
Šis ir AA pioniera, Akronas  
grupas Nr.1, pirmās AA grupas 
pasaulē, dalībnieka dzīves-
stāsts. Viņš turējās pie ticības, 
kurai pateicoties, viņš un ne-
skaitāmi citi sāka jaunu dzīvi.

Es piedzimu kādā Kentuki fermā Kārlailas 
rajonā kā viens no pieciem bērniem ģimenē. 
Mani vecāki bija pārtikuši ļaudis un dzīvo-
ja laimīgā laulībā. Mana sieva, meitene no 
Kentuki, devās man līdzi uz Akronu, kur es 
studēju tieslietas. 

Vienā ziņā mans gadījums ir ļoti neparasts. 
Man bērnībā nebija nelaimīgu notikumu, ar 
kuriem es varētu izskaidrot savu alkoholismu. 
Man acīmredzot bija tikai pavisam dabiska tiek-
sme uz alkoholu. Mana laulība bija laimīga. Kā jau 
teicu, man nebija apzināta, ne arī neapzināta iemesla 
dzeršanai, kādi bieži tiek pieminēti. Kā mans stāsts 
rāda, mans gadījums tomēr bija ļoti nopietns. 

Es guvu atzīstamus panākumus, pirms dzeršana mani 
pilnīgi sagrāva. Piecus gadus biju pilsētas padomē un 
finanšu direktors Kenmorā, priekšpilsētā, kas vēlāk ie-
guva pilsētas tiesības. Protams, tas viss pārvērtās drupās 
manas pieaugošās dzeršanas dēļ. Tajā laikā, kad ieradās 
Dr. Bobs un Bils, mani spēki bija jau gandrīz izsīkuši. 

Man bija astoņi gadi, kad pirmoreiz piedzēros. Mani 
vecāki pie tā nebija vainīgi, viņi abi bija ļoti noskaņo-
ti pret alkoholu. Daži strādnieki tīrīja fermas šķūni, es 
braucu šurp un turp ragavās kopā ar viņiem un, kamēr 
viņi krāva vezumu, šķūnī no mucas dzēru stipru ābolu 
vīnu. Atceļā pēc diviem vai trīs braucieniem es nolū-
zu, un mani vajadzēja ienest istabā. Es atceros, ka tolaik 
mans tēvs turēja mājās viskiju medicīniskām vajadzī-
bām un viesiem, un es to dzēru, kamēr tā vairs nebija, un 
tad pielēju ūdeni, lai vecāki neko nemanītu. 

Tas ilga, līdz mani uzņēma mūsu štata universitātē, 
un pēc četriem gadiem man kļuva skaidrs, ka es esmu 
dzērājs. Katru rītu es pamodos slims un ar briesmīgu 
“trīcekli”, taču vienmēr man uz galda līdzās gultai bija 
šņabja pudele. Es pastiepos pēc tās, iedzēru malku, 
pēc brīža piecēlos un vēlreiz iedzēru, noskuvos un 
paēdu brokastis, ieliku puspintas pudeli kabatā un 
gāju uz lekcijām. Pārtraukumos es steidzos uz tualeti, 

pietiekami iedzēru nervu nomierināšanai un 
gāju uz nākamo lekciju. Tas bija 1917.gadā. 

Universitāti es pametu īsi pirms beigšanas 
un iestājos armijā. Toreiz es to saucu par pat-
riotismu. Vēlāk man kļuva skaidrs, ka tā bija 
bēgšana no alkohola. Savā ziņā tas arī palī-

dzēja, jo es nonācu vietā, kur nebija, ko dzert, 
un tā mana ierastā dzeršana tika pārtraukta. 

Tad stājās spēkā Sausais likums, un nelegālā dzira 
patiešām bija pretīga un dažreiz pat nāvējoša. Es jau 
biju precējies, man bija darbs, un tas, kā sapratu vēlāk, 
atturēja mani trīs vai četrus gadus, kaut gan es parasti 
piedzēros, kad bija pietiekami alkohola, lai sāktu dzer-
šanu. Es un mana sieva bijām aizgājuši uz bridža klubu, 
kur tika darināts vīns, ko piedāvāja visiem. Pēc diviem 
trīs apmeklējumiem es no tā atteicos, jo viņi nepiedā-
vāja tik daudz, lai es gūtu apmierinājumu. Šo problēmu 
drīz atrisināju: sāku ņemt līdzi savu pudeli un to noslēpu 
tualetes telpā vai ārpusē krūmos. 

Laikam ritot, mana dzeršana kļuva arvien stiprāka. 
Nebiju savā birojā divas vai trīs nedēļas pēc kārtas, bija 
šausmīgas dienas un naktis, kad gulēju uz grīdas savā 
dzīvoklī, pamodies pastiepu roku pēc pudeles, iedzēru 
malku un atkal iekritu nemaņā. 

1935.gada pirmajos sešos mēnešos es, saindējies ar 
alkoholu, nokļuvu slimnīcā astoņas reizes, un katrreiz 
divas vai trīs dienas tiku piesiets pie gultas, līdz nācu 
pie apziņas. 

1935.gada 26.jūnijā es atkal slimnīcā nācu pie sajē-
gas un, maigi izsakoties, biju zaudējis drosmi. Septiņ-
reiz pēdējo sešu mēnešu laikā, atstājot slimnīcu, biju 
nolēmis nekad vairs nedzert, vismaz nedzert nākamos 
sešus vai astoņus mēnešus. Taču tas nekad neizdevās, 
es nezināju, kas ar mani notiek un kas man būtu jādara. 

Tajā rītā es tiku pārvietots citā istabā, un tur jau bija 
mana sieva. Klusībā nodomāju: “Tagad viņa tev teiks, 
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ka starp mums viss beidzies.” Es nevarēju viņai to pār-
mest, man nebija nodoma sevi attaisnot. Viņa pastāstīja, 
ka daudz runājusi par dzeršanu ar diviem puišiem. Tas 
mani ļoti aizvainoja, kamēr viņa nepateica, ka runa ir 
par diviem dzērājiem, tādiem pašiem kā es. Ja viņa par 
to runājusi ar citu dzērāju, nebija tik slikti. 

“Tu pārtrauksi dzeršanu,” viņa sacīja. Tas skanēja pa-
visam labi, lai gan es tam neticēju. Tad viņa man pastāstī-
ja, ka abiem dzērājiem, ar kuriem viņa runājusi, ir plāns, 
kā, pēc viņu domām, var pārtraukt dzeršanu, un šī plāna 
daļa ir – runāt par to ar citu dzērāju. Tas ir palīdzējis vi-
ņiem palikt skaidrā. Visi cilvēki, ar kuriem līdz šim brī-
dim tiku runājis, gribēja man palīdzēt, taču mans lepnums 
liedza viņus uzklausīt un mani tikai aizvainoja. Es būtu 
stulbenis, ja neatrastu mazliet laika, lai uzklausītu šos di-
vus puišus, jo tas taču viņiem varētu palīdzēt. Mana sieva 
arī teica, ka tie abi neņemšot naudu, pat ja es gribētu to 
dot un ja man tā būtu; šoreiz man tās arī nebija. 

Viņi ienāca un stāstīja man par principiem, kuri vēlāk 
kļuva zināmi kā Anonīmo alkoholiķu programma. To-
reiz tur nekā daudz nebija. 

Kad paskatījos, manā priekšā stāvēja divi stalti vīri pāri 
par sešām pēdām augumā, pēc izskata tīri simpātiski. (Vē-
lāk uzzināju, ka tie bija Bils V. un Dr. Bobs.) Drīz vien mēs 
sākām stāstīt par saviem piedzīvojumiem dzeršanas laikā, 
un, protams, es ātri aptvēru, ka abi zina, par ko runā, jo va-
rēja redzēt un “saost” lietas, ko var zināt tikai žūpa, kuras 
nav saprotamas citiem. Un, ja viņi nezinātu, par ko runā, es 
nebūtu gatavs ar viņiem par visu runāt tālāk. 

Pēc brīža Bils teica: “Labi, tu tagad esi diezgan ilgi ru-
nājis, ļauj man parunāt minūti vai divas!” Kad abi bija jau 
diezgan ilgi klausījušies manu stāstu, Bils apgriezās un tei-
ca Dr. Bobam (viņš domāja, ka es nedzirdu viņu, bet es 
dzirdēju): “Labi, es domāju, ka ir vērts viņam palīdzēt un 
strādāt ar viņu.” Viņi man jautāja: “Tu gribi atmest dzerša-
nu? Tava dzeršana nav mūsu darīšana. Mēs neesam šeit, lai 
atņemtu tev kaut kādas tiesības vai privilēģijas, bet mums 
ir programma, ar kuras palīdzību, kā mēs domājam, varam 
palikt skaidrā. Daļa no programmas ir to nodot tālāk tam, 
kuram tā ir vajadzīga un kurš to grib. Ja tu negribi, mēs 
tavu laiku vairs netērēsim. Mēs iesim un meklēsim citu.”

Pēc tam viņi gribēja zināt, vai, manuprāt, es varēšu 
pārtraukt dzeršanu bez jebkādas palīdzības, balstoties ti-
kai uz saviem spēkiem, vai es varēšu atstāt slimnīcu un 
nekad vairs neuzsākt dzeršanu. Ja es to varot, tas būtu 
brīnišķīgi, tas būtu ļoti jauki, un viņi ļoti augstu vērtētu 
personu, kurai šāds spēks būtu, bet viņi meklējot tādu 
cilvēku, kurš apzinās savu problēmu un kurš zina, ka ar 
saviem spēkiem vien, bez palīdzības no ārpuses viņš to 
neatrisinās. Viņu nākamais jautājums bija: vai es ticot 
Augstākam spēkam? Ar to man grūtību nebija, jo es 
patiešām nekad nebiju pārstājis ticēt Dievam un ļoti bieži 
biju lūdzis Viņa palīdzību, taču netiku to saņēmis. Vēl viņi 
gribēja zināt, vai es esmu gatavs vērsties pie Augstākā 
spēka un lūgt palīdzību mierīgi un bez iebildumiem. 

Viņi atstāja mani, lai es varētu to pārdomāt, un es gulēju 
slimnīcas gultā, grozīdamies no viena sāna uz otru, un pār-
lūkoju visu savu dzīvi. Es domāju par to, ko alkohols man 
nodarījis, par izdevībām, ko nebiju izmantojis, par spējām, 
kuras man tika daudz dotas un kuras es tiku izšķiedis, un 
beigās secināju: ja arī nebiju līdz šim vēlējies pārtraukt 
dzeršanu, tad tagad man jāiegūst šī vēlēšanās un man jābūt 
gatavam darīt visu iespējamo, lai pārtrauktu dzert. 

Es biju gatavs sev atzīt, ka esmu sasniedzis dibenu, ka 
man ir kaut kas tāds, par ko nezināju, kā tikt ar to galā. 
Vēlāk, pēc šo lietu vēlreizējas pārdomāšanas un noskaid-
rošanas, cik man maksājusi alkohola lietošana, es bez ie-
runām vērsos pie Augstākā spēka, kas man bija Dievs, un 
atzinu, ka esmu pilnīgi bezspēcīgs alkohola priekšā un ka 
esmu gatavs darīt visu iespējamo, lai atrisinātu šo prob-
lēmu. Patiešām atzinu, ka esmu gatavs uzticēt Dievam to 
izdarīt manā vietā. Katru dienu man jācenšas uzzināt Viņa 
gribu un jāmēģina to izpildīt, nevis jācenšas iegūt Viņa 
piekrišanu lietām, par kurām es domāju, ka tās man ir vis-
labākās. Kad viņi atkal atnāca, es to izstāstīju. 

Viens no viņiem, domāju, tas bija Dr. Bobs, teica: 
“Labi, tu gribi atmest dzeršanu?” Es teicu: ”Jā, dok, es 
labprāt gribētu atmest, vismaz uz pieciem, sešiem vai 
astoņiem mēnešiem, līdz es visas lietas atkal savedī-
šu kārtībā un mana sieva un pārējie cilvēki atkal mani 
respektēs, līdz manas finanšu lietas sakārtosies, un tā 
tālāk.” Un viņi abi ļoti sirsnīgi iesmējās un teica: “Tas 
tomēr būs labāk, nekā tu rīkojies agrāk, vai ne?” Tā bija 
taisnība. Viņi turpināja: “Mums ir daži slikti jaunumi 
tev. Šīs jaunās ziņas ir sliktas mums un droši vien būs 
sliktas arī tev. Kaut tu nedzersi sešas dienas, sešus mē-
nešus vai sešus gadus, tiklīdz tava roka pastiepsies pēc 
glāzītes un tu izdzersi vienu vai divas, tu beigsi piesiets 
pie gultas šajā slimnīcā, kā tas bija pēdējos sešus mē-
nešus. Tu esi alkoholiķis.” Cik vien varēju atcerēties, šī 
bija pirmā reize, kad pilnībā apzinājos šā vārda nozīmi. 
Es domāju, ka es esmu tikai dzērājs. Viņi atbildēja: “Nē, 
tu esi slims, un nav nozīmes, cik ilgi tu nedzersi – pēc 
vienas vai divām glāzītēm tu būsi turpat, kur esi šodien.” 
Toreiz tā man bija patiešām satriecoša ziņa. 

Nākamais jautājums: “Tu taču vari 24 stundas ne-
dzert, vai ne?” Es atbildēju: “Protams, katrs taču var 
nedzert 24 stundas.” Viņi sacīja: “Taisni par to mēs ru-
nājām. Vienmēr tikai 24 stundas.” Man kā akmens novē-
lās no sirds. Katrreiz, kad iedomājos par dzeršanu, manā 
priekšā nostājās garie skaidrības gadi bez alkohola; šī 
ideja par 24 stundām un fakts, ka šobrīd no manis nekas 
vairāk netiek prasīts, man ļoti palīdzēja. 

Šajā vietā iejaucas redaktors* un Bila D., cilvēka 
gultā, stāstu papildina ar Bila V., cilvēka, kurš 
sēdēja blakus gultai, teikto. Bils V. sacīja: 

“Vasarā pirms deviņpadsmit gadiem Dr. Bobs 
un es viņu ieraudzījām pirmoreiz. Bils gulēja slim-
nīcas gultā un skatījās uz mums kā uz brīnumu.

Pirms divām dienām Dr. Bobs man tika teicis: 
“Ja tu un es gribam palikt skaidrā, mums jābūt ak-
tīviem.” Bobs tūlīt piezvanīja uz Akronas pilsētas 
slimnīcu un lūdza pasaukt uzņemšanas nodaļas 
māsu. Viņš paskaidroja, ka viņam un vēl vienam 
cilvēkam no Ņujorkas ir zināms paņēmiens alko-
holisma ārstēšanā. Varbūt slimnīcā ir kāds alko-
holiķis, ar kuru viņi to varētu izmēģināt? Tā kā 
medmāsa jau ilgi pazina Bobu, viņa jokodamās at-
bildēja: “Tiešām, doktor, es domāju, ka droši vien 
esat to jau pie sevis izmēģinājuši?” 

Jā, viņai esot viens tāds pacients – īsts uzdzī-
votājs. Viņš ievietots slimnīcā delīrija murgu stā-
voklī. Viņš divām māsiņām “uztaisījis zilas acis”, 
un viņa likusi to cieši piesiet pie gultas. Vai viņš 
derēšot? Pēc medikamentu parakstīšanas Dr. Bobs 
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norīkoja: “Novietojiet viņu atsevišķā istabā. Mēs 
atnāksim, tiklīdz viņš atgūs sajēgu.”

Mūsu ierašanās Bilu D. sevišķi neiespaidoja. Viņš 
izskatījās bēdu vairāk sagrauzts nekā agrāk un sašļu-
cis uzdrošinājās iebilst: “Tas, iespējams, jums, puiši, 
brīnišķīgi noder, taču man tas neder. Mans gadījums 
ir tik šausmīgs, ka es baidos pat atstāt slimnīcu. Jūs 
man nevarat piedāvāt arī citu reliģiju. Es kādu laiku 
biju diakons baznīcā un joprojām ticu Dievam. Bet 
es baidos, ka Viņš vairs netic man.”

Dr. Bobs viņam atbildēja: “Labi, Bil, varbūt rīt 
tu jutīsies labāk. Varbūt tev patiktu, ja mēs atkal 
atnāktu?” 

“Protams,” atbildēja Bils, “varbūt no tā nebūs 
nekāda labuma, bet es labprāt jūs abus atkal redzē-
tu. Jūs noteikti zināt, par ko jūs runājat.”

Kad mēs atkal atnācām, pie Bila bija viņa sieva 
Henrieta. Sajūsmināts viņš rādīja uz mums un tei-
ca: “Tie ir tie puiši, par kuriem es tev stāstīju; viņi 
ir vienīgie, kuri mani saprot.”

Bils D. tad pastāstīja, ka gandrīz visu nakti pava-
dījis nomodā. Viņa depresijas dziļumos, kaut gan 
bikli un nedroši, sākuši dīgt jaunas cerības asni.

Viņam uzplaiksnījusi doma: “Ja viņi to ir veiku-
ši, arī es to veikšu!” Viņš to atkārtoja sev atkal un 
atkal. Beigu beigās no šīs cerības izauga pārliecība. 
Tagad viņš bija drošs. Tad nāca liels prieks. Bei-
dzot viņš nomierinājās un iemiga. 

Pirms mūsu vizītes beigām Bils D. pēkšņi pie-
vērsās sievai un teica: “Atnes, lūdzu, manas drē-
bes, dārgā! Mēs dosimies prom no šejienes!” Bils 
D. atstāja slimnīcu kā brīvs cilvēks un vairs nav 
dzēris ne pilītes alkohola. 

Šī diena ir pirmās AA grupas sākums. 

Tagad savu dzīvesstāstu turpina Bils D.:
Nākamajās divās vai trijās dienās pēc tam, kad pirmo 

reizi satiku Dr. Bobu un Bilu, es beidzot nolēmu savu 
gribu uzticēt Dievam un pildīt šo programmu, cik vien 
labi to spēšu. Viņu sarunas un viņu darbošanās pamo-
dināja manī uzticēšanos, lai gan es vēl nebiju pavisam 
drošs. Man nebija bail, ka programma nestrādās, taču 
man bija šaubas, vai esmu gatavs sekot programmai. 
Tomēr es nolēmu ar Dieva palīdzību tam veltīt visus 
savus spēkus – un tas bija tas, ko es patiešām vēlējos. 
Tiklīdz to biju izdarījis, es sajutu lielu atvieglojumu. Es 
zināju, ka man ir palīgs, uz kuru varu paļauties un kurš 
būs ar mani vienmēr. Ja es turēšos pie Viņa un Viņu uz-
klausīšu, tad es to spēšu paveikt. Es atcerējos, ko biju 
teicis zēniem, kad tie atkal atnāca: “Es esmu uzticējis 
sevi šim Augstākajam spēkam un esmu Viņam teicis, ka 
esmu gatavs Viņa Valstību likt pirmajā vietā, pāri citām 
lietām. Es esmu to jau izdarījis un esmu gatavs šeit, jūsu 
klātbūtnē to vēlreiz izdarīt, un esmu gatavs no šā brīža 
to teikt bez kautrēšanās jebkurā vietā pasaulē atkal un 
atkal.” Un tas, ko es tiku teicis, noteikti man deva lielu 
paļāvību un acīmredzot lielu atvieglojumu. 

Es arī atcerējos, ka viņiem stāstīju, ka man to izdarīt 
būs ļoti grūti, jo man ir vēl citas aizraušanās: es smēķēju, 
spēlēju pokeru, laiku pa laikam spēlēju zirgu skriešanās 
sacīkstēs, un viņi teica: “Vai tu nedomā, ka šobrīd dzerša-
na ir tava lielākā nelaime, nevis tās pārējās? Vai tu nedo-
mā, ka jādara viss, ko tu spēj, lai no tās atbrīvotos?” “Jā,” 

es negribīgi piekritu, “to man vajadzēs darīt.” Viņi sacī-
ja: “Pašlaik aizmirsīsim par tām citām lietām, necentīsi-
mies no tā visa atbrīvoties uzreiz, koncentrēsimies tikai 
uz dzeršanu.” Protams, viņi runāja par daudziem maniem 
trūkumiem un veica sava veida inventarizāciju, kas ne-
maz nebija grūti, tā kā manī ļoti daudz kas nebija kārtībā 
un es par to labi zināju. Tad viņi sacīja: “Taču ir vēl viena 
lieta. Tev būs jāiet un šī programma jānodod tālāk citiem, 
kuriem tā ir vajadzīga un kuri to vēlas iegūt.”

Protams, tajā laikā es praktiski biju bez darba. Dabis-
ki, ka brīžiem arī fiziski jutos ne sevišķi labi. Tikai pēc 
gada vai pusotra es sāku fiziski labi justies, un tas bija 
grūts laiks, bet es drīz vien atguvu agrākos draugus. Kad 
laiku jau biju nodzīvojis skaidrā, es atklāju, ka šie ļaudis 
sāka uzvesties tāpat kā agrāk, kad ar mani vēl nebija tik 
slikti; es šausmīgi maz vērības pievērsu finansiālajām 
lietām. Lielāko daļu sava laika es veltīju, lai šīs draudzī-
bas saites atjaunotu un ar to atlīdzinātu sievai, kuru tik 
bieži biju sāpinājis. 

Ir grūti novērtēt, cik daudz man ir devuši Anonīmie 
alkoholiķi. Es patiešām gribēju programmu un gribēju 
tai sekot. Es novēroju, kā citi acīmredzami piedzīvo at-
brīvošanos, laimi; viņiem bija kaut kas tāds, kam, manu-
prāt, būtu jābūt katram cilvēkam. Es mēģināju noformu-
lēt, kas tas ir. Es zināju, ka ir vēl kaut kas, kā man trūkst. 
Atceros dienu vienu vai divas nedēļas pēc aiziešanas 
no slimnīcas, kad Bils, atnācis uz mūsmājām, sarunājās 
ar manu sievu un mani. Mēs pusdienojām, es klausījos 
un centos saprast, no kurienes Bilam un Dr. Bobam ir 
šī acīmredzamā atbrīvošanās. Bils paskatījās uz manu 
sievu un sacīja viņai: “Henrieta, Tas Kungs bija tik brī-
nišķīgs pret mani, kad mani no šīs briesmīgās slimības 
dziedināja, ka es patiešām vēlos par to pastāvīgi runāt 
un visiem cilvēkiem par to stāstīt.”

Es nodomāju: “Tagad man ir atbilde.” Bils V. bija 
ļoti, ļoti pateicīgs, ka ticis atbrīvots no šīs briesmīgās 
lietas, un uzskatīja to par Dieva dāvanu, un bija tik pa-
teicīgs, ka gribēja par to stāstīt visiem citiem cilvēkiem. 
Teikums: “Tas Kungs bija tik brīnišķīgs pret mani, kad 
mani no šīs briesmīgās slimības dziedināja, ka es patie-
šām vēlos par to stāstīt visiem cilvēkiem,” ir kļuvis par 
sava veida vadmotīvu AA programmai un man. 

Protams, ar laiku mana veselība kļuva labāka. Man 
vairs nevajadzēja pastāvīgi slēpties no citiem cilvēkiem, 
tas vienkārši bija brīnišķīgi. Es vēl aizvien eju uz sa-
pulcēm, jo man tas patīk. Tur es sastopu cilvēkus, ar 
kuriem labprāt aprunājos. Cits pamats tam, lai vienmēr 
turp ietu, ir mana pateicība par labajiem gadiem, kuri 
man doti. Esmu tik pateicīgs programmai un cilvēkiem 
tajā, ka vēlos arī turpmāk turp iet. Un viena no brīniš-
ķīgākajām lietām, ko esmu mācījies no programmas un 
par ko bieži esmu lasījis izdevumā AA Grapevine, un ko 
man personīgi ir teikuši cilvēki, un ko esmu dzirdējis 
sapulcēs, kur cilvēki pieceļas un to pašu paziņo, ir šis 
paziņojums: “Es atnācu uz AA vienīgi tādēļ, lai iegūtu 
skaidrību, bet AA es atradu Dievu.”

Es jūtu, ka tas ir visbrīnišķīgākais, ko cilvēks var darīt.

* Šis papildinājums pirmoreiz ievietots “Anonīmo al-
koholiķu” otrajā izdevumā 1955.gadā. (Red.) 

Tekstu publicēšanai latviešu valodā sagatavoja  
Uldis D. un Aivars E.
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KALPOŠANAS KONFERENCE

ATSKAITĀMIES PAR PAVEIKTO
Š.g. 23. un 24.aprīlī Mālpilī Latvijas AA 

Kalpošanas konferencē delegāti un Latvijas AA 
Dienests, noklausījušies Biroja un Dienesta komiteju 
vadītāju atskaites (sk. š.g. maija “Vīnogā”), strādāja 
četrās konferences komitejās. 

FINANŠU KOMITEJA
 Piedalās: 11 AA biedrs 
 Vada: Lauris (Rīga)
 Protokolē: Alvis (Salaspils)

1. Dienesta finansists Andris Ž. ziņoja par 2015. gada 
budžeta izpildi. Klātesošie vienbalsīgi nolēma ieteikt 
konferencei apstiprināt 2015.gada budžeta izpildi ar po-
zitīvu vērtējumu.

2. Zināšanai tika pieņemta informācija par pirms 
konferences iesniegtajiem Dienesta komiteju un Biroja 
2016.gada budžeta plāna/pieprasījumiem.

3. Komiteja nobalsoja par 2016.gada budžeta plāna 
apstiprināšanu, pirms tam sīkāk apspriežot komandēju-
mu izdevumus un Vēsts nešanas komitejas izdevumus. 

4. Plaša diskusija izraisījās par priekšlikumu, ka visas 
Dienesta komitejas sastāv no divām vai trīs personām, un 
katru gadu rotē viena no tām. Komitejai neizveidojās kon-
krēts viedoklis, kā būtu labāk: komitejā ir trīs vēlētas per-
sonas vai viena vēlēta persona, kas izvēlas savu komandu. 
Nolemts ieteikt jautājumu izskatīt nākamajā konferencē.

5. Tika diskutēts arī par Dienesta finanšu komitejas 
saglabāšanu divu personu sastāvā vai paplašināšanu līdz 
trīs personām. Nolēma saglabāt Finanšu komiteju divu 
vēlētu un konferencē apstiprinātu personu sastāvā. Ie-
teikts AA biedrus piesaistīt, ja nepieciešams, piemēram, 
tāmju izskatīšanai.

6. Jautājumu par balsošanu Dienesta sapulcēs no-
lemts ieteikt izskatīt nākamajā Kalpošanas konferencē, 
jo jāiepazīstas dziļāk ar AA koncepcijām, lai nenonāktu 
pretrunā ar tām.

7. Klātesošie grupu pārstāvji dalījās pieredzē par gru-
pu finanšu uzskaiti, izlietojumu un atskaiti. Grupās ir 
kasieri un tiek veikta rūpīga finanšu uzskaite. No lieliem 
naudas uzkrājumiem grupas izvairās. Nauda tiek tērē-
ta īrei, literatūrai, kafijai, tējai, uzkodām, pārējo ziedo 
AA Sadraudzībai. Par naudas lietojumu tiek lemts grupu 
“apziņas” sapulcēs.

8. Notika diskusija par to, cik procentuāli lielu summu 
no ieņēmumiem tērējam Piektajai tradīcijai. Pēc iespē-
jām tiek pirkti bukleti, informācija par AA tiek sniegta 
preses izdevumos.

9. Apspriežot, ko grupas gribētu zināt par Dienestu, 

Biroju, Dienesta Finanšu komiteju, komiteja ierosina 
“Vīnogā” regulāri publicēt informāciju par iespēju uz-
aicināt Dienesta pārstāvjus uz grupām, lai noskaidrotu 
visus interesējošos jautājumus.

9. Notika diskusija par jauna mērķziedojuma “Zie-
dojums starptautisku Kalpošanas konferenču apmeklē-
šanai” ieviešanu. Kopējais viedoklis: nav nepieciešami 
jauni mērķziedojumi. Mēs uzticamies Dienestam par fi-
nanšu sadalījumu, kā arī ziedot var kopējā budžetā.

10. Par nākamā gada Kalpošanas konferences Finan-
šu komitejas vadītāju ievēlēts Alvis K. (grupa “Sala” no 
Salaspils), vietnieks – Sandijs Ķ. (grupa “Ausma” no 
Tukuma)

SAIETU KOMITEJA
 Piedalās: 12 AA biedri 
 Vada: Normunds Be. (Talsi)
 Protokolē: Anda (Rīga)

1. Valdis B. ziņoja par 2016.gada AA vasaras no-
metnes rīkošanu viesu namā “Šķilas” pie Liepājas. 
Klātesošie apsprieda nometnes programmu. Valdis B. 
ierosināja ceturtdien, 4.augustā, rīkot semināru, kuru 
vadītu mācītājs. Atklāts ir jautājums par paralēlām no-
darbībām laikā, kad notiek pašizziņas nodarbības “Bai-
les”, jo šī grupa nav īsti AA programmā un tā būs slēgta 
grupa. Valdis B. informēja, ka sestdienas vakara karne-
vālam piedāvātas vairākas tēmas: “Tā nav dzīve, tas ir 
kino”, “Sapnis vasaras naktī”, “Cirks” vai “Trakie 40-
tie”, bet galīgais lēmums tiks pieņemts vēlāk.

Rudens jubilejas saiets tiks rīkots Baložu kultūras 
namā, kur ir 350 sēdvietas.

Daži komitejas dalībnieku viedokļi:
- daudzi mācītāji ir pret AA programmu kā tādu, viņi at-

zīst tikai savu reliģiju. Svarīgi ir, kā mācītājs interpretē AA 
programmu. Vēlams mācītājam noteikt semināra tēmu;

• paralēli pašizziņas grupai “Bailes” organizēt sporta 
pasākumus;

• uzaicināt vadīt nodarbību psihoterapeiti Aelitu Va-
gali;

• jauniešiem un jaunatnācējiem sapulcēs vajag citu spī-
keri nekā AA biedriem ar ilgāku skaidrības laiku, jo jau-
nieši un jaunatnācēji ar mazāku skaidrības laiku neuztver 
informāciju tā, kā alkoholiķi ar lielāku skaidrības laiku;

• maratonsapulcēs noteikt tēmu, kas jau ir bijusi ie-
priekšējās sapulcēs un vēl joprojām ir aktuāla, jo ie-
priekšējās sapulcēs laika ir bijis par maz. Ierosinājums 
maratonsapulces tēmai: “Cik tad ilgi vēl jānāk uz AA 
sapulcēm?”;

• priekšlikums izvirzīt atbildīgos par maratonsapulcēm 
– to grupu, kas tajā dienā ir atbildīga par reģistrāciju;

• AA rudens jubilejas saieta atklātās sapulces tēma ir 
ļoti svarīga, jo iepriekšējos divus gadus atklātās sapul-
ces tika ļoti slikti apmeklētas tēmas un spīkeru dēļ. Bet 
arī negatīva pieredze ir vērtīga;
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• rudens saieta koncertam jābūt dzīvespriecīgam un 
izreklamētam;

• Brēmenē, Vācijā, šādos saietos uzsvars likts uz to, 
ka alkoholisms ir ģimenes slimība, un tur uz saietiem 
brauc visa ģimene;

• ielūgumi uz AA vasaras un rudens pasākumiem jā-
izsūta katrai grupai;

• vajadzētu uzzināt, kāda ir Lietuvas un Igaunijas AA 
pieredze pasākumu organizēšanā;

• “Vīnogā” publicēt stāstu par pasākumu, nepietiek 
tikai ar informāciju.

Klātesošie nolēma lūgt grupu sekretāriem izdrukāt 
2016.gada AA vasaras nometnes un rudens jubilejas sa-
ieta ielūgumus katram grupas biedram personīgi, kā arī 
izlikt grupās reklāmu.

2. Valdis D. no Kurzemes reģiona ziņoja par grupu 
rīkotajiem pasākumiem un Kurzemes reģiona piere-
dzi, stāstot arī par organizatoru problēmām. 

3. Apspriežot jautājumu, kā piesaistīt kalpotājus sa-
ietu organizēšanā, izskanēja ierosinājums cilvēkus par 
kalpošanu uzrunāt personīgi, jāiedrošināt, nepietiek ar 
grupas informēšanu par saietu. Normunds Be. dalījās ar 
savu pieredzi, ka viņš ir organizējis trīs grupu saietus un 
ir saskāries ar lielām grūtībām, jo saietu organizēšanai va-
jag uzticamu komandu, un tādu ir diezgan grūti izveidot.

Komiteja nolēma ieteikt katram grupas sekretāram 
noorganizēt vienu atklāto sapulci par tēmu “Saieti un 
kalpošana”. Ņemt līdzi uz Kalpošanas konferencēm 
vairāk grupas biedru, ne tikai vienu, kas var balsot. Uz-
runāt cilvēkus personīgi, iedrošināt viņus. Ņemt līdzi uz 
Kalpošanas konferencēm jaunatnācējus.

4. Nolēma izvirzīt Dienesta Saietu komitejas vadītāja 
amatam Danu no Rīgas, vietnieka amatam – Valdi B. no 
Rīgas.

6. Par nākamā gada Kalpošanas konferences Sa-
ietu komitejas vadītāju ievēlēja Kristīni no Rīgas, par 
komitejas vadītāja vietnieku – Dzintaru no Jūrmalas.

Nolēma atbalstīt nākamā gada Kalpošanas konferen-
ces tēmu “Sestā tradīcija”. 

Apspriežot iespējamās Kalpošanas konferences nori-
ses vietas, tika uzsvērts, ka telpām ir ļoti liela nozīme. 
2016.gada Kalpošanas konferenci nevar salīdzināt ar 
iepriekšējo gadu konferencēm, kas notika Siguldā, kur 
telpas nebija tik plašas. Mālpilī ir atsevišķas telpas ko-
miteju sēdēm, lielā zāle kopsapulcēm, kā arī konferen-
ces dalībnieki ir nodrošināti ar naktsmītnēm. Ierosināts 
arī nākamgad kalpošanas konferenci rīkot Mālpilī.

7. Apspriežot rotāciju Dienestā, izskanēja ierosinā-
jums – amatpersona trešajā gadā kļūst par “sponsoru”, 
kas ar savu pieredzi palīdz vadītājam un vietniekam.

Nolēma ieteikt: 
1) Visas Dienesta komitejas sastāv no divām perso-

nām – komitejas vadītāja un vietnieka, katru gadu rotē 
viena no tām.

2) Amatpersona trešajā gadā kļūst par sponsoru komi-
tejas vadītājam un vietniekam.

8. Diskutējot par balsošanu Dienesta sapulcēs, izska-
nēja ierosinājums, ka Dienesta sapulcēs jābalso tiem, kas 
kalpo Dienestā, jo viņiem ir pietiekama informācija. Ja 
komitejas vadītājs kaut kādu iemeslu dēļ nevar apmeklēt 
Dienesta sapulci, tad viņa vietā balso vietnieks ar notei-
kumu, ka viņam ir pietiekama informācija par Dienestā 
notiekošo. Nolēma ieteikt: balsstiesības ir tikai Kalpoša-
nas konferencē ievēlētām Dienesta amatpersonām.

9. Apspriežot priekšlikumus, kur rīkot 2017.gada va-
saras nometni, secināts, ka “Šķilas” pie Liepājas ir ļoti 
laba vieta vasaras nometnei, jo tuvu jūra. Arī bērniem šī 
ir droša teritorija. Diemžēl visus gribētājus nevar nodro-
šināt ar atsevišķām mājiņām.

Nolēma atbalstīt priekšlikumu 2017.gada AA vasaras 
nometni atkal rīkot “Šķilās” pie Liepājas.

KOMITEJU SAKARIEM AR 
SABIEDRĪBU, SADARBĪBAI 
AR PROFESIONĀĻIEM 
UN VĒSTS NEŠANAS KOORDINĒŠANAI 
APVIENOTĀ SĒDE

 Vada: Kristīne B. (Jēkabpils)
 Protokolē: Dzintra D. (Liepāja)
 Piedalās: 21 AA biedrs 

Vēsts nešana Latgales reģionā
Aivars E. ziņo par tikšanos ar sociālajiem darbiniekiem. 

Nav mūsu spēkos panākt, ka viņi pēc šādām tikšanās rei-
zēm kļūs aktīvi AA vēsts pielūdzēji, taču tiek plānotas šādas 
tikšanās arī nākotnē, tuvākā paredzēta 2016.gada 6.maijā 
Priekulē. Pasākumā AA biedri dalās pieredzē, tiek demons-
trēta filmiņa par AA, kā arī sniegtas atbildes uz daudziem 
jautājumiem par AA un 12 soļu programmu.

Kā iedrošināt alkoholiķi atnākt uz AA mazpilsētā 
(pieredze, ieteikumi)

Notika diskusijas un dalīšanās pieredzē. 
Edgars no Balviem: kā noturēt jaunatnācēju grupā? 

Grupa darbojas sešus mēnešus, sapulces apmeklē četri 
cilvēki. Grupai atbalstu sniedz Gulbenes un Madonas 
grupas. 

Edgars (Aizpute) aicina ar savu piemēru parādīt prie-
ku par dzīvi skaidrā.

Zintis (Ķekava): par AA uzzināju internetā, 60% soci-
ālo darbinieku neko nezina par AA.

Santa (Zaļenieki): grupa darbojas septiņus mēnešus, 
vietējie lielākoties esam divi cilvēki. Atbalstu sniedz 
viesi no Jelgavas grupām.

Mazo grupu mīnuss – netiek ievēroti principi, klibo 
izpratne par soļiem un tradīcijām. Tas mēdz novest pie 
grupu izjukšanas pēc pusgada.

Bieži mazpilsētās alkoholiķi baidās no atpazīstamī-
bas, tādēļ izvēlas apmeklēt sapulces citās pilsētās. Vaja-
dzīgs lielāks iedrošinājums nekaunēties no AA sapulču 
apmeklēšanas.
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Kristīne no Jēkabpils uzsver, ka darbā ar jaunatnācēju 
nepieciešama liela pacietība.

AA sapulču norise cietumos
Aldis J. informē, ka Liepājas cietumā sapulces ir mo-

tivētas; tās apmeklē trīs AA biedri. Notiek sponsorēšana.
Kristīne ziņo, ka AA sapulces notiek Iļģuciema un 

Brasas cietumā. Grupu dibināšanu  labprāt atbalstītu arī 
Centrālcietums un Jelgavas cietums. Šajā kalpošanā ār-
kārtīgi svarīga ir sapulču regularitāte un AA biedru at-
bildība. Brasas cietuma koordinators informē, ka svarīgi 
uzturēt pastāvīgu kontaktu ar cietumu administrāciju un 
darbiniekiem, ievērot AA tradīcijas.

Mūsu iespējas plašsaziņas līdzekļos 11.tradīcijas 
garā (ziņo Aivars E.)

Vērojama pozitīva tendence – anonimitātes ievēroša-
na plašsaziņas līdzekļos. Uzlabojas žurnālistu izpratne 
par to. Katrs AA biedrs ir atbildīgs par 11.tradīcijas ie-
vērošanu.

Par sadarbību ar ģimenes ārstiem (ziņo Juris E.)
Juris aicina, uzrunājot ārstus AA biedrus, lūgt dot pa-

domu, kā tuvoties viņu kolēģiem. Tas varētu notikt:
medicīnas valodā,
runājot personīgi,
informējot auditoriju profesionālo asociāciju saietos.
Juris apņemas informēt auditoriju profesionālo aso-

ciāciju saietos.

Par jaunām vizītkartēm Sadraudzībai un grupām 
(ziņo Orests)

Vizīkartes ieteicamas vienotā stilā, iespējams – me-
daļas formā. 

Priekšlikums – veidot dzīvesstāstus videoformātā jaunatnei.

Komitejas budžeta pieprasījuma pamatojums
Cietumā nav 7.tradīcijas. Bukleti un literatūra tiek 

pirkta no Krievijas AA.

Nākamā gada Kalpošanas konference
Par komitejas vadītāju ievēl Orestu, par vietnieku – 

Andi (Līgatne).
Atbalsta 2017.gada konferences tēmu “Sestā tradīcija”.
Iespējamā norises vieta – Mālpils.

Rotācija Dienestā
Atbalsta priekšlikumu, ka visas Dienesta komitejas 

sastāv no divām vai trīs personām un katru gadu rotē 
viena no tām.

Par Dienesta ieteikto kandidatūru Komitejas sa-
darbībai ar profesionāļiem vadītāja amatam

Komitejas sadarbībai ar profesionāļiem vadītāja ama-
tam iesaka Juri E.

Balsošana Dienesta sapulcēs
Balsojot nolemts ieteikt, ka Dienesta sapulcēs balss-

tiesības ir visiem, kas ieradušies.

APVIENOTĀ LITERATŪRAS KOMITEJAS, 
DIENESTA IZDEVUMA “VĪNOGA” 
UN AA INTERNETA MĀJASLAPAS 
DARBA GRUPAS SANĀKSME

 Piedalās: 21 AA biedrs (divdesmit no 
 Latvijas un viens Polijas AA pārstāvis)
 Vada: Ivars B. (Bauska)
 Protokolē: Sarmīte (“Vīnoga”)

1. Komiteja vienbalsīgi rekomendē konferencei ap-
stiprināt “Sekretāra rokasgrāmatu”, norādot, ka tie ir 
ieteikumi jaunai vai esošai grupai, jaunam sekretāram, 
kā vadīt sapulci. Konferences pozitīva lēmuma gadī-
jumā tā būs pirmā Latvijas AA oficiāli apstiprinātā li-
teratūra. Ideja aizgūta no ārvalstu grupas un pielāgota 
Latvijai.

2. Vienbalsīgi atbalstīja divu tulkojumu izdošanu 
latviešu valodā: 1. “Vēstījums pusaudžiem” (buklets 
ar bildēm) un 2. “Jaunieši un AA” (brošūra ar dzīves-
stāstiem). 

3. Akceptēja Ulda ideju veidot izdales materiālus, 
no kuriem divi jau iztulkoti: “Kā es šeit nokļuvu?” un 
“Tagad, kad esi pārtraucis”. Visi paredzēti vēsts nešanai 
detoksikācijas iestādēs, sociālajos dienestos u.c. 

Kad tie tiks izdoti, būs iespējams veidot “jaunatnācē-
ja paketi” – īsu informatīvu materiālu kopumu, ko iedot 
jaunatnācējam vai potenciālajam AA biedram.

4. Pēc diskusijām par “Vīnogas” izplatīšanu ārpus 
AA – bibliotēkās, ieslodzījuma vietās, sociālajās ies-
tādēs, nolēma līdz nākamajai konferencei uzzināt citu 
valstu pieredzi un šo jautājumu izskatīt nākamā gada 
konferences komitejā. Kornēlija kā Eiropas AA kal-
pošanas sanāksmes delegāte e-pasta sarakstē uzdos 
šo jautājumu citu valstu delegātiem un apkopos viņu 
pieredzi.

5. Noklausījāmies Polijas AA pārstāvja Ādama pie-
redzi par sponsorēšanu un apspriedām, vai un kāda AA 
literatūra ir par šo tematu.

Tā kā ir liela interese par dalīšanos pieredzē, kā 
sponsorēt, iesakām vasaras nometnē rīkot semināru par 
sponsorēšanu un lūgt Dienesta Saietu komiteju izskatīt 
šo jautājumu. Uldis piekrita šādu semināru vadīt. 

6. Valdis J.izklāstīs situāciju par AA literatūras nogā-
dāšanu bibliotēkām un lūgs grupu pārstāvjiem izveidot 
kontaktu sarakstu. 

7. Komiteja piekrita Literatūras komitejas budžeta 
pieprasījumam. Literatūras komitejas vajadzībām ne-
pieciešams 5500 eiro. Grāmata “Dzīvot skaidrā” šogad 
jau izdota. “12 soļi un 12 tradīcijas” šogad jādrukā. 
Tāpat šogad plānots izdot bukletus “Vēsts cietumnie-
kam”, “Vēstījums pusaudžiem” un “Jaunieši un AA”, 
kā arī jau pieminētos materiālus “jaunatnācēja pake-

KALPOŠANAS KONFERENCE
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tei”. Nauda nepieciešama “Ikdienas pārdomu” jaunajam 
tulkojumam un “Cietumu kalpošanas rokasgrāmatai”. 
Nepieciešams iepirkt no Amerikas “Lielo grāmatu” un 
bukletus, kurus nedrukājam Latvijā. Izdošanu gaida arī 
“Doktors Bobs un krietnie vecbiedri”.

8. Par rotāciju Dienestā bija komplicētas diskusijas, 
un pagaidām ir tikai viens secinājums: rotācija ir sva-
rīga.

9. Par balsstiesībām Dienesta sapulcēs viedokļi da-
lījās: 

četrpadsmit balsoja par to, ka Dienesta sapulcēs 
balsstiesības ir tikai Kalpošanas konferencē ievēlētām 
Dienesta amatpersonām, seši balsoja, ka tās ir jebkuram 
AA biedram, kas ieradies uz Dienestu.

10. Tā kā Ilze dažādu iemeslu dēļ lūdz nomainīt viņu 
Literatūras komitejas vadītājas amatā, iesakām konfe-
rencei šajā amatā apstiprināt Kornēliju, kas līdz šim bija 
Dienesta protokoliste. Ilze komitejā turpinās darboties, 
strādājot ar tekstiem.

11. Par nākamā gada Kalpošanas konferences vadī-
tāju ievēlēts Jurģis no Mālpils, vietniece – Astrīda no 
Siguldas.

12. Jautājumu par materiālu izveidi un tulkošanu 
par anonimitātes saglabāšanu interneta vidē nolēmām 
iekļaut nākamās konferences komitejas darba kārtībā. 
Līdz nākamajam gadam Literatūras komiteja, sazinoties 
ar Uldi un Rolandu, apzinās materiālus.

13. Klātesošie norādīja, ka mūsu mājaslapā nav in-
formācijas angļu valodā par Latvijas AA sapulcēm, kā 
arī latviskais sapulču saraksts nav viegli atrodams. Ivars 
S. aicina sūtīt ierosinājumus mājaslapas uzlabošanai un 
norāda, ka mājaslapa joprojām ir izveides procesā.

14. Nākamajā konferencē apspriežamie temati:
1) Par “Vīnogas” izplatīšanu ārpus AA – bibliotēkās, 

ieslodzījuma vietās, sociālajās iestādēs
2) Materiālu izveide un tulkošana par anonimitātes 

saglabāšanu interneta vidē
3) Pie ka vērsties AA biedram, kam ir ideja veidot 

elektronisku materiālu, piemēram, filmu? Dienestā? Li-
teratūras komitejā? Kāda ir idejas apstiprināšanas un fi-
nansējuma pieprasījuma procedūra?

4) Vai Dienestā ir nepieciešama atsevišķa Elektronis-
ko mediju komiteja?

No Konferences protokola izrakstīja Sarmīte

2017.gada Latvijas AA Kalpošanas
Konferences paredzamais norises

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

LATVIJAS  
AA DIENESTS 

1. Dienesta vadītājs Monvīds (Rīga) 
2. Dienesta vadītāja vietniece Mudīte* (Rīga)
3. Dienesta finansists (kasieris) Andris (Rīga)
4. Dienesta finansista vietnieki Alvis* (Salaspils) 

un Sandijs Ķ. 
5. Saietu darba grupas vadītāja Dana* (Rīga) 
6. Literatūras darba grupas vadītāja Kornēlija* (Rīga)
7. Protokoliste Anda* (Rīga)
8. Latvijas ‘Vīnogas” krievu izdevuma redaktore 

Jeļena* 
9. Latvijas “Vīnoga” latviešu izdevuma redaktore 

Sarmīte*
10. Darba grupas “Sakariem ar sabiedrību” vadītājs 

Aivars E.* (Jelgava)
11. Darba grupas “Sadarbībai ar profesionāļiem” 

vadītājs Juris* (Rīga) 
12. Vēsts nešanas koordinācijas darba grupas vadī-

tāja Kristīne (Līgatne) 

Revīzijas komisija: Sanita (Liepāja),  Viktors (Jel-
gava)*, Inga (Rīga, “Dārza grupa”)*

Delegāti braucieniem uz Ņujorku un Poliju*
Delegāti uz AA Pasaules kalpošanas sanāksmi 

Ņujorkā 23.10.-27.10.2016.: Aivars E. (Jelgava)* un 
Arvīds A. (Rīga)*. Alternatīvie delegāti: Kornēlija 
(Rīga)* un Valdis B. (Rīga)*

Delegāti uz Polijas Kalpošanas konferenci: Anato-
lijs (Jelgava) un Sanita (Liepāja)*

2017.gada Kalpošanas konference 
Vadītājs – Aldis (Liepāja)
Vadītāja vietnieks – Atis (Cēsis)*

------------
* Ievēlēti 2016.gada Kalpošanas konferencē

SAPULCES
Vasarā “Dienas grupas” (Rīga) sapulces sestdie-

nās nenotiks. Grupa pulcēsies otrdienās un ceturtdie-
nās ierastajā laikā un vietā. Pulcēšanos sestdienās gru-
pa plāno atsākt septembrī.

***
Siguldas AA grupai “Saule” jauna adrese: Sigul-

da, Rīgas iela 1. Tālr. 22136035.
***

Rīgas grupai “Надежда” (“Nadežda”) jauna 
mājasvieta: Lāčplēša iela 87, 3.stāvs, 304.kabinets 
(durvju kods – 14). Tikšanās laiki nemainās – pirm-
dienās un ceturtdienās no plkst.19.00 līdz 21.00. Kat-
ra mēneša pirmajā pirmdienā – atklātā sapulce.

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

pieejama pirmā Latvijas AA Kalpošanas Konferencē 
apstiprinātā literatūra: “Sekretāra rokasgrāmata” – ie-
teikumi AA sapulču un grupu darbības vadīšanai.
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Š.g. 28.maijā kārtējā Latvijas AA Dienesta sēdē 
piedalījās 15 AA biedri un mūsu pilnvarotā AA pār-
stāve nealkoholiķe Ilze S.

Darba kārtībā:
2016.gada kalpošanas konferences norise (ziņo Mon-

vīds D.)
AA grupu saraksta uzturēšanas aktualitātes (ziņo 

Monvīds D.)
2016.gada budžeta izpilde uz 01.05.2016. (ziņo And-

ris Ž.)
Reģionu principu ieviešana Latvijas AA struktūrā 

(ziņo Monvīds D.)
AA Kurzemes reģiona aktualitātes (ziņo Valdis B.)
Algota biroja darbinieka nepieciešamības izvērtēšana 

(ziņo Arvīds)
Par Latvijas suvenīra izgatavošanu Pasaules AA Kal-

pošanas konferencei (ziņo Aivars E.)
Nākamās AA Dienesta sēdes datuma noteikšana

Pēc trešās koncepcijas nolasīšanas Latvijas AA 
Dienesta vadītājs informēja par amatpersonu rotāciju 
Dienestā. AA Kalpošanas konferencē par Finanšu ko-
mitejas vadītāja vietnieku ievēlēts Alvis no Salaspils, 
par Saietu darba grupas vadītāju – Dana, par Komitejas 
sadarbībai ar profesionāļiem vadītāju – Juris E., par Ko-
mitejas sakariem ar sabiedrību vadītāju – Aivars E., par 
“Vīnogas” redaktori – Sarmīte (visi no Rīgas), par re-
daktores vietnieci – Jeļena no Ventspils, par Literatūras 
komitejas vadītāju – Kornēlija, par Dienesta protokolisti 
– Anda un par Dienesta vadītāja vietnieci Mudīte (visas 
trīs no Rīgas).

Dienesta vadītājs informēja par 2016.gada Kalpoša-
nas konferences norisi: šogad Kalpošanas konference 
pirmoreiz noritēja 23. un 24.aprīlī Mālpils profesionāla-
jā vidusskolā. Piektdien, 22.aprīlī, bija tikšanās Mālpils 
sociālajā dienestā ar policijas un bāriņtiesas pārstāvjiem. 
Konferencē pirmo reizi Latvijas AA vēsturē delegātiem 
tika izdalīti brošēti konferences materiāli. Paldies Jur-
ģim no Mālpils par palīdzību konferences organizēšanā! 
Konferencē valdīja īsta darba atmosfēra. Mālpils skolas 
telpas atļauj uzņemt praktiski neierobežotu dalībnieku 
skaitu; tika nodrošinātas telpas visām konferences ko-
mitejām. Piedzīvots arī vēsturisks brīdis: “Sekretāra ro-
kasgrāmatas” (ieteikumi AA sapulču un grupu darbības 
vadīšanai) apstiprināšana. Tā ir pirmā Latvijas AA Kal-
pošanas konferences apstiprinātā literatūra. 

Klātesošie atzinīgi izteicās par konferences norisi pēc 
plāna.

Ir vairāki priekšlikumi 2017.gada Kalpošanas konfe-
rencei:

• kalpošanas koncepcijas adaptēt Latvijas apstākļiem 
un pievienot bukletam;

• izdales materiālu brošūrā konferences delegātiem 
pēc koncepcijām ievietot Dienesta struktūru;

• konferences sākumā priekšā iznākt visiem Dienestā 

kalpojošajiem – lai grupu pārstāvji redz, kas tie ir par 
cilvēkiem, jo daudzi nezina Dienesta pārstāvjus;

• izgatavot suvenīrus – pildspalvas ar AA simboliku;
• nodēvēt konferences komitejas citādi, lai nejauktu 

ar Dienesta komitejām, piemēram, par darba grupām;
• uzsākt diskusijas par pāreju uz AA reģionu struk-

tūru;
• konferences tāmi nevirzīt apstiprināšanai konferen-

cē, jo par to atbild Dienests, bet Revīzijas komisija to 
pārbauda;

• konferences norises vietā ir klavieres. Būtu labi uz-
aicināt kādu mūziķi. Mālpils kultūras namā varētu arī 
uzvest skeču par AA tēmu;

• izveidot bukletu, kurā aprakstīts, kas katrai Dienesta 
amatpersonai jādara;

• par konferences komiteju vadītājiem un vietniekiem 
jāievēl cilvēki ar lielāku skaidrības laiku, ar pieredzi ko-
miteju darbībā;

• sekretariāts jāpārceļ no 1.stāva uz 3.stāvu;
• konferences sākumā katram dalībniekam jāpieceļas 

un jānosauc savs vārds un no kuras grupas viņš ir;
• vajag lielāku dalībnieka karti, lai varētu skaidri sala-

sīt, no kuras grupas ir konferences dalībnieks. 
Klātesošie apsprieda, vai ir nepieciešams latviskot 

koncepciju jēdzienus, un secināja: ja grasāmies pārdēvēt 
konferences komitejas, vispirms jādara tas un tikai tad 
var adaptēt koncepcijas. Tika norādīts, ka koncepcijas 
neaizvieto tradīcijas. Mums ir 9.tradīcija. Kāpēc vaja-
dzīgi mandāti – balso tie cilvēki, kas ir ievēlēti. 

Diskusija izraisījās par balsu skaitīšanas komisiju. 
Tika ierosināts to izveidot pirms konferences un iekļaut 
apmaksāto dalībnieku sarakstā. Un arī: tikko delegāts 
iziet no zāles, to reģistrē, un tad var zināt, cik delegātu 
paliek zālē. 

Latvijas AA Dienesta vadītājs Monvīds teic paldies 
visiem, kas palīdzēja Konferences organizēšanā un 
norisē.

AA grupu saraksts
Monvīds izskaidroja problēmu – kāda AA grupa pie-

teica nosaukumu, ko veidoja grupas dibinātāju vārdu 
pirmie burti, un nosaukums sanāca, maigi izsakoties, 
amizants. Jautājums: kā reģistrējam grupas sarakstā? 
Vai grupas reģistrēšana ir tikai pašas grupas atbildība un 
Dienests tajā neiedziļinās? 

Aivars norādīja, ka grupu sarakstā nav norādīts, kura 
ir slēgtā un kura ir atklātā grupa. Katrai grupai būtu jā-
pieraksta, kad ir slēgtās sapulces un kad ir atklātās. Ul-
dis ierosināja pielikt burtus: S – slēgtā, A – atklātā. 

2016.gada budžeta izpilde
Andris Ž. norādīja, ka par budžeta izpildi pagaidām 

grūti runāt, lielāka skaidrība būs pēc vasaras nometnes, 
bet var teikt, ka viss ir normas robežās. Ir pārsniegti AA 
Kalpošanas konferences plānotie izdevumi, bet iepriekš 
bija grūti prognozēt izdevumus, jo konference tika orga-
nizēta jaunā vietā. 

LATVIJAS AA DIENESTĀ

28.MAIJA SĒDĒ
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Attiecībā uz mērķziedojumiem tika norādīts: piemē-
ram, ja ziedo vispārīgi vasaras saietam, tad Saietu darba 
grupa lems, kā šo naudu izlietos. Savukārt, ja būs no-
rādīts konkrēts mērķis, piemēram, bērnu pieskatīšanai 
nometnē, tad šie līdzekļi tam arī tiks novirzīti. 

Monvīds ierosināja nākotnē virzīties uz to, ka tāmes 
pieņem komitejas. Tām ir sava finanšu kompetence. Ne 
viss jāapstiprina centralizēti ar Dienesta starpniecību. 

REĢIONU PRINCIPU IEVIEŠANA 
LATVIJAS AA STRUKTŪRĀ UN 
AA KURZEMES REĢIONA AKTUALITĀTES

Valdis B. informēja par š AA Kurzemes reģiona sa-
pulci Brocēnos š.g. 21.maijā, kurā viņš piedalījās kā 
novērotājs. Sapulces tēma – “Kalpošana AA grupās un 
pieredze jauno biedru sponsorēšanā”. 

Sapulcē apspriesta ideja 15.–17.jūlijā Priekules–Vaiņo-
des apkārtnē rīkot bērnu un jauniešu nometni 8–16 gadu 
veciem bērniem. Programmā: pārgājieni, stafetes, nakš-
ņošana teltīs, lekcija par atkarībām, rīta aplis, “Al-teen”. 

Dienesta pārstāvji izteicās par iecerēto nometni. Ide-
ja ir laba, bet nav saistāma ar AA vārdu. Ja tas būs AA 
pasākums, tad visa atbildība būs uz AA. Kas notiks, ja 
kāds bērns tiks ievainots, kāda būs mūsu atbildība? Šāda 
nometne nav AA kompetence. Kurzemes reģiona sapul-
cē organizatoram jautāts – kurš atbildēs par drošību no-
metnē? Atbilde: būšot uzraugi un arī mediķi. 

Valdis ziņoja, ka Kurzemes reģionā sprieda par finan-
sēm un atskaites formu. Nolēma atskaitē atsevišķi izdalīt 
grupu, individuālos un mērķa ziedojumus. Kasieri nepār-
vēlēja. Ir doma atvērt kontu. Saistībā ar konta atvēršanu, 
izvirzīts jautājums AA Dienestam: “Vai biedrība “Anonī-
mo Alkoholiķu Sadraudzība” var izveidot atsevišķu kon-
tu reģionam (Kurzemei, Zemgalei, Rīgai u.c.) un līdz ar 
to zem biedrības autonomu reģiona struktūrvienību?”

Dienestā klātesošie norādīja, ka 2000.gadā izlēma, ka 
jāizveido Latvijas AA Birojs, un atvēra kontu. Nolēma, 
ka grupas segs savus izdevumus un pārējo ziedos Sa-
draudzībai. Bet pašlaik tā nenotiek – daudzviet nauda 
tiek krāta ballītēm. Reģiona vadītājs/kasieris var atvērt 
kontu uz sava vārda, kā to dara grupās. 

Dienests lēmumu par šo jautājumu pagaidām nepie-
ņēma, norādot, ka bija doma reģionus reģistrēt kā struk-
tūrvienības un nepieciešams konsultēties. Kāda tagad ir 
Latvijas AA struktūra, un kāda būs pēc reģionu reģistrā-
cijas? Kas ir pieņemts vienā valstī, ne vienmēr ir pieņe-
mams citā. Kurzemes reģiona galvenais mērķis – palī-
dzēt tiem, kas joprojām cieš. Ja ir maz AA biedru, mēs 
nevaram veidot reģionu grupas. Piemēram, Lietuvā AA 
reģioni nav veidoti pēc ģeogrāfiskā principa, tur katrs 
reģions tika veidots ar aptuveni vienādu grupu skaitu. 

Latvijā patlaban izveidota viena reģionāla grupa. 
Kādi ir plusi un kādi mīnusi? Reģionu izveidošanas 
pluss – Kalpošanas konferenci varētu rīkot mazākās 
telpās, bet pirms jānotiek reģionu konferencēm. Ja kon-
ferencē piedalītos cilvēki, kam ir kalpošanas pieredze, 
tā noritētu raitāk. Patlaban ir pārpratumi par pārstāvnie-
cības principu, nav pieņemts lēmums, ka viens cilvēks 
pārstāvēs visu reģionu. Otrs pluss – saikne ar grupām, 

atvieglo komunikāciju starp grupām. Taču – vai Latvijas 
AA ir pietiekami cilvēku resursi, lai organizētu reģionu? 
Dažās grupās sapulces notiek diviem trim cilvēkiem. 
Konferencē par reģioniem jautājumu neviens neizvir-
zīja, vien Stendes grupas delegāts paziņoja, ka Stendes 
grupa nolēmusi izstāties no AA Kurzemes reģiona. Vai 
Latvijā jāsteidzas ar reģionu jautājumu? Varbūt lai pa-
liek viens reģions. Vai vajag mākslīgi veidot reģionus? 

Lietuvā katrā reģionā ir vidēji 17 grupas, un tās visas 
ir spēcīgas. Mums Latvijā nav tik daudz grupu. 

Klātesošie nolēma nākamajās Dienesta sēdēs turpināt 
apspriest šo jautājumu.

ALGOTA BIROJA DARBINIEKA 
NEPIECIEŠAMĪBAS IZVĒRTĒŠANA

Patlaban Latvijas AA Birojam nav vadītāja. Arvīds ir 
Biroja vadītāja pienākumu pildītājs, bet viņš vairs nevē-
las to darīt. Biroja kompetencē Latvijas AA mājaslapa 
(atbildīgais Ivars), “Vīnoga” (Sarmīte, Jeļena), informa-
tīvais tālrunis (Ainārs), grāmatvedība (SIA), kontu ap-
kalpošana (Arvīds), vēstuļu izsūtīšana, zīmogs (Arvīds), 
abonentkastīte (Raimonds), Uzņēmumu reģistrs (Ar-
vīds), e-pasts (Raimonds, Kaspars), biroja telpas (nolik-
tava), literatūras izplatīšana (Juris). Ja ir Biroja vadītājs, 
tad vajag atbilstošas telpas, jo tam vajadzētu uzturēties 
birojā noteiktas stundas, tā būtu ceturtdaļslodze. Pagai-
dām nav ideju, kas varētu uzņemties šo darbu.

Uldis par biroja vadītāju kalpojis bez maksas desmit 
gadus. Birojs bija jānodala no sapulcēm. Latvijas AA ne-
bija konta, nebija, kur sūtīt naudu. 2000.gadā grupas no-
lēma, ka jāveido Birojs un vajadzīgs biroja vadītājs. Pēc 
ugunsgrēka Strēlnieku ielā sāka īrēt telpas Brīvības ielā. 
Tā kā nevarēja atrast cilvēkus, kas dežurētu pie AA tele-
fona, Irēna par maksu pildīja šo pienākumu. Tad varēja 
piezvanīt, uzdot jautājumus. Pašlaik finansiālā situācija 
ir uzlabojusies – varētu īrēt telpas plašākam birojam. Vai 
grupas jutīs pietiekamu vajadzību atbalstīt šo ideju? Par 
to, vai vajag algotu Biroja vadītāju, vajadzētu lemt gru-
pām. Varbūt biroja vadītāja pienākumus varētu uzņemties 
kāds, kas beidzis aktīvās darba gaitas un atrodas pensijā.

Nolēma šo jautājumu turpināt apspriest nākamajā 
Dienesta sēdē, un 2017.gada martā par to vajadzētu bal-
sot konferencē. 

Par Latvijas suvenīra izgatavošanu Pasaules AA 
Kalpošanas konferencei 

Aivars parāda grāmatzīmi, kas bija mūsu 25 gadu 
jubilejas suvenīrs 2013.gadā Eiropas kalpošanas sanāk-
smē Frankfurtē. Uz Atlantu, ASV, tās bija līdzi Latvijas 
delegācijai, un daudzu valstu pārstāvji tās paņēma kā 
suvenīrus. Varētu konceptuāli palikt pie grāmatzīmes, 
tikai – ko uz tās drukāt? AA 12 soļu jauno redakciju vai 
AA lūgšanu latviešu valodā? Nolēma, ka uz grāmatzī-
mes būs lūgsna ar Latvijas ainavām – lauku skats, nevis 
Rīga. Nolēma drukāt 200 gab.

Nākamā AA Dienesta sēde 
Nākamā Dienesta sēde notiks rudenī. 

No Dienesta sēdes protokola izrakstīja Sarmīte
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AA KURZEMES REĢIONĀ

MŪS GAIDA
Es esmu atbildīgs...
Ja kāds sauc pēc palīdzības, es vēlos, lai AA 

vienmēr būtu tur. Un par to atbildīgs esmu es.
AA 5.tradīcija: Katrai grupai ir tikai viens 

mērķis – nest šo vēsti alkoholiķiem, kuri 
joprojām cieš.

INFORMĀCIJA GRUPĀM
* AA sapulces savās telpās vēlas redzēt 

Jelgavas cietums.
* Lūgums dalīties ar informāciju par dar-

bošanās un līdzdalības iespējām jūsu apkai-
mē esošajās ieslodzījuma vietās, reabilitāci-
jas centros, detoksikācijas nodaļās un tml.

* Ja ir nepieciešama informācija vai palī-
dzība (pieredze, bukleti utt.) – zvaniet: Kris-
tīne, tālr.26994028

GRUPU JUBILEJAS
Krāslavas AA grupa “S.O.S.” 2016.gada 
16.jūlijā plkst.16.00 svinēs gada jubileju. 
Laipni lūgti visi Latvijas AA! Kontaktin-

formācija: 29222857 (Juris E.).

***
Š.g. 30.jūlijā Jēkabpils AA grupas 

“Plostnieks” 15 gadu jubilejas pasākums.
Tas notiks viesu namā Rīgas–Daugavpils 
šosejas malā, pie norādes “Nereta 2 km” 

(redzama pūcīte ar grāmatu).
Jubilejas moto: “Ir daudz kas jādod,  

lai varētu ņemt.”
Reģistrācija no plkst.14.00,  

sākums plkst.15.00.
Kontaktpersonas: Aivars –  

tālr. 29484450; Ona – tālr. 26511093

***
Šā gada 17.septembrī Siguldas grupa 

“Saule” svinēs 20 gadu jubileju Siguldas 
“Vālodzēs” Sīkāka informācija par svinī-

bām sekos.

***
Valmieras “Stāvajiem krastiem” – 16
Valmieras AA grupa “Stāvie krasti” 

ielūdz 2016. gada 22. oktobrī plkst.18.00 
uz 16 gadu jubileju atpūtas un sporta 

centrā “Avoti” (www.avoti.com): atklātā 
sapulce, maratonsapulces, pirts,  

baseins un dejas.
Vēlamā dalības maksa – 7 eiro.
Ieteicams līdzi ņemt groziņus.

Tālr.: 29254552 (Jānis) un  
29445512 (Sarmis).

AA Kurzemes reģionālās starpgrupas darba sapulcē 2016.
gada 21.maijā Brocēnos piedalījās deviņpadsmit cilvēki, no 
kuriem septiņi pārstāvēja Kurzemes reģionu: divi bija no 
Liepājas grupām, pa vienam no Ventspils, Saldus, Aizputes, 
Priekules un Brocēniem.

AA Kurzemes reģiona sekretārs Andris izteica viedokli, ka no 
grupām aiziet biedri ar 1–5 gadu skaidrības pieredzi, nenesot vēsti 
tālāk. Iemesli, kāpēc daudzi pamet AA grupu katrā grupā ir atšķi-
rīgi. Daži no tiem: grupas attieksme, iekšējie konflikti, augšanas 
periodi, anonimitātes pārkāpšana u.tml. Ir priekšlikums biežāk sa-
pulcēs runāt par to, ka vēlams nodot savu skaidrības pieredzi tālāk, 
paliekot grupā un daloties savā pieredzē ar jaunatnācējiem un, pro-
tams, jau esošajiem biedriem.

Jaunpienācējiem vissvarīgākā ir pirmā tikšanās reize, to atzina 
visas grupas, un ir svarīgi jaunajiem biedriem ieteikt atnākt vismaz 
vēl divas reizes, lai saprastu, kas ir kas.

Jeļena no Ventspils informēja, ka rīko informatīvo tikšanos pro-
fesionāļiem š.g. 6.jūnijā Ventspilī.

Inārs no Priekules informēja par laivu braucienu jūnija pirmajās 
brīvdienās, šogad pieteikušies rekorliels skaits – 62 dalībnieki. Ie-
cerēts arī Priekulē rīkot jūlijā bērnu un jauniešu trīs dienu nometni 
AA biedru bērniem.

Andis no Liepājas informēja par Jāņu svinēšanu “Šķilās”.
Tika spriests par ceļa izdevumu finansēšanu jaunatnācējiem 

Kurzemes reģionā.
AA Kurzemes reģiona kasiere Dzintra atskaitījās par starpgru-

pas finansēm. Ar balsu vairākumu tika pieņemts lēmums saziedoto 
naudu uzskaitīt trīs daļās: grupu, individuālie un mērķziedojumi.

Jautājums par Kurzemes reģiona bankas konta (kā AA struktūrvie-
nības konta) izveidi tiek deleģēts izskatīšanai Latvijas AA Dienestā.

Pārstāve no Rīgas “Al-Anon” dalījās pieredzē par sapulcēm Sky-
pe, kas ir svarīgi cilvēkiem, kuri netiek uz sapulcēm, piemēram, 
jaunajām māmiņām vai slimības laikā u.tml.

Paldies brocēniešiem par viesmīlību!
Indra, alkoholiķe

Nākamā AA Kurzemes reģiona sanāksme notiks š.g. 
20.augustā plkst. 11.00 Zaņas pagastā (starp Skrundu un 
Ezeri). Sīkāka informācija sekos, sk. Latvijas AA mājaslapā.

AICINĀM KALPOT
Latvijas AA “Vīnogas” izdevumam krie-

vu valodā (četri numuri gadā) vajadzīgs ma-
ketētājs.

Interesentus zvanīt Ļenai - tālr.29514330.
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TREŠDIENA 03.08.2016.
no 13.00 Reģistrācijas sākums
16.00–17.00 Atklāšanas sapulce 
“Godīgums un uzticēšanās” (Mon-
vīds D.)
17.00–17.15  Pārtraukums
17.15–18.15 Atklāšanas sapulce tur-
pinājums
18.30–19.30 AA sapulce “Pirmie 
skaidrības mirkļi”
18.30–19.30 Pašizziņas nodarbība 
grupā “Bailes” – iepazīšanās (Sandra 
K.)
no 20.00 Vakariņas
20.30–22.00  Seminārs “12 soļi dzī-
ves dziedināšanai” (Dace D.)
no 22.00 Vakars pie ugunskura 
ar muzicēšanu un sadziedāšanos

CETURTDIENA 04.08.2016.
no 8.00 Brokastis
08.30–09.30  11. soļa meditācija 
(Irēna)
10.00–11.00  Seminārs par tradīci-
jām (Aivars E.; lielā zāle)
11.00–11.20 Pārtraukums
11.20–12.30 Seminārs par tradīci-
jām (Aivars E.; lielā zāle)
no 13.00 Pusdienas
16.00–18.00 Mācītājs Dainis Pan-
ders, “Uzticēšanās”
18.00–19.30 A A s a p u l c e  
“Kalpošana cietumos, detoksikāci-
jas iestādēs” (Kristīne)

18.00–19.30 Pašizziņas nodarbība 
grupā “Bailes” – grupas formēšana 
(Sandra K.)
no 20.00 Vakariņas
20.30–22.00  Seminārs “12 soļi dzī-
ves dziedināšanai” (Dace D.)
22.00–23.00 AA sapulce 

PIEKTDIENA 05.08.2016.
no 8.00 Brokastis
08.30–09.30 11.soļa meditācija (Al-
dis J.)
10.00–11.00  Seminārs par tradīci-
jām (Aivars E.; lielā zāle)
11.00–11.20 Pārtraukums
11.20–12.30 Seminārs par tradīci-
jām (Aivars E.; lielā zāle)
no 13.00 Pusdienas
14.00–15.30 AA sieviešu slēgtā sa-
pulce 
16.00–17.30 AA un “Al-Anon” ko-
pīgā sapulce “Sadraudzība un ģi-
mene” (Dace un Juris)
18.00–19.30 AA sapulce “Skaidrī-
bas rutīna. Vai tāda ir?” 
18.00–19.30 Pašizziņas nodarbība 
grupā “Bailes” – grupa slēgta (Sand-
ra K.)
20.00 Vakariņas
20.30–22.00  Seminārs “12 soļi dzī-
ves dziedināšanai” (Dace D)
21:30–2.00 Diskotēka, DJ Viktors 
(āra telts) 
22.00–02.00 AA maratonsapulces

SESTDIENA 06.08.2016.
no 8.00 Brokastis
08.30–09.30  11.soļa meditācija 
(Mareks K.)
10.00–11.00  Seminārs par tradīci-
jām (Aivars E.; lielā zāle
11.00–11.20 Pārtraukums
11.20–12.30 Seminārs par tradīci-
jām (Aivars E.; lielā zāle
no 13.00 Pusdienas. 
14.00–15.30 Seminārs par sponso-
rēšanu (Uldis D.)
16.00–17.30 AA sapulce ”Jauns un 
skaidrā” (Rolands B.)
18.00–19.30 AA sapulce “Cik ilgi 
jānāk uz sapulcēm?”
18.00–19.30 Pašizziņas nodarbība 
grupā “Bailes” - grupa slēgta (Sand-
ra K.)
no 20.00 Vakariņas
20.30–22.00 Seminārs “12 soļi dzī-
ves dziedināšanai” (Dace D.)
21.30–02.00 Karnevāls “Cirks at-
braucis”, DJ Uldis (āra telts)
22.00–02.00 AA maratonsapulces 

SVĒTDIENA 07.08.2016.
8.00 Brokastis
08.30–09.30 11.soļa meditācija (Ar-
vīds A.)
11.00–12.30 Noslēguma AA sapul-
ce “Šeit un tagad” (Mudīte O.; lielā 
zāle)  

Norises vieta: Nīcas novads, Nīcas pag., viesu nams “Šķilas” (www.skilas.lv);
pietura “Žvagiņi” maršrutā “Liepāja–Nīca”; 5 km no Liepājas pilsētas robe-
žas Klaipēdas virzienā
(100 km no Klaipēdas, 180 km no Jelgavas, 200 km no Rīgas, 300 m no jūras)

Nometnes laikā varēsiet piedalīties dažādās AA sapulcēs,
semināros, radošās darbnīcās, līksmoties diskotēkā un karnevālā,

baudīt sauli, dabu un jūru.

BŪSIM KOPĀ UN DALĪSIMIES
SAVĀ PIEREDZĒ,  

DZĪVESPRIEKĀ UN MĪLESTĪBĀ!
PROGRAMMA  Latvijas AA vasaras nometnei ģimenēm un draugiem

Latvijas AA
vasaras nometne ģimenēm  

un draugiem

2016.gada 3.–7.augustā

Vēlamais reģistrācijas ziedo-
jums: 8 EUR.

(Vēlamais nozīmē, ka drīkst zie-
dot gan mazāk, gan vairāk.)

Maksa par telts vietu: 4 EUR/
dnn (visas dienas 16 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 pašiem gatavot vir-
tuvē, un darbosies arī kafejnīca.

Varēs apmeklēt pirti ‒ par atse-
višķu samaksu.

Aicinām ziedot vasaras nometnei 
un bērnu pieskatīšanai ‒ būs profe-
sionālas auklītes (tāpat kā pērn)!

Informācija: 
 +371-29437594 (Valdis B.)

Guļvietu rezervēšana:  
+371-25458444  

(“Šķilu” saimniece)



12

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 MAIJĀ
“Dārza grupa”, Rīga 30 eiro
“Apziņa”, Rīga 20 eiro
“Sauleskalns”, Talsi 20 eiro
“Lāsīte”, Ventspils 10 eiro
“Atziņa”, Dobele 10 eiro
“Dzintarlāse ”, Liepāja 10 eiro
“Oāze ”, Rīga 50 eiro
“Pludiņš”, Bauska 10 eiro
“Piena ceļš”, Stende 70 eiro
“Magnēts”, Jelgava 10 eiro
“Imanta”, Rīga 110 eiro
“CM”, Madona 10 eiro
“Mazie brāļi”, Rīga 10 eiro

“Atkarīgie”, Jelgava 10 eiro
“12 un 12 ”, Rīga 20 eiro
“Pagrieziena punkts”, Rīga 5 eiro
“S.O.S.”, Krāslava 5 eiro
“Rīta grupa”, Rīga  25 eiro

Skaidrības jubilejas ziedojums
Andris, grupa “Imanta”, Rīga 19 eiro
Anonīms ziedojums 8 eiro
Anonīms ziedojums 10 eiro

Kopā maijā 472 eiro

PALDIES PAR ZIEDOJUMIEM! 

Zvanot uz  
AA informatīvo tālruni 

27333523
var saņemt informāciju par 
AA darbību, sapulču norises 

vietām un laiku.

GRUPU ZIEDOJUMI JŪNIJĀ
“Dārza grupa”, Rīga 30 eiro
“Sauleskalns”, Talsi 20 eiro
“Atkarīgie”, Jelgava 10 eiro
“Apziņa”, Rīga 20 eiro 
“Ausma”, Tukums 50 eiro
“Dārza grupa”, Rīga 120 eiro
“Lāsīte”, Ventspils 10 eiro
“Dzintarlāse ”, Liepāja 10 eiro
“Imanta”, Rīga 10 eiro
“Atziņa”, Dobele 10 eiro
“12 un 12 ”, Rīga 20 eiro
“Sala”, Salaspils 15 eiro
“Oāze ”, Rīga 20 eiro
“Magnēts”, Jelgava 10 eiro
“Nadezda”, Rīga 20 eiro

“S.O.S.”, Krāslava 5 eiro
“Mazie brāļi”, Rīga   5 eiro
“Piena ceļš”, Stende 100 eiro
“CM”, Madona 50 eiro
“Dubiltmuižas” līgotāji, Rīga 25 eiro
“Rīta grupa”, Rīga  20 eiro
“Pagrieziena punkts”, Rīga 5 eiro

Skaidrības jubilejas ziedojumi
Dzintra, Liepāja 12 eiro
Jānis, Dobele 8 eiro

Mērķziedojums 
“Dārza grupa”, Rīga – bērnu pieska-
tīšanai AA vasaras nometnē 180 eiro

Kopā jūnijā 785 eiro

SVEICAM 
JUBILĀRUS!
FEBRUĀRĪ
Solvita no Saldus – 13 gadi

MARTĀ
Valda no Saldus – 15 gadi

APRĪLĪ
Ivita no Stendes – 3 gadi
Pēteris no Stendes – 2 gadi

MAIJĀ
Oskars no Saldus – 10 gadi
Māris no Jēkabpils – 3 gadi
Andris K. no Rīgas – 1 gads
Inga R. no Rīgas – 3 gadi
Sergejs no Ventspils – 14 gadi
Irina no Ventspils – 12 gadi
Dzintra C. no Rīgas – 25 gadi
Astrīda no Rīgas – 7 gadi
Juris no Rīgas – 25 gadi

JŪNIJĀ
Mārtiņš B. no Rīgas – 1 gads
Valentīna no Rīgas – 5 gadi
Ingvilda no Rīgas – 1 gads
Martiņš no Rīgas – 1 gads
Guntars no Rīgas – 1 gads
Jānis no Dobeles – 8 gadi
Rihards no Saldus – 8 gadi
Reinis no Stendes – 5 gadi
Alberts no Rīgas – 10 gadi
Vladislavs no Rīgas – 25 gadi
Māris no Rīgas – 13 gadi
Irēna no Rīgas – 25 gadi
Juris K. no Rīgas – 16 gadi

Sveicam arī tos, par kuriem grupas 
nesniedza ziņas!

MŪS AICINA

Ungārijas AA saiets š.g. 22. \–24. jūlijā Miškolcā, kas esot ērti sasnie-
dzama no valsts galvaspilsētas Budapeštas gan ar auto, gan ar sabiedrisko 
transportu. Būs iespēja rīkot AA sapulces angļu valodā.

***
EURYPAA – 7. Eiropas jaunu personu anonīmo alkoholiķu saiets šovasar 

no 19. līdz 21.augustam notiks Bātā, Lielbritānijā. Sīkāka informācija: www.
eurypaa2016.org.

***
Mūs aicina uz Nīderlandes AA saietu š.g. 19-21. augustā Eilspeitā, Nīder-

landē.
***

Angļu valodā runājošo AA saiets Berlīnē š.g. 2.–4.septembrī. Temats 
“Keep comming back” (Turpini nākt!).

Būs pieejams sinhronais tulkojums angļu valodā visiem galvenajiem ru-
nātājiem.

Iepriekšēja reģistrācija: www.berlinAAconvention.com 
Brošūras un pasākumu detalizētu programmu varat meklēt arī http://

aa.org.lv/notikumi/.
***

Š.g. 10.–11. septembrī notiek 6.starptautiskais forums “АА на ББ” 
jeb “Анонимные Алкоголики на Берегах Балтики” (“Anonīmie al-
koholiķi Baltijas krastos”)!

Norises vieta 34 km no Kaļiņingradas, J.Smirnova vārdā nosauktajā bērnu 
atveseļošanās nometnē Baltijas jūras krastā Svetlogorskā.

Sīkāka informācija Kaļiņingradas AA mājaslapā: www.39aa.ru.


