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SADRAUDZĪBAI – 82

MĪLESTĪBĀ KALPOJOT

1935.gadā biržas mākleris Bils V. (1895–
1971) no Ņujorkas darba darīšanās ieradās
Akronā. Sešus mēnešus nodzīvojis skaidrā un
juzdams vēlmi atkal piedzerties, viņš meklēja
tikšanos ar citu alkoholiķi, kuram arī vajadzīga
palīdzība. Tā Bils iepazinās ar Bobu S. (1879–
1950), arī alkoholiķi. Tā bija divu “bezcerīgu”
alkoholiķu tikšanās: Bilam pagātnē bija neskaitāmas ārstēšanās narkoloģijas nodaļās, bet doktors Bobs vairs nespēja veikt ķirurģiskas operācijas. Abi atskārta, ka, runājot vienam ar otru,
kopīgā nelaime ir uzveicama.
Tā radās jauna kustība – AA Sadraudzība, par kuras dibināšanas dienu tiek uzskatīts
1935.gada 10.jūnijs. Šajā dienā Bobs, pēdējoreiz iedzēris spirtu saturošo dzērienu (pudeli
alus), uzsāka dzīvi skaidrā. Palīdzot citiem,
Bils un Bobs drīz pārliecinājās, ka aktīvs darbs
ar citiem dzērājiem pašiem rada imunitāti pret
savu slimību. Sadraudzība auga plašumā.
Publicējam Boba īso uzrunu (jeb atvadu
runu) 1950.gada 3.jūlijā pirmajā starptautiskajā
AA saietā Klīvlendā, Ohaio štatā.

Mani mīļie AA draugi!

kopēja ar mūsu AA darbu. Mūsu Divpadsmit soļi savā
būtībā nozīmē mīlestību un kalpošanu. Mēs saprotam,
kas ir mīlestība, un mēs saprotam, kas ir kalpošana. Tad
nu paturam prātā šīs divas lietas.
Neaizmirsīsim arī uzmanīt kļūmīgo daļu mūsu ķermenī – mēli. Un, ja mums tā jālieto, tad lietosim to ar
laipnību, taktu un iecietību.
Un vēl: neviens no mums šodien nebūtu šeit, ja
kāds cits nebūtu tērējis savu laiku, lai mums izskaidrotu nesaprotamo, uzmundrinātu, paņemtu līdzi uz vienu vai vairākām sapulcēm, darītu mūsu labā dažādas
mazas mīļas un derīgas lietas. Tad nu neļausimies nekad tādai pašapmierinātībai, ka neesam ar mieru padot vai mēģināt padot roku mūsu mazāk veiksmīgajiem
brāļiem, sniegt to pašu palīdzību, kura tik lieti noderējusi mums pašiem.
Liels paldies!

Esmu ļoti saviļņots, skatoties pāri šai plašajai seju
jūrai un sajūtot, ka, iespējams, pirms daudziem gadiem
esmu izdarījis kādu mazu lietu, kurai bijusi kāda maza
loma tajā, lai šī sapulce notiktu. Es esmu arī aizkustināts, iedomājoties, ka mums visiem bija tā pati problēma. Mēs visi darījām vienu un to pašu. Mēs visi guvām
tos pašus rezultātus proporcionāli dedzībai, aizrautībai un neatlaidībai. Ja atļaujat man kaut ko piebilst
personiski, ļaujiet man pateikt, ka es esmu atradies
slimības gultā piecus no pēdējiem septiņiem mēnešiem
un mani spēki nav atgriezušies, kā es to vēlētos, tātad
mana runa būs īsa.
Man nāk prātā divas vai trīs lietas, par kurām es gribu runāt un tās uzsvērt. Viena ir mūsu programmas vienkāršība. Nesabojāsim to, iesaistot freidisma kompleksus
un lietas, kuras interesē zinātniekus, bet kurām ir maz
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1959. gada aprīlī AA izdevumā Grapevine publicēti AA Sadraudzības dibinātāja Bila V.
ieteikumi mūsu sadraudzības pasaules kalpošanas vadībai, taču daudzi no šiem
ieteikumiem var noderēt ikvienam, kas patlaban aktīvi darbojas AA, arī sponsoriem.
Bils V.

AA VADĪTĀJI –
VIENMĒR VITĀLA NEPIECIEŠAMĪBA
Neviena sabiedrība nevar eksistēt
bez spējīgiem vadītājiem jebkurā līmenī, un AA nav izņēmums. Tomēr
jāsaka, ka reizēm AA biedru vidū uzvirmo doma, ka mēs varam iztikt bez
vadītājiem vispār. Mēs esam pārņemti
ar tradicionālo ideju – “vispirms principi, tikai tad personības” – līdz tādai
pakāpei, ka, mūsuprāt, “personības”
vadītāju vidū nav vajadzīgas. Tas zināmā mērā ietver nerēķināšanos ar
iespēju, ka varam nonākt saskarsmē
ar bezpersoniskām būtnēm, kuru galvenā funkcija būtu iepriecināt ikvienu.
Kādreiz mēs sliecāmies pieprasīt,
lai AA vadītāji obligāti ir ļaudis ar visaugstākā līmeņa spriestspēju, visaugstāko morāli un iedvesmas pilni – dižu
darbu darītāji, faktiski nekļūdīgi, piemērs visiem.
Īstu vadītāju uzdevums, protams, ir
darboties šajās mūsu iecerētās un iztēlotās pilnības robežās. Arī AA vadītāji nav bezpersoniskas būtnes, tāpat
kā neviens vadītājs nav pati pilnība.* Par laimi, mūsu sadraudzība ir
svētīta ar daudziem īstiem vadītājiem,
aktīviem šodienas darba darītājiem un
potenciāliem rītdienas līderiem, kā tas
notiek sabiedrībā kopumā, nākamajai
paaudzei nomainot iepriekšējo. Mēs
esam bagāti ar vīriešiem un sievietēm,
kuru atdeve, stabilitāte, iztēles spējas
un īpašās prasmes dara viņus spējīgus
tikt galā ar jebkuru nepieciešamo kalpošanas uzdevumu. Mums tikai šos
ļaudis jāuzmeklē un jāuztic viņiem
kalpošanas darbs.
Par šo jautājumu AA literatūrā ir sacīts: “Mūsu vadītāju darbs nav nodrošināts ar mandātu, viņi vada ar savu
piemēru.” Būtībā mēs viņiem sakām:
“Strādājiet mūsu labā, bet nekomandējiet mūs.”
Tātad vadītājs AA kalpošanā ir
vīrietis (vai sieviete), kurš personīgi
var noteikt principus, plānus un darbības politiku, un īstenot to visu AA
sabiedrības labā, efektīvi strādājot,
kamēr mēs, pārējie, viņu atbalstīsim
un palīdzēsim viņam viņa darbā. Kad

vadītājs uzspiež savu gribu, mēs protestējam, bet, ja viņš ir pārāk mīkstčaulīgs un kļūst par citu šauro interešu
pildītāju, nespējīgs izteikt pats savu
spriedumu – nu, kas viņš patiesībā ir
par vadītāju?
Labi vadītāji izstrādā plānus, darbības politiku, rod idejas, kā uzlabot
mūsu sadraudzību tās kalpošanā. Bet
jaunos un svarīgos jautājumos pirms
lēmuma pieņemšanas un tā īstenošanas šis vadītājs konsultēsies ar pārējiem. Labs vadītājs arī vienmēr atcerēsies, ka perspektīvs plāns vai ideja
var nākt no ikviena. Labs vadītājs nešauboties atteiksies no paša izstrādātā
plāna, ja citu piedāvātais būs labāks
un rezultātā tas nāks par labu visiem.
Labs vadītājs nekad nenovels atbildību uz citiem. Pārliecinājies, ka
viņam ir pietiekams atbalsts vai iespēja to iegūt, viņš īstenos savu plānu vai
ideju, ņemdams vērā, protams, ka šī
darbība notiks viņa pilnvaru un atbildības rāmjos.
“Politiķis” ir indivīds, kurš vienmēr
cenšas “nodrošināt cilvēkiem to, ko
viņi vēlas”. Valstsvīrs ir tas, kurš spēj
uzmanīgi atšķirt, kad to darīt un kad nedarīt. Viņš atzīst, ka pat lielas ļaužu masas var rupji kļūdīties, ja tās ir neinformētas vai satracinātas. Kad rodas šāda
neparedzēta situācija vai uz spēles likts
kas ļoti svarīgs, vadītāja pienākums,
pat ja runa ir par nelielu ļaužu grupu,
vienmēr ir nostāties pret straumi, lai,
izmantojot savu autoritāti un pārliecināšanas spējas, situāciju uzlabotu.
Tomēr nekas nevar būt vadītājam
graujošāks kā opozīcija opozīcijas dēļ.
Nekad nedrīkst paziņot: “Darīsim tā,
kā vēlamies mēs, vai nedarīsim vispār.” Šādu opozīciju vienmēr pastiprina nepamatota lepnība vai tieksme
bloķēt kādu vai kaut ko. Tad tā ir opozīcija, kas paziņo “Nē, mums tas nepatīk!”, neminot konkrētus iemeslus.
Tā nedrīkst būt. Kad vadītājs tiek uzrunāts, viņam vienmēr jāizklāsta sava
plāna iemesli un priekšrocības.
Un vēl vadītājam jāsaprot, ka rei2

zēm pat ļoti godkārīgiem un nikniem
opozicionāriem var būt pilnīga taisnība, bet mierīgākie un pieticīgākie var
kļūdīties.
Šie punkti praktiski ilustrē, ka īstam vadītājam jāprot rūpīgi meklēt
viedokļu atšķirības un pieņemt
konstruktīvus lēmumus, pirms tam
tos izvērtējot.
Vēl kāda kvalifikācija, kas vajadzīga vadītajam, ir spēja būt elastīgam un spēja atrast kompromisu, lai sarežģītu situāciju vērstu par
labu Sadraudzībai un virzītos pareizajā progresa virzienā. Kompromiss
mums, “visa vai nekā dzērājiem”, nāk
grūti. Tomēr mēs nekad nedrīkstam
pazaudēt skatu uz faktu, ka kompromiss gandrīz vienmēr patiesībā ir uzlabojumus nesošu kompromisu sērija.
Taču ne vienmēr kompromiss ir iespējams. Reizēm patiešām nepieciešams
cieši turēties pie savas pārliecības, līdz
strīdus jautājums tiek atrisināts. Šīs ir
situācijas, kad jāizvēlas vispiemērotākais brīdis un spēja uzmanīgi izšķirties, kādā virzienā doties.
Vadītājs bieži saskaras ar nežēlīgu
un reizēm ilglaicīgu kritiku. Tas ir
smags pārbaudījums. Vienmēr atradīsies konstruktīvi kritiķi, kas patiesībā
ir mūsu draugi. Vadītājiem viņus vajadzētu uzmanīgi uzklausīt. Mums
jāvēlas ļaut viņiem mūsu viedokli
pārveidot vai pilnīgi mainīt. Bet bieži
vien mums vajadzēs nepiekrist, vienlaikus cenšoties nezaudēt viņu draudzību. Un tad ir tādi, kuru kritiku mēs
saucam par “destruktīvu”. Viņus vada
varaskāre, viņi ir “politikāņi”, viņi
izvirza apsūdzības. Varbūt viņi ir pat
ļauni. Viņi izplata baumas un tenkas,
lai sasniegtu savu mērķi – protams,
AA labā! Nu ko, vismaz AA mēs esam
iemācījušies, ka šie ļaudis, kuri liekas
slimīgi sīkumaini salīdzinājumā ar pārējiem, patiesībā varbūt nemaz nav tik
destruktīvi. Viss atkarīgs no tā, kādas
ir mūsu attiecības ar viņiem.
Iesākumā mums ļoti uzmanīgi jāuzklausa viņu sacītais. Reizēm viņiem

ir pilnīga taisnība, citreiz tikai kāds
mazumiņš taisnības. Tomēr biežāk
viņi noved sevi pie aplamas spriedelēšanas. Ja mums ar viņiem ir cieša
saskarsme, patiesība, puspatiesība vai
pilnīgs tās trūkums var vienlīdz sāpināt mūs. Tieši tāpēc mums viņi tik
uzmanīgi jāuzklausa. Ja viņiem ir pilnīga taisnība vai tikai nedaudz tās, tad
labāk sacīsim viņiem paldies un tālāk
veiksim sava viedokļa inventarizāciju,
varbūt atzīstot, ka bijām kļūdījušies.
Ja viņu sacītais ir aplams, ignorēsim
viņus. Mēs arī varam likt visas kārtis
galdā un censties pārliecināt viņus.
Ja tas nedarbojas, varam izteikt savu
nožēlu par to, ka viņi nevēlas mūs
uzklausīt, un, galu galā, mēs varam
pacensties visu šo lietu aizmirst. Mēs
varam mēģināt atrast labākus līdzekļus pašanalīzei un pacietības attīstīšanai, nekā šie labu gribošie, tomēr visai
ekscentriskie brāļi var sniegt mums.
Tas vienmēr noved pie lielākas sakārtotības, lai gan reizēm mēs varam
kļūdīties. Bet mēs nedrīkstam atslābt,
mums jāturpina šie mēģinājumi.
Un tagad nāk vissvarīgākais – vīzija. Vīzija, es domāju, ir spēja izdarīt
labu novērtējumu gan tuvākai, gan tālākai nākotnei. Kādam var likties, ka
šie centieni ved uz ķecerību, jo mēs
AA vienmēr sev sakām: “Katru dienu
pa vienai dienai.” Tomēr šis vērtējums
patiesībā attiecas uz mūsu emocionālo
dzīvi un nozīmē tikai to, ka mēs nežēlojamies par pagātni un nedzīvojam
nākotnes ilūzijās.
Kā indivīdiem un kā Sadraudzībai
mums nāksies ciest, ja visu rītdienas
plānošanas darbu balstīsim tikai uz
Augstāko spēku. Dievs ir apveltījis mūs,
cilvēkus, ar ievērojamu spēju paredzēt
turpmāko, un Viņš neapšaubāmi sagaida, ka mēs to izmantosim. Tāpēc mums
jāprot atšķirt sapņošanu par vēlamo
laimīgo rītdienu no saprātīga novērtējuma un jāprot izmantot to šodien.
Runa ir par tādu novērtējumu, kuram
mēs varam uzticēties, ka tas nākotnē nesīs progresu, nevis neplānotas nelaimes.
Tādējādi vīzija ir pati apdomības
būtība – pamatota piesardzība. Protams, mēs bieži kļūdīsimies savos
tuvākas vai tālākas nākotnes aprēķinos. Tomēr jebkurā gadījumā tas būs
daudz labāk nekā nedomāt vispār.
Novērtējuma veidošanai ir vairāki aspekti. Mēs novērtējam pagātnes
un tagadnes pieredzi, lai redzētu, ko
tā, pēc mūsu domām, nozīmē. No tā
mēs iegūstam eksperimentālu ideju
par vēlamo politiku. Vispirms, ielūko-

joties tuvākajā nākotnē, mēs jautājam
sev, kā mūsu ideja vai politika strādās.
Sekojot šim novērtējumam, mēs atkal
jautājam sev, kā mūsu politika vai idejas strādās daudzos dažādos apstākļos,
ar kuriem var nākties sastapties tālākā
nākotnē. Ja ideja izskatās laba, mēs to
izmēģinām, ja ir iespējams, vienmēr
eksperimentējot. Vēlāk mēs situāciju pārvērtēsim un jautāsim, vai mūsu
ideja tagad vai drīzumā nostrādās.
Šajā stadijā mums jāpieņem izšķirošs lēmums. Varbūt mums ir politika
vai plāns, kas joprojām izskatās labi
un nes acīmredzamu labumu. Tomēr
mums ļoti rūpīgi jāapsver, kāds būs
ilglaicīgais efekts. Vai šodienas ieguvumi neuzliks lielu atbildību rītdienai?
Vienmēr radīsies kārdinājums pieķerties šodienas ieguvumam un aizmirst
par graujošiem precedentiem vai sekām, kuras mēs varam radīt nākotnei.
Šīs nav iedomātas teorijas. Mēs
esam noskaidrojuši, ka šie vērtēšanas
principi jālieto vienmēr, it īpaši kalpojot plašā mērogā, kur likmes ir augstas. Piemēram, sabiedriskajās attiecībās mums jānovērtē gan AA grupu,
gan vispār sabiedrības reakcija – gan
šodien, gan nākotnē. Tas pats attiecas
uz mūsu literatūru. Mums jānovērtē mūsu finanšu un budžeta iespējas.
Mums jādomā par mūsu kalpošanas
vajadzībām saistībā ar vispārējiem
valsts ekonomiskajiem apstākļiem,
grupu spējām un vēlmi ziedot. Par šīm
lietām mums jādomā daudzus mēnešus, pat gadus uz priekšu.
Patiesībā arī visas AA Divpadsmit
tradīcijas bija pirmais jautājums, kuru
nācās izvērtēt, iztēloties, kā tās strādās nākotnē. Pirms daudziem gadiem
mēs palēnām izlolojām ideju par to,
ka AA uzturēs sevi, pateicoties mūsu
pašu ziedojumiem. Šad un tad radās
problēmas, ko darīt ar dāvinājumiem
no ārpuses. Tad radās jaunas grūtības.
Tomēr mēs konsekventi sākām pieturēties pie politikas, ka dāvinājumi no
ārpuses netiek pieņemti. Mums radās
aizdomas, ka lielas naudas summas
padarīs mūs bezatbildīgus un novērsīs
no galvenā mērķa. Beigās mēs saskatījām, ka lielas naudas summas var sagraut mūs pilnīgi. Šajā punktā tā bija
tikai ideja par turpmāko politiku, kas
vēlāk tika nostiprināta kā AA tradīcija.
Mēs spējam saskatīt, ka atteikšanās no
ātrām un īslaicīgām priekšrocībām var
nest drošību nākotnē.
Mēs gājām cauri līdzīgiem procesiem anonimitātes jautājumos. Nedaudzas publiskas uzstāšanās izskatī3

jās labi, tomēr tālāk nāca secinājums,
ka daudzi šādi gadījumi var mūs sagraut. Šīs domas atblāzma un vēlāk
dziļa pārliecība deva nostāju rītdienas
politikai un nākotnes vīzijai. Tāds ir
nākotnes izvērtēšanas process. Mūsu
atbildīgajiem vadītājiem visā pasaulē
jābūt īpaši izturētiem un prasmīgiem
šajās vitālajās aktivitātēs. Tā ir spēja,
kas īpaši nepieciešama mūsu uzticības
personām, un es domāju, ka lielāko
daļu no šiem cilvēkiem jāizvēlas, balstoties uz to, kā viņi jau ir pierādījuši
savas paredzēšanas spējas personīgajā
biznesā un profesionālajā karjerā.
Šie paši atribūti visu līmeņu AA kalpošanas darba līderiem iespēju robežās
būs vajadzīgi vienmēr. Vadītāju darba
principi būs nemainīgi līdzīgi visās darba
jomās.
Pirmajā acu uzmetienā, palūkojoties
uz vadītājiem, var likties, ka mēs cenšamies izdalīt īpaši priviliģētus un vispārākos AA dalībniekus. Bet patiesībā tā nav.
Mēs tikai atzīstam, ka starp mums var būt
visdažādākie talanti. Orķestra diriģents
ne vienmēr ir labs speciālists finanšu
jautājumos vai plānošanā. Un vēl mazāk
ticams, ka lielisks baņķieris varētu gūt
panākumus mūzikā. Tāpēc, runājot par
AA vadītājiem, mēs tikai paziņojam, ka
tie mums jāizvēlas starp visspožākajiem
talantiem, kādus vien varam atrast, turklāt mums jābūt drošiem, ka liekam šim
talantam, lai kāds arī tas būtu, darboties
jomā, kurā tas var dot vislielāko labumu
mums.
Kaut gan šis raksts bija iecerēts mūsu
sadraudzības pasaules kalpošanas vadībai, tomēr pilnīgi iespējams, ka daudzi no
šiem ieteikumiem var noderēt ikvienam,
kas aktīvi darbojas mūsu vidū. Nekur tas
nevar izpausties patiesāk kā jomā, kurā
strādā Divpadsmitais solis, tas ir, kur gandrīz visiem mums jādarbojas viskaismīgāk. Katrs sponsors ir arī vadītājs, te
likmes ir visaugstākās, jo uz svariem ir
likta cilvēka dzīve un bieži vien visas ģimenes laime. Ko sponsors dara un runā,
cik prasmīgi viņš novērtē sava aizbilstamā reakciju, cik labi viņš ieplāno un īsteno savu darbību, cik saprotoši viņš uztver
kritiku un cik labi viņš ar personīgo garīgo piemēru vada savu aizbilstamo – šīs
vadītāja īpašības var būt izšķirošas, un šī
robežšķirtne ir starp dzīvību un nāvi.
Paldies Dievam, ka Anonīmie alkoholiķi ir svētīti ar tik daudziem lieliskiem
vadītājiem katrā un visos viņu lieliskajos
darbos.
* Šeit un turpmāk – Latvijas AA
“Vīnogas” red. izcēlums

LATVIJAS AA
KALPOŠANAS
KONFERENCE 2017

Pārskats par Latvijas
AA grupu pārstāvju
sanāksmi Mālpilī
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)
Dalībnieku skaits: kopā ~100, no
kuriem 53 delegāti
Pirmajā konferences dienā,
18.martā klātesošie strādāja
četrās darba grupās. Ieskats apspriestajos jautājumos un pieņemtajos lēmumos.

Finanšu darba grupa

Piedalījās: 18 AA biedri
Vadīja Alvis K. (“Sala”, Salaspils), vietnieks Sandijs Ķ. (“Ausma”, Tukums), protokolēja Anda E.
(Rīga)
1. Dienesta finansists Andris Ž.
ziņoja par 2016.gada budžeta izpildi. Klātesošie nolēma ieteikt Konferencē apstiprināt 2016.gada budžeta
izpildi ar pozitīvu vērtējumu.
2. Nolēma 2017.gada budžetu virzīt Konferencei uz apstiprināšanu.
3. Nolēma ierosināt Konferencei
piešķirt balsstiesības Dienesta sēdēs
tikai Kalpošanas konferencē ievēlētām Dienesta amatpersonām.
4. Nolēma Dienesta finansista
amatam ieteikt Alvi K. no Salaspils.
5. Par 2018.gada AA Kalpošanas
konferences Finanšu darba grupas
vadītāju ievēlēja Gunti no Priekules,
par viņa vietnieku – Valteru no Ikšķiles.
6. Jautājumu par AA Biroju atsevišķi neizskatīja, jo šis jautājums
iekļauts 2017.gada budžeta saskaņošanā un apstiprināšanā.

Saietu darba grupa

Piedalījās: 18 AA biedri
Vadīja Kristīne P. (Rīga), vietnieks Dzintars A. (Jūrmala), protokolēja Antra D.
1. Darba grupa izskatīja šādus
jautājumus:
- Latvijas AA 2016.gada vasaras
nometnes analīze, atsauksmes, pieredze.
- Latvijas AA 28 gadu jubilejas
pasākuma analīze, atsauksmes, pieredze.
- Latvijas AA 2017.gada vasaras
nometne: ieteikumi, priekšlikumi,
tāme, norises vieta.
- Latvijas AA 29 gadu jubileja: ieteikumi, priekšlikumi, tāme, norises
vieta.
- Latvijas AA 30 gadu jubileja.
Organizācijas darba grupas izveide.
- AA dalībnieku iesaistīšana kalpošanā, rīkojot saietus, pasākumus.
Vecgada un Līgo pasākumi.
2. Par Saietu darba grupas vadītāju ievēlēja Dzintaru (Jūrmala), par
vietnieku – Helmutu (Rīga).
3. Nolēma ieteikt Konferencei
priekšlikumu balsstiesības Dienesta
sēdēs piešķirt tikai Kalpošanas konferencē ievēlētām Dienesta amatpersonām.
4. Atbalstīja AA Biroja ar noteiktu darba laiku, labiekārtotām telpām
un algotu biroja vadītāju turpmāko
darbību.

Sakariem ar sabiedrību,
sadarbībai ar profesionāļiem
un vēsts nešanas
darba grupa

Piedalījās: 47 AA biedri
Vadīja Orests (Jelgava), vietnieks
Andis (Līgatne), protokolēja Valdis
Z. (Rīga)
1. Darba grupa “Gribu biroju!” ziņoja par pieredzes dokumentēšanu,
tās pārmantojamību un pēctecību.
2. Apsprieda Vēsts nešanu Latvijā un Latgales reģionā, komitejas
veikumu un plānus nākamajam periodam.
3. Runāja par AA sapulču norisi
cietumos, Komitejas veikumu vēsts
nešanā, tās koordinēšanā un plāniem
nākamajam periodam.
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4. Pārrunāja, kā iedrošināt alkoholiķi atnākt uz AA nelielā apdzīvotā vietā.
5. Nolēma Vēsts nešanas komitejas vadītāja vakancei ieteikt Aldi J.
no Liepājas.
6. Nolēma par 2018.gada darba
grupas vadītāja vietnieku ievēlēt
Tatjanu.
7. Nolēma Komitejas sakariem ar
sabiedrību vadītāja amatam ieteikt
Orestu.
8. Nolēma ieteikt Konferencei
piešķirt balsstiesības Dienesta sēdēs
tikai Kalpošanas konferencē ievēlētām Dienesta amatpersonām
9. Atbalstīja AA Biroja ar noteiktu darba laiku, labiekārtotām telpām
un algotu biroja vadītāju turpmāko
darbību.

Apvienotās Konferences
darba grupas par literatūru,
Dienesta izdevuma “Vīnoga”
un mājaslapas internetā
sanāksme

Piedalījās: 22 AA brāļi un māsas
Vadīja Jurģis (Mālpils), vietniece
un protokoliste Astrīda (Sigulda)
1. Ierosināja AA birojam sazināties ar visām trim Latvijas rehabilitācijas iestādēm, kas īsteno Minesotas programmu, par iespēju turpmāk
tām sūtīt katru “Vīnogas” numuru,
noskaidrojot formātu (elektroniski
vai drukātu) un iespējamo skaitu
(5–10).
2. Darba grupa nolēma pārcelt
jautājumu par materiālu izveidi un
tulkošanu par anonimitātes saglabāšanu interneta vidē uz nākamās konferences darba grupas sēdi un iesaka
Dienesta Literatūras komitejai sekot
līdzi aktuālajai informācijai par to,
kā saglabāt anonimitāti interneta
vidē.
3. Pieņēmusi zināšanai, ka izveidots Youtube kanāls, kur ievietoti AA materiāli, un apspriedusi,
ka šī joma jāattīsta, ka jādomā par
jauniem materiāliem internetā (AA
biedru dzīvesstāstu audiogrāmatas,
semināru ieraksti u.c.), darba grupa
nolēma ieteikt Dienestam izveidot
Elektronisko mediju komiteju, kas
atbild par AA informācijas ievietošanu elektroniskajos medijos.

AA DIENESTĀ

4. Vai [atsevišķo] interneta
mājaslapas darba grupu būtu racionāli atstāt AA biroja pārziņā?
Mājaslapas uzturēšana līdz šim ir
bijis AA biroja pienākums, biroja
darbarīks. Latvijas AA mājaslapas
veidotāji nav vēlētas personas,
tie darbojas kā AA biroja struktūrvienība. Mājaslapas veidošana
varētu ietilpt Elektronisko mediju
komitejas darbā, varētu arī izveidot Mājaslapas komiteju un tās
vadītāju ievēlēt konferencē. Pēc
diskusijām darba grupa akceptēja
viedokli: kamēr nav Elektronisko
mediju komitejas, mājaslapas darba grupu atstāt AA birojā.
5. Pēc plašām diskusijām par
balsošanu Dienesta sapulcēs un
4.koncepciju, darba grupa nobalsoja ieteikt piešķirt balsstiesības
Kalpošanas konferencē ievēlētām
Dienesta amatpersonām, kā arī
grupu pārstāvjiem (delegātiem iepriekšējā konferencē), biroja vadītājam, AA Dienesta pilnvarotajai
pārstāvei nealkoholiķei.
6. Par 2018.gada konferences
darba grupas vadītāju ievēlēja
Uģi (Tukums), par vadītāja vietnieku – Dzintaru (Rīga, “Rīta
grupa”).
7. Klātesošie, norādījuši, ka
uz jaunizveidotā biroja darbības
produktivitāti, saikni ar grupām,
vienojās, ka AA birojs ar noteiktu
darba laiku, labiekārtotām telpām
un algotu biroja vadītāju ir nepieciešams.
8. Darba grupa, noklausījusies
“Vīnogas” redaktores ziņojumu
par iespējamiem variantiem (iznāk
tāpat kā līdz šim; reizi divos mēnešos; četras reizes gadā kā žurnāls; neiznāk drukātā veidā vispār,
materiālus publicē mājaslapā) un
tobrīdējiem AA aptaujas rezultātiem (83% grib tādu, kāda ir patlaban), nolemj, ka līdz nākamajai
konferencei saglabājams “Vīnogas” esošais periodiskums (reizi
mēnesī) un esošā akcentu sadale
starp “Vīnogu” un mājaslapu.

Konferences pieņemtie
lēmumi (balsojot)

2. Apstiprināt 2016.gada budžeta izpildi ar pozitīvu vērtējumu.
3. Apstiprināt 2017.gada budžetu.
4. Dienesta sēdēs balso tikai
Konferencē ievēlētas Dienesta
amatpersonas (arī AA pilnvarotais).
5. Ieteikt Dienestam uzveidot
Nominācijas komiteju.
6. Par Latvijas AA 2018.gada
Kalpošanas konferences vadītāju
ievēlēja Ati no Cēsīm, par vadītāja vietnieku – Andri E. no Ventspils.
7. Par pirmā termiņa delegātu
braucienam uz Eiropas kalpošanas
sanāksmi ievēlēja Akselu.
8. Nolēma uz Polijas Kalpošanas konferenci kā novērotājus sūtīt
Mudīti un Orestu.
9. Grupu pārstāvji ievēlēja vairākas Dienesta amatpersonas un
Revīzijas komisijas locekļus (sk.
Latvijas AA struktūru ar norādi,
kuri kalpotāji ievēlēti šogad).

Š.g. 27.maijā Latvijas AA Dienesta sēdē piedalījās desmit mūsu
sadraudzības brāļi un māsas.
1. Uldis D. nolasīja un klātesošie
apsprieda Pirmo tradīciju.
2. Biroja vadītājs Aksels ziņoja
par 2017. gada kalpošanas konferencē pieņemtajiem lēmumiem.
3. Par Latvijas AA vasaras nometnes rīkošanu informēja Saietu
komitejas vadītāja Dana. Klātesošie
nolēma iekļaut nometnes programmā maratonsapulces krievu valodā
un apstiprināja programmu kopumā.
4. Tika apstiprināta jaunu Dienesta darba grupu izveide:
- Nomināciju darba grupa, kurā
darbosies četri bijušie Latvijas AA
Dienesta vadītāji: Monvīds, Ainārs,
Raimonds un Arvīds;
- Attīstības darba grupa.
6. Biroja vadītājs Aksels ziņoja
par biroja darbu.
7. Nākamā Latvijas AA Dienesta
sēde notiks š.g. 8.jūlijā plkst.11–15
ierastajā vietā – Brīvības gatvē
237/2, dienas centra “Rīdzene” telpās. Laipni lūgti visi Latvijas AA
biedri, kurus interesē Dienesta darbs!

LATVIJAS AA STRUKTŪRA 2017
Latvijas AA grupu pārstāvju sanāksme
KONFERENCE
Komiteja
sakariem ar
sabiedrību
(vada
Orests*)

Revīzijas
komisija
(Inga,
Edmunds*
un Edvīns*)
Dienests
(vad. Mudīte*,
vad. v. Viktors*,
protokoliste
Anda)

Finanšu
komiteja
(vada Alvis*)

Birojs
Baltā iela 3,
Rīga

“Vīnoga”
(Sarmīte,
Jeļena)

Vēsts
nešanas
komiteja
(vada Aldis*)

Attīstības
darba
grupa

Saietu
komiteja
(vada Dana)

1. Cietumu grupām šajā Konferencē mandātus nepiešķirt.

Literatūras
komiteja
(vada
Kornēlija)

Komiteja
sakariem ar
profesionāļiem
(vada
Juris E.)

Nomināciju
darba
grupa

* Kalpotājs ievēlēts 2017.gada konferencē
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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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LATVIJAS AA VASARAS NOMETNE
ĢIMENĒM UN DRAUGIEM
Trešdiena, 02.08.2017.
No 13.00
16.00–17.00

17.00–17.15
17.15–18.15
18.30–20.00
18.30–20.00
no 20.00
20.30–22.00
20.30–22.15
No 22.00
No 22.30

PROGRAMMA

Reģistrācijas sākums
Atklāšanas sapulce “Gatavība atvērties
pārmaiņām” (Mudīte O.). Lielā zāle
Pārtraukums
Sapulces turpinājums. Lielā zāle
AA spīkera sapulce “20 un vairāk gadi
skaidrībā – grūtības un ieguvumi”
(Irēna M.). Lielā zāle
Pašizziņas nod. grupā “Pazemība.
Pacietība. Piedošana” – iepazīšanās
(Sandra K.). Deju telts
Vakariņas
Seminārs “12 soļi dzīves dziedināšanai”
(Aldis J.). Lielā zāle
AA maratonsapulces 1.daļa. Mazā āra telts
Vakars pie ugunskura ar karaoke 		
(Māris Z. no Ogres)
AA maratonsapulces 2.daļa. Lielā zāle

Ceturtdiena, 03.08.2017.

No 8.00
Brokastis
08.30–09.30 11.soļa meditācija (Dace D.)
10.00–11.00 Darba grupa par 4.soli (Uldis D.).
Lielā zāle
11.00–11.20 Pārtraukums
11.20–12.30 Darba grupa par 4.soli (Uldis D.).
Lielā zāle
No 13.00
Pusdienas
14.00–15.30 AA sapulce “Plānot rīcību, nevis
rezultātu” (Maija U.P.), Lielā zāle
16.00–18.00 Darbnīca “Sadarbība ar profesionāļiem”
(Juris E.). Lielā zāle
18.30–20.00 AA sapulce (Valdis B.). Lielā zāle
18.00–19.30 Pašizziņas nod. grupā “Pazemība.
Pacietība. Piedošana” – grupas 		
formēšana (Sandra K.). Deju telts
No 20.00
Vakariņas
20.30–22.00 Seminārs “12 soļi dzīves 			
dziedināšanai” (Aldis J.). Lielā zāle
21.00–22.30 “Al-Anon” slēgtā sapulce. Deju telts
20.30–22.00 Maratonsapulces 1.daļa. Mazā āra telts
No 22.30
AA maratonsapulces 2.daļa. Lielā zāle

Piektdiena, 04.08.2017.

No 8.00
Brokastis
08.30–09.30 11.soļa meditācija (Arvīds A.)
10.00–11.00 Darba grupa par 5.soli (Uldis D.).
Lielā zāle
11.00–11.20 Pārtraukums
11.20–12.30 Darba grupa par 5.soli (Uldis D.).
Lielā zāle
No 13.00
Pusdienas
14.00–15.30 AA sieviešu slēgtā sapulce. Lielā zāle
14.00–15.30 “Al-Anon” slēgtā sapulce. Deju telts

14:00–15.30 AA sapulce “Pa vecam nevaru, pa
jaunam vēl nemāku” (Jānis Z.). 		
Pirts priekštelpa
16.00–17.30 AA un “Al-Anon” kopīgā sapulce
“Attiecības un atveseļošanās” 		
(Dzintars A. un Linda A.). Lielā zāle
18:00–19.30 Darbnīca “Grupas apziņas sapulces”
(Aivars E.). Lielā zāle
18.00–19.30 Pašizziņas nod. grupā “Pazemība.
Pacietība. Piedošana” – grupa slēgta
(Sandra K.). Deju telts
No 20.00
Vakariņas
20.30–00.30 Diskotēka (DJ Gintars). Deju telts
20.30–22.00 Seminārs “12 soļi dzīves 			
dziedināšanai” (Aldis J.). Lielā zāle
20.30–22.00 AA maratonsapulces 1.daļa. 		
Mazā āra telts
No 22.30
AA maratonsapulces 2.daļa.
Lielā zāle

Sestdiena, 05.08.2017.

No 8.00
Brokastis
08.30–09.30 11.soļa meditācija (Mareks K.)
10.00–11.00 Darba grupa par 6.soli (Uldis D.).
Lielā zāle
11.00–11.20 Pārtraukums
11.20–12.30 Darba grupa par 7.soli (Uldis D.).
Lielā zāle
No 13.00
Pusdienas
13.30–15.30 Radošā darbnīca bērniem (Arta)
14.00–15.30 AA sapulce “Patiesa vēlēšanās” (Vilnis A.). Lielā zāle
14.00–15.30 “Al-Anon” slēgtā sapulce. Deju telts
16.00–17.30 AA spīkera sapulce 			
(Sergejs no Kaļiņingradas). Lielā zāle
18.00–19.30 AA atklātā sapulce “Ģimene pēc tam”
(Raimonds L.). Lielā zāle
18.00–19.30 Pašizziņas nod. grupā “Pazemība.
Pacietība. Piedošana” – grupa slēgta
(Sandra K.). Deju telts
No 20.00
Vakariņas
20.30–22.00 Seminārs “12 soļi dzīves 			
dziedināšanai” (Aldis J.). Lielā zāle
20.30–22.00 AA maratonsapulces 1. daļa. 		
Mazā āra telts
20.30–00.30 Karnevāls “Iet pa ceļu pasaciņa”
(DJ Gintars). Deju telts
No 22.30
AA maratonsapulces. Lielā zāle

Svētdiena, 06.08.2017.

No 8.00
Brokastis
08.30–09.30 11.soļa meditācija (Linda L.)
11.00–12.30 Noslēguma AA sapulce “Apsolījumi”
(Viktors K.). Lielā zāle
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Ir uzaicināti viesi no Lietuvas, Baltkrievijas un Krievijas, kā arī visi, kas vēlās ar mums kopā svinēt jāņus AA garā.

JĀŅU SVINĪBAS "VIENOTĪBAS SPĒKS"
2017. gada 23.–25. jūnijā
Jāņu svinības rīko grupa Atveseļošanās Ceļš un Kurzemes reģions

23.06.2017. Ceturtdiena
14.00
15.00–16.30
16.30–17.00
17.00–18.30
19.00–21.00
22.00–01.00

Reģistrācija
Atklāšanas sapulce “Vienotības spēks” (Aldis)
Pārtraukums
Slēgtā sapulce Al-anon/AA
Svinību kultūras programma
Dejas + AA maratonsapulces

24.06.2017. Piektdiena
08.00
08.30–9.00
10.00–11.00
11.00–11.30
11.30–12.30
12.30–16.00
16.00–17.30
18.00–19.30
22.00–01.00

Brokastis
11. soļa meditācija
Speaker sapulce (Raimondas) Lietuva
Pārtraukums
Speaker sapulce (Raimondas) Lietuva
Brīvais laiks, sporta aktivitātes!
Māris Ķ. ‘’Cietums manī. Uz cietumu pēc brīvības’’
Pašizziņas grupa (Vai 12 soļu programma man ir nepieciešama)
Dejas + AA maratonsapulces

25.06.2017. Sestdiena
08.00
10.00
13.00–15.00

Brokastis
Noslēguma sapulce ‘’.........................................................’’
Liepājas cietuma apmeklējums “Atklātā sapulce”
(Sapulcē varēs piedalīties tie kuri iepriekš ir paziņojuši un
iedevuši savus datus priekš caurlaidēm. Sīkāk info zvanīt
Aldim 29116567 vai rakstīt a-l-d-i-s-j@inbox.lv)

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 :)
Vēlamais reģistrācijas ziedojums: 8 EUR (Vēlamais nozīmē, ka drīkst ziedot gan mazāk, gan vairāk!)
Maksa par telts vietu: 4 EUR/dnn (visas dienas 8 EUR)
Maksa par treilera vietu: 7 EUR/dnn (bez elektrības), 10 EUR/dnn (ar elektrību)
Ir iespēja rezervēt guļvietas (no 5 EUR/dnn) | Būs iespēja pašiem gatavot virtuvē, un darbosies arī kafejnīca.
Varēs apmeklēt pirti par atsevišķu samaksu. Info:  +371 29116567 (Aldis J.)
Guļvietu rezervēšana:  +3718 25458444 ("Šķilu" saimniece)

.

AKTUALITĀTES
IZMAIŅAS AA GRUPU
DARBĪBĀ
Grupa “Dialogs” (Rīga) ir pārtraukusi darbību.
Grupai “Saule” (Sigulda) ceturtdienās sapulces vairs nenotiek, grupa pulcējas tikai svētdienās plkst. 14.
“Vidrižu ielas grupa” (Rīga) uz
laiku (iespējams, līdz septembra
beigām) apturējusi darbību.
Rēzeknes AA grupas sapulces
tagad notiek Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 151 (ieeja no sāniem pa
āra trepītēm) katru sestdienu no
plkst. 11 līdz 13.
AA grupas “Sauleskalns” sapulces notiek Talsos, Kalna ielā 4 (ieeja no parka puses), trešdienās no
plkst. 19 līdz 21.
***
AA birojs ir sazvanāms darba
dienās 9.00-17.00
(trešdienās 9.00-19.00),
bet apmeklētāji tiek gaidīti:
pirmdienās 13.00–17.00
trešdienās 15.00–19.00
piektdienās 9.00–13.00
Rīgā, Baltajā ielā 7-507
Tālrunis: 67333523
***
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.
Zvanot uz
AA informatīvo tālruni

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

PALDIES PAR ZIEDOJUMIEM APRĪLĪ UN MAIJĀ!
APRĪLĪ
Grupu ziedojumi
Jauniešu grupa
5 eiro
Ludzas AA
5 eiro
“Sauleskalns”, Talsi
20 eiro
“Apziņa”, Rīga
70 eiro
“Lāsīte”, Ventspils
10 eiro
“Dārza grupa”, Rīga
30 eiro
“Izvēle”
5 eiro
“Dzintarlāse”, Liepāja
10 eiro
“Avots”, Ogre
75 eiro
“Oāze ”, Rīga
40 eiro
“Atziņa”, Dobele
10 eiro
“Magnēts”, Jelgava
10 eiro
“Vindava”, Ventspils
20 eiro
“Imanta”, Rīga
170 eiro
“Nadezda”, Rīga
20 eiro
Skype grupa
10 eiro
“12 un 12”, Rīga
20 eiro
“Sākums”, Jelgava
15 eiro
“Krustceles”, Ķekava
40 eiro
“Ausma”, Tukums
150 eiro
“Atkarīgie”, Jelgava
20 eiro
“Sala”, Salaspils
30 eiro
“S.O.S.”, Krāslava
5,99 eiro
“Sākums”, Jelgava
15 eiro
“Mazie brāļi”
5 eiro
“Piena ceļš”, Stende
100 eiro
“Pagrieziena punkts”, Rīga 5 eiro
“Atrisinājums ir” (no Lielās grāmatas studiju sapulcēm), Ikšķile
100 eiro
Anonīms ziedojums
10 eiro
Skaidrības jubilejas ziedojumi
Normunds no Rīgas
19 eiro
Normunds no Stendes
6 eiro
Ivita no Stendes
4 eiro
Pēteris no Stendes
3 eiro
Ainārs no Jelgavas
12 eiro
Mērķziedojums
“Apziņa”, Rīga – vēsts nešanai cietumos
31,40 eiro
“Rīta grupa”, Rīga – vēsts nešanai
cietumos
15 eiro
Kopā februārī 1061,39 eiro

MAIJĀ
Grupu ziedojumi
“Plostnieks”, Jelgava
10 eiro
“Dārza grupa”, Rīga 227,47 eiro
“Imanta”, Rīga
20 eiro
“Apziņa”, Rīga
100 eiro
“Sauleskalns”, Talsi
20 eiro
Ludzas grupa
5 eiro
Jauniešu grupa
5 eiro
“Lāsīte”, Ventspils
10 eiro
“Možums”, Balvi
10 eiro
“Ausma”, Tukums
150 eiro
“Nadezda”, Rīga
10 eiro
“Sākums”, Jelgava
15 eiro
“Oāze ”, Rīga
40 eiro
“12 un 12”, Rīga
20 eiro
“Krustceles”, Ķekava
40 eiro
“Magnēts”, Jelgava
10 eiro
“Rīta grupa”, Rīga
10 eiro
“Pagrieziena punkts”, Rīga 5 eiro
Skype grupa
10 eiro
“Atziņa”, Dobele
10 eiro
“Sala”, Salaspils
20 eiro
“Atkarīgie”, Jelgava
20 eiro
“Avots”, Ogre
10 eiro
“Atrisinājums ir”, Ikšķile 50 eiro
“S.O.S.”, Krāslava
5,99 eiro
“Piena ceļš”, Stende
100 eiro
Konferences dalībnieki par literatūru
271,50 eiro
Individuāli ziedojumi
Andris L.

Skaidrības jubilejas ziedojumi
Andriz Ž.
20 eiro
Mērķziedojumi
“Rīta grupa”, Rīga – vēsts nešanai
cietumos
7 eiro
Andris L. – Bērnu aukļu algošanai
vasaras nometnē
30 eiro
Kopā maijā 1301,96 eiro

SVEICAM JUBILĀRUS!

Sveicam arī tos, par kuriem grupas nesniedza ziņas!

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

50 eiro

APRĪLIS
Maija no Rīgas – 4 gadi
Kristīne no Jēkabpils – 6 gadi
Ļubova no Jēkabpils – 2 gadi
Anna no Rīgas – 7 gadi
Kārlis no Rīgas – 5 gadi
Aksels no Rīgas – 10 gadi
Viktors no Rīgas – 8 gadi
9

MAIJS
Inga R. no Rīgas – 4 gadi
Andris Ž. no Rīgas – 20 gadi
Dzintra no Rīgas – 26 gadi
Astrīda no Rīgas – 8 gadi
Juris no Rīgas
– 26 gadi
Ģirts no Rīgas
– 3 gadi
Sergejs no Ventspils -15 gadi
Irina no Ventspils - 13 gadi

