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Sveiki! Mani sauc Jānis. Un es vairs ne-
esmu viens, savos skaidrības gados esmu 
ieguvis ļoti daudz brāļu un ļoti daudz 
māsu. Un tas ir tik forši! Esam visi kā vie-
na liela ģimene un tiekamies grupu jubi-
lejas pasākumos, lai gan man nesanāk tos 
apmeklēt tik bieži, kā gribētos. 

Ir liels prieks un pozitīvas emocijas, ka 
esmu izlīdis no bedres, lai gan savā lai-
kā daži centās mani tajā atstumt atpakaļ. 
Esmu gandarīts, ka man pietika spēka 
celties kājās, pateikt šņabim: “Bračka, tu 
man esi piegriezies!” –– un meklēt glābi-
ņu. Bet viens es to nevarēju.

Attapos ārstēšanas iestādē, tur sāku pār-
domāt savu rīcību, sapratu, ka vajag kaut 
ko mainīt dzīvē. Man negribējās turpināt 
dzert, bet nezināju, kā pārtraukt lietot al-
koholu. Bijušais darba devējs bija dzirdē-
jis par AA, pastāstīja man, piezvanīju, un 
viens no AA brāļiem atbrauca man pakaļ 
uz mājām, lai vestu uz sapulci. Bet tur visi 
kā viens runā, cik sūdīgs bračka bijis alko-
hols. Neko nejēgdams, klusi sēdēju stūrī 
un klausījos, kā sapulcē sanākušie manu 
nu jau bijušo “brāli” pataisa melnāku 
par velnu. Dzirdētais man bija kā sitiens 
pa galvu. Ejot mājās, apsvēru, ka laikam 
esmu īstajā vietā nonācis, ja jau vēlos ne-
dzert. Ka man tur vajadzēja būt jau sen, 
kopš 18 gadu vecuma. Jo es ierāvu, lai 
būtu omulīgāks prāts, un nesapratu, kas 
ar mani notiek, ka esmu slims, ka esmu 
alkoholiķis.

Gāju uz sapulcēm, tomēr pēc kāda lai-
ka “bračka alkohols” atgriezās pie manis. 
Iekšējā balss teica: ko tu dari!? Alkohols 
uzslavēja: malacis! Tā turpini! Drīz būsi 
tajā pašā bedrē, kur agrāk! 

Paldies savējiem AA – viņi man neļā-
va padoties, darīja visu, lai es tajā bedrē 
līdz dibenam vairs neiekristu. Izraudājos! 
Man bija kauns. Kauns par sevi, un kauns, 
ka esmu piečakarējis savējos AA. Labprā-
tīgi devos uz ārstniecības iestādi. No tās 
iznācu, baiļu pārņemts – vai darbu esmu 
zaudējis? Ko sieva mājās teiks?... Galva 

kā putras katls vārījās. Negribējās ne re-
dzēt, ne dzirdēt kaut ko. Tomēr saņēmos 
un gāju uz sapulci. Domāju, tur  man pār-
metīs, ka esmu norāvies. Bet mani sagai-
dīja, it kā nekas nebūtu noticis. Tik pašam 
neomulīgi bija. Sapratu, ka neesmu viens 
savās problēmās. Kopš tā brīža biežāk ap-
meklēju sapulces, braucu uz AA saietiem, 
cik vien iespējams. Pirmos trīs mēnešus 
turējos, zobus sakodis, tomēr nedzēru. 
Nolēmu savu problēmu uzticēt Dievam, 
un tagad man dzīvē klājas labi. Darbu 
esmu mainījis, mans tagadējais darba de-
vējs zina, ka esmu AA, atbalsta mani. Par 
dzīvi vairs nežēlojos.

Šovasar Priekules grupas rīkotajā lai-
vu braucienā kārtējo reizi pārliecinājos, 
cik mēs visi kopā esam stipri, ka neviens 
šķērslis mums nav par grūtu. Kad kopī-
giem spēkiem veiksmīgi pārvarējām nied-
ru sienu, iedomājos – to sienu, kas man 
bija iepriekšējā, dzerošajā dzīvē, viens 
nespēju pārvarēt, bet kopīgiem spēkiem 
var visu izdarīt. Viens ar alhoholu netiksi 
galā, bet kopā mēs to varam!

Paldies, ka jūs man esat, brāļi un māsas!
Jānis, alkoholiķis

DZĪVE SKAIDRĀ

 VIENAM GALĀ NETIKT,  
BET KOPĀ VAR VISU IZDARĪT

SVEICAM  
JUBILĀRUS!
APRĪLĪ
Ivita no Stendes  2 gadi
Pēteris no Stendes  1 gads

JŪNIJĀ
Reinis no Stendes  4 gadi

JŪLIJĀ
Inese no Jēkabpils 9 gadi
Indra no Dobeles 8 gadi
Aivars S. no Jelgavas  16 gadi
Rafals Č. no Jelgavas  16 gadi
Gunta no Jelgavas 7 gadi
Vladislavs no Rīgas  6 gadi
Ilze no Rīgas  10 gadi
Kornēlija no Rīgas  4 gadi
Vita no Rīgas  5 gadi
Zintis no Rīgas 19 gadi
Astra no Rīgas  21 gads
Anita no Rīgas  7 gadi
Jānis no Rīgas 7 gadi

AUGUSTĀ
Jānis no Dobeles 1 gads
Dzintars no Rīgas 1 gads
Jurijs S. no Jelgavas  5 gadi
Anita no Jelgavas 17 gadi
Jānis no Stendes 1 gads
Valdis no Rīgas 10 gadi
Andris no Jūrmalas   24 gadi
Juris U. no Rīgas  10 gadi
Ingūna no Rīgas  4 gadi
Inta no Rīgas  12 gadi
Daiga no Rīgas  2 gadi
Haralds no Ventspils 21 gads
Katja no Ventspils 17 gadi
Aivars no Jelgavas/Rīgas 
 26 gadi
Sveicam arī tos, 
par kuriem grupas 
nesniedza ziņas!
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NO KALPOŠANAS GRUPĀ  
LĪDZ KALPOŠANAI AA KOPUMĀ
Visi AA biedri vairāk vai 
mazāk zina, ko nozīmē 
kalpošana grupā. Bet 
vai zina, kā kalpošana 
notiek, rīkojot lielos AA 
pasākumus, kā arī Biroja 
darbā?
AA DIENESTS

Nedaudz par to, kas tad ir AA Die-
nests un Birojs. Šī nebūs tā reize, 
kad tiks aprakstīta struktūra un vē-
lētie amati, šoreiz nedaudz par citu. 
Kā pašsaprotamu lietu uztveram, ka 
Latvijas AA ir sava mājaslapa inter-
netā, ikmēneša izdevums “Vīnoga”, 
grupās ir pieejama literatūra, regulāri 
tiek apkopota un atjaunota informā-
cija par grupu sanāksmēm, organizēti 
tādi AA pasākumi kā AA jubilejas, 
vasaras nometnes, braucieni pie so-
ciālajiem darbiniekiem un citiem 
profesionāļiem, tiek apmeklēti cietu-
mi, notiek starptautiskā sadarbība. Ir 
pierasts, ka mājaslapā un “Vīnogā” ir 
informācija par AA informatīvo tāl-
runi, e–pastu, ir Biroja adrese Rīgā, 
Baltajā ielā 7, ir bankas konts. Kas 
rūpējas par to, lai šīs jau pašsaprota-
mās lietas būtu, un par kādiem finan-
šu līdzekļiem tas notiek?

Katru gadu tiek rīkota Latvijas 
AA kalpošanas konference, uz kuru 
katra grupa aicināta sūtīt savu pār-
stāvi. Šī konference ir augstākais 
Latvijas AA lēmējspēks, kas pieņem 
un izstrādā darbības virzienus, ap-

stiprina budžetu, lemj par literatūru, 
izvirza delegātus amatos komitejās, 
Dienestā, lemj par sadarbību ar citu 
valstu AA un visiem citiem svarīgā-
kajiem jautājumiem. Atskaites par 
konferences darbu tiek publicētas 
“Vīnogā”. Darbs konferencē notiek 
komitejās: Finanšu komitejā, ap-
vienotajā Literatūras, “Vīnogas” un 
mājaslapas darba grupas komitejā, 
Saietu komitejā, apvienotajā Saka-
riem ar sabiedrību, Sadarbības ar 
profesionāļiem un Vēsts nešanas ko-
ordinēšanas komitejā. Šīs komitejas 
ir tās, kas darbojas ne tikai konferen-
cē, bet arī starp konferencēm – visu 
laiku. Tiek veidotas arī darba grupas, 
piemēram, literatūras tulkošanai/
rediģēšanai, mājaslapas pārveidei. 
Rezultātus mēs visi redzam – ir AA 
mājaslapa, ir “Vīnoga”, ir grāmatas 
un brošūras, pasākumi notiek.

Svarīgi saprast, ka Latvijas AA viss, 
ko mēs veicam, ir mūsu pašu darbs, 
brīvprātīgs, veikts brīvajā laikā. Ja ne-
pieciešams, varam algot kādu profesio-
nāli noteikta darba veikšanai, piemēram, 
grāmatvedi vai tulku, bet pamata darbs 
– radīt idejas, koordinēt, zvanīt, braukt, 
nest, vest, saiņot, ievadīt informāciju 
datorā, izdrukāt, pirkt, tulkot, rediģēt, 
izdot grāmatas un brošūras, atbildēt uz 
tālruņa zvaniem un e–pastiem, pasūtīt 
dažādu materiālu drukāšanu, sagatavot 
“Vīnogu”, sagatavot finanšu pārskatus, 
sarunāt telpas, sakopt pirms, sakopt 
pēc... bezgala daudz... tas ir mūsu pašu 

brīvprātīgs darbs, tā ir mūsu kalpošana 
AA ne vien grupās, bet visai Latvijas 
AA, tas ir Birojs, tas ir Dienests.

Lai uzturētu Biroju, informatīvo 
tālruni, kārtotu grāmatvedību un 
veiktu visu iepriekš minēto, nepie-
ciešams darbs un arī finanšu līdzek-
ļi. Un šie līdzekļi ir grupu un biedru 
brīvprātīgie ziedojumi. Ir ienākumi 
arī no pasākumiem (bet, tos organi-
zējot, mērķis nav ‘gūt peļņu’; labi, 
ja izdodas ko organizēt bez zaudēju-
miem) un nelieli ienākumi, pārdodot 
grāmatas un brošūras. Citu ienāku-
ma avotu faktiski nav. Līdz ar to – 
cik spēcīgas būs grupas, tik spēcīga 
(arī finansiāli) būs Latvijas AA ko-
pumā. Pagaidām mēs turamies ļoti 
labi, arī finansiāli.

Informācija par AA Dienesta sa-
nāksmēm tiek regulāri publicēta gan 
mājaslapā, gan “Vīnogā”, tiek norādīta 
dienaskārtība, norises laiks un vieta. Ik-
viens AA biedrs aicināts piedalīties, ja 
viņam tas ir svarīgi, ja ir idejas, ja ir vē-
lēšanās kalpot. Atskaites par Dienestā 
lemto arī tiek regulāri publicētas.

Ikviens (tiešām ikviens) AA biedrs 
var atrast savu vietu, kur kalpot – vai 
tā būtu krūzīšu mazgāšana grupā, vai 
brošūru saiņošana sūtīšanai biblio-
tēkām, vai kāda liela AA pasākuma 
vadīšana. Un nav svarīgākas vai ne-
svarīgākas kalpošanas, jebkura kal-
pošana stiprina katra skaidrību, gru-
pu un arī Latvijas AA kopumā.

Kornēlija

Lai noorganizētu AA saietu (va-
saras nometni un Latvijas AA jubi-
leju), ir vajadzīga cilvēku palīdzība. 
Darbi, kas jāveic, ir: 
l telpu sarunāšana, līguma slēgšana;
l iepriekš pieteikušos reģistrāci-

ja/ sadale pa istabām;
l telpu sakārtošana pirms/ pēc 

pasākuma (krēsli, galdi, teltis, mis-
kastes (reizēm));
l telpu dekorēšana un dekoru no-

ņemšana;
l reģistrācijas organizēšana (re-

ģistrācijas lapas un kartītes, auklas 
vai adatas, naudas kastītes);
l norāžu izvietošana/ noņemšana;
l sapulču vadīšana (tēma, Soļi, 

Tradīcijas, svece);

l mūzika (aparatūras ienešana/ 
aiznešana);
l vakara vadītāju uzrunāšana un 

pierunāšana;
l balvas konkursiem.
Vienam to paveikt ir – strādāt “mel-

nu muti”. Pats izmantoju taktiku – pa 
vienam darbiņam katru dienu! Ja dar-
bus sadala, nemaz tik daudz katram 
nav, BET atrast to, kurš būtu gatavs 
kaut ko uzņemties, ir problēma. Dau-
dzi pēc uzrunāšanas un iesaistīša-
nās ir priecīgi, ka piedalījušies. Taču 
uzminēt, kuru vajadzētu uzrunāt, ir 
grūti! Tāpēc jau atkal aicinu pieteik-
ties pašiem vai “pačukstēt”, kurš tas 
ir: aa.saieti@inbox.lv vai Valdis B. 
29437594. 

Kalpošana palīdz man iet ārā no 
savas mazās, mīļās grupiņas un ie-
pazīt un turēt godā tradīciju par vie-
notību, varbūt pat brālību. Ne velti 
bieži sapulcēs ir dzirdēts sakām: 
kāds brālis reiz teica ... 

Kalpošana man ir devusi tikai labu. 
Tā palīdzēja saprast, cik dažādi esam 
un kā panākt vēlamo risinājumu. Kal-
pošana man palīdzēja atbrīvoties no 
manām bailēm – piezvanīt, sarunāt. 
No kauna un bailēm, ka esmu alkoho-
liķis. Jā, esmu – bet nelietojošs alko-
holiķis jau n–tos gadus. Un es esmu 
Sadraudzībā, kas Latvijā šoruden svi-
nēs 27 gadus. Iesaisties!

Valdis B.

LIELI LATVIJAS AA SAIETI
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Daudzus gadus AA Jaunā gada 
pasākuma galvenā rīkotāja ir „Dār-
za grupa”. Pāris pēdējos gadus rī-
košanā iesaistījušās arī biedri no 
citām grupām. Tā ir patīkama ten-
dence, bet, neskatoties uz to, ļoti 
trūkst cilvēku, kas iesaistītos pa-
sākuma organizēšanā. Pagājušajā 
gadā uz „Vīnogā” publicēto aicinā-
jumu piedalīties kalpošanā atsaucās 
tikai pāris cilvēku, un tas ir gaužām 
skumjš skaits, ja pasākumu apmek-
lē simti. Visus šos gadus pasāku-
mu “velk” gandrīz vieni un tie paši 
cilvēki, to darot uz sava brīvā lai-
ka rēķina, ieguldot savu darbu un 
finanšu līdzekļus. Nereti svinības 
viņiem paiet, cītīgi strādājot un tā 
arī neizbaudot svētkus.

Svētkus organizē neprofesionāļi, 
atalgojumu par to neviens nesaņem. 
Patīkami, ja kāds no vairākiem sim-
tiem pasākuma dalībnieku uzslavē; 
ir gandarījums par priecīgām sejām 
un apmierinātiem cilvēkiem. Tomēr 
vienmēr atradīsies kāds, kuram tel-
pas par mazu un prastu, mūzika nav 
stilīga, baseina apmeklēšanas laiks 
par īsu un izklaides garlaicīgas. 

Pirms kritizēt 
varbūt vērts pa-
šam sev pajautāt 
– ko es pats esmu 
izdarījis, lai šis 
pasākums vispār 
notiktu? Samak-
sājis 5 eiro zie-
dojumu? Par tik 
mazu cenu jauno 
gadu sagaidīt ie-
spējams, šķiet, 
vēl vienīgi pie 
personīgā televizora. Vai esi atradis 
labākas telpas tīkamā vietā par saprā-
tīgu cenu? Vai esi piedalījies mielasta 
organizēšanā un galda klāšanā? Vai 
esi izdomājis izklaides programmas 
scenāriju un piedalījies tās realizāci-
jā? Uzņēmies vadīt sapulces? Sargā-
jis baseinu? Reģistrējis dalībniekus? 
Palīdzējis kā šoferis? Esi kaut reizi 
piedalījies telpu sakopšanā pēc svinī-
bām? Bez visiem šiem darbiem kopī-
gie svētki nevar notikt. Ja katrs izda-
rītu vienu mazu darbiņu, tad atpūsties 
un svinēt varētu visi. Atceries, ka tas 
ir mūsu pašu pasākums, kas pašiem 
arī jāveido.

AA Jaungada svinēšana nav paš-
saprotams pasākums, kas notiek pats 
no sevis. „Dārza grupa” pagaidām 
vēl nav izlēmusi, vai šogad uzņem-
ties svētku organizēšanu. Anonīmie 
alkoholiķi ir „mēs” programma, kurā 
smeļamies spēku cits no cita piere-
dzes. Arī svētkiem vajadzētu kļūt par 
kopīgiem – Mūsu svētkiem, kuros ik-
viens gatavs pielikt savu roku. Tādēļ 
aicinām grupas un AA biedrus aktīvi 
piedalīties organizēšanā, uzņemties 
iniciatīvu, nevis gaidīt, kad kāds visu 
izdarīs jūsu vietā. Un Jaungada svi-
nēšana AA garā notiks arī šogad!

Armands U. P.
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JAUNAIS GADS

Uz Latvijas AA Kurzemes reģiona sapulci š.g. 
22.augustā ieradās sešu grupu pārstāvji: Liepājas 
„Dzintarlāses”, Ventspils „Vindavas”, Saldus „Ce-
rības”, Priekules „Dzimtenītes”, Skrundas un Talsu 
grupas.

Klātesošie apsprieda vienota reģiona lūgsnas va-
rianta izvēli, jo, klātesošajiem vienlaikus skaitot trīs 
dažādus lūgsnas variantus, radās diskomforts. Tika 
nolemts, ka turpmāk Kurzemes reģiona sapulcēs tiks 
skaitīta Latvijas AA vienotā lūgsna, bet grupās turpi-
nās skaitīt to variantu, kas ir ierasts.

Normunds, Talsu grupas pārstāvis, ierosināja pārru-
nāt grupās par katra atbildību pret AA, ņemot par pa-
matu bukletos rakstīto: “ES ESMU ATBILDĪGS… 
ja kāds sauc pēc palīdzības, es vēlos, lai AA vien-
mēr tur būtu. Un par to es esmu atbildīgs.” Visi at-
balstīja šo ierosinājumu un vienojās, ka grupās par to 
runās.

Valdis, AA Kurzemes reģiona vadītājs, atskaitī-
jās par Jāņu pasākumu un par padarīto gada laikā. At-
skaitījās arī kasieris.

Reģiona vadītāja un vietnieka, kā arī protokolista pār-
vēlēšana tika atlikta uz novembri, jo, tā kā no 13 gru-
pām ieradās tikai sešu pārstāvji, nebija kvoruma, lai no-

balsotu par tik svarīgiem jautājumiem.
Reģiona nākamā sapulce notiks š.g. 21. novembrī 

Sabilē. Precīza norises vieta tiks paziņota Latvijas AA 
mājaslapā.

Vēl reģionā apsprieda jautājumu par “Alateen” izvei-
di Kurzemē. Ideja laba, tikai jāizdomā, kā to realizēt un 
kas to varētu darīt.

Sadraudzībā, 
AA Kurzemes reģiona protokoliste Sanita

NOVADOS

KURZEMES REĢIONA SAPULCĒ 
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AA VASARAS NOMETNE

Kā ik gadu no 29.jūlija līdz 2.augustam tradi-
cionāli bijām kopā un dalījāmies savā pieredzē, 
dzīvespriekā un mīlestībā Latvijas AA vasaras 
nometnē ģimenēm un draugiem “Dziļi un bez-
bailīgi” Liepājas pusē. Noslēguma sapulcē uz 
sapulces vadītāja jautājumu, kā jutāties nomet-
nē, atskanēja daudzbalsīgs: “Labi! Paldies!” 

– Paldies visiem, kas organizēja šo nometni! Paldies 
visiem vests nesējiem, kas AA ideju nes tālāk un nepa-
skrien citiem garām! Es zinu, kur jebkurā brīdī vērsties, 
ja man būs vajadzīga palīdzība un atbalsts. Tāpat ar no-
metni. Ne vienmēr varu pavadīt nometnē visas dienas, 
bet zinu – varu atbraukt jebkurā laikā un man vienmēr 
būs vieta un iespēja pievienoties.

– Paldies Valdim par debiju nometnes organizēšanā, 
jo, manuprāt, pēc Mudītes paceltās latiņas tas nebija 
viegli. Paldies visiem, kas kalpoja! Nometne bija lielis-
ka, izdevusies. Šajās dienās jutos ļoti labi, lai gan laika 
apstākļi nepavisam nebija labi. Izbaudīju visu nometnes 
programmu: gan meditācijas, gan sapulces, gan dejas... 
Viss man patika, un viss man derēja. Vienotības sajūta 
bija, un tas ir labākais.

– Paldies visiem, kas dalījās pieredzē – man tas bija 
kā plāksteris brūcei, jo mans skaidrības laiks nav ilgs. 
Daudzu teiktajā sadzirdēju sevi. Īpaši liels paldies Ul-
dim un komandai par 12 soļu semināriem. Jutos ļoti labi, 
jutos kā sadraudzībā. Uzklausot, kā citiem veicies, kā 
pārvarētas grūtības, cik ilgā laikā, manī arvien lielāka 
nostiprinājās vienotības sajūta. Ir atvērti manas dvēseles 
vārti – esmu gatava dzirdēt, sajust, dalīties.

– Ik gadu braucu, te man ļoti patīk. Viss tik labi orga-
nizēts, ievērojot AA Tradīcijas. 

– Esmu sava skaidrības ceļa sākumā. Paldies orga-
nizatoriem un kalpotājiem par brīnišķīgo iespēju satikt 
līdzīgi domājošos cilvēkus. Paldies, ka ir šāda nometne. 
Šeit esmu atradis sirdsmieru. Iepriekš, savas atkarības 
laikā man vienmēr šķita, ka kaut kas nav kārtībā ar ap-
kārtējo pasauli, bet, kad ierados šeit, sajutu, ka man vis-
apkārt viss notiek tā, kā agrāk biju iedomājies, ka tam 
tā būtu jābūt. Labestības un draudzības izjūta mani ne-
pamet ne mirkli, kamēr esmu šeit. Un, lai gan nometnē 
biju tikai divas dienas, es, tā teikt, savu krūzīti piepildī-
ju. Emociju ir tik daudz un tik patīkamas, un tik negaidī-
ti brīnišķīgas, ka man ir ļoti liela vēlme to visu turpināt. 
Beidzot esmu atradis to, uz ko varu tiekties. Līdz šim 
vienmēr biju es viens pats, un viens pats nekur tālu tikt 

nevarēju. Tagad esmu es un jūs visi šeit, un tā ir tā mana 
pievienotā vērtība. Beidzot tā man ir. Un man ir prieks 
doties ar smaidu sejā šajā virzienā. Paldies jums!

– Sadraudzībā esmu nesen un saprotu, ka man ļoti liels 
darbs priekšā. To noteikti atvieglos AA brāļu un māsu pa-
līdzība un atbalsts. Šobrīd daru visu ko, lai sevi saprastu 
un izjustu. Pašizziņas nodarbībā grupa uzrakstīja pasaku, 
ka nekur nav tik labi kā mājās, un lūk –– te, nometnē, 
esmu noķērusi šo sajūtu. Es tiešām jūtos kā mājās.

– Šis ir mans pirmais skaidrības gads un mana pirmā 
nometne. Paldies, ka ir iespēja apmeklēt sapulces, un tas 
man ir jādara. Priecājos, ka tik lielu pasākumu, tik lielus 
svētkus var pavadīt skaidrā.

– Kad izgāju Soļus, man šķita, ka nu tikai sāku dzīvot, 
un tagad, pēc nometnes “Dziļi un bezbailīgi”, manī ir sa-
jūta – nu tikai dziļi un bezbailīgi uz priekšu. Virziens  man 
ir zināms. Nometnes laikā daudz raudāju un piedzīvoju 
daudz prieka, sapratu, ka esmu līdzatkarīga. Galvenais – 
man atjaunojās attiecības ar manu Augstāko spēku.

– Nometne ļoti laba, tikai laiks varēja būt labāks. No-
metnē man pats galvenais – satikt visus pazīstamos un 
iepazīt jaunos Sadraudzībā ienākušos. Ikdienā es varu 
aiziet uz sapulci, varu aizbraukt uz kādu grupas jubileju, 
bet tik lielā pulkā Sadraudzības brāļus un māsas varu re-
dzēt tikai nometnē. Un tas man dod lielu, lielu enerģiju. 
Paldies organizatoriem! Paldies tiem, kuri atbrauca. Un 
paldies man pašam, ka atbraucu!

– Ar to spēku, ko esmu šajās sienās guvusi, jūtos lai-
mīga. Tā man pietiks ilgam laikam.

– Man prieks, ka pēdējos gados nometnē runājam par 
Soļiem, par Tradīcijām. Ārpasaulē es jūtos ļoti labi, bet 
šeit ir kā pasakā – ja es rakstītu pasaku un man vajadzētu 
uzburt ciematiņu, es to izveidotu tieši šādu. Te ir tas, ko 
es gribu, te darbojas tie likumi, kas man ir saprotami. 
Man nav jāiespringst, ka man kaut kas jāievēro, ka mani 
nesapratīs. Jūtos labi. 

– Paldies Augstākajam spēkam, visiem organizato-
riem un dalībniekiem, ka kopā mēs varam un ka pasā-
kums ir izdevies. Kaut arī Augstākais spēks vienmēr 
sūta kaut kādus pārbaudījumus. Pagājušogad bija sau-
le, trīsreiz dienā gāju peldēties, bet sasodītie odi mocī-
ja. Šogad mākoņi – atbraucu, viss nomācies, lietus. Vai 
dusmoties? Nē, dusmas jāapslāpē. Un devos kalpot. 
Kalpodams pat nemanīju mākoņus un jutos gandarīts, 
kaut pelde izpalika. 

– Esmu pateicīga katram, kas dalās ar savu pieredzi, 
ar jūtām, ar saviem nesmukumiem. Uzdrīkstēties to 
stāstīt, man šķiet, ir liela drosme. Saprotu, ka viena es 
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***

nevaru atveseļoties, taču man ir tieksme nodalīties, neiz-
paust savas jūtas, neizrādīt dusmas. Un man ar to jāstrā-
dā. Pašizziņas nodarbībās “Dusmas” ieskicēju nākamo 
darba virzienu. Paldies nodarbību vadītājai Sandrai un 
visiem, kas tajās piedalījās!

– Augstākais spēks ir tik reāls, tik dzīvs šeit, nometnes 
cilvēkos, kuri ir tik atvērti, tik patiesi. Ikdienā uz ielas 

satiktajiem cilvēkiem, man liekas, problēmu nav, tādas ir 
tikai man. Bet šeit nometnē un sapulcēs piedzīvoju, ka 
visos mūsos ir ļoti līdzīgas traumas, ievainojumi, jūtas. 
Un ir tik forši atzīt bezspēcību. Man ļoti palīdzēja nodar-
bības par dusmām, ka tās jātransformē. Esmu priecīga, 
ka drīkstu šeit būt, iederēties un izjust piederības sajūtu. 

Pierakstīja Sarmīte

Rīta rasa mirdzot stāsta, ka būs 
skaista diena, vēl vasarīga. 

Rakstu šīs rindas, un, kaut pagājis 
jau labs laiciņš kopš nometnes, sejā 
atmostas smaids, dzīvības prieks 
riņķo asinīs un  sirdī pateicība Visu-
varenajam par iespēju piedzīvot tik 
skaistas un dziedinošas dienas šova-
sar AA vasaras nometnē “Dziļi un 
bezbailīgi”.

Jau vairākus gadus biju klausīju-
sies citu sadraudzību dalībnieku sa-
jūsmas pilnos stāstus par AA vasaras 
nometnēm, tiku aicināta un iedroši-
nāta, taču kaut kā nespēju saņemties. 

„Visam savs laiks” – sacījis gud-
rais ķēniņš Sālamans. Nolēmu, ka 
šovasar gan piedalīšos, un, kad gru-
pas biedru mašīnā atradās vieta ne 
tikai teltij, bet arī man, biju patiesi 
iepriecināta. Ceļš turp un atpakaļ 
bija vesels piedzīvojums, pilns vār-
dos neizteiktas mīlestības. Atbalstu 
un uzmanību baudīju arī visu nomet-
nes laiku – esmu ļoti ļoti pateicīga 
šai ģimenei.

Pirmo satraukumu, ierodoties 
nometnē, mazināja satikšanās 
prieks ar pazīstamajiem brāļiem un 
māsām, un, lai gan pa brīdim gri-
bējās noslēpties teltī, jau atklāšanas 
sapulcē sajutu to īpašo pieņemšanu 
un mīlestību, kas ļauj uzplaukt uzti-
cībai un paļāvībai.

Īpaši patika nometnes būtība – 

katram sava atbildība un brīva iz-
vēle, kur no piedāvātās programmas 
piedalīties, kā izmantot nometnei 
atvēlētās dienas.

Ļoti liela pateicība Valdim, viņa 
ģimenei un visai komandai par ie-
guldīto laiku un enerģiju (droši vien 
gada garumā), nometni organizējot! 
Manuprāt, ļoti veiksmīgs risinā-
jums, ka tikpat kā nepārklājās semi-
nāri, nodarbības, meditācijas, bija 
laiks atelpai un pārdomām klusumā.

Liels paldies Mārim par dalīšanos 
ar iespaidiem AA 80 gadu jubilejas 
pasākumā ASV – protams, ka tāda 
liecība dod ļoti lielu stiprinājumu.

Un tieši tāpēc vēlos pateikties 
katram sadraudzību (AA, “Al-
Anon” u.c.) dalībniekam par klāt-
būtni un dalīšanos savā pieredzē 
– ziniet, nekas tā neiedvesmo, kā 
reālu cilvēku dzīvesstāsti! Sandi-
jam īpaša pateicība!

Ļoti, ļoti pateicos par kalpošanu 
Uldim, Aivaram un Ivaram – par tik 
veiksmīgi sagatavotu Soļu seminā-
ru. Daudz kas mani uzrunāja, deva 
jaunas atziņas turpmākajam atvese-
ļošanās ceļam, stiprinājumu kalpo-
šanai un, protams, uzrādīja akūtas 
lietas, ar kurām nopietni jāstrādā. 
Vispār bija sajūta, ka izejam Soļus 
ar trim sponsoriem reizē. 

Pateicos par meditācijām – vi-
siem, kuri kalpoja vadot, un visiem, 

kuri dalījās savā pieredzē.
Un, lai arī piedalījos tikai pirmajā 

„Dusmu” nodarbībā, pateicos Sand-
rai! Ceru, ka darbs turpināsies.

Ļoti iepriecināja iespēja iegādā-
ties AA grāmatas!

Un liels paldies par radniecīgo 
sadraudzību sapulcēm – tās arī bija 
īstajā laikā un ļoti stiprinošas!

Paldies par ballēm! Man šie va-
kari bija liels pārbaudījums un reizē 
brīnišķīga pieredze. Paldies māsām, 
kas iedrošināja! Paldies tam vīrie-
tim, kurš negribēja ar mani dejot: 
redz, notiek arī tā. Un paldies tiem 
vīriešiem, kuri aicināja dejot – tas 
bija tik jauki.

Paldies jūrai un viļņiem, kas ļāva 
izbaudīt savu pieskārienu. Un pērko-
nam un lietum paldies, kas atgādinā-
ja par lietām, kas nav mūsu kontrolē.

Tik daudz pateicības? Jā! Un vēl 
viena – mēs, kas bijām nometnē, da-
lījāmies ar gūto pieredzi saviem gru-
pu biedriem, un par šo iespēju kalpot 
arī gribas pateikties.

Lai arī esmu samērā daudz pie-
dalījusies dažādās nometnēs, tieši šī 
„Dziļi un bezbailīgi” tik dziļi uzrunā-
ja un te atradu to, ko vairākus gadu 
desmitus biju meklējusi baznīcā...

Dievs zina īsto laiku. Pateicība 
VIŅAM!

Un pateicība visiem JUMS!
Velga, “Al-Anon” dalībniece

PATEICĪBA

AA SAPULCES
Sākot ar š.g. septembri Stendē 

darbojas AA grupa “Piena ceļš”. 
Sapulces notiek otrdienās plkst.19.00 
Stendē, Dumpīšu ielā 3 (ieeja no 
meža puses), 2.stāvā. Tālr. informā-
cijai: 22468862 (Ivita), 29121076 
(Pēteris), 26593725 (Edvīns)

***
Sākot ar š.g. septembri AA grupa 

“Dzīvīte, dzīvīte” aicina uz AA ki-
novakariem.

Katra mēneša pēdējā piektdienā 
grupas sapulces ierastajā laikā un vie-
tā – Rīgā, Vidrižu ielā 3 (Rīgas Vidze-
mes priekšpilsētas Sociālā dienesta 
Brīvprātīgo centra ēkā), no plkst.18.30 
– kādas 20–30 minūtes skatīsimies fil-
mu (tēva Mārtina filmas un par AA). 
Pēc tam būs iespēja dalīties savās pār-
domās, iespaidos un sajūtās... Ja ir vē-
lēšanās, var ņemt līdzi “groziņu”.

***

Sākot ar š.g. 20.jūliju AA gru-
pa “Mazie brāļi” pulcējas 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

***
Ik darbdienu plkst. 8.00–9.00 un  

sestdienās plkst. 9.00–10.00  Rīgā,  
A. Deglava ielā 10, pulcējas “Rīta grupa”.
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It kā nenopietni, it kā rotaļājoties Sandras vadī-
bā pašizziņas nodarbību ciklā “Dusmas” risinājām 
katrs sev diezgan smagas personiskas lietas. Risinā-
jām radošas enerģijas un smieklu gaisotnē. Un, dar-
bojoties grupās, tapa arī pasakas. “Jā, jā... mēs pie-
krītam, ka tās tiek publicētas “Vīnogā”, bet ar vienu 
norunu – nerediģētas,” cits caur citu teica klātesošie. 
Tādas tās arī publicējam –– cerībā, ka arī citiem būs 
interesanti izlasīt.

***
Pirms neatminamiem laikiem dzīvoja drosmīga mei-

tene Luīze, kurai bija liela pacietība pieradināt savas 
bailes. Reiz viņai sagribējās ceptus ābolus ar putukrē-
jumu. Vienīgā vieta, kur viņa varēja dabūt šos ābolus, 
bija pie trakās, šausmīgi nesmukās raganas Izauras, kuru 
kaut kā vajadzēja pieradināt. Meitene trīs dienas lūdza 
Dievu, un viss izdevās.

***
Putni
Reiz dzīvoja maza, maza meitene, kas pazaudēja 

prieku. Viņa gāja meklēt prieku pie lāča. Ceļā sastapa 
putnus. “Tā kā prieks ir nesataustāms, šim uzdevumam 
ir vajadzīga garu palīdzība,” teica putnu bara barvedis. 
Meitene garus uztvēra kā senču gudrību. 

Izturieties jauki pret līdzcilvēkiem!
***

Lācis nav tik melns, kā viņu mālē
Reiz senos laikos augstā kalnā dziļā alā dzīvoja liels, 

izsalcis lācis. Briesmīgs, ēda visu, kas kustas un nekustas. 
Īpaši viņam garšoja mazas meitenes ar ketčupu, grilētas.

Dzīvoja arī maza meitene, kuru lācis vēl nebija apēdis. 
Viņa bija saldumkāra un gribēja medu. Un doma bija tik 
uzmācīga – gribējās saldu. Vispirms viņa gāja pie gudra-
jām bitēm, bet bites teica, ka katru dienu nāk rekets lāča 
veidā un viss medus tiek sanests lāča alā. Meitenei bija 
Makdonalda bērnu komplekts Happy meal, kas lācim 
ļoti garšo. Viņa paņēma bērnu komplektu ar bērnu rotaļ-

lietu un devās tikties ar lāci uz  lielo alu. Ieraugot lāci, 
meitene ļoti nobijās, jo nebija domājusi, ka lācis ir tik 
briesmīgs. Bet lācis sāka smaidīt, jo viņš krāja Makdon-
alda bērnu komplekta mantiņas. Viņš iznesa lielo medus 
podu un pat palīdzēja meitenei aiznest līdz mājām.

***
Reiz dzīvoja Sprīdītis, Circenītis, Sarkangalvīte un 

nerātns Vāverēns. Visi bija labi draugi. Kādu dienu viņi 
devās uz Lielo mežu un tur satika Vilku, kas bija izsalcis 
un briesmīgs. Tas ļoti sadusmoja Circenīti, un viņš no-
koda Vilkam ūsu. Vāverēns ieklupa Vilkam astē, Vilks 
iekaucās. Sarkangalvīte paslēpās. Sprīdītis ar stabules 
skaņām aizbaidīja Vilku. Visi četri draugi jutās laimīgi 
un pateicīgi cits citam un Dievam.

***
Reiz pa mežu gāja mats. Viņš ļoti baidījās no uguns. 

Aizgāja pie ceļa burves. No izbrīna sasprogojās un sa-
prata, ka nekur nav tik labi kā mājās. Atgriezās dzīvot 
mežā pie uguns.

***
Reiz sensenos laikos dzīvoja sieviete, kura jutās ne-

droša un nobijusies šajā pasaulē. Vienudien viņa nolēma 
iet pasaulē gudrību meklēt, jo viņas māte bij’ sacījusi, ka 
gudrībā ir drošība un laime.

Turpinājums sekos...
***

Reiz dzīvoja Zilonis, kuram likās, ka nekas nav ie-
spējams, jo viņš bija ļoti liels, un kuram visi ceļi bija 
par šauru viņa lielā ego dēļ. Un tāpēc viņš nekur negāja, 
sēdēja mājās un dzēra (dzeramo pegādāja ar Momo heli-
kopteru). Reiz tomēr notika lūzums, jo beidzās alkohols, 
un bija jāiet to meklēt. Un, izejot ārā, viņš ieraudzīja lai-
mīgos ziļoņus. Taču, lai pie viņiem nokļūtu, bija jāsper 
pirmais solis. Un Zilonim bija ļoti bail iet cauri šaura-
jiem vārtiņiem. Kad viņš spēra pirmo soli, izrādījās, ka 
vārtu nemaz nav, tā ir tikai  ilūzija. Un Zilonis iesaucās: 
“Paldies Tev, ilūzija!”

GADĪJUMS  
IZ NOMETNES!

Iebrauc nometnes teritorijā divi lietuviešu puiši. Ska-
tos – nav īsti savējie. Jautāju: – Kā varu palīdzēt?

– Gribam pārnakšņot.
Jautāju: – Vai jūs esat alkoholiķi?
Puiši uz mani paskatās t–ā–ā: tu ko, stulbs esi, vai 

mēs izskatāmies pēc alkoholiķiem.
Saku: – Ja jūs neesat alkoholiķi, šonakt te nakstmājas 

nedabūsiet.
Šie iepleš acis: – Ko?
Es: – Te pasākums anonīmajiem alkoholiķiem.
– Mēs, alkoholiķi!? Tu ko?
– Nu tad brauciet prom!
Protams, viņi nesaprata neko, iesēdās mašīnā, sāka 

smieties un aizbrauca.
Ģirta pieredzēto pierakstīja Sarmīte

STATISTIKA
262 nometnes dalībnieki (AA – 164, “Al-Anon” – 

26, viesi – 24, bērni – 48) no 31 apdzīvotas vietas, no 
kuriem 16 atbraukuši no citām valstīm.

Latvija – 246 (Rīga – 125, Liepāja – 31, Ikšķile – 15, 
Jelgava – 12, Jūrmala – 12, Tukums – 8, Straupe – 6, 
Kandava – 5, Ventspils – 4, pa trim no Cēsīm, Mado-
nas un Stendes, pa divi no  Līgatnes, Salaspils, Ogres, 
Olaines un Priekules, pa vienam no Siguldas, Aizputes, 
Daugavpils, Nīcas, Nīgrandes, Skrundas, Valmieras un 
Valdemārpils)

Lietuva – 14 (Kauņa – 9, Viļņa – 3, Mažeiķi – 2)
Krievija – 1 (Kaļiņingrada – 1)
Ukraina – 1
Vācija – 1 (Berlīne – 1)

***

SPĒLE AR PASAKĀM

AA VASARAS NOMETNE
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Es esmu atbildīgs... 
Ja kāds sauc pēc palīdzības, 
es vēlos, lai AA vienmēr būtu tur. 
Un par to atbildīgs esmu es.

Aicinām AA grupas ievērot 5.tradīciju „Katrai gru-
pai ir tikai viens mērķis – nest šo vēsti alkoholiķiem, 
kuri joprojām cieš”. Mūs gaida:

Pirmdienās un ceturtdienās plkst. 19.00–21.00 
AA grupā „Oāze” Ārstniecības centra telpās Rīgā, 

Vecmīlgrāvja 5. līnijā 26 
Koordinatori: Juris 29222857, Pēteris 29248541 

Šajās AA grupas sapulcēs to klasis-
kajā izpratnē atbilstoši AA 12 tradīci-
jām ir iespēja dalīties savā pieredzē ar 
atveseļošanās programmas pacientiem, 
kuri arī tās apmeklē. 

Bētlemes žēlsirdības mājā Rīgā, Katoļu ielā 14 
Koordinatori: Andrejs 26903982, Ruslans 29804336 
Rehabilitācijas centrā ir iespēja dalīties skaidrības 

pieredzē ar trūcīgajiem, atkarībās un grūtībās nonākuša-
jiem. Iepriekš jāsazvanās ar koordinatoru un jāsaskaņo 
apmeklējuma laiks.

Ja ir nepieciešama informācija vai palīdzība (piere-
dze, bukleti utt.), zvanīt Kristīnei – tālr. 26994028

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 grā-
matas (“Anonīmie Alkoholiķi’’) izdevumā latviešu valo-
dā iekļaut mūsu pašu, Latvijas atveseļojošos alkoholiķu, 
dzīves aprakstus, līdzīgi kā tas ir ASV izdotajā AA Lielajā 
grāmatā.

Otrā iecere – izdot Latvijas atveseļojošos alkoholiķu 
dzīvesstāstus atsevišķā grāmatā, kura būtu nopērkama 
grāmatnīcās.

 Trešā iecere – ideja publicēt tos internetā, AA mā-
jaslapā www.aa.org.lv. Mēs ceram uz lielu atsaucību 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 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 pārstrādāt – ja šodien kaut kas šķiet citādi vai arī 
redzi iespēju uzrakstīt tā, lai ievērotu ieteikto plānu. Bez 
saskaņošanas ar autoriem vecie dzīvesstāsti netiks pub-
licēti.

Veidojot šo darbu, tiks pilnībā ievērots Anonīmo Al-
koholiķu Sadraudzības Divpadsmitās tradīcijas anoni-
mitātes 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!

AA AICINA

12. SOLIS
Šajās AA grupas sapulcēs to klasis-

kajā izpratnē atbilstoši AA 12 tradīci-
jām ir iespēja dalīties savā pieredzē ar 
atveseļošanās programmas pacientiem, 
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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

GRUPAS JUBILEJA
Talsu 

“Sauleskalnam” – 22
Š.g. 30.septembrī Talsu grupa 
“Sauleskalns” svinīgā sapulcē 

atzīmēs 22.gadu jubileju. 
Sapulce sāksies plkst. 19.00 

Multifunkcionālo nodarbību telpās, 
Zvirgzdi–1, Laidzes pag., 
Talsu nov. Tel. 28620882.

Valmieras “Stāvajiem 
krastiem” – 15
Valmieras AA grupa 
“Stāvie krasti” ielūdz 

2015. gada 24. oktobrī plkst.18.00 
uz 15 gadu jubileju 

atpūtas un sporta centrā “Avoti” 
(www.avoti.com): 

atklātā sapulce, maratonsapulces, 
pirts, baseins un dejas. 

Vēlamā dalības maksa – 7 eiro. 
Ieteicams līdzi ņemt groziņus. 

Tālr.: 29254552 (Jānis) un 
29445512 (Sarmis).             

Zvanot uz AA informatīvo 
tālruni 27333523 var saņemt 
informāciju par AA darbību, sa-
pulču norises vietām un laiku.

JŪLIJĀ
Grupu ziedojumi
„Apziņa”, Rīga 20 eiro
Stendes grupa 15 eiro
“Sveču sapulce” 
(par jūniju un jūliju) 50 eiro
„Oāze”, Rīga 10 eiro
“Sauleskalns”, Talsi 5 eiro
„Lāsīte”, Ventspils 10 eiro
„Atziņa”, Dobele 10 eiro
„Imanta”, Rīga  10 eiro
„Magnēts”, Jelgava 10 eiro
„Atkarīgie”, Jelgava 10  eiro
„Dzintarlāse”, Liepāja 10  eiro
„Mazie brāļi”, Rīga   5 eiro
„Atvesļošanās ceļš”, Liepāja 10 eiro
„Ausma”, Tukums  50 eiro
„12 un 12”, Rīga 20  eiro
“CM”, Madona 15 eiro

Mērķziedojums
„ Dārza grupa” – vasaras nometnei 
bērnu pieskatīšanai 50 eiro
“Apziņa” – vasaras nometnei 100 eiro

Skaidrības ziedojums 
Jānis no Dobeles  7 eiro
Kopā 417 eiro

AUGUSTĀ
Grupu ziedojumi
„Dārza grupa”, Rīga 
(par jūliju, augustu) 30  eiro
„Imanta”, Rīga  10 eiro
„Oāze”, Rīga 10 eiro
„Apziņa”, Rīga 20 eiro
“Sala”, Salaspils 10 eiro
„Dzintarlāse”, Liepāja 10  eiro
„Lāsīte”, Ventspils 10 eiro
Stendes grupa 15 eiro
„Ausma”, Tukums  60 eiro
 Atziņa”, Dobele 10 eiro
“Sauleskalns”, Talsi 10 eiro
„Magnēts”, Jelgava 10 eiro
„Atkarīgie”, Jelgava 10  eiro
„Mazie brāļi”, Rīga   5 eiro
 “Dārza grupa” (par septembri) 30 eiro
Stendes grupa 50 eiro

Mērķziedojums
Al-Anon „Saulessvece” – vasaras 
nometnei bērnu pieskatīšanai 4 0 
eiro

Skaidrības ziedojums 
Jānis no Dobeles  1 eiro
Kopā 341 eiro

„Dārza grupa”, Rīga 
(par jūliju, augustu) 30  eiro

PALDIES PAR ZIEDOJUMIEM JŪLIJĀ UN AUGUSTĀ! 

Nākamā Latvijas AA Dienesta 
sēde notiks 2015. gada 10.oktobrī 
plkst. 11–15 Brīvības gatvē 237/2, 
dienas centra “Rīdzene” telpās – ie-
eja ēkas pagalmā esošajā arkā (bla-
kus Vidrižu ielai 3). 

Darba kārtības projekts:
1. 8.koncepcija (lasa Monvīds)
2. Budžeta izpilde uz 01.10.15. 

(ziņo Andris Ž.)
3. Pieredze par vēsts nešanu Lat-

gales reģionā (ziņo Juris E.)
4. AA Kurzemes reģiona grupas 

aktualitātes
5. AA Revīzijas komisijas pilnva-

ru termiņš (ziņo Sanita F.)
6. AA sadarbība ar citām sadrau-

dzībām tradīciju kontekstā (ziņo 
Aivars E.)

7.Rotācija AA Dienestā (ziņo 
Monvīds)

8.AA sadarbība ar Latvijas bib-
liotēkām vēsts nešanā (ziņo Ilze Ķ.)

9. Nākamā AA Dienesta sanākša-
nas datuma noteikšana

Visi Latvijas AA biedri, kurus 
interesē Dienesta darbs, laipni lūgti 
piedalīties!

LATVIJAS AA DIENESTĀ SMEJIES VESELS

– Mīļā, es neesmu dzēris!
– Tad pasaki: Dižā mūža meža eži saož meža rožu 
ražu, daži eži ožot snauž, daži rožu ražu grauž.


