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LATVIJAS AA  

KALPOŠANAS KONFERENCE 2017

Š.G. 18. UN 19. MARTĀ MĀLPILĪ

AKTUĀLI

IKVIENAS LATVIJAS AA GRUPAS  
UZMANĪBAI!

Aicinām ikvienu Latvijas AA grupu no savu biedru 
vidus ievēlēt delegātu, kas kopā ar citu grupu pārstāv-
jiem no visas Latvijas piedalīsies 2017. gada Kalpošanas 
konferencē š.g. 18. un 19. martā Mālpils profesionālajā 
vidusskolā Pils ielā 14, Mālpilī, Mālpils novadā.  Kon-
ference sāksies sestdien plkst. 11.00 un noslēgsies pēc 
pusdienām svētdien (plānots ap plkst. 14.00). 

AA Kalpošanas konference (jeb grupu pārstāvju sa-
nāksme) ir īstais laiks un vislabākā vieta, kur katra gru-
pa var paust un saskaņot mūsu kopējās intereses un lemt 
par to īstenošanu. Šogad tās vadmotīvs ir Sestā tradīci-
ja: „AA grupai nekad nevajag atbalstīt, finansēt vai ļaut 
izmantot AA vārdu kādai radniecīgai organizācijai vai 
svešam pasākumam, lai ar naudu, īpašumu vai prestižu 
saistītās problēmas nenovirzītu mūs no galvenā mērķa”, 
kam aicinām pievērst īpašu uzmanību. Uzaicinām gru-
pas līdz 2017. gada 1. martam piedāvāt tām aktuālos 
jautājumus, kurus varētu apspriest Kalpošanas konfe-
rencē, nosūtot tos uz Latvijas AA e-pastu: aa@aa.org.lv. 
Pieteikšanās līdz 1. martam – reģistrēties dalībai kon-
ferencē var, aizpildot pieteikuma anketu  mūsu mājasla-
pā vai piezvanot pa tālruni 29265888 Monvīdam.

Lūdzu, respektējiet šo termiņu  
un organizatoru iespējas!

No katras grupas lūdzam deleģēt vienu pārstāvi. Ja 
vēlas ierasties vairāki, brīdinām, ka tikai vienam de-
legātam būs balsstiesības, apmaksāta ēdināšana un 
nakšņošana. Pārējiem izdevumi būs jāsedz pašiem. 

Tiem AA dalībniekiem, kuri nav grupu pārstāvji vai 
nekalpo Dienestā vai Birojā, ēdināšana jāapmaksā 
pirms pasākuma (pārskaitot AA kontā 11,50 EUR par 
četrām ēdienreizēm ar NORĀDI: par ēdināšanu kon-
ferencē; konta numurs atrodams AA Dienesta izdevu-
ma „Vīnoga” beigās un Latvijas AA mājaslapā sadaļā 
„Kontakti”), iepriekš piesakoties līdz 1. martam. 
Nakšņošanas maksu tie, kas nav delegāti, varēs samak-
sāt uz vietas. 

 Tos, kuri nav ievēlēti par pārstāvjiem, bet kuriem 
ir iespēja un vēlēšanās kalpot Konferences organi-
zēšanā, aicinām pieteikties par palīgiem reģistrāci-
jā vai sekretariātā (skaitīt balsis, kalpot par kasieri). 
Konferences organizatorus gaidīsim jau piektdienas va-
karā, taču pašiem būs jāgādā par vakariņām un brokas-
tīm! Būtu vēlams, lai katra AA grupa nepieciešamības 
gadījumā palīdzētu savam pārstāvim nokļūt līdz Mālpi-
lij. Ja šādas iespējas nebūs, delegāta transporta izmaksas 
segs AA, ja tiks iesniegts attiecīgs dokuments (degvielas 
čeks, autobusa biļete).

Sīkāka informācija par Konferences darba kārtību 
„Vīnogas” 6.-8. lpp. (darba kārtībā iespējamas izmai-
ņas) un Latvijas AA mājaslapā www.aa.org.lv.

Cerot uz jūsu aktīvu līdzdalību Konferences norisē,
Latvijas AA Sadraudzības Dienests

ZINĀŠANAI 
Latvijas AA “Vīnogas” izdevumam krievu valodā 

(četri numuri gadā) ļoti vajadzīgs maketētājs. Kurš 
gatavs palīdzēt, lūdzam zvanīt Ļenai – tālr.29514330. 
Citādi izdevums krievu valodā nevarēs iznākt…

***
Par AA literatūras iegādi rakstīt  aa@aa.org.lv vai 

zvanīt Jurim B. (+371)27068106.
***

Ikšķiles grupai “Atrisinājums ir” no š.g. 7. februāra 
sapulces ir arī otrdienās plkst. 19.00-20.30 Ikšķilē, 
Daugavas prospektā 34. Tās būs “Lielās grāmatas 
studijas” pēc speciāla plāna, kas izstrādāts ASV un 
kuras vadīs Uldis D.

Kontaktpersonas: 
Uldis 26 532 989, Dace 29 138 088

***
AA birojs Rīgā, Baltajā ielā 7-507, atvērts otr-

dienās, ceturtdienās, sestdienās plkst. 11.00 - 16.00. 
Tālrunis: 67333523

SK. 6.-8. LPP.
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Ir laiks atkal rīkoties!
Nedaudz par pagātni. 
1999. gadā Latvijā bija trīsdesmit trīs AA grupas, bet 

2000. gadā to skaits jau samazinājās līdz divdesmit astoņi. 
2000. gada 16. decembrī Jelgavā notika AA grupu 

pārstāvju konference, kuru tajā laikā sauca par Apkalpo-
šanas konferenci. Ar balsošanas tiesībām piedalījās 19 
klātesošie grupu pārstāvji. Visi 19 AA grupu pārstāvji 
ievēlēja Uldi D. par algotu AA Biroja vadītāju ar atalgo-
jumu 1 LVL gadā. Pirmais AA Biroja vadītāja uzdevums 
bija sameklēt telpas Latvijas AA Birojam. Tajā pašā lai-
kā AA grupas apsolīja Biroju finansiāli atbalstīt.

Vēlāk AA grupas nobalsoja un pieņēma lēmumu, ka 
katra grupa katru mēnesi ziedos Anonīmo alkoholiķu 
Sadraudzībai 20% no grupā saziedotās naudas. Reāli 
dzīvē tas notiek citādi, AA grupas ziedojuma summu 
izvēlas pēc labākās sirdsapziņas un savām iespējām. 
Naudas trūkums Anonīmo alkoholiķu Sadraudzībai nav 
bijis, organizācija var darboties.

2002. gadā Uldis D. Frankfurtē satikās ar Vācijas AA 
pārstāvi, un Vācijas AA ziedoja naudu Latvijas AA bi-
roja tehnikas iegādei. Anonīmo alkoholiķu Sadraudzībai 
bija nepieciešams atvērt arī bankas kontu, lai realizētu 
finanšu apriti.

2003. gadā AA Birojs atradās Rīgā, Brīvības ielā, un 
ar anonīmu ziedotāju finansiālu atbalstu AA Biroja sek-
retārei Irēnai katru mēnesi tika maksāta minimālā alga 
un visi nepieciešamie nodokļi. Irēna atbildēja uz infor-
matīvā tālruņa zvaniem, kā arī kārtoja citas AA Birojam 
nepieciešamās lietas.

Literatūras grupa pārtulkoja latviešu valodā AA lite-
ratūru, un Birojs to pasūtīja vai nu Latvijas izdevnie-

cībās, vai arī no ASV – Vispārējās apkalpošanas biroja 
Ņujorkā. 

Birojs atbalstīja arī Saietu komiteju ar līgumu sastādī-
šanu un preču iegādi.

AA Biroja vadītāja un sekretāres pienākumos ietilpst 
arī šādi darbi: apkalpo esošās AA grupas, palīdz izveidot 
un attīstīties jaunām grupām, uztur saikni ar AA citās 
valstīs un Latvijas valsts iestādēm, kā arī veic birokrā-
tiskos darbus, bez kuriem neviena organizācija nevar 
pastāvēt.

2010. gadā pēc desmit gadu kalpošanas Uldis D. iz-
rotēja no AA Biroja vadītāja amata un Arvīds pārņēma 
Biroja vadīšanu.

Tagad ir 2017. gads, un Arvīds vēlas izrotēt no AA 
Biroja vadītāja amata.

Pagaidām vēl neviens nav izteicis vēlēšanos pārņemt 
šo Latvijas AA tik svarīgo darbu. 

KO NU?
Vai ir kāds(-a) brīvprātīgais, kas vēlas pieteikties Bi-

roja vadītāja amatam?
Vai ir kāds(-a), kas vēlētos šo darbu darīt un saņemt 

algu?
Varbūt jāpieņem darbā algots sekretārs un AA Biroja 

vadītājam jāveic savs darbs kalpošanas ietvaros?
Pieredze rāda, ka kādam literatūra jāpasūta un rēķini 

jāmaksā. 
Ja 19 AA grupas pirms 16 gadiem varēja atbalstīt Bi-

roju un darbiniekus, vai tagad esošās 60 AA grupas ne-
var to izdarīt vēl labāk? 

Vai, kā Bils teica Pirmajā tradīcijā: izjūkam un lienam 
atpakaļ katrs savā alā.

Uldis D., alkoholiķis

Cienītās AA māsas un godātie AA brāļi!
„Ir pienācis laiks spert nākamo soli AA Sadraudzī-

bas attīstībā un padomāt par Latvijas AA Biroju kā AA 
struktūrvienību ar noteiktu darba laiku, labiekārtotām 
telpām un algotu biroja vadītāju ar algu 1 LVL gadā un 
algotu sekretāri par ziedojumiem no 2003. līdz 2006. 
gadam” (tāds lēmums tika pieņemts 2000. gada 16. de-
cembrī Jelgavā AA grupu pārstāvju jeb, kā to toreiz sau-
ca, Apkalpošanas konferencē).

Šādā režīmā AA Birojs jau darbojās no 2000. līdz 
2010. gadam, kad Latvijas AA Sadraudzība izdarīja lie-
lu „uzrāvienu”.

Kas ir AA Birojs?
Birojs ir AA struktūrvienība, kas apkalpo esošās AA 

grupas, palīdz izveidot un attīstīties jaunām grupām, uz-
tur saikni ar AA citās valstīs, ar Latvijas valsts iestādēm, 
kā arī veic administratīvos darbus, bez kuriem neviena 
organizācija nevar pastāvēt (AA Biroja darbu sarakstu 
sk. 3. lpp.).

Kā redzams, darba ir daudz, un tas prasa lielu atbildību.
Šeit jāpateicas AA biedriem, kuri to visu ir darījuši, 

nežēlojot savu brīvo laiku vai arī savā peļņas darba vietā 
ņemot brīvdienas. Liels paldies viņiem par ieguldījumu 
mūsu kopējā lietā!

Kā tika minēts, mums jāpilnveidojas un jāiet tālāk.

2000. gadā, esot apmēram 20 AA grupām, bija iespē-
jams uzsākt Biroja izveidi ar algotu tā vadītāju, un tagad 
Latvijā ir vairāk nekā 60 AA grupas.

Mēs citreiz pat neaizdomājamies, cik AA biedru ir ie-
saistīti, lai sagādātu literatūru mums saprotamā valodā, 
lai nepārtraukti darbotos mūsu tālrunis, lai AA interneta 
mājaslapa tiktu uzturēta un tur būtu jaunākā informā-
cija. Neaizmirsīsim arī par AA Kalpošanas konferenci, 
rudens saietu un vasaras nometni. Kādam tas viss ir jā-
organizē, jāmeklē un jāizskata piedāvājumi, un jāizvēlas 
priekš AA Sadraudzības optimālais variants gan satura 
ziņā, gan finansiāli.

Šis ir uzaicinājums padomāt par Latvijas AA Sa-
draudzības, tātad – MŪSU nākotni. 

Un 2017. gada AA Kalpošanas konferencē izlemt, kā 
dzīvosim tālāk.

Piedāvātajam AA Biroja modelim ir daudz, daudz 
plusu, bet ir arī viens mīnuss – 7. tradīcija saka, ka mēs 
paši sevi uzturam no mūsu pašu ziedojumiem, nepieņe-
mot ziedojumus no ārpuses. Proti, tas prasīs palielināt 
mūsu ziedojumu daļu kopējā AA budžetā.

Mēs, AA domubiedru grupa, esam pārliecināti, ka 
MĒS TO VARAM.

MĒS TO VARAM!

VĒSTULE MANIEM AA BIEDRIEM
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1. Uzturēt kontaktus ar AA organizācijām citās 
valstīs, piemēram, ar GSO (Vispārējais apkalpošanas 
birojs) ASV, Ņujorkā, ar AA organizācijām Anglijā, 
Polijā, Krievijā u.c.

2. Literatūra
1.)Nodrošināt literatūras pasūtīšanu:
a) no GSO Ņujorkā;
b) pie izdevējiem Latvijā.
2) Nodrošināt literatūras atmuitošanu.
3) Nodrošināt literatūras uzglabāšanu Biroja telpās.
4) Nodrošināt literatūras uzskaiti.
5) Nodrošināt literatūras izplatīšanu:
a) veikalam „Raksti” u.c. izplatīšanas uzņēmumiem;
b) AA vasaras nometnē, AA rudens saietā, Kalpo-

šanas konferencē;
c) Dienesta komitejām pēc pieprasījuma;
d) ārstniecības iestādēs un rehabilitācijas programmās;
e) jaunām AA grupām (starta komplekts);
f) pa pastu individuālo pieprasījumu gadījumos;
g) pēc iespējām – grupu jubileju saietos;
h) Biroja telpās.
6) Nodrošināt drukāšanu, kopēšanu:
„Informācija par Anonīmajiem alkoholiķiem”;
nepieciešamības gadījumos – bezmaksas bukleti, 

sapulču saraksts;
„Vīnoga” izsūtīšanai;
materiāli Dienesta un tā komiteju sapulču vajadzī-

bām, Kalpošanas konferencei.
7) Nodrošināt elektronisko literatūras failu un pārē-

jo dokumentu apkopošanu un glabāšanu.
3. Tālrunis
Mobilais informatīvais tālrunis. Nodrošināt nepār-

trauktu darbību, pāradresējot kalpojošam AA biedram.
Stacionārais biroja tālrunis. Jāatbild uz zvaniem 

darba laikā 8 stundas dienā un jānodrošina pāradresā-
cija ārpus darba laika vai autoatbildētājs trīs valodās.

4. Nodrošināt bankas konta apkalpošanu, rēķi-
nu samaksu

1) Regulārie un citi maksājumi.
2) Gada bilancei nepieciešamo dokumentu sagata-

vošana grāmatvedības firmai.
5. Nodrošināt izmaiņu iesniegšanu Uzņēmumu 

reģistrā (izmaiņas valdes sastāvā, juridiskās adreses 
maiņa, grozījumi Statūtos u.tml.)

6. Komunikācija, sakaru uzturēšana
Nodrošināt:
1) mājalapas uzturēšanu, regulāru informācijas ak-

tualizēšanu;

2) sapulču saraksta regulāru aktualizēšanu;
3) „Vīnogas” izsūtīšanu pa pastu;
4) atbildēšanu un oficiālās informācijas izsūtīšanu 

AA e-pastos;
5) korespondences saņemšanu un nosūtīšanu pa 

pastu.
7. Komandējumu atbalsta funkcija (biļešu iegā-

de, apdrošināšana u.c.)
8. Tehniskais atbalsts Dienestam un Kalpošanas 

konferencei,
tajā skaitā nodrošināt drukāšanas, kopēšanas dar-

bus, identifikācijas karšu izgatavošanu, plakātu, ka-
fijas automātu nogādi pasākumu vietās un atpakaļ 
u.tml. Nodrošināt tulkošanas aparatūras uzturēšanu.

9. Nodrošināt pamatlīdzekļu uzglabāšanu un 
uzskaiti. 

10. Nodrošināt komunikāciju ar īrēto telpu 
saimnieku.

11. Būt sasniedzamam biroja darba laikā – vai 
nu fiziski birojā, vai pa tālruni gadījumā, ja amata pie-
nākumi veicami ārpus biroja.

12. Ja nepieciešams, nodrošināt brīvprātīgo ie-
saistīšanu Biroja darbā.

13. Nodrošināt biroja telpu, inventāra un tehni-
kas uzturēšanu darba kārtībā.

14. Veikt elektronisko uzskaiti par birojā ienā-
košo informāciju (vēlmes, pretenzijas, ierosinājumi, 
utt.) un rīkoties ar apkopoto informāciju, pēc nepie-
ciešamības nododot to Dienestam vai attiecīgām ko-
mitejām. Nodrošināt birojā brīvprātīgo darba uzskai-
tes žurnālu.

15. Jaunu AA grupu izveides atbalsts
Veicināt komunikāciju AA biedru starpā pilsētās, 

kurās nav AA grupu sapulces.
Uzkrāt, apstrādāt un pēc pieprasījuma nodot ieinte-

resētajām pusēm informāciju par personām, kas vēlas 
veidot jaunas AA grupas attiecīgajās pilsētās. Infor-
māciju uzkrāt, apstrādāt un tālāk nodot drīkst tikai 
tad, ja personas tam PIEKRĪT.

Sadarboties ar ārstniecības iestādēm, lai iegūtu/
apkopotu attiecīgo informāciju par šādām personām. 
Informāciju drīkst iegūt un apkopot tikai tad, ja perso-
nas tam PIEKRĪT.

Jaunizveidoto AA grupu pirmo sapulču atbalsta 
organizēšana (informācija AA biedriem  par iespēju 
atbalstīt/apmeklēt jaunizveidotās grupas).

16. Biroja vadītājam jāpiedalās Dienesta sa-
nāksmēs un AA grupu pārstāvju konferencē.

LATVIJAS AA BIROJA VADĪTĀJA  
AMATA APRAKSTS

KAIMIŅVALSTĪS
Lietuvas AA vasaras nometne Sven-

tājā (Šventoji) 2017. No š.g. 1. februāra 
uzsākta  Lietuvas AA vasaras nometnes  
„9 dienas – 9 naktis Šventoji 2017” reģistrā-
cija. Informāciju meklējiet AA mājaslapā: 
krievu valodā – http://aa.org.lv/wp-con-
tent/uploads/2017/01/sventoji2017ru.pdf, 

angļu valodā http://aa.org.lv/wp-content/
uploads/2017/01/sventoji2017en.pdf. Dzī-
vošanas  reģistrācija (norādot, ka rezervē-
jat AA vasaras nometnei): +37061125095; 
info: http://www.energetikas.lt/

Papildinformācija krievu valodā: 
+3706 8056416 (Juozas)

GRUPA SIEVIETĒM
Katra mēneša pēdējā piekt-

dienā no plkst. 19.00 līdz 20.00 – 
AA sieviešu grupas “Serpentes” 
slēgtā sapulce Vecrīgā, Klostera 
ielā 4. Kontaktpersonas: Zinta 
26542056, Kornēlija 26809762.
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Kārtējā Latvijas AA 
Dienesta sapulcē  
2017. gada 14. janvārī 
pēc 8. koncepcijas 
nolasīšanas 20 mūsu 
sadraudzības biedri 
un AA pilnvarotā ne-
alkoholiķe apsprieda 
šādas tēmas: 

1. Tika apstiprināts AA 2017. 
gada Kalpošanas konferences 
darba kārtības projekts, ar kuru 
varat iepazīties šajā izdevumā. 

2017. gada Kalpošanas konferen-
ces projekts tapis pusgada garumā. 
Tas ir bijis darba kārtībā trīs vai čet-
rās Dienesta sēdēs, divās sēdēs tas 
apspriests, un tas bija pieejams arī 
Google diskā. To visu sākotnēji ko-
ordinēja un priekšlikumus no darba 
grupām savāca Aldis, kas ir arī kon-
ferences vadītājs. 

Aivars E. ierosināja pievienot 
papildu darba kārtības punktu Li-
teratūras, Dienesta izdevuma 
„Vīnoga” un mājaslapas internetā 
darba grupas sēdei Konferencē – 
Akcentu sadale starp mājaslapu un 
„Vīnogu”, un „Vīnogas” iznākšanas 
periodiskums. Priekšlikums tika at-
balstīts.

Klātesošie vienojās svītrot dar-
ba kārtības 8. punktu konferences 
darba grupā „Sakari ar sabiedrī-
bu, sadarbība ar profesionāļiem 
un vēsts nešanas koordinēšana” 
– Dienesta komiteju budžeta piepra-
sījuma 2017. gadam pamatojums –, 
jo šis jautājums jāatrisina jau līdz 
konferencei.

Aivars E. ierosināja, ka pie citiem 
jautājumiem pēc vakariņām pirmajā 
konferences dienā varētu apspriest 
jautājumu par elektronisko aptauju.

Pārstāvji no AA grupas „Nadež-
da” ierosināja, ka vajadzētu sarīkot 
arī darbnīcu par kalpošanu cietu-
mos, jo ir doma uzaicināt kādu spe-
ciāli runāt par šo jautājumu. Tāds 
priekšlikums arī tika pieņemts – šo-
gad rīkot paralēli divas darbnīcas: 
gan ikgadējo par Tradīcijām, ko va-
dīs Uldis D., gan arī – par AA vēsts 

nešanu ieslodzījuma vietās, ko vadīs 
Kristīne B.

2.  Jautājuma par savstarpējās 
komunikācijas problemātiku iz-
skatīšana nevarēja notikt, jo Vik-
tors atcēla šo ziņojumu. Turklāt 
iepriekšējā Dienesta sēdē tam jau 
veltīts pietiekami daudz laika, un 
tādēļ tiek lūgts radušos jautājumus 
risināt citā ceļā.

3. Dienesta sanāksmē klātesošie 
uzklausīja Latvijas AA novērotājas 
Sanitas B. atskaiti par pērn Polijas 
Kalpošanas konferencē pieredzēto. 
Tajā  bijuši novērotāji no 13 valstīm; 
katru gadu nāk klāt jaunas valstis. 
Runāts par līdzīgām problēmām, kā-
das ir mums. Daudz spriests  par li-
teratūru. Runāts par grāmatas “Ano-
nīmie Alkoholiķi” cenu, kas neesot 
mainījusies jau 12 gadus. Poļi arī 
gribot iztulkot bukletu “Geji un lez-
bietes AA” – AA biedriem ar netra-
dicionālu seksuālo orientāciju. Polijā 
ir arī elektronisko mediju komiteja. 
Konference nerisināja jautājumus, kā 
iztērēta nauda, kā organizēt pasāku-
mus, bet meklēja atbildes uz jautāju-
miem, kurus pirms tam bija iesniegu-
ši AA biedri. Kopā ar otru novērotāju 
Sanita apmeklējusi Finanšu komite-
ju, un tur galvenais jautājums bijis, 
vai AA grupai jāmaksā par telpām. 
Iedots īss konferences darba kārtības 
konspekts poļu valodā, bet ir prob-
lēmas ar tulkošanu. Ar poļu valodas 
tulkotāja piesaistīšanu apsolīja palī-
dzēt Māris Ķ.

4. AA Biroja darbības aktuali-
tātes, grupu aptauja. 

Alvis: – Par Biroja aktivitātēm 
ir informētas gandrīz visas grupas. 
Tiek aktualizēta grupu kontaktin-
formācija, jo tā ir novecojusi: ir gan 
neesoši e-pasti, gan veci telefona 
numuri. Par pilotprojektu – cilvēks, 
kas tagad apkalpo Biroju, martā 
pamet Latviju. Lai atbalstītu kon-
ferences sagatavošanu, nevaram 
taisīt pārtraukumu, uz mēnesi tiks 
pieņemts darbā algots cilvēks. Vai 
birojs pastāvēs vai nepastāvēs – tas 
būs atkarīgs no Kalpošanas kon-
ferences balsojuma. Pilotprojektu 
sākām novembra pēdējā nedēļā. Bi-
roja darba grupas biedri šajā darbā 

ieguldījuši vairāk nekā 220 stundas. 
Ieguldīti samērā ievērojami finanšu 
līdzekļi, plus vēl ziedojumi. 

Ir vairāki priekšlikumi: 
1) par Dienesta sēžu protokoliem. 

Būtu labi, ja nedēļas laikā pēc Die-
nesta sēdes protokoli tiktu izsūtīti 
komiteju vadītājiem, arī Birojam; 

2) par atsevišķu dokumentu sais-
tībā ar Dienestā pieņemtajiem lēmu-
miem, lai nav jāpārlasa viss garais 
protokols un lai uzzinātu, kādi lē-
mumi ir pieņemti. Tas būtu arī darba 
instruments, lai nesāktos „fantazēša-
na” par to vai par citu lēmumu;

3) par Dienesta mapīti Google 
diskā – Dienestā iesniegto jautā-
jumu tabula (kas un kad ir iesūtījis 
jautājumu, pats jautājums, datums, 
kad Dienests to ir izskatījis, un lē-
mums).

Orests papildina, ka runa arī ir par 
diviem biroja telefona numuriem 
(LMT) – kalpošanas numuru un bi-
roja numuru. Mūsu domeinā, kas ir 
Google sistēmā,  ir desmit bezmak-
sas „accounti” (konti). Mēs nevaram 
uztaisīt grupām pilnīgi atsevišķus e-
pastus, bet mēs varam  uztaisīt gru-
pas, piemēram, e-pasta grupu “Gribu 
Biroju”, uz kuru viens raksta, un pā-
rējie, kas ir tajā grupā, saņem. Tādā 
veidā tas pašlaik tiek organizēts arī 
AA grupām. Tas izskatās pēc e-pas-
ta. Ar to mēs palielinām anonimitāti. 
Kamēr es neatbildēšu uz šo saraksti, 
tikmēr neviens nezinās, ka es to sa-
ņemu. Otrs: rakstot uz vienu adresi, 
var aizrakstīt visiem, kas ir piesaistīti.

Dienests nolemj: 
1) protokolists nosūta protokolu 

Dienesta vadītājam un “Vīnogas” 
redaktoram, Dienesta vadītājs to 
akceptē un nosūta to Birojam, kur 
komiteju vadītāji var ar to iepazīties;

2) Dienesta vadītājs apkopo infor-
māciju par Dienesta sēdē pieņemta-
jiem lēmumiem;

3) Dienesta vadītājs apkopo Die-
nestā iesniegtos jautājumus.

Aivars E.: – AA biedra atbildī-
ba ir ne tikai par to, ka viņš ziedo 
naudu, bet arī sekot līdzi, kā nauda 
tiek izlietota. Ļoti svarīgas ir grupas 
apziņas sapulces, diemžēl ne visās 
grupās tās notiek regulāri.

LATVIJAS AA DIENESTĀ
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5. Aivara E. atskaite par Pa-
saules AA Kalpošanas konferen-
ces norisi ASV pārcelta uz nāka-
mo Dienesta sēdi.

6. Par Komitejas sakariem 
ar profesionāļiem iecerēm 2017. 
gadam ziņoja Juris E.

7. Par Literatūras komitejas 
aktualitātēm ziņoja Kornēlija Z.

Tika nobalsots, ka Literatūras 
komiteja, Finanšu komiteja un Re-
vīzijas komisija piedāvās Dienes-
tam literatūras cenu risinājumu, 
lai tā netiktu pārdota zem pašiz-
maksas, kā tas ir pašlaik, un pēc 
tam Dienests izskatīs šo komiteju 
piedāvātās cenas.  Konferencē būs 
pieejama jaunā grāmata “12 soļi 
un 12 tradīcijas”, precīzāk – dau-
dzu gadu garumā rediģētais tās tul-
kojums latviešu valodā.

Dienesta nākamā sa-
nāksme notiks 2017. gada  
11. februārī no plkst. 11.00 
līdz 15.00 Brīvības gatvē 
237/2, dienas centra “Rīdze-
ne” telpās – ieeja ēkas pagal-
mā esošajā arkā (blakus Vidri-
žu ielai 3). 

Darba kārtībā:
9. koncepcija (lasa Mon-

vīds D.)
AA 2017. gada Kalpošanas 

konferences sagatavošanas 
gaita,  darba kārtības projekts 
(ziņo Monvīds D.)

2016. gada budžeta izpilde, 
2017. gada budžeta projekts 
(ziņo Andris Ž.)

Atskaite par Pasaules AA 
kalpošanas konferences norisi 
ASV (ziņo Aivars E. un Ar-
vīds A.)

Nākamās Dienesta sapul-
ces datuma noteikšana.

Laipni lūgti visi Latvijas 
AA biedri, kurus interesē Die-
nesta darbs!

REĢIONOS

Šogad Latvijas AA Kurzemes 
reģions uzsāka jaunu tradīciju – 
kopīgu jaunā gada sagaidīšanu. Tā 
bija Ventspils un Liepājas AA gru-
pu iniciatīva, bet Jaungada balles 
organizēšanu uzņēmās ventspil-
nieki. Piltenes pagasta viesu mājā 
„Bauļi” sapulcējās vairāk nekā 60 
anonīmie alkoholiķi ar ģimenēm 
un bērniem.

Tā kā gada izskaņā tapa zināms, 
ka tradicionāla kopīga Jaungada sa-
gaidīšana AA un viņu ģimenēm Jūr-
malā netiek plānota, Liepājas anonī-
mie alkoholiķi ierosināja organizēt 
analoģisku pasākumu Kurzemē. Ie-
rosinājums izskanēja AA Kurzemes 
reģiona novembra sapulcē, kas no-
tika Ventspilī. AA Kurzemes grupu 
pārstāvji ideju atbalstīja, īpaši uzsve-
rot, ka svētku, kas pavadīti skaidrā, 
par daudz nemēdz būt, bet atveseļo-
šanās paredz ne tikai atteikšanos no 
alkohola, bet arī jaunas pieredzes 
iegūšanu, toskait jautrībā un kopīgi 
pavadītos pasākumos.

Atbildību par Jaungada balles or-
ganizēšanu Kurzemē uzņēmās AA 
Ventspils grupa „Vindava”. Gatavo-
šanās laikā bija gana daudz raižu un 
šaubu – vai būs pietiekami daudz 
dalībnieku, lai ar saziedoto summu 
varētu samaksāt viesu nama nomu? 
Arī pieredzes izklaides pasākumu or-
ganizēšanā reģionālajai grupai nebija. 
Taču visas bažas izrādījās liekas – bal-
le izdevās, dalībnieku bija pietiekami! 
Jaungada pasākuma organizatori bija 
ierosinājuši katras grupas pārstāvjiem 
padomāt par savu uzstāšanos, kostī-
miem un ēdieniem svētku galdā.

Uz Jaungada balli sabrauca  skaid-
rā dzīvojoši alkoholiķi ar ģimenēm 
un draugiem no Ventspils, Liepājas, 
Kuldīgas, Talsiem, Aizputes, Jel-
gavas, Rīgas, Skrundas un pat no 
Minskas (Baltkrievija)! Pasākuma 
sākumā sanākušos uzrunāja AA Kur-
zemes reģiona pašreizējais sekretārs 
Andris E. Viņš atgādināja, kā Latvi-
jā izveidojās pirmais AA reģions un 
kāds bijis divarpus gadu laikā mēro-
tais ceļš. Visi pasākuma dalībnieki 
iepazīstināja ar sevi un novēlēja cits 
citam laimīgu jauno gadu. Pēc tam 
sākās pasākuma saviesīgā daļa.

Daudzi bija sagatavojuši maskas. 
Kā tikai ballē nebija! Visu uzmanības 
centrā nokļuva jaunā gada simbols – 

svarīgais Gailis – un simpātiska 
mīļa Pūcīte (Valdis un Dzintra no 
Liepājas), elegantā Visgarākā gada 
nakts un Visīsākā nakts (Inga ar savu 
jauno pavadoni no Liepājas), baisa 
izskata Pirāts (Normunds no Tal-
siem) un citas maskas. Visi kostīmu 
īpašnieki ieguva balvas – par to bija 
parūpējušies pasākuma organizatori. 
Jaungada pasākumu apciemoja arī 
Salatētis un Sniegbaltīte, kuri atnesa 
dāvanas visiem bērniem, kas piedalī-
jās pasākumā. Par balles programmu 
parūpējās gan saimnieki, gan arī vie-
si. Jautri konkursi ar pārģērbšanos, 
izveicības stafetes un citas atrakcijas 
padarīja šo vakaru neaizmirstamu. 
Tāpat ikviens interesents varēja ap-
meklēt pirti un izpeldēties baseinā. 
Šo iespēju labprāt izmantoja bērni.

Stundas pagāja nemanot, un jau-
nais gads bija pienācis. Sagaidot 
2017. gadu, gaisā tika raidītas raķe-
tes, pēc tam daudzi devās uz Vents-
pili, lai skatītos svētku uguņošanu un 
sagaidītu 2017. gadu pēc Ventspils 
laika. Te jānorāda, ka Ventspils ir īpa-
ša pilsēta Latvijā, jo tai ir sava valūta, 
sava virtuālā vēstniecība un tā dzīvo 
pēc sava īpaša laika! Tā jau daudzus 
gadus jauno gadu ventspilnieki sagai-
da plkst. 00:33:34. Pēc 2017. gada 
sagaidīšanas pēc Ventspils laika daži 
atgriezās „Bauļos” un turpināja prie-
cāties, citi devās uz mājām atpūsties.

Pilnīgi noteikti, ka daudzi Jaun-
gada pasākuma dalībnieki Ventspils 
novadā bija pateicīgi tā organizato-
riem, jo īpaši – Sarmītei, Andrim, 
Igoram un Sergejam no Ventspils. 
Personīgi man ir ļoti patīkami re-
dzēt, kā attīstās AA kustība Kurze-
mes reģionā un, kas jo īpaši svarīgi, 
kā tā iesaista arvien vairāk gribētāju 
kalpot AA vienotības un atveseļoša-
nās labā. Paldies Augstākajam Spē-
kam, paldies AA grupai „Vindava”, 
paldies visiem, kas organizēja un 
sarīkoja jautros svētkus, kur neviens 
nejutās vientuļš un aizmirsts.

Alkoholiķe Jeļena N.,
Ventspils, AA grupa „Vindava”

JAUNGADS KURZEMĒ
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Norises laiks: 2017. gada 18.–19. marts
Norises vieta: Mālpils profesionālā vidusskola Pils ielā 14, Mālpilī, Mālpils novadā

Konferences tēma: Sestā tradīcija
“AA grupai nekad nevajag atbalstīt, finansēt vai ļaut izmantot  
AA vārdu kādai radniecīgai organizācijai vai svešam pasākumam,  
lai ar naudu, īpašumu vai prestižu saistītās problēmas  
nenovirzītu mūs no galvenā mērķa.”

Konferences vadītājs Aldis J. (“Atveseļošanās ceļš”, Liepāja)
Konferences vadītāja vietnieks Atis (Cēsis)

SESTDIEN
 10.00–11.00 Reģistrācija, kafija, uzkodas
 11.00–11.20 Pirmā kopējā sēde
  Latvijas AA kopējā lūgsna (5 min.)
  AA 12 tradīciju un 12 kalpošanas koncepciju nolasīšana (5 min.) 
  Dienesta vadītāja uzruna (par delegātu atbildību, organizatoriskie jautājumi) (5 min.) 
  Sekretariāta (darba grupu protokolisti) ziņojums par reģistrāciju, mandātu skaitu un to 
  izmantošanu (~ 3 min.)
  Balsu skaitīšanas komisija (grupu pārstāvji izvirza vismaz trīs kandidātus no sava vidus) (7 min.)
 11.20–11.25 Pārtraukums
  Tā laikā balsu skaitīšanas komisija  
  ievēl vadītāju, 
  sadala zonas zālē
 11.25–12.30 Pirmās kopējās sēdes turpinājums
  Darba kārtības apstiprināšana (~ 5 min.) – ziņo Dienesta vadītājs
  Biroja, Dienesta komiteju un darba grupu ziņojumi par paveikto darbu  
  (~ 5 min. katrs, kopā 20 min.)
  Latvijas delegātu Arvīda Ā. un Aivara E. atskaite par gūto pieredzi Pasaules Kalpošanas 
  sanāksmē 2016. gada rudenī Ņujorkā (10 min.)
  Latvijas novērotāju Sanitas B. un Anatolija P. atskaite par dalību Polijas Kalpošanas
  konferencē 2016. gada rudenī (10 min.)
  Iespēja “nelielo” un nesen izveidoto AA grupu pārstāvjiem pastāstīt par grupas dzīvi (10 min.)
  Informācija grupu pārstāvjiem par tālāko šodienas darbu, darba grupu norises vietām u.c. 
  organizatoriskajiem jautājumiem (10 min.)
 12.30–13.00 Kafijas pauze
 13.00–14.00 Konferences darba grupas 

Finanšu darba grupa 
Vada Alvis K. (“Sala”, Salaspils), 

vietnieks – Sandijs Ķ. (“Ausma”, Tukums)
 Darba kārtības apstiprināšana
 Dienesta finansista ziņojums par 2016. gada budžeta izpildi
 2017. gada budžeta plāna saskaņošana
 2017. gada budžeta plāna apstiprināšana
 Balsošana Dienesta sapulcēs
  Priekšlikums: balsstiesības Dienesta sapulcēs – tikai Kalpošanas konferencē ievēlētām Dienesta
  amatpersonām saskaņā ar Devīto tradīciju: “AA kā tādai nekad nav jābūt organizētai, 
  bet mēs varam radīt dienestus vai komitejas, kas ir tieši atbildīgas tiem, kam tās kalpo.” 
  Uz šo tēmu attiecas arī Pasaules kalpošanas Divpadsmit koncepcijas, konkrētāk – 2. 6. 8. 9. 11.
 Par Dienesta ieteikto kandidatūru Dienesta finansista amatam (ziņo Andris Ž.)
 Nākamā gada Latvijas AA Kalpošanas konferences Finanšu darba grupas vadītāja un vietnieka vēlēšanas
 AA birojs  kā AA struktūrvienība ar noteiktu darba laiku, labiekārtotām telpām un algotu biroja vadītāju
 Grupu pārstāvjus interesējošo jautājumu izskatīšana/ dalīšanās pieredzē

2017. GADA KALPOŠANAS KONFERENCES 
(LATVIJAS AA GRUPU PĀRSTĀVJU SAPULCES)
DARBA KĀRTĪBAS PROJEKTS
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Apvienotā Konferences darba grupa par literatūru,  
Dienesta izdevumu “Vīnoga” un mājaslapu internetā 

Vada Jurģis no Mālpils, vietniece – Astrīda no Siguldas
1. Darba kārtības apstiprināšana
2. Par „Vīnogas” izplatīšanu ārpus AA – bibliotēkās, ieslodzījuma vietās, sociālajās iestādēs
3. Materiālu izveide un tulkošana par anonimitātes saglabāšanu interneta vidē
4. Vai Dienestā ir nepieciešama atsevišķa Elektronisko mediju komiteja?
5. Vai [atsevišķo] interneta mājaslapas darba grupu būtu racionāli atstāt AA birojā? 
6. Balsošana Dienesta sapulcēs
Priekšlikums: balsstiesības Dienesta sapulcēs – tikai Kalpošanas konferencē ievēlētām Dienesta amatpersonām 

saskaņā ar Devīto tradīciju: “AA kā tādai nekad nav jābūt organizētai, bet mēs varam radīt dienestus vai komitejas, 
kas ir tieši atbildīgas tiem, kam tās kalpo.”

7. Latvijas AA 2018. gada Kalpošanas konference:
 a) konferences darba grupas vadītāja un vietnieka vēlēšanas;
 b) apspriežamās tēmas;
 c) norises vieta
8. AA Birojs kā AA struktūrvienība ar noteiktu darba laiku, labiekārtotām telpām un algotu biroja vadītāju
9. Akcentu sadale starp “Vīnogu” un mājaslapu. “Vīnogas” iznākšanas periodiskums

Konferences Saietu darba grupas sēde 
Vada Kristīne P. (Rīga), vietnieks – Dzintars A. (Jūrmala)

1. Darba kārtības apstiprināšana
2. Latvijas AA 2016. gada vasaras nometnes analīze, atsauksmes, pieredze
3. Latvijas AA 28 gadu jubilejas pasākuma analīze, atsauksmes, pieredze
4. AA 2017. gada vasaras nometne: ieteikumi, priekšlikumi, tāme, norises vieta
5. AA 29 gadu jubileja: ieteikumi, priekšlikumi, tāme, norises vieta
6. Latvijas AA 30 gadu jubileja. Par organizācijas darba grupas izveidi
7. AA dalībnieku iesaistīšana kalpošanā, rīkojot saietus, pasākumus.
8. Latvijas AA  2018. gada Kalpošanas konference:
 a) konferences darba grupas vadītāja un vietnieka vēlēšanas;
 b) apspriežamās tēmas;
 c) norises vieta
9. Balsošana Dienesta sapulcēs
Priekšlikums: balsstiesības Dienesta sapulcēs – tikai Kalpošanas konferencē ievēlētām Dienesta amatpersonām, 

saskaņā ar Devīto tradīciju: “AA kā tādai nekad nav jābūt organizētai, bet mēs varam radīt dienestus vai komitejas, 
kas ir tieši atbildīgas tiem, kam tās kalpo.”

10. AA Birojs kā AA struktūrvienība ar noteiktu darba laiku, labiekārtotām telpām un algotu biroja vadītāju

Konferences darba grupa sakariem ar sabiedrību,  
sadarbībai ar profesionāļiem un vēsts nešanas koordinēšanai 

Vada Orests (Jelgava), vietnieks – Andis (Līgatne) 
1. Darba kārtības apstiprināšana
2. Par pieredzes dokumentēšanu, tās pārmantojamību un pēctecību (ziņo darba grupa „Gribu Biroju!”)
3. Vēsts nešana Latvijā un Latgales reģionā, komitejas veikums un plāni nākamajam periodam (ziņo Aivars E.) 
4. “5. tradīcija Latgalei ir ļoti svarīga”. Par Latgales “stratēģiskās” darba grupas izveidošanu (ziņo Juris E. vai 

kāds no Latgales) 
5. Par sadarbību ar ārstiem. Komitejas sadarbībai ar profesionāļiem veikums un plāni nākamajam periodam 

(ziņo  Juris E.)
6. AA sapulču norise cietumos. Komitejas veikums vēsts nešanā, tās koordinēšanā un plāni nākamajam periodam 

(ziņo Kristīne un/vai Aldis) 
7. Kā iedrošināt alkoholiķi atnākt uz AA nelielā apdzīvotā vietā (pieredze, ieteikumi)         
8. Par Dienesta ieteikto kandidatūru Vēsts nešanas komitejas vadītāja amatam (ziņo Kristīne)
9. Latvijas AA 2018. gada Kalpošanas konference:
a) konferences darba grupas vadītāja vietnieka vēlēšanas (šī gada vietnieks Andis no Līgatnes automātiski kļūst 

par vadītāju nākamajam gadam (nav jāpārvēl atsevišķi, varbūt kāds ir pret?);
b) nākamgad apspriežamie temati (Septītā tradīcija);
c) iespējamā norises vieta (Mālpils?)
11. Par Dienesta ieteikto kandidatūru Komitejas sakariem ar sabiedrību vadītāja amatam (ziņo Aivars E.).
12. Balsošana Dienesta sapulcēs 
Priekšlikums: balsstiesības Dienesta sapulcēs – tikai Kalpošanas konferencē ievēlētām Dienesta amatpersonām 

saskaņā ar Devīto tradīciju: “AA kā tādai nekad nav jābūt organizētai, bet mēs varam radīt dienestus vai komitejas, 
kas ir tieši atbildīgas tiem, kam tās kalpo.”

13. AA Birojs ar noteiktu darba laiku, labiekārtotām telpām un algotu biroja vadītāju 



14.00–15.00 Pusdienas
15.00–16.30 Darba grupas (turpinājums)
16.30–17.00 Kafijas pauze
17.00–18.30 Darbnīca par Sesto tradīciju: “AA grupai nekad nevajag atbalstīt, finansēt vai ļaut izmantot AA 

vārdu kādai radniecīgai organizācijai vai svešam pasākumam, lai ar naudu, īpašumu vai prestižu saistītās problēmas 
nenovirzītu mūs no galvenā mērķa.” (Vada Uldis D.) 

Vai maniem grupas biedriem un man vajadzētu iet un sagādāt naudu (vākt ziedojumus ) dažām AA gultasvietām 
mūsu vietējā slimnīcā?

Vai ir labi grupai īrēt nelielu mājiņu?
Vai visi mūsu vadītāji un vietējā AA kluba biedri ir iepazinušies ar “Vadlīnijām, kā organizēt un vadīt klubus” 

(kuras ir pieejamas mājaslapā)?
Vai mūsu grupas sekretāram vajadzētu kalpot kā pilsētas mēra padomdevējam alkoholisma jautājumos?
Daži alkoholiķi turas pie AA tikai tad, ja mums ir televizors un istaba kāršu spēlei. Ja šis ir vienīgais nosacījums, 

lai mēs nestu vēsti arī viņiem, vai mums ir vajadzīgas šādas ērtības?
Aicinām grupas ierosināt savus jautājumus apspriešanai darbnīcās!
17.00–18.30 Darbnīca par vēsts nešanu ieslodzījuma vietās (vada Kristīne)
19.00–20.00 Vakariņas
20.15–21.30 Konferences turpinājums
Laiks grupu pārstāvju jautājumiem + citi jautājumi:
Par jaunām vizītkartēm Sadraudzībai un grupām, AA notikumu elektronisko kalendāru un Youtube kanālu, ap-

tauju (ziņo Orests)
Elektroniskā aptauja
AA sapulce pēc pašu iniciatīvas

SVĒTDIEN
7.30–8.15 Brokastis
8.30–10.30 Otrā kopējā sēde
Konferences darba grupu rekomendācijas Konferencei un AA grupu darbam (pa 10 min. katrai komitejai, kopā 40 min.)
Ziedojumu vākšana Konferences izdevumu segšanai (5 min.)
Pirmā termiņa delegāta vēlēšanas uz Eiropas Kalpošanas sanāksmi  (~ 10 min.)
Polijas Kalpošanas konferences novērotāju ievēlēšana (10 min.)
   Nākamā gada konferences vadītāja un vietnieka vēlēšanas (grupas virza savus kandidātus) (10 min.)
Par “deklarēto” AA grupas e-pasta adresi saziņai starp AA Biroju un AA grupu (lūdzam grupām sagatavoties un 

paziņot vismaz vienu grupas e-pasta adresi).
AA Birojs kā AA struktūrvienība ar noteiktu darba laiku, labiekārtotām telpām un algotu biroja vadītāju (balso-

jums; 15 min.)
Ziņojums par pieredzes dokumentēšanu, tās pārmantojamību un pēctecību.  Par tehniskajām izmaiņām doku-

mentu arhivēšanā; par AA kalpošanas un biroja tālruņiem u.c.
Balsojums par priekšlikumu “Balsošana Dienestā” (15 min.)
Priekšlikums: balsstiesības Dienesta sapulcēs – tikai Kalpošanas konferencē ievēlētām Dienesta amatpersonām 

saskaņā ar Devīto tradīciju: “AA kā tādai nekad nav jābūt organizētai, bet mēs varam radīt dienestus vai komitejas, 
kas ir tieši atbildīgas tiem, kam tās kalpo.”

10.30–11.00 Kafijas pauze
11.00–13.00 Otrās kopējās sēdes turpinājums
Ziņojums par 2016. gada budžeta izpildi (10 min.)
Revīzijas komisijas atskaite ( 10 min.)
2017. gada budžeta apstiprināšana ( 10 min.)
Revīzijas komisijas vēlēšanas (rotē katru gadu pa vienam komisijas loceklim – Sanita B. no Liepājas) (10 min.)
Par rotācijas kārtību Dienestā (10 min.)
Dienesta amatpersonu vēlēšanas:
Finanšu komitejas vadītājs (10 min.)
Komitejas sakariem ar sabiedrību vadītājs (10 min.)
Latvijas AA 30 gadu jubilejas organizācijas darba grupa (10 min.)
Vēsts nešanas komitejas vadītājs (10 min.)
Dienesta vadītājs (10 min.)
Iespējamā jaunu Dienesta amatpersonu ievēlēšana (atkarībā no Konferences gaitā pieņemtajiem lēmumiem par 

esošo amatpersonu ievēlēšanu citos amatos, kā arī jaunu Dienesta komiteju izveidi)
13.15–14.00 Noslēguma sesija
Novērotāju dalīšanās iespaidos (10 min.)
Grupu pārstāvju viedokļi par Konferenci (15 min.)
Konferences vadītāja uzruna (10 min. )
Latvijas AA kopējā lūgsna (10 min.)
14.15–15.00 Pusdienas
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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
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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

Grupu ziedojumi
“Nadežda”, Rīga 10 eiro
„Sākums”, Jelgava 15 eiro   
„Sauleskalns”, Talsi 30 eiro
„Dārza grupa”, Rīga 30 eiro
  Zaļenieku grupa 30 eiro
„Ausma”, Tukums  200 eiro
„Apziņa”, Rīga 30 eiro
„Imanta”, Rīga 10 eiro
„Lāsīte”, Ventspils  10 eiro
„Oāze ”, Rīga 40 eiro
„Vindava”, Ventspils 20 eiro
„Magnēts”, Jelgava  10 eiro
„Atkarīgie”, Jelgava 20 eiro
„Dzintarlāse ”, Liepāja 10 eiro
„Atziņa”, Dobele  10 eiro
„Mazie brāļi”, Rīga 5 eiro
„Piena ceļš”, Stende 100 eiro
„Sala”, Salaspils 15 eiro
„S.O.S.”, Krāslava 5,99 eiro

Jauniešu grupa, Rīga 10 eiro
„Rīta grupa”, Rīga 10 eiro   
„Pagrieziena punkts” 5 eiro
„Atrisinājums ir”, Ikšķile 10 eiro
„Sveču sapulce”, Rīga (par 2016. g. mai-
ju, jūniju, jūliju, augustu) 100 eiro
„Plostnieks”, Jēkabpils 10 eiro
„12 un 12”, Rīga 20 eiro

Skaidrības jubilejas ziedojumi
Anonīms 16 eiro
 Anonīms 60 eiro
Anonīms 10 eiro
Mērķziedojumi
„12 un 12”, Rīga –  
Biroja darbam 30 eiro
Kopā janvārī  881,99 eiro

PALDIES PAR ZIEDOJUMIEM! 

Zvanot uz AA  
informatīvajiem  

tālruņiem – stacionāro  
AA Biroja tālruni 

67333523 
otrdienās, ceturtdienās  

un sestdienās no plkst. 11.00 
līdz 16.00 var saņemt  

informāciju par AA darbību, 
sapulču norises  
vietām un laiku;
pa mobilo tālruni 

27333523
 – parunāt ar kādu  

no AA biedriem,  
kam šis numurs  

pāradresēts.

SVEICAM 
JUBILĀRUS!

JANVĀRIS
Māris Ķ. no Rīgas - 40 gadi
Jānis no Rīgas - 4 gadi
Nikola no Cēsīm – 2 gadi 
Jānis no Siguldas – 8 gadi
Uldis no Siguldas – 7 gadi
Imants no Rīgas – 23 gadi
Dace no Rīgas – 3 gadi
Iveta no Rīgas – 3 gadi
Baiba no Rīgas – 3 gadi
Normunds no Rīgas – 19 gadi
Armands U.P. no Rīgas – 12 gadi
Ilze no Rīgas – 10 gadi
Jānis no Rīgas – 2 gadi
Andris no Rīgas – 1 gads 
Sarmīte no Ventspils – 15 gadi
Vilis no Ventspils – 23 gadi
Valda no Ventspils – 9 gadi
Kristaps no Kuldīgas – 1 gads
Ingrīda no Jēkabpils – 2 gadi

Sveicam arī tos, par kuriem 
grupas nesniedza ziņas!

LATVIJAS AA PASĀKUMI
Šogad 25. februārī kopā svi-

nēsim Ventspils AA grupas „Vin-
dava” 23. gadadienu! Svinības 
norisināsies Užavas tautas namā, 
Ventspils novadā. Reģistrācija 
sāksies plkst. 14.00. Vēlamais 
reģistrācijas ziedojums – 5 eiro. 
Sīkāka programma tiks ievietota 
Latvijas AA mājaslapā – sekojiet 
informācijai! Kontaktpersonas: 
Andris – 27 865 141, Sarmīte –  
26 351 460, Jeļena – 29 514 330.

***
Ķekavas AA grupa „Krustce-

les” ielūdz uz 3 gadu pastāvēšanas 
pasākumu svētdien, 2017. gada  
12. februārī, plkst. 16.00 Ķekavā, 
Nākotnes ielā 2, „Kodolā” (orien-
tieris – Luterāņu baznīca ceļa pre-
tējā pusē). 

Programma:
16.00 – dalībnieku ierašanās, ka-

fijas dzeršana
16.30–17.30 – atkarību terapeita 

Māra Ķ. lekcija
17.30–18.00 – kafijas pauze 
18.00-19.00 – AA un „Al-Anon” 

kopējā sapulce 
19.00 – saviesīga tērzēšana, kliņ-

ģera un groziņu satura notiesāšana.
Vēlams līdzi paņemt groziņus, 

kliņģeris un kafija būs.
Ļoti gaidīsim!

***
Š.g. 3. februārī no plkst. 19.00 

līdz 21.00 Vijciema iela 6/8, Rīgā 

(AA grupas „Majak” telpās) no-
tiks darba sapulce komitejai, kas 
kalpo cietumos un slimnīcās. Lū-
gums visiem interesentiem pievie-
noties. Kontaktpersona Kristīne – 
26994028.

***
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 jubilejas pa-

sākums notiks 2018. g. 3.–4. nov.
***

AA SAPULCES
Sākot no š.g. 2. februāra, ceturt-

dienās no plkst. 18.30 līdz 20.00 
notiks jaunas AA grupas sapulces 
Rīgā, Brīvības gatvē 237/2 (ieeja no 
Vidrižu ielas). Tālrunis informācijai: 
26984956 (Dagnija)

***
AA Skype grupas “Skaidrs cilvēks 

skaidrā pasaulē” katru trešdienu un 
sestdienu no plkst. 21.30 līdz 22.30 
pēc Latvijas laika. Šīs ir slēgtās 
anonīmo alkoholiķu sapulces. Lai 
pieteiktos sapulcei, sūtiet pieteiku-
mu uz Skype kontu AA SAPULCE 
“SKAIDRS CILVĒKS SKAIDRĀ 
PASAULĒ”.


