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28  
gadi! Būsiet mīļi gaidīti LATVIJAS AA 

28 gadu jubilejas pasākumā
2016.gada 12. novembrī. 

Hevijs skaidrā dzīvo divus gadus. 
Viņam vēl nav trīsdesmit, pagāt-
nē daudz dzeršanas un dzērumā 
sastrādātu muļķību. 

Hevijs stāsta: – Tas bija pirms diviem gadiem, kad, 
atnācis uz AA, es beidzu dzert. Man patika, ka katrs 
stāstīja fragmentu no sava dzīvesstāsta, daloties 1.soļa 
pieredzē. Tas bija forši! Brīžiem šķita smieklīgi, tad 
smējos kopā ar visiem, bet brīžam sažņaudzās sirds, jo 
bija lietas, ko nespēju aptvert, kā tas iespējams. Man no 
pirmās sapulces ļoti daudz atmiņā palicis. Katra cilvēka 
teiktais mani spēcīgi uzrunāja, un tas deva man spēku 
turēties vēl. Dzirdēju, ka vienam ir pieci, citam septiņi, 
kādam desmit gadi skaidrā... Vīra, kam, manā uztverē, ir 
ļoti daudz gadu skaidrā, dzīvesstāstu esmu dzirdējis vai-
rākkārt, tas ir spēcīgs. Manuprāt, ikviens jaunatnācējs, 
šo stāstu izdzirdējis, dzert vairs negribēs.

Man ir slimība, kas nav izārstējama. Nedzeru gadu, 
divus... vai esmu izārstējies? Varu paņemt vienu glāzīti? 
Nekā nebija! Tāpēc labāk neriskēt, nedzert vispār. Var 
iztikt bez vienas glāzītes! Un man patīk nedzert!

Šo divu skaidrā esošo gadu laikā manā dzīvē daudz 
kas noticis. Pirms tam dzīvoju ļoti brīvi. Man bija alko-
hols, man patika Vecrīga, apkārt vienmēr gozējās daudz 
meiteņu. Vienmēr esmu teicis, ka neprecēšos un man 
nebūs bērna. Tagad man ir meitiņa, un es esmu precē-
jies. Arī tiesības vadīt auto man nebija. Uzskatīju: kamēr 
dzeru, tiesības nelikšu. Jo kāda jēga iegūt tiesības, kuras 
es nākamajā dienā pazaudēšu?! Beidzu dzert – ieguvu 
tiesības vadīt auto. 

***
Pirmoreiz dzēru alkoholu, kad man bija sešpadsmit. 

Ar draugiem paņēmām puslitru pirms braukšanas uz 
diskotēku skolā. Kā ūdeni izdzērām – viens, divi, un 
vairāk nebija. Ne galvā iesita, ne kājas ļodzījās. Vēl no-
spriedu: kāds prikols tad dzert? Iekāpām autobusā, sā-
kām braukt, bet autobuss tāds dīvains palika... visādas 
glupības galvā nāca… nevarēju kontrolēt savas kustī-

bas. No autobusa nevis izkāpu, bet izkritu, divi džeki 
mani satvēra, pēc tam iesteipuļoju pieturā… – pats jau 
to neatceros, draugi stāstīja. Bet alkohola reibumā dūša 
liela – esmu pats labākais džeks! Pilnās burās uz priek-
šu! Iekšā tikām, bet nepagāja ne piecas minūtes, kad 
visi skolas galvenie savāca mani un rakstīja protokolu. 
Atceros, ka gribēja, lai pasaku, ar ko kopā dzēru. Vēl 
prasīja: kad iekāpi autobusā, kas sēdēja tev priekšā. Es 
gudri atbildēju: šoferis. Tā arī draugi tika cauri sveikā. 
Nekad neesmu nosūdzējis nevienu, ar kuru kopā sūdus 
esmu vārījis.

AICINĀM PIEDALĪTIES!

DZĪVESSTĀSTS

MAN PATĪK NEDZERT

Sk. 6. lpp.
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Diskotēkas skolā rīkoja katru nedēļu, un katru nedēļu 
es lietoju alkoholu. Nu jau pirkām 0,7 l, rīkojāmies vil-
tīgāk – gājām iekšā skolā uz diseni, kad tusiņš bija tuvu 
beigām. Bieži dzelzceļa stacijā sēdējām, dzērām. Tur 
bija arī veikals, kur arī sēdējām un pļēgurojām. 

Pārcēlos uz Rīgu, un alkohols manā dzīvē ienāca ar-
vien vairāk. Katru nedēļas nogali litrīgie un divlitrīgie, 
visādi šņabji... Tā dzēru daudzus gadus. Dzērumā daudz 
glupību darīts, braukts ar dažādiem transportlīdzekļiem. 
Paiet taisni nevaru, bet sēžos mašīnā pie stūres un aiz-
braucu. Uz moča kāpu – pedāli līdz grīdai, un uz visu 
jaudu... Avārija dzērumā bija tikai viena – milzīga un 
bezjēdzīga. Tas notika jau manas dzeršanas beigu pos-
mā. Tobrīd man bija mašīna, kādas otras Latvijā nav. 
Draugi teica: “Parādi, Hevij, kā tā iet!” Es parādīju. Man 
likās, ka ar 170 km/h braucu, izrādās – ar 195 km/h. Kad 
ielidojām stabos, spidometrs rādīja 150 km/h. Sajūtas tai 
brīdī nav patīkamas, kad nevari auto kontrolēt, tas nestā-
jas un tu vienkārši lido. Zemapziņā gaidi, kad auto ap-
stāsies, bet tas nestājas… gāžas… jūtami sitieni… plīst 
stikli... Beidzot auto apstājas, un tajā momentā tu nesa-
jēdz – esi vai neesi dzīvs. Redzi, kas ir priekšā. Bet tur 
ir pārlocīts stabs, izsists stikls, stūre iedzīta panelī… Tu 
paskaties uz blakus sēdošo draugu… paldies Dievam!... 
viņš elpo, viss ir kārtībā, un viņam nav neviena skrambi-
ņa. Mūs izglāba tas, ka bijām piesprādzējušies.

Bija lielas problēmas ar policiju, varēju nonākt cietu-
mā – ne tehniskās apskates, ne apdrošināšanas, ātrums 
milzīgs, dzērums… Man tās promiles, ja bija, tad bija 
dikti augstas. Ar to nelielos, bet reiz bija 5,53 – kā to var 
dabūt gatavu, man joprojām saprašanas nav. Dzērumā sa-
darītā dēļ brīnos, kā vēl esmu šajā pasaulē, ne tajā saulē. 

***Mana alkoholisma saknes laikam ir ģimenē, kaut gan 
ģimene man nav slikta. Vecāki izšķīrās, kad man bija 
desmit vienpadsmit gadu. Tēvam patika dzert. No darba 
mājās viņš nāca šmigā, vilka līdzi draugus, ja zināja, ka 
mammas nav mājās. Tēvs krāpa mammu, un darīja to 
nekaunīgi, neslēpdamies no bērniem. Tā laikam veido-
jās mana toreizējā domāšana, ka dzīve ir tikai dzeršana 
un sekss, un – jo vairāk, jo labāk. Arī mammai patika ie-
dzert, arī viņa taisīja glupības, bet, ja arī viņai bija kāds 
sānsolis, tad es par to neko nezinu.

Mājās dzertiņu ir bijis nenormāli daudz. Naudas nav, 
bet, kur vecāki šmigu dabū, tā arī nesapratu. Tāpat nesapro-
tu, kur pēc tam dzeramo dabūju es, ja naudas man nebija? 

Tagad tētis dzīvo Norvēģijā un jau vairākus gadus ne-
dzer – nezinu, vai veselības, vai cita iemesla dēļ. Kon-
takts mums ir normāls. Pirms gadiem četriem pieciem 
viņš uzaicināja mani pie sevis. Domāju: tūdaļ sāksies 
smadzeņu skalošana un bla, bla, bla. Protams, tā arī 
bija. Kā mazam bērnam aizrādīja: gāzes plīti aizver, ne-
ver to krānu – tur auksts, never to – tur karsts ūdens… 
“Murgs!” domāju. “Mamma ar diviem dēliem tiek galā, 
bet tēvs aizmūk un netiek ar vienu dēlu galā.” Protams, 
biju uz viņu ļoti aizvainots, un ļoti ātri noliku pie vietas. 
Viņam tajā laikā bija sieviete, ar ko viņš bija precējies 
un kura aizliedza tikties ar mums, bērniem. Mēs abi ar 
jaunāko brāli šo sievieti ienīdām. Labi, viņa pati aizgāja 
no tēva. Tagad tēvs ir viens, bet mēs ar brāli arī negri-
bam, lai viņš būtu kopā ar mammu. Ja senāk viņi bija 
radīti viens otram, tad tagad ne. 

***

Mana mamma ir vācēja. Jūrmalā ir divas mājas, abas 
ir pārbāztas mēbelēm, sadzīves tehniku... Nesaprotu, kā-
pēc viņa to visu pērk. Es, protams, draudu, ka atvedīšu 
konteineru un visu aizvākšu. Viņa saka: kad es nomiršu, 
tā varēsi darīt. Atbildu: tā arī darīšu!

Tēvs arī ir vācējs, viņš pērk elektroniku, televizorus. 
Un arī es esmu vācējs. (Smejas.) Kad dzēru, man nebija 
iespējas kļūt par vācēju, jo naudas nebija. Ja ko nopirku, 
drīz pārdevu, lai nopirktu alkoholu. Tagad man nauda 
ir, un es pērku mašīnas un to rezerves daļas. Kāpēc, iz-
skaidrot nevaru. Izklausīsies pēc lielīšanās, bet nu man 
ir divas ļoti retas mašīnas: Mitsubishi Sapporo, vienīgais 
Latvijā, un otra ir Toyota Cresta, 80.gada, vienīgā Balti-
jā, varbūt pat Eiropā. Nevaru atrast rezerves daļas, tāpēc 
man tā ir. Pirmdien atvedu Toyota Cresta, bet otrdien 
– trešo žiguli. Man jau bija sestais žigulis, tagad ir arī 
trešais. Pagalmā nav vairs vietas, garāža arī ir aizkrāmē-

ta: kaut kāds mocis, vēl kāds pļerdaks ar motoru, lietie 
diski, riepas… Kad bankrotēja automašīnu lietu veikals, 
nopirku tās rezerves daļas, savedu garažā... 

Meita vēl nav vācēja, bet mantu kaste viņai ir ar kau-
dzi. Turpretim sieva ir minimāliste – jo mazāk, jo labāk. 

Agrāk es guvu tādu kā adrenalīnu dzerot, tagad – pēr-
kot. Tad es auto sačubinu, nopulēju, uztaisu gandrīz kā 
jaunu, ievietoju sludinājumu par pārdošanu internetā, un 
tad man zvana pircēji. Man patīk to darīt, patīk tirgoties. 

***Uz AA atnācu pārbijies, nācu kopā ar tagadējo sievu. 
Teicu, lai atnāk līdzi paklausīties un roku paturēt. Jau 
pirmajā sapulcē guvu spēku, gaišumu. Mani sagaidīja 
atplestām rokām, priecājās, ka es tik jauns esmu iera-
dies, jau sapratis, ka esmu alkoholiķis. Pirms tam par 
AA neko nezināju, biju dzirdējis par Straupi, par kodē-
šanos... Esmu vests pie babuļām, taču neviena man nav 
līdzējusi. Bet AA ir kas tāds, kas uzmundrina nedzert. 
Man patīk, ka esmu nonācis AA. Te man ir labi, un es 
varu turpināt nedzert. AA grupu uzskatu par savu otro 
ģimeni. Tajā vienmēr sagaida atplestām rokām, siltām 
sirdīm, vienmēr uzklausa, nekad neteiks: “Klau, Hevij, 
tu šodien klusē, runāsim mēs.” Sapulcē vienmēr drīkst 
izteikties, runāt par tēmu vai sajūtām. 

Jā, man ir daudz mīnusu, es nestrādāju ar Soļiem. 
Man vēl daudz jāmācās – koncentrēties, nepamest dar-
bus pusratā. Dzerošajā laikā biju tā pieradis: iesāku dar-
bu, tad piedzeros, un par iesākto aizmirstu. 

Reiz sapulcē kāds teica, ka centīsies atmest smēķēša-
nu. Es arī pamēģināju. Vakarā pirms gulētiešanas ievilku 
dūmu ar domu, ka pēdējoreiz, nakti noturējos, bet nāka-
majā dienā atkal smēķēju. Laikam neesmu tam nobriedis. 
Nedzeršanai gan biju nobriedis, jau gadus trīs ik palai-

Esmu sākumā, citam 
skaidrība ir gadi 

piecpadsmit, bet pēc 
15 gadiem arī man būs 

15 un sapulcē sēdēs 
jaunatnācējs, kas nedzer 

vienu dienu
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kam spriedu, ka pietiek. Tajā laikā man draugos bija forši 
džeki – nekad “nelaimē nepametīs”. Ja man ir alga, viņi 
ir klāt; ja kādam citam ir alga, mēs pārējie esam klāt. Tā 
mēs dzīvojām no algas uz algu. Un tā es trīs gadus prāto-
ju, kā nedzert, iedzēru un atkal prātoju. Bieži iedzēru dzī-
vesvietas rajonā, tad – uz Vecrīgu, septiņos no rīta gandrīz 
rāpodams atnācu mājās, pateicu draudzenei, tagadējai 
sievai, ka esmu nožēlojams alkoholiķis, astoņos braucu 
uz darbu, vispirms iegājis veikalā. Darbā, protams, atkal 
tika dzerts, un tā pavadīju piektdienu, sestdienu. No pirm-
dienas līdz ceturtdienai strādāju. Tolaik 1,5-2 tūkstošus 
mēnesī pelnīju, bet divās nedēļās viss tika nodzerts – al-
gas dienā uzreiz uz veikalu… Taksometrs… sievietes… 
klubi… vēl kaut kas… 

Dzērumā sastrādātā dēļ man bija jāmaksā vairāki tūk-
stoši eiro sodanaudas – gan par auto vadīšanu dzērumā, 
gan par atrašanos dzērumā uz ielas… Ir bijis protokols 
“vardarbīgi gulēja uz ietves”. Kā līdz bezsamaņai pie-
dzēries uz ietves var gulēt vardarbīgi? Esot aizskāris 
citu cilvēku cieņu. Kā mironis uz ielas gulēdams, es 
savu cieņu aizskāru!

Domāju, ka būs piecu gadu noilgums un sodi nebūs 
jāmaksā. To bija daudz. Ja sākumā bija 10 lati, vēlāk 
summa palielinājās līdz 130 eiro... tā izveidojās vairāku 
tūkstošu kopsumma. Sāku sodus maksāt kādus trīs mē-
nešus, pirms dzeršanai pieliku punktu. Un tā divu gadu 
laikā katru mēnesi esmu maksājis noteiktu summu. Li-
kās – viss jau samaksāts, bet uzpeldēja vēl kaut kas... 
Nu atlikuši pēdējie 40 eiro un 70 centi. Būšu samaksājis 
savus stulbos sodus.

***Man šķita grūti no dzeršanas draugiem atvadīties. Ta-
gad saprotu, ka tie nekādi draugi nebija, bet pirms di-
viem gadiem šķita: nu, kā es bez viņiem iztikšu, mēs tak 
kopš sešpadsmit gadu vecuma tusējam… Nekāda vaina, 
ļoti labi iztieku. 

Reiz bija moments, kad daudz netrūka, ka būtu iedzē-
ris. Bija pagājuši kādi trīs četri mēneši skaidrā, bijām 
izremontējuši dzīvokli un rīkojām sālsmaizes ballīti. 
Visi nesa pudeles, un kādā brīdī viena meitene teica, 
ka aizies pēc alkohola. Saku: paņem man trīs aliņus. – 
Labi! – O, forši, tūdaļ iedzeršu! Un tad atminējos, kā 
mani grupā sagaidīja, ka tam tik gadi skaidrības, tam tik. 
Atminējos, ka grupā ir puisis, kam skaidrība trīs četras 
nedēļas ilgāka par manu. Viņš var, bet es ne? Kas tad 
es – mīkstais? Vienmēr esmu gājis visiem pa priekšu, 
vienmēr darījis pirmais. Un tagad nevaru. Labi, esmu 
sākumā, citam skaidrība ir gadi piecpadsmit, bet pēc 15 
gadiem arī man būs 15 un sapulcē sēdēs jaunatnācējs, 
kas nedzer vienu dienu.

Priecājos, ka esmu nokļuvis AA, citādi nebūtu iepazi-
nies ar tik daudz pozitīviem cilvēkiem. Kad Jūrmalā dzī-
voju, viss ciems dzerstījās, nebija, no kā mācīties citādu 
dzīves pieredzi. Labākajam draugam tēvs dzēra, citam 
– gan tēvs, gan māte nodzērušies. Otrajā stāvā viņiem 
ar visi nodzērušies, knapi velkas, vienmēr apčurājušies, 
smird pa gabalu. Manā apkārt nebija neviena pareiza cil-
vēka, visi mani čomi dzēra. Visur bija alkohols, bez tā 
pat uz ielas nevarēja iziet. Tagad izeju sabiedrībā, paņe-
mu kvasu, varu saskandināt ar citiem, bet malkoju savu 
un esmu ļoti apmierināts. Man patīk nedzert, tā gūstu 
tikai un vienīgi pozitīvas emocijas.

Pierakstīja Sarmīte

GRUPU JUBILEJAS
Valmieras “Stāvajiem krastiem” – 16

Valmieras AA grupa “Stāvie krasti” ielūdz  
2016. gada 22. oktobrī plkst.18.00 uz 16 gadu jubi-

leju 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 REĢIONOS
AA Kurzemes reģiona sapulce notiks š.g. 19.no-

vembrī 12.00. Sīkāka informācija par norises vietu 
Latvijas AA mājaslapā.

AICINĀM KALPOT 
Latvijas AA “Vīnogas” izdevumam krievu valodā 

(četri numuri gadā) vajadzīgs maketētājs. Interesentus 
zvanīt Ļenai - tālr.29514330.

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 

grupai ir tikai viens galvenais mērķis – nest šo vēsti 
alkoholiķiem, kuri joprojām cieš.”

l Mūs gaida: Iļģuciema, Liepājas, Daugavgrīvas 
un Brasas cietumā; Rīgā AA grupā “Oāze”, lai dalītos 
savā pieredzē ar atveseļošanās programmas pacientiem, kuri 
to apmeklē Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centra 
Narkoloģiskās palīdzības dienesta stacionārā un Bētle-
mes žēlsirdības mājā.

l Lūgums grupām dalīties ar informāciju par dar-
bošanās un līdzdalības iespējām jūsu apkaimē esošajās 
ieslodzījuma vietās, reabilitācijas centros, detoksikāci-
jas nodaļās un tml. 

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

Esi uzrakstījis rakstu? Gribi ieteikt tēmu, par ko 
rakstīt? Vēlies paziņot par aktualitātēm savā grupā?

Raksti e-pastā aa@aa.org.lv, un “Vīnogas” vei-
dotāji ar Tevi sazināsies.
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Š.g. 24.septembrī Latvijas AA Dienesta sēdē, klāt-
esot 18 mūsu sadraudzības brāļiem un māsām, pēc 
AA lūgsnas noskaitīšanas un 4.koncepcijas nolasīša-
nas tika izskatīti vairāki jautājumi.

Par 2016.gada vasaras saieta norisi ziņoja Valdis 
B. Nometnē bija 277 dalībnieki, tostarp 59 bērni. Slik-
tu atsauksmju nav, vien laikapstākļi varēja būt labāki. 
Īpašs paldies Dacei no Rīgas par karnevāla vadīšanu un 
sarūpētajām bērniem vērtīgajām balvām. Vadis B. klāt-
esošos iepazīstināja ar prognozētajiem un faktiskajiem 
nometnes rīkošanas izdevumiem. Ir samaksāts vairāk, 
piemēram, par mūziku un konkursiem. Vairāk samak-
sāts par bērnu pieskatīšanu, bet aukļu darbs bija ļoti no-
zīmīgs, jo nometnē bija 59 bērni. Vidēji katrs dalībnieks 
ziedojis 5,26 EUR. Valdis B. iesaka nākamgad palieli-
nāt vēlamo dalības maksas ziedojumu: no 8 EUR uz 10 
EUR. Žēl, ka nometnē bija maz AA jaunpienācēju.

Dana Z. ziņoja par AA rudens saieta rīkošanu Ba-
ložu kultūras namā. Aktuāls ir jautājums par samaksas 
palielināšanu dīdžejam. Bija paredzēts dīdžejam maksāt 
100-150 EUR, taču Baložu kultūras namā nav aparatū-
ras, tā jāīrē, tāpēc dīdžeja pakalpojumi varētu izmak-
sāt aptuveni 330 EUR. Klātesošie diskutēja par balles 
rīkošanu kā ārpus AA aktivitātēm esošu pasākumu, jo 
dejas – tā ir mūsu izklaide. Tāda prakse ir daudzviet ci-
tur, piemēram, Polijā AA 40 gadu jubilejas pasākumā 
dejotgribētāji par ieeju maksāja atsevišķi, arī Vācijā AA 
saietos reģistrējas par ļoti zemu maksu un, ja grib dejot, 
maksā vairāk.

Valdis B. uzskata, ka rudens saieta izdevumi jāpalieli-
na. Balsojot (par 15, pret 1, atturas 2) nolemts, ka Saietu 
komitejai ir tiesības palielināt izdevumus tādā mērā, lai 
pasākumu varētu novadīt veiksmīgi. 

Kristīne ierosināja uz rudens saietu uzaicināt spīkeru 
no Skotijas, kā arī divus viesus – Ieslodzījuma lietu pār-
valdes pārstāvjus. Klātesošie vienojās, ka šis jautājums 
risināms, apspriežoties Vēsts nešanas koordinēšanas ko-
mitejai un Saietu komitejai.

Par biedrības statūtu pilnveidošanu ziņoja Mon-
vīds D. Biedrības statūti ir novecojuši, nepilnīgi, pē-
dējā redakcija bija 2005.gadā. Šogad jau radās problē-
ma, reģistrējot Dienesta vadītāja vietnieci, var teikt, ka 
“izlīdām caur adatas aci”. Statūtos jāmaina punkti par 
konferences sasaukšanu, Dienesta ievēlēšanas termiņu, 
komiteju vadītāju ievēlēšanas termiņu, juridisko adresi 
u.c. To varētu paspēt izdarīt līdz 2017.gada kalpošanas 
konferencei, jo pirms tam jautājums jāizskata vairākās 
Dienesta sēdēs. Lai pilnveidotu statūtus, jāpiesaista ār-
pakalpojums – jurists, kas strādā tieši ar biedrību sta-
tūtiem. Jurista darbs maksā 30 EUR stundā. Jautājums 
– vai to darām?

Klātesošie vienojās, ka statūti obligāti jāmaina, un 
nobalsoja (par 17, pret 0, atturas 1) par jurista piesaistī-
šanu statūtu izstrādāšanā par maksu līdz 30 EUR stundā.

Par gatavošanos Pasaules AA kalpošanas konfe-
rencei ASV stāstīja Aivars E. 

Dokumentāli viss ir izdarīts, grāmatzīmes ar Latvijas 
simboliku suvenīriem ir pasūtītas. Dienests Aivara teik-
to pieņēma zināšanai. 

AA Kurzemes reģiona aktualitātes. Uz Dienesta 
sēdi nebija ieradies AA Kurzemes reģiona pārstāvis, 
tāpēc jautājums netika izskatīts. Tā kā reģions vienmēr 
aicina Dienestu piedalīties viņu sapulcēs, klātesošie 
apspriedās, ka vajadzētu kā iepriekš izveidot sarakstu, 
kuri Dienesta pārstāvji uz kuru reģiona sapulci brauks, 
taču nav informācijas par nākamo sapulču datumiem. 
Vienojās, ka brauktgribētāji sazināsies ar Kurzemes re-
ģiona vadītāju Andri un nākamajā Dienesta sanāksmē 
noskaidros, kurš brauks. 

Par Polijas AA Lodzas reģiona kalpošanas konfe-
renci 12. jūnijā informēja Juris E., kas tajā piedalījās kopā 
ar Valdi J. no Rīta grupas. Polijas AA pārstāvji apmaksāja 
latviešiem ceļa izdevumus un vienu nakti izmitināja, ot-
ras naktsmītnes izmaksas sedza Latvijas AA. Konferencē 
strādāja ļoti koncentrēti no plkst.9 līdz 17. Lodzas reģions 
ir viens no 13 Polijas reģioniem, tajā ir sešas intergrupas, 
aptuveni 200 AA grupas. No katras intergrupas konferen-
cē piedalījās četri cilvēki, kopā bija 36 dalībnieki. Latvi-
jas AA pārstāvjiem bija tulks un tika uzdāvināta Polijas 
AA vēstures grāmata (tā turpmāk pieejama Latvijas AA 
birojā). Konferences pirmajā daļā tika risināti organiza-
toriskie jautājumi: viens – kā informēt par AA internetā, 
otrs – publiskās izkārtnes. Grupās iepriekš visi jautāju-
mi bija apspriesti, konferencē tikai nobalsoja. Otrajā daļā 
notika vēlēšanas. Arī kandidatūras jau bija iepriekš ap-
spriestas, konferencē tikai balsoja. Konference norisa ļoti 
vienkārši, varēja just pieticības principu. Latvijas pārstāv-
ju sarunu rezultāts: tagad Polijas Lodzas reģionā ir cil-
vēks, kas atbild par sakariem ar Latviju, – Tomeks. Mēs 
varam sūtīt viņam visus Latvijas AA aktuālos jautājumus, 
un poļu brāļi un māsas dalīsies pieredzē, mūs atbalstīs. 
Ir saņemts ielūgums 21.-23. oktobrī piedalīties Lodzas 
reģiona publiskās informācijas izplatīšanas darbnīcā. Ar 
ko nodarbojas darbnīca? Piemēram, simulācijas spēles – 
kā informēt publiku. Dalību darbnīcā diviem Latvijas AA 
pārstāvjiem apmaksā Polijas AA (180 EUR katram), var 
piedalīties vairāki, bet viņiem jāmaksā pašiem. Juris teic, 
ka viens no Polijas pasākumu trūkumiem ir tas, ka grūti 
sazināties, jo ideoloģisku apsvērumu dēļ poļi bieži nerunā 
krievu valodā, arī angļu valodas zināšanas ir vājas.

Klātesošie norādīja, ka mums nepieciešama Polijas 
AA pieredze. Uldis D. ieminējās par Lietuvas AA pie-
redzi sadarbībā ar Polijas AA, kur izveidots ļoti daudz 
grupu. Ir svarīgi noskaidrot, kā poļi risina problēmu, ja 
kādā pilsētā nav AA grupas. Latvijā tas ir aktuāls jautā-
jums, piemēram, Ludzā grupas nav, sapulces nenotiek. 
Ko darīt šīs pilsētas iedzīvotājam, atbrīvojoties no ie-
slodzījuma vai pēc rehabilitācijas programmas? Viņam 
nav, kur iet, ir liels risks norauties. 

LATVIJAS AA DIENESTĀ
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Gita informēja, ka Polijā AA grupa ir katrā pilsētā, 
alkoholisms atšķirībā no Latvijas ir atzīts par slimību 
valsts līmenī, profesionāļi tiek aicināti uz konferencēm. 
Aivars piebilda, ka Polijas AA nav ņēmusi vērā Ameri-
kas pieredzi, viņi AA savā valstī veidojuši ar valsts at-
balstu, ne tā kā Latvija. Uldis ieteicās, ka Amerikā arī 
sākumā nestrādāja pēc tradīcijām. Uldaprāt, Latvijas 
lielā problēma ir tā, ka sākām lasīt soļus, nevis strādāt 
ar soļiem. Poļi cīņā ar alkoholismu sadarbojas ar Katoļu 
baznīcu. Cilvēki Latvijā nespēj veidot grupas, piemē-
ram, Gulbenes entuziasti sākumā nebija spējīgi uzturēt 
grupu, brauca uz tuvākajām pilsētām. 

Dienests balsojot (par 17, atturas 1, pret 0) nolēma 
atbalstīt divu Latvijas AA pārstāvju sūtīšanu uz Poli-
jas Lodzas reģiona publiskās informācijas izplatīšanas 
darbnīcu š.g. 21.-23.oktobrī. 

Par “12 un 12” jaunā izdevuma tirāžu ziņoja Kor-
nēlija Z. Bija doma izdot 500 eksemplārus – viena ek-
semplāra pašizmaksa 2,30 EUR (kopā 1147,45 EUR), 
taču, izdodot1000 eksemplārus, vienas grāmatas pašiz-
maksa ir zemāka – 1,45 EUR (kopā 1447 EUR). Die-
nesta finansists apstiprinājis, ka budžets to pieļauj. Vai 
drukājam 1000 eksemplāru? Jā, veidosies uzkrājums, 
bet svarīga ir grāmatas pašizmaksa. 

Klātesošie nobalsoja (par 17, atturas 1, pret 0) par 
grāmatas “12 soļi un 12 tradīcijas” izdošanu 1000 ek-
semplāros par 1447 EUR (vienas grāmatas pašizmaksa 
1,45 EUR).

Kātesošie vienbalsīgi balsojot nolēma, ka Latvijas 
AA Dienesta vadītāja vietniecei nepieciešams elek-
troniskais paraksts, lai Latvijas AA vārdā varētu pa-
rakstīt dokumentus. 

Nākamā dienesta sēde paredzēta š.g. 29.oktobrī.
Dienesta sapulces protokolā ielūkojās  

alkoholiķe Sarmīte

PIEDALIES!

Š.g. 29.oktobrī no plkst.11.00 līdz 15.00 Brīvības gat-
vē 237/2, dienas centra “Rīdzene” telpās – ieeja ēkas 
pagalmā esošajā arkā (blakus Vidrižu ielai 3) notiks Lat-
vijas AA Dienesta sēde.

Paredzētā darba kārtība:
Piektā koncepcija (lasa Kornēlija Z.)
AA rudens saieta sagatavošanas gaita (ziņo Dana)
2017.gada kalpošanas konferences darba kārtība 

(ziņo Aldis J.)
AA 12 tradīciju piemērošanas aktualitātes (ziņo Mon-

vīds D.)
Atskaite par dalību Polijas Lodzas reģiona publiskās 

informācijas izplatīšanas darbnīcā š.g. 21.-23.oktobrī 
(ziņo Juris E.)

Komiteju darba aktualitātes (ziņo komiteju vadītāji)
Grāmatvedības uzskaites kārtošana biedrībā (ziņo 

Monvīds D. vai biedrības grāmatvedis)
Laipni lūgti visi Latvijas AA biedri, kurus interesē 

Dienesta darbs!
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AA informatīvā telefona zvanu analīze par laika pe-
riodu no š.g. 1.maija līdz 30.septembrim (5 mēneši)

Kopā saņemti zvani 128
Saņemti zvani vidēji dienā 0,84
Kopējais sarunu ilgums 939 min. (15 st. 39 min.)
Vidējais sarunas ilgums 7 min.

Zvanu intensitāte nedēļas dienās
Visvairāk zvanu saņemts otrdienās, vismazāk – ce-

turtdienās.

Zvanu intensitāte diennakts stundās
Visvairāk zvanu tiek saņemts plkst.12.00-13.00, 

plkst.15.00-16.00, plkst.18.00-19.00.

Zvanītāju sadalījums

AA INFORMATĪVĀIS TELEFONS



“DARI LĒNĀM,  
BET DARI”

2016.gada 12.novembrī
Baložu pilsētas kultūras centrā, 

Skolas ielā 4
(no Rīgas centra – 12 km, no Rī-

gas 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 krie-

vu valodā (lai klausītos 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 tuvi-
niekiem, draugiem un viesiem!

PROGRAMMĀ
No plkst. 14.00 reģistrācija
15.00–16.30 Svinīgā atklāšanas 

sapulce 
16.30–17.00 Kafijas pauze
17.00–18.15 AA slēgtā sapulce 
17.00–18.15 “Al-Anon” sapulce 
18.15–18.45 Kafijas pauze 
18.45–20.00 Spīkera sapulce 

(Brūss no Skotijas)
20.15–24.00 Maratonsapulces
21.30-22.30 AA slēgtā sieviešu 

sapulce
20.30–24.00 Atpūtas vakars un 

dejas, kafejnīca
Maratonsapulces
20.15–24.00 latviešu valodā 
20.15–24.00 krievu valodā 
20.15–21.15 angļu valodā
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AKTUALITĀTES

Atbildīgā – Sarmīte; 
datorsalikums – Dzintars;  

rediģēšana – Sarmīte, Raimonds
AA tālr. 27333523, e-pasts  

aa@aa.org.lv, www.aa.org.lv 
Biedrība „Anonīmo Alkoholiķu 

sadraudzība”,  
reģ. Nr. 40008004960

Swedbankas konts  
Nr. LV97HABA0551000281899

SEPTEMBRĪ
Grupu ziedojumi
“Sauleskalns”, Talsi 20 eiro
“Dārza grupa”, Rīga 30 eiro
“Rīta grupa”, Rīga 25 eiro
“Apziņa”, Rīga 20 eiro
“Nadežda”, Rīga 40 eiro
“Ausma”, Tukums 50 eiro
“S.O.S.”, Krāslava 5 eiro
“Lāsīte”, Ventspils 10 eiro
“Imanta”, Rīga 10 eiro
“Svētdiena”, Jelgava 20 eiro
“CM”, Madona 50 eiro
“Pludiņš”, Bauska 5 eiro
“Vindava”, Ventspils 20 eiro
“Sala”, Salaspils 10 eiro
“Mazie brāļi”, Rīga 5 eiro
“Magnēts”, Jelgava 10 eiro
“Dzintarlāse ”, Liepāja 10 eiro
“Saule”, Sigulda 350 eiro

“Piena ceļš”, Stende 100 eiro
“Atziņa”, Dobele 10 eiro
“Atkarīgie”, Jelgava 10 eiro
“12 un 12 ”, Rīga 20 eiro
 “Oāze ”, Rīga 20 eiro
“Pagrieziena punkts”, 5 eiro

Anonīms mērķziedojums
AA literatūras izdošanai  10 eiro
Skaidrības jubileju ziedojumi
Anonīms   9 eiro
Inga A. no Liepājas (16.skaidrības 
jubileja) 32 eiro
Jānis no Stendes    2 eiro
Vilnis no Dobeles 15 eiro
Vilnis no Tukuma 23 eiro
Kopā septembrī  946,99 eiro

PALDIES PAR ZIEDOJUMIEM! 

Zvanot uz  
AA informatīvo tālruni 

27333523
var saņemt informāciju  

par AA darbību,  
sapulču norises  
vietām un laiku.

SVEICAM 
JUBILĀRUS!
AUGUSTĀ
Viktors no Saldus – 21 gads

SEPTEMBRĪ
Jānis no Stendes – 2 gadi
Rauls no Siguldas – 10 gadi
Ieva no Siguldas – 14 gadi
Larisa no Siguldas – 2 gadi
Andris V. no Jēkabpils – 9gadi
Māris no Saldus – 11 gadi
Hevijs no Rīgas – 2 gadi
Dana no Rīgas – 9 gadi
Vilnis no Dobeles – 15 gadi
Dainis no Cēsīm – 10 gadi
Edvīns no Cēsīm – 3 gadi
Ludmila no Cēsīm – 12 gadi
 Igors no Ventspils – 5 gadi
Andris no Ventspils – 4 gadi
Juris no Rīgas – 9 gadi
Dins no Rīgas – 45 gadi
Vinete no Rīgas – 12 gadi
Ligita no Rīgas – 12 gadi

Sveicam arī tos, par kuriem grupas 
nesniedza ziņas!

AICINĀM PIEDALĪTIES!

28  
gadi!


