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AICINĀM!

LATVIJAS AA KALPOŠANAS  
KONFERENCE 2016  
23. UN 24. APRĪLĪ MĀLPILĪ

Latvijas AA dienesta izdevums

Aicinām ikvienu Latvijas AA grupu no savu biedru 
vidus ievēlēt delegātu, kas kopā ar citu grupu pārstāv-
jiem no visas Latvijas piedalīsies 2016. gada Kalpoša-
nas konferencē š.g. 23. un 24. aprīlī Mālpils profesio-
nālajā vidusskolā Pils ielā 14, Mālpilī, Mālpils novadā. 
Konference sāksies sestdien plkst. 11.00 un noslēgsies 
pēc pusdienām svētdien (plānots ap plkst. 14.00). 

AA Kalpošanas konference (jeb grupu pārstāvju 
sanāksme) ir īstais laiks un vislabākā vieta, kur katra 
grupa var paust un saskaņot mūsu kopējās intereses un 
lemt par to īstenošanu. Šogad tās vadmotīvs ir Piek-
tā tradīcija: “Katrai AA grupai ir viens galvenais 
mērķis – nest vēsti alkoholiķiem, kas joprojām 
cieš”, kam aicinām pievērst īpašu uzmanību. Uzaici-
nām grupas līdz 2016. gada 30. martam piedāvāt tām 
aktuālos jautājumus, kurus varētu apspriest Kalpoša-
nas konferencē, nosūtot tos uz Latvijas AA e-pastu: 
aa@aa.org.lv.

Pieteikšanās līdz š.g. 1. aprīlim – reģistrēties dalībai 
konferencē var, aizpildot  pieteikuma anketu http://
aa.org.lv/anketa-kalposanas-konferencei-2016/  mūsu 
mājaslapā vai piezvanot pa tālruni 29265888 (Bite) 
Monvīdam.

Lūdzu, respektējiet šo termiņu un organizatoru ie-
spējas!

No katras grupas lūdzam deleģēt vienu pārstāvi. Ja 
vēlas ierasties vairāki, brīdinām, ka tikai vienam 

delegātam būs balsstiesības, apmaksāta ēdināšana 
un dzīvošana. 

Tiem AA dalībniekiem, kuri nav grupu pārstāv-
ji vai nekalpo Dienestā vai Birojā, par ēdināšanu 
jāmaksā pirms pasākuma (pārskaitot AA kontā 
11,50 EUR par četrām ēdienreizēm ar NORĀDI: 
PAR ĒDINĀŠANU KONFERENCĒ; konta numurs 
atrodams AA Dienesta izdevuma “Vīnoga” beigās 
un Latvijas AA mājaslapā, sadaļā “Kontakti”), ie-
priekš piesakoties līdz 1. aprīlim. Tos, kuri nav 
ievēlēti par pārstāvjiem, bet kuriem ir iespēja un 
vēlēšanās kalpot konferences organizēšanā, aicinām 
pieteikties par palīgiem reģistrācijā vai sekretariātā 
(skaitīt balsis, kalpot par kasieri).

Konferences organizatorus gaidīsim jau piektdienas 
vakarā, taču pašiem būs jāgādā par vakariņām un bro-
kastīm! Būtu vēlams, lai katra AA grupa nepiecieša-
mības gadījumā palīdzētu savam pārstāvim nokļūt līdz 
Mālpilij. Ja šādas iespējas nebūs, delegāta transporta 
izmaksas segs AA, ja tiks iesniegts attiecīgs dokuments 
(degvielas čeks, autobusa biļete).

Sīkāka informācija par konferences darba kārtību 
“Vīnogas” 3.–5. lpp. (publicētajā darba kārtībā ir iespēja-
mas izmaiņas) un Latvijas AA mājaslapā www.aa.org.lv.

Cerot uz jūsu aktīvu līdzdalību konferences norisē, 
Latvijas AA Sadraudzības Dienests

        Grupu ziedojumi
“Dārza grupa”, Rīga 30 eiro
“Sauleskalns”, Talsi 30 eiro
“Apziņa”, Rīga 10 eiro
“Imanta”, Rīga 10 eiro
“Sveču sapulce”, Rīga 25 eiro
“Možums”, Balvi  10 eiro
“Lāsīte”, Ventspils 10 eiro
“12 un 12”, Rīga  15 eiro

“Ausma”, Tukums  60 eiro
“Oāze”, Rīga 200 eiro
“Atziņa”, Dobele 10 eiro
“Magnēts”, Jelgava 10 eiro
“Dzintarlāse”, Liepāja 10 eiro
“Sala”, Salaspils  5 eiro
“Piena ceļš”, Stende 50 eiro
“CM”, Madona 10 eiro
“Venden”, Cēsis  20 eiro

“Atkarīgie”, Jelgava 10 eiro
“Rīta grupa”, Rīga  40 eiro
“Nadezda”, Rīga 10 eiro
“Mazie brāļi”, Rīga   5 eiro
Jaungada pasākuma plusiņš 23 eiro

Jubilejas ziedojumi
Marga 15 eiro

Kopā 618 eiro

PALDIES PAR ZIEDOJUMIEM JANVĀRĪ! 

Ikvienas Latvijas AA grupas  
uzmanībai!
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Pārdomas par šo tēmu man izraisīja 
viena no pēdējā laikā apmeklētām AA 
sapulcēm. Sapulce kā sapulce, līdz 
brīdim, kad neilgi pirms sākuma ār-
pusē pie manis pienāca māsa, kas bija 
manāmi iereibusi, un jautāja, kur šeit 
pulcējas anonīmie alkoholiķi.

Mana pirmā reakcija, protams, bija – atkal sapulcē būs cil-
vēks, kas smakos pēc alkohola. Dīvaini, bet pēdējā laikā tādas 
sapulces man gadījās bieži, ievēroju, ka reizēm tā ir kā sistēma: 
nedaudz uzlāpīties un tad doties pie brāļiem un māsām, kas 
cenšas dzīvot skaidrā. Bet ne jau man spriest, kāds ir Augstākā 
Spēka nodoms, vedot šos cilvēkus uz AA. Nedaudz apdomā-
jies un parunājies ar savu iekšējo “Es”, atskārtu, ka man kā 
perfekcionistam gribas, lai AA sapulcē viss ir balts un skaists, 
lai visi sēž smaidīgām, apgarotām sejām, atveseļojas un ir lai-
mīgi. Te pēkšņi kā negaiss pie skaidrām debesīm uzrodas šis 
cilvēks un sāk to visu bojāt. Es bieži nesaprotu, ko Augstākais 
Spēks domā brīžos, kad tā notiek, dažkārt pat ļoti sadusmojos 
uz Viņu, bet tad nomierinos un sev saku: paga, paga, Kaspar, tu 
nevari redzēt visu bildi kopumā, ko tu te gribi spriest?

Starpbrīdī pamanīju nedaudz dīvainu skatu – liela daļa 
sapulces dalībnieku devās prom, lai gan tūlīt bija jāsākas ot-
rajai daļai. Tas mani pārsteidza. Protams, biju jau arī agrāk 
ievērojis, ka daži pasēž vienu stundu un tad iet mājās, itin kā 
slimība būtu čoms, ar kuru visu var sarunāt! Taču vēl vairāk 
pārsteigts biju par iemeslu, kāpēc tauta devās prom. Izrādās, 
daudziem nepatika iedzērušās māsas uzvedība, viņas iejauk-
šanās runātāja tekstā, komentāri utt. Protams, es neattaisnoju 
iedzēruša cilvēka uzvedību, bet, otrajā sapulces daļā sēžot, 
klausoties un pārdomājot šīs lietas, prātoju, kādu vēsti šāda 
attieksme pauž jaunatnācējiem un ko tā pasaka par tā sauca-
majiem atveseļojušamies alkoholiķiem.

Jau sen pagājis tas laiks, kad es pēc skaidrības laika no-
teicu, cik daudz cilvēks ir atveseļojies un no aktīva alkoho-
liķa, kurš totāli nodzēries, kļuvis par pilnvērtīgu sabiedrības 
daļu, kas var dot ko lietderīgu saviem tuvajiem, sabiedrībai 
un valstij. Manā apziņā laiks, ko esmu nodzīvojis skaidrā, 
ir tik vērtīgs un nozīmīgs, cik esmu ar sevi strādājis un kas 
manī ir kļuvis labāks. Un bieži es sev uzdodu jautājumu, kas 
tad ir mainījies kopš tā laika, kad regulāri cilāju pudeles? Un 
savās acīs esmu sev tik vērtīgs, cik pozitīvas izmaiņas manī 
ir notikušas pa šo laiku, kamēr esmu skaidrā. Respektīvi, ko 
esmu izdarījis pats vai arī – cik esmu Augstākajam Spēkam 

atvēries, lai pārmaiņas varētu notikt. Laiks, ja tas netiek pie-
pildīts, ir zemē izliets ūdens!

Tātad iznāk, ka sapulce ir vieta, kur vēlama tikai svēto un 
brīnumaino alkoholiķu klātbūtne, kuri ir skaidrā, mirdzošām 
acīm, laimīgi un atveseļojušies. Šāda definīcija man labi pa-
tika pirmajos skaidrības gados, kad man vēl nebija sapratnes 
par to, ka vienīgais noteikums, lai kļūtu par AA dalībnieku, 
ir vēlēšanās beigt dzert. Un ne vārda par to, ka cilvēkam 
jābūt skaidrā. Kas tad sanāk, ja es kā alkoholiķis, kurš sauc 
sevi par atveseļojušos, ceļos un eju prom no cilvēka, kurš vēl 
cieš, bet vēlas redzēt, kāds tad ir tas AA brīnums, kas dod 
iespēju dzīvot skaidrā? Manuprāt, vienīgais, ko es demons-
trēju, ir mana lepnība un augstprātība, sak, es tagad esmu 
cits cilvēks un neiešu jau ar kaut kādu bomzi pie viena galda 
sēdēt. Manuprāt, tā ir ilūzija, kuras sabrukšanas ātrums ir 
tieši proporcionāls ātrumam, kādā alkoholiķa roka sniedzas 
pēc pirmās glāzītes. Es zinu, ka man ir daudz ienaidnieku, 
kuri tā vien berzē rokas, kad sadarbojos ar viņiem, un viens 
no spēcīgākajiem un viltīgākajiem ir lepnība! Šķiet, reizēm, 
kad liekas, nu gan esmu tik daudz darījis, centies, lūdzies 
un lasījis, lai izskaustu šo skaidrības ienaidnieku no sevis, 
un tad, kad nu jau esmu noķēris sevī kaut kādas pazemības 
vēsmas un rīkojos tā, kā agrāk man ne prātā nevarēja ienākt, 
pēkšņi piefiksēju, ka sapulcēs ar zināmu lepnību skaļi pa-
ziņoju: es – alkoholiķis Kaspars. Es lepojos ar to, ka esmu 
alkoholiķis. Tik viltīgi un tik vienkārši reizē!

Tas, ko pauž alkoholiķis, kurš demonstratīvi dodas prom 
no sapulces, kurā ieradies iedzēris jaunatnācējs, ir, ka man ar 
šo iedzērušo cilvēku nav un nevar būt nekā kopīga, man viņš 
ir nepatīkams, jā, varbūt pat riebjas. Un tas traģiskais, kas 
notiek šajā procesā, ir sevis noliegšana. Ja nedaudz iedziļinās 
notiekošajā, vai tad es neesmu tas pats, kas viņš? Ar ko mēs 
atšķiramies? Vai patiešām ir tik neiespējami, ka, neskatoties 
uz daudziem skaidrības gadiem, ieguldīto darbu, kalpoša-
nu, apmeklēto sapulču skaitu, uz nākamo sapulci es atvelkos 
piedzēries? Kurš man to var garantēt? Neviens! Pat Dievs 
ne, jo Viņš pats ir devis man izvēles brīvību. Neesmu dzirdē-
jis, ka alkoholisms kļuvis par izārstējamu slimību! Apārstē-
jamu, bet ne izārstējamu! Tā ir milzīga atšķirība no vairuma 
tradicionālo diagnožu. Un, to aizmirstot un noliedzot pašam 
sevi, savas saknes, nav tālu vairs līdz pirmajai glāzītei! Ja 
es aizmirstu, negribu zināt, redzēt, dzirdēt to, no kurienes 
Augstākais Spēks mani ir izvilcis un kāds es biju, jāatzīst, ka 
vairs nenovērtēju Viņa dāvanu. Es nenovērtēju to brīnumu, 
kas ļauj man nedzert. Vai tas nav bīstams ceļš?

Un nobeigumā: es neapgalvoju, ka jāmīl cilvēki, kas vēl 
cieš, bet pavisam noteikti jārespektē, jo tādējādi es respektē-
ju sevi, savu slimību, savas saknes. Un šī cieņa pret slimību 
eventuāli dod man iespēju palikt un dzīvot skaidrā šodien. Es 
taču cienu pretinieku, kurš ir spēcīgāks par mani, un šī cieņa 
ļauj man ar viņu sadzīvot, nemēģinot cīnīties. Tad kāpēc man 
ir tik grūti cienīt savu slimību. Varbūt tāpēc, ka es joprojām 
nejūtos zaudējis? Varbūt manī vēl ir pulveris un gribas cīnī-
ties, kaut līdz aknām zinu, ka šajā cīņā nevaru uzvarēt. 

Alkoholiķis Kaspars
Red. piezīme: Katra grupa un sapulces sekretārs/vadī-

tājs var izvirzīt zināmas prasības tiem, kuri vēlas pieda-
līties sapulcē, jo “Mūsu kopējai labklājībai jābūt pirmajā 
vietā...” (Pirmā tradīcija).

VIEDOKLIS

ALKOHOLIĶIS, KAS VĒL CIEŠ NO ŠĪS SLIMĪBAS

SEKRETĀRA ROKASGRĀMATA
Latvijas AA mājaslapā (http://aa.org.lv/sapulces/) pie-

ejama “Sekretāra rokasgrāmata” – ieteikumi AA sapulču un 
grupu darbības vadīšanai. Ieskatam citāts no šī materiāla, 
kas gan vēl nav apstiprināts Latvijas AA Kalpošanas konfe-
rencē (grupu pārstāvju sanāksmē):

“Nevajadzētu ļaut nevienam, reibumā vai skaidrā, pār-
traukt runātāju vai citādi traucēt sapulces gaitu. Jebkuru, kurš 
cenšas uzsākt diskusiju, vajadzētu taktiski apvaldīt, iespējams, 
sakot: “Lūdzu, paliec pēc sapulces, tad aprunāsimies!”, un at-
griezties pie parastās sapulces gaitas. Sapulces mērķis ir dot 
iespēju runāt katram, kurš to vēlas.”
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ALKOHOLIĶIS, KAS VĒL CIEŠ NO ŠĪS SLIMĪBAS

Sestdien, 23. APRĪLĪ

10.00–11.00 Reģistrācija, kafija, uzkodas
11.00–11.20 Pirmā kopējā sēde
 Latvijas AA kopējā lūgsna AA 12 tradīciju un 12 Kalpošanas koncepciju nolasīšana
 Dienesta vadītāja uzruna (par delegātu atbildību, organizatoriskie jautājumi)
 Sekretariāta ziņojums par reģistrāciju, mandātu skaitu un to izmantošanu (~ 3 min.)
 Balsu skaitīšanas komisijas vēlēšanas (grupu pārstāvji izvirza vismaz trīs kandidātus 
 no sava vidus, balsis skaita sekretariāts)
11.20-11.25 Pārtraukums
 Balsu skaitīšanas komisija kopā ar sekretariāta vadītāju slēgtā sēdē ievēl vadītāju un 
 sadala zonas zālē, pārrunā ar sekretariāta vadītāju darba procesu.
11.25–12.30 Pirmās kopējās sēdes turpinājums
 Darba kārtības apstiprināšana (~ 5 min.) – ziņo Dienesta vadītājs
 Biroja, Dienesta komiteju un darba grupu ziņojumi par paveikto darbu (~5 min. katrs)
 Latvijas AA novērotāju ziņojumi par dalību kalpošanas sanāksmēs ārvalstīs
 Iespēja “nelielo” un nesen izveidoto AA grupu pārstāvjiem pastāstīt par grupas dzīvi
  Informācija grupu pārstāvjiem par darbu komitejās
12.30–13.00 Kafijas pauze
13.00–14.00 Darbs Konferences komitejās 

Finanšu komiteja.  
Vada Lauris (Rīga), vietnieks Alvis (Salaspils)

1. Cik procentuāli lielu summu no ieņēmumiem tērējam Piektajai tradīcijai (grupu pārstāvju pieredze)?
2. Dienesta finansista ziņojums par 2015. gada budžeta izpildi.
3. Dienesta komiteju un Biroja pārstāvju 2016. gada budžeta plāna/pieprasījuma savai komitejai pamatojums 

(var notikt pirms konferences)
4. 2016. gada budžeta plāna saskaņošana un apstiprināšana.
5. Rotācija Dienestā.
Priekšlikums: visas Dienesta komitejas sastāv no divām vai trīs personām, un katru gadu rotē viena no tām.
6. Dienesta Finanšu komitejas paplašināšana līdz trīs personām.
7. Balsošana Dienesta sapulcēs.
Priekšlikums: balsstiesības – tikai Kalpošanas konferencē ievēlētām Dienesta amatpersonām.

2016. GADA KALPOŠANAS KONFERENCE 
(Latvijas AA grupu pārstāvju sapulce)

Norises laiks: 2016. gada 23.–24. aprīlis 
Norises vieta: Mālpils profesionālā vidusskola, Pils iela 14, Mālpils, Mālpils novads

KONFERENCES TĒMA:  
PIEKTĀ TRADĪCIJA

“Katrai AA grupai ir viens galvenais mērķis – nest vēsti alkoholiķiem, kas joprojām cieš.”

Konferences vadītājs Uldis B. (Sigulda)
Konferences vadītāja vietnieks Aldis J. (“Atveseļošanās ceļš”, Liepāja)

Komiteju vadītāji 2016. gada Latvijas AA Kalpošanas konferencē:
Finanšu komiteja – vada Lauris (Rīga), vietnieks Alvis (Salaspils)
Apvienotā Literatūras komitejas, Dienesta izdevuma “Vīnoga” un Mājaslapas internetā darba gru-
pas komiteja – vada Ivars B. (Bauska), vietnieks Jurģis (Mālpils)
Saietu komiteja – vada Normunds (Talsi), vietniece Dana (Rīga)
Apvienotā Sakariem ar sabiedrību, Sadarbībai ar profesionāļiem un Vēsts nešanas koordinēšanas 
komiteja – vada Kristīne B. (Jēkabpils), vietnieks Mihails (“Vibor”, Rīga)

DARBA KĀRTĪBAS PROJEKTS
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8. Grupu pārstāvju dalīšanās pieredzē par:
a) grupu finanšu uzskaiti, izlietojumu, atskaiti;
b) attieksmi, pieredzi saistībā ar mērķa ziedojumiem.
9. Ko grupas gribētu zināt par Dienestu, Biroju, Dienesta Finanšu komiteju.
10. Ieviest jaunu mērķa ziedojumu “Ziedojums starptautisku Kalpošanas konferenču apmeklēšanai”.
11. Nākamā gada Kalpošanas konferences Finanšu komitejas vadītāja un vietnieka vēlēšanas.
12. Nākamā gada Kalpošanas konferences Finanšu komitejā apspriežamie jautājumi.

Apvienotā Literatūras komitejas, Dienesta izdevuma “Vīnoga” un Mājaslapas internetā  
darba grupas sanāksme.  

Vada Ivars B. (Bauska), vietnieks Jurģis (Mālpils)

1. “Grupas sekretāra rokasgrāmatas” teksta apstiprināšana.
2. Par bukleta “Grupas pārstāvis” izdošanu (ar tulkojuma prezentāciju).
3. Par speciāla bukleta izdošanu jauniešiem (ar tulkojuma prezentāciju).
4. Pievilcīga izdales materiāla veidošana jaunatnācējam – “Jaunatnācēja komplekta” izveides gaita (informē 
Uldis D.).
5. “Vīnogas” izplatīšana ārpus AA – bibliotēkās, ieslodzījuma vietās, sociālajās iestādēs.
6. Materiālu par sponsorēšanu tulkošana un publicēšana (izzinot citu valstu pieredzi – uzklausām Polijas un 

Lietuvas AA novērotājus).
7. Informācija par grupu iespējām nogādāt AA literatūru bibliotēkām.
8. Informācija par komitejas budžeta pieprasījumu.
9. Rotācija Dienestā (Priekšlikums: visas Dienesta komitejas sastāv no divām vai trīs personām, un katru gadu 

rotē viena no tām). 
10. Balsošana Dienesta sapulcēs (Priekšlikums: balsstiesības – tikai Kalpošanas konferencē ievēlētām Dienesta 

amatpersonām).
11. Nākamā gada komitejas vadītāja un vietnieka ievēlēšana.
12. Materiāla izveide vai tulkošana par anonimitātes saglabāšanu interneta vidē.
13. Nākamajā Kalpošanas konferences komitejā apspriežamie temati.

Saietu komitejas sēde. Vada Normunds (Talsi), vietniece Dana (Rīga)

1. Par 2016. gada AA vasaras nometnes un rudens jubilejas saieta programmām, tāmēm (ziņo Valdis B. un Dana).
2. Priekšlikumi par 2017. gada saietu norises vietu, to iespējamo maiņu, aicinot jau pirms Konferences 
(līdz š.g. 1. aprīlim) iesniegt konkrētus piedāvājumus apspriešanai.
3. Grupu rīkoti pasākumi, Kurzemes reģiona pieredze (ziņo kāds no Kurzemes reģiona).
4. Kā piesaistīt kalpotājus Saietu organizēšanā (grupu pārstāvju pieredze).
5. Ieteicamie kandidāti Dienesta Saietu komitejas vadītāja amatam (papildus Dienesta ieteiktajai kandidatūrai).
6. Nākamā gada Kalpošanas konference:
a) komitejas vadītāja un vietnieka vēlēšanas,
b) nākamgad apspriežamie temati (Sestā tradīcija), 
c) iespējamās norises vietas.
7. Rotācija Dienestā. 
Priekšlikums: visas Dienesta komitejas sastāv no divām vai trīs personām, un katru gadu rotē viena no tām.
8. Balsošana Dienesta sapulcēs. 
Priekšlikums: balsstiesības – tikai Kalpošanas konferencē ievēlētām Dienesta amatpersonām.

Komiteju Sakariem ar sabiedrību, Sadarbībai ar profesionāļiem  
un Vēsts nešanas koordinēšanai apvienotā sēde. 

Vada Kristīne B. (Jēkabpils), vietnieks Mihails (“Vibor”, Rīga)

1. Kā iedrošināt dzerošu alkoholiķi atnākt uz AA (pieredze, ieteikumi).
2. Vēsts nešana Latgales reģionā:
a) informatīvās tikšanās ar sociālajiem darbiniekiem (ziņo Aivars E.);
b) sadarbība ar garīdzniekiem Latgalē (ziņo Māris Ķ.).
3. AA sapulču norise cietumos.
4. Komitejas budžeta pieprasījuma pamatojums.
5. Nākamā gada Kalpošanas konference:
a) komitejas vadītāja un vietnieka vēlēšanas,
b) nākamgad apspriežamie temati (Sestā tradīcija), 
c) iespējamās norises vietas.
6. Rotācija Dienestā.
Priekšlikums: visas Dienesta komitejas sastāv no divām vai trīs personām un katru gadu rotē viena no tām.



4 5

7. Balsošana Dienesta sapulcēs.
Priekšlikums: balsstiesības – tikai Kalpošanas konferencē ievēlētām Dienesta amatpersonām.

14.00–15.00 Pusdienas
15.00–16.30 Darbs komitejās (turpinājums)
16.30–17.00 Kafijas pauze
17.00–18.30 Darba grupa par Piekto tradīciju ar Polijas AA novērotāju pieredzi: “Katrai AA grupai 
 ir viens galvenais mērķis – nest vēsti alkoholiķiem, kas joprojām cieš” 
 (vada Uldis D. vai Monvīds D.) 
 Jautājumi apspriešanai:
 1. Vai es kādreiz izvairos, sakot “Es neesmu grupa, tādēļ šī tradīcija uz mani neattiecas”?
 2. Vai es vēlos noteikti paskaidrot jaunatnācējam par AA palīdzības robežām pat tad, 
 ja viņš ir dusmīgs uz mani par to, ka neaizdodu viņam naudu?
 3. Vai es šodien uzbāžos kādam AA biedram, lai gūtu labvēlību vai atlīdzību tikai tāpēc vien, 
 ka es taču esmu viņa paziņa alkoholiķis?
 4. Vai es esmu gatavs Divpadsmitā soļa darbam ar nākamo jaunatnācēju, neskatoties uz to, 
 ko no tā iegūšu?
 5. Vai es palīdzu savai grupai jebkurā veidā, kādā es varu piepildīt šo grupas galveno mērķi?
 6. Vai es atceros, ka arī AA vecbiedri var būt alkoholiķi, kuri joprojām cieš? 
 Vai es cenšos gan viņiem palīdzēt, gan mācīties no viņiem?
19.00–20.00 Vakariņas
 AA sapulce pēc pašu iniciatīvas

Svētdien, 24. APRĪLĪ

7.30–8.15 Brokastis
8.30–10.30 Otrā kopējā sēde
 Konferences komiteju rekomendācijas Konferencei un AA grupu darbam (pa 10 min. katrai komitejai)
 “Grupas sekretāra rokasgrāmatas” teksta apstiprināšana 
 (ja to rekomendē Konferences Literatūras komiteja)
 Ziņojums par Konferences tāmi, tā apstiprināšana un ziedojumu vākšana Konferences izdevumu  

 segšanai (ziņo Uldis B., Sigulda)
 Vasaras nometnes programmas un tāmes apstiprināšana
 Rudens AA jubilejas saieta programmas un tāmes apstiprināšana
 Revīzijas komitejas atskaite
 Revīzijas komitejas vēlēšanas
 Laiks grupu pārstāvju jautājumiem (vismaz 30 min.)
10.30–11.00 Kafijas pauze
11.00–12.30 Otrās kopējās sēdes turpinājums
 2015. gada budžeta izpildes apstiprināšana
 2016. gada budžeta apstiprināšana
 Lēmuma pieņemšana par Latvijas pārstāvniecību Pasaules Kalpošanas sanāksmē 2016. gada 
 rudenī Ņujorkā un delegāta(-u) ievēlēšana 
 Otra Latvijas novērotāja ievēlēšana Polijas Kalpošanas konferences apmeklēšanai 
 2016. gada rudenī
 Dienesta amatpersonu vēlēšanas:
  Finanšu komitejas vadītāja vietnieks
  Saietu darba grupas vadītājs
  Komitejas sadarbībai ar profesionāļiem vadītājs
  Komitejas sakariem ar sabiedrību vadītājs
  “Vīnogas” redaktors un tā vietnieks
  Dienesta vadītāja vietnieks
 Nākamās Konferences vadītāja un vietnieka vēlēšanas (grupas virza savus kandidātus)
13.00–14.00 Noslēguma sesija
 Konferences vadītāja uzruna
 Novērotāju no Polijas un Lietuvas AA dalīšanās iespaidos
 Grupu pārstāvju viedokļi par Konferenci
 Latvijas AA kopējā lūgsna (kopējais aplis)
14.00–15.00 Pusdienas
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LATVIJAS AA DIENESTĀ

AA DIENESTA 16. JANVĀRA SĒDĒ
Š.g. 16. janvāra sēde sākās ar AA 
kopējo lūgsnu, pēc tam tika nolasīta 
Vienpadsmitā kalpošanas koncepcija. 
Dienaskārtībā bija vairāki jautājumi.

AA sadarbība ar citām sadraudzībām tradīciju 
kontekstā 

Jautājums kļuva aktuāls, kad rudenī Latvijas AA jubi-
lejas pasākumā Pieaugušo alkoholiķu bērni (PAB) izlika 
paziņojumu par savu sapulci uz AA paziņojuma par ma-
ratonsapulci. 

Jelgavas rehabilitācijas centra darbinieki izteica vēl-
mi sakontaktēt viņus ar Al-Anon, kas arī izdarīts, – arī tā 
izpaužas atbalsts. Sadarbība un informācijas apmaiņa ir 
ļoti svarīga. Jubilejas u.c. AA pasākumos ir ierasts rīkot 
Al-Anon sapulces, arī pasākumos ārpus Latvijas vienmēr 
ir atvēlēts laiks Al-Anon sapulcei. Taču Al-Anon un Ala-
teen ir vienīgās paralēlās sadraudzības, ar kurām drīk-
stam būt saistīti tāpēc, ka tajās darbojas mūsu ģimenes.

 
Atskaite par jaunu cilvēku anonīmo alkoholiķu 

saietā Oslo pieredzēto 
Rolands klātesošos informēja, ka piedalījies 5. Skan-

dināvijas jauno personu AA saietā Oslo š.g. 1.–3. janvārī. 
AA biedri neoficiāli pulcējušies jau kopš 28. decembra, 
sagaidījuši jauno gadu – pie kāda privātmājā, kur ieradu-
šies 130 dalībnieki. 1. janvārī viesnīcā jau bija pilns ar AA 
brāļiem un māsām. Saiets rīkots baznīcas īpašumā esošā 
koncertzālē. Tēmas bijušas dažādas, piemēram, Young 
and stupid (tulkojumā no angļu val.: jauns un stulbs), arī 
par seksu. Rolands šajos saietos piedalās, lai satiktos ar 
jau pazīstamiem, veidotu jaunus kontaktus, kā arī pavēro-
tu, kā pasākums organizēts. Pasākumam var reģistrēties 
internetā, elektroniski pārskaitot arī ziedojumu. Gan re-
ģistrējoties, gan iepriekš varēja pasūtīt T kreklus; par velti 
bija pieejamas SCANCYPAA uzlīmes.

Jaunā gada pasākumā 130 cilvēki gatavoja ēdienu, 
sviestmaizes, uzkodas u.tml., ko pārdeva par minimālu 
samaksu; par kafijas krūzīti prasīja 50 centus, bet pa-
pildināt to varēja bez maksas. Pasākuma beigās rīkotāji 
paziņoja, ka pasākums bijis pa nullēm. 

Saiets notika angļu valodā. Piedalījās 170 cilvēki no 
dažādām valstīm, pārsvarā no Skandināvijas, daudz no 
Lielbritānijas un Īrijas, un ne visi bija jaunieši. Saiets 
bija jautrs, atraisīts. Atklāšanas sapulcē bija valstu sa-
sauksme; pa vienam dalībniekam bija tikai no Latvijas 
un Izraēlas, pa diviem no ASV un Austrālijas. Lielāko-
ties bija spīkeru jeb aicināto runātāju sapulces; ja atlika 
laika, pieredzē dalīties varēja pārējie. 

Noslēguma sapulcē svētdien bijis kaut kas vēl nere-
dzēts, līdzīgs skaidrības vingrošanai. Skaidrības ziņā 
vecākais iziet zālei priekšā, un visi stājas aplī, katrs 
nākamais iziet apli un sasit ar rokām “dod pieci”; jau-
nākie tad apskrien lielāko apli. Vislielākā skaidrība bija  
29 gadi, jauniešiem – vidēji ap pieci gadi. 

Uz reģistrācijas galda stāvējusi Lielā grāmata, kurā visi 
parakstījušies, un saieta beigās cilvēks ar vislielāko skaid-
rības laiku nodeva to cilvēkam ar vismazāko skaidrības 
laiku. Noslēgumā – lūgsna katras dalībvalsts valodā. 

Rolands iepazinies un sazinās ar norvēģiem, turpina 
sazināties arī ar īriem un angļiem. Tagad viņš sācis Rīgā 
veidot pirmo jaunu cilvēku anonīmo alkoholiķu grupu. 

Nākamais jauno cilvēku AA pasākums ir Somijā, pēc 
tam Īrijas AA jauniešu pirmais pasākums, tad Itālijas 
pirmais. Saiets būs arī Zviedrijā, kur AA jauniešu kustī-
ba ir ļoti spēcīga. Savukārt augustā Lielbritānijā, Bātā, 
notiks Eiropas AA jauniešu saiets. 

Aivars norādīja, ka Rolanda pieredze ir fantastiska, un 
Latvijā tā lieti noder, jo pie mums joprojām ir aizspriedu-
mi, ka aptuveni 16 gadu vecumā dzert atmest nevar.

Nākamās Kalpošanas konferences iespējamā nori-
ses vietas maiņa 

Monvīds informēja, ka saņemts Mālpils domes apstipri-
nājums par 2016.gada Latvijas AA Kalpošanas konferen-
ces rīkošanu Mālpilī. Telpu īre būs dārgāka nekā Siguldā, 
ēst tiks gatavots uz vietas, to veiks komercuzņēmums.

2015. gada budžeta izpilde, 2016. gada budžeta 
projekts

Alvis klātesošajiem izdalīja atskaiti un informēja, ka 
2015. gadā Literatūras komiteja iztērējusi mazāk, taču 
arī ienākumi no literatūras pārdošanas būs mazāki, jo 
jaunas grāmatas nav drukātas, kā bija plānots. Norāda, 
ka Dienesta komitejām jāiesniedz finanšu pieprasījums 
2016. gadam. 

Piedalīšanās 2016. gada AA Pasaules Kalpošanas 
konferencē ASV, iespējamo delegātu izvirzīšana

Monvīds nolasīja tulkoto informāciju par dalības nosa-
cījumiem un prasības delegātiem. Laiks: š.g. 23.–27.oktob-
ris. Tēma: “Viena pasaule, viens AA, viena sirds valoda.”

Raimonds L. informēja, ka finansiālu apsvērumu dēļ 
iepriekš no Latvijas braucis tikai viens delegāts reizi 
četros gados, lai gan AA Pasaules Kalpošanas konfe-
rence notiek reizi divos gados; uz iepriekšējo sanāksmi 
2012. gadā Ņujorkā deleģēts viņš. Iesaka noteikti ievēlēt 
arī alternatīvo delegātu. 

Iepriekš minimālais dalības maksājums par vienu 
delegātu bija 1100 ASV dolāru, kopējās izmaksas – 
ap 6000 ASV dolāru, bet starpību sedz ASV un Kanā-
das AA. Tagad iemaksa par vienu delegātu paaugstināta 
līdz 1500 ASV dolāru. To valstu AA Sadraudzības, kas 
var to atļauties, pašas sedz visas izmaksas. 

Prasības: lai delegāts būtu vēlēts, ar angļu valodas 
zināšanām, piecu gadu nepārtrauktu skaidrību, pieredzi 
kalpošanā nacionālajā līmenī, viņam jādemonstrē līde-
rības spējas, īsta mīlestība pret AA. Var būt arī viens 
pilnvarotais pārstāvis nealkoholiķis. Svarīgi, ka delegāts 
pēc tam visos līmeņos dalās savā pieredzē, lai arī grupas 
justos līdzatbildīgas un iesaistītas.
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Jautājums: vai Latvijas AA 2016.gadā piedalās Pasau-
les Kalpošanas konferencē, kur izvirzām un apstiprinām 
delegātus? Alvis ierosināja piedalīties, nosūtot delegātu. 
Raimonds informēja, ka līdz šim delegāta dalības maksā 
iekļauti arī ceļa izdevumi, t.i., visa nauda faktiski iztērēta 
nokļūšanai līdz norises vietai, un nekas papildus jāmaksā 
mums nebija. Ja ceļš ir lētāks par minimālo maksu, starpība 
jāiemaksā. Papildu ieguvums – iespēja pēc tam kā novēro-
tājam piedalīties ASV un Kanādas AA valdes sanāksmē, 
apmeklēt Vispārējās kalpošanas biroju un AA muzeju, ie-
pazīties ar kalpotājiem, ar kuriem nākotnē nāksies risināt 
kādus jautājumus un kuri varētu arī apmeklēt Latviju. 

Alvis pauda uzskatu, ka kandidātam jābūt no Dienes-
ta, jo tikai šāds cilvēks ir zinošs par Latvijas AA darbī-
bu. Izskanēja viedoklis, ka svarīgi nepieļaut, lai atskai-
tes par šādu pasākumu būtu kā tūristu stāsti, jādalās ar 
konkrētu informāciju par AA. Vairākums klātesošo iero-
sina sūtīt divus cilvēkus. 

Klātesošie vienbalsīgi nobalso piedalīties un izvirzīt 
divus delegātus un divus rezervistus. Iesaka šādus kan-
didātus: Aivaru E., Arvīdu Ā., Monvīdu D., Ilzi Ķ., Gitu 
T. un Aināru A. no Tukuma. Kandidātu apstiprināšanu 
virzīšanai uz vēlēšanām Kalpošanas konferencē atlika 
uz nākamo Dienesta sēdi.

Par skaidrības medaļām
Ideja latviskot AA skaidrības medaļas Jānim radusies, 

veidojot jaunu grupu. Gatavot metāla medaļas Latvijā 
nav izdevīgi. Jānis izdalīja klātesošajiem paraugus un 
piedāvāja šādu risinājumu: dizains tas pats, kas esoša-
jām medaļām, tikai teksts latviešu valodā, materiāls – 
plastika, krāsa noturīga, izmērs lielāks. Jautāts, vai pro-
jektam vajag finanses, Jānis atbildēja, ka nē. 

Monvīds atsaucās uz Ceturto tradīciju, ka katra gru-
pa ir patstāvīga un var pati izlemt šādus jautājumus. 
Uldis D. norādīja, ka medaļas visvairāk nepieciešamas 
tiem, kas iesākuši skaidrības ceļu. Aivars E. atgādinā-
ja, ka skaidrības medaļu izsniegšana ir grupas kom-
petencē. Rolands atminējās, ka 1993.gada Pasaules 
Kalpošanas konference lēmusi, ka AA nav saistības ar 
skaidrības medaļām. Jānis pievienojās, ka grupa ar lē-
mumu par medaļām nevar kaitēt AA kopumā. 

Tā kā medaļas varot izgatavot par pašizmaksu, Jānis 
ierosināja tās veidot dažādiem notikumiem, piemēram, 
Latvijas AA vasaras nometnei. Tā kā vasaras nometnes 
tēma ir apstiprināta, Raimonds ieteica uz medaļām likt 
uzrakstu “Uzticēšanās un godīgums”. 

Sēdes protokolā ielūkojās Sarmīte

6. FEBRUĀRA SĒDĒ 
Pēc Divpadsmitās kalpošanas kon-
cepcijas nolasīšanas tika apstiprinā-
tas izmaiņas darba kārtībā. Papildus 
iekļāvām jautājumu par Latvijas AA 
Biroja darbību, tā vadītāja atbildību 
un darāmajiem darbiem. 

AA Biroja darbība, tā vadītāja atbildība un darbi
Ivars S. informēja, ka nespēj veikt Latvijas AA Biroja 

vadītāja amata pienākumus. Viņš labprāt uzņemas veikt 
mājaslapas uzturēšanu, sapulču sarakstu veidošanu un 
grupu apzvanīšanu, bet lūdz piedāvāt citu kandidatūru 
Biroja vadītāja amatam. Ivars uzlabos mājaslapā litera-
tūras sadaļu un mājaslapas tehnisko uzbūvi. Ierosina arī 
izveidot AA aplikāciju.

Kādreizējais Biroja vadītājs Uldis D. norādīja, ka viņa 
izveidotais Biroja darāmo darbu saraksts ir kā orķestris, 
kur norādīti instrumenti, ir vajadzīgs diriģents. Saraksts 
jāpapildina ar Kalpošanas konferences organizēšanu. 
Līdzšinējais Biroja vadītājs Arvīds Ā. piebilda, ka orķes-
tranti ir, vajag tikai diriģentu. Vienīgais, kas Birojā pērn 
palaists garām: divu no mūsu grāmatām vairs nav krāju-
mā, un laikus netika veikts pasūtījums. Atgādina, ka Biro-
ja funkcijās ietilpst arī komandējumu apkalpošana. 

Aivars E. (Komiteja sakariem ar sabiedrību) norādīja, 
ka grūti saprast, kur ir robeža, vai Birojā vajag algotu 
cilvēku, jo Latvijas AA attīstās. Algots Biroja vadītājs 
var būt gan nealkoholiķis, gan alkoholiķis, mūsu sadrau-
dzības biedrs. Domu apmaiņā Aldis J. (Liepāja) izteicās, 
ka svarīga ir rotācija, jo nav labi, ja kāds kalpo pārāk ilgi, 
arī Lietuvā neļauj ilgi kalpot vienā amatā. Uldis norādī-
ja, ka ASV rotē arī algotajās pozīcijās. Finansists And-
ris Ž. domā, ka pašreiz algot darbinieku nevajadzētu, 
jo tam ir ļoti labi jāsagatavojas, rūpīgi jāizstrādā amata 
apraksts. Biroja pienākumos vēl ir korespondences no-
sūtīšana u.c. tehniski darbi, kas saistīti ar Dienestu. Ir 
izveidots labs pamats, t.i., Biroja darāmo darbu saraksts, 
ko var papildināt, un tas ir sākums Latvijas AA Kalpo-
šanas rokasgrāmatai (service manual). Nelieliem dar-
biem mēs varam arī sameklēt kalpotājus vai arī deleģēt 
tos. Kandidāti jāuzrunā personīgi, AA cilvēki patiesībā 
alkst kalpot. Rolands (Rīga) informēja, ka Lielbritānijā 
visas vakances ir norādītas AA mājaslapā, bet viņiem ir 
Kalpošanas rokasgrāmata, līdz ar to ir skaidrs, ko katra 
pozīcija nozīmē. Latvijas AA visu laiku notiek attīstība, 
mēs augam un aug prasības. 

YPAA – jaunu personu anonīmo alkoholiķu saieti

ITALYPAA – 1. Itālijas jaunu personu anonīmo alkoholiķu saiets 08.–10.04.2016. Milānā, Itālijā. 
Sīkāka informācija: http://aa.org.lv/wp-content/uploads/2016/02/ITALYPAA_2016.jpg

SWECYPAA – Zviedrijas jaunu personu anonīmo alkoholiķu saiets 27.-29.05.2016. Malmo, Zviedrijā. 
Sīkāka informācija: http://aa.org.lv/wp-content/uploads/2016/02/SWECYPAA_2016.jpg
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Latvijas AA Dienests gaida ziņas no grupām un re-
ģioniem par nepieciešamo palīdzību, lai arī reģioni un 
grupas attīstītos.

Lietuvas AA Kalpošanas konferencē pieredzētais
Aldis J. (Liepāja) Lietuvas AA Kalpošanas konferen-

cē piedalījās kā novērotājs no Latvijas AA. Konferencē 
nebija diskusijas, pamatā – nolasa jautājumu un nobalso, 
jo jautājumi iepriekš iztirzāti dažādos līmeņos, arī reģio-
nos. Bija četras darba grupas. Arī tajās maz diskusiju, jo 
tās jau bija notikušas reģionos un starpgupās. Konferen-
ces otrajā dienā notika apstiprināšana amatos. Viens cil-
vēks iebilda, ka “Sekretāra rokasgrāmatā” ir kāds teksts, 
kas nav citāts no AA apstiprinātās literatūras, un tā arī 
bija faktiski vienīgā karstā diskusija. 

Andris Ž. atgādināja vasaras nometnē no Lietuvas 
pārstāvja dzirdēto, ka Lietuvā grupas pa reģioniem 
nedalās ģeogrāfiski, bet proporcionāli grupu skaitam, 
lai saglabātos paritāte arī konferencē. Lietuvā ir pieci 
reģioni, no katra reģiona izvirza piecus delegātus. Arī 
citu valstu pieredze liecina, ka katrā valstī ir noteikti 
attīstības etapi, pēc kuriem šāda strukturēšanās kļūst 
aktuāla. Aivars piebilda, ka Latvijas AA reģioni tikai 
veidojas, tā ir attīstības sastāvdaļa. Atšķirībā no Lietu-
vas mēs šo procesu neiniciējam no augšas, bet ļaujam 
tam ritēt savu gaitu.

2016. gada Latvijas AA Kalpošanas konferences 
norises laiks un iespējamā darba kārtība

Klātesošajiem tika izdalīts Latvijas AA Kalpošanas 
konferences darba kārtības projekts. Konferences Fi-
nanšu komitejas vadītāja vietnieks Alvis (Salaspils) 
izdalīja arī paraugu atskaitei, kāda ar projektoru varētu 
tikt rādīta konferencē. Raimonds L. (Dienesta vadītāja 
vietnieks) aicināja katras komitejas vadītāju sagatavot 
atskaiti tā, lai delegātiem tā būtu viegli uztverama. Sa-
ietu darba grupas vadītājs Valdis B. informēja, ka kon-
ferencē būs pieejams projektors un ekrāns, ko mums 
dāvinājis Normunds Be. no Talsiem. Paldies! Līdz ar to 
izskanēja viedoklis, ka nu būtu vērts atrast resursus un 
atskaites pārveidot tā, lai tās varētu prezentēt uz ekrā-
na. Ivars norādīja, ka atskaites delegātiem jāizsniedz arī 
papīra formā, lai delegāti var ar tām iepazīstināt savus 
grupas biedrus, un ka būs arī ziņojumi, kas īsti nav pre-
zentējami uz ekrāna. Ivars apņēmās līdz š.g. 1. aprīlim 
iesniegtās atskaites digitalizēt un izveidot vienotu mapi 
ar izdales materiāliem. 

Valdis B. pauda uzskatu, ka par 2017. gada saietu 
norises vietām konferences Saietu komitejā spriest ir 
pāragri, ja nav konkrētu piedāvājumu. Darba kārtības 
projektā precizējām, ka par 2017.gada saietu norises 
vietām tiks runāts, ja pirms tam būs sagatavoti un līdz 
š.g. 1. aprīlim Saietu darba grupā iesniegti priekšlikumi 
par konkrētām vietām. 

Aktuāls kļuvis jautājums, kāda ir Latvijas AA or-
ģinālliteratūras apstiprināšanas kārtība, jo līdz 
šim tikai tulkojām. Ja veidojam savējo, kurā līmenī 
iespējams saņemt akceptu? Ja gatavojam video, vai tas 

ir Literatūras komitejas vai Komitejas sakariem ar sabied-
rību kompetencē? Klātesošie vienojās, ka šis jautājums 
jāizskata abās komitejās, un tad jāsaprot, vai tas jāapstip-
rina Kalpošanas konferencē. 2016. gada 23. februārī šo 
jautājumu apspriedīs Komiteja sakariem ar sabiedrību un 
lems, vai prezentēt konferencei. Rolands ir izveidojis īsu 
piecu minūšu animācijas video pusaudžiem par AA, 
kura pamatā ir bukleta “Vēstījums pusaudžiem” tulko-
jums, un radies jautājums, vai to drīkst izmantot kā AA 
materiālu? Latvijā šāda veida materiālus mums prasa so-
ciālie dienesti, tādēļ jāattīsta piedāvājums. Jautājums tiks 
izskatīts Dienesta komitejās, un pēc tam varēs lemt, vai 
iekļaut to dienaskārtībā kādā no Kalpošanas konferences 
komitejām. 

“Sekretāra rokasgrāmata” ir jauns Latvijas AA ra-
dīts materiāls, kas ikvienam pieejams mūsu mājaslapā, 
taču Kalpošanas konferencei tas vēl jāapstiprina, jo tā 
nosaka Ceturtā tradīcija. Pēc Konferences akcepta tas 
būs pirmais Latvijas AA Kalpošanas konferences ap-
stiprinātais oriģinālmateriāls. 

Ivars norādīja, ka viena “Sekretāra rokasgrāmatas” 
eksemplāra izdrukāšana izmaksājusi 3 eiro, bet tas dru-
kāts uz ļoti laba papīra. Kalpošanas konferencei var iz-
drukāt arī uz lētāka papīra. 

Līdz galam vēl nav skaidras izmaksas par telpu īri. 
Pagaidām zināmas tikai izmaksas par ēdināšanu (ne-
skaitot kafijas pauzes), kas varētu būt vienam cilvēkam 
vienai ēdienreizei par eiro lielākas nekā iepriekšējā 
gadā, kad ēdienu gatavošanā saimniecēm Siguldā palī-
dzēja brīvprātīgie. 

Nolēmām, ka gatavošanās konferences norisei Mālpilī 
rit jau daudzus mēnešus, tā ir beigu fāzē, un, ja starpība 
starp konferences norises Siguldā un Mālpilī izmaksām 
nav ļoti liela, mums jāakceptē Mālpils piedāvājums, jo 
līdz šim pasākumam izmantotās viesu mājas Siguldā tel-
pas ir par šauru un nav īsti piemērotas produktīvam dar-
bam tik lielam cilvēku skaitam.

Norises laiks: 2016. gada 23.–24. aprīlis. Vieta: 
Mālpils profesionālā vidusskola, Pils iela 14, Mālpils. 
Balsojumā par vietu un laiku divi klātesošie atturējās, 
bet dienaskārtību kā darba variantu apstiprinājām vien-
balsīgi.

Dienesta sanāksmē piedalījās tikai divu konferences 
komiteju vadītāju vietnieki, taču ne faktiskie to vadītā-
ji. Tāpēc katrai Dienesta komitejai jāuzņemas februārī 
pārskatīt darba kārtības projektu, un nākamajā Dienesta 
sapulcē šis projekts jāizskata vēlreiz.

2015. gada budžeta izpilde, 2016. gada budžeta 
projekts 

Andris Ž. klātesošajiem izdalīja materiālus un norādī-
ja, ka budžeta izpilde ir laba, gads bijis normāls. Kāpēc 
saietos mazāk ziedojumu? Andris norādīja, ka kopumā 
saieti ir plusos, taču plānotais dalībnieku skaits rudens 
jubilejas saietā bijis pārāk optimistisks – saņemts mazāk 
ziedojumu par dalību.

Literatūras sadaļā izdevumu summa būtu bijusi lielā-
ka, ja 2015. gadā būtu drukāta literatūra, tomēr labi, ka 

LATVIJAS AA DIENESTĀ
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nauda tam tika paredzēta.
Dienests pieņēma zināšanai atskaiti par 2015. gada 

budžeta izpildi, kas pirms konferences vēl tiks nedaudz 
precizēta pa pozīcijām.

Nākamgad budžetā būs tādas pašas pozīcijas, tikai 
jāsaprot, kādi būs komandējumi, kāda būs konferences 
tāme, arī Literatūras komitejas un pārējo Dienesta komi-
teju finanšu prognozes. Finanšu komiteja gaida pieprasī-
jumus līdz š.g. 28.februārim. 

Delegātu kandidātu izvirzīšana uz 2016. gada AA 
Pasaules kalpošanas sanāksmi ASV

Galīgo lēmumu par to, vai varam atļauties pirmoreiz 
uz Ņujorku sūtīt divus delegātus, jādeleģē konferencei. 
Iepriekšējā Dienesta sanāksmē tika nobalsots par. No 
līdz šim izvirzītajām kandidatūrām piekrituši ir Aivars E. 
un Arvīds Ā. Aivars ierosināja kā alternatīvo kandidātu 
izvirzīt Kornēliju Z. (Dienesta protokolisti). Delegātu 
kandidatūras izskatīsim nākamajā Dienesta sanāksmē.

Palika atklāts arī jautājums par rotāciju, jo katru AA 
Pasaules kalpošanas sanāksmes (World Service Meeting 
– WSM) delegātu ievēl uz četriem gadiem un šajā laikā 
notiek divas WSM, tātad abi vienlaikus būs pirmā termi-
ņa kandidāti. Vai nav lietderīgi pirmajā reizē sūtīt vienu 
delegātu? Tika ierosināts, ka šogad sūtam divus dele-
gātus, bet nākamreiz brauc tikai viens no viņiem, kaut 
arī līdz šim apmeklējām tikai tās sanāksmes, kas ik pēc 
četriem gadiem notiek Ņujorkā, lai mūsu delegāts tur 
iepazītos ar Vispārējās kalpošanas biroju (GSO) un va-
rētu pēc sanāksmes apmeklēt arī turpat notiekošo ASV 
un Kanādas AA Vispārējās kalpošanas valdes (GSB) sa-
nāksmi. Kalpošanas konferencei jānobalso, vai no Latvi-
jas sūtam divus delegātus vai tomēr līdzekļu ekonomijas 
nolūkos prātīgāk būtu šogad sūtīt tikai vienu. Skaidrs, 
ka nav svarīgi, cik reižu sanāksmes apmeklē, bet svarīgs 
ir pienesums, kas būtu lielāks, ja brauktu divi delegāti. 
Varbūt pārejas posmam varam ievēlēt vienu delegātu uz 
diviem gadiem, bet vienu uz četriem gadiem?

AA Kurzemes reģionālās starpgrupas aktualitātes
Novembra beigās Literatūras komitejas vadītāja Ilze Ķ. 

kā Dienesta novērotāja piedalījās AA Kurzemes reģionā-
lās starpgrupas sanāksmē Sabilē. Sanāksme plkst. 13.00 
sākās ar atklāto sapulci, uz kuru bija solījuši ierasties uz-
aicinātie profesionāļi. Viņi neieradās, taču bija viens AA 
jaunatnācējs. Līdz ar to sapulcē runāja par Pirmo soli, par 
AA un arī… līdzatkarību. Sekoja starpgrupas darba sa-
pulce ar noteiktu dienaskārtību. Bija plānotas vadības un 
protokolista pārvēlēšanas, bet nebija kvoruma, kaut arī 
nebija pārstāvētas tikai tās grupas, kas reāli nedarbojas. 
Ilze ierosināja Latvijas AA apzināt neaktīvās grupas. 
Sapulces dalībnieki konstatēja, ka nepietiek nosūtīt elek-
troniski uzaicinājumi delegātiem, viņiem ir arī jāzvana. 

Tika runāts par informatīvajām sanāksmēm ar sociā-
lajiem darbiniekiem Brocēnos un Kazdangā. Sanita uz-
ņēmās sazināties un sarunāt tikšanos. 

Tika apspriestas nelielo grupu aktualitātes, piemē-
ram, disciplīna sapulcēs, grupu finanšu problēmas u.c. 

Piemēram, finanšu problēmas ir Ventspilī, jo tur ir ma-
zas telpas un ļoti dārga īre, ap 110 eiro. Stendē dažās 
situācijās ļoti palīdz “Sekretāra rokasgrāmata”; tika 
ierosināts uz konferenci to sadrukāt vairumā, jo gru-
pām tā ir nepieciešama. 

2016. gada 27. februārī notiks nākamā AA Kurzemes 
reģionālās starpgrupas sanāksme Brocēnos. Ilze ieteica 
katram pārstāvim no Dienesta savu reizi piedalīties šādā 
sanāksmē. Aivars E. norādīja, ka uz nākamo Kurzemes 
reģiona starpgrupas sanāksmi brauks viņš.

AA Latgalē
Latgalē darbojas AA grupa Krāslavā, Rēzeknē – iz-

jukusi, bet Balvos veidojas spēcīga grupa, savukārt par 
Daugavpils grupu nav precīzu ziņu. “Rīta grupas” u.c. 
biedri no Rīgas joprojām brauc uz Krāslavu atbalstīt tu-
rienes anonīmos alkoholiķus. Vasarā ir iecere turpināt 
braucienus uz Latgales reģionu un veidot Latgales re-
ģiona organizāciju. Juris norādīja, ka arī viņš Krāslavā 
un Rēzeknē saskāries ar ļoti augstu sociālo darbinieku 
mainību. Juris lūdza Dienestam informatīvo atbalstu. 
Cerams, šajās aktivitātēs iesaistīsies arī citas grupas. Jā-
aicina un jāmēģina nodrošināt visu Latgales AA grupu 
pārstāvju klātbūtne gan Kalpošanas konferencē, gan va-
saras nometnē Liepājā, lai šīs grupas stiprinātu.

Citi jautājumi
Komitejas sadarbībai ar profesionāļiem vadītāja Gita 

T. informēja par Polijas AA piedāvājumu. Ir piedāvā-
jums no Ukrainas atvest literatūru krievu valodā. No Po-
lijas AA uz mūsu Kalpošanas konferenci kā novērotāji 
gatavi braukt četri pārstāvji. Gita informēja, ka Polijas 
AA var apmaksāt savu novērotāju izdevumus. Ja Latvi-
jas AA viņiem ko apmaksā, tas būtu labas gribas žests 
no mūsu puses. Šo jautājumu izlemsim Dienestā, ap-
spriežot konferences tāmi.

Savukārt uz mūsu šopavasar organizētu semināru Lat-
vijā par sadarbību ar profesionāļiem atbraukt varētu AA 
draugs doktors Voronovičs, kam ir nenovērtējama pie-
redze, palīdzot Polijas AA darbībā. Aptuvenās izmaksas 
būtu tādas pašas kā iepriekšējā gadā Rīgā notikušajam 
semināram par cietumiem.

Gitai nav ziņu, vai šogad kāds brauks uz Poliju pie-
dalīties AA seminārā par darbu cietumos. Polijas AA 
apmaksā dalību šajā seminārā diviem pārstāvjiem no 
Latvijas AA, mums jāsedz tikai ceļa izdevumi.

Būtu lietderīgi apsvērt diktafona iegādi. Jānoskaid-
ro, cik varētu izmaksāt tāda iekārta. Jauno cilvēku AA 
saietos spīkeru sapulcēs Eiropā tiek veikti audioieraksti, 
izņemot papildu dalīšanos pieredzē. Šie ieraksti nav 
visiem publiski pieejami, bet tos iespējams pēc tam le-
juplādēt, saites uzzinot slepenajās domubiedru grupās 
Facebook. Būtu labi noskaidrot Polijas un Lietuvas AA 
pieredzi šajā ziņā. 

Nākamā AA Dienesta sapulce notiks 2016. gada  
5. martā turpat, kur parasti.

Raimonds L., Dienesta vadītāja vietnieks
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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!
2016. GADA JANVĀRĪ
Ingrīda no Jēkabpils – 1 gads
Jānis no Rīgas – 1  gads
Armands U. P. no Rīgas – 11 gadi
Marģeris no Rīgas – 13 gadi
Ilze no Rīgas – 9 gadi
Jānis no Siguldas – 7 gadi
Uldis no Siguldas – 6 gadi
Imants no Rīgas – 22 gadi
Normunds no Rīgas – 18 gadi
Liene no Rīgas – 3 gadi

Dace no Rīgas – 2 gadi
Iveta no Rīgas – 2 gadi
Natalija no Ventspils 
(Dublina) – 18 gadi
Sarmīte no Ventspils – 14 gadi
Arvaldis no Ventspils – 18 gadi
Vilis no Ventspils – 22 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.

GRUPU JUBILEJAS
Visi mīļi aicināti!

Sestdien, 19.03.2016., Tukuma kultū-
ras namā, Lielajā ielā 1

 Tukuma AA grupas “Ausma” 25 
gadu jubilejas pasākums

Iespēja satikt daudzus jaukus cilvēkus 
un dalīties savā pieredzē, spēkā un cerī-
bās!

Programmā
14.00–15.00 Pulcēšanās, kafija, uz-

kodas.
15.00–16.00 AA atklātā sapulce 

“Mans atveseļošanās ceļš AA Sadrau-
dzībā”, 1. daļa (lielā zāle)

16.00–16.15 Kafijas pauze
16.15–17.15 AA atklātā sapulce, 

2. daļa (lielā zāle)
16.15–17.15 Al-Anon sapulce (tradī-

ciju zāle)
17.15–17.30 Kafijas pauze 
17.30–18.30 Koncerts, spēlē Stīgu 

trio no Talsiem (lielā zāle)
18.30–19.00 Kafijas pauze
19.00–23.00 Maratonsapulces (tra-

dīciju zāle; 4 x 60 min.; atbildīgā Lolita) 
19.00–20.00 “Kāpēc es esmu šeit?”
20.00–21.00 “Pazemība un skaidrība”
21.00–22.00 “Vai es esmu brīvs?”
22.00–23.00 “Manas emocijas (Emo-

cionālā skaidrība)”
19.00–24.00 Danči un tusēšanās,  

spēlē duets “Līdzsvars” no Tukuma 

Vēlamais dalības ziedojums pieau-
gušajiem 5 EUR. Priecāsimies, ja viesi 
līdzi paņems kādu groziņu (lūdzam visu 
sagatavot iepriekš, lai uzreiz varētu lie-
tot, jo nav pieejama virtuve griešanai, 
smērēšanai, maisīšanai utt.).

Tālr. informācijai: 26547812 (Vilnis), 
29322313 (Gita), 26447621 (Sandijs)

***
Madonas AA grupas CM uzlūdz 

uz 14 gadu jubilejas pasākumu š.g. 
28.maijā Ērgļu novada, Ērgļu pagasta 
“Lazdās”, kristīgo nometņu centrā “Ēr-
gļa spārni”. Sīkāka informācija sekos.

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. 

SLUDINĀJUMI 
Latvijas AA biedru un draugu vasaras nometne notiks no 
2016. gada 3. līdz 7. augustam ierastajā vietā – viesu namā 
“Šķilas” Pērkonē pie Liepājas.
Tēma: “Godīgums un uzticēšanās” (Piektais solis).

NOVADOS
Š.g. 27. februārī Brocēnos, Skolas ielā 10, Sociālās aprūpes die-

nesta telpās, notiks AA Kurzemes reģionālās starpgrupas sapulce. 
Plkst. 12.00–13.30 – atklātā sapulce ar sociālo darbinieku un ga-

rīdznieka piedalīšanos
13.30–14.00 – pusdienas
14.00–14.45 – slēgtā AA sapulce
15.00–17.00 – AA Kurzemes reģionālās starpgrupas sapulce
Informācija pa tālr. 26332320 (Valdis)

MAINĪTA SAPULCES NORISES VIETA
Krāslavas AA grupas “S.O.S.” sapulces notiek Miesnieku ielā 26-

1, Krāslavā, sestdienās plkst.15.30-17.30.
Kontakti: 29580939 (Andrejs) un 26866550 (Valērijs); 

s.o.s.kraslava@inbox.lv


