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Tavas dzīves sTāsTs

 Ir radusies iniciatīva apkopot daudzu atveseļojošos 
alkoholiķu dzīvesstāstus. Tāpēc mēs uzrunājam Tevi, jo 
Tava pieredze var nest labumu un dot cerību tiem, kuri 
vēl joprojām cieš. Ja jūti, ka vēlies piebiedroties šim 
darbam, – piedalies ar savu dzīvesstāstu.

Mērķi, kāpēc vēlamies savākt atveseļojošos alko-
holiķu dzīvesstāstus

Pirmā un galvenā iecere ir nākamajā 
AA Lielās grāmatas (“Anonīmie Alko-
holiķi’’) izdevumā latviešu valodā 
iekļaut mūsu pašu, Latvijas atve-
seļojošos alkoholiķu, dzīves ap-
rakstus, līdzīgi kā tas ir ASV 
izdotajā AA Lielajā grāmatā.

Otrā iecere – izdot Latvijas 
atveseļojošos alkoholiķu dzīves-
stāstus atsevišķā grāmatā, kura būtu 
nopērkama grāmatnīcās.

 Trešā iecere – ideja pub-
licēt tos internetā, AA 
mājaslapā www.aa.org.
lv. Mēs ceram uz lielu at-
saucību un saprotam, ka 
visus stāstus nespēsim ie-
vietot 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 uz-

augu.
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 pamudi-

nāja meklēt palīdzību.
5. Kā es sāku dzīvot skaidrā. Kā es atradu Anonīmo 

Alkoholiķu Sadraudzību.
6. Skaidrās dzīves apraksts. Dzīves kvalitātes pārmai-

ņas. AA Sadraudzības un programmas nozīme manā at-
veseļošanās ceļā. 

Apraksti ne tikai dzīves notikumus, bet arī savas iz-
jūtas šajos notikumos. Kā Tu juties? Dzīvesstāsta forma 
varētu būt ļoti pietuvināta skolas domraksta formai: ie-
vads, iztirzājums, nobeigums. Izmantošanas mērķa dēļ 
vēlams iekļauties apmēram septiņās datorraksta lapās.

Šie ir vēlamie ieteikumi, kuri nav jāievēro pilnībā, bet 
ir ieteicams tos ņemt vērā. Tie padarīs mūsu tālāko darbu 
ar dzīvesstāstiem strukturētāku un raitāku, kā arī palīdzēs 
galarezultātam (dzīvesstāstu apkopojumam grāmatā un/
vai internetā) iegūt viengabalainību un harmoniju.

Piebildes
Darba mērķis ir nest vēsti tiem, kuri joprojām cieš.
Aicinām iesūtīt arī tos dzīvesstāstus, kurus jau senāk 

esat devuši publicēšanai “Vīnogā’’ vai citiem preses iz-
devumiem. Iespējams, pirms 

iesūtīšanas Tev 
būs vēlme 

rakstu 
pā r s t r ādā t 

– ja šodien kaut 
kas šķiet citādi vai arī 

redzi iespēju uzrakstīt tā, lai 
ievērotu ieteikto plānu. Bez saska-

ņošanas ar autoriem vecie dzīvesstāsti 
netiks publicēti.
Veidojot šo darbu, tiks pilnībā ievērots 

Anonīmo Alkoholiķu Sadraudzības Divpadsmi-
tās tradīcijas anonimitātes princips un netiks izpausti 
cilvēku uzvārdi vai citas ziņas, kas varētu atklāt autoru.

Attiecībā uz autortiesībām mēs vēl esam izpētes sta-
dijā, bet visticamāk, ka dzīvesstāsta autoram tās būs jā-
nodod AA rīcībā.

Ar dzīvesstāstiem tiks papildus strādāts, veidojot ko-
pējā darba stilu. Iespējams, tiks labotas stila vai grama-
tikas kļūdas vai veikti citi labojumi. Visas šīs darbības 
tiks saskaņotas ar autoru; ja veiktās izmaiņas nebūs au-
toram pieņemamas, viņam ir tiesības atsaukt savu darbu 
pirms publicēšanas 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. Iz-
ņēmuma gadījumos, kas nav saistīti ar slinkumu, varam 
pieņemt arī rokrakstā.

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

 
Darbs norit ar AA Literatūras komitejas atbalstu.

Mūs interesē tieši Tava pieredze, tieši Tavs dzīvesstāsts!
Uzraksti un izstāsti to mums!
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Laivu Brauciens

Aktīvākie jau ierodas piektdie-
nā, kad arī sarūpēti kādi pasākumi 
– koncerts, svētbrīdis, kaut kas no 
sporta vai izbrauciens ar velosipē-
diem kā pagājušo gadu. Galvenā 
grupas dzenskrūve un pasākumu 
organizators ir Inārs. Viņa sapnis ir 
redzēt mūs ne tikai sapulcēs un tra-
dicionālajos jubilejas saietos, bet arī 
kopīgi aktīvi atpūšoties. Vēl vairāk 
– lai atpūšamies ne tikai mēs, bet arī 
mūsu ģimenes. Tas pa-
mazām piepildās, jo lai-
vu braucienos tiek ņemti 
līdzi ne tikai bērni, bet 
arī mazbērni. Arī šoreiz 
bija tādas laivu ekipāžas 
kā tēvs un meita, vec-
tēvs un mazdēls, tētis 
ar trijām atvasēm. Bija 
arī meitene no pusaudžu 
rehabilitācijas centra kopā ar mūsē-
jiem, kuri tur strādā.

Tur, kur slejas Griezes baznīca, 
kas tagad pamazām tiek atjauno-
ta, Vadakste ietek Ventā. Abu upju 
vienā pusē ir Lietuva, otrā – Latvi-
ja. Pirmajā laivu braucienā mēs šeit 
sākām ceļojumu pa Ventu, bet šo-
reiz beidzām kuģošanu pa Vadaksti. 
Gluži kā Siguldā Turaidas pilstornis, 
braucot pa Gauju, šeit brauciena bei-
gas pavēstīja Griezes baznīcas smai-
le. Bija laivotāji, kas piedalījušies 
visos piecos pasākumos, tādi, kas 
uzdrošinājušies pirmo reizi; arī es, 
kurš laivoju jau ceturto reizi. Man 
ir patīkami, ka esmu iegājis Latvijas 
AA vēsturē, jo esmu pirmais, kurš 
apgāza laivu un iekrita ūdenī jau pir-
mā brauciena pirmajā minūtē tālajā 

2011.gadā. Labi arī tas, ka šādu at-
gadījumu vairs nav bijis.

Laika apstākļi mūs lutināja. Bei-
dzot bija jūtama īstas vasaras elpa. 
Saule pazuda tikai naktī un dienā 
nespīdzināja ar pārlieku karstumu. 
Vadakste ir atraktīva, dzīvespriecīga 
upe. Brīžiem tā ir krāčaina un strau-
ja, brīžiem atgādina drīzāk niedru 
labirintu, reizēm prasījās mačete, bet 
vienmēr atradās kāda šaura ūdens 

taciņa, kas neļāva laivai nomaldīties. 
Bija arī slaidāki posmi, kur airēšanas 
prasmes varēja iemēģināt mazākie 
puikas. Viens sešgadnieks tik cītī-
gi noairējās, ka pēc tam turpat laivā 
cieši iemiga. Nekādu milzīgu bebru 
radītu koku konstrukciju ceļā nebija, 
taču iestaigātas takas līdz upei ik pa 
laikam manījām gan.

Pusdienās mūs gaidīja tradicionā-
lā aukstā zupa turpat upes krastā, bet 
uz ugunskura tapa burvīga zivju zupa 
vakarā un putras – gan saldā, gan sāļā 
no rīta. Teltis un visas pārējās mantas 
tika nogādātas gulēšanas vietā atse-
višķi, lai laivās varam justies brīvi un 
neapkrāmēti. Iestājoties krēslai, notu-
rējām AA sapulci brīvākā formā kopā 
ar odiem, daloties iespaidos par brau-
cienu un brīnišķīgo kopības sajūtu. 

Izskanēja doma, ka Priekules grupai 
būtu noderīga organizatoriska pa-
līdzība, jo kādu brīdi vieniem var 
pietrūkt spēka, bet šāds pasākums, 
kurš jau kļuvis par tradīciju, noteikti 
ir saglabājams un attīstāms.

Naktī nopilēja kāda lietus lāse, 
lai pārāk neatslābstam, bet rīts ausa 
silts, saulains, mazliet vējains. Bro-
kastis. Pēc tam, Priekules grupas 
sarūpēts, vēsturiski izglītojošs pasā-

kums par Ezeres nova-
du. Pie mūsu ugunskura 
pāri pļavai uz motorel-
lera attraucās moža, sir-
ma, ļoti cienījamos ga-
dos kundze, kura mums 
pastāstīja kā šejienes 
leišmaliešiem gājis pē-
dējos pāris gadsimtus. 
Izrādīja mums muzeju 

bijušajā Latvijas brīvvalsts muitas 
mājā. I muzejs, i jautrā gide bija pie-
tiekami atraktīvi, ka negarlaikojās 
pat mazākie laivotāji.

Svētdien upe bija vēl pārsteigu-
miem bagātāka kā pirmajā dienā. 
Krācītes un akmeņi ne vienmēr ļāva 
izbraukt, neizkāpjot no laivas, bet 
tas piedeva to piparu, kas nepiecie-
šams kārtīgam laivu braucienam.

Beigās kā vienmēr – nogurums un 
laimes sajūta.

Zinu, ka kāds neatbrauca, jo bija 
salauzis kāju, kādam bija eksāmens, 
kādam izlaidums. Kāpēc nebiji Tu?

Nākamgad atkal kāpjam laivās!

                      
                     Arvīds (teksts un foto)

Nu jau piekto gadu jūnija pirmajā sestdienā Priekules AA grupa 
‘‘Dzimtenīte” savdabīgi svin savu jubileju – uz ūdens. 

Izziņa vecākiem: jūsu bērns laivo-
šanas dienās nav jūsu bērns, jo viņš 
negražojas, dzird jūs, ir izpalīdzīgs, 
draudzīgs un paklausīgs. Vārdu sa-
kot, tāds dabas bērns, kādu jūs viņu 
gribētu redzēt vienmēr.



Atzīšos, kad Ventspils AA grupas 
Vindava” delegācija piecu cilvēku 
sastāvā ieradās Skrundā, kur bija jā-
notiek kārtējai Kurzemes AA reģiona 
sapulcei, mani nepatīkami pārstei-
dza mazais skaits klātesošo. Sapul-
ce notika Skrundas kultūras namā, 
un plašajās telpās divi desmiti AA 
grupu pārstāvju likās ļoti maz. Prātā 
pazibēja doma: nu, lūk, grupās inte-
rese par AA reģionu sāk samazinā-
ties, cik ilgi vēl darbosimies? Taču, 
kad sapulce sākās un tika apspriesti 
dienaskārtības jautājumi, sākotnējais 
pesimisms ātri pazuda. Uz tikšanos 
bija atbraukuši astoņu AA grupu pār-
stāvji. Bija patīkami satikt Jāni, kas 
dzīvo Skrundas novadā. Viņš skaid-
rā ir mazliet vairāk nekā gadu, bet 
līdz šim nav bijis iespēju apmeklēt 
AA sapulces. No Skrundas bija vēl 
viens skaidrā dzīvojošs alkoholiķis. 
Skrundas AA grupa patlaban ir vei-
došanās stadijā, un ir ļoti svarīgi, ka 
reģionālā sapulce notika tieši tur. Te 
izpaužas viens no AA reģiona galve-
najiem mērķiem un uzdevumiem – 
atbalstīt AA grupas, īpaši tās, kurām 
nepieciešama palīdzība. Kurzemes 
AA reģiona sapulcē pēc palīdzības 
vērsās arī Kuldīgas grupas pārstāvji. 
Kristīne, Latvijas AA Dienesta pār-
stāve, izsniedza viņiem grāmatas un 
brošūras, bet ventspilnieki uzaicināja 
kuldīdzniekus uz savas grupas ‘‘Vin-
dava” sapulcēm.

Tradicionāli pirms AA reģiona sa-
nāksmes notika atklātā AA sapulce. 
Klātesošie izklāstīja savus aktuālos 
un sasāpējušākos jautājumus, dalī-
jās jūtās, kā arī AA vēsts nešanas un 
kalpošanas pieredzē. Ar prieku klau-
sījāmies jauna puiša (diemžēl, ne-
atceros viņa vārdu) stāstu, kurš bija 
ieradies uz Ventspils grupas “Vin-
dava” 21. jubilejas pasākumu  š. g.  
21. februārī un todien bija skaidrā 

pirmās 24 stundas! Skrundā viņš 
pārstāvēja Aizputes AA grupu.

Bija interesanti vērot, kā saskaras 
jaunāko biedru un jau daudzus ga-
dus skaidrā dzīvojošo viedokļi. Jau-
najiem brīžiem trūka pieredzes, uz-
plaiksnīja emocijas, bet vecākajiem, 
iespējams, būtu vajadzīga lielāka 
pacietība un iecietība, uzklausot jau-
nos. Katrā ziņā šādās sapulcēs ir ko 
mācīties gan vieniem, gan otriem.

Pēc atkaltikšanās prieka atklātajā 
AA sapulcē un pusdienu pārtrauku-
ma sākās nopietns Kurzemes AA re-
ģiona darbs. Novatorisks bija Valda 
(Liepāja) ierosinājums par paralēlās 
sadraudzības “Al-Anon” grupu ie-
saistīšanu AA reģiona darbībā, ie-
spējams, arī “Alatīn” (alkoholiķu 
bērni), ja tādas reģionā ir vai tiks 
veidotas. Valdis informēja klāteso-
šos, ka šāda cieša AA un paralēlo 
sadraudzību sadarbības pieredze ir 
Vācijā; viņš ar to iepazinies vācu va-
lodā runājošo AA grupu saietā. Pēc 
debatēm un dažādu viedokļu izklās-
ta klātesošie vienojās, ka uz nākamo 
Kurzemes AA reģiona sanāksmi ek-
sperimentāli tiks uzaicināti līdzatka-
rīgo grupu pārstāvji, pagaidām bez 
balsstiesībām.

Noderīga bija AA grupu piere-
dze 5. tradīcijas izpildē jeb vēsts 
nešanā tiem, kuri cieš no alkohola. 
Pavisam nesen es vēl uzskatīju, ka 

Ventspilī, kur nav ne detoksikāci-
jas nodaļas, ne narkoloģijas nodaļas 
slimnīcā, ne cietuma, pilnvērtīgi 
īstenot 5. tradīciju nav iespējams, 
bet tagad, uzklausot citu AA gru-
pu pieredzi, man kļuva skaidrs, ka 
arī manā pilsētā ir daudz iespēju. 
Turklāt ir jau pirmie pozitīvie pie-
mēri. Andris E. savam ģimenes 
ārstam stāstījis par grupu „Vindava”, 
atstājis kontaktinformāciju. Drīz 
vien uz grupu atnāca Eva. Jautāta,  
kā uzzinājusi par mums, viņa 
atbildēja: no mediķiem. Pilnīgi 
iespējams, ka grauds, ko iesējis 
viens skaidrā dzīvojošs alkoholiķis, 
ir izdzinis asnu.

Es nepiedalījos pirmajā sanāksmē 
pēc Kurzemes AA reģiona oficiālās 
izveidošanas. Stāsta, ka tajā virmo-
ja daudz pozitīvu emociju par ap-
vienošanos un sazināšanos. Es tādu 
prieku izjūtu ikreiz, kad atbraucu uz 
mūsu AA tusiņiem. Trešajā reģiona 
sapulcē valdīja pavisam cita atmos-
fēra – lietišķa apspriešana, viedokļu 
apmaiņa, kopēju risinājumu meklē-
jumi. Laikam tā arī notiek AA vei-
došanās un pieaugšana. Nākamajā 
Kurzemes AA reģiona sapulcē, kas 
atkal notiks Skrundā, apkoposim 
starpgrupas pirmajā darbības gadā 
paveikto un ievēlēsim jaunu vadību.

                    Jeļena N., alkoholiķe
                (Ventspils “Vindava”)

3

NoVAdos 

Tā mēs augam...
Kārtējā Kurzemes 

AA reģiona sapul-
ce parādīja pirmās 
starpgrupas brieduma 
pazīmes. 

Tika apspriesti ne 
tikai tradicionālie, 
bet arī novatoriski 
jautājumi.       



4

Šogad pavasarī Latvijas AA pār-
stāvji devās uz Poliju, lai piedalītos 
AA konferencē par kalpošanu ieslo-
dzījuma vietās. Par Polijā pieredzē-
to raksta Aldis no Liepājas.

Polijā tiešām ir ļoti daudz cilvēku, kuriem no sirds 
rūp tie, kuri atrodas ieslodzījuma vietās un ciešot lūdz 
pēc palīdzības, – tā secināju šajā konferencē. Lai gan 
pasākuma atklāšana bija paredzēta tikai nākamajā dienā, 
iepriekšējā vakarā notika sapulce, kurā Polijas reģionu 
pārstāvji atskaitījās par to, kas ir paveikts vēsts neša-
nas jomā, un runāja, ko vajadzētu uzlabot. Tulka nebi-
ja, tāpēc mums, atbraukušajiem no Latvijas, vajadzēja 
samierināties ar sirds valodas sapratni un to, ko viens 
no mūsējiem, mazliet pieprazdams poļu valodu, saviem 
vārdiem pārstāstīja. No nosauktajiem cipariem sapratu, 
ka Polijā ir 63 miljoni iedzīvotāju un 160 cietumu un ap 
220 AA grupu cietumos – tie, protams, ir ļoti iespaidī-
gi skaitļi, salīdzinot ar Latviju. Interesanti, bet neizjutu 
milzu neapmierinātību par tulkošanas kvalitāti un par to, 
ka visu simtprocentīgi nesaprotu. Mani ļoti iedvesmoja 
un pārliecināja tas, ko jutu un redzēju, un kā sapratu.

Lielais darbs norisa nākamajā dienā. Cilvēku bija ap 
simts, starp tiem intergrupu un reģionu grupu pārstāvji, 

arī Polijas Cietumu pārvaldes priekšnieks un kāda cietu-
ma priekšnieks. Bija arī cietumu psihologi, mācītājs un 
citi ieslodzījuma vietu administrācijas pārstāvji, kā arī 
pieaicinātie pārstāvji no Ukrainas, Lietuvas un Latvijas. 

Atklāšanas sapulci iesāka Polijas AA dienesta vadītājs 
ar uzrunu. No viņa teiktā neko nesapratu, jo tulkošana 
nebija nodrošināta; arī citu valstu pārstāvji poliski nesa-
prata. Pēkšņi pie mums pienāca poļu psiholoģe, kura bija 
dzīvojusi Krievijā, un piedāvājās tulkot. No tā brīža kva-
litatīvs tulkojums mums bija nodrošināts.

Vienā sapulcē ieslodzītie ļoti aizkustinoši dalījās un 
izteica pateicību par iespēju atveseļoties ar AA palīdzī-
bu. Tāpat tika runāts par sponsorēšanu ieslodzījuma vie-
tās un par tās efektivitāti. Man bija ļoti svarīgi uzzināt 
tieši par kalpošanu cietumos un to, ka poļi rūpīgi izvēlas 
cilvēkus, kuri patiešām grib kalpot. Grupu organizētā-
jiem ir ieteikts būt ar 12 soļu pieredzi sponsora vadībā, 
lai tiktu saglabāts AA gars. Viena konferences sapulce 
tika veltīta jautājumam, kā sagaidīt ieslodzītos pie cietu-
ma pēc atbrīvošanas no ieslodzījuma.

Par iespēju būt šajā pasākumā esmu ļoti pateicīgs. 
Viss bija noorganizēts labā līmenī, un nepilnības ar tul-
kojuma nodrošinājumu Augstākais Spēks ļoti labi no-
vērsa. Mani ieguvumi: pārliecība, ka cietums ir vieta, 
kur varu kalpot, un iegūtās zināšanas, kā uzlabot un 
pilnveidoties šajā jomā!                                                              

Skrundā š.g. 30. maijā uz Kur-
zemes AA reģiona sapulci ieradās 
astoņu grupu pārstāvji, Latvijas 
AA Dienesta pārstāve un “Al-
Anon” pārstāve.

1. Tika nolemts apkopot AA grupu pieredzi sadar-
bībā ar citām organizācijām. Dažām grupām ir izvei-
dojusies cieša sadarbība ar Sociālo dienestu, citi uztur 
draudzīgas attiecības ar presi, Liepājā uzsākts kopdarbs 
ar Narkoatkarības pārvarēšanas punkta sociālo darbinie-
ci un kopā tiek veidotas informatīvas sapulces profesio-
nāļiem. Pirmajā sapulcē piedalījās Sociālais dienests, 
plānots rīkot tādas arī policistiem, ārstiem, probācijas 
dienesta darbiniekiem u.c. Tāpat ir sadarbība ar mācī-
tājiem. Savukārt Saldus grupa sadarbojas ar bāriņtiesu.

2. Vai aicināt rehabilitācijas programmu darbi-
niekus uz AA pasākumiem? Uzklausot visu klātesošo 
viedokļus, nolemts, ka rehabilitācijas programmu darbi-
nieki tiks aicināti uz informatīvajām sapulcēm, kur tie 
varēs izstāstīt, kas ir rehabilitācijas programma alkoho-
liķiem un ko tajā dara.

3. Vēsts nešana. Uz Kurzemes AA reģiona sapulci 
bija ieradusies Kristīne no Latvijas AA Dienesta Vēsts 

koordinēšanas komitejas. Viņa izteica prieku par vēsts 
nešanu Liepājas cietumā un aicināja arī citus pievieno-
ties kalpošanai ieslodzījuma vietās.

4. Vai un kā iesaistīt “Al-Anon” reģiona darbī-
bā? Valdis D. informēja par Vācijas pieredzi – visos 
pasākumos piesaista gan “Al-Anon”, gan arī “Alatīn”. 
Vairākums klātesošo nosliecās uz to, ka mums arī jāsāk 
vairāk iesaistīt līdzatkarīgos, jo alkoholisms ir ģimenes 
slimība un tāpēc jāārstējas visai ģimenei kopā. Izskanē-
ja arī šaubas par šādu sadarbību, jo AA un “Al-Anon” 
mērķi ir dažādi.

Nolēma, ka nākamās Kurzemes AA reģiona tikšanās  
1. daļa būs atklātā sapulce, 2. daļa – organizatoriska sa-
pulce, kurā piedalās arī “Al-Anon”, bet bez balsstiesībām. 

5. Finanses. Nolēma saziedoto atstāt garantijai, no-
virzīt literatūras iegādei un apmaksāt transporta izdevu-
mus tiem, kuriem tas nepieciešams.

6. Kasieres atskaite. Pagājušā sapulcē saziedo-
ti 76,14 eiro, no kuriem 40 eiro atdoti Kuldīgas grupai 
par telpu īri. Atlikums – 36,14 eiro. Grupu ziedojums –  
55 eiro. 7. tradīcija – 37 eiro. Kopā 128,14 eiro.

7. Nākamā reģiona sapulce notiks turpat Skrundā, 
vienīgi datums vēl nav zināms.

                                                                                                                      
                               Sadraudzībā, protokoliste Sanita

NoVAdos

ieskaTs kurzemes aa reģiona
5. sapuLcē LemTajā

cieTums – vieTa, kur man kaLpoT

 Aldis no Liepājas

pieredzes ApmAiņā
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kārTējā LaTvijas aa dienesTa    
sēdē š.g. 23.maijā

AA dieNestā

Stendes grupa 15 eiro
„Apziņa”, Rīga 20 eiro
„Sveču sapulce”, Rīga 25 eiro
„Lāsīte”, Ventspils 10 eiro
„Oāze”, Rīga 10 eiro
„Atkarīgie”, Jelgava 10 eiro
„Ausma”, Tukums  40 eiro
„Mazie brāļi”, Rīga 5  eiro
Atziņa”, Dobele 10 eiro
„Magnēts”, Jelgava 10 eiro
„Dzīvīte, dzīvīte”, Rīga 10 eiro
“CM”, Madona 20 eiro
„Atvesļošanās ceļš”, 
Liepāja 10 eiro
„12 un 12”, Rīga 30 eiro
„Sala”, Salaspils 10 eiro
„Nadezda”, Rīga 10 eiro
Rīta grupa, Rīga 35 eiro

Māris no Jēkabpils     2 gadi
Sergejs no Ventspils   13 gadi
Irina no Ventspils    11 gadi
Dainis no Rīgas 5 gadi
Dzintra no Rīgas   24 gadi
Astrīda no Rīgas      6 gadi
Helmuts no Rīgas      8 gadi
Laimonis no Rīgas  8 gadi
Juris no Rīgas  24 gadi
Sarmīte no Rīgas  15 gadi
Ilze no Bauskas     1 gads
Laimonis no Bauskas              8 gadi

SVeicAM Arī ToS, pAr kUrieM 
grUpAS NeSNieDzA ziņAS!

Vispirms tika nolasīta 6. koncepcija.
Par dienaskārtības 2. jautājumu (atskaite par Lat-

vijas AA kalpošanas konferences norisi) izteicās Die-
nestā kalpojošie AA biedri. Konferences norise tika vēr-
tēta kā laba. Tajā pašā laikā klātesošie vērsa uzmanību 
uz to, ka Konferences norises vietas telpas bija šauras un 
ne vienmēr atbilda konkrētajām vajadzībām. Dienesta 
vadītājs norādīja, ka nākamā Konferencē būtu vēlams, 
ka viens cilvēks atbildētu par visiem administratīvajiem 
jautājumiem (gultasvietas, ceļa izdevumu apmaksa utt.)

Par Konferences saturu Dienesta biedri bija vienis-
prātis, ka Konference saturiski bija laba un bagātinoša. 

Par dienaskārtības 3. jautājumu (par vēsts nešanu 
cietumos) ziņoja Kristīne B. un Gita T. Atskaite bija par 
diviem pasākumiem: konferenci Polijā un Polijas AA 
semināru Latvijā. 

Polijā konferences priekšvakarā pārstāvji no 
reģioniem atskaitījās par paveikto, otrajā dienā notika 
pati konference, atsevišķi cilvēki bija atbildīgi par admi-
nistratīvajiem un saimnieciskajiem jautājumiem. Kon-
ferencē piedalījās arī mācītāji un tie, kuri strādā cietu-
mos. Tika uzsvērts, ka svarīgi informēt AA biedru, kurš 
pirmoreiz grasās iet uz cietumu nest vēsti, lai viņš zinātu 
nianses un būtu tām gatavs. Polijā ir anonīmo alkoho-
liķu saraksts, kuri gatavi sagaidīt alkoholiķi, kurš tiek 
atbrīvots no ieslodzījuma. Polijas AA izteica gatavību 
palīdzēt Latvijas AA segt vēsts nešanas izdevumus.

Par š.g. 15. un 16. maijā notikušo pieredzes apmaiņas 
semināru Rīgā Kristīne B. norādīja, ka izdevumi bija ie-
priekš izstrādātās tāmes robežās. Ļoti svarīgi, ka uz semi-
nāru atnāca no Ieslodzījumu vietu pārvaldes, ieradās arī 
psihologi, kopā bija apmēram 50 cilvēki. 

Par dienas kārtības 4. jautājumu (Latvijas AA va-
saras nometnes norises sagatavošanas gaita) ziņoja 
Valdis B. Nometnes sagatavošana rit normāli, vēl ie-

spējami daži precizējumi. Valdis B. norādīja, ka grupu 
mērķziedojumi vasaras nometnes norisei tiks lietoti 
tieši tiem mērķiem, kurus grupa norādījusi. Arī šogad ir 
paredzēta iespēja maziem bērniem nometnes laikā no-
teiktu laiku izmantot profesionālu auklīšu pakalpoju-
mus, kuru darbu apmaksās AA, grupas un individuālie 
biedri ar saviem ziedojumiem. Dienests konceptuāli 
atbalstīja 1. tradīcijas principu ievērošanas nepiecieša-
mību nometnē, t.i., ja kāda persona atkārtoti traucēs 
nometnes dalībniekus, tai tiks palūgts atstāt nometnes 
teritoriju.

Dienaskārtības 5. jautājums (Latvijas AA Dienesta 
nākamās sēdes norise). Klātesošie vienojās rezervēt 2015. 
gada 18. jūliju kā nākamo Dienesta sēdes norises laiku. 

Dienaskārtības 6.1. jautājums (tulka darba ap-
maksa): Dienests nolēma ar tulku noslēgt autoratlīdzī-
bas līgumu par „Ziņa cietumniekam” tulkošanu un turp-
māk tulku pakalpojumus izmantot, noslēdzot ar tiem 
autoratlīdzības līgumus par konkrētu darbu veikšanu.  

Dienaskārtības 6.2. jautājums (vēsts nešanas 
brauciens uz Latgali). Juris E. informēja klātesošos, ka 
pēc „Rīta grupas” iniciatīvas AA biedri dodas uz Rēzek-
ni vēsts nešanas braucienā. Brauciena laikā notiks dažā-
das vēsts nešanas aktivitātes. Dienests pieņēma lēmumu 
vēsts nešanas vajadzībām Latgalē nodot 70 bukletus, kā 
arī  nākamajā Dienesta sēdē lemt par literatūras bezmak-
sas dalīšanas vadlīnijām. 

Dienaskārtības 6.3. jautājums (Polijas AA piedā-
vājums dalīties pieredzē par tradīcijām). Klātesošie 
tika informēti, ka Polijas AA piedāvājis ar savu novē-
rotāju starpniecību nākamajā Latvijas AA kalpošanas 
konferencē dalīties pieredzē par 5. vai 7. tradīciju. 
Nākamgad konferences tēma ir 5. tradīcija. Dienests 
nolēma, ka šo jautājumu apspriedīs nākamajā Dienesta 
sēdē, un tad, iespējams, arī pieņems lēmumu.

Latvijas AA Dienests novēl visiem jauku un skaidru vasaru! 
Uz tikšanos Latvijas AA vasaras nometnē un citos pasākumos!

sVeiCAm JUBiLārUs mAiJā!

Mērķziedojums
„Dārza grupa”, Rīga – 
vasaras nometnei 
(tualešu tīrīšanai)   150 eiro
Skaidrības jubilejas 
ziedojums
Andris no Rīgas       18 eiro
Anonīms ziedojums 
                                  10 eiro
                 Kopā 458 eiro 

pALdies pAr ziedoJUmiem!
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GrUpU AktUALitātes

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

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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GRUPAS JUBILEJA
“Dzintarlāsei”- 22
Savu laiku dubļus bridu, savu laiku 
rotājos…
  Liepājas grupa „Dzintarlāse” 
gaidīs visus š.g. 11. jūlijā Zaļajā 
ielejā jeb Otaņķu pag. „Rudzīšos”
16.00-17.00 Reģistrācija
17.00-18.30 Atklātā sapulce
18.30-19.00 Kafijas pauze
19.00-20.00 Slēgtā sapulce,
            ‘‘Al-Anon” sapulce
20.00-00.00 Dejas, pirts, 
maratonsapulces
Vēlamā dalības maksa 5 euro.
Līdzi groziņš, labs garastāvoklis un 
smaids līdz ausīm. 
Sīkāka informācija pa tālr. 
26332320 (Valdis).

PĀRTRAUC DARBĪBU
Aizkrauklē AA sapulces vairs ne-

notiks, jo nav apmeklētāju. Armands 
arī turpmāk ir gatavs organizēt sapul-
ces, ja būs interesentu – 
tālr. 26408575.

MAINĪTS SAPULCES 
NORISES LAIKS

  Skrundas grupa tagad pulcējas ce-
turtdienās plkst. 17.30, Kalēju ielā 4, 
Skrundā. Tālr. 26220977 (Guntis)             

zvanot uz AA informatīvo tālruni
27333523 var saņemt informā-
ciju par AA darbību, sapulču 
norises vietām un laiku.

Kurzemes AA reģions aicina 
svinēt Jāņus Aizputē, viesu 
namā “Mežkalni”!
18.00 -19.00 Ierašanās un reģistrācija
19.00 -20.30 Svētku sapulce
No 20.30 līdz rīta gaismai Jāņu trakums

Līgotāju rīcībā: 
zāle, virtuve, istabiņas 
nakšņošanai (~ 7 eiro no cilvēka), 
telts vietas (1,50-2,00 eiro), 
telts-paviljons, pirts, dīķis.
Dejas, pirts, sarunas, smiekli un 
viss pārējais, kas piederas AA 
pasākumā.
Līdzi groziņš, smaids un svētkiem 
piemērots garastāvoklis.
Dalības maksa (ziedojums) – 5 eiro.
Sīkāka informācija pa 
tālr. 26332320 (Valdis).


