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ATCERAMIES

DZĪVES JĒGA IR DZĪVOT
Viņš bija mūsējais. Viens no pir-
majiem Latvijas AA Dienesta va-
dītājiem, “Vīnogas” idejas autors 
un aizsācējs, pēdējā laikā ilggadējs 
AA informatīvā tālruņa koordi-
nators, klātesošs gandrīz visās AA 
aktivitātēs. Viņš – Andris S. no 
Jūrmalas, kuru šogad, 25 skaid-
rības gadā esot, pavadījām 
mūžībā. Neilgi pirms tam 
vienojāmies par “Vīnogas” 
pirmsākumu stāstu. Nepa-
spējām. Taču redakcijas 
portfelī kopš 2004.gada  
jūnija nepublicēta gulēja  
Daces D. saruna ar Andri, kad 
viņa skaidrības laiks bija 12 gadi, 
9 mēneši un 25 dienas. 

 Dace: Kā uzzināji, kas ir Anonīmie Alkoholiķi, un 
ienāci AA?

Andris: Reiz es gāju pie dakteres dispanserā. Un 
viņa ieminējās, ka Latvijā ir parādījies AA, teica gan, 
ka tur nekā prātīga neesot. Nolēmu – došos uz sapulci, 
taču sanāca tā, ka vēl ieslīgu dzeršanā. Sieva, mamma, 
darba devējs un radinieki man ieteica kodēties. Un, lai 
mani liktu mierā, gāju it kā kodēties, jo to jau neredz, 
vai esmu kodējies vai ne. Dakteris Brokāns, ko pazi-
nu jau desmit gadus, ieteica iet uz grupu un piedalīties 
sapulcē. Ka tā ir AA grupa, viņš neteica, bet es to no-
jautu (dakteris Brokāns ir AA krusttēvs Latvijā, viņš 
sāka visu šo lietu “bīdīt”). Aizgāju. Šad tad tur iegrie-
zos, iepazinos ar dažiem cilvēkiem. Īstas izpratnes par 
to, kas AA notiek, toreiz man nebija. Sapratu tikai tik 
daudz, ka AA ir kaut kas labs un ka tas var man līdzēt. 
Bet tad sākās kārtējais plosts – man beidzamais. At-
žirdzis skaidri zināju, ka jādodas uz AA. Zināju, kur 
notiek sapulces, un zināju, ka man tās ir vajadzīgas. Tā  
1991.gada 25.augustā atkal atnācu uz AA, un nevis tā-
pēc, ka sieva vai darba devējs gribēja, lai es nedzeru, 
bet es pats vairs negribēju dzert. 

D: Kāds tev bija pirmais iespaids par AA? 
A: Pirmā sapulce nebija tāda, ka ļoti gribētos iet vēl. 

Bija atbraucis kāds amerikānis un ar trīs tulku starp-
niecību piedalījās sapulcē. Tas, kurš mācēja tulkot, 
bija krievs. Un bija kāds ārzemju latvietis, kas nepra-
ta krieviski. Tā sākās četrkārša tulkošana. Sapulce bija 
ne šāda, ne tāda, bet tas ir mans subjektīvais vērtējums. 
Droši vien 99% dalībnieku tā šķita normāla. Man trau-
cēja četrkāršais tulkojums: no angļu uz krievu, no krie-

vu uz latviešu. Bet, tā kā man tā īsti vairs 
nebija, kur iet, paliku.

D: Tā jau saka, ka programma ir vien-
kārša un katram, kas to vēlas, apgūstama, bet da-

žiem liekas, ka viņi ir pārāk gudri šai programmai. Varbūt 
tas traucēja?

A: Tā bija mana pirmā sapulce. Pagāja vismaz trīs 
gadi, līdz sāku izjust programmu. Saprast – varbūt arī 
drusku ātrāk. Pirmie AA literatūras tulkojumi parādījās 
pirms Lielās grāmatas izdošanas latviešu valodā. Mār-
tiņš J. teica: “Man ir iztulkoti Soļi, vai gribi palasīt?” 
Līdz tam bija tikai krievu valodā. Tā kā man grūti la-
sīt krieviski, domāju: cik forši, es izlasīšu latviski, un 
man viss būs skaidrs. Neatceros, kurš Solis tas bija – 
otrais vai trešais? Es izlasīju un tāpat neko nesapratu. 
Es vēl nebiju tam gatavs. Tobrīd mans galvenais panā-
kums bija tas, ka nedzēru. Kāda tajos gados bija mana 
garīgā izaugsme, pateikt nevaru, drīzāk ļoti minimāla. 
Galvenais bija nedzert. Uzturēju sevī nedzeršanu. Ne-
dzēru, bet dzīvoju “sausā”. Man negribējās dzert, bet 
nebija arī attīstības. Tomēr neatkarīgi no tā kaut kādas 
lietas sāka kārtoties. Man radās kopības sajūta, bija, ar 
ko parunāt, padalīties. Tas man bija trūcis – parunāt tieši 
par šo problēmu. Iepriekšējā pieredze ar narkologiem 
un citiem jaukiem cilvēkiem, mediķiem, kas varbūt ļoti 
gribēja man palīdzēt, beidzās vienkārši ar to, ka iedeva 
man kaut kādas tabletes vai ieteica labi ēst un atpūsties 
svaigā gaisā, un tamlīdzīgi. Pietrūka izrunāšanās. Savu-
kārt aiziet pie psihologa pietrūka prāta vai kaut kā cita, 
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varbūt viņu tajā laikā bija ļoti maz. Es vairs neatceros, 
kāpēc. Izrunāšanās izpalika, un AA es to guvu.

D: Tikai tad, kad man bija aizritējuši četri gadi skaid-
rā, sapratu, ka biju tuvu tam, lai “norautos”, ka Soļi 
jāsper cits pēc cita un ka Soļi ir atveseļošanās. Kā tev 
veicās ar Soļiem? 

A: Ne tik vienkārši kā amerikāņu filmās. Tur rāda, 
ka Džons nedzer. Smits saka: “Džons nedzer, pagājušajā 
mēnesī viņš veica 12 soļus.” Protams, esmu tiem gājis 
cauri. Par katru Soli man ir spriedums. Kaut ko esmu 
darījis, bet teikt, ka tas Solis ir iziets, un viss – tā es ne-
varu teikt ne par vienu Soli. Jo ik pa laikam atceros vēl 
kaut ko tādu, ko biju aizmirsis pašanalīzē vai attiecību 
kārtošanā. Vienkārši biju aizmirsis kaut kādas situācijas, 
līdz, piemēram, 13.skaidrības gadā dažas pēkšņi atce-
rējos. Neviena no šīm situācijām mani nenomāca, nav 
manī nožēlas (varbūt vajadzētu būt), taču es arī netīk-
sminos par saviem piedzīvojumiem. Vairāk vai mazāk, 
viss tomēr ir nokārtots: attiecības ar cilvēkiem, parādi. 
Esmu arī izanalizējis cēloņus, kuru dēļ man tik ļoti gri-
bējās dzert, kamēr citi darīja kaut ko citu. Man vienkār-
ši gribējās dzert, vienkārši “pieliet ģīmi”. Es runāju par 
dzeršanas sākumu, beigās bija citādi. 

D: Ko tu dari, lai uzturētu skaidrību?
A: Dzeršanas vietā var likt tikai sapulces. Ne teātri, 

ne citu kultūras veidu, ne sportu. Tikai sapulces! Savu 
attīstību! Ko es daru skaidrībā? Es vienkārši dzīvoju. Es 
necīnos. Kad es cīnījos (pat neatceros, kad tas bija), bija 
ļoti smagi. Tagad es vienkārši dzīvoju. Dzīves jēga ir 
dzīvot. To esmu pieņēmis. Neesmu nonācis līdz situāci-
jai, ka man gribētos dzert. Ir bijis draņķīgi, ļoti draņķīgi, 
bet palīdz sapulces, vai varu ar kādu vienkārši parunāt. 
Beigu beigās, ja nav ne vienas, ne otras šīs iespējas, es 
varu vienkārši sev pateikt, kas es esmu. Es zinu savu 
stāvokli. Domas par dzeršanu man nenāk prātā, tāpēc ka 
es zinu, kas es esmu un kur es esmu. Ļoti skaidri.

D: Teici, ka sākumā gribēji ārstēties, gāji uz AA, tad 
kriti atpakaļ.

A: 1991. gada 25. augusts ir mana pirmā skaidrības 
diena, tad sāku nākt uz AA. Tā paša gada februārī vai 
martā, es, uzzinājis adresi, biju dažās sapulcēs, bet es 
nebiju skaidrā. To es nekādi negribu saistīt ar savu AA 
laiku. AA es esmu nevis no marta, bet no 25. augusta. 
Pirms tam es vienkārši atnācu uzzināt adresi. Es taču 
nevaru ieiet Universitātē, pēc pieciem gadiem iestāties 
un teikt, ka es mācos kopš tā gada, kad biju tur tikai 
iegājis. Es mācos kopš tā laika, kad iestājos. Tāpat ir ar 
AA. Mans AA laiks ir kopš tā brīža, kad sāku regulāri 
iet uz sapulcēm un dzīvot skaidrā. Pirms tam man bija 
informācija, un tas arī viss.

D: Ko tu teiktu cilvēkam, kas pirmo reizi atnācis uz 
sapulci?

A: Lai nāk uz sapulcēm ilgāku laiku. Nevar spriest 
pēc vienas sapulces. To es salīdzinu ar grāmatu lasīša-
nu. Draugs prasa draugam: “Kāpēc tu nelasi grāmatas?” 
Viņš atbild: “Es vienu izlasīju. Tur jau nekā nav.” Ar 
sapulcēm ir tieši tāpat. Ļoti daudzas sapulces varbūt nav 
visai izdevušās, dažas ir pat ļoti neizdevušās. Varbūt ir 
slikti apmeklētas sapulces. Cilvēks atnāk pirmo reizi, 

bet tur ir divi vai trīs cilvēki, un tie paši bez sevišķas 
pieredzes. Un jaunatnācējam neliekas interesanti. Vai 
pretēji – ir ar ļoti lielu pieredzi. Jaunatnācējs var nodo-
māt: divi ir atnākuši, katram desmit gadu skaidrība, ko 
tad es tur ar savu pirmo skaidrības dienu darīšu. Varianti 
var būt dažādi. Tiem, kas dzīvo Rīgā, ir iespējas. Var 
aiziet uz vienu, otru, trešo grupu paklausīties. Sava vieta 
kaut kā jāatrod. Nevar tā: man nepatīk grupa A vai B, 
tāpēc es neiešu vispār. Jāizstaigā A, B, C, D un E grupa 
un tad jāizlemj. 

Es tā nopietni sāku apmeklēt grupu “Apziņa”. Pēc 
tam Jelgavas Aivars ar domubiedriem nodibināja grupu 
“Mazie brāļi”, un es ilgāku laiku gāju tikai uz “Mazajiem 
brāļiem”. Tad mainījās ģimenes apstākļi, vēl kādam bija 
līdzīga situācija, un mēs, trīs cilvēki, sanācām Jūrmalā 
(faktiski esmu jūrmalnieks, bet es tur nedzīvoju). Bija 
Teiksma no Jūrmalas, Ivars no Jūrmalas un es, Andris, no 
Jūrmalas. Mēs dibinājām grupu “Plosts”. 

D: Jūs bijāt arī pirmie, kuri sapulcējās baznīcas tel-
pās. Kāda bija mācītāja attieksme?

A: Ļoti pozitīva. Viņš jau zināja par AA. Mēs gan 
domājām: kā nu būs, kad aizies trīs cilvēki un teiks: 
“Mēs esam alkoholiķi, mums vajag telpas.” Bet saruna 
bija ārkārtīgi īsa. Mācītājs ienāk, uzrunājam viņu. Viņš 
saka: “AA – tā ir laba lieta. Lūdzu! Draudzes priekš-
nieks nokārtos tehniskos jautājumus.” Sagaidījām drau-
dzes priekšnieku, kas izrādījās mans skolasbiedrs. Tam 
arī bija nozīme. Arī tam, ka mācītājs bija jau piekritis. 
Atrisinājām kvadrātmetru jautājumu un nedaudz vēlāk 
vienojāmies arī par samaksu. Sākums izrādījās grūts. 
Bezmaz vai pierunājām, lai kāds atnāk uz sapulci, – lai 
nezaudētu sarunātās telpas. Jo mēs – Teiksma, Ivars un 
es – varējām pulcēties arī Rīgā, mums tobrīd Jūrma-
la nebija īpaši vajadzīga. Taču nevarējām atkāpties, jo 
Baznīca bija nākusi pretī, iedevusi telpas. Sākumā pie 
mums brauca no Rīgas, no Tukuma, arī no Jelgavas, pēc 
tam arī no daudz tālākām vietām. Pēc gada viss nosta-
bilizējās: ik reizi sapulcējās pieci seši cilvēki, neatkarīgi 
no atbraucējiem. Nevar teikt – pamatsastāvs, bet vien-
kārši atnāk tik daudz. Lai gan gadās jau visādi, vasarā 
kādu reizi ir tikai divi.

D: Kāda ir tava attieksme pret AA Tradīcijām?
A: Man gribas teikt tā, kā sacīja kāds mūsu brālis, 

kas ilgāku laiku gājis jūrā. Viņš sacīja: “Man bija ļoti 
vienkārši, kad atnācu uz AA. Es gari neprātoju. Es visu 
to pieņēmu kā jūrā. Ja ir rakstīts, ka jādara tā, tad nav ko 
prātot, ka varētu izdarīt varbūt citādāk. Jo tas ir uzraks-
tīts iepriekš, tātad cilvēki to jau izbaudījuši un zina, kā 
jādara.” Tieši tāpat ir ar AA. Man pilnīgi pietiek ar to, 
kas uzrakstīts. Tas ir jādara! Cits jautājums – cik daudz 
es izdaru. 

Es ievēroju Tradīcijas, man tās ļoti patīk. Piemēram, 

AA nav mērķa – sagatavot 
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par mūsu galveno mērķi, arī Trešā tradīcija – vienīgais 
nosacījums. Tātad Trešā un Piektā tradīcija – grupas gal-
venais mērķis. Tās ir manas mīļākās tradīcijas. Parasti 
tā ir mana iebilde, ja kāds grupā sāk bīdīt citas lietas, 
kas uz AA īpaši neattiecas vai neattiecas vispār. Vai sāk 
deklarēt, ka reizēm var pa druskai iedzert. Ne pa kluso, 
bet augstos svētkos. Tad es vienmēr atgādinu, ka AA nav 
tāda mērķa – sagatavot cilvēku, lai viņš varētu reizēm 
iedzert. Mērķis ir skaidrība. Tāpat par grupas vienotību. 

Vēl vadlīnijas. Tās veidojušās no pieredzes, ievērojot 
Tradīcijas un Soļus. Tās arī cenšos ievērot.

D: Nekas nevar rasties bez augšanas grūtībām. Do-
māju, ka mums jāapzina pagātnes kļūdas. 

A: Grūti pateikt par kļūdām. Ik pa brīdim tās vienkār-
ši parādās. Ir bijušas kļūdas saistībā ar pagrabiņu (Lat-
vijas AA un grupa “Apziņa” pirmajos gados pulcējās 
pagrabtelpās Strēlnieku ielā 1b, – red.). Mēs izīrējām 
telpas, lai segtu daļu īres maksas, kas bija samērā aug-
sta. AA izīrēja telpas mūsu cilvēkiem, kas bija pazīsta-
mi. Jau tajā laikā man tas nelikās sevišķi labi, bet nau-
das trūka. Cilvēki redzēja, ka kāds samaksā par telpām, 
vismaz lielu daļu, līdz ar to mazāk iemeta kasē. Tā bija 
antiseptītā tradīcija, kas grāva Septīto tradīciju. Es arī 
piedalījos tās graušanā, jo piekritu telpu izīrēšanai. Un 
ilgus gadus visi uzskatīja, ka saņemtā nauda pilnībā sedz 
īres maksu. Viss mainījās, kad pagrabs izdega, tātad AA 
attīstībai ugunsgrēks tur bija nepieciešams. Tolaik, kad 
pagrabs izdega, es negāju uz “Apziņu”, bet apmeklēju 
sapulces Jūrmalā. Līdz atkal devos uz Strēlnieku ielu. 
Tur viss bija nokūpējis. Degusi laikam bija viena telpa, 
taču viss bija nokvēpis, ritēja remontdarbi, kas pagrabi-
ņa telpā bija gandrīz pabeigti. Tika vākta nauda remon-
tam un īrei. Tā kā īrnieks bija aizgājis, bija jāsavāc pēc 
iespējas vairāk ziedojumu. Un jāteic, ka parādā mēs ne-
palikām. Tātad bija arī kaut kas pozitīvs. Tā tam acīm-
redzot bija jābūt. 

D: Kāds ir Tavs novēlējums mums – anonīmajiem al-
koholiķiem?

A: Būt skaidrā, protams. Bet skaidrību augstākā pa-
kāpē. Nevis vienkārši nedzert, bet dzīvot skaidrā. Tā ir 
cita pakāpe. Ne tikai skaidrība no alkohola, bet vispār 
skaidrība par to, ko tu gribi. 

D: Vai tu esi sasniedzis to skaidrību, kad zini, ko gribi? 
A: Dzīves jēga ir dzīve. Ir lietas, ko es gribu, – es ne-

runāju par materiālo. Es gribu dvēseles mieru. Patiesībā 
esmu dvēseles mierā jeb tuvu tam lielāko savas dzīves 
daļu. AA – tas ir dzīvesveids. Ar vārdiem es to nemaz tā 
nemāku izstāstīt. Jau kur tas laiks, kopš vispār nedomā-
ju, ka esmu AA, ka esmu alkoholiķis un tāpēc te dzeršu, 
te nedzeršu, te iešu, te neiešu. Man ir programmā, ka 
iešu uz AA. Ka svinēšu, piemēram, Jāņus kādā mūsu 
pulkā Talsos. Man nav citu variantu, piemēram, ka va-
rētu braukt uz pasākumu, kas varbūt ir ļoti interesants, 
bet tur vienkārši nebūs mūsējo. Esmu programmēts uz 
mūsējiem. Ja tas būtu darba pasākums vai mani būtu 
ielūdzis kāds cilvēks, tad es nedomātu, ka esmu alko-
holiķis. Lai viņi tur dzer, es nedzertu. Tomēr es labāk 
jūtos mūsējo vidū. Man reizēm ir grūti saprasties ar cil-
vēkiem, kas domā ikdienas kategorijās: tur ir darbs, tur 
ir kaut kāda nauda, tā jāsapelna, jāskrien nezin uz ku-

rieni. Naktī drusku paguļ un no rīta atkal uz darbu. Man 
patīk kontaktēties ar cilvēku, kas ir bijis darbā un pēc 
tam sapulcē. Tad man ir par ko parunāt. Ar mūsējiem 
saruna ir pilnīgi citāda, AA cilvēkiem ir pilnīgi cita filo-
zofija. Man vajag mazliet dziļuma, ja tas tā pārāk skaļi 
neskan. Mani neinteresē vienkāršas sarunas. Ja kādam 
prasa: “Kā tev iet?” – tad neinteresē, ja viņš atbild: “O, 
man iet labi.” Un skrien tālāk. Ja es jautāju, kā otram 
iet, mani interesē, vai viņam ir kārtībā ģimenē, darbā vai 
mīlestībā. 

D: Kādas ir tavas attiecības ar Augstāko spēku?
A: Elementāras, kā kristietim. 

D: Tu paļaujies?
A: Cenšos pilnībā paļauties. Ne vienmēr varbūt tas 

izdodas, reizēm es aizmirstu par Dievu, bet esmu ten-
dēts uz to. Eju arī baznīcā. Varbūt ne pārāk regulāri. Uz 
sapulcēm noteikti eju biežāk. Katrā ziņā man tas ir va-
jadzīgs. 

D: Teic, ka paša spēkiem alkoholiķis var noturēties 
skaidrā piecus, sešus gadus, ilgāk – paļaujoties uz Aug-
stāko spēku.

A: Man nebija turēšanās, jo man negribējās dzert. 
Es vienkārši nedzēru apmēram trīs, trīsarpus gadu. Tai 
laikā neko sevišķi nesapratu ne no Soļiem, ne no pro-
grammas. Bija kādi trīsarpus gadi skaidrības, kad man 
pavērās domāšana un es sāku saprast. Tagad nevaru tieši 
pateikt, kā tie faktori darbojās tobrīd. Varbūt uz baznīcu 
sāku biežāk iet, uz sapulcēm, varbūt ar kādu no AA pa-
runāju. Visticamāk, ka tas viss sasummējās. 

D: Vai uz baznīcu gāji jau pirms AA?
A: Gāju, jā, bet tur man arī tā diezgan greizi gājis. 

Ja tagad reizēm aizmirstu par Dievu, tad toreiz aizmir-
su diezgan ilgstoši. Tā jau vārdos es piesaucu: “Ak, 
Dievs!”, bet tāda nopietna noskaņa aiziet uz baznīcu un 
pameditēt vai palūgt – tāda man bija ļoti, ļoti reti. Parasti 
aizgāju tad, kad biju atkal kārtējos podus nogāzis – tad 
nav īsti kur likties un jāiet pasēdēt baznīcā. Es nezinu, 
vai tolaik es vispār dzirdēju, ko kāds runā baznīcā. Es 
vienkārši tur gāju un kaut ko lūdzos. Tagad es saprotu, 
ka vienkārši nebiju gatavs ne kaut ko lūgt, ne meditēt. 
Varbūt, ka es vienkārši tur mazu brīdi apstājos. 

Esmu aptvēris, ka vajag ik pa brīdim apstāties. Man 
nav pieņemams – uz priekšu, uz priekšu, nepārtraukti 
uz priekšu. Ja mani visu laiku rauj, es nepārtraukti esmu 
cilvēkos, notikumos, tad es pazaudēju savu atrašanās 
vietu, nesaprotu, kur esmu. Man vajag brīdi būt vienam 
ar savām domām. Sēžu vai nu baznīcā, vai jūras krastā, 
vai mājās pie priedes. Es to saucu vienkārši par prasmi 
apstāties. Viens variants ir svētdienā aiziet uz dievkal-
pojumu. Ja to nevar, tad kaut vai svētrītu radio no rīta 
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reizi trīs mēnešos,  
nevar sevišķi augt
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paklausīties. Vienkārši, mierīgi paklausīties. Bez kaut 
kādām ārkārtīgi gudrām, globāla mēroga atziņām. Tā 
vienkārši, sev. Māka apstāties – tā ir vērtība. 

D: Patlaban veidojas ļoti daudz jaunu grupu. 
A: Dod, Dievs, lai visas izdzīvotu. Pēc Tradīcijām 

personības ir it kā otrajā vietā, galvenais ir principi. Bet 
sākumā ir vajadzīgas personības. Nepietiek ar informā-
cijas lapiņu pie sienas vietā, kur notiek sapulces. Ir va-
jadzīgas personības, kas tās apmeklē. Esmu noteikti par 
jaunām grupām. Lai dibina, protams. Nekad jau iepriekš 
nevar izvērtēt un pateikt – darbosies vai nedarbosies. 
Piemēru diezgan daudz bijis, kad ir aizgājušas sapulces 
un arī nav aizgājušas, lai gan bijuši visi priekšnoteiku-
mi. Jāveido, tad redzēs, kā iznāks. Man prieks, ka cilvē-
ki darbojas, kaut kas notiek. 

D: AA literatūrā ir teikts: ja kādam kaut kas nepa-
tīk, viņš nodibina savu grupu, no tās savukārt veidojas 
cita – tā ir tā augšana. Tā ir tā vēsts nešana. Varbūt 
nemaz nav tik labi, ja grupai, kas ilgi darbojas, atvases 
neriešas. 

A: Nezinu, vai tas, ka cilvēkam nepatīk kaut kas gru-
pā un viņš aiziet dibināt savu grupu, ir labākais variants. 
Durvju aizciršana aizejot parasti ne par ko labu nelieci-
na. Es gan nezinu gadījumu, ka kāds būtu aizskrējis no 
kādas grupas un veiksmīgi nodibinājis citu grupu. Mē-
ģinājumus to darīt gan zinu. Kad sāku nākt uz AA, bija 
domubiedru grupa – tie, kas skaidrā dzīvoja visilgāk. 
Man tad bija kādi divi mēneši skaidrības, vecākajiem 
bija kādi trīs gadi; bija arī tādi, kuriem bija pusgads. Ve-
cākie par mani saka: “Jādibina jauna, tā nevar, kā viņi.” 
Un kaut ko mēģināja dibināt, taču nekas nav iznācis. 
Taču es zinu gadījumus, kad citādi domājošie izveido 
grupu un tā darbojas paralēli. 

Ir bijuši mēģinājumi dibināt grupu “Tiem, kam pieci 
gadi un vairāk”, varbūt pat kāda sapulce notika. Arī man 
ap to laiku bija pieci gadi skaidrības, bet es tur neaizgā-
ju. Un tā viss arī palika. Varbūt to vajag, varbūt nevajag. 
Man personīgi nevajag.

Man ļoti patīk Ivara teiktais: “Ko vēlēt Dienestā? 
Dienestā vajag vēlēt neapmierinātos. Tie, kas visu laiku 
burkšķ. Tos visus vajag ievēlēt Dienestā. Un viss būs 
kārtībā.” Vienmēr ir burkšķētāji – par tālu jābrauc, par 
cietu gulēšana, tur nebija ūdens vai pirts nebija noorga-
nizēta, mūzika bija slikta… Nekas viņiem nepatīk. Šāds 
cilvēks jāievēl Saietu komitejā, lai darbojas. Es izvairos 
kritizēt pasākumus, jo ļoti labi apzinos: ja pats neesmu 
piedalījies organizēšanā, nav ko kritizēt. 

D: Kurš tev bija labāks, kurš sliktāks skaidrības gads? 
A: Trīsarpus bija, kad sāku domāt. Varbūt arī pirms 

tam drusku domāju, bet pēc trīsarpus gadiem domāša-
na pozitīvu virzienu ņēma, pavērās kaut kādi pozitīvi 
apvāršņi, uz visu lūkojos drusku citādi. Tālāk bija visā-
di – kāpumi un kritumi, bet caurmērā viss gāja pozitīvā 
virzienā. Man reāli iestājās dvēseles miers. Nav tā, ka 
esmu izlasījis, ka tādam mieram jāiestājas, un esmu to 
pieņēmis. Vienkārši tas iestājās, taču tas nav absolūti ne-
mainīgs. Nav tā, ka dvēseles miers man ir vienmēr. Tas 
iestājās, kad bija nodzīvoti deviņi, desmit gadi skaidrā. 
Tad notika lūzums. Pirms tam man bija salīdzinoši tāds 
diezgan juceklīgs periods. Astoņu deviņu gadu skaidrī-

bā man īsti nebija, ko teikt. Ja tagad man ir vismaz viena 
vai divas atziņas pa visiem gadiem, tad tas bija brīdis, 
kad es neko nevarēju pateikt. Sapulcēs maz runāju; ja 
arī runāju, tad diezgan samocīti, kaut kā jocīgi jutos. Tas 
nebija nekādi saistīts ar materiālām lietām un ne ar dar-
bu. Es kaut ko darīju, kaut ko pelnīju. It kā nedzīvoju 
slikti, bet sapulcēs man nebija, ko teikt. 

D: Un tagad tev ir, ko teikt?
A: Tagad reizēm ir. Ja ir, kas klausās.

D: Esmu dzirdējusi, ka jaunatnācējiem, kas šaubās, vai 
viņam jānāk uz AA sapulcēm, tu sakot: “Ej un dzer vēl.” 

A: Skatoties no situācijas. Ir jaunatnācēji, kas vi-
siem spēkiem cenšas provocēt un pierādīt, ka dzert ir 
labi. Ja viņš to tik ļoti cenšas pierādīt, tad lai pierāda 
līdz galam – lai iet un dzer. Lai redz, cik ilgi var tā 
dzert, cik skaista tā dzeršana ir. Tādi gadījumi ir bijuši, 
bet parasti es tā nedaru. Ja kāds ir atnācis uz sapulci 
un pēc tam pazudis, tad gan nosaku: “Tam vēl jādzer.” 
Ļoti reti es saku: “Ej un dzer.” Tikai tad, kad tiešām 
redzu, ka cilvēks gaida, ka es visiem spēkiem centī-
šos pierādīt, cik labi ir dzīvot skaidrā. Un tad es viņu 
pārsteidzu un saku: “Nē, vecīt, ej un dzer! Ja tev tik 
ļoti patīk – dzer, tas ir ļoti skaisti.” Dzērāja mūžs ir arī 
skaists. (Smejas.) Bet tas ir grūts, šausmīgi grūts. Tas 
arī ir iemesls, kāpēc es pārtraucu dzert, – tāpēc, ka ir 
grūti. Es vienkārši biju noguris.

D: Vai nedzērāja mūžs ir viegls?
A: Viegls. Es pat nevaru salīdzināt. Vispār tās ir dažā-

das dzīves. Bija karš, un tagad ir miers. Pa vidu ir barikā-
des, cietoksnis vai aizsarglīnija. Un nevar lēkāt pāri bari-
kādēm – hop! – un pāri. Šauj uz to pusi, pārlec atpakaļ, 
utt. Kurā barikāžu pusē tad tu esi? Dzeršana ir nopietna 
lieta. Kad pārnāc uz šo pusi, kļūsti par savējo. Un tad ir 
jāpaliek šai pusē, vismaz jācenšas. Ar pirmo vai otro pie-
gājienu. Bet tā nemitīgi lēkāt – tur nekas nebūs. Varbūt ir 
izņēmumi. Visiem likumiem ir izņēmumi. Varbūt.

Pēdējā laikā pierakstu telefona numuru, kad cilvēks 
pirmoreiz atnācis uz sapulci. Pēc sapulces piezvanu un 
pajautāju, vai viņš atnāks uz nākamo. Un ik pa brīdim 
piezvanu un pajautāju, kā viņam klājas. Un mēs šādas 
tādas lietas arī pārrunājam, lai gan sponsors es neesmu. 
Protams, ir cilvēki, ar kuriem es runāju ļoti daudz. 

Vispirms jānoturas pašam, labi jājūtas, jānāk uz sa-
pulcēm, jābūt skaidrā. Jo, ja tu esi AA, bet nepilnvei-
dojies, tas ir grēks, manuprāt, viens no lielākajiem. Jo 
AA ir īsta Dieva dāvana. Tā jāizmanto, ja Dievs dod. 
Un, ja Viņš ir teicis, ka tev jānes šī ideja tālāk, tad 
tā jādara. Savukārt, ja tu nedarbojies, tu nevari nest. 
Mums ir tādi biedri – es negribu teikt par viņiem neko 
sliktu –, kas nedarbojas pilnvērtīgi. Viņi saka: nekur 
jau nav teikts, cik bieži jānāk uz sapulcēm, es nāku 

AA ir Dieva dāvana.  
Tā jāizmanto



REĢIONOS

DERĪGS PASĀKUMS
Novembrī Latvijas AA Sadraudzībai apritēs jau 28 gadi. 

Pa šo laiku grupām ir uzkrājusies liela pieredze, un tajā dalī-
ties ar citām grupām vismaz laiku pa laikam ir gandrīz tikpat 
pašsaprotami kā AA biedriem dalīties katram savā pieredzē. 
Tam noder gan ikgadējās grupu kalpošanas konferences, gan 
seminārs par tradīcijām, kas pirmoreiz notika šogad vasaras 
nometnē. Taču grupu darbību veicina arī lokālākas grupu pār-
stāvju sanākšanas, kāda šogad bija Zemgales apvidus un citu 
AA grupu konsultatīvā tikšanās 10. jūnijā Jelgavā, Stacijas 
ielā 13, grupas “Magnēts” sapulču telpās. Piedalījās grupu 
pārstāvji no Bauskas, Dobeles, Olaines, Rīgas, Jūrmalas un 
Jelgavas, kopskaitā 19 cilvēki no astoņām grupām.

Tikšanās reizē vispirms iepazināmies un tad klātesošie iztei-
cās par ievadjautājumu “Kas kalpošanā man šķiet visgrūtākais 
no tā, ko es vēl neesmu darījis?”.Pēc tam sekoja grupu dalīša-
nās pieredzē (8-10 min.) par šādiem jautājumiem:

1. Vai jūsu grupas sapulces notiek regulāri un vismaz 
reizi nedēļā?

2. Vai sapulcēs tiek lasīta preambula (kas mēs esam), 
grupas pašas “kārtības rullis”, sākums no Lielās grāmatas 
5. nodaļas “Mēs reti esam sastapuši cilvēku, kurš, ejot pa 
mūsu ceļu...”, Soļi un Tradīcijas, ieteikts ievērot Septīto 
tradīciju, nolasīts epilogs jeb nobeigums? Vai pamēģinājāt 
lietot Sekretāra rokasgrāmatu, kas tika ieteikta grupu pār-
stāvju konferencē Mālpilī?

3. Vai grupā ir pieejama literatūra, un vai sapulcē lasa ci-
tus fragmentus no literatūras un vai tie tiek pārrunāti? Kurai 
no grāmatām sapulcēs pievēršat lielāku uzmanību?

4. Vai grupā ir tikai grupas vadītājs, kas mainās vai ne-
mainās daudzus mēnešus un gadus, vai arī grupā ir vismaz 
vadītāja vietnieks vai komiteja, kas sastāv no trim līdz pie-
ciem cilvēkiem, un ko katrs šajā komitejā dara? Grupas 
vadītājs, kasieris, saimnieks, grupas pārstāvis vai tml. Vai 
informācijai lietojat bukletu “AA grupa”? Ja ir komiteja, 
pastāstiet par rotāciju pēdējos pāris gados, ja tāda ir bijusi 
visās vai kādā no kalpošanas pozīcijām.

5. Cik bieži notiek organizatoriska satura jeb “grupas 
apziņas” sapulces?

6. Vai katrā sapulcē tiek pieminēts, varbūt grupas kārtības 
rullī, ka, ja ne tuvumā, tad vispār Latvijā ir iespējams garīgais 
sponsors darbā ar Soļiem un vismaz pagaidu sponsors tuvu-
mā, kurš atbildēs uz jaunatnācēja jautājumiem?

7. Cik jaunatnācēju bijis grupā gada laikā? Jums ir viņu 
telefona numurs?

8. Kad bijusi publikācija par AA vietējā avīzē? Vai raks-
tāt AA “Vīnogai”?

9. Vai grupai ir labi tā, kā ir, vai arī grupa gribētu at-
tīstīties, bet kaut kā nespēj? Vai jūs iekļautos citā grupā, 
ja kāds cits to veidotu jūsu pilsētā, vai arī šiem cilvēkiem 
noteikti jāiet pie jums? Vai jūs priecājaties par citu grupu 
alkoholiķu viesošanos jūsu sapulcēs, un vai tādas reizes ir 
sākums kādām, kaut nelielām pārmaiņām, vai arī nostipri-
nās pārliecība, ka jūsu grupā viss ir lieliski?

Pēc šādām runām visi bija vienisprātis, ka nākamā šāda 
veida tikšanās jārīko vēl šogad. Nolēmām to realizēt turpat, 
tātad Jelgavā, Stacijas ielā 13, piektdien, 14. oktobrī plkst. 
20.00 (pēc grupas „Magnēts” sapulces), un tā ilgs 1,5–2 stun-
das, vienojoties par darba kārtību. 

Aivars E., tālr. 29276358
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regulāri – reizi trīs mēnešos. Tiešām, cilvēks nāk un 
viņš nedzer, taču viņš ne ar vienu nekontaktējas. Trīs 
mēneši bez sapulcēm tomēr ir ilgs posms. Šis cil-
vēks stāv uz vietas, varbūt pat iet atpakaļ. Nākot uz 
sapulci reizi trīs mēnešos nevar sevišķi augt. Ir jānāk 
biežāk, jāizmanto šī Dieva dāvana. Es domāju, ka 
tas ir svarīgs moments – Divpadsmitais solis. Vēsts 
nešana. Varbūt tas ir skaļi teikts, bet tas varētu būt 
mans dzīves uzdevums. Sākot nākt uz AA, pirmajā 
vai trešajā gadā es vēl nebiju izdomājis – lūk, tas 
būs mans dzīves uzdevums, nu es glābšu citus alko-
holiķus. Tā vienkārši izveidojies. Es dzīvoju skaid-
rā, esmu kopā ar citiem cilvēkiem, tie man kaut ko 
paprasa, es savukārt paprasu kaut ko viņiem, it kā 
nedomājot, un iznāk, ka es palīdzu vienam otram cil-
vēkam. Diezgan daudziem esmu palīdzējis tieši vai 
netieši, pasākumus organizējot vai projektus realizē-
jot. Ir svarīgi, ka darot nevajag sev izvirzīt kaut kādu 
mērķi – lūk, šo darīšu tikai tāpēc, lai palīdzētu cilvē-
kiem. Tad nekas neiznāks. Tam jābūt dzīvesveidam. 

D: AA dzīvesveids mūs paņem. Esam AA, esam 
skaidrā, dzīvojam pēc AA programmas un palīdzam 
citiem.

A: Jā. Kā jau teicu – sākot nākt uz AA, man nebija 
nekādu tālejošu plānu, nekā. Es atnācu, lai nedzertu. 
Man nebija nekādas programmas. Es zināju, ka vien-
kārši eju uz sapulcēm un nedzeru. Es nezināju, vai 
dzeršu rīt vai pēc mēnešiem. Man nebija tādas domas. 
Es vienkārši gāju. Tad es iesaistījos drusku kaut kur 
citur, un tā tas skaidrības laiks auga un arī pieredze 
auga. Galvenais, auga pieredze un vēlēšanās reizēm 
padalīties ar to.

D: Jā, ja stāvam uz vietas, tad mēs krītam atpakaļ. 
Bet, ja ejam uz priekšu, tad ir progress. “Mēs tieca-
mies drīzāk uz garīgu progresu nekā uz garīgu pilnī-
bu.” 

A: Par pilnību es nemaz nerunāju. Progress ar da-
žām pieturām. Tā varētu būt. Ik pa brīdim vajag pie-
stāt un novērtēt savu stāvokli.

LATVIJAS AA DIENESTĀ

Š.g. 24.septembrī no plkst.11.00 līdz 15.00 Brīvī-
bas gatvē 237/2, dienas centra “Rīdzene” telpās – 
ieeja ēkas pagalmā esošajā arkā (blakus Vidrižu 
ielai 3) notiks Latvijas AA Dienesta sēde.

PAREDZĒTĀ DARBA KĀRTĪBA
Ceturtā koncepcija (lasa Monvīds D.).
Atskaite par 2016.gada Vasaras saieta norisi (ziņo 

Valdis B.).
Biedrības statūtu pilnveidošana (ziņo Monvīds D.).
Algota biroja darbinieka nepieciešamības izvērtē-

šana (ziņo Arvīds A.).
Par gatavošanos Pasaules AA kalpošanas konferen-

cei ASV (ziņo Aivars E. un Arvīds A.).
AA Kurzemes reģiona aktualitātes.

Laipni lūgti visi Latvijas AA biedri, kurus inte-
resē Dienesta darbs!
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12. SOLIS

Es esmu atbildīgs...
Ja kāds sauc pēc palīdzības,
es vēlos, lai AA vienmēr būtu tur.
Un par to atbildīgs esmu es.

Aicinām AA grupas ievērot 5. tradīciju “Katrai gru-
pai ir tikai viens galvenais mērķis – nest šo vēsti alko-
holiķiem, kuri joprojām cieš”.

MŪS GAIDA:
Piektdienās plkst. 09.30–11.30
Iļģuciema cietumā Rīgā, Tvaikoņu ielā 3
Koordinatore: Kristīne 26994028

***
Trešdienās plkst. 10.00
Liepājas cietumā Liepājā, Dārza ielā 14-16
Koordinators: Aldis 29116567
Lai varētu apmeklēt cietumā notiekošās AA sapul-

ces, nepieciešama speciāla Ieslodzījuma vietu pārval-
des atļauja un pase. Par atļaujas saņemšanas iespējām 
un sapulces norises kārtību var uzzināt, sazvanoties ar 
koordinatoru.

***
Pirmdienās un ceturtdienās plkst. 19.00–21.00
AA grupā “Oāze” Ārstniecības centra telpās Rīgā,
Vecmīlgrāvja 5. līnijā 26
Koordinatori: Juris 29222857, Pēteris 29248541
Šajās AA grupas sapulcēs to klasiskajā izpratnē at-

bilstoši AA 12 tradīcijām ir iespēja dalīties savā pie-
redzē ar atveseļošanās programmas pacientiem, kuri arī 
tās apmeklē.

***
Trešdienās plkst. 15.30
Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centra Narko-

loģiskās palīdzības dienesta stacionārā Rīgā, Tvaika 
ielā 2

Koordinators: Vladimirs 29575780
Tā ir iespēja brīvā sarunā dalīties savā pieredzē ar 

Detoksikācijas nodaļas pacientiem. Pulcēšanās un saru-
nas parasti norit nodaļas ēdnīcā un ilgst 1−1½ stundas.

Optimālais apmeklētāju skaits: 3−5 cilvēki.

***
Diena/laiks – iepriekš saskaņojot
Bētlemes žēlsirdības mājā Rīgā, Katoļu ielā 14
Koordinatori: Andrejs 26903982, Ruslans 29804336
Rehabilitācijas centrā ir iespēja dalīties skaidrības 

pieredzē ar trūcīgajiem, atkarībās un grūtībās nonāku-
šajiem.

Iepriekš jāsazvanās ar koordinatoru un jāsaskaņo ap-
meklējuma laiks.

Ja ir nepieciešama informācija vai palīdzība (pie-
redze, bukleti utt.), zvanīt Kristīnei – tālr. 26994028

AA KURZEMES REĢIONĀ

AA Kurzemes reģiona starpgrupas darba sapulcē 
2016. gada 27.augustā Nīgrandes pagasta “Kalnos” 
piedalījās septiņi cilvēki: divi no Zaņas (Saldus no-
vads), viens no Aizputes, četri no Ventspils (divi no 
klātesošajiem – “Al-Anon” pārstāvji).

Pēc atklātās sapulces “Manas skaidrības vasara” no-
tika AA Kurzemes reģiona starpgrupas darba sapulce. 
l Kasiera pārvēlēšana tika atlikta uz nākamo sapulci, 

jo nebija kvoruma. 
l Ventspils grupa uzņēmās iniciatīvu uzaicināt uz nā-

kamo tikšanās reizi Māri Ķ. 
l Zaņas pagastā izveidota jauna grupa “Skaidrība”. 

Ar nepieciešamo literatūru jauno grupu nodrošinās AA 
Kurzemes reģiona starpgrupas sekretārs Andris.
l Grupu pieredze un priekšlikumi:
- pārstāvis no Ventspils dalījās pieredzē par sapulcēm 

cietumos, jo viņš tā atradis ceļu uz AA un jaunu cerību 
nākotnē;

- AA Kurzemes reģiona starpgrupas sekretārs Andris 
informēja par starpgrupas sapulču nozīmi – pateicoties 
tām, ceļu uz AA ir atraduši trīs cilvēki;
l Arī “Al-Anon” biedri dalījās pieredzē par savu ga-

rīgās attīstības ceļu un grūtībām.
Paldies jaunajai grupai “Skaidrība” par viesmīlību! 

Nākamā AA Kurzemes reģiona starpgrupas sa-
pulce notiks š.g. 19.novembrī plkst. 12.00. Sīkāka 
informācija par norises vietu Latvijas AA mājaslapā

Indra, alkoholiķe

Latvijas “Al-Anon”
25 gadu 
jubilejas konference

2016.gada 8.oktobrī plkst.14.00-22.00
Jūrmalā, Strēlnieku prospektā 38

Sīkāka informācija mājaslapā  
www.alanon.org.lv (sadaļā “Jaunumi”).
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Esi uzrakstījis rakstu? Gribi ieteikt tēmu,  
par ko rakstīt? Vēlies paziņot par aktualitātēm 

savā grupā? Raksti e-pastā aa@aa.org.lv, un 
“Vīnogas” veidotāji ar Tevi sazināsies.

AICINĀM

SAPULCES
Saldus novadā izveidota jauna AA grupa “Skaid-

rība”. Sapulces notiek divas reizes mēnesī – otrajā un 
ceturtajā svētdienā plkst.12.00 Saldus novada Zaņas pa-
gastā, Avotu ielā 4. 

Kontakttālrunis: Ivars 20383222, Ingūna 28770228; 
e-pasts: ir0912@inbox.lv

***
AA grupas “Pagrieziena punkts” sapulces krie-

vu valodā notiks otrdienās no plkst.19.00 līdz 20.15 
Katoļu ielā 14 (Bētlemes žēlsirdības māja), Rīgā, otrā 
stāva 1.telpā. Tālr. informācijai: 26155461 (Arturs), 
20204010 (Andrejs)

***

Liepājas AA grupa “Dzintarlāse” mainījusi sa-
pulču norises vietu. Tagad sapulces notiek Stendera  
ielā 5 (Vācu biedrības nams) pirmdienās un piektdienās 
no plkst.18.00 līdz 19.30. 

Kontaktpersonas: Valdis 26332320, Inga 29634958; 
aa.liepaja@inbox.lv

***
Salaspils AA grupai “Sala” mainīts sapulces sāku-

ma laiks. Tagad sapulces sākas plkst. 19.00. Vieta ne-
mainās - Salaspils novada sociālajā centrā Skolas ielā 7 
(pretī “Maxima”), Salaspilī.

***
AA grupas tiek lūgtas ziņot par izmaiņām sapulču 

norisē (vieta, laiks, informācijas tālrunis), rakstot uz 
aa@aa.org.lv vai zvanot 27333523.

“DARI  
LĒNĀM,  
BET DARI”

12.11.2016.
Baložu pilsētas kultūras centrā, Skolas ielā 4
(no centra – 12 km, no Rīgas robežas – 4 km)
Reģistrācijas sākums plkst. 14.00.

Pasākuma laikā varēsiet apmeklēt AA sapulces,  
“Al-Anon” sapulci un atpūtas vakaru (mūzika, dejas). 

Kafejnīca strādās līdz plkst. 23.30.
Paredzēts sapulču tulkojums krievu valodā (lai klau-

sītos tulkojumu, jums nepieciešams radioaparāts vai 
mobilais tālrunis, kurā ir iespēja austiņās dzirdēt radio).

Vēlamais reģistrācijas ziedojums – 6,00 €.
Uz Baložiem (līdz pieturai “Skola”) no Rīgas centra 

kursē 23. autobuss.

Kontaktpersona Dana Z., tel. +371 26411682
Par naktsmītnēm interesēties:
Astrīda T., tel. +371 29334859, e-pasts: dignaja2@

inbox.lv

Būsiet mīļi gaidīti!  
Priecāsimies, ja pievienosieties mums!

Līdzi jāņem prieks par skaidrību, kurā dalīties ar 
tuviniekiem, draugiem un viesiem!

PROGRAMMĀ
No plkst. 14.00 reģistrācija
15.00–16.30 Svinīgā atklāšanas sapulce 
16.30–17.00 Kafijas pauze
17.00–18.30 AA slēgtā sapulce 
17.00–18.30 “Al-Anon” sapulce 
18.30–19.00 Kafijas pauze 
19.00–19.45 Koncerts
20.00–24.00 Maratonsapulces
20.00–24.00 Atpūtas vakars un dejas

Maratonsapulces
20.00–24.00 latviešu valodā 
20.00–24.00 krievu valodā 
20.00–21.30 Iespējama sapulce angļu valodā

AICINĀM PIEDALĪTIES!

28  
gadi!



GRUPU JUBILEJAS
AA Rīta grupas 1001. (viens tūkstotis pirmā) sapulce  

notiks 2016.gada 24.septembrī plkst.9.00.  
Tēma: “TŪKSTOŠ UN VIENAS SAPULCES STĀSTI”  

Aicinām dalīties ar savu stāstu visus, kas kaut reizi ir piedalījušies kādā no 
tūkstoš sapulcēm, kā arī tos AA, kas tās vēl nav baudījuši.  

Paredzēta torte, iespējama dziedāšana, bez salūta, jo suns var sabīties.

***
5.oktobrī plkst.19.00 Talsu grupa “Sauleskalns”  
atzīmēs 22 gadu jubileju. Svinīgā sapulce notiks  

multifunkcionālās nodarbības telpās,  
Zvirgzdos-1, Laidzes pag., Talsu nov.

Sapulce atklātā. Brauciet ciemos!
Info: Normunds - 28620882.

***
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).

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

jas AA Kalpošanas Konferencē apstiprinātā literatūra: “Sekretāra rokasgrā-
mata” – ieteikumi AA sapulču un grupu darbības vadīšanai. 

8

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 JŪLIJĀ
Grupu ziedojumi
“Dārza grupa”, Rīga 30 eiro
 “Ausma”, Tukums 100 eiro
“Lāsīte”, Ventspils 10 eiro
“Apziņa”, Rīga 20 eiro
“Sauleskalns”, Talsi 20 eiro
“Atveseļošanās ceļš ”, Liepāja 100 eiro
“Dzintarlāse ”, Liepāja 10 eiro
“Vindava”, Ventspils 20 eiro
“Izvēle”, Rīga 10 eiro
“Nadežda”, Rīga 10 eiro
“Atkarīgie”, Jelgava 10 eiro
“Magnēts”, Jelgava 10 eiro

“Atziņa”, Dobele 10 eiro
“Piena ceļš”, Stende 100 eiro
“Oāze ”, Rīga 20 eiro
“Krustceles”, Ķekava 30 eiro
“S.O.S.”, Krāslava 5 eiro
“Atrisinājums ir”, Ikšķile 70 eiro

Skaidrības jubilejas ziedojumi
Reinis no Stendes 5 eiro
Daina 18 eiro

Kopā jūlijā 608 eiro

PALDIES PAR ZIEDOJUMIEM! 

Zvanot uz  
AA informatīvo tālruni 

27333523
var saņemt informāciju  

par AA darbību,  
sapulču norises  
vietām un laiku.

GRUPU ZIEDOJUMI
AUGUSTĀ
Grupu ziedojumi
“Mazie brāļi”, Rīga   5 eiro
“Dārza grupa”, Rīga 30 eiro
“Sauleskalns”, Talsi 20 eiro
“Apziņa”, Rīga 20 eiro
“Atkarīgie”, Jelgava 10 eiro
“Dzīve”, Olaine 20 eiro
“12 un 12 ”, Rīga 20 eiro
“Lāsīte”, Ventspils 10 eiro
“Ausma”, Tukums 200 eiro
“Imanta”, Rīga 10 eiro

“Dzintarlāse ”, Liepāja 10 eiro
“Nadežda”, Rīga 10 eiro
“Magnēts”, Jelgava 10 eiro
“Atziņa”, Dobele 10 eiro
“Oāze ”, Rīga 20 eiro
“Rīta grupa”, Rīga  25 eiro
“Pagrieziena punkts”, Rīga 5 eiro
“Piena ceļš”, Stende 100 eiro
 “S.O.S.”, Krāslava 5 eiro

Skaidrības jubilejas ziedojums
Jānis no Dobeles 2 eiro

Kopā augustā 542 eiro

SVEICAM 
JUBILĀRUS!
JŪNIJĀ
Ilze K. no Rīgas – 1 gads 

JŪLIJĀ
Indra no Dobeles – 9 gadi
Inese no Jēkabpils – 10 gadi
Vladislavs no Rīgas – 7 gadi
Ilze Ķ. no Rīgas – 11 gadi
Kornēlija no Rīgas – 5 gadi
Vita no Rīgas – 7 gadi
Zintis no Rīgas – 20 gadi
Jānis no Rīgas – 8 gadi
Astra no Rīgas/Salaspils – 22 gadi
Anita no Rīgas/ASV – 8 gadi

AUGUSTĀ
Māris no Jēkabpils – 1 gads
Jānis no Dobeles – 2 gadi
Indra no Siguldas – 4 gadi
Gita T. no Rīgas – 10 gadi
Rolands B. no Rīgas – 2 gadi
Valdis A. no Rīgas – 11 gadi
Aivars E. no Rīgas – 27 gadi
Juris no Rīgas – 11 gadi
Inta no Rīgas – 13 gadi
Ingūna no Rīgas – 5 gadi

Sveicam arī tos, par kuriem grupas 
nesniedza ziņas!


