
“VINDAVA”: 21 GADS PIEREDZES, SPĒKA 
UN CERĪBU
Ventspilī pirmā AA grupa februārī Jūrnieku 
sporta un atpūtas centrā nosvinēja 21 gadu 
pastāvēšanu. Tēma “Atveseļošanās, vieno-
tība, kalpošana – ko tas man nozīmē”. 
Grupā “Vindava” 20. gadu stiprinās mana skaidrība. 
Atceros: pirmajās dienās – 1996. gadā, kad atgriezos 
mājās no ārstniecības iestādes, – es ļoti baidījos, ka 
Ventspilī nav AA grupas un es palikšu viena ar savu tai 
laikā vēl trauslo skaidrību. Tomēr man bija iedoti dažu 
cilvēku tālruņa numuri, un, atbraukusi mājās, uzreiz 
piezvanīju vienam no viņiem. Klausuli pacēla Ausma, 
un jau pirmajās mūsu sarunas minūtēs manas bailes 
un šaubas izgaisa: es sapratu, ka Ventspilī grupa ir un 
ka mani tajā gaida un mīl. Visus gadus kopš tā laika 
neesmu zaudējusi šo pārliecību. 

Drīz pēc manas pievienošanās grupai „Vindava” 
atzīmēja otro pastāvēšanas gadu. Atceros, mani 
pārsteidza lielais skaits viesu, lai gan todien putināja – 
zeme ar debesīm kopā griezās. Uz Ventspili bija 
sabraukuši AA ne tikai no visas Latvijas, bet arī 
no Polijas. Vienu no tās dienas svinību viesiem – 
Miroslavu – es satiku pagājušajā rudenī Kalpošanas 
konferencē Lietuvā, kur viņš, tāpat kā es, bija 
novērotājs no savas valsts.

Par izveidošanu Ventspils AA grupa „Vindava” 
pateicīga ne tikai pirmajiem sapulču apmeklētājiem 
alkoholiķiem Ritai, Viktoram, Vilim, Ausmai, Haraldam, 
bet arī – Viktora mammai Annai. Pirmajos gados 
Ventspils AA pulcējās viņas darba kabinetā. Arī, kad es 
atnācu uz grupu, sapulces notika DEAK telpās Vasarnīcu 
ielā 19. Anna mūs vienmēr atbalstīja. Pateicoties viņas 
mīlestībai un sapratnei, skaidrību ieguva un uzturēja 
viņas dēls Viktors un vīrs Laimonis (kurš bija skaidrā 
visus atlikušos dzīves gadus); skaidrā dzīvot centās arī 
Annas otrais dēls Andrejs. Anna bija kopā ar mums 
daudzos „Vindavas” pasākumos arī pēc tam, kad grupa 
nostājās pati uz savām kājām un jau varēja īrēt telpas. 
Pirmie AA biedri uzturēja sakarus ar Annu visus šos 
gadus. Šā gada marta sākumā Anna aizgāja tai saulē. 
Ventspils AA izrādīja cieņu un pateicību, pavadot viņu 

pēdējā gaitā. Atmiņas par šo sievieti paliks mūsu sirdīs 
vienmēr – vecākie AA biedri stāsta par Annu tiem, kas 
uz grupu atnāca vēlāk un nebija ar viņu pazīstami...
„Vindavas” sapulces 21 gada laikā apmeklējuši, šķiet, 
vairāk nekā simts cilvēku. Daudzi dzīvo bez alkohola 
jau diezgan ilgi. Kāds ir sava skaidrības ceļa sākumā. 
Kāds, iespējams, domā atgriezties AA un atsākt 
apmeklēt sapulces. Nesen svinējām kāzas jau trešajam 
pārim, kas grupā sagājis kopā 21 gada laikā! Daudziem 
ir bērni, kas savus vecākus nav redzējuši piedzērušos. 
Tas ir tik jauki! 

Pēc Vasarnīcu ielas (namiņš, kurā reiz notika AA 
sapulces, tagad nojaukts) grupa kādu laiku pulcējās 
Ūdens ielā, tagad jau vairākus gadus – Raiņa ielā 16. 
Ūdens un Raiņa ielā grupa telpas vienmēr īrējusi – 
sākumā no pašvaldības, tagad no privātīpašnieka. 
„Vindavai” jāmaksā īre maksa un visi komunālie 
pakalpojumi. Taču mēs tiekam galā, kas liecina par 
grupas briedumu.

„Vindavas” 21. dzimšanas dienā jau tradicionāli 
sapulcējās vairāk nekā simts cilvēku. Saimnieki 
centās no visas sirds viesmīlīgi un priecīgi uzņemt 
viesus. Spriežot pēc atsauksmēm, mums tas izdevās. 
Ļoti centās jaunākie grupas biedri, kas jau aktīvi 
iesaistījušies kalpošanā. Kā vienmēr, grupas sievietes 
parūpējās par gardiem ēdieniem svētku galdam. Grupai 
„Vindava” ir draugi pilsētā – tas ir deju kolektīvs, ko 
vada Jeļena Smirnova, kurš jau trešo gadu sagatavoja 
koncertprogrammu, uzaicinot arī citus māksliniekus.

Jubilejas pasākuma sapulces tēma bija „Atveseļošanās, 
vienotība, kalpošana – ko man tas nozīmē”. Pieredzē, 
spēkā un cerībās dalījās gan pieredzējuši anonīmie 
alkoholiķi, gan jaunatnācēji. Atmiņā iespiedies 
kāda divus mēnešus skaidrā dzīvojoša jaunatnācēja 

Atmiņā kāda divus mēnešus skaidrā 
dzīvojoša jaunatnācēja ar lepnumu 
teiktais: “Man tagad ir SAVS mobilais 
telefons!” 
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ar lepnumu teiktais: „Man tagad ir savs mobilais 
telefons!” AA programma dāvā otru dzīvi simtiem 
Latvijas cilvēku, kuri uzskatīja sevi par pazudušiem, 
no kuriem bija novērsušies draugi un tuvinieki. 

Mūsu programmas un Augstākā Spēka mīlestība dara 
brīnumus – vakardienas bomži, dzērāji un slimības 
salauztie cilvēki šodien ceļas kājās, iztaisno muguru 
un dienu no dienas izvēlas dzīvot skaidrā!

Alkoholiķe Jeļena N.

NOVADOS

KURZEMES AA REĢIONĀ
Š.g. 28 februārī Kuldīgā uz kārtējo reģionālo 
starpgrupas sapulci sabrauca desmit grupu – 
Stendes, Saldus, Priekules, Talsu, Liepājas, 
Kuldīgas, Ventspils, Skrundas un Aizputes – 
pārstāvji, kā arī ieradās divi ciemiņi no 
Tukuma.
Klātesošie lemttiesīgie vienojās, ka Kurzemes reģionālā 
AA starpgrupa turpmāk sauksies – „Kurzemes AA 
reģions”.

Runājot par Kurzemes reģiona finansiālo struktūru, 
karstās debatēs kā finansiāli neizdevīgs atzīts 
ierosinājums izveidot struktūrvienību AA Dienesta 
paspārnē un pilnīgi noraidīts variants dibināt pašiem 
savu nevalstisku organizāciju. Balsojot deviņiem par 
un vienam pret, akceptēts variants katrai grupai veidot 
trīs mēnešu uzkrājumus un katrā reģiona sapulcē 
saziedoto nodot kasierim. Par kasieri ievēlēta Dzintra 
(Liepāja, „Dzintarlāse”).

Tā kā Kurzemes reģiona sapulce notika pirms Latvijas 
AA Kalpošanas konferences, tika apspriests jautājums 
par pārstāvja dalību šajā konferencē. Vieni uzskatīja, 
ka nepieciešams, lai konferencē piedalītos „Kurzemes 
AA reģiona” delegāti, citi norādīja, ka bez Latvijas AA 
Dienesta ziņas līdzšinējo kārtību mainīt nevar. Uz 
konferenci tika sūtīts pa delegātam no katras grupas.

Kurzemes reģiona aktualitātes
- Skrundā izveidojusies AA grupa, notikušas piecas 
sapulces. Grupai izsniegta visa darbībai nepieciešamā 
literatūra.
- Liepājā izveidota vēl viena AA grupa – Viršu 
ielā 9/11 sapulces notiek reizi nedēļā, svētdienās, 
plkst. 12.00. Grupu izveidojusi sociālā darbiniece, un

grupa darbojas, 
pateicoties 
viņas 
neatlaidībai.
- Saldū Sociālā 
dienesta un 
sihologa vadībā 
izveidota grupa 
darbam 
ar atkarībām un līdzatkarību. Vairāku klātesošo 
pieredze liecina, ka sociālā dienesta darbiniekiem 
nav izpratnes par AA, lai gan cilvēki uz AA sapulcēm 
tiek sūtīti – ar noteikumu, ka citādi viņiem nepiešķirs 
pabalstus. Pozitīva pieredze ir Priekulē. Tur Sociālais 
dienests izveidojis jaunas telpas, uz kurām pārcelties 
aicina Priekules AA grupu. Priekules sociālais dienests 
ir ļoti labi informēts par AA, un noris aktīva sadarbība.
- Talsos izveidojusies laba sadarbība ar žurnālisti – 
viņa vietējā laikrakstā pareizi atspoguļo AA būtību. 
- Jūnija pirmajā sestdienā paredzēts tradicionālais 
Priekules AA grupas laivu brauciens – šogad pa 
Vadaksti.
- Kurzemes AA reģions aicina anonīmos alkoholiķus 
no visas Latvijas kopā ar ģimenēm 2015. gada Jāņus 
svinēt Aizputē.

Nākošā Kurzemes reģiona sapulce paredzēta 
š.g. 30. maijā Skrundas kultūras namā:
• plkst. 12.00-13.30 atklātā sapulce,
• plkst. 15.00-17.00 Kurzemes reģiona sapulce.

Protokoliste Sanita (Liepājas „Dzintarlāse”)

SVEICAM JUBILĀRUS!
JANVĀRĪ
Jāni no Rīgas – 1 gads

FEBRUĀRĪ
Andri no Jūrmalas – 8 gadi
Aleksandru no Jelgavas – 7 gadi
Ņinu no Jelgavas – 10 gadi

Evitu no Jelgavas – 5 gadi
Nikolaju no Jelgavas – 1 gads
Aleksandru no Jelgavas – 4 gadi
Natašu no Jelgavas – 5 gadi
Dmitriju no Jelgavas – 1 gads
Igoru no Rīgas – 4 gadi
Māri no Rīgas – 1 gads

MARTĀ
Onu no Jēkabpils – 1 gads
Kasparu no Ventspils – 1 gads
Andri no Dobeles – 13 gadi
Pēteri no Rīgas – 5 gadi
Jāni no Rīgas – 1 gads

Sveicam arī tos, par kuriem 
grupas nesniedza ziņas!
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LATVIJAS AA KALPOŠANAS KONFERENCĒ

ATSKAITĀMIES PAR PAVEIKTO UN AICINĀM 
KALPOT
Š.g. 28. un 29.martā Siguldā notika ikgadējā Kalpošanas konference, kurā Latvijas AA Biroja un 
Dienesta komiteju vadītāji atskaitījās par pārskata periodā paveikto.
LATVIJAS AA BIROJS
- Samaksāti visi rēķini par īri, informatīvo 
tālruni („Tele2”), autoatbildētāju („Lattelecom”), 
grāmatvedības firmas pakalpojumiem, iegādātas 
aviobiļetes AA biedru komandējumiem, abonēta 
abonentkastīte gadam.
- Par Latvijas AA interneta mājaslapu atbild Ivars 
un Andrejs. Mājaslapā maksimāli ātri tiek ievietota 
informācija par jaunām AA grupām, sapulču vietas 
un norises laika maiņām, saietiem utt. Tāpat 
mājaslapā atrodams sapulču saraksts pa reģioniem, 
kas tiek izdrukāts gan grupu, gan informatīvā tālruņa 
vajadzībām. Saraksts tiek aktualizēts vienu vai divas 
reizes mēnesī, taču izmaiņas sapulču sarakstā uzreiz 
tiek darītas zināmas atbildīgajam par informatīvo 
tālruni – Andrim. Izmaiņas šajā sarakstā veic Juris.
- Pa pastu tiek izsūtīta „Vīnoga” grupām, kas no šī 
pakalpojuma nav atteikušās, ārstniecības iestādēm 
un tiem, kuri šo izdevumu abonējuši. Grupām, kuras 
to vēlas, tiek izsūtīta arī „Vīnoga” krievu valodā. Ar 
sūtīšanu nodarbojas Juris.
- Tiek organizēta AA literatūras pārdošana: veikalam 
„Raksti”, Jelgavas un Rīgas Tvaika ielas ārstniecības 
iestādēm, grupu jubilejas saietos, kā arī sazinoties pa 
tālruni 27068106 ar Juri. Literatūra tiek izsūtīta arī pa 
pastu, tikai tad saņēmējam jāpiemaksā pasta izdevumi. 
- Bez maksas izsniegta AA literatūra jaunajām grupām 
un sapulču organizēšanai cietumos, sociālajiem 
dienestiem, narkologiem.
- Iepirkta AA literatūra no Ņujorkas sadarbībā ar Uldi. 
Veikti atmuitošanas pasākumi sūtījumam no Ņujorkas. 
- Izdrukāti bezmaksas bukleti „Informācija par 
anonīmajiem alkoholiķiem”.
- Sagatavotas atskaites, kvītis, rēķini un nepieciešamie 
dokumenti grāmatvedībai gada atskaites iesniegšanai 
Valsts ieņēmumu dienestā.
- Sagatavoti 2015. gada Konferences materiāli.

Biroja vadītājs Arvīds

REVĪZIJAS KOMISIJA
Tā kā Latvijas AA grupas ir patstāvīgas, tad, ja arī 
grupās bija savi iekšējie konflikti, tie risināti bez 
Revīzijas komisijas iejaukšanās.

Pagājušā pavasarī ieviesām nelielas korekcijas Polijas 
delegātu vizītes izmaksu tāmē. Tērējam, bet ar mēru.
Gada garumā, apmeklējot Latvijas AA Sadraudzības 
Dienesta sapulces, pārkāpumi netika konstatēti.
Revīzijas komisija piedalījās šāgada budžeta izveides 
gaitā. Visu cieņu Finanšu komitejai par saprātīgu 
naudas sadali!
Par nesamērīgu atzīts Vēsts nešanas koordinēšanas 
komitejas 2015. gada budžeta pieprasījums un ieteikts 
Finanšu komitejai neakceptēt šo pieprasījumu. Vēsts 
nešanas koordinēšanas komitejai ierosināts pārstrādāt 
savu budžetu un pamatot visus vēlamos izdevumus.
Revīzijas komisija ir vērojusi Kurzemes AA reģiona 
izveidi. Kurzemes AA reģions visas kļūdas, kuras 
izveides gaitā radās, uzreiz arī novērsa, stingri 
pieturējās pie Desmitā soļa.

Sadraudzībā – Sanita, Revīzijas komisijas vadītāja

KOMITEJA PAR SADARBĪBU
AR PROFESIONĀĻIEM
Komiteju vadu no 2013. gada aprīļa.

1. Uzaicināti profesionāļi uz Latvijas AA Sadraudzības 
26. gadu jubilejas pasākumu. No uzaicinātajiem 
aptuveni 35 profesionāļiem ieradās desmit (2013. gadā 
tikai trīs). Vēl joprojām jāmeklē veids, kā efektīvāk 
uzrunāt un ieinteresēt profesionāļus apmeklēt AA 
pasākumus.
2. Pēc pilnīgi patstāvīgas AA biedru iniciatīvas 
sadarbībā ar ieslodzījuma vietas profesionāļiem 
AA grupa sākusi darboties Liepājas cietumā. Slēgts 
Šķirotavas cietums, jauna grupa izveidota Brasas 
cietumā. Cietumu profesionāļi vēl joprojām aicina 
Latvijas AA veidot ieslodzījuma vietās AA grupas.
3. Sadarbībā ar Vēsts nešanas koordinēšanas komiteju 
organizēts Polijas AA Sadraudzības biedru un A klases 
pilnvarotā seminārs 2014. gada 24.-26. aprīlī par 
kalpošanu ieslodzījuma vietās, piesaistot profesionālu 
tulku semināra laikā, kā arī uzaicinot uz šo pasākumu 
Ieslodzījuma vietu pārvaldes profesionāļus.
4. Iesaistīšanās Komitejas sakariem ar sabiedrību 
darbā, piedaloties informatīvajās sapulcēs Latvijas 
sociālo dienestu darbiniekiem.
5. Piedalījos Polijas AA Sadraudzības organizētajā 
seminārā par vēsts nešanu ieslodzījuma vietās un 
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sadarbību ar profesionāļiem ieslodzījuma vietās, kurš 
notika Polijā 2014. gada 11.-13. aprīlī.
6. Latvijas AA Sadraudzības A klases pilnvarotā dr. 
Ilze S. piedalījās nodibinājuma „Nova Vita” rīkotā 
seminārā par atkarīgas personas integrāciju dzīvē pēc 
skaidrības uzsākšanas. 
7. Atsevišķi AA biedri pēc privātas iniciatīvas 
apmeklēja Latvijas psihoterapeitu biedrības sanāksmi, 
nesot vēsti par atveseļošanos AA.

Sadraudzībā – Komitejas par sadarbību ar 
profesionāļiem vadītāja Gita T.

KOMITEJA SAKARIEM AR SABIEDRĪBU
Komiteju vadu kopš 2013. gada aprīļa.

1. Šoreiz pārskata perioda specifika bija tāda, ka lielu 
daļu iespējamā kalpošanai atvēlētā laika (un tas nav 
bezizmēra) nācās veltīt Latvijas AA 26 gadu un Jelgavas 
25 gadu jubilejas saieta organizēšanai – tas notika 
2014. gada 18. oktobrī Jelgavas pilī. Tas bija tāpēc, ka 
neesmu priekšniecības ierobežots darbdienās, citiem 
pieslēgties procesam bija grūtāk. Bija arī ieguvumi 
kontaktos ar sabiedrības pārstāvjiem – sākot ar 
dienesta viesnīcu darbiniekiem un beidzot ar policijas 
un Ceļu satiksmes drošības dienesta vadību, personīgi 
aiznesot ielūgumus, kur (pēdējā gadījumā) saskatīju 
iespēju informatīvajam semināram nākotnē. Un, 
vispatīkamākais, izpratne par mūsu lietu un atsaucība 
no Lauksaimniecības universitātes administrācijas 
puses. 
Sakarā ar AA rudens saietu tika sagatavota publikācija 
Jelgavas presē, kā arī ziņu aģentūrai LETA (par to 
paldies Raimondam L.).
2. Kopā ar komiteju darbā ar profesionāļiem esam 
sekmīgi turpinājuši 2013. gadā uzsāktās informatīvās 
divu stundu tikšanās ar sociālajiem darbiniekiem 
novados, kopskaitā tādas bijušas jau 12. Pārskatāmajā 
periodā tādas bijušas sešas – Jelgavā, Drabešos, 
Jūrmalā, Bauskā, Kuldīgā, Skrundā. Nozīmīgi: uz 
Skrundas semināru bija atbraukuši arī seši cilvēki 
no Aizputes sociālā dienesta, tā ka mūsu informācija 
izplatījusies vēl plašāk. 
Minētajos semināros mēdz piedalīties arī pa preses 
pārstāvim, piemēram, Kuldīgā. Raksti pēc tam tiek 
saskaņoti ar mums.
Esam atvērti arī citiem piedāvājumiem. Tā pieci cilvēki 
13. martā bijām par mums stāstīt dienas centrā „Mēs” 
Imantā. Pie viena sarunājām arī telpas AA sapulcēm 
sestdienās plkst. 10-11. Gribētāji nākt būtu (ērta 
satiksme, blakus Zolitūdes stacija), tagad apzinām 
iespējamos kalpotājus.
Īpašs paldies visiem, kuri brauc un dalās savā pieredzē 
šajos semināros! Tie nav vienmēr vieni un tie paši – 
kalpotāju loks pieaug. Tas ir nopietni, jo, pielāgojoties 
sociālo dienestu ikdienai, mums jāizbrīvē laiks 
darbdienās. 

Kā dienesta pārstāvis piedalījos Otrajā Kurzemes 
reģiona starpgrupas sanāksmē Kuldīgā un pastāstīju 
par savu pieredzi darbā ar sociālajiem darbiniekiem. 
Ņemot vērā klātesošo entuziasmu, aicināju pašiem 
organizēt seminārus Kurzemes reģionā, vietās, kur 
tādus vēl vajadzētu. Skrundas seminārā jau piedalījās 
cilvēki no Kurzemes reģiona. Viņu rīcībā tika nodota 
arī demonstrēšanai semināros domātās filmas 
„Cerība” kopija.
3. Nozīme ir iestrādēm – pateicoties mūsu iepriekšējai 
vizītei radiostacijā „Doma laukums”, tiku šajā studijā 
uzaicināts arī 2014. gadā pirms Jaungada sagaidīšanas, 
turklāt piedāvājums nāca no viņiem. Rezultāts – tā bija 
viena no kvalitatīvākajām personīgajām vēsts nešanas 
pieredzēm audiomedijos manā skaidrības laikā – 
turklāt tikai 20 minūšu pārraidē, kurā runāja arī kāda 
restorāna īpašniece. Secinājums: cilvēks, kurš uz radio 
iet pirmoreiz, maz ko dabū pateikt par AA tikai tāpēc, 
ka viņš grib pateikt daudz.

Sadraudzībā, Komitejas sakariem ar sabiedrību 
vadītājs Aivars E.

VĒSTS NEŠANAS KOORDINĒŠANAS KOMITEJA
5. tradīcija „Katrai grupai ir tikai viens mērķis – nest šo 
vēsti alkoholiķiem, kuri joprojām cieš”.
Lūdzu visu grupu pārstāvjus apzināt savās pilsētās un 
to tuvumā slimnīcas, kur ir detoksikācijas nodaļas, kur 
ir iespējas nest vēsti, kā arī uzņemšanas nodaļas, kur 
var atstāt AA bukletus un vizītkartes. 
Lūdzu grupas ziedot naudu grupām ieslodzījuma 
vietās, jo AA 7. tradīcija cietumā nav iespējama. 
Paredzēts drīzumā nogādāt visos cietumos AA Lielās 
grāmatas krievu valodā ar dzīvesstāstiem.
AA grupas sākušas darboties Brasas cietumā un 
Centrālcietumā. Sarunāts, ka AA grupa būs arī Jelgavas 
cietumā – vajadzēs AA literatūru, tēju un kafiju, kā 
arī segt transporta izmaksas braucienam uz Jelgavu, 
jo Jelgavas AA grupas cietumā vēsti nenes, to darīt 
pieteikušies alkoholiķi no Liepājas un Rīgas.
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Latvijas AA mājaslapā, sadaļā „12.solis”, ir atrodama 
visa informācija par iespējām nest vēsti.
Lūdzu neskaidrību gadījumā vai ja ir vēlme pieteikties 
kalpot cietuma grupā, kā arī par citiem jautājumiem 
rakstīt uz e-pastu kristine@aa.org.lv vai zvanīt pa 
tālruni 26994028. 

Ar cieņu, AA Kristīne

LITERATŪRAS KOMITEJA
1. Turpinām strādāt darba grupā pie grāmatas „12 soļi 
un 12 tradīcijas” jaunās redakcijas. Prognoze: pēc 
trim mēnešiem teksta apstrāde varētu būt pabeigta, 
pēc četriem mēnešiem grāmata varētu būt izdota. 
Literatūras darba grupa tiekas divas reizes mēnesī, 
svētdienās, strādā piecas stundas.

Meklējam cilvēkus, kas vēlētos iesaistīties un kalpot 
literatūras darba grupā. Mērķis – lai pēc „12 soļi un 
12 tradīcijas” pabeigšanas varētu paralēli divās grupās 
strādāt ar grāmatām „Dr. Bobs un mīļie vecbiedri” un 
„Ikdienas pārdomas”. Nepieciešamas teicamas latviešu 
valodas zināšanas, vēlamas labas angļu valodas 
zināšanas. Ja Tava darba dzīve kaut kā saistīta ar 
tekstu veidošanu, apstrādi vai tulkošanu, tā būtu Tev 
īsti piemērota kalpošana! Darbs noris divas svētdienas 
mēnesī klātienē Rīgā.

2. Iegādāts dators ar legālām programmām – 
Literatūras komitejas darbam (jau tiek likts lietā), bet 
ne tikai. Paldies „Sveču sapulcei” un individuālajam 
ziedotājam, kas veica papildinošus ziedojumus tieši 
šim mērķim.

3. Rūpīgi pārskatīti soļu un tradīciju formulējumi, veikti 
labojumi, lai adekvātāk atspoguļotu oriģinālvalodā 
pausto jēgu. Tie tika prezentēti Kalpošanas konferencē, 
tiks drukāti uz lielajiem baneriem.

4. Tiek tulkots buklets „Vēsts cietumniekam, kas 
varētu būt alkoholiķis”. 

5. No jauna tiek tulkota grāmata „Ikdienas pārdomas”. 
Būs nepieciešams pārskatīt darba grupā; ceram izdot 
2016. vai 2017. gadā.

6. Gatavojamies minimāli labot un tad drukāt „Dzīvot 
skaidrā”. Ir nodoms mēģināt to dot tirdzniecībā 
grāmatnīcās – izmēģinājuma partiju, lai redzētu, vai 
ir pieprasījums. Termiņš drukāšanai – cik ātri vien 
iespējams, jo Birojā nav vairs daudz eksemplāru.

7. Mārtiņš K. sācis projektu ar dzīvesstāstu vākšanu. 
Iespējamie mērķi: 1) Lielās grāmatas pielikumos 
publicēt Latvijas AA biedru dzīvesstāstus, un/vai 
2) izdot atsevišķu grāmatu ar Latvijas AA biedru 
dzīvesstāstiem.

8. Dace D. izteikusi iniciatīvu bukletus (tos, kuri 
mums ir vairāki tūkstoši) izsūtīt un/vai izvadāt 
Latvijas bibliotēkām. Pagaidām notiek apzināšana, 

cik bibliotēku Latvijā ir un kā varam sadarboties ar 
Nacionālo bibliotēku sūtīšanas procesā.

9. Ivars S. sagatavojis materiālu „Grupas sekretāra 
rokasgrāmata” – daļēji balstoties tulkojumā no angļu 
valodas, daļēji Latvijas AA grupu darbības pieredzē. 
Paredzēts šo materiālu tipogrāfijā nedrukāt, bet pdf 
formātā ievietot mājaslapā – lai grupas pēc vajadzības 
var to izdrukāt un lietot. 

10. Joprojām nav līdz galam atrisināts jautājums, 
kurš varētu disciplinēti, praktiski un pacietīgi veikt 
saraksti ar GSO Ņujorkā par latviski tulkoto izdevumu 
licencēšanu. 

11. Pagājušā gada budžeta līdzekļi iztērēti minimāli – 
divu iemeslu dēļ: pirmkārt, darbs ar „12 soļiem un 
12 tradīcijām” prasa stipri ilgāku laiku nekā bija 
plānots, otrkārt, komitejas vadītājai bija nepieciešams 
laiks, lai „iebrauktu lietās”. Līdz ar to nekas jauns 
pagājušā gadā nav ticis drukāts.

Paldies visiem, kas dažādos veidos iesaistījušies darbā 
ar AA literatūru!

Literatūras komitejas vadītāja Ilze Ķ. (“Dārza grupa”) 

P.S. Ja jūti vēlmi iesaistīties, lūdzu zvani 
Ilzei: 22017831.

SAIETU DARBA GRUPA
2014. gadā organizēti divi pasākumi.

I
Latvijas AA vasaras nometne ģimenēm un draugiem 
„Kur rodas drosme mainīties?” no 30. jūlija līdz 
3. augustam Liepājas novada Nīcas pagasta viesu 
namā „Šķilas”. Tajā piedalījās 297 (2013. gadā – 256) 
dalībnieki (AA – 181, „Al-Anon” – 39, viesi – 18, bērni – 
59).

Atziņas:
• Pozitīva sadarbība grupu kalpošanā (reģistrācijas 
nodrošināšana, maratonsapulču organizēšana).
• Dažāda AA biedru pieredze 11. soļa meditācijā – 
meditējām ne tikai no rīta, bet arī vakaros.
• Bija daudz brīvā laika – jūrai, sarunām, ekskursijām 
utt.
• Lielais dalībnieku skaits rada papildu 
organizatoriskas un saimnieciskas rūpes.
• Atklāti jauni talanti AA biedru vidū – sapulču un 
sporta/izklaides aktivitātēs, vakara vadīšanā. 

2015. gada Latvijas AA vasaras nometne ģimenēm 
un draugiem „Dziļi un bezbailīgi” (vadmotīvs – 
Ceturtais solis) Liepājas novada Nīcas pagasta 
viesu namā „Šķilas” notiks no š.g. 29. jūlija līdz 
2. augustam. 
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II
Latvijas AA 26 gadu un Jelgavas AA 25 gadu saiets 
„Skaidrība – ieguvumi un gatavība nest vēsti” Jelgavas 
pilī 2014. gada 18. oktobrī. Piedalījās 469 (2013. gadā – 
492) cilvēki (AA – 384, „Al-Anon” – 39, viesi – 46).

Atziņas: 

• Mobilizēti Jelgavas AA grupu resursi – ziedojumi, 
kalpošana.
• Gūta pieredze, kopīgi veidojot Jelgavas pilsētas 
grupu un Latvijas AA kopīgo jubilejas pasākumu.
• Pasākums sekmīgi noritēja ārpus Rīgas. Bija plašas 
telpas sapulcēm.
• Laikus bija izziņota pasākuma norise, personīgi 
uzrunātas grupas (Par to īpašs paldies Aivaram E.!).
• Pieredzē par AA sadarbību ar profesionāļiem un 
uz interesentu jautājumiem atbildēja Bobs V. (G.S.O. 
Ņujorka).

2015. gada Latvijas AA 27 gadu jubileja plānota 
novembrī Rīgā, Teikas vidusskolā. 

Sadraudzībā – Saietu darba grupas vadītājs Valdis B.

LATVIJAS „VĪNOGA”
Būtībā – viss, kas paveikts, redzams drukā veidā vai 
Latvijas AA mājaslapā.

Liels paldies visiem „Vīnogas” latviešu un krievu 
izdevuma veidošanā iesaistītajiem – Annijai, 
Raimondam, Gunai, Jānim, Marinai, Gunitai un Igoram.
Paldies par atsaucību tiem AA biedriem, kas piekrita 
dalīties savā pieredzē, spēkā un cerībā un atļāva 
ierakstīt savu stāstu diktofonā. Diemžēl neviens 
dzīvesstāsts nav iesūtīts jau gatavs publicēšanai. 
Gribas, lai anonīmo alkoholiķa dzīvesstāsti būtu 
katrā numurā, tāpēc gaidām lielāku atsaucību no 
AA biedriem – pašiem uzrakstīt un iesniegt savu 
dzīvesstāstu un atveseļošanās pieredzi. 
Runājot par „Vīnogu” krievu valodā, pirmām kārtām 
būtu jāatrisina jautājums par materiālu tulkošanu no 
latviešu uz krievu valodu, jo palīgu nav daudz. Šis ir 
galvenais iemesls, kāpēc pagaidām nevaram izdod 
ikmēneša „Vīnogu” krievu valodā, jo trim cilvēkiem 
būtu grūti nodrošināt materiālu tulkošanu katru 
mēnesi. Paldies ilggadējiem tulkiem Igoram K. no 
Rīgas un Marinai no Jūrmalas! 
Kā jau arī iepriekšējos gados, joprojām gribas visu 
AA grupu lielāku atsaucību un iniciatīvu – „Vīnogā” 
pietrūkst stāstu par grupu dzīvi, notikumiem, 
kalpošanu. Zema ir atsaucība no krieviski runājošiem 
AA biedriem un grupām, daloties savā atveseļošanas 
un kalpošanas pieredzē. 
Mīļie, esiet aktīvāki!

Latvijas „Vīnogas” galvenā redaktore Jeļena N. un 
atbildīgā par latviešu izdevumu Sarmīte 

PIEREDZES APMAIŅĀ

KALPOŠANA – AA KUSTĪBAS GARĪGĀ DĀVANA
No 2014. gada 7. līdz 9. septembrim 
Dzintra no Rīgas un Sanita no Liepājas 
piedalījās 43. Polijas Kalpošanas konferencē 
„Kalpošana – AA kustības garīgā dāvana”.
Konferencē piedalījās 17 Aizbildņu valdes locekļi 
(aizbildņi ir AA pilnvarotie nealkoholiķi), pieci Polijas 
AA Biroja pārstāvji un delegāti no 14 Polijas reģioniem. 
Reģionu pārstāvji strādāja četrās komitejās: Finanšu, 
Literatūras, Sadarbības ar sabiedrību un Pasākumu 
organizēšanas komitejā. Pasākumu apmeklēja arī 
divpadsmit novērotāji – AA biedri no ārzemēm: 
Lielbritānijas, Slovēnijas, Bulgārijas, Ukrainas, 
Krievijas, Lietuvas un Latvijas. 
Pasākums ritēja spraigi – trīs dienas no agra rīta līdz 
vēlam vakaram. Šajās dienās vēl ilgi pēc pusnakts 
gaiteņos un hallēs mūsējie diskutēja neformālā 
gaisotnē.

Konferences darba kārtība
Sekretariāta, Balsu skaitīšanas komisijas sastāva 
un konferences norises kārtības apstiprināšana.

Mandātu izsniegšana. Darbs komitejās. Aizbildņu 
un jauno kandidātu uz Aizbildņu amatiem darba 
tikšanās. Tika ievēlēti 15 jauni delegāti komitejās, 
darbam uz trim gadiem, to 15 delegātu vietā, kuri 
šogad beidza kalpošanu. Vadītāja ievēlēšana un tēmas 
apstiprināšana 44. Polijas Kalpošanas konferencei 
2015. gadā u.c. 

Viesus aicināja izteikties tam paredzētajā laikā. Notika 
ārzemju delegāciju informatīva tikšanās. Darbojāmies 
seminārā. Drīkstējām kā novērotāji piedalīties 
komiteju darbā (viesiem balsstiesības netiek 
piešķirtas). Latvijas AA tika uzslavēts par rotācijas 
principa ievērošanu, apmeklējot Polijas Kalpošanas 
konferences. Izskanēja vēlme atbraukt uz Latvijas 
grupu pārstāvju konferenci, lai paskatītos, kā noris 
darbs pie mums.

Atskaites sniedza: Aizbildņu padomes 
priekšsēdētājs un aizbildņi, kuriem 2014. gadā beidzās 
kalpošanas termiņš; Biroja direktors (rakstiski) 
un Fonda padomes priekšsēdētājs; biļetenu Zdroj, 
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Polijas Kalpošanas konferences komitejās 
tika apspriesti jautājumi, kurus konferencei 
iesūtījušas grupas, un sniegtas atbildes uz 
tiem.
1. Vai netika pārkāpta AA biedru anonimitāte Polijas 
AA 40. gadu jubilejas saietā, kad reģistrējoties nācās 
minēt personas uzvārdu (parasti tiek norādīts tikai 
uzvārda pirmais burts)? 
Atbilde: Anonimitāte netika pārkāpta. Tika ievēroti 
privāto datu aizsardzības noteikumi.

2. Vai iereibis cilvēks drīkst piedalīties AA sapulcē? 
Atbilde: Drīkst, ja viņam ir vēlēšanās atmest dzeršanu. 

3. Vai slēgtajā AA sapulcē drīkst piedalīties 
surdotulks (ne alkoholiķis), kurš asistē kurlmēmam 
alkoholiķim? 
Atbilde: Drīkst. 

4. Vai sievietes pārkāpj AA tradīcijas, izveidojot AA 
grupas tikai sievietēm?
Nav viennozīmīgas atbildes! Nepārkāpj, ja sievietes 
nav striktas un neliedz piedalīties vīriešiem, ja tie 
tomēr atnāk uz sapulci, „jo vienīgais noteikums, 
lai kļūtu par AA dalībnieku, ir vēlēšanās atmest 
dzeršanu” neatkarīgi no dzimuma.

5. Vai AA biedrs drīkst piedalīties interneta forumos?
Atbilde: Drīkst kā privātpersona, ievērojot 
anonimitāti. Neminot AA vārdu un savu viedokli 
nepaužot kā AA vai AA biedru viedokli, nelietojot AA 
simboliku. 

6. Vai AA vēsti drīkst nest uz skolām, nepilngadīgo 
mācību iestādēm?
Atbilde: Nē, jo vēsti nes „alkoholiķiem, kuri joprojām 
cieš”, „balstoties uz pievilcību, nevis uz propagandu”.

Skrytka u.c. redaktori; Nacionālā kalpošanas biroja 
(NAB) pilnvarotais Darbam ar Soda izciešanas vietu 
pārvaldi un NAB pilnvarotais Darbam ar sabiedrību; 
Polijas AA 40 gadu jubilejas saieta koordinators u.c.

Semināru cikls „Kalpošana – AA sadraudzības 
garīgā velte”
• Kalpošana AA sadraudzībā – personīgās ambīcijas 
vai atbildība.
• Kalpošana atveseļošanās procesā.
• Kalpošanas garīgās vērtības.
• Konkrēts darbs kā trešā mantojuma būtība (AA 
mantojumi – Atveseļošanās, Vienotība, Kalpošana).
• Kalpošana kā dāvana – seminārs ārzemju viesiem.

Sesijas
Galvenā sesija, I daļa: 
Semināru vadītāji prezentēja apkopotus svarīgākos 
secinājumus no darba semināros.
Dalībnieki varēja izteikties par semināra galveno tēmu, 
uzdot jautājumus, izteikt priekšlikumus.
Šajā sesijā diskusijas nenotika. 
Sesijas laiks bija stingri reglamentēts. Tie, kas 
neiekļāvās noteiktajā laikā, varēja iesniegt savus 
priekšlikumus vai jautājumus Nacionālās kalpošanas 
komitejas (NAK) sekretariātā.

Galvenā sesija, II daļa:
Atskaites par NAK komisiju un Aizbildņu padomes 
darbu.
Iesniegto priekšlikumu un ieteikumu izskatīšana, 
kuri izstrādāti šīs konferences komiteju darba laikā. 
Prezentēja komiteju vadītāji.
Konferencē iepriekš nepieņemto rekomendāciju 
izskatīšana un pieņemšana;
Atbildes uz dalībnieku jautājumiem.

Noslēguma sesija „Kas ir tas, ar ko es vēlētos dalīties?”.

Noslēgumā
Sanitai labāko padomu devis kāds no poļu AA brāļiem: 
„Darbojoties reģionā vai Dienestā, neaizmirsti savu 
grupu, no kurienes nāc, jo bez grupām nebūs ne 
reģiona, ne arī Dienesta!”

Polijas AA Sadraudzībā, salīdzinot ar 2013. gadu, 
ir palielinājušies ienākumi – ziedojumi no grupām, 
par pārdoto literatūru un no jubilejas pasākuma. 
Tiek plānots izdot jaunu grāmatu par sponsorēšanu. 
Turpinās AA Lielās grāmatas tulkojuma revīzija. 
Tāpat veiksmīgi tiek paplašināta sadarbība ar 
profesionāļiem – sociālās palīdzības sniedzējiem, 
patversmēm. Liels darbs pēdējos gados veikts, lai 
veicinātu vēsts nešanu cietumos. Aktīvi strādāts 
ar valsts policiju un armiju. Popularitāti gūst Sļot 
Radosti – pasākums, līdzīgs Latvijas AA vasaras 
nometnēm. Tomēr aktuāla ir un paliek problēma, 
kā iesaistīt aizvien vairāk jaunu biedru aktīvajā 
kalpošanā. Šis jautājums ir sasāpējis ne tikai Polijā 
un Latvijā, bet visā pasaulē. AA tiek aicināti un gaidīti 
daudzās vietās, bet pietrūkst to, kas ir gatavi pastāvīgi, 
nesavtīgi darboties, ievērojot labākās AA tradīcijas.

Polijas kalpošanas konference notika Palatīnu 
misionāru meditācijas un garīgās izaugsmes centrā – 
skaistā vietā ar krāšņu tropu augu ziemas dārzu un 
strūklaku; katrs nostūris šajā centrā iekārtots ar 
mīlestību un dāvā mieru. Ēdināja mūs gaišā, plašā 
ēdnīcā. Izmitināja viesnīcas tipa istabiņās – divvietīgās, 
trīsvietīgās un četrvietīgās. Vakaros par atsevišķu 
samaksu varēja apmeklēt saunu, baseinu un pat 
masāžu. Ieguvām neaizmirstamus iespaidus, vērtīgu 
pieredzi un daudz jaunu draugu. 

Latviju pārstāvēja un šo rakstu sagatavoja – 
Dzintra S. (Rīga) un Sanita F. (Liepāja) 
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SEMINĀRS
Š.g. 15.-17. maijā Rīgā tiek organizēts seminārs par 
vēsts nešanu ieslodzījuma vietās. Tuvāka informācija 
nākamajā „Vīnogas” numurā un Latvijas AA mājaslapā.

KURZEMES AA REĢIONĀ
30. maijā Skrundas kultūras namā „Kurzemes 
AA reģiona” sapulce:
• plkst. 12.00-13.30 atklātā sapulce,
• plkst. 15.00-17.00 Kurzemes reģiona sapulce.

AA SAIETI
Š.g. 23. maijā plkst. 14.00 AA grupa „Apziņa” 
ielūdz uz 26,5 gadu jubilejas pasākumu Rīgā, 
Bruņinieku ielā 10A (Pestīšanas armijas telpās). 
Pasākuma programma tiks publicēta „Vīnogas” maija 
numurā un Latvijas AA mājaslapā.

***
Kurzemes AA reģions aicina šogad Jāņus 
svinēt Aizputē, viesu namā „Mežkalni”!
Līgotāju rīcībā: zāle, virtuve, istabiņas nakšņošanai 
(~7 eiro no cilvēka), telts vietas (1,50-2,00 eiro), telts-
paviljons, pirts, dīķis.
Sīkāka informācija maijā un jūnijā AA izdevumā 
“Vīnoga”, kā arī mājaslapā un pa tālr. 26332320 
(Valdis).

SAPULCES
23. maijā, sestdien, plkst. 19.00 Kuldīgas velodienas 
ietvaros Kuldīgā, Liepājas ielā 8 (blakus kafejnīcai 
„Staburadze”, ieeja caur kafejnīcas sētu) notiks 
velosipēdistu – AA biedru sapulce “Velosipēds 
kā palīgs ceļā uz brīvību”. Sīkāka informācija: par 
sapulci tālr. 29284624 (Oļegs), 28222313 (Raivis), par 
Kuldīgas velodienu:  www.velokuldiga.lv

***
Kuldīgā darbību ir uzsākusi jauna AA grupa. Sapulces 
notiek Liepājas ielā 8 (kafejnīcas „Staburadze” 
sētā) katru trešdienu plkst. 18.00. Kontakttālrunis: 
28222313.

***
Rīgā darbojas jauna AA grupa – „Vīriešu grupa”: 
Merķeļa ielā 11, 3. stāvā, 328. kab. svētdienās no plkst. 
19.00 līdz 20.00. 
Kontakti: Pjotrs 26862226, Andrejs 20204010,
viriesu.grupa@aa.org.lv

***
Liepājā nodibināta krievvalodīga AA grupa 
„Nadežda”. Sapulces notiek Viršu ielā 9/11 3. stāvā, 
svētdienās plkst. 12-14. Kontaktpersona Ļena: tālr. 
25240848, reply.soon@yandex.ru

***
Ikšķiles grupa „Atrisinājums ir” no š.g. 10. aprīļa 
pulcējas piektdienās no plkst. 19.30 līdz 20.30 
Daugavas prospektā 34, Veselības un sociālo lietu 
pārvaldes ēkas 2. stāvā.

PALDIES PAR ZIEDOJUMIEM MARTĀ!  
Grupu ziedojumi

„Sveču sapulce”, Rīga 25  eiro
„Pludiņš”, Bauska 5 eiro
„12 un 12”, Rīga 50  eiro
„Ausma”, Tukums 40 eiro
Stendes grupa 10 eiro
„Lāsīte”, Ventspils 20 eiro
„Apziņa”, Rīga 20 eiro
„Dzintarlāse”, Liepāja 10 eiro
„Atkarīgie”, Jelgava 10  eiro
„Atziņa”, Dobele 10 eiro
„Magnēts”, Jelgava 10 eiro
„Mazie brāļi”, Rīga 5  eiro
„Dzīvīte, dzīvīte”, Rīga 10 eiro
„Atveseļošanās ceļš”, Liepāja 10 eiro
„Oāze”, Rīga 10 eiro
Rīta grupa, Rīga 20 eiro
„Stāvie krasti”, Valmiera 50 eiro

Skaidrības jubilejas ziedojums
Nikolajs no Dobeles 12 eiro

Anonīms ziedojums 20 eiro

Kopā martā: 347 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

Kopš 4. aprīļa jauna AA grupa „Imanta”! 
Sapulces notiek sestdienās plkst. 10.00-11.00. Adrese:  
Imantas 8. līnija 1, 3. korpuss, Dienas centrā „Mēs”. 
Nāciet! Tālr. uzziņām: 27068106 (Juris), 29276358 
(Aivars). 


