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Vai es domāju, ka esmu alkoholiķe? Nē, nē, 
nē! Pat iedomāties nespēju, ka sieviete, ku-
rai ir labi apmaksāts darbs, jauks dzīvok-
lītis un automašīna, kura labi ģērbjas 
un par sevi rūpējas, kura iet uz kino, 
teātri, ceļo, var būt alkoholiķe. Es 
biju kautrīga un jūtīga, man vien-
kārši bija vāji nervi, es nespēju 
brīžiem izturēt slodzi darbā un 
apkārt valdošo netaisnību… Un 
ik darbdienas vakaru glāze, divas 
man palīdzēja to visu aizmirst un 
iemigt. Piektdienās izklaidējos 
klubos draugu lokā, atlaidu grožus. 
Iedzērušai bija jautri, tikai... arvien 
biežāk neatcerējos, kā tiku mājās... 
Sestdienu rīti atausa arvien paģiraināki, 
lāpījos, zvērēju sev vairs nekad nepiedzerties, 
vairāk par vienu divām glāzēm nedzert... Vērsos pēc 
palīdzības pie dziedniekiem, apmeklēju enerģētiskās dzie-
dināšanas seansus, bet tas nelīdzēja. Nu jau pamatīgi dzēru 
ne tikai piektdienu, bet arī sestdienu vakaros, svētdienās 
lāpījos, pirmdienu rītos uzprišinājos un devos uz darbu. Pat 
nepamanīju, kā pārvērtos – seja pelēka, acis iekritušas... Ja 
kāds ko jautāja darbā – aizbildinājos, ka man ir problēmas 
ģimenē; ja jautāja uz ielas satiktie paziņas – teicu, ka sli-
moju, ka esmu pārstrādājusies… Pēc laika zaudēju darbu 
un pat priecājos par to – vasara, beidzot daudz brīva laika, 
varēšu braukt uz jūru sauļoties... Iestājos bezdarbniekos, 
darbu nemeklēju... Kad beidzās pabalsta izmaksas, pār-
devu mašīnu... Draugi pazuda, lielākoties dzēru viena vai 
kopā ar pirmo un pēdējo reizi satiktiem cilvēkiem... Sevi 
par alkoholiķi joprojām neuzskatīju.

Reiz kaimiņi, atraduši mani nemaņā trepju telpā, bija 
izsaukuši ātros. Es pamodos reanimācijā... Pat negribas 
atcerēties tās sajūtas. Fiziskās mokas bija nieks salīdzinā-
jumā ar garīgajām sajūtām. Milzīgs izmisums, tukšums un 

vientulība... Slimnīcas personāls manu optimis-
mu, nudien, nevairoja, māsiņas skatījās uz 

mani kā nožēlojamu mēslu... Man galvā 
dunēja: draņķe, draņķe... 

Pieteicos rehabilitācijas program- 
mā. Bija ļoti smagi, nespēju ie-
justies grupā. Nepacietībā gaidī-
ju, kad tikšu laukā, es negribēju 
atrasties vienuviet ar tiem cilvē-
kiem, negribēju klausīties viņu 
teiktajā, man joprojām šķita, ka 
es neesmu tāda, kā viņi, ka ar 

mani ir citādi. Vienīgais mierinā-
jums bija informācija, ka alkoho-

lisms ir slimība, kas nav izārstēja-
ma, bet ar kuru var sadzīvot. Brīnums, 

bet dzert tobrīd man negribējās. Un tad 
mūs aizveda uz AA sapulci…

Šoks! “Sveika! Man prieks par tevi! Tu esi īsta-
jā vietā!” – mani apkampa bijusī kolēģe. Seja man kļuva 
sarkana kā biete, no kauna gribējās vai zemē ielīst. “Tā, 
tagad viņa zina, ka es esmu alkoholiķe!” caur smadzenēm 
izšāvās doma. “Kāpēc es te vispār ierados.” Es nespēju to 
pieņemt. Kolēģe vēl kaut ko teica, bet tas manām ausīm 
slīdēja garām, es biju viena ar savu kaunu... Sapulcē runā-
ja arī viņa, stāstīja par to, kā nonākusi AA, kā pieņēmusi 
1.soli. Muti atplētusi klausījos elegantajā sievietē, kādu 
viņu vienmēr biju pazinusi un apbrīnojusi. Apjēdzu: viņai 
ir bijis tāpat kā man, un viņa ir... alkoholiķe. Skaidrā jau 
astoņus gadus dzīvojoša alkoholiķe. Un viņa par to visu 
tik brīvi stāsta! Tātad arī es esmu alkoholiķe. Pēc sapulces 
kolēģe veltīja man vēl minūtes piecas, ilgāk nebija laika, 
jo man vajadzēja atgriezties rehabilitācijas centrā. Nezi-
nu, kā, bet es nomierinājos. Un sākās mans apzinātais ceļš 
uz skaidrību, es vairs nespurojos, ka esmu citāda. 

Pieņēmu, ka esmu slima un ka man jāārstējas, ka ma-
nas zāles ir AA sapulces, AA programma, brāļu un māsu 
atbalsts. Zinu, ka man pašai jātiek skaidrībā ar sevi, ka 
sava sāpe, sava problēma jāizrunā. Sapulcēs man tas ne 
vienmēr izdodas, bieži pasaku ne to, ko gribēju teikt, ru-
nājot uztraucos un man dreb balss. Vairāk atraisos starp-
brīžos, esot kopā ar brāļiem un māsām. Taču no katras 
sapulces paņemu kādu vērtīgu atziņu. Un tas man palīdz 
dzīvot skaidrā – nu jau trīsarpus gadu. Esmu pieņēmusi 
sevi tādu, kāda esmu. Pilnībā es nevaru mainīties, bet es 
varu kļūt labāka – ikdienā strādājot ar AA programmu. Ir 
tik jauki dzīvot skaidrā! Pamosties no rīta bez paģirām! 
Man atkal ir darbs, es atkal labi izskatos... Taču es esmu 
alkoholiķe un apzinos: tikai viens malks alkohola mani 
var padarīt atkal par pļēguri.                             Alkoholiķe I.

CEĻŠ UZ SKAIDRĪBU

PIEŅĒMU, KA ESMU ALKOHOLIĶE

LATVIJAS AA 27 GADU JUBILEJA
“Kalpošana – skaidrības balsts”
2015. gada 7. novembrī Teikas vidusskolā, Rīgā, Aizkraukles ielā 14
Reģistrācija no plkst.14.00
15.00 svinīgā atklāšanas sapulce “Kalpošana – skaidrības balsts”
Programmā:
• maratonsapulces latviešu un krievu valodā;
• “Al-Anon” atklātā sapulce “Uz ko balstās mana atveseļošanās”;
• atpūtas vakars – dejas.
Precīzāka informācija sekos Latvijas AA mājaslapā www.aa.org.lv.
Vēlamais reģistrācijas ziedojums: 5 EUR.
P.S. Plkst.12.00 ekskursija “Rīgas jūgendstils”
Informācija: tālr. 29437594 (Valdis B.)
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2015. gada 12. septembrī notika kārtējā Latvijas 
AA  Dienesta  sēde.  Pēc  7.  koncepcijas  nolasīšanas 
darba kārtībā bija šādi jautājumi:

1. Atskaite par AA vasaras nometnes norisi, AA jubile-
jas saieta sagatavošana 
2. Atskaite par vēsts nešanu cietumos un rehabilitācijas 
centros
3. AA Kurzemes reģiona grupas aktualitātes
4. Dienesta komiteju apvienošana
5. AA Kurzemes reģiona grupas sēžu apmeklēšana
6. Ceturtās un Septītās tradīcijas darbība AA grupās
8. Vēstules projekts Latvijas bibliotēkām saistībā ar AA
9. Nākamās AA Dienesta sanākšanas datuma noteikšana

AA vasaras nometnes norise, 
AA jubilejas saieta sagatavošana

Par šo jautājumu ziņoja Valdis B. Vasaras nometnē 
piedalījās 262 dalībnieki: 164 AA, 26 “Al-Anon”, viesi, 
46 bērni. Valdis norādīja: tā kā bija vairākas lielās teltis, 
telpu bija pietiekami. Vēlams turpmāk vasaras nometnē 
maratonsapulču tēmas izziņot pirms sapulcēm. Tiem, 
kuri atbrauca piektdienā, bijis sarežģīti iekļauties no-
metnes programmā, jo, piemēram, viņi nevarēja piedalī-
ties slēgtajās nodarbībās par dusmām. Dienestā izraisī-
jās karstas diskusijas par to, no kā būtu ņemama dalības 
maksa un vai šo maksājumu vispār var saukt par dalības 
maksu vai ziedojumu. Vasaras saieta organizatoriem 
ieteicams pārdomāt, kā vasaras nometnē izīrēt telpas 
nakšņošanai – priekšroka izīrēt mājiņas būtu dodama 
lielākām ģimenēm ar mazākiem bērniem. Varētu rīkot 
arī loteriju. Finansiāli nometne noslēgusies ar plusu. 
Dienesta biedri bija apmierināti ar nometnes norisi un 
pieņēma zināšanai Valda B. ziņojumu.

Valdis B. iepazīstināja klātesošos ar rudens jubilejas 
saieta tāmi. Pasākums notiks Teikas vidusskolā. Vēlamais 
ziedojums varētu būt 5 eiro. Valdis norādīja, ka tiek gata-
vots līgums par telpu nomu. Dienests noteica vēlamo da-
lības ziedojumu 5 eiro apmērā, kā arī apstiprināja tāmes 
projektu un saieta tēmu “Kalpošana – skaidrības balsts”.

Atskaite par vēsts nešanu cietumos 
un rehabilitācijas centros

Kristīne B. informēja, ka sapulces notiek Iļģuciema 
sieviešu cietumā, Liepājas un Brasas cietumos. Ir sa-
rakste ar Centrālcietuma administrāciju, Jēkabpils cie-
tums tiek slēgts, Daugavpils grupa reizēm aizbrauc uz 
cietumu un novada sapulces. Ieslodzījumu vietu pārval-
de izteikusi vēlēšanos sadarboties ar AA, lielu šķēršļu 
sadarbībai nav. Aktuāls ir jautājums par informācijas 
izvietošanu policijas iecirkņos. 

Dienests pieņēma zināšanai Kristīnes B. ziņojumu.

AA Kurzemes reģiona grupas aktualitātes
Tā kā neviena pārstāvja no Kurzemes reģiona grupas 

Dienesta sēdē nebija, šis jautājums netika izskatīts. 

Finansists Andris Ž. norādīja, ka Sanita F. (Revīzijas 
komisija) lūgusi informēt, ka Revīzijas komisijas locek-
ļu kalpošanas ilgums ir divi gadi, vajadzētu apsvērt kal-
pošanas termiņu pagarināt uz trīs gadiem. Nolemts šos 
jautājumus apspriest nākamajā Dienesta sēdē.

Dienesta komiteju apvienošana
Gita T. norādīja, ka viņa darbojas bez “degsmes” Ko-

mitejā sadarbībai ar profesionāļiem un nevar turpināt 
darbu, kurā nejūt patiesu interesi, līdz ar to būtu labi 
veidot vienotu komiteju sadarbībai ar sabiedrību un pro-
fesionāļiem. Līdz ar to aktuāls kļūst jautājums par rotā-
ciju. Raimonds L. norādīja, ka AA Dienestā pirms tam 
apspriež kandidatūras, ideāli, ja kandidātu uzrunā tas, 
kurš aizrotē no amata. Andris Ž. norādīja, ka 2016. gadā 
paredzētā lielā kalpotāju rotācija ir satraucoša. Aivars E. 
izteicās, ka kāds var turpināt pildīt savus pienākumus; 
ļoti svarīgas ir darba grupas, viņš var tajās darboties, arī 
nebūdams komitejas vadītājs. 

Dienests pieņēma zināšanai Gitas T. ziņojumu.

AA Kurzemes reģiona grupas 
sēžu apmeklēšana

Par šo dienas kārtības jautājumu ziņoja Aivars E. Līdz 
šim apmeklējums ir bijis brīvprātīgs. Aivara priekšli-
kums – izveidot apmeklējumu grafi ku. Jāizlemj arī par fi -
nansēm. Aivars norādīja, ka Dienesta pārstāvjiem ceļu va-
rētu apmaksāt, bet viesnīcu ne. Dienesta sēdē operatīvi tika 
izveidots AA Kurzemes reģiona sēžu apmeklējumu grafi ks 
un nolemts, ka no Latvijas AA budžeta pārstāvim tiks ap-
maksāti transporta izdevumi autobusa biļetes vērtībā.

4. un 7. tradīcijas darbība AA grupās
Bija plānots, ka par šo jautājumu ziņos Pēteris T., diem-

žēl viņš nebija ieradies, tādēļ jautājums netika skatīts. Tā 
kā Latvijas AA biedrības statūtos kā strīdus izskatīšanas 
institūcija ir paredzēta Revīzijas komisija, Dienests nolē-
ma lūgt Revīzijas komisiju izskatīt Pētera T. jautājumu. 

Vēstules projekts Latvijas bibliotēkām 
saistībā ar AA

Literatūras komitejas vadītāja Ilze Ķ. klātesošajiem iz-
dalīja vēstules projektu par AA literatūras piedāvājumu 
Latvijas bibliotēkām. Ilze norādīja, ka tekstu vēlams ko-
riģēt, lai tas atbilstu AA garam, un Dienests pēc diskusi-
jām veica korekcijas vēstulē. Dienestā diskusiju izraisīja 
vēstulē minētais literatūras apjoms, ko Latvijas AA pie-
dāvā bibliotēkām, jo sākotnēji paredzētā bukletu sūtīšana 
papildināta ar AA grāmatu sūtīšanu bez atlīdzības.

Dienests nolēma šo jautājumu pārcelt uz nākamo 
sēdi: tiks lemts, cik daudz grāmatu un bukletu sūtīt 
bibliotēkām.

AA Dienesta nākamā sēde notiks 2015. gada 10.ok-
tobrī plkst.11.00.

Latvijas AA Dienesta vadītājs Monvīds

LATVIJAS AA DIENEST Ā

AA DIENESTA 12. SEPTEMBRA SĒDĒ
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2.-5. jūlijā ASV, Atlantā, Džordžijā, 
anonīmie alkoholiķi no visas pasaules 
pulcējās uz AA 80 gadu svinībām 
„80 gadi – laimīgs, priecīgs un brīvs”. 
Apmēram 65 000 skaidrā dzīvojošu 
cilvēku, viņu vidū arī deviņi no Latvijas. 
ASV pieredzētajā dalās Astrīda no Rīgas.

“Atlantā biju no 1. līdz 6. jūlijam kopā ar vēl piecām 
māsām no Latvijas. Tās bija rotaļīga prieka pilnas un 
neaizmirstamas dienas, jo tur notika svinēšana par godu 
AA 80 gadu dzimšanas dienai. Bija gan ballīte, gan ka-
rogu jeb atklāšanas ceremonija, vecbiedru sapulce un 
noslēguma daļa. 

Ir tik daudz iespaidu, pārdomu un prieka, ka šis pie-
dzīvojums mani bagātinās vēl ilgi.

Jutos piederīga, savējā, tāpat kā mūsu Latvijas pa-
sākumos, kur cits citam esam kā ģimene. Atlantā mī-
lestības viļņojumu izjutu vēl īpašāk, likās, ka pilsēta ap 
studentu kopmītnēm un Olimpisko parku ir tikai mūsē-
jā. Jau pēc divām dienām viss šķita pazīstams – ēdnī-
ca, veikaliņš, parks. Sākumā uz tikšanās vietu braucām 
tramvajā, vēlāk gājām kājām (20–25 min.)

Trešdienas vakarā, gaidot AA māsas, jau lidostā saju-
tu silto, sutīgo, patīkamo Atlantas gaisu, kas mani nepa-
meta, kamēr vien biju ASV. Man ļoti patika būt siltuma 
apņemtai gan tiešā, gan pārnestā nozīmē. Mums, katrai 
no sešām māsām, bija atsevišķa istaba.

Ceturtdien reģistrējāmies –– gājām cauri gariem 
gaiteņiem, pa slīdošajām kāpnēm uz leju, atkal uz leju, līdz 
nonācām lielā zālē, kur brīvprātīgie konsultanti spilgtos 
kreklos mūs sagaidīja. Vēlāk atpakaļ uz mājvietu – paēst. 
Ēdnīcā bija brīva izvēle – putras, biezeņi, dārzeņi, gaļa, 
maizītes, augļi, saldējums, kafija, sulas – ēd, ko gribi un 

cik gribi, jo par visu jau samaksājām – vidēji 10$ par 
ēdienreizi. Un vēl garšīgā Starbucks kafija. ☺ 

Tātad – ēdām, gājām, dejojām, priecājāmies, klau-
sījāmies, atpūtāmies, piedalījāmies, gājām, gājām, gā-
jām… Nosoļojām ļoti daudz, vakarā – tikai izgulēties! 

Par sapulcēm un lielajiem MEETINGiem… Mana 
angļu valoda ir minimāla – elementāras lietas jau sapro-
tu, bet sapulcēm valodas zināšanu nepietiek, tādēļ ap-
meklēju tikai tās sapulces, kurās runāja krievu valodā. 
Tajās bija cilvēki no Krievijas, kuri adaptējušies kādā 
no ASV pilsētām, diemžēl ASV dzīvojošos latviski ru-
nājošos nesastapu.

Blakus esošajā viesnīcā Omnia bija speciāla istaba 
Baltijas valstu  dalībniekiem. Tur satikām daudz lietu-
viešu un vienu latvieti – Māri. Daudziem alkoholiķiem 
līdzi bija “Lielā grāmata” un/vai “Ikdienas pārdomas”. 
Vienas māsas pārdomu grāmatā ierakstīju savas skaidrī-
bas uzsākšanas datumu! Uz pasākumu bija ieradušies arī 
divi mūsu brāļi no Latvijas un kopā ar viņiem bija Joy no 
Minesotas pilsētas, kuram arī bija līdzi “Lielā grāmata”. 
Viņš daudz laika veltīja mums, alkoholiķiem no Latvijas. 
Pašam jau vairāk nekā 20 gadu skaidrība. Izpalīdzīgs, sa-
protošs, līdzjūtīgs AA biedrs, no kura var gūt daudz laba. 
Piemēram, to, ka literatūras lasīšana ir ļoti nopietna no-
darbošanās, kas var mani tikai un vienīgi stiprināt. 

Esmu daudz domājusi par ASV alkoholiķiem un sa-
pratusi, ka man ir, ko mācīties no viņiem. Tas tiešām 
bija iespaidīgi, kad visa lielā auditorija kopā ar spīkeru 
atkārtoja citātus no “Lielās grāmatas”. Jutu, ka amerikā-
ņi ir kustībai nopietni, dziļi piederoši. Viņiem tas ir pa 
īstam, bez šaubīšanās. 

Jubilejas pasākums bija brīnišķīgs un ļoti labi organi-
zēts. Par visu bija padomāts – brīvprātīgie palīgi, suve-
nīri, dzeramais ūdens, programma utt. Grandiozi un pār-
liecinoši AA jubilejas tiek svinētas jau kopš 1950. gada. 

Brauciens zirga pajūgā no pilsētas centra līdz mājvie-
tai arī bija jautrs un skaļš, mazais pajūgs bija pārpildīts 
ar dziedošiem alkoholiķiem no Latvijas.

Dalībnieki cits citam dāvināja piemiņas suvenīrus, 
pārsvarā karodziņus un nozīmītes. Mūsu dāvana bija 
grāmatzīme ar Rīgas panorāmu un lūgsnu latviešu un 
angļu valodā.

Apskatījām arī lielo ūdens parku Georgia aquarium, 
zivis – maziņas un ļoti lielas, krāsainas un melnbaltas. 
Delfīnu priekšnesums bija saistošs ar stāstu, ātrumu un 
ļoti lielu slapjumu pirmajās skatītāju rindās…

Paldies par iespēju piedalīties kopā ar Latvijas AA 
grupu biedriem. Novēlu katram AA dalībniekam izbau-
dīt un būt klāt līdzīgā pasākumā!”

Astrīda ,  6,5 gadi skaidrā

AA – 80

AA MĪLESTĪBAS VIĻŅOJUMS ATLANTĀ

KINOVAKARI
AA grupa “Dzīvīte, dzīvīte” aicina uz AA kinovakariem katra mēneša pēdējā piektdienā gru-

pas sapulces ierastajā laikā un vietā – Rīgā, Vidrižu ielā 3 (Rīgas Vidzemes priekšpilsētas  
Sociālā dienesta Brīvprātīgo centra ēkā). No plkst.18.30 minūtes 20–30 filmas (tēva Mārtina filmas  

un par AA) skatīšanās, pēc tam iespēja dalīties savās pārdomās, iespaidos un sajūtās...



MAINĪTS SAPULCES NORISES LAIKS
Kopš š.g. oktobra AA grupa “Skaidrais ceļš” (latv. val.) svētdienās pul-

cējas  no  plkst.  16.30  līdz  18.30. Trešdienās sapulce ierastajā laikā – no 
plkst. 19.00 līdz 21.00. Adrese: Rīgā, Mazajā pils ielā 2. Sīkāka informāci-
ja:  Andris 20406724, Māris 28485237 vai Harijs 26377905, e-pasts: skaid-
rais.cels@inbox.lv; birojs007@inbox.lv.

Zvanot uz AA informatīvo tālruni 27333523
var saņemt informāciju par AA darbību, 

sapulču norises vietām un laiku.
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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

Grupu ziedojumi
„12 un 12”, Rīga 30 eiro
„Atveseļošanās ceļš”, 
Liepāja 10 eiro
“CM”, Madona 10 eiro
“Risinājums ir”, Ikšķile 
(par augustu) 20 eiro
„Apziņa”, Rīga 20 eiro
„Oāze”, Rīga 10 eiro
„Dzintarlāse”, Liepāja 10 eiro
„Lāsīte”, Ventspils 10 eiro
„Ausma”, Tukums  60 eiro
“Sauleskalns”, Talsi 10 eiro
“Saule”, Sigulda 250 eiro
“Nadežda”, Rīga 10 eiro
Ķekavas grupa 30 eiro
„Imanta”, Rīga  10 eiro
“Piena ceļš”, Stende 20 eiro
„Atziņa”, Dobele 10 eiro
„Magnēts”, Jelgava 10 eiro
„Mazie brāļi”, Rīga 5 eiro

“Rīta grupa”, Rīga 35 eiro
„Atkarīgie”, Jelgava 10 eiro
“CM”, Madona 10 eiro

Mērķziedojumi
Vasaras nometnes laikā – 
cietumiem 20 eiro

Skaidrības jubilejas ziedojumi 
Reinis no Stendes  4 eiro
Ivita no Stendes  2 eiro
Pēteris no Stendes  1 eiro
Jānis Š. no Stendes  1 eiro
Vilnis no Tukuma 22 eiro
Normunds 8 eiro
Vilnis no Dobeles 14 eiro
Inga A. no Liepājas 
(15 gadu jubileja) 30 eiro

Kopā 692 eiro

“Rīta grupa”, Rīga 35 eiro

PALDIES PAR ZIEDOJUMIEM SEPTEMBRĪ! 

SVEICAM JUBILĀRUS!

AUGUSTĀ
Rolands no Rīgas – 1 gads
Indra no Siguldas – 3 gadi
SEPTEMBRĪ
Hevijs no Rīgas – 1 gads 
Ivars no Rīgas – 5 gadi
Dana no Rīgas – 8 gadi
Larisa no Siguldas – 1 gads
Andris V. no Jēkabpils – 8 gadi
Vilnis no Dobeles – 14 gadi 
Igors no Ventspils – 4 gadi 
Andris no Ventspils – 3 gadi  
Juris no Rīgas – 8 gadi 
Guntars no Rīgas – 6 gadi 
Dins no Rīgas – 4 gadi 
Vinete no Rīgas – 11 gadi 
Ligita no Rīgas – 11 gadi

Sveicam arī tos, par kuriem gru-
pas nesniedza ziņas!

KĻŪDAS LABOJUMS
Sveicam Vitu no Rīgas skaidrības 
6 gadu jubilejā š.g. jūlijā! Redak-
cija atvainojas Vitai par “Vīn-
ogas” š.g. septembra numurā kļū-
daini publicēto skaidrības laiku.

GRUPU JUBILEJAS

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). 

“Rīta grupai” – 4
Rīgas AA “Rīta grupas” 

četru gadu jubilejas sapulce 
2015. gada 31. oktobrī 

Svētā Pāvila baznīcas pagrabiņā 
Rīgā, Deglava ielā 1. 
Sākums plkst. 12.00.

Atgādinām, ka “Rīta grupas” 
sapulces notiek ik darbdienas rītu 

plkst. 8.00–9.00 un sestdienās 
plkst. 9.00–10.00  Rīgā, 

A. Deglava ielā 10. 

***

VAI TU JAU 
IESŪTĪJI SAVU 
DZĪVESSTĀSTU?
Mūs interesē tieši Tava pieredze, 
tieši Tavs dzīvesstāsts! 
Uzraksti un izstāsti to mums!
Tava pieredze var nest labumu 
un dot cerību tiem, kuri vēl joprojām cieš.

Sīkāka informācija “Vīnogas” š.g. septembra numurā. 
Uz jautājumiem par šo darbu atbildēs Mārtiņš – tālrunis 27122417, 
e–pasts dzivesstasts@aa.org.lv. 


