulksteni... asins peļķe... Un secinājums, 
ka no vīrieša nekāda labuma nav, tikai sāpes.
Alkoholu pagaršoju vidusskolas pēdējā klasē. Manai 
tuvākajai draudzenei mamma strādāja aptiekā un bija 
pagatavojusi liķierīšus. Ciemojoties tur pagaršojām, un 
izjutu to foršo sajūtu, ko sniedz alkohols. Pēc gadiem, 
kad strādāju universālveikalā piejūras ciematā netālu 
no Rīgas, pēc darba bija kaut kādas svinības. Piedzēros 
tā, ka pievēmu pusi stacijas, vilcienu gaidīdama. Tomēr 
dzēru arī turpmāk, likās: dzer visi – pasākumos, 
svētkos, viens vairāk, cits mazāk. Es nepievērsu tam 
uzmanību, jo zināmu jautrības devu man alkohols 
deva. Un toreiz vēl netraucēja.
Mana greizā, nepareizā dzīve
Apprecējos. Tā bija pirmā mīlestība, pazinām viens 
otru no 14 gadu vecuma, bet ģimenes dzīve nebija ilga, 
kopā nodzīvojām vien dažus gadus. Mums ir meita. Reiz 

devos pastaigā, iegriezos pie draudzenes, kas strādāja 
veikalā, – parunājām, iedzērām. Visu pēcpusdienu tur 
pavadīju, līdz vīrs bija sācis meklēt – sieva ar meitu 
pazudušas. Laikam jau zināja, kur esmu, jo mamma 
atnāca, savāca mani – pazemoja visu cilvēku priekšā, 
ka esmu dzērāja. Vīrs gulēja mājās, kājas sacēlis, 
tīri vai priecīgs par šādu epizodi. Viņam arī ģimenes 
dzīvē kaut kas nepatika, un man tas ļoti sāpēja. Pēc 
šī gadījuma mums sākās domstarpības, nerunāšana, 
neapmierinātība. Sieva esot alkoholiķe, viņš nevēloties 
ar tādu dzīvot kopā. Es gan lūdzu piedošanu, solīju, ka 
tas neatkārtosies, bet vīrs iesniedza laulības šķiršanas 
pieteikumu. Palikt vienai ar mazu bērnu – tas man bija 
liels trieciens, lai gan dzīvoju kopā ar māti, tātad bija, 
kas bērnu pieskata. 
Daudzus gadus vainoju vīru, ka viņa dēļ ar mani tā 
noticis. Bēdas slīcināju alkoholā. Es nedomāju par 
to, ka jāaudzina bērns; man likās, ka vīrietis ir mans 
pasaules centrs, man zudusi dzīves jēga, nav dēļ kā 
dzīvot. Gribējās darīt sev galu, un arī centos – ielikos 
savā gultā un tinu ap kaklu zeķi, mēģināju sevi žņaugt. 
Nesanāca – palika sevis žēl. Tad jau labāk iedzert un 
aizmirsties, vismaz uz mirkli paliks labāk.
20 gadus ilga mana greizā, nepareizā dzīve. Man bija 
darbs, kas ļoti patika, var teikt: biju apprecējusies ar 
darbu. Taču arī izklaidēties vajadzēja – iedzēru kolēģu 
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Raksta “Ir iespējama piepildīta dzīve“ turpinājums
un ģimenes jubilejās. Man tas patika, jo alkohols 
atslābināja. Patiesībā biju gļēva, neuzņēmīga, man 
patika darīt tikai to, kas viegli padodas.
Pēc dzeršanas man bija šausmīgas morālas paģiras. 
Bija arī fiziskas, bet morālās mani grauza arvien 
vairāk, un es nezināju, ko darīt. Varēju nedzert nedēļu, 
bet, kolīdz iedzēru – piedzēros. Reiz ģimenes svinībās 
mamma teica: „Nu, nedzer tik daudz!” Bet es nesapratu, 
ko nozīmē „nedzer tik daudz”. Citi – iedzer vienu vai 
divas glāzītes, un pietiek, man pirmā, otrā, trešā nekad 
negaršoja, dzēru negribot, tikai kompānijas pēc. Tikai 
pēc trešās aizgāja – jūra līdz ceļiem, esmu jautra, varu 
diet... līdz mirklim, kad iestājās bezfilma. Skaidrā prātā 
biju vāja, gļēva, bet alkohola reibumā varēju pieiet klāt 
vīrietim, uzsākt flirtu... Tagad man tas neizdodas, un 
arī negribas.
Tā es dzēru... līdz sāku sev riebties. Darbu gan 
nekavēju; lai cik paģiraina biju, uz darbu gāju. Kolēģi 
bija saprotoši, redzēja, ka neesmu tajā dienā strādātāja, 
bet, tā kā biju pietiekami laba darbiniece, labu peļņu 
uzņēmumam taisīju, mani iesēdināja mašīnā un 
aizveda uz mājām – lai izguļos.
Glābiņa meklējumos
Beidzot sadzirdēju mammas un meitas nereti teikto: ja 
esi slima, ārstējies, dari kaut ko ar sevi. Meklēju glābiņu 
baznīcā. Gribēju izsūdzēt visus grēkus: cik esmu slikta 
sieviete, ka esmu dzērāja utt. Bet uzreiz pie grēksūdzes 
netiku – esmu kristīta katoliete, bet nebiju iesvētīta. 
Trīs mēnešus gāju mācībās, 1995. gada Vasarsvētkos 
tiku iesvētīta. Pirmajā grēksūdzē gāzu ārā visu, kas 
mani nomāca – tā, it kā es veiktu AA Programmas 
5. soli. Man bija tik daudz ko stāstīt, un es tik ļoti 
uzticējos biktstēvam. Tik viegli pēc tam palika! Likās, 
ka kartupeļu maiss, ko visu mūžu stiepu, ir novēlies no 
pleciem. Fantastiska sajūta.
Tā nodzīvoju pusgadu, ik svētdienu iedama baznīcā, 
bet tad atkal likās, ka kaut kas dzīvē nav tā, kā vajag; 
sāku vērtēt vairāk citus, nevis sevi; mierināju sevi, ka 
visi cilvēki grēko. Un atkritu atpakaļ.
Radio izdzirdēju par AA Sadraudzību, bet man bija 
kauns zvanīt. Vēlāk uzzināju, ka kaut kas par AA rakstīts 
avīzē. Tuvākajā kioskā prasīju, bet man saka: mums 
vairs nav, tas bija aizvakardienas avīzē, bet, ja vajag – 
atnesīšu, mājās ir. Lai es gaidītu!? Man vajag tūlīt! Īsti 
neatminos, kur, bet AA informatīvā tālruņa numuru 
dabūju. Devos uz darbu, iegāju priekšnieka kabinetā, 
kad viņa tur nebija, un piezvanīju. Man prasīja: vai 
jums ir problēmas ar alkoholu? Atbildēju: nē, man nē, 
tuviniekam. Tomēr man ieteica tai pašā dienā plkst.19 
aiziet uz Strēlnieku ielu 1B. Bija pusdienlaiks, vakaru 
nevarēju sagaidīt, cik ļoti domās es jau biju tur. Beidzot 
iegāju pagrabiņā, sapulce bija par 3. soli. Nezināju, vai 
man var palīdzēt, bet sapratu, ka AA ir vieta, kur man 
patīk. Bija 1995. gada 25. oktobris. 
Ne viss man uzreiz kļuva skaidrs un saprotams, bet 
AA sadraudzībā es atradu glābiņu, patvērumu, man 

patika AA kompānija. Tolaik vienīgo latviski pieejamo 
grāmatu „12 soļi” izlasīju kā romānu, un man viss bija 
skaidrs. Tagad atzīstu, ka man vēl joprojām daudz kas 
nav skaidrs, nesaprotu, kā šo grāmatu var izlasīt kā 
romānu, taču toreiz domāju citādi. 
Gadu mijā draugi uzaicināja mani uz krogu. Piekritu, 
bet teicu: „Es nedzeru!” Tā arī bija līdz kādiem 
vienpadsmitiem. Visapkārt vīrieši, es viena daiļā 
dzimuma pārstāve, atnākusi ar konfektēm un sulu 
groziņā, bet viņi visādus glaunus dzērienus malko, 
aizvien mutīgāki paliek... Gadu mijai tuvojoties, 
nodomāju: tikai vienu šampanieša glāzi, neviens taču 
neuzzinās... Iedzēru, tik forši palika... Turpat blakus 
nočņiks, aizgāju, atvēru maciņu... Mājās pārrados 
1.janvārī desmitos vakarā drausmīgā paskatā. Meita 
man iesita. Biju totāli pārbijusies. 
Jaunā gada pirmajā sapulcē izstāstīju par notikušo, 
attieksme pret dzīvi skaidrā kļuva nopietnāka, bet 
pēc laika atkal kļuvu pārgudra – es taču zinu visu, cik 
var klausīties vienu un to pašu. Pārtraucu regulāri 
apmeklēt sapulces, vien sazvanījos ar AA brāļiem 
un māsām. Viņi aicināja: nāc uz sapulcēm! Taču es 
atrunājos: nav laika, jāstrādā – paralēli darbam taisīju 
privāto biznesu. Biju aizmirsusi par zālēm, kuras man 
jālieto regulāri, – izlaidu sapulci vienreiz, otrreiz... 
Dzīvē kaut kā man pietrūka, biju neapmierināta ar sevi. 
Esmu bijusi vislabākā, vismīļākā
Piecus gadus nedzerot biju nodzīvojusi, kad man ieteica 
iziet rehabilitācijas centra neklātienes programmu. 
Izmantoju šo iespēju, tā man ļoti palīdzēja. Jutu, 
ka manā dzīvē būs lielas pārmaiņas. Un drīz tā arī 
notika. Mani uzmeklēja bijušais vīrs, kuram, klusībā 
mīlēdama, sen jau biju piedevusi visas pārestības. Es 
vairs nedzēru, izjukušās attiecības man nelikās vairs 
tik svarīgas. Viņš nāca lūgt piedošanu, meklēja mani, 
lai pateiktu, ka esmu bijusi vislabākā, vismīļākā. Kādu 
laiku tikāmies, brīvdienās braucu pie viņa (dzīvojām 
katrs savā pilsētā), daudz runājām, viņš aicināja dzīvot 
pie sevis... Tā kā arī vīram bija sākušās nopietnas 
alkohola problēmas, aizvedu viņu uz AA sapulci, bet 
viņu tas neuzrunāja, pats tikšot galā. Reiz, viņa mājās 
esot, sapratu, ka atkal esmu zaudētāja, ka no attiecību 
atjaunošanas nekas labs nesanāks. Teicu: gribu dzert! 
„Bet tu taču nedzer,” viņš, kas bieži man klātesot dzēra, 
iebilda. Tovakar pa abiem pudeli izdzērām. 
Es zināju, kur atgriezties, un nākamajā otrdienā sapulcē 
atzinos, ka esmu zaudējusi skaidrību – nedzerot biju 
nodzīvojusi piecus gadus un septiņus mēnešus. Sāku 
dienas skaidrā skaitīt no jauna.
Sekoja grūts un smags periods manā dzīvē, kopu slimo 
mammu. Sapulcēs ņurkstēju un čīkstēju, cik man ir 
grūti, ka netieku galā ar savu dzīvi. „Vai tiešām tavā 
dzīvē nav nekā tāda, ko tu gribētu mainīt?” reiz jautāja 
kāda no Sadraudzības māsām, ar kuru daudz runājām 
arī ārpus sapulcēm. Toreiz es nesapratu viņas teikto, 
bet atmiņā tas palika. Tagad es saku viņai paldies! Man 
tas ir pielecis! 
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Skaidrā biju trīs gadus, kad nomira mamma, vasaras 
beigās aizbraucu uz saietu Polijā. 17.septembrī māsīcai 
ir vārdadiena, un apsveikumā viņai aizsūtīju: „Prozit!” 
Liktenīgi! Vēlā vakarā manī uzjundījās negācijas: kā 
viena tikšu galā, pēc mammas bērēm parādi palikuši, 
meitai sava dzīve. Tik ļoti palika sevis žēl. No bērēm 
bufetē stāvēja blašķīte, tajā bija nedaudz palicis... 
Un sākās mans dialogs ar glāzīti: apostīju, noliku, 
atkal apostīju... Zināju, ka var piezvanīt Sadraudzības 
brāļiem un māsām, bet tieksme iedzert bija tik spēcīga. 
Turēju rokās glāzi un zināju, ka šī nav ne pirmā, ne 
pēdējā. Un tā arī bija. Viss notika tāpat kā agrāk... 
19.septembra vakarā atbrauca meita, jo uz 
telefonzvaniem es neatbildēju. Viņa atslēdza visus 
telefonus un stingri pateica: „Guli! Pirmdien no rīta 
atbraukšu pārbaudīt, būs jāiet uz darbu.” Es pakļāvos 
kā bērns. 
21.septembrī meita atbrauca, piecēla mani... Galva 
tik smaga... Tik grūta bija pirmā diena! Pastrādāt īsti 
nevarēju, bet ilggadējā kolēģe bija saprotoša. „Lēnām, 
bet dari,” viņa teica. Tā pagāja viena, otra, trešā diena... 
Es ļoti gaidīju 21 dienu – zinot, ka šajā laikā alkohols 
pilnībā izvadās no organisma. Sapratu, ka gribu dzīvot 
citādi, nopietnāk pievērsos AA Programmai. Soli pa 
solim virzījos pa skaidrības ceļu, un ir liels prieks, ka 
man tas izdevies. 
Ko daru, lai uzturētu skaidrību
Vissvarīgākās man ir sapulces, darbs ar Soļiem. Šī 
programma patiešām dara brīnumus, ja es to ļauju. Bet 
nevaru apgalvot, ka bez Programmas man neko citu 
nevajag. Vismazākās pārmaiņas var dot man vislielākās 
pārvērtības. Esmu daudz laika un pūļu pielikusi, lai 
atrastu arī citas lietas, kuras man ļoti, ļoti palīdz dzīvot 
skaidrā. Esmu sarakstījusi sev ieteikumus, kas palīdz 
man labi justies un uzturēt skaidrību. 
1. Piebremzē un novērtē savu dzīvi no malas! To es 
daru. Es radu rituālus, katru rītu veidoju pateicības 
listes, un pavisam nesen atklāju: kopš esmu sākusi 
pateikties par daudzām lietām, mana dzīve ir 
uzlabojusies. 
2. Meditē kaut vai 5 minūtes dienā! Es to daru pat 
biežāk. 
3. Sadraudzējies ar Māti Dabu, viņa tev daudz ko 
iemācīs. Man ļoti patīk fotografēt, pat varavīksne man 
ir dāvana.
4. Izaicini sevi! Es daru daudz ko tādu, ko agrāk 
nedarīju, jo man bija bail. Es izaicinu sevi, un skatos, 
kas būs. Un notiek viss, kam jānotiek, un tikai uz labu.
5. Esi atvērta! Atvērti cilvēki ir priecīgāki.
6. Smejies! Es cenšos pasmaidīt, arī par sevi – no 
sirds un pa īstam.
7. Bailes ir vārti uz spēcīgāku sevi! Un es stājos pretī 
bailēm, es izaicinu sevi. Un atkal esmu tikai ieguvēja.
8. Izgulies! Tas ir laba garastāvokļa priekšnoteikums. 
Tomēr man tas īsti nesanāk, jo agri jāceļas, lai dotos uz 
darbu, bet vakaros, būdama pēc dabas „pūce”, ielienu 

gultā desmitos, iemiegu ap pusnakti. Vien dažreiz 
brīvdienās varu izgulēties.
9. Esi laipna! Es ļoti cenšos tāda būt pēc iespējas 
biežāk un jebkurā situācijā. 
10. Dalies ar pieskārieniem, apskāvieniem – tie dziedē. 
Priecājos, ka mums Sadraudzībā ir apskāvieni, pat 
vientuļais nejūt izolētību un atšķirtību.
11. Filtrē pozitīvās domas un identificē destruktīvās 
domas, un, lai cīnītos ar tām, liec lietā kaut ko pozitīvu. 
Strādājot ar 4. soli, gandrīz salūzu un biju tuvu 
pudelei, savas dzīves negācijās ieslīgusi. Man ieteica 
transformēties uz kaut ko pozitīvu. Tā arī izdarīju un 
sāku sevī meklēt nevis sliktās īpašības un trūkumus, 
bet labo. Un man kā akmens no sirds novēlās. 
12. Rotaļājies! Rotaļas nav paredzētas tikai bērniem. 
Ikdienā ar jokiem cenšos iziet cauri dzīves situācijām, 
rotaļīgi paskatīties uz daudzām lietām gan darbā, gan 
citur. Un tā dzīvot ir daudz jaukāk, nekā visu laiku būt 
nopietnai. Arī AA tekstos ir teikts: neuztver sevi pārāk 
nopietni! To es kādreiz biju piemirsusi, dikti nopietni 
uztvēru sevi, un tad arī drūmums manī bija daudz 
lielāks.
13. Ņem vērā atziņas! Izmantoju to, kas visvairāk man 
atbilst, un skaitu to kā mantru.
14. Mazāk ir vairāk! Jo mazāk manā dzīvē būs sārņu, 
jo vairāk vietas būs patiešām svarīgajam. Esmu 
maksimāliste, un man nav viegli pieņemt patiesību, 
ka jāsamierinās ar mazumiņu. Tāpēc ir dvēseles sāpes, 
ir asaras. Tomēr sev saku: samierinies ar to, kas tev 
ir. Un, kad ikdienā tas izdodas, izrādās, ka esmu ļoti 
apmierināta.
15. Turies kopā ar pozitīviem cilvēkiem! Ir grūti būt 
laimīgai, ja apkārt virmo negatīvais. AA ir brīnišķīga 
vieta, kur varu būt kopā ar sev līdzīgiem, šeit saņemu 
pozitīvisma devu. Pēc sapulces vai cita AA pasākuma 
vienmēr mājās aizeju kaut kādā veidā piepildīta.
16. Klausies uzmundrinošu mūziku, jo tajā ir spēks.
17.  Mīli sevi, mīli to labāko, kas ir tevī!
18. Atvēli laiku nekā nedarīšanai!
19. Tici, ka viss notiek uz labu!
20.  Novērtē visu, kas tev dots, un tu sapratīsi, cik tava 
dzīve ir lieliska!
Visu minēto cenšoties ievērot un apmeklējot sapulces, 
mana skaidrība kļuvusi daudz, daudz stabilāka. Es 
vēlos to saglabāt!
Strādājot ar AA Programmu, esmu iemācījusies 
TICĒT, CERĒT un MĪLĒT. Dievs tiešām dara brīnumus. 
Šodien vairs nekaunos, ka esmu alkoholiķe. Jo esmu 
nedzeroša alkoholiķe un zinu, kādas zāles lietot, lai 
mana skaidrība būtu kvalitatīva. Es nezinu, kas būs rīt, 
man ir svarīga šī diena.
Ir iespējama piepildīta dzīve par spīti nepiepildītām 
vēlmēm! 
Paldies visiem!

Pierakstīja alkoholiķe Sarmīte
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NOvADOs

21.11.2014. Reģionālā sapulce Kuldīgā
Š. g. 21. novembrī Kuldīgā notika otrā 
Kurzemes reģionālās starpgrupas sapulce. 
Uz to ieradās 11 grupu pārstāvji, bija arī 
pārstāvis no Latvijas AA Dienesta. Tāpat mūs 
pagodināja arī trīs ciemiņi no kaimiņu – citu 
reģionu – grupām.
Tika apspriesti divi būtiski jautājumi – finanses un 
sadarbība ar sociālajiem darbiniekiem.
Par finansēm diskusija bija diezgan karsta, jo viedokļu 
bija daudz un dažādi. Vieni teica, ka viss jāatstāj tā, kā 
ir, citi uzskatīja, ka pagaidām nevajag AA Sadraudzības 
kontā ieskaitīt ziedojumus, bet gan visu saziedoto 
izlietot reģionālās starpgrupas vajadzībām. Tā kā pie 
kopīga risinājuma nenonāca, vienbalsīgi tika nolemts, 
ka finanšu jautājumu turpinās risināt nākamajā 
sapulcē.
Jautājumā par sadarbību ar sociālajiem darbiniekiem 
bija vērojama lielāka vienprātība. Sapulcējušies bija 
vienisprāt, ka šāda sadarbība ir nepieciešama. Vēl 
izskanēja varianti, ka jāsadarbojas arī ar bāriņtiesām, 
policiju, narkologiem un ģimenes ārstiem. Tika 
norunāts, ka katrā grupā būs vismaz viens cilvēks, 
kurš šo sadarbību veicinās. Tika ievēlēts koordinators 
Normunds no Stendes, kas ievāks informāciju no 
grupu pārstāvjiem, kuri sadarbosies ar sociālajiem 
dienestiem un koordinēs kopējo darbību. 
Aivars E., Dienesta pārstāvis un komitejas „Sakariem 
ar sabiedrību” vadītājs, pastāstīja par savu pieredzi 
un par nākamo AA informatīvo sapulci sociālajiem 
darbiniekiem Skrundā 3. februārī, kā arī aicināja 
reģiona starpgrupu šādas sapulces Liepājā un Ventspilī 
organizēt pašiem; tas arī tika nolemts.

Saldus grupa uzņēmās „šefību”, lai palīdzētu aizsākt 
Skrundas AA grupas darbību, t.i., sazināsies ar Sociālo 
dienestu, ja būs nepieciešams – arī ar bāriņtiesu. 
Respektīvi, centīsies kopā ar Skrundas nedzerošajiem 
alkoholiķiem izveidot grupu šajā pilsētā.
Vēl tika apspriests, ka nepieciešama savstarpējā 
informācijas apmaiņa starp reģionu un Dienestu. Tas 
varētu notikt, ja uz reģiona starpgrupas sapulcēm 
atbrauktu kāds no Latvijas AA Dienesta, un otrādi. 
Tāpat jāinformē grupas par Kurzemes reģiona 
starpgrupas un Latvijas AA Dienesta darbību, lai 
grupām būtu lielāka izpratne par šīm struktūrām.
Nākamā sapulce arī notiks Kuldīgā – 2015. gada 
28. februārī. Cikos un kur – vēl nav zināms, tāpēc 
lūdzam sekot līdzi informācijai Latvijas AA mājaslapā 
un „Vīnogā”.

Alkoholiķe Sanita, sapulces protokoliste

Aicinām AA biedrus pildīt 12. soli „Ieguvuši garīgo atmodu, ko deva šie soļi, mēs centāmies nest šo 
vēsti alkoholiķiem un pielietot šos principus visur” un pieteikties kalpošanai cietumos!
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. Kā arī ziedot semināra par vēsts nešanu cietumos rīkošanai 2015. gada maijā.

Kontaktālrunis: 26994028 (Kristīne)
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PIeReDzĒ Uz LIetUvU

Izjutu AA Programmas mīlestību
Man bija tā laime un gods š. g. 28.-30. no-
vembrī kā novērotājai piedalīties Lietuvas AA 
kalpošanas konferencē. Konference noritēja 
Birštonā Nemūnas krastā – mazā jaukā 
kūrortpilsētā 40 km no Kauņas.
Šajā pilsētā atrodas Lietuvas AA Birojs un notiek 
Lietuvas AA Dienesta sapulces. Man tas šķiet pamatoti 
un demokrātiski. Katrā ziņā reģionos mītošie Dienesta 
biedri ir tādā pašā situācijā kā galvaspilsētas AA grupu 
pārstāvji.

Latvijas AA Sadraudzības 26 gadu un Jelgavas AA 
25  gadu jubilejas pasākumā Arnolds nodeva Lietuvas 
AA ielūgumu, un Latvijas AA Dienests piedāvāja man 
braukt uz konferenci. Vairāku iemeslu dēļ ar prieku 
pieņēmu šo piedāvājumu. Pirmkārt, atceroties, ka 
visas iespējas, ko piedāvā AA, vajag izmantot. Otrkārt, 
Lietuvā es ne tikai pārstāvēju Latvijas AA Dienestu, bet 
arī mūsu valstī pirmo reģionālo AA grupu – Kurzemes 
reģionālo AA starpgrupu. Lietuvā reģionālās AA grupas 
darbojas jau vairākus gadus, tāpēc bija interesanti 
iepazīties ar viņu pieredzi un, iespējams, pārņemt 
vērtīgas idejas Kurzemes AA starpgrupas darbībai. 
Aizsteidzoties notikumiem priekšā, teikšu, ka izdevās 
ne tikai uzzināt Lietuvas reģionālo grupu darbības 
pieredzi, bet arī Polijas, jo Konferencē viesojās trīs 
Polijas AA pārstāvji. Starp citu, pirmoreiz Lietuvas 
AA vēsturē Kalpošanas konferencē piedalījās ārvalstu 
viesi un novērotāji.

Noteikti jāpavēsta, manuprāt, par galveno – mūsu 
Programmas mīlestības garu, kas mūsos aug dienu no 
dienas. Jau izbraucot no Rīgas, pilnā mērā sajutu mūsu 
Programmas mīlestību – Lietuvas alkoholiķi parūpējās 
par mani un to, lai es ērtāk un ātrāk sasniegtu 
brauciena galamērķi. Man nevajadzēja pat braukt uz 
Kauņu – Paņevežā vietējie nedzerošie alkoholiķi mani 
sagaidīja un tālāk veda ar mašīnu. Piebildīšu, ka tajā 
dienā es sirdī svinēju savas skaidrības 19 gadus un 
apjautu, ka Dievs, kā es Viņu saprotu, nevarēja man 
sagādāt labāku dāvanu par braucienu ciemos pie 
kaimiņvalsts anonīmajiem alkoholiķiem!

Un tagad par Konferenci. 

Lietuvas alkoholiķi stāsta: kad Kalpošanas konferencēs 
piedalījās AA grupu pārstāvji, tie bija svētki. Uz 
Konferenci sapulcējās 140-150 alkoholiķi no visas 
Lietuvas, kas emocionāli apsprieda dienaskārtībā 
iekļautos jautājumus. Bet, kā atzīst lietuvieši, svētki 
bija, bet vērā ņemami rezultāti izpalika. Nu jau vairākus 
gadus Lietuvas AA Sadraudzību veido AA grupas un 
AA reģioni. Izveidoti septiņi reģioni, katrā no tiem 
ir atšķirīgs AA grupu skaits, piemēram, Paņevežas 
reģionā ir 10 AA grupas, Žemaitijas reģionā – 20. 

Neatkarīgi no grupu skaita uz Kalpošanas konferenci 
no katra reģiona brauc seši pārstāvji – pieci delegāti 
un viens pilnvarotais, kas reģionu pārstāv AA Dienestā. 
Delegātu un pilnvarotā kalpošanas laiks ir četri gadi – 
tāpat kā citos amatos. Tādējādi Kalpošanas konferencē 
piedalījās 42 reģionu pārstāvji, Eiropas un Pasaules AA 
Kalpošanas konferenču delegāti, Lietuvas AA biļetena 
Penktas Kampas („Piektais stūris”) redaktors, Dienesta 
locekļi – kopā apmēram 50 cilvēki. Konference bija labi 
sagatavota, jo darbs notika stingri pēc reglamenta un 
dienaskārtības.

Konferences lozungs – „AA grupa – trīs AA principu 
pamats”. Pašā sākumā viens no Konferences 
koordinatoriem atgādināja par AA trīs principu – 
Atveseļošanās, Vienotība un Kalpošana – nozīmību. „Šo 
principu pārkāpšana var novest pie AA Sadraudzības 
izjukšanas,” viņš teica un ierosināja katram ielūkoties 
sevī un godīgi atbildēt: vai lietoju AA Soļus, lai 
izveseļotos, un AA Tradīcijas – lai nekļūtu pārāks 
par citiem un lai kalpotu AA; vai sajūtu vienotību ar 
pārējiem Sadraudzības brāļiem un māsām.

Pēc tam sākās darbs saskaņā ar Konferences 
dienaskārtību. Atskaitījās Lietuvas AA Dienesta 
Pilnvaroto padomes priekšsēdētājs. Viņš stāstīja par 
kalpošanu cietumos, kur darbojas septiņas AA grupas; 
par to, ka tiek gatavots izdevums „12 koncepcijas” 
lietuviešu valodā; par Polijas AA konferencē pieredzēto. 
Pēc tam atskaitījās AA Dienesta kasieris. Lietuvas AA 
Dienesta budžets ir apmēram 30 tūkstoši eiro, ieskaitot 
nepārdoto grāmatu vērtību. Tam sekoja Literatūras 
un iespieddarbu komitejas atskaite. Šogad Lietuvā 
sākts AA literatūru realizēt mazumtirdzniecības 
tīklā. No 500 grāmatām, nodotām veikalos, pusgada 
laikā pārdotas 50, tātad pieprasījums pēc AA 
literatūras ārpus Sadraudzības ir, kaut arī neliels. 
Biļetenu „Piektais stūris”, kas iznāk reizi ceturksnī 
1000 eksemplāru tirāžā, pērk AA grupas un pēc tam 
nogādā uz bibliotēkām, sociālo dienestu, slimnīcām, 
cietumiem, rehabilitācijas centriem, policijas 
iecirkņiem un skolām. Šajā gadā izdevniecība „Piektais 
stūris” reģistrēta juridiski, bet Konferencē nolemts, ka 
biļetens, kas līdz šim eksistēja pietiekami pastāvīgi un 
autonomi, tomēr pāriet AA Dienesta pakļautībā. AA 
Dienests izdod arī savu informatīvo biļetenu, kas iznāk 
divas reizes gadā.

Par darbu ārpus AA Sadraudzības atskaitījās Ārējo 
sakaru komiteja. Interesants šķita jautājums par to, cik 

Turpinājums 6. lpp.

Koordinatori izbrīvēja laiku, lai speciāli 
man, Latvijas AA pārstāvei, sarīkotu 
iepriekš neplānotu apaļo galdu 
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semināru gada laikā organizējis AA Dienests. Atbilde 
ir šāda: nevienu, jo AA grupas nedeleģēja to darīt. 
Seminārus sekmīgi organizē AA reģioni.

Pēc tam uzstājās Eiropas un Pasaules AA Kalpošanas 
sanāksmju delegāti.

Dienas otrajā pusē sākās darbs četrās komisijās – 
Literatūras, Finanšu, Iekšējo sakaru un Ārējo 
sakaru. Visās komisijās tika apspriesti vieni un tie 
paši jautājumi, izņemot dažus specifiskus. Daži no 
apspriežamajiem jautājumiem: vai nepieciešama 
noteikta kārtība Konferences reģionālā delegāta 
pirmstermiņa atsaukšanai; vai jāapvieno AA reģionus, 
septiņu vietā izveidojot četrus; AA aptaujas rīkošana, 
lai apzinātu AA biedru skaitu; Konferences piektās 
komisijas un AA Dienesta Komitejas par darbu 
cietumos izveidi. Pēdējais jautājums pamatots ar to, 
ka no katra reģiona uz Konferenci brauc pieci delegāti, 
tātad četriem ir komisijas, kur darboties Konferences 
laikā, bet piektajam it kā nav. Konference nolēma 
neizveidot piekto komisiju un atbilstošo komiteju, 
bet šo darbu kā līdz šim atstāt reģionu pārziņā. 
Konference arī nolēma neapvienot reģionus un 

neizveidot noteiktu kārtību AA Konferences reģionālā 
delegāta pirmstermiņa atsaukšanai. Vēl tika runāts par 
dažu brošūru videoklipu, reklāmas un reprezentācijas 
materiālu tulkošanu un izdošanu. 
Lai gan Konferences darba grafiks bija saspringts un 
blīvs, koordinatori izbrīvēja laiku, lai speciāli man, 
Latvijas AA pārstāvei, sarīkotu iepriekš neplānotu 
apaļo galdu par Lietuvas un Polijas reģionālo grupu un 
starpgrupu darbību. Par to Konferences organizatoriem 
īpašs paldies! Visu informāciju, ko guvu apaļā galda 
diskusiju laikā un individuālās sarunās, es apkopošu 
un izklāstīšu Kurzemes reģionālajai AA starpgrupai. 
Pēc piedalīšanās Lietuvas konferencē skaidrāks kļuvis 
priekšstats par Latvijas reģionālo AA starpgrupu 
struktūru un darba virzieniem. 
Liels paldies AA Dienestam par man izrādīto uzticību – 
iespēju piedalīties Lietuvas AA Kalpošanas konferencē. 
Būtu lietderīgi arī uz Latvijas AA Kalpošanas konferenci 
uzaicināt novērotājus un viesus no citām valstīm.

Ar mīlestību AA kalpošanā – alkoholiķe Jeļena

Raksta “Izjutu AA Programmas mīlstību“ turpinājums
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PALDIes PAR zIeDOJUMIeM NOveMBRī!   
Grupu ziedojumi

„Oāze”, Rīga 10 eiro
 „Apziņa”, Rīga 20 eiro
„12 un 12” 40 eiro
„Kauguri”, Jūrmala 10 eiro
„Sveču sapulce”, Rīga 25 eiro
Stendes grupa 10 eiro
„Izvēle”, Rīga 10 eiro
„Ausma”, Tukums 40 eiro
„Atziņa”, Dobele 10 eiro
„Magnēts”, Jelgava 10 eiro
„Mazie brāļi”, Rīga 5 eiro
„Dzintarlāse”, Liepāja 10 eiro
„Atkarīgie”, Jelgava 83 eiro
„CM”, Madona 10 eiro
„Sala”, Salaspils 10 eiro
„Lāsīte”, Ventspils 20 eiro
„Dzīvīte, dzīvīte” 20 eiro

Anonīms ziedojums 5 eiro

Mērķziedojums
„Majak”, Rīga – AA vizītkartēm 90 eiro

Jubilejas ziedojums
Ainārs, Tukums 23 eiro

Kopā novembrī: 461 eiro

sveICAM JUBILāRUs!
NOVEMBRĪ
Viktors no Jēkabpils – 9 gadi
Niks no Rīgas – 13 gadi
Lilija no Rīgas – 16 gadi
Monvīds no Rīgas – 9 gadi
Annija no Rīgas – 2 gadi
Jeļena no Ventspils – 19 gadi
Juris no Ventspils – 6 gadi

Sveicam arī tos, par kuriem grupas nesniedza 
ziņas!

ARī 1.NUMURs IR!
Ar prieku paziņojam, ka Latvijas AA Dienesta arhīvā 
nu ir arī Latvijas AA izdevuma „Vīnoga” Nr. 1, kas 
iznāca 1997. gada novembrī. Paldies Aināram no 
Tukuma grupas un Vilnim no Dobeles, kuri 
atsūtīja trūkstošos numurus!

 „Vīnogas” veidotāji 

LAtvIJAs AA DIeNestā
DIENESTA SANĀKSME notiks 2015. gada 
17. janvārī plkst. 11-15 Rīgā, Brīvības gatvē 
237/2, Dienas centra „Rīdzene” telpās – ieeja 
ēkas pagalmā esošajā arkā (blakus Vidrižu 
ielai 3).

Latvijas AA Dienests

AtsAUCIes!
Piedāvājam iespēju kalpot – kļūt par „Vīnogas” 
izdevuma latviešu valodā maketētāju. 
Rakstīt: aa@aa.org.lv 

AKtīvA AtPŪtA
Jautra un aktīva kopā būšana svaigā gaisā! 
Siguldas grupa „Saule” 2015. gada 30. janvārī rīko 
ziemas sporta spēles AA biedriem un viņu ģimenēm.
Vakarā: sapulce, pirts un dejas.
Vēlamais ziedojums: 5 eiro. 
Sīkāka informācija: Uldis – 26388585,
Rudīte – 29450550

Zvanot uz AA informatīvo tālruni
27333523

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

sMeJIes veseLs!
Rīts, plkst. 8.05. Krietni saguris vīrietis iesteberē  
veikalā un sveicina pārdevēju: 
– Labrīt dakter! 

***
 Vīrs piedzēries vēlu naktī pārrodas mājās. Atslēdz 
durvis, bet priekšā stāv sieva, viņai rokā panna.
Vīrs: – Ej, ej gulēt, es neesmu izsalcis.

***
Ieraksts dienasgrāmatā: „Šorīt piemeklējušas 
briesmīgas paģiras. Šausmīgi trīc rokas. Sāku atpogāt 
pidžamu, iztrūka pogas. Paņēmu portfeli, atlūza 
rokturis. Baidos iet uz tualeti...”

***
Bārmenis: – Jūsu glāze ir tukša. Varbūt vēl vienu?
Apmeklētājs (nedaudz ieskurbis): – Nafig man divas 
tukšas glāzes!?

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


