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JAUNUMS

AA BIROJS DARBOJAS

PADOMĀ!
• Kur sameklēt sponsoru?
• Vai Tu vēlies, lai Tev būtu kāds cilvēks, ar ko parunāt par AA?
• Vai Tev ir zināms kāds, kurš gribētu strādāt algotu darbu AA?
• Vai Tev ir svarīga AA izaugsme?

Lai Ziemassvētku laiks  
ved pretī sapratnei un skaidrībai, 
lai dvēselē miers!
Gaišus un sirsnīgus svētkus!

“Vīnogas” veidotāji

Birojā darbu sākusi brīvprātīgā sekretāre 
Dace D. Šis ir pilotprojekts trīs mēnešu 
garumā – no š.g. decembra sākuma līdz 
2017.gada februāra beigām.

AA grupas tiek aicinātas iepazīties ar Biroju gan 
klātienē, gan virtuāli. Grupas tiek lūgtas izvērtēt Biro-
ja darbību gan darba gaitā, gan pēc projekta beigām, 
piedalīties kalpošanā un izteikt priekšlikumus. Marta 
konferencē grupas varēs pieņemt lēmumu par turpmāko  
AA Biroja darbību.

AA Birojs atrodas
Rīgā, Baltajā ielā 7, 5.stāvā, 507.kabinetā (Iļģuciems).
Darba laiks: otrdien, ceturtdien, sestdien no plkst. 

11.00 līdz 16.00.

AA Biroja telefona numurs: 67333523
E-pasts: birojs@aa.org.lv

Kā nokļūt? Birojs atrodas lielā sarkanā ēkā Baltās un 
Riekstu ielas krustojumā.

Ar auto no centra: pa Daugavgrīvas ielu, orentieris in-
terneta veikals 220.lv kreisajā pusē, tūlīt pēc tā nogriez-
ties pa kreisi uz Riekstu ielu, tad pa kreisi uz Balto ielu 
un var iebraukt pagalmā vai atstāt auto pie Riekstu un 
Baltās ielas krustojuma, ēkas ārpusē.

Ar 5.tramvaju: no galapunkta iet pretēji tramvaja vir-
zienam un nogriezties pa kreisi (7 min.).

Ar 9. un 25.trolejbusu: galapunktā iet pretēji brauk-
šanas virzienam un nogriezties pa labi uz Balto ielu 
(10 min.).

Ar 3.autobusu: izkāpt pieturā “Iļģuciems”, iet brauk-
šanas virzienā, pāriet pāri ielai, pirmā iela pa kreisi ir 
Riekstu iela (5 min.).

Ieeja ēkā no pagalma puses. Orientieris – hostelis  
Rafael, kas atrodas 2.stāvā, mēs esam 5.stāvā.

Visi laipni gaidīti!
Sadraudzībā,

darba grupa GB (“Gribu Biroju”)
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LATVIJAS AA DIENESTĀ

26. NOVEMBRA 
SĒDĒ
Š.g. 26.novembrī  
AA Sadraudzības  
21 dalībnieks bija 
ieradies uz Latvijas AA 
Dienesta sanāksmi. Pēc  
AA lūgsnas noskaitīšanas 
un 7.koncepcijas 
nolasīšanas tika izskatīti 
šādi jautājumi:

2016.gada 
AA rudens saieta norise

Saietu darba grupas vadītāja 
Dana Z. informēja, ka viss norisējis 
veiksmīgi, finansiāli esam plusos. 
Saietā piedalījās 308 cilvēki: no AA 
– 269, no “Al-anon” – 25, viesi – 
14, tai skaitā 28 no Kurzemes, 186 
no Vidzemes, 11 no Zemgales, 5 no 
Latgales, 72 no Lietuvas, 4 no Igau-
nijas, pa vienam no Skotijas, Somi-
jas un Krievijas. 

Trīs dienas pirms pasākuma tika 
atteikta bufete, tomēr operatīvi vietā 
sarunāts cits ēdināšanas uzņēmums. 
Vairāki AA biedri izteikuši priekš-
likumu nākotnē šādos pasākumos 
piedāvāt maizītes, tēju un kafiju par 
brīvu tiem, kuri nevar atļauties pirkt 
maltīti ēdnīcā vai bufetē. Izskanēja 
priekšlikums tirgot kafiju par simbo-
lisku cenu, piemēram, 20 centiem. 
Taču tad nepieciešami brīvprātīgie, 
kas uzmana kafijas automātu, kā arī 
sagatavo sviestmaizes. Vai nebū-
tu labāk sarunāt lētāku ēdināšanu, 
lai var paēst par 2-3 eiro? Noteikti 
vajadzētu dzeramo ūdeni. Izraisījās 
diskusijas par vēlamās ziedojuma 
summas paaugstināšanu par eiro. 
Klātesošie uzsvēra, ka jāizskaidro 
AA biedriem, ka norādītā summa 
nav obligāti jāziedo, var ziedot tik, 
cik grib vai cik var atļauties. Paldies 
Saieta darba grupai par darbu jubi-
lejas saieta organizēšanā!

Latvijas AA 29 un 30 gadu 
jubilejas pasākumi

Patlaban tiek meklēta vieta 2017.
gada rudens saietam – paredzēts ap-
sekot telpas Salaspilī un Ogrē.

Krāslava–
Daugavpils–Ludza 
2016.gada 5.novembrī AA “Rīta 

grupa” devās atzīmēt savu 5 gadu 
darbības jubileju 5.tradīcijas 
braucienā uz Latgali, nosaucot 
šo pasākumu par “SKAIDRĪBAS 
KARAVĀNU” un paredzot vairā-
kas pieturvietas kā oāzes ceļā pa 
pagaidām AA Sadraudzības gru-
pu kartē salīdzinoši tuksnešaino 
Latgales novadu.

Tāda lieta, protams, nevar notikt 
vienas grupas spēkiem, tāpēc tika 
aicinātas pievienoties citas Latvijas 
AA grupas un atsevišķi to dalīb-
nieki. Atsaucās grupa “Nadežda” 
ar savu ekipāžu un Jūrmalas grupa 
pieredzējušā divdesmitgadnieka 
Dzintara vadībā. Karavānas priekš-
galā, kā tas parasti notiek “Rīta gru-
pas” 5.tradīcijas izbraucienos, bija 
Kaspara ekipāža. Krāslavā sapulcē-
jās un visu ceļu veica četras ekipā-
žas, kopā 14 cilvēku. 

Krāslavā, kur AA grupa “S.O.S.” 
darbojas jau vairāk nekā gadu, at-
klātā grupas sapulce šoreiz notika 
Sociālā dienesta laipni atvēlētā kon-
ferenču zālē, uzaicinātajiem Sociālā 
dienesta darbiniekiem gan piesar-
dzīgi izvairoties, toties piedaloties 
patstāvīgajam AA draugam Krāsla-
vā priesterim Rodionam un pagai-
dām vēl ārstniecības iestādē esoša 
vīra līdzatkarīgai pārstāvei. 

Daugavpilī, uz kurieni devāmies 
uzreiz no Krāslavas, AA grupa kār-
tējo reizi atdzimst, un viena no pir-
majām šīs atdzimstošās grupas at-
klātajām sapulcēm notika askētiski 
romantiskā pagrabiņā, 18 sapulces 
dalībniekiem cieši saspiežoties uz 
soliem un kastēm. Dažiem piere-
dzējušākajiem šāda gaisotne atsauca 
atmiņā Strēlnieku ielas Rīgā AA sa-
pulču vietu, citiem – dažu skaudrāko 
atmošanās vietu interjeru. Par ganda-
rījumu dalībniekiem, sapulcē pieda-

lījās viens jaunatnācējs un viena ie-
interesēta viešņa no Sociālā dienesta. 

Nakšņojām visi kopā Daugavpils 
piepilsētas Jaunstropu sporta bāzes 
dienesta viesnīcā, pieticīgos, bet ēr-
tos apstākļos, nogurumu un eiforis-
ko noskaņojumu izlīdzinot ar sirsnī-
gu vēla vakara sapulci. 

Ludzā ieradāmies 6.novembrī 
kopā ar pirmo šīs ziemas puteni, kas 
kādu no ekipāžām paspēja ieputināt, 
tomēr Ludzas AA grupas pirmo sa-
pulci novada domes atvēlētās telpās 
uzsākām vien ar pavisam nelielu no-
kavēšanos. Sapulce aizritēja neparas-
ti pacilājoši un daudzsološi, jo tajā 
piedalījās četri vietējie, no kuriem 
divi puiši pirmo sapulču pieredzi 
ieguvuši, ārstējoties Rīgā, bet viens 
puisis un meitene bija jaunatnācēji, 
ieplestām acīm un atvērtu sirdi. 

Tagad jau droši var teikt, ka Lu-
dzas AA grupa ir uzsākusi savu dar-
bību, jo notikušas vairākas sapul-
ces, piedaloties gan vietējiem, gan 
atbalstītājiem no citām grupām. Un 
tomēr – Ludzas grupiņa vēl ir traus-
la, līdzīgi kā jebkura mūsu skaidrība 
tās sākumā. Šobrīd grupas organizē-
tāji ir jauni puiši ar pavisam nelielu 
skaidrības pieredzi, un viņiem ļoti 
vajag pieredzējušāku biedru klāt-
esošu atbalstu, viņi ar nepacietību 
un pateicību gaida atbraucējus no 
citām grupām.

Ludzas AA grupas sapul-
ces notiek katru svētdienu 
plkst.13.00-15.00 Ludzā, Raiņa ielā 
16a. 

Bet “SKAIDRĪBAS KARAVĀ-
NA”, spītējot aizputinātajiem ceļiem, 
atgriezās Rīgā un Jūrmalā bez zaudē-
jumiem. Tās dalībnieki – gandarīti par 
kopīgi paveikto, nostiprinājuši savu 
skaidrību un iedvesmoti turpināt at-
veseļošanos, sadarbību un kalpošanu. 

Nākamā “skaidrības karavāna” 
jau pako mugursomas. Sekojiet in-
formācijai! 

Juris E., alkoholiķis
“Rīta grupa”, tālrunis 29222857

VĒSTS NEŠANA

SKAIDRĪBAS KARAVĀNA

Dienesta nākamā sanāksme notiks 2017.gada 14.janvārī no 
plkst.11.00 līdz 15.00 Brīvības gatvē 237/2, dienas centra “Rīdzene” 

telpās – ieeja ēkas pagalmā esošajā arkā (blakus Vidrižu ielai 3).  
Laipni lūgti visi Latvijas AA biedri, kurus interesē Dienesta darbs!
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Latvijas AA 30 gadu jubilejas pa-
sākums notiks 1918.gada novembrī. 
Vieta vēl nav zināma. Atrast piemē-
rotas telpas Rīgas centrā par mums 
pieņemamu maksu nav reāli, vienīgi 
kādu sporta halli. No Stradiņa uni-
versitātes saņemts atteikums. Pie-
mērota vieta lielajai jubilejai varētu 
būt Jelgavas pils, kur norisa Latvi-
jas AA 25 gadu jubilejas pasākums. 
Bet varbūt Mālpilī? Tur varētu rīkot 
vairāku dienu pasākumu, jo ir nakts-
mītnes un plašas telpas. Vai 30 gadu 
jubileja būs vienas vai divu dienu 
pasākums? Jau piektdienas vakarā 
varētu rīkot sapulci – vai nu Rīgas 
grupas “Apziņa” telpās vai kur citur. 
Ir svarīgi jau šogad zināt pasākuma 
norises datumus, lai to varētu iekļaut 
pasaules un Eiropas AA pasākumu 
plānā. Piemēram, Somijas AA jau 
Pasaules kalpošanas sanāksmē uzai-
cināja Sadraudzības biedrus uz savu 
60 gadu jubileju 2018.gadā. 

Priekšlikums AA biedriem: ja vē-
laties, lai jubilejas pasākums tiktu rī-
kots jūsu pilsētā, ja tam ir atbilstošas 
telpas, sazināties ar Saietu komiteju: 
tel. 26411682 (Dana).

Piedalīšanās Polijas AA sabied-
rības informēšanas darbnīcās

Juris E. informēja par piedalīša-
nos Polijas AA sabiedrības informē-
šanas darbnīcās 2016.gada 21.-23.
oktobrī, par to būs lasāms atsevišķā 
rakstā “Vīnogas” 2017.gada janvāra 
numurā. Polijas AA (Varšavas un 
Krakovas reģioni) ir gatavi atbalstīt 
Latvijas AA. Lodzas reģions ir ievē-
lējis cilvēku sadarbībai ar Latviju – 
Tomeku, kas vēlas ierasties Latvijā. 
Juris uzaicinājis viņu uz Ludzu, uz 
reģionu, kur ir maz AA grupu. Ir ie-
cere 2018.gada aprīlī vai maijā kopā 
ar poļu kolēģiem organizēt informā-
cijas sapulci profesionāļiem. Polijā 
AA kustību uzsāka terapeiti, līdz 
ar to sadarbība ar profesionāļiem ir 
laba. Polijas AA aicina mūs piedalī-
ties vasaras nometnē Belostokas re-
ģionā pie Suvalkiem, kur tiks rīkoti 
semināri un darbnīcas sadarbībai ar 
profesionāļiem. Līdzīgs pasākums – 
rudenī Krakovā. 

Klātesošie ierosināja aicināt  
Tomeku uz Latvijas AA Kalpošanas 
konferenci kā novērotāju. Juris E. 
norādīja, ka par to ir domāts, taču 

Polijas AA biedriem arī ir grūtības ar 
laiku un līdzekļiem, turklāt poļi va-
rētu veltīt vairāk laika kādam citam 
Latvijas AA pasākumam, nevis būt 
novērotāji konferencē. 

Darba grupas GB  
(“Gribu biroju”) aktualitātes

Arvīds, līdzšinējais Biroja vadī-
tājs, informēja, ka jau pirms diviem 
gadiem gribējis nolikt pilnvaras. 
Arvīds Biroju virtuāli vadījis sešus 
gadus, pienākumu saraksts katru 
gadu kļuvis arvien lielāks. Biroju 
būtu jāvada algotam darbiniekam, 
tas varētu arī nebūt AA biedrs. Patla-
ban Latvijas AA Dienesta komitejas 
nodarbojas ar lietām, ar kurām tām 
nebūtu jānodarbojas. Vajadzētu būt 
tā, ka AA brīvprātīgajiem paliktu ti-
kai AA atveseļošanās un vēsts neša-
nas lietas, bet pārējo, t.i., tehniskos 
un juridiskos jautājumus, kārtotu 
Biroja vadītājs. Alvis iepazīstināja 
klātesošos ar Biroja vadītāja poten-
ciālajiem pienākumiem. 

Darba grupa GB ir tikusies ar 
sešām grupām, no kurām pārsva-
rā saņemts pozitīvs atbalsts. Līdz 
gada beigām plānots apmeklēt vēl 
12 grupas. 

Ir izstrādāts Biroja darbības pilot-
projekts. Ja Dienesta lēmums būs po-
zitīvs, sākot ar decembri juridiskajā 
adresē Rīgā, Baltajā ielā 7, otrdienās, 
ceturtdienās, sestdienās no plkst. 11 
līdz 16 strādās biroja sekretāre. Šos 
pienākumus pildīt trīs mēnešus uz-
ņēmusies Dace D. par simbolisku 
samaksu – 50 eiro mēnesī ceļa izde-
vumiem. Nepieciešams aprīkot telpu: 
iegādāties plauktus, datoru, projekto-
ru, pieslēgt telefonu un internetu. Tel-
pa ir diezgan maza. Nākotnē telpas 
varētu īrēt citur, tur varētu būt Latvi-
jas AA centrs, kur rīkot gan Dienesta 
sapulces, gan dažādas tikšanās, gan 
arī darbotos Birojs. Klātesošie vieno-
jās, ka galvenais – ir veikts pirmais 
solis reāla Biroja izveidē un brīvprā-
tīgā sekretāre pēc trīs mēnešu darba 
varēs nodot savas darbības pieredzi 
algotajam darbiniekam.

Dienests balsojot nolēma atbalstīt 
darba grupas GB pilotprojektu – ie-
guldīt naudu biroja aprīkojumam 
līdz 10% no AA gada budžeta un trīs 
mēnešus segt sekretārei Dacei D. 
ceļa izdevumus. 

AA sociālajos tīklos
Latvijas AA ir liela problēma in-

formācijas apmaiņā. Kādā no pa-
ralēlajām sadraudzībām izveidota 
slēgta Facebook grupa, kur tie, kuri 
vēlas, apmainās ar informāciju. Var-
būt Facebook jāizveido AA slēgtā 
grupa? Taču ir cilvēki, kuri neiz-
manto tehnoloģijas, nepieciešams 
personīgs kontakts. 

Orests lūdza Dienesta balsojumu par 
AA informācijas rīku ievietošanu Lat-
vijas AA mājaslapā. Pirmais – Yuotube 
saite, kur varētu noskatīties filmas “Ce-
rība”, “Bila stāsts” un “Atpakaļceļš” 
ar subtitriem latviešu valodā. Pirms 
šo filmu ievietošanas Youtube, Orests 
konsulējies ar vecbiedriem. Otrs – ir 
izveidots AA pasākumu kalendārs, bet 
nav zināms, cik cilvēku to lieto. 

Kas vispār nosaka, kāda informā-
cija publicējama AA mājaslapā? Vai 
Dienestā jābalso par katru materiālu?

Ar 20 balsīm par, vienam atturo-
ties, Dienests atbalstīja AA Youtube 
saites (Vēsts nešanas komitejas un 
Komitejas sakariem ar sabiedrību 
informācijas rīka) un pasākuma ka-
lendāra (Biroja kompetencē) ievie-
tošanu mājaslapā. 

Rolands atgādināja, ka ir izveido-
ta multiplikācijas filma, kas ievieto-
ta Youtube jauniešu grupas kanālā. 
Kā to ielikt oficiālajā AA kanālā? 
Tas ir Vēsts nešanas komitejas un 
Komitejas sakariem ar sabiedrību 
kompetencē.

Par Pasaules kalpošanas konfe-
rencē pieredzēto ziņoja Arvīds A. 
Skatīt rakstu 4. lpp.

AA 2017.gada Kalpošanas 
konference

Nākamās Kalpošanas konferen-
ces vadītājs Aldis J. ziņoja, ka triju 
komiteju vadītāji jau uzrakstījuši 
jautājumus konferencei, kas notiks 
2017.gada 18. un 19. martā Mālpilī. 
Visiem, kas vēlas iepazīties ar po-
tenciālo Konferences dienas kārtību, 
lūgums sūtīt vēstuli uz e-pastu me-
dia@aa.org.lv.

Dienesta sapulces protokolā  
ielūkojās Sarmīte

P.S. Par 2016.gada 17.decembrī 
Dienesta sanāksmē izskatītajiem jautā-
jumiem – “Vīnogas” janvāra numurā.



4

Ņujorka, 2016

“Ir ļoti daudz, ko teikt par pieredzēto, 
par atsevišķiem jautājumiem var runāt 
un runāt – katrs ir atsevišķa raksta 
vērts,” teic Arvīds Ā., kas kopā ar  
Aivaru E. piedalījās 24. Pasaules 
kalpošanas sanāksmē. Šajā numurā – 
par to, kas sanāksmē vispār notika.

Pasaules kalpošanas sanāksme (World Service Me-
eting – WSM) notiek ik pēc diviem gadiem, šogad 
– Ņujorkā. Piedalījās 60 delegāti no 41 valsts, bet 
pārstāvētas bija 52 valstis, jo atsevišķi delegāti bija no 
valstu reģioniem, piemēram, Nikaragvas delegāts pār-
stāvēja Centrālās Amerikas Dienvidu reģionu – Kostari-
ku, Nikaragvu un Panamu.

Pasākums Ņujorkā bija sadalīts trijās daļās. Piecas 
dienas – no 23. līdz 27. oktobrim – notika pati Pasaules 
kalpošanas sanāksme, 28.oktobris bija veltīts Vispārējā 
kalpošanas biroja (General Service Office – GSO) un 
AA līdzdibinātāja Bila V. muzeja apmeklējumam. Tre-
šā daļa, saukta par Dienesta nedēļas nogali, kurā mēs, 
es un Aivars E., piedalījāmies kā novērotāji, risinājās 
trīs dienas – 29. un 30. oktobrī notika ASV/ Kanādas 
Dienesta komiteju sanāksmes, bet 31. oktobrī Dienesta 
(Vispārējais kalpošanas dienests – General Service Bo-
ard – GSB) sanāksme.

Svētdien, 23.oktobrī, sākās delegātu reģistrācija, pēc 
kuras uzreiz nesekoja atklāšanas sesija, kā tas notiek 
Eiropas kalpošanas sanāksmē. Vispirms notika tā sauca-
mā Sarkanās bumbiņas sanāksme. Kas ir bijis mūsu AA 
grupā “Oāze”, zina, ka tur ir tradīcija ar rotaļu kamieli, 
kas sapulces laikā atrodas pie runātāja un tiek padots 
tālāk nākamajam sapulces dalībniekam. Ņujorkā ka-
mieļa vietā bija sarkana bumba, kas tika pamesta brīvi 
izvēlētam delegātam, kurš tad īsumā pastāstīja par sevi. 

Tā brīvā AA sapulces formātā notika pirmā iepazīšanās 
citam ar citu. Mēnesi pirms Pasaules kalpošanas sanāks-
mes koordinatore atsūtīja man uzaicinājumu (formulē-
jums bija – ielūgums ar mīlestību) uzņemties atbildību 
novadīt šo Sarkanās bumbiņas sapulci. Es piekritu, un 
manī bija dažādas sajūtas: prieks un nesapratne, kāpēc 
man tāds gods, un lepnums par tādu pagodinājumu. Sa-
nāksmes gaitā atnāca atskārsme, kas man lika par sevi 
pasmaidīt. Organizatori bija visu sakārtojuši tā, ka pa 
mazam darbiņam tika uzticēts katram, un līdz ar to vēl 
labāk varēja iejusties vispārējā kopības garā. Aivaram 
tika vienas darbnīcas (Workshop) vadīšana.

Darbs risinājās no plkst.9.00 līdz 18.30. Plkst.19.00 – 
vakariņas. Katru dienu bija laiks delegātu ziņojumiem, 
kuriem bija jāatspoguļo būtiskākais katras valsts AA 
dzīvē pēdējos divos gados (Latvijai pēdējos četros, jo 
iepriekšējā WSM nepiedalījāmies). Katru dienu bija arī 
delegātu iepriekš sagatavoti priekšlasījumi par organi-
zatoru noteiktu tēmu, piemēram, “Manas atveseļošanās 
pamati”, “Kalpošana un garīgums: medaļas divas pu-
ses”, “Vai ir vajadzīga mājas grupa?”, “Sociālie mediji 
un AA” u.c. Notika arī prezentācijas, ko bija sagatavo-
juši sanāksmes organizatori – Biroja (GSO) un Dienesta 
(GSB) pārstāvji. Visi šie ziņojumi, priekšlasījumi, pre-
zentācijas bija starp galvenajiem sanāksmes darba kārtī-
bas notikumiem – darbam komitejās un darbnīcās. 

Komitejas bija četras (katrs delegāts vienā; darbs risi-
nājās divas dienas):

Darba kārtības komiteja
Literatūras/ Publicēšanas komiteja
Politikas/ Uzņemšanas/ Finanšu komiteja
Komiteja darbam ar citiem
Es biju Politikas/ Uzņemšanas/ Finanšu komitejā. 

Kolīdz abi ar Aivaru apstiprinājām savu dalību Pasau-
les kalpošanas konferencē, mūs abus iekļāva katru savā 
komitejā, vadoties pēc ģeogrāfiskā principa. Vēl esot 
Latvijā, man jau bija jāpiedalās balsošanā par Paragva-
jas, Slovākijas un vienas no Krievijas AA organizāciju 
uzņemšanu WSM. Krievijā ir divas AA organizācijas, un 
bija jābalso, kura no tām piedalīsies sanāksmē. Bijām  

PIEREDZES BRAUCIENĀ

24. PASAULES KALPOŠANAS SANĀKSME
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14 balstiesīgie: 10 balsoja par vienu, divi izteica viedokli, 
ko par to domā, viens neatsūtīja atbildi, bet es atturējos, 
izsakot viedokli, ka no katras vajadzētu pa dalībniekam, 
bet, ja obligāti jābalso par vienu, tad es atturos. Grūti bija 
izšķirties, un tika pieņemts kompromisa lēmums: ļāva 
piedalīties tai, kurai ir piešķirtas AA literatūras drukāša-
nas tiesības, t.i., licence. Jautājums par to, kurai citreiz dot 
priekšroku, ja vienā valstī darbojas divas AA organizāci-
jas, bija iekļauts arī komitejas darba kārtībā.

Darbnīcas arī bija četras, un katrā tika apspriesta vie-
na un tā pati tēma. Darbnīcas darbojās trīs dienas, katrā 
dienā sava tēma. Tēmas bija šādas:

Aizvainojumi: ko tas nozīmē priekš individuālās at-
veseļošanās un grupas izdzīvošanas?

Komunikācija starp paaudzēm: vai mums ir panāku-
mi vēsts nešanā?

Mūsu finansiālo ieguldījumu garīgums.
Par tēmām bija papildjautājumi, un trešā tēma šķita 

tik nesaprotama, ka abi ar Aivaru visu vakaru norunā-
jām, lai nākamajā dienā būtu par ko izteikties. Taču, kā 
izrādījās, visiem bijušas grūtības ar šo jautājumu, un 
šāda tēma izdomāta, lai būtu āķīgāk, grūtāk. 

Pēdējā dienā bija komiteju un darbnīcu vadītāju zi-
ņojumi par paveikto, dalīšanās (brīvais mikrofons) par 
iespaidiem, otrā termiņa delegātu atvadu vārdi un pār-
domas. Noslēgumā visi sastājās aplī un pa kārtai teica 
lūgsnu savā valodā. Angliski un spāniski, protams, lūg-
sna skanēja visdaudzbalsīgāk. Latviski lūgsna ļoti labi 
izklausījās mūsu, Aivara un Arvīda, izpildījumā. Pavi-
sam tā izskanēja 27 valodās.

***
Īsa vienas dienas atelpa bija ceļojums uz Ņujorkas bi-

roju (GSO) un Bila V. muzeju. Birojs atrodas Hudzonas 
upes krastā debesskrāpja astotajā stāvā. Šo ēku uzcēla 
Rokfellers un novēlēja to Ņujorkas pilsētai ar noteiku-
mu, ka telpas tiks izīrētas tikai nevalstiskajām organizā-
cijām. Tādējādi biroja fiziskā atrašanās vieta ir droša un 
pastāvīga. Birojs sastāv no ļoti daudzām darba telpām, 
ieskaitot noliktavu, arhīvu, muzeju, konferenču zāli. 
Tajā strādā gan algoti darbinieki, gan brīvprātīgie. Bi-
rojs vienmēr ir atvērts jebkuram AA biedram, kas tiek 
laipni sagaidīts. Biroja izrādīšanai ir noteikts darbinieks, 
kas veic gida pienākumus, jo birojs nudien ir ļoti liels.

***

Nākamās trīs dienas pavadījām kā novērotāji ASV/ 
Kanādas Dienesta darbam. Pirmās divas dienas bija 
Dienesta komiteju darbs. Komitejas pavisam ir desmit:

Publiskās informācijas komiteja
Literatūras komiteja
Internacionālās sadarbības komiteja
Finanšu un budžeta komiteja
Labošanas iestāžu komiteja
Sadarbības ar profesionāļiem un ārstniecības iestā-

dēm komiteja
Arhīva komiteja
Konferenču komiteja
Starptautisko saietu un reģionālo forumu komiteja
Nominācijas komiteja
Trešajā dienā bija Dienesta sanāksme. Tā noris vien 

divas trīs stundas, jo viss darbs padarīts komitejās un at-
liek tikai balsojot oficiāli apstiprināt komiteju lēmumus. 
Arī komiteju sanāksmes bija jau pilnībā sagatavotas ar 
drukātiem materiāliem. Protams, kāds balsoja arī pret, 
un mēs bijām liecinieki, kā notiek mazākuma uzklausī-
šana. Šādas “Dienesta nedēļas nogales” ASV/ Kanādas 
AA Sadraudzībā notiek ik pēc trim mēnešiem, t.i., četras 
reizes gadā.

Galvenās atziņas
Gandrīz jebkuras valsts AA Sadraudzības fokusā 

pašlaik ir straujās izmaiņas tehnoloģiju jomā. Tiek at-
zīmēta to pozitīvā loma, vienlaikus vēršot uzmanību 
uz anonimitātes saglabāšanas izaicinājumiem. Šai 
tēmai tika veltīts gan vienas komitejas darbs, gan daži 
ziņojumi komiteju un darbnīcu starplaikos. Sanāksmes 
beigās tikām aicināti sūtīt savus ieviestos risinājumus 
sociālajos tīklos, lai varētu salīdzināt dažādu 
Sadraudzību pieredzi.

Arvien lielāka uzmanība AA vidē tiek pievērsta jau-
natnei. Šeit kustība vērojama gan no “augšas”, gan 
“apakšas”. Respektīvi, tiek domāts, kā labāk uzrunāt 
jaunatni, un vienlaikus paši jaunieši aktīvi rīkojas un ie-
saistās kalpošanā.

Aktuāla ir 7.tradīcijas tēma. Par to liecina gan darb-
nīcās izskatītais jautājums, kā ziedojumi atsaucas uz ga-
rīgumu, gan Finanšu komitejas izskatītais jautājums par 
dalības maksas paaugstināšanu dalībai WSM.

Tās ir atziņas par to, kas nodarbina Sadraudzību pa-
saulē kopumā.

Mana atziņa, atrodoties pasaules forumā, par Lat-
vijas AA ir šāda: ja pirms desmit gadiem uz Eiropas 
kalpošanas sanāksmi braucu kā māceklis mācīties, tad 
tagad bija sajūta, ka braucu dalīties pieredzē. Ja agrāk 
vajadzēja jautāt: “Kā darīt?”, tad tagad bieži varu teikt: 
“Mēs darām tā, bet kā jūs?”

Manu sajūtu pilnībā apstiprināja ASV/ Kanādas de-
legāts Skots. Viņš kalpo arī Internacionālās sadarbības 
komitejā, kuras sanāksmē es piedalījos kā novērotājs 
jau pēc WSM. Viņš atskaitījās savai komitejai, tāpat kā 
es atskaitos Latvijas AA Dienestam. Nu lūk, cita starpā 
viņš stāstīja, ka ir neizsakāms prieks par valstīm, kurās 
viss iet uz augšu. Starp dažām valstīm, ko viņš pieminē-
ja, bija arī Latvija, kur attīstās kalpošana cietumos un ir 
nodibinājusies YPAA – jauno cilvēku AA.

Pasaules kalpošanas sanāksmes delegāts
Arvīds Ā., alkoholiķis
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Atkal biju uz AA pasākumu ārpus Latvijas – šo-
reiz uz Raseiņi AA grupas “Rasa” jubileju Lietuvā. 
Paldies Augstākajam spēkam, ka man bija tāda ie-
spēja. Atkal jauna pieredze, iegūti jauni draugi! Tie-
ši tas man patīk Sadraudzībā – lai kur aizbrauc, vi-
sur esi savējais. 

Raseiņi (lietuviešu: Raseiniai) ir sena Žemaitijas pilsēta, 
tajā ap 10 tūkstoši iedzīvotāju un 22 gadus darbojas AA 
grupa. Latvijā nezinu nevienu grupu, kurai būtu telpas, ku-
rās tikai AA saimnieko (ja neskaita rehabilitācijas centru, 
kur notiek “Oāzes”sapulces). “Rasai” savas telpas tehniku-
ma ēkas pagrabstāvā, ja nemaldos, ir jau 20 gadu. Kādrei-
zējā mācībtelpā tāfeles vietā pa gandrīz visu sienu glezna, 
citāts no Bila V. teiktā, skapī – AA literatūra, pie sienām 
– AA 12 soļi un tradīcijas, dažāda AA informācija. Divas 
reizes nedēļā (trešdienas un svētdienas vakarā) aplī sasēžas 
apmēram 15 anonīmie alkoholiķi. Pieticīgi, bet mājīgi.

Pieticīgs, bet mājīgs bija arī jubilejas pasākums. At-
klātajai sapulcei tehnikuma zālē sekoja slēgtā sapulce 
par tēmu “Nevis es, bet mēs” – cits aiz cita lietuvieši 
kāpa uz skatuves, lai dalītos savā un savas grupas pie-
redzē. Kamēr viens runāja, nākamais jau apsēdās uz 
brīvā krēsla blakus sapulces vadītājiem. Problēmas ma-
zajām grupām tādas pašas kā Latvijā – nereti, īpaši gru-
pu darbības pirmsākumos, bijis, ka uz sapulci vairākas 
reizes pēc kārtas ierodas tikai grupas dibinātājs. 

Mēs, latvieši, arī nokļuvām uzmanības centrā – esot 
pirmie ārzemnieki, kas viesojas šajā grupā. Tā “Rasas” 

jubileja kļuva par starptautisku pasākumu!
Un nekādu mielasta galdu! Tie, kas vēlējās paēst, 

varēja par pieņemamu cenu nopirkt maltīti tehnikuma 
ēdnīcā. Gardas vakariņas par 2,50 eiro. Arī dalības zie-
dojums pieticīgs – vien 2 eiro. 

Pavisam bija ieradušies 171 anonīmais alkoholiķis, 
20 “Al-Anon” dalībnieki un četri viesi. “Pārsteidzoši 
liels skaits mazpilsētas grupas pasākumam!” izteicos. 
“Atbrauciet uz Palangas grupas jubileju janvārī – tur būs 
ap 600,” aicināja Gints no Kauņas. Pateicoties Ginta un 
Zenona no Kauņas tulkojumam, mums, viesiem no Lat-
vijas, bija saprotams gan slēgtajā, gan maratonsapulcē 
runātais. Maratonsapulcē ceļa uz AA un skaidrības pie-
redzē dalījās cilvēki padsmit, lielākā daļa vietējo vesti-
bilā dejoja dzīvās mūzikas pavadījumā. Bet mums, vie-
siem, pēc tam vēl bija neformālas sarunas par skaidrību 
pie tējas tases grupas virtuvē.

Paldies lietuviešiem par viesmīlību!
Sarmīte, alkoholiķe

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. tra-
dīciju “Katrai grupai ir tikai viens 
mērķis – nest šo vēsti alkoholiķiem,
kuri joprojām cieš”.

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

***
Trešdienās plkst. 14.00
Liepājas cietumā Liepājā, Dārza 
ielā 14-16
Koordinators: Aldis 29116567

***
Katru otro sestdienu
Daugavgrīvas cietumā Daugavpilī, 
Lielajā ielā 1
Koordinators: Leonīds 29532725

***
Katru otro sestdienu
Brasas cietumā Rīgā, Laktas ielā 
2/4
Koordinators: Pāvels 29904954
Lai varētu apmeklēt cietumā notieko-
šās AA sapulces, nepieciešama speciā-
la Ieslodzījuma vietu pārvaldes atļauja 
un pase. Par atļaujas saņemšanas ie-
spējām 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, Pēte-
ris 29248541
Šajās AA grupas sapulcēs to 
klasiskajā izpratnē atbilstoši 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 Narkoloģiskās palīdzības die-
nesta stacionārā Rīgā, Tvaika ielā 2
Koordinators: Vladimirs 29575780
Tā ir iespēja brīvā sarunā dalīties 
savā pieredzē ar Detoksikācijas no-
daļas pacientiem. Pulcēšanās un sa-
runas 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 dalī-
ties skaidrības pieredzē ar trūcīgajiem, 
atkarībās un grūtībās nonākušajiem.
Iepriekš jāsazvanās ar koordinatoru 
un jāsaskaņo apmeklējuma laiks.
Ja ir nepieciešama informācija vai pa-
līdzība, zvanīt Kristīnei – tālr. 26994028

KAIMIŅVALSTĪ

LIETUVIEŠU  
PIETICĪBA

12. SOLIS
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Kurzemes AA reģiona sapulcē 2016.
gada 19 novembrī Ventspilī piedalījās 
pārstāvji no desmit AA Kurzemes 
reģiona grupām: Zaņas, Aizputes, 
Kuldīgas, Talsiem, Stendes, trim Liepājas 
grupām un divāmVentspils grupām, 
kā arī pārstāvji no Priekules, Saldus un 
Ventspils “Al-anon” (kopā 35 cilvēki).

Vispirms notika AA un “Al-anon” kopējā sapulce, 
kurā runājām par Pirmo tradīciju. Pēc tam sekoja slēgtās 
AA un “Al-anon” sapulces par Otro tradīciju.

***
Spīkera sapulcē Māris Ķ. dalījās 12 soļu programmas 

pieredzē. Lūk, dažas atziņas no viņa teiktā:
l Veikt īslaicīgo sponsorēšanu, kamēr jaunatnācējs ie-

pazīst grupu un pēc tam pats meklē ilgtermiņa sponsoru.
 l Lai nedzertu, jākļūst par citu cilvēku, un to var 

izdarīt, strādājot ar 12 soļu programmu. 
l Jāmācās no tiem, kuri prot nedzert. Labi kļūst tad, 

kad skaidrības laiks vienāds ar dzeršanas laiku.
l Tas, kas man palīdz šo slimību respektēt, nāk man 

par labu. Piemēram, sākumā prātā nāk tikai pozitīvās at-
miņas par alkoholu, negatīvās tikai vēlāk, un, ja to zina, 
nav grūti nedzert.
l Sāc dienu ar lūgšanu nodzīvot šo dienu skaidrā un 

vakarā pateicies Dievam, ka tas izdevies. Dienas laikā 
sazinies ar kādu AA biedru.
l Sevis inventarizāciju sāc jau šodien – dienā, kad 

esi skaidrā.
l Vēsts nešana palīdz nedzert. Vēsti var nest dažādi: 

gan kalpojot cietumā un/vai rehabilitācijas iestādē, vai 

vienkārši ar prieku uzņemot jaunatnācēju sapulcē – lai 
viņš jūt, ka Sadraudzībā ir gaidīts.
l Mēs, anonīmie alkoholiķi, esam brīnums. Es pats 

nevaru, bet Dievs var, un laikam es Viņam to ļaušu.
***

Sapulcē tika ievēlēta Kurzemes AA reģiona kasie- 
re – Tatjana no Ventspils. Izskatīts arī priekšlikums par 
kasieres vietnieka ievēlēšanu, tomēr ar balsu vairākumu 
šis priekšlikums noraidīts kā nepraktisks.

Inārs no Priekules informēja par ziemas pasākuma 
rīkošanu februārī Vaiņodē. Tika izskatīti ieteikumi pa-
sākuma organizēšanā un norisē, piemēram, informēt 
Sociālo dienestu, lai uzaicinātu vietējos interesentus un 
tādējādi nestu AA vēsti vietā, kur nav AA grupas. Par 
šī pasākuma rīkošanu nobalsoja astoņi grupu pārstāvji, 
viens atturējās. Visus, kas vēlas iesaistīties vai kam ir 
priekšlikumi ziemas pasākuma rīkošanai, lūdzam sazi-
nāties ar Ināru – tālr.l26426992.

Nolemts turpināt tradīciju, ka reģiona tikšanās reizēs  
paralēli AA sapulcei būs arī “Al-anon” sapulce.

Nākamā Kurzemes AA reģiona tikšanās notiks  
2017.gada martā Aizputē. Sīkāka informācija “Vīnogā” 
un AA mājaslapā. 

Paldies ventspilniekiem par viesmīlību!
Indra, alkoholiķe

AICINĀM KALPOT 
Latvijas AA “Vīnogas” izdevumam krievu valodā 

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

***
Par AA literatūras iegādi rakstīt  – aa@aa.org.lv, 

vai zvanīt Jurim B. (+371)27068106
***

Kā un kur pārskaitīt AA grupu, individuālos un 
jubilejas ziedojumus

Ziedojumus var pārskaitīt jebkurā bankā.
Kam: “Anonīmo Alkoholiķu Sadraudzība”
Reģ. nr. 40008004960
Swedbank, konts Nr. LV97HABA0551000281899
Maksājuma mērķis: piemēram, Priekules AA gru-

pas “Dzimtenīte” ziedojums; jubilejas ziedojums vai 
individuāls ziedojums. Savu vārdu var minēt vai arī ne-
minēt.

REĢIONOS

KURZEMES AA  
REĢIONA  
TIKŠANĀS

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.



SLUDINĀJUMI
2018.gada 3.-4.novembrī Latvijas AA 30 gadu jubilejas pasākums.
Sīkāka informācija sekos.
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AKTUALITĀTES

Atbildīgās – Sarmīte un Jeļena; 
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

NOVEMBRI
Grupu ziedojumi
“Rīta grupa”, Rīga 20 eiro
“Dārza grupa”, Rīga 30 eiro
 “Ausma”, Tukums 100 eiro
“Apziņa”, Rīga 30 eiro
“Sauleskalns”, Talsi 20 eiro
“Lāsīte”, Ventspils 10 eiro
“Dzintarlāse ”, Liepāja 10 eiro
“Oāze ”, Rīga 20 eiro
“Venden”, Cēsis 10 eiro
“Nadežda”, Rīga 30 eiro
“Imanta”, Rīga 10 eiro
“Atziņa”, Dobele 10 eiro
“Magnēts”, Jelgava 10 eiro
“Vindava”, Ventspils 20 eiro

“Mazie brāļi”, Rīga   5 eiro
“Sala”, Salaspils 10 eiro
“Atkarīgie”, Jelgava 10 eiro
“Piena ceļš”, Stende 70 eiro
“S.O.S.”, Krāslava 5,99 eiro

Skaidrības jubileju ziedojumi
Ainārs no Tukuma 25 eiro
Alvis no Salaspils 30 eiro
Mērķziedojums – cietumu grupām 
 25 eiro
Anonīms ziedojums 10 eiro

Kopā NOVEMBRĪ 520,99 eiro

PALDIES PAR ZIEDOJUMIEM! 

Zvanot uz  
AA informatīvo tālruni 

27333523
var saņemt informāciju  

par AA darbību,  
sapulču norises  
vietām un laiku.

SVEICAM 
JUBILĀRUS!

OKTOBRIS
Renāte no Rīgas – 10 gadi

NOVEMBRIS
Monvīds no Rīgas – 11 gadi
Viktors no Jēkabpils – 11 gadi
Guntis no Stendes – 1 gads
Lilija no Rīgas – 18 gadi
Niks no Rīgas – 15 gadi
Ojārs no Rīgas – 8 gadi
Valdis no Rīgas – 3 gadi
Kārlis no Cēsīm – 3gadi
Juris no Ventspils – 8 gadi
Jeļena no Ventspils – 21 gads

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

AA PASĀKUMI
Jaunā gada sagaidīšana Kurzemes reģionā

KARNEVĀLS
Tiekamies š.g. 

31.decembrī plkst.18.00 
“Bauļos”, Piltenes pagastā 
(16,5 km pa Ventspils–Pil-
tenes ceļu uz Piltenes pusi, 
vietas nosaukums – Ūdrande; 
uz ceļa būs norādes  
ar AA simboliku).

Cena: 7,00 EUR no personas, 
bērniem 3,0 EUR.

IERODAMIES MASKĀS! 
Pasākumā paredzēts:
Dejas.
AA grupu sagatavoti priekšnesumi (tēmas izdomā paši tēlotāji). 
Rotaļas lieliem un maziem (katrs ciemiņš sagatavo pāris priekšlikumu).
2017.gadu varam sagaidīt ar salūtu gan uz vietas “Bauļos”, gan Piltenē 

vai Ventspilī. Piezīme: ja uz vietas, tad vajadzētu paņemt līdzi arī raķetes.
Paredzēts, ka Salatētis apdāvinās mūsu bērnus. Padomājiet par dāvaniņu 

(uz dāvanas jāuzraksta bērna vārds).
Pirts un baseins ar uzsildītu ūdeni darbosies līdz pēdējā viesa aizbraukšanai. 
Varēsim izmantot banketu zāli, kamīnzāli, virtuvi, pirti un baseinu.
Ciemiņus aicinām ņemt līdzi groziņu.
Vietu skaits ierobežots, tāpēc nepieciešams obligāti pieteikties iepriekš 

pa tālr. 26351460 – Sarmīte, 27865141 – Andris vai 29583930 – Igors.

***
AA grupas tiek lūgtas ziņot par izmaiņām sapulču norisē (vieta, laiks, 

informācijas tālrunis), rakstot uz aa@aa.org.lv vai zvanot 27333523.
***

2017.gada Latvijas AA Kalpošanas Konferences paredzamais norises 
laiks un vieta – 18.-19.marts, Mālpils

SMEJIES VESELS
– Ārsts ieteica basām kājām 

staigāt. Esot veselīgi! 
– Jā-ā… Taisnību saka. Lūk, es – 

ikreiz, kad pamostos apaviem kājās, 
man galvu vai pušu plēš! 

***
Jānis izdzēra vienu pudeli šņab-

ja, bet Mihails – trīs. Skaties – abi 
izskatās vienādi! Tad kāpēc dzert 
mazāk?


