
Šobrīd, kad rakstu šīs piezīmes, Atlantā, Džordžijas 
pavalstī, ASV, notiek varens vairākus desmitus tūkstošu 
AA biedru saiets, kas tiek rīkots ik pēc pieciem gadiem 
kaut kur citur ASV vai Kanādā un kas šoreiz ir saistīts ar 
AA 80 gadskārtu, kas apritēja 10. jūnijā. Man ir liels aiz-
kustinājums par to, ka šoreiz arī no manas pirmās mājas 
grupas „Apziņa” tālajā ceļā devušies vairāki cilvēki, ar 
kuriem esmu bijis kopā sapulcēs daudzus gadus. Kurš 
uz ilgstošu nepārtrauktu skaidrību varēja cerēt tad, kad 
sagaidīt gadu skaidrā likās kā grūti piepildāms sapnis? 
Šobrīd, pētot AA legālākās interneta lappuses, klausos 
daktera Boba pēdējo uzrunu 1950. gadā Klīvlendā, vēs-
turiskajā Pirmajā starptautiskajā saietā, kura ietvaros 
tika apstiprinātas arī AA Divpadsmit tradīcijas. Bobs 
savā uzrunā cita starpā teic, ka mums visiem ir tā pati 
problēma, mēs visi darām tās pašas lietas un visi iegūs-
tam tos pašus rezultātus, kas ir proporcionāli katra cen-

tieniem un entuziasmam. Viņš uzteic programmas 
vienkāršību, kas balstās mīlestībā un kalpošanā.

Šķiet, ‘‘Apziņā” es arī pirmoreiz redzēju latviski tul-
kotu lapu (tekstu) ar AA simboliku, kas ir zināma ar 
neoficiālu nosaukumu ‘‘Kāpēc mūs izraudzījās?”. Tajā 
rakstīts par to, ka mums, alkoholiķiem, ir dota spēja, 
kura nav dota mācītiem profesionāļiem; proti, ne tikai 
palīdzēt, bet arī līdzēt citiem alkoholiķiem.

Mēs lieliski zinām, ka katras grupas galvenais mērķis 
ir palīdzēt alkoholiķiem, kuri joprojām cieš. Uz daudzu 
AA bukletu vāka ir teksts: ‘‘Es esmu atbildīgs... Ja kāds 
sauc pēc palīdzības, es vēlos, lai AA vienmēr tur būtu, 
un par to es esmu atbildīgs.”

Man gribas teikt, ka Augstākais mūs izraudzījās, bet 
ne tikai tādēļ, lai ar viņa žēlastību mēs atveseļotos paši, 
bet arī, lai ar mūsu palīdzību izraudzītos citus.
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2.-5. jūlijā Atlantā, Džordžijā, anonīmie  
alkoholiķi no visas pasaules pulcējās 
uz AA 80 gadu svinībām 
„80 gadi – laimīgs, priecīgs un brīvs”. 
Pasākumā plīvoja arī Latvijas karogs.

Izraudzīto svētkI  
un kalpošana

No 28. maija līdz 28. jūnijam man bija uzticēts Latvijas AA informatīvais tālrunis – zvani uz šo numuru 
bija pāradresēti uz manu tālruni. Varbūt ne visi, kas jau ilgāku laiku apmeklē AA sapulces, zina, ka ir iespējams 
pieteikties arī šajā kalpošanā. Iespējams arī īsāks laiks nekā mēnesis, varbūt pat nedēļa. To var saskaņot ar Andri 
S., kas jau ilgu laiku koordinē šo AA informatīvā tālruņa atbildēšanu. Andra tālruņa numurs ir 29 218 894, e-pasts:  
orido@inbox.lv. Esiet laipni aicināti pieteikties!

Tas jums nebūs par grūtu, jo mums nezvana no rīta līdz vakaram, lai kā mums to gribētos. Piezvana labi ja pāris 
cilvēku dienā; ir dienas, kad nezvana neviens – ne pats cietējs, ne arī tā radinieks, draugs vai kolēģis. Saruna ir ra-
doša un iespējams improvizēt, pieļaujot iespēju pārzvanīt, ja pats esat sarunai nepiemērotā vidē, piemēram, kolēģu 
vidū; varat sazvanīties vairākas reizes, arī aizsūtīt īsziņā cilvēkam informāciju par piemērotiem sapulču laikiem 
un vietām. Diez vai jūs zināt visu Latvijas AA sapulču grafiku no galvas, tādēļ nepieciešams to izdrukāt no mūsu 
mājaslapas un nēsāt sev līdzi, lai tas sarunā būtu pie rokas.

Tikai jāatceras, ka tas ir nevis uzticības, bet informatīvais tālrunis. Tāpēc nevajadzētu telefona sarunu pārvērst 
par AA sapulci, kura rastos droši vien no jūsu līdzcietības, kuru, loģiski, izmantotu cilvēks, kurš jums piezvanījis. 
Gadījumā ja jūtat, ka runājat ar iedzērušu cilvēku, pieklājīgi pārtrauciet sarunu, pasakot, lai droši zvana tad, kad 
nebūs lietojis alkoholu.

Aivars E. 3. jūlijā

* * *

sveIcam! anonīmajIem 
alkoholIķIem – 80!
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AICInĀJUMS    

tavas dzīves stĀsts!
Mūs interesē 
tieši Tava pieredze, 
tieši Tavs 
dzīvesstāsts!
Uzraksti un 
izstāsti to mums!

 
Ir radusies iniciatīva apkopot 

daudzu atveseļojošos alkoholiķu 
dzīvesstāstus. Tāpēc mēs uzru-
nājam Tevi, jo Tava piere-
dze var nest labumu un dot 
cerību tiem, kuri vēl jopro-
jām cieš. Ja jūti, ka vēlies 
piebiedroties šim darbam,  
piedalies ar savu dzīves-
stāstu.

Mērķi, 
kāpēc 
vēlamies 
savākt atveseļojošos 
alkoholiķu dzīvesstāstus

• 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.

• Otrā iecere – izdot Latvijas at-
veseļojošos alkoholiķu dzīvesstās-
tus atsevišķā grāmatā, kura būtu no-
pērkama grāmatnīcās.

• 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 palī-
dzību.

5. Kā es sāku dzīvot skaidrā. 
Kā es atradu 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? Dzīvesstāsta 
forma varētu būt ļoti pietuvināta 
skolas domraksta formai: ievads, iz-
tirzājums, nobeigums. Izmantošanas 
mērķa dēļ vēlams iekļauties apmē-
ram septiņās datorraksta lapās.

Šie ir vēlamie ieteikumi, kuri 
nav jāievēro pilnībā, bet ir ietei-
cams tos ņemt vērā. Tie padarīs 
mūsu tālāko darbu ar dzīvesstāstiem 
strukturētāku un raitāku, kā arī pa-
līdzēs galarezultātam (dzīvesstāstu 
apkopojumam grāmatā un/vai in-
ternetā) 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 labo-
jumi. Visas šīs darbības tiks saska-
ņotas ar autoru; ja veiktās izmaiņas 
nebūs autoram pieņemamas, viņam 
ir tiesības atsaukt savu darbu pirms 
publicēšanas un autortiesību nodo-
šanas 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 
komitejas atbalstu.

Mūs interesē 
tieši Tava pieredze, 

dzīvesstāsts!
Uzraksti un 
izstāsti to mums!

Ir radusies iniciatīva apkopot 
daudzu atveseļojošos alkoholiķu 
dzīvesstāstus. Tāpēc mēs uzru-
nājam Tevi, jo Tava piere-
dze var nest labumu un dot 
cerību tiem, kuri vēl jopro-
jām cieš. Ja jūti, ka vēlies 
piebiedroties šim darbam,  
piedalies ar savu dzīves-

iesūtīšanas Tev būs vēlme rakstu 
pārstrādāt – ja šodien kaut kas šķiet 
citādi vai arī redzi iespēju uzrakstīt 
tā, lai ievērotu ieteikto plānu. Bez 

Darba mērķis ir 
nest vēsti tiem, 
kuri joprojām 

cieš.



Draugi!
Aicinām 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, 
līksmoties 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 profesionālas auklītes (tāpat kā pērn)!

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

Guļvietu rezervēšana: tālr. +371-29116567 (Aldis J.) 
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TReŠDienA, 29.07.2015.

no 13.00 Reģistrācijas sākums 
16.00–17.00 Atklāšanas sapulce “Dziļi un bezbailīgi” 
 (Monvīds)
17.00–17.15  Pārtraukums
17.15–18.15 iespaidi AA 80 gadu jubilejas pasākumā  
 ASV (Māris Ķ.)
18.30–19.30 Pašizziņas nodarbība “Dusmas” (Sandra K.) 
 DUSMAS: apzinātības prakse, 
 lietojot aktīvās darbības metodes.
  • Kas aiz tām slēpjas?
  • Kādus signālus tās mums sūta?
  • Kā un kad tās izpaust?
  • Kā man tās vadīt?
 Pirmā nodarbība – ievadnodarbība visiem, 
 kuri vēlas. Pēc tam nodarbības slēgtā  
 grupā.
no 20.00 Vakariņas
21.00–21.15 11. soļa meditācija (Monvīds)
no 22.00 Vakars pie ugunskura ar muzicēšanu un 
 sadziedāšanos 

CeTuRTDienA, 30.07.2015.

no 8.00 Brokastis
08.30–09.30  11. soļa meditācija
10.00–11.00 Seminārs par 1.–3. soli: pirmā daļa 
 (Uldis D.; lielā zāle)
11.00–11.20 Pārtraukums
11.20–12.30 Seminārs par 1.–3. soli: otrā daļa 
 (Uldis D.; lielā zāle)
13.00–16.00 Pusdienas. Brīvais laiks
16.00–17.00  Seminārs par 4.–6. soli: pirmā daļa 
 (Uldis D.; lielā zāle)
17.00–17.20   Pārtraukums
17.20–18.30  Seminārs par 4.–6. soli: otrā daļa 
 (Uldis D.; lielā zāle)
16.00–17.30 AA sapulce krievu valodā (Anatolijs)
18.00–19.30 Pašizziņas nodarbība “Dusmas” 
 (Sandra K.)
 DUSMAS: apzinātības prakse, 
 lietojot aktīvās darbības metodes.
  • Kas aiz tām slēpjas?
  • Kādus signālus tās mums sūta?
  • Kā un kad tās izpaust?
  • Kā man tās vadīt?
 Otrā nodarbība – grupas veidošana. Pēc  
 tam nodarbības turpināsies slēgtā grupā.
no 20.00 Vakariņas
21.00–21.15  11. soļa meditācija (Monvīds)
21.30–23.00 AA Spīkera sapulce (Sandijs)

PieKTDienA, 31.07.2015.

no 8.00 Brokastis
08.30–09.30  11. soļa meditācija
10.00–11.00 Seminārs par 7.–9. soli: pirmā daļa 
 (Uldis D.; lielā zāle)
11.00–11.20 Pārtraukums
11.20–12.30 Seminārs par 7.–9. soli: otrā daļa 
 (Uldis D.; lielā zāle)
13.00-16.00 Pusdienas. Brīvais laiks.
16.00–17.30 Seminārs par reģionu grupu izveidi 
 (Lietuvas un Polijas AA pārstāvji)
16.00–17.30 AA un “Al-Anon” kopīgā sapulce 
18.00–19.30 Pašizziņas nodarbība “Dusmas” 
 (Sandra K.)
 Trešā nodarbība slēgtā grupā. 
20.00 Vakariņas
21.00–21.15  11. soļa meditācija (Monvīds)
21.30–2.00 Karnevāls “Tā nav dzīve, tas ir kino” 
 (DJ Uldis)
22.00–2.00 AA maratonsapulces

SeSTDienA, 01.08.2015.

no 8.00 Brokastis
08.30–09.30  11. soļa meditācija (Ilze)
10.00–11.00  Seminārs par 10.–12. soli: pirmā daļa 
 (Uldis D.; lielā zāle)
11.00–11.20 Pārtraukums
11.20-12.30  Seminārs par 10.–12. soli: otrā daļa 
 (Uldis D.; lielā zāle)
13.00–16.00 Pusdienas. Brīvais laiks
14.00  Kristīgie klauni no Talsiem – 
 prieks lieliem un maziem
16.00–17.30   Seminārs par 1. tradīciju, diskusijas  
 (Aivars E.)
18.00–19.30 Pašizziņas nodarbība “Dusmas” 
 (Sandra K.)
 Ceturtā nodarbība slēgtā grupā. 
20.00 Vakariņas
21.00–21.15  11. soļa meditācija (Monvīds)
21.30–02.00 Balle (DJ Viktors; āra nojume) 
22.00–02.00 AA maratonsapulces 

SVĒTDienA, 02.08.2015.

8.00 Brokastis
08.30–09.30  11. soļa meditācija 
11.00–12.30 Noslēguma AA sapulce “bijām pilnīgi  
 gatavi” (Raimonds L.; lielā zāle)

Latvijas AA vasaras nometnes ģimenēm un draugiem

PROgRAMMA
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DZĪVESSTĀSTS

tagad pa īstam Izbaudu svētkus

aa katram Ir balsstIesības
VIEDOKLIS

Esmu pateicīga AA par brīnu-
mu! Par to, ka es varu nepacelt 
glāzi! Par to, ka man vairs neva-
jag pacelt glāzi!

Vairākus gadus es cīnījos ar šo 
ieradumu. Biju svētdienas, svētku 
dzērāja. Ikdienā es nedzēru, man 
negribējās. Bet kolīdz bija viesības 
vai kāda saiešana, nespēju atturē-
ties... Un vienmēr piedzēros līdz 
bezfilmai. Otrā dienā lāpījos, treša-
jā arī... Kā man riebās tāda svinē-
šana! Draugi un tuvinieki mani no-
sodīja, apelēja pie mana godaprāta, 
rakstura. Man bija kauns par sevi, 
es negribēju nodzerties. Daudz, 
daudz reižu sev un tuviniekiem 
solīju: nākamreiz viesībās zināšu 
mēru. Taču nepiedzerties tādās rei-
zēs man izdevās reti. Turklāt sāku 
jau sev sarīkot „svētkus”, brīvdie-
nās viena palikusi...

Skaidrā esot, ar cilvēkiem bija 
kauns runāt par savu problēmu, 
meklēju atbildes internetā, un sa-
pratu, ka esmu alkoholiķe, ka man 
palīdzēt var tikai AA. Taču, ienākot 
Sadraudzībā, apmeklējot sapulces 
un ik reizi sakot „Guna, alkoholi-
ķe”, manī viss protestēja: „Es ne-
esmu tāda kā viņi!” Es neko nebiju 
nodzērusi: ne draugus, ne darbu, ne 
dzīvokli... Es dzēru tikai svētkos. Es 
neesmu bijusi pritonos, neesmu va-
zājusies pie miskastēm... Es tā kul-
turāli, pie viesību galda! Es neesmu 
nonākusi līdz tādam stāvoklim. Ja 
saņēmos, vēl varēju noturēties pēc 
pirmās glāzītes. Jā, es esmu alkoho-
liķe, bet...

Taču pēc mēneša es pārliecinājos, 
ka esmu tāda pati kā visi alkoholi-
ķi. Pēc kārtējiem “svētkiem” bija  
šoks – atkal?! Sāku nopietnu darbu 

ar AA 12 soļu programmu. Un tad 
notika brīnums – man zuda tieksme 
pacelt pirmo glāzi un izjust kādrei-
zējo  svētlaimīgo apreibināšanos! 

Es esmu pateicīga AA par jauno 
dzīvi. Laikā, kad nekādi nevarēju 
atturēties no iedzeršanas, es sap-
ņoju par svētkiem un pasākumiem, 
izbaudītiem skaidrā prātā. Man tas 
likās tik jauki! Tikai man tā nesa-
nāca – visbiežāk atcerējos vien, kā 
esmu nokļuvusi līdz pasākuma vie-
tai, pārējais viss bija, labākajā gadī-
jumā, miglā tīts, visbiežāk – melnas 
tumsas apņemts... 

Tagad es izbaudu svētkus, izbau-
du brīvdienas. Esmu vēl jauna, un 
esmu no sirds pateicīga Augstāka-
jam spēkam par ceļu uz AA. Patei-
cīga, ka šo ceļu uzsāku, nenonākusi 
līdz pašam dibenam... 

Alkoholiķe Guna

No šā gada AA kalpošanas kon-
ferencē, kas, tāpat kā allaž pēdē-
jos gados, notika Siguldā, atmiņā 
palicis ne tikai saskaņots darbs 
kā labas pasākuma organizācijas 
rezultāts, bet arī kaut kas ne ma-
zāk vērtīgs, proti, Pasaules Kal-
pošanas koncepciju ievērošanas 
pieredze. 

Atzīšos, mans priekšstats par Pa-
saules kalpošanas divpadsmit kon-
cepcijām, par to, kā tās darbojas un 
kā tās lietot AA ikdienas darbībā, 
līdz šim nebija tik plašs un skaidrs, 
kā tas ir par Divpadsmit soļiem un 
Divpadsmit tradīcijām. Tāpēc man 
šķiet īpaši vērtīga šā gada martā 
Latvijas AA kalpošanas konferencē 
gūtā pieredze.

Konferences otrā diena tuvojās 
izskaņai, un grupu pārstāvjiem bija 
iespēja apmainīties viedokļiem un 
dalīties iespaidos par paveikto. Tat-
jana, Olaines grupas pārstāve, pauda 
neapmierinātību ar to, ka Latvijas 
AA Dienesta 2014. gada budžeta 
izpilde konferencē nav apstiprināta 
ar konferences delegātu balsojumu, 
neskatoties uz to, ka atsevišķu gru-
pu pārstāvji, kam ir balsstiesības, 

nepiekrita, ka iztiekam bez īpaša 
balsojuma. Tādējādi konferencē ne-
tika ņemts vērā atsevišķu delegātu 
viedoklis. 

Pēc Tatjanas uzstāšanās viedokļi 
dalījās: vieni piedāvāja nobalsot par 
2014. gada budžetu, citi brīdināja no 
precedenta – balsot vēlreiz pēc tam, 
kad jautājums apspriests un lēmums 
pieņemts. Par laimi, konferencē uz-
varu svinēja Piektā koncepcija, kas 
noteic: “Visā mūsu pasaules dienes-
tu struktūrā vajadzētu valdīt tradi-
cionālajām “Apelācijas tiesībām”, 
tādējādi nodrošinot, ka mazākuma 
viedoklis tiks uzklausīts un ka lū-
gumraksti par personisko pārestību 
izlabošanu tiks rūpīgi izskatīti.”

Kornēlija no Rīgas norādīja, ka 
precedents jau ir radies: Konferen-
ces dienaskārtībā iekļauts jautājums 
par 2014. gada budžeta apstiprinā-
šanu, bet šī jautājuma apspriešanā 
cilvēkam, kura viedoklis atšķiras 
no vairākuma viedokļa vārds netika 
dots. Punktu diskusijai pielika Die-
nesta vadītājs Monvīds, teikdams, 
ka tieši tā darbojas mūsu Piektā 
koncepcija, kas dod iespēju ņemt 
vērā mazākuma viedokli. Jo vairāk 
tāpēc, ka Dienesta finansists, Lat-

vijas AA 2014.gada budžeta izstrā-
dātājs, diskusijas laikā mainīja savu 
viedokli un norādīja, ka tomēr vajag 
balsot par budžeta apstiprināšanu. 
Rezultātā Konferences delegāti no-
balsoja un, protams, apstiprināja  
2014. gada budžeta izpildi. Taču 
svarīgi, ka Piektā koncepcija svinēja 
uzvaru un tika dota iespēja izteikties 
mazākumam. 

Šajā gadījumā saskatīju AA īstenā 
gara izpausmi un Latvijas AA izaug-
smes apliecinājumu. Un izjutu lep-
numu par to, ka esmu tādā Sadrau-
dzībā, ka biju lieciniece AA īstenajai 
garīgajai izaugsmei un attīstībai. Arī 
Pēteris no Liepājas dalījās savās do-
mās: “Kāpēc tā notika? Tāpēc, ka 
bija vēlme runāt un balsot par kaut 
ko svarīgu, kas attiecas uz visiem 
AA biedriem.” Andris no Ventspils 
atzina: ieraugot visu, kas notiek 
Konferencē, viņš sapratis un sajutis, 
ka AA Dienests viņam kļuvis tuvāks 
un saprotamāks. Esot vienisprātis ar 
Andri, es lieku reizi atgādināju sev, 
ka AA Dienesta būtība ir kalpot AA 
grupām un ka tieši AA grupa ir vis-
svarīgākā mūsu Sadraudzībā.

Alkoholiķe Jeļena no Ventspils
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2015. gada  
aa kalpošanas konFerence

Š.g. martā Latvijas AA Kalpošanas konferen-
cē Siguldā norisa spraigs darbs Konferences 
komitejās, kā arī tika ievēlēts nākamā gada 
Konferences vadītājs un viņa vietnieks, kā arī 
delegāti braucieniem uz AA pasākumiem Liel-
britānijā un Polijā. 

darbs komItejĀs:  
secInĀjumI,  
IeteIkumI, tēzes
FINANŠU KOMITEJA

1. Biroja vadītājs atskaitījās par 
grāmatvedības izmaksu optimizēša-
nu: AA Birojs turpina sadarbību ar 
līdzšinējo grāmatvedības firmu, ta-
gad maksājot nevis 60, bet 40 eiro.

2. Dienesta finansists ziņoja par 
budžeta izpildi, mērķziedojumu iz-
lietošanu un nepieciešamību pašlaik, 
kā arī par 2015. gada budžeta plānu.

3. Komiteja nobalsoja par  
2015. gada budžeta projektu kopumā. 

4. AA Dienestam piešķīra tiesības 
izmantot neparedzētiem AA mēr-
ķiem naudas līdzekļus līdz 10 pro-
centiem no izdevumiem kalendārajā 
gadā, atskaitoties kārtējā AA Kalpo-
šanas konferencē. 2015. gadā tie ir 
apmēram 1100 eiro.

5. Ierosinājums grupu vadītājam 
un kasierim nebūt vienai perso-
nai, bet šajos amatos kalpot diviem  
cilvēkiem.

APVIENOTĀ LITERATŪRAS 
KOMITEJAS, DIENESTA 
IZDEVUMA „VĪNOGA”  
UN MĀJASLAPAS  
DARBA GRUPA

1. Divpadsmit soļu un Divpa-
dsmit tradīciju jaunais tulkojums

Diskusija izraisījās par 11.tradī-
cijas formulējumu – jaunajā tulko-
jumā nav ietverts vārds „internets”. 
Viedokļi bija dažādi – vai nu tulkot, 
kā ir oriģinālā, vai lietot apzīmēju-
mu ‘‘plašsaziņas līdzekļi”, kā tas, 
piemēram, tiek darīts Lietuvā.

Secinājums: šī diskusija atspoguļo 
to, ka AA biedriem ir nepieciešama 
pieredze un informācija par to, kā 
aizsargāt un rūpēties par savu ano-
nimitāti interneta vidē. Tāpēc svarī-
gāk ir nevis vārdu “internets” iekļaut 
tradīcijas formulējumā, bet apzināt, 
tulkot un latviski izdot materiālus, 
kas atspoguļo pieredzi un ieteikumus 
anonimitātes saglabāšanai internetā.

vēlēšanu  
rezultĀtI
2016. gada 
Kalpošanas konference

Par nākamā gada Kalpošanas 
konferences vadītāju ievēlēts  
Uldis (Sigulda), vietnieks – Aldis 
(Liepāja).

Nākamā gada Kalpošanas konfe-
rences komiteju vadītāji un viņu 
vietnieki:

1. Finanšu komiteja
Vadītājs – Lauris N., vietnieks – 

Alvis K.

2. Literatūras komiteja
Vadītājs – Ivars (Bauska), viet-

nieks – Jurģis (Mālpils)

3. Saietu komiteja
Vadītājs – Normunds (Stende), 

vietniece – Dana (Rīga)

4. Komiteja sakariem ar sa-
biedrību un Komiteja sadarbībai 
ar profesionāļiem

Vadītāja – Kristīne B. (Jēkabpils), 
vietnieks – Mihails (Rīga)

Delegāti braucieniem uz 
Lielbritāniju un Poliju

Par otro delegātu no Latvijas AA 
braucienam uz Eiropas Kalpošanas 
konferenci 2015. gada 16.-18. oktobrī 
Lielbritānijā, Jorkā, vienbalsīgi ievē-
lēta Kornēlija Z. no Rīgas. Pirmais 
delegāts – Gita no Tukuma (otrā ter-
miņa delegāte).

Kā otrs Latvijas novērotājs Poli-
jas Kalpošanas konferences apmek-
lēšanai ar balsu vairākumu ievēlēts 
Anatolijs no Jelgavas, pirmais no-
vērotājs – Sanita no Liepājas.

Apsveicam  
ievēlētos  
un vēlam 

veiksmi darbā!
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2. Par divvalodīgu „Vīnogu” – 
saturs un apjoms

Ir jauki pasapņot par bilingvālu iz-
devumu, bet mums trūkst cilvēku kal-
pošanā, kas tādu izveidotu un nodroši-
nātu – tulkotāji, autori, maketētājs.

Šis jautājums būtu aktualizējams, 
ja krievvalodīgās grupas kļūs aktīvā-
kas. Ir cerības, ka tas varētu notikt, 
kad pilnvērtīgi darbosies mājaslapas 
krievu valodas versija.

3. Par mājaslapas pārveides un 
krievu valodas versijas izveides 
gaitu

Pie krievu versijas strādā Andrejs O. 
Taču viņš ir pārāk noslogots, ievie-
tojot arī informāciju latviešu mā-
jaslapā. Tāpēc sirsnīgi tiek aicināti 
cilvēki, kas var iesaistīties kalpo-
šanā ar IT zināšanām – pieteikties 
pie Ivara S. („Rīta grupa”). Jo ātrāk 
atradīsies cilvēki, jo ātrāk krievu 
versija būs pilnvērtīgāka. Atgādi-
nājums – nospiežot uz karodziņa 
mājaslapas augšējā stūrī (karoga 
ikona), jau tagad apskatāms, kas 
krievu valodā ievietots mājaslapā.

4. Rokasgrāmata sekretāriem
Ivars S. prezentēja samaketē-

to materiālu. Tās ir īsas vadlīnijas 
grupu sekretāriem (citās grupās tos 
sauc par vecākajiem, vadītājiem 
u.c.). Komiteja nolēma šo materiā-
lu pēc gramatikas korekcijas publi-
cēt mājaslapā un izplatīt grupām kā 
konferences Literatūras komitejas 
atbalstītu projektu. Visas grupas tiek 
lūgtas turpmākā gada laikā rūpīgi 
iepazīties ar šo materiālu un izteikt 
ierosinājumus, ja tādi rodas. 2016.
gada konferencē delegāti tiks lūgti 
apstiprināt „Sekretāra rokasgrāma-
tu”. Un tad tā kļūs par Latvijas AA 
pirmo oriģinālo konferences apstip-
rināto materiālu. 

5. Jaunpienācēja komplekta iz-
veide

Bukletu piešķiršana konkrētam 
jaunatnācējam ir grupu ziņā, vai-
rums grupu par brīvu dod bukletus 
jaunatnācējiem. Svarīgi, protams, 
nedot “Sieviešu bukletu” ūsainam 
kungam. Būtiski, lai pašas grupas 
nodrošinātu bukletu pieejamību. 
Īpaša komplekta izveide pagaidām 
nav nepieciešama.

6. Ir vajadzīgi cilvēki, kas vēlas 
kalpot Literatūras komitejas darba 

grupā un Latvijas AA mājaslapas 
uzturēšanā. Savukārt „Vīnogas” ra-
došā komanda aicina pievienoties 
autorus, tulkus, informatorus gan 
latviešu, gan krievu izdevuma vei-
došanā. Kalpošana – iespēja garīgai 
izaugsmei!

SAIETU KOMITEJA
1. 2015.gada vasaras nometne
Tika rūpīgi izskatīts vasaras no-

metnes programmas projekts, un 
par vairākiem jautājumiem izraisījās 
plašas diskusijas. Atzinīgi novērtēta 
jau par tradīciju kļuvusī sadziedāša-
nās nometnes pirmās dienas vakarā. 
Izskanēja ierosinājumi sadziedāša-
nos pie ugunskura papildināt ar sa-
runām un stāstiem, rīkot karaoke un 
kinovakarus, ballēties āra nojumē, 
nevis lielajā zālē, kā arī rīkot kopī-
gu AA un „Al-Anon” sapulci „Soļu 
nozīme ģimenē un attiecību veido-
šanā” un maratonsapulces (gan lat-
viešu, gan krievu valodā) vakaros un 
brīvajā laikā.

Sporta aktivitātes, arī bērniem, 
nometnē Saietu komiteja vairs ne-
organizēs, tās turpmāk būs pašu da-
lībnieku iniciatīva; nometnes tāmē 
tiks paredzēti līdzekļi tikai balvām. 
Sporta inventārs (šautriņas, bad-
mintons u.c.), ko sagādās paši da-
lībnieki, tiks glabāts un izsniegts 
reģistratūrā.

Grupas atzinīgi novērtējušas pro-
fesionālu auklīšu algošanu bērnu 
pieskatīšanai pērn, uzsverot, ka at-
bildība par bērniem tomēr lielā mērā 
ir jāuzņemas vecākiem. Nolemts arī 
šovasar algot auklītes, tāpēc grupas 
aicinātas ziedot šim mērķim. 

Tā kā pagājušajā gadā dalībnieku 
bija vairāk nekā 300, aktuāls kļuva 
jautājums par apkopēju algošanu, 
izmaksas varētu būt 100 eiro. No-
lemts apkopējas nealgot un pašiem 
organizēt sakopšanas darbus, rīkojot 
dežūras. Atgādinājums: katram no-
metnes dalībniekam pašam aiz sevis 
jāsakopj!

Nolemts nākamgad vasaras no-
metnes  vietu nemainīt un 2016. gadā 
to rīkot turpat pie Liepājas – Nīcas 
novada Pērkones pagasta „Šķilās”.

2. Joprojām aktuāls ir jautā-
jums, kur rīkot 2015. gada rudens  
saietu. 

Grupas tiek aicinātas apzināt ie-
spējamās telpas un savus ieteikumus 
paziņot Valdim – tālr. 29437594.

3. Aktīvi un darboties griboši 
un varoši cilvēki tiek aicināti pie-
teikties kalpošanai Saietu rīkoša-
nas darba grupā. Zvanīt Valdim: 
tālr. 29437594.

KOMITEJA SAKARIEM 
AR SABIEDRĪBU,  
KOMITEJA SADARBĪBAI 
AR PROFESIONĀĻIEM un 
VĒSTS NEŠANAS  
KOORDINĒŠANAS  
KOMITEJA 

1. Ierosinājums ikvienam AA 
biedram pirms dzīvesstāsta publi-
kācijas Latvijas laikrakstos un citos 
medijos apspriesties savās grupās un, 
iespējams, ar Komiteju sakariem ar 
sabiedrību, lai izdiskutētu par publi-
cējamo informāciju, nepārkāpjot AA 
anonimitāti. Publikācijās AA vārds 
nav jāpiemin, ja izpaud savu īsto vār-
du, nevajag teikt, ka esi AA biedrs. 
Ieteikums nepublicēt fotogrāfijas.

2. Nolemts strādāt pie tā, lai iz-
veidotu īsas, bet regulāras radiopār-
raides par AA (ikdienas lasījumi, 
sarunas u.tml.), savukārt no TV iz-
vairīties, izņemot gadījumus, ja TV 
spēj nodrošināt Tradīciju ievērošanu. 

 
3. Tikties ar sociālajiem darbinie-

kiem kādā no Ziemeļlatvijas reģio-
niem (iespējamie varianti: Salacgrī-
va, Ainaži, Aloja un Staicele).

4. Rīkot informatīvās tikšanās ar 
sociālajiem darbiniekiem Rēzeknes 
un Krāslavas novadā (Aivars E.) un 
sadarboties ar garīdzniekiem Latgalē 
(Māris Ķ.).

5. Lūgums visām grupām apzināt 
savās pilsētās un to tuvumā rehabi-
litācijas centrus un slimnīcas, kurās 
sniedz detoksikācijas pakalpojumus, 
lai tur varētu atstāt AA bukletus un 
vizītkartes. Aicinām dalīties ar infor-
māciju par darbošanās un līdzdalības 
iespējām grupas apkaimē esošajās 
ieslodzījuma vietās. Zvanīt Kristīnei 
– 26994028.

6. Trīs mēnešus (no aprīļa līdz jū-
nijam) apmeklēt cietumus iecerētajā 
apjomā, pēc tam sagatavot atskaiti 
par padarīto darbu un izlietotajiem 
līdzekļiem, lai Latvijas AA Dienests 
lemtu par turpmāko finansējumu.

No Konferences protokola 
izrakstīja Sarmīte
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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

GRUPU JUBILEJAS

Siguldas „Saulei” – 19
29. augustā Siguldā, viesu namā 

„Vālodzes”, atzīmēsim Siguldas 
AA grupas „Saule” 19 gadu jubileju.

Programmā:
No plkst. 16.00 – reģistrācija
Plkst. 17.00–18.30 – atklātā sa-

pulce
Pēc tam maratonsapulces, „Al-

Anon” sapulce, pirts, dejas un jubi-
lejas torte.

Priecāsimies par līdzi paņemta-
jiem groziņiem. Piedāvājam iespē-
ju nakšņot viesu nama istabiņās vai 
līdzpaņemtajās teltīs.

Vēlamā dalības maksa 5 €.
Visi mīļi gaidīti!
Kontaktpersona: Ieva (29680502).

Valmieras 
„Stāvajiem krastiem” – 15

Valmieras AA grupa „Stāvie kras-
ti” ielūdz 2015. gada 24. oktobrī 
plkst. 18.00 uz 15 gadu jubileju at-
pūtas un sporta centrā „Avoti” (www.
avoti.com): atklātā sapulce, maraton-
sapulces, pirts, baseins un dejas. 

Vēlamā dalības maksa – 7 eiro. 
Ieteicams līdzi ņemt groziņus. 
Tālr.: 29254552 (Jānis) un 

29445512 (Sarmis). 

AA SAPULCES
Krāslavas AA grupas “S.O.S.” 

sapulces notiek sestdienās plkst. 
16.00-18.00 Svētā Ludviga baznī-
cas telpās (Svētā Ludviga lauku-
mā 2, ieeja no dīķa puses). Tuvā-
ka informācija: 29222857 (Juris), 
26866550 (Valērijs)

***
Sākot ar š.g. 20. jūliju AA gru-

pa „Mazie brāļi” pulcēsies nevis 
trešdienās, bet pirmdienās plkst. 
18.30. Vieta tā pati: Rīga, Brīvības 
gatve 266, Rīgas Vidzemes pr.-pils. 
izpilddirekcijas ēkas 118.kab. Sīkā-
ka informācija: Aivars 29890347

***
Talsu AA grupa „Sauleskalns” 

mainījusi sapulču vietu – kopš 24. jū-
nija sapulces trešdienās plkst. 19.00 
notiek “Zvirgzdi-1”, Laidzes pag., Tal-
su nov. (vecajā armijas daļā, pansijas 
mājā, multifunkcionālās nodarbības 
telpās). Tālrunis: 20210743 (Jānis)

***
Ik darbdienas rītu plkst. 8.00–

9.00 un sestdienās plkst. 9.00–10.00  
Rīgā, A. Deglava ielā 10, pulcējas 
„Rīta grupa”.

***
Pirmdienās Rīgā, Brīvības ielā 

39 (ieeja no pagalma), plkst. 19-21 
pulcējas jauna grupa “Niedrēs”.

Pirmā sapulce š.g. 27. jūlijā. Sī-
kāka informācija pa tālr. 24814895 
(Aivars), 20406724 (Andris)

KAIMIŅVALSTĪS

Š.g. 11.-13. septembrī notiek 
tradicionālais starptautiskais 
forums „АА на ББ” jeb 
„Анонимные Алкоголики на 
Берегах Балтики” („Anonīmie 
alkoholiķi Baltijas krastos”)! 

Norises vieta 34 km no Kaļiņin-
gradas, J.Smirnova vārdā nosauktajā  
bērnu atveseļošanās nometnē Balti-
jas jūras krastā Svetlogorskā (kū-
rortpilsēta Kaļiņingradas apgabalā), 
Ļeņina ielā 42. 

Papildu informācija: evgen-
gen4@gmail.com 

Kaļiņingradas AA mājaslapa: 
www.39aa.ru

Zvanot uz AA informatīvo 
tālruni 27333523

var saņemt informāciju par 
AA darbību, sapulču norises 

vietām un laiku.

Stāv paģirains vīrs pie spo-
guļa un domā. Pēta sevi 10 mi-
nūtes, 20 minūtes, 30 minūtes... 

Sieva no virtuves sauc: 
– Jāni, nāc brokastīs!
– Skaidrs, esmu Jānis.

***
Nu un, ka apgūlos, svēt-

ku tērpu nenovilkusi… toties 
paģiru rīts man atausa, esot 
sapostai!

***
Pārnācu mājā, gaismai aus-

tot, vīrs rāda ar pirkstu uz 
pulksteni un auro. Es viņam 
saku: “Aizvāc pulksteni! Mans 
tēvs mātei kalendārā ar pirkstu 
bakstīja!”

„Dārza grupa”, Rīga 30 eiro
„Apziņa”, Rīga 20 eiro
Stendes grupa 15 eiro
„Lāsīte”, Ventspils 10 eiro
„Imanta”, Rīga  10 eiro
„Ausma”, Tukums  40 eiro
„Oāze”, Rīga 10 eiro
„12 un 12”, Rīga 10 eiro
„Atkarīgie”, Jelgava 10 eiro
„Magnēts”, Jelgava 10 eiro
„Atziņa”, Dobele 10 eiro
„Atvesļošanās ceļš”, Liepāja 10 eiro
„Mazie brāļi”, Rīga   5 eiro
„CM”, Madona 20 eiro
„Dzintarlāse”, Liepāja 10 eiro
Rīta grupa, Rīga 40 eiro

Jānis no Dobeles 7 gadi
Alberts no Rīgas 9 gadi
Vladislavs no Rīgas 24 gadi
Māris no Rīgas 12 gadi
Irēna no Rīgas 24 gadi
Juris no Rīgas 15 gadi
Indulis no Rīgas 6 gadi
Imants no Rīgas 10 gadi

SVEICAM ARĪ TOS, 
PAR KURIEM GRUPAS 
NESNIEDZA ZIŅAS!

SVEICAM JUBILĀRUS JŪnIJĀ!

Mērķziedojums
Rīgas AA „Dubultmuižas” 
līgotāji – vasaras 
nometnei                30 eiro

Anonīms ziedojums 
                               10 eiro

Kopā 300 eiro

PALDIES PAR ZIEDOJUMIEM JŪnIJĀ!

SMEJIES VESELS

nĀKAMAIS “VĪnOGAS” nUMURS IZnĀKS SEPTEMBRĪ.


