Mielieji,

pagaliau išsivertėme 12 koncepcijų, kurios
apibrėžė mūsų tarnavimo svarbą ir reikalingumą. Todėl ir norėčiau pacituoti dalį pirmos koncepcijos.
„Uždavėme klausimą: „Ko dar galėtume imtis, kad tikrai apsisaugotume nuo žalos ir
žlugimo?“ Vis dėl to 1945-1950 metų laikotarpis buvo toks sėkmingas, kad daugelis
AA narių ėmė manyti, jog mūsų ateitis visiškai užtikrinta. Jie tikėjo, kad mūsų draugijai negali nutikti nieko blogo, nes AA saugo Dievas. Šis požiūris keistai prieštaravo
tam, kaip budriai mūsų nariai ir grupės rūpinosi savimi. Jie gan apdairiai vengė suversti
Apvaizdai visa atsakomybę už savo sėkmę,
laimę ir blaivybę.
Kai AA būstinėje kai kurie iš mūsų ėmė taikyti šį išbandytą „sustok, apsidairyk, įsiklausyk“ principą pasauliniams mūsų reikalams spręsti, daugelis nusprendė, kad nerimaujame be reikalo ir mums paprasčiausiai trūksta tikėjimo. Daugelis sakė: „Kam
tos permainos? Viskas einasi kuo puikiausiai!“, „Kam kviesti atstovus iš visos šalies?
Juk tai vien išlaidos ir politinės intrigos, o
mums nereikia nei viena, nei kita.“ Ir visą
laiką buvo metamas lemiamas argumentas:
„Darykime viską paprasčiau.“
Toks požiūris buvo suprantamas. Paprastas
Draugijos narys buvo užsiėmęs savo grupės gyvenimu bei „Dvylika žingsnių“ ir beveik nieko nežinojo apie pasaulinę AA tarnybą. Vargu ar bent vienas narys iš tūkstančio galėjo pasakyti, kas yra mūsų patikėtiniai. O mažiau nei vienas iš šimto nutuokė, kas buvo nuveikta bendram AA labui.
O juk dešimtys tūkstančių dėl savo sėkmingai pasiektos blaivybės turėjo būti dėkingi
veik nepastebimai mūsų patikėtinių ir bendrųjų tarnybų veiklai. Bet tik keletas suvokė šią tiesą....
Reikėjo pripažinti, kad AA įkūrėjai amžinai
negyvens. Kas patarinės patikėtiniams, mirus daktarui Bobui ir man? Kas susies mūsų
menkai žinomą Tarybą su tūkstančiais grupių? Pirmą kartą tapo akivaizdu, kad mane
su Bobu gali pakeisti tik Delegatų konferencija. Šią spragą reikėjo tučtuojau užpildyti. Nepaisant išlaidų ir sunkumų, privalėjome sukviesti Generalinės tarnybos konferenciją ir perduoti jos priežiūrai mūsų pasaulinę tarnybą. Nereikėjo turėti daug vaizduotės, kad pamatytume, jog nesiėmus ryžtingų
ir drąsių veiksmų, sulauksime visiško žlugimo. Taip įvykiai paskatino mus imtis būtinų veiksmų. Dabar, kai konferencija gyvuoja jau antrą dešimtmetį, matome, kad mūsų
buvusios baimės dėl galimų konferencijos
bėdų buvo visiškai nepamatuotos. Konferencijos rezultatai pranoko visus mūsų lūkesčius. Dabar jau patikrinta ir įrodyta, kad
AA grupės gali perimti ir perims visišką atsakomybę už savo pasaulinę tarnybą.“
Belieka tik stebėtis mūsų Draugijos įkūrėjų
įžvalgumu. Visi šie teiginiai ir šiandien idealiai tinka Lietuvos AA draugijai.
Su geriausiais linkėjimais –
jūsų Patikėtinių taryba
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Anoniminiai alkoholikai – tai draugija vyrų ir moterų, kurie dalijasi savo
patirtimi, jėgomis ir viltimi, norėdami padėti sau ir kitiems sveikti nuo
alkoholizmo. Vienintelė sąlyga būti draugijos nariu – noras mesti gerti.
Anoniminiai alkoholikai nemoka nei stojamojo, nei nario mokesčio. Mes
išsilaikome iš savo pačių įnašų. Anoniminių alkoholikų draugija nesusijusi su
jokiomis sektomis, tikybomis, politika, organizacijomis ar įstaigomis, vengia
bet kokių ginčų, neremia jokių judėjimų ir jiems neprieštarauja.
Mūsų pagrindinis tikslas – būti blaiviems ir padėti kitiems alkoholikams
pasiekti blaivybę.

Lietuvos AA Tarnybos
Konferencijos nutarimai
2013 m. lapkričio 9-10 d.
Birštonas
1. 2014 m. AA Tarnybos konferencijos pirmininku išrinktas Arnoldas (Kauno reg.).
2. PTS antru delegatu išrinkta Loreta (UK).
3. Renatas (Šiaulių reg.) patvirtintas patikėtiniu.
4. Kokiais būdais galima atšaukti patikėtinį ar delegatą nuo regiono, jei jis
nevykdo savo pareigų arba nesilaiko AA tarnavimo principų? Konferencija siūlo PT pateikti užklausimą GTB ir ETB dėl patikėtinio, konferencijos
delegato, atšaukimo mechanizmo; gavus atsakymą, pateikti AA tarnavimo
žinyno taisymo grupei ir pateikti kitų metų konferencijoje.
5. Ar AA tarnybos biuras ir PT protingai laikosi finansinių nuostatų, tvarko lėšas ir turi pakankamą atsargą biuro išlaikymui? Kokia būtų pakankama atsarga? Konferencija pasitiki biuro tarnyba, kuri atsakingai, sąžiningai naudoja lėšas, tai parodo finansinė ataskaita ir šiuo metu turimas pakankamas rezervas. Protingas rezervas turėtų būti PT kompetencijoje. Rekomenduojame finansines ataskaitas daryti detalesnes.
6. AA tarnavimo žinyno pakeitimų tvirtinimas. Konferencija patvirtina AA
tarnavimo žinyno pakeitimus.
7. Dėl delegatų į PTS ir ETS skaičiaus. Konferencija siūlo remtis pasauline
praktika, pagal finansines galimybes.
8. Biuro perkėlimas į didmiestį. Konferencija didžiąja balsų dauguma nubalsuoja, kad biuras turi likti Birštone.
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mūsų patikėtiniai
PAT I K Ė T I N I Ų TA R Y B A
Pirmininkas – Gintautas P.
8-614 15204, gintaspl@gmail.com
Pirmininko pav., vidaus ryšiai – Darius U.
8-670 74033, eledarbai@gmail.com
Finansai ir biudžetas – Mindaugas P.
8-656 79447, mindaugas0326@gmail.com
Antanas P.
8-678 15814, antanaspetrucenija@mail.lt;
Virgis S.
8-656 31679, virginijusss1@gmail.com
Vidaus ryšiai – Irutė S.
8-680 72379, irena0528@gmail.com
Viešieji ryšiai – Artūras K.
8-611 41996, arturask@info.lt
Kęstutis Č.
8-680 44122, kcepas@gmail.com
Literatūra ir leidyba – Gintaras G.
8-687 33428, gintges@gmail.com
Biuro vedėja – Aušra A.
8-683 67786, anonalko@delfi.lt

apie tarybą
Iš AA Tarnybos
konferencijos
protokolo

jai, o samdomi darbuotojai. Norisi konferencijoje aptarti, kaip toliau gyvensime: ar bendradarbiausime, ar kariausime; ką paliksime ateinantiems tarnautojams ir visai AA. Linkiu visiems konstruktyvių diskusijų ir sėkmingo darbo.

Konferencijos pirmininko
Drąsiaus pranešimas
Rengiant konferenciją, teko susidurti
su įvairiais nesusipratimais, kurie ir padiktavo konferencijos temą. Nors mes ir
išleidome knygą „AA subręsta“, tačiau
susidaro įspūdis, kad tokiai konferencijos struktūrai nesame subrendę. Kai
konferencijos komisija išsirenka pirmininką, o vėliau regionas atšaukia jį iš
delegatų, KRG lieka nepilnos sudėties.
Tai pat alternatyvus delegatas renkamas
komisijos pirmininku negalvojant apie
tai, ar jis dalyvaus kitoje konferencijoje.
Taip yra, bet taip neturėtų būti. Komisijos nedirba tarp konferencijų. Nemalonu, kai susiduri su neigiamu požiūriu į
tarnautojus, į kuriuos žiūrima taip, tarsi
jie norėtų mums pakenkti. O reikalavimai pateikti ataskaitą ne konferencijoje,
bet Šventosios stovykloje, sudaro įspūdį, kad jie yra ne savanoriai tarnauto-

Iš LAAT PT pirmininko
Gintauto ataskaitos
Praeitos konferencijos rekomendacijos
ir jų vykdymas.
• Pirmoji rekomendacija – AA tarnavimo žinyno pataisymas. Šiuos pataisymus buvo galima atlikti ir praeitos konferencijos metu, tačiau pritrūkome laiko ir noro tai padaryti, todėl siūlomus žinyno pataisymus išdalinome delegatams. Šiek tiek vėluodami, tačiau manome, kad tai nėra tokie esminiai pakeitimai, kad jų nebūtų galima čia apsvarstyti. Be to, turiu
pastebėjimų, kad tai nėra paskutiniai
žinyno pataisymai, manau, kad žinyno taisymo grupė turėtų veiklą tęsti ir
toliau.
• Antroji rekomendacija – dėl periodinio leidinuko reikalingumo, galimybių jį išleisti. Patikėtinių taryba ne
viename posėdyje svarstė šią rekomendaciją, sudarė darbo grupę leidinuko išleidimui, priėmė sprendimą
leidinuką ir toliau vadinti „Penktas
kampas“. Šios rekomendacijos vykdymą kuravo patikėtinių tarybos pirmi-

L i e t u v o s AA r e g i o n a i

4. Pa nevėži o reg i o na s

1 . Auk šta i ti jo s reg i o na s

5. Suva lki jo s reg i o na s

2 . Dzūki jo s reg i o na s

6. Ši a uli ų reg i o na s

3 . K aun o reg i o na s

7. Žema i ti jo s reg i o na s

2013 m. lapkričio 9-10 d., Birštonas

Jums gali prireikti:
12 žingsnio kontaktai

❧ Aukštaitijos regionas
Tel. 8-633 00020
El. p. aukstaitija.regionas@gmail.com
www.aaar.lt
❧ Dzūkijos regionas
Tel. 8-689 36747
El. p. dzukijosregionas@gmail.com
❧ Kauno regionas
Tel. 8-640 47755
El. p. kaunoaa@gmail.com
www.aa-kaunoregionas.lt
❧ Panevėžio regionas
Tel. 8-607 53197
El. p. aapanevezys@gmail.com
❧ Suvalkijos regionas
Tel. 8-621 19736
El. p. suvalkijos.regionas@gmail.com
❧ Šiaulių regionas
Tel. 8-618 81004
El. p. siauliuregionas@gmail.com
❧ Žemaitijos regionas
Tel. 8-648 45182
El. p. zemaitijosregionas@gmail.com
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ninko pavaduotojas Darius. Labai noriu pasidžiaugti, kad mes jau turime
savo žurnalą, kuris yra AA bendrijos
žurnalas.
Trečioji rekomendacija – mūsų literatūrą platinti viešai. Už tai buvo atsakinga VŠĮ direktorė Aušra. Patikėtinių
tarybai pritarus buvo kreiptasi į keletą
knygynų, kuriems pasiūlyta prekiauti knygomis konsignacijos pagrindais.
Deja, galime konstatuoti, kad ši prekyba beveik nevyksta. Paskutinėmis
žiniomis vienas iš internetinių knygynų pardavė aštuonias knygas: keturias „Anoniminiai alkoholikai“ ir
keturias „Gyventi blaiviai“. Užmegzti kontaktai su didžiaisiais distributoriais, tokiais kaip „Vaga“, „Baltos lankos“, „Pegasas“, bet čia darbas ateičiai, nes jie prašo labai didelių kiekių
knygų, kad galėtų jas platinti visuose Lietuvos knygynuose, o tai reiškia,
kad bus įšaldytos didelės lėšos.
Ketvirtoji rekomendacija – išleisti
knygą „Anoniminiai alkoholikai“ kietu viršeliu. Tai buvo padaryta, tačiau
girdėjau nusiskundimų, kad ši knyga
išleista negerai, jos negalima perlenkti ir įsidėti į kišenę. Knygos išleista
1000 egzempliorių. Tos pačios rekomendacijos antroji dalis įpareigoja ištirti galimybes, ar galima išversti „Didžiosios knygos“ istorijas ir jas išleisti lietuvių kalba. Tai kuruoti buvo patikėta patikėtiniui Gintarui.
Penktoji rekomendacija, kuri įpareigoja patikėtinių tarybą naujai išverstą ir naujai leidžiamą literatūrą leisti generalines tarnybos biuro aprobuotu formatu. Šiemet mūsų patikėtinių
tarnyba pasirūpino vertimu ir išleidimu trijų naujų brošiūrų. Taip pat ir
visi kiti lankstinukai ir brošiūros bus
leidžiamos naujuoju formatu.
Šeštoji rekomendacija, kuri įpareigojo
surengti AA seminarą „Vienybė“ visos
Lietuvos mastu. Šis seminaras įvyko
Panevėžyje balandžio mėnesį. Šios rekomendacijos vykdymą kuravo patikėtinis Kęstutis.

PT neapsiribojo vien tik šiais darbais,
praeiti metai buvo gausūs įvairių renginių, visus vienijančiu pavadinimu „25
metai AA Lietuvoje“. Šie renginiai taip
pat buvo koreguojami PT ir truko visą
savaitę su vainikuojančiu visos draugijos narių suvažiavimu Alytaus sporto
rūmuose. Antrą kartą Lietuvos AA istorijoje įvyko autoturas per Lietuvą, kuris aplankė visus mūsų regionus, įvyko daug atvirų susirinkimų ligoninėse, kalėjimuose, kultūros rūmuose. Noriu padėkoti visiems, kurie prisidėjo organizuojant šiuos susitikimus, organizavo keliautojų nakvynes ir laisvalaikį.

Šis žygis per Lietuvą atkartojo tą pirmąjį važiavimą, kada buvo bandoma visuomenę supažindinti su AA siekiant įkurti pirmąsias grupes Lietuvoje. Ypatingai džiugu, kad šioje kelionėje dalyvavo dalis AA narių, kurie važiavo ir pirmąjį kartą. Kai kas sugebėjo visa tai pavadinti ne AA renginiu. Tačiau kas tai
tada yra? Ar atviras susirinkimas ne AA
renginys? Ar susitikimai su žiniasklaida, su socialiniais darbuotojais nėra AA
renginiai? Kaip minėjau, viską vainikavo didysis susitikimas Alytaus sporto
rūmuose. Kodėl būtent ten? Tokį pasirinkimą nulėmė tokio dydžio salės nuomos kaina, antroji priežastis buvo ta,
kad kituose regionuose panašaus dydžio
renginiai jau buvo. PT planavo šį renginį remdamasi ankstesnių renginių statistika, buvo manoma, kad susirinks
mūsų apie tūkstantį, nors, deja, susirinkome tik septyni šimtai. Susirinkusių žmonių skaičius ir buvo pagrindinė priežastis, kad renginys buvo nuostolingas. Tačiau nepaisant kritikos lavinos, PT mano, kad renginys buvo organizuotas labai profesionaliai. Dar kartą noriu padėkoti organizatoriams Gintarui, Arnoldui, Algiui, Irenai, Virgiui,
Dzūkijos regionui ir visiems kitiems padėjusiems.
Dar vienas tradicinis renginys visos
Lietuvos mastu yra Šventosios stovykla.
Jos idėja taip pat gimė pirmojo autoturo metu. Nors oficialiai stovyklą organizuoja ne PT, tačiau PT prie jos organizavimo nemažai prisideda. Ir šiemet stovykla buvo vėl viena iš gausiausių. Smagu, kad visa stovykla vyksta AA dvasioje su daugybe susirinkimų, su kalbėtojais, vyksta susitikimai su senbuviais.
Gerai, kad viena stovyklos diena skiriama patikėtiniams. Ši stovykla yra ženklus mūsų biudžeto papildymas ir už tai
nuoširdus „ačiū“ stovyklos organizatoriams.
Dar vienas darbas, kuris jau tampa
tradiciniu, tai biuro metinis patikrinimas. Tai reikalinga tam, kad būtų padaryta biuro turto inventorizacija, suskaičiuotos knygos, brošiūros, patikrinti pinigai. Šią veiklą kuravo patikėtinis Mindaugas. Džiaugiuosi, kad komisija beveik nesikeičia. Tik norėtųsi, kad jų pageidavimai būtų pagrįsti, nereikėtų reikalauti dalykų, kurių tuo metu nėra ir
negali būti pateikta. Aš kalbu apie metinį buhalterinį balansą. Noriu jus visus
patikinti, kad mūsų biure visi piniginiai
ir turtiniai reikalai tvarkomi puikiai, gal
dėl to, kad mūsų direktorė yra buhalterė. Visiems mums be galo yra svarbūs
mūsų bendrijos piniginiai reikalai, visada atsiranda norinčių pamokyti, kaip
reikia tvarkytis su pinigais. PT atvira visiems Jūsų pasiūlymams, tačiau norė-
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tųsi, kad jie būtų argumentuoti, paskaičiuoti ir įvertinti. Tikrai labai nesmagu,
kai VŠĮ direktorę vienas regionas kviečiasi ir prašo paaiškinti, kur ji išleidžia
pinigus. Noriu visiems čia esantiems
priminti, kad VŠĮ direktorė yra atskaitinga VŠĮ dalininkams, tai yra patikėtiniams, ir niekam daugiau. Kiekvienas
regionas gauna išsamią piniginę ataskaitą kartą per ketvirtį; jei to negana, regionas turi teisę jos paprašyti kas mėnesį ir tikrai direktorė tokią ataskaitą pateiks.
Svarstant dienotvarkę iškilo klausimas dėl biuro iškėlimo. Noriu paaiškinti, kaip tai vyko. Prieš keturis metus
konferencija įpareigojo PT išanalizuoti
galimybes perkelti biurą į kitą vietą. Tai
atlikti buvo įpareigotas PT pirmininko
pavaduotojas Darius (Aukštaitijos reg.),
tačiau iš esmės analizė nebuvo padaryta.
PT, norėdama atsiskaityti konferencijoje, pati darė apklausą per patikėtinius
kiekviename regione. Tuo metu buvo
šeši patikėtiniai. Visų jų buvo paprašyta
sužinoti AA narių nuomonę apie biuro
perkėlimą, po to informuoti PT. Iš šešių
patikėtinių penki buvo už tai, kad biuro
keisti nereikia. Todėl patikėtiniai daugiau jokių analizių neatliko, nematydami priežasčių, kodėl reikėtų iškelti biurą iš Birštono. Jei dabartinė konferencija
mano, kad reikia tai padaryti, aš siūlau
tą klausimą įtraukti į dienotvarkę. Reikėtų šį klausimą išsianalizuoti komisijose, tai darant galbūt ne šitoje konferencijoje, o paliekant kitai konferencijai. Reikia atsižvelgti į tai, kad nuomos
sutartis dėl biuro yra sudaroma metams
į priekį, jei iškelsime biurą į kitą miestą,
reikės atleisti biuro direktorę, išmokant
jai išeitines kompensacijas. Taip pat reikia įvertinti ir tai, kad mes turime turto:
vien knygų yra maždaug už 80 000 Lt,
kurių pervežimo, sandėliavimo, rūšiavimo išlaidos bus nemažos. Taip pat turime baldų, kompiuterių, kitokio turto.
Atsižvelgiant į tai, reikia pasvarstyti kas
yra geriau ir racionaliau: ar mokėti mažesnį nuomos mokestį, nuomojant kokį
garažą ar verslo centrą, ar mokėti tiek,
kiek mokame dabar ir turėti idealias patalpas ir idealią buveinę. Visi čia esantys
patikėtiniai sutinka su tuo, kad jei yra
ekonominis ar kitoks pagrindimas iškelti biurą, mes tikrai esame atviri jūsų
pasiūlymams ir biuras bus perkeltas, jei
tik jūs mus įpareigosit tą padaryti.
Nerimą kelia ir toliau tai, kaip vyksta kai kurie susirinkimai, kas juose kalbama, kas juose gali kalbėti. Tikėjausi,
kad būsiu išgirstas ir situacija keisis, tačiau vyksta akivaizdūs tradicijų pažeidimai. Paminėsiu globėjų ir globotinių
stovyklą Ignalinoje. Ten buvo pažeistos net kelios tradicijos: pirma – rengi-

nys vyko AA vardu visos Lietuvos mastu informuojant tik tuos žmones, kurie, organizatorių manymu, gali dalyvauti, nebuvo derinta su visos AA tarnyba. Tuo buvo pažeistos pirmoji ir ketvirtoji tradicijos. Po to buvo bandyta
ištaisyti padėtį, ištaisant kvietimo tekstą, tačiau pagrindas PT ignoravimui jau
buvo padėtas, jau tuo metu prasidėjo
narių skirstymas į teisingai ir neteisingai sveikstančius, į stipriai geriančius
ir tikrus alkoholikus. Negana to, Kauno regionas apie tai išplatino kreipimąsi, o tai vėl pirmosios tradicijos pažeidimas. Dar vienas laiškas, kuriame buvo
vertinama, įžeidinėjama, kritikuojama,
buvo paskleistas viešoje erdvėje. Šiame
laiške jau net tarnautojams buvo „užklijuotos“ etiketės. Kaip tai susiję su
mūsų sveikimo programa? Mūsų dešimtas žingsnis sako: „nuolat stebėjome save ir jei buvome neteisūs, tuoj pat
prisipažindavome klydę“. Deja. Apie
tai patikėtiniai, senbuviai ir kiti bandėme susėsti prie apskrito stalo ir pasikalbėti, tačiau gaila, bet neformalių lyderių tame susitikime nebuvo. Todėl minėtas susitikimas nedavė lauktų rezultatų. Kuo toliau, tuo gražiau. Atsirado
sutartys tarp globėjo ir globotinio, o tai
jau akivaizdus sektos bruožas. Kas iš
AA narių gali prisiimti asmeninę atsakomybę už kito žmogaus sveikimą ir jo
gyvenimą. Aš turiu tos sutarties pavyzdį. Negaliu nepacituoti tam tikrų šios
sutarties dalių. Viena iš tokių: „sveikas
atvykęs į sveikesnės draugijos pusės pasaulį.“ Kuri draugijos pusė sveikesnė,
kuri nesveikesnė? Ar tik vėl neskirstome draugijos į kelias dalis, ar tai ne pirmos tradicijos pažeidimas? Dar viena
citata: „ar esi pasiryžęs bet kam vardan
tikslo, ar ne?“ Kam turi būti pasiryžęs,
galbūt žmogų nužudyti ar aklai vykdyti savo globėjo manipuliacijas? Galbūt yra AA narių, kurie žino kaip teisingai ir kaip neteisingai daryti žingsnius, kaip teisingai vesti susirinkimus,
kas iš to? Tie nariai tampa geresni, tobulesni alkoholikai, ar todėl jie turi teisę nurodinėti, kaip kam sveikti ar kaip
skaityti knygą, ar kaip daryti žingsnius.
Negaliu pasakyti, kiek ši sutartis veikia
ir kaip dažnai ji taikoma, tačiau agresyvių globėjų veikla jau duoda savo vaisius. Į mane asmeniškai kreipėsi žmonės, pervesti žingsniais, ir jiems jau reikalinga medicininė intervencija, jie išsigandę, pasimetę, verčiami privalomai globoti naujus žmones. Ar tai nėra
sektos piramidės forma? Lenkiu galvą
prieš globėjų išradingumą. Rašo laišką
vienos grupės tarnautojų vardu, jį platina net nesvarstę regiono susirinkime
ir pasirašo vien didžiosiomis raidėmis
„PT“, grupės aš neįvardinsiu. Naujau-

sias įvykis, akivaizdžiai parodantis tradicijų pažeidimus, tai globėjų ir globotinių seminaras Rukloje. Gražu ir gerai,
kad tokie renginiai vyksta, dar geriau,
kai jie padeda kam nors sveikti, tačiau
kai tokių renginių metu yra organizuojami susitikimai su Lietuvos kariuomenės vadais nederinant šių veiksmų su
PT, vėl tradicijų pažeidimas. „Kiekviena grupė veikia savarankiškai, išskyrus tuos atvejus, kai tai susiję su visos
AA veikla“. Interpretuojame ir darome,
kaip mums atrodo patogiau. Žmonės,
grįžę iš šio seminaro, manęs klausia, ar
jau Lietuvoje yra naujieji Bilas ir Bobas,
ar Patikėtinių tarnyba aprobavo naują
žingsnių redakciją. Pasidomėjus išaiškėja, kad seminaro metu buvo skaitomi naujos redakcijos niekur neaprobuoti žingsniai, dviejų vedančiųjų buvo interpretuojama malda suklupdžius visą
salę. Kur čia AA tradicijos? Tai tikriausiai niekam blogo nepadarė, gal netgi
kai kam padėjo, tik dar kartą kartoju,
kad tai nieko bendro neturi su AA, todėl
PT ir priėmė pareiškimą, atsiribodama
nuo visokių laiškų, pareiškimų ir renginių, kurie pažeidinėja mūsų tradicijas.
Organizuokite ir toliau seminarus, stovyklas, susitikimus, tik neminėkite AA
vardo.
PT dėkoja visiems, padėjusiems rengti renginius, pastebėjusiems klaidas literatūroje ir apie jas pranešusiems, atvažiuojantiems ir dalyvaujantiems posėdžiuose ne tik pasyviai stebint, bet
ir išsakantiems savo nuomonę. Noriu
pasakyti, kad PT literatūros vertimus
ir korektūras darys tik aukščiausio lygio specialistai, be generalinės tarnybos biuro aprobavimo nebus taisomi,
spausdinami jokie tekstai. Dar kartą
noriu pasakyti, kad mūsų valstybėje yra
viena valstybinė kalba ir visa informacija bus pateikiama lietuvių kalba. Pabaigai noriu pasakyti – nepažeidinėkime tradicijų ir visi gyvensime vieningai
ir draugiškai, ačiū visiems, linkiu produktyvaus darbo.
Iš Konferencijos koordinatoriaus
Eimanto pasisakymo
Nemaniau, kad kada reikės susitikus
kalbėti tokiomis temomis – apie tradicijų pažeidimus. Esu blaivus aštuoniolikti metai. Tai, kas vyksta dabar, galėjo vykti pirmame dešimtmetyje, kada
mes ieškojome, kiekvienas norėjo kažką pakeisti, kiekvienas, atėjęs į AA (ir
aš tame tarpe), sakė: antro, trečio, vienuolikto žingsnio nereikia, iš dvylikos tradicijų reikia palikti tik trečią ir
penktą, kadangi jos suprantamos, o
visa kita yra tik beletristika. Buvo taip,
bet taip buvo tik pačioje pradžioje. Kai
rinkom konferencijos temą, pirmiau-
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sia vadovavomės tuo, kad konferencija apsvarsto klausimus, pateikia juos
patikėtiniams, kurie vykdo grupių valią. Po patikėtinių seka regionai, po to
eina grupės. Grupių protas, sąmonė ir
valia yra aukščiausias organas. Kas dabar vyksta? Kalbėjausi su savo globėju,
kurį turiu gal dešimt metų. Man asmeniškai padėjo pasveikti „Didžioji knyga“. Buvau daugelyje stovyklų, tačiau
nieko man nesigavo, todėl globėjas pasiūlė pasiimti „Didžiąją knygą“, pildyti ketvirtojo žingsnio lentelę. Tai dariau
nieko neverčiamas, mane privertė pats
gyvenimas. Į AA atėjau ne iš malonumo, bet iš būtinybės, ir iš karto buvau
apsuptas draugų. Pirmininkas privalo saugoti tradicijas, jo tokia užduotis,
taip pat turi tvarkyti draugijos pinigus.
Daugiau nieko negali: negali sušaukti
konferencijos, imtis kažkokios iniciatyvos, negali pasakyti, kaip turi elgtis
grupės, tačiau kai pažeistos tradicijos –
turi teisę pasakyti.
Apie pasidalijimą patirtimi. Patirtimi galima dalintis ir psichoterapinėje
grupėje, bet kuo skiriasi psichoterapinė
grupė nuo AA grupės? Psichoterapinėje
grupėje sėdi psichologas ir jis vadovauja.
Jis yra specialistas. Turim grįžti prie pagrindų. Dabar atėjo nauja karta, dešimt
metų blaivūs žmonės patys karingiausi,
viską žino, viską puikiai supranta. Aš tą
praėjau. AA yra meilė, supratimas, noras padėti, ne noras kritikuoti, nužudyti, ne noras valdyti, būti protingesniam.
Čia visi lygūs, čia randi tokią užuovėją,
kurios aš ieškojau visą gyvenimą. Mes
turime apie tai kalbėti. Reikia apsispręsti, arba mes esame visos pasaulinės AA
dalelė Lietuvoje, arba mes esame kažkokie eksperimentatoriai. Tai kartojasi
metai iš metų. AA yra daugiau nei kažkokia kontora, nei UAB, niekas negydo alkoholikų, visi save gerbiantys psichiatrai pakelia rankas. Tai kur eiti tam
alkoholikui? AA turi dar vieną savybę,
kuri mane ir „užkabino“: čia vyksta dalinimasis, aš neturiu teisės nurodinėti,
aš tik galiu papasakoti, kas buvo su manimi, grįžtamasis ryšys duodamas nebent tik tada, kai pats žmogus to paprašo. Reikia prisiminti, kas mes esame.
Jei mes AA, tai sveikimas – 12 žingsnių,
vienybė – 12 tradicijų, tarnavimas – 12
koncepcijų. Jei mes vadovaujamės anoniminiais alkoholikais tikrąja to žodžio
prasme, tai ar mes galime kažką mokinti, bausti.
Iš PTS delegato
Ramūno pasisakymo
Norėjau pakalbėti apie vienybę. Aš
negaliu tylėti, nes kalbose labai mažai girdžiu žodį „aš“, o labai daug „jie“.
Jei patikėtiniai ar dar kažkas kažką ne

taip padarė, tai sakoma „mes jiems liepėm, jie nepadarė“. Mes visi turim sau
užduoti klausimą kas mes esame. Mes
visi čia esame deleguoti grupių ir mes
turėtume tarnauti. Žinyno 46 psl. yra
citata: „grįžę delegatai informuoja regioną, kuris jį išrinko, apie konferencijos rezultatus. Taip pat delegatai rūpinasi, kad informacija apie konferencijos svarbiausias išvadas būtų pateikta jų regiono grupėms ir intergrupėms. Delegatai lieka aktyvūs vykdydami konferencijos, kurioje dalyvavo,
tikslus laikotarpiu tarp konferencijų.“
Kai tik kas nors norės ką nors kritikuoti, atsakykit sau į šiuos klausimus: ar
viską padarėte, kas čia yra parašyta. Aš
sau tokį klausimą tikrai užsiduodu, todėl tyliu, nes beveik nieko nepadarau.
Noriu pacituoti iš daktaro Bobo atsisveikinimo kalbos: „Mano gerieji draugai, aš suvirpu matydamas šią jūrą veidų ir pajuntu, kad prieš daugelį metų
įdėjau mažą trupinėlį savo darbo tam,
kad įvyktų šis susirinkimas, suvirpu ir
tada, kai pagalvoju, kad visi mes turėjome tą pačią problemą, mes visi darėme
tą patį ir visi pasiekėme tą patį rezultatą, tolygų mūsų pastangoms, entuziazmui ir atkaklumui. Yra du ar trys dalykai, kurie užvaldę mano mintis ir kuriuos tiktų trumpai išreikšti. Pirmas –
mūsų programa yra paprasta, nemaišykite jos su Froido kompleksais ir klausimais, kurie įdomūs moksliniam protui, bet turi mažai bendro su tuo, kas
svarbu mums AA darbe, mūsų 12 žingsnių, nuslūgus aistroms, bus galima išreikšti dviem žodžiais: meilė ir tarnavimas. Mes suprantame, kas yra meilė,
ir suprantame, kas yra tarnavimas, taigi turėkite tai omenyje. Taip pat nepamirškime valdyti liežuvį, tą nuodėmingą įrankį, ir jeigu tenka jį naudoti, naudokime jį švelniai su atida ir pakantumu. Ir dar vienas dalykas, šiandien čia
nebūtų nei vieno žmogaus, jei kažkas
nebūtų mums išaiškinęs, nebūtų švelniai pliaukštelėjęs per nugarą, pasikvietęs mūsų į susirinkimą, padaręs mums
daug gerų dalykų ir parodęs daug takto mūsų atžvilgiu, taigi niekad nepasiduokime ribotam pasitenkinimo jausmui skleisdami pagalbą savo broliams,
kuriems mažiau pasisekė, tik tokia pagalba, kokia buvo naudinga mums.“ Ir
baigdamas noriu pasakyti, kad nėra sąrašų pavardžių „tų, anų ir tų šitų“, kurie
už žingsnius. Kreipiuosi tiesiogiai į jus
visus – jeigu pažįstate tokius žmones ar
esate patys, sugrįžę pasikalbėkite su tais
žmonėmis, kurie galbūt pažeidžia tradicijas, su meile, šiluma ir AA dvasia. Yra
visos galimybės sukurti savo draugiją,
pavadinti ją kitaip ir daryti taip, kaip
man norisi. Aš labai prašau, nedrasky-

kime tos AA, į kurią aš atėjau, į kurią
mes visi atėjome.
Iš ETS delegatės
Loretos ataskaitos
Dalijasi tuo, ką matė Europos konferencijoje, dėkoja AA už galimybę tarnauti. Europos konferencijos tema buvo
tarnavimas, tarnystė grupėje, tarnystė
visur ir dalijimasis tuo. Skaitomos komisijų ataskaitos.
1. Kaip jūsų šalyje vyksta rinkimų procesas į ETS kandidatus, kokiais kriterijais vadovaujatės. Dauguma šalių
nariai informuoja paštu apie ETS delegatą ir kviečia užsiregistruoti, užpildo paraišką pagal GTB struktūrą
ir gauna patvirtinimą. Kriterijai į delegatus: turėti blaivybės stažą nuo 2
iki 10 metų, tarnavimo istoriją, anglų kalbos žinias, kai kuriose šalyse
delegatai gali būti ne alkoholikai.
2. Siūlomi būdai, kaip visiems AA nariams suvokti ETS tarnavimo susirinkimo naudingumą. Siūloma paskleisti daugiau informacijos per
struktūrą, išversti ataskaitas, kalbėti
kaip konferencija dirba, skirti du delegatus, o ne vieną, atsiskaityti generalinei tarnavimo konferencijai, dalintis apie visas ETS galimybes, įdėti ataskaitą ir ateinančią informaciją į internetinę svetainę, dalintis asmenine patirtimi, kalbėtis apie sunkumus kitose šalyse, kaip kitų šalių patirtis padeda spręsti problemas,
kviestis ETS delegatą į kitas šalis.
3. Jei šalis negali pilnai remti savo delegatų, ar tikslinga šiek tiek ar simboliškai remti ETS fondą. Maža auka
padeda šaliai, delegatui jaustis pasaulio narystės dalimi, sukuria bendrumo jausmą, sukuria atsakomybės
jausmą jūsų šaliai. Visi įnašai į ETS
fondą padeda ETS kurti naujas struktūras.
4. Kaip delegatai savo šalyje paskatina
kitus AA narius įsilieti į ETS tarnavimą. Dalinasi patirtimi su dabartiniu
nariu, globėjavimas ieškant entuziastingų žmonių, dalijasi savo baimėmis, nuramina kitus, sakydami, kad
jie gali tai padaryti, pabrėžia, kad delegatas bus tarp kitų tokių pačių.
5. Kaip produktyviau paaiškinti ETS
procesą delegatams. Visi jie vienas
kitam dėkojo ir sakė, kad mes negalėjome padaryti geriau, jie išreiškia vienas kitam meilę ir tarnystę.
Literatūra, leidyba, žiniasklaida.
1. Ar jūs turite savo šalyje knygas,
lankstinukus, internetines svetaines. Tik kai kurios šalys turi lankstinukus, kuriuos galima atsisiųsti arba
perskaityti internete. Tai dažniausiai
mokama paslauga. Pastebėta, kad jei
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visas knygas leidžiama skaityti nemokamai, tai yra lėšų švaistymas. Nė
viena šalis neturi elektroninio knygų
atsisiuntimo, bet tai žada turėti ateityje.
Pasidalinti patirtimi, kaip naujos
technologijos padeda perduoti žinią
nepažeidžiant tradicijų. Keliose šalyse žinia platinama internetu, vyksta
susirinkimai „skype“ būdu. Tai vyksta todėl, kad nėra susirinkimų arba
jie vyksta geografiškai toli. Nei viena šalis neturi socialinio tinklo, kur
galėtų vykti susirinkimas, nes tai nepatikima, kai kurios šalys pateikia
lankstinukų apie interneto saugumą.
Visos šalys turi internetinę svetainę,
kur galima rasti pagalbos liniją, susirinkimų adresus.
Pateikti aprašymą, kas atsakingas už
naują literatūros aprobavimą ir leidybą. Dažniausiai šalis atsiunčia leidinius į GTB, kad gautų leidimą, paskui keliauja į Literatūros komitetą.
Ar planuoja jūsų šalis išleisti naujus
specialius leidinius jauniems AA nariams. Nei viena šalis neplanuoja, bet
yra lankstinukai.
Darbas su kitomis šalimis.
Kaip ETS delegatai eina savo pareigas, atsakomybė tarp ETS. Daugelis
pirmų metų delegatų perima patirtį
iš didesnę patirtį turinčių delegatų,
visi delegatai rašo ataskaitas, kurios
atskleidžia kaip jie brendo. Kai kurie
delegatai verčia galutines ataskaitas į
savo šalies kalbą. Atsiskaitymai pateikiami generalinei biuro tarnybai,
konferencijoms, seminarams, tarnavimo susirinkimuose, daug kas rašo
straipsnius laikraščiuose, žurnaluose
arba internete apie ETS temas ir patirtį. ETS pašto adresų sąrašas labai
svarbus įrankis teikiant klausimus ir
atsakymus. Pastebėta, kad labai svarbu dirbti su kitomis šalimis, dalintis
patirtimi ir supratimu.
Jei kalbėtojas iš kitos šalies pakviestas kalbėti į AA nacionalinį renginį
jūsų šalyje, kas tai apmoka. Kai kurios šalys neturi patirties šioje srityje,
bet jei jos kviečiasi kalbėtoją, moka
iš bendrų AA įnašų, dažniausiai apsimoka patys.
Kokių ypatingų dalykų jūsų šalis yra
perėmusi iš kitų šalių, kad vystytųsi
ir plėtotųsi. Viena šalis atnaujino internetinę svetainę naudodamasi tais
pačiais metodais, kokius matė kitoje
šalyje. Literatūros pav yzdžiai matomi kitų šalių konferencijose, pritaikomi ir leidžiami savo šalyse. Kai
kurios šalys pasidalina savo struktūra su kaimyninėmis šalimis, ne alkoholikai patikėtiniai būna paskiriami.
Europos centriniam biurui buvo pa-
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siūlyta plėtoti AA Europoje. Daugelis
šalių dalyvauja kitų šalių konferencijose, naudoja jų patirtis, kad pagerintų savo konferencijas. Sėkminga patirtis yra tai, kad prašoma kitų šalių
pagalbos, klausiama, kaip sudominti
naujus narius. Tai įkvepia dalyvauti
tarptautiniuose renginiuose.
Kokiais atvejais šalys savo vystymosi patirtimi dalijasi su kitomis šalimis. Kiekviena patirtis yra naudinga
ir niekada nėra vėlu mokytis. Labai
svarbu padėti šalims plėstis, globoti
jas ir padėti sukurti tarnavimo struktūrą. Literatūra taip pat labai naudinga patirtis ir svarbu ją skaityti.
Ar jūsų šalis susisiekia su kitomis šalimis, prieš priimdama organizacinį sprendimą, kad pasisemtų patirties ir kad tai būtų naudinga. Daugelis šalių susisiekia su kitomis šalimis, kad jos pasidalintų savo patirtimi ir naudingomis idėjomis. Gali dalyvauti kitų šalių konferencijose, balsavimo procedūrose, labai naudinga
turėti galimybę naudotis ETS pašto
adresais, taip patirtis gali būti įgyta
paprasčiau.
Ar jūsų šalis siunčia delegatus į kitose
šalyse vykstančias konferencijas, kad
pasidalintų patirtimi. Dauguma šalių
siunčia savo delegatus į kitas šalis,
kada yra kviečiami. Tačiau kai kurios
šalys to daryti negali, nes yra finansinių sunkumų. Daugelis šalių kviečiasi delegatus iš užsienio. Buvo pastebėta, kad svarbu dalyvauti kitose šalyse vykstančiose konferencijose, nes
taip sukuriama vienybė.
a) Kaip sudominti ir išsaugoti, išlaikyti jaunus žmones AA. Jaunas AA
narys yra iki 20 metų amžiaus. Būtina naudotis internetu, nes internetas
yra gyvybiškai svarbus. Jaunus žmones galime pasiekti mokyklose, kalėjimuose, psichiatrinėse ligoninėse,
reabilitacijos centruose. Motyvuoti ir
patraukti jaunus žmones tarnauti per
globėjavimą, išleisti klipus „Youtube“,
skirtus jaunimui, eiti į mokyklas kartu su Al-Anon, kviesti jaunus žmones į komitetus, kaip stebėtojus ir
kaip sekretorius konferencijose. Reikia susitapatinti su jaunais žmonėmis, skatinti jaunus žmones dalintis
savo patirtimi su jaunais žmonėmis,
leisti rašyti jaunimui straipsnius apie
save, sukurti reklaminius filmus.
b) Darbas su jaunais žmonėmis, dalijimasis patirtimi ir pasiūlymai darbe su jaunimu. Pastebėta, kad svarbu kalbėtis mokyklose ir informuoti jaunimą apie alkoholį. Kada ateina
jauni žmonės į susirinkimą, stengiamasi jiems rasti jauną globėją, siūlymas tarnauti paskatina juos pasilikti.

Daugelyje šalių nėra jaunimo grupių,
nes jaunimo grupės nepasiteisino.
Iš PT finansininko
Mindaugo ataskaitos
Vasario 23 d. buvo sudaryta darbo
grupė, kuri atliko inventorizaciją biure,
buvo suskaičiuoti pinigai, knygos. Jokių
trūkumų nenustatyta. Didelių finansinių įsipareigojimų nebuvo, yra finansinės ataskaitos, kuriose viskas nurodyta. Lyginant praeitų metų įnašus ir šių,
tai šiais metais jie yra ženkliai didesni.
Džiaugiasi dabartine PT komanda, paminėtina tai, kad joks sprendimas nepriimamas pavieniui, visi kartu diskutuoja, tariasi ir tik tada priima sprendimus.
Iš PT pirmininko pavaduotojo
Dariaus ataskaitos
Praeitos konferencijos sprendimu išleistas leidinys „Penktas kampas“, nežiūrint į prieš tai buvusias įvairias nuomones apie jį: leidinys buvo boikotuojamas, neleidžiamas platinti grupėse.
Jis platinamas grupėse jau kaip mūsų
leidinys oficialiai užregistruotas centrinėje M. Mažvydo bibliotekoje. Išleisti
du nauji numeriai, į kuriuos jau nebetelpa mūsų straipsniai. Leidžiamas
1000 vnt. tiražu. Stengiamasi jį leisti
tokį, kad būtų galima paduoti naujokui, nunešti į ligoninę, kalėjimą. Antras darbas, tai autoturas. Ši idėja gimė
pradėjus galvoti apie Lietuvos AA 25metį, buvo pasiūlyta po 25 metų atkartoti autoturą ir parodyti žmonėms,
kad tai veikia, kad tai nėra trumpalaikis poveikis. Autoturas prasidėjo savaitę prieš AA jubiliejų, pajudėta iš Vilniaus. Važiavo amerikiečiai, kaip ir pirmą kartą, lietuviai. Ekipažas buvo mažesnis nei prieš 25 metus. Noriu pabrėžti, kad TB tai nekainavo nei cento,
visi važiavo savo lėšomis. Autoturas
pirmiausia atvyko į Panevėžį, apsilankė moterų kalėjime, nakvynės namuose, kolegijos auditorijoje vyko atviras
susirinkimas. Stengiamės orientuotis
į specialistus, žurnalistus, soc. darbuotojus, dvasininkus. Pernakvoję Panevėžyje, autoturo dalyviai išvyko į Šiaulius, kur įvyko atviras susirinkimas.
Po to nuvyko į Telšius, ten taip pat surengtas atviras susirinkimas su specialistais. Po Telšių sekė Klaipėda, Jurbarkas, Šakiai, Kaunas. Dėkoju visiems
tarnautojams.
Iš patikėtinio
Antano ataskaitos
Kalba apie 25 m. jubiliejaus pasirengimo darbus, apie 7 tradicijos svarbą,
džiaugiasi dabartine darnia komanda,
bendrais sprendimais. Dėkoja už gali-
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mybę tarnauti.
Iš patikėtinio
Gintaro ataskaitos
Kuravau dvi sritis. Viena iš jų – 25 m.
AA jubiliejus, kuriam pasirengimas prasidėjo prieš du metus. Buvo sudaryta
24 tarnautojų grupė. Praktiškai jie padarė viską. Prieš ateinant į patikėtinius
man buvo pasakyta, kad patikėtinis neturi kalti vinių, jis turi organizuoti kalimą. Renginys įvyko, drįstu tvirtinti, pakankamai profesionaliai, su minimaliomis išlaidomis ir skaidriai (buvo sumokėti visi PVM). Dėkoju Dzūkijos regionui, savo iniciatyva specialiai šiam renginiui papildomai surinkusiam 1000 Lt.
Norėjau pakalbėti apie AA literatūrą.
Visa AA laikosi knygų dėka: ir finansiškai, ir žinios skleidimu, ir kitomis prasmėmis. Šis darbas yra pastovus ir svarbus. Buvo žmogus, kuris tą darbą darė,
ir niekas nežinojo, kad jis tai daro. Jis
bendravo su vertėjais, spauda, pats dirbo leidykloje ir staiga to žmogaus neliko. Man atėjus, turėjau viską pradėti iš naujo. Reikėjo surasti žmones, kurie verčia, daro grafinį dizainą, maketuoja ir viską atlieka už protingą kainą. Šiai dienai turime tikrai neblogą komandą dizainerių ir vertėjų, galime netgi rengti konkursus. Užduotis buvo tokia: ar galėtume išleisti knygą „Anoniminiai alkoholikai“ kietu viršeliu, atitinkančią originalo formą. Vertimo vieno spaudos lanko vidutinė kaina būtų ~
500 Lt, spaudos lankas yra 25 psl., tokia kaina be PVM. Originalas yra 560
puslapių, atėmus išverstą knygos dalį,
lieka 320 puslapių. Vertimas kainuotų
apie 11000 Lt, dar prisidėtų redagavimas, spauda, maketavimas. Ji taptų labai stora, nepatogi. Galima daryti atskirą, kaip priedą prie knygos, tai būtų
panašu į analogą „AA subręsta“, netgi
panašus puslapių skaičius. Išsiaiškinta,
kad visas tas leidimas kainavo 27000
Lt. Ką ir minėjo pirmininkas, visas brošiūras darome vizualiai nauju formatu, kad iš toli pamačius būtų aišku, kad
tai AA literatūra. Jau išversta koncepcijų knyga, kuri dabar yra redaguojama,
kompiuterinis variantas jau yra. Išversta labai profesionaliai, manau, jei viskas
klostysis sėkmingai, pavasarį turėtume
atspausdinti.
Iš patikėtinės
Irenos ataskaitos
Esu jums dėkinga už savo naują gyvenimą ir už galimybę tarnauti. Kaip
tas dėkingumas pasireiškia mano veiksmuose? Dalyvavau seminare „Vienybė“
Lietuvos mastu, dalinausi savo patirtimi, dalyvavau darbo grupėje. 25-mečio
AA renginyje buvau atsakinga už maiti-

nimą ir už apgyvendinimą. Kas kreipėsi, stengiausi padėti ir atlikti savo pareigą. Labai svarbu, kad būtų ryšys tarp patikėtinių, regionų ir tarp komisijų, kad
būtų bendradarbiavimas. Man visa AA
draugija yra svarbi, prisiimu atsakomybę už tai. Radau tokią dvasią, kuri man
padėjo, ir aš labai stengiuosi, kad šita
dvasia ir išliktų. Dėkui, kad leidžiate
tarnauti.
Iš patikėtinio
Kęstučio ataskaitos
Tik pasibaigus pernykštei konferencijai, kurioje buvau patvirtintas patikėtiniu, gavau iš karto veiklos – man
buvo įteiktas bendrasis pagalbos telefonas. Gavau ir šiek tiek informacijos,
kuri pradžioje labai padėjo. Kurį laiką
nešiojausi telefoną pats, norėjosi pajusti šios tarnystės skonį. Vėliau perdaviau kitiems savanoriams. Regione pagalbos telefonas buvo apie pusmetį, po
to perdavėme kauniečiams. Kadangi artėjo mūsų 25-mečio renginiai Alytuje,
supratau, kad mano galimybės pasitarnauti šventei yra mažesnės negu dzūkų
ar kauniečių. Todėl pasisiūliau surengti
seminarą „Vienybė“ Panevėžyje. Gal tai
nėra viešųjų ryšių veikla, tačiau šis darbas, rengiant seminarą, manau, buvo
naudingas ir mums visiems, ir ypač
man. Po to prasidėjo pasiruošimas artėjančiam 25-mečiui. Atvirų susirinkimų
maratonas – kiek gerų prisiminimų, teikiant vardinius kvietimus mūsų draugams... Negaliu pamiršti, kaip nudžiugo
vieno rajono soc. darbuotoja, sužinojusi, kad su šiuo kvietimu gali pasikviesti ir savo kolegas, ir priklausomus žmones iš atokesnių vietovių. Pernai nutarėme, kad mūsų knygos atsidurtų knygynuose. Džiugu, kad darbas šioje srityje vyksta. Gal ne taip sklandžiai, kaip
man ir jums norėtųsi, bet vyksta. Internetinis knygynas www.knygos.lt pardavė jau keletą mūsų knygų. Vyksta derybos ir su įprastais knygynais, tiesa, per
tarpininkus. Dar vasaros pradžioje PT
posėdyje kolega iškėlė idėją, jog galėtume kreiptis į valstybines institucijas su
kvietimu bendradarbiauti. Vasaros atostogų metui pasibaigus, parengėme ir išsiuntėme tokį kreipimąsi į įvairias ministerijas. Tikiuosi, gausime konkrečių
kvietimų bendradarbiauti – rengti atvirus susirinkimus, įvairius susitikimus
su specialistais. Turės geros veiklos ne
tik patikėtiniai, komisijos, bet ir daugelis AA narių-savanorių. Buvau pakviestas į KRG. Savo veiklos rezultatais, rengiant šią konferenciją, esu nepatenkintas. Ypač liūdina tai, kokius atsakymus
nusiuntėme grupėms dėl atmestų klausimų. Daug apie tai diskutavom, norai
buvo labai gražūs, bet iki veiksmo kaž-

ko pritrūko. Kaltę prisiimu sau, kad nepadėjau iki galo suredaguoti išsamesnių ir, svarbiausia, „šiltesnių“ atsakymų. Draugijai vienybės tai nepridėjo.
Tiek trumpai apie savo veiklą per šiuos
metus. Manau, ateityje su jūsų pagalba
tobulėsiu, gerės ir mano tarnystė. Dar
keletą minčių noriu pasakyti pagal konferencijos temą „Bendradarbiavimas ir
tęstinumas“. Man nenuostabu, kad komisijos arba nedirba, arba beveik nedirba tarp konferencijų. Ne taip staigiai
keičiasi nusistovėję tradicijos. Juk ir aš,
būdamas delegatu, panašiai galvojau ir
elgiausi. Dėmesys buvo sukoncentruotas į dalyvavimą konferencijoje ir patikėtinių ataskaitas. Nebe pirmi metai
mes kalbam apie tai, ir man jau darosi aišku, kad komisijos – tai jau susiformavę darbo grupės, galinčios spręsti įvairius klausimus. Mano uždavinys
nepasididžiuoti ir kreiptis į bet kurį delegatą iš komisijos su pagalbos prašymu. Ir viskas nereikės daug formalumų,
daug struktūrų. Džiugu, kai iš biuro
persiunčiami el. laiškai, į kuriuos vedėja negali iš karto atsakyti (ten reikia alkoholiko). Taip yra pavykę padėti žmonėms pakeisti neigiamą požiūrį į AA ir
pan. Mano supratimu, tai yra puikus
bendradarbiavimo pavyzdys. Apie tęstinumą. Esu dėkingas prieš mane buvusiai patikėtinei už globą, t. y. už moralinį paruošimą. Ji sakydavo: „tapęs patikėtiniu, vieną dieną supranti, kad esi
nebe savanoris – tarnautojas, bet samdomas darbuotojas. Iš tavęs ima reikalauti rezultatų, apsukų, sugebėjimų“.
Kai šitą pajutau savo kailiu, man nebuvo streso. Už tai jai esu labai dėkingas.
Baigdamas noriu pasidžiaugti, kad pas
mus draugijoje yra labai gerų pokyčių.
Prieš porą metų girdėjau, kad patikėtiniams net buvo grasinama asmeniškai
susidorojimu. Aš to per šiuos metus nepatyriau nei užuominomis, nei tiesiogiai. Todėl galiu drąsiai teigti, kad pas
mus viskas gerai.
Iš patikėtinio
Artūro ataskaitos
Noriu pasakyti keletą žodžių apie 25metį. Kas yra jubiliejinis renginys? Tai
yra žinios skleidimas, ir man nesuprantama, kai sako, jog tai minusas. Nuo
kada žinios skleidimas yra minusas?
Tie pinigai buvo išleisti žinios skleidimui, pamirškime juos. Klausausi Loretos ir galvojau, kad mes jau metai tai
darome, t. y. einame per mokyklas su
Al-Anonu. Susidūriau su tokia problema, kad mokyklų direktoriai vadovaujasi senomis instrukcijomis, mes esame prilyginti prekių siūlytojams. Vieni
tolerantiškai priima, kiti sako, kad turi
ministerijos įsakymą, kad jūs esate ne-

7

A u š r a Nr. 1 4

pageidaujami. Tada man kilo idėja, kad
reikia suorganizuoti susitikimą su Švietimo ministerija. Parašėme raštą ir nusprendėme siųsti į visas keturiolika ministerijų. Gal dar kažkam reikės to bendradarbiavimo, mes turime bendradarbiauti nori jie to ar nenori. Būtent tuo
pagrindu, kad ne visi mus palaiko, buvo
sumanyta išaiškinti, kas mes tokie esame, kodėl mes einame į mokyklas. Labai apsidžiaugiau, kai buvo išleista brošiūra jaunimui, tai didelė pagalba einant žmonėms į mokyklas. Turiu nemaža patirtį su vaikais, iki šiol atsimenu savo pirmą susitikimą su mokiniais.
Galvoje kirbėjo mintis, ką reikės sakyti. Reikėjo prisiminti visą vaikystę, daug
savo paklydimų.
Iš patikėtinio
Virgio ataskaitos
Dėkoju už suteiktą pasitikėjimą ir
galimybę pasitarnauti AA labui. Dalyvauju finansų komisijoje, patikėtinis
esu pirmi metai, toli gražu nesu naujokas, dalyvauju posėdžiuose nuo 2007
metų, domiuosi biuro veikla. Noriu padėkoti PT pirmininkui, kuris patikėjo
ir pakvietė mane į VŠĮ komisijos grupę. Ten dalyvavau koreguojant įstatus,
biuro inventorizacijoje, kas man ir priklauso kaip komisijos nariui. Taip pat
buvo man patikėta 25-mečio registracija, apsauga, renginio metu buvau atsakingas ir už salę. Šventojoje buvau atsakingas už literatūrą, dariau, ką galėjau,
kiek turėjau laiko, kaip sugebėjau. Grįšiu prie biuro temos. Norėčiau iškelti
klausimą dėl biuro perkėlimo į didmiestį. Kitiems metams turiu viziją kaip patikėtinis, kaip alkoholikas, sieksiu, kad
VŠĮ savo veiklą nukreiptų žinios perdavimui mūsų bičiuliams ne alkoholikams, užmegztų ryšius su valstybinėmis institucijomis, verslo bei visuomenės organizacijomis, kurios perduotų
žinią visuomenei apie mūsų veiklą. Tik
taip galėtume geriau perduoti žinią dar
kenčiantiems alkoholikams. Kaip finansų komisijos narys sieksiu, kad AA lėšos būtų panaudotos kuo efektyviau, turiu vilties, kad AA grupės, PT, VŠĮ kartu pasieksime bendrą gerovę ir vienybę.
Jei leisite man toliau tą daryti, aš stengsiuosi nenuvilti.

•
•
•
•

Vyksta balsavimas dėl papildomų
klausimų įtraukimo į dienotvarkę.
1. Biuro perkėlimas į didmiestį:
už – 26,
prieš – 14,
susilaikė – 8.
2. Įtraukti svarstymą dėl antro delegato siuntimo į PTS:
už – 48 (vienbalsiai)

3. PT pirmininkas pristato tarnavimo žinyno pataisymus.
Žinyno taisymo grupė konferencijai rekomenduoja žinyno 50 psl. 7 punkto
penktąją pastraipą taisyti: TPT sekretorius kartu yra Tarnybos vedėjas, dalyvaujantis PT posėdžiuose su patariamojo balso teise (toliau kaip tekste). Taip
pat siūloma žinyno 48 psl. 2 punkte taisyti taip: sudėtis a) Pirmininkas, pirmininko pavaduotojas, iždininkas (išbraukiant žodžius sekretorius (biuro vedėjas), nes VŠĮ įstatų 9.1 punkte aiškiai
parašyta, kad vykdomąjį komitetą sudaro trys nariai. Remiantis šiuo pataisymu, taip pat reikėtu taisyti žinyno 50
psl. 7 p. taip: TPT vykdomieji tarnautojai yra: pirmininkas, pirmininko pavaduotojas, iždininkas (sekretorių išbraukiant). Kas už tai, kad pritarti žinyno
pataisymams:
• už – 48 (vienbalsiai).
4. Vyksta balsavimas, kad klausimą
dėl biuro perkėlimo svarstytų visi, o
ne komisijose:
• už – 23,
• prieš – 24,
• susilaikė –1.
5. Vyksta pakartotinis balsavimas,
kad klausimą dėl biuro perkėlimo
svarstytų visi, o ne komisijose:
• už – 30,
• prieš – 17,
• susilaikė –1.
6. Vyksta diskusijos dėl biuro perkėlimo, pasisako: Marijus, Deividas,
Virgis, Gytis, Vytautas, Arnoldas, Regina, Darius, Sigitas, Arnoldas, Gintautas, Gintaras, Kęstutis, Ramūnas,
Darius, Jonas, Eimantas, Antanas.
Vyksta balsavimas, ar konferencija
mano, kad reikia palikti biurą Birštone:
• už – 40,
• prieš – 5,
• susilaikė – 3.
Lapkričio 10 diena
Bendru susitarimu Faustas išrinktas
balsų skaičiavimo komisijos nariu.
Dalyvauja 47 balso teisę turintys nariai
Vytautas išreiškia norą būti kitų metų
konferencijos rengimo grupės pirmininku, jo prisistatymas.
Marijus atsiima savo kandidatūrą.
Vyksta kitų metų konferencijos rengimo grupės pirmininko rinkimai, siūlomi kandidatai: Vytautas, Rimas, Arnoldas. Vyksta balsavimas:
• už Arnoldą – 28,
• už Vytautą – 15,
• už Rimą – 4.

• už Vytautą – 15.
Arnoldas išrinktas kitų metų konferencijos rengimo grupės pirmininku.
Patikėtinio Renato tvirtinimas balsavimu:
• už – 40,
• prieš – 6,
• susilaikė – 1.
Renatas patvirtintas patikėtiniu.
Balso teisę turintys nariai 48 (vienas
balsas prisideda patvirtinus patikėtinį).
Renkamas į PTS antras delegatas.
Siūlomi Loreta ir Darius. Vyksta balsavimas:
• už Loretą – 39,
• už Darių – 9.
Loreta išrinkta antru delegatu į PTS.
Komisijų darbo ataskaitos, jų aptarimas, rekomendacijų tvirtinimas.
Klausimai:
1. Kokiais būdais galima atšaukti patikėtinį ar delegatą nuo regiono, jei jis
nevykdo savo pareigų arba nesilaiko
AA tarnavimo principų?
2. Ar AA tarnybos biuras ir PT protingai laikosi finansinių nuostatų, tvarko lėšas ir turi pakankamą atsargą
biuro išlaikymui? Kokia būtų pakankama atsarga?
3. AA tarnavimo žinyno pakeitimų tvirtinimas.
4. Dėl delegatų į PTS ir ETS skaičiaus.
1. Konferencija siūlo PT pateikti užklausimą GTB ir ETB dėl patikėtinio, konferencijos delegato, atšaukimo mechanizmo, gavus atsakymą,
pateikti AA tarnavimo žinyno taisymo grupei ir pateikti kitų metų konferencijoje. Vyksta balsavimas:
• už – 42,
• prieš – 2,
• susilaikė – 4.
2. Konferencija pasitiki biuro tarnyba, kuri atsakingai, sąžiningai naudoja lėšas, tai parodo finansinė ataskaita ir šiuo metu turi pakankamą rezervą. Protingas rezervas turėtų būti PT
kompetencijoje. Rekomenduojame finansines ataskaitas daryti detalesnes.
Vyksta balsavimas:
• už – 44,
• prieš – 2,
• susilaikė – 2.
3. Tarnavimo žinyno pakeitimai pavirtinti pirmą konferencijos dieną.
• už – 48 (vienbalsiai).
4. Konferencija siūlo remtis pasauline
praktika, pagal finansines galimybes.
Vyksta balsavimas:
• už – 48 (vienbalsiai).

Antras balsavimo etapas:
• už Arnoldą – 32,

Konferencija baigiama Ramybės malda.
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patikėtinių taryboje
IŠ PT posėdžio
2013 gegužės 18 d., Birštonas
Nutarta:
1. Išklausyta Jubiliejinio renginio darbo grupių informacija.
2. Autorinių sutarčių dėl tarnybos biuro informacinio leidinio „Aušra“, dėl
tarnybos biuletenio „Penktas kampas“, dėl jubiliejinio renginio logotipo kūrimo, tvirtinimas. Vienbalsiai
3. „Penkto kampo“ siūloma kaina 4 Lt.
Vienbalsiai
4. Kitas posėdis numatomas rugpjūčio
3 d.

Iš PT posėdžio
2013 rugpjūčio 3 d., Birštonas
Nutarta:
1. Darbotvarkės tvirtinimas. Vienbalsiai
2. Paviešinti padėką Šventosios stovyklos organizatoriams per regionus ir
grupes. Kitam posėdžiui pasikviesti
organizatorius ir išklausius pasiūlymus išrinkti kitų metų stovyklos koordinatorių. Vienbalsiai
3. Paprašyti regionų, kad atsiųstų delegatų sąrašus. Konferencijos rengimo
grupė turi nuspręsti pati, kiek dienų turėtų trukti konferencija. Konferencijos rengimo grupės posėdis
bus rugpjūčio 17 d. Birštone. PT deleguoja į konferencijos rengimo grupę du Patikėtinius: Kęstutį ir Renatą. Vienbalsiai
4. Kitas posėdis numatomas spalio 12 d.

Iš PT posėdžio
2013 spalio 12 d., Birštonas
Nutarta:
1. Sudaryta darbo grupė iš PT narių Artūro ir Kęstučio bei direktorės koordinuoti darbą su knygynais dėl knygų platinimo. Vienbalsiai
2. PT, norėdama palengvinti regionų
knygų platintojų tarnavimą, siūlo knygas ir žurnalą „Penktas kampas“ siųsti per siuntų tarnybas su galimybe atidėti mokėjimą už žurnalą
„Penktas kampas“ 1 mėnesiui. Vienbalsiai
3. Visi Patikėtinių tarybos nariai konferencijoje turės paruošti savo ataskaitas. PT įpareigoja patikėtinius pateikti PT pirmininkui preliminarias
savo ataskaitas. Vienbalsiai
4. PT, matydama blogą situaciją ir pažeidinėjamas tradicijas, sudaro dar-

bo grupę parašyti ir suredaguoti
tekstą kreipimuisi į Lietuvos AA narius. Bendru sutarimu.
Patikėtinių tarybos pareiškimas
Patikėtinių taryba, kaip AA tradicijų Lietuvoje saugotoja, reiškia susirūpinimą, dėl pažeidinėjamų tradicijų, dėl AA narių skirstymo į „teisingai“ ir „neteisingai” sveikstančius,
dėl vieno teisingo globos metodo, dėl
ko nėra bendradarbiavimo tarp visų
AA struktūrų.
Šiuo pareiškimu, pasitarę su GTB
(kurio atsakymas pridedamas), atsiriboja nuo visų susirinkimų, seminarų, laiškų, kreipimųsi ir kitų renginių, kurie vyksta pažeidinėjant AA
tradicijas.
Manome, kad visi šie reiškiniai neturi nieko bendro su AA.
Pasirašo Lietuvos Anoniminių
Alkoholikų Patikėtinių Taryba
Kas pritaria, kad PT pasirašydama tokį
tekstą išplatintų jį per regionus ir PT.
Už – 9, prieš – 0, susilaikė – 1.
5. Išsiųsti kreipimąsi į visas ministerijas dėl bendradarbiavimo. Bendru
sutarimu.
6. Sudaryti darbo grupę dėl sutarčių su
kalbėtojais ir sutarčių įrašų įrašymo į
laikmenas ir jų saugojimo. Vienbalsiai.
7. Kitam PT posėdžiui pasikviesti nominacijų komiteto narius. Bendru
sutarimu.
8. Alternatyvaus patikėtinio nuo Žemaitijos reg. rinkimai. Kandidatai:
Rimas: Už – 10, prieš – 0, susilaikė – 0.
Zenonas: Už – 0, prieš – 0, susilaikė – 0.
Alternatyviu patikėtiniu išrinktas
Rimas.
KRG prašo PT 3500 Lt konferencijos rengimui. Vienbalsiai
Pervesti į Europos tarnybos fondą,
Pasaulio tarnybos fondą ir Pasaulio
literatūros fondą po 1000 Lt. Vienbalsiai.
Likusius senojo tiražo „Penkto kampo“ žurnalus padovanoti kalėjimuose įsikūrusioms grupėms. Vienbalsiai.
Šventosios stovyklos koordinatoriaus rinkimai. PT prašo Petro ir Valdo pabūti stovyklos koordinatoriais.
Bendru sutarimu.
PT prašoma, kas turi regionuose archyvinės medžiagos, atvežti į biurą.
9. Kitas posėdis numatomas lapkričio
8 d. 19 val.

L i e t u v o s A A Ta r n y b o s
Konferencijos nutarimai
2013 m. lapkričio 9-10 d., Birštonas –
pirmame puslapyje

13. Atsiklausti regionų ir Tarnybos konferencijos komisijų dėl brokuotų
„Įsitikinome“ knygelių.
14. Kitas posėdis numatomas balandžio
26 d.

Iš PT posėdžio

Iš PT posėdžio

2014 vasario 1 d., Birštonas

2014 balandžio 26 d., Birštonas

Nutarta:
1. Darbotvarkės tvirtinimas. Vienbalsiai
2. Inventorizacija praėjo sklandžiai,
trūkumų nerasta. Iš ekonominės pusės padėtis geresnė nei praeitų metų.
3. Įpareigojam Renatą būti atsakingu
už žinyno taisymą. Už – 8, prieš – 0,
susilaikė – 1.
4. Detalesnių finansinių ataskaitų
siuntimas įvykdytas. Jos regionams
bus siunčiamos detalesnės. Bendru
sutarimu.
5. Patikėtinių taryba deleguoja patikėtinius Kęstutį ir Virgį į Tarnybos
konferencijos rengimo grupę. Už –
7, prieš – 0, susilaikė – 2.
6. Išleisti naują „Anoniminių alkoholikų“ 1000 egz. tiražą, su atnaujinta pratarme, leidimo metais, uždėtais brūkšniniais kodais. Vienbalsiai.
Siūloma sudaryti darbo grupę sutarties su distributoriais sudarymui.
Siūlomas Darius šios darbo grupės
kuratoriumi. Už – 8, prieš – 0, susilaikė – 1. Sutartį kitam posėdžiui
Darius turi pristatyti.
7. Įpareigoti biuro vedėją apie naujai išleistą literatūrą informuoti regionus.
Bendru sutarimu.
8. Išklausyta Šventosios stovyklos darbo grupės informacija. Išrinktas atstovas iš Patikėtinių tarybos Gintaras, kuris bus atsakingas ir už birželio 28 d. Už – 8, prieš – 0, susilaikė –
1. (Sumažėjo balsų skaičius išvykus
Renatui)
9. Ar bendradarbiaujam su pataisų namais ir kalėjimais? Už – 8, prieš – 0,
susilaikė – 0. Išsiųsti Tarnybos konferencijos viešųjų ryšių komisijos
delegatams tekstą dėl bendradarbiavimo. Sudaroma kuruojanti derybų
klausimą su pataisos namais darbo
grupė: Kęstutis, Virgis, Gintautas,
Aušra. Vienbalsiai.
10. Dėl internetinių tinklalapių visų regionų prašome laikytis konferencijos
nutarimų.
11. Gegužės 8-11 d. Šiauliuose viešbutyje „Vaivorykštė“ vyks seminaras
„Globa“.
12. AA narių statistiką Lietuvoje kuruos
Virgis. Bendru sutarimu.

Nutarta:
1. Darbotvarkės tvirtinimas. Bendru
sutarimu.
2. Sutarties
su
knygų
platintojais
tvirtinimas.
Vienbalsiai.
Siunčiam 500 vnt. knygos „Anoniminiai alkoholikai“. Išrašom sąskaitą faktūrą, kaina po 13 Lt. Knygynuose ir didžiuosiuose prekybos
centruose kaina bus apie 26 Lt.
3. Išklausyta Šventosios stovyklos
rengimo grupės informacija. Prašomas avansas stovyklos organizavimui – 3000 Lt. Vienbalsiai.
PT pasidalino Šventosios stovyklos birželio 28 d. susirinkimų vedimo tvarka. Bendru sutarimu.
Paprašyti Europos tarnybos, kad deleguotų į Šventosios stovyklą birželio 28 d. žmogų, kuris pasidalintų
patirtimi apie 12 koncepcijų. Bendru sutarimu.
4. 12 koncepcijų suredaguota ir išsiųsta į Niujorką patvirtinimui.
5. PT nusprendė išsiųsti kreipimąsi į
regionus dėl Nominacijų komisijos
sudarymo. Bendru sutarimu.
6. Atmestas Virgio pasiūlymas dėl AA narių statistikos surinkimo. Vienbalsiai
PT nariai kitam posėdžiui padaro
apklausą savo regione ir atveža narių skaičių.
7. Dėl leidinio „Penktas kampas“ likučių: atiduoti į regionus nemokamai – už - 4, pardavinėti – už - 3, susilaikė - 1
8. Dėl knygos „Įsitikinome“ sustabdyto leidimo pasiklausti Nominacijų
komisijos. Bendru sutarimu.
9. Darius siūlo ieškoti žmogaus, kuris
imtųsi platinti literatūrą už atlygį.
Už – 0, prieš – 6, susilaikė – 2.
10. PT konstatuoja, kad vienoje iš „Marijos radijo“ laidų buvo nesilaikoma
tradicijų rekomendacijų. Bendru sutarimu.
11. Tinklalapyje talpinti skelbimus
apie atvirus susirinkimus trumpai.
Skelbti tik iš regionų atėjusią informaciją. Bendru sutarimu.
12. Kitas susitikimas – Šventosios stovykloje.
Pirmininkas Gintautas
Sekretorė Aušra
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aktuali publikacija
AA Dėkingumo dienos
Vi l n i u j e r e n g ė j a i :
„Dėkingumas yra
veiksmas“
Šių metų birželio 7 dieną Vilniaus kultūros ir sporto rūmuose (Žirmūnų g. 1E)
Anoniminių alkoholikų (AA) draugijos
nariai kvietė visuomenę į atvirus Dėkingumo dienos šventės renginius, kuriais
jau ketvirtą kartą buvo minimos AA judėjimo įsikūrimo pasaulyje 79-osios ir
įsisteigimo Lietuvoje 26-osios metinės,
taip pat šiemet sukako 75-eri metai, kai
buvo publikuotas pagrindinis draugijos
tekstas – knyga „Anoniminiai alkoholikai“.
Pasak renginio organizatorių, AA draugija stengiasi išnaudoti kiekvieną galimybę kuo plačiau praverti duris žmonėms, kenčiantiems dėl alkoholio sukeliamų problemų, jų artimiesiems ir visiems, besidomintiems šio beveik prieš
aštuonis dešimtmečius įsikūrusio judėjimo veikla.
„Kas yra Dėkingumo diena, kodėl ir
kaip švenčiama?“ Į šiuos ir panašius
klausimus paprašėme atsakyti Darių –
vieną iš AA Dėkingumo dienos rengėjų.
Kaip atsirado idėja švęsti Dėkingumo
dieną Lietuvoje?
Teko gyventi užsienyje. Airijoje mačiau,
kad kasmet birželio mėnesį švenčiama Dėkingumo diena. Pradėjau domėtis, pasižiūrėjau skirtingų šalių draugijų
įvairiuose tinklalapiuose – visur ta diena yra minima. Ir gana plačiai – su iškylomis ir kitokiais džiaugsmo atributais – siekiant paliudyti, kad sveikimo
programa „12 žingsnių“ yra džiaugsmo programa. Juk žmonės iš tiesų grįžta į gyvenimą, prisikelia naujai būčiai ir
moka džiaugtis. Ir džiaugtis be alkoholio, kas daugeliui anksčiau atrodė neįsivaizduojama.
Pagalvojau, o kodėl Lietuvoje nesurengus panašios šventės... Pasikalbėjau su
AA Lietuvoje senbuviais ir Aukštaitijos regiono tarnautojais, – buvo gautas
pritarimas ir ledai pajudėjo. Aukštaitijos regionas įkurtas gan neseniai, tad čia
buvo puiki terpė tokiam renginiui.
Paskui suradome patalpas, paskelbėme
datą, sudarėme programą – ir prieš ketverius metus įvyko pirmoji Dėkingumo dienos šventė. Tiesa, tada dar ne
Vilniaus kultūros ir sporto rūmuose
kaip pernai ir šiemet, o vienoje Viršuliškių mokyklų.

Dabar, kai šis renginys vyksta kelinti
metai, jau galima kalbėti ir apie tam
tikrą tradiciją. O kodėl šitas renginys
vyksta būtent birželio mėnesį?
Dėkingumo diena organizuojama pirmą birželio dekadą, derinant prie pasaulinės AA įsikūrimo dienos – 1935 metų
birželio 10-osios.
Taip pat šis mėnuo svarbus ir Anoniminių alkoholikų judėjimo Lietuvoje istorijai – pirmasis AA susirinkimas Vilniuje įvyko 1988 metų birželio 30 dieną.
Žvelgiant į Dėkingumo dienos renginių programą, matyti, kad joje numatyta daugiausiai atvirų susirinkimų.
Kodėl tokia forma?
Atviri susirinkimai skirti tam, kad galėtų ateiti ir šeimos nariai, ir specialistai, medikai, dvasininkai, žiniasklaida.
Toks renginių formatas atsirado jau nuo
pat pradžių.
Pasižiūrėjome ir į tokių renginių organizavimo praktiką kai kuriose užsienio
šalyse. Kiek teko būti Anglijoje, Airijoje, Škotijoje – ten vos ne visi AA susirinkimai yra atviri. Juk pagrindinis tokių susirinkimų tikslas – kuo daugiau
orientuotis į šeimos narius, visuomenę. Labai dažnai AA judėjime dalyvaujančių narių šeima klausia: „Ką jūs ten
AA veikiate?“ Štai puiki proga daugiau
sužinoti.
Jeigu Anoniminiai alkoholikai neis į visuomenę, tai niekas apie juos ir nežinos. Todėl labai svarbu, kad būtų kuo
daugiau renginių žmonėms informuoti. Ne agituoti, o tiesiog papasakoti apie
AA. Mūsų idėjos gali būti patrauklios,
kai apie jas sužino. Kai nežino, tai niekas ir nevyksta.
Ar matyti, kad būtent po tokio minėjimo žmogus iš karto ateitų ieškoti pagalbos į Anoniminių alkoholikų grupes?
Pirmojoje Dėkingumo dienos šventėje dalyvavo moteris iš mažo Lietuvos
miestelio. Ir nuo to pirmojo AA susirinkimo ji išliko blaivi. Taigi – jau ketverius metus...
Po kiekvieno tokio renginio ieškoti išeities, kaip išsikapstyti iš alkoholizmo
liūno, ateina naujų žmonių. Juk AA
tikslas ir yra – perduoti žinią apie AA
draugijos siūlomą išeitį.
Beje, kitais metais AA Aukštaitijos regionui sukaks 10 metų. Tai turbūt kartu ir tą datą paminėsim.
Kas nors gali juokauti, kad kam jau
kam, o alkoholikams progų švęsti visad atsiranda...
Iš tiesų mūsų sveikimo programa „12
žingsnių“ kalba apie gyvenimo džiaugs-
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mą. Mes nesame paniurėliai. Ir jei neleisime sau džiaugtis visuomenės akivaizdoje, tai pas mus tikrai niekas neis.
Galų gale, nustoti gerti yra tik pradžia,
o paskui laukia tas didžiulis darbas, kurį
reikia nuveikti su savimi.
Pakalbėkime apie patį dėkingumą.
Kam vis dėlto labiausiai dėkoja Anoniminiai alkoholikai?
Dievui. Pirmiausia Jam, nes tik Jo dėka
esame... Yra puiki citata iš vieno AA literatūros šaltinių – „Kasdienių apmąstymų“ knygos: „Kiekvieną rytą atsikėlęs
padėkoju Dievui už tris dalykus, – kad
esu gyvas, kad esu blaivus ir kad esu
Anoniminių alkoholikų narys.“
Dėkingumas yra veiksmas. Kai pirmą kartą šitai išgirdau, man buvo labai
keista. Atrodo, burbtelėjai pro sukąstus
dantis „ačiū“ ir nuėjai... Tačiau dėkingumas yra kas kita.
Amerikiečių AA nariai teisingai sako:
„Mes turime treniruoti ne mintis, o kojas.“ Eidami, nešdami šią žinią į visuomenę, visur, kur įmanoma, mes ir išreiškime dėkingumą.
AA nariai reiškia dėkingumą nešdami
AA žinią į ligonines, kalėjimus, socialiniams darbuotojams, medikams, dvasininkams... Yra daugybė žmonių, kurie net nežino, kas yra tie Anoniminiai
alkoholikai. Netgi labai daug specialistų, kuriems tarsi ir privalu žinoti, bet jie
nežino. Jei mes tik tarpusavy vienas kitam dėkosim, tai tikrai niekas nesužinos.
Alkoholizmo viena didžiausių bėdų –
perdėtas susitelkimas į save. Mėgstamiausi alkoholiko žodžiai yra „aš,
mano, man“. Jis tiek susitelkęs į save,
kad jam niekas aplinkui nerūpi. O „12
žingsnių“ sveikimo programa būtent
nukreipia į kitus žmones. Tą didžiulį egocentrizmą programos dėka galima
pakeisti į dievocentrizmą – mano gyvenimo centre atsiranda Dievas.
O kur Dievas veda, jau nebe vien mano
reikalas... Aš tiesiog Juo pasitikiu, ir Jis
mane nuveda ten, kur reikia. Ne ten,
kur aš noriu, o ten, kur reikia. Išeini iš
savęs, eini pas kitus – ir tai yra gyvenimo džiaugsmas. Šiandien tai ir yra svarbiausias dalykas.
Dėkojame už pokalbį.
Dėkingumo dienos renginiuose šiemet
dalyvavo 280 žmonių (2013 metais –
244). Iš jų – 44 svečiai, kiti šventės dalyviai – AA nariai.
Parengta pagal pokalbį,
publikuotą interneto dienraštyje
Bernardinai.lt

AA grupės Lietuvoje / AA Groups in Lithuania
Miestas
City
Akmenė
Alytus

Ariogala
Miroslavas
Anykščiai
Birštonas
Biržai
Daugai
Druskininkai
Elektrėnai
Dovilai
Garliava
Grigiškės
Gargždai
Ignalina
Jonava
Joniškis
Jurbarkas
Kaišiadorys
Kaunas

Kazlų Rūda
Kėdainiai
Kybartai
Klaipėda

Kretinga
Kupiškis
Lazdijai
Leipalingis
Lentvaris
Marijampolė
Mažeikiai
Merkinė
Molėtai
Pagėgiai
Pakruojis
Palanga
Panevėžys

Pilviškiai
Plungė
Pravieniškės
Radviliškis
Raseiniai
Rusnė
Rokiškis
Skuodas

Grupės pav.
Group name
Akmuo
Sausumos laivas
Viltis
Vilties kibirkštis
Žingsnis
Raktas
Šaltinis
Žiburys
Langas
Širvėna
Krantas
Aidas
Arčiau namų
Žaliasis sodas
Minija
Garliava
Stebuklas
Švyturys
7+
Prie Neries
Ave Vita
Imsrė
Kryžkelė
Aleksotas
Eureka
Klevas
Partizanai
Pastogė
Prisikėlimas
Ramybė
Saulėtekis
Šilas
Užkarda
Užtvanka
Viltis
Prabudimas
Taškas
Korys
Kitas kelias
Garstyčios sėkla
Išeitis yra
Kablys
Krantas
Prošvaistė
Vilties slenkstis
Išeitis
Žiburys
Liepsna
Klevas
Praregėjimas
Vienybė
Aura
24 h
Tėkmė
Šansas
Stiprybės šaltinis
Gėgė
Valtis
Šulinys
Gintaras
Beržas
Pradžia
Ramybė
Sugrįžimas
Visiems
Naujamiesčio
Karavanas
Prasmė
Galimybė
Vilties šviesa
Vilties sala
Oazė
Rasa
Gyvenimo sala
Vilties kibirkštėlė
Vyturys

Susirinkimai: sav. dienos, val.
Meetings: day, time
VII – 16:00
VI – 10:00, paskutinį mėn. šešt. – atviri
III, V – 19:00, VII – 17:00, pirmą mėn. sekm. – 15:30 atviras
II, IV, VI – 19:00
I – 19:00
I, III, V – 19:00
V – 17:00
III, V, VII – 19:00
II, IV – 19:00, VII – 17:00
I,IV – 20:00, žiemą – 19:00
VII – 15:00
VI – 19:00
I, III – 19:00 , VII – 17:00 rusų k., pirmą mėn. pirm. 19:00 – atviri
II, V – 19:00, VII – 16:00
III – 18:00, VII – 15:00
I, IV – 19:00
IV – 19:00
II, V – 19:00
III, VII – 19:30
I, II, IV – 18.30, VI, VII – 18:00
III – 18:00
I, IV – 19:00
II, V,VII – 18:00
I, III, V – 19:00
I – 18:00 (DK) III ,V, VII – 18:00
I, II, III, IV, V, VII – 18:00, VI – 11:00
II, IV – 19:00,VI – 18:00
I – VII – 18:00, III – 11:00
II, IV, VII – 18:00
II,IV – 18:30,VI – 16:00
I, III, V – 18:00 , VII – 12:00
I, II, III, V – 18:00
I, IV, V – 19:00, VII – 10:00 atviri Petrašiūnų parapijos namuose
II,V – 19:00, VII – 17:00
VII – 18:00
I, V – 19:00
II, IV – 19:00, VI – 17:00, VII – 11:00
I, III, V – 19:00
IV – 19:00
I, III, IV, VII – 19:00
V – 19:00
II, IV, VI – 19:00
II, V, – 19:00, VII – 19:00 rusų k.
I,III,V – 19:00, VII – 15:00
I, III, V – 19:00, III (DK) – 17:30
I, IV – 18:00
III – 19:00
V – 19:00
II – 19:00
VI – 19:30
I, II, III, IV, V, VI – 19:00, VII – 14:30
I, III, V – 19:00, VII –17:00
II, IV – 19:00, VI – 17:00
I, IV – 19:00
I, III, VI – 19:00
II, V – 19:00
I, II – 18:00, V – 19:00
II – 18:00
III – 18:00
I, III, V – 19:00
I, III, V – 19:00
II – 19:00,VII – 14:30, VII – 13:30 atviri
I, IV – 18:30
II,IV,V – 18:30, VII – 17:00, III – 12:00
I, III – 19:00, VI – 13:00
III – 19:00
I – 16:00
II, IV – 19:00
II, V–19:00
VII – 19:00
VI – 14:00
I, IV – 18:00
I, III, V – 19:00, VII – 18:00
I, V – 19:00
I, IV – 19:00
II, IV – 19:00, VII – 18:00
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Šiuo metu Lietuvoje veikia 126 grupės
12 lietuviškų grupių veikia užsienyje
AA Lietuvoje yra apie 2300 narių

Adresas
Address
Kalno g. 3, parapijos namai
Ulonų g. 8a, kalėjimo
Jurgiškių g. 4, parapijos namai, II aukštas
Savanorių g. 8, Carito centras
Miklusėnų g. 36, Jaunimo-suaugusiųjų m-kla
Smėlynų g. 7A
Švenčiausios Trejybės parapijos namai. Miroslavas, Alytaus raj.
Vilniaus g. 13
Birutės g. 10a
Rotušės g. 4, parapijos namai
Maironio g. 6, parapijos namai
Ratnyčia, Čečiotos g. 4, prie bažnyčios
V. Kudirkos g. 41, parapijos namai
Taikos g. 8, Invalidų draugija
Minijos g. 2, Dovilų savivaldybė, II aukštas
Vytauto g. 61a, parapijos namai
Parapijos namai, Kovo 11-osios g. 36, Grigiškės
Žemaitės g. 16
Ligoninės g. 13-302
J. Basanavičiaus g. 7, Suaug. šv. centras
Vilniaus g. 6, Visuomenės sveikatos biuras)
S. Daukanto g. 27, Samariečių centras
T. Brazio g. 13, šalia bažnyčios
Amerikos lietuvių g. 11, vienuolynas
A. Juozapavičiaus pr. 60
Savanorių pr. 66, pro „Žaliakalnio verslo cetrą” į vidinį kiemą
Giedraičių g. 8
Žeimenos g. 6
Aukštaičių g. 6
Milikonių g. 18a, koplyčia
Partizanų g. 152, Stulginskio vid. m-kla
Baltų pr. 7, Šilainių poliklinika, 137
R. Kalantos g. 55, nakvynės namai
Betonuotojų g. 4
Marių g. 20
Atgimimo g. 1, Karito centras
Radvilėnų g. 4 (2-ą mėn. sekmad. 15:00 – atviri)
J. Basanavičiaus g. 44, parapijos salė
J. Biliūno g. 14, Kybartų pataisos namai
Kretingos g. 40,Šv.Kazimiero bažnyčia, rūsys
Rumpiškės g. 6, Marijos Taikos Karalienės bažnyčia
Rumpiškės g. 6, Marijos Taikos Karalienės bažnyčia
Minijos g. (III korpusas, 202 k.)
Smiltelės g. 9, rūsys
Vilniaus g. 4
Gedimino g. 15a
Dainavos g. 4, parapijos namai
Kapų g. 8, parapijos namai
Bažnyčios g. 14, II aukštas
Sporto g. 7, Pataisos namai
Kauno g. 9
Ventos g. 8a, III aukštas
Pavenčių g. 15, VI vid. mokykla, rūsys
Gardino g. 28, Senelių namai
Vilniaus g. 48, II aukštas
Vytauto g. 18, iš kiemo
Renkasi bute teirautis tel.
Vytauto Didžiojo g. 69, II aukštas
J. Basanavičiaus g. 4 PSC, iš kiemo
Plytų g. 10, buvusi rusų mokykla, rūsys
Beržų g. 45, IV laiptinė, rūsys
Smėlynės g. 10a, Petro ir Povilo bažnyčios klebonijos salėje
Klaipėdos g. 29, rūsys
Marijonų g. 51, rūsys
Katedros a. 1, parapijos salė
Salomėjos Neries g. 1 (Parapijos namai), Naujamiestis, Panevėžio raj.
Puzino g. 12 kalėjimo
Vasario 16-osios g. 24, parapijos salė
Vytauto g. 23
Telšių g. 39a
Kalėjimo, Kauno raj.
Maironio g. 8a, parapijos namai, III aukštas
Muziejaus g. 8
Neringos g. 7, seniūnijos pastate
Respublikos g. 45-4
Gedimino g. 14

Telefono nr.
Telephone no.
8-604 90688
8-686 54355
8-67041817
8-621 80467
8-655 53466
8-648 75898
8-678 70275
8-612 64043
8-615 34469
8-610 23146
8-673 69537
8-670 90637
8-656 79447
8-605 40561
8-691 62288
8-687 82039
8-646 12086
8-64568739
8-686 01371
8-689 99370, 8-686 13175
8-61482713
8-696 43594
8-615 23378
8-616 10895
8-670 16370
8-686 24074
8-606 85191
8-683 55854
8-616 10895
8-614 03129
8-677 50125
8-610 32901
8-611 13390
8-676 38119
8-698 79055
8-674 86753
8-618 51428
8-654 58003
8-650 91419
8-609 72602
8-674 74322
8-626 88343
8-605 99400
8-652 40051
8-606 24491
8-654 09035
8-685 23091
8-604 23579
8-607 60356
8-614 82725
8-628 02793
8-671 65362
8-618 45064
8-620 62660
8-698 13198
8-612 87227
8-653 27096
8-606 14467
8-673 17624
8-615 81597
8-607 53197
8-609 08892
8-620 77099
8-656 11263
8-628 53935
8-656 33852
8-623 82915
8-603 92557
8-606 18204
8-618 77616
8-687 14596
8-614 75937
8-631 48712
8-670 06407
8-617 93982

Miestas
City
Šakiai
Šalčininkai
Šiauliai
Šilalė
Šilavotas
Šilutė
Širvintos
Švėkšna
Švenčionys
Švenčionėliai
Tauragė
Telšiai
Trakai
Ukmergė
Utena
Varėna
Veisiejai
Viduklė
Vievis
Vilkaviškis
Vilnius

Grupės pav.
Group name
Feniksas
Vilties sala
Atgaiva
Prizmė
Ramybės skliautas
Šilas
Šilas
Ateitis
Viltis
Naujas kelias
Kablys
Unesionnyje vetrom
Jūra
12 žingsnių
Ramybė
Trakas
Ratas
Ąžuolija
Bitė
Ančia
Šviesa
Skardis
Aušra
Bernardinų
Desiderata
Dvylika
Den za Dniom
Jaunimo
Kalvarijų
Langas
Lazdynai
Meilės sala
Namas
Naš vybor
Novyj mir
Pagrindinis tikslas
Pirmas žingsnis
Senamiesčio
Shag za shagom
Šviesa
Versmė
Blaivybės jėga
Vilnelė
Kalėjimo
AA grupė

Visaginas
Zarasai
Žiežmariai
Skype
Dublinas, Airija
Kelbridžas, Airija
Korkas, Airija
Navanas, Airija

Mirnyj Atom
Nikaja
Prie Strėvos
Erdvė
Sala
Nugalėtojai
Kryžkelė
Klajoklis

Lemontas, JAV

Viltis

Londonas, Anglija
Londonas, Anglija
Londonas, Anglija
Londonas, Anglija
Northamptonširas,
Anglija
Peterborough, Anglija
Stokholmas, Švedija

Septyni karaliai
Vakare
12 žingsnių
Velykų rytas
Prabudimas
Mes
Viltis

Susirinkimai: sav. dienos, val.
Meetings: day, time
I, III, VI – 19:00
IV, VII – 18:30 rusų k.
II, V – 19:00
I, III, V – 18:00
II, IV–19:00, III –19:00, VI,VII –16:00
III – 19:00, VII – 19:00
III, VI – 19:00
II, IV – 19:00, VII –17:00
II, IV – 18:30
V –19:00
II, IV–19:30
V – 19:00
I, III, V – 20:00,
II, IV, VI – 19:00, VII – 15:00
I, III, V, VII – 19:00
I, III, V – 19:00
II, IV – 18:00, VII – 16:00
I, IV – 19:00
III, VII – 19:00
VII – 14:00
II, IV, VII – 19:00
II – 18:00
III, V, VII – 19:00
I, III, V – 18:15
III – 18:45, VI – 11:00
I, II, III, IV – 12:00, 19:00, VI – 21:00, VII – 19:15
VI – 18:00 – rusų k., sekmad. 18:00 – atviri
I – 19:00 rusų k.
V – 19:30, pirmą mėn. penktadienį – atviri
IV – 20:00
III – 18:30
II, V – 19:00
II – 18:30, V – 18:00, VII – 15:00
IV – 18:00
I, IV – 19:00 rusų k., antrą mėn. ketvirtadienį – atviri
II – 19:00 rusų k.
I, II, IV, V – 18:30
Pirmą ir paskutinį mėn. ketvirtadienį 18:30 – atviri
II – 18:30, V – 18:30
II – 18:30 English
III – 19:00, V – 18:30, VII – 15:00 rusų k.
Pirmą mėn. sekmadienį 15:00 – atviri
I, III, V – 19:00, antrą mėn.sekmad. 13:15 – atviri
I, IV – 18:30
II, IV – 18:00
III, VI – 18:00
I – 15:00
III – 19:00, V – 19:00 rusų k.
1-ą mėn. trečiadienį 19:00 atviras lietuvių k.
I, IV – 18:00 rusų k.
II – 18:00, VI – 18:00
IV – 18:00
V – 22:00
VII – 15:00, dublinassala@yahoo.ie
II – 20:00
II – 19:30, VII – 16:00, kryzkele.korkas@yahoo.ie
IV – 20:30
e.lauraitis@gmail.com
III – 20:00, VII – 18:00, 19:00
lgylys@gmail.com
II, IV – 19:00, VI – 15:00, septynikaraliai@yahoo.co.uk
VI – 20:00 , romutekancler@yahoo.com
III – 19:00
VII – 19:00, vida_vidule@yahoo.co.uk
VI – 19:30, VII – 12:00 Lenkų k.
aldaxx@mail.ru
VI – 19:30 , wilija222@gmail.com
VI – 19:00, algis.vaikelis@gmail.com

Adresas
Address
V. Kudirkos g. 15, Evangelikų liuteronų bažnyčia, pagalbinės patalpos
Vilniaus g. 48
Gegužių g. 57, Šv. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažn. biblioteka
Tilžės g. 186, Vyskupijos pastoriacinis centras
Vilniaus g. 247b, Šv. Ignaco bažnyčia (iš kiemo pusės)
Vytauto Didžiojo g. 17
Prienų r. Šilavoto km., senieji Kulturos namai
Katalikų bažnyčios g. 2-3
P. Cvirkos g. 15a
Viviržėnų g. 1, parapijos namai
Laisvės g. 5
Partizanų g. 2
Prezidento g. 21
Stoties g. 33
Turgaus a. 4
Sodų g. 8a, Trakų bažn. parapijos namai
Miškų g. 29, Pivonija, 10 kab.
Vytauto a. 4
M. K. Čiurlionio g. 61 a, Socialinių paslaugų centras, kab. 16
Kreivoji g. 25, iš kiemo
Žemaitės g. 2 (senoji klebonija)
Trakų g. 7
Gedimino g. 19
Maironio g. 10, Bernardinų bažn.
Rūdninkų g. 20/1, Visų Šventųjų bažn.
Gynėjų g. 4, rūsys
Panerių g. 4
Daukanto g. 1, Kryžiaus namai
Kalvarijų g. 225, parapijos namai
Žirmūnų g. 1e-311
Erfurto g. 3, šv. Jono Bosko parapija
Daukanto a. 1, Šv. Kryžiaus namai
Šv. Stepono g. 35/4 Karito nakvynės namai
Erfurto g. 3, Šv. Jono Bosko parapija
Kalvarijų g. 65, cerkvės patalpos
Žirmūnų g. 1e – 311, VRM rūmai
Antakalnio g. 27, Šv. Jono br. vienuolynas
Daukanto a. 1, šv. Kryžiaus namai
Visų Šventųjų g. 5, Karito patalpos
Viršuliškių g. 103, II aukštas
Šnipiškių g. 1, Šv. arkangelo Rapolo bažnyčia
Lauko g. 46, Nemenčinė (buvusios Alfa gamybos patalpos)
N. Vilnia, Pergalės g. 34a, parapijos namai
Rasų g. 8, kalėjimo
Panerių g. 4
Paskutinį mėn penktadienį 19:00 – atviras rusų k.
Taikos pr. 15d
P. Bukonto g. 16, ligoninės patalpos
Žaslių g. 36
Skype vardas: anoniminiai.alkoholikai
Salvation Army York House, Longford street, Dublin 2
Eustace Centre, Main Street, Celbridge, Co.Kildare, Ireland
Basement flat 12a, St. Patrick‘s Hill, Cork, Ireland
Comunity Resource Centre, St. Mary`s Church, Navan Co Meath. Ireland
Pasaulio lietuvių centras, 127th St. Lemont, Illinois, USA
342 HIGH ROAD ILFORD, ESSEX, IG1 1QP, LONDON
Hounslow Community Assoc., 9 Montague road, Hounslow TW3 1JY
St. Marks Church 218 Tollgate road Beckton E6 5YA
Lithuanian St. Casimirs Church, 21 the Oval, Hackney Rd, London E2 9DT UK
Polski klub Craven Street Northampton NN1 3E2
Congregational Chuch, Saint Martin‘s Street, Peterborough
Karlbergsvagen 34, Stockholm, algis@manopastas.lt

Telefono nr.
Telephone no.
8-601 33834
8-695 64625
8-626 39669
8-650 14267, 8-655 08191
8-622 53539
8-687 12833
8-600 89675
8-605 17625
8-629 61896
8-630 73688
8-676 60908, 8-620 46921
8-699 32390
8-685 03257
8-611 16274
8-601 61074
8-618 58004, 8-600 40636
8-646 49771
8-389 58989
8-685 62167
8-620 81102
8-693 38302
8-601 11613
8-612 34591
8-682 72373
8-618 33118
8-687 33428, 8-612 94202
8-677 26201
8-617 03877
8-682 42709, 8-646 78199
8-600 36734
8-687 75293
8-687 54941
8-655 02788, 8-684 14757
8-645 92039
8-606 35743
8-611 25767
8-648 48502, 8-607 07312
8-611 49065
8-670 12940
8-616 38111
8-673 76574
8-645 15836
8-686-33371
8-683 37757, 8-606 79042
8-682 72452, 8-619 17974
8-646 00862
8-654 88406
8-686 17678
8-682 84814, 8-686 17878
8-615 48669
+353857314357
+353857314357, +353857225141
+353871202155, +353879517438
+353858 180904 Egidijus
+353857 677412 Marius
1-630 674 5414 Linas,
1-630 212 0050 Matas
+447737333259 Vilė
+447529331420 Roma
+447764464753 Nerijus
+447875660982 Vida
+447771229649 Aldas
+447939655803 Miroslavas
+447867243151 Egidijus
+467 3933 8967

AA TARNYBOS BIURAS
Esame registruoti:
VšĮ „LAAT PATIKĖTINIŲ TARYBA”
Įmonės kodas: 191616184;
Sąskaita: „Swedbank”,
a.s. LT077300010000547010
Adresas: J. Basanavičiaus a. 16,
Birštonas, LT-59211

AA Tarnybos biuras: 8-683 67786
AA pagalba: 8-685 05191, 8-319 45141
Al-Anono informacija: 8-615 10196
SAV informacija: 8-699 08183 Vitalijus
Al-Atino informacija: 8-681 21211
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El.p.: anonalko@delfi.lt
Internete: www.aalietuvoje.org
Darbo laikas:
III, IV, V – nuo 9 iki 17 val.
VI – nuo 10 iki 14 val.

