
Sveiks, Vispārējās Kalpošanas Pārstāvi! 

 

Viens no AA dibinātājiem Bils Vilsons ir teicis: 

“AA kalpošanu struktūru spēks sākas ar Grupu un ar Vispārējās Kalpošanas           

Pārstāvi (VKP), ko ievēl grupa. Man būtu grūti VKP nozīmīgumu uzsvērt tik pamatīgi, lai              

tas būtu pietiekami...“  

Vispirms, kas tad īsti IR VKP? 

 

Lūk, ko par to saka vispārējās kalpošanas rokasgrāmata: 

Ievēlēšanas veids/ Kalpošanas termiņš 

VKP ievēl viņa Grupas biedru Sirdsapziņas sapulcē, no katras grupas pa vienam. VKP tiek 

ievēlēts uz diviem gadiem. Ieteicams uz vienu gadu ievēlēt arī viņa vietnieku. Vietnieku 

pārvēl pēc viena gada.  

Prasības 

VKP ir jābūt aktīvam grupas biedram tajā grupā, kuru viņš pārstāv un, vēlams, ar divu               

gadu nepārtrauktu skaidrību. VKP pārstāv savas grupas biedru sirdsapziņas balsi. Viņš           

vai viņa ziņo par savas grupas vēlmēm nākamajā kalpošanas līmenī (starpgrupā, apvidū,            

reģionā vai konferencē), kur tās tiek apspriestas. Sekmīgai šī uzdevuma veikšanai viņam            

vai viņai ir jāsaņem grupas uzticība un paļaušanās. Viņam/viņai ir jābūt pazīstamam ar             

AA programmu, AA Tradīcijām un AA pamata literatūru, kā arī jāievēro, ka "principi ir              

svarīgāki par personībām". Līdzšinējās grupas amatpersonas, kuras jau ir pierādījušas          

savu uzticamību un atbildību, kalpojot AA, ir ļoti piemērotas VKP amatam. Izvēlētajam            

grupas VKP nevajadzētu būt citiem amatiem citā AA grupā.  

Pienākumi un Atbildība 

VKP vienlaicīgi ir uzticēts kalpot savā grupā, kā arī nākamajā kalpošanas līmenī            

(starpgrupā, apvidū, reģionā vai konferencē). Viņš/viņa nesīs uz nākamo kalpošanas          

līmeni grupas uzskatus un noskaņojumus un grupā ziņos par sadraudzības aktualitātēm. 

VKP ir pilnvarots pieņemt lēmumus pēc savas sirdsapziņas, jebkurā kalpošanas līmenī,           

pēc tam kad ir uzklausīti, pēc iespējas, visi argumenti savā grupā un ārpus tās, tādējādi               

būdams uzticams kalpotājs. 

Viņam/viņai vajadzētu ar īsu un saistošu ziņojumu uzstāties savā Grupā par visām            

diskusijām, lēmumiem un aktivitātēm nākamajā kalpošanas līmenī, ieskaitot arī komiteju          

un darba grupu vajadzības un problēmas. 

No citu VKP un amatpersonu ziņojumiem, VKP būs informēts par notikumiem visā AA             

struktūrā. 

Būdams savas Grupas Vispārējais Kalpošanas Pārstāvis, viņš/viņa ir atbildīgs par šīs           

informācijas nodošanu tālāk savai grupai, kopā ar savu personīgo pārskatu un           

nodrošināt, ka visi Konferences, apvidus starpgrupu protokoli ir pieejami visiem grupas           

dalībniekiem, kuri vēlas ar tiem iepazīties. 

Viņam/viņai vajadzētu uzmanīgi klausīties, pierakstīt piezīmes par grupā izskanējušajiem         

uzskatiem un attieksmi pret šiem pārskatiem un par to ziņot nākamajā kalpošanas līmenī             

(apvidus starpgrupā, reģionā vai konferencē). 

Viņš / viņa atgādina par septīto tradīciju un vajadzību pārpalikušos līdzekļus sūtīt tālāk,             

lai atbalstītu AA sadraudzību. 

Kad tiek ievēlēts VKP, viņš kļūst par grupas kalpošanas komitejas dalībnieku, ja grupā ir              

tāda komiteja. 

Viņam / viņai vajadzētu apmeklēt visas nākamā kalpošanas līmeņa (starpgrupas, apvida,           

reģiona vai konferences) sapulces un visas savas grupas biedru sirdsapziņas sapulces           

(organizatoriskās sapulces).  


