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DZĪVESSTĀSTS

CEĻŠ UZ AA
Aigars skaidrā dzīvo jau vairāk 

nekā deviņpadsmitarpus gadu, 
taču ceļš uz AA bijis grūts, jo, tāpat 
kā lielākais AA vairākums, viņš 
daudzus gadus nespējis pieņemt, 
ka ir alkoholiķis.

Aigars stāsta: – Ilgi nespēju 
pieņemt, ka esmu alkoholiķis. Sieva un citi teica: 
“Tu taču esi alkoholiķis.” Kāds es alkoholiķis? Man ir 
māja, man ir volga... Es dzeru un tad atkal rukāju. Alko-
holiķi ir tie, kas vārtās pažobelēs. 

Es biju plostotājs – dzēru, nezinot ne rīta, ne vakara. 
Kad man širmis aizvērās, pirmās pāris dienas pablandī-
jos, patusēju, tad kā kritu gultā... Kaste šņabja blakus, pa-
mostos, ierauju, atkal guļu... Pie jēgas nenācu kādas des-
mit, divpadsmit dienas. Kad atjēdzos, nevarēju saprast, 
kas par datumu. Atgāju dienas divas, trīs, četras, tad jau 
buljonu sāku dzert... Sākumā varēju ilgi turēties – pusga-
du, pat deviņus mēnešus nedzēru. Vēlāk starp plostiem 
bija divi trīs mēneši, kuros cītīgi strādāju, alkohols bija 
tik pretīgs, ka uzdzina zosādu. Pēc tam atkal sāka naba 
niezēt. Daudzi draugi un paziņas pat nezināja, ka esmu 
alkoholiķis. Man jau nevajadzēja iemeslu dzert, piemē-
ram, svētkus. Jaungadu parasti nosvinēju lustīgs, nedze-
rot, novācu visus traukus un tad 1. janvārī kā sāku dzert, 
dzēru divas nedēļas – līdz piecpadsmitajam. Un tā visas 
jubilejas – dzēru pirms vai pēc tam. Daudzi brīnījās, uzzi-
nājuši, ka man ir problēmas ar alkoholu. Protams, saistībā 
ar dzeršanu bija visādas šmuces, darīšanas ar miliciju.

Māte, avīzē izlasījusi reklāmu, ka ir AA, kas var palīdzēt 
alkoholiķiem, pierakstīja uz papīrīša numuru un iedeva 
man. Skeptiski uz to skatījos, tomēr apsolīju: labi, māt, pie-
zvanīšu, aiziešu. Viņa saka: dēls, ej šodien, ir piektdiena, 
tur būs sapulce. Pārnācu pillā mājās, mammai saku: kur tu 
mani aizsūtīji, tur vieni vienīgi nodzērušies bomži, alkaši 
sēž?! Bet es jau nemaz nebiju aizgājis uz to sapulci. 

Pēc tam man vēl divas dzeršanas bija, līdz pirms 
deviņpadsmit gadiem 9. aprīļa vakarā vēl piekodos un 
10. aprīlī, kad sievai bija vārdadiena, vairs nedzēru. Jā, 
man bija pohas, bet glāzīti vairs nepacēlu. Atradu mam-
mas iedoto papīrīti, piezvanīju, aizgāju uz Strēlnieku 
ielu – tur tolaik “Apziņa” pulcējās uz sapulcēm. Sanā-
kušie – visi normāli cilvēki, zolīdi, inteliģenti. 

Labi, ka pirmajā sapulcē nerunāja par Dievu, bet par 
Augstāko spēku, jo tolaik es vēl Dievam neticēju. Ti-
cība nāca ar gadiem, tagad eju uz baznīcu. Ja strādā ar 
programmu, bez tā nevar – ir Augstākais spēks, un man 
tas ir Dievs. Otrs, kas no pirmajā sapulcē teiktā aizķēra: 
esi skaidrā tikai šodien. Tas bija un ir mans vadmotīvs. 

Kas būs rīt – nezinu, bet šodien 
esmu skaidrā.

Pirmajos gados bieži gāju uz 
sapulcēm, sākumā vismaz se-

šas reizes nedēļā, braucu pat uz 
Tukumu, uz Ventspili. Esmu no 
tiem cilvēkiem, kas runā, un man 
vajadzēja runāt un runāt. Man bija 
jāmainās, es gribēju mainīties, un 

man šķiet, ka esmu mainījies. Ir mainījies arī mans drau-
gu loks. Ar tiem, kas dzēra, man vairs nebija interesanti. 
Aizgāju pie bērnības drauga uz dzimšanas dienu, viens 
draugs sēž man vienā pusē, otrs otrā, abi krietnā pālī un 
man kaut ko stāsta, maļ vienu un to pašu... Tas mani sāka 
kaitināt, un kaitina joprojām. Alkohols mani netraucē, 
kamēr nesāk traucēt piedzērušies cilvēki. Tad klusām aiz-
tinos, jo man vairs nav interesanti. Man ir interesanti AA 
sabiedrībā, ar cilvēkiem, kuri dzīvo skaidrā. 

Sākumā, pirmajā gadā un pat ilgāk, man bija grūti – 
cīnījos ar sevi. Ir bijis tā – viss, eju dzert. Dienas vidus, 
širmis veras ciet, likās: iedzeršu, un būs labi. Nolieku 
mašīnu, dodos iekšā kafejnīcā pēc sava iecienītā liķiera 
(sākumā man vienmēr vajadzēja ko garšīgu, šņabi iedzert 
uzreiz nevarēju). Rinda, bet parasti dienas vidū tur ap-
meklētāju nebija. Iestājos rindā, esmu trešais no kases, 
kad pēkšņi padomāju: vai man to vajag? Priekš kam? 
Bārmenis jau prasa, ko vēlos. Saku: paldies, neko. Un 
aizeju. Tas laikam bija Dievs, kas tos trīs cilvēkus nostā-
dīja man priekšā. Ir bijušas arī citas, līdzīgas situācijas. 

Pamatu pamats manā dzīvē ir AA lūgsna, var teikt – 
tā ir dzīves jēga. Esmu to skaitījis desmit, divdesmit rei-
zes dienā, ja bijusi nepieciešamība. Es analizēju katru 
teikumu, piemēroju to katrā situācijā dzīvē. Dievs, dod 
man dvēseles mieru un prātu samierināties ar to, ko es 
nespēju mainīt*. Es nespēju mainīt otru cilvēku, situāci-
ju. Drosmi mainīt to, kas ir manos spēkos, tātad – mainīt 
pašam sevi, savu attieksmi pret cilvēkiem un situācijām.

Tagad dzīvošanu skaidrā uztveru kā pašu par sevi 
saprotamu, bet sākumā nemaz tik viegli nebija. Ir biju-
šas visādas ķibeles ģimenē un darba dzīvē. Divus ga-
dus ārzemes dzīvojot, reiz ienāca prātā doma: ja divas 
nedēļas dzeršu, neviens taču nezinās. Bet kā es pats 
jutīšos? Es taču mānīšu pats sevi. Vai man to vajag? 
Nē! Dzert es vairs negribu!

Esmu pateicīgs Dievam, ka esmu AA. Bez AA manis 
nebūtu.

Pierakstīja Sarmīte
* Citēts lūgsnas variants, ko skaita Rīgas AA grupā 

„Apziņa” u.c.
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2015. gada 14. novembrī notika kārtējā Latvijas 
AA Dienesta sēde. Pēc Devītās koncepcijas nolasīšanas 
sapulcējušies izskatīja šādus jautājumus:

1. 6. tradīcija, 4. tradīcija un 3. koncepcija
2. Rotācija AA Dienestā
3. Bukletu izdales principu noteikšana
4. Par iespējamo nākamās kalpošanas konferences  

norises vietas maiņu
5. Sociālo mediju izmantošana vēsts nešanā
6. Balsošanas procedūras precizēšana
7. Polijas AA piedāvājuma izskatīšana
8. Nākamās AA Dienesta sanākšanas noteikšana 

Par dienaskārtības 1. jautājumu (6. tradīcija, 4. tra-
dīcija un 3. koncepcija saistībā ar konferenci „Sadarbī-
ba ar NVO korekcijas iestādēs (īslaicīgas aizturēšanas 
vietās un cietumos). 2015. gada 19.un 20. novembris”). 
Dienesta dalībnieku un citu kalpojošo AA biedru star-
pā elektroniskajā sarakstē un arī klātienē izvērtās karsta 
diskusija par to, kurš būtu tiesīgs pārstāvēt Latvijas AA 
šajā pasākumā un kurš būtu tiesīgs pieņemt lēmumu par 
pārstāvja sūtīšanu uz šo konferenci.

Diskusijās izkristalizējās vairāki viedokļi:
pārstāvim vajadzētu būt tādam, kurš neasociēsies ar 

kādu citu, ar AA nesaistītu darbību (rehabilitācijas cen-
tru u.c.);

pārstāvi ievēl Dienests;
pārstāvi ievēl attiecīgā komiteja, šajā gadījumā – 

Vēsts nešanas koordinācijas komiteja.
Pēc vairāku stundu diskusijām Dienests pieņēma lē-

mumu par Latvijas AA pārstāvi minētajā konferencē iz-
raudzīties Māri Ķ.

Jautājumu par rotāciju AA Dienestā klātesošie nolē-
ma šajā sēdē neizskatīt un pārcelt uz nākamo Dienesta sēdi. 

Par bukletu dalīšanas principiem. Juris B. informē-
ja, ka bukletus par velti grupām nedod, nav jāmaksā tikai 
par bukletu „Jaunatnācējs jautā”. Jaunās grupas, kas tikko 
izveidotas, bez maksas saņem pa vienam grāmatas „Ano-
nīmie alkoholiķi” un „Sākām ticēt” eksemplāram, pārējā 
literatūra ir jāpērk. Grupām bukleti bez maksas tika dalīti 

2015. gada Kalpošanas konferencē. Dienests nolēma tur-
pināt bukletu bezmaksas izdali 12. soļa vajadzībām.

Par iespējamo 2016. gada kalpošanas konferences 
norises vietas maiņu ziņoja Monvīds. Tā kā Mālpils 
novada dome vēl nav izskatījusi Latvijas AA iesniegu-
mu, par turpmākām norisēm šajā sakarā Dienests tiks 
informēts kādā no nākamajām sēdēm. 

Dienests nolēma jautājumu par sociālo mediju iz-
mantošanu vēsts nešanā izskatīt kādā no nākamajām 
Dienesta sēdēm. 

Par balsošanas procedūras precizēšanu ziņoja 
Monvīds. Viņš informēja, ka Latvijas AA ir tradīcija, ka 
Dienesta sanāksmēs balso arī tie AA biedri, kuri nav ie-
vēlēti Dienestā, bet tajās piedalās kā interesenti vai citā 
statusā. Dienests nolēma piedāvāt šo jautājumu pārrunāt 
nākamajā Kalpošanas konferencē un pagaidām nekādus 
lēmumus par izmaiņām nepieņemt. 

Ar Polijas AA Lodzas reģiona piedāvājumu klāt-
esošie tika iepazīstināti, nolasot Gitas T. elektronisko 
vēstuli. Polijas AA Lodzas reģions ir piedāvājis sponso-
rēt Latvijas AA. Dienests nolēma: 1) lūgt Gitu T. uzturēt 
kontaktus ar Polijas AA Lodzas reģiona pārstāvjiem, 2) 
lūgt Polijas AA finansiālo atbalstu tad, ja mūsu finansiā-
lās iespējas nebūs pietiekamas.

Nākamā Dienesta sanāksme notiks š.g. 19. de-
cembrī plkst.11.00. Plānotā dienaskārtība: Desmitās 
koncepcijas nolasīšana; AA sadarbība ar citām sadrau-
dzībām tradīciju kontekstā (ziņo Aivars E.); rotācija AA 
Dienestā (ziņo Monvīds); atskaite par AA rudens saieta 
norisi (ziņo Valdis B.); par iespējamo nākamās kalpoša-
nas konferences  norises vietas maiņu un programmas 
projektu (ziņo Monvīds); vēsts nešana jauniešiem un so-
ciālo mediju izmantošana vēsts nešanā (ziņo Rolands); 
atskaite par kalpošanas konferencēs ārzemēs pieredzēto 
(ziņo Anatolijs un Kornēlija); nākamās AA Dienesta sa-
nākšanas noteikšana. Visi interesenti laipni aicināti!

Monvīds, Latvijas AA Dienesta vadītājs

LATVIJAS AA DIENESTĀ

AA DIENESTA 14. NOVEMBRA SĒDĒ

          Grupu ziedojumi
“Dārza grupa”, Rīga 30 eiro
“Stāvie krasti”, Valmiera  150 eiro
“Sala”, Salaspils 10 eiro
“Sveču sapulce”, Rīga 25 eiro
“Apziņa”, Rīga 20 eiro
“Imanta”, Rīga 10 eiro
“Oāze”, Rīga 50 eiro
“Sauleskalns”, Talsi 20 eiro

“Lāsīte”, Ventspils 10 eiro
“Ausma”, Tukums  60 eiro
“Atziņa”, Dobele 10 eiro
“Piena ceļš”, Stende 40 eiro
“Magnēts”, Jelgava 10 eiro
“Dzintarlāse”, Liepāja 10 eiro
“CM”, Madona 15 eiro
“Mazie brāļi”, Rīga   5 eiro
“Sala”, Salaspils 5 eiro

“12 un 12”, Rīga 30 eiro
“Atkarīgie”, Jelgava 10 eiro
“Izvēle”, Rīga   5 eiro
“Rīta grupa”, Rīga  40 eiro
Jubilejas ziedojumi
Ainārs no Tukuma  24 eiro
Inārs no Madonas 11 eiro
Anonīms ziedojums 5 eiro

Kopā 600 eiro

PALDIES PAR ZIEDOJUMIEM NOVEMBRĪ! 
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VIEDOKĻI

KALPOŠANA – SKAIDRĪBAS BALSTS
Š.g. 7.novembrī Latvijas AA 27 gadu jubilejas saiets bija pirmā AA sapulce 
divpadsmit klātesošajiem (pavisam reģistrējušies bija 255 ar AA saistīti  
cilvēki: 233 no AA, 15 no “Al-Anon” un 7 viesi). Šoreiz atklātās sapulces 
tēma bija “Kalpošana – skaidrības balsts”, tās kulminācija,  
visaizkustinošākais brīdis – kad jaunie, ārstniecības programmā tobrīd  
esošie, krietni samulsuši, Alda aicināti, uzkāpa uz skatuves, lai saņemtu  
dāvanu – AA Lielo grāmatu. Un aplausus par uzsākto skaidrības ceļu.  
Tā saietos rīkojas Polijas AA, tā notiek Krievijā. Aldis mūsu Sadraudzībā 
aizsācis ko jaunu, un ceru, ka tā kļūs par tradīciju arī Latvijā. 

Nestāstīšu par savām sajūtām, klausoties runātājos. 
Tur bija visa izjūtu gamma: no aizkustinājuma asarām 
acīs līdz dusmām. Šo to no teiktā par kalpošanu kā 
skaidrības balstu piefiksēju un dalos tajā ar jums.

***
- Mana kalpošana ir vēsts nešana. Eju uz cietumu un 

ceru, ka ieslodzītajos kaut kāda sēkla paliks un iznākuši 
brīvībā viņi atcerēsies dzirdēto. Tāpat arī detoksikācijas 
nodaļas pacienti. Man gan šķiet, ka, nesot vēsti, saņemu 
daudz vairāk nekā dodu. 

***
- Mani paņēma līdzi uz šādu saietu, kad biju otro nedēļu 

ārstniecības programmā. Tikai šādos pasākumos var re-
dzēt, ka ir iespējams dzīvot citādi. Un, kad man jautāja, vai 
šodien varu atvest no Vecmīlgrāvja tādus pašus, es uzreiz 
piekritu. Tā arī ir kalpošana. Un es esmu ar mieru kalpot, jo 
tā ir mana skaidrība. Esmu gandarīts, ka atvedu trīs cilvē-
kus, jo viņiem šeit redzētais un dzirdētais varbūt dos daudz 
vairāk nekā atlikušās dienas ārstniecības programmā. 

***
- Skaidrības sākumā sapulcēs sēdēju maliņā, klausī-

jos, ko citi saka, un sapratu, ka viens no galvenajiem 
manas skaidrības balstiem būs AA sapulces. Sākumā ci-
tus instrumentus savai skaidrības uzturēšanai es nemaz 
negribēju, tikai sapulces, sapulces, sapulces... Pēc da-
žiem mēnešiem man piedāvāja vadīt sapulci. Uh! Teicu: 
ok, bet pēc laika to nožēloju. Nakti pirms šīs sapulces 
negulēju, biju ļoti satraukts. Sanāca 20-25 cilvēki. Sa-
traucies, nosvīdis ķēros klāt vadīšanai. Protams, pieļāvu 
veselu rindu kļūdu (paši zināt, kādas pirmajos skaidrī-
bas mēnešos cilvēkam ir zināšanas par tradīcijām, vad-
līnijām), bet pēc tam jutu, ka šī man deva mazliet vairāk 
nekā parastās sapulces, kurās biju vienkārši runātājs. 

Grupas biedri piedāvāja iesaistīties dažādos kalpoša-
nas darbiņos, un es jutu: man to vajag, man tas patīk. 
Es nevaru precīzi pateikt, cik lielā mērā kalpošana mani 
attālina no alkohola lietošanas. Tikai dzirdēju daudzu 
teikto, ka tā ir. Es ticēju tam un sāku iesaistīties kalpo-
šanā grupā, vispirms par kasieri, tad par saimnieku, tad 
par grupas vecāko. Man tas patika, un es sajutu, ka esmu 
pa īstam iekšā AA, ka neesmu viesis, bet varu saukt sevi 
par īstu AA Sadraudzības biedru. Sajutu kalpošanu kā 
ļoti svarīgu savas skaidrības sastāvdaļu. Protams, kal-
pojot radās arī sāpīgas atziņas. Man nācās secināt, ka 
sapulces pārvērtu par padomu došanas sapulcēm, un pir-
mais, kurš padomus deva, biju es pats. Esmu pateicīgs, 
ka man ir tiesības kļūdīties un šis kļūdas labot. 

- Sākot kalpot Latvijas AA Dienestā, iepazinu pilnī-
gi jaunu pasauli. Iepazinu lieliskus cilvēkus! Viena no 
brīnišķīgākajām lietām, ko man devusi kalpošana, bija 
iespēja aizbraukt uz Eiropas kalpošanas konferenci 
Frankfurtē. Toreiz biju divarpus gadu skaidrā, un biedrs, 
ar ko kopā braucu, teica: tu redzēsi mūsējos ar eņģeļu 
sejām. Domāju: kas par sviestu, ar kādām eņģeļu se-
jām!? Aizbraucu un ieraudzīju – tiešām, eņģeļu sejas. 
Un pārsvarā visiem šiem delegātiem bija 20 gadi skaid-
rības, tikpat daudz kalpošanas pieredzes, tikpat daudz 
Soļu iešanas pieredzes. Sapratu, ka AA programma un 
kalpošana padarījusi šos cilvēkus tik pievilcīgus, tik at-
raktīvus un jaukus. Šķita, visi apsolījumi viņos ir piepil-
dījušies. Tas bija ārkārtīgi saviļņojoši. Var teikt, ka uz 
Rīgu lidoju pats – pilns ideju, iespaidu. Biju redzējis, 
ko AA Sadraudzība var – par kādiem jaukiem cilvēkiem 
atveseļojoties kļūst alkoholiķi, izmantojot visus skaidrī-
bas balstus, no kuriem ļoti svarīga ir kalpošana. 

Apzinos, ka skaidrības sākuma gados kalpojot bieži 
bija: mana griba lai notiek. Toreiz domāju: kā uzskatu, tā 
ir pareizi. Man bija jāmācās rēķināties ar cilvēkiem, viņu 
domām, uzskatiem, sajūtām, respektēt to visu. Absolūti 
nepieciešama bija iecietība pret citu cilvēku trūkumiem, 
tāpat kā citi bija iecietīgi pret maniem trūkumiem. Pirma-
jā kalpošanas laikā ļoti daudz ieguvu sev, savu komunikā-
cijas spēju attīstīšanai ikdienas dzīvē. Iemācījos uzklausīt 
cilvēku līdz galam ar visiem viņa argumentiem, lai arī 
man tie nepatīk. Respektēt otru kā personību. 

Ne viss bija patīkami, ir bijuši aizvainojumi, dusmas. 
Kalpojot, esot kopā ar atšķirīgiem cilvēkiem, zinu, ka es 
varu kādu ievainot ar vārdiem, darbiem vai izturēšanos, 
un mani var ievainot, bet tas mani audzina. 

***
- Kalpošana saved kopā ar jaukiem un gaišiem cilvē-

kiem – vai tā ir kafijas krūzes nomazgāšana pēc sapul-
ces, vai kāda AA pasākuma organizēšana, vai kas cits.

***
- Man šad tad grūti atšķirt, kur runāju par kalpoša-

nu un kur lielos ar sevi. Ļoti daudz cilvēku Latvijas AA 
dara savu darbu klusi, bet mēs ik pa brīdim redzam viņu 
kalpošanas augļus: vai tā ir jaunas literatūras sagatavo-
šana izdošanai, vai ziedojumu reģistrācija. Cilvēki savās 
grupās veic nozīmīgu darbu, bez kura mūsu Sadraudzī-
ba nebūtu tāda, kāda tā ir. Mums ir literatūra, saieti, gru-
pu pasākumi… ļoti daudz kalpošanas elementu ir ārpus 
publiskās apspriešanas. Vai es, nomazgājis blakussēdē-
tāja krūzīti, iešu kladzināt par to visiem? Droši vien nē.
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- Kalpošana ir mana pateicība Sadraudzībai par to, ka 
tiku izvilkts no tā purva, kurā biju, ka man dota tā ap-
brīnojamā esība, kurā atrodos. Jaukākos cilvēkus savā 
dzīvē esmu saticis, tikai pateicoties Sadraudzībai.

***
- Kalpošana palīdz mana ego aso šķautņu slīpēšanai, 

mana ego negatīvo izpausmju mazināšanai. Tas liek rē-
ķināties ar citiem cilvēkiem, kas man ne vienmēr ir bijis 
absolūti pašsaprotams paradums.

***
- Pirmajos skaidrības gados es metos kalpošanā, darī-

ju visādus darbus. Reāli veicu divsolību – 1 un 12.soli, 
bet, kā rakstīts mūsu literatūrā, divsolība iztukšo, izsūc 
dvēseli. Es daru labi un pareizi, bet man nav piepildīju-
ma. Es dodu, dodu, bet man smagi nāk kaut kas atpakaļ. 
Tagad saprotu: pirmajos skaidrības gados gribēju kal-
pojot apmierināt savas ego tieksmes. Nevar jau skaidri 
noteikt robežu, kur ego, kur labie nodomi. Labi nodomi 
ir vienmēr, bet īsti sevis atdošana programmai man nāca 
ļoti grūti – tāpat kā 3.solī paļaušanās uz Augstāko spē-
ku. Bet kalpošana visus manus trūkumus iztrina kā nazi. 
Trūkumi man ir joprojām, bet es tos vairs neslēpju. Ka-
mēr nebiju izgājusi Soļus, kamēr biju divsolībā, mana 
kalpošana bija tāda: es kaut ko izgudroju un realizēju. 
Man ne prātā nenāca, ka kāds var iebilst. Ja nenotika, 
kā biju ieplānojusi, sadusmojos, pielēcu kājās, izskrēju 
laukā, raudāju... Es kalpoju, bet manī nebija lēnprātības, 
dvēseles miera. Un ko vērti tie labie darbi, ja tie man 
pašai nedod piepildījumu, gandarījumu? Pēc Soļu izie-
šanas manī ienāca miers, pazemība. Un apziņa: ja man 
nav taisnības, tas nenozīmē, ka es esmu slikta. Man ir 
tiesības kļūdīties, pateikt ko nepareizi, pieņemt sevi, ka 
esmu dusmīga vai man ir bail. Ka man sāp. Ka esmu 
skaudīga. Visas šīs emocijas manī ir, un kalpošana tās 
visas izceļ virspusē. Un es varu ar tām strādāt.

***
- Kalpošana dod jēgu, sajūtu, ka mana dzīve ir kaut 

ko vērta. Un nevajag skaļus vārdus vai liecības.
***

- Man ļoti nepatīk kalpot, es nevaru ciest šo vārdu. 
Kāpēc? Mūsu tauta tika audzināta par labiem kalpiem, 
tā varējām tikt uz priekšu dzīvē. Esmu skaidrā septiņus 
mēnešus. Pirms nokļuvu ārstniecības programmā, izgā-
ju dažādus dzīves ceļus, saskāros ar garīgumu, meklē-
ju savu ceļu dzīvē, un arī tur bija kalpošanas elements. 
Katra organizētā reliģija saka: vajag kalpot. Un es gāju, 
darīju, centos, bet tā kalpošana bija ar domu: ja es kalpo-
šu, tad man no tā būs labums. Rehabilitācijas program-
mā sapratu, ka pārāk daudz esmu darījis, cenšoties būt 
labs citiem, gaidot: ja izdaru labu darbu, man arī kāds 
ko labu izdarīs. 

Nu esmu aktīvi iesaistījies AA grupas darbībā, esmu 
gandarīts un pateicīgs par satiktajiem cilvēkiem. Dalo-
ties savā dzīves pieredzē, nesu AA vēsti. Un es to nedaru 
tāpēc, ka sagaidu kaut ko pretim, ka sagaidu uzslavu. Es 
to daru tāpēc, ka vēlos. Es nekalpoju, es dalos savā pie-
redzē. Pateicoties ārstniecības programmai un AA, esmu 
sācis dzīvot citādi, un man gribas citiem cilvēkiem pa-
rādīt, ka tas ir iespējams. Jā, es to daru priekš sevis, ļoti 
egoistiski. Mana šā brīža izpratne nav tāda, kā uzrakstīts 
AA literatūrā. Un man patīk, ka AA nekritizē, bet uz-
klausa citus, lai arī atšķirīgus viedokļus. Paldies, ka jūs 
esat, un ceru, ka mēs turpināsim nest vēsti nekalpojot.

***
- Es skrienu uz saviem laukiem, smagi strādāju. Jā, 

tur es kalpoju. Sev kalpoju. Bet pārējais ir došana. Un 
dodot gūtais neatņemams. 

***
- Kalposim sev, kalposim cits citam, ja no tā ir kāds 

labums – kāpēc nekalpot?!
***

- Man bija ļoti grūti uztvert, ka, palīdzot otram, es 
varu palīdzēt sev. Ārstniecības programmā cilvēki dalī-
jās savās rūpēs, mēģināja otram kaut ko stāstīt, palīdzēt. 
Un es pirmoreiz izjutu, ka varu būt noderīgs, pasakot 
otram, kur kas stāv, kāds uzdevums būs jāpilda... Un 
tajā brīdī es labi jutos. Man tas bija jaunums, kā apmāts 
uzķēru šīs sajūtas, šo atziņu. Sākumā arī man bija div-
solība, tad izgāju Soļus, iesaistījos kalpošanā arvien vai-
rāk: kalpoju grupā, sponsorēju. Ko tas man dod? Esmu 
sapratis: lai kaut ko iegūtu, arī man ir jādod. 

***

- Pirmajā skaidrības gadā man gribējās dzert. Jautā-
ju sponsoram, ko man darīt. “Ej, nes vēsti!” viņš teica. 
“Kam?” “Tiem, kas grib pārstāt dzert.” Tie bija 90. gadi, 
savā pilsētā es nezināju nevienu, kas gribētu atmest 
dzeršanu. Sponsors padomāja un teica: “Tad ej pie tiem, 
kuri šaubās.” 

Kad atkal sagribējās alkoholu, aizgāju pie biedra, ar 
kuru kopā uzturējos narkoloģijas nodaļā. Diskutējām: 
dzert vai nedzert. Kad šķīrāmies, ieklausījos sevī: man 
nebija tieksmes. Tas ir brīnums! Sponsoram bija taisnība.

Esmu pateicīgs cilvēkiem, kas palīdzēja man apzinā-
ties, ka vienīgais, kas darbojas, ir iet un nesavtīgi dot. Ja 
gribu izdzīvot, man nesavtīgi jāpalīdz citiem. Un tas ir 
ļoti grūti. Taču neviens cits nepārdurs to egocentrisma 
apvalku, ko esmu izveidojis, sev apkārt tinot aizvaino-
jumus un bailes. Man pašam tas jādara, lai ielaistu sevī 
dievišķo mīlestību. Vārdi vien nedarbojas, ir jārīkojas. 

***
- Nesen lasīju Bila rakstu izlasi. Viņš, jau ilgus gadus 

skaidrā esot, izgājis Soļus, mocījās ar depresiju un nesa-
prata, kāpēc. Tik pēc laika apjauta, ka problēma ir tā, ka 
viņš gaida no cilvēkiem, lai tie dotu viņam prestižu, dro-
šību, mīlestību un citus labumus. Un atcerējās, ka skaid-
rības pirmajos mēnešos ļoti cītīgi un nesavtīgi strādāja 
ar jaunpienācējiem un tieši šis darbs nodrošināja iekšējo 
stabilitāti. Es savā slimībā esmu ārkārtīgi egocentriska. 
Es tieši tāpat gaidu no cilvēkiem, lai viņi man dod pres-
tižu, mieru, drošību, stabilitāti... Un vienīgais veids, kā 
varu iemācīties nesavtīgi mīlēt, ir iet uz cietumiem, uz 
detoksikācijas nodaļām un dot. Tikai caur došanu varu 
iemācīties mīlēt. Un tāpēc es eju. Tās sievietes cietumā 
ir vairāk vajadzīgas man nekā es viņām. Tāpat detoksi-
kācijā ne vienmēr es esmu vajadzīga ar savu vēsti, bet 
viņi ir vajadzīgi man – lai redzu, cik smagi ir, lai neaiz-
mirstu, cik smagi ir.

Domāju: dzīve būs mocības, 
ciešanas, turēšanās visiem 

spēkiem. Skatoties uz 
cilvēkiem sapulcē, sapratu, 

ka dzīve var būt laba
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- Kad mani pirmoreiz uzrunāja, neatteicu vadīt sapul-
ci, jo nespēju pateikt nē. Rokas un kājas trīcēja, bet pēc 
sapulces jutos ļoti labi, tā vēl nekad nebiju juties. Ar-
vien biežāk pieteicos vadīt sapulces, iesaistos arī citos 
darbos. Jūtos labāk, jo varu būt noderīgs, un tas palīdz 
manai skaidrībai, noņem tieksmi. Un laiks tiek pavadīts 
lietderīgi.

***
- AA programmai es bez gala uzticos. Kad dzēru, biju 

tik pašdestruktīva. Man teica: tu nomirsi. Atbildēju: jā, 
nomiršu, jo nespēju dzīvot bez alkohola. Rehabilitācijā 
sapratu, ka gribu dzīvot. Tā bija vāra, vāra vēlme. Tad 
ierados savā pirmajā AA sapulcē. Zināju, ka dzīvot gribu, 
bet nezināju, kā. Domāju: dzīve būs mocības, ciešanas, 
turēšanās visiem spēkiem. Skatoties uz cilvēkiem sapul-
cē, sapratu, ka dzīve var būt laba. Ka var dzīvot labi, nevis 
tikai eksistēt. AA programma deva man brīnišķīgu dzīvi 
skaidrā. Es uzticos šai programmai no A līdz Z. Visam.  
12 soļiem un tradīcijām, ko turu augstā cieņā. Sadraudzī-
bai un kalpošanai. Bez kalpošanas nebūtu manas skaid-
rības. Kad grupa deleģēja mani kā pārstāvi Kalpošanas 
konferencē, kalpošanā iesaistījos vēl vairāk. Darīju no 
sirds. Man patika. Sapratu, ka to daru sev, savai skaidrī-
bai. Ja uznāk vāra tieksme iedzert, iedomājos: man jābūt 
tur un tur, man ir uzticēts tas un tas, es nevaru nevienu 
pievilt, un es nevaru pievilt sevi. Pateicoties AA prog-
rammai un kalpošanai, esmu skaidrā un jūtos laimīga. No 
rītiem pamostos, un pirmā doma: ir vēl viena brīnišķīga 
diena! Vai tas nav Dieva brīnums man, kura gribēja no-
mirt. Un tas ir, tikai pateicoties AA kustībai un jums, AA 
brāļi un māsas. Paldies! Un es jums kalpošu! 

***
- Es veicu grupas sekretāra pienākumus, un šī kal-

pošana palīdzēja savest man kārtībā sevi. Kalpošana 
disciplinē, tā palīdzēja man ieraudzīt starpību starp  
20 atrunām, kāpēc nevaru to izdarīt, un to vienīgo ie-
meslu, kāpēc man tas jādara. Tas arī ikdienas dzīvē pa-
līdz saprast atrunas, kāpēc es to nevaru vai negribu, un 
rast vienīgo motivāciju, kāpēc man kaut kas jādara.

Sarmīte, alkoholiķe

Lēš, ka Latvijas AA ir 1000-1200 biedru. 
Cik mūsu ir, neviens īsti nezina, bet kalpo-
šanai gan ir kritērijs. Latvijā darbojas ap 
60 grupu, tātad, ja katrā grupā ir trīs cil-
vēki, kas kaut ko dara, tad jābūt 180, kas 
kalpo. Un vēl 10-20 Dienestā. Tātad vismaz 
200 Latvijas anonīmo alkoholiķu kalpo. 
Paldies ikvienam!

VAI TU JAU 
IESŪTĪJI SAVU  
DZĪVESSTĀSTU?
Mūs interesē tieši Tava pieredze, tieši Tavs dzīves-
stāsts! 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. 

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

SVEICAM JUBILĀRUS!
OKTOBRĪ
Raimonds H. no Rīgas – 2 gadi
Ingrīda no Rīgas – 14 gadi
Līga no Rīgas – 12 gadi
Renāte no Rīgas – 9 gadi
Roberts no Rīgas – 12 gadi
Aldis no Ventspils – 3 gadi 
(septembrī)

NOVEMBRĪ
Viktors no Jēkabpils – 10 gadi 

Monvīds no Rīgas – 10 gadi
Jeļena no Ventspils – 20 gadi 
Niks no Rīgas – 14 gadi 
Lilija no Rīgas – 17 gadi 
Juris no Ventspils – 7 gadi
Annija no Rīgas – 3 gadi 
Valdis no Rīgas – 2 gadi
Māris no Rīgas – 4 gadi 
Ojārs no Rīgas – 7 gadi
Sveicam arī tos, par kuriem 
grupas nesniedza ziņas!

“SEKRETĀRA ROKASGRĀMATA”
Latvijas AA mājaslapā (http://aa.org.lv/sapulces/) 

pieejama “Sekretāra rokasgrāmata” – vadlīnijas AA 
sapulču un grupu darbības vadīšanai. 

SAPULCES
Rēzeknes AA grupa “Pali” pulcējas trešdienās un svēt-

dienās plkst. 17.00 Rēzeknē, Raiņa ielā 4 (luterāņu baznī-
cas draudzes mājā). Kontakttālrunis: 28349013 (Linards)

Līgatnes AA grupa “Vēstnesis” maina sapulču norises 
vietu. No š.g. 1.decembra tikšanās ceturtdienās plkst. 19.00 
Līgatnē, Spriņģu ielā 7 (sociālās aprūpes centra telpās). 

Balvu AA grupas “Možums” sapulces notiek kat-
ru otro pirmdienu plkst.18.30 Balvos, Raiņa ielā 
52 (Sociālā dienesta telpās, 3. stāvā). Informācija:  
Aldis – tālr. 26310796; Andris – 28784091.

LATVIJAS AA DIENESTĀ
Nākamā Latvijas AA Dienesta sēde notiks 2015. ga- 

da 19. decembrī plkst. 11–15 Brīvības 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!

CITĀS VALSTĪS
Anonīmo alkoholiķu jauniešu (YPAA) saieti  

01.-03.01.2016. Oslo, Norvēģijā, SCANCYPAA – 5. 
Skandināvijas anonīmo alkoholiķu jauniešu saiets.

Sīkāka informācija pasākuma mājaslapā: http://
www.scancypaa.org.

26.-28.02.2016, Carrick-on-Shannon, Īrijā, IREY-
PAA – 1. Īrijas anonīmo alkoholiķu jauniešu saiets.

Sīkāka informācija pasākuma mājaslapā: http://
ireypaa.org.
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