2017. gada marts Nr. 225

LATVIJAS AA S KONFERENCE 2017
A
N
A
Š
O
ILĪ
P
P
L
L
A
Ā
K
M
Ā
T
R
19. MA
Š.G. 18. UN

SK. 6.-8. LPP.

ZINĀŠANAI
No 2017.gada 1.marta

AA birojs

ir sazvanāms darba dienās
darba laikā
tālrunis: 67333523
bet apmeklētāji tiek gaidīti:
pirmdienās 13.00–17.00
trešdienās 16.00–20.00
piektdienās 9.00–13.00
Rīgā, Baltajā ielā 7-507

Latvijas AA Dienesta Literatūras komiteja un literatūras darba grupa ar prieku paziņo, ka grāmata “12 soļi un
12 tradīcijas” jaunajā tulkojuma redakcijā ir nopērkama AA
birojā!
Paldies visiem, kas gadu gaitā
ir piedalījušies šī izdevuma tapšanā!
Lai mums visiem iet labumā
gan soļi, gan tradīcijas!

AA GRUPA

PAGRIEZIENA PUNKTS
“Puspasākumi mums nedeva
neko. Mēs stāvējām pagrieziena
punktā. Paļāvības pilni mēs lūdzām
Viņa aizsardzību un gādību.”
(Anonīmie Alkoholiķi, 49.lpp.)
Jau gandrīz gadu darbojas Anonīmo alkoholiķu grupa “Pagrieziena punkts”. Grupas sapulces notiek
rehabilitācijas centra “Betlēmes žēlsirdības māja” telpās Rīgā, Katoļu
ielā 14, tomēr AA grupa ir pilnībā
patstāvīga un neatkarīga no rehabilitācijas centra, proti, par telpu izmantošanu ir noslēgts nomas līgums un
no sapulcēs saziedotā ik mēnesi tiek
maksāta nomas maksa; centra darbinieki neiejaucas un nekontrolē grupas darbību, vien noteiktos laikos
atver un tur vaļā durvis uz sapulču
norises telpām; sapulcēs var piedalīties jebkurš, kurš cieš no alkohola
atkarības, t.sk. rehabilitācijas centra
klienti pēc pašu vēlēšanās.
Grupa “Pagrieziena punkts” tapa,
AA Rīta grupai un AA grupai “Na-

dežda” sadarbojoties ar rehabilitācijas centra terapeitiem, proti, tika
noskaidrots, ka alkoholiķiem, kas
ārstējas rehabilitācijas centrā noteiktu laiku, nav iespējams atstāt centra
teritoriju un, attiecīgi, apmeklēt AA
grupu sapulces.
Rīta grupas dalībnieki ar savu
klātbūtni atbalsta sapulces otrdienās plkst.19.00–20.00, bet grupas
“Nadežda” dalībnieki – ceturtdienās
plkst.19.00–20.15. Otrdienās sapulces tēma parasti ir no “Ikdienas pārdomām”, ceturtdienās tiek lasīts un
pārdomāts fragments no grāmatas
“Anonīmie alkoholiķi”.

JAUNAS GRUPAS

Šobrīd grupas darbībā un kalpošanā arvien aktīvāk iesaistās rehabilitācijas centra klienti, kuri tādā
veidā saņem pirmo atveseļošanās
pieredzi AA grupā.
2017.gada 28.martā plkst.19.00
paredzēta AA grupas “Pagrieziena punkts” gada jubilejas sapulce: mazliet svinīgāka nekā parasti
un ar torti sapulces noslēgumā.
Sirsnīgi lūgti visi AA: dāvanā
ņemiet līdzi savu atveseļošanās
pieredzi un cerību, kas tik ļoti vajadzīga mums visiem.
Juris E., alkoholiķis

Kopš 11.marta AA grupas “Gala robeža” sapulces notiek sestdienās
plkst.16.00 Valkā, Rūjienas iela 3d, Sociālā dienesta telpās. Kontaktpersona: Ģirts – 27877260
***
2017.gada 12.martā plkst.10.00–12.00 Skrīveros, Stacijas laukumā 3,
notika AA Skrīveru grupas pirmā sapulce. Lūgums atbalstīt ar savu klātbūtni AA grupu Skrīveros. Kontaktpersona: Mārtiņš D. – 20166767
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LATGALES REĢIONĀ

VĒSTIS NO LATGALES AA GRUPĀM
Galvenā aktualitāte – darbību uzsākusi Rēzeknes AA grupa! 18.februārī notika pirmā Rēzeknes grupas
sapulce, kurā piedalījās 34 dalībnieki, t.sk. atbalstītāji no citām Latvijas AA grupām: Balviem, Gulbenes,
Madonas, Ludzas, Jūrmalas un Rīgas. Vērtīgā atveseļošanās pieredze,
ar kuru dalījās sabraukušie, ļoti noderēs jaunajiem Rēzeknes grupas
dalībniekiem, bet dāsni saziedotais
jau devis iespēju iegādāties savu
tējkannu, tādējādi stiprinot grupas
patstāvību un neatkarību. Paldies visiem, visiem!
25.februārī notika Rēzeknes AA
grupas otrā sapulce, kurā piedalījās 7 dalībnieki, kas tad arī ir grupas kodols un kas, pēc regulārās
sapulces noturot organizatorisko,
nolēma, ka arī turpmāk grupas regulārās sapulces notiks sestdienās
plkst.11.00–13.00 Zemnieku ielā
16A, Rēzeknē, kā arī izvirzīja grupas pārstāvi Latvijas AA kalpošanas
konferencē.
***
Jau piekto mēnesi darbojas Ludzas AA grupa, kurai arī izveidojies stabils dalībnieku kodols, un

tā jau sniedz atbalstu gan jaunajai
Rēzeknes grupai, gan vēl topošajai
Kārsavas grupai. Jāatzīmē, ka ciešā
sadarbība ar novada sociālo dienestu devusi iespēju regulārās sapulces
noturēt ērtā domes konferenču zālē
Raiņa ielā 16A, Ludzā, svētdienās plkst.13.00–15.00, kā arī palīdz
sniegt plašu informāciju par AA grupu vietējai sabiedrībai.
***
Galvenokārt pateicoties entuziasmam un ar Dieva svētību (AA
draugs kopš grupas tapšanas ir priesteris Rodions), darbojas Krāslavas
AA grupa “S.O.S.”. Krāslavieši ir
diezgan kūtri sapulču apmeklēšanā,
vien ierodas pa kādam un neregulāri. Toties uz grupas sapulcēm Aronsona ielā 3, Krāslavā, sestdienās
plkst.15.00–17.00 bieži atbrauc
daugavpilieši, kuriem pašiem ar telpām regulārām sapulcēm pagaidām
ir sarežģījumi.
***
Daugavpils AA grupas dalībnieki tomēr regulāri pulcējas sestdienās plkst.19.00, savstarpēji sazvanoties (kontaktpersona Jānis,
tel. 25806915), kā arī aktīvi veic

kalpošanu Daugavpils cietumā, noturot tur AA sapulces.
***
Savukārt Balvu AA grupai “Možums” izveidojusies cieša sadarbība ar Gulbenes AA grupu, pārmaiņus noturot kopīgas grupu sapulces
katru otro pirmdienu plkst.18.30
Balvos un katru citu pirmdienu
plkst.19.00 Gulbenē.
***
Latgales AA grupas izsaka sirsnīgu pateicību visiem Latvijas AA,
kas šoziem aktīvi ar savu klātbūtni,
daloties atveseļošanās pieredzē, atbalstīja Latgales AA grupu tapšanu
un darbību, un ļoti lūdz arī turpmāk
apmeklēt mūs un stiprināt mūsu kopīgo skaidrību un labklājību.
***
Jau laikus informējam, ka 2017.
gada 22.–23.jūlijā viesu namā
“Gliemji” paredzēts svinēt Krāslavas AA grupas “S.O.S.” divu gadu
jubileju, kas, kā ceram, izvērsīsies
par Latgales AA vasaras saietu. Pasākuma norises programma tiks izziņota aprīlī.
Juris E., alkoholiķis

LATVIJAS AA KALPOŠANAS KONFERENCE 2017

IKVIENAS LATVIJAS AA GRUPAS UZMANĪBAI!
Š.g. 18. un 19.martā
Mālpils profesionālajā
vidusskolā Pils ielā 14,
Mālpilī, Mālpils novadā,
notiks 2016.gada
kalpošanas konference.
Tā sāksies sestdien
plkst.11.00 un noslēgsies
pēc pusdienām svētdien
(plānots ap plkst.15.00).
AA Kalpošanas konference (jeb
grupu pārstāvju sanāksme) ir īstais
laiks un vislabākā vieta, kur katra
grupa var paust un saskaņot mūsu
kopējās intereses un lemt par to īstenošanu. Šogad tās vadmotīvs ir 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”, kam aicinām pievērst īpašu uzmanību.
Ja kādas AA grupas pārstāvis nav
paspējis reģistrēties dalībai konferencē, to var izdarīt, aizpildot pieteikuma anketu mūsu mājaslapā
vai piezvanot pa tālruni 29265888
Monvīdam. Ja no grupas vēlas ierasties vairāki pārstāvji, brīdinām,
ka tikai vienam delegātam 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
konferencē; konta numurs atrodams
AA Dienesta izdevuma “Vīnoga”
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beigās un Latvijas AA mājaslapā
sadaļā “Kontakti”). Nakšņošanas
maksu tie, kas nav delegāti, varēs
samaksāt uz vietas.
Konferences organizatorus gaidīsim jau piektdienas vakarā, taču
pašiem būs jāgādā par vakariņām un
brokastīm! Būtu vēlams, lai katra AA
grupa nepieciešamības gadījumā palīdzētu savam pārstāvim nokļūt līdz
Mālpilij. 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.
(publicētajā darba kārtības projektā
iespējamas izmaiņas) un Latvijas AA
mājaslapā www.aa.org.lv.
Cerot uz jūsu aktīvu līdzdalību
konferences norisē,
Latvijas AA
Sadraudzības Dienests

KURZEMES REĢIONĀ

AA KURZEMES
REĢIONĀLĀ GRUPA
TIEKAS AIZPUTĒ
AA Kurzemes reģionālās grupas sapulcē Aizputē
2017. gada 4.martā piedalījās deviņu Kurzemes AA
grupu pārstāvji: no Zaņas, Aizputes, Kuldīgas, Talsiem, trim Liepājas grupām, Ventspils un Priekules,
kā arī viens “Al-Anon” biedrs, četri anonīmie alkoholiķi no Jelgavas, Ikšķiles un Austrālijas, kā arī viesis – katoļu priesteris (kopā 28 cilvēki).
Klātesošie formulēja Kurzemes AA reģiona mērķus un uzdevumus: nest vēsti Kurzemē, biežāk tiekoties un rīkojot reģiona sapulces katrreiz citā vietā. Rīkot pasākumus, kas iedrošinātu jaunatnācējus atpūsties
skaidrā un kuros var piedalīties bērni un jaunieši, kas ir
ļoti svarīgi tieši atkarīgo bērniem – redzēt, ka atpūsties
var bez apreibinošām, atkarību izraisošām vielām.
Atbalstīt mazās grupas, kā arī palīdzēt izveidot jaunas grupas. Atbalstīt grupas, kurām draud izjukšana, jo
AA no citiem reģioniem nevar sniegt regulāru atbalstu
attāluma dēļ. Piemēram, Aizputes grupa tika atbalstīta
gadu, kad pārmaiņus uz sapulcēm brauca brāļi un māsas
no Liepājas un Priekules grupām. Tagad Aizputes grupai
ir seši gadi.
Orests un Viktors dalījās Zemgales apkārtnes un
citu AA grupu konsultatīvās sanāksmes pieredzē, iepazīstināja ar AA biroja un Dienesta darbu. Līdz pagājušā gada rudenim pietrūcis biežākas tiešas informācijas
aprites starp grupām un Dienestu, tāpēc ir nepieciešams
cilvēks, kas to nodrošina ikdienā. AA biroja vadītāja
darbs ir tik laikietilpīgs, ka to nevar paveikt brīvajā laikā, tāpēc nepieciešams algots darbinieks.
Dace no Ikšķiles dalījās pieredzē par brīvprātīgo
darbu AA birojā, ka ir svarīgi regulāri apzināt visas
grupas, sazināties ar tām telefoniski un e-pastā. To apstiprināja arī Kuldīgas AA pārstāvis: ja neviens neinteresējas, sāk likties, ka nevienam neesi vajadzīgs, un vienkāršs zvans paceļ pašapziņu un stiprina vēlmi turpināt.
Dace, runājot par savu skaidrības pieredzi, norādīja,
ka katram atveseļošanās ir individuāla, nevar pielīdzināt
savu pieredzi cita pieredzei. Atveseļošanās ir pazemībā.
Savā skaidrības pieredzē dalījās Karīna no Austrālijas: viņa lietojusi alkoholu, kamēr nav sākusi dzīvot pēc 12 soļu programmas principiem, sapulces vien
nelīdzējušas. Laika gaitā radušās pārdomas, kāpēc jāapmeklē sapulces, ja esi skaidrā jau 30 gadu? Atbilde: jo tā
ir tava garīgā ģimene. Ja tev no rīta ir tik slikti, ka gribas
nošauties, tad, aizejot uz sapulci, viss mainās. Viss, ko
programma prasa ir: uzvedies ar godu, kamēr sliktā sajūta izzūd.
AA un “Al-Anon” kopējā sapulcē tika uzsvērts, ka
AA sapulcēs ir ļoti svarīgi runāt par skaidrību, nevis sadzīviskām lietām. Viens klātesošais gan iebilda, ka varbūt kāds atveseļojas, arī runājot par sadzīviskām lietām.
Jaunatnācēja viedoklis: ir svarīgi uzticēt jaunatnācē3

jiem kaut vai nelielus pienākumus, jo tā viņi jūtas piederīgi grupai, kā arī pievērst viņiem lielāku uzmanību, lai
nejūtas atstumti.
“Al-Anon” māsa informēja par grūtībām “Al-Anon”
darbībā Kurzemes reģionā; grupa Liepājā nedarbojas,
arī Kurzemes mazpilsētās ne. Tika uzdots jautājums:
vai ir iespēja sadarboties ar AA Dienestu un biroju, lai
uzlabotu “Al-Anon” darbu, jo kopējie pasākumi ir ļoti
svarīgi visas ģimenes atveseļošanā.
Priesteris dalījās pieredzē par sadarbību ar atkarīgām personām un iespēju palīdzēt gan ar telpām sapulču rīkošanā, gan piedaloties pasākumā.
Inārs no Priekules informēja par laivu braucienu,
atgādināja, ka savlaicīga pieteikšanās atvieglo sagatavošanos. Sīkāka informācija “Vīnogas” 10. lpp.
Andris no Ventspils ierosināja nest vēsti darba
devējiem, citi AA biedri – arī arodbiedrībām, pašvaldībām, Nodarbinātības valsts aģentūrā. Noteikti vērts par
to padomāt! Vēl labāk – izmēģināt!
Astoņu grupu pārstāvji vienbalsīgi nolēma atvērt
Kurzemes AA reģiona bankas kontu un uz AA konferenci kā pārstāvi sūtīt Kurzemes AA reģiona sekretāru
Andri.
Nākamā AA Kurzemes reģionālās grupas sapulce notiks jūlija sākumā, iespējams – Saldū. Sīkāka informācija sekos.
Paldies aizputniekiem par viesmīlību!
Indra, alkoholiķe

AA SAPULCES

Otrdienās plkst.19.00–20.30 Ikšķilē, Daugavas
prospektā 34, Ikšķiles grupas “Atrisinājums ir” sapulcēs “Lielās grāmatas studijas” pēc speciāla plāna, kas izstrādāts ASV. Vada Uldis D.
Kontaktpersonas:
Uldis – 26532989, Dace – 29138088.
***
Katra mēneša pēdējā piektdienā plkst.19.00–20.00
AA sieviešu grupas “Serpentes” slēgtā sapulce
Vecrīgā, Klostera ielā 4.
Kontaktpersonas:
Zinta – 26542056, Kornēlija – 26809762.

LATVIJAS AA DIENESTĀ
11.februārī
Piedalījās 20 AA brāļi un māsas. Tika nolasīta 9.koncepcija,
pēc tam Monvīds D. ziņoja par AA
2017.gada kalpošanas konferences
sagatavošanas gaitu un Dienests apstiprināja konferences darba kārtības projektu (sk. 6.-8.lpp.).
Andris
Ž.
informēja
par
2016.gada budžetu – esam iekļāvušies budžetā – un 2017.gada budžeta
projektu. Paldies Alvim un Viktoram par ieguldīto darbu un laiku
2017.gada budžeta sastādīšanā!
Dienests nolēma, ka Dienesta komitejas neierobežoti rīkojas ar bukletiem, uzskaita to izlietojumu un
atskaitās biroja vadītājam.

Tika apstiprinātas AA grāmatu
un brošūru jaunās cenas no 1.marta
(sk. 5. lpp.)un apstiprināta AA vasaras nometnes tēma – “Gatavība atvērties pārmaiņām”
.25.februārī
Piedalījās 16 anonīmie alkoholiķi, kā arī mūsu pagaidām vienīgā
AA Dienesta pilnvarotā nealkoholiķe. Pēc AA lūgsnas noskaitīšanas
un 10.koncepcijas nolasīšanas aptiprināšanai Konferencē tika izvirzīti
kandidāti braukšanai uz Eiropas
Kalpošanas konferenci un Polijas
kalpošanas sanāksmi:
1) Mudīte O. un Orests M. dalībai
Polijas AA Kalpošanas sanāksmē;
2) Aksels T. – kandidāts dalībai

Eiropas AA Kalpošanas sanāksmē
Jorkā.
Rotācija Dienestā. Dienests nolēma ieteikt Konferencei trīs Dienesta vadītāja kandidātus – Mudīti O.,
Viktoru K. un Jeļenu N., ieteikt ievēlēšanai Finanšu komitejas vadītāja kandidātu Alvi K., Sakariem ar
sabiedrību komitejas vadītāja kandidātu Orestu M., Vēsts nešanas komitejas vadītāja kandidātu Aldi J.
Vēl sanāksmē tika runāts par kalpošanas principiem jeb to, kas jāievēro
kalpojot, un pilnvarojumu AA vārdā
parakstīt dokumentus, kā arī – informēts par Kurzemes AA reģiona sapulci un Latvijas AA aptauju.
Dienesta protokolā ielūkojās
Monvīds un Sarmīte

PIEREDZES BRAUCIENĀ

POLIJAS KALPOŠANAS KONFERENCE
Tēma: “Saglabāsim to vienkāršu!” (Keep it simple!)
Laiks: 2016. gada 11. - 13. novembris.
Konferencē piedalījās ārzemju viesi: pa vienam AA biedram
no Slovākijas, Krievijas, Lietuvas,
Beļģijas un Baltkrievijas, divi no
Lielbritānijas, Bulgārijas, Ukrainas,
Moldovas, Īrijas, Rumānijas un Latvijas, trīs no Čehijas.
Konferences sākumā atsevišķi
tika saaicināti ārzemju novērotāji, kuri cits ar citu iepazinās, īsumā
katrs pastāstot par sevi.
Konference iesākās kā ierasts ar
konferences vadītāja uzrunu, tika
nolasīti AA soļi un tradīcijas.
Atskaites sniedza: Aizbildņu padomes priekšsēdētājs, Biroja direktors, AA Sadraudzības grāmatvedis
(kurš, starp citu, ir Sadraudzības
biedrs), starptautiskie delegāti, komiteju vadītāji (Literatūras izdošanas, tulkošanas un licenču komiteja;
Komiteja sadarbībai ar cietumiem
un iepriekšējās izmeklēšanas izolatoriem; Finanšu un budžeta komiteja; Organizēšanas (saietu) komiteja;
Komiteja 12 soļu darba koordinēšanai pa telefonu un on-line; Komiteja
sadarbībai ar profesionāļiem; Lielās

grāmatas tulkošanas komiteja un
Elektronisko mediju komiteja).
Pirms atskaitījās komiteju vadītāji, tika nolemts, ka kvorumam nepieciešami 56 mandāti. Tā kā uz konferenci bija ieradušies 83 delegāti ar
balsošanas tiesībām, varēja uzskatīt,
ka kvorums ir. Delegāti, kas uz konferenci ieradās pirmoreiz, bija bez
balstiesībām – viņi tās ieguva konferences beigās, kad vecie delegāti
savu kalpošanu beidza.
Polijas AA birojā darbojas septiņi
cilvēki. Poļu AA sastāv no 14 reģioniem, 80 intergrupām, 2500 grupām.
100% AA finanšu tiek tērēts galvenajam mērķim – nest vēsti tiem
alkoholiķiem, kuri joprojām cieš.
Literatūras komiteja uzsvēra,
ka grāmatu cenas nav mainītas jau
12 gadus. Viņi plāno tulkot brošūru
“Geji un lesbietes AA”, tikai gaida
tās jauno redakciju.
Komitejas par sadarbību ar cietumiem primārie darbības virzieni:
* sadarbība ar darbiniekiem izmeklēšanas izolatorā;
* tikšanās skolās, lai nodrošinātu
vēsts nešanu;
* sadarbība ar jauniešu labošanas
iestādēm.
Tikties ar izmeklēšanas izolatora
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darbiniekiem ierodas arī dalībnieki
no blakus valstīm. Šajās tikšanās
reizēs piedalās gan ieslodzītie, gan
arī tie, kas jau ir atbrīvoti no ieslodzījuma. Cietuma darbiniekiem tā
ir vērtīga pieredze. Arī “Al-Anon”
iesaistās šajā tradīcijā apmeklēt ieslodzījuma vietas.
Finanšu un budžeta komiteja
norādīja, ka samazinājušies ziedojumi. Komiteja veicinās AA biedru
apziņu, ka saziedotā nauda ir ne tikai grupas nauda, bet arī AA kopējā
nauda. Plāno mainīt līdzekļu sadales
principu. Komiteja prezentēja anketu “Kāpēc tiek rīkoti semināri”. Aptauja ir anonīma, jautājumi dažādi,
anketās nenorāda grupu, bet tikai
pilsētu.
Komiteja sadarbībai ar profesionāļiem. Veikta profesionāļu aptauja, cik viņi ir informēti par AA:
70% ir labās domās, 30% attieksme
ir negatīva, 18% pastāvīgi sazinās ar
AA, 53% par AA dzird pirmo reizi.
80% aptaujāto atzīst, ka, ar AA biedriem tiekoties, iegūtās zināšanas izmanto savā profesionālajā darbībā.
Profesionāļus vairāk interesē spīkeru sapulces. Polijas AA secināja, ka
jāplašina sakari ar profesionāļiem,
lai iegūtu vairāk draugu viņu vidū.
Turpinājums 5. lpp.

ZINĀŠANAI

AA grāmatu un
brošūru cenas

Kas jāievēro, kalpojot Dienestā
1. Mēs pieņemam otra kalpošanu tādu, kāda tā ir. Runājam
mīlestībā un iecietībā.
2. Mēs patiesi ieklausāmies
otra viedoklī. Dienesta “apziņa”
pieņem īsto lēmumu.
3. Mēs neizsakām aizskarošus vērtējumus, cienām otra viedokli.
4. Mēs neapspriežam un neatsaucamies uz Dienesta kalpotāja
profesiju. Mēs neatsaucamies uz
civilajām nodarbēm.
5. Uzticamies naudas izlietošanā, bet prasām atskaitīties.

6. Nepaaugstinām balsi.
7. Lēmumus izdiskutējam
bez laika ierobežojuma.
8. Lēmumu pieņemšanu pārceļam, ja nepieciešams laiks
diskusijām vai nejūtam, ka to
attiecīgajā dienā var pieņemt.
9. Kalpojam ar mīlestību.
10. Esam atbildīgi.
11. Pirmā iespaida maldīgums.
12. Mēs neesam vertikāla organizācija – neviens nevienam
nav pakļauts, taču nepieņemam
ziedojumus no ārpuses, tādēļ
nedrīkstam aizmirst arī par “biznesa piesitienu”.
13. Ievērojam anonimitāti.

No š.g. 1.marta, apstiprinātas
AA Dienesta sēdē
š.g. 11.februārī
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Sākums 4. lpp.
Lielās grāmatas tulkošanas
komiteja. Vispārējais kalpošanas
birojs Ņujorkā (GSO) nav akceptējis tulkojumu poļu valodā, jo tajā ir
vietas, kas ir pretrunā ar oriģinālu,
un vietas, kas izveidotas patstāvīgi.
Tāpat ir konstatētas novirzes, kas
neatbilst oriģinālam. To atzīst neatkarīgi tulkotāji. Vispirms jāpamaina
tulkojumā lietotā leksika un teksts,
kas ir iedzīvojies Polijas Anonīmo
alkoholiķu sadraudzībā, un tikai
pēc tam var ķerties pie Lielajā grāmatā esošo dzīvesstāstu tulkošanas.
Komiteja cer, ka iztulkot grāmatu
izdosies līdz 2017.gada beigām.
Lielo grāmatu tulko pieci cilvēki,
un lēmumus pieņem visi kopā.
Komiteja par elektroniskiem
medijiem norādīja, ka jāturpina
darbs ar mājaslapu.
Attiecībā uz informāciju par AA
sociālajos tīklos: GSO ieteikusi
“nespēlēties” ar Facebook, jo neviens nespēs nobloķēt pilnīgi visu,
kas ir pretrunā ar AA principiem.
Sadraudzības jautājumu komitejas uzdevumi: sasāpējušo
jautājumu apstrāde, atbilžu sniegšana vai jautājumu nodošana attecīgajai komisijai, kas ir kompetenta atbildēt.

Finanšu komiteja atbildēja uz
jautājumu, vai AA grupai jāmaksā par telpām?
Atbilde: 7.tradīcija – katra grupa ir pilnīgi patstāvīga un par telpām maksā paši. Neievērojot AA
tradīcijas, grupa izjūk un alkoholiķis atsāk dzeršanu.
Grupām jāredz reģiona un Dienesta reāla darbība, un tad arī būs
vienotība ar citām grupām un AA
kopumā.
Būsim vienoti, ievērosim AA
tradīcijas un principus!
Sadraudzībā,
Sanita B. (Liepāja)

Cena
(EUR)
“Anonīmie alkoholiķi” 11,50
“Divpasmit soļi un
8,00
divpadsmit tradīcijas”
“Dzīvot skaidrā”
6,00
“Sākām ticēt”
6,00
“Ikdienas pārdomas”
12,00
Bils V. “Rakstu izlase” 4,00
“Kā saprast
0,50
anonimitāti”
“AA grupa, un kur tas
0,50
sākas”
“Jautājumi un atbildes
0,50
par sponsorēšanu”
“Vai tavā dzīvē ir
0,50
alkoholiķis”
“Ja tu esi
0,50
profesionālis”
“Divpadsmit soļi
0,50
attēlos”
“Divpadsmit
0,50
koncepcijas, ilustrētas”
“Divpadsmit tradīcijas
0,50
attēlos”
“AA 44 jautājumi”
0,50
“AA sievietēm”
0,50
“Iepazīsties ar
AA atveseļošanās
0,50
programmu”
“Vai AA var būt Tev
0,50
noderīgs”
“Jaunatnācējs jautā”
0,50
Dž. Aleksanders.
1,50
“Raksts par AA”
Nosaukums

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

SVEICAM JUBILĀRUS!
JANVĀRIS
Anatolijs no Jelgavas – 23 gadi
FEBRUĀRIS
Normunds no Stendes – 6 gadi
Igors no Rīgas – 6 gadi
Nataša no Jelgavas – 7 gadi
Andris no Jelgavas – 10 gadi
Dmitrijs no Jelgavas – 3 gadi
Aleksandrs no Jelgavas – 9 gadi
Ņina no Jelgavas – 12 gadi
Evita no Jelgavas – 7 gadi
Viktors no Jelgavas – 1 gads
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Aleksandrs no Jelgavas – 6 gadi
Valdis B. no Rīgas – 9 gadi
Andris P. no Jēkabpils – 12 gadi
Ilze no Jēkabpils – 1 gads
Anitra no Dobeles – 2 gadi
Nikolajs no Dobeles – 14 gadi
Artis no Ventspils – 1 gads
Raimonds no Rīgas – 5 gadi
Baiba no Rīgas – 3 gadi
Zane no Rīgas – 4 gadi
Sveicam arī tos, par kuriem
grupas nesniedza ziņas!

2017. GADA KALPOŠANAS KONFERENCES
(LATVIJAS AA GRUPU PĀRSTĀVJU SAPULCES)
DARBA KĀRTĪBAS PROJEKTS
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 – ziņo Dienesta vadītājs (~ 5 min.)
		
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 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)
1. Darba kārtības apstiprināšana
2. Dienesta finansista ziņojums par 2016. gada budžeta izpildi
3. 2017. gada budžeta plāna saskaņošana
4. 2017. gada budžeta plāna apstiprināšana
5. 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.
6. Par Dienesta ieteikto kandidatūru Dienesta finansista amatam (ziņo Andris Ž.)
7. Nākamā gada Latvijas AA Kalpošanas konferences Finanšu darba grupas vadītāja un vietnieka vēlēšanas
8. AA birojs ar noteiktu darba laiku, labiekārtotām telpām un algotu biroja vadītāju
9. Grupu pārstāvjus interesējošo jautājumu izskatīšana/ dalīšanās pieredzē
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Apvienotās Konferences darba grupas par literatūru,
Dienesta izdevumu “Vīnoga” un mājaslapu internetā sēde

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 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 ar noteiktu darba laiku, labiekārtotām telpām un algotu biroja vadītāju

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

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
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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.)
1. Vai maniem grupas biedriem un man vajadzētu iet un sagādāt naudu (vākt ziedojumus ) dažām AA gultasvietām mūsu vietējā slimnīcā?
2. Vai ir labi grupai īrēt nelielu mājiņu?
3. Vai visi mūsu vadītāji un vietējā AA kluba biedri ir iepazinušies ar “Vadlīnijām, kā organizēt un vadīt klubus”
(kuras ir pieejamas mājaslapā)?
4. Vai mūsu grupas sekretāram vajadzētu kalpot kā pilsētas mēra padomdevējam alkoholisma jautājumos?
5. 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 delegātus ierosināt savus jautājumus apspriešanai darbnīcā!
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, Youtube kanālu un aptauju (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.)
• 2018. 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).
• Ziņojums par pieredzes dokumentēšanu, tās pārmantojamību un pēctecību. Par tehniskajām izmaiņām dokumentu 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 PASĀKUMI

“VINDAVA” SVIN UŽAVĀ

Ventspils AA grupa “Vindava”
š.g. 25.februārī atzīmēja 23.dzimšanas dienu. Svētku sapulču galvenā tēma – atziņas, ko skaidrā
dzīvojošiem alkoholiķiem sniedz
Sadraudzība un ko katrs no mums
var dot Sadraudzībai.

Užavas tautas namā, kur grupa
“Vindava” svinēja 23.gadadienu,
notika divas lielās sapulces – “Dzīves skaidrībā brīnumi” un “Ko man
dod AA Sadraudzība un ko tai varu
dot es”. Ar savu skaidrās dzīves un
kalpošanas pieredzi, spēku un cerībām dalījās apmēram 50 klātesošie
no Ventspils, Liepājas, Jelgavas,
Madonas, Līgatnes, Aizputes, Valdemārpils, Olaines, Tukuma u.c.
Šoreiz viesu bija mazāk nekā citreiz. Iespējams, tāpēc ka pagājušajā
gadā Ventspils anonīmie alkoholiķi
nolēma nesvinēt savas pilsētas pirmās AA grupas dzimšanas dienu. Ie-

spējams, ka apmeklētāju bija mazāk
citu iemeslu dēļ. Bet jebkurā gadījumā svētki bija, un īpaši romantiskus
tos darīja Užavas neparastais klusums, krāsainais saulriets un jūras
tuvums. Dalībnieku skaitliskais mazākums radīja ļoti siltu gaisotni, pasākums izvērtās patiesi ģimenisks.
Gaviļniekus un viesus sveica Ventspils dejotājas – Jeļenas KorņevasGukas vadītā Austrumu deju grupa
un Jeļenas Smirnovas deju grupa,
kā arī soliste Tatjana Saksaganska.
Ierasto AA pasākumu tradīcijas arī
tika ievērotas. Pēc lielajām sapulcēm – atklātās un AA un “Al-Anon”
slēgtās – un pārtraukuma, kura laikā visi varēja nobaudīt aromātisku
soļanku un citus labumus, ko “groziņos” sarūpējuši pasākuma dalībnieki, notika tradicionālās maratonsapulces latviešu un krievu valodā,
arī slēgtā sieviešu sapulce.
Vienu maratonsapulci vadīja Ar-

tis – viņam “Vindavas” jubilejas
pasakuma priekšvakarā apritēja pirmais skaidrības gads. Artis pastāstīja par pārmaiņām, kas viņa dzīvē
notikušas kopš brīža, kad pārtraucis
lietot alkoholu. Citi runātāji dalījās
skaidrības pieredzē, kurā bijuši norāvieni, stāstīja, kādu mācību guvuši
un kāpēc norāvieni bijuši.
Slēgtā sieviešu sapulce ieilga, jo
dalībnieces, vēstot par savu pieredzi, centās atrast atbildi uz jautājumu: kāpēc skaidrība ne vienmēr nes
laimi mīlestībā un partnerattiecībās.
Savukārt tie, kas negribēja piedalīties maratonsapulcēs, varēja līksmoties dejās dzīvās mūzikas pavadībā. Vārdu sakot – viss notika tā,
kā tam svētkos jānotiek. Vispārējais
dalībnieku secinājums, ka grupas
“Vindava” dzimšanas dienas svinības ir izdevušās – kā jebkurš AA
Sadraudzības pasākums.
Jeļena, alkoholiķe

KĀ UN KUR PĀRSKAITĪT AA GRUPU,
INDIVIDUĀLOS UN JUBILEJAS ZIEDOJUMUS

KAIMIŅVALSTĪS
LIETUVAS AA
VASARAS NOMETNE
SVENTĀJĀ
(ŠVENTOJI) 2017.
No š.g. 1.februāra uzsākta
Lietuvas AA vasaras nometnes
“9 dienas – 9 naktis Šventoji
2017” reģistrācija.
Informāciju meklējiet AA mājaslapā:
• krievu valodā – http://aa.org.
lv/wp-content/uploads/2017/01/
sventoji2017ru.pdf,
• angļu valodā – http://aa.org.
lv/wp-content/uploads/2017/01/
sventoji2017en.pdf.
Dzīvošanas reģistrācija (norādot, ka rezervējat AA vasaras nometnei):
+37061125095;
info: http://www.energetikas.lt/
Papildinformācija krievu valodā:
+3706 8056416 (Juozas)

Ziedojumus var pārskaitīt jebkurā bankā.
Kam: “Anonīmo Alkoholiķu Sadraudzība”
Reģ. nr. 40008004960
Swedbank, konts Nr. LV97HABA0551000281899
Maksājuma mērķis: piemēram, Priekules AA grupas “Dzimtenīte” ziedojums; jubilejas ziedojums vai individuāls ziedojums. Savu vārdu var minēt vai arī neminēt.

PALDIES PAR ZIEDOJUMIEM FEBRUĀRĪ!
Grupu ziedojumi

“Apziņa”, Rīga
30 eiro
“Sākums”, Jelgava
15 eiro
“Imanta”, Rīga
10 eiro
“Lāsīte”, Ventspils
10 eiro
“12 un 12”, Rīga
20 eiro
“Oāze ”, Rīga
40 eiro
“Ausma”, Tukums
200 eiro
“Atkarīgie”, Jelgava
20 eiro
“Sala”, Salaspils
15 eiro
“Sauleskalns”, Talsi
20 eiro
“Nadežda”, Rīga
10 eiro
“Magnēts”, Jelgava
10 eiro
“Dārza grupa”, Rīga
30 eiro
“Saule”, Sigulda
50 eiro
“Pagrieziena punkts”, Rīga 5 eiro
Skype grupa
20 eiro
“Atziņa”, Dobele
10 eiro
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Ludzas grupa
5 eiro
“Piena ceļš”, Stende
50 eiro
“S.O.S.”, Krāslava
5,99 eiro
Rēzeknes grupa
5 eiro
“Vindava”, Ventspils
20 eiro
“Rīta grupa”, Rīga
10 eiro
“Atrisinājums ir”, Ikšķile 10 eiro
English meeting, Rīga
50 eiro
Skaidrības jubilejas ziedojumi
Valdis B.
9 eiro
Anitra no Dobeles
2 eiro
Aigars no Tukuma
5 eiro
Nikolajs no Dobeles
14 eiro
Kopā februārī

700,99 eiro

PRIEKULES AA GRUPA
“DZIMTENĪTE”
AICINA 7. LAIVU BRAUCIENĀ
Š.G. 2.–4. JŪNIJĀ!
Maršruts: Regčai–Papile(19 km)–Ventas ciems(15 km)
Grupas “Dzimtenīte” organizētais
laivu brauciens nu kļuvis par
starptautisku pasākumu – šogad
tas tiek organizēts kopā ar Škodas
AA grupu “Vyturys” (Lietuva).

2.jūnijs
Pulcēšanās Priekules novadā, Priekules pagasta Miežu mājās: nometnes veidošana, iepazīšanās, būs arī dažādas aktivitātes.
Plkst.17.00 Priekules kultūras namā – AA atklātā sapulce.
Plkst.18.30 svētbrīdis Priekules ev. luteriskajā baznīcā.
Plkst.19.00 turpat koncerts.
3. jūnijs
Plkst.8.00–9.00 brokastis un nometnes nojaukšana.
Plkst.9.15 izbraukšana uz Lietuvu, sākam laivot netālu no Kuršenai. Laivu braucienā būs jāpilda dažādi uzdevumi. Pusdienās ierastā “aukstā zupa”. Nakšošana pie
Papiles, kur veidosim nometni un vārīsim vakariņas, būs
arī ugunskurs un dažādi pārsteigumi.
4. jūnijs
Plkst.8.00–9.00 brokastis un nometnes sakārtošana.
Plkst.9.00–10.30 ekskursija Papiles pilsētā.

Plkst.11.00 turpinām ceļu uz Ventas ciemu, kur paredzēta neliela ekskursija.
Mantas (teltis, guļammaisi un citas personīgās mantas) tiks nogādātas uz nometnes vietu un atpakaļ, laivā
tās nebūs jāņem līdzi.
Līdzi jāņem pase, labs garastāvoklis un vēlme būt
kopā, kā arī bļodiņa ar karoti.
Pieteikšanās līdz 20. aprīlim, lai varam laikus nokomplektēt laivas un transportu.
Sīkāku informāciju par aktivitātēm, konta numuru
u.c. paredzēts publicēt vēlāk.
Ļoti gaidām ģimenes ar bērniem, lai varam parādīt,
ka esam viņu mīlestības cienīgi.
Iespējams nomāt teltis un guļammaisus, 3. jūnijā nometnes vietā būs iespējama arī pirts īre.
Dalības maksa:
pieaugušajiem – 26 €
bērniem no 8 līdz 15 gadiem – 15 €
bērniem līdz 7 gadiem – bezmaksas
Kontakti: Latvijā – Inārs (+371 26426992) un Guntis
(+371 28601531);
Lietuvā – Sigis no Škodas (+370 64951777) un Gints
no Kauņas (+370 60415414)

SMEJIES VESELS!
– Cik alkoholiķu vajag, lai nomainītu spuldzīti?
– Vienu. Viņš tur spuldzīti, un pasaule griežas ap viņu.
***
Atmetu dzeršanu, bet ne pārāk
tālu.

***
Kad Jānim Endzelīnam, sastādot
vārdnīcu, bija nepieciešami jauni
vārdi, viņš aizbrauca uz kādu lauku
veikalu, vietējo veču priekšā sasita
divas pudeles šņabja, un pēc tam
pierakstīja...
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***
Vecmāmiņai un vectētiņam ļoti
patika spēlēt paslēpes. No rīta vecmāmiņa paslēpa šņabi. Ja vectētiņš
to neatrada, tad vakarā jau slēpās
pati vecmāmiņa.
***

Gatavība atvērties
pārmaiņām
Uzaicinām jūs piedalīties Latvijas AA
vasaras nometnē ģimenēm un draugiem

“Gatavība atvērties pārmaiņām”
2017. gada 2.–6. augustā

Norises vieta: Nīcas novads, Nīcas pag., viesu nams “Šķilas” (www.skilas.lv)
Maršrutā Liepāja-Nīca; pietura “Žvagiņi”; 5 km no Liepājas pilsētas robežas Klaipēdas virzienā
(100 km no Klaipēdas, 180 km no Jelgavas, 200 km no Rīgas, 300 m no jūras :)

Nometnes laikā varēsiet piedalīties dažādās AA sapulcēs,
semināros, radošās darbnīcās, līksmoties diskotēkā un karnevālā,
baudīt sauli, dabu un jūru.

Būsim kopā un dalīsimies savā

pieredzē, dzīvespriekā un mīlestībā!
Vēlamais reģistrācijas ziedojums: 8 EUR.
(Vēlamais nozīmē, ka drīkst ziedot gan mazāk, gan vairāk!)
Maksa par telts vietu: 4 EUR/dnn (visas dienas 16 EUR) – bez elektrības,
5 EUR/dnn (visas dienas 20 EUR) – ar elektrības pieslēgumu
Maksa par treilera vietu: 10 EUR/dnn.
Ir iespēja rezervēt guļvietas (7 EUR/dnn).
Būs iespēja pašiem gatavot virtuvē, un darbosies arī kafejnīca.
Varēs apmeklēt pirti – par atsevišķu samaksu.
Aicinām ziedot vasaras nometnei un bērnu pieskatīšanai – būs profesionālas auklītes (tāpat kā pērn)!

Informācija:  +371 26411682 (Dana Z.)
Guļvietu rezervēšana:  +371 25458444 (“Šķilu” saimniece)
11

AKTUALITĀTES

AICINĀM KALPOT

Latvijas AA “Vīnogas” izdevumam krievu valodā (četri numuri
gadā) ļoti vajadzīgs maketētājs. Ja
esi gatavs palīdzēt, lūdzam zvanīt
Ļenai – tālr. 29514330. Citādi izdevums krievu valodā neiznāks…
Zvanot uz
AA informatīvo tālruni

27333523
var saņemt informāciju
par AA darbību,
sapulču norises
vietām un laiku.

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

LATVIJAS AA PASĀKUMI

Latvijas AA 29 gadu jubilejas pasākums notiks 2017.gada 11.novembrī Baložu kultūras namā.
***
Latvijas AA 30 gadu jubilejas
pasākums notiks 2018.gada 3.–4.
novembrī.

GRUPU JUBILEJAS

2017.gada 28.martā rehabilitācijas centra “Betlēmes žēlsirdības
māja” telpās Rīgā, Katoļu ielā 14,
plkst.19.00 AA grupas “Pagrieziena punkts” gada jubilejas sapulce:
mazliet svinīgāka nekā parasti un ar
torti sapulces noslēgumā.
***
AA grupa “Sala” pastāvēšanas
piekto gadskārtu atzīmēs 29.martā
plkst.19.00 iknedēļas sapulces laikā Salaspilī, Salaspils novada sociālā centra telpās Skolas ielā 7 (pretī
“Maxima”). Visi laipni gaidīti!
Kontaktpersonas:
Nils
–
29988434, Uldis – 26532989.
***
AA grupai “Imanta” 2 gadu jubileja!
Svinēsim 8.aprīļa priekšpusdienā. Tā ir sestdiena. Plkst.10.00 parastā iknedēļas sapulce, bet plkst.11.30
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– svētku sapulce ar kliņģeri, ar vai
bez pārtraukuma, cik nu būsim sanākuši un cik laika vajadzēs. Adrese:
Imantas 8.līnija 1, 3.korpuss, Dienas
centrā “Mēs”. Visi laipni gaidīti!
Kontaktpersonas: Jānis – 29498261,
Andris – 26385168.
***
15.aprīlī Rīgā, Klostera ielā 5
(Sv. Ģimenes mājā), AA Jauniešu grupa svinēs gada jubileju:
plkst.18.00–19.30 spīkera sapulce;
plkst.19.45–20.45 sapulces turpinājums – dalāmies pieredzē, spēkā un
cerībās. Informācija: Rolands B. –
29487453.

12. SOLIS
Es esmu atbildīgs...
Ja kāds sauc pēc palīdzības,
es vēlos, lai AA vienmēr būtu tur.
Un par to atbildīgs esmu es.
Aicinām AA grupas ievērot
5. tradīciju: “Katrai grupai ir tikai viens mērķis – nest šo vēsti alkoholiķiem, kuri joprojām cieš.”

