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DZĪVESSTĀSTS

ESMU SKAIDRĀ, JO PATI TO VĒLOS
Nāku no parastas latviešu ģimenes; mamma bija grā-

matvede, tētis – sporta darbinieks. Dzīvojām lielā dzīvok-
lī Rīgā, mums ar brāli bija sava istaba, aiz loga – kas-
taņkoks. Tētis veda mūs uz dažādām sacensībām, sporta 
spēlēm; mēs slidojām, slēpojām, spēlējām tenisu. Vasaras 
pavadījām laukos pie mammas māsas – skolotājas. 

Mājās svinēja visus valsts svētkus, plus vēl vecāku 
dzimšanas un vārda dienas. Vienmēr bija daudz ēdamā, arī 
dzeramā netrūka. Vecāki prata uzņemt ciemiņus un alko-
holu lietoja normas robežās. Arī man ielēja vīnu, kad biju 
jau septiņpadsmit astoņpadsmit gadu veca, tomēr mamma 
vienmēr mani pieskatīja. Pirmās atmiņas par alkoholu – 
manā istabā rūgst vīns lielā balonā un saldi pukšķina; arī 
laukos bija vīna balons. Mums ar brāli kārojās to nogaršot... 

Kaut ko stiprāku pirmoreiz iedzēru darba ballītē, kad 
man bija jau astoņpadsmit. Sekoja tusiņi draugu lokā, 
svinības, kafejnīcas, pikniki... Šī izklaide mani ļoti sais-
tīja, un es ievēroju tradīciju svētkos vienmēr iedzert. Kad 
ciemojāmies pie ģimenes draugiem, gadījās, ka alkohola 
pietrūka, un tad kāds gāja pakaļ, lai atgrieztos ar trofeju – 
pudeli grādīgā, bet mūsu mājās gan vienmēr pietika. 

Ballītes mūsmājās parasti tika rīkotas pieaugušajiem, 
neatceros, ka būtu atzīmētas manas dzimšanas un vār-
da dienas – es gan parasti vasarās biju laukos. Brālim 
svinēja martā un novembrī; viņš bija gadu vecāks par 
mani un tika virzīts uz mūziku. Mani nevirzīja nekur, jo 
uzskatīja, ka man nav pienācīgu dotību. Manas domas 
nevienu neinteresēja, un parasti, ja es kaut ko pateicu, 
mani kaunināja, ka tā jau nevar domāt.

Pēc vidusskolas draugu lokā diezgan bieži notika 
dzertiņi gan ar, gan bez iemesla. Man bija draugi, ar ku-
riem varēju atlaist bremzes, un tādi, ar kuriem gribēju 
būt pieklājīga. Arī darbā man nācās uzvesties godam, 
bet vakaros varēju atslābt un pa kluso iepidžināt. Visa 
dzīve tika pakārtota pudelei. Darbs–mājas–studijas–lau-
lība–bērni, un visam pa vidu alkohols.

Vecākiem viss bija labi. Mājās viņiem bija bāriņš, un 
abi mēdza šad tad pa sestdienām iemalkot kādu grādīgo 
– tā kulturāli ar uzkodām. Mēs ar brāli un manu vīru tā 
nemācējām – mums gribējās vēl un vēl. Šķita, ka viss ir 
pareizi – ka tā ir labi, jo tikai mīkstmieši nevar iedzert 
un vienmēr piedzeras. Man arī gadījās piedzerties, un ar-

vien biežāk. Par šādiem cilvēkiem runāja nievājoši, tika 
uzskatīts, ka dzert ir jāmāk, bet par to, ka alkoholisms ir 
slimība – ne vārda. Tie, kas nemācēja dzert mēreni, bija 
izlaidušies žūpas, cilvēki bez rakstura. Es ticēju tam, kā 
domāja mani vecāki, jo viņi man bija autoritātes. Man 
taču likās, ka es nekad nebūšu dzērāja... 

Manus dzeršanas paradumus raksturo šīs divas situā-
cijas:

1. Pēc manas draudzenes meitas, manas krustmeitas, 
bērnības svētkiem kristībām otrā rītā pamodos kaimiņ-
mājas šķūnī kopā ar draudzenes vīra draugu, ar kuru ie-
priekšējā vakarā kopā dzerot biju jautri pavadījusi laiku. 
No rīta draudzenes vīrs nāca vest mani mājās, lai pa pa-
gastu nebūtu liekas runāšanas;

2. Vasaras ar bērniem pavadījām Zvejniekciemā. Va-
karā dzērām visi – es, mans vīrs, kaimiņi. Naktī savaja-
dzējās papildinājumu, un es pieteicos aizbraukt pakaļ ar 
riteni 5,6 kilometrus, jo man gribējās visvairāk. Nebija 
ne grūti, ne bail.

Mana dzeršana kulminēja strauji – laikā, kad zaudēju 
vīru (viņš nomira miegā ar sirds mazspēju; laukos atgu-
vis īpašumu, viņš viens bez ģimenes tur strādāja un arī 
dzēra kopā ar vietējiem draugiem). 

Turpinājums 6.lpp.

TAVAS DZĪVES STĀSTS
Mūs interesē tieši Tava pieredze, tieši Tavs 
dzīvesstāsts!Uzraksti un izstāsti to mums!

AA AICINA
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AA VĒSTURE

BILS V. – KARLS GUSTAVS JUNGS. VĒSTULES

Ievads no britu AA žurnāla 
Lūk – nozīmīga AA agrīnās vēstures lappuse, pirmo-

reiz publicēta mūsu sadraudzības ASV žurnālā Grape-
vine 1963. gada janvārī un atkārtoti – 1968.gada janvārī 
un 1974. gada novembrī. Šī neparastā vēstuļu apmaiņa 
atklāj ne tikai AA vēsturiskās izcelsmes notikumu se-
cību, bet arī parāda, cik kutelīgā situācijā [pagājušā 
gadsimta 30.gadu sākumā] atradās Jungs, kad, būdams 
cieši saistīts ar zinātnieku aprindām, viņš, lai neliktu uz 
spēles savu zinātnieka reputāciju, tikai ļoti piesardzīgi 
varēja paust savu dziļo un pastāvīgo pārliecību, ka īsta 
atveseļošanās iespējama, balstoties vien uz garīgiem pa-
matiem. [Rietumu analītiskās psiholoģijas pamatlicēja 
psihiatra] Dr. Junga vēstules publicēšanas atļauju žur-
nālam Grapevine sniedza Junga mantojuma fonds.

1961.gada 23.janvārī
Mans dārgais doktor Jung!
Es rakstu, lai ar ļoti lielu novēlošanos paustu visdzi-

ļāko pateicību. 
Vispirms stādīšos priekšā: esmu Bils V., Anonīmo 

Alkoholiķu sadraudzības līdzdibinātājs. Kaut arī Jūs no-
teikti esat par mums dzirdējis, es šaubos, vai Jūs apzinā-
ties, ka mūsu sadraudzības dibināšanā izšķiroša nozīme 
bija kādai Jūsu sarunai ar vienu no pacientiem, misteru 
Rolandu H., 30.gadu sākumā. 

Lai gan Rolands H. jau sen ir aizgājis mūžībā, atmiņas 
par viņa pieredzēto, ārstējoties pie Jums, ir nenoliedza-
mi kļuvušas par nozīmīgu AA vēstures daļu. Rolanda H. 
stāstīto par viņa saskarsmi ar Jums mēs atceramies šādi: 

1931.gadā, bez sekmēm izmēģinājis citus sava alkoho-
lisma ārstēšanas veidus, viņš kļuva par Jūsu pacientu. Cik 
noprotu, Jūsu aprūpē viņš bija apmēram gadu. Viņš neiz-
mērojami apbrīnoja Jūs, un Jūs ļoti cēlāt viņa pašapziņu. 

Tomēr drīz vien viņš atsāka apreibināšanos – pašam par 
lielu sarūgtinājumu. Pārliecināts, ka esat viņa “pēdējais sal-
miņš”, viņš atgriezās Jūsu aprūpē. Tad notika jūsu saruna, 
kas kļuva par pirmo posmu notikumu ķēdē, kuri noveda 
pie Anonīmo Alkoholiķu sadraudzības dibināšanas. 

Viņa stāstījumu par šo sarunu es atminos šādi: 
Visupirms Jūs viņam atklāti pateicāt, ka viņa stāvok-

lis ir bezcerīgs, ciktāl runa ir par turpmāku medicīnisku 
vai psihiatrisku ārstēšanu. Šis Jūsu vaļsirdīgais un pa-
zemīgais atzinums neapšaubāmi bija pirmais pamatak-
mens, uz kura vēlāk tika uzcelta mūsu sadraudzība. 

Tā kā šo atziņu izteicāt Jūs, cilvēks, kuru Rolands H. 
apbrīnoja un uz kuru ļoti paļāvās, tā atstāja uz viņu mil-
zīgu iespaidu. 

Pēc tam viņš jautāja Jums, vai var cerēt uz kaut ko 
citu, un Jūs atbildējāt, ka varētu – ja vien viņš izjustu 
kādu garīgu vai reliģisku pārdzīvojumu, īsi sakot, ja no-
tiktu patiesa pievēršanās [ticībai]. Jūs norādījāt, ka šāds 
pieredzējums varētu sniegt viņam jaunu motivāciju tad, 
kad nekas cits to vairs nespēj. Tomēr Jūs arī brīdinājāt: 
lai gan esot zināms, ka šāda pieredze palīdz alkoholi-
ķiem atveseļoties, tas notiekot visai reti. Jūs ieteicāt vi-
ņam uzturēties reliģiskā vidē un nezaudēt cerību. Tāda, 
cik saprotu, bija Jūsu padoma būtība. 

Drīz pēc tam misters H. pievienojās “Oksfordas gru-
pai”, evaņģēliskai kustībai, kas tolaik Eiropā bija panāku-
mu plaukumā un kas Jums noteikti ir zināma. Atcerieties – 
viņi lika lielu uzsvaru uz šādiem principiem: paškontrole, 
grēksūdze, atlīdzināšana un nodošanās darbam citu labā. 
Viņi uzsvēra arī meditāciju un lūgšanu nozīmi. Šajā vidē 
Rolands H. tiešām piedzīvoja pievēršanos ticībai, un šis 
notikums uz laiku atbrīvoja viņu no tieksmes pēc alkohola. 

Atgriezies Ņujorkā, viņš ļoti aktīvi iesaistījās turienes 
“Oksfordas grupas” darbā, ko tolaik vadīja episkopālās 
baznīcas mācītājs Dr. Samuels Šūmakers. Dr. Šūmakers 
bija viens no šīs kustības dibinātājiem, un viņa spēcīgā 
personība izstaroja milzīgu sirdsdegsmi un pārliecību. 

Šajā laikā (1932-1934) “Oksfordas grupa” jau bija at-
veseļojusi daudzus alkoholiķus, un Rolands, juzdams, ka 
spēj īpaši identificēties ar šīs slimības upuriem, nodevās 
palīdzības darbam. Gadījās tā, ka viens no šiem nelai-
mīgajiem bija mans agrākais skolasbiedrs Edvins T. jeb 
Ebijs. Viņam tolaik draudēja piespiedu ievietošana psihi-
atriskajā slimnīcā, taču misters H. un vēl viens eksalko-
holiķis no “Oksfordas grupas” panāca viņa atbrīvošanu 
pret galvojumu un palīdzēja Edvinam T. atveseļoties. 

Es tolaik biju ieslīdzis alkoholismā, un arī man drau-
dēja ievietošana slimnīcā. Par laimi, es biju kļuvis par 
Dr. Viljama D. Silkvorta pacientu – šis ārsts ārkārtīgi labi 
saprata alkoholiķus. Taču, tāpat kā Jūs uzskatījāt par bez-
cerīgu Rolanda stāvokli, viņš bija šādās domās par mani. 
Viņam bija teorija, ka alkoholismam ir divas sastāvdaļas 
– apsēstība, kas spiež sirdzēju dzert pretēji paša gribai un 
interesēm, un kaut kas līdzīgs vielmaiņas traucējumiem, 
ko viņš tolaik sauca par alerģiju. Alkoholiķa apsēstība 
nosaka to, ka viņš turpinās dzert, un alerģija sirdzēju pa-
mazām noved līdz fiziskam sabrukumam, ārprātam vai 
nāvei. Kaut arī viņš sākotnēji mani uzskatīja par vienu 
no nedaudzajiem, ko būtu iespējams glābt, galu galā viņš 
bija spiests man pateikt, ka uzskata manu stāvokli par 
bezcerīgu; arī mani nākšoties turēt aiz atslēgas. Tas man 
bija drausmīgs trieciens. Tāpat kā Rolandu garīgajai at-
modai sagatavojāt Jūs, mani sagatavoja mans brīnišķīgais 
draugs doktors Silkvorts. 

Uzzinājis par manu nožēlojamo stāvokli, mans draugs 
Edvins T. ieradās pie manis mājās. Es tobrīd dzēru. Tas no-
tika 1934. gada novembrī. Savu draugu Edvinu es jau sen 
biju norakstījis kā bezcerīgu gadījumu. Taču, lūk, viņš bija 
acīmredzami “atbrīvots”, un šo stāvokli nekādi nevarēja 
izskaidrot tikai ar viņa ļoti īslaicīgo saistību ar “Oksfor-
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das grupu”. Tomēr šī acīmredzamā “atbrīvotība”, kas ļoti 
atšķīrās no viņa parastās nomāktības, bija ārkārtīgi pārlie-
cinoša. Tā kā viņš bija mans ciešanu biedrs, viņš nenolie-
dzami spēja ļoti dziļi un trāpīgi uzrunāt mani. Es uzreiz 
sapratu, ka man jāpiedzīvo kas līdzīgs vai arī jāmirst. 

Es atkal atsāku ārstēšanos pie Dr. Silkvorta, tiku at-
kal atskaidrots un varēju jau ar skaidrāku skatu uzlūkot 
drauga atbrīvošanās pieredzi un to, kā pret viņu bija iz-
turējies Rolands H. 

Attīrījies no alkohola, es jutos šausmīgi nomākts. Šo 
stāvokli, šķiet, izraisīja mana nespēja iegūt kaut mazā-
ko ticību. Edvins T. atkal ieradās pie manis un atkārtoja 
“Oksfordas grupas” vienkāršos priekšrakstus. Drīz pēc 
viņa aiziešanas mana nomāktība vēl vairāk pastiprinā-
jās. Es pilnīgā izmisumā izsaucos: “Dievs, ja Tu esi, pa-
rādies jel!” Nākamajā mirklī notika ārkārtīgi spožs un 
spēcīgs gaismas uzliesmojums, ko es vēlāk mēģināju 
aprakstīt grāmatās “Anonīmie Alkoholiķi” un “AA pie-
augšana”, AA pamattekstos, kurus es Jums nosūtu. 

Mana atbrīvošanās no apsēstības ar alkoholu notika 
tūlīt. Es uzreiz sapratu, ka esmu kļuvis brīvs cilvēks. 

Drīz pēc šī pieredzējuma mans draugs Edvins atnāca uz 
slimnīcu un atnesa man Viljama Džeimsa grāmatu “Reli-
ģiskās pieredzes daudzveidība”. Šī grāmata izskaidroja 
man, ka pievēršanās garīgumam lielākajā daļā gadījumu, 
lai cik tie būtu dažādi, balstās uz vienu kopīgu principu: 
ego sabrukumu līdz pašiem dziļumiem. Indivīds nonāk 
neatrisināmas dilemmas priekšā. Manā gadījumā šo di-
lemmu bija radījusi mana nepārvaramā dzeršana un dziļā 
bezcerības izjūta, kas bija vēl daudz vairāk padziļināju-
sies, kopš mans draugs alkoholiķis bija izstāstījis man 
jūsu spriedumu par Rolanda H. bezcerīgo stāvokli. 

Drīz pēc sava garīgā pieredzējuma es iecerēju alkoho-
liķu biedrību, kurā katrs skaidri apzinātos savu pieredzi 
un nodotu to citiem – ķēdveidīgi. Ja katrs sirdzējs šo ziņu 
– par alkoholisma izārstēšanas bezcerīgumu no zinātnes 
viedokļa – pavēstītu katram no jaunajiem cietējiem, tad 
viņš varētu ikviena jaunatnācēja sirdi atvērt pārveidojo-
šam garīgam pārdzīvojumam. Kā izrādījās, šī ideja kļuva 
par visu Anonīmo Alkoholiķu turpmāko panākumu pa-
matakmeni. Šādā veidā pievēršanās garīgumam – gandrīz 
visos Džeimsa aprakstītajos veidos – kļuva iespējama 
gandrīz vai masveidīgi. Pagājušā ceturtdaļgadsimta laikā 
noturīgi atveseļojušos skaits ir sasniedzis 300 000. Ame-
rikā un citur pasaulē pašlaik [1961] ir 8000 AA grupu. 

Līdz ar to mēs, AA, esam ārkārtīgi lielu pateicību pa-
rādā Jums, Dr. Šūmakeram no “Oksfordas grupas”, Vil-
jamam Džeimsam, kā arī manam ārstam Dr. Silkvortam. 
Kā Jums tagad skaidri redzams, šī pārsteidzošā notikumu 
virkne faktiski sākās sen, sen Jūsu pieņemšanas telpā, un 
tā tieši izrietēja no Jūsu pazemības un dziļās uztveres. 

Ļoti daudzi domājoši AA biedri studē Jūsu darbus. 
Jūsu pārliecība, ka cilvēks ir kas vairāk par saprāta, 
emociju un divus dolārus vērtu ķīmisko vielu kombinā-
ciju, ir padarījusi Jūs mums īpaši tuvu un dārgu. 

Tekstos un bukletos, ko es Jums sūtu, būs izstāstīts, 
kā mūsu sadraudzība ir augusi, kā izstrādājusi savas vie-
notības Tradīcijas un kā organizē savu darbu. 

Turklāt Jums būs interesanti uzzināt, ka papildus “ga-
rīgajai pieredzei” daudzi AA biedri stāsta arī par ārkār-
tīgi daudzveidīgām psihiskām parādībām, kuru kopējais 

īpatsvars ir ļoti ievērojams. Daudziem mūsu biedriem pēc 
atveseļošanās AA ietvaros ir ļoti palīdzējusi Jūsu sekotāju 
sniegtā terapija. Daži ir ieinteresējušies par [seno ķīniešu] 
“Pārvērtību grāmatu” un Jūsu izcilo ievadu šim darbam. 

Lūdzu, atcerieties, ka Jūsu vieta mūsu sadraudzības 
sirdī un vēsturē ir tāda kā nevienam citam. 

Pateicībā Jūsu 
Viljams G. V. 

1961.gada 30.janvārī 
Dārgais mister V.! 
Jūsu vēstule mani ļoti iepriecināja, nudien. 
Es neko nezināju par Rolanda H. turpmākajām gai-

tām un tiku bieži prātojis, kāds gan bijis viņa liktenis. 
Mūsu sarunai, kuru viņš precīzi atstāstījis Jums, bija 
vēl kāds aspekts, kas viņam nebija zināms. Es nevarēju 
teikt viņam pilnīgi visu tāpēc, ka tajā laikā man vaja-
dzēja būt ārkārtīgi piesardzīgam savos izteikumos. Es 
biju atklājis, ka mani pārprot visos iespējamos veidos. 
Tāpēc, runādams ar Rolandu H., biju ļoti piesardzīgs. 
Taču tas, kas patiesībā man bija padomā, ir balstīts uz 
daudzu viņam līdzīgo pieredzi.

Viņa tieksme pēc alkohola bija zema līmeņa ekviva-
lents mūsu būtības garīgajām alkām pēc veseluma, ko 
viduslaiku valodā sauca par saikni ar Dievu.*

Vai tad mūsdienās iespējams formulēt šādu atziņu tā, 
lai netiktu pārprasts? 

Vienīgais pareizais un likumīgais ceļš uz šādu pieredzi 
ir tas, kas ar jums notiek realitātē, un tas ar jums var no-
tikt, tikai ejot augstākas izpratnes virzienā. Uz šo mērķi 
jūs var vest [Augstāka spēka] žēlastība (an act of grace) 
vai personiskas un godīgas sarunas ar draugiem, vai prāta 
izglītošana augstu viņpus tīra racionālisma robežām. Jūsu 
vēstule man rāda, ka Rolands H. izvēlējies otro ceļu, kas 
tajos apstākļos acīmredzot bija vislabākais. 

Esmu cieši pārliecināts, ka ļaunuma princips, kas šajā 
pasaulē ir pārsvarā, ved pazušanā neapzinātas garīgas 
vajadzības, – ja vien tam nepretojas vai nu īsta reliģiska 
atklāsme, vai cilvēku kopības aizsargmūris. Parasts cil-
vēks, kuru neaizsargā augstāki spēki un kas sabiedrībā 
ir izolēts, nespēj pretoties ļaunuma varai, kuru dēvē vis-
notaļ piemērotā vārdā par Sātanu. Taču šādu vārdu lieto-
šana izraisa tik daudz pārpratumu, ka no tiem jāatturas, 
cik vien iespējams. 

Šādi ir iemesli, kāpēc es nevarēju sniegt Rolandam H. 
pilnīgu un atbilstošu skaidrojumu, taču Jums es riskēju 
to paust, jo no Jūsu ļoti krietnās un godīgās vēstules es 
secinu, ka esat nonācis pie pasaules redzējuma, kas ir 
augstāks par tām maldinošajām blēņām, ko bieži dzir-
dam alkoholisma sakarā. 

Redziet, latīniski “alkohols” ir spiritus, un ar vienu 
vārdu tiek apzīmēta gan visaugstākā garīgā pieredze, 
gan vissamaitājošākā inde. Tāpēc līdzēt var šāda formu-
la: spiritus contra Spiritum**. 

Vēlreiz pateicos par Jūsu laipno vēstuli!
Palikdams patiesi Jūsu, 

K. G. Jungs

* “Kā briedis alkst pēc ūdens upēm, tā mana dvēsele 
alkst pēc Tevis, Dievs!” (Psalmi 42:2)

** Gars pret garu (Gars pret alkoholu)
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KALPOŠANAS KONFERENCE

ATSKAITĀMIES PAR PAVEIKTO
Š.g. 23. un 24.aprīlī Mālpilī  
notika 2016. gada Kalpošanas 
konference, kurā Latvijas AA  
Biroja un Dienesta komiteju 
vadītāji atskaitījās par paveikto 
kopš 2015.gada aprīļa. 

LATVIJAS AA BIROJS
Samaksāti visi rēķini par īri, informatīvo tālruni 

(TELE 2), autoatbildētāju (Lattelecom), grāmatvedības 
firmas pakalpojumiem, apmaksāta biļešu iegāde AA 
biedru komandējumiem un abonēta pasta abonentkastīte 
gadam. Konta apkalpošanu veic Arvīds.

Sagatavotas atskaites, kvītis, rēķini un nepieciešamie 
dokumenti grāmatvedībai gada atskaites iesniegšanai 
Valsts ieņēmumu dienestā.

Par Latvijas AA interneta mājaslapu atbild Ivars un 
Andrejs. Mājaslapā tiek ievietota informācija par jau-
nām AA grupām, sapulču adrešu un norises laika mai-
ņām, saietiem utt. Informācija tiek ievietota maksimāli 
ātri pēc tās iegūšanas brīža. Tāpat mājaslapā atrodams 
sapulču saraksts pa reģioniem; saraksts tiek aktualizēts 
vienu divas reizes mēnesī, vai pat biežāk. Izmaiņas sa-
rakstā veic Ivars un Andrejs. 

Tiek nodrošināta informatīvā tālruņa darbība. Liels 
paldies Andrim par kalpošanas darbu! Diemžēl Andra 
vairs nav ar mums. 

Izsūtām „Vīnogu” pa pastu grupām, kas no šī pakalpoju-
ma nav atteikušās, kā arī ārstniecības iestādēm un tiem, kas 
to abonējuši. Grupām, kas to vēlas, tiek izsūtīta arī „Vīn-
oga” krievu valodā. Par “Vīnogas” izsūtīšanu atbild Juris.

Tiek organizēta literatūras pārdošana veikalam „Raks-
ti”, Jelgavas un Rīgas Tvaika ielas ārstniecības iestādēm, 
kā arī grupu jubilejas saietos. Literatūru var iegādāties, arī 
piezvanot Jurim (tālr. 27068106) un vienojoties par tikša-
nos. AA grāmatas un brošūras tiek izsūtītas pa pastu, tikai 
tad saņēmējam jāmaksā par pasta izdevumiem.

Literatūra bez maksas tiek izsniegta jaunizveidotajām 
grupām un sapulču organizēšanai cietumos, kā arī sociā-
lajiem dienestiem un narkologiem.

Iepirkta AA literatūra no Ņujorkas, to nokārtoja Uldis. 
Arvīds

KOMITEJA SAKARIEM AR SABIEDRĪBU
Pārskata periodā turpinājām braukt pie pašvaldībām 

un noturēt informatīvās sapulces, galvenokārt sociāla-
jiem darbiniekiem, taču nereti piedalās arī bāriņtiesas, 
policijas un vietējo mediju darbinieki, kā arī garīdznieki.

Bijām Skrundā, dienas centrā Imantā, Krāslavā, Rē-
zeknē, Jelgavas novada Zaļeniekos, Cēsīs un Salacg-
rīvā. Situācija pēdējos gados ir mainījusies – pašval-
dībās par AA ir dzirdējuši un labprāt atsaucas mūsu 
piedāvājumam. 

Vēl neapmeklētos centrus Kurzemē rosinājām ap-
meklēt Kurzemes reģiona pārstāvjus, piemēram, šogad 
tikšanās notika Brocēnos.

Vairākās vietās pēc mūsu apmeklējuma ir izveido-
jušās AA grupas – Krāslavā, dienas centrā Imantā, kur 
9.aprīlī jau nosvinēta grupas gada jubileja, tāpat Zaļe-
niekos, kur grupa darbojas jau septiņus mēnešus. Skrun-
dā kādu laiku sapulces bija, tagad vairs nav. Diemžēl 
nenotiek sapulces Rēzeknē, bet kontaktpersonas devu-
šās uz ārzemēm strādāt.

Šajā gadā domājam vairāk pievērsties arī Rīgas paš-
valdībām.

Laikrakstā „MK-Latvija” ievietots mūsu sadraudzī-
bas informatīvais tālrunis. 

LTV 7 raidījumā „Segodnja” uzstājās mūsu pārstāvis. 
Filmējot tika nodrošināta anonimitāte.

Kopā ar narkoloģijas un psihiatrijas nozaru pārstāv-
jiem piedalījos radioraidījumā „Kā labāk dzīvot”, pieda-
lījos arī radiostacijas „Doma laukums” pārraidē. 

Risināju sarunas ar žurnālisti no “Latvijas Avīzes” 
par mūsu iespējām publicēties vai nepublicēties viņu iz-
devumos, saglabājot anonimitāti.

Kā komitejas vadītājs veidoju darba grupas katram pa-
sākumam. Šā gada sākumā vēl biju par radniecīgo komi-
teju apvienošanu, taču nu ir sperts izšķirošs solis pretējā 
virzienā – ir izveidota pilnvērtīga komiteja sešu cilvēku 
sastāvā, kuras pirmā sēde notika Imantā šā gada 23.febru-
ārī. Galvenais ieguvums: nu veidojas stratēģija vairākos 
virzienos, kas atbilst komitejas specifikai. Citādi bija ro-
kas par īsām – ja darīju vienu, neatlika laika citam, jo dar-
bojos arī Literatūras tulkošanas un rediģēšanas darba gru-
pā, kā arī kalpoju Jelgavas grupā „Atkarīgie”, Zaļeniekos 
un Imantā. Turpretim tagad ir iezīmēti vairāki virzieni, 
kuros vēlas darboties iesaistījušies cilvēki, kuri savukārt 
iesaista un iesaistīs darba grupās vēl citus.

Aivars E.

VĒSTS NEŠANAS KOMITEJA
5.tradīcija: “Katrai grupai ir tikai viens mērķis – nest 

šo vēsti alkoholiķiem, kuri joprojām cieš.”
Paldies visiem AA biedriem, kas nes vēsti tiem, kuri 

vēl cieš no alkoholisma slimības!
2015.gadā AA sapulces turpināja Iļģuciema sieviešu 

cietuma, Brasas, Daugavpils un Liepājas vīriešu cietu-
mu grupas. Uz Olaines un Vecumnieku atklātajiem cie-
tumiem tika aizvestas AA grāmatas un bukleti.

AA grupas „12&12” un „Dzīvīte, dzīvīte” ziedoja Tēva 
Mārtina DVD ierakstus par alkoholismu, 12 soļiem, no-
raušanos. Daļa DVD tika aizvesta cietumiem, kurus mēs 
apmeklējam, un ieslodzītie var tos lietot. Paldies visām 
AA grupām, kuras ziedoja naudu mūsu komitejai!

2015.gadā no Krievijas AA tika nopirktas Lielās grā-
matas ar dzīvesstāstiem un vairāku veidu bukleti, domā-
ti tieši ieslodzītajiem, jo Latvijas AA Sadraudzībā tādi 
vēl nav izdoti.

Cietuma apmeklējumiem piesakās arvien vairāk AA 
biedru, bet kopumā situācija ir diezgan bēdīga – dau-
dzos cietumos joprojām nenotiek AA sapulces. Mums ir 
vajadzīgs lielāks AA biedru atbalsts.

2015.gadā AA Polijas Lodzas reģions nolēma atbalstīt 
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Latvijas AA vēsts nešanā ieslodzījumu vietās un detoksi-
kācijas nodaļās, apmaksājot ceļa izdevumus uz cietuma 
sapulcēm un daloties pieredzē 5.tradīcijas un 12.soļa pil-
dīšanā, braucot uz AA grupām, kuras ir cietumu tuvumā.

Vēsts nešana detoksikācijas nodaļās Tvaika ielā, 
Rīgā, notiek katru trešdienu plkst.16.00, un AA biedri 
to aktīvi apmeklē. Straupes slimnīcā tuvākā laikā tiks 
atjaunoti AA apmeklējumi.

Lūdzu pieteikties kalpot cietuma grupās – rakstiet 
man uz e-pastu kristine@aa.org.lv vai zvaniet pa tele-
fonu 26994028. Lūdzu grupas ziņot par nepieciešamo 
atbalstu vēsts nešanā tiem, kas vēl cieš no alkoholisma.

Aicinu visus izlasīt 5.tradīciju!
AA Kristīne 

KOMITEJA PAR SADARBĪBU 
AR PROFESIONĀĻIEM
Komiteju vadu kopš 2013.gada aprīļa. 
Ar komitejas darbību saistītie notikumi un pasākumi:
- Sadarbība ar Vēsts nešanas komiteju, organizējot 

Polijas AA Sadraudzības biedru un A klases pilnvarotā 
semināru 2015.gada 15.-17.maijā par kalpošanu ieslo-
dzījuma vietās, noorganizējot tulka-profesionāļa pakal-
pojumus seminārā, kā arī uzaicinot uz šo semināru Ie-
slodzījuma vietu pārvaldes profesionāļus.

- Iesaistīšanās Komitejas sakariem ar sabiedrību dar-
bā, piedaloties informatīvajās sapulcēs Latvijas sociālo 
dienestu darbiniekiem.

- Atsaucoties profesionāļu lūgumam, uzsāktas infor-
matīvas AA sapulces slimnīcas “Ģintermuiža” pusaudžu 
narkoloģiskās motivācijas programmā; kontaktpersona 
Rolands B. no “Dārza grupas”. Lūgums pieteikties vi-
sus, kam ir vēlēšanās nest vēsti jauniešiem.

- Pēc profesionāļu uzaicinājuma noturēta informatī-
vā AA sapulce sociālās rehabilitācijas centrā “Ratnieki” 
personām, kas atbrīvotas no ieslodzījuma un ir bez pa-
stāvīgas dzīvesvietas.

- Pēc Krāslavas novada sociālo darbinieku lūguma un 
pateicoties AA iniciatīvai, uzsāktas AA sapulces Krāsla-
vā; kontaktpersona Juris E. no “Rīta grupas”. Visi, kas 
vēlas, var pievienoties.

- Piedalījos Eiropas Kalpošanas sanāksmē 2015.gada 
16.-18.novembrī Jorkā, Anglijā. Ja grupas vēlas uzzināt 
citu Eiropas valstu pieredzi, ir iespēja veikt aptauju ESM 
sarakstē internetā.

Plānotās aktivitātes:
1. Šīs vasaras nogalē piedalīties Latvijas un Polijas 

AA kopīgi rīkotā semināra “Sadarbība ar profesionā-
ļiem-medicīnas darbiniekiem” organizēšanā.

2. Turpināt piedalīties informatīvajās sapulcēs par AA 
Latvijas sociālā dienesta darbiniekiem.

3. Atbalstīt un palīdzēt, ja būs nepieciešamība, nāka-
majam Komitejas par sadarbību ar profesionāļiem vadī-
tājam, jo šogad beidzu savu kalpošanu komitejā.

Gita T.

LITERATŪRAS KOMITEJA
Veikti nepieciešamie labojumi grāmatas “Dzīvot 

skaidrā” tekstā, atjaunots grāmatas teksta makets, un 

grāmata nodrukāta Latvijā. Paldies par darbu grāmatas 
izdošanā mūsu draugam un biedram Andrim S., kura 
vairs nav kopā ar mums. 

Darba grupā, sadarbojoties ar redaktoru profesionā-
li, pabeigts darbs ar grāmatas “Divpadsmit soļi un Div-
padsmit tradīcijas” tekstu. Tiek veidots grāmatas vāks, 
grāmata gaida izdošanu.

Iztulkota un darba grupā sadarbībā ar redaktoru iz-
rediģēta brošūra “Vēsts cietumniekam, kas varētu būt 
alkoholiķis”. Brošūra gaida izdošanu.

Pēc Rolanda B. iniciatīvas iztulkoti divi materiāli 
(buklets un brošūra), kas domāti potenciālajam jaunat-
nācējam jaunietim. Materiāli jārediģē.

Literatūras darba grupā pabeigts darbs ar grāmatas 
“Dr.Bobs un krietnie vecbiedri” tekstu. Tagad tekstu 
nepieciešams rediģēt un saņemt izdošanas atļauju no 
Ņujorkas.

Sakārtota sistēma, kā maksāt tulkiem un redaktoriem 
– ieviests autoratlīdzības līgums, lai maksājums būtu ju-
ridiski pamatots.

Tā kā iepriekšējais tulkotājs, kas strādāja ar grāmatu 
“Ikdienas pārdomas”, no šā darba atteicās, teksts nodots 
cita tulkotāja rīcībā.

Bukletā “Sekretāra rokasgrāmata” veikti pēdējie 
redakcionālie labojumi, buklets pārmaketēts un ievie-
tots mūsu mājaslapā AA biedru vajadzībām. Konfe-
rence bukletu ir akceptējusi, un mēs varam to dēvēt 
par pirmo Latvijas AA konferences apstiprināto 
literatūru.

Ilze Ķ.

SAIETU DARBA GRUPA
2015.gadā bija divi pasākumi (ar * atzīmēts 2014.gada 

dalībnieku skaits):
Latvijas AA vasaras nometne ģimenēm un drau-

giem „Dziļi un bezbailīgi”
Norises vieta: Nīcas nov., Nīcas pag., viesu nams 

„Šķilas”.
Norises laiks: 29.jūlijs-2.augusts. 
Dalībnieki: 262 (297*): AA – 164(181*), „Al-Anon” 

– 26 (39*), viesi – 24 (18*), bērni – 48 (59*). 14 dalīb-
nieki bija ieradušies no citām valstīm.

Latvijas AA 27 gadu jubileja „Kalpošana – skaid-
rības balsts”

Norises vieta: Rīga, Teikas vidusskola, Aizkraukles 
iela 14, Rīga. 

Norises laiks: 7.novembris. 
Dalībnieki: 255 (469*): AA – 233 (384*), „Al-Anon” 

– 15 (39*), viesi – 7 (46*). Tikai 18 viesi no Lietuvas.
Finansiāli abu saietu bilance ir pozitīva.
Paldies grupām par mērķziedojumiem!

2016.gada Latvijas AA 28 gadu jubileja plānota 
12.novembrī Baložu kultūras namā, Skolas ielā 4, Balo-
žos, Ķekavas novadā.

Valdis B. 
P.S. Ar pasākumu tāmēm var iepazīties, vēršoties pie 

manis.



6

AKTUĀLI

Sākums 1.lpp.

Man sākās sevis žēlošanas periods. Dzīvoju atse-
višķi no vecākiem, bērnus pieskatīja abas omes, un es 
nodevos dzeršanai. Pēc darba, pirms darba un nereti arī 
darba laikā. Saprotams, ka to pamanīja, un lika man vai 
nu ārstēties, vai arī iet prom. Tā kā man bija kauns, ka 
varu tikt izmesta no darba, es mazliet saņēmos, aizgāju 
pie narkologa, tomēr pa kluso vēl turpināju dzert.

1998.gadā atnācu uz AA un kādu laiku biju skaidrā. 
Un tad man likās: esmu sapratusi, ka varu dzert ļoti maz, 
ļoti lēnām un nepiedzerties. Šādi sevi mānīju ilgi, bet 
nebija dzīves prieka, mazās dzeršanas neko nemainī-
ja. Meklēju attiecības ar vīrieti, bet īsti labi nesanāca, 
visu laiku maldījos. Attiecībās gribēju, lai notiek tā, kā 
es vēlos, biju egoistiska. Domāju, ka man pienākas, ka 
esmu pelnījusi, bet vīriešus sastapu vienmēr tādus, ku-
rus vajadzēja pārtaisīt, pārmainīt, lai būtu tā, kā gribu es. 
Vienmēr pieļāvu vienas un tās pašas kļūdas. Negribot 
piesaistīju to, ko būtībā nevēlējos. Tad likās, ka šoreiz ir 
īstais, bet atkal kļūdījos, un kopā ar šo vīrieti atsāku lie-
tot alkoholu – it kā kontrolējot, cik dzeru. Es tiešām ļoti 
uzmanījos! Līdz noguru no tā visa. Un tad es sajutu, sa-
pratu, ieraudzīju situāciju īstajā gaismā – mans tā laika 
draugs ar savu izturēšanos lika man saprast, ka viņu es 
nevaru izmainīt, lai kā vēlētos. Atliek vienīgi mainīties 
pašai, mainīt savus ieradumus. 

Izrādījās, ka nespēju dzīvot ne ar, ne bez alkohola. Un 
es atgriezos AA. Šoreiz tā bija mana apzināta izvēle. At-
cerējos, ka tikai es pati varu sev palīdzēt, ja es to gribu. 

Esmu pateicīga, ka mani vienmēr kāds ir sargājis – 
varbūt vecmāmiņa, kurai istabā pie sienas bija skaista 
glezna – Jēzus. Šī bilde atausa man atmiņā: varbūt, ka 
Jēzus mani sargā? Es vēlos, lai mani sargā! Un arī jūtu, 
un tagad arī ticu!

Tagad cenšos sekot zīmēm, kas liktas man ceļā, ieraugu 
labās lietas un koncentrējos uz tām, priecājos par to, kas 
man dots. Lai kā ir klājies, tagad viss ir labi, esmu skaidrā, 
jo pati to vēlos. Mācos priecāties un atpūšos no alkohola.

Esmu atsākusi ceļot – gan tepat Latvijā, gan dodos tā-
lāk. Dzeršanas laikā man vienmēr pietrūka līdzekļu, bija 
bailes, ka svešā vietā kaut kas var noiet greizi. Atceros, 
Barselonā trijatā dzērām vīnu – es visu vakaru malkoju 
vienu glāzi, lai tikai neiekultos nepatikšanās. Turējos, 
lai gan vislabprātāk būtu izdzērusi visu pudeli.

Šķiet, pati sevi biju ieprogrammējusi, ka bez alkohola 
nav nekāda prieka, ka bez tā nekas nenotiek. Man pat bija 
sapnis: kaut man būtu bāriņš kā maniem vecākiem, pilns 
ar smukām un pilnām pudelēm – tad gan būšu laimīga. 
Šis sapnis nav piepildījies, bet tagad vairs arī nesapņoju 
nereālus, nevajadzīgus sapņus. Tagad sapņoju par vien-
kāršām lietām, baudu dzīvi, dabu, cilvēkus un priecājos 
par mazbērniem. Un septiņus gadus esmu skaidrā!

A., alkoholiķe

ESMU SKAIDRĀ, JO PATI TO VĒLOS

Sveicināti, draugi!
27.aprīlī esmu uzsācis kalpošanu kā Latvijas AA in-

formatīvā tālruņa 27333523 koordinators. Informatīvā 
tālruņa galvenais uzdevums ir sniegt informāciju par 
AA sapulču norises vietu un laiku, kā arī citu infor-
māciju par AA Sadraudzību. Koordinatora uzdevums 
ir nodrošināt AA Sadraudzības dalībnieku brīvprātīgas 
kalpošanas laika koordināciju, lai informatīvais tālrunis 
darbotos nepārtraukti. Zināma pieredze šajā lietā man 
jau ir, jo koordinatora pienākumus pildīju arī iepriekš 
(2010./2011.gadā). Kopš tā laika man ir zināmi AA bied-
ri, kuri savulaik pieteicās atbildēt uz informatīvā telefo-
na zvaniem, bet šo informāciju ir nepieciešams atjaunot. 
Lūgums visiem, kuri vēlas iesaistīties šajā kalpošanā, 

atsūtīt man e-pastā ainis@inbox.lv (vai arī piezvanīt pa 
tālr. 26304844) šādu informāciju:

vārds, pilsēta, grupa;
tālruņa numurs;
e-pasts;
vēlamais kalpošanas laiks (piem,. darba dienas, brīv-

dienas, datumi (no līdz) u.c.).
Pēc tam vienosimies par konkrētu kalpošanas laiku; ja 

būs nepieciešams, dalīšos savā pieredzē par šo kalpošanu 
un tipiskākajām situācijām (neliela instruktāža varētu īpa-
ši palīdzēt tiem, kuri šādu kalpošanu veiks pirmo reizi). 

Ja Tev ir vēlēšanās iegūt arī šādu kalpošanas pieredzi, 
lūdzu, piesakies!

Ainārs no Tukuma

LAI VIENMĒR TIKTU ATBILDĒTS

KĀ TAS 
NOTIEK:



7

LATVIJĀ
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 guļvie-
tām – 25458444 (“Šķilu” saimniece)

***
Š.g. 3.-5.jūnijā  

Priekules AA grupa “Dzimtenīte” rīko 6. Latvijas 
AA laivu braucienu  

“Apriķi-Pāvilosta” 
pa Tebru.

Dalības maksa pieaugušajiem: 20 eiro, 7-16 gadus 
veciem – 10 eiro.

Maksāt: konta nr. “Swedbank” LV02HA-
BA0551040079896 (“Pārcēlājs biedrība”)

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

spēles, stafetes, radošās darbnīcas, plkst.19 atklāšanas 
svētbrīdis un koncerts.

4.jūnijs: plkst.9.00 ar autobusu braucam uz Apriķiem, 
pusdienas pie upes, vakariņās – tradicionālā zupas vārī-
šana, ugunskurs un pārsteigums.

5.jūnijs: rīta procedūras, brokastis, pēc tam turpi-
nām ceļu uz jūru, Pāvilostā iebraucam ostā un pēc 
tam līdz jūrai.

Kontaktinformācija: Inārs – 26426992, Jānis – 
29366889.

KAIMIŅVALSTĪS
Lietuvas AA nometne

“Deviņas dienas – deviņas  
naktis, Šventoja 2016”

2016.gada 24.jūnijs–3.jūlijs
Šventojā, atpūtas namā “Energetikas”

Tālr. reģistrācijai: +370 61125095

Cena par nakti – 6 eiro
Trīsvietīga namiņa īre (9 naktis) – 162 eiro
Četrvietīga namiņa īre (9 naktis) – 216 eiro

(cenas spēkā, pasūtot uz 5-9 diennaktīm. Par īsāku laiku 
nakšņošana vienam cilvēkam 8 eiro diennaktī.)

Rezervācijai tikai pēc samaksas un saskaņošanas 
pa telefonu (maksājuma mērķī jānorāda mājiņas nu-
murs.) Maksāt: UAB SC “Energetikas”, imones kods 
152513731;

AB SEB BANKAS; konta nr. LT89 7044 0600 0410 1014
“Spilvena nodoklis” pieaugušajam 1 eiro (maksāšana 

uz vietas).
Sīkāka informācija pa reģistrācijas telefonu vai mā-

jaslapā: http://www.energetikas.lt.
Reģistrācijas maksa: 10 eiro
Nometnes atklāšana – 25.jūnijā
Informācija krievu val. pa telefonu +370 67134888 

(Kristīne).
Organizatori: +370 646 58944 (Rasa), +370 624 

95571 (Egle), +370 601 61074 (Alius).

***
Igaunijas AA 

Vasaras dienas
 notiks 2016.gada 8.-10.jūlijā tūristu bāzē Kuu Tartu 

apriņķī, skaistā apkārtnē Emajegi upes krastā (www.
kuusaun.ee). Sīkāka informācija: http://aaestonia.com/

aa-liikmetele-aa-suvep%C3%A4evad-2016

AA VASARA

Madonas AA grupa “CM” aicina 
š.g. 28.maijā uz kristīgo nometņu centru 
“Ērgļa spārni” Ērgļu novada Ērgļu pa-
gasta “Lazdās”, lai kopā ar AA brāļiem 
un māsām, “Al-Anon” un citiem intere-
sentiem svinētu grupas 14 gadu jubileju. 

Pulcēšanās un reģistrācija no 
plkst.13 līdz 15.

Dalības ziedojums – 5 eiro. Ja ir vēl-
me nakšņot – vēl 5 eiro.

Plkst.15 – atklātā sapulce “Mana 
skaidrība šodien”.

Pēc tam pirts, dejas un, protams, daudz 
sapulču – gan AA, gan “Al-Anon”. Esam 
parūpējušies, lai sapulces nenotiktu bla-
kustelpās, kur skan mūzika.

Ir daudz patīkamu pārmaiņu nomet-
nes teritorijā – gaidām ciemos!

Kontakti: 26260864 – Jānis; 
26349669 – Aelita.

AA grupa „Apziņa”  
ielūdz š.g. 4.jūnijā  

uz 27,5 gadu jubilejas  
pasākumu

“Vai skaidrībai  
jābūt pirmajā vietā?”

Rīgā, Bruņinieku ielā 10A (Pestī-
šanas armijas telpās).

 
Reģistrācija no plkst.15.30
Plkst.16.30-18.00 atklātā sapulce
No plkst 18.00 kafija, uzkodas
No plkst. 19.00-22.00 mūzika un de-

jas, maratonsapulces
Vēlamais ziedojums: 5 eiro
Lūdzam ņemt līdzi groziņu!
Kontaktālrunis: 29458337 (Vita)

SVEICAM  
JUBILĀRUS!
APRĪLĪ

Kristīne no Jēkabpils – 5 gadi 
Ļubova no Jēkabpils – 1 gads 
Jānis no Līgatnes – 2 gads 
Andis no Līgatnes – 13 gadi 
Modris no Rīgas – 1 gads
Maija no Rīgas – 3 gadi
Viktors no Rīgas – 7 gadi
Anna no Rīgas – 6 gadi 
Vineta no Rīgas – 6 gadi 

Sveicam arī tos, par kuriem 
grupas nesniedza ziņas!

GRUPU JUBILEJAS
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AKTUALITĀTES

Atbildīgā – Sarmīte; 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

GRUPU ZIEDOJUMI
“Nadezda”, Rīga 20 eiro
“Dārza grupa”, Rīga 30 eiro
“12 un 12 ”, Rīga 20 eiro
“Oāze ”, Rīga 20 eiro
“Apziņa”, Rīga 10 eiro
“Lāsīte”, Ventspils 10 eiro
“Dzintarlāse ”, Liepāja 10 eiro
“Imanta”, Rīga 10 eiro
“Sauleskalns”, Talsi 20 eiro
“Sveču sapulce”, Rīga 25 eiro
“Ausma”, Tukums  800 eiro
“Piena ceļš”, Stende 50 eiro
“CM”, Madona 10 eiro
 “Mazie brāļi”, Rīga   5 eiro
“Atkarīgie”, Jelgava 10 eiro

“Atziņa”, Dobele 10 eiro
“Magnēts”, Jelgava 10 eiro
“Krustceles”, Ķekava  40 eiro
“Rīta grupa”, Rīga  30 eiro
“Pagrieziena punkts”, Rīga 5 eiro
Skaidrības jubileju ziedojums
Normunds, Rīga 18 eiro
Ivita, Stende 3 eiro
Pēteris, Stende 2 eiro
Mērķziedojums
Dagnijs – cietumu AA 10 eiro

Kopā  1178 eiro

PALDIES PAR ZIEDOJUMIEM APRĪLĪ! Latvijas AA Dienesta sēde no-
tiks š.g. 28.maijā plkst.11-15

Brīvības gatvē 237/2, dienas cen-
tra “Rīdzene” telpās – ieeja ēkas pa-
galmā esošajā arkā (blakus Vidrižu 
ielai 3). 

Plānotā darba kārtība:
1. Trešās koncepcijas nolasīšana
2. Atskaite par 2016.gada Kal-

pošanas konferences norisi (ziņo 
Monvīds)

3. AA grupu saraksta uzturēšanas 
aktualitātes (ziņo Monvīds)

4. 2016.gada budžeta izpilde uz 
01.05.16. (ziņo Andris Ž.)

5. Reģionu principu ieviešana 
Latvijas AA struktūrā (ziņo Mon-
vīds)

6. Algota biroja darbinieka ne-
pieciešamības izvērtēšana (ziņo Ar-
vīds)

Visi Latvijas AA biedri, kurus in-
teresē Dienesta darbs, laipni lūgti!

PIEMIŅAI
Aprīļa sākumā mēs atvadījāmies 

no Andra S., kas devās mūžībā, 
būdams skaidrā 24 gadus un 7 mē-
nešus. Gandrīz visi no mums viņu 
zināja kā Jūrmalas grupas “Plosts” 
līdzdibinātāju (Dubultos 1992.ga- 
dā) un tās uzticamu kalpotāju. 
Andris piedalījās gandrīz visās AA 
aktivitātēs un daudzus gadus bija 
AA informatīvā tālruņa koordina-
tors. Andri, mēs Tevi atcerēsimies! 

Draugi un biedri

JAUNA GRUPA
Kopš š.g. 18.aprīļa pirmdienās 

plkst.19.00 esat gaidīti AA grupas 
“Dialogs” sapulcē Rīgā, Lomono-
sova ielā 1, 19. korpusā, dienas cen-
tra “Kastanis” telpās.

Tālr. uzziņām: 25420295 (Jānis).

GRUPA PĀRTRAUC DARBĪBU 
No šā gada maija pārtraukusi 

darbību Rīgas AA grupa “Dzīvīte, 
dzīvīte”. 

LATVIJAS AA DIENESTĀ

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

sapulču norises vietām un laiku.

2017.gada Latvijas 
AA Kalpošanas  

konferences  
paredzamais norises 

laiks un vieta –  
18.-19.marts, Mālpils.

AA VASARA
Šā gada 23.-25.jūnijā AA grupa “At-

veseļošanās ceļš” un Kurzemes reģions 
rīko Jāņu svinības “Atpakaļ mājās”. 

Gaidām visus, kas vēlas ar mums 
kopā svinēt Jāņus AA garā. Ir uzaici-
nāti viesi no Lietuvas, Baltkrievijas un 
Krievijas.

Norises vieta: Nīcas novads, Nīcas 
pag., viesu nams “Šķilas” (100 km no Klai-
pēdas, 180 km no Jelgavas, 200 km no Rīgas,  
300 m no jūras – www.skilas.lv).

Kā nokļūt: ceļš Liepāja–Nīca, pietura “Žvagiņi” (5 km no Liepājas pil-
sētas robežas Klaipēdas virzienā).

Atpūtas un svinību laikā varēsiet piedalīties dažādās AA sapulcēs, semi-
nāros, līksmoties diskotēkā, baudīt sauli, dabu un jūru. 

Būsim kopā un dalīsimies savā pieredzē, dzīvespriekā un mīlestībā! 
Vēlamais reģistrācijas ziedojums: 8 EUR (vēlamais nozīmē, ka drīkst zie-

dot gan mazāk, gan vairāk!). Maksa par telts vietu: 4 EUR/dnn (visas dienas 
8 EUR). Maksa par treilera vietu: 7 EUR/dnn (bez elektrības), 10 EUR/dnn 
(ar elektrību). Ir iespēja rezervēt guļvietas (no 5 EUR/dnn). Būs iespēja pa-
šiem gatavot virtuvē, un darbosies arī kafejnīca. Varēs apmeklēt pirti ‒ par 
atsevišķu samaksu.

Informācija:  +371-29116567 (Aldis J.)
Guļvietu rezervēšana:  +371-25458444 (“Šķilu” saimniece)

AA KURZEMES REĢIONĀ
Š.g. 21.maijā Brocēnos, Skolas ielā 10, Sociālās aprūpes dienesta telpās, 

notiks kārtējā AA Kurzemes reģionālās starpgrupas sapulce.


