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2016. gada aprīlis Nr. 216

Latvijas AA dienesta izdevums
GRUPAS JUBILEJĀ

Tukuma AA grupa “Ausma” 
19.martā atzīmēja 25 gadu 
jubileju. Paldies par iespēju 
atkal kopābūt dažādu grupu 
pāsrtāvjiem saka Edvīns P. 
un “Al-Anon” dalībniece V.

Edvīns P. – To, ka braukšu uz Tukumu, sāku 
plānot jau ap Ziemassvētkiem. Un nebiju vīlies! 
Bija atsaucība no ģimenes un mājas grupiņas, tā 
ka nebiju viens.

Ceļā, gluži kā dzīvē notikumi, patīkami pār-
steidza biezs, balts putenis. Iebraucot Tukumā, 
uzjautrināja, cik daudz olu zaķis bija sadējis pil-
sētas centrā. 

Jau AA reģistrācijā satiku ļoti daudz pazīsta-
mus AA brāļus un māsas, ar kuriem kopā esmu 
bijis līdzīgos saietos.

Iepriecināja galds ar uzkodām, kas katrā kafi-
jas pauzē tika papildināts.

Patīkami pārsteidza kamerorķestra priekšne-
sumi.

Bija vērtīgi piedalīties maratonsapulcēs. Tādēļ 
gan iznāca maz laika izdancināt mūsu māsas.

Kas pietrūka? Tas nav pārmetums, bet man 
pietrūka skaidrības laika atzīmēšanas (citviet ar 
piecelšanos un aplausiem).

Mājās braucu pacilātā garastāvoklī un ar mie-
ru dvēselē, kaut arī krietnu ceļa gabalu apledojis 

UZ TUKUMU PĒC DVĒSELES 
MIERA
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spīdēja asfalts. Pa ceļam 
noturējām vēl vienu mara-
tonsapulci. 

PALDIES visiem organi-
zētājiem!

Uz tikšanos citos AA saietos!
“Al-Anon” dalībniece V.: – Ar 

patiesu prieku pieņēmu AA brāļa ai-
cinājumu piedalīties Tukuma AA 25. gadu 
jubilejas pasākumā. Nu jau man ir neliela pieredze, ka šajos pasāku-
mos varu satikt pazīstamus cilvēkus no AA, iepazīt un priecāties par 
jauniem dalībniekiem, pavērot savu izaugsmi un ieraudzīt tās lietas, 
ar kurām man rūpīgi jāstrādā.

Pasākums bija ļoti sirsnīgs un atbildīgi organizēts. 
Atklātajā sapulcē liecības par to, kā mainījusies dzīve, un citu 

viesgrupu pārstāvju dalīšanās pieredzē iedvesmoja un no jau-
na stiprināja. Tikai gaidīju vēl, kā tiks atzīmēts tas, cik kuram 
dalībniekam ilgs skaidrības laiks, – man šis brīdis liek sajūsmā 
sirdij notrīsēt. Šoreiz izpalika. Arī tā var būt.

Garais uzkodu galds katrā kafijas pauzē pārsteidza ar jauniem 
gardumiem. Liels paldies visiem tiem, kuri – it kā neredzami – 
kalpoja šajā vietā. Patiesu dvēseles mieru baudīju, klausoties ka-
merorķesta koncertu. Un dejas arī iepriecināja.

“Al-Anon” sapulces temats, manuprāt, bija ļoti dziļš, pat mājās 
daudz nācās domāt. Kad savā grupas iknedēļas sapulcē dalījāmies 
Tukumā gūtajos iespaidos, izskanēja viedoklis, ka arī “Al-Anon” 
varētu būt vairākas maratonsapulces. 

Tieši tāpēc, ka manā atveseļošanās ceļā gadās gan pa grambai, 
gan bedrei, šādi pasākumi ir tik svētīgi un iedvesmojoši! 

Liels paldies ikvienam, kas kalpoja organizējot, nesot vēsti un, 
protams, piedaloties!

DZĪVESSTĀSTS

VAI ES ESMU BRĪVS?
“Attiecībā uz šo man vislabāk patīk 18.gadsimta šveiciešu rakstnieka un teologa J.K.Lavatēra mazliet ironiskais 

teiciens: “Cilvēks ir tikpat brīvs, cik putns būrī, zināmās robežās tas var pārvietoties.”
Ja tā padomā, tad cilvēks visu mūžu pārvietojas šajās “zināmajās robežās” – uz priekšu un atpakaļ. Visbrīvākais ir pie-

dzimstot. Pēc tam viņa brīvību sāk ierobežot, sākumā vecāki, tad skolotāji. Cilvēks pieaug, pamazām vecāku un skolotāju 
ietekme mazinās, tad izveidojas attiecības, un brīvības robežas atkal samazinās. Tālāk nāk laulība, priekšnieki darbā, 
likumi, visādi pienākumi un daudzi citi apstākļi, kas mūs ierobežo, tai skaitā arī dažādas atkarības. Manā gadījumā tā ir 
slimība – alkoholisms. Pats es nezināju, kā no šīs atkarības atbrīvoties, bet Anonīmo Alkoholiķu grupā satiku cilvēkus, 

Saistībā ar Tukuma AA grupas “Ausma” 25 gadu jubileju laikrakstā “Neatkarīgās Tukuma Ziņas” šā gada martā 
bija publicētas žurnālistes Anitas Stutiņas sarunas ar AA biedriem. Anita ar Tukuma AA grupu sadarbojas jau ilgus 
gadus un šoreiz materiālu avīzei veidojusi, izvēloties jubilejas saieta maratonsapulču tēmas. Viena no tām: “Vai es 
esmu brīvs?”. Ar autores atļauju pārpublicējam Ziga stāstu. Viņa skaidrības laiks – 24 gadi.
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IKVIENAS LATVIJAS AA 
GRUPAS UZMANĪBAI!

Š.g. 23. un 24. aprīlī Mālpils profesionālajā vidusskolā Pils ielā 14, Mālpilī, 
Mālpils novadā, notiks 2016. gada Kalpošanas konference. Tā 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 Piektā tradīcija: “Katrai AA grupai 
ir viens galvenais mērķis – nest vēsti alkoholiķiem, kas joprojām cieš”, kam aici-
nām pievērst īpašu uzmanību.

Ja kādas AA grupas pārstāvis nav paspējis reģistrēties dalībai konferen-
cē, to var izdarīt, aizpildot pieteikuma anketu mūsu mājaslapā (http:// aa.org.lv/
anketa-kalposanas-konferencei-2016/) vai piezvanot pa tālruni 29265888 (Bite) 
Monvīdam. 

Ja no grupas vēlas ierasties vairāki pārstāvji, brīdinām, ka tikai vienam 
delegātam būs balsstiesības, apmaksāta ēdināšana un dzīvošana. 

Tiem AA dalībniekiem, kuri nav grupu pārstāvji vai nekalpo Dienestā vai Bi-
rojā, par ēdināšanu un dzīvošanu jāmaksā pirms pasākuma (pārskaitot AA 
kontā 18,50 EUR par četrām ēdienreizēm ar NORĀDI: PAR dalību KONFE-
RENCĒ; konta numurs atrodams AA Dienesta izdevuma “Vīnoga” beigās un 
Latvijas AA mājaslapā, sadaļā “Kontakti”). Tos, kuri nav ievēlēti par pārstāvjiem, 
bet kuriem ir iespēja un vēlēšanās kalpot konferences organizēšanā, aicinām pie-
teikties 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 nepiecieša-
mības gadījumā palīdzētu savam pārstāvim nokļūt līdz Mālpilij. Ja šādas iespējas 
nebūs, delegāta transporta izmaksas segs AA, ja tiks iesniegts attiecīgs doku-
ments (degvielas čeks, autobusa biļete). 

Sīkāka informācija par konferences darba kārtību “Vīnogas” 3.–5. lpp. un Lat-
vijas AA mājaslapā www.aa.org.lv. 

Cerot uz jūsu aktīvu līdzdalību konferences norisē, 
Latvijas AA Dienests

LATVIJAS AA KALPOŠANAS KONFERENCE 2016

AA pārstāvjiem 2016. gada AA 
Pasaules kalpošanas sanāksmē 
Ņujorkā, ASV, 2016.gada 23.–27.
oktobrī

Delegātam jābūt ievēlētam, nevis 
“pašnozīmētam”.

Delegātam jābūt darba angļu va-
lodas zināšanām un pieciem gadiem 
skaidrības.

Delegātam jābūt pieredzei kalpo-
šanā nacionālā līmeņa struktūrās, jā-
būt apveltītam ar līderības īpašībām, 
jādemonstrē neviltota interese par 
kalpošanu; jāpiemīt spējām organi-
zēt, zināšanām par AA un jābūt īstai 

AA mīlestībai un spējai par pieredzē-
to informēt savas valsts AA.

Ar Latvijas AA Dienesta lēmumu 
Latvijas AA 2016. gada Kalpošanas 
konferencei tiek piedāvāts ievēlēt 
divus delegātus dalībai šajā Pasaules 
kalpošanas sanāksmē:

Aivars E. (Jelgava/Rīga)
Arvīds A. (“Apziņa”, Rīga)
Alternatīvie delegāti:
1. Kornēlija Z. (“Dārza grupa”, Rīga)
2. Valdis B.  (“Dārza grupa”, Rīga)
Sanāksmes apmeklēšanas izmaksas 

būtu jāsedz no Latvijas AA budžeta.
Latvijas AA Dienests

KVALIFIKĀCIJAS PRASĪBAS 

kas to zināja. Man vajadzēja viņu pa-
līdzību un atbalstu, lai saprastu, ka 
izvēle tomēr ir. 

Pirmoreiz par AA izlasīju vietējā 
avīzē, un tas bija 1991.gadā. Ierau-
dzīju publikāciju par to, ka Tukumā 
sākusi darboties AA grupa. Pirms 
tam jau biju ārstējies pie narkologa, 
bet bez panākumiem, divas nedēļas 
pēc ārstēšanās kursa atsāku dzert un 
biju pilnīgi pārliecināts, ka medicīna 
(tāda, kāda tā bija toreiz) man palī-
dzēt nespēs. Vēl pamocījos pusgadu, 
kamēr sadūšojos aiziet uz savu pirmo 
AA sapulci. Izrādījās, ka manā gadī-
jumā ceļš uz atveseļošanos no alko-
hola atkarības nebija tik vienkāršs, 
kā sākumā biju iedomājies. Lai mana 
dzīve kļūtu apmierinoša un jauka 
arī bez bēgšanas no realitātes, nācās 
iemācīties daudzas lietas. Vispirms 
jau laikam tie bija godīgums un pa-
zemība, īpašības, kuras, kā es tolaik 
domāju, nu nekādi man nevarētu pa-
līdzēt izdzīvot šajā pasaulē. Un tā, pa-
mazām, mans “būrītis” kļuva krietni 
plašāks.

Itin bieži manas sajūtas alkohola 
lietošanas laikā varētu labi rakstu-
rot rindas no E.Veidenbauma dzejo-
ļa: “Iedzer, brāli, laiki grūti; Dzīves 
ērkšķi nikni dur.” (Ai, ai, ai, kā dur! 
Un tieši man! Kāpēc! Par ko!). Ta-
gad, dzirdot šos vārdus “Pērkona” 
izpildītajā dziesmā, man vienmēr 
jāpasmaida par sevi, un tas ir forši, 
ka es tā varu justies. AA grupā esmu 
iemācījies arī “neņemt sevi tik ļoti 
nopietni”, atzīt savas kļūdas un pa-
smaidīt par tām. Atbrīvošanās no 
bailēm kļūdīties ir padarījusi manu 
“būrīti” ievērojami plašāku.

Bet kā tad ir ar to brīvību? Šo-
dien vairāk sliecos piekrist Cice-
rona domai, ka “Brīvi dzīvo tikai 
tas, kurš rod prieku izpildot savu 
pienākumu”. Tā dzīvot es vēlos 
iemācīties. Dzīvot un gūt prieku 
arī darot lietas, kuras man jādara, 
nevis tikai darot lietas, kuras gri-
bas darīt. Un tad jau mans “būrītis” 
būtu gana plašs.”

Grupu ziedojumi
“Dārza grupa”, Rīga 30 eiro
“Imanta”, Rīga 20 eiro
“Plostnieks”, Jēkabpils 10 eiro
“Apziņa”, Rīga 10 eiro
 “Lāsīte”, Ventspils 10 eiro
“Sauleskalns”, Talsi 20 eiro
“Atziņa”, Dobele 10 eiro

“Izvēle”, Rīga 10 eiro
“Magnēts”, Jelgava 10 eiro
“Atveseļošanās ceļš”, 
Liepāja 30 eiro
“Mazie brāļi”, Rīga   5 eiro
“CM”, Madona 10 eiro
“Dzintarlāse”, Liepāja 10 eiro
“Sveču sapulce”, Rīga 25 eiro

“Piena ceļš”, Stende 50 eiro
“12 un 12 ”, Rīga 15 eiro
“Ausma”, Tukums  100 eiro
“Rīta grupa”, Rīga  35eiro
“Pagrieziena punkts”, Rīga 5 eiro
“Atkarīgie”, Jelgava 10 eiro

Kopā  425 eiro

PALDIES PAR ZIEDOJUMIEM MARTĀ! 
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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
 Tā laikā 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 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. 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 (papildu 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.
9. Priekšlikumi par 2017. gada saietu norises vietu, to iespējamo maiņu.

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.
8. Nākamā gada Kalpošanas konference:
a) komitejas vadītāja un vietnieka vēlēšanas,
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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 un 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 konferencei 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
  Literatūras komitejas vadītājs
  Dienesta protokolists
 Nākamās Konferences vadītāja un vietnieka vēlēšanas (grupas virza savus kandidātus)
13.00–14.00 Noslēguma sesija
 Konferences vadītāja uzruna
 Novērotāju no Polijas 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 2. APRĪĻA SĒDĒ
Piedalījās 15 alkoholiķi un viena  
A klases pilnvarotā nealkoholiķe. 
Darbs tika sākts ar Dvēseles miera 
lūgsnu un pēc tam nolasīta Otrā  
kalpošanas koncepcija.

Ilze S. informēja, ka dr. Inga Lansmane konferencē 
ģimenes ārstiem runājusi par AA kā līdzvērtīgiem, Rē-
zeknes galvenais ārsts Jāzeps Korsaks gaida AA biedrus 
savā novadā, lai AA anonīmi iepazīstinātu ar sevi.

Par AA Kalpošanas konferences materiālu izgata-
vošanu un izmaksām ziņoja Ivars S.

[AA grupas] Sekretāra rokasgrāmata (60 gab.) maksās 
123,42 eiro; Konferences materiālu brošūras eksemplārs 
uz 20 lapām plastmasas spirālē – 2,20 eiro. Secināts, ka 
Latvijas AA Kalpošanas konferences vairs tik lēti neiz-
maksās, kā pirms šīs, jo mēs pievēršamies kvalitātei. Tika 
nolemts, ka Konferencei nepieciešamas 85 “Sekretāra ro-
kasgrāmatas”, lai ir pieejama katram dalībniekam. 

Par sadarbību ar ģimenes ārstiem vēsts nešanā zi-
ņoja Juris E.

Juris norādīja, ka uz Kalpošanas konferenci sadarbībā ar 
līdzšinējo Komitejas sadarbībai ar profesionāļiem vadītāju 
ieskicēs savu darbību. Juris arī teica, ka kustībā ir daudz 
alkoholiķu, kas ir ārsti un labprāt dalās pieredzē, līdz ar to 
viņš lūgs ārstus alkoholiķus informēt par AA, piemēram, 
Ģimenes ārstu asociāciju. Aicināja izteikt idejas un aplieci-
nāja, ka ir gatavs un vēlas darboties. Papildus informēja, ka 
Rīgā nodibināta jauna grupa “Pagrieziena punkts”.

Raimonds L. ziņoja par balsošanai Kalpošanas 
konferencē delegātu kandidātu izvirzīšanu Pasaules 
kalpošanas sanāksmei 2016.gadā.

Monvīds vēlreiz iepazīstināja ar kvalifikācijas prasī-
bām. Raimonds norādīja, ka prasības delegātiem jāiekļauj 
grupu pārstāvju konferences dalībnieku materiālos.

Kā delegāti tiek izvirzīti: Aivars E. un Arvīds, alter-
natīvie – Kornēlija Z., Valdis B. un Jeļena no Ventspils. 
Valdis B. īsi informēja par sevi, norādot, ka trūkst prak-
ses angļu valodā.

Klātesošie vienbalsīgi nolēma ieteikt Aivaru E. kā 
primāro kandidātu, ja izlemj sūtīt vienu, un Arvīdu kā 
otru kandidātu. Alternatīvo kandidātu vēlēšanās visvai-
rāk balsu ieguva Kornēlija (primārais alternatīvais kan-
didāts, ja sūtīsim divus delegātus) un Valdis.

Par kandidātiem Dienestā kalpojošo personu pār-
vēlēšanai ziņoja Raimonds L. Dienests piedāvā kan-
didātus ievēlēšanai, taču Kalpošanas konferencē drīkst 
izvirzīt arī citus kandidātus.

Ilze Ķ. pauda, ka netiek galā ar Literatūras komite-
jas vadītājas pienākumiem, idejas un redzējumi ir, bet ir 
arī sajūta, ka padarīts maz, nevar arī savienot ar darbu, 

tāpēc Ilze Ķ. grib atkāpties no šī amata pirms termiņa. 
Aivars E. norādīja, ka Literatūras komitejā ir tomēr iz-
darīts ļoti daudz, darba grupa arī izdarījusi daudz, bet 
vajadzīga sarakste ar Ņujorkā esošo AA centrālo biroju 
par cenām un jānoskaidro citas stratēģiskas lietas. 

Klātesošie sprieda, ka Ilzi Ķ. varētu nomainīt Alvis vai 
Kornēlija. Alvis ieminējās, ka Literatūras komiteja ir pār-
slogota ar iepirkšanu, šo darbu ierosināja uzticēt Birojam, 
Literatūras komiteja tad varētu nodarboties tikai ar radošo 
pusi. Arvīds uzskata, ka teorētiski būtu jādala šādi, bet 
neviens negrib uzņemties literatūras iepirkšanu. 

Aivars cer, ka nākamgad varētu biroja vadītājam no-
teikt noteiktu atalgojumu un tad Birojs varētu uzņemties 
papildu funkcijas. 

Kornēlija piekrita kandidēt Literatūras komitejas va-
dītājas amatam. Tā kā viņa ir Dienesta protokoliste, jā-
meklē jauns protokolists.

Dienests vienbalsīgi nobalsoja par to, ka Kornēlija va-
rētu rotēt Ilzes Ķ. vietā, Dana – Valda B. vietā Saietu dar-
ba grupas vadībā, Komitejas sadarbībai ar profesionāļiem 
vadītāju Gitu T. varētu nomainīt Juris E., bet par Finanšu 
komitejas vadītāja vietnieku ierosināts ievēlēt Alvi, savu-
kārt par Dienesta vadītāja vietnieci uz gadu – Mudīti O.

Par Kurzemes reģiona grupu darbību savu ska-
tījumu sniedza Normunds no Stendes, jo – pēc viņa 
teiktā – Stendes grupa neatbalsta Kurzemes reģiona dar-
bību. Raimonds norādīja, ka “Vīnogā” var publicēt, ko 
vien vēlas, taču tam jābūt AA Divpadsmit tradīciju garā, 
ir iespējama arī atsevišķu darbību kritika, taču runa ir 
par principiem, nevis personībām.

Par 2016.gada budžeta projektu ziņoja Andris Ž. 
Izdalījis klātesošajiem budžeta projektu, Andris norādī-
ja, ka 2015.gadā esam plusā, un izskaidroja budžetu pa 
pozīcijām.

Izskatot Vēsts nešanas komitejas plānoto aktivitā-
šu finansējuma pieprasījumu, nolemts, ka literatūru un 
bukletus krievu valodā Latvijas ieslodzījuma vietu gru-
pu vajadzībām lūgsim nopirkt Polijas Lodzas apgabala 
AA. Raimonds ierosināja atstāt jau esošo finanšu pie-
prasījumu Vēsts nešanas komitejai, bet atrunājot, ka tās 
finansēšanai nepieciešami mērķa ziedojumi un jālūdz 
palīdzība Polijas Lodzas apgabala AA.

Vēsts nešanas komitejas vadītāja Kristīne norādīja, 
ka zvanījusi grupām un lūgusi sapulču laikā uz galda 
likt divus ziedojumu traukus – atsevišķi kalpošanai cie-
tumos un Latvijas AA vajadzībām.

Andris Ž. piedāvāja budžetā paredzēt 500 eiro no AA 
budžeta, pārējos 700 eiro lūgt kā mērķa ziedojumu no 
Lodzas apgabala AA un Latvijas grupām.

Andris Ž. prognozē, ka budžeta ieņēmumu daļa būs 
lielāka nekā pagājušajā gadā. Šoreiz, ņemot vērā ie-
vērojamos izdevumus literatūrai un to, ka iepriekšējos 
gados paredzētos līdzekļus neesam iztērējuši, Dienestā 
pieņemts budžeta projekts ar ievērojamu deficītu.
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Par Polijas AA viesu uzturēšanos Kalpošanas kon-
ferencē (izdevumi un to segšanas kārtība) runāja 
Gita T. Iepriekšējā Dienesta sanāksmē tika nolemts, 
ka finansējam četru Polijas AA pārstāvju dalību šāga-
da Kalpošanas konferencē. Nolemts nolīgt poļu-latviešu 
valodas tulku uz 2 h, kas maksās 60 eiro, pārējā laikā 
tulkosim paši no/uz krievu valodu. 

Par AA Kalpošanas konferences sagatavošanas gai-
tu, bezmaksas bukletu izdali tajā ziņoja Monvīds D.

Monvīds ierosināja Kalpošanas konferences orga-
nizēšanu apspriest jau pirmajā Dienesta sanāksmē pēc 
kārtējās konferences, apstiprināt norises vietu, kalpoša-
nas komandu, sākt risināt administratīvos jautājumus. 
Principā konferences vadītājs varētu būt tas, kas visu 
organizē, arī saraksti ar grupām. 

Konferences laikā jāveic aptauja par telpu piemērotī-
bu konferencei.

Pirms konferences 2016.gada 22.aprīlī Mālpils so-
ciālajā nodaļā plkst.15.30 plānota tikšanās ar sociā-
lajiem darbiniekiem, bet plkst. 16.00 – ar klientiem. 
Visi laipni aicināti piebiedroties!

Par autobusa nomas izdevumiem braucienam uz 
Polijas AA semināru “Kalpošana cietumos” ziņoja 
Kristīne B.

Polijas AA apmaksā divu alkoholiķu un divu pro-
fesionāļu dalību Konferencē par kalpošanu cietumos 
Polijā. AA nodrošina ar transportu. Autobusa nomas 
izdevumi braucienam uz šo semināru – apm. 200 eiro. 
Pēc debatēm tika nolemts piešķirt šo naudu neparedzē-
tiem izdevumiem.

                                         Sagatavoja Raimonds L.

PIEREDZES APMAIŅĀ

MĒS VARAM  
DAUDZ MĀCĪTIES  
NO POLIJAS AA

Uz Polijas AA 44.kalpošanas konferenci 2015.
gada 6.-8. novembrī kā novērotāji no Latvijas brau-
ca Anatolijs no Jelgavas un Jurijs no Jēkabpils. Kon-
ferences tēma “Vienota darbība – mūsu eksistences 
garantija”. 

Anatolijs stāsta: – Konferencē piedalījās 120 Polijas 
AA pārstāvju; viesi bijām sešpadsmit: Ņujorkas GSO 
centra pārstāvis, Kanādas un Lielbritānijas pārstāvji, 
Turcijā dzīvojošo angļu valodā runājošo eiropiešu pār-
stāvis, viens cilvēks no Vācijas, divi no Bulgārijas, pa 
vienam no Čehijas un Slovēnijas, divi no Moldovas, 
divi no Ukrainas, viens no Krievijas (Novosibirskas) un 
mēs divi no Latvijas. 

Konferences pirmajā dienā lidostā mūs sagaidīja Po-
lijas AA Dienesta vadītājs un aizveda uz konferences 
norises vietu apmēram 20 km no Varšavas, uz kristīgo 
misionāru centru. Viss tur bija vienuviet – konference 
lielajā zālē, komitejas/semināri auditorijās, nakšņošana, 
ēdināšana. Pēc konferences mūs, viesus, sapulcināja un 
aizveda uz lidostu.

Konferences darbs sākās plkst.14, pirms tam reģis-
trējāmies, iekārtojāmies istabiņās, tikām paēdināti. Pēc 
pusdienām vietējiem notika konferences komisiju darba 
tikšanās un Pilnvaroto valdes (AA pilnvarotie nealkoho-
liķi) darba tikšanās, bet mums – ārzemju viesiem – bija 
informatīva 45 minūšu saruna ar Polijas AA Biroja pār-
stāvjiem. Ar tulku palīdzību iepazīstinājām katrs ar sevi: 
kas mēs esam un kuru valsti pārstāvam, cik ilgi esam 
skaidrā, kāda ir mūsu kalpošanas pieredze. Tā kā Latvijas 
AA vārds poļiem labi zināms, viņi pazīst Gitu no Tuku-
ma, Igoru no Majak, Dzintru no Rīgas, jutos kā savējais. 
Mēs, Latvijas AA pārstāvji, vienmēr esam gaidīti Polijā.

Plkst.15 – konferences atklāšanas sanāksme. Viss 
notika poļu valodā, mums bija divi tulki, kas labi zinā-
ja krievu valodu; pārējiem viesiem bija angļu valodas 
tulks. Tulkošana bija labi noorganizēta, tomēr ar gan-
darījumu varu teikt, ka pie mums, Latvijā, tulkojums 
ar aparatūru ir kvalitatīvāks, citur tulkošanā aparatūra 
izmantota netiek. Atklāšanas sapulce norisa līdzīgi Lat-
vijas konferences atklāšanas sapulcei: runāja GSO pār-
stāvis, pārstāvis no Lielbritānijas, Jorkas. Pirmajā dienā 
par darbu atskaitījās pilnvaroto valdes priekšēdētājs, 
Fonda padomes priekšsēdētājs, kalpošanas ofisa direk-
tors, konferences komiteju vadītāji, AA žurnāla un biļe-
tenu redaktori, starptautiskie delegāti, reģionu pārstāvis, 
Dienesta komiteju vadītāji u.c.

Otrajā dienā atskaitījās reģionu pilnvarotie pārstāvji, 
pēc tam laiks aizritēja intensīvā darbā komitejās. Jurijs 
bija Finanšu komitejā, es piedalījos Komitejā, kurā ap-
sprieda 44.Kalpošanas konferencei uzdotos jautājumus:

Vai 12.soļa vēsts nešana, dežurēšana pa telefonu, 
dežurēšana on-lain ir kalpošana AA kalpošanas iz-
pratnē un kurās Polijas AA struktūrās?

turp. 8.lpp.

JAUNAS GRUPAS
2016. gada 9. aprīlī izveidota AA Jauniešu grupa. Pul-

cēšanās laiks un vieta: sestdienās plkst.18.00 Klostera ielā 5, 
Rīgā (Svētās Ģimenes mājā Vecrīgā). Ja esi sirdī jauns vai 
ar vietu izaugsmei – nāc pievienojies! Kontakttelefons: 
29487453 (Rolands B.). E-pasts: latypaa@gmail.com 

***
Kopš 2016.gada 24.marta ceturtdienās plkst.19.00 Ka-

toļu ielā 14 (Betlēmes žēlsirdības māja) otrā stāva pirmajā 
telpā pulcējas AA grupa “Pagrieziena punkts”. Sirsnīgi 
aicināti visi anonīmie alkoholiķi, kas jūt nepieciešamību 
piedalīties un atbalstīt jaunas AA grupas tapšanu. 

Kontakttelefons: 29222857 (Juris E.)

AA KURZEMES REĢIONĀ
Š.g. 21.maijā Brocēnos, Skolas ielā 10, Sociālās aprū-

pes dienesta telpās, notiks kārtējā AA Kurzemes reģio-
nālās starpgrupas sapulce.

KAIMIŅVALSTĪS
EURYPAA – 7. Eiropas jaunu personu anonīmo alko-

holiķu saiets šovasar no 19. līdz 21.augustam notiks Bātā, 
Lielbritānijā. Sīkāka informācija: www.eurypaa2016.org
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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!
MARTĀ
Kristīne no Līgatnes – 10 gadi
Aleksandrs no Jelgavas – 14 gadi
Valentīns no Rīgas – 24 gadi
Aivars no Rīgas – 10 gadi
Rolands no Rīgas – 19 gadi
Ona no Jēkabpils – 2 gadi
Andris no Dobeles – 14 gadi

Kaspars no Ventspils – 2 gadi
Pēteris no Rīgas – 6 gadi
Jānis no Rīgas – 2 gadi
Mudīte no Rīgas – 12 gadi
Atis no Cēsīm – 12 gadi
Aksels no Rīgas – 9 gadi
Aigars no Rīgas – 20 gadi
Ģints no Rīgas – 3 gadi
Sveicam arī tos, par kuriem gru-
pas nesniedza ziņas!

PIEREDZES APMAIŅĀ

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

turpinājums no 8.lpp.
Izrādās, ka Polijas AA ir reģioni, kas šīs darbības uzskata 

par 12. soļa darbu, tāpēc nevēlas tās apmaksāt. AA Kalpoša-
nas rokasgrāmatā (poļu versijā) par šādu kalpošanu nav ne-
kas teikts saistībā ar grupu vai intergrupu, un tikai nedaudz 
attiecībā uz reģionu. Konferencē tā arī nenonāca līdz vienotai 
atbildei uz šo jautājumu, tāpēc diskusijas par to tiks turpinātas.

Vai drīkst veikt AA biedru anonīmu aptauju?
Polijā ierosināts ik pēc trim pieciem gadiem aptaujāt 

AA biedrus, kā kopš 70.gadiem dara ASV un Kanādā. Bi-
roja pārstāvji brauktu uz grupām un veiktu anonīmu aptau-
ju, lūdzot aizpildīt anketas. Mērķis – statistikai. Polijā ir  
2,5 tūkstoši grupu un pusotrs miljons anonīmo alkoholiķu, no 
kuriem kādi 40%, tas ir, 400-500 tūkstoši, ir speciālistu nosū-
tīti cilvēki.

Ir izveidots aptaujas anketas paraugs: kā nokļuvi AA? Kāds 
ir Tavs dzimums? Cik Tev ir gadu? Cik bieži apmeklē sapul-
ces? Kāds ir Tavs skaidrības laiks? Cik ilgi esi AA? Kas Tev 
visvairāk palīdz atveseļošanās procesā? Anketa šogad tiks pa-
pildināta un pilnveidota. 

Vai nav laiks šādu aptauju statistikai veikt arī Latvijā?
Trešajā dienā klausījāmies atskaites par darbu konferences 

komitejās un tika teikts paldies tiem, kam beidzās kalpošanas 
termiņš, pasniedzot Lielo grāmatu un “Ikdienas pārdomas”. 
Pēc tam ievēlēja jaunos kalpotājus. Man patika konferences 
balsošanas sistēma: jābūt divām trešdaļām balsu. Ja ir vairāki 
kandidāti, izvirza to, kuram ir vismaz divas trešdaļas balsu. 
Ja nevienam kandidātam nav divas trešdaļas balsu, tas, kuram 
balsu ir vismazāk, atkrīt. Un balso otrreiz. Ja atkal vienam no 
atlikušajiem kandidātiem nav divas trešdaļas balsu, tad lozē. 
Kurš izvelk pilno lozi, tas paliek.

Secinājumi:
Mums AA nav tāda aktivitāte kā Polijā, bet poļiem ir liela 

pieredze, vairāk nekā 40 gadi – 2019.gadā Katovicē plānots at-
zīmēt Polijas AA 45 gadu jubileju. Mēs daudz varam mācīties 
no viņiem. Liels darbs tur notiek ar jaunatni, ar studentiem. 
Milzīgs ir darbs cietumos: Polijā ir 270 ieslodzījuma vietas, un 
214 no tām ir AA grupas.

Principā Kalpošanas konferencē viss notiek kā pie mums 
Latvijā, tikai delegātu ir daudz vairāk. Polija teritoriāli ir lie-
lāka par Latviju, un tajā ir atšķirīga AA struktūra. Vairākas 
grupas veido vienu intergrupu, pēc tam vairākas intergrupas 
veido reģionu. Reģionā ietilpst katras intergrupas pārstāvis, un 
reģions sūta savu pārstāvi uz AA Biroju un Dienestu. Līdz ar 
to delegāti kopumā ir zinošāki par AA, labāk izprot AA tradī-
cijas un koncepcijas. 

Paldies visiem, kas man uzticējās un deva iespēju būt klāt 
ikgadējā Polijas AA Kalpošanas konferencē!

Anatolija stāstījumu pierakstīja Sarmīte

AA VASARA 
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 guļ-
vietām – 25458444 (“Šķilu” saimniece)

GRUPU JUBILEJAS
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.

***
Š.g. 3.-5.jūnijā Priekules AA grupa “Dzimtenīte” 

rīko 6.Latvijas AA laivu braucienu “Apriķi–Pāvi-
losta” pa Tebru. Dalības maksā pieaugušajiem: 

20 eiro, 7-16 gadus veciem – 10 eiro.
Pieteikties līdz 10.maijam, samaksāt līdz 20.maijam. 

Konta nr. “Swedbank”: LV02HABA0551040079896
“Pārcēlājs biedrība”
Kontakinformācija: 
Inārs – 26426992, Jānis - 29366889

Programmā:
3.jūnijs: pulcēšanās Priekules pagasta “Miežos” – 

spēles, stafetes, radošās darbnīcas, plkst.19 atklāša-
nas svētbrīdis un koncerts.

4.jūnijs: plkst.9.00 ar autobusu braucam uz Apri-
ķiem, pusdienas pie upes, vakariņās – tradicionālā 
zupas vārīšana, ugunskurs un pārsteigums.

5.jūnijs: rīta procedūras, brokastis, tad turpinām ceļu 
uz jūru, Pāvilostā iebraucam ostā un pēc tam līdz jūrai.

***
Šā gada 17.septembrī Siguldas grupa “Saule” 

svinēs 20 gadu jubileju Siguldas “Vālodzēs” Sīkāka 
informācija par svinībām sekos.

***
Liepājas AA grupa “Atveseļošanās ceļš” aicina 

uz grupas 5 gadu svinībām vasaras saulgriežos un 
līgošanu pie jūras. Uz tikšanos š.g. 23.-25.jūnijā Lie-
pājas “Šķilās”! Sīkāka informācija nākamajā “Vīno-
gā” un Latvijas AA mājaslapā.


