GRUPAS JUBILEJA

Iemesls priekam
Šogad 4. marts iekrita sestdienā, un bija patiess prieks
svinēt AA grupas “Mazie brāļi” 25 gadu pastāvēšanas
jubileju tās dibināšanas īstajā dienā. Pasākums notika
Vecrīgā, klubā “Četri balti krekli”, un daudziem bija
arī papildu iemesls pasākumu apmeklēt – viņi gribēja
pirmo reizi no šīs vietas aiziet skaidrā, kas arī godam
izdevās, jo AA biedri nedzer pat svētkos! Nesmejieties,
jo, piemēram, mūsu bukletā “44 jautājumi” viens no
jautājumiem ir šāds: “Vai AA biedri nedrīkst dzert pat
alu?” Un atbilde sākas: AA neviens neko neaizliedz...
(tālāk seko skaidrojums).
Šo jubileju organizēja daži vecbiedri entuziasti – paši
jau zina, kuri. Daudz izdarīja Rolands L., kas uz AA
atnāca 27 gadu vecumā un ir skaidrā jau 20 gadus.
Vissvarīgākais, ka tas nebija ķeksītis vai atgādinājums,
stāvot uz grupas drupām – “Mazie brāļi” joprojām
darbojas bez pārtraukuma, un cilvēki nāk! Arī grupas
ilggadīgajam “motoram” – Aivaram L. – svinīgi tika
pasniegta 20 gadu skaidrības medaļa.

Tad priekšā iznāca sieviete, kuras vīrs, “Mazo brāļu”
vecbiedrs, pirms vairākiem gadiem miris citas grūtas
slimības dēļ. Atraitnes pateicības runa par vīra ilgstošo
skaidrību bija dziļa un saviļņojoša. Ar muguras
smadzenēm varēja sajust, ka ģimenes mūs mīl un
atbalsta, pat ja tobrīd nesēž blakus.

Bija ap 100 cilvēku, arī daži pirmie grupas celmlauži.
AA veterāni tik ilgi nebija bijuši īstā krogus pagrabā,
ka sajuta sen aizmirsta kaifa laikam veselīgāko daļu,
novērtēja interjeru, kas arī veidoja īpašu atmosfēru.
Piemēram, es, nesmēķētājs, priecājos par ļoti
piemēroto smēķētavu.

Svinību īso aprakstu varētu beigt ar gaviļu brīdi.
Proti, mums negaidīti no tipogrāfijas uz svētku
sapulci atveda pirmos grāmatas “Divpadsmit soļi un
divpadsmit tradīcijas” eksemplārus. Šis ir jauns, krietni
uzlabots, Latvijā iespiests izdevums. Grāmatas tapšanā
iesaistītās personas nekautrējās no aizkustinājuma
asarām.
Uz labu laimi atšķiru augšminēto grāmatu. 47. lappusē
ir rakstīts: “Var sākt ar to, ka vairākums AA biedru ļoti
cieta tāpēc, ka sevi attaisnoja. Šī sevis attaisnošana
mums deva patiesus iemeslus dzert, virzīja mūs
uz visādām neprātībām un postošu rīcību. Alibi
izgudrošanu mēs padarījām par mākslu.” Ko te
piebilst? To, ka nu mums ir vēl viena jauna māksla –
prasme svinēt svētkus skaidrā. Ne par biežu, bet tieši
laikā un bez bailēm par to, kādi būsim rīt no rīta.

Zvanot uz AA informatīvo tālruni

27333523

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

Aivars E.

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)
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AKTUĀLI

E-pastu saņemšana,
jeb Saziņas daļa starp AA biedriem un AA servisa
centru jeb biroju
Šobrīd ir izveidota un darbojas vēstkopu sistēma, kas nodrošina e-pastu nonākšanu no AA
Dienesta un tā biroja līdz ikvienam AA biedram, kurš to vēlas.
AA servisa centrs jeb birojs regulāri sūta visdažādāko informāciju visām AA grupām un to biedriem, kuri ir
pieteikušies šādu informāciju saņemt. Agrāk tas notika retāk, jo izdarīt to bija ievērojami sarežģītāk. Bija ne tikai
jāsagatavo informācija, bet arī e-pastā jāsaklikšķina un jāpievieno ļoti daudz e-pasta adrešu, uz kurām to sūtīt. Tie,
kuri ir sūtījuši e-pastu daudziem adresātiem reizē, zina, cik tas ir piņķerīgi un laikietilpīgi. Tagad AA servisa centrs
to var izdarīt ar vienas adreses starpniecību. Tālāk visu sarežģīto darbu izdara serveris, kas tad arī šo elektronisko
vēstuli nosūta uz simtiem e-pastu. Turklāt, ja agrāk, saņemot šādu e-pastu, katrs varēja redzēt visas e-pasta
adreses, uz kurām šī elektroniskā vēstule vēl sūtīta, reizēm ar vārdu un uzvārdu vai darbavietas norādi, tad tagad
katrs šo e-pastu saņem tā, it kā būtu vienīgais adresāts. Tas ir ļoti svarīgi anonimitātes saglabāšanai.
Un tā, pateicoties nu jau darbību beigušās grupas “Gribu biroju” aktivitātēm, ir nošauti veseli trīs zaķi reizē: jebkurš
no AA var saņemt savā e-pastā visjaunāko informāciju no AA Dienesta un tā servisa centra (biroja), saglabājot
pilnīgu anonimitāti, un tagad mūsu biroja vadītājam elektronisko vēstuļu nosūtīšana ir tīrais nieks.
Anonīmajiem alkoholiķiem, lai būtu informēti par visu, kas notiek Latvijas AA, atliek tikai pieteikties šo ziņu
saņemšanai, aizrakstot uz e-pastu birojs@aa.org.lv un norādot savu e-pastu, pilsētu un grupas nosaukumu, vai
piezvanot uz AA servisa centru jeb biroju pa tālruni: 67333523.

Sadraudzībā, Orests

LATVIJAS AA STRUKTURA 2017

Latvijas AA grupu pārstāvju sanāksme

KONFERENCE

Revīzijas komisija
(Inga, Edmunds*,
vad. Edvīns*)

“Vīnoga”
(Sarmīte, Jeļena)
Komiteja sakariem ar
sabiedrību
(vada Orests*)

DIENESTS

(vad. Mudīte*, vad. v. Viktors*)

Finanšu komiteja
(vada Alvis*)
Komiteja sakariem ar
profesionāļiem
(vada Juris E.)

Birojs
Baltā iela 3, Rīga
(vada Aksels)
Vēsts nešanas komiteja
(vada Aldis*)

Literatūras komiteja
(vada Kornēlija)

Saietu komiteja
(vada Dana)
* Kalpotājs ievēlēts šogad
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LATVIJAS AA GRUPU SANĀKSME

Atskaitāmies par paveikto
Š.g. 18. un 19. martā Mālpils profesionālajā
vidusskolā notika Latvijas AA grupu
pārstāvju sanāksme (konference), kurā
tobrīdējie Latvijas Dienesta komiteju
vadītāji un biroja vadītājs atskaitījās par
paveikto kopš 2016. gada aprīļa.
Komiteja sakariem ar sabiedrību
Pats galvenais 2016. gadā bija pilnvērtīgas komitejas
izveide, tajā piekrita darboties septiņi cilvēki. Notika
divas sanāksmes: viena – gada pirmajā ceturksnī,
otra – gada nogalē. Katrā no tām piedalījās pieci
anonīmie alkoholiķi, taču ne vieni un tie paši. Ir vairāki
virzieni, kuros vēlas darboties iesaistījušies cilvēki, kas
savukārt iesaistīs darba grupās vēl citus.
Pirmajā sanāksmē apspriedām jautājumus par
struktūras nepieciešamību, par mājaslapu, kā padarīt
to ērtāku, par 5-7 min. informatīvu video pusaudžiem;
sagatavoto animācijas filmu arī noskatījāmies.
Spriedām par vizītkartēm, par sakariem ar medijiem,
kā arī par iespējamajām auditorijām informatīvajās
sapulcēs. Rezultātā struktūra (komiteja) ir radīta.
Mājaslapa ir nedaudz uzlabota un pielāgota, lai
tuvākās sapulces varētu ātri atrast mobilajā tālrunī.
Video tagad ir 3 minūšu garš, pilnīgots attēlā un tekstā.
Tīmeklī iekārtota vietne AA videomateriāliem, kur
tos arī var redzēt. Tur ievietos arī minēto videofilmu
pusaudžiem. Vizītkartes ir izveidotas, tās ir žetonu
veidolā. Iespējamajiem sakariem ar medijiem
pieskārāmies, taču lielākas aktivitātes, tostarp preses
konference, tiek atstātas uz 30 gadu jubileju. Žurnālam
“Annas Psiholoģija” sagatavojām žurnālistes atsūtīto
interviju ar vienu no Latvijas AA vecbiedriem. Attiecībā
uz iespējamajām auditorijām – esam iesākuši militāro
struktūru apzināšanu informatīvajām sapulcēm.
Otrajā sanāksmē lēmām par komitejas vadītāja
rotāciju, aplūkojām kalpošanas konferences darba
komitejā izskatāmo jautājumu paketi, runājām par
vienmērīgu laika sadalījumu un paritātes ievērošanu
visiem trim vēsts nešanas sektoriem – Dienesta
komitejām. Runājām par biroju kā konferences darba
komiteju kopīgo tematu. Vēl – par situāciju Latgalē un
stratēģijas aizmetņiem darbā ar profesionāļiem ziņoja
uzaicinātais šīs komitejas vadītājs. Vēl spriedām,
ka jāturpina apmeklēt jauniešus Ģintermuižas
nodaļā, ņemot vērā izmaiņas šīs nodaļas modelī –
gan personāla sastāvā, gan jauniešu atveseļošanas
metodikā.
Pārskata periodā turpinājām braukt uz pašvaldībām un
noturēt informatīvās sapulces, galvenokārt sociālajiem
darbiniekiem, taču piedalās arī bāriņtiesas, policijas,
vietējo mediju un garīdzniecības pārstāvji. Tā kopā
ar Kurzemes reģiona pārstāvju sanāksmi Brocēnos
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noturējām arī attiecīgo informatīvo sapulci sociālajiem
darbiniekiem. Liela atsaucība un interese bija arī
no vietējā garīdznieka. Bija tikšanās ar sociālajiem
darbiniekiem Tukumā, kur Tukuma grupa “Ausma”
šim nolūkam piedāvāja darba grupai savus bukletus.
Bijām pie sociālajiem darbiniekiem Olainē un Preiļos.
Starp citu, nākamā Zemgales AA grupu pārstāvju
konsultatīvā tikšanās 9. jūnijā paredzēta tieši Olainē.
Tikšanās reize krīzes centrā “Skalbes” Rīgā pārcelta uz
vēlāku laiku, un, iespējams, tobrīd, kad jūs šo lasīsiet,
būs realizēta. Rīgas pašvaldībās darbs vēl nav uzsākts.
Nianse: jākomplektē jaunas darba grupas, ne visi
iepriekšējie dalībnieki rīdzinieki grib stāstīt par savu
atveseļošanos Rīgā, kas arī ir saprotams; šī iemesla dēļ
tukumniekus neaicinājām rādīt sevi un runāt Tukumā.
Tā kā pirms gada nebija cilvēka, kurš varētu pārņemt
komitejas vadību, piekritu šajā postenī palikt vēl
vienu gadu. Tagad jārotē šā vai tā un liels prieks, ka
cilvēks komitejas vadībai ir atradies. Ir arī pēdējais
laiks, jo dažādu iemeslu dēļ mana aktivitāte tieši
komitejas tiešajā darbā ir samazinājusies. Tas arī bija
paredzams, jo turpināju darboties citos sektoros.
Katru otro svētdienu Literatūras darba grupa; vasaras
nometnei gatavoju un vadīju semināru par tradīcijām;
organizēju un vadīju jau trīs Zemgales apvidus un citu
ieinteresēto grupu pārstāvju konsultatīvās tikšanās.
Rudens aktivitātes ar sociālajiem darbiniekiem
neplānoju, gatavojos un pārstāvēju mūsu Sadraudzību
24. Pasaules kalpošanas konferencē Ņujorkā. No
turienes smēlāmies idejas un aktivitātes; viena no tām
ir AA biedru aptauja, kas jau notiek pilnā sparā, un
kopā ar grupu aptauju, kas sekos vēlāk, mēs Latvijas
AA 30 gadus sagaidīsim ar skaidrāku priekšstatu,
cik un kādi mēs esam, kas mūs interesē vairāk un kā
vēlamies darboties.
Aivars E.

Komiteja sadarbībai ar profesionāļiem

Komiteju sadarbībai ar profesionāļiem vadu no
2016. gada 24. aprīļa. Šajā laikā izveidots komitejas
kodols septiņu cilvēku sastāvā un izveidotas divas
darba grupas: Latgales darba grupa sadarbībai ar
Latgales novadu sociālajiem darbiniekiem un ārstiem
un Informēšanas sapulču darba grupa.
Notikušas tikšanās ar sociālajiem darbiniekiem Ludzā,
Rēzeknē, Krāslavā un Daugavpilī, informējot par
AA un sadarbojoties telpu izmantošanā AA sapulču
vajadzībām, kā arī sociālajiem dienestiem sniedzot
informāciju par AA saviem klientiem.
Apzināti 43 no 110 Latvijas novadiem par informētību
par AA.
Izveidota interaktīvā Latvijas novadu informētības
karte.

Uzsākta AA sadarbība ar Latvijas kapelāniem, kuri
kalpo slimnīcās.
Pieredzes iegūšanai apmeklēta Lodzas reģiona AA
kalpošanas konference 2016. gada 12. jūnijā (Juris E.
un Valdis J.) un Polijas AA sabiedrības informēšanas
darbnīcas Arturovkā 2016. gada 21.–23. oktobrī
(Juris E.).
Tiek uzturēta regulāra saziņa ar Polijas AA Lodzas
reģiona pārstāvi sadarbībai ar Latvijas AA – Tomeku P.
Uzsākts veidot AA prezentāciju profesionāļiem
powerpoint versijā
Juris E.

Literatūras komiteja

Izdota grāmata “Dzīvot skaidrā” – 1000 eksemplāri.
Pabeigts darbs pie grāmatas “Divpadsmit soļi un
divpadsmit tradīcijas” rediģētā teksta, tā tiks drukāta
1000 eksemplāros. (Šobrīd grāmata ir jau izdota.)
Iztulkoti divi materiāli (buklets un brošūra), paredzēti
potenciālajam jaunatnācējam jaunietim, – “Vēstījums
pusaudžiem” un “Jaunieši un AA”. Materiāli gaida
rediģēšanu, paredzēts izdot 2017. gadā vai 2018. gada
sākumā.
Iesākta brošūras “AA vadlīnijas ieslodzījumu vietu
komitejām” tulkošana, patlaban tiek meklēts cits tulks,
sākta rediģēšana.
Iztulkots buklets “Vēsts cietumniekam, kas varētu būt
alkoholiķis”.
Atjaunoti maketi “Jaunatnācējs jautā”, “12 tradīcijas
attēlos” un “Džeks Aleksanders. Raksts par AA”;
plānots drukāt 2017. gada pirmajā ceturksnī.
Literatūras komiteja, Finanšu komiteja, Revīzijas komisija
un birojs kopā izstrādāja AA literatūras jaunās cenas.
Tiek apzināts nepieciešamais, lai saņemtu AA literatūras
tulkošanas un izdošanas atļaujas no Ņujorkas
Kornēlija

Komiteja Vēsts nešanai ieslodzījuma vietās
un detoksikācijas nodaļās

Paldies visiem, kuri kalpo un nes vēsti ieslodzījuma
vietās un slimnīcās!
Komiteja darbojas jau trešo gadu. 2016. gadā AA
sapulces tika turpinātas Iļģuciema, Brasas, Liepājas un

Daugavpils cietumā. Pēdējā laikā kalpošanai komitejā
pievienojies vairāk AA biedru, un 2016. gadā AA
sapulces sāka notikt Olaines cietumā un 2017. gadā
AA sapulces būs Jēkabpils un Jelgavas cietumā, kā arī
Rīgas Centrālcietumā. Komiteja arī turpina uzlabot
sadarbību ar Ieslodzījuma vietu pārvaldi.
Kristīne

Saietu darba grupa

Kā katru gadu, pagājušajā gadā notika divi pasākumi:
Latvijas AA vasaras nometne ģimenēm un
draugiem “Godīgums un uzticēšanās” (atbildīgais
Valdis B.) Nīcas novada Nīcas pagastā, viesu namā
“Šķilas”, kurā piedalījās 277 cilvēki (2015.g. – 262):
AA – 174 (2015.g. – 164), “Al-Anon” – 27 (2015.g. – 26),
bērni – 56 (2015.g. – 48); viesi – 20 (2015.g. – 24). No
ārvalstīm bija 30 (22 no Lietuvas, septiņi no Igaunijas,
viens no Krievijas, viens no Lielbritānijas).
Atziņas:
• brauc pārsvarā tie paši, kas iepriekšējos gados, maz
jaunu dalībnieku;
• tāpat kā iepriekšējo gadu, neskatoties uz lietaino un
vēso laiku, viss noritēja pozitīvā gaisotnē un cilvēku
skaits ar katru dienu tikai palielinājās;
• tikai daži piemaksāja par pieslēgšanos pie
elektrotīkla (iespējams, informācija neaizsniedza
visus).

Latvijas AA 28 gadu jubileja “Dari lēnām, bet
dari” (atbildīgā Dana Z.) notika 2016.gada 12.novembrī
Ķekavas novadā, Baložu Kultūras centrā. Bija 308
dalībnieki (2015.g. – 255): AA – 269 (2015.g. – 233),
“Al-Anon” – 25 (2015.g. – 15), viesi – 14 (2015.g. – 7).
No Lietuvas – 66 (2015.g. – 18), no Igaunijas 4, no
Krievijas – 1, no Somijas – 1, no Īrijas – 1.
Atziņas:
• laikus izziņots pasākums – attiecīgi vairāk viesu no
ārvalstīm;
• ļoti maz apmeklētas maratonsapulces latviešu
valodā;
• turpmāk no mūsu puses jānodrošina bezmaksas
dzeramais ūdens.
Dana Z.

Par darbu konferencē – nākamajā numurā.
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VIEDOKLIS

Mīļie draugi!
Pāršķirta kārtējā lappuse Latvijas AA biroja darbībā. Vēlos padalīties ar saviem iespaidiem, jo
man, Dacei, bija tas gods piedalīties šajā procesā.
2016. gada novembrī, kad pēc ilgākas prombūtnes biju
atgriezusies Latvijā, mani uzaicināja uz kādu AA darba
grupu. Izrādās, ka tā bija grupa ar jocīgu nosaukumu
“Gribu biroju” (GB). Savā prātā tā drusku nosmējos:
“Gribēt nav kaitīgi, kaitīgi ir dabūt negribot.” Tomēr
modernie laiki piespēlē jaunu domāšanas veidu, un
tāpēc pieņēmu šo nosaukumu bez indīgām piezīmēm.

Izrādās, ka šī AA kalpotāju grupa vēlējās atjaunot
AA biroja fizisku darbību. Birojs kā AA grupu
apkalpošanas centrs darbojās no 2002. gada: astoņus
gadus fiziski, astoņus – virtuāli. Funkcijas tika pildītas,
bet trūka dvēseles. Darba grupā izskanēja vēlmes par
lielu telpu ar virtuvi, varbūt pat atsevišķu māju Rīgā,
ērti piebraucamā vietā. Lai visi grupu pārstāvji tur
varētu atnākt, satikties, pārrunāt sasāpējušās lietas
par kalpošanu un grupas dzīvi, iegādāties literatūru,
piedalīties kalpošanā. Birojā varētu notikt arī Dienesta
sēdes. Taču mums bija jāsāk ar to, kas mums ir. Un
mums bija putekļaina 18 m2 istabiņa Iļģuciemā,
kādas biroja ēkas 5. stāvā, un savas idejas. Telpa tika
izmantota kā AA juridiskā adrese, biroja tehnikas un
grāmatu noliktava, arī “Vīnogas” izdrukāšanas vieta.
Nākamā tikšanās notika Iļģuciemā, minētajā istabā. Nu
ko, jāsāk ar to, kas ir. Caura tējkanna un krūzes bija,
kafiju nopirkām paši. Likām prātus kopā.

GB darba grupā piedalījās Alvis K., Orests M., Viktors K.,
Kornēlija Z., Inga R., Dace D., Uldis D. (virtuāli no
Spānijas) un esošais biroja vadītājs Arvīds Ā., kas
pēdējos divus gadus bija mēģinājis atrast sev pēcteci,
taču nesekmīgi. Tika sastādīts veicamo darbu saraksts
un secināts – jāalgo darbinieks. Es, Dace D., vienmēr
biju vēlējusies pastrādāt AA birojā par sekretāri un,
tā kā šajā laikā man bija gan trīs mēneši brīva laika,
gan arī naudas krājumiņš iztikai, pieteicos kalpot kā
brīvprātīgā no 2016. gada 1. decembra līdz 2017. gada
28. februārim.
GB darba grupa prezentēja savu ideju AA Dienestā, un
darbs sākās. Dienests domā, Birojs dara. Un Dienestā
pieņēma lēmumu par pilotprojektu (izmēģinājumu)
Biroja aktivizēšanai. Tika piešķirti finanšu līdzekļi
no Dienestam atļautās summas neparedzētiem
izdevumiem.
Viss darbs notika kopīgi, nemitīgi sarunājoties,
sarakstoties. Katru otrdienas vakaru tikāmies.
Orests izveidoja GB kopīgo saraksti, tai pievienoja
Dienesta kalpotājus un vecbiedrus. Tas nozīmēja,
ka mūsu darbība notika atklāti, bez noslēpumiem.
Tika nopirkti vienkārši plaukti grāmatām, pasūtīts
interneta pieslēgums un telefons birojam, ziedots
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Foto: Birojs Pirms
dators. Tika izveidota dokumentu aprite Google
dokumentos, lai visi pie GB piederošie kalpotāji varētu
pa tiešo saņemt informāciju. Tika lietotas modernas
metodes, man bija daudz jāmācās. Es kā savu galveno
uzdevumu, bez putekļu slaucīšanas, redzēju visu AA
grupu apzvanīšanu, sapulču saraksta precizēšanu un
e-pasta apzināšanu. Pirmā komunikācija ar grupām
bija Jaungada kartītes nosūtīšana. Tas bija liels solis
uz priekšu. No 60 AA grupām mazāk nekā pusei bija
funkcionāli e-pasti. Tomēr mūsējie ir ļoti apķērīgi, viņi
saprata, ka šī komunikācija no Biroja var dot kādu
labumu, un drīz vien ziņas par jauniem e-pastiem
tika saņemtas un sistematizētas. Daudzi iedeva savus
privātos e-pastus ar vārdu un uzvārdu. Lai nelauztu
anonimitāti, Orests ieviesa kopējo adresi, kurā
neparādās indivīdi. Tas nozīmē, ka katrs saņem vēstuli
no AA biroja, neredzot citus saņēmējus. Bet tas notika
tikai pēc mūsu pilotprojekta beigām, es elektroniskās
vēstules vēl sūtīju katrai grupai atsevišķi.

Nākamais solis – tika uzrunāts iespējamais biroja
vadītājs Aksels. Viņš piekrita strādāt par minimālo
algu. Viņš tika pieņemts darbā uz vienu mēnesi, līdz
konferencei, kas notika 18. un 19. martā, lai sagatavotu
to un pēc tam sakārtotu dokumentus. Bet galvenais
šajā lietā bija AA grupu viedoklis, vai tās pietiekami
atbalstīs Biroju kā savu servisa centru 7. tradīcijas
ietvaros. Konferencē vairs nevajadzēja stāstīt par
Biroju, vienkārši bija jāuzklausa biedru viedoklis, jo
visi bija ar to saskārušies. Un mūsu darbs vainagojās ar
panākumiem – grupas atzina, ka AA birojs kā servisa
centrs ir vajadzīgs, tika apstiprināts budžets, kurā
iekļauts atalgojums biroja darbiniekam. Tas nozīmē,
ka no 2017. gada aprīļa mums ir birojs ar pastāvīgu
algotu darbinieku tajā, birojs ar noteiktu darba laiku.
Tā GB savu funkciju ir izpildījusi. Birojs strādā
fiziski, notiek komunikācija ar grupām. Kad mērķis
sasniegts, darbs izdarīts. Un GB nolēma darba grupu
slēgt, visu komunikāciju arhivēt. Katrs GB dalībnieks
turpina kalpot AA katrs savā lauciņā: Arvīds ir biroja
kasieris, Alvis - Dienesta finansists, Orests ir Komitejas
sakariem ar sabiedrību vadītājs, Viktors – Dienesta
vadītājas vietnieks, Inga darbojas Revīzijas komitejā,
Kornēlija turpina vadīt Literatūras komiteju, Uldis
ir uzsācis Lielās grāmatas studijas sapulces Ikšķiles
grupā, bet es, Dace, braucu prom no valsts.

Foto: Birojs Pēc
21. martā notika pēdējā GB sanāksme, kur apēdām
divas tortes – ķiršu torti sākumā un mandeļu torti
beigās. To vienu pirka Alvis, to otro – Orests, paši par
savu naudu. Mēs jutām, ka mums bija gods un prieks
kalpot AA ar tiem talantiem, ko Dievs mums devis. Jo
mums ir svarīga AA Sadraudzība Latvijā un ļoti svarīga
tās vienotība. Jo tikai kopā mēs esam Spēks, kas var
atvairīt mūsu kopīgo slimību – alkoholismu.
Sadraudzībā – Dace D.
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SVEICAM JUBILĀRUS!

PALDIES PAR ZIEDOJUMIEM MARTĀ!

JANVĀRIS
Anete no Aizputes – 1 gads
FEBRUĀRIS
Edgars no Aizputes – 2 gadi
MARTS
Aleksandrs no Jelgavas – 15 gadi
Ona no Jēkabpils – 3 gadi
Valentīns no Rīgas – 24 gadi
Aivars no Rīgas – 11 gadi
Gvido no Rīgas – 2 gadi
Anrī no Rīgas – 16 gadi
Rolands no Rīgas – 20 gadi
Mudīte no Rīgas – 13 gadi
Ginta no Rīgas – 4 gadi
Pēteris no Rīgas – 7 gadi

Grupu ziedojumi

Sveicam arī tos, par kuriem grupas nesniedza
ziņas!

AA SAPULCES
Katra mēneša pēdējā piektdienā plkst. 19.00–
20.00 AA sieviešu grupas “Serpentes” slēgtā
sapulce Vecrīgā, Klostera ielā 4.
Kontaktpersonas: Zinta – 26542056, Kornēlija –
26809762.

GRUPU JUBILEJAS

“CM Madona” – 15
Madonas AA grupa “CM Madona” aicina uz grupas
15 gadu jubilejas svinībām š.g. 20. maijā “Ērgļa
spārnos” (Ērgļu novada Ērgļu pagasta “Lazdās”)
kopā ar AA brāļiem un māsām, “Al-Anon” un citiem
interesentiem. Pulcēšanās un reģistrācija no plkst.
14.00 līdz 16.00. Būs maratonsapulces, pirts, dejas
(dzīvā mūzika), pusnaktī uguņošana!
Vēlamais dalības ziedojums – 6 eiro. Ja ir vēlme
nakšņot, gultasvieta – 7,5 euro. Pieejamas arī telšu
vietas.
Detalizētāka programma tiks paziņota maijā.
Ieteicams līdzi ņemt groziņu.
Kontaktpersonas: Edgars 29282236, Jānis
29426486, Normunds 26435710

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.
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Jauniešu grupa

5 eiro

“Apziņa”, Rīga

55 eiro

“Sākums”, Jelgava

15 eiro

“Krustceles”, Ķekava

40 eiro

“Lāsīte”, Ventspils

10 eiro

“Sauleskalns”, Talsi

20 eiro

“Dārza grupa”, Rīga

30 eiro

“12 un 12”, Rīga

40 eiro

“Oāze ”, Rīga

40 eiro

Skype grupa

10 eiro

“Vindava”, Ventspils

20 eiro

“Atkarīgie”, Jelgava

20 eiro

“Dzintarlāse”, Liepāja

10 eiro

“Mazie brāļi”

5 eiro

“Atziņa”, Dobele

10 eiro

“Magnēts”, Jelgava

10 eiro

Konferences dalībnieki

260,15 eiro

“Imanta”, Rīga

20 eiro

“Sala”, Salaspils

15 eiro

“Ausma”, Tukums

50 eiro

“S.O.S.”, Krāslava

5,99 eiro

“Piena ceļš”, Stende
Anonīms

Skaidrības jubilejas ziedojumi

50 eiro
17 eiro

Orests

17 eiro

“Mazie brāļi”

25 eiro

Grupas jubilejas ziedojums

Kopā: 800,14 eiro

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

Atbildīgās – Sarmīte un Jeļena; datorsalikums – Annija; rediģēšana – Sarmīte, Raimonds
AA tālr. 27333523, e-pasts aa@aa.org.lv
Biedrība “Anonīmo Alkoholiķu sadraudzība”, reģ. Nr. 40008004960
Swedbankas konts Nr. LV97HABA0551000281899
www.aa.org.lv

