
2018. gada Kalpošanas konferences 
(Latvijas AA grupu pārstāvju sapulces)

DARBA KĀRTĪBAS PROJEKTS

Norises laiks: 2018. gada 17.–18. marts

Norises vieta: Mālpils profesionālā vidusskola Pils ielā 14, Mālpilī, Mālpils novadā

Konferences tēma: Septītā tradīcija 
Katrai AA grupai pilnībā sevi jāuztur, nepieņemot ziedojumus no ārpuses.

Konferences vadītājs: Atis (Cēsis)
Konferences vadītāja vietnieks: Andris (Ventspils)

SESTDIENA  

10.00–11.00 Reģistrācija, kafija, uzkodas

11.00–11.20 Pirmā kopējā sēde

Latvijas AA kopējā lūgsna (5 min.)
Vienotības deklarācija:

         Mums ir šādi pienākumi pret AA nākotni:
         Likt mūsu kopējo labklājību pirmajā vietā;
         Saglabāt mūsu Sadraudzības vienotību.
         Jo no AA vienotības ir atkarīga mūsu dzīve...
         Un arī jaunatnācēja dzīve.

AA 12 tradīciju un 12 kalpošanas koncepciju nolasīšana (5 min.) Atis (Cēsis), Andris
(Ventspils) 
Dienesta vadītāja uzruna (par delegātu atbildību, organizatoriskie jautājumi) (5 min.) 
Sekretariāts iesniedz ziņojumu par reģistrāciju, mandātu skaitu, grupas kopumā.
Mandāti, balsošana. Ziņo Atis.
Balsu  skaitīšanas  komisija  (grupu  pārstāvji  izvirza  vismaz  trīs  kandidātus  no  sava
vidus) (7 min.)

11.20–11.25 Laiks balsu skaitīšanas komisijai.

      Balsu skaitīšanas komisija: 
● ievēl vadītāju, 
● sadala zonas zālē
Pirms katras balsošanas pārskaita  mandātu skaitu.  Balso tikai grupas reģistrēts
delegāts.

11.25–12.30 Pirmās kopējās sēdes turpinājums

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

 Statūtu grozījumu prezentācija (Uldis D., Kornēlija)



 Jautājumi.

 Statūtu grozījumu apstiprināšana balsojot.

 Statūtu darbība pārejas periodā (Kornēlija)

 Balsošana par pārejas perioda noteikumiem.

Dienesta  komiteju  un  darba  grupu ziņojumi  par paveikto  darbu  izdales  materiālos
mapē.

  Jautājumi.
  Biroja vadītāja atskaite, izdevums „AA Vēstis” (biroja vad.Aksels)
  Vīnogas jaunās koncepcijas prezentācija (Vīnogas redkolēģija 15min)

  Par  Konferences  kalpošanas  darba  grupas  izveidošanas  nepieciešamību
(Raimonds L. 5 min)

  Informācija grupu pārstāvjiem par tālāko šodienas darbu, darba grupu norises
vietām u.c. organizatoriskajiem jautājumiem. Atis (5min.)

12.30–13.00 Kafijas pauze

13.00–14.00 Konferences darba grupas (darba kārtība mapēs)

13.00- 14.00 Darbnīca par kalpošanu (Kā darbojas Latvijas AA struktūra un kā Tu vari
iesaistīties  tajā?  (Zāle.  Tiek  piedāvāts  piedalīties  tiem,  kas  konferencē
piedalās bez balsstiesībām un/vai pirmo reizi) (Uldis D.) 

14.00–15.00 Pusdienas

15.00–16.30 Darba grupas (turpinājums)

15.00- 16.30 Darbnīca par kalpošanu (turpinājums)

16.30–17.00 Kafijas pauze

17.00–18.30 Darbnīca par Septīto tradīciju (Zāle) (Uldis D.)

17.00–18.30 Darbnīca: AA vēsts  nešanas īpatnības Latvijas cietumos - plusi un mīnusi.
(Darbs klasē ar Polijas pārstāvju dalību) Tatjana

19.00–20.00 Vakariņas

20.15–21.30 Konferences turpinājums (Zāle)

 Kalpošanas konferences nozīme un grupu pārstāvju loma tajā. Saikne starp 
Dienestu un AAgrupam. AA grupas pārstāvja apraksts (Uldis D.)



SVĒTDIEN  A  

7.30–8.15 Brokastis

8.30–10.15 Otrā kopējā sēde

● Konferences  darba  grupu  rekomendācijas  Konferencei  un  AA  grupu
darbam (10 min. katrai komitejai, kopā 40 min – 50 min.) (apm. līdz 9:30)
(Ja  rodas  jautājumi  darba  grupās,  kur  vajadzīga  balsošana  konferencē,  darba
grupa rakstiski sagatavo rekomendāciju konferences vadītājam - uz balsošanu.)

● Ziedojumu vākšana Konferences izdevumu segšanai (5 min.) 
● Latvijas  delegātu  Kornēlijas  un  Aksela  atskaite  par  gūto  pieredzi  Eiropas

Kalpošanas sanāksmē 2017. gada rudenī Jorkā. (10 min.) 
● Latvijas  novērotāju  Mudītes  un  Oresta  atskaite  par  dalību  Polijas  Kalpošanas

konferencē 2017. gada rudenī (10 min.) 
● Par balsstiesībām Dienestā
● Pirmā termiņa delegāta vēlēšanas uz Pasaules Kalpošanas sanāksmi (5 min)
● Polijas Kalpošanas konferences novērotāju ievēlēšana (10 min.)
● Dalīšanās par pateicību kalpošanā

10.15-10.45 pārtraukums
10.45–13.00 Otrās kopējās sēdes turpinājums

 Attīstības darba grupa (padarītais, plānotais) (10min) (Uldis)
 Revīzijas komisijas atskaite (10 min.)
 Ziņojums  par  2017.  gada  budžeta  izpildi  (10  min)  (ziņojuma  apstiprināšana

balsojot)
 2018. gada budžeta apstiprināšana (25 min.) (balsojums)
 Vēlreiz par Konferences kalpošanas darba grupas sastāvu un pienākumiem. (5

min.) (Raimonds L.)
● 2019.  gada  konferences  vadītāja,  vietnieka  un  protokolista  vēlēšanas  (grupas

virza savus kandidātus) (10 min.)
● Par rotācijas kārtību Dienestā (10 min.) (Orests)
● Dienestam bija rekomendācija izveidot Nominācijas komiteju (ir izveidota,  bet

darbu nav sākusi, Raimonds prezentē aprakstu) (5 min.)
● Dienesta amatpersonu vēlēšanas:

● Finanšu komitejas vadītāja un vietnieka vēlēšanas (10 min.) 
● Vēsts nešanas cietumos komitejas vadītāja un vietnieka vēlēšanas (10 min.)

(kandidāti: Tatjana no Olaines, vietn. Kristīne no Jēkabpils) 
● Revīzijas komisija 
● Iespējama 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



KONFERENCES DARBA GRUPU DARBA KĀRTĪBA

Apvienotās konferences darba grupas par literatūru, Dienesta izdevuma „Vīnoga”
un interneta mājaslapas darba grupa

Darba grupas vadītājs – Uģis (Tukums), vadītāja vietnieks – Dzintars (Rīga, „Rīta grupa”).

Darba kārtība:
 Protokolista ievēlēšana.
 Darba kārtības apstiprināšana.
 Par darba grupas nosaukuma „Apvienotā darba grupa par literatūru un Dienesta 

izdevumu „Vīnoga” un funkciju maiņu, izslēdzot interneta mājaslapu.
 Atsauksmes par „Vīnogas” jauno koncepciju. Vai tā tiek atbalstīta darba grupā?
 Balsstiesību piešķiršana Dienestā Eiropas un pasaules kalpošanas delegātiem un

biroja vadītājam (rekomendācija konferencei).
 Aplikācijas izstrādāšana grāmatai „Ikdienas pārdomas”, lai tie, kas vēlas, var 

lasīt katru dienu AA ikdienas pārdomas telefonā.
 E-grāmatu koncepcija: grāmatu digitalizēšana; vai, iegādājoties grāmatu, 

nepieciešams paralēli paredzēt iespēju saņemt elektronisko grāmatas versiju; vai
lietderīgi tirgot grāmatu elektroniskās versijas nesaistīti ar drukātās versijas 
iegādi.

 Vai ir nepieciešama AA drukāto materiālu (grāmatu, bukletu u.tml.) 
vizualizācija, piemēram, komikss jauniešiem? Vai nepieciešams radīt īpašus 
produktus, t. sk. cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, – piemēram, grāmatu un 
bukletu, kā arī citu informatīvo materiālu audio ierakstus, informācijas 
sagatavošanu „vieglā valodā”?

 Par vēsts nešanas plakāta jaunas versijas sagatavošanu.
 Nākamā gada Latvijas AA Kalpošanas konferences darba grupas vadītāja un 

vietnieka vēlēšanas.
 Grupu pārstāvju interesējošo jautājumu izskatīšana / dalīšanās pieredzē (ja 

paliek brīvs laiks).

* Ja darba grupās rodas jautājumi, kur vajadzīga balsošana konferencē, darba grupa
sagatavo rekomendāciju konferences vadītājam rakstiski uz balsošanu

http://t.sk/


Saietu darba grupa

           
Saietu darba grupas vadītājs – Dzintars, vietnieks – Helmuts. 

Darba kārtība:
 Darba grupas protokolista ievēlēšana.
 Darba kārtības apstiprināšana.
 2017. gada vasaras nometne.
 2018. gada vasaras nometne.
 Par vecāku atbildību bērnu pieskatīšanā vasaras nometnē. Vai ir nepieciešamas 

bērnu pieskatītājas?
 Vietas maiņa? 
 Nepieciešams pārskatīt 2007. gada lēmumu par apaļo jubileju saietu rīkošanu 

Rīgā un citās Latvijas pilsētās. Vai nepieciešams pārbalsot?
 Atsauksmes par „Vīnogas” jauno koncepciju. Vai tā tiek atbalstīta darba grupā?
 Balsstiesību piešķiršana Dienestā Eiropas un pasaules kalpošanas delegātiem un

biroja vadītājam (rekomendācija konferencei).
 Nākamā gada Latvijas AA Kalpošanas konferences darba grupas vadītāja un 

vietnieka vēlēšanas.

* Ja darba grupās rodas jautājumi, kur vajadzīga balsošana konferencē, darba grupa 
sagatavo rekomendāciju konferences vadītājam rakstiski uz balsošanu.



Darba grupa sakariem ar sabiedrību, sadarbībai ar profesionāļiem un vēsts nešanai
cietumos un ārstniecības iestādēs

      
Darba grupas vadītājs – Andis (Līgatne), vietnieks – Tatjana.

Darba kārtība:
 Protokolista ievēlēšana.
 Darba kārtības apstiprināšana.
 Grupu sadarbība ar sociālajiem dienestiem: pieredze un iespējas.
 Informācijas par AA ievietošana pašvaldību interneta mājaslapās: pieredze un 

ierosinājumi.
 Komitejas nosaukuma precizēšana (esošais nosaukums „Vēsts nešanas komiteja 

cietumos un ārstnieciskās iestādēs”; mainīt uz „Vēsts nešanas komiteja 
cietumos”).

 Sākt sadarbību ar Valsts probācijas dienestu. Priekšlikums: likt parakstu, kas 
apliecina cilvēka klātbūtni AA sapulcē. Izmēģināt Olainē, un uzkrāt pieredzi 
līdz konferencei 2019. gadā.

 „Rozā kastes” izmantošana AA pasākumos. (Atļaut AA pasākumos izmantot 
atsevišķas krājkasītes ar mērķa ziedojumu „Vēsts nešanai cietumos”.)

 Atsevišķas konferences nepieciešamība par AA cietumos (debates ar cietumu 
pārstāvjiem).

 "Vēsts nešanas komiteja cietumos" vadītāja un vietnieka izvēle: Vadītāja – 
Tatjana (Olaine), vietniece – Kristīne (Jēkabpils).

 Atsauksmes par „Vīnogas” jauno koncepciju. Vai tā tiek atbalstīta darba 
grupā?

 Balsstiesību piešķiršana Dienestā Eiropas un pasaules kalpošanas delegātiem 
un biroja vadītājam (rekomendācija konferencei).

 Nākamā gada Latvijas AA Kalpošanas konferences darba grupas vadītāja un 
vietnieka vēlēšanas.

* Ja darba grupās rodas jautājumi, kur vajadzīga balsošana konferencē, darba grupa 
sagatavo rekomendāciju konferences vadītājam rakstiski uz balsošanu.



Finanšu darba grupa

2018. gada Kalpošanas konferences Finanšu darba grupas vadītājs – Guntis (tālr. 28601531), 
vadītāja vietnieks – Valters (tālr. 29468820).

Darba kārtība:
 Darba grupas protokolista ievēlēšana.
 Darba kārtības apstiprināšana.
 Dienesta finansista ziņojums par 2017. gada budžeta izpildi.
 2018. gada budžeta plāna saskaņošana. 
 Dalības maksa AA sadraudzības pasākumos.
 Finanšu aprite tikai finanšu komitejā (viss, kas saistīts ar AA naudas 

līdzekļiem).
 Revīzijas komisijas izvirzītie jautājumi Finanšu komisijas darba grupā un 

ierosinājumi balsošanai 2018. gada Konferencē:
 Balsot par to, ka AA finanšu jautājumos pārstāv AA Dienesta vadītājs un/vai

vietnieks (pēc statūtiem – valde). 
 Balsot  par  tiem amatiem,  kam ir  pieeja  bankas  kartēm,  kontiem un  bankas

informācijai (tie varētu būt – valde, birojs, finanšu komitejas vad. un vietn.). 
 Atsauksmes par „Vīnogas” jauno koncepciju. Vai tā tiek atbalstīta darba grupā?
 2018. gada budžeta plāna apstiprināšana.
 Balsstiesību piešķiršana Dienestā Eiropas un pasaules kalpošanas delegātiem un

biroja vadītājam (rekomendācija konferencei).
 Nākamā gada Latvijas AA Kalpošanas konferences Finanšu darba grupas 

vadītāja un vietnieka vēlēšanas.
 Grupu pārstāvjus interesējošo jautājumu izskatīšana / dalīšanās pieredzē (ja 

paliek brīvs laiks).

* Ja darba grupās rodas jautājumi, kur vajadzīga balsošana konferencē, darba grupa 
sagatavo rekomendāciju konferences vadītājam rakstiski uz balsošanu.
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