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2015. gada maijs Nr. 206

Šā gada  
15. un 16. maijā

Rīgā, Bruņinieku ielā 10a
(Pestīšanas armijas  

ēkas zālē)
pieredzes apmaiņas 

seminārs par AA grupu 
darbību ieslodzījuma  

vietās Polijā un par AA 
un ieslodzījuma vietu  
darbinieku sadarbību.

Piektdien, 15. maijā 
plkst. 19.00 spīkera sapulce. 

Spīkeris Rišards S. no Polijas. 
Sestdien, 16. maijā 

plkst.14.00 
pieredzes apmaiņas semi-
nārs par AA vēsts nešanu 
cietumos Polijā. Piedalās 
Polijas AA Sadraudzības 
dalībnieki, kā arī Polijas 
ieslodzījuma vietu profe-

sionāļi – AA draugi. 

Tiek nodrošināta tulkošana 
poļu un latviešu valodā. 

Kontaktpersonas:  
Kristīne B. (26994028)  
un Aldis J. (29116567)

Sveicināti! Mani sauc Aldis, un es esmu 
alkoholiķis! Pirmā grāmata, ko izlasīju ar 
lielu aizrautību, bija par cietumu, nosau-
kumu precīzi neatceros. Arī viena no ma-
nām mīļākajām filmām ir par dzīvi cietu-
mā – „Zaļā jūdze”. Cietums man vienmēr 
ir šķitusi ļoti noslēpumaina vieta. 

Atceros, kad man bija aptuveni 15 gadu, 
kopā ar vienu zēnu, uzaugušu bērnunamā, 
lietojot alkoholu, sirsnīgi spriedām: ja lik-
tenis tā izspēlējis, ka bērns ir piedzimis ve-
cākiem ar noziedzīgām nosliecēm vai alko-
holiķiem, tad viņš ir nolemts tādam pašam 
liktenim un izrauties no šādas dzīves ir ļoti 
sarežģīti; pilnīgi citāda dzīve ir tiem, kuri 
piedzimuši un uzauguši ar mīlošiem vecā-
kiem. Toreiz domāju: ja ir Dievs, tad kāpēc 
valda tāda netaisnība, kāpēc bērniem nav 
vienādi dzīves starta noteikumi?!

Pats it kā dzīvoju ģimenē, kurā alkohols 
netika pārmēru lietots, un neviens no ve-
cākiem nebija krimināli sodīts. Sabiedrībā 
tikām uzskatīti par labvēlīgu ģimeni, taču 
iekšēji viss bija citādi. Likums tika pār-
kāpts. Tēvs dzina un tirgoja kandžu, tāpat 
kolhozā regulāri zaga visu, kas nebija pie-

siets, visa māja bija piekrauta ar dažādiem 
krāmiem. Audzināšanas nolūkā tēvs bieži 
pieminēja cietumu un koloniju kā biedu un 
nereti izteicās: ja es būtu cietumā, tur gan 
mani pārmācītu vai spīdzinātu. Līdz ar to 
man neapzināti izveidojās diezgan spēcīgas 
bailes no cietuma un vienlaikus interese, 
kas tur notiek. Es pārmantoju tēva kandžas 
rūpalu un esmu arī zadzis – skolā, veika-
los pārtikas produktus, un darbavietās bez 
atļaujas atļāvos dažādas lietas nest mājās. 
Kad pieaugu, zagu no valsts, mēģinot ne-
maksāt nodokļus; arī elektrību esmu zadzis 
tā, ka varu būt ļoti pateicīgs Dievam par to, 
ka netiku apcietināts. Kad lietoju alkoholu, 
vispār nonācu situācijās, par ko man nācies 
nožēlot, alkohola reibumā arī vadīju auto.

Pirms iepazinu AA, man bija viena 
skaidrība piecarpus gadu – vērsos pēc 
palīdzības pie psihoterapeita un strādāju 
cietumā, un tikai šobrīd apzinos, ka tolaik 
tieksme dzert man, iespējams, nebija tā-
pēc, ka cietumā bija iespēja regulāri ko-
municēt ar alkoholiķiem. 

Kad iesākās mans skaidrības laiks AA 
un uzzināju par 12. soli, tad arī apzinājos, 

12. SOLIS, 5. TRADĪCIJA

Mana pieredze, kalpojot  
cietumā, un ko tā devusi  
manas skaidrības kvalitātei

Foto no interneta
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ka cietums ir vieta, kur ļoti node-
rīga varētu būt AA klātbūtne. Kad 
izgāju soļus ar sponsoru, izjutu lie-
lu nepieciešamību pēc 12. soļa pil-
dīšanas un to darīju kā apmāts, pat 
vedu mājās alkoholiķus, par ko sieva 
gandrīz mani pašu izdzina no mā-
jām, kā arī apmeklēju narkoloģijas 
nodaļu. Gāju arī uz Sociālā dienesta 
organizētu pasākumu mātēm, kurām 
apreibinošo vielu lietošanas dēļ bija 
atņemti bērni. Bija liela vēlme kal-
pot cietumā, jo apzinājos, ka tur ir 
alkoholiķi, taču cietumā mani vienu 
neviens nelaida un līdzgājējus ne-
varēju atrast. Biju ļoti aizvainots uz 
anonīmajiem alkoholiķiem – kāpēc 
citi nav tik apmāti un nekalpo vai 
nepilda 5. tradīciju? Šajā laikā algo-
tu darbu nestrādāju un aizpildīju to 
ar „glābšanu”, kas manī neradīja īstu 
dvēseles mieru. Un man šķita, ka AA 
nedarbojas. Es taču tik cītīgi kalpo-
ju, bet dzīve brūk. Gribu piebilst, ka 
šajā laikā es nevienu īpaši neklausī-
ju, arī sponsoru ne, un domāju, ka 
visu pats zinu labāk. Tā kā cietuma 
apmeklējumam bija vajadzīgi vairā-
ki AA biedri, ar ko kopā kalpot, biju 
spiests vienoties un pazemīgāk uzru-
nāt AA Sadraudzībā esošos. Un man 
izdevās pārliecināt vairākus biedrus, 
sapulces cietumā varēja sākties. 

Pateicoties cietuma sapulcēm, ta-
gad varu paraudzīties uz savu ego-
centrisko uzvedību – it kā kalpoju 
un biju labiņš. Taču tikai šobrīd sa-
protu, kāpēc citi AA biedri nevēlējās 
ar mani sadarboties – es pats nebiju 

gatavs. Cietuma sapulces man tie-
šām ir palīdzējušas saprast to, ka 
ne jau kāds ārpus manis ir vainīgs 
par to, kā man klājas, bet nepilnības 
man jāmeklē pašam sevī. 

Sākumā kalpošanai cietumā pie-
teicāmies četri; šobrīd vēl pieci 
biedri ir izteikuši vēlēšanos iet uz 
cietumu, un tas ir noticis bez īpa-
šas pierunāšanas. Pateicoties cietu-
ma sapulcēm esmu sapratis atšķirī-
bu starp 12. soli un 5. tradīciju, jo  
12. soli es daru pats, bet 5. tradīciju 

es pildu, kalpojot grupas apziņai, un 
tajā izpaužas Dieva griba. Man tie-
šām ļoti gribējās ieņemt Dieva vietu, 
un paldies Dievam, ka Viņš nolika 
mani pie vietas. Tas man arī daudz 
iemācīja personīgajā dzīvē un attie-
cībās ar apkārtējo pasauli.

Esmu ļoti pateicīgs tieši iespē-
jai kalpot cietumā un saprotu, ka tā 
ir vieta, kur man ir jābūt. Turklāt 
man tas ir ļoti izdevīgi! Novēlu 
katram atrast savu vietu, kur kal-
pot no sirds. 

Grupas “Oāze” ik nedēļas sapulcē 
mani negaidīti uzrunāja AA Sadrau-
dzības māsa – aicināja piedalīties 
Latvijas AA Kalpošanas konferen-
cē. Tāds kā apmulsums, kā pārstei-
gums, jo mana skaidrība tobrīd bija 
nepilns gads. Ilgi nedomādams, pie-
kritu, jo bez dalības dažādos pasāku-
mos nekāda programmas darbināša-
na nenotiek. Tāda ir mana pārliecība 
pirmā skaidrības gada izskaņā. Un 
neesmu kļūdījies. 

Divās konferences dienās iepa-
zinu man līdz tam nezināmas AA 

darbības jomas (par vēsts nešanu ie-
slodzījumu vietās, par AA literatūras 
izdošanu, saietu organizēšanu u.c.). 
Jutos kā zobratiņš kopējā mehānis-
mā, jo bija iespēja izteikt priekšliku-
mus, pieņemt lēmumus vai neatbals-
tīt kādu darbību. Gribējās paveikt 
arvien vairāk, citādi sakot – mana 
pašapziņa augtin auga. Otrās dienas 
rītā bija mazliet skumji, ka konfe-
rence beidzas, jo viss bija tik forši 
un pārdomāti noorganizēts. Īpašs 
gandarījums par jauniem draugiem, 
kā arī reiz “vecajā” dzīvē sastaptiem 

cilvēkiem. Cik kolosāli Augstākais 
spēks visu virza! 

Mājup devos sen neizjustā pacilā-
tībā un priekā par piedzīvoto un pa-
veikto. Tagad droši varu teikt, ka AA 
ir īstā programma, ja gribas dzīvē ko 
mainīt uz skaisto pusi. Ir vēlēšanās 
AA labā darboties vēl vairāk, jo tas 
vienmēr atgādina, kas esam un kas 
mēs bijām. 

Turēsim acis vaļā un palīdzēsim 
tiem, kas joprojām cieš ieraudzīt dzīvi 
daudz košākās krāsās nekā līdz šim. 

Alkoholiķis Aivars no Rīgas

LATVIJAS AA KONFERENCĒ

kā zobratiņš kopējā mehānismā

Man tiešām ļoti gribējās  
ieņemt Dieva vietu,  
un paldies Dievam,  

ka Viņš nolika mani pie vietas

Foto no interneta



Jau trešo gadu rīkojam AA infor-
matīvās sapulces novadu sociāla-
jiem darbiniekiem. Šajā laikā esam 
aptvēruši lielāko daļu Kurzemes un 
Zemgales. 21. un 22. aprīlī mēs, čet-
ru cilvēku grupa (Gita T., Juris E., 
Valdis A. un Aivars E.), bijām divu 
dienu braucienā uz Latgali. 

Pirmajā dienā Krāslavā tikāmies 
ar Krāslavas, Preiļu un Dagdas nova-
du sociālajiem darbiniekiem. Sapulci 
apmeklēja un visu tās laiku kopā ar 
mums bija arī Krāslavas pašvaldības 
policijas priekšnieks un katoļu pries-
teris. Ar priesteri tikāmies arī vēlāk 
vakarā; viņš uzdāvināja mums lielu 
konfekšu kasti un stāstīja, ka speciāli 
meklējis tādu, konfektes bez alkoho-
la, – otrs veids bijis ar balzamu. 

Otrajā dienā bijām Rēzeknē, kur 
bez Rēzeknes pilsētas un novada so-
ciālajiem darbiniekiem piedalījās arī 
viņu kolēģi no Ludzas novada. Mums 
palīgos atbrauca arī Edgars no Mado-
nas grupas. Citu jautājumu starpā vī-
dēja neizpratne, kāpēc Rēzeknē grupa 
„noslāpusi” jau otro reizi. Dalījāmies 
pieredzē par to, ka sapulcēm jānotiek 
katru nedēļu un nevajadzētu būt tā, ka 
viens otram un otrs trešajam piezva-
na, lai vienotos, ka „šodien nenotiks”, 
un tā vairākas reizes. Nevajag arī 

ļauties sevis žēlo-
šanai, jo tās ir vil-
tīgas lamatas, ku-
rās iekritis ne viens vien sākumā 
aktīvs kalpotājs. Daudz vērtīgāk ir 
kādu laiku papūlēties un sagatavot 
cilvēkus, kuri pārņem no tevis „stafe-
ti” – atslēdz telpas, uzvāra kafiju un 
vada sapulci. Labāk, ja tie ir vairāki 
cilvēki, nevis „trīs vienā”.

Šī vērtīgā informācija sabiedrībai 
un profesionāļiem jānostiprina ar 
vēsts nešanu alkoholiķiem. Rēzek-
nes pilsētas Sociālā dienesta vadī-
tājs jau zvanījis uz mūsu informatī-
vo tālruni un teicis, ka mūs tur gaida 
atkal, šoreiz jau paši alkoholiķi. Jā-
brauc! Iniciatīvu to darīt uzņēmies 
Juris E., piedaloties „Rīta grupai” 
un grupai „Oāze”. Jau sarunāts da-
tums – 13. jūnijs – un telpas. Jācer, 
ka ar Dieva palīdzību izdosies. 

Par laimi, arvien biežāk pašu vidū 
dzirdam teicienu: „Mēs esam ano-
nīmi, bet neesam pagrīdē.” Mums 
vienmēr bijuši nepieciešami draugi 
sabiedrības un profesionāļu vidū, kuri 
atbalsta mūsu idejas. Tāpēc uz sociālo 
darbinieku jautājumu, vai viņi var un 
vai vajag sūtīt cilvēkus uz AA sapul-
cēm, atbilde ir – „Jā!”. Pat tad, ja viņi 
šai iniciatīvai pielāgo savus noteiku-

mus pēc sistēmas 
„ja..., tad...”, izrādot 
lielāku pretimnākšanu 
pozitīvā gadījumā. Tā ir pasaulē lie-
tota prakse, kas ir ikdiena, piemēram, 
ASV tiesu sistēmā. Tas, ka pie sevis 
spriežam, ka „piespiest nevienu ne-
var”, var attiekties uz lielāko daļu no 
mums, bet ne uz visiem. Ir ļoti svarīgi 
laikus apsildīt degunu AA sapulcēs, 
lai atgrieztos uz palikšanu tad, kad visi 
striķi trūkst.

Šajās tikšanās reizēs, lietojot 
bukletu „Ja tu esi profesionālis” par 
to, ko AA dara un nedara, mēs – vai 
nu Gita T., vai es – kā komiteju va-
dītāji īsi informējam sociālos darbi-
niekus. Taču galvenokārt mēs un citi 
mūsu AA „ekspedīciju” dalībnieki 
(milzīgs paldies viņiem!) stāstām 
par to, „kā tas bija, un kā ir tagad”. 
Neatsverams palīgs šajās reizēs ir  
15 minūšu filma „Cerība” – par 
anonimitāti un atveseļošanos AA 
rindās. Arī mūsu piedāvātie bukleti 
tiek paņemti gandrīz visi.

Vai vēlies piebiedroties?
Aivars E., Komitejas sakariem  

ar sabiedrību vadītājs
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SARDARBĪBA AR PROFESIONĀĻIEM

mūsu iespējas 
latgalē

Piektdienās plkst. 09.30–11.30
Iļģuciema cietumā Rīgā, Tvaiko-
ņu ielā 3
Koordinatore: Kristīne 26994028

Trešdienās plkst. 10.00
Liepājas cietumā Liepājā, Dārza 
ielā 14-16
Koordinators: Aldis 29116567
Lai varētu apmeklēt cietumā notie-
košās AA sapulces, nepieciešama 
speciāla Ieslodzījuma vietu pārval-
des atļauja un pase. Par atļaujas sa-
ņemšanas iespējām un sapulces no-
rises kārtību var uzzināt sazvanoties 
ar koordinatoru.

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

Trešdienās plkst. 15.30
Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas cen-
tra Narkoloģiskās palīdzības dienes-
ta stacionārā Rīgā, Tvaika ielā 2
Koordinators: Vladimirs 29575780

Tā ir iespēja brīvā sarunā dalīties 
savā pieredzē ar Detoksikācijas no-
daļas pacientiem. Pulcēšanās un sa-
runas parasti norit nodaļas ēdnīcā un 
ilgst 1−1½ stundas. Optimālais ap-
meklētāju skaits: 3−5 cilvēki.

Diena/laiks – iepriekš saskaņojot
Bētlemes žēlsirdības mājā Rīgā, Ka-
toļu ielā 14
Koordinatori: Andrejs 26903982, 
Ruslans 29804336
Rehabilitācijas centrā ir iespēja dalī-
ties skaidrības pieredzē ar trūcīgajiem, 
atkarībās un grūtībās nonākušajiem. 
Iepriekš jāsazvanās ar koordinatoru 
un jāsaskaņo apmeklējuma laiks.

12.SOLIS 

dažas mūsu iespējas nest vēsti
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Mācītāji runā, ka alkoholiķiem 
nav gari jāskaidro Lieldienu stāsts 
par Kristus ciešanām, nāvi un aug-
šāmcelšanos. Mēs, nedzerošie alko-
holiķi, paši caur savu miesu pazīstam 
galējas ciešanas, krišanu līdz pašam 
dibenam un brīnumainu augšām-
celšanos. Tādēļ visnotaļ trāpīgs bija 
grupas „Oāze” piecu gadu jubilejas 
svinību moto Otrajās Lieldienās: 
„Mēs sabrukām, lai augšā celtos.”

Kopš manas dzīves augšām-
celšanās notikusi ar AA palīdzību 
(mazliet vairāk nekā divus gadus), 
ar lielu prieku apmeklēju gan brā-
ļu un māsu, gan grupu, gan visas 
Latvijas AA sadraudzības jubilejas 
pasākumus. Ballītes man patikušas 
kopš bērnības – priecīgs noskaņo-
jums, smiekli, skaisti tērpi un garšīgi 
ēdieni. Pusaudzes gados sākot lietot 
alkoholu, šķita, ka tā būs burvju at-
slēdziņa uz arvien vairāk ballītēm, 
arvien lielāku jautrību, popularitāti 
un brīnišķīgiem piedzīvojumiem. 
Realitāte izrādījās pavisam citāda: 
bezfilmas, tām sekojošas morālās 
paģiras, ar vīnu aplieti svētku tērpi 
un nolauzti kurpju papēži. Tāpēc 
manas „ballītes” arvien biežāk bija 
dzeršana lepnā vientulībā – no fizis-
kajām paģirām, protams, neizbēgt, 
bet morālās tādējādi centos ielikt 
kaut kādos rāmjos. Tagad dažādi AA 
pasākumi ļauj man piedzīvot tādus 
svētkus, kādi dzerošajā laikā nebija 
pat iedomājami, kur nu vēl realizē-
jami dzīvē.

„Oāzes” jubilejā bija sastopams 
viss labākais, kas vien Sadraudzības 

pasākumos var būt: skaistas vietas 
– kultūras pils „Ziemeļblāzma” – 
izvēle; pārdomāta programma, kurā 
atklāšanas sapulces emocionālās 
slūžas atvēra brāļa Mārtiņa augsti 
profesionālais klavierspēles snie-
gums, kā arī aizkustināja ikviens 
runātājs, kas atklāti dalījās savā pie-
redzē; pārdomāts svinību galds (pat 
ļoti svarīga labas ballītes sastāvda-
ļa!) un dejas. Kurš gan cits, izņemot 
bērnus, to vēl spētu – pašā dienas 

vidū līksmi mesties dejā bez nekādu 
apdullinošu vielu radītas mākslīgās 
drosmes un eiforijas? Protams, ka 
mēs – anonīmie alkoholiķi! Jo mums 
ir, ko svinēt. Un ko svinēt ir „Oāzei” 
– grupai, kurā pirmā sastapšanās ar 
AA notiek arī atveseļošanās pro-
grammu dalībniekiem. Tā bija ļoti 
īpaša sajūta, ka viņi ir mūsu rindās 
arī šajās jubilejas svinībās. Tik ļoti 
gribas, lai mums visiem izdodas!

Maija U. P.

GRUPAS JUBILEJĀ
 

“mēs sabrukām, lai augšā celtos”

PALDIES PAR ZIEDOJUMIEM APRĪLĪ! 
Grupu ziedojumi
„Sveču sapulce”, Rīga 25  eiro
„CM”, Madona 
(marts un aprīlis) 30 eiro
„Apziņa”, Rīga 20 eiro
„Nadezda”, Rīga 10 eiro
„Dārza grupa”, Rīga 
(marts un aprīlis) 30 eiro
Stendes grupa 10 eiro
„Ausma”, Tukums  158,10 eiro
„Lāsīte”, Ventstpils 20 eiro
„Atveseļošanās ceļš”, Liepāja 40 eiro

„Atkarīgie”, Jelgava 10 eiro
„Atziņa”, Dobele 10 eiro
„Magnēts”, Jelgava 10 eiro
„Mazie brāļi”, Rīga   5 eiro
„12 un 12”, Rīga 30 eiro
„Dzintarlāse”, Liepāja 10 eiro
„Oāze”, Rīga 10 eiro
„Rīta grupa”, Rīga 35 eiro

Mērķziedojumi
„Ausma” (Tukums) – 
AA vasaras nometnei 100 eiro

„Ausma” (Tukums) – 
vēsts nešanai cietumos 100 eiro
Anonīms – AA literatūras 
tulkošanai 300 eiro

Individuāli ziedojumi
Andris no Dobeles 20 eiro
Anonīms ziedojums   7 eiro
Anonīms ziedojums 10 eiro

Kopā aprīlī  1040,10 eiro
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Mūs interesē tieši Tava piere-
dze, tieši Tavs dzīvesstāsts!

Uzraksti un izstāsti to mums!
Ir radusies iniciatīva apkopot dau-

dzu atveseļojošos alkoholiķu dzīves-
stāstus. Tāpēc mēs uzrunājam Tevi, jo 
Tava pieredze var nest labumu un dot 
cerību tiem, kuri vēl joprojām cieš. Ja 
jūti, ka vēlies piebiedroties šim dar-
bam, – piedalies ar savu dzīvesstāstu.

Mērķi, kāpēc vēlamies savākt at-
veseļojošos alkoholiķu dzīvesstāstus
l Pirmā un galvenā iecere ir nā-

kamajā AA Lielās grāmatas (“Ano-
nīmie Alkoholiķi’’) izdevumā lat-
viešu valodā iekļaut mūsu pašu, 
Latvijas atveseļojošos alkoholiķu, 
dzīves aprakstus, līdzīgi kā tas ir 
ASV izdotajā AA Lielajā grāmatā.
l Otrā iecere – izdot Latvijas at-

veseļojošos alkoholiķu dzīvesstās-
tus atsevišķā grāmatā, kura būtu no-
pērkama grāmatnīcās.
l Trešā iecere – ideja publicēt 

tos internetā, AA mājaslapā www.
aa.org.lv. Mēs ceram uz lielu atsau-
cību un saprotam, ka visus stāstus 
nespēsim ievietot grāmatā, tāpēc tie 
kalpos kā vēsts nesēji un cerību stari 
interneta lietotājiem.

PLĀNS, KĀ BūTU VĒLAMS 
RAKSTĪT DZĪVESSTĀSTU

1. Īss ģimenes apstākļu un vides 
apraksts, kādā uzaugu.

2. Kā es sāku lietot alkoholu un 
kā tas bija. 

3. Kāda bija mana alkoholisma 
slimības attīstība, kā tā izpaudās.

4. Alkohola lietošanas beigu fāze. 
Krīze, kas pamudināja meklēt palīdzību.

5. Kā es sāku dzīvot skaidrā. Kā es at-
radu Anonīmo Alkoholiķu Sadraudzību.

6. Skaidrās dzīves apraksts. Dzī-
ves kvalitātes pārmaiņas. AA Sa-
draudzības un programmas nozīme 
manā atveseļošanās ceļā. 

Apraksti ne tikai dzīves notiku-
mus, bet arī savas izjūtas šajos no-
tikumos. Kā Tu juties? Dzīvesstās-
ta forma varētu būt ļoti pietuvināta 
skolas domraksta formai: ievads, iz-
tirzājums, nobeigums. Izmantošanas 
mērķa dēļ vēlams iekļauties apmē-
ram septiņās (7) datorraksta lapās.

Šie ir vēlamie ieteikumi, kuri nav 
jāievēro pilnībā, bet ir ieteicams tos 
ņemt vērā. Tie padarīs mūsu tālāko 
darbu ar dzīvesstāstiem strukturētā-
ku un raitāku, kā arī palīdzēs gala-
rezultātam (dzīvesstāstu apkopoju-
mam grāmatā un/vai internetā) iegūt 
viengabalainību un harmoniju.

PIEBILDES
Darba mērķis ir nest vēsti tiem, 

kuri joprojām cieš.
Aicinām iesūtīt arī tos dzīvesstās-

tus, kurus jau senāk esat devuši pub-
licēšanai “Vīnogā’’ vai citiem pre-
ses izdevumiem. Iespējams, pirms 
iesūtīšanas Tev būs vēlme rakstu 
pārstrādāt – ja šodien kaut kas šķiet 
citādi vai arī redzi iespēju uzrakstīt 
tā, lai ievērotu ieteikto plānu. Bez 
saskaņošanas ar autoriem vecie dzī-
vesstāsti netiks publicēti.

Veidojot šo darbu, tiks pilnībā ie-
vērots Anonīmo Alkoholiķu Sadrau-
dzības Divpadsmitās tradīcijas ano-
nimitātes princips un netiks izpausti 
cilvēku uzvārdi vai citas ziņas, kas 
varētu atklāt autoru.

Attiecībā uz autortiesībām mēs 
vēl esam izpētes stadijā, bet vistica-
māk, ka dzīvesstāsta autoram tās būs 
jānodod AA rīcībā.

Ar dzīvesstāstiem tiks papildus 
strādāts, veidojot kopējā darba stilu. 
Iespējams, tiks labotas stila vai gra-
matikas kļūdas vai veikti citi laboju-
mi. Visas šīs darbības tiks saskaņotas 
ar autoru; ja veiktās izmaiņas nebūs 
autoram pieņemamas, viņam ir tiesī-
bas atsaukt savu darbu pirms publicē-
šanas un autortiesību nodošanas AA.

Dzīvesstāstus lūdzu sūtīt uz  
e-pastu dzivesstasts@aa.org.lv.

Ja kāds it nemaz nedraudzējas 
ar datoru, bet ir liela vēlme dalīties 
savā dzīvesstāstā, iespējams sarunāt 
arī ierakstu intervijas veidā, kuru 
pēc tam pārrakstīsim. Izņēmuma 
gadījumos, kas nav saistīti ar slinku-
mu, varam pieņemt arī rokrakstā.

Uz jautājumiem par šo darbu at-
bildēs Mārtiņš – tālrunis 27122417, 
e-pasts dzivesstasts@aa.org.lv. 

Darbs norit ar AA Literatūras ko-
mitejas atbalstu.

PIEDALIES!

tavas dzīves stāsts!
SVEICAM  
JUBILĀRUS!

FEBRUĀRĪ
Jānis no Pļaviņām –  1 gads

MARTĀ
Kristīne no Līgatnes –  9 gadi
Mudīte no Rīgas –  11 gadi
Atis no Cēsīm –  11 gadi
Aksels no Rīgas –  8 gadi
Aigars no Rīgas –  19 gadi
Pēteris no Rīgas –  5 gadi
Rolands no Rīgas –  18 gadi
Gints no Rīgas –  2 gadi

APRĪLĪ
Jānis no Līgatnes –  1 gads
Andis no Līgatnes –  12 gadi
Kristīne no Jēkabpils –  4 gadi
Aivars no Jēkabpils –  1 gads
Anna no Rīgas –  5 gadi
Vineta no Rīgas –  5 gadi
Inga no Rīgas –  2 gadi
Kārlis no Rīgas –  3 gadi
Kristīne no Rīgas –  2 gadi

Sveicam arī tos, par kuriem 
grupas nesniedza ziņas!

SAPULCES
23. maijā, sestdien, Kuldīgas 
velodienas ietvaros Kuldīgā no-
tiks velosipēdistu – AA biedru 
sapulce “Velosipēds kā palīgs 
ceļā uz brīvību”. Sīkāka infor-
mācija: tālr. 29284624 (Oļegs).

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. 

LATVIJAS AA DIENESTĀ
Latvijas AA Dienesta kār-

tējā SANĀKSME notiks š.g.  
23. maijā plkst. 11-15 Rīgā, Brī-
vības gatvē 237/2, Dienas centra 
„Rīdzene” telpās – ieeja ēkas 
pagalmā esošajā arkā (blakus 
Vidrižu ielai 3).
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GRUPU SAIETI

Š.g. 5.–7. jūnijā
AA grupas „Dzimtenīte”  

11 gadu jubilejas pasākums: 
5. laivu brauciens  

“Pa Vadaksti”
5. jūnijs
No plkst. 13.30 Pulcēšanās pie 
Griezes baznīcas, apmetnes veidoša-
na, dažādas aktivitātes, čigānu pirts,  
sapulce 
Plkst.19.00 Koncerts
Vakariņu gatavošana

6. jūnijs
8.30–9.00 Celšanās, pārējo 
 dalībnieku ierašanās
9.00–9.30 Svētbrīdis
10.00 Dodamies uz upi
11.00 Kāpjam laivās
14.30 Pusdienas
Nakšņošanas vietā: nometnes cel-
šana, zupas vārīšana, vakara sapul-
ce, kā arī vēlamies kaut ko dzirdēt 
vai redzēt dalībnieku izpildījumā – 
dziesmu, dzeju vai deju.

7. jūnijs
Pēc brokastīm nojaucam nometni un 
dodamies tālāk. 
Ezerē ekskursija gida pavadībā. 
Pasākuma noslēgums Griezē.

Dalības maksa – 20 eiro.

Kontakttālruņi:
Inārs 26426992
Guntis 28601531
Sanita 26743866
Jānis 29366889

Atbildīgie – Sarmīte un Jeļena; datorsalikums – Dzintars;  
rediģēšana – Sarmīte, Raimonds

AA tālr. 27333523, e-pasts aa@aa.org.lv, www.aa.org.lv 
Biedrība „Anonīmo Alkoholiķu sadraudzība”, reģ. Nr. 40008004960

Swedbankas konts Nr. LV97HABA0551000281899

AA grupa „Apziņa”  
ielūdz š.g. 23. maijā uz  

26,5 gadu jubilejas pasākumu 
“PIEDOŠANA…”  

Rīgā, Bruņinieku ielā 10A 
(Pestīšanas armijas telpās). 

Reģistrācija no plkst.14.00
Plkst.15.30-17.00 atklātā sapulce 
No plkst 17.00 kafija, uzkodas
No plkst. 18.00 mūzika un dejas, 
maratonsapulces
Vēlamais ziedojums: 5 eiro
Lūdzam ņemt līdzi groziņu!
Sīkāka informācija: tālr. 25611151 
(Kārlis)

vvv
Kurzemes AA reģions  

aicina svinēt Jāņus Aizputē, 
viesu namā “Mežkalni”!

Līgotāju rīcībā: zāle, virtuve, ista-
biņas nakšņošanai (~ 7 eiro no cil-
vēka), telts vietas (1,50–2,00 eiro), 
telts-paviljons, pirts, dīķis.
Sīkāka informācija “Vīnogas” jūnija 
numurā, kā arī mājaslapā un pa tālr. 
26332320 (Valdis).

vvv

Draugi, uzaicinām jūs piedalīties Latvijas AA vasaras  
nometnē ģimenēm un draugiem „Dziļi un bezbailīgi”

2015. gada 29. jūlijā – 2. augustā
Norises vieta: bij. Liepājas raj., Nīcas novads, Nīcas pag., viesu nams 
„Šķilas” (www.skilas.lv)
Maršrutā Liepāja-Nīca; pietura „Žvagiņi”; 
5 km no Liepājas pilsētas robežas 
Klaipēdas virzienā

100 km no Klaipēdas, 
180 km no Jelgavas, 
200 km no Rīgas, 
300 m no jūras

Nometnes laikā varēsiet piedalīties  
dažādās AA sapulcēs, semināros, radošās darbnīcās, sporta spēlēs, līks-
moties diskotēkā un karnevālā, baudīt sauli, dabu un jūru.

Būsim kopā un dalīsimies savā pieredzē, 
dzīvespriekā un mīlestībā!

Vēlamais reģistrācijas ziedojums: 8 EUR.
(Vēlamais nozīmē, ka drīkst ziedot gan mazāk, gan vairāk!)
Maksa par telts vietu: 3 EUR/dnn (visas dienas 12 EUR).
Maksa par treilera vietu: 7 EUR/dnn (bez elektrības), 
   10 EUR/dnn (ar elektrību).
Ir iespēja rezervēt guļvietas, istabiņas un mājiņas (no 5 EUR/dnn).

Būs iespēja pašiem gatavot virtuvē, un darbosies arī kafejnīca.

Varēs apmeklēt pirti – par atsevišķu samaksu.

Aicinām ziedot vasaras nometnei un bērnu pieskatīšanai – būs profesio-
nālas auklītes (tāpat kā pērn)!

Informācija: tālr. +371-29437594 (Valdis B.)

Guļvietu rezervēšana: tālr. +371-29116567 (Aldis J.)
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