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2016. gada Kalpošanas konferences  

(Latvijas AA grupu pārstāvju sapulces) 

DARBA KĀRTĪBAS PROJEKTS 

 

Norises laiks: 2016. gada 23.–24. aprīlis  

Norises vieta: Mālpils profesionālā vidusskola, Pils iela 14, Mālpils, Mālpils novads 

 

Konferences tēma: Piektā tradīcija 
“Katrai AA grupai ir viens galvenais mērķis – nest vēsti alkoholiķiem, kas joprojām 

cieš.” 

 

Konferences vadītājs Uldis B. (Sigulda) 

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

 

Komiteju vadītāji 2016. gada Latvijas AA Kalpošanas konferencē: 
- Finanšu komiteja – vada Lauris (Rīga), vietnieks Alvis (Salaspils) 

- Apvienotā Literatūras komitejas, Dienesta izdevuma “Vīnoga” un 

Mājaslapas internetā darba grupas komiteja – vada Ivars B. (Bauska), 

vietnieks Jurģis (Mālpils) 

- Saietu komiteja – vada Normunds Be. (Talsi), vietniece Dana (Rīga) 

- Apvienotā Sakariem ar sabiedrību, Sadarbībai ar profesionāļiem un Vēsts 

nešanas koordinēšanas komiteja – vada Kristīne B. (Jēkabpils), vietnieks 

Mihails (“Vibor”, Rīga) 

 

SESTDIEN, 23. APRĪLĪ 
 

10.00–11.00 Reģistrācija, kafija, uzkodas 

 

11.00–11.20 Pirmā kopējā sēde 
 

Latvijas AA kopējā lūgsna 

 

AA 12 tradīciju un 12 Kalpošanas koncepciju nolasīšana 

 

Dienesta vadītāja uzruna (par delegātu atbildību, organizatoriskie jautājumi) 

 

Sekretariāta ziņojums par reģistrāciju, mandātu skaitu un to izmantošanu (~ 3 

min.) 

 

Balsu skaitīšanas komisijas vēlēšanas (grupu pārstāvji izvirza vismaz trīs 

kandidātus no sava vidus, balsis skaita sekretariāts) 

 

11.20-11.25 Pārtraukums 

Tā laikā balsu skaitīšanas komisija kopā ar sekretariāta vadītāju slēgtā sēdē:  

 ievēl vadītāju  

 sadala zonas zālē, 

 pārrunā ar sekretariāta vadītāju darba procesu. 
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11.25–12.30 Pirmās kopējās sēdes turpinājums 
 

Darba kārtības apstiprināšana (~ 5 min.) – ziņo Dienesta vadītājs 

 

Biroja, Dienesta komiteju un darba grupu ziņojumi par paveikto darbu (~5 min. 

katrs) 

 

Latvijas AA novērotāju ziņojumi par dalību kalpošanas sanāksmēs ārvalstīs 

 

Iespēja “nelielo” un nesen izveidoto AA grupu pārstāvjiem pastāstīt par grupas 

dzīvi 

  

Informācija grupu pārstāvjiem par darbu komitejās 

 

12.30–13.00 Kafijas pauze 

 

13.00–14.00 Darbs Konferences komitejās  
 

Finanšu komiteja. Vada Lauris (Rīga), vietnieks Alvis (Salaspils) 

 

1. Darba kārtības apstiprināšana 

2. Dienesta finansista ziņojums par 2015. gada budžeta izpildi. 

3. Dienesta komiteju un Biroja pārstāvju 2016. gada budžeta plāna/pieprasījuma 

savai komitejai pamatojums (var notikt pirms konferences) 

4. 2016. gada budžeta plāna saskaņošana un apstiprināšana. 

5. Rotācija dienestā. 

Priekšlikums: visas Dienesta komitejas sastāv no divām vai trīs personām, un 

katru gadu rotē viena no tām.  

6. Dienesta finanšu komitejas saglabāšana divu personu sastāvā vai paplašināšana 

līdz trīs personām. 

7. Balsošana Dienesta sapulcēs. 

Priekšlikums: balsstiesības – tikai Kalpošanas konferencē ievēlētām Dienesta 

amatpersonām. 

8. Grupu pārstāvju dalīšanās pieredzē par: 

a) grupu finanšu uzskaiti, izlietojumu, atskaiti; 

b) attieksmi, pieredzi saistībā ar mērķa ziedojumiem. 

9.  Cik procentuāli lielu summu no ieņēmumiem tērējam Piektajai tradīcijai 

(grupu pārstāvju pieredze)? 

 

10. Ko grupas gribētu zināt par Dienestu, Biroju, Dienesta finanšu komiteju. 

11. Ieviest jaunu mērķa ziedojumu “Ziedojums starptautisku Kalpošanas 

konferenču apmeklēšanai”. 

12. Nākamā gada Kalpošanas konferences Finanšu komitejas vadītāja un 

vietnieka vēlēšanas. 

13. Nākamā gada Kalpošanas konferences Finanšu komitejā apspriežamie 

jautājumi. 

  



3 

 

Apvienotā Literatūras komitejas, Dienesta izdevuma “Vīnoga” un Mājaslapas 

internetā darba grupas sanāksme. Vada Ivars B. (Bauska), vietnieks Jurģis (Mālpils) 

1. Darba kārtības apstiprināšana 

2. “Grupas sekretāra rokasgrāmatas” teksta apstiprināšana. 

3. Par bukleta “Grupas pārstāvis” izdošanu (ar tulkojuma prezentāciju). 

4. Par speciāla bukleta izdošanu jauniešiem (ar tulkojuma prezentāciju). 

5. Pievilcīga izdales materiāla veidošana jaunatnācējam – “Jaunatnācēja 

komplekta” izveides gaita (informē Uldis D.). 

6. “Vīnogas” izplatīšana ārpus AA – bibliotēkās, ieslodzījuma vietās, sociālajās 

iestādēs. 

7. Materiālu par sponsorēšanu tulkošana un publicēšana (izzinot citu valstu 

pieredzi – uzklausām Polijas AA novērotājus). 

8. Informācija par grupu iespējām nogādāt AA literatūru bibliotēkām. 

9. Informācija par komitejas budžeta pieprasījumu. 

10. Rotācija Dienestā (Priekšlikums: visas Dienesta komitejas sastāv no divām vai 

trīs personām, un katru gadu rotē viena no tām). Balsošana Dienesta sapulcēs 

(Priekšlikums: balsstiesības – tikai Kalpošanas konferencē ievēlētām Dienesta 

amatpersonām). 

11. Nākamā gada komitejas vadītāja un vietnieka ievēlēšana. 

12. Materiāla izveide vai tulkošana par anonimitātes saglabāšanu interneta vidē. 

13. Nākamajā Kalpošanas konferences komitejā apspriežamie temati. 

 

Saietu komitejas sēde. Vada Normunds Be. (Talsi), vietniece Dana (Rīga) 

 

1. Darba kārtības apstiprināšana 

 

2. Par 2016. gada AA vasaras nometnes un rudens jubilejas saieta programmām, 

tāmēm (ziņo Valdis B. un Dana). 

3. Priekšlikumi par 2017. gada saietu norises vietu, to iespējamo maiņu, aicinot 

jau pirms Konferences (līdz š.g. 1. aprīlim) iesniegt konkrētus piedāvājumus 

apspriešanai. 

4. Grupu rīkoti pasākumi, Kurzemes reģiona pieredze (ziņo kāds no Kurzemes 

reģiona). 

5. Kā piesaistīt kalpotājus Saietu organizēšanā (grupu pārstāvju pieredze). 

6. Ieteicamie kandidāti Dienesta Saietu komitejas vadītāja amatam (papildu 

Dienesta ieteiktajai kandidatūrai). 

7. Nākamā gada Kalpošanas konference: 

 komitejas vadītāja un vietnieka vēlēšanas, 

 nākamgad apspriežamie temati (Sestā tradīcija),  

 iespējamās norises vietas. 

8. Rotācija Dienestā.  

Priekšlikums: visas Dienesta komitejas sastāv no divām vai trīs personām, un 

katru gadu rotē viena no tām. 

9. Balsošana Dienesta sapulcēs.  
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Priekšlikums: balsstiesības – tikai Kalpošanas konferencē ievēlētām Dienesta 

amatpersonām. 

 

Komiteju Sakariem ar sabiedrību, Sadarbībai ar profesionāļiem un Vēsts 

nešanas koordinēšanai apvienotā sēde. Vada Kristīne B. (Jēkabpils), vietnieks 

Mihails (“Vibor”, Rīga) 

 

 

1. Darba kārtības apstiprināšana 

2. Vēsts nešana Latgales reģionā: 

 a) informatīvās tikšanās ar sociālajiem darbiniekiem (ziņo Aivars E.); 

 b) sadarbība ar garīdzniekiem Latgalē (ziņo Māris Ķ.). 

3. Kā iedrošināt alkoholiķi atnākt uz AA mazpilsētā (pieredze, ieteikumi). 

 

4. AA sapulču norise cietumos. 

5. Mūsu iespējas plašsaziņas līdzekļos Vienpadsmitās tradīcijas garā (ziņo Aivars 

E.) 

6. Par jaunām vizītkartēm  Sadraudzībai un grupām (ziņo komitejas pārstāvis) 

7. Komitejas budžeta pieprasījuma pamatojums. 

8. Nākamā gada Kalpošanas konference: 

 komitejas vadītāja un vietnieka vēlēšanas, 

 nākamgad apspriežamie temati (Sestā tradīcija),  

 iespējamās norises vietas. 

9. Rotācija Dienestā. 

 Priekšlikums: visas Dienesta komitejas sastāv no divām vai trīs personām un 

katru gadu rotē viena no tām. 

10. Balsošana Dienesta sapulcēs. 

Priekšlikums: balsstiesības – tikai Kalpošanas konferencē ievēlētām Dienesta 

amatpersonām. 

 

 

 

14.00–15.00 Pusdienas 

15.00–16.30 Darbs komitejās (turpinājums) 
16.30–17.00 Kafijas pauze 

 

17.00–18.30 Darba grupa par Piekto tradīciju ar Polijas AA novērotāju pieredzi: 

“Katrai AA grupai ir viens galvenais mērķis – nest vēsti alkoholiķiem, kas 

joprojām cieš” (vada Uldis D. vai Monvīds D.)  
 

Jautājumi apspriešanai: 

1. Vai es kādreiz izvairos, sakot “Es neesmu grupa, tādēļ šī tradīcija uz mani 

neattiecas”? 

2. Vai es vēlos noteikti paskaidrot jaunatnācējam par AA palīdzības robežām 

pat tad, ja viņš ir dusmīgs uz mani par to, ka neaizdodu viņam naudu? 

3. Vai es šodien uzbāžos kādam AA biedram, lai gūtu labvēlību vai atlīdzību 

tikai tāpēc vien, ka es taču esmu viņa paziņa alkoholiķis? 
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4. Vai es esmu gatavs Divpadsmitā soļa darbam ar nākamo jaunatnācēju, 

neskatoties uz to, ko no tā iegūšu? 

5. Vai es palīdzu savai grupai jebkurā veidā, kādā es varu piepildīt šo grupas 

galveno mērķi? 

6. Vai es atceros, ka arī AA vecbiedri var būt alkoholiķi, kuri joprojām cieš? 

Vai es cenšos gan viņiem palīdzēt, gan mācīties no viņiem? 

 

19.00–20.00 Vakariņas 

 

AA sapulce pēc pašu iniciatīvas 
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SVĒTDIEN, 24. APRĪLĪ 
 

7.30–8.15 Brokastis 

 

8.30–10.30 Otrā kopējā sēde 
Konferences komiteju rekomendācijas Konferencei un AA grupu darbam (pa 10 

min. katrai komitejai) 

“Grupas sekretāra rokasgrāmatas” teksta apstiprināšana (ja to rekomendē 

Konferences Literatūras komiteja) 

Ziņojums par Konferences tāmi, tā apstiprināšana un ziedojumu vākšana 

Konferences izdevumu segšanai (ziņo Uldis B., Sigulda) 

Revīzijas komitejas atskaite 

Revīzijas komitejas vēlēšanas 

Laiks grupu pārstāvju jautājumiem (vismaz 30 min.) 

10.30–11.00 Kafijas pauze 

11.00–12.30 Otrās kopējās sēdes turpinājums 
2015. gada budžeta izpildes apstiprināšana 

2016. gada budžeta apstiprināšana 

Lēmuma pieņemšana par Latvijas pārstāvniecību un delegāta (-u) ievēlēšana 

Pasaules Kalpošanas sanāksmē 2016. gada rudenī Ņujorkā 

Latvijas novērotāju ievēlēšana Polijas Kalpošanas konferences apmeklēšanai 

2016. gada rudenī 

Dienesta amatpersonu vēlēšanas: 

 Finanšu komitejas vadītāja vietnieks 

 Saietu darba grupas vadītājs 

 Komitejas sadarbībai ar profesionāļiem vadītājs 

 Komitejas sakariem ar sabiedrību vadītājs 

 “Vīnogas” redaktors un tā vietnieks 

 Dienesta vadītāja vietnieks 

Nākamās Konferences vadītāja un vietnieka vēlēšanas (grupas virza savus 

kandidātus) 

 

13.00–14.00 Noslēguma sesija 
Konferences vadītāja uzruna 

Novērotāju no Polijas AA dalīšanās iespaidos 

Grupu pārstāvju viedokļi par Konferenci 

Latvijas AA kopējā lūgsna (kopējais aplis) 

 

14.00–15.00 Pusdienas 

 


