
5. TRADĪCIJA 

CIETUMOS ESOT SLIKTA AURA!
Labdien! Mani sauc Kristīne, es esmu alkoholiķe. Pēdējā 
kalpošanas konferencē mani ievēlēja par vadītāju 
Vēsts nešanas cietumos un slimnīcās koordinēšanas 
komitejā. Devīto gadu esot AA Sadraudzībā, ievēroju, 
ka cietumi un slimnīcas tiek apmeklētas haotiski, nevis 
organizēti un strukturēti. Pieteicos vadīt šo komiteju, 
jo vēlos, lai jebkuram anonīmajam alkoholiķim, kurš 
vēlas nest vēsti, būtu pieejama informācija Latvijas AA 
mājaslapā un izdevumā „Vīnoga”. Vēl lielāka vēlēšanās 
man ir – lai informācija par mūsu Sadraudzību būtu 
visās iestādēs, kur vien var satikt alkoholiķus, kuri 
cieš!

Mūsu Lielajā grāmatā ir rakstīts, ka, dzerot alkoholu, 
alkoholiķis nonāk cietumā, slimnīcā vai kapā. Kapos 
nest vēsti jau par vēlu, bet cietumos un slimnīcās gan ir 
daudz mūsu brāļu un māsu, kuri cīnās ar alkoholismu  
un māna sevi, kā katrs māk. Aicinu visas AA grupas 
pildīt 5. tradīciju „Katrai grupai ir tikai viens mērķis – 
nest šo vēsti alkoholiķiem, kuri joprojām cieš”!!!

Uzrunājot grupas, sastapos ar diezgan lielu pretestību 
un vienaldzību pret šo tradīciju, dzirdēju ļoti daudz 
dažādu argumentu. Lūk, uzklausīto atrunu, kāpēc uz 
cietumiem un slimnīcām nav jāiet, TOP 7:
1. Cietumos ir slikta aura!
2. Man nav ko viņiem teikt!
3. Man nav laika!
4. Baidos sastapt pazīstamus cilvēkus!
5. Ko tu uzplijies ar iešanu uz cietumu, Grāmatā tas 
nav rakstīts, lai viņi paši mūs meklē un nāk uz AA 
sapulcēm!

6. Es iešu uz cietumu, kad man būs laiks un vēlēšanās!
7. Man ir bail!

Šis atrunu TOP var šķist smieklīgs, ja nebūtu tik skumji. 
Es iedomājos šos AA biedrus laikā, kad viņi vēl dzēra, – 
vai kādu šādi argumenti atturēja no dzeršanas? Man ik 
reizi, kad es lietoju alkoholu, nebija bail, ka varu nonākt 
cietumā, slimnīcā vai kapā. Dzerot es nedomāju par 
aurām, par to, vai man ir laiks. Dzeršanai man vienmēr 
bija laiks un iemesli. Daudz iemeslu, neapstrīdami 
argumenti, kāpēc noteikti jādzer. Man nebija nekādu 
šaubu par to, ka jādzer, noteikti jādzer! Viss jāslīcina 
alkoholā!

Tas, ka esmu vēl dzīva, vesela un neatrodos 
ieslodzījumā, nav mans nopelns, bet Dieva žēlastība. 
Bieži domāju par to, kāpēc esmu izvēlēta dzīvei 
skaidrā. Kas ar mums, alkoholiķiem, notiek, kad esam 
Sadraudzībā un jau kādu laiku dzīvojam skaidrā? 
Aizbraucam uz Austrumiem, kur konstatējam, ka 
mums atvērušās čakras un tagad jūtam auras, un 
cietumā pilnīgi noteikti ir slikta aura, tur iet nevajag. 
Un par to runājam lielā sapulcē, kur mūs klausās 
jaunpienācēji. Jā, skaidrība ir atbildība Dieva priekšā, 
un arī jaunpienācēju priekšā, kuri dzird visus šos 
TOP 7 argumentus. Un arī to cilvēku priekšā, kuri 
nekad nesadzird mūsu vēsti, jo mums nav laika, mums 
nav, ko teikt, mēs baidāmies un mums šķiet, ka tur būs 
slikta aura!

Ar cieņu,
alkoholiķe Kristīne

Š.g. 28. un 29. martā Siguldā

LATVIJAS AA
KALPOŠANAS
KONFERENCE

Sk. 2.-4. lpp.

“Es esmu atbildīgs, kad kāds, kaut kur, 
sniedzas pēc palīdzības. Es gribu, lai AA 
roka vienmēr tur ir. Un par to es esmu 
atbildīgs.” 

Foto no interneta
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KALPOŠANAS KONFERENCE 2015

Ikvienas Latvijas AA grupas uzmanībai!
Aicinām ikvienu Latvijas AA grupu no savu biedru 
vidus ievēlēt delegātu, kas kopā ar citu grupu 
pārstāvjiem no visas Latvijas piedalīsies 2015. gada 
Kalpošanas konferencē š.g. 28. un 29. martā Siguldā, 
viesu namā „Vālodzes”. Konference sāksies sestdien 
plkst. 11 un noslēgsies pēc pusdienām svētdien 
(plānots ap plkst. 14). 
AA Kalpošanas konference jeb grupu pārstāvju 
sanāksme ir īstais laiks un vislabākā vieta, kur katra 
grupa var paust un saskaņot mūsu kopējās intereses 
un lemt par to īstenošanu. Šogad tās vadmotīvs 
ir Ceturtā tradīcija „Katrai grupai jābūt pilnīgi 
patstāvīgai, izņemot lietas, kuras skar citas grupas vai 
AA kopumā”, kam aicinām pievērst īpašu uzmanību. 
Uzaicinām grupas līdz 2015. gada 7.martam piedāvāt 
tām aktuālos jautājumus, kurus varētu apspriest 
Kalpošanas konferencē, nosūtot tos uz e-pastu 
konference2015@inbox.lv. 
Pieteikšanās līdz 15. martam. Reģistrēties 
dalībai konferencē var, aizpildot pieteikuma anketu 
Latvijas AA mājaslapā vai piezvanot pa tālruni 
29265888 (Bite) Monvīdam.

Uzmanību! Pēc noteiktā termiņa pieteikumi dalībai 
konferencē ar naktsmāju un ēdināšanas nodrošināšanu 
vairs netiks pieņemti! Lūdzu, respektējiet šo termiņu 
un organizatoru iespējas. 
No katras grupas lūdzam deleģēt vienu pārstāvi. 
Ja vēlas ierasties vairāki, brīdinām, ka tikai vienam 
delegātam būs balsstiesības, apmaksāta ēdināšana un 

nakšņošana konferences norises vietā (ierobežotā vietu 
skaita un mūsu budžeta dēļ). Tiem AA dalībniekiem, 
kuri nav grupu pārstāvji vai nekalpo Dienestā vai 
Birojā, ēdināšana jāapmaksā pirms pasākuma 
(ar NORĀDI „PAR ĒDINĀŠANU KONFERENCĒ” 
pārskaitot 10 EUR par 5 ēdienreizēm AA kontā; konta 
numurs publicēts AA Dienesta izdevuma „Vīnoga” 
beigās un Latvijas AA mājaslapā, sadaļā „Kontakti”), 
iepriekš piesakoties līdz 15. martam, un pašiem 
jāparūpējas par guļvietu (par naktsmājām drīkst 
apjautāties arī Siguldas apkārtnē dzīvojošajiem AA 
biedriem). Tos, kuri nav ievēlēti par pārstāvjiem, bet 
kuriem ir iespēja un vēlēšanās kalpot Konferences 
organizēšanā, aicinām pieteikties par palīgiem virtuvē, 
reģistrācijā vai sekretariātā (skaitīt balsis, protokolēt 
komiteju sēdes, kalpot par kasieri).
Konferences organizatorus un Konferences komiteju 
vadītājus gaidīsim jau piektdienas vakarā, taču par 
nakšņošanu jāmaksā 1,5 EUR un pašiem jāgādā par 
vakariņām un brokastīm! Vēlams, lai katra AA grupa 
nepieciešamības gadījumā palīdzētu savam pārstāvim 
nokļūt līdz Siguldai. Ja šādas iespējas nebūs, delegāta 
transporta izmaksas segs AA, ja tiks iesniegts attiecīgs 
dokuments (degvielas čeks, autobusa biļete). 
Sīkāka informācija par Konferences darba kārtību 
„Vīnogas” 3. un 4. lpp. (darba kārtībā ir iespējamas 
pārmaiņas) un Latvijas AA mājaslapā www.aa.org.lv.

Cerot uz jūsu aktīvu līdzdalību Konferences norisē,
Latvijas AA Sadraudzības Dienests

Piektdienās plkst. 09.30–11.30
Iļģuciema cietumā Rīgā, Tvaikoņu ielā 3
Koordinatore: Kristīne       26994028
Trešdienās plkst. 10.00
Liepājas cietumā Liepājā, Dārza ielā 14-16
Koordinators: Aldis       29116567

Pirmdienās un ceturtdienās plkst. 19.00–21.00
AA grupā Oāze Ārstniecības centra telpās Rīgā, 
Vecmīlgrāvja 5. līnijā 26
Koordinatori: Juris      29222857,
       Pēteris      29248541
Šīs AA grupas sapulcēs to klasiskajā izpratnē 
atbilstoši AA 12 tradīcijām ir iespēja dalīties savā 
pieredzē ar atveseļošanās programmas pacientiem, 
kuri arī tās apmeklē.

Aicinām AA grupas ievērot 5.tradīciju „Katrai grupai ir tikai viens mērķis – nest šo vēsti alkoholiķiem, kuri 
joprojām cieš”. Publicējam dažas no iespējām nest AA vēsti, taču mūs gaida arī Centrālcietumā 
un Brasas cietumā Rīgā, Jelgavas cietumā un citur!

http://aa.org.lv/anketa-kalposanas-konferencei-2015/
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DARBA KĀRTĪBAS PROJEKTS 
KONFERENCES  DELEGĀTI  BŪS TIESĪGI TO PAPILDINĀT UN MAINĪT

2015. gada Kalpošanas konference
(Latvijas AA grupu pārstāvju sapulce)
Konferences tēma – Ceturtā tradīcija

„Katrai grupai jābūt pilnīgi patstāvīgai, izņemot lietas, 
kuras skar citas grupas vai AA kopumā”

Konferences vadītājs   Valdis A. („Dārza ielas 
grupa”, Rīga)

Konferences vadītāja vietnieks Uldis B. 
(Sigulda)

Norises laiks  un vieta: 2015. gada 28.–29. marts, 
Sigulda, viesu nams „Vālodzes”

SESTDIEN,  28. MARTĀ
10.00-11.00  Reģistrācija, kafija, uzkodas
11.00-12.30  Pirmā kopējā sēde

Latvijas AA kopējā lūgsna
AA 12 tradīciju un 12 Kalpošanas koncepciju 
nolasīšana
Dienesta vadītāja uzruna (par delegātu atbildību, 
organizatoriskie jautājumi)
Sekretariāta (reģistratori, kas nav delegāti, + 
komiteju protokolisti) ziņojums par reģistrāciju, 
mandātu skaitu un to izmantošanu (~3 min.)
Balsu skaitīšanas komisijas vēlēšanas (grupu 
pārstāvji izvirza vismaz 3 kandidātus no sava vidus; 
balsis skaita sekretariāts; pēc ievēlēšanas komisija 
kopā ar sekretariāta vadītāju slēgtā sēdē ievēl 
vadītāju un sadala zonas zālē, pārrunā ar sekretariāta 
vadītāju darba gaitu)
Darba kārtības apstiprināšana (~5 min.) – ziņo 
Dienesta vadītājs
Biroja, Dienesta komiteju un darba grupu ziņojumi 
par paveikto darbu (~5 min. katram)
Latvijas AA novērotāju ziņojumi par dalību 
kalpošanas sanāksmēs ārvalstīs
Iespēja „nelielo” AA grupu pārstāvjiem pastāstīt par 
savas grupas dzīvi

12.30–13.00 Kafijas pauze
13.00–14.00 Darbs Konferences komitejās 
Finanšu komiteja (vada Jurijs (Jēkabpils), vietnieks 
Jānis („Sauleskalns”, Talsi))

1. Biroja vadītāja atskaite par grāmatvedības izmaksu 
optimizēšanu

2. Dienesta finansista atskaite par budžeta izpildi, 
mērķziedojumu izlietošanu un nepieciešamību 
pašlaik, kā arī ziņojums par 2015. gada plānu un tā 
apstiprināšana
3. Tiesību AA Dienestam izmantot AA mērķiem 
naudas līdzekļus līdz 3000 EUR kalendārajā gadā 
piešķiršana, atskaitoties par izlietojumu kārtējā AA 
kalpošanas konferencē
4. Nākamā gada komitejas vadītāja un vietnieka 
vēlēšanas, nākamās Kalpošanas konferences 
komitejā apspriežamie temati
5. Nākamās Kalpošanas konferences iespējamā 
norises vieta, lai labāk varētu nest mūsu vēsti
6. Vajadzība pēc kalpošanas un ieguvumi no tās

Apvienotā Literatūras komitejas, Dienesta izdevuma 
„Vīnoga” un mājaslapas darba grupas sanāksme 
(vada Sergejs („Magnēts”, Jelgava), vietnieks Ivars 
(„Rīta grupa”, Rīga))

1. 12 soļu un 12 tradīciju jaunais tulkojums
2. Par divvalodīgo „Vīnogu” – saturs un apjoms (ziņo 
Ļena un Sarmīte)
3. Par mājaslapas pārveides un krievu valodas 
versijas izveides gaitu (ziņo Ivars S.)
4. Rokasgrāmata sekretāriem
5. Komitejas budžets
6. Jaunatnācēja komplekta izveide
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7. Nākamā gada komitejas vadītāja un vietnieka 
vēlēšanas, nākamās Kalpošanas konferences 
komitejā apspriežamie temati
8. Nākamās Kalpošanas konferences iespējamā 
norises vieta, lai labāk varētu nest mūsu vēsti
9. Vajadzība pēc kalpošanas un ieguvumi no tās

Saietu komitejas sēde (vada Mudīte („Apziņa”, 
Rīga), vietnieks Normunds (Stende))

1. Par 2015. gada AA vasaras nometnes un rudens 
jubilejas saieta programmām, tāmēm
2. Priekšlikumi par 2016. gada saietu norises vietu 
un to iespējamo maiņu
3. Komitejas budžets
4. Nākamā gada komitejas vadītāja un vietnieka 
vēlēšanas, nākamās Kalpošanas konferences 
komitejā apspriežamie temati
5. Nākamās Kalpošanas konferences iespējamā 
norises vieta, lai labāk varētu nest mūsu vēsti
6. Vajadzība pēc kalpošanas un ieguvumi no tās

Komitejas sakariem ar sabiedrību, Komitejas 
sadarbībai ar profesionāļiem un Vēsts nešanas 
koordinēšanas komitejas apvienotā sēde (vada 
Uldis B. (Sigulda), vietnieks Mihails („Vibor”, Rīga))

1. AA sapulču norise cietumos
2. Jaunas idejas vēsts nešanai sabiedrībā
3. Vēsts nešana Latgales reģionā
4. Komitejas budžets
5. Nākamā gada komitejas vadītāja un vietnieka 
vēlēšanas, nākamās Kalpošanas konferences 
komitejā apspriežamie temati
6. Nākamās Kalpošanas konferences iespējamā 
norises vieta, lai labāk varētu nest mūsu vēsti
7. Vajadzība pēc kalpošanas un ieguvumi no tās

14.00–15.00 Pusdienas
15.00–16.30 Darbs komitejās (turpinājums)
16.30–17.00 Kafijas pauze
17.00–18.30 Darba grupa par Ceturto tradīciju 
„Katrai grupai ir jābūt pilnīgi patstāvīgai, 
izņemot lietas, kuras var skart citas grupas vai 
AA kopumā.” (Vada Uldis D.)  

Jautājumi apspriešanai:
Vai es uzstāju, ka ir tikai daži pareizie ceļi, kā 
darboties AA?
Vai mana grupa vienmēr atbalsta arī AA kopējo 
labklājību? Kaimiņu grupas? Vientuļos AA biedrus 
Zilupē? Ārzemniekus, kuri atrodas tālu no mājām? 
Grupu Romā vai Salvadorā?
Vai es kritizēju cita biedra uzvedību, kura atšķiras no 
manējās, vai arī es mācos no tā?

Vai es vienmēr paturu prātā, ka tiem, kuri zina, 
ka esmu AA, es zināmā mērā iemiesoju visu mūsu 
Sadraudzību?
Vai es vēlos palīdzēt jaunatnācējam darīt visu, lai viņš 
paliktu skaidrā – nevis kā man, bet kā viņam derētu?
Vai es dalos savās zināšanās par AA “instrumentiem” 
(iemaņām, knifiem) ar citiem biedriem, kuri varbūt 
par tiem nav dzirdējuši?

19.00–20.00 Vakariņas
AA sapulce pēc pašu iniciatīvas

SVĒTDIEN,  29. MARTĀ
7.30–8.30 Brokastis
9.00–10.30 Otrā kopējā sēde
Konferences komiteju rekomendācijas Konferencei 
un AA grupu darbam (pa 10 min. katrai komitejai).

Ziņojums par Konferences tāmi, tā apstiprināšana un 
ziedojumu vākšana Konferences izdevumu segšanai 
(ziņo Valdis A.)
Nākamās konferences vadītāja un vietnieka 
vēlēšanas (grupas virza savus kandidātus)
Laiks grupu pārstāvju jautājumiem (vismaz 30 min.)

Kafijas pauze
11.00–12.30 Otrās kopējās sēdes turpinājums

Vasaras nometnes programmas un tāmes 
apstiprināšana
Rudens AA jubilejas saieta programmas un tāmes 
apstiprināšana
Otra Latvijas delegāta ievēlēšana Eiropas Kalpošanas 
konferences apmeklēšanai 2015. gada rudenī Jorkā, 
tēma Keep it simple
Otra Latvijas novērotāja ievēlēšana Polijas 
Kalpošanas konferences apmeklēšanai 2015. gada 
rudenī
Revīzijas komitejas atskaite
2014. gada budžeta izpildes apstiprināšana
2015. gada budžeta apstiprināšana

13.00–14.00 Noslēguma sesija
Konferences vadītāja uzruna
Novērotāja no Lietuvas AA uzruna
Grupu pārstāvju viedokļi par Konferenci
Latvijas AA kopējā lūgsna (kopējais aplis)

14.00–15.00 Pusdienas
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LATVIJAS AA DIENESTĀ

2015. gada 14. februāra sēdē
Kārtējā Latvijas AA Dienesta sēde š.g. 
14. februārī sākās ar AA kopējo lūgsnu, pēc 
tam tika nolasīta AA Kalpošanas 4. koncepcija
Par dienas kārtības jautājumu “AA finanses, 
2015. gada budžeta projekts, Dienesta komiteju 
pieprasījumi, Dienesta tiesību paplašināšana AA 
līdzekļu izmantošanā” bija plānots ziņot Dienesta 
finansistam Andrim Ž. Tā kā Andris sēdē nepiedalījās, 
jautājums tika noņemts no dienas kārtības, tā 
izskatīšana paredzēta nākamajā Dienesta sēdē.
Par Polijas AA Kalpošanas konferencē pieredzēto 
atskaitījās Sanita F. Viņa norādīja, ka Polijas AA 
Kalpošanas konference norisinās līdzīgi Latvijas AA 
Konferencei – Polijā atskaitās Biroja un Dienesta vadītāji, 
ir atskaite par finansēm, t.sk. Konferences tāmi. Par 
Polijā pieredzēto lasiet rakstā „Kalpošana – AA kustības 
garīgā dāvana” nākamajā “Vīnogas” numurā.
Par AA Kalpošanas konferences sagatavošanu un 
darba kārtību (priekšlikumiem darba kārtībai) 
ziņoja Monvīds D. Konference notiks Siguldā, viesu namā 
„Vālodzes” 28.-29. martā. Siguldieši veiks reģistrāciju. 
Informācija par pasākumu publicēta šī „Vīnogas” 
numura 2. lpp. un Latvijas AA mājaslapā, ar sasaisti 
uz reģistrāciju dalībai konferencē. Lūgums grupu 
pārstāvjiem un – it sevišķi citiem dalībniekiem 
reģistrēties laikus (jāreģistrējas visiem!). 
Precizējums par ēdināšanu: būs četras ēdienreizes, 
2 eiro – par uzkodu galdu. Tās AA grupas, kuras to var 
atļauties, ir lūgtas ieskaitīt 10 eiro par ēdināšanu, kā 
arī segt delegāta transporta izdevumus. Ja grupas šādu 
ieskaitījumu neveic vai nevar atļauties, izdevumus ar 
prieku segs Latvijas AA no kopējā budžeta! E-pastā 
konference2015@inbox.lv ar iesūtīt grupām aktuālus 
jautājumus, kas būtu izskatāmi konferencē. 
Par konferences dienas kārtību aktīvi izteicās Dienestā 
kalpojošie biedri. Dienaskārtības projekts tika 
rediģēts. Dienests nolēma turpināt darbu pie dienas 
kārtības projekta. Tā kā par atsevišķiem darba kārtības 
jautājumiem vēl paredzamas diskusijas, iespējams, 
Dienesta piedāvātās darba kārtības projekta galējā 
redakcija būs pieejama tikai konferencē, un delegāti 
būs tiesīgi to mainīt.
Par 12 soļu un 12 tradīciju jauno redakciju ziņoja 
Ilze Ķ. Viņa pastāstīja, ka Literatūras komiteja iesaka 
jauno tulkojumu konferencei dot nevis apstiprināšanai, 

bet prezentēšanai, turklāt prezentēt divreiz 
(Literatūras komitejā un konferences plenārsēdē), jo 
darba grupā ar tulkojumu ir strādājuši profesionāļi. 
Dienests atbalstīja šo priekšlikumu. 
Par kandidāta izvirzīšanu Kalpošanas 
konferencei apstiprināšanai braucienam uz 
Eiropas Kalpošanas konferenci Jorkā Gita T., 
viena no diviem iepriekšējās Eiropas kalpošanas 
konferences delegātiem no Latvijas, elektroniski 
lūdza izskatīt Kornēlijas (AA Dienesta protokoliste) 
kandidatūru. Dienests vienbalsīgi nolēma izvirzīt 
Kornēliju apstiprināšanai Latvijas AA kalpošanas 
konferencē kā otro delegātu no Latvijas AA dalībai 
Eiropas Kalpošanas konferencē Jorkā.
Par kandidāta virzīšanu Kalpošanas konferencei 
apstiprināšanai braucienam uz Polijas 
Kalpošanas konferenci ziņoja Sanita F., kas 
pagājušajā gadā piedalījās pirmo reizi. Piedāvātais 
kandidāts – Jurijs no Jēkabpils, kas konceptuāli 
piekrīt. Alternatīva ir Anatolijs no Jelgavas. Dienests 
vienbalsīgi nolēma Latvijas AA Kalpošanas konferencei 
apstiprināšanai kā otro Latvijas AA pārstāvi Polijas 
kalpošanas konferencē izvirzīt Juriju (Jēkabpils), 
aizvietotāju – Anatoliju (Jelgava). 
Par novērotāju no Lietuvas AA aicināšanu uz 
Latvijas AA konferenci Siguldā: Ļena (Ventspils) ar 
e-pasta starpniecību uzturēja lūgumu par Lietuvas AA 
novērotāja klātbūtnes vēlamību konferencē. Dienests 
vienbalsīgi nolēma uzaicināt uz Latvijas AA konferenci 
novērotāju no Lietuvas AA.
Par bukletu izsniegšanu grupu vajadzībām 
Kalpošanas konferences laikā ziņoja Monvīds D. Tā 
kā ir diezgan liels bukletu uzkrājums, Monvīds ierosināja 
uz konferenci aizvest bukletu kastes, lai katras AA 
grupas pārstāvis paņem tik, cik grupai ir nepieciešams. 
Dienests nolēma šī jautājuma izskatīšanu atlikt līdz 
nākamajai Dienesta sēdei, līdz tam noskaidrojot precīzu 
atlikumā esošo bukletu skaitu. 
Nākamā Latvijas AA Dienesta sēde notiks 
2015. gada 7. martā plkst. 11.00 Brīvības 
gatvē 237/2, dienas centra “Rīdzene” telpās – ieeja 
ēkas pagalmā esošajā arkā (blakus Vidrižu ielai 3). 
Visi Latvijas AA biedri, kurus interesē Dienesta 
darbs, laipni lūgti piedalīties!

Latvijas AA Dienesta vadītājs Monvīds

BRĀLĪGAJĀ SADRAUDZĪBĀ
Mūsu draugi no „Al-Anon” ielūdz uz Latvijas “Al-
Anon” ģimenes grupu 3. Kalpošanas konferences 
ietvaros rīkoto atklāto diskusiju  „Atkarība – ģimenes 
slimība” sestdien, 2015. gada 21. martā plkst. 15–18 
Rīgā, Vidrižu ielā 3, Sociālā dienesta mājā, 3.stāvā, 
308. telpā 

Atkarību terapeits Māris Ķirsons stāstīs par atkarību 
kā ģimenes slimību un atveseļošanos no tās.
Pārtraukumā ap plkst. 16.15 – kafijas pauze.
Turpinājumā Māris dalīsies pieredzē un cerībās, 
atbildot uz klātesošo jautājumiem
Vēlamais ziedojums: 3 eiro.
Papildu informācija: 28836427
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SVEICAM JUBILĀRUS!
JANVĀRĪ
Jānis no Siguldas – 6 gadi
Anatolijs no Jelgavas – 21 gads

FEBRUĀRĪ
Nikolajs no Dobeles  – 12 gadi
Andris P. no Jēkabpils  – 10 gadi
Aigars no Bauskas – 2 gadi
Daina no Rīgas – 20 gadi
Raimonds no Rīgas – 3 gadi
Baiba no Rīgas – 1 gads
Dzintra no Rīgas – 17 gadi
Sveicam arī tos, par kuriem grupas nesniedza 
ziņas!

JAUNA GRUPA
Š.g. 28. februārī pirmoreiz ēterā skanēja 
“Radio AA” – jauna anonīmo alkoholiķu grupa 
krievu valodā. Turpmāk ik sestdienu plkst. 14.00 
(pēc Maskavas laika) atklātās sapulces tiešajā ēterā 
internetā: www.radioaa.ru; www.radioaa.com un
www.radioaa.org.

MAINĪTS SAPULCES NORISES LAIKS
Aizputes AA grupa „Savējie” pulcējas 
trešdienās plkst. 18 Vecajā katoļu baznīcā Kuldīgas 
ielā 3, Aizputē. Sīkāka informācija pa tālr. 28226998 
(Kristīne).

GRUPU JUBILEJAS
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 kopābūšanu 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!

PALDIES PAR ZIEDOJUMIEM FEBRUĀRĪ!   
Grupu ziedojumi

Stendes grupa  10 eiro
„Sveču sapulce”, Rīga 25  eiro
„Oāze”, Rīga  10 eiro
„Apziņa”, Rīga  20 eiro
„Dārza grupa”, Rīga (janvāris un februāris) 30 eiro
„Lāsīte”, Ventspils  20 eiro
„Ausma”, Tukums 50 eiro
„Atveseļošanās ceļš”, Liepāja 10 eiro
„Magnēts”, Jelgava 10 eiro
„Dzintarlāse”, Liepāja 10 eiro
„Atziņa”, Dobele 10 eiro
„Mazie brāļi”, Rīga   5 eiro
„Sala”, Salaspils 10 eiro
„Dzīvīte, dzīvīte”, Rīga 10 eiro
„Saule”, Sigulda 30 eiro
„Atkarīgie”, Jelgava 10 eiro
„Izvēle”, Rīga  10 eiro
„Rīta grupa”, Rīga 20 eiro

Skaidrības jubilejas ziedojums Valdis B. 7 eiro

Anonīms ziedojums 10 eiro

Kopā februārī: 317 eiro

Atbildīgie – Sarmīte un Jeļena; datorsalikums – 
Annija; rediģēšana – Sarmīte, 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

Visi mīļi aicināti! 
Tukuma AA grupas „Ausma” 24 gadu 
jubilejas pasākums
Iespēja satikt daudzus jaukus cilvēkus un 
dalīties savā pieredzē, spēkā un cerībās!  
14.03.2015. Tukuma Kultūras namā, Lielajā ielā 1
Programmā
14.00–15.00     Pulcēšanās, kafija, uzkodas
15.00–15.45     AA atklātā sapulce, 1. daļa
15.45–16.00     Kafijas pauze 
16.00–17.00     AA atklātā sapulce 2. daļa
17.00–17.30     Kafijas pauze
17.30–18.30     AA slēgtā sapulce

17.30–19.00     „Al-Anon” sapulce
18.30–19.00     Kafijas pauze
19.00–19.45     Koncerts
19.45–20.00     Kafijas pauze
20.00–24.00     Maratonsapulces
20.00–24.00    Danči un tusēšanās
Vēlamais dalības ziedojums 5 EUR, 
bērniem bez maksas. Priecāsimies, ja viesiem līdzi 
būs paņēmies kāds groziņš… (lūdzam visu sagatavot 
iepriekš, lai uzreiz varētu lietot, jo nav pieejama 
virtuve griešanai, smērēšanai, maisīšanai u.tml.).
Informācijai tālr.:
Ainārs 26304844, Gita 29322313
Sandijs 26447621, Vilnis   26547812


