
Piedošana un
gatavība atlīdzināt

Trešdiena, 31. jūlijs
No 13.00 Reģistrācijas sākums 
16.00–17.00 AA atklāšanas sapulce ”Piedošana un gatavība atlīdzināt” 

(Taņa) | Zāle
17.00–17.30 Pārtraukums
17.30–18.30 AA atklāšanas sapulces turpinājums (Taņa) | Zāle
19.00–20.00 AA spīkera sapulce “Ja viss noritētu pēc mana scenārija” 

(Dmitrijs) | Zāle
no 20.00 Vakariņas 
21.00–22.00 Ģitāru spēlē un dzied Māris Š. | Jaunā telts
no 21.00  AA maratonsapulces LV (Gvido, Dzintars) | Zāle
no 21.00 AA maratonsapulces RU (atb. Anatolijs) | Lielā āra telts

Ceturtdiena 1. augusts
no 8.00 Brokastis
08.30–09.30 11. soļa meditācija (Arvīds) | pulcēšanās pie reģistrācijas
10.00–11.00  Darba grupa par 8. soli (Uldis D.) | Zāle
10.30–11.30 AA sapulce “Ieguvumi un zaudējumi skaidrībā”(Vita) | 

Jaunā telts
11.20–12.30 Darba grupa par 8. soli (Uldis D.) | Zāle
12.00–13.00 AA sapulce “11. soļa pielietojums ikdienā” (Gints) | Jaunā 

telts
no 13.00 Pusdienas
14.00–15.30 Darbnīca par tradīcijām (1–4) (Aivars E. + uzaicinātais)  | 

Zāle
14.00–15.30 AA (RU) sapulce “Vienotība” (Algerd) | Jaunā telts
16.00–17.30 Darba grupa par vēsts nešanu (Orests + uzaicinātais) | Zāle
16.00–17.30 AA sapulce “Izolācijas beigu sākums” (Andris Ž.) | Jaunā 

telts
18.00–19.30 AA spīkera sapulce “Justies brīvi savā ādā. Kā?” (Debora)
no 20.00 Vakariņas
no 21.00  AA maratonsapulces LV (Santa, Andris J.) | Zāle
no 21.00 AA maratonsapulces RU (atb. Anatolijs) | Lielā āra telts

10.00–11.00 Bērnu telts (Aija) | Lielā āra telts
14.00–15.00 Bērnu telts (Nils) | Lielā āra telts
16.00–17.30   Al-Anon sapulce | Lielā āra telts
18.00–19.30 Pašizziņas nod. grupā “Ko man par mani stāsta mani

sapņi – ievads sapņu praksē” (gr. formēšana) (Sandra K.) | 
Jaunā telts

Piektdiena, 2. augusts
no 8.00 Brokastis
08.30–09.30  11. soļa meditācija (Ilze K.) | pulcēšanās pie reģistrācijas
10.00–11.00  Darba grupa par 9. soli (Uldis D.) | Zāle
10.00–11.30 AA sapulce “Ne man, bet Tava griba, lai notiek” (Sandra) | 

Jaunā telts
11.20–12.30 Darba grupa par 9. soli (Uldis D.) | Zāle
12.00–13.00 AA sapulce “Mācīšanās piedot ģimenē” (Evita) | Jaunā telts
no 13.00 Pusdienas
14.00–15.30 Darbnīca par tradīcijām (5–8) (Aivars E.+ uzaicinātais) | 

Zāle 
14.00–15.30 AA (RU) sapulce “Beidzu dzert. Ko tālāk?”(Svetlana)  | 

Jaunā telts
16.00–17.30 Darba grupa par vēsts nešanu (Orests + uzaicinātais) | Zāle
16.00–17.30 AA jauniešu sapulce “Mana izaugsme esot AA” (Kristers) | 

Jaunā telts

18.00–19.30 AA spīkera sapulce “11 soļa inventarizācija” (Andris K.) | Zāle
no 20.00 Vakariņas
no 21.00  AA maratonsapulces LV (Valdis B, Aksels) | Zāle
no 21.00 AA maratonsapulces RU (atb. Anatolijs) | Lielā āra telts

10.00–11.00 Bērnu telts (Aija) | Lielā āra telts
11.00-12.00 Dvieļu bols lieliem un maziem (Dzintars A.) | 

Volejbola laukums 
14.00–15.00 Bērnu telts (Linda A.) | Lielā āra telts
16.00–17.30 Al-Anon sapulce | Lielā āra telts
17.00–18.00 Stafetes bērniem (Gints K.)
18.00–19.30 Pašizziņas nod. grupā “Ko man par mani stāsta mani 

sapņi – ievads sapņu praksē” (gr. slēgta) (Sandra K.) | 
Jaunā telts 

Sestdiena, 3. augusts
no 08.00 Brokastis
08.30–09.30  11. soļa meditācija (Mareks) | pulcēšanās pie reģistrācijas
10.00–11.00  Darbnīca “Iepazīšanās ar koncepcijām” (Uldis D.) | Zāle
10.30–11.30 AA sapulce "Dzīvot pa vienai dienai" (Aksels) | Jaunā telts
11.20–12.30 Darbnīca “Iepazīšanās ar koncepcijām” jautājumi un 

atbildes (Uldis D.) | Zāle
12.00–13.00 AA sapulce “Mēs viens otram esam vajadzīgi” (Ainārs) | 

Jaunā telts
no 13.00 Pusdienas
14.00–15.30 Darbnīca par tradīcijām (9–12) (Aivars E.+ uzaicinātais) | 

Zāle
14.00–15.30 AA (RU) sapulce “Kad es spēlēju Dieva lomu” (Ļena) | Lielā 

āra telts
16.00–17.30 Darba grupa par vēsts nešanu (Orests + uzaicinātais) | Zāle
16.00–17.30 AA slēgtā sieviešu sapulce “Sieviete alkoholiķe–no 

atkarības uz neatkarību” (Zita) | Jaunā telts
16.00–17.30 AA slēgtā vīriešu sapulce “Attiecību godīguma svarīgums” 

(Gints) | Lielā āra telts
18.00–19.30    AA un Al–Anon kopīgā sapulce “Sevis un otra pieņemšana 

kopdzīvē”(Dins+Ruta un Gvido+Aija) | Zāle
no 20.00 Vakariņas
no 21.00  AA maratonsapulces LV (Normunds, Edgars) | Zāle
no 21.00 AA maratonsapulces RU (atb. Anatolijs) | Lielā āra telts
21.00–00.30 Diskotēka | Zāle

10.00–11.00 Bērnu telts (Aija) | Lielā āra telts
11.00–12.00 Dvieļu bols lieliem un maziem (Dzintars A.) | 

Volejbola laukums
16.00–17.00 Bērnu telts (Linda A.) | Lielā āra telts
18.00–19.30 Pašizziņas nod. grupā “Ko man par mani stāsta mani 

sapņi - ievads sapņu praksē” (gr. slēgta)  (Sandra K.) | 
Jaunā telts 

21.00–22.30       Al-Anon sapulce | Jaunā telts

Svētdiena, 4. augusts
no 8.00 Brokastis
08.30–09.30 11. soļa meditācija (Dace) | pulcēšanās pie reģistrācijas  
11.00–12.30 Noslēguma AA sapulce | Zāle

PROGRAMMA
Latvijas AA vasaras nometnei ģimenēm un draugiem
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