
Par kopīgo dienesta nostāju saistībā ar Covid 19 

 

Labdien visiem Latvijas AA sadraudzībā. 

Tā kā visā valsts teritorijā  izsludināta ārkārtēja situācija līdz 2020. gada 14. aprīlim ar mērķi 

ierobežot Covid-19 un 2020. gada 14. marta vakarā Latvijā tika izsludināti jauni 

ierobežojumi. 2020. gada 12. marta MK rīkojuma Nr. 103 "Par ārkārtējās situācijas 

izsludināšanu" 4.5. punkts nosaka "atcelt un aizliegt neatkarīgi no to apmeklētāju skaita visus 

sabiedrībai publiski pieejamos svētku, piemiņas, izklaides, kultūras, sporta, atpūtas 

pasākumus (tajā skaitā naktsklubos un diskotēkās), sapulces, gājienus un piketus (atbilstoši 

likuma "Par sapulcēm, gājieniem un piketiem" minētajām definīcijām), reliģiskās darbības 

veikšanu pulcējoties. 

 

Ierobežot neorganizētu pulcēšanos kultūras, izklaides, atpūtas, sporta un reliģisko norišu 

vietās vairāk nekā 50 cilvēkiem vienlaikus. Noteikt, ka kultūras, izklaides, sporta un citu 

atpūtas vietu darba laiks ir ne ilgāks kā līdz plkst. 23.00.;" 

 

Mūsu AA sapulces ir organizēts, publisks pasākums, kā noteikts mūsu tradīcijās, literatūrā, 

statūtos. Regulāro sapulču saraksts ievietots mūsu mājas lapā. 

 

No iepriekšminētā izriet, ka šis ierobežojums attiecas arī uz regulārajām AA sapulcēm 

klātienē. Šī ir ārkārtējā situācija un tas nozīmē, ka katra indivīda vajadzības, brīvības, iespējas 

un vēlēšanās (arī zināmas cilvēktiesības) tiek ierobežotas vispārības labā, un ar to ir 

jāsamierinās arī mums, jo Latvijas AA ir daļa no Latvijas sabiedrības. 4.tradīcija nosaka, ka 

katrai grupai jābūt pilnīgi patstāvīgai, izņemot lietas, kas skar citas grupas vai AA kopumā. 

Šoreiz šis ierobežojums skar visu AA kopumā un tāpēc grupas tiek aicinātas rīkoties atbildīgi. 

 

Informējam, ka pastāv iespēja noturēt sapulces attālināti. 

Sekojiet informācijai mūsu mājas lapā!  
Zvaniet viens otram, atbalstiet! 

Tāpat, nepieciešamības gadījumos, var izmantot atļauto neorganizēto tikšanos līdz 50 

cilvēkiem, vietās, kur tas atļauts, iepriekš sazvanot vienam otru. Izmantosim šīs iespējas. 

Un neaizmirsīsim - vispirms mēs katrs uzņemamies atbildību pats par sevi, neviens cits to 

mūsu vietā nedarīs. Iespējas un risinājumi ir rodami. 

 

Un - Dievs dod mums dvēseles mieru..."  

Pievienoju MK rīkojumu https://likumi.lv/ta/id/313191-par-arkartejas-situacijas-

izsludinasanu 

  

Latvijas AA dienesta vārdā 
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