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Latvijas AA dienesta izdevums
DZĪVESSTĀSTS

Es zināju, kādu postu 
nodara alkohols, jo mana 
vecmāmiņa ir dzērāja, vec-
tēvu jau sen šņabis kapā 
iedzinis. Māte mani audzi-
nāja viena un, kamēr biju 
maza, saudzēja, cik vien 
varēja, pie vecvecākiem 
reti bijām. Kad paaugos, 
skaidroja, ka vēlas man 
citādu dzīvi nekā bijusi 
viņai, ka alkohols ir fui, 
ka tas padara cilvēkus par 
lopiem. Kad man bija as-
toņpadsmit, kādās viesībās 
izdzērusi pirmo vīna glāzi, 
teicu, ka visu mūžu dzeršu 
tikai vīnu, šņabi ne. 

Jā, man viss sākās skaisti 
– tikai glāze vai divas svi-
nībās, vairāk man nevaja-
dzēja. Gāja gadi, un pat ne-
pamanīju, kurā brīdī glāze 
vīna kļuva par manu ikvakara rituālu. Un “nepamanīju” 
arī, kad to nomainīja stiprāki dzērieni. Sabiedrībā alkohols 
mani atraisīja, noņēma sasprindzinājumu, man aizmirsās 
visi kompleksi… Vakaros glāze grādīgā palīdzēja aizmigt 
pēc smagas darba dienas, atslēgties no ikdienas rūpēm un 
raizēm. Biju precējusies, ģimenē auga dēls. Šķita, ka viss 
ir kārtībā. Man tikai vakaros vajadzēja iedzert. Vīrs gan 
nereti burkšķēja, lai nedzeru ik vakaru, un niknojās katros 
svētkos un pēc viesībām, kad, mājās pārradusies, tvēru 
pēc pudeles, lai pēc tam nemaņā iekristu gultā… 

Un tad mani atlaida no darba. Nē, ne manas dzeršanas 
dēļ; apvienoja divas nodaļas, samazināja štatus. Saņē-
mu labu kompensāciju, kļuvu bezdarbniece. Un maisam 
gals bija vaļā. Nauda man bija, uz darbu iet nevajadzēja, 
malkoju jau pa dienu… Kad vīrs un dēls pārradās va-
karos mājās, es parasti jau biju nekāda… Cik reižu uz 
mājām brauca brigāde, lai mani atkačātu, nezinu. Vīrs 
labi pelnīja, varēja to atļauties. Es pēc tam ik reizi solīju, 
ka vairs nedzeršu, bet, protams, biju pilnībā atdevusies 
alkoholam. Nicināju sevi, bet nespēju apstāties…

Vīramātei tuvojās 60 gadu jubileja. Vīrs kopā ar dēlu 
aizbrauca, strikti pateicis: “Tu nebrauksi!” Tas man bija 
šoks. Es ārdījos, kliedzu… un dzēru. Pārradies mājās, viņš 
paziņoja, ka šķiras no manis, dēls palikšot ar viņu, bet es 
varot iet, kur acis rāda. Man esot nedēļa laika sameklēt sev 

jaunu 
m i -

tekli. Tajā 
brīdī es pieņēmu 

Pirmo soli – esmu pilnībā 
atkarīga no alkohola, un 
pati neko nespēju mainīt. 
Izmisumā lūdzos vīru, ka 
ārstēšos. Viņš piekāpās – 
dēla dēļ, un es devos uz 
rehabilitāciju.

Tā es nokļuvu AA – 
bailēs zaudēt ģimeni, 
zaudēt mājas. 

Pēc ārstniecības kursa 
un pirmajām sapulcēm es lidoju, man likās, ka nekad mūžā 
vairs nepacelšu ne glāzītes. Viss nāca tik viegli! Vien vīrs 
reizēm bojāja man garastāvokli ar savu “Pagaidām neti-
cu, tad jau redzēsim!”. Viņš joprojām izturējās pret mani 
vēsi, kā svešinieks. Dēls no manis vairījās, līdz viendien 
pajautāja: “Mamm, tu tiešām vairs nedzersi?” Bet ko citu 
es varēju gaidīt!? 

Es apmeklēju sapulces gadu, bet nekas manā dzīvē 
nemainījās, ja neskaita to, ka atkal strādāju. Kļuvu ne-
apmierināta, skaidrība vairs nesagādāja nekādu prieku, 
arvien biežāk iešāvās prātā doma, ka varētu iedzert. Pa-
rasti sapulcēs tikai klausījos, bet reiz neizturēju un spļā-
vu laukā, cik man ir slikti. Un tikai pēc tam līdz manai 
apziņai beidzot nonāca, ka “programma darbojas, ja tu 
ar to strādā”. Es taču to sapulcēs tik bieži biju dzirdējusi, 
bet man šķita, ka man pietiek tikai ar sapulcēm, ka nees-
mu gatava dziļākam darbam. 

Nākamajā dienā sameklēju sev sponsoru un sāku dar-
bu ar Soļiem. Viegli nebija, bet darīju visu, ko sponsors 
liek. Es izrunājos ar vīru (ar dēlu gan ne – viņš negri-
bot), un mūsu attiecības beidzot lēni, lēni uzlabojas. Es 
cenšos pieņemt to, kā viss notiek. Tagad saprotu, ka ar 
sevi jāstrādā būs visu mūžu, jo es nevēlos vēl kādreiz 
dzert. Es gribu atveseļoties!

Alkoholiķe I.

NEVĒLOS  
VĒL KĀDREIZ DZERT!

LATVIJAS  
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           Grupu ziedojumi

“Dārza grupa”, Rīga 30 eiro
“Ausma”, Tukums  60 eiro
“Sauleskalns”, Talsi 20 eiro
“Izvēle”, Rīga 10 eiro
“Apziņa”, Rīga 10 eiro
“Lāsīte”, Ventspils 10 eiro
“Oāze”, Rīga 10 eiro

“Piena ceļš”, Stende 50 eiro
“Rīta grupa”, Rīga  40 eiro
“Atziņa”, Dobele 10 eiro
“Magnēts”, Jelgava 10 eiro
“Sveču sapulce”, Rīga 25 eiro
“CM”, Madona 10 eiro
“Atkarīgie”, Jelgava 10 eiro
“Mazie brāļi”, Rīga   5 eiro
“Nadežda”, Rīga 10 eiro

Jubilejas ziedojumi
Valdis B.  8 eiro
Normunds no Stendes 5 eiro
Grupa “Atziņa”, Dobele 18 eiro
Anitra no Dobeles 2 eiro
Nikolajs no Dobeles 13 eiro

Anonīms ziedojums 10 eiro
Kopā  376 eiro

PALDIES PAR ZIEDOJUMIEM FEBRUĀRĪ! 

IKVIENAS LATVIJAS AA 
GRUPAS UZMANĪBAI!

Aicinām ikvienu Latvijas AA grupu no savu biedru vidus ievē-
lēt delegātu, kas kopā ar citu grupu pārstāvjiem no visas Latvijas 
piedalīsies 2016. gada Kalpošanas konferencē š.g. 23. un 24. aprī-
lī Mālpils profesionālajā 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 saska-
ņot mūsu kopējās intereses un lemt par to īstenošanu. Šogad tās 
vadmotīvs ir Piektā tradīcija: “Katrai AA grupai ir viens galvenais 
mērķis – nest vēsti alkoholiķiem, kas joprojām cieš”, kam aici-
nām pievērst īpašu uzmanību. Uzaicinām grupas līdz 2016. gada  
30. martam piedāvāt tām aktuālos jautājumus, kurus varētu ap-
spriest Kalpošanas konferencē, nosūtot tos uz Latvijas AA e-pastu: 
aa@aa.org.lv.

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

Lūdzu, respektējiet šo termiņu un organizatoru iespējas! 
No katras grupas lūdzam deleģēt vienu pārstāvi. Ja vēlas ie-

rasties vairāki, brīdinām, ka tikai vienam delegātam būs balss-
tiesības, apmaksāta ēdināšana un dzīvošana. 

Tiem AA dalībniekiem, kuri nav grupu pārstāvji vai nekalpo Die-
nestā vai Birojā, par ēdināšanu un dzīvošanu jāmaksā pirms pa-
sākuma (pārskaitot AA kontā 18,50 EUR par četrām ēdienreizēm 
ar NORĀDI: PAR dalību KONFERENCĒ; konta numurs atrodams 
AA Dienesta izdevuma “Vīnoga” beigās un Latvijas AA mājasla-
pā, sadaļā “Kontakti”), iepriekš 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 brokastīm! Būtu vēlams, 
lai katra AA grupa nepieciešamības 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 iespējamas izmaiņas) un 
Latvijas AA mājaslapā www.aa.org.lv. 

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

Madonas AA grupa CM  
uzlūdz uz 14 gadu jubilejas pasākumu  

š.g. 28.maijā Ērgļu novada,  
Ērgļu pagasta “Lazdās”,  

kristīgo nometņu centrā “Ērgļa spārni”.  
Sīkāka informācija sekos.

***
Priekules AA grupa plāno  

tradicionālo laivošanu jūnija pirmajās  
brīvdienās, šogad – pa Tebru.  
Pieteikšanās un informācija  
pa tālr. 26426992 (Inārs).

***

LATVIJAS AA KALPOŠANAS KONFERENCE 2016GRUPU JUBILEJAS
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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. Darba kārtības apstiprināšana.
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 saglabāšana divu personu sastāvā vai 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. Cik procentuāli lielu summu no ieņēmumiem tērējam Piektajai tradīcijai (grupu pārstāvju pieredze)?
10. Ko grupas gribētu zināt par Dienestu, Biroju, Dienesta Finanšu komiteju.
11. Ieviest jaunu mērķa ziedojumu “Ziedojums starptautisku Kalpošanas konferenču apmeklēšanai”.
12. Nākamā gada Kalpošanas konferences Finanšu komitejas vadītāja un vietnieka vēlēšanas.
13. 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. Darba kārtības apstiprināšana.
2. “Grupas sekretāra rokasgrāmatas” teksta apstiprināšana.
3. Par bukleta “Grupas pārstāvis” izdošanu (ar tulkojuma prezentāciju).
4. Par speciāla bukleta izdošanu jauniešiem (ar tulkojuma prezentāciju).
5. Pievilcīga izdales materiāla veidošana jaunatnācējam – “Jaunatnācēja komplekta” izveides gaita (informē 

Uldis D.).
6. “Vīnogas” izplatīšana ārpus AA – bibliotēkās, ieslodzījuma vietās, sociālajās iestādēs.
7. Materiālu par sponsorēšanu tulkošana un publicēšana (izzinot citu valstu pieredzi – uzklausām Polijas un 

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

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

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

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

1. Darba kārtības apstiprināšana.
2. Par 2016. gada AA vasaras nometnes un rudens jubilejas saieta programmām, tāmēm (ziņo Valdis B. un Dana).
3. Priekšlikumi par 2017. gada saietu norises vietu, to iespējamo maiņu, aicinot jau pirms Konferences (līdz š.g. 

1. aprīlim) iesniegt konkrētus piedāvājumus apspriešanai.
4. Grupu rīkoti pasākumi, Kurzemes reģiona pieredze (ziņo kāds no Kurzemes reģiona).
5. Kā piesaistīt kalpotājus Saietu organizēšanā (grupu pārstāvju pieredze).
6. Ieteicamie kandidāti Dienesta Saietu komitejas vadītāja amatam (papildu Dienesta ieteiktajai kandidatūrai).
7. Nākamā gada Kalpošanas konference:
a) komitejas vadītāja un vietnieka vēlēšanas,
b) nākamgad apspriežamie temati (Sestā tradīcija), 
c) iespējamās norises vietas.
8. Rotācija Dienestā. 
Priekšlikums: visas Dienesta komitejas sastāv no divām vai trīs personām, un katru gadu rotē viena no tām.
9. Balsošana Dienesta sapulcēs. 
Priekšlikums: balsstiesības – tikai Kalpošanas konferencē ievēlētām Dienesta amatpersonām.

Komiteju Sakariem ar sabiedrību, Sadarbībai ar profesionāļiem un Vēsts nešanas koordinēšanas  
komitejas apvienotā sēde. Vada Kristīne B. (Jēkabpils), vietnieks Mihails (“Vibor”, Rīga)

1. Darba kārtības apstiprināšana.
2. Vēsts nešana Latgales reģionā:
a) informatīvās tikšanās ar sociālajiem darbiniekiem (ziņo Aivars E.);
b) sadarbība ar garīdzniekiem Latgalē (ziņo Māris Ķ.).
3. Kā iedrošināt alkoholiķi atnākt uz AA mazpilsētā (pieredze, ieteikumi).
4. AA sapulču norise cietumos.
5. Mūsu iespējas plašsaziņas līdzekļos Vienpadsmitās tradīcijas garā (ziņo Aivars E.).
6. Par jaunām vizītkartēm Sadraudzībai un grupām (ziņo komitejas pārstāvis).
7. Komitejas budžeta pieprasījuma pamatojums.
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8. Nākamā gada Kalpošanas konference:
a) komitejas vadītāja un vietnieka vēlēšanas,
b) nākamgad apspriežamie temati (Sestā tradīcija), 
c) iespējamās norises vietas.
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.

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)
  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 
 Latvijas novērotāju 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

2016. GADA 5. MARTA SĒDĒ
Latvijas AA dienesta 5. marta sēdē 
trīspadsmit klātesošie, noklausījušies 
Pirmo kalpošanas koncepciju, ap-
sprieda vairākus jautājumus.

1. Par AA Kurzemes reģiona aktualitātēm ziņoja 
Aivars E., kas kā novērotājs no Latvijas AA Dienesta 
26. februārī Brocēnos piedalījās AA Kurzemes reģionā-
lās starpgrupas sanāksmē. 

Viens no dienaskārtības jautājumiem bija delegātu iz-
virzīšana Latvijas AA Kalpošanas konferencei Mālpilī. 
Patlaban reģiona pārstāvniecība ir šāda – viens pārstā-
vis no katras grupas. Taču ir grupas, kuras apmeklē tikai 
divi cilvēki vai kur ir tikai kontaktpersona, un zināms, 
ka šie cilvēki uz Mālpili nebrauks. Vēlmē apjaust ko-
pīgo pārstāvniecību, starpgrupa nolēma ar novērotāja 
no Dienesta starpniecību lūgt Dienestu atļaut vienam 
pārstāvim ar mandātu konferencē saukties par Latvijas 
AA Kurzemes reģiona mazo grupu pārstāvi. Protams, 
iepriekš saskaņojot ar attiecīgajām grupām, kuras viņš 
būs pilnvarots pārstāvēt.

Dienesta sapulcē par atsevišķa Kurzemes grupu pār-
stāvja dalību konferencē izraisījās diskusija. Kopumā 
nav iebildumu, ka viena persona pārstāv vairākas grupas 
ar vienu balsi, t.i., no četrām grupām viena balss. Tikai 
jāzina, vai grupas konkrēto pārstāvi ir izvirzījušas, vai 
tās grib piedalīties un šādā veidā tikt pārstāvētas kon-
ferencē. Jautājums par reģionu delegātiem drīz kļūs vēl 
plašāks – jau š.g. martā par reģiona veidošanu apspriedī-
sies Zemgales grupas, Latgalē par to lems vasarā. 

Aivars E. teica, ka starpgrupa vēlmi ir izteikusi, kon-
ferences delegātiem jābalso. Raimonds norādīja, ka nav 
iebildumu un būtiski ir argumentēt, kāpēc šāds izņē-
mums tiek pieļauts – lai nodrošinātu kvorumu. Svarīgi, 
lai nelielās grupas ir pārstāvētas, lai tajās nonāk infor-
mācija par to, kas noticis konferencē. Valdis B. norādīja, 
ka Dienestā nevaram pieņemt lēmumu, vispirms grupām 
pašām par to jālemj un tad konferences delegātiem – par 
pārstāvi un tā balsstiesībām.

2. Rolands B. no “Dārza grupas” informēja par Īrijas 
AA jauno cilvēku pirmo saietu no 26. līdz 28. febru-
ārim Īrijā. Par to sīkāk nākamajā “Vīnogas” numurā.

Šajā saietā Rolands arī uzrunājis cilvēku, kas varētu 
atbraukt uz Latvijas AA vasaras nometni, lai uzstātos kā 
spīkers. Latviski ir iztulkots buklets “Jaunieši un anonī-
mie alkoholiķi”. 

3. Par jaunāko Komitejā sakariem ar sabiedrību 
stāsīja Aivars E. Komitejas darba grupas sapulce notika 
2016. gada 23. februārī. Darba kārtībā bijuši šādi jautāju-
mi: īsi par struktūras nepieciešamību; par mājaslapu – pa-
darīsim to ērtāku un precīzāku; 5-7 min. informatīvā video 
demonstrējums; kā arī runāts par “vizītkaršu politiku”, par 
sakariem ar medijiem; iespējamajām mērķauditorijām  in-
formatīvajās sapulcēs ārpus AA, par citu valstu pieredzi 
vēsts nešanā izglītības iestādēs; par slēgto Facebook grupu; 

ka varētu sagatavot latviešu filmu, analogu “Cerībai”; par 
dzīvesstāstiem videovariantā un iespēju veidot AA vēstu-
res ekspozīciju Medicīnas vēstures muzejā.

Aivars E. informēja, ka vēsts nesta Tukumā, un at-
sauksmes ir ļoti labas. Par Tukuma AA grupu informā-
cija ir gan domes, gan Sociālā dienesta mājaslapā, jau 
ir jaunatnācēji. Aivara vadībā notikusi komitejas sēde, 
kurā apsprieda stratēģiju, un tas nav tas pats, kas darba 
grupa. 

Par mājaslapu secināts, ka līdz sadaļai “Sapulces” 
ir par daudz klikšķu un informācijai par sapulcēm ne-
vajadzētu būt sadaļā “Biedriem”. Bukletus mājaslapā  
var lejuplādēt pdf formātā, bet ar šo formātu grūti 
strādāt. 

Ir ideja latviešu valodā veidot filmu, analogu filmai 
“Cerība”, piemērotu Latvijas apstākļiem, kā arī Latvijas 
anonīmo alkoholiķu dzīvesstāstus uzņemt video. 

Aivars uzskata, ka pietiekami netiek izmantotas AA 
vizītkartes. Iesaka izveidot jaunu viena dizaina vizītkar-
ti, uz tās jābūt vietai, kur katrs var ierakstīt grupas infor-
māciju un kontaktus.  Kad jaunais dizains būs izstrādāts, 
to prezentēs Dienestā.

Dažos medijos, kuri pauž, ka bez foto un uzvārda la-
sītājiem nebūšot intereses par materiālu, vairs neieteiks 
anonīmajiem alkoholiķiem publicēties, jo kāds žurnāls 
ievietoja rakstu ar foto un uzvārdiem. Raimonds atgā-
dināja, ka iepriekš ik gadus sūtījām medijiem vēstuli 
par anonimitāti, ja kāds AA biedrs vēršas redakcijā, lai 
redakcijas zina, ka jāievēro anonimitāte. Aivars E. ap-
solīja tuvākajā laikā elektroniski nosūtīt šo informāciju 
medijiem. 

Komitejā runāts arī par informatīvu sanāksmi Jelga-
vas CSDD. Vienojās, ka Kornēlija, Eiropas Kalpošanas 
sanāksmes delegāte, sarakstē ar citu valstu pārstāvjiem 
lūgs dalīties ar pieredzi par vēsts nešanu skolās. 

Ar sajūsmu tika uzņemta ziņa par piedāvājumu veidot  
AA vēstures ekspozīciju Medicīnas vēstures muzejā.  

4. Monvīds D. vēstīja par AA Kalpošanas kon-
ferences sagatavošanu un izmaksām. Mālpilī vietu 
skaits nav ierobežots, telpas – pietiekami plašas: aktu 
zāle un klases. Nakšņošana turpat blakus dienesta vies-
nīcā; arī ēdnīca atsevišķā ēkā. Konferences kopējās iz-
maksas, neskaitot kafijas pauzes un tulkošanas izmak-
sas, ir apmēram 1130 eiro. Monvīda ieskatā, izmaksas 
ir nelielas, kaut arī tas ir dārgāk nekā iepriekš Siguldā. 

Klātesošie norādīja uz lietām, kam jāpievērš uzma-
nība: virsdrēbju novietošana, apskaņošana, smēķēšanas 
vietas, teritorijas plāna un norāžu izveide, reģistrācijas 
galda novietojums u.c. 

Gita informēja, ka četri Polijas AA pārstāvji var savu 
dalību apmaksāt paši, bet Dienestā vienojāmies, ka par 
to maksāsim mēs. Polijas AA pārstāvjiem tiks nodroši-
nāts tulkojums krievu valodā, bet darba grupā par Piekto 
tradīciju tiks pieaicināts poļu-latviešu-poļu valodas tulks. 

Arvīds uzņēmās konferencē veikt kasiera pienāku-
mus, uz Jurģa pleciem varētu būt organizatoriskie jautā-
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jumi. Pašaik tiek meklēt atbildīgais par kafijas pauzēm. 
Jautāts, vai Siguldas grupa varētu veikt delegātu reģis-
trēšanu, Uldis solīja palīdzēt, taču norādīja, ka arī sigul-
diešiem iespējas ir ierobežotas. 

5. Valdis B. ziņoja par jaunāko vasaras nometnes 
rīkošanas gaitā “Šķilās” (pie Liepājas) š.g. 3.–7. au-
gustā. Sestdien, 6. augustā, paredzēta spīkera sapulce 
“Jauns un skaidrā”. Līga izveidos pasākuma logo, spēlēs 
dīdžejs Viktors; jāsarunā vēl viens. Lielās teltis ir aizru-
nātas. Valdis aicina AA biedrus sūtīt idejas piektdienas 
vakara aktivitātēm. Tā kā Sandras vadītā grupa nav īsti 
AA programmā, derētu kaut ko noorganizēt paralēli tai. 
Aivars E. ieteica paralēli rīkot semināru, ko vadītu kāds 
ar AA pazīstams mācītājs, savukārt piektdien, 5. augus-
tā, vai sestdien uzaicināt kādu lektoru. Jautāts, kāda va-
rētu būt iespējamā atlīdzība lektoram, Valdis atbildēja, 
ka apmaksā tikai ceļu un naktsmītni. Monvīds norādīja, 
ka var samaksāt arī par lekciju. 

Diskusijas izraisījās par bērnu pieskatīšanu, klāteso-
šie ieteica noskaidrot par sertificētiem pieskatītājiem. 
Paredzēts, ka bērnu pieskatīšanai nepieciešami 180 eiro. 

Klātesošie norādīja uz dažādām niansēm: nepiecieša-
ma pieeja interneta Wifi; telpu uzkopšana šogad iekļauta 
īres maksā, jāapzina iespēju nakšņot citur u.c. 

Vasaras nometnes tāme nav jāapstiprina konferencē. 
Finanšu komitejas uzdevums ir izskatīt detalizēti, bet kon-
ferences komitejā tiek informēts par paredzētiem izdevu-
miem un ieņēmumiem, bet par programmas un tāmes ap-
stiprināšanu piedāvāts nerīkot atsevišķus balsojumus un 
izslēgt šos jautājumus no plenārsēžu dienaskārtības. 

6. Valdis informēja, ka par Latvijas AA rudens saie-
ta tēmu lemj Saietu komiteja, kur balsis dalījušās. Metot 
monētu, Dienestā izvēlējās tēmu “Dari lēnām, bet dari”. 

7. Delegātu izvirzīšana braucienam uz Pasaules 
Kalpošanas sanāksmi 2016. gada rudenī Ņujorkā. 
Raimonds informēja, ka delegātu izvirzīšana turpinās. 
Kā alternatīvais delegāts uzrunāts arī Ainārs no Tuku-
ma, no viņa joprojām tiekot gaidīta piekrišana. Poten-
ciālie delegāti: Aivars E., Arvīds Ā., alternatīvā kan-
didāte – Kornēlija Z. Par šo jautājumu Dienests lems 
nākamajā sapulcē.

8. Par Kalpošanas Konferences darba kārtības 
PROJEKTA precizēšanu ziņoja Raimonds L. Darba 
kārtība pamatos tāda pati, kā publicēta februāra “Vīno-
gā”, papildinājumi ir Komitejā sakariem ar sabiedrību 
un Finanšu komitejas izskatāmo jautājumu secībā. Kon-
ferences komitejas var arī mainīt darba kārtību. Katrs 
delegāts ir autonoms, līdz ar to var konferencē uz vietas 
pieņemt lēmumus. Cilvēks, kas aizbrauc uz konferenci, 
ir ne tikai grupas interešu pārstāvis, bet balso arī, vado-
ties no kopējās apziņas un uz vietas iegūtās informācijas. 

9. Gita atgādināja, ka 2015. gadā uz Poliju brauca 
divi novērotāji un abi pirmo reizi. Vai tie paši brauks 
arī nākamgad? Ierosina sūtīt trešo delegātu. Gitai uzdots 
noskaidrots, vai abi delegāti brauks arī šogad.

10. Nākamā Dienesta sanāksme notiks š.g. 2. aprīlī, 
 pirms tam paplašinātā Finanšu komitejas sēde. 

Apkopoja Sarmīte un Raimonds

IR, KO ATCERĒTIES

NEAIZMIRST VĒSTURI
Literatūras darba grupā februārī pabeidzām rediģēt 

lieliskās grāmatas “Dr. Bobs un krietnie vecbiedri” tul-
kojuma manuskriptu. Arvien jaunas interesantas detaļas 
izpeld no tālās AA tapšanas vēstures. Bet kā ar mūsu 
pašu Latvijas AA vēsturi? Lai cik jocīgi tas izklausītos, 
nākas uzdot sev jautājumu: vai Latvijas AA vēstures 
tapšanai mazliet netraucē pārmērīga turēšanās pie per-
sonību neizgaismošanas? Protams, arī neuzņēmība, jo, 
kad būs gatavs, vai tad kādam būs žēl, ka kāds būs vie-
nā vai otrā vietā pieminēts. Un neiztiks arī bez jautrām 
un skumjām notīm, jo nūģīga faktu pierakstīšana... jā, ir 
vajadzīga, taču neesam nekādi drūmiķi! Principi ir sva-
rīgāki par personībām, taču – kas piepilda šos principus, 
ja ne personības? Gadu gaitā mums ir bijis pietiekami 
daudz interesanta un nevajadzētu ļaut tam zust.

Par minēto atkal sāku domāt pēc 7. marta vakara, 
kad grupa “Mazie brāļi” Vidzemes priekšpilsētas do-
mes ēkas 118. telpā ar svētku sapulci atzīmēja savu  
24 gadu pastāvēšanas jubileju. Nākamgad jārīko kas 
plašāks, tāpat kā 20 gadu jubilejā, kad svinējām itin 
brangi. Pirmais Latvijas AA Dienesta vadītājs Mārtiņš 
J. vēl pirms sapulces ieminējās, vai tik jau šogad ne-
esot tā 25 gadu jubileja. Tad piegājām pie kādreiz Strēl-
nieku ielas ugunsgrēkā apdegušās burtnīcas, un tur ar 
paša Mārtiņa roku, kas 1997. gadā bija grupas sekretārs, 
stāvēja rakstīts, ka grupas “Mazie brāļi” pirmā sapulce 
notika 1992. gada 4. martā, par ko kā līdzdibinātājs ne-
kad nebiju šaubījies. Taču burtnīcā pierakstītajam bija 
lielāka vērtība, jo galvā viss var arī neturēties. 

Sapulcē runāja arī sieviete, kas dzīvo Spānijā un tur 
apmeklē sapulces angļu valodā. Viņa esot patīkami pār-
steigta, ka pie mums sapulcē ir tik daudz vīriešu. Viņas 
mājasgrupā gandrīz visas esot sievietes. Es nepārrakstī-
jos, tieši tā viņa teica.

Kā lai te nepiemin doktoru Bobu, kas sākumā bija 
pret to, ka AA sapulces varētu sākt apmeklēt arī sievie-
tes. Tagad tas šķiet neticami.

Man bija tā laime redzēt un klausīties visas pirmās 
Latvijas AA sievietes – sākumā Rīgā, tad Jelgavā. Kad 
es sāku, nebija nevienas.

Aivars E.

Latvijas AA vasaras nometne  
ģimenēm un draugiem  

“Godīgums un uzticēšanās” 
(Piektais solis) notiks no 2016. gada  

3. līdz 7. augustam viesu namā “Šķilas”,  
Nīcas pagastā, Nīcas novadā  
(5 km no Liepājas robežas).  

Tālruņi uzziņām: 29437594 (Valdis B.);  
par guļvietām – 25458444 (“Šķilu” saimniece)

MAINĪTA SAPULCES VIETA
Siguldas AA grupai “Saule” mainīta sapulču no-

rises vieta. Kamēr jaunās telpas remontē, sīkāka in-
formācija par sapulču norises vietu pa tālr. 29680502 
(Ieva), 26388585 (Uldis). E-pasts: ub3@inbox.lv.

AA VASARA 



8

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!
JANVĀRĪ
Anatolijs no Jelgavas – 22 gadi

FEBRUĀRĪ
Valdis B. no Rīgas – 8 gadi
Normunds no Stendes – 5 gadi
Andris P. no Jēkabpils – 12 gadi
Nikolajs no Dobeles – 13 gadi
Anitra no Dobeles – 1 gads
Nataša no Jelgavas – 5 gadi
Andris no Jūrmalas – 8 gadi
Dmitrijs no Jelgavas – 2 gadi

Aleksandrs no Jelgavas – 8 gadi
Ņina no Jelgavas – 11 gadi
Evita no Jelgavas – 6 gadi
Nikolajs no Jelgavas – 2 gadi
Aleksandrs no Jelgavas – 5 gadi
Daina no Rīgas – 21 gads 
Raimonds no Rīgas – 4 gadi 
Baiba no Rīgas – 2 gadi 
Dzintra no Rīgas – 18 gadi
Edijs no Ventspils – 1 gads

Sveicam arī tos, par kuriem 
grupas nesniedza ziņas!

AA Kurzemes reģionālās starpgrupas darba sa-
pulcē 2016.gada 27.februārī Brocēnos piedalījās 
vienpadsmit Kurzemes reģiona grupu pārstāvji: no 
trim Liepājas grupām, Ventspils, Saldus, Kuldīgas, 
Talsiem, Aizputes, Kandavas, Stendes un Priekules. 

Darba kārtībā:
1. Viens no AA Kurzemes reģiona uzdevumiem ir 

AA grupu apzināšana. Grupas Skrundā un Kandavā, kā 
arī Liepājas grupas „Šans” un „Nadežda” darbojas telefo-
na režīmā. Reģiona starpgrupā Ventspili pārstāv tikai gru-
pa „Vindava”, jo „Lāsīte” atteikusies no pārstāvniecības.

2. Grupu pieredze un priekšlikumi
Skrundas, Aizputes un Kandavas grupu delegāti dalī-

jās pieredzē par mazo grupu problēmu – nav jaunatnā-
cēju, esošie biedri pārtrauc apmeklēt sapulces. Kuldīgas 
grupā ir cilvēki, kuri nav apmierināti ar reģiona aktivitā-
tēm. Iepriecināja Talsu grupas pārstāvis – „Sauleskalns” 
tiek kupli apmeklēts. Aldis aicināja pieteikties gribētā-
jus kalpot Liepājas cietuma grupā. Ventspils delegāts 
aicināja neaizmirst, kāpēc dibināts Kurzemes reģions – 
lai būtu stipras grupas Kurzemē. Andris vēlēja grupām 
regulāri sazināties – zvanīt, zvanīt, zvanīt.

Grupu pārstāvji diskutēja par kvoruma noteikšanu 
reģiona starpgrupas sapulcēs. Priekšlikums “ja otro rei-
zi nav kvoruma, balso tie delegāti, kas ieradušies” tika 
pieņemts vienbalsīgi.

3. Reģiona pārstāvja Kalpošanas konferencē  
vēlēšanas

Sapulces dalībnieki diskutēja par Kurzemes reģiona 
pārstāvja pilnvarām Latvijas AA Kalpošanas konferen-
cē. Valdis D. ierosināja ievēlēt vienu delegātu, kas pār-
stāvētu tās Kurzemes reģiona grupas, kuras uz konfe-
renci nebūtu ieradušās (iepriekš tās apzinot un norādot). 
Konferencē Kurzemes reģiona delegātam jāatskaitās par 
paveikto un jādalās pieredzē.

Par Kurzemes reģiona delegātu Latvijas AA Kalpoša-
nas konferencē ar tiesībām pārstāvēt no Kurzemes neie-
radušās grupas klātesošie ievēlēja Valdi D. 

Kurzemes reģiona grupām, kas nepiedalīsies Latvi-
jas AA kalpošanas konferencē, mēneša laikā jāiesniedz 
priekšlikumi reģiona pārstāvim konferencē.

4. Jāņu svinēšana AA Kurzemes reģionā 
Aldis informēja par Liepājas grupas „Atveseļošanās 

ceļš” ieceri grupas piecu gadu jubileju rīkot Jāņos, un 
norādīja, ka grupa cer uz pārējo reģiona grupu atbalstu 
un līdzdalību. Klātesošie nolēma otro Kurzemes reģiona 
līgošanu apvienot ar grupas “Atveseļošanās ceļš” jubi-
leju, cerams – Latvijas anonīmajiem alkoholiķiem tik 
zināmajā viesu namā “Šķilas” pie jūras.

Ja kādai no Kurzemes grupām ir citi priekšlikumi, in-
formēt pārējos mēneša laikā, un priekšlikumi tiks izska-
tīti nākošajā reģiona darba sapulcē.

5. AA Kurzemes reģiona sekretārs Valdis D. informē-
ja sapulces dalībniekus par paveikto savas kalpošanas 
laikā. Apzinātas Kurzemes reģiona grupas. Ir bijušas at-
skaites par reģiona starpgrupas darbību Latvijas AA die-
nesta sapulcēs, organizētas starpgrupas darba sapulces 
dažādās Kurzemes pilsētās: Ventspilī, Kuldīgā, Skrun-
dā, Sabilē un Brocēnos. Pirms šīm sapulcēm aicināti uz 
tikšanos sociālie darbinieki, garīdznieki, līdzatkarīgie, 
jaunatnācēji un visi interesenti. 2015.gada vasarā orga-
nizēta pirmā Kurzemes reģiona līgošana Aizputē. 

Dibinot AA Kurzemes reģiona starpgrupu, gaidīts, ka 
kalpošanā būs lielāka atsaucība no grupām, darba sa-
pulcēs būs kuplāks pārstāvju skaits no katras Kurzemes 
grupas, kalpošanā aktīvāk iesaistīsies jaunatnācēji un 
veidosies lielāka izpratne par kalpošanu reģionā.

Valdis D. norādīja, ka ieguvis milzīgu pieredzi kalpošanas 
darbā, un novēlēja jaunajam starpgrupas sekretāram – zva-
nīt, uzaicināt līdzdarboties citus personiski! Valdis D. patei-
cās visiem, kas viņam uzticējās, atbalstīja un palīdzēja.

6. AA Kurzemes reģiona kasiere Dzintra D. atskaitī-
jās par starpgrupas finansēm.

7. Par AA Kurzemes reģiona sekretāru uz vienu gadu 
rotācijas kārtībā vienbalsīgi ievēlēts Andris no Vents-
pils, sekretāra vietnieks būs Inārs no Priekules. Par pro-
tokolisti ievēlēta Indra no Aizputes.

8. Nākamā AA Kurzemes reģionālās starpgrupas 
sapulce notiks š.g. 21. maijā. Ar brocēniešu piekrišanu 
sanāksme vēlreiz būs Brocēnos, Skolas ielā 10, Sociālās 
aprūpes dienesta telpās. Paldies brocēniešiem par lielo 
atsaucību šajā tikšanās reizē!

Dzintra, alkoholiķe

NOVADOS

LAI KURZEMĒ BŪTU STIPRAS GRUPAS 

Zvanot uz AA informatīvo tālruni 27333523
var saņemt informāciju par AA darbību,  
sapulču norises vietām un laiku.


