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MUMS RAKSTA

VĒSTULE NO POLIJAS

PADOMĀ!
• Kur var nopirkt AA literatūru?
• Kas var palīdzēt atrisināt konfliktu grupā?
• Kā padarīt AA sapulces interesantākas?
• Vai Tev ir svarīga AA pievilcība?

“Vīnogas” redakcija ir saņēmusi vēstuli, 
kurā viens no Polijas AA novērotājiem 
apraksta savus iespaidus mūsu šī gada 
Kalpošanas konferencē. Iepriekš esam 
aicinājuši novērotājus no Lietuvas AA, 
šogad priecājāmies smelties pieredzi no 
trim pieredzējušiem poļu Sadraudzības 
biedriem. Piedāvājam saņemtās 
vēstules pārstāstu.

“Aprīļa sākumā man piezvanīja bijušais Polijas AA 
biroja vadītājs Viteks, kas jautāja, vai vēlos doties uz 
Latviju, jo daži mūsu biedri ir uzaicināti uz Latvijas AA 
Sadraudzības Kalpošanas konferenci,” raksta Adams 
(Adam) no Opoles reģiona. “Man darbā bija dažas brī-
vas dienas, tāpēc varēju braukt. Varšavā piebiedrojos 
Vitekam un Rišardam no Kvidzinas, kurš Polijas AA 
birojā ir atbildīgais par kontaktiem ar penitenciārajām 
iestādēm (cietumi u.c. ieslodzījuma vietu iestādes).

Pēc daudzu stundu brauciena ar auto nonācām mazā 
pilsētiņā ar nosaukumu Mālpils, kas atrodas apmēram  
50 kilometru attālumā no galvaspilsētas. Ieradāmies in-
ternātskolas kompleksā, kurā bija paredzēta konference. 
Ar platu smaidu no vienas auss līdz otrai mūs sagaidīja 
kāds latvietis, kura vārdu diemžēl neatceros, un iepazīsti-
nāja mūs ar pasākuma vietu un plānoto konferences gaitu.

Pie tējas tases mums bija iespēja parunāties ar jauku 
vietējās AA grupas biedru Jurģi, kas pirms vairākiem 
gadiem sācis AA sapulces minētajā skolā, kurā strā-
dā par skolotāju. Vitolds un Rišards varēja sarunāties 
krievu valodā, bet ne es,” atzīst Adams, atceroties, ka 
nav izmantojis savulaik skolas piedāvāto iespēju la-
bāk apgūt krievu valodu, jo šaubījies par sociālisma 
sistēmu, kas tika asociēta ar krieviem. Viņš raksta, ka, 
par laimi, viņa angļu valodas prasme izglābusi situā-
ciju, kaut arī viņš to neuzskata par izkoptu, tomēr ar 
to pieticis, lai varētu komunicēt ar latviešiem.

Adams piemin, ka esot bi-
jis paredzēts pa ceļam uz kon-
ferenci paņemt vēl vienu pārstāvji no Polijas AA reģio-
niem, bet tas neizdevās. Viņš piemin, ka pirms gada liela 
grupa poļu piedalījās seminārā par kalpošanu cietumos 
Latvijā un apņēmās rosināt seminārus arī par sponsorē-
šanu, ko Latvijā ļoti gaidīja. Pēc viņa vārdiem, pagaidām 
nav skaidrs, kāpēc tāds seminārs nav noorganizēts, un 
poļu AA biedriem joprojām nav bijusi tāda iespēja – pa-
līdzēt šeit sakārtot dzīvi tiem, kas vēl nav izgājuši spon-
sorēšanos. „Izskatās, ka ideja par kalpošanas garu pagai-
dām vēl neparādās visos mūsu sadraudzības biedros,” 
spriež Adams. Reģionā, no kurienes nācis viņš pats, viss 
ir citādi. Viņam pat šķiet, ka tur pārāk daudz koncentrējas 
uz 12 soļu programmu, it kā tas būtu vienīgais elements 
visā plašajā AA atveseļošanās programmā, un šķiet, ka 
AA biedriem nav nekā svarīgāka par kalpošanu.

Faktiski kalpošana AA veido raksturu un personības 
cilvēkos, uzskata Adams. Sponsorēšana noteikti kļuva 
par vienu no pirmsākumiem, ar kuriem kaut kas sāka 
mainīties arī viņā pašā. Viņš jau bija izzinājis sava 
rakstura trūkumus, kuri agrāk vienmēr noveda viņu 
līdz kritieniem un kapitulācijai, bet tikai kalpošana uz  
12 soļu iepriekšējās iziešanas pamata ļāva sabrukt arī 
viņa slimajam ego un atvērt viņam vissaptverošu skatu 
uz tālāko ikdienas dzīvi. 

„Atgriežoties pie Latvijas AA Kalpošanas konfe-
rences, uz kuru bija sabraukuši aptuveni 50 AA grupu 
pārstāvji no visas Latvijas, starp dalībniekiem bija gan 
oficiālie delegāti, gan arī visi, kuriem tas interesēja,” vēs-
tulē uzsver Adams. Poļu novērotājs atzīmē tā saucamo 
tiešo demokrātiju Latvijas AA Sadraudzībā, kā kādreiz 
bija arī Polijā. Tas nozīmē, ka Konferenci drīkst apmek-
lēt un bez balsstiesībām tajā piedalīties ne vien ievēlē-
tie delegāti, bet arī citi AA biedri. Adams uzzinājis, ka 
AA Latvijā pastāv 28 gadus un pašlaik apvieno aptuveni  
70 AA grupu, un viņš sapratis, ka puse no grupām ir 
krievvalodīgas (tādu grupu, kurās sapulces notiek krievu 
valodā, Latvijā nav tik daudz – tulkotājas Jeļenas piezī-
me). „Latvijas AA ir valsts mēroga izdevums „Vīnoga”, 
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kas iznāk nevis uz papīra, bet ir pieejams internetā,” – tā 
viņam stāstīto uztvēris Adams (jāprecizē, ka ikvienam ir 
iespēja par simbolisku samaksu abonēt „Vīnogu” drukā-
tā formā un arī grupas to var saņemt pa pastu). 

Polijas AA biroja bijušais vadītājs Viteks, kas tagad 
atbild par literatūru, reiz minējis, kāpēc Latvijā nav dru-
kātā „Vīnogas” izdevuma – viņaprāt, tas skaidrojams 
ar mazo abonentu skaitu, jo AA grupas nevēlas maksāt 
preses piegādes izdevumus. Adamam šķiet neparasts arī 
tāds fakts, ka „Vīnogas” versijas internetā ir publicēja-
mas gan latviešu, gan krievu valodā. Tomēr svarīgākais 
ir tas, ka Latvijas AA šis biļetens pastāv, uzskata Adams. 

Pirms konferences sākuma novērotājs mēģinājis ie-
domāties, kā viss norisināsies. Viņš ir piedalījies sešās 
nacionāla mēroga Kalpošanas konferencēs Polijā un 
vairākas reizes bijis liecinieks dažādiem emocionāliem 
izlēcieniem, tāpēc bija pārsteigts par to, cik mierīgi no-
ritēja mūsu Konference. Adams bija norīkots darbam 
Literatūras un „Vīnogas” komitejā šādu iemeslu dēļ – 
viņš divus gadus pārstāvēja AA Silēzijas intergrupu Ka-
tovices reģiona Literatūras komitejā un vēl divus gadus 
kalpoja kā Katovices AA reģiona delegāts Literatūras 
komitejā nacionālajā AA Dienestā. Bez tam Adams trīs 
gadus kalpoja Silēzijas AA izdevumā „Karlik” par re-
daktoru un četrus gadus – Polijas AA izdevumā „Zdroj”. 
Viņš bija pilnvarots dalīties savā pieredzē, arī darbojo-
ties literatūras lietās Polijas AA Sadraudzībā gan reģio-
nālā, gan nacionālā līmenī. Tomēr Adams atzīst, ka jutās 
diezgan nedroši valodas problēmas dēļ. „Par laimi, man 
bija brīnišķīgi tulki, Jeļena – „Vīnogas” redaktore, kā arī 
Uldis D. – latvietis, kurš lielu savas dzīves daļu nodzī-
vojis ASV, Sanfrancisko, un vairāk nekā 33 gadus dzīvo 
skaidrā, tātad ilgāk, nekā Latvijā pastāv AA. Uldis un 
Jeļena palīdzēja man saprast angļu valodā visu, par ko 
bija stāstīts latviski,” raksta Adams.

Literatūras komitejas darbā Adamu ieinteresējis viens 
temats, kas izskanēja arī kopējā sēdē. Runa bija par AA 
literatūras izplatīšanu cietumos, slimnīcās un bibliotēkās. 
Vairāki dalībnieki dalījas, kā viņiem ar to veicas. Uldis 
piedāvāja no angļu valodas iztulkot vairākus bukletus 
jauniešiem, ārstiem un jaunatnācējiem. Sēdes gaitā uzvir-
moja diskusijas par anonimitāti, par to, kā atšķirt informā-
ciju no reklāmas, un otrādi. Šodien šī dilemma bieži izrai-
sa satraukumu arī mūsu AA draugos Polijā, stāsta Adams.

Neiztika arī bez jautājumiem par sponsorēšanu. Tā 
kā no Polijas nebija atbraucis atbildīgais par šo jautā-
jumu, Konferences dalībnieki palūdza Adamam kaut 
ko pastāstīt par šo tēmu. „Man kļuva karsti, jo nebiju 
gaidījis šo jautājumu,” atzīstas Adams. Viņš nekad 
nebija runājis angliski ar tik plašu cilvēku loku. Vi-
ņam tika uzdots daudz jautājumu par sponsorēšanas 

tradīcijām Polijā: kas drīkst sponsorēt, kā tas notiek, 
vai tas ir nepieciešams, kā tas ietekmē viņa dzīvi un 
AA grupu izdzīvošanu, kādu literatūru izmanto spon-
sorēšanai. „Brīžiem mana galva pārkarsa, bet es kaut 
kā tiku galā ar šo izaicinājumu,” stāsta Adams. Jau 
agrāk viņš bija pārliecinājies, ka galvenais ir pārva-
rēt šīs neracionālās bailes, šaubas un raizes. „Kā tas 
vienmēr notiek, šis vājumu pārvarēšanas ceļš pastip-
rina pašpārliecību un ļauj tikt galā ar nākamajiem iz-
aicinājumiem,” viņš spriež. 

„Jau sen esmu pārstājis sev stāstīt, ka kaut ko nespēju, 
jo neesmu tam gatavs un ka tas nav iespējams,” atzīstas 
Adams. Ar laiku viņš sācis ticēt saviem spēkiem, ko sek-
mējuši citi Anonīmo alkoholiķu biedri ar lielāku piere-
dzi, kuri vienkārši ļāva viņam iet dziļāk un dziļāk ūdenī, 
kamēr viņš nesāka izjust šos spēkus ar Dieva palīdzību. 
Un šodien Adams uzskata par savu pienākumu virzīt AA 
idejas, jo tāda loma ir AA cilvēkiem ar pieredzi – atbal-
stīt ar labiem vārdiem un motivēšanos tos, kuri iet pa 
grūto ceļu, kas saistīts ar savu jūtu savaldīšanu. 

Pēc diskusijas Uldis apņēmies tuvākajā nākotnē organi-
zēt semināru par sponsorēšanos (un tas arī notika Latvijas 
AA vasaras nometnē šogad augustā). „Biju apmierināts, 
vismaz divu iemeslu dēļ. Pirmkārt, es pacēlos virs savām 
bailēm runāt angliski tik plašā cilvēku lokā; un, otrkārt, 
piedalīšanās Literatūras komitejā kļuva par brīnišķīgu un 
lietderīgu pieredzi,” raksta Adams. „Godīgi sakot, negai-
dīju tik dzīvu diskusiju un tik lielu apņemšanos, runājot 
par AA literatūras jautājumiem,” viņš turpina. 

Sestdienas pēcpusdienā uz konferenci atbrauca Ro-
berts – polis, kas jau ļoti sen dzīvo Latvijā, viņš ir profe-
sionāls tulks no poļu uz latviešu valodu. Roberts nav al-
koholiķis, bet Adamu fascinējusi viņa atvērtība, sirsnība 
un smaids sejā, kā arī tulkojuma ātrums. Pēc sanāksmes 
beigām Roberts palīdzēja Adamam sarunāties ar Uldi – 
Adams runāja poliski un gandrīz reizē Roberts tulkoja 
viņa teikto latviešu valodā. Tādas spējas apbūra Adamu, 
un viņš uz brīdi esot sajuties kā īpašais viesis ar perso-
nīgo tulku.

Pēc Adama rakstītā, atsevišķs temats ir ēdināšana 
Konferences laikā – garšīgi un atšķirīgi no poļu ēdie-
niem. Šarmu piedevušas arī īsās spontānās sarunas ar 
daudziem biedriem no Latvijas AA. Un nobeigumā 
Adams uzsver vēl ko svarīgu. Ar Viteku un Rišardu 
viņi pazīstami jau sen, bet šīs trīs dienas, kopā pava-
dītas Latvijā, palīdzējušas viņiem iepazīt citam citu 
labāk nekā visi iepriekšēji gadi. Tādi braucieni, pēc 
Adama domām, vienmēr dod iespēju tuvāk iepazīt cil-
vēku personības. Kārtējo reizi Adams ieraudzījis AA 
Sadraudzības spēku dzīvē. 

Tulkojums latviešu valodā – Raimonds, Jeļena

VIEDOKĻI
Kāpēc es nāku uz AA
(kādreiz sapulcēs vai saietos dzirdētais)
• Manī bija bailes, mazvērtība, dusmas. Pietrūka mī-

lestības un atzinības. Iedzerot jutos laba, bet otrā rītā 
bija slikti. Un tā daudzus gadus. Es vairs negribēju jus-
ties slikti, sapratu, ka darīšu visu iespējamo, lai justos 
labi. Lai manī valdītu prieks un saskaņa. Un to es atradu 
AA, nākot uz sapulcēm.

• Man ir milzīga vēlme dzīvot skaidrā, bet viens es to 
nevaru, tāpēc ik nedēļu apmeklēju vismaz divas sapulces. 

• Esmu bijusi rehabilitācijas iestādē, bet tas nepalīdzē-
ja – nākamajā dienā jau atkal dzēru. Esmu pilnīgi bez-
spēcīga savas atkarības priekšā. Un tāpēc strādāju ar 12 
soļu programu, nāku uz sapulcēm. Jo alkoholisms ir jūtu 
slimība, un manas jūtas ir slimas. Sapulces ir manas zāles.

• Satikos ar paziņu – un pirmoreiz saskāros ar cilvēku, 
kas skaidrā ir priecīgs. Viņš pastāstīja par AA, aicināja 
iet līdzi. Man gan vajadzēja vēl gadus divus, līdz atnācu 
uz AA – kad dzīve sagāja galīgā grīstē. Tagad bez vienas 
sapulces nedēļā nekādi. Man atkal ir ģimene, darbs. 
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LATVIJAS AA DIENESTĀ

29. OKTOBRA SĒDĒ
Š.g. 29.oktobrī astoņi mūsu sadraudzības brāļi un 

māsas un AA pilnvarotā persona bija sapulcējušies 
uz kārtējo Latvijas AA Dienesta sanāksmi. Pēc AA 
lūgsnas noskaitīšanas un 5.koncepcijas nolasīšanas 
tika izskatīti šādi jautājumi:

Par AA rudens saieta sagatavošanas gaitu ziņoja 
Dana: materiāli izsūtīti, dienaskārtība izdalīta.

Klātesošie apsprieda, vai vienai pasākuma daļai jā-
ilgst pusotru stundu? Varbūt vajag starpbrīdi? Kādreiz 
tā jau ir bijis, iekļauta arī vingrošana. Izskanēja infor-
mācija, ka izpētīts – normāls sapulces garums ir 45 min., 
bet enerģiju dod, piemēram, aplausi. Izskanēja ierosinā-
jums, ka par 30 min. var pagarināt kafijas pauzi. 

Maratonsapulces parasti ir nonstop režīmā, bet AA ikdie-
nā ir atsevišķas sapulces. Varbūt šajā pasākumā to ieviest? 

Runa bija arī par rudens saietā paredzēto slēgto sieviešu 
sapulci – kādi kritēriji noteikti sapulcei, tās vadītājai un te-
matam? Sieviešu sapulces līdz šim Latvijas AA lielajos pa-
sākumos nav rīkotas, un to vadītājām tā būs jauna pieredze. 
Vienīgais kritērijs – vadītājām jābūt ar pietiekami ilgu skaid-
rības laiku. Un tematu varētu izvēlēties sapulces vadītāja. 

Pagājušajā Kalpošanas konferencē tika noteikts, ka 
jāsniedz grupām vairāk informācijas par komiteju dar-
bu. Dienesta sēdes dalībnieki ieteica informēt arī par Sa-
ietu darba grupas tikšanās reizēm, piemēram, “Vīnogā”. 
Jo nevienam AA biedram nav liegts piedalīties Dienestā 
vai kādā darba grupā. Tieši pretēji – visi interesenti laip-
ni aicināti! 

Par AA darbības uzlabošanas priekšlikumiem ru-
nāja Orests. Viņš ierosināja mājaslapā un “Vīnogā” ie-
vietot AA pasākumu kalendāru un saiti uz AA Youtube 
kanālu, mājaslapā – par AA struktūru; summu par do-
mēna aa.org.lv lietošanu ieplānot budžetā. 

Runājot par AA struktūras publicēšanu, ieradušies norā-
dīja, ka to varētu izdarīt pēc Statūtu jaunās redakcijas pie-
ņemšanas. Kāds AA biedrs ieminējās, ka ziņas par struk-
tūru neko īpašu nedos, kamēr fiziski nedarbosies birojs. 
Diemžēl pagaidām biroja darbinieka algošanai naudas nav. 
Izskanēja viedoklis, ka daudzās Latvijas AA grupās ziedo-
jumi tiek uzkrāti. Klātesošie diskutēja, vai par šo jautājumu 
jārunā konferencē vai tas ir darbs līdz konferencei. 

Tika norādīts, ka konferences delegātiem jābūt sa-
gatavotiem runāt par izskatāmajiem jautājumiem, jā-
uzņemas atbildība par teikto, kā arī delegātiem jārotē. 
Taču galvenais – lai grupa uzzina par konferencē lemto. 
Klātesošie ierosināja, ka trīs mēnešus pirms konferences 
jābūt zināmiem visiem tajā lemjamajiem jautājumiem, 
lai grupas varētu par to diskutēt; labi būtu, ja tas būtu 
obligāts noteikums. Nolēma Statūtos paredzēt, ka kon-
ference izsludināma trīs mēnešus pirms tās sākuma. 

Tika atgādināts par biroja nepieciešamību, tajā skai-
tā par biroja darbinieku kompetenci līgumu slēgšanā un 
rēķinu izrakstīšanā. Būtu labi, ja AA birojs katru dienu 
vismaz stundu būtu atvērts. Izskanēja viedoklis, ka veidot 
biroju – tai jābūt grupu iniciatīvai, tieši grupām vajadzētu 
iesaistīties. Alvis uzņēmās izstrādāt variantu, kādam vaja-
dzētu būt birojam, iekļaujot atbalstu tam. Jānosaka, kādi 

būs biroja (ar algotu darbinieku) mērķi un funkcijas.
Zemgales reģionā jau runāts par biroja uzturēšanu – 

ziedojumi būs, ja būs informācija. Izskanēja ierosinā-
jums, ka varbūt vērts pārņemt atvērtā ziedojumu trau-
ka metodi. Tika norādīts, ka pamattradīcija ir “cepure”; 
krājkasīte simboliski tiek uztverta kā krāšanai paredzē-
ta. Tiek atgādināts par 7.tradīciju. 

Par kontaktu datubāzi. Kornēlija (Literatūras komi-
teja) informēja, ka arī Lietuvas AA jau sen paši izdod AA 
literatūru, un jautāja, kā sazināties ar atbildīgajiem Lietu-
vas AA, lai uzzinātu viņu pieredzi. Klātesošie vienojās, 
ka jāveido kontaktu saraksts, lai nav jāmeklē, kad ir tāda 
nepieciešamība. Nolēma nākamajā Dienestā diskutēt par 
kontaktu datubāzi, tāpat par dokumentu datubāzi. 

Dienesta sapulces protokolā ielūkojās Sarmīte

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 al-
koholiķiem, 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 Bēt-
lemes 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 palīdzība 

(pieredze, bukleti utt.) – zvaniet: Kristīne, tālr.26994028

Dienesta nākamā sanāksme 2016.gada 26.novembrī 
no plkst.11.00 līdz 15.00 turpat Brīvības gatvē 237/2, 
dienas centra “Rīdzene” telpās – ieeja ēkas pagalmā eso-
šajā arkā (blakus Vidrižu ielai 3).

Darba kārtība:
Sestā koncepcija (lasa Monvīds D.)
Atskaite par 2016.gada rudens saieta norisi (ziņo Dana Z.)
Biedrības statūtu pilnveidošana (ziņo Monvīds D.)
Algota biroja darbinieka nepieciešamības izvērtēšana 

(ziņo Arvīds A.)
Atskaite par Pasaules AA kalpošanas koncerences no-

risi ASV (ziņo Aivars E. un Arvīds A.)
AA Kurzemes reģiona aktualitātes
AA 2017.gada Kalpošanas konferences darba kārtī-

bas projekts (ziņo Monvīds D.)
Laipni lūgti visi Latvijas AA biedri, kurus interesē Die-

nesta darbs!
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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

OKTOBRĪ
Grupu ziedojumi
“Imanta”, Rīga 10 eiro
“Pagrieziena punkts”, Rīga 10 eiro
“Dārza grupa”, Rīga 30 eiro
“Ausma”, Tukums 100 eiro
“Lāsīte”, Ventspils 10 eiro
“Apziņa”, Rīga 20 eiro
“Dzintarlāse ”, Liepāja 10 eiro
“Nadežda”, Rīga 10 eiro
“Atkarīgie”, Jelgava 10 eiro
“Sauleskalns”, Talsi 20 eiro
“Vindava”, Ventspils 20 eiro
“Oāze ”, Rīga 20 eiro
“Mazie brāļi”, Rīga   5 eiro
“Magnēts”, Jelgava 10 eiro
“Atziņa”, Dobele 100 eiro
“Piena ceļš”, Stende 50 eiro
“S.O.S.”, Krāslava   5,99 eiro

Grupa Vecrīgā, 
Klostera 5-7 7 eiro
“12 un 12 ”, Rīga 30 eiro
“Stāvie krasti”, Valmiera 200 eiro
“Atrisinājums ir”, Ikšķile 90 eiro
“Sala”, Salaspils 10 eiro

Skaidrības jubileju ziedojumi
Anonīms 14 gadu jubilejas 
ziedojums, Liepāja 15 eiro
Anonīms 9 gadu jubilejas 
ziedojums   9 eiro
Gatis no Talsiem   1 eiro
Edvīns no Valdemārpils  19 eiro
Dzintars no Jūrmalas 20 eiro
Individuāli 5 eiro

Kopā OKTOBRĪ 826,99 eiro

PALDIES PAR ZIEDOJUMIEM! 

Zvanot uz  
AA informatīvo tālruni 

27333523
var saņemt informāciju  

par AA darbību,  
sapulču norises  
vietām un laiku.

SVEICAM 
JUBILĀRUS!

OKTOBRĪ
Juris no Jēkabpils – 15 gadi
Raimonds H. no Rīgas – 3 gadi
Inguna no Rīgas – 18 gadi
Ingrīda no Rīgas – 15 gadi
Līga no Rīgas – 13 gadi
Edvīns no Valdemārpils – 19 gadi
Natālija no Siguldas – 21 gads
Dainars no Stendes – 1 gads
Andris no Rīgas – 1 gads
Līga no Rīgas – 13 gadi
Māris no Rīgas – 6 gadi
Sandra no Rīgas – 6 gadi
Inese no Rīgas – 3 gadi
Gatis no Talsiem – 1 gads
Normunds no Talsiem – 9 gadi
Saša noVentspils – 7 gadi
Sergejs no Ventspils – 1 gads

NOVEMBRĪ
Dzintars no Jūrmalas – 20 gadi

Sveicam arī tos, par kuriem gru-
pas nesniedza ziņas!

Kļūdas labojums
Sveicam Dinu no Rīgas 5 gadu 

skaidrības jubilejā septembrī, nevis 
kā kļūdaini bija publicēts iepriekšē-
jā numurā – 45!

AA GRUPAS
Daugavpilī regulāru darbību 

atjaunojusi AA grupa. Grupa pul-
cēsies sestdienās plkst.19.00–21.00 
Daugavpilī, Vienības ielā 8 (ieeja no 
pagalma pagrabiņā).

***
Ludzā uzsākusi darbību jau-

na AA grupa. Sapulces notiks 
svētdienās plkst.13.00 Raiņa ielā 
16a. Lūgums visiem nevienaldzī-
gajiem atbalstīt jauno grupu ar 
savu klātbūtni.

***
Ir mainījusies Kuldīgas AA 

grupas norises vieta un kontak-
tālrunis. Tagad sapulces notiek 
Kuldīgā, Baznīcas ielā 29 (Sarka-
nā krusta telpās). Kontakttālrunis 
26606430 (Kristaps).

***
AA grupas tiek lūgtas ziņot par 

izmaiņām sapulču norisē (vieta, 
laiks, informācijas tālrunis), raks-
tot uz aa@aa.org.lv vai zvanot 
27333523.

GRUPAS JUBILEJA
Balvu AA grupa “Možums” ai-

cina savu pirmā gadiņa jubileju kopā 
atzīmēt 03.12.2016. plkst.14 (reģis-
trācija) dabas parkā “Balkānu kalni” 
Šķilbēnu pag.,Viļakas novads. 

Būs atklāta un slēgta sapulce, vē-
lāk dejas un kārtīga pirts. 

Vēlamā dalības maksa 7 eiro un 
groziņš.

Tel. Aldis – 26310796, Olafs – 
28355636

DAŽĀDI 
2017.gada Latvijas AA Kalpoša-

nas Konferences paredzamais no-
rises laiks un vieta – 18.-19.marts, 
Mālpils

***
Latvijas AA “Vīnogas” izdevu-

mam krievu valodā (četri numuri 
gadā) vajadzīgs maketētājs. Intere-
sentus zvanīt Ļenai – tālr. 29514330.

***
Par AA literatūras iegādi raks-

tīt  – aa@aa.org.lv vai zvanīt Ju-
rim B. (+371)27068106

***
Kā un kur pārskaitīt AA grupu, 

individuālos un jubilejas ziedoju-
mus

Ziedojumus var pārskaitīt jebkurā 
bankā.

Kam: “Anonīmo Alkoholiķu Sa-
draudzība”

Reģ. nr. 40008004960
Swedbank, konts Nr. LV97HA-

BA0551000281899
Maksājuma mērķis: piemēram, 

Priekules AA grupas “Dzimtenīte” 
ziedojums; jubilejas ziedojums vai 
individuāls ziedojums. Savu vārdu 
var minēt vai arī neminēt.

***
Esi uzrakstījis raks-

tu? Gribi ieteikt tēmu, 
par ko rakstīt? Vēlies 
paziņot par aktuali-
tātēm savā grupā?

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


