
Jaungads kopā ar 

dvēseliski tuvākajiem 

Tradicionāli Latvijas AA kopā ar ģimenēm un draugiem 

Jūrmalas sociālās aprūpes centrā Jaundubultos sagaidīja 

AA Sadraudzības 80. jubilejas gadu. Vecgada sapulce, krāš-

ņa masku balle „80 AA gados apkārt Zemeslodei”, pirts un 

pelde baseinā... Šajā pasākumā bija arī Dace no Rīgas. Kā 

viņa jutās, gadu miju pirmoreiz svinot kopā ar AA? 

Dace raksta: „Šobrīd, kad lieku savas domas uz papīra, man līdz 

gada skaidrībai palikušas piecas dienas. Ticu un paļaujos uz 

Augstāko Spēku, ka 2015.gada 7.janvārī es varēšu teikt: „Esmu 

skaidrā vienu gadu!” Šis laiks man nav pagājis „eiforijā”. Pēc 

ārstēšanās programmas beigšanas strādāju ar 12 soļu program-

mu. Pabeidzu, tā liekot pamatus savai skaidrībai. Man ir liels 

prieks, ka esmu atguvusi vienu no svarīgākajām dzīves vērtī-

bām – spēju domāt un sajust, izdzīvot sāpes, lai piedzīvotu prie-

ku.  

Jauno gadu sagaidīju kopā ar šobrīd dvēseliski tuvākajiem cil-

vēkiem – AA Sadraudzības biedriem. Viss bija citādāk nekā 

ierasts. Daţādas izjūtas: prieks, lepnums, atbildība, atbrīvotība, 

skumjas, daţubrīd arī vientulības izjūta. Daudz emociju, un 

TAS, manuprāt, liecina par manu atveseļošanos. Spēcīgas izjū-

tas pārņēma, gadu mijā jūras krastā rokrokā ar brāļiem un mā-

sām stāvot un skaitot AA lūgsnu. Citādāk saklausīju to. Nemā-

cēšu to aprakstīt, tā ir manā dvēselē. Turklāt brīdī, kad visapkārt 

dega dzīvas liesmiņas un svētku salūts uguņoja pa visu Rīgas 

līča krasta līniju, man bija iespēja arī pabūt divatā ar sevi, do-

mās ar saviem vistuvākajiem cilvēkiem. Neparasts bija šis Jaun-

gads, citāds. Svarīgs! Gaidīts! 

AA Sadraudzības biedriem novēlu 2015. gadu izjust – ar visu 

to, ko šis vārds sevī ietver! 

 

P.S. Savādi! Neticami! Printējot uzrakstīto, nez no kurienes uz 

lapas uzradās bizbizmārīte?! Brīnums! Janvārī?!” 

STATISTIKA 

• 2015. gada sagaidīšanas ballē „80 AA gados apkārt Zemeslo-

dei” piedalījās 193 pieaugušie (AA dalībnieki – 146, no „Al-

Anon” – 21, viens viesis no PAB un 25 citi viesi) un 19 bērni. 

• Pārstāvētas Latvijas pilsētas un lauki: Rīga – 113, Jelgava – 

16, Jūrmala – 15, Liepāja – 10, Ventspils – 7, Tukums – 5, Si-

gulda – 4, Stende – 3, Ogre – 3, pa diviem no Cēsīm, Līgatnes 

un Ķekavas, pa vienam no Aizputes, Daugavpils, Piņķiem, Do-

beles, Valmieras, Saldus, Ikšķiles un Jēkabpils.  

 No ārzemēm ieradās: ASV (Filadelfija) – 1, Anglija – 2. 

 

 

 

 

 

 

MEKLĒ ĪPAŠNIEKUS 

Par atrastajām mantām pēc Jaungada balles Jūrmalā! 

Lūdzu pieteikties šādu mantu īpašniekus:  

 liels, zils dvielis;  

 gaiši pelēkzils adīts dūrainis; 

 parūka; 

 un vēl daţas citas mantas. 

Tavas lietas Tevi gaida – zvani Ilzei, mob. tālr. 22017831. 

GADUMIJĀ 

2015. gada janvāris   Nr. 202 

• Lai 2015.gadā ir mirdzums  acīs  un  siltums 

dvēselē, veselība pašiem un veseli mīļie! 

• Lai ir laiks zvaigžņu  skaitīšanai un laiks rīta 

bučai, iedvesma  darbos  un   aizmiršana   par   

Zemes pievilkšanas spēku! 

• Lai ir apņēmība izpildīt pašam dotos solīju-

mus un drosme sev noticēt, eņģelis uz pleca un 

mīļš cilvēks blakus! 

• Lai valda mīlestība pret sevi pašu un mīlestī-

ba pret pasauli aiz loga!  

• Un  pāri  visam – SKAIDRĪBA! Fiziska  un 

garīga! Lai veicas!    
        „Vīnogas” veidotāji 

Foto no interneta 



12. SOLIS, 5. TRADĪCIJA 

Par cerību 

Ir pagājis gads, kopš Iļģuciema sieviešu cietumā atkal ir 

Anonīmo alkoholiķu grupa. Pirmā sapulce notika 2013.gada 

14.novembrī. Grupa tiekas piektdienu rītos, no plkst. 9.30 

līdz 11.30. 

Šī ir otrā AA grupa ieslodzījumu vietās. Pirms tam – 2011.gadā 

– sapulces sākās Šķirotavas cietumā. Un pavisam nesen, kopš 

decembra vidus, AA grupa ir arī Liepājas cietumā. Drīz sāksim 

darboties Brasas cietumā.  

Latvijas AA vēsturē sapulces cietumos ir notikušas arī agrāk. 

Būtu ļoti interesanti uzzināt mūsu biedru agrāko gadu pieredzi. 

Lūdzu, atsaucieties, mīļie, pastāstiet, kā jums toreiz veicās! 

2013.gada beigās pirmoreiz tikāmies ar Iļģuciema sieviešu cie-

tuma administrāciju. Pirms tam gada garumā bija sarakste un 

sazvanīšanās ar ieslodzījuma vietas psiholoģi un administrāciju, 

līdz vienojāmies, ka cietumā AA grupa ir vajadzīga un mēs tie-

kam gaidīti. Tiekoties klātienē, izskaidrojām, kas ir AA, pastās-

tījām par sapulču norisi, par to, ko AA dara un nedara. Cietuma 

administrācijas amatpersonas savukārt instruēja mūs par cietu-

ma iekšējās kārtības noteikumiem un prasībām, kādas jāievēro, 

apmeklējot ieslodzījuma vietu. Tika izgatavotas caurlaides cie-

tuma apmeklējumam. Tā tas sākās. 

Pirmās sapulces, jāatzīst, bija diezgan „stīvas”. Mums par izbrī-

nu, atnāca samērā daudz sieviešu. Sasēdās kārtīgi rindiņā, nodū-

ra skatienu grīdā un… klusēja. Arī viņām stāstījām, kas ir AA, 

kāda ir sapulču norises kārtība, ko AA dara un nedara. Noturē-

jām sapulci kā allaţ – lasījām preambulu, 12 soļus, 12 tradīci-

jas. Pirmā sapulce bija spīkera sapulce, pēc tam arī pārējie stās-

tījām par savu dzīvi. Sapulcē piedalījās psiholoģe, tādēļ tā bija 

atklātā AA sapulce. Tā mēs tur ejam jau gadu. 

Kas mainījies? Sapulces vairs neapmeklē tik daudz sieviešu, arī 

psiholoģes vairs nav klāt, tāpēc tagad tās ir slēgtās sapulces. Ik 

pa laikam uzstājas spīkeris, bet pārsvarā lasām „Ikdienas pārdo-

mas” un dalāmies pieredzē. Visbrīnišķīgākais ir tas, ka sievie-

tes, kuras sākumā klusēja un nebija gatavas dalīties, ir sākušas 

runāt.  

Iļģuciema cietuma grupas gada jubilejas sapulce bija kā dāvana 

mums – brīvību nezaudējušām alkoholiķēm, kuras panāca gru-

pas izveidošanu. Domāju, ka tā ir dāvana visai Latvijas AA 

Sadraudzībai. Sievietes teica paldies par to, ka nākam. Sākumā 

viņas esot skatījušās uz mums ar aizdomām – ko mēs gribam, 

kas tas par AA, kas par sektu, cik mums par to maksā. Taču, 

noklausījušās mūsu dzīvesstāstus un atveseļošanās pieredzi, 

ieslodzītās patiešām noticējušas, ka runājam par to, ko tiešām 

esam piedzīvojušas un ka tomēr var dzīvot arī bez alkohola. Ka, 

esot trīs dienas atvaļinājumā, var nelietot grādīgo dziru, jo ir 

radusies interese – kā var bez tās iztikt. Un tad pēc ilgiem ga-

diem pēkšņi ieraudzīt, cik skaists ir pavasaris, kā viss smarţo, 

kādas krāsas ir tur, ārā. Vai, ja atvaļinājums tomēr atzīmēts ar 

iedzeršanu, sapratušas, ka patiešām nespēj apstāties un ka grādī-

gās dziras lietošana vairs nesniedz kādreizējo aizmiršanos, jo pa 

galvu „maļas” AA māsu dzīvesstāsti. Un vēl daudz citu pateicī-

bu – par AA literatūru, kuru gan atklāti, gan slepus lasa cietuma 

bibliotēkā, par to, ka tomēr nākam. Paldies PAR CERĪBU, ka 

var būt arī cita dzīve. Atskanēja pat tāds paradokss, ka ir atnā-

kusi pēkšņa atklāsme, ka Augstākais Spēks patiešām ir ţēlīgs, 

jo ieslodzījums ir pasargājis no drošas bojāejas… 

Skumji, ka tik maz AA biedru, kuriem ir iespēja iet uz cietuma 

sapulcēm, to dara. Diemţēl sapulces neapmeklē arī lielākā daļa 

cilvēku, kuri pirms gada pieteicās tās apmeklēt. Caurlaiţu sa-

rakstā ir vismaz 18 personas, bet uz sapulcēm vidēji iet trīs! Kur 

esat jūs, pārējie? Kur jūs, alkoholiķi, esat ar savu 12.soli? Kur ir 

AA grupas ar savu 5.tradīciju? Ja jums ir arguments, ka paši 

neesat bijuši ieslodzīti, tad atbildēšu, kā polis Rišards teica se-

minārā par AA vēsts nešanu un kalpošanu cietumos: ja sīkāk 

papētītu tavu 4.soļa nodarījumu/kaitējumu sarakstu, pilnīgi 

iespējams, ka tavi dzeršanas laika „piedzīvojumi” varētu 

tevi novest cietumā! Tikai aiz Dieva žēlastības tu vēl staigā 

bez „pantiem”. 

Ja Latvijas AA grupām ir interese uzzināt kaut ko vairāk par 

cietuma sapulcēm, lūdzu, zvaniet koordinatorei Kristīnei (tālr. 

26994028). Esam ar mieru iet un braukt pie jums, lai dalītos 

pieredzē. 

Dzirdēju kādu AA biedru sakām, ka, ieslodzījumā esot, cilvēks 

necieš no alkoholisma, jo tur nav iespējas to lietot. Tā ir tikai 

daļēja taisnība. Cietumā nav iespējas lietot, bet ieslodzītie cieš 

no alkoholisma sekām. Viņiem nav pieredzes, kā bez alkohola 

dzīvot „tur, ārā”. Kā tas ir – dzīvot skaidrā! Un tieši ar to 

mēs varam dalīties! 

Gita (Tukums) 

Foto no interneta 

Aicinām AA biedrus pildīt 12.soli „Ieguvuši garīgo atmodu, ko deva šie soļi, mēs centāmies nest šo vēsti 

alkoholiķiem un lietot 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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LATVIJAS AA DIENESTĀ 

Latvijas AA Sadraudzības 

Dienesta aktualitātes 

2014.gada 6.decembrī notika Latvijas AA Sadraudzības 

Dienesta kārtējā sapulce.  

Tika apspriesti šādi jautājumi: 

1. Otrā koncepcija  

2. Atskaite par Latvijas un Jelgavas AA jubilejas saietu norisi  

3. Aktualitātes Dienesta komiteju darbā 

4. Vasaras saieta organizācija 

5. Ziņojums par Kurzemes reģionālās AA starpgrupas izveidi  

6. 2015. gada Latvijas AA pārstāvju sapulces darba kārtība  

7. Datora iegāde Literatūras komitejas vajadzībām 

Par Latvijas un Jelgavas AA jubilejas saieta organizāciju ziņoja 

Valdis B. Rudens saietā piedalījās 472 cilvēki; šoreiz bija ma-

zāk viesu no ārzemēm. Daudzi dalībnieki atzinīgi izteicās par 

maratonsapulcēm krievu valodā divu stundu garumā. Šoreiz 

maratonsapulcēm bija pietiekami plašas telpas. Finansiāli ru-

dens saiets ir beidzies ar krietniem plusiem. Galvenie secināju-

mi: laikus veikts darbs, notika aktīva informēšana, un svarīga 

bija arī izklaiţu esamība. 

Par saietu izteicās arī Aivars E. Viņš pateicās visiem, kuri kal-

poja, lai saiets notiktu, kā arī norādīja, ka no Lauksaimniecības 

universitātes ir saņemtas pozitīvas atsauksmes, kas, protams, 

priecē.  

Par vasaras nometnes organizāciju ziņoja Valdis B. Viņš infor-

mēja klātesošos, ka nometnes norises vieta ir rezervēta. Nomas 

maksa par atpūtas kompleksa nomu paredzēta tāda pati kā pagā-

jušogad. Papildu līdzekļi jāparedz apkopējas nolīgšanai, kuras 

pagājušajā nometnē ļoti pietrūka. Nometnes vadmotīvs varētu 

būt „4.solis”. Plānotais laiks: 2015.gada 29.jūlijs – 2.augusts. 

Joprojām tiek domāts par vasaras saieta programmu, tādēļ visi 

laipni aicināti izteikt savus priekšlikumus un ierosinājumus. 

Par aktualitātēm Dienesta komiteju darbā īsi ziņoja komiteju 

vadītāji. Gita T. (Komiteja sadarbībai ar profesionāļiem) atzina, 

ka ļoti iespaidojusies no rudens saietā dzirdētā, no mūsu viesa 

Boba V. stāstījuma, plāno studēt viņa atvestos materiālus. Ir 

notikusi tikšanās ar sociālajiem darbiniekiem Kuldīgā. 

Par Literatūras komitejas aktualitātēm ziņoja Ilze Ķ. Literatūras 

darba grupa tiekas divas reizes mēnesī, veido grāmatas „12 soļi 

un 12 tradīcijas” jaunā tulkojuma pēdējo redakcionālo versiju. 

Darbā iesaistīts profesionāls korektors. Grāmatu drīz sāks ma-

ketēt, lai dotu drukāšanai. Dienesta sanāksmē izraisījās diskusi-

ja par to, ko darīt ar iepriekšējā „12 soļi un 12 tradīcijas” tulko-

juma eksemplāriem.  

Par norisēm „Komitejā sadarbībai ar sabiedrību” ziņoja Aivars 

E. Viņš informēja klātesošos par sociālo dienestu apmeklēju-

miem daţādos Latvijas novados un citām komitejas aktivitātēm.  

Aktuāls ir jautājums par AA vizītkaršu izgatavošanu, jo paliku-

šas kādas 20-30 gab. ar informāciju gan latviešu, gan krievu 

valodā. Vizītkaršu drukāšanu savulaik finansēja grupa „Majak” 

– tas bija ziedojums. Dienestā izraisījās diskusija par vēlamo 

vizītkartes formu un tajās norādāmo informāciju. Klātešošie 

vienojās, ka šis jautājums jāatrisina iespējami ātrāk.  

Par Kurzemes reģionālās AA starpgrupas izveidi ziņoja Valdis 

no Liepājas. Ideja par šādas starpgrupas izveidi radās pirms trim 

gadiem. Pagājušā gada 23.augustā notika pirmā sapulce, pieda-

lījās vienas Ventspils grupas, trīs Liepājas grupu, Priekules un 

Nīgrandes pārstāvji, pārējie bija telefoniski devuši atļauju dibi-

nāt starpgrupu. Pirmajā sapulcē bija 25 dalībnieki, bez mandā-

tiem. Kurzemes reģionālās AA starpgrupas sekretārs ir Valdis, 

vietnieks – Andris, pilnvaru termiņš – gads. 2014.gada 

21.novembrī Kuldīgā notika otrā starpgrupas sapulce, kurā pie-

dalījās 11 grupas, bija novērotāji no Tukuma, Jūrmalas un Jel-

gavas, kā arī Latvijas AA Dienesta pārstāvis. Nākamā sanākša-

na būs 2015.gada 28.februārī – atkal Kuldīgā. Plānots sanākša-

nas slēgto daļu (1 stundu) novadīt kā parasto sapulci, pēc tam 

organizēt darba sapulci. Par finansēm – kamēr starpgrupai nav 

sava konta, nolemts pārskaitīt naudu AA kopējā kontā ar norādi 

„Kurzemes reģionam”. Vēlams, lai katrā reģiona sapulcē pieda-

lītos vismaz viens pārstāvis no Dienesta, bet katrā Dienesta sa-

pulcē būtu pārstāvis no reģiona. Tika arī spriests par 12.soļa 

darbu ar sociālajiem darbiniekiem. 

Valdis norādīja, ka galvenais starpgrupas izveidošanas mērķis ir 

vēsts nešana tur, kur vēl nav sapulču, pieredzes apmaiņa, jaunu 

biedru piesaistīšana, reģiona interešu pārstāvēšana Dienestā. 

Tiek izskatīts jautājums par pārstāvjiem Konferencē: patlaban 

tajā piedalās pārstāvji no visām grupām, vēlāk varētu būt reģi-

onu pārstāvji.  

Pēteris T. vērsa klātesošo uzmanību uz problēmjautājumiem, 

kas saistīti ar mazajām grupām. 

Par 2015.gada Latvijas AA pārstāvju sapulces darba kārtību 

ziņoja Raimonds L. Norādīja, ka Tukuma grupas mājaslapā ir 

informācija par pārstāvju rotāciju, 2015.gads šajā ziņā ir mie-

rīgs. Konferences temats varētu būt „4.tradīcija”, norises laiks – 

2015.gada 28.-29.marts. Tika izteikti priekšlikumi Konferencē 

apspriest mazo grupu problemātiku, Kurzemes AA starpgrupas 

finansēšanas jautājumu, lielākas finanšu brīvības piešķiršanu 

komiteju vadītājiem un Dienestam. 

Par datora iegādi Literatūras komitejas vajadzībām ziņoja    

Ilze Ķ. Viņa precizēja, ka datora iegāde ir nepieciešama ne tikai 

Literatūras komitejai, bet noderētu arī darbam Konferencē, biro-

ja vajadzībām, maketēšanai; vienkārši literatūras darba grupai 

vajadzība ir ļoti aktuāla. Ilze norādīja, ka Uldis D. ar savu dato-

ru, ar ko līdz šim komitejā strādāts, devies ilgstošā ceļojumā, 

vajadzīgs darba rīks, kas nav piesaistīts konkrētai personai, tā-

dējādi arī visi darba faili tiktu glabāti vienuviet AA datorā. Die-

nests nolēma turpināt atbilstoša datora meklējumus. 

NĀKAMĀ DIENESTA SANĀKSME paredzēta 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).  

Darba kārtībā: 

1. Trešā koncepcija (lasa Monvīds D.) 

2. AA finanses, pārskats par 2014.gadu, 2015.gada budžeta pro-

jekts (ziņo Andris Ţ.) 

3. Dienesta un komiteju kompetence AA finanšu līdzekļu iz-

mantošanā (ziņo Monvīds D.)  

4. AA Kalpošanas konferences sagatavošana un darba kārtība 

(ziņo Monvīds D.) 

5. Atskaite par Lietuvas AA Kalpošanas konferencē pieredzēto 

(ziņo Ļena) 

6. Vēsts nešanas Liepājas cietumā – pieredze, problēmas, atzi-

ņas (ziņo Pēteris T.) 

7. Kalpošanas konference Polijā par vēsts nešanu cietumos aprī-

lī un poļu AA biedru iespējamā vizīte Latvijā, lai dalītos piere-

dzē par vēsts nešanu cietumos Polijā (ziņo Kristīne B.) 

Novēlu visiem LAIMĪGU UN SKAIDRU JAUNO GADU! 

 

   Latvijas AA Dienesta vadītājs 
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VIESOS  

Polijas AA 40 gadu jubilejas 
pasākums – fantastisks piedzīvojums! 
Jau pusgads pagājis, bet atmiņas par Polijas AA 40 gadu 

jubilejā 2014.gada 15.-17.augustā piedzīvoto joprojām ir 

spilgtas. Anda, Laura un Sarmīte dalās savās emocijās par 

šo braucienu. 

• „Par braukšanu uz Poliju izlēmu, var teikt, pēdējā brīdī. Bija 

piedāvājums braukt ar personīgo auto, un tā mēs četratā devā-

mies ceļā. Izbraucām ceturtdien pusdienlaikā un vakarā jau bi-

jām Polijā. Tā kā jubilejas pasākuma atklāšana bija paredzēta 

tikai nākamajā dienā, „izmetām” mazu līkumu pa Polijas „zilo 

ezeru zemi”. Nakšņojām kempingā ezera krastā, lai nākamajā 

dienā ierastos Varšavas sporta kompleksā „TORWAR”, kur 

norisinājās Polijas AA 40 gadu jubilejas pasākumi. Atklāšanas 

sapulcē jutos neparasti. Zāle – kā mūsu „Arēna Rīga” – pilna ar 

skaidrā esošiem alkoholiķiem. Vēlāk uzzināju, ka reģistrējušies 

vairāk nekā 6200 anonīmo alkoholiķu no visas pasaules. Tādā 

pasākumā vēl ne reizi nebiju bijusi!  

Tā bija vienreizēja sajūta – atrasties tur un būt nelielai daļiņai 

no tā visa. Vienīgais šķērslis bija valodas barjera, jo pirmajā 

dienā nebija nodrošināts tulkojums no poļu valodas uz krievu 

valodu. Otrajā dienā kāda poļu meitene mums nedaudz palīdzē-

ja tulkojot.  

Ļoti saviļņojošs bija brīdis, kad Latvijas AA pārstāvji tika aici-

nāti uz skatuves, lai apsveiktu Polijas AA. Mēs no Latvijas ve-

dām lielo „Lāču” maizes klaipu, un tas tika pasniegts, poļu va-

lodā uzrunājot klātesošos – viens no maniem ceļabiedriem savu-

laik šo valodu nedaudz apguvis. Tajā brīdī man pat skudriņas 

noskrēja   pa   augumu.   Biju  lepna, ka mūsu mazā Latvija šajā  

 

 

grandiozajā pasākumā ir pārstāvēta un vēl tik kuplā skaitā – no  

Latvijas kopā bijām septiņpadsmit.  

Sajūsminājos par AA sapulcēm, kas bija noorganizētas krievu 

valodā runājošajiem. Tās bija pavisam citādas nekā Latvijā, jo 

piedalījās daţādu tautību un nāciju pārstāvji, līdz ar to pieredzes 

daţādas un vēl nedzirdētas.  

Kulminācija bija sestdienas vakara balle – dejas turpat sporta 

kompleksā. Sanāca apmēram 2000 cilvēku. Dejoja visi, un neti-

ka šķirots, no kurienes tu esi un kādā valodā runā. Sapratāmies 

bez vārdiem. 

Atmiņai no Polijas AA jubilejas pasākuma man palicis arī val-

rieksts. Valriekstu koks auga pie viesnīcas, kur Varšavā nakšņo-

jām. Noplūcot auglis vēl bija zaļš – kā mūsu kastanis, tikai bez 

adatām. Mājās, Latvijā, ārējo mizu nolobīju, un tagad šis rieksts 

vienmēr man atgādinās par Poliju.” 

Anda, alkoholiķe 
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Attēls no interneta 

• „Pirmo reizi pabiju tik lielā un sirsnīgā ļaužu masā! Jutos kā 

lietus lāsīte milzīgā okeānā! Starp savējiem, kur visiem ir tikai 

viens kopīgs mērķis – palikt skaidrā un nest šo vēsti tiem, kuri 

vēl cieš. 

Paldies kolēģiem, ka „izbīdīja” mani uz lielās skatuves. Tajā 

brīdī jutu tikai stresu un satraukumu. Apskaidrība, cik man tas 

patiesībā bija svarīgi un nozīmīgi, nāca tikai pēc tam, kad jau 

bijām atgriezušies Latvijā. 

Ieguvu milzīgu adrenalīna devu savai skaidrībai, daudz jaunu 

draugu un paziņu.” 

Alkoholiķe Laura no Liepājas 

• „Es ļoti gribēju tur būt! Gribēju kopš brīža, kad savas skaidrī-

bas pirmajā pusgadā, grupas jubilejas galdam rasola sastāvdaļas 

grieţot, klausījos pieredzējušas AA Sadraudzības māsas atmi-

ņās par dažādiem pasākumiem, kas savulaik apmeklēti. Viens 

no tiem – Polijas AA 30 gadu jubileja. Un tad ieraudzīju bildes 

– milzīgo stadionu, pilnu ar cilvēkiem! Mana sirds ietrīsējās – 

es arī gribu to pieredzēt, izjust milzum lielo AA vienotību! Tu-

vākais tāda mēroga pasākums bija paredzēts pēc trīsarpus ga-

diem Varšavā – Polijas AA 40.jubileja. Un, pateicoties Dievam, 

es tajā biju.  

Nez kāpēc biju iedomājusies, ka uz tik lielu pasākumu tiks or-

ganizēts grupas brauciens no Latvijas ar autobusu. Pašai neienā-

ca prātā tādu laikus organizēt, tā teikt – gaidīju, ka man pienes 

klāt gatavu. Līdz ar to biļetes tika pirktas pēdējā brīdī. Paldies 

Gitai, kas tās sarūpēja un arī naktsmājas sameklēja! Seši cilvēki 

braucām ar satiksmes autobusu. 

Varšavā izjustais nav aprakstāms! Tas bija grandiozi – vienuviet 

vairāk nekā 6000 skaidrā esošu alkoholiķu, visiem acīs mirdz 

„dzīva uguntiņa”. Tāds emocionāls pacēlums! Un lepnums, ka 

esmu piederīga AA Sadraudzībai! 

Kā jau katrā tik lielā pasākumā – vairākas sapulces un semināri 

notika vienlaikus. Būtu bijis grūti izvēlēties, ko apmeklēt, ja 

saprastu poļu mēlē runāto. Sapulču un semināru tēmas bija tik 

interesantas! Bet, tā kā saprasties bez dzimtās latviešu valodas 

man nav problēmu tikai krievu valodā, izvēle nebija liela –  

visas krievu valodā runājošo sapulces, kā arī galvenie saieta 

pasākumi, kur vienmēr atradās blakus kāds, kas teikto pārtulko-

ja. Iedomājos, kāds būtu bijis gandarījums, ja visu uztvertu  

niansēs. 

Vissaviļņojošākie bija divi brīţi. Pirmais, kad noslēguma sapul-

cē rokrokā ar Lauru no Liepājas dzimtajā valodā kopā skaitījām 

mūsu lūgsnu. Latviešu valodā grupās skaita atšķirīgas versijas, 

un tā nu sanāca, ka skaitījām katra savu variantu, lai gan ie-

priekš vienojāmies, ka tas būs Latvijas AA „kopējais!” Manī 

ierunājās „asinīs un sirdī ierakstītais”!  

Pārsteidza, ka Polijas saietos vispirms kājās tiek lūgti piecelties 

nevis ar lielāko skaidrības stāţu, bet no mazākā līdz lielākajam. 

Šis arī bija otrais kulminācijas brīdis – kad zālē atskanēja aplau-

su jūra sievietei, kura skaidrā dzīvo jau 40 gadus. Domāju, ka 

ne man vienai tajā brīdī acīs sariesās asaras. Sirmā kundze ir 

poliete, bet jau daudzus gadus dzīvo ASV. 

Novēlu ikvienam AA biedram vismaz reizi dzīvē pabūt tādā 

pasākumā, izjust šīs neaprakstāmās emocijas!” 

Alkoholiķe Sarmīte 

ANONĪMO ALKOHOLIĶU DOMAS 

Ko man ir devusi  

AA Sadraudzība 
Alkoholiķis A.: 

„Kad atnācu uz AA 

Sadraudzību, man 

nebija nekā. Es biju 

tik ļoti degradējies, 

ka man nebija ko 

ģērbt, es nakšņoju pie 

miskastēm, kāpņutel-

pās – un man tas šķi-

ta normāli. Man šķita 

normāli zagt, dzert... 

Un man šķita, ka 

tādai ir jābūt manai 

dzīvei. Es nesapratu, 

kas ar mani notiek, 

nezināju, ka esmu 

slims, ka alkoholisms ir slimība. Man šķita, ka sabiedrība ir pret 

mani, ka cilvēki dara man pāri. 

AA es atzinu savu bezspēcību alkohola priekšā, sapratu: lai 

neatsāktu dzert, man regulāri jāapmeklē sapulces. Sāku kalpot – 

veicu vienkāršus darbiņus. Sāku strādāt ar 12 soļu programmu. 

Bija ļoti grūti, bet tagad man ir normāla dzīve: normāls miegs, 

mani nevajā murgi, es pastāvīgi nedrebu, varu normāli parunāt, 

man neļimst kājas, varu paiet... Es atkal uztveru realitāti, sapro-

tu, ka man apkārt ir cilvēki, nevis zombiji no šausmu filmām. 

Kopā ar AA es varu atveseļoties. Īstenojot AA programmu, 

varu palikt skaidrā un justies komfortabli. Es varu dzīvot! Viens 

es to nevarētu izdarīt, man ir vajadzīgs AA, man ir jāapmeklē 

sapulces.” 

Alkoholiķis Z.: „Uz AA pirms daudziem gadiem mani atveda 

izdzīvošanas instinkts – dzīve kļuva tik nepanesama, ka negri-

bējās dzīvot, bet kaps arī atbaidīja. Biju kā iesprūdis starp di-

vām pasaulēm. AA man deva dzīvi. Tagad es vairs sevi nestros-

tēju, ka dzert ir slikti, ka tā ir izlaidība. Es nesaku sev, ka neva-

ru un nedrīkstu dzert. Es vēlos būt skaidrā! Es tiecos uz skaidrī-

bu! Un, strādājot ar AA programmu, man tas izdodas jau vairāk 

nekā desmit gadus.” 

Alkoholiķe S.: „Alkohols man dzīvē ļoti traucēja, un es mēģi-

nāju pati saviem spēkiem atteikties no dzeršanas, bet man tas 

neizdevās. Sapratu, ka viena es netieku galā, ka man ir vajadzī-

ga palīdzība. Es varēju nedzert nedēļu, mēnesi, pat četrus mēne-

šus, bet, kolīdz uzmācās depresija un vientulība, es atkal dzēru. 

Es zināju, ka palīdzību varu meklēt AA, jo mans tēvs ir alkoho-

liķis un, pateicoties AA Sadraudzībai, dzīvo skaidrā jau daudzus 

gadus.  

AA sapulcēs es uzzināju, ka galvenais ir būt skaidrā tikai šodien 

un nepacelt pirmo glāzi. Līdz tam man šķita, ka iedzeršu glāzi 

vai divas, un vairāk ne, bet tā nekad nenotika, parasti es piedzē-

ros līdz bezfilmai. Pateicoties sapulcēm, pateicoties AA       

programmai, es vairs neslīcinu depresiju un vientulību alkoholā, 

es vienmēr paturu prātā: tikai nepacelt pirmo glāzi! Un esmu 

skaidrā!” 

Zvanot uz AA informatīvo tālruni  

27333523 

var saņemt informāciju par AA darbību,  

sapulču norises vietām un laiku. 
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ATSAUCIES! 

„Vīnogai” joprojām vajadzīgs tekstu kopāsalicējs.  

Tā ir Tava iespēja kalpot! 

    Rakstīt: aa@aa.org.lv   

 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
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SVEICAM JUBILĀRUS! 

DECEMBRĪ 

Ritvars no Dobeles – 5 gadi 

Dzintris no Rīgas – 2 gadi 

Linda no Rīgas – 3 gadi 

Agnese no Rīgas – 4 gadi 

Kaspars no Rīgas – 8 gadi 

Arvīds no Rīgas – 19 gadi 

Vineta no Rīgas – 21 gadi 

Maija no Rīgas – 3 gadi  

Sarma no Ventspils – 3 gadi 

Romans no Ventspils – 15 gadi 

Sveicam arī tos, par kuriem grupas nesniedza ziņas! 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

NOVADOS 

Mainīta sapulces norises vieta 
Cēsu AA grupa „Vendene” ar 2015.gada janvāri mainījusi sa-

pulču norises vietu. Tagad sapulces trešdienās no plkst. 19.00 

līdz 20.30 notiek Cēsīs, Dzintara ielā 9, kultūras biedrības 

„Harmonija” telpās. 

Reģionālā sapulce Kuldīgā 
Š. g. 28.februārī Kuldīgā notiks trešā Kurzemes reģionālās 

starpgrupas sapulce. Cikos un kur – vēl nav zināms, tāpēc lū-

dzam sekot līdzi informācijai Latvijas AA mājaslapā un 

„Vīnogas” februāra numurā. 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

AKTĪVA ATPŪTA 

Jautra un aktīva kopā būšana svaigā gaisā! 

Siguldas grupa „Saule” 2015.gada 31.janvārī rīko ziemas spor-

ta spēles AA biedriem un viņu ģimenēm. 

Vakarā: sapulce, pirts un dejas. 

Vēlamais ziedojums: 5 eiro.  

Sīkāka informācija: Uldis – 26388585, Rudīte – 29450550 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

GRUPU JUBILEJAS 

Jelgavas «Sākumam» – 12 
2015.gada 17.janvārī plkst. 17.00 Jelgavas AA grupa 

„Sākums” ielūdz uz 12 gadu jubilejas paSĀKUMU „Visa sā-

kums – ūdens” ar ledusaukstu ziemas peldi āliņgī. 

Vieta: viesu nams „Ezerkrasti” Valgundes pagastā, 7,4 km no 

Jelgavas centra 

Maps.google.com: +56°41’57.33”, +23°44’17.11” (56.699258, 

23.738086)  

Reģistrācija: no plkst. 16.00 

Mūsu piedāvājums: vakars pie kamīna, mielošanās, mūzika, 

dejas, maratonsapulces, pirts, mērcēšanās āliņģī, saldēšanās un 

karsēšanās 

Vēlamais dalības ziedojums: 5 eiro 

Priecāsimies par līdzpaņemtajiem groziņiem! 

Info: Viktors 20219139, Alvils 26337564 

Ielūdz «Vindava»! 
2015.gada 21.februārī kārtējo – 21. – gadadienu atzīmē pirmā 

AA grupa Venstpilī – „Vindava”.  

Pasākums norisināsies Ventspilī, Jūrnieku sporta un atpūtas 

centrā, Dzintaru ielā 38. Programmā: 

15.00–16.00 – reģistrācija 

16.00–17.00 – atklāšanas sapulce 

17.00–17.30 – pārtraukums: uzkodas, kafija 

17.30–19.00 – slēgtā AA sapulce 

17.30–19.00 – „Al-Anon” sapulce 

19.00–19.30 – pārtraukums 

19.30–20.00 – koncerts 

20.00–01.00 – dejas, maratonsapulces 

Vēlamais dalības ziedojums – 5 eiro. 

Priecāsimies par līdzi paņemtajiem groziņiem! 

Kontaktinformācija: Andris (tālr. 27 865 141) 

Rīgas «Oāzei» – 5 
“Mums tiek atņemts tikai tāpēc, lai dotu. Mēs tiekam sagrauti – 

lai tiktu uzcelti”. Ja arī Tu esi augšāmcēlies un Tev ir vajadzīgs 

draugu atbalsts, sapratne un mīlestība, tad priecāsimies par ko-

pābūšanu 2015.gada 6.aprīlī – Otrajās Lieldienās –, sagaidot 

AA grupas “Oāze” piecu gadu jubileju Rīgā, kultūras namā 

“Ziemeļblāzma”. 

Labākais veids, kā iegūt prieku, ir dalīties tajā! 

Sīkāka informācija sekos. 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
PALDIES PAR ZIEDOJUMIEM DECEMBRĪ!  

Grupu ziedojumi 

„Sauleskalns”, Talsi  5 eiro 

„Dārza grupa”, Rīga  

(novembris un decembris)  30 eiro 

Stendes grupa   10 eiro 

„Oāze”, Rīga   10 eiro 

„Apziņa”, Rīga   20 eiro 

„12 un 12”   30 eiro 

„Atkarīgie”, Jelgava  10 eiro 

„Atziņa”, Dobele   10 eiro 

„Magnēts”, Jelgava  10 eiro 

„Mazie brāļi”, Rīga  5 eiro 

„Oāze”, Rīga   10 eiro 

„Ausma”, Tukums   50 eiro 

„Rīta grupa”, Rīga  20 eiro 

„Lāsīte”, Ventspils  20 eiro 

„12 un 12”   30 eiro 

„CM”, Madona   10 eiro 

„Sākums”, Jelgava –  

jubilejas saieta ziedojums  10 eiro 

Mērķziedojums 

„Sala”, Salaspils – datora iegādei 10 eiro 

Citi ziedojumi 

Anonīms ziedojums  10 eiro 

Anonīms ziedojums   10 eiro 

Anonīms jubilejas ziedojums 19 eiro 

Anonīms jubilejas ziedojums 19,92 eiro 

Kopā decembrī    358,92 eiro 


