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2019.gada Kalpošanas konferences 

(Latvijas AA grupu pārstāvju sapulces) 

 

DARBA KĀRTĪBAS PROJEKTS 

 

Norises laiks: 2019. gada 16.–17. marts 

Norises vieta: Kandavas Internātvidusskola, Talsu ielā 18A, Kandavā 

 

Konferences tēma: Astotā tradīcija 

Anonīmajiem alkoholiķiem vienmēr jāpaliek neprofesionāliem, taču mūsu centri var pieņemt 

algotus darbiniekus. 

 

Konferences vadītājs: Andris (Ventspils) 

Konferences vadītāja vietniece: Kristīne (Straupe) 

 

SESTDIENA 
 

09.30–11.00 Reģistrācija, kafija un uzkodas 

 

11.00–11.30 Konferences atklāšana 
 

Latvijas AA kopējā lūgsna 

 

Vienotības deklarācija (teksts uz ekrāna): 

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 jaunatnācēju dzīvības. 

 

 Konferences vadītāja uzruna (par grupu pārstāvju atbildību un pienākumiem) – Andris (5 

min) 

 

 Dienesta vadītājas uzruna (par dienesta darbu 2018.gadā, par dienesta sēdēs izskatīto 

jautājumu un pieņemto lēmumu publicēšanu “AA Vēstīs”, jautājums par Pasaules delegātu 

balsošanu Dienesta sēdēs ir atlikts līdz Latvijas AA Konferences Hartas pabeigšanai un 

apstiprināšanai konferencē, informācija par biroja vadītāja maiņu, iepazīstināšana ar 

novērotājiem no Polijas un Lietuvas, iepazīstināšana ar Dienesta sastāvu, konferences 

protokolista ievēlēšana, izturības novēlējumi grupu pārstāvjiem) - Mudīte (10 min.)  

 

 Sekretariāta ziņojums par reģistrāciju, mandātu skaitu, grupām kopumā – Irēna, Dace (5 min) 

 

11.30–11.45 Laiks balsu skaitīšanas komisijai – Andris (5 min) 

 

Mandāti, balsošanas procedūra (konference ir lemtspējīga, ja ieradušies vairāk kā puse no 

Latvijas AA grupu pārstāvjiem, lēmumu konferencē var pieņemt ar 2/3 no balsstiesīgajiem grupu 

pārstāvjiem, atstājot zāli - mandāts jānodod balsu skaitīšanas komisijai).   



2 
 

 

Konferencē balso tikai reģistrēts grupu pārstāvis ar mandātu!  

Grupu pārstāvju funkcijas AA struktūrā un atbildība – informācijas apmaiņa starp savu 

grupu, citām grupām un Dienestu. Paust viedokli un pieņemt lēmumu grupas vārdā, 

informēt grupu par notiekošo Konferencē. 

 Lūgums balsstiesīgajiem grupu pārstāvjiem VISIEM PALIKT LĪDZ KONFERENCES 

NOSLĒGUMAM, jo grupas biedri uzticējuši grupas pārstāvim pieņemt lēmumu Latvijas 

AA Konferencē visu grupas biedru vārdā!  

 Lūgums grupu pārstāvjiem neatstāt zāli (iespēju robežās) un piedalīties visu jautājumu 

risināšanā. 

 

Atgādinājums – atkarībā no grupu pārstāvju pieņemtajiem lēmumiem ir atkarīga AA 

nākotne Latvijā, mūsu un mūsu AA biedru dzīves un cilvēku dzīves, kuri joprojām cieš! 

 

 Ievēl balsu skaitīšanas komisiju no konferences dalībniekiem, kuriem nav balsstiesību 

        (3 kandidātus; balsu skaitīšanas komisijas vadītāju – kandidāts Pjotrs) (5 min) 

 

 Balsu skaitīšanas komisija pirms katras balsošanas pārskaita mandātu skaitu (5 min)  

● sadala zonas zālē 

 pārskaita mandātus  

 

2019.gada Latvijas AA Kalpošanas konference var būt atklāta, ja ieradušies vairāk kā puse 

no Latvijas AA grupu pārstāvjiem! 

 

11.45–12.30 Pirmā kopējā sēde  

 

 Konferences norises organizatoriskie jautājumi, darba kārtība (informācija par darba grupu    

norises vietām, balsot darba grupās var visi,  informācija par labierīcībām, smēķēšanas vietu) 

– Kristīne (5 min) 

 

 Astotā tradīcija: Anonīmajiem alkoholiķiem vienmēr jāpaliek neprofesionāliem, taču mūsu 

centri var pieņemt algotus darbiniekus – par biroja darbu – Aksels, Irēna (10 min) 

 

 Biedrības “Anonīmo Alkoholiķu Sadraudzība” apstiprinātie statūti – būtiskais: 

neizdevās apstiprināt “grupas” kā biedrus. Izdevās apstiprināt “4.1. Biedrības biedri ir 

fiziskas personas, kas apvienojas AA grupās (turpmāk – AA grupu dalībnieki)” – Kornēlija 

(5 min) 

 

 “Vīnoga” – vai “Vīnoga” ir vajadzīga un kā popularizēt tās iegādi? “Vīnogas” izdošanas 

izmaksas šobrīd ir ar mīnusa zīmi – 360 EUR. “Vīnogas” formāts ir lielisks vēsts nešanas 

instruments -  Ivars (10 min) 

 

 Grupu iesūtīto jautājumu būtība, kuros rekomendē balsojumu konferencē:  
1. Kas ir AA pasākums? – Orests (10 min prezentācija + 5 min jautājumi no grupu pārstāvjiem) 

Pirmā tradīcija – Mūsu kopējai labklājībai jābūt pirmajā vietā (…) – Mums nevajadzētu kā 

indivīdiem kaut ko darīt un saukt to par AA pasākumu, neatkarīgi, vai tā ir sadarbība ar 

iestādēm vai pasākumu rīkošana. Mēs to varam darīt, ja mūs tam ir pilnvarojusi un mēs esam 

atbildīgi Grupai, Konferencei vai Dienestam. 

AA Dienesta rīkotie pasākumi: Grupu pārstāvju Konference, Latvijas AA jubileja, Vasaras 

nometne. 

AA Grupu rīkotie pasākumi: Grupu jubilejas, Jaunā gada sagaidīšana, Laivu brauciens u.c. 



3 
 

Ja kāds AA biedrs vēlas rīkot kādu pasākumu, lietojot AA vārdu, tad jāiesaista sava grupa. 

Ieteikums balsojumam konferencē: 

 AA pasākums ir pasākums, kas pilnīgi saskan ar AA tradīcijām, kuru rīko 

grupa (grupas) vai Dienests ar mērķi nest vēsti alkoholiķiem, kuri joprojām 

cieš. 
 

12.30–13.00 Kafijas pauze 

 

13.00–14.15 Pirmā kopējā sēde (turpinājums) 

 

2. AA pasākumu veidi un maksājuma definīcija tajos – Vidzemes reģiona pārstāvis (10 min + 

5 min jautājumi) 

Vidzemes reģiona sanāksmēs izskanēja viedoklis: formulējums dalības maksa neveicina AA 

pievilcību un vienotību. 

Ir AA Dienesta organizētie pasākumi, kuri tiek rīkoti AA kopīgā budžeta ietvaros: Kalpošanas 

konference, vasaras nometne, Latvijas AA jubileja.  

AA reģionu un AA grupu pasākumi: grupu jubilejas, tematiskie pasākumi, semināri vai spīkeru 

sapulces, laivu un velo braucieni, pārgājieni u.tml. 

Izmaksas grupa var segt ar grupas naudu vai ar kalpošanu, ieviest pasākumu dalības maksas vai 

nolemt laist apkārt cepuri 7. tradīcijai, kā nolemj grupas apziņa / sirdsapziņa. 

Vidzemes reģiona pārstāvju viedoklis – ja informācija par pasākumu tiek ievietota AA 

sadraudzības mājas lapā, tad tas ir AA pasākums. 

Ieteikums balsojumam konferencē: 

 AA pasākumos lietot formulējumu VĒLAMAIS DALĪBAS ZIEDOJUMS / vai 

lietot formulējumu DALĪBAS MAKSA. 

 

3. Maksa par izklaidēm AA Dienesta rīkotajos pasākumos – Vidzemes reģiona pārstāvis (10 

min + 5 min jautājumi) 

Dana – esošā situācija par AA Dienesta pasākumu dalības ziedojumu – no kā tas veidojas. 

Vidzemes reģionā izskanēja priekšlikums ar 2019.gadu ieviest atsevišķu maksu par izklaidēm 

AA Dienesta organizētajos pasākumos. 

Par izklaidēm, piemēram, dejas, aktieru uzstāšanās, koncerti utt., maksā tikai tie, kuri šajās 

izklaidēs piedalās, nevis šo maksu automātiski iekļaut dalības maksā. 

Ieteikums balsojumam konferencē: 

 IEVIEST / NEIEVIEST atsevišķu maksu par izklaidēm AA Dienesta 

organizētajos pasākumos – dejas, koncerts, aktieru uzstāšanās. 

 

4. AA mērķa ziedojumi – Vidzemes reģiona pārstāvis (10 min + 5 min jautājumi)  

Tatjana – esošā situācija ar Vēsts nešanas (VN) ziedojumiem un citiem mērķa ziedojumiem 

2018.gadā; 2019.gadā ir ieplānots izmantot naudu vēsts nešanai cietumos TIKAI no VN 

ziedojumiem kontā un skaidrā naudā. 

Vidzemes reģiona ieteikums – atcelt jebkādus mērķa ziedojumus, arī tā saucamās “rozā kastītes”, 

jo ziedojumi atsevišķām komitejām neveicina AA vienotību. 

Ieteikums balsojumam konferencē: 

 ATCELT jebkādus mērķa ziedojumus Latvijas AA Sadraudzībā / ATSTĀT 

iespēju grupām un biedriem veikt ziedojumus Vēsts nešanas komitejai, lai nestu 

vēsti par AA Latvijas cietumos un ārstniecības iestādēs. 

 

5. Informācija par 3 komiteju izveidošanu – Revīzijas komisijas ziņojums (10 min) 

-) Komiteja sadarbībai ar profesionāļiem; 

-) Komiteja sakariem ar sabiedrību; 

-) Komiteja vēsts nešanai cietumos un ārstniecības iestādēs. 
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14.10-14.15 Pirmās kopējās sēdes noslēgums – Andris (5 min)  
 

Pēc pusdienām darbs darba grupās. Atgādinājums - balsot darba grupās var visi. 

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

Lūgums darba grupām, uzsākot darbu, ievēlēt protokolistu un protokolēt sēdi. Protokola 

apkopojumu nākamajā dienā jāprezentē 10 min un jānodod konferences protokolistam.  

Darba grupu darba kārtību sākumā ir ievietoti kopējie konferences jautājumi, kuri attiecas uz 

Latvijas AA, komiteju vadītāju rotāciju un komiteju vadītāju vietnieku izvēli. 

Atgādinājums: komiteju vadītājam ieteicama 6 gadu skaidrība, komiteju vadītāja 

vietniekam ieteicama 3 gadu skaidrība un dedzīga vēlēšanās kalpot!  

 

Tiekamies visi kopā pēc vakariņām plkst.19.00 zālē uz semināru, kurā mūsu biedri no Polijas un 

Lietuvas dalīsies pieredzē par tēmu -  “AA kalpošanas struktūra kā vēsts nešanas pamats”. 

 

14.15–15.10 Pusdienas 

 

15.10–16.30 Konferences darba grupas (darba kārtība mapēs) – 3 stundas 

 

-) Finanšu darba grupas sēde 

-) Literatūras un Dienesta izdevuma “Vīnoga” apvienotās darba grupas sēde  

-) Saietu darba grupas sēde 

-) Sakaru ar sabiedrību, sadarbības ar profesionāļiem un vēsts nešanas cietumos un ārstniecības 

iestādēs apvienotās darba grupas sēde (vieta – zāle) 

 

Ieteicams darba grupās diskutēt par iespējamiem kandidātiem, kurus virzīt kā novērotājus uz 

Polijas un Lietuvas kalpošanas konferencēm. Dienests ieteic izvirzīt kandidātus, kuri jau kalpo, 

vai kalpos Konferences kalpošanas darba grupā turpmāko gadu.  

 

Katrai darba grupai sēdes kopsavilkumu rīt jāprezentē konferencē. Prezentācijai 

paredzētais laiks 10 min katrai darba grupai. 

 

16.30 – 17.00 Kafijas pauze 

 

17.00 – 18.00 Konferences darba grupas (turpinājums) 

 

18.00–19.00 Vakariņas 

 

19.00 –20.30 Seminārs “AA kalpošanas struktūra kā vēsts nešanas pamats” (vieta – zāle) 

Polijas AA spīkeris (30 min) 

Lietuvas AA spīkeris (30 min) 

Jautājumi / atbildes (30 min)  
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SVĒTDIENA 
 

7.30–8.30 Brokastis 

 

8.30–10.00 Otrā kopējā sēde 

 

 Konferences vadītāja uzruna (par grupu pārstāvju atbildību un pienākumiem) – Andris (5 

min) 

(izturības novēlēšana balsošanas procesā, grupu pārstāvis pārstāv grupas viedokli, ziedojumi 

konferences izdevumu segšanai – “cepures” palaišana) 

 

 Latvijas novērotāju Mudītes, Oresta un Pjotra atskaite par dalību Polijas Kalpošanas 

konferencē 2018. gada rudenī – (10 min) 

 Polijas Kalpošanas konferences novērotāju ievēlēšana (10 min.) – 2.termiņa 

novērotājs - kandidāts Pjotrs; 1.termiņa dienesta rekomendēts kandidāts Dace 

(“Apziņa”). 

 

 Latvijas novērotāju Kristīnes un Arņa atskaite par dalību Lietuvas Kalpošanas konferencē 

2018. gada rudenī – Kristīne (10 min) 

 Lietuvas Kalpošanas konferences novērotāju ievēlēšana (10 min.) – 2.termiņa 

novērotājs – kandidāts Kristīne; 1.termiņa kandidāts 

 

 Latvijas pārstāvju ievēlēšana Eiropas Kalpošanas konferencē, Jorkā (15 min) – 2.termiņa 

pārstāvis Aksels; 1.termiņa dienesta rekomendēts kandidāts Zita. 

 

 Attīstības darba grupa (padarītais, plānotais) – Raimonds (7 min). 

 

 Baltijas AA jauniešu konference – atskaite par dalību konferencē - Rolands, Zane (7 min). 

 

 Konferences kalpošanas darba grupas (KKDG) sastāvs un kompetences – Kristīne (10 min + 

5 min jautājumi, kā veicās organizējot 2019.gada konferenci – grūtības, panākumi.  

 

Darba gaitā un, ņemot vērā lietuviešu pieredzi, ierosinām: 

1. KKDG sastāvs: 

Nākamās konferences vadītājs, kuru ievēl konference. Konferences vadītājs izvēlas 

koordinatoru – cilvēku ar lielu pieredzi kalpošanā, kurš pārzin tradīcijas, koncepcijas un ir 

ieņēmis atbildīgus posteņus AA struktūrā. Darba grupu pārstāvji, divi dienesta (valdes) 

pārstāvji un biroja vadītājs. 

 

2. Šādā sastāvā KKDG pieņem visus lēmumus, kuri attiecas uz konferenci. 

Pieņem lēmumus par telpām, organizatoriskajiem, tehniskajiem jautājumiem, izveido darba 

kārtību un apkopo aktuālos jautājumus, kuriem būtu nepieciešams konferences akcepts. 

 

Lūgums Attīstības darba grupai uz 2020.gada konferenci izstrādāt KKDG aprakstu par sastāvu, 

funkciju un atbildību. 

 

 Revīzijas komisijas atskaite – Edvīns (6 min.) 
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10.00-10.30 Kafijas pauze 

 

10.30–12.00 Otrā kopējā sēde (turpinājums) 

 

 Balsošanas kārtība par jautājumiem un personībām – Andris (5 min) 

 

 Konferences darba grupu ieteikumi konferencei un AA grupu darbam (līdz 8 min katrai 

darba grupai, kopā 40 min, apmēram līdz 11.10) 

 

Grupu pārstāvju balsošana par jautājumiem 

 

1. Kas ir AA pasākums? (10 min) 

Ieteikums balsojumam konferencē: 

 AA pasākums ir pasākums, kuru rīko grupa vai Dienests ar mērķi nest vēsti 

alkoholiķiem, kuri joprojām cieš. 

 

2.  AA pasākumu veidi un maksājuma definīcija tajos. (10 min) 

Ieteikums balsojumam konferencē: 

 AA pasākumos lietot formulējumu VĒLAMAIS DALĪBAS ZIEDOJUMS / vai 

lietot formulējumu DALĪBAS MAKSA 
 

3. Maksa par izklaidēm AA Dienesta rīkotajos pasākumos. (10 min) 

Ieteikums balsojumam konferencē: 

 IEVIEST / NEIEVIEST atsevišķu maksu par izklaidēm AA Dienesta organizētajos 

pasākumos – dejas, koncerts, aktieru uzstāšanās. 

 

4. AA mērķa ziedojumi. (10 min) 

Ieteikums balsojumam konferencē: 

 ATCELT jebkādus mērķa ziedojumus Latvijas AA Sadraudzībā / ATSTĀT 

iespēju grupām un biedriem veikt ziedojumus Vēsts nešanas (VN) komitejai, lai 

nestu vēsti par AA Latvijas cietumos un ārstniecības iestādēs 

 

5. Informācija par 3 komiteju izveidošanu – (10 min) 

balsojuma ieteikums atkarībā no darba grupu viedokļiem  

 

12.00-12.30 Kafijas pauze 

 

12.30-14.00 Otrā kopējā sēde (turpinājums) 

 

 Ziņojums par 2018. gada budžeta izpildi - Viktors (10 min ziņojuma apstiprināšana balsojot) 

 2019. gada budžeta apstiprināšana - Viktors (10 min + 10 min jautājumi un balsojums) 

 

 Dienesta amatpersonu rotācija: 

 

-) Finanšu komitejas vadītāja un vietnieka vēlēšanas. (10 min, finanšu darba grupa) 

Dienesta rekomendēts kandidāts vadītāja amatam – Kornēlija, vietnieks - kandidāts. 

 

-) Literatūras komitejas vadītāja un vietnieka vēlēšanas. (10 min) 

Lūdzam pieteikties tos AA biedrus, kuri vēlas turpmāk vadīt/koordinēt Komiteju – vadītāju un 

vietnieku. 
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-) Komiteja sadarbībai ar profesionāļiem (10 min, vēsts darba grupa) 

Lūdzam pieteikties tos AA biedrus, kuri vēlas turpmāk vadīt/koordinēt Komiteju – vadītāju un 

vietnieku. 

 

-) Komiteja sakariem ar sabiedrību (10 min, vēsts darba grupa) 

Lūdzam pieteikties tos AA biedrus, kuri vēlas turpmāk vadīt/koordinēt Komiteju – vadītāju un 

vietnieku. Kandidāts vadītāja vietnieka amatam – Ivars (Ādažu grupa) 

 

-) Saietu komiteja (10 min) 

Lūdzam pieteikties tos AA biedrus, kuri vēlas turpmāk vadīt/koordinēt Komiteju – vadītāju un 

vietnieku. Dienesta rekomendēts kandidāts vadītāja amatam – Ingūna, vietnieks - kandidāts 

 

-) Revīzijas komisija (10 min) 

Lūdzam pieteikties tos AA biedrus, kuri vēlas turpmāk darboties Revīzijas komisijā. 

Atgādinājums: 6 gadu skaidrība 
 

-) 2020. gada konferences vadītāja un vietnieka vēlēšanas (10 min, grupas virza savus 

kandidātus) 

Kandidāts nākamā gada konferences vadītāja postenim – Kristīne 

Dienesta rekomendēts kandidāts nākamā gada konferences vadītāja vietnieka postenim – Pjotrs  

 

14.00–14.30 Noslēgums 
Novērotāju dalīšanās iespaidos (10 min) 

Grupu pārstāvju viedokļi par Kalpošanas konferenci (15 min) 

Konferences vadītāja uzruna – Andris (5 min, pateicība grupu pārstāvjiem un visiem 

dalībniekiem par darbu, informācija par ziedojumu summu) 

 

Latvijas AA kopējā lūgsna  

 

14.30–15.30 Pusdienas 

 

BALSOŠANAS KĀRTĪBA 

 

 

Konference ir lemtspējīga, ja ieradušies vairāk kā puse no Latvijas AA grupu pārstāvjiem, 

lēmums konferencē var tikt pieņemts ar 2/3 no balsstiesīgajiem grupu pārstāvjiem, atstājot zāli - 

mandāts jānodod balsu skaitīšanas komisijai! 

 

Grupu pārstāvju funkcijas AA struktūrā un atbildība – informācijas apmaiņa starp savu 

grupu, citām grupām un Dienestu. Paust viedokli un pieņemt lēmumu grupas vārdā, 

informēt grupu par notiekošo Konferencē. 

 

 BALSOŠANA PAR JAUTĀJUMIEM 

 

 Balsu skaitīšanas komisija pārskaita mandātus 

 Konferences vadītājs izvirza jautājumu uz balsošanu 

 Balsojums 1 

 Mazākumam tiek dota iespēja izteikties 

 Balsojums 2  

 Lēmuma pieņemšana 
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Lēmums konferencē tiek pieņemts ar 2/3 no balsstiesīgiem, konferencē reģistrētiem grupu 

pārstāvjiem. 

Aicinām mazākumu akceptēt vairākuma viedokli! 

Ja pēc 2.balsojuma lēmums nav pieņemts ar 2/3 balsu – jautājums tiek pārcelts uz nākamo 

konferenci. 

 

 BALSOJUMS PAR PERSONĪBĀM – KOMITEJU VADĪTĀJI UN VIŅU VIETNIEKI 

 

 Kandidātu vārdi tiks uzrakstīti uz tāfeles 

 Balsstiesīgiem grupu pārstāvjiem tiks izdalītas lapiņas 

 Balsošana notiks “anonīmi” - uz lapiņas būs jāuzraksta kandidāta vārds, par kuru grib balsot. 

 Lapiņas savāks balsu skaitīšanas komisija 

 Balsu skaitīšanas komisija paziņos rezultātu 

 

Ja ir 3 un vairāk kandidātu – tad pēc pirmās balsošanas paliek 2 kandidāti – tie, kuriem ir 

lielākais balsu skaits, tad notiek otra balsošana. 

 

Kandidāts ir apstiprināts Konferencē ar 2/3 balsīm PAR. 

Aicinām mazākumu akceptēt vairākuma viedokli! 

 

Ja abiem kandidātiem nav 2/3 balsu, tad notiek izloze.  

 


