
Latvijas AA kalpošanas konference 

2023. gada 17.-19.marts, Krimulda 

Darba kārtības projekts 
 

18. marts /  1. diena 
  

08:00 Ierašanās, reģistrēšanās 

08:30 Vietu ieņemšana, materiālu izdale, darba grupas piešķiršana 

09:00 Lūgsna  
Konferences vadītāja uzruna  
12 soļi, 12 tradīcijas, 12 koncepcijas  
Vienotības deklarācija 

09:20 Balsojums par mandātu komisiju (2 cilvēki) / izņēmuma kārtā bez 3.mantojuma 
procedūras.   
Balsojums par darba grupu (komiteju) vadītājiem (2 cilvēki) / izņēmuma kārtā 
bez 3.mantojuma procedūras. 

09:30 Sekretariāta ziņojums par klātesošo kvorumu 

09:35 Iepazīstināšana ar Konferences darba kārtību un izmaiņām, ja tādas ir  
Iepazīstināšana ar Konferences novērotājiem  
Balsojums par konferences darba kārtību  

09:45 Pilnvaroto padomes priekšsēdētaja uzruna, ziņojums par paveikto pēdējā gada 
laikā 

10:00 Mantziņa atskaite par AA 2022.gada aktuālo un 2023. gada plānoto budžetu  

10:10 Statūtu prezentācija 

10:40 Pauze 

11:00 Sabiedrības informēšanas komitejas prezentācija (mājaslapa; sabiedrības 
informēšana) 

11:20 Biroja stratēģijas prezentācija 

11:40 Nominācijas kalpošanas pozīcijām nākamajiem termiņiem, katrs kandidāts īsi 
iepazīstina ar sevi (balsošana 2.dienā)  
PP rotācijas kandidāti.  
2 kandidāti.  
Revīzijas komisijas kandidāts 
1 kandidāts.  
2024. gada konferences vadītāja kandidāts.  
2 kandidāti.  
2024. gada konferences sekretāra kandidāts.  
3 kandidāti.  
Pirmā termiņa starptautiskais delegāta kandidāts  
1 kandidāts. 

12:10 Anonimitātes ziņojums (balsošana 2.dienā) 

12:20 Pusdienas 

13:20 Vidzemes un Latgales reģiona ziņojums  
Kurzemes un Zemgales reģiona ziņojums 

13:40 Pirmā darba grupu sesija 

15:30 Pauze 

15:50 Otrā darba grupu sesija 



18:00 Vakariņas 

19:00 Online spīkers: Billijs N. (ASV, bij.pilnvarotais, bij.konferences delegāts), 
pieredzes stāsts par konferences darbību + jautājumi un atbildes (tulkojums tiks 
nodrošināts)  
Paralēli tiek gatavoti grupu ziņojumi 

20:30 Pauze 

20:40 – 
22:00 

Jautājumu - atbilžu sesija (jautājumi PP, aktuālie jautājumi no darba grupām par 
konferences jautājumiem, citi jautājumi) 

 

 19. marts /  2. diena 
  

07:30 Brokastis 

08:30 Otrās dienas atklāšana, atgādinājums par dienas kārtību un balsošanas kārtību 

08:40 Darba grupu ziņojumi un balsojumi 

10:40 Pauze 

11:00 Balsojums par anonimitātes ziņojumu  
Balsojums par statūtu apstiprināšanu  
Balsojums par PP rotācijas kandidātu 1  
Balsojums par PP rotācijas kandidātu 2  
Balsojums par revīzijas komisija kandidātu  
Balsojums par 2024. gada konferences vadītāja kandidātu  
Balsojums par 2024. gada konferences sekretāra kandidātu  
Balsojums par 1. termiņa starptautisko delegātu   

 
Vārds novērotājiem  
Konferences noslēgums, lūgsna 

13:00 Pusdienas 

  

  

~14:0 Pilnvaroto Padomes slēgtā sēde  
 

 

 DARBS GRUPĀS  
   

 1. DARBA GRUPA 2. DARBA GRUPA 

   

13:40 
  

3.jautājums 
4.jautājums 
7.jautājums  

1.jautājums 
2.jautājums 
5.jautājums 
 

15:30 Pauze  

   

15:50  1.jautājums 
2.jautājums 
5.jautājums 
6.jautājums  

3.jautājums 
4.jautājums 
6.jautājums 
7.jautājums 



18:00 Vakariņas  

Konferences darba grupu (konferences komiteju; angliski conference commitee) mērķis ir rūpīgi 

izskatīt jautājumus, kas ietverti darba kārtībā, un pēc iespējas lielā vienprātībā sniegt 

rekomendācijas un priekšlikumus balsojumam Konferencē. 

Darba grupa var: 

• Izskatīt darba kārtības jautājumus tādus, kādi tie ir doti, papildināt vai precizēt jautājumus – 

sniegt rekomendācijas balsojumam. 

• Neizskatīt darba kārtības jautājumu vispār, sniedzot pamatojumu šādam lēmumam darba 

grupas ziņojumā. 

• Rekomendēt jautājuma izskatīšanu un balsojumu atlikt līdz nākamajai konferences 

sanāksmei vai nenoteiktu laiku, precizējot iemeslus šādai rekomendācijai (piemēram, 

informācijas trūkums, zināšanu trūkums utml.)  

Līdz sestdienas pl. 21.00 katra darba grupa sagatavo ziņojumu iesniegšanai Konferences 

sekretariātam, lai nākošajā dienā sagatavotu darba grupu rekomendācijas balsojumiem. Darba 

grupu ziņojumi tiks ietverti kopējā Konferences ziņojumā, kas tiks izsūtīts  Sadraudzībai pēc 

Konferences. 

 

NOSLĒGUMĀ DARBA GRUPĀ JĀIEVĒL nākamās Konferences sanāksmes darba grupu vadītāji 

(vēlams, no 2. termiņa delegātu vidus). 

 

Izmantotā literatūra: THE A.A. SERVICE MANUAL 2021-2023, Bill W., (ASV/Kanāda).  



 KONFERENCES JAUTĀJUMI DARBAM GRUPĀS 

  

1.jautājums Konference darbojas visu gadu. Vai nepieciešama konferences komitejas 
izveide, kas efektīvāk varētu darboties cauru gadu, balstoties uz hartas principu 
kopumu?  
KKDG rekomendācija: 
Balstoties uz citu tautu konferences darbības pieredzi, kā arī pašu, Latvijas AA 
pieredzi, divu komiteju izveide (Dienas kārtības komiteja) un (Konferences 
saimnieciskā jeb organizatoriskā komiteja), veicinātu efektīvāku kalpošanu 
konferencē, iespējams, piesaistītu vairāk AA biedru uzņemties atbildību par 
kalpošanas konferences procesiem Latvijas AA. 
  

2.jautājums Kādam būtu jābūt konferences komiteju sastāvam?   
KKDG Rekomendācija: 
Dienas kārtības komiteju sastāda: 

1) PP priekšsēdētājs,  
2) konferences priekšsēdētājs,  
3) konferences sekretārs, 
4) divu vai vairāku darba grupu (konferences komiteju) vadītāji (kuri būtu 

jāievēl jau iepriekšējā konferencē),  
5) 1 delegāts no katra reģiona,  
6) biroja vadītājs. 

 
 

3.jautājums Šobrīd Latvijā ir izveidoti divi reģioni (Vidzemes un Latgales) un (Kurzemes un 
Zemgales) un divas starpgrupas (Zemgales un Rīgas), tāpēc pāriešana uz reģionu 
sistēmu konferencē ir nepieciešamība. Cik ilgā laikā notiks pāreja un kas 
izstrādās šīs procedūras vadlīnijas? 
 

 KKDG ierosinājums: 
Pāreju uz reģionu sistēmu ar konferences lēmumu uzsākt 2023. gadā līdz 2025. 
gadam. Vadlīnijas izstrādātas Latvijas AA rokasgrāmatas projektā. 
 

4.jautājums Konference ievēl divus starptautiskos delegātus, kas piedalās Eiropas un 
Pasaules konferences kalpošanas sanāksmē. Vai šie delegāti piedalās arī kā 
novērotāji citu valstu konferencēs, kurās esam ielūgti, vai arī dodam iespēju 
citiem kalpotājiem apmeklēt šīs konferences. Kas to izvērtē, vai nepieciešama 
starptautiskā komiteja? 
 

 Šobrīd Eiropas un Pasaules kalpošanas sanāksmes nākošos delegātus izvērtē 
Pilnvaroto padome un starptautiskie delegāti. 
KKDG ieteikums par novērotājiem citu valstu konferences sanāksmēs aicināt citus 
dalībniekus, kas var paplašināt savu redzesloku kalpošanā. Šobrīd to izvērtē tās 
pašas struktūrvienības, kā arī KKDG. 
 
Starptautiskās komitejas izveide ir nepieciešama, lai tās kompetencē ietilptu visi 
starptautiskie jautājumi un aktivitāšu koordinēšana. KKDG iesaka līdz 2024.gadam 
izveidot šādu komiteju. 



 

5.jautājums Covid laiks iespaidojis mazās grupas, kas darbojas ārpus galvaspilsētas. Kā 
palīdzēt mazām grupām augt un attīstīties un nest vēsti tiem, kas joprojām cieš? 
 

  

6.jautājums Kā popularizēt Latvijas AA interneta žurnālu aavinoga.org sadraudzības vidū? 
 

  

7.jautājums AA biroja loma sadraudzībā.  
Aicinājums palielināt ziedojumu apmēru, kas dotu iespēju biroja darbiniekam 
maksāt konkurētspējīgu darba algu. 
 

 

 


