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GADUMIJĀ

JAUNGADS PIE JŪRAS
Uzņēmos organizēt jaunā gada sagaidīšanu Jaundubul-

tos vairāku iemeslu dēļ. Tas nelikās pārāk sarežģīti, jo uz 
to pusi taciņu jau citugad bija ieminuši citi, turklāt Marika 
no aprūpes centra „Saulstari”, ar kuru sadarbojamies, ir 
ļoti atsaucīgs cilvēks. Gribējās sagaidīt jauno gadu ar lūg-
snu un salūtu pie jūras, kopā ar lielu skaitu mūsējo, jo tad 
atkrīt domas par to, kādu kompāniju izvēlēties. Neērtības 
sagādāja vienīgi apstāklis, ka zinājām – baseins un sau-
na pakļauti rekonstrukcijai, bet daudzi pie šīm ekstrām 
iepriekš bija pieraduši. Nerakstījām programmā to, kas 
nebūs, un pacietīgi atbildējām zvanītājiem par baseinu. 
Pēc pasākuma ne viens vien teica, ka labi vien ir, jo citādi 
vakara gaitā vienu otru grūti satikt, izklīduši kur kurais.

Šoreiz bija pieejama lielā zāle, kur notika atklāšanas 
sapulce un karnevāla daļa, kas bija ērtāk nekā šaurajā 
deju zālē iepriekš. Tagad skatītāji ērtos krēslos varēja 
vērot karnevāla tēlus kā šovā. Kā parasti brīnījos par 
vairāku desmitu mūsu māsu un brāļu uzņēmību sagata-
vot tērpus, jo agrāk, “dzerošajā” vidē karnevālos manīju 
tikai dažas maskas. 

Atklāšanas sapulcē dzirdējām iespaidīgus aculieci-
nieku stāstus par vairāku desmitu tūkstošu alkoholiķu 
saietiem Amerikā un citur. 

Jaunums bija slēgtā sieviešu AA sapulce. Dalīb-
niecēm tas gājis pie sirds, ne tikai sievietēm raksturī-
go problēmu iztirzājuma dēļ. Man teica, ka tā ir bijusi 
lieliska iespēja lasīt AA pamattekstus sieviešu dzimtē 
(mēs atzinām, ka bijām bezspēcīgas..., bijām pilnīgi ga-
tavas...) un ka tā ir daudz vieglāk sevi atpazīt lasāmajā 
tekstā nekā citkārt, kad tekstā dominē vīriešu dzimte.

Jaungada saietā piedalījās 196 cilvēki, tostarp arī no 

Daugavpils, Balviem, Liepājas, Ventspils u.c. Visi skaid-
rā. Tikai viens, paņemts līdzi no Latvijas pašas malas un 
pie durvīm uzpīpējis, devās atpakaļ uz vilcienu, jau pa 
ceļam nopircis alu – tā vēlreiz pierādot, ka alkohols ir 
ļoti spēcīgs un viltīgs pretinieks un ka ne velti mēs lie-
los svētkos gribam būt kopā ar savējiem; arī tāpēc, ka 
drošāk.

Savdabīgas un iepriecinošas bija beigas. Ja citreiz svi-
nību izskaņa un pārpalikumu novākšana, telpu sakārto-
šana likās mokoša un gribējās ātrāk tikt mājās un gultā, 
tad šoreiz viss notika raiti un viegli līdz pat stacijai, kur 
lielā salā, gaidot pirmo vilcienu, ar jaunatnācējiem spa-
rīgi diskutējām par AA, it kā tā nebūtu agra rīta stunda 
pēc negulētas nakts, bet darbdienas vidus. Arī vilcienā 
neviens no mūsu pulciņa snaudā nelaidās. 

Kas palicis pāri? Gandarījums, viens šajā reizē lieks 
peldkostīms un viena melna plastmasas pērlīte no aus-
kara (atrodas pie manis). Liels paldies visiem, kas da-
lījās pieredzē, klausījās, piedalījās. Vēl lielāks paldies 
tiem, kuri svētkus veidoja.

Aivars E.

Gaišu, ticības, cerības  
un mīlestības pilnu  
2016. gadu!

“Vīnogas” redakcija

Latvijas AA dienesta izdevums
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2015. gada 19. decembrī notika 
kārtējā Latvijas AA Dienesta sēde, 
kurā bija plānots apspriest šādus 
jautājumus:

1. 10.koncepcija 
2. Rotācija AA Dienestā 
3. Atskaite par AA Rudens saieta norisi 
4. Nākamās kalpošanas konferences iespējamā nori-

ses vietas maiņa 
5. Vēsts nešanas jauniešiem un sociālo mediju izman-

tošana vēsts nešanā 
6. Atskaites par kalpošanas konferencēs pieredzēto 
7. Dažādi:
AA Kurzemes reģiona sanāksmē pieredzētais (ziņo 

Ilze Ķ.) 
AA sadarbība ar citām sadraudzībām tradīciju kon-

tekstā (ziņo Aivars. E.)
Atskaite par piedalīšanos seminārā (ziņo Māris Ķ.)
Polijas AA sadarbības piedāvājums (ziņo Gita T.) 
Nākamā AA Dienesta sanākšanas datuma noteikšana
Latvijas AA struktūras izskaidrošana (ziņo Uldis D.)
Iespējamā komiteju apvienošana (ziņo Aivars E.) 

Par dienaskārtības 2. jautājumu (Rotācija AA die-
nestā) ziņoja Monvīds D. Klātesošie izteica dažādus 
viedokļus par rotācijas nepieciešamību. Bija arī priekš-
likums, ka katrai komitejai rotācijas periods ir trīs gadi, 
katru gadu rotē viena trešdaļa Dienesta biedru. Tika 
konstatēts, ka Dienesta komitejās ir atšķirīgs dalībnieku 
skaits – no viens līdz seši.

Pēc diskusijām Dienests pieņēma lēmumu apspriest 
šo jautājumu nākamajā Latvijas AA Kalpošanas konfe-
rencē. 

Par 3. jautājumu (Atskaite par AA Rudens saieta 
norisi) ziņoja Valdis B. 

Pasākumā piedalījās 255 dalībnieki. Uz ekskursiju pa 
Rīgu ieradās tikai trīs cilvēki. Telpas šī pasākuma no-
risei nebija pietiekami plašas, taču citādi pasākums ir 
uzskatāms par izdevušos. Saietu darba grupa sanāk reizi 
mēnesī, tajā tagad aktīvi darbojas Dana. Nākamā rudens 
saieta datums – 2016. gada 12. novembris, norises vieta 

– Baložu kultūras nams vai RPIVA. 
2016. gada vasaras nometne paredzēta 3.–7. augus-

tā. Dienests apstiprināja nometnes tēmu: “Godīgums un 
uzticēšanās”. 

Par 4. jautājumu (Nākamās kalpošanas konfe-
rences iespējamā norises vieta) ziņoja Monvīds D. 
Paredzamā kalpošanas konferences norises vieta 
Mālpilī joprojām aktuāla. (Latvijas AA Dienesta ie-
sniegumu pašvaldība izskatījusi 2015. gada 22. de-
cembrī, jau pēc Latvijas AA Dienesta 19. decembra 
sēdes, – red.) 

Par 5. jautājumu (Vēsts nešana jauniešiem un 
sociālo mediju izmantošana vēsts nešanā) ziņoja 
Rolands B. Viņš informēja klātesošos, ka 2015. gada 
martā interneta meklētājprogrammā Google uzgājis in-
formāciju par Eiropas AA jauniešu (YPAA, EURYPAA) 
saietiem, ieguvis padziļinātu informāciju un 2015. gada 
augustā devies uz jauniešu saietu Romā. No 370 da-
lībniekiem lielākā daļa bijusi 16-25 gadus veci. Pasā-
kums norisinājās trīs konferenču zālēs, bija sadalīts pa 
tēmām. Rolands nepiedalījies pilnu laiku, tikai pusotru 
dienu, bet šī pieredze viņam bijis garīgs pārdzīvojums, 
sapratis, ka arī 16 un 17 gadu vecumā var nākt uz AA. 
Vienu no sapulcēm vadījusi astoņpadsmitgadīga meite-
ne ar divu gadu skaidrību. Šādos saietos var redzēt, ka 
AA apvieno pilnīgi dažādus cilvēkus. Pirms katras sa-
pulces atgādināts par anonimitāti, par to, ka nevajadzētu 
fotografēt telpās pat ārpus sapulcēm. Kā jaunieši nonāk 
AA? Pamatā informācijas avots ir vecāki vai ārsti, ir arī 
vēsts nešana skolā. Daudzviet rehabilitācijā ir iekļauta 
sapulču apmeklēšana. Tagad Rolands mēģina savu en-
tuziasmu ievirzīt pareizā virzienā darbā ar jauniešiem 
Latvijā. Informācija par jauniešu saietiem citās valstīs 
ievietota “Vīnogas” decembra numurā. Rolandam ir iz-
veidojušies arī kontakti ar Skandināviju, Īriju. Rolands 
klātesošos informēja, kā uzzinājis par pusaudžu narko-
loģisko programmu Jelgavā. 2015. gada 18. novembrī 
notika vēsts nešanas pasākums. Programmas darbinieki 
vēlas, lai AA pārstāvji dalās pieredzē, spēkā un cerībās, 
mazāk dzīvesstāstos; jāierodas personai ar vismaz vie-
na gada skaidrību. Šobrīd ar viņiem norunāts, ka vēsts  

LATVIJAS AA DIENESTĀ

AA DIENESTA 19. DECEMBRA SĒDĒ

        Grupu ziedojumi
“Nadezda”, Rīga 10 eiro
 “Dārza grupa”, Rīga 30 eiro
“Sauleskalns”, Talsi 20 eiro
“Imanta”, Rīga 10 eiro
“Apziņa”, Rīga 20 eiro
“Sveču sapulce”, Rīga 25 eiro
“Oāze”, Rīga 10 eiro
“Ausma”, Tukums  60 eiro

“Lāsīte”, Ventspils 10 eiro
“Piena ceļš”, Stende 40 eiro
“Atveseļošanās ceļš”, Liepāja 30 eiro
“Magnēts”, Jelgava 10 eiro
“CM”, Madona 15 eiro
“Atziņa”, Dobele 10 eiro
“Dzintarlāse”, Liepāja 10 eiro
“Mazie brāļi”, Rīga   5 eiro
“Atkarīgie”, Jelgava 10 eiro

“Sākums”, Jelgava 10 eiro
“Krustceles”, Ķekava  30 eiro

Jubilejas ziedojumi
Arvīds no Rīgas  20 eiro
Ainārs no Jelgavas 11 eiro
Ritvars no Dobeles   6 eiro

Kopā 402 eiro

PALDIES PAR ZIEDOJUMIEM 2015. GADA DECEMBRĪ! 
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nešana notiks reizi mēnesī, svētdienā. Tikšanās formāts 
aprakstīts pagaidām vēl neizdotā, bet latviski jau iztul-
kotā bukletā par uzstāšanos ārpus AA. Centra darbi-
nieki izteikuši lūgumu nodot viņu rīcībā AA filmas, kā 
arī aizvest AA vizītkartes un aktuālo sapulču sarakstu. 
Centra darbiniekus uztrauc tas, ka ne visur pieejamas 
sapulces. 

Par sociālajiem medijiem. Pamatā jaunieši izman-
to Facebook slēgtās grupas – visa informācija redzama 
tikai grupas dalībniekiem, esošie var aicināt jaunus da-
lībniekus. Pamatā jaunieši apmainās ar informāciju, arī 
ievieto kādu domu, ko citi var komentēt. Ļoti bieži ir 
paziņojumi – es atrodos šobrīd tur vai tur, vai kāds var 
man palīdzēt, noorganizēt ātro SOS palīdzību. Taču, 
piemēram, Itālijas jaunieši uzskata, ka Facebook neat-
bilst anonimitātes principiem, digitālā pasaule attīstās 
pārāk strauji un visam izsekot nav iespējams. Itāļi iz-
manto Whats App mobilo aplikāciju, kur ievieto dienas 
tēmu, ko izsūta dalībniekiem. Skype ir vēl viena plat-
forma, ko aktīvi lieto ne tikai jaunieši. Pastāv publiski 
slēgtie čati, mājaslapas, stepchat.com, tiek izmantotas 
arī citas platformas, kur notiek videosapulces, par ku-
rām tiek ziņots Facebook slēgtajā lapā. Rolands jopro-
jām vāc informāciju. Latvijā viņš novērojis, ka jaunus 
cilvēkus ne visās sapulcēs emocionāli pieņem.

Par 6. jautājumu (Atskaite par kalpošanas kon-
ferencēs pieredzēto) vispirms ziņoja Anatolijs P. Viņš 
informēja klātesošos par Polijas AA Kalpošanas kon-
ferenci. Varšavā viņus personīgi sagaidījis Polijas AA 
Dienesta vadītājs. Pirms konferences notika tikšanās ar 
ārzemju novērotājiem, bija 16 viesi, arī no GSO, pir-
majā dienā bija uzstāšanās un atskaites, bija arī dar-
ba grupas, kur izvirzīja delegātus rotācijai. Balsošanā, 
ja ir vairāki kandidāti un neviens nesaņem 2/3 balsu, 
pēdējais atkrīt un balsošanu turpina par atlikušajiem; 
ja 2/3 balsu nesaņem neviens no trim pēdējiem atliku-
šajiem kandidātiem, tad par pēdējiem diviem nebalso, 
bet velk lozi. Polijā vairākas grupas veido intergrupu, 
tās reģionus, reģioni veido galveno struktūru. Polijā ir 
ap 2500 grupu. Prezentēja 45 gadu jubilejas pasākuma 
vietu Katovicē. Poļi ir uzsākuši anonīmu aptauju par 
to, kā alkoholiķi nokļuva AA, kāds ir viņu dzimums, 
vecums, cik bieži iet uz sapulcēm, cik sen Sadraudzī-
bā, cik ilgi skaidrā, kādas aktivitātes palīdz atveseļo-
ties. Anketēt paredzēts ik pēc 3–5 gadiem. Runāts arī 
par sadarbību ar jauniešiem un studentiem.

Jurijs šādā konferencē piedalījās pirmo reizi. 
Norādīja, ka bija ļoti laba tulkošana, informācija ir 
pieejama, ir grāmata ar kontaktiem. Bijis daudz izdales 
materiālu.

Kornēlija atskaitījās par dalību Eiropas AA Kal-
pošanas sanāksme Jorkā 2015. gada 16.–18.oktob-
rī. (Kornēlijas teiktais publicēts atsevišķā rakstā šajā 
“Vīnogas” numurā.)

Dažādi jautājumi
Jautājumi par AA Kurzemes reģiona sanāksmē pie-

redzēto un iespējamo komiteju apvienošanu netika iz-
skatīti.  

Par AA sadarbību ar citām sadraudzībām tradī-
ciju kontekstā ziņoja Aivars. E. Oficiālie AA pasā-
kumi gadā ir trīs: Kalpošanas konference, vasaras un 
rudens saieti. Aivars E. informēja par starpgadījumu ar 
PAB sapulci šā gada rudens saietā. Ja AA pasākumā 
notiek PAB sapulce, tad jaunatnācējs var uztvert, ka tas 
ir AA pasākums. Mūsu viesis Latvijas 26 gadu jubilejā 
Jelgavā AA pilnvarotais ASV un Kanādā Bobs V. teica, 
ka mēs varam nedaudz palīdzēt ar informāciju, bet tā 
paralēlās sadraudzības jānošķir, šīs organizācijas pašas 
ir spēcīgas. 

Jautājums tika pārcelts uz nākamo Dienesta sēdi 
turpmākām diskusijām.

Par piedalīšanos seminārā ziņoja Māris Ķ. Refe-
rāts ticis iesūtīts jau pirms mūsu balsošanas iepriek-
šējā Dienesta sanāksmē par piedalīšanos konferencē 
“Sadarbība ar NVO korekcijas iestādēs (īslaicīgas aiz-
turēšanas vietās un cietumos)” 2015. gada 19. un 20. 
novembrī. Bijis kontakts arī ar Norvēģijas pārstāvjiem. 
Nākamais solis ir padomāt par vēsts nešanu Olainē, 
kur nosūtīs tos ieslodzītos, kuriem ir alkohola atkarība. 

Par Polijas AA sadarbības piedāvājumu ziņoja 
Gita T. 

Gita T. informēja klātesošos, ka Polijas AA Lodzas 
apgabala pārstāvji piedāvājuši Latvijas AA plašāku pa-
līdzību. Seminārā sadarbībai ar profesionāļiem ierosi-
na uzstāties dr. Voronovičam, kas ir psihologs. 

Gita T. apņēmās nosūtīt Polijas AA apstiprinājumu 
par sadarbību. 

Latvijas AA struktūru izskaidroja Uldis D. Viņš 
norādīja, ka svarīgi būtu sagatavot rokasgrāmatu par 
AA struktūru, un lūdza akceptu sākt darbu tās izstrādā-
šanā. Doma ir prasīt katrai komitejai, kāds ir tās mēr-
ķis, tiks veidota darba grupa. Uldis D. grib darbu veikt 
posmos: pirmais posms – saprast, kur esam patlaban. 
Šim jautājumam vajadzētu atlicināt laiku arī konferen-
cē. Rezultātā varētu tapt kalpošanas rokasgrāmata par 
Latvijas AA un arī terminu vārdnīca. 

Dienests nolēma atbalstīt Ulda D. iniciatīvu.

Monvīds, 
Latvijas AA Dienesta vadītājs

Šī pieredze viņam bijis 
garīgs pārdzīvojums.  

Šādos saietos var redzēt,  
ka AA apvieno pilnīgi 

dažādus cilvēkus
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“Vīnogas” 2015. gada novembra 
numurā (Nr.211) par 18. Eiropas 
AA Kalpošanas sanāksmi Jorkā, 
Anglijā, rakstīja otrā termiņa de-
legāte Gita T. Tagad publicējam 
pirmā termiņa delegātes Kornēli-
jas Z. iespaidus par piere-
dzēto. 

Kornēlija raksta: 
– Es piedalījos Atveseļošanas 

komitejā un darba grupā “Palīdzī-
ba jaunatnācējiem”.

Darbs bija ļoti labi organizēts, 
katra komiteja un darba grupa sa-
gatavoja arī atskaiti, ko tajā pašā 
dienā izdrukāja un izdalīja dalībnie-
kiem. Pamatā dalījāmies pieredzē, 
kas arī bija galvenais Kalpošanas sa-
nāksmes mērķis, tāds pats kā visām ci-
tām AA aktivitātēm – nest vēsti alko-
holiķiem, kas joprojām cieš, vienalga, 
lai kur arī viņš/viņa atrastos, vienalga, 
kādā valodā runātu. Dalībnieki dalījās 
pieredzē, spēkā un cerībās, un pieredze 
tika iegūta praktiski no visas Eiropas. Tāpat arī diskutē-
jām par dažādām AA struktūrām Eiropas valstīs, akcen-
tu liekot uz grupām, to spēku/vājajām vietām, darbību. 
Diskutējām par sadarbību ar profesionāļiem, sabiedrību, 
arī par sabiedrības attieksmi pret AA un alkoholiķiem.

Gribu pastāstīt lielākoties par komiteju un darba gru-
pu, kurās piedalījos.

Atveseļošanās komiteja. Jāsaka: labi, ka bija iepriekš 
zināmi jautājumi, jo tāds jēdziens kā atveseļošanās 
saistībā ar mani kā alkoholiķi man likās ļoti ietilpīgs – 
viss, ko es daru, ja vien nepaceļu pirmo glāzīti, varētu 
būt mana atveseļošanās.

1. Kādi faktori kavē AA attīstību jūsu valstī? Biju 
sagatavojusi īsu atskaiti, galvenokārt par to, ka ir grūtī-
bas atrast cilvēkus, kas kalpo, jebkurā struktūrā. Minēju, 
ka Latvijas AA nav algotu darbinieku, kas reizēm būtu 
noderīgi; ka sabiedrībā nav izpratnes par AA un alkoho-
liķiem, valda aizspriedumi, ir grūtības izveidot jaunas 
grupas Latgalē. Runāju par mazo grupu reģionos prob-
lēmām, par to, ka nepieciešams iesaistīt AA jauniešus.

2. Vai AA literatūra pietiekami nodrošina jaunat-
nācēju un AA biedru, kas ir ateisti vai agnostiķi, va-
jadzības? Te nu es varēju ziņot, ka, piemēram, “Vīn-
oga” pilnībā nosedz arī ateistu un agnostiķu vajadzības. 
Varēju palepoties ar to, ka mums ir “Sekretāra rokas-

grāmata”, kas ir (tagad jau) publicēta Latvijas AA mā-
jaslapā, mums ir buklets “Jaunatnācējs jautā”. Protams, 
stāstīju arī par to, ka mēs Latvijā izmantojam nodaļu ag-
nostiķiem grāmatā “Anonīmie alkoholiķi”.

3. Vai esat pielikuši pūles Sadraudzības līmenī, lai 
savā valstī izdotu DVD (vai ko citu), kas palīdzētu 
izskaidrot, kā AA palīdz alkoholiķiem sasniegt un sa-

glabāt skaidrību?
Tā kā mums nav izstrādāts DVD tie-
ši Latvijas AA, kā tas ir dažās citās 

valstīs, stāstīju par Latvijas AA 
mājaslapu, kurā informācijas ir 
pietiekami.

4. Pārrunājiet, kādu vietu 
AA kalpošanas struktūrā ieņem 

internetā esošie AA biedri: vai 
viņus vajadzētu iesaistīt AA kal-

pošanas struktūrā? Vai vajadzētu 
būt interneta starpgrupai, kas no-
drošina AA sapulces internetā? Kā 
šādas sapulces var pašas sevi uztu-
rēt? Kā nodrošināt rotāciju tādās 
grupās? 

Aktīvi diskutējām par šo jautāju-
mu, kas arī man personīgi šķita viens 

no interesantākajiem. Es arī pierakstīju 
dalībnieku teikto par situāciju citās valstīs.

Beļģija – valstī daudz baznīcu, un alkoholiķi lāga 
neredz atšķirību, arī ārsti negrib sūtīt uz AA vai sniegt 
informāciju. Problēmas ar tradīciju ievērošanu.

Zviedrija – interesanti, ka nav visu Soļu, ir tikai sep-
tiņi, izslēgta garīgā puse. Labā ekonomiskā stāvokļa un 
sociālā atbalsta dēļ alkoholiķi turpina dzert, jo viss tiek 
apmaksāts – uzturs, dzīvoklis; sociālajiem darbiniekiem 
nav izdevīgi sūtīt savus klientus uz AA.

Holande – problēmas ar struktūru un komunikāciju 
gan AA iekšienē, gan uz ārpusi.

Slovēnija – valstī ir daudz alkoholiķu. Nesen mainī-
juši AA struktūru. Mediji par AA runā tikai negatīvu un 
negrib izcelt pozitīvus aspektus.

Portugāle – ja alkoholiķi nav apmierināti, iet prom no 
AA. Kopumā grūta situācija visās jomās.

Norvēģija – daudz organizāciju, kas strādā ar alko-
holiķiem un grib tos dabūt sev, jo valsts finansē darbu 
ar alkoholiķiem, sniedzot nepārtrauktu “sociālo aprūpi”, 
tā uzturot dzerošu alkoholiķi “pie dzīvības”, bet nesnie-
dzot ārstēšanu. Valsts atbalstīti, šie cilvēki turpina dzert. 
Grūti atrast sponsorus, it īpaši sievietes. Garīgā puse 
rada daudz jautājumu.

Lielbritānija – AA ir brīvs resurss veselības aprūpei, 
tāpēc izmanto. Alkoholiķiem ir liels noliegums, pat at-
nākot uz AA.

Slovākija – ir skaidrības klubi, kas izveidojušies vēs-

DALĪŠANĀS PIEREDZĒ

EIROPAS AA KALPOŠANAS 
SANĀKSME JORKĀ  
2015. GADA 16.–18. OKTOBRIS 

2015. gada 
16.–18. oktobrī
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turiski, un cilvēki dod priekšroku tiem, jo tur nekas nav 
jādara. Arī ārsti nesaprot AA būtību, nesaprot, kāpēc al-
koholiķim sevi par tādu jāsauc.

Šveice – problēmas ar informāciju medijos.
Īrija – problēmas ar komunikāciju AA. Literatūra 

pārsvarā drukātā veidā, jaunieši savukārt meklē 
informāciju sociālajos medijos, bet tur tādas nav.

Krievija – daudzi domā, ka AA ir sekta, arī baznī-
ca piedāvā palīdzību alkoholiķiem, alkoholiķi izvēlas 
vieglākus ceļus, piemēram, kodēšanos. AA formāts 
neatbilst Krievijas nevalstiskajām organizācijām (man 
gan nav skaidrs, kur te ir problēma – vai meklēja valsts 
atbalstu, vai ir problēmas ar reģistrāciju un finansēm).

Lietuva – ir problēmas mazās pilsētās, kur cits citu 
pazīst.

Darba grupa “Palīdzība jaunatnācējiem”. Pastās-
tīju par bukletu “Jaunatnācējs jautā”, par Latvijas AA 
Dienesta plāniem izveidot jaunatnācēja komplektu, par 
Latvijas AA grupu pieredzi, par to, ka runā par 1. soli, 
ja sapulcē ir jaunatnācējs, ka jaunatnācējs ir svarīgākā 
persona, stāstīju par informāciju Latvijas AA mājaslapā.

Lielbritānijā ir speciāli greeters, jaunatnācēju novirza 
pie vecāka biedra (sievieti pie sievietes, vīrieti pie vīrie-
ša), ir pagaidu sponsorēšana.

Lietuvā notiek atklātās sapulces, grupas komunicē ar 
profesionāļiem.

Somija – ja jaunatnācējs piezvana, sarunā, ka viņš 
pirms sapulces tiks sagaidīts.

Vēlos pateikties AA grupu pārstāvju konferencei, 
kas mani apstiprināja par delegāti Eiropas kalpošanas 
sanāksmei, jo tur man bija iespēja iegūt vērtīgu pie-
redzi, ar kuru es arī dalos. Mani ievēlēja par nākamās 

ESM Atveseļošanās komitejas vadītāju. Ārpus piesāti-
nātās dienaskārtības, kur, piemēram, sestdienas vakarā 
kopējā lūgsna bija 22.00 pēc Lielbritānijas laika, t.i., 
plkst. 24.00 pēc Latvijas laika, es sastapu daudzus 
brīnišķīgus cilvēkus, sajutu AA garu jau starptautiskā 
līmenī, sapratu, ka starp mums nepastāv ne valodas, 
ne kultūras barjera, ka mēs esam nelietojoši alkoholiķi, 
kas kalpo. Savstarpējā dalīšanās pieredzē un vienkārši 
sirsnīgas sarunas notika nepārtraukti. Tā bija fantastis-
ka sajūta – būt starp savējiem! 

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 
grupai ir tikai viens mērķis – nest šo vēsti alkoholi-
ķiem, 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 arī tās apmeklē. 

***
Trešdienās plkst. 15.30 
Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centra Nar-

koloģiskās palīdzības dienesta stacionārā Rīgā, 
Tvaika ielā 2 

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

Detoksikācijas nodaļas pacientiem. Pulcēšanās un sa-
runas parasti norit nodaļas ēdnīcā un ilgst 1−1½ stun-
das. 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 nonāku-
šajiem. Iepriekš jāsazvanās ar koordinatoru un jāsa-
skaņo apmeklējuma laiks.

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

zvanīt Kristīnei – tālr. 26994028

12. SOLIS

Dalībnieki dalījās  
pieredzē, spēkā un cerībās, 

un pieredze tika  
iegūta praktiski  
no visas Eiropas
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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!
2015.GADA DECEMBRĪ
Jānis S. no Rīgas – 8 gadi
Armands N. no Rīgas – 9 gadi
Ainārs no Dobeles –18 gadi
Ritvars no Dobeles – 6 gadi
Dzintris no Rīgas – 3 gadi 
Linda no Rīgas – 4 gadi 
Agnese no Rīgas – 5 gadi 
Kaspars no Rīgas – 9 gadi 
Artūrs no Rīgas – 1 gads

Arvīds no Rīgas – 20 gadi 
Vineta no Rīgas – 22 gadi 
Maija no Rīgas – 4 gadi 
Tatjana no Ventspils – 1 gads 
Romans no Ventspils – 16 gadi

Sveicam arī tos, par kuriem 
grupas nesniedza ziņas!

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

sapulču norises vietām un laiku.

LATVIJAS AA DIENESTĀ
Latvijas AA Dienesta sēde notiks 

2016. gada 6. februārī plkst. 11-15 Brī-
vības gatvē 237/2, dienas centra “Rīdze-
ne” telpās – ieeja ēkas pagalmā esošajā 
arkā (blakus Vidrižu ielai 3).

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

VASARAS NOMETNE
Latvijas AA biedru un draugu va-

saras nometne notiks no 2016. gada  
3. līdz 7. augustam ierastajā vie- 
tā – viesu namā “Šķilas” Pērkonē pie  
Liepājas.

Tēma: “Godīgums un uzticēšanās”  
(5. solis).

GRUPAS JUBILEJA
Tukuma AA grupas “Ausma” 

25 gadu jubilejas pasākums notiks 
19.03.2016. Tukuma Kultūras namā Lie-
lajā ielā 1, Tukumā.

14.00–15.00 Pulcēšanās, kafija,  
uzkodas

15.00 AA atklātā sapulce
Visi mīļi aicināti!
Sīkāka informācija par pasākuma 

programmu – februāra “Vīnogā”.

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

lv/sapulces/) pieejama “Sekretāra ro-
kasgrāmata” – vadlīnijas AA sapulču un 
grupu darbības vadīšanai. 

PĀRTRAUC DARBĪBU GRUPA
Rēzeknes AA grupa “Pali” pārtrauc 

darbību, jo sapulces apmeklē vien divi 
cilvēki un viņi nolēmuši izbraukt no  
Latvijas. 

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” 2015. gada septembra numurā. 
Uz jautājumiem par šo darbu atbildēs Mārtiņš – tālrunis 
27122417, e–pasts dzivesstasts@aa.org.lv. 


