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PIEREDZES BRAUCIENĀ

POLIJAS AA SABIEDRĪBAS  
INFORMĒŠANAS DARBNĪCAS

PADOMĀ!
• Vai Tev rūp AA principi un vai vēlies par to dalīties domās un 
pieredzē ar citiem?
• Kā es varētu apmeklēt starptautiskus AA pasākumus?

Lodza, Arturovka, 21.-23.10.2016.

Pēc Polijas AA Lodzas reģiona kalpošanas dienesta 
uzaicinājuma kā Latvijas AA kalpošanas dienesta pār-
stāvis 2016. gada 21.-23. oktobrī piedalījos Polijas 
AA sabiedrības informēšanas darbnīcās (poliski – 
warsztay), kas trīs dienas notika Lodzas piepilsētas Ar-
turovkas atpūtas bāzē. 

Šīs bija pirmās Vispolijas (Ogolnopolskie) AA kal-
pošanas darbnīcas, jo iepriekš parasti tādas kalpošanas 
darbnīcas par soļiem un tradīcijām, cietumu sapulcēm 
un informēšanas pasākumiem tika un tiek organizētas 
kalpošanas reģionos vai intergrupās atbilstoši Polijas 
AA organizatoriskajai struktūrai.

Polijā ir vairāk nekā 2500 AA grupu, kuras kalpoša-
nā sadarbojas intergrupās un 13 reģionos. Piemēram, 
Lodzas reģionā ir sešas intergrupas: vecākā un lielākā 
ir Centrum intergrupa, kas apvieno 52 AA grupas; otra 

lielākā Lodž – 34 grupas; bet kopā Lodzas reģionā ir 
apmēram 200 grupu.

Šajās darbnīcās piedalījās vairāk nekā simts dalībnie-
ki no visiem Polijas reģioniem ar daudzveidīgu kalpoša-
nas pieredzi, kas veicināja brīžiem visai asas diskusijas 
par sabiedrības informēšanas veidiem.

Lai arī Polijas AA ir garāka vēsture un uzkrāta lielāka 
pieredze AA kalpošanas darbos, kā arī ir krietni lielāks 
AA dalībnieku skaits, viņiem tāpat ir savas grūtības un 
sarežģījumi: arī viņi žēlojas par cilvēku trūkumu kalpo-
šanā (vecbiedri turpina “vilkt” un pat izdeg kalpošanā) 
un tāpat brīžiem saduras ar noliedzošu attieksmi no sa-
biedrības un profesionāļu puses.

Viens no galvenajiem jautājumiem bija anonimitāte 
attiecībās ar sabiedrību un profesionāļiem. Izkristalizē-
jās tēma: nekļūt tik anonīmiem, ka kļūstam neredza-
mi un nesasniedzami tiem, kam esam vajadzīgi.

u 2. lpp.

REĢIONOS

TIEKAS ZEMGALIEŠI
Zināšanai! Piektdien, š.g. 20. janvārī, Jelgavā, Staci-

jas ielā 13, grupas “Magnēts” sapulču telpās no plkst. 
20.00 līdz 21.40 notiks jau 3. Zemgales apvidus un 
citu AA grupu konsultatīvā tikšanās! Interesenti laip-
ni aicināti! Akcentēsim dažus šogad 18.-19. marta Māl-
pils kalpošanas konferencē apspriežamos tematus.

Šeit īsumā par iepriekšējo tikšanos, kas notika turpat 
aizvadītā gada 14. oktobrī. Piedalījās 18 dalībnieki no 
desmit grupām, arī no Ogres un Jēkabpils. 

Iepazīstoties katrs ar “jā” vai “nē” bija aicināts atbil-
dēt uz sākuma jautājumu: Vai man ir pieredze, ka, vien-
alga, uz kuru grupu es Latvijā aizeju, viss notiek tā, kā 
to gaidu – pēc tradīcijām? 

Tālāk vakara kārtībā bija šādi jautājumi:
5. un 12. tradīcijas sakarā. Jaunumi no Olaines: labo-

šanas iestādes atkarīgajiem atvēršana Olainē u.c.; mūsu 
iespējas un vēlmes šajā sakarā (informēja Taņa no gru-
pas “Dzīve”, Olaine);

5. un 11. tradīcijas sakarā. Jaunas videoiespējas inter-
neta vietnē youtube.com; vizītkartes žetonu veidā; elek-
troniskais kalendārs (informēja Orests M.);

3. un 4. tradīcijas sakarā. Grupas “kārtības rullis”. 
Pārbaudījumi sapulču praksē. Aizrādījumi iesācējiem 
un vecbiedriem. “Padomu” došana. Dalīšanās pieredzē 
(Aivars E. un citi).

 Aivars E., tālr. 29276358

P.S. Par pirmo Zemgales apvidus grupu tikšanos va-
rējāt lasīt 2016. gada “Vīnogas” augusta/septembra nu-
murā rakstā “Derīgs pasākums”.
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t 1. pp.
Piemēram, plašāka informācija 

par AA elektroniskajos saziņas lī-
dzekļos un sociālajos tīklos, kā arī 
savas anonimitātes laušana attiecībās 
ar profesionāļiem, piemēram, iepa-
zīstinot ar sevi, atļauties nosaukt uz-
vārdu (poļiem pieņemts nosaukt arī 
izglītības grādu vai profesiju). 

Notika tikšanās ar vairākiem pro-
fesionāļiem – terapeitiem un sociāla-
jiem darbiniekiem, kuri dalījās pie-
redzē sadarbībā ar AA un lūdza sniegt 
vēl plašāku un precīzāku informāciju 
par AA (arī poļiem tā mēdz būt norā-
dīta kļūdaina vai novecojusi). 

Tika demonstrēta sabiedrības 
informēšanas sapulces simulācijas 
spēle (vairākos variantos dažādām 
auditorijām, piemēram, ārstiem at-
šķirīgi nekā pedagogiem vai studen-
tiem) un plaši apspriesti informēša-
nas komandas veidošanas principi 
(komandas dalībnieki tiek sagata-
voti uzstāties; vairāk informācijas 
nekā personīgās pieredzes; pievērsta 
uzmanība detaļām: savlaicīga iera-
šanās, apģērbs (“Kā jums patīk šāds 
alkoholiķis?”), uzstāšanās ilgums 
un saprotams vēstījums (“Mums 
jābūt profesionāliem ar profesionā-
ļiem”, “Parādām, ka esam gatavoju-
šies tieši priekš viņiem un runājam 
viņu valodā”). Svarīgi ir parādīt, ka 
nekonkurējam, kā arī būt atvērtiem 
profesionāļu lūgumiem un ietei-
kumiem. Starp citu, dažos Polijas 
reģionos sociālo darbinieku infor-

mēšanas sapulces notiek kopā ar 
“Al-Anon”.  

Polijas AA gatavo regulāru elek-
tronisku izdevumu profesionāļiem 
– “AA Vēstis”. Tas tiek izsūtīts tiem 
profesionāļiem, kuri izteikuši ieinte-
resētību tādu saņemt, un tajā sniegta 
informācija par AA aktualitātēm, kā 
arī dota iespēja profesionāļiem iz-
teikties par AA un alkoholismu.

Piedaloties Polijas AA darbnīcās, 
guvu daudz noderīgas informācijas 
un jaunu skatījumu uz AA iespē-
jām sadarboties ar profesionāļiem, 
lai virzītos uz mūsu sadraudzības 
galveno mērķi – palīdzēt tiem alko-
holiķiem, kuri joprojām cieš. Savu-
kārt poļi apliecināja savu gatavību 
atbalstīt Latvijas AA ar padomu un 
klātbūtni mūsu aktivitātēs. Lodzas 
reģiona AA kalpošanas dienests pat 
ir iecēlis atbildīgo par sadarbību ar 
Latvijas AA – Tomeku P.

Pateicība Lodzas reģiona AA 
Kalpošanas dienestam, kas uzaici-
nāja un nodrošināja piedalīšanos 
darbnīcās – dzīvošanu, maltītes un 
dalības maksu. Ceļa izdevumus se-
dza Latvijas AA Dienests.

Ja kādam Latvijas AA biedram 
ir poļu valodas zināšanas un vēlē-
šanās sadarboties ar Polijas AA, 
lūdzu zvanīt man, Jurim E., – tālr. 
29222857. 

Juris E., alkoholiķis, 
Komitejas sadarbībai ar profesio-

nāļiem vadītājs

Iepriekšējā “Vīnogas” 
numurā lasījāt Arvīda Ā. 
rakstu par to, kas 
24. Pasaules kalpošanas 
sanāksmē vispār notika. 
Tagad otrs sanāksmes 
delegāts Aivars E. 
papildina šo rakstu ar 
saviem iespaidiem un 
pārdomām. 

– Kad bijām ekskursijā uz Vispā-
rējās kalpošanas biroju (GSO), pie-
dalījāmies arī parastā AA sapulcē 
attiecīgās ēkas pirmajā stāvā. Taču 
tikai šķietami parastā, jo... Iedomā-
jieties, ka atnākat uz kārtējo sapulci, 
varbūt pirms tam kādu esat izlaidis, 
un te pēkšņi... pilna telpa, un pēc 
sapulces kārtības ruļļa nolasīšanas 
kājās ceļas un pa vienam ar sevi ie-
pazīstina cilvēki no apmēram 40 val-
stīm. Iespaidīgi! Tas bija kalpošanas 
sanāksmes pēdējā dienā. Tāpat kā 
ekskursija uz Bila un Luīzes māju 
“Soļojošie akmeņi” (Stepping sto-
nes), kas kopš 2009. gada pārtapusi 
par muzeju. Tajā savāktas bezmaz 
vai visas AA celmlauzim un viņa sie-
vai piederošās lietas un priekšmeti. 

Par pašu kalpošanas sanāksmi. 
No rītiem un pievakarēs darbs 

ritēja lielā zālē pie puslokā izkārto-
tiem galdiem vairākās rindās. Arvī-
dam vienā pusē blakus sēdēja dele-
gāts no Trinidadas un Tobago, otrā 
– no Kanādas. Man vienā pusē – 
pārstāvis no Skotijas, otrā – pārstā-
ve no Polijas, kura pazīst mūsu Kor-
nēliju Z. un Gitu T., jo visas tikušās 
pirms gada Eiropas kalpošanas sa-
nāksmē Jorkā. Starp citu, saistībā ar 
AA poliete lieto pseidonīmu, nevis 
pases vārdu, un tas vēlreiz aplie-
cina, ka varam sevi nosaukt, kādā 
vārdā vēlamies, daudz svarīgāks ir 
mūsu kopīgais “uzvārds” – Alko-
holiķis vai Alkoholiķe. Tātad – lie-
lajā zālē dienaskārtībā bija dažā-

VĒL PAR  
PASAULES 
KALPOŠANAS 
SANĀKSMI

YPAA SAIETI
IREYPAA – 2. Īrijas jaunu personu anonīmo alkoholiķu saiets notiks 

03.–05.03.2017. Gormanstaunā, Īrijā. 

ITALYPAA – 2. Itālijas jaunu personu anonīmo alkoholiķu saiets 
risināsies 17.–19.03.2017. Milānā, Itālijā. 

Sīkāka informācija par abiem saietiem atrodama Latvijas AA mājas-
lapā ievietotajos ielūgumos.

KAIMIŅVALSTĪS
Š.g. 21. janvārī, sestdien, Lietuvas AA Palangas grupas “Ginta-

ras” 20 gadu jubileja. 
Sīkāka informācija: http://www.aalietuvoje.org/aa-nariams-2/infor-

macija/

Š.g. 10.–12. februārī Igaunijas AA ziemas tikšanās uz salas – 
Sāremā. Tēma: Sponsorēšana. Sīkāka informācija: gunnar2@gmail.
com; tālr. +372 5163975.
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das tēmas un prezentācijas, tostarp 
no katras valsts, tāpat komiteju un 
darbnīcu sesiju kopsavilkumi. Abās 
zāles pusēs bija mikrofoni, pie ku-
riem, apspriežot jautājumus, nereti 
sastājās rinda. Tāpat kā Latvijā daži 
cilvēki bija daudz aktīvāki par pā-
rējiem, viens otrs vēl nebija atmetis 
paradumu runāt gari. Toties neviens, 
vismaz pirmajā dienā, sesiju laikā 
nespēlējās ar mobilo telefonu. 

Pirms pusdienām notika ļoti no-
pietns darbs vairākās grupās – komi-
tejās un darbnīcās. Par iedalījumu la-
siet Arvīda rakstā decembra numurā. 
Man bija jāvada darbnīca par Septīto 
tradīciju. No vairākiem saņēmu uzsla-
vu par veiksmīgu darba strukturēša-
nu, kam pievērsu īpašu vērību, jo, kā 
dzirdēju, vairākās citās darbnīcās un 
komitejās atvēlētajā laikā nebija pa-
spējuši izskatīt visus jautājumus. Ru-
nājām par finansiālo ieguldījumu garī-
gumu, par to, ka atbildība nebeidzas ar 
naudas iemešanu 7. tradīcijas groziņā, 
cepurē vai kurpē, ka arī jāseko līdzi, 
kā šī nauda tiek izlietota. Sekretārs, 
kurš apkopoja manā darbnīcā runāto, 
bija Kristers no Zviedrijas. 

Par komitejām. Biju komitejā 
“Darbs ar citiem”, kurā darbs no-
tika divas dienas. Mūsu komiteju 
vadīja delegāte no Honkongas, kura 
pati tikusi skaidrā no sapulcēm in-
ternetā, nevis “dzīvajā”, kā pierasts 
pie mums. Viņa norādīja, ka Ķīnā 
sabiedriskās iekārtas dēļ ir 300 sa-
pulču internetā, bet nevienas – “dzī-
vajā”. Izskanēja dažādas pieredzes, 
piemēram, Polijā ir jauniešu čats. 
Daudzi sponsorē un sponsorējas ci-
tās valstīs ar interneta starpniecību. 
Minētā Honkongas delegāte spon-
sorē sešas sievietes Indijā. Delegāts 
no Austrālijas informēja, ka viņiem 

palaists unikāls pilotprojekts vienā 
cietumā – ieslodzītajiem AA sakarā 
atļauts 40 minūtes sarunāties skaipā. 

Par sakariem ar profesionāļiem. 
Daži delegāti runāja par to, ka ārstnie-
cības programmu darbiniekiem bieži 
ir greizs viedoklis par AA vai viedok-
ļa nav vispār. Viņi var arī teikt: “Ej 
uz AA sapulcēm kādu laiku.” Taču 
mēs zinām, ka alkoholisms ir slimība 
mūža garumā. Bez tam – mums jābūt 
AA sapulcēs un jāpasniedz roka, kad 
kāds pie mums meklē palīdzību.

Katru rītu pirms brokastīm notika 
arī mazas rīta sapulcītes agrākiem 
“putniem”. Vienā no tām piedalījos. 
Kāds delegāts runāja par to, kā iegri-
mis depresijā tieši šeit, konferences 
laikā, un ka pusi nakts esot raudājis.  

Konferences noslēgumā viena no 
sanāksmes organizatorēm aicinā-
ja, nepārkāpjot tradīcijas, turpināt 
savās zemēs pieskatīt, kā AA lieto 
jaunās tehnoloģijas, un dalīties pie-
redzē ar citām valstīm un Vispārējo 
kalpošanas biroju, jo tehnoloģiju 
ziņā pasaule mainās tik strauji, ka 
arī AA nevar turēt galvu zem segas. 

Par šo un pārējo – mutiski konfe-
rencēs, sapulcēs un kuluāros, līdzko 
jautāsiet. 

No neformālās gaisotnes
Vēlreiz uzsveru, ka bija pareizi 

lemts, ka no Latvijas būsim divi de-
legāti. Jo – ne tikai varējām labāk 
dalīties pieredzē, kā arī pārvest lie-
lo citu pieredzi mājās, bet arī veik-
smīgāk kliedēt priekšstatu par mūsu 
valsti un mūsu vārdiem kā kaut ko 
tikai pa ausu galam dzirdētu un pat 
eksotisku. Jā, tieši tāda Latvija varēja 
likties, piemēram, Centrālās un Dien-
vidamerikas valstu delegātiem. Šajā 
sakarā – ne viens vien delegāts visas 

nedēļas garumā ik dienu sapņaini vē-
rās uz deputāta identifikatoru ar manu 
vārdu un sapņaini dvesa: “A-i-vars.” 
Biju par to apjucis, bet tad sapratu, ka 
tieši tā vislabāk var paust labvēlību 
un laipnību, nedēļas laikā iemācoties 
manu vārdu, turklāt ņemot vērā faktu, 
ka daļa delegātu sazinājās tikai spāņu 
valodā. Mums ar Arvīdu atcerēties 
vārdus, piemēram, Pablo un Frans-
isko, bija vieglāk, taču reizēm juka, 
kurš ir kurš, kad attiecīgās kartītes 
ar vārdu nebija acu priekšā. Bet bija 
arī Šrikants (Indija), Šunmugums, 
īsāk Šuns (Dienvidāfrika), un citi. 
Šajā sakarā vēl viena lieta – ar Ar-
vīdu diezgan nopietni apsvērām, ka 
varam ierasties Pasaules kalpošanas 
sanāksmē abi vienādos uzvalkos, jo 
kādā saietā bijām atklājuši, ka mums 
tāda iespēja ir. Tad mēs varētu radīt 
leģendu par to, ka Latvijas AA mums 
speciāli uzšuvis vienādus uzvalkus, 
un mūs, Latvijas delegātus, atcerētos 
vēl labāk. Taču to atlikām. Starp citu, 
liela piekrišana bija mūsu aizvesta-
jiem suvenīriem – grāmatzīmēm ar 
AA simboliku un Latvijas attēliem.

Lai gan Latvijā un citur daudzu 
gadu garumā dzirdēti dažādi veidi, 
kā cilvēks ar sevi iepazīstina AA 
sapulcē, klātesošos smaidu izraisīja 
Džons, nopietns liela auguma vīrs 
no Austrālijas, kurš katru reizi sevi 
nosauca tā: “Džons, problēma.”

Katras valsts AA attīstībā ir nian-
ses. Biju dzirdējis leģendu par to, ka 
it kā Rumānijā vai Bulgārijā esot bijis 
pat AA cars – tas par personībām. Tā 
kā bulgāru kalpošanas sanāksmē ne-
bija, parunāju ar rumāni, kā viņiem. 
Tur cara neesot bijis. AA dibinājis 
kāds mūsējais, augstskolas vieslek-
tors no ASV kopā ar divām par daudz 
dzerošām rumāņu studentēm. 

Kad uzstājās Arvīdam blakus sē-
došais vīrs, kurš pārstāvēja Trinida-
du un Tobago, abi bijām saklausīju-
ši, ka viņš ir skaidrā tikai četrdesmit 
piecas dienas. Pasaules kalpošanas 
sanāksmē? Tāds saguris arī izskatī-
jās... bet kā tā? Vēlāk izrādījās, ka 
viņš ir skaidrā četrdesmit piecus ga-
dus un arī pēc pases krietni par mani 
vecāks, nevis saguris. 

Ar Mēriju K., kas bija sanāksmes 
galvenā organizatore un veica apjo-
mīgu kalpošanas darbu, starpbrīdī sa-
runājoties šķērsojām zāli. Es ieteicos: 
“Šeit pat paklājs ir harmonisks!”

“Jā,” sirsnīgi attrauca Mērija. “Kā 
mūzika!”

Aivars E., alkoholiķis

Bila un Luīzes māja-muzejs “Soļojošie akmeņi” (Stepping stones) Ņu-
jorkas ārpilsētas rudenī. Autora foto
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17. DECEMBRA 
SĒDĒ
Latvijas AA Dienesta 
sanāksmē 2016. gada 
decembrī piedalījās AA 
Sadraudzības18 dalībnieki, 
kā arī mūsu pagaidām 
vienīgā AA Dienesta 
pilnvarotā nealkoholiķe. Pēc 
AA lūgsnas noskaitīšanas un 
7. koncepcijas nolasīšanas 
tika diskutēts par Vēsts 
nešanas komitejas darbu, 
runāts par darba grupas GB 
(“Gribu Biroju”) aktualitātēm 
un 2017. gada Kalpošanas 
konferences organizēšanu.

Plašas diskusijas izraisīja Vēsts 
nešanas komitejas aicinājumi kal-
pot ieslodzījuma vietās. Elektronis-
kā vēstule, ka mājaslapā AA grupu 
saraksts jāpapildina ar ieslodzījuma 
vietās esošajām grupām, aizsāka 
e-pastā diezgan agresīvu diskusiju 
par komunikāciju, ka Vēsts nešanas 
komiteja uzspiež AA biedriem un 
grupām kalpošanu cietumos. Lūk, 
daži Dienesta sanāksmē izskanēju-
šie viedokļi: kalpošanas uzspiešana 
ir AA 1. tradīcijas pārkāpums, par 
šādu kalpošanu jālemj grupai. Die-
nesta komitejas ir vienlīdzīgas, visas 
strādā, nav jāizceļ atsevišķa komi-
teja. Kalpošana ir brīvprātīga. AA 
biedriem nav jādzird kaunināšana 
un virzīšana uz piespiedu kalpoša-
nu. Mēs, alkoholiķi, esam dažādi, 
bet mums visiem ir viena slimība un 
viens mērķis – dzīvot skaidrā, mēs 
kalpojam savas atveseļošanās labad.

Aldis informēja, ka atbild par 
AA grupu Liepājas cietumā. Darba 
apjoms vienam tiešām ir par lielu – 
trūkst resursu. Trūkst cilvēku, kas 
varētu kalpot ieslodzījuma vietās. 
Tā ir ļoti emocionāla un vajadzī-
ga kalpošana. AA grupas cietumos 
liecina par AA darbības nopietnību. 
Mēs varam izdarīt to, ko daudzas 
organizācijas, piemēram, kristīgās, 
nevar.

Kāda ir citu valstu pieredze? Juris 
pastāstīja, ka Polijā cietumu grupas 

nav atzītas par AA grupām, bet Poli-
jā kalpošanu cietumos iesāka nevis 
AA, bet cietuma administrācija. Lat-
viju nevar salīdzināt ar Poliju, mums 
jāmeklē savs ceļš. Jurim Polijā arī 
radies priekšstats, ka poļi ir “mazliet 
apsēsti” ar kalpošanu cietumā. Viņi le-
pojas, ka cietumos ir šādas grupas. Ju-
rim priekšstats par 5. tradīciju vairāk 
gan saistoties ar mūsu “Rīta grupas” 
braukšanu nest vēsti Latgales grupās.

Krievijā kalpošana cietumos ir 
12. soļa darbs – uz šīm grupām iet 
cilvēki ar cietuma pieredzi, jo citus 
tur neuztver kā līdzvērtīgus.

Drīzumā paredzēta Vēsts nešanas 
komitejas sapulce, kur par šo jautā-
jumu tiks lemts. Viennozīmīgi – ko-
mitejas komunikācija ar AA biedriem 
un grupām ir jāuzlabo. Grupās ir ra-
dies nepareizs priekšstats par kalpo-
šanu cietumos komunikācijas problē-
mas dēļ. Aizvainojums ir ļoti būtisks 
jautājums AA gan individuālā, gan 
kolektīvā līmenī. Cilvēki jāuzrunā 
personīgi un jāpiedāvā kalpot ieslo-
dzījuma vietās, jo ikviena kalpošana 
jāveic ar prieku un aizrautību. 

Vai mājaslapā informācija par 
kalpošanas iespējām cietumos 
ievietojama grupu sarakstā vai  
12. soļa sadaļā? Patlaban šī infor-
mācija atrodama 12. soļa sadaļā, kur 
arī norādīta persona, pie kuras vēr-
sties par kalpošanu cietumos.

Vai AA cietumu grupas ir AA gru-
pas? Šajās grupās ir cita kārtība, tās 
nav AA grupas klasiskajā izpratnē – 
cilvēks “no ielas” nevar tā vienkārši 
aiziet uz cietuma grupu, vispirms 
jāizpilda noteiktas formalitātes sais-
tībā ar Iekšlietu ministriju, jāatklāj 
savs uzvārds un personas kods. In-
formācijai par ārējām organizācijām 
nav jābūt mājaslapā. Bet ieslodzītais, 
piemēram, neredz publiskajā sarakstā 
savu cietuma grupu. Viņam tā jāmek-
lē 12. soļa sadaļā – kā viņš to var zi-
nāt? Ieslodzītajam par AA grupu cie-
tumā vajadzētu uzzināt no cietuma 
administrācijas, nevis internetā.

Arī konferences dalībnieku sa-
raksts tiek veidots pēc AA grupu 
sarakstā esošo grupu pieteikumiem, 
un tajā nav cietumu grupu. Izskanē-
ja ierosinājums, ka cietuma grupām 
varētu būt pārstāvis, kas brauc uz 

konferenci. Delegātus konferencei 
izvirza grupas apziņa. Jautājums – 
kas ir grupas apziņa cietuma grupās? 
Aldis norādīja, ka Liepājas cietuma 
grupa darbojas kā AA grupa. 

Klātesošie balsojot vienojās, ka 
cietuma grupas netiek ietvertas ko-
pējā AA grupu sarakstā, jo tajās ne-
tiek ievērota 7.tradīcija, ir 3.tradī-
cijas ierobežojumi, netiek ievērota 
anonimitāte.

Kas nosaka, kāda informācija 
publicējama mājaslapā? Izskanēja 
viedoklis, ka patlaban šo informāci-
ju varētu izvērtēt Biroja vadītāja, jo 
viņai ir liela AA pieredze. 

Par rotāciju Dienestā un  
2017. gada Kalpošanas konferen-
ces darba kārtības projektu ziņo-
ja Monvīds D.

Šogad rotē: Dienesta vadītājs 
Monvīds D., Vēsts nešanas komite-
jas vadītāja Kristīne B., Finanšu ko-
mitejas vadītājs Andris Ž., Sanita F. 
no Revīzijas komisijas un Komitejas 
sakariem ar sabiedrību vadītājs Ai-
vars E. Klātesošie ieteica kandidātus 
nākamajam kalpošanas termiņam.

Izskanēja priekšlikums ar laiku iz-
veidot tā, ka visas komitejas sastāv no 
trim personām, katru gadu rotē viens 
cilvēks. Karjeras secība: kandidāts, 
vadītāja vietnieks, vadītājs, mentors. 
Konference ievēl komitejas vadītāju 
un vietnieku, kā arī apstiprina komi-
tejas vadītāja vietnieku kā komitejas 
nākamo vadītāju, ja nav iebildumu, 
un izvirza jaunu vietnieku. Iepriek-
šējais vadītājs kļūst par mentoru 
jaunajam vadītājam un vietniekam, 
nododot savu pieredzi. Atbildība par 
lēmumiem Dienestā ir tikai komite-
jas vadītājam. Mentors pēc tam aktī-
vi nepiedalās Dienesta vai komitejas 
darbībās, viņš “aiziet pensijā”. Tāda 
ir arī Somijas pieredze. Šāda rotācijas 
kārtība padziļinātu izpratni par pienā-
kumiem komitejas vadīšanas laikā, 
kā arī dotu drošības sajūtu iesācējam.

Klātesošie šaubījās, kā Oresta 
priekšlikums par rotāciju realizēsies ar 
konkrētiem cilvēkiem. Šāda rotācijas 
kārtība sākumā varētu būt divām ko-
mitejām. Tika atgādinātas tradīcijas – 
mums nav jābūt organizētai kustībai, 
un mums jāizvairās no birokrātijas. 

LATVIJAS AA DIENESTĀ



5

Nav tā, ka cilvēki negrib piedalīties 
kalpošanā. Svarīgi – kā kalpošana 
tiek piedāvāta. Svarīgi ir uzrunāt cil-
vēkus personīgi, uzaicināt piedalīties 
pasākumā, tā organizēšanā. Jāizveido 
kalpošanas stratēģija, koncepcija, jā-
iepazīstina cilvēki ar bukletu par kal-
pošanu AA. Daudzi vēlas kalpot, bet 
baidās, nezina, kā to darīt.

Klātesošie norādīja, ka patlaban 
tiek izstrādāta Latvijas AA Statūtu 
jaunā redakcija, kur jābūt precīzi no-
teiktai kalpošanas rotācijai; Statūtu 
pašreizējā redakcijā rotācijas kārtī-
ba nav minēta. Taču līdz 2017. gada 
konferencei mēs nepaspēsim izskatīt 
jaunos Statūtus, ir daudz jautājumu, 
kas jādefinē un jāprecizē.

Pēc tam tika apspriesta konferen-
ces darbakārtība. Konferences otro 
dienu varētu pagarināt, piemēram, 
līdz plkst. 15 vai arī dažus otrās die-
nas dienaskārtības jautājumus pār-
celt uz pirmo dienu. Svarīgs dienas-
kārtības punkts konferencē ir grupu 
pārstāvju jautājumi. Jālūdz, lai pēc 
iespējas vairāk grupu pārstāvju uz-
stājas. Tiek atgādināts, ka grupu pār-
stāvju jautājumi ir nevis jautājumi 
par katru dienaskārtības punktu, bet 
iepriekš sagatavoti grupu specifiskie 
jautājumi. Vairākumam ir priekšli-
kums grupu pārstāvju jautājumus iz-
skatīt pirmajā dienā pēc vakariņām. 

Bija ierosinājums konferencē 
lemt par to, ka Dienestā balso tikai 
Dienesta biedri, nevis visi klātesošie 
interesenti. 

Juris E. informēja, ka Polijas 
kalpošanas konference noritēja trīs 
dienas, un pirmās un otrās dienas 
vakarā visas darbnīcas darbojās līdz 
plkst. 21.30. Kāpēc mums konferen-
cē ir tik daudz brīva laika no plkst. 
20.00 līdz 23.00, uz konferenci mēs 
taču braucam strādāt.  

Klātesošie domā, ka konferencē 
vakarā nav vajadzīga AA sapulce, 
jo sapulces tiek apmeklētas regulāri 
ikdienā. Šī ir kalpošanas konferen-
ce, bet, ja grib “izventilēt” sajūtas, 
to katrs pats var organizēt.

Monvīds informēja, ka piektdien, 
dienā pirms konferences, ir pare-
dzēts apmeklēt pansionātu un pa-
stāstīt par Sadraudzību.

Kalpošanas konference notiks 
Mālpilī, guļvietu skaits ir neierobe-

žots, tātad visi Sadraudzības biedri, 
kas vēlas, var braukt un piedalīties. 
Viņiem gan netiks apmaksāti ceļa iz-
devumi, uzturēšanās un ēšana, visi 
izdevumi tiks apmaksāti tikai konfe-
rences delegātiem un Dienestam. 

Grupu dalībnieku aptauja
Birojs plāno veikt grupas biedru 

anonīmu aptauju on-line režīmā, an-
ketā ietverot jautājumus, piemēram, 
kā atrada Sadraudzību, cik ilgi ir 
Sadraudzībā, cik bieži apmeklē sa-
pulces, kādus medijus izmanto utt. 
Svarīgi uzzināt, cik cilvēku uz grupu 
atnāk “no ielas” un cik pēc rehabi-
litācijas. Aptauja atklātu virzienus, 
kuros Latvijas AA būtu vairāk jā-
strādā. Aptaujas mērķis ir uzzināt, 
kas vispār ir Latvijas AA biedri. 
Svarīgi visās grupās uzrunāt pēc ie-
spējas vairāk cilvēku. Mēs nezinām, 
cik daudz Latvijā ir AA biedru, an-
ketēšana dotu aptuvenu priekšstatu. 
Taču mēs nevaram aptaujāt pilnīgi 
visus Latvijas AA alkoholiķus. Kā 
aptaujāt tos, kuriem nav pieeja inter-
netam? Ierosinājums: grupā kādam 
jāuzņemas aptaujāt tie, kas nevar to 
izdarīt internetā. Svarīgi arī, lai ap-
taujā nebūtu ļoti daudz jautājumu, ti-
kai kādi 10–15, jo garās anketas no-
gurdina un cilvēki negrib tās pildīt. 

Aivars E. un Orests apņemas sa-
gatavot jautājumus anketēšanai, ku-
rus pēc tam apspriestu Dienestā.

Par AA Biroja un darba grupas 
GB (“Gribu Biroju”) darbības ak-
tualitātēm ziņoja Orests. Katru otr-
dienu darba grupa sanāk kopā biroja 
telpās Rīgā, Baltajā ielā. Dace D. 
tur kalpo otrdienās, ceturtdienās un 
sestdienās no plkst. 11 līdz 16. Iegā-
dāti un uzstādīti plaukti, sākts veidot 
dokumentu arhīvu.

Klātesošie nolemj jautājumu par 
Biroja izdevumiem gadā (Biroja va-
dītāja atalgojums, īres maksa u.c.) 
apspriest konferencē. Būtisks ir tas, 
ka Biroja vadītājs nekalpos, viņš būs 
algots darbinieks. Patlaban nevaram 
atļauties algot darbinieku par budže-
ta līdzekļiem, variants – grupu zie-
dojumi. Latvijā ir apmēram 60 AA 
grupas, ne katra varēs, bet 40 gru-
pām vajadzētu katrai papildus ziedot 
15–20 eiro mēnesī.

Tiek atgādināts: kad konferences 
notika Siguldā, iekļāvāmies aptu-
veni 1000 latos, konference Māl-
pilī izmaksāja četras reizes dārgāk, 
bet mēs nopirkām servisu. Mēs bi-
jām izgulējušies, paēduši un garī-
gi piepildīti. Kamēr mēs to servisu 
neuztaisīsim, kamēr grupām nepa-
rādīsim, ka te var piezvanīt, ka ir 
darbinieks, tikmēr būs vienaldzīga 
attieksme. Mums kontā ir ievēroja-
mi uzkrājumi, kas netiek izmantoti. 
Rezerves mums ir. Kāpēc tik lielu 
rezervi turēt neizmantotu?

Līdz 10. decembrim darba grupas 
pārstāvis viesojies deviņās grupās, 
pārsvarā ārpus Rīgas. Tajās bijusi 
pozitīva attieksme, un darba grupa 
tupinās informēt AA grupas.

Šajā reizē netika izskatīti jau-
tājumi par Pasaules AA kalpošanas 
konferences norisi ASV un Polijas 
kalpošanas konferencē pieredzēto.
Par to – nākamajā Dienesta sanāk-
smē 2017. gada 14. janvārī.

Dienesta sēdes protokolā  
ielūkojās Sarmīte, alkoholiķe

Dienesta nākamā sanāksme 
notiks 2017. gada 14. janvārī 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). 

1. 8. koncepcija (lasa Mudīte)
2. AA 2017. gada kalpošanas 

konferences darba kārtības pro-
jekts (ziņo Raimonds L.)

3. Savstarpējās komunikācijas 
problemātika (ziņo Viktors K.) 

4. Atskaite par Polijas kalpoša-
nas konferencē pieredzēto (ziņo 
Sanita F., Anatolijs P.)

5. AA Dienesta biroja darbības 
aktualitātes, grupu aptauja (ziņo 
darba grupas dalībnieki)

6. Atskaite par Pasaules AA kal-
pošanas konferences norisi ASV 
(ziņo Aivars E. un Arvīds A.)

7. Komitejas sakariem ar profe-
sionāļiem ieceres 2017. gadā (ziņo 
Juris E.)

8. Literatūras komitejas aktuali-
tātes (ziņo Kornēlija Z.)

Laipni lūgti visi Latvijas AA bied-
ri, kurus interesē Dienesta darbs!
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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

2016. GADA DECEMBRĪ 
Grupu ziedojumi
“Nadežda”, Rīga 10 eiro
“Dārza grupa”, Rīga 30 eiro
“Ausma”, Tukums 200 eiro
“Apziņa”, Rīga 20 eiro
“Imanta”, Rīga 10 eiro
“Lāsīte”, Ventspils 10 eiro
“Sauleskalns”, Talsi 20 eiro
“Oāze ”, Rīga 20 eiro
“Možums”, Balvi 15 eiro
“Plosts” , Jūrmala 100 eiro
“Vindava”, Ventspils 20 eiro
“Magnēts”, Jelgava 10 eiro
“Atkarīgie”, Jelgava 10 eiro
“Dzintarlāse ”, Liepāja 10 eiro
“Atziņa”, Dobele 10 eiro
“Krustceles”, Ķekava  30 eiro
“Mazie brāļi”, Rīga   5 eiro

“Atveseļošanās ceļš”, Liepāja  20 eiro
“Piena ceļš”, Stende 100 eiro
“Sala”, Salaspils 30 eiro
“S.O.S.”, Krāslava 5,99 eiro

Skaidrības jubilejas ziedojums
Arvīds no Rīgas 21 eiro
Dace D.  19 eiro
Ainārs no Dobeles 19 eiro

Mērķziedojumi
Anonīms – AA literatūras izdoša-
nai 10 eiro
Anonīms – AA Birojam 50 eiro

Kopā DECEMBRĪ 804,99 eiro

PALDIES PAR ZIEDOJUMIEM! 

Zvanot uz  
AA informatīvo tālruni 

27333523
var saņemt informāciju  

par AA darbību,  
sapulču norises  
vietām un laiku.

SVEICAM 
JUBILĀRUS!

2016. GADA DECEMBRIS

Ainārs no Dobeles –19 gadi 
Ritvars no Dobeles – 7 gadi 
Dace D. no Ikšķiles – 19 gadi
Lāsma no Cēsīm – 1 gads
Jānis S. no Rīgas – 9 gadi 
Armands N. no Rīgas – 10 gadi 
Oskars Dz. no Rīgas – 1 gads
Tatjana no Ventspils – 2 gadi 
Romans no Ventspils – 17 gadi 
Dzintris no Rīgas – 4 gadi 
Vineta no Rīgas – 23 gadi 
Juris no Rīgas – 22 gadi
Arvīds no Rīgas – 21 gads
Kaspars no Rīgas – 10 gadi
Agnese no Rīgas – 6 gadi
Māris no Rīgas – 6 gadi
Maija no Rīgas – 5 gadi
Elga no Rīgas – 1 gads

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

SMEJIES VESELS
Ar alkoholu tāpat kā ar bitēm – 

nekad nevar zināt, kāds izskatīsies 
pēc kodiena.

JAUNA GRUPA
No šā gada janvāra darbību sāk 

slēgtā AA sapulce sievietēm. Tā no-
tiks katra mēneša pēdējā piektdienā 
no plkst. 19.00 līdz 20.00. Pirmā 
tikšanās būs 27. janvārī plkst 19.00 
Vecrīgā, Klostera ielā 4. Kontakt-
personas Zinta 26542056, Kornēlija 
26809762.

LATVIJAS AA PASĀKUMI
2017. gada Latvijas AA kalpoša-

nas konference notiks 18.–19. martā 
Mālpilī.

***
Latvijas AA biedru un draugu va-

saras nometne notiks no 2017. gada 
2. līdz 6. augustam ierastajā vietā 
– viesu namā “Šķilas” Pērkonē pie 
Liepājas. 

***
Latvijas AA 29 gadu jubilejas 

pasākums notiks 2017. gada 11. no-
vembrī Baložu kultūras namā. 

***
Latvijas AA 30 gadu jubile-

jas pasākums notiks 2018. gada  
3.–4. novembrī.

AICINĀM KALPOT 
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 Jurim 
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.

SLUDINĀJUMI
AA grupas tiek lūgtas ziņot par 

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

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 ti-
kai viens mērķis – nest šo vēsti al-
koholiķiem, kuri joprojām cieš.”



AA grupas “Mazie brāļi”
25 gadu pastāvēšanas jubileja

Pirms 25 gadiem kāds AA biedrs saprata, ka vēlas tobrīd vakantajās 
trešdienās izveidot jaunu iknedēļas sapulci klāt jau esošajām, lai brāļiem un 
māsām būtu vēl viena iespēja veicināt atveseļošanos. Tā pirms 25 gadiem, 
1992. gada 4. martā, Rīgā, Strēlnieku ielā 1b, notika pirmā AA grupas “Mazie 
brāļi” sapulce, un, lai gan grupas atrašanās vieta šo 25 gadu laikā vairākas 
reizes ir mainīta, grupa ir izdzīvojusi un pastāv! Visi ir laipni aicināti atzīmēt 
šo priecīgo notikumu – AA grupas “Mazie brāļi” 25 gadu jubileju.

KAD TAS NOTIEK? 2017. gada 4. martā (marta pirmā sestdiena). 
KUR TAS NOTIEK? Literāri muzikālais klubs “Četri Balti Krekli” -   
 Vecrīga,  Vecpilsētas iela 12.
CIKOS TAS NOTIEK? Ierašanās no plkst. 12.00, pasākums ilgs līdz
 plkst. 20.00.
VAI JĀPĒRK BIĻETE? AA ir organizācija, kas pati sevi uztur,    
 pateicoties labprātīgiem ziedojumiem. Jubilejas  
 pasākuma vēlamais ziedojums ir 3 eiro + groziņš;  
 protams, var ziedot arī mazāku vai lielāku summu  
 (iespēju robežās).

Jubilejas programma
12.00-13.00 Ierašanās, reģistrācija, kā arī kafijas un tējas dzeršana
13.00-14.30 Atklātā sapulce (vada Aivars L.)
 13.00-13.10 Iepazīstināšana ar AA grupas “Mazie brāļi” vēsturi (Aivars E.)
 13.10-14.00 Ar grupu saistīto (visos laikos) brāļu un māsu uzrunas
 14.00-14.25 Brīvais mikrofons
 14.25-14.30 Skaidrības vingrošana
14.30-15.00 Tējas, kafijas un našķu pauze
15.00-17.00 AA sapulce (vada Aivars E.)
 16.00-16.10 pārtraukums
17.30-20.00 Dejas latviešu mūzikas pavadījumā (kopā ar DJ Mareku)

Visi laipni gaidīti! Sapulces palīdz!
Aivars L. 

Tālr. +371 29890347


