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2015. gada novembris Nr. 211

DZĪVESSTĀSTS

BURVIS NELĪDZĒJA, AA GAN 
Manā ģimenē alkohols tika lietots daudz, un skandāli 

bija manas ģimenes ikdiena, kad vecvecāki, reizēm arī 
tēvs un māte, cits citam bruka virsū; tiku arī “aizmirsts” 
dārziņā. Kad man bija pieci gadi, vecāki izšķīrās, un 
māte kopā ar mani un brāli pārcēlās uz citu vietu. Ie-
stājās mierīgāks periods. Taču emocionāli biju traumēts, 
nedrošs, man bija bail no pamatīgi iereibušiem cilvē-
kiem. Līdz 15-16 gadu vecumam domāju, ka es nekad 
nepīpēšu un nekad nelietošu alkoholu. Man likās, ka to 
dara tikai idioti. Taču vēlāk es darīju abas šīs lietas, un 
vienu no tām daru joprojām – par laimi, tā nav dzeršana.

Stipro alkoholu pagaršoju salīdzinoši diezgan vēlu, 
gados sešpadsmit. Tas bija 1.septembrī. Kā man garšoja! 
Un mana pasaule mainījās. Es biju atradis jaunu dzīvi, 
kurā nebiju mazs un melns, kurā nebija kauns runāt un 
iet klāt cilvēkiem, vairs nebiju mazvērtības kompleksu 
nomākts. Iedzēris es uzreiz paliku drosmīgs, skaists utt.

Lai gan pirmā reize beidzās, kā jau parasti beidzas 
kārtīgas piedzeršanās – ar “poda mīlēšanu” utt. –, es tie-
šām biju laimīgs jau divas stundas pēc tam. Nebija nekā 
cita, kas man patiktu labāk, visa dzīve tika pakārtota 
dzeršanai. Darīju to katrā nedēļas nogalē. 

Pēc desmit gadiem man likās, ka jābeidz dzert. Es 
nebiju noturējies skaidrā ilgāk par desmit dienām. Ap-
mēram no 18 gadu vecuma reizēm iedomājos, ka esmu 
alkoholiķis, taču manī nebija panikas. Bija pat lepnums, 
ka beidzot esmu atradis sevi. Tad arī sāku skaitīt dienas, 
cik varu noturēties nedzēris. Protams, vai es tās skaitīju, 
bija atkarīgs no paģiru smaguma. 

Bija mainījušies arī ārējie faktori – no dzērāja ģime-
nes bērnībā es biju nonācis labi situētā stāvoklī, jo māte 
izmācījusies dabūja labu darbu un aprūpēja mūs ar brāli. 
Alkohola ziņā ģimenē nekādu problēmu nebija vispār, ja 
neskaita mani. Un, kopš sākām dzīvot labi, dzīve, pārsva-

rā manas mātes veidolā, ir metusi manā virzienā dažādas 
iespējas: mācīties tur un tur, strādāt tur un tur… Un es 
to visu nodzēru. Ne tikai naudas izteiksmē. Kaut kur ne-
ierados, nogulēju, man bija vienalga. Dusmojos uz māti, 
jo uzskatīju, ka viņa savu mīlestību un laiku, ko varētu 
veltīt man un brālim, velta darbam un tik pretīgai lietai kā 
nauda, kas vispār nav vajadzīga. Man tas šķita idiotiski. 

Mani izmeta no kādām trim skolām. Pabeidzu tādu, 
kurā mācījās daudzi tieši tādi paši kā es, kuru vecākiem 
bija kaut kāda nauda un kurus nevienā citā mācību ies-
tādē īsti neņēma pretī. Skolu kaut kā pabeidzu, izvilkts 
aiz matu galiem. 

Man tika dota iespēja mācīties gadu ārzemēs, citā 
kontinentā. Jau pirms braukšanas sapratu, ka nespēju 
kontrolēt savu dzeršanu, ka vajadzētu sākt jaunu skaistu 
dzīvi vietā, kur nevienu nepazīstu. Protams, ka tas ne-
nostrādāja. Es aizbraucu, un, gadu dzīvojot tālu prom 
no visa ierastā, iemācījos dzert viens pats. Tur nebija 
neviena, kam jāatskaitās, varēju mierīgi dzert un bau-
dīt, gremdēties, no šī brīža skatpunkta raugoties, stulbā 
nostalģijā, dzert, žēlot sevi un rakstīt vēstules savam pu-
deles brālim brālēnam uz mājām. Protams, kaut ko no-
derīgu tur iemācījos, galīgi zemē metams tas laiks nav. 

                                         u 2. lpp.

Uz tikšanos! Sīkāka informācija 2.-3. lpp.

Šmigā nav ne vainas,  
bet skaidrā prātā  

ar tādiem cilvēkiem  
īsti parunāt nevar 
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t 1. lpp.
Dienās, kad nemocīja pārāk smagas paģiras vai arī 

biju nolēmis uzsākt “jaunu, skaistu dzīvi” mācības to-
mēr apmeklēju. 

Vēl interesanta detaļa: pirms aizbraucu, alkoholis-
ma izraisītu seku dēļ nomira mans tēvs – samērā jauns,  
45 gadu vecumā. Viņš bija plosta dzērājs, laiku nedzē-
ra, tad atsāka, un viņa nāve mani tā dīvaini ietekmēja. 
Manai, viņa dēla, loģiskai reakcijai vajadzētu būt tādai: 
tēvs nomira dzeršanas dēļ, tad man nevajadzētu dzert. 
Taču acīmredzot sāpes, skumjas bija tik lielas, ka arī bē-
rēs es pat īsti neraudāju, gribēju, lai ceremonija ātrāk 
paiet, lai mielasts ātrāk beidzas. Pēc tam abi ar brālēnu 
aizbraucām uz laukiem piedzerties. Dzērām trīs dienas. 
Tā nebija sērošanas dzeršana, tā bija ballīte... Un es biju 
dusmīgs uz visu pasauli.

Kad atrados ārzemēs, kādu dienu likās, ka tūdaļ man būs 
sirdstrieka. Nebiju divas dienas dzēris, biju tā kā atgājis, 
pēkšņi sāka trīcēt rokas, likās, ka sirds ne tā pukst. Aizveda 
mani uz slimnīcu. Dakterim bija tikai divi jautājumi:

– Vai tu lieto alkoholu?
Teicu: – Jā. 
– Un vai tu pīpē zāli?
Es teicu: – Reizēm.
– Skaidrs. Panikas lēkme. 
Panikas lēkmes kļuva par manu ikdienu. Un bailes 

no bailēm – par manu nomācošāko dēmonu. Laika gaitā 
atklāju: kad man sākas trīce, šakālis (tā es saucu bailes, 
kas uznāk) – vajag iedzert, un paliek labāk. Šīs panikas 
lēkmes turpmāk caurvija manu dzīvi, un es tās “veik-
smīgi ārstēju” ar vēl lielāku dzeršanu. Iegāju tādā kā ap-
burtajā lokā: jo vairāk dzēru, jo vairāk man bija bail; jo 
vairāk man bija bail, jo vairāk dzēru.

***
Pēc gada, atgriezies Latvijā, nezināju, ko darīt. Man 

saka: brauc mācīties uz universitāti kaimiņvalstī. Aiz-
braucu, atkal domādams: būšu jaunā vidē, jaunā vietā, 
jaunos cilvēkos, tur es nedzeršu. Mana nedzeršana bei-
dzās pirmajā nedēļā. Četru gadu laikā tas aizgāja kos-
mosā. Tālu prom no mājām, mācības no pirmdienas līdz 
ceturtdienai, no piektdienas līdz svētdienai brīvs. Lielā-
kā daļa latviešu studentu brīvdienas pavadīt brauca uz 
Rīgu. Otrdien sākām dzert, trešdien, ceturtdien uz lekci-
jām negāju, aizbraucu uz Rīgu, piektdien dzēru, sestdien 
dzēru. Kad māte teica: tu par daudz dzer, atbildēju: es 
braucu, mācos tur nedēļu, un atbraucis nevaru atpūsties? 
Pat nezinu, kam un ko centos iestāstīt.

Universitāti nepabeidzu. Atbraucu pēc četriem gadiem 

mājās, nolēmis: dzīvošu Latvijā un nedzeršu Latvijā. Aps-
tākļi izkārtojās tā, ka dzīvoju viens pats dzīvoklī Rīgas cen-
trā. Atkal domāju: būs jauna skaista dzīve. Protams, nekāda 
skaistā skaidrā dzīve nesanāca – biju viens, visapkārt pude-
les brāļi. Taču gadu gaitā dzeršanas baudas moments bija 
sarucis līdz minimumam. Ilgojos, kad varēšu iedzert, pēc 
tam pirmās divas glāzes, un viss – tumšs, nav nekā. Pamos-
tos no rīta. Tā tās dienas ritēja, un beigās vienīgā diena, kad 
nedzēru, bija trešdiena, jo no ceturtdienas līdz svētdienai 
varēju dzert bez bēdu, pirmdien bija baigi sūdīgi, otrdien 
bija baigi sūdīgi, trešdien varēju jau pakustēties... 

Vienīgais, kas tajā brīdī  
man bija – sapulcēs  

dzirdētā un skandētā 
lūgšana. Un es to skaitīju

No plkst. 14.00 Reģistrācija
15.00–16.30 Svinīgā atklāšanas sapulce 

“Kalpošana – skaidrības balsts” 
16.30–17.00 Kafijas pauze
17.00–18.30 AA sapulces “Kalpošanas – 

skaidrības balsts” turpinājums
17.00–18.30 “Al-Anon” atklātā sapulce “Uz 

ko balstās mana atveseļoša-
nās” 

18.30–19.00 Kafijas pauze 
20.00–1.30 Maratonsapulces
20.00–1.30 Atpūtas vakars, dejas 
01.30–2.00 Telpu atbrīvošana

Vēlamais reģistrācijas ziedojums: 5 EUR.
Sīkāka informācija pa tālr. 29437594 (Valdis B.)

BEZMAKSAS EKSKURSIJA ar gidu latviešu valodā!
Plkst. 12.00 notiks ekskursija “Rīgas jūgendstils”. 
Pulcēšanās Vērmanes dārzā pie Krišjāņa Barona pieminekļa. 
Interesentus, lūdzu, iepriekš pieteikt dalību Valdim B. (tālr. 29437594).
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Bailēs, ka panikas lēkme nesākas, kad esmu uz ielas, 
vilcienā vai trolejbusā, sāku nesāt līdzi alkoholu. Nevis 
pudeli alkohola, bet jaucu kokčiku limonādes pudelē – 
lai neviens nesaprot, ko dzeru. Cik varēju, turējos, bet, 
kad bija jādzer, tad bija jādzer. Citreiz pat dzert nevaja-
dzēja, kokčika klātbūtne vien deva sirdsmieru.

***
Sāka likties, ka man apkārt ir vieni vienīgi kodēji, al-

kaši. Normāliem džekiem, ar ko universitātē kopā dzē-
rām, ir darbs, sieva un bērni, viņiem nav laika man, un 
man paliek tie sabiedrības pabiras. Šmigā nav ne vainas, 
bet skaidrā prātā ar tādiem cilvēkiem īsti parunāt nevar. 

Es necietu sevi, un līdz ar to sāku neciest cilvēkus, 
kas bija man apkārt. Bija man arī dažas īslaicīgas attie-
cības, un es necietu arī draudzenes, lai gan viņas bija 
normālas meitenes, nevis alkoholiķes. Necietu tāpēc, ka 
viņas bija kopā ar mani. 

Kad man bija 26 gadi, šķita, ka kaut kas jādara. Gada 
sākumā mātei pateicu, ka man ir problēmas ar alkoho-
lu, vai var kaut kā palīdzēt. Tajā laikā arī viņai, manu-
prāt, jau bija sākušās līdzīgas problēmas; pieļauju, ka 
daļēji arī manas uzvedības ietekmē. Viņa aizsūtīja mani 
pie kaut kāda pūšļotāja. Aizgāju. Viņš būra, staigādams 
man apkārt, pēc seansa teica, ka esot dažas problēmas 
ar iekšējiem orgāniem, bet... viss vēl nav tik traki, to-
mēr vajadzētu piebremzēt. Nav jāatmet pavisam, vienu 
divus aliņus vari iedzert, bet vairāk gan nevajag. Līdzko 
viņš to pateica, sapratu, ka nauda ir izmesta vējā. Jo es 
jau zināju, ka tāda vienība “viens divi aliņi” neeksistē. 
Un pēc dienas atsāku dzert. “Burvja” recepte brīnumai-
nā kārtā nenostrādāja.

***
Pienāca aprīlis, biju atlāpījies pēc kārtējā kodiena un pa-

manījos pirmo reizi noturēties skaidrā divas nedēļas. Ne 
ar vienu nesatikos, tupēju savā dzīvoklī, strādāju. Laukā 
silts un saulains pavasaris, jutos labi, bet sapratu, ka tuvo-
jas moments, kad tūlīt būs jāiet dzert, ka es nezinu, kā to 
novērst. Tā bija pirmā reize, kad pats izlēmu kaut ko darīt 
savas skaidrības labā. Internetā atradu narkologa kontakt-
tālruni, piezvanīju un aizgāju. Man uzdeva jautājumus pie-
cus: vai tev rados ir alkoholiķi?, cik bieži lieto alkoholu?...  
Diagnoze – alkoholisms. Vizīte ilga piecas minūtes, dakte-
re pat nepaņēma naudu, ieteica rehabilitāciju. 

Ārstniecības iestādē biju nevis tradicionālās 28 dienas, 
bet tā sauktajā motivācijas nodaļā. Un tā es vēl 10 dienas 
noturējos skaidrā. Uz motivācijas nodaļu atnāca kāds 
vīrietis, kurš stāstīja, ka nedzer 10 gadus, citi ejot uz AA, 

bet viņš vienkārši pats nedzerot. Likās forši: es arī gribu 
būt tāds. Savukārt nākamajā dienā ieradās divas sievietes 
no AA, ar viņām nekā kopīga vispār nesaskatīju. Man 
likās: lai mani pierunātu, vajadzētu atsūtīt mana vecuma 
cilvēku ar līdzīgām interesēm, līdzīgu stāstu... Joka pēc 
vienai paprasīju telefona numuru. Kaut kur pakausī 
tomēr bija doma par plānu B, kas noderētu gadījumā, ja 
skaidrību ar paša spēkiem saglabāt neizdosies.

Pēc rehabilitācijas devos mājās, sarunājis ar psiho-
loģi, ka iešu pie viņas uz terapiju reizi nedēļā. Braucu 
un domāju: atgriežos savā dzīvē, un man nav īsti pie kā 
turēties skaidrībā, es nezinu, ko vakarā darīt. Un pie-
zvanīju māsai no AA, kuras numuru biju paņēmis. Sa-
runāju iet uz sapulci. Man piebiedrojās vēl viens džeks 
no motivācijas nodaļas. Viņš gan uz nākamo sapulci 
neieradās, pēc tam zvanīja, piedāvāja iedzert. Kad at-
teicos, gribēja aizņemties naudu. Tā mūsu nesen iesā-
kusies draudzība beidzās. 

Un tā sākās mans skaidrības ceļš. 

***
Manas pirmās skaidrības nedēļas bija piepildītas: rei-

zi nedēļā gāju pie psihologa, divas – uz AA sapulcēm. 
Ar psiholoģi varēju runāt par ģimenes lietām, perso-
niskajiem pārdzīvojumiem, bet nevarēju runāt par al-
koholismu, jo šķita, ka viņa mani īsti nesaprot. Un es 
nodalīju: AA ir manai slimībai, bet terapija – papildus.  
Pie psihologa gāju trīs gadus, sapulces apmeklēju jopro-
jām – nu jau vairāk nekā astoņus gadus. 

Grupā tiku uzņemts atsaucīgi, man nāca klāt: vai gribi 
izdalīt medaļas? Un es uzreiz sāku kalpot sīkās lietās. 
Tolaik jūra šķita līdz ceļiem, visu idealizēju. 

Protams, bija visādas robežsituācijas. Satikos ar cil-
vēkiem, ar kuriem reiz kopā dzēru. Tomēr pēc pāris rei-
zēm sapratu, ka tā apdraudu savu skaidrību. Daži torei-
zējie draugi nodzērās, un es nezinu, kur viņi ir, jo mums 
vairs nebija nekā daudz kopīga. Sākumā viņi man zva-
nīja piektdienu vakaros: nu, davai, ko darām? Un es tei-
cu: neko. Tad zvanīja sestdienas rītā: eu, klausies, vari 
atnest? Mums grūti aiziet. Un es gāju un nesu. Vienreiz, 
otrreiz, tad sapratu, ka jūtos sūdīgi – šie sēž un lāpās, bet 
man nav nekāda prieka. Jā, man ir palikuši daži draugi 
no tā laika, protams, tie, kuri nav nodzērušies, kuri vai 
nu pārtrauca dzert, vai arī nav alkoholiķi. 

Sākumā man bija liela pretestība pret Lielo grāma-
tu, pret AA dibinātāju pieminēšanu sapulcēs, nespēju 
pieņemt, ka AA cits citu sauc par brāļiem un māsām... 
Tas, ka paliku grupā, nevis aizgāju, varbūt parāda manu 
toreizējo bezcerību. Pieļauju, ka pirmajās sapulcēs iztei-
cos sarkastiski, taču neviens neaizrādīja, bija saprotoši. 
Tagad zinu, ka ar tādu attieksmi nebiju ne pirmais, ne 
pēdējais. Pamazām to visu pieņēmu. Pieņēmu arī Aug-
stākā spēka ideju.                                              u 4. lpp.

Ja nedēļas divas netieku  
uz sapulcēm, jūtu, ka mana 

domāšana aizbrauc pa 
nepareizām sliedēm

Maratonsapulces: Latviešu valodā
20.00–21.00 “Pagaidu sponsorēšana kā 
 atveseļošanās”  (Māris Ķ.)
21.00–22.00 “Dusmas kā drauds skaidrībai” (Uldis D.)
22.00–23.00 “Izdegšana kalpojot” (Monvīds)
23.00–24.00 “Pretējā dzimuma nozīme manā   
 atveseļošanās procesā”
 Krievu valodā
20.00–21.00 “Atlaid un ļauj Dievam” (Igors)
Klase Nr.3
19.30–20.30 Iespējama sapulce angļu valodā
21.00–23.00 Projektors ar filmām no AA-80 jubilejas  
 svinībām (ASV, Atlanta)
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t 3. lpp.
Es neuzskatu sevi par reliģiozu cilvēku, bet man bija 

nepieciešams Augstākais spēks, kā es viņu saprotu (kā 
teikts 3. solī). Sākumā par augstāko spēku uzskatīju gru-
pu. To, ka man vajadzīgs Augstākais spēks, sapratu pēc 
pusgada, kad viens no vecajiem draugiem uzaicināja 
mani uz savu dzimšanas dienu laukos. Zināju: būs kārtī-
ga drope. Šis cilvēks joprojām ir mans labākais draugs, 
bet tolaik visa kompānija dzēra, man nebija mašīnas un 
autovadītāja apliecības, nevarēju tikt projām, kad vēlos. 
Un tur sākās skandāls: laulību gredzeni pa gaisu, pļau-
kas šķīst uz visām pusēm... Tagad mani šāds tracis nesa-
trauktu, bet toreiz man rokas un kājas trīcēja, nesapratu, 
kur likties. Vienīgais, kas tajā brīdī man bija – sapulcēs 
dzirdētā un skandētā lūgšana. Un es to skaitīju, jo man 
bija bail, un visapkārt alkohols… Pamazām visi atlūza, 
es paliku viens, un tajā brīdī likās, ka tas ir svarīgs pa-
vērsiena punkts manā skaidrībā, ka esmu noturējies, ka 
neesmu iedzēris, par spīti stresam un pārdzīvotajam. Tad 
arī sāku apjaust, ko man nozīmē attiecības ar Augstāko 
spēku, kā es viņu saprotu.

***
Laika gaitā skaidrība kļuva stabilāka, bet ne bez eksce-

siem. Labi, ka AA sapulces dod iespēju mācīties no citu 
kļūdām. Ir bijušas reizes, kad es domāju: viss, eju dzert. 
Un dvēseles miera lūgšana mani ir izglābusi. Biju pusgadu 
skaidrā, neatminos, kas tieši notika, bet bija doma: jādzer! 
Ja dzeramais būtu bijis pa rokai, varbūt būtu dzēris, bet 
nebija – es alkoholu mājās joprojām neturu. Stāvēju kori-
dorā, zābakos, jaku mugurā... staigāju tup šurp... domāju: 
iet, neiet, iet, neiet... skatos: ir bez piecpadsmit minūtēm 
desmit. Sāku skaitīt lūgšanu... nāk virsū panika... domāju: 
“Labāk zaudēt samaņu, nekā dzert”... sāku pumpēties un 
taisīt pietupienus... sirds lec pa muti ārā... Un noturējos 
piecas minūtes… tad vēl piecas… Pēc 15 minūtēm mani 
atlaida. Mani glāba AA sapulcēs dzirdētais: galvenais no-
turēties 24 stundas, ja šis laiks šķiet par ilgu – sadali pa 
minūtēm. Ja vajag vēl sīkāk, pa sekundēm. Arī šis bija 
svarīgs moments skaidrībā, jo sapratu, ka esmu gatavs la-
bāk nolikt karoti, nekā iet dzert. 

AA tagad ir neatņemama manas dzīves daļa. Ja nedē-
ļas divas netieku uz sapulcēm, jūtu, ka mana domāšana 
aizbrauc pa nepareizām sliedēm. Ne jau tā, ka uzreiz jā-
iet dzert, bet kļūstu viegli aizkaitināms un augšstāvā sāk 
dancot prusaki. Pieļauju, ka laika gaitā tas var novest 
pie dzeršanas atsākšanas. Manai skaidrībai ļoti vērtīgi 
ir stāsti par noraušanos. Nepārprotiet, man nepatīk tas, 
ka cilvēki noraujas, bet gan stāsti par to. Lielākā daļa 
no tiem sākas šādi: kādus trīs mēnešus negāju uz sapul-
cēm... Tas, kurš noraujas un sapulcē par to stāsta, īstenī-
bā glābj mani un manu skaidrību.

AA es esmu guvis visu nepieciešamo “skolu”, lai 
varētu dzīvot kā daudz maz normāls cilvēks. Protams, 
skaidrības gadu skaitam pieaugot un (cerams) arī kvali-
tātei, manu laiku aizvien vairāk aizņem dzīve tur ārā, lai 
gan samērā aktīvi kalpoju pirmos sešus skaidrības ga-
dus. Tagad ģimene, darbs un izglītība prasa savu. Bet AA 
ir kā ķīlis, kas notur manu kuģi līdzsvarā. Par to esmu 
bezgala pateicīgs visiem AA biedriem bez izņēmuma, jo 
domāju, ka katrs no jums tieši vai netieši ir palīdzējis un 
joprojām palīdz būvēt manu skaidrību.

Alkoholiķa A. stāstu pierakstīja Sarmīte

PIEREDZES APMAIŅĀ

18. EIROPAS AA 
KALPOŠANAS  
SANĀKSME  
JORKĀ, ANGLIJĀ

Braukšanai uz Eiropas AA Kalpošanas sanāksmi 
(ESM) Latvijas AA Kalpošanas konferencē šogad tiku ie-
vēlēta es, Gita T. (otrā termiņa delegāte), un Kornēlija Z. 
(pirmā termiņa delegāte). Abas kalpojam Latvijas AA 
Dienestā – Kornēlija ir protokoliste, es piedalos Komi-
tejas par sadarbību ar sabiedrību un profesionāļiem dar-
bā. Prasības delegātiem: vismaz divi gadi nepārtrauktas 
skaidrības, darbs ar Soļiem, kalpošana vismaz grupas 
līmenī un spēja komunicēt angliski. Sanāksmi organizē 
Lielbritānijas AA Birojs, iesaistot sanāksmes laikā ievē-
lētos kalpotājus. Tas nozīmē, ka visu organizēšanu – nori-
ses vietu, viesnīcu, visus sagatavošanās darbus – uzņemas 
angļi. Ja kāda valsts lūdz finansiālu atbalstu dalībai ESM, 
tas vienmēr tiek sniegts. Arī mūsu, Latvijas AA delegātu, 
uzturēšanos, apmaksāja Lielbritānijas AA Birojs, bet ceļa 
izdevumi tika segti no Latvijas AA budžeta. 

Šogad sanāksmē piedalījās delegāti no 24 Eiropas 
valstīm: Čehijas, Somijas, Eiropas vāciski runājošajām 
valstīm, Islandes, Īrijas, Latvijas, Lietuvas, Maltas, 
Nīderlandes, Polijas, Slovākijas, Spānijas, Zviedrijas, 
Ukrainas, Baltkrievijas, Dānijas, Lielbritānijas, Itālijas, 
Krievijas, Slovēnijas, Norvēģijas, Beļģijas, Šveices un 
Portugāles. Ir tradīcija, ka katrs delegāts brauc divus 
gadus, lai pirmā termiņa delegāts nejūtas vientuļš un lai 
būtu sekmīga rotācija darba grupu un komiteju vadītāju 
amatos. Visas sanāksmes pamatvaloda bija angļu, bet 
komiteju un darba grupu starplaikos gan runājām katrs 
savā dzimtajā valodā, angliski vai kā nu katrs var un prot.

Konferenci piektdienas, 16. oktobra, pēcpusdienā, at-
klāja sanāksmes vadītāja Penija no Lielbritānijas, kuru 
šajā amatā ievēlēja pirms diviem gadiem. Atklāšanu tur-
pināja Lielbritānijas AA Dienesta vadītājs Rodžers, tad 
– Ņujorkas Vispārējā kalpošanas biroja (GSO) pārstāvji. 
Savu atskaiti par 2014. gada AA Pasaules Kalpošanas 
sanāksmi Varšavā nolasīja Lote no Austrijas, kura tajā 
pārstāvēja Eiropas Kalpošanas sanāksmi. 

ESM darbs noritēja trīs komitejās un trīs darba grupās. 

Kalpošanas komitejas tēmas:
1. Vai jūsu valstī tiek apspriesta iespēja nest vēsti ar 

sociālo mediju/interneta starpniecību, piemēram, You-
Tube, Facebook, Twitter? Kāds ir šo diskusiju rezultāts?

2. Tagad arvien vairāk cilvēkiem, kuri apmeklē AA 
sapulces, ir dubulta atkarība. Dalieties pieredzē par to, 
kā tas ir jūsu valstī un kā jūs saglabājat fokusu uz at-
veseļošanos no alkoholisma, samazinot diskusijas par 
citām problēmām?

3. Dalieties pieredzē par visu kalpošanas līmeņu ro-
tāciju: kas notiek, ja nav neviena atbilstoša kandidāta, 
kurš varētu nākt esošā kalpotāja vietā? Vai amats paliek 
brīvs, vai kalpotājam jāturpina darboties arī pēc sava 
kalpošanas termiņa beigām?

4. Kā uzsākt AA sapulces vietās, kur tuvumā nav 
AA grupu?
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Atveseļošanās komitejas tēmas:
1. Kādi faktori kavē AA attīstību jūsu valstī?
2. Vai AA literatūra pietiekami nodrošina jaunatnācēju 

un AA biedru, kas ir ateisti vai agnostiķi, vajadzības? 
3. Vai esat pielikuši pūles Sadraudzības līmenī, lai savā 

valstī izdotu DVD (vai ko citu), kas palīdzētu izskaidrot, 
kā AA palīdz alkoholiķiem sasniegt un saglabāt skaidrību?

4. Pārrunājiet, kādu vietu AA kalpošanas struktūrā ie-
ņem internetā esošie AA biedri: vai viņus vajadzētu iesais-
tīt AA kalpošanas struktūrā? Vai vajadzētu būt interneta 
starpgrupai, kas nodrošina AA sapulces interne-
tā? Kā šādas sapulces var pašas sevi uzturēt? 
Kā nodrošināt rotāciju tādās grupās?

Vienotības komitejas tēmas:
1. Vai jūsu valsts uzaicina novē-

rotājus no citām valstīm uz kalpo-
šanas konferencēm? Vai AA no jūsu 
valsts ir uzaicināts uz citu valstu 
konferencēm? Kā tas tiek finansēts? 
Kāds no tā labums?

2. Kā biedri no vietējās mājasgru-
pas var sadarboties ar AA no tādas pat 
mājasgrupas citā valstī, attīstot savstar-
pēju sapratni par plašākiem AA mērķiem 
un starptautisku vienotību? 

3. Kā valstī veido sadarbību starp lokā-
lajām grupām un nākamā līmeņa kalpo-
šanas struktūrām (starpgrupas, reģionālās 
grupas), kas kalpo lokālajām grupām?

4. AA Septītā tradīcija aicina mūs būt pilnīgi patstāvī-
giem: kā Sadraudzībai reaģēt, ja kāda no grupām pieņem 
ziedojumu no “ārpuses”?

Visu trīs komiteju darba kārtības piektais un sestais 
jautājums bija “Nākamās ESM tēmas izvirzīšana” un 
“19. ESM komitejas vadītāja un vietnieka ievēlēšana”.

Lai delegāti varētu sagatavoties atbildēt un dalīties pie-
redzē, augusta beigās katram delegātam tika elektroniski 
izsūtīti tās komitejas darbakārtības pirmie četri jautājumi, 
kurā viņam jāpiedalās. Komitejas vadīja iepriekšējā ESM 
ievēlēts delegāts. Runājām pa apli, lai pieredzē dalīties 
varētu katras valsts delegāts. Bija jārunā īsi, kodolīgi, lai 
visi 14 cilvēki paspētu izteikties. To visu pierakstīja pro-
fesionāla sekretāre, kas ir algota Biroja darbiniece. Prieks, 
ka mūsu Kornēlija tika ievēlēta par 19. ESM (2017. gadā) 
Atveseļošanās komitejas vadītāju! 

Darba grupu tēmas: 
1. Vai AA darbojas? 
2. Palīdzība jaunatnācējiem.
3. Kā nest vēsti ārpus AA – cietumos, slimnīcās, skolās utt.
Katru darba grupu vadīja pirms diviem gadiem ievēlēts 

vadītājs, stenografēja sekretāre. Katram delegātam bija 
viens jautājums, kuru apsprieda, un darba grupās bija vai-
rāk laika debatēm un pieredzes apmaiņai. Varēja vairāk 
uzzināt, tieši kā AA darbojas citās valstīs. 

Gan komiteju, gan darba grupu noslēgumā tika izvir-
zītas tēmas 19. ESM. Cik komiteju un darba grupu, tik 
tēmu. Aizklātajā balsošanā bija jāievēl nākamās sanāks-
mes komiteju un darba grupu vadītāji un vietnieki no pir-
mā termiņa delegātiem

Sestdienas pēcpusdienā bija kopējā sēde, kurā tikām 

iepazīstināti ar komiteju un darba grupu darbības kopsa-
vilkumu, kas jau drukātā formātā tika izsniegts katram 
delegātam. Varēja uzdot jautājumus par katru no tēmām, 
kas tika apspriestas.

Katru rītu un vakaru notika AA sapulces. Daudzu valstu 
delegāti bija sagatavojuši mazus suvenīrus ar savas valsts 
AA simboliku. Īrija un Lielbritānija dāvināja ļoti vērtīgas 
dāvanas: savu AA literatūru – vadlīnijas, rokasgrāmatas 
u.c. Mēs cienājām visus ar “Serenādes” konfektēm. 

Svētdien, noslēguma dienā, tika ievēlēts delegāts uz 
2016. gada Pasaules kalpošanas sanāksmi, ESM vadī-

tājs un viņa vietnieks, nosaukti komiteju un 
darba grupu vadītāji un vietnieki un nā-

kamās ESM tēma – Principles before 
personalities, tulkojumā “Principi 
svarīgāki par personībām”. 

Četrus otrā termiņa delegātus 
lūdza dalīties pieredzē par dalību 
ESM, arī mani. Dalījos nedaudz 
ar savu dzīvesstāstu un par to, 

kā es vispār nonācu kalpošanā un 
kā nokļuvu Eiropas Kalpošanas 

sanāksmē. Sanāksmi noslēdzām, 
katras valsts pārstāvjiem kāpjot uz 

paaugstinājuma un dzimtajā valodā 
norunājot Dvēseles miera lūgsnu, pēc 
tam – visiem kopā angliski.

Esmu ļoti pateicīga, ka man bija 
iespēja piedalīties Eiropas kalpošanas 

sanāksmē, satikt tik daudzus anonīmos 
alkoholiķus no visas Eiropas, dažus pat no Kanādas un gūt 
pieredzi par to, kā AA darbojas citās Eiropas valstīs. No 
dzirdētā secināju, ka gandrīz visās valstīs, gandrīz visās 
Sadraudzībās ir līdzīgi prieki un bēdas. Atšķiras tikai valsts 
apmēri un AA struktūras lielums. Valstīs, kur anonīmie al-
koholiķi darbojas ar programmu un sponsoru, ir sekmīga 
kalpošana visos līmeņos. Ir jābrauc uz kaimiņpilsētām, lai 
varētu veikt 12. soļa dabu, ja tuvumā esošās vēsts nešanas 
un sponsorējamā atrašanas iespējas izsmeltas. Var palīdzēt 
finansiāli blakus valstī esošai nabadzīgākai Sadraudzībai 
izdot literatūru. Stabila ir sadarbība ar profesionāļu kopie-
nu, sabiedrību, medijiem, armiju un garīdzniecību, jo vien-
kārši Sadraudzības ir divreiz vecākas par mūsējo.

Diemžēl vienā un tajā pašā Sadraudzībā kādā no reģio-
niem var nebūt kas kalpo, nav rotācijas, nevēlas “iet so-
ļus”, grupas negrib ziedojumus pārskaitīt tālāk, taupa tos 
grupas vajadzībām. AA biedri negrib apmeklēt cietuma 
sapulces, nav sadarbības ar profesionāļiem, jo nav izprat-
nes par vēsts nešanas būtību. Cilvēki apmierinās ar to, ka 
pārtraukuši dzert, atraduši grupu un nedaudz sakārtojas 
viņu privātā dzīve. Un viss, vairāk neko nevajag. Arī pie 
mums Latvijā tā ir, diemžēl. 

Pozitīvo pieredzi klausījos ar “baltu skaudību”, tomēr 
ticu, ka arī pie mums tā reiz būs, jo visas pazīmes par to 
liecina!  Ar mums viss ir kārtībā! 

Priecājos par Jorku un šķīros no šīs skaistās Anglijas 
pilsētiņas ar ilgām redzēt to vēlreiz, jo Jorkai piemīt īpašs 
skaistums. 

Esmu pateicīga Dievam, AA programmai un jums vi-
siem, ka man bija dāvāta iespēja to visu piedzīvot.

PALDIES!                                    
Sadraudzībā – Gita T.

2015. gada 
16.–18. oktobrī
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2015. gada 10. oktobrī kārtējā Latvijas AA Dienes-
ta sēdē piedalījās deviņpadsmit dalībnieki. Pēc As-
totās koncepcijas nolasīšanas sapulcējušies izskatīja 
šādus jautājumus:

1. Budžeta izpilde līdz  2015. gada 1. oktobrim
2. Pieredze par vēsts nešanu Latgales reģionā
3. AA Kurzemes reģiona starpgrupas aktualitātes
4. Latvijas AA rudens saieta programmas apstiprināšana
5. Latvijas AA Revīzijas komisijas pilnvaru termiņš
6. Rotācija Latvijas AA Dienestā
7. Iespējamā Latvijas AA Kalpošanas konferences 

norises vietas maiņa
8. Nākamās AA Dienesta sanāksmes datuma noteikšana

Par jautājumu “Budžeta izpilde līdz 2015. gada 
1. oktobrim” ziņoja Dienesta finansists Andris Ž. Viņš 
norādīja, ka ar budžeta izpildi viss kārtībā, viss notiek, 
kā paredzēts un plānots. Ir aizķeršanās Literatūras komi-
tejā, jo vēl nav izdotas grāmatas. Ieņēmumi izpildīti par 
divām trešdaļām. Andris Ž. izteica pateicību par grupu un 
individuālo biedru ziedojumiem, kā arī pauda cerību, ka 
Latvijas AA jubilejas pasākums būs ar plusiem. Norādī-
ja, ka no literatūras pārdošanas šogad varētu arī neieņemt 
plānoto summu, jo jaunas grāmatas vēl nav izdotas.

Par dienaskārtības 2. jautājumu “Pieredze vēsts 
nešanā Latgales reģionā” ziņoja Juris E. Iegūta ļoti 
laba pieredze. Cer iesākto turpināt ar Latvijas AA at-
balstu. Uz Rēzekni braukuši 22 AA biedri no dažādām 
grupām; ne visi uz tikšanos atnākušie bijuši ar alkoho-
la problēmām. Rēzeknē grupa tomēr netika nodibināta. 
Krāslavā vēsts nešanas pasākums bija jūlijā, piedalījās 
dalībnieki no 12 AA grupām no Rīgas. Krāslavā izvei-
dota grupa, sapulces notiek sestdienās. Augustā bija pa-
redzēts doties uz Balviem, bet brauciens tika atlikts, jo 
nevarēja ierasties tie, kuri plānoja braukt. “Rīta grupa” 
reizi mēnesī brauc atbalstīt grupu Krāslavā, nodrošina 
grupas biedriem šo braucienu finansiāli. Juris E. lūdz 
klātesošos informēt savas mājasgrupas, ja kāds grib pie-
vienoties. Norāda, ka izdala bukletus un literatūru par 
grupas līdzekļiem. Juris E. aicina kādu lielo AA pasāku-
mu rīkot Latgalē, lai pildītu 5. tradīciju, jo Latgales ie-
dzīvotāji lūdz palīdzību. Latgalē ir daudz atpūtas vietu, 
kur varētu organizēt konferenci.

Klātesošie apsprieda dažādus variantus, kā nest vēsti 
Latgales reģionā (vasaras nometnes rīkošana Latgalē, 
atsevišķas rudens nometnes organizācija u.c.)

Vēl Juris E. norādīja, ka no AA jau senāk ir brau-
kuši uz Latgali. Tā kā pēc rehabilitācijas Rīgā cilvēki 
nelabprāt brauca mājās uz Latgali, jo tur nebija grupu, 
tika nolemts, ka Latgales reģions jāatbalsta. Dažiem AA 
biedriem bija personīgi pazīstami cilvēki Latgalē, kuri 
cieš no alkoholisma. Ir baznīcas draudzes atbalsts, tā 
nodrošina ar telpām, un mācītājs, mūsu draugs, informē 
vietējos Krāslavā par AA sapulcēm. Tā kā Daugavpilī 

nav AA grupas, uz Krāslavu brauc arī no biedri no Dau-
gavpils, kuri izgājuši rehabilitāciju. Liela Dieva vadība 
ir šajā pasākumā. Sākumā nebija konkrēta plāna, kā rī-
koties, bet no Latgales ļoti bieži zvana bijušie rehabili-
tācijas klienti un prasa, ko darīt, kā palikt skaidrā? Viens 
alkoholiķis nevar nodibināt grupu. Juris E. aicina pie-
teikties un braukt uz AA sapulcēm Latgalē. Šādi kalpot 
gribētājus lūdz zvanīt Jurim (“Rīta grupa”, “Oāze”) – 
tālr. 29222857. Kopīga kalpošana ļoti saliedē grupu.

Par dienaskārtības 3. jautājumu “AA Kurzemes 
reģiona starpgrupas aktualitātes” ziņoja Valdis D. 
Viņš norādīja, ka Jāņu pasākums norisa ar zaudēju-
miem, jo neieradās tik daudz cilvēku, cik bija plānots, 
daļu izdevumu nācās segt no reģiona grupas  līdzekļiem. 

Septembrī reģiona starpgrupas sanāksmē nebija 
kvoruma, tāpēc netika pārvēlēts sekretārs. Valdis no-
rādīja, ka starpgrupai ir problēmas komunikācijā ar 
Kurzemes AA grupām: e-pasti parasti netiek izlasīti, 
jāzvana personiski. 

Nākamā Kurzemes reģiona starpgrupas sanāksme pa-
redzēta 21. novembrī Sabiles kultūras namā; tajā pieda-
līsies arī profesionāļi – policijas un bāriņtiesas pārstāvji, 
sociālie darbinieki. No plkst. 12.00 līdz 13.30 plānota 
informatīvā sanāksme, no plkst. 15.00 līdz 17.00 reģio-
na starpgrupas slēgtā sanāksme, kurā tiks lemts par re-
ģiona jautājumiem. 

Dienests jau iepriekšējā sēdē nolēma uz katru Kurze-
mes reģiona starpgrupas sanāksmi sūtīt savu pārstāvi, 
lai sniegtu atbalstu reģiona starpgrupai.

Patīkama ziņa, ka Skrundā un Aizputē ir grupas, kuru 
izveidi sekmējušas Kurzemes reģionālās starpgrupas 
aktivitātes. 

Aldis J. informēja par Liepājas Sociālā dienesta sa-
darbību ar Latvijas AA. Ļoti aktīvi iesaistoties dažādi 
rehabilitācijas centri, tiek organizētas sanāksmes un 
semināri ārstiem, sociālajiem darbiniekiem un poli-
cistiem. Rehabilitācijas centri sniedz informāciju par 
AA arī cietumā, pieaicina Liepājas AA, un tas darbojas 
lieliski.

Par dienaskārtības 4. jautājumu “Rudens saieta 
programmas apstiprināšana” ziņoja Valdis B. Viņš 
norādīja, ka komunikācija ar e-pastiem nestrādā, jāzva-
na pašam un jāuzrunā cilvēki. Norāda, ka saieta dienā 
plkst. 12.00 būs ekskursija pa Rīgas jūgendstila ēku 
kvartāliem. 

Rudens saieta maratonsapulcēm tika piedāvāti šādi 
temati:

- Pretējā dzimuma loma atveseļošanās procesā,
- Dusmas – skaidrības ienaidnieks Nr.1,
- “Izdegšana” kalpošanā,
- Sponsorēšana – problēmas, pieredze, aktualitātes,
- Pagaidu sponsorēšana.
Dienests vienbalsīgi nolēma pieņemt Valda B. piedā-

vāto AA rudens saieta programmu. 

LATVIJAS AA DIENESTĀ

AA DIENESTA 12. OKTOBRA SĒDĒ
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Par dienaskārtības 5. jautājumu “AA revīzijas 
komisijas pilnvaru termiņš” ziņoja Sanita F. Viņa ie-
rosināja Revīzijas komisijas kalpošanas termiņu paga-
rināt uz trīs gadiem, jo tikai tagad, pēc diviem kalpoša-
nas gadiem, radusies labāka izpratne par darba būtību. 
2016. gadā paredzēta diezgan liela Dienesta rotācija. AA 
biedrības Statūtos rakstīts, ka mēs ievēlam Revīzijas ko-
misiju uz diviem gadiem, tātad Konferencei jālemj par 
grozījumiem Statūtos, t.i., vai pagarinām kalpošanas ter-
miņu uz trim gadiem. Tika izteikti dažādi priekšlikumi:

1) izvēlēt kandidātu, kurš sāk mācīties un pārņemt 
pieredzi no jau kalpojoša biedra;

2) jau konferencē paziņot, ka vajadzīgi šādi kandidāti;
3) varētu izveidot Nomināciju komiteju, kas nodarbotos 

ar kandidātu atlasi, kā arī “iekšējo” izglītošanu, respektīvi, 
topošo kandidātu izglītošanu pirms stāšanās amatā;

4) nevajag rotēt visiem trim Revīzijas komisijā, jo 
nav normāli, ka nomaina visus trīs, vajag mainīt pa vie-
nam cilvēkam katru gadu.

Pēc diskusijām radās divi priekšlikumi:
mainīt uz 3 gadu kalpošanu;
rotēt pa vienam cilvēkam katru gadu.
Dienests nolēma šo jautājumu atstāt Revīzijas komi-

sijas pārziņā, aicinot to laikus rakstiski piedāvāt savu 
lēmuma projektu izskatīšanai Kalpošanas konferencē.

Par dienaskārtības 6. jautājumu “Rotācija AA 
dienestā” ziņoja Dienesta vadītājs Monvīds D. Viņš 
iepazīstināja klātesošos, kad Dienesta dalībniekiem bei-
dzas kalpošanas termiņš:

Monvīds  D. (Dienesta vadītājs) – 2017. gads
Raimonds  L. (vadītāja vietnieks) – 2016. gads
Andris Ž. (finansists) – 2017. gads
Sandijs Ķ. (Finanšu komitejas vadītāja vietnieks) – 

2017. gads
Valdis B. (Saietu komiteja) – 2016. gads
Ilze Ķ. (Literatūras komiteja) – 2017. gads
Kornēlija Z. (protokoliste) – 2017. gads
Jeļena N. (“Vīnoga”) – 2016. gads
Sarmīte M. (“Vīnoga”) – 2016. gads
Aivars E. (Komiteja sakariem ar sabiedrību) – 2016. gads
Gita T. (Komiteja sadarbībai ar profesionāļiem) – 2016. g.
Kristīne B. (Vēsts nešanas komiteja) – 2017. gads.
Izskanēja priekšlikums rotēt trešdaļai Dienesta dalīb-

nieku. Bija arī priekšlikums izveidot komiteju, lai mainītu 
biedrības Statūtus, jo citādi ir grūtības pieņemt lēmumus.

Arvīds norādīja, ka Statūti vajadzīgi, jo Latvijas AA ir 
juridiska perona. Daļa Dienesta biedru sliecās Statūtos de-
talizēti aprakstīt visas mūsu procedūras, citi par racionā-
lāku uzskatīja tikai minimālo likuma prasību ievērošanu. 

Dienests nolēma turpināt diskusiju par šo jautājumu 
nākamajā Dienesta sēdē.

Par dienaskārtības 7. jautājumu “Par Mālpils 
profesionāli tehniskās skolas izvēli 2016. gada Kalpo-
šanas konferences norises vietai” ziņoja Monvīds D. 
Dienests ir nosūtījis Mālpils domei lūgumu noteikt iz-
maksas un cenu piedāvājumu mūsu Konferences norisei 
2016. gada pavasarī; izmaksas varētu būt zināmas nāka-
majā Dienesta sanāksmē. Par turpmākajām aktivitātēm 
Dienests tiks informēts kādā no nākamajām sapulcēm.

Dienests nolēma nākamreiz kopā sanākt  
2015. gada 14. novembrī plkst. 11.00.

Monvīds, Latvijas AA Dienesta vadītājs

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:

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

Trešdienās plkst. 10.00 
Liepājas cietumā Liepājā, Dārza ielā 14-16 
Koordinators: Aldis 29116567 
Lai varētu apmeklēt cietumā notiekošās AA sapul-

ces, nepieciešama speciāla Ieslodzījuma vietu pārval-
des atļauja un pase. Par atļaujas saņemšanas iespējām 
un sapulces norises kārtību var uzzināt, sazvanoties ar  
koordinatoru. 

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

Vecmīlgrāvja 5. līnijā 26 
Koordinatori: Juris 29222857, Pēteris 29248541 
Šajās AA grupas sapulcēs to klasiskajā izpratnē 

atbilstoši AA 12 tradīcijām ir iespēja dalīties savā 
pieredzē ar atveseļošanās programmas pacientiem, kuri 
tās apmeklē. 

Trešdienās plkst. 15.30 
Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centra Narko-

loģiskās palīdzības dienesta stacionārā Rīgā, Tvaika 
ielā 2 

Koordinators: Vladimirs 29575780 
Tā ir iespēja brīvā sarunā dalīties savā pieredzē ar 

Detoksikācijas nodaļas pacientiem. Pulcēšanās un saru-
nas parasti norit nodaļas ēdnīcā un ilgst 1−1½ stundas. 
Optimālais apmeklētāju skaits: 3−5 cilvēki. 

Diena/laiks – iepriekš saskaņojot 
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.

12. SOLIS

Ja ir nepieciešama  
informācija vai palīdzība  
(pieredze, bukleti utt.),  

zvanīt Kristīnei – tālr. 26994028



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
“Dārza grupa”, Rīga 30 eiro
“Sveču sapulce”, Rīga 
(augusts–oktobris) 75 eiro
“Apziņa”, Rīga 20 eiro
“Ausma”, Tukums  60 eiro
“Oāze”, Rīga 50 eiro
“Lāsīte”, Ventspils 10 eiro
“Izvēle”, Rīga   5 eiro
“12 un 12”, Rīga   5 eiro
“Dzintarlāse”, Liepāja 10 eiro
“Sauleskalns”, Talsi 20 eiro
“Atziņa”, Dobele 10 eiro

“Mazie brāļi”, Rīga   5 eiro
“Magnēts”, Jelgava 10 eiro
“CM”, Madona 10 eiro
“Piena ceļš”, Stende 25 eiro
“Atkarīgie”, Jelgava 10 eiro
“Nadezda”, Rīga  10 eiro

Jubilejas ziedojumi
Dana    8 eiro
Aija no Liepājas 15 eiro
Edvīns no Valdemārpils 18 eiro
Kopā  406 eiro

PALDIES PAR ZIEDOJUMIEM OKTOBRĪ! 

SVEICAM JUBILĀRUS!
OKTOBRĪ
Edvīns no Stendes – 18 gadi
Ieva no Siguldas – 13 gadi
Natālija no Siguldas – 20 gadi
Juris no Jēkabpils – 14 gadi
Sandra no Rīgas – 5 gadi
Līga no Rīgas – 12 gadi
Inese no Rīgas – 2 gadi
Sarmīte no Rīgas – 1 gads
Saša no Ventspils – 6 gadi

Sveicam arī tos, par kuriem 
grupas nesniedza ziņas!

AICINĀM PIEBIEDROTIES!
Aicinām braukt uz AA sa-

pulcēm Latgalē. Zvanīt pa tālr. 
29222857 Jurim E. (“Rīta gru-
pa”, “Oāze”). 

AA KURZEMES REĢIONĀ
Latvijas AA Kurzemes reģio-

na sapulce notiks 2015. gada  
21. novembrī Sabiles kultūras 
namā (Ventspils iela 14, Sabile). 
Atklātā sapulce no plkst. 12.00 
līdz plkst. 13.30.

LATVIJAS AA DIENESTĀ
Nākamā Latvijas AA Die-

nesta sēde notiks 2015. gada 
14. novembrī plkst. 11–15 Brī-
vības gatvē 237/2, dienas centra 
“Rīdzene” telpās – ieeja ēkas 
pagalmā esošajā arkā (blakus 
Vidrižu ielai 3).

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

KINOVAKARI 
AA grupa “Dzīvīte, dzīvī-

te” aicina uz AA kinovakariem 
katra mēneša pēdējā piektdienā 
grupas 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 ie-
spēja dalīties savās pārdomās, 
iespaidos un sajūtās...

CITĀS VALSTĪS
Š.g. 4-6.decembrī Saratovā 

notiek Krievijas AA  
27. gadadienai veltīts forums. 

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. 

AA PASĀKUMS

UZZIŅA PAR JAUNGADU
Vēlamies Jūs informēt, ka arī šogad jauno gadu varēsim sagaidīt kopā 

vecajā vietā Dubultos, Strēlnieku prospektā, un gadumijā būt pie jūras! Dar-
ba grupa, ko lielā mērā veidos grupu “Apziņa”, “Oāze” un “Dārza grupas” 
pārstāvji, sāks strādāt pie vakara programmas pēc 7. novembra, Latvijas AA 
27 gadu jubilejas pasākuma. 

Pasākuma devīze ir iepriekšējā gada devīzes turpinājums, proti, “80 gados 
ap zemeslodi II”, jo šogad 10. jūnijā apritēja šie 80 gadi, kopš pasaulē ir AA.

Konkrēta un detalizēta informācija būs lasāma decembra “Vīnogā”, taču 
Latvijas AA mājaslapā to atradīsiet jau novembra otrajā pusē. Jau tagad varat 
pieteikties palīdzēt! Tālr. 29276358 (Aivars E.)


