Mielieji,
jau penkioliktą kartą Jus pasiekia
„Aušra“. Žinoma, šis leidinys savo turiniu ir forma gerokai kitoks nei prieš daugiau nei šimtą metų tautą žadinę „aušrininkai“, nors ir tais laikais blaivybė buvo
svarbi tema. Netgi šiek tiek skiriasi nuo
pirmųjų „Aušros“ numerių, išleistų jau
XX amžiaus paskutinį dešimtmetį kaip
AA biuro informacinis biuletenis. Nebėra Lietuvoje ir grupės tokiu pavadinimu,
nesusirinktų visa komanda ir tų, kurie
leido pirmuosius šio leidinio numerius...
Vis dėlto kai kurie dalykai nesikeičia. Kaip ir ankstesniuose numeriuose,
„Aušros“ puslapiuose vienaip ar kitaip
nušviesta, kas per pastaruosius metus
buvo dėliojama, svarstoma, visi rūpesčiai, pasiūlymai, geros idėjos ir intencijos – jų visuma atsispindi dabar tarnaujančių AA judėjimo narių ir patikėtinių
ataskaitose. Tačiau visą šią patirtį ir išmintį dabartiniai nariai gavo ne ypatingų sugebėjimų dėka, o dėl to, kad su jais
buvo atvirai dalijamasi.
Tuo prasmingiau ir maloniau rašyti
žodžius – būtent tų žmonių, jau nebesančių su mumis, dėka mes turime AA,
turime susirinkimus, namų grupes, leidinius. Gal ne kiekvienas esame matę ar
girdėję, tačiau per kitus narius, per nenutrūkstamą grandį kiekvienas sau ir
savaip esame išsaugoję ir senbuvio žodį,
šypseną, mostą. Prisimintą, perpasakotą, širdin įrašytą.
Su dėkingumu. Su garsiau ar tyliau ištartu „ačiū“ – kiekvienam, kuris lydi ir
žengia šiuo keliu. Taip ir einame. Žingsniuojame. Vedami pirma mūsų ėjusių, šalia einančių ir vesdami ką tik prie
mūsų judėjimo prisijungusį. Laikydamiesi vieni kitų. Paduodami ranką. Ar
bent bandydami ją ištiesti. Vieni prašydami pagalbos, kiti – trokšdami atiduoti. Veiksmas tas pats. Vienas. Vieningas. Kiekvienas savo gyvenime yra atsakingas ištiesti ranką. Kada labiausiai reikia. Taip per mus kalba pirmųjų AA narių patirtis. Taip mums kalba tradicijos.
Taip mums liudija senbuviai. Nesitarę,
nesusitarę. O vieningai.
Tarnauja mums. Ir per mus. Savo gyvenimais. Prisiminimais.
Ir ne tik mūsų šalyje. Tai, kad šiemet
minime 27-ąsias AA draugijos Lietuvoje ir Aukštaitijos regiono įsikūrimo dešimtąsias metines, neabejotinai susiję
su kita nuostabia data – prieš aštuoniasdešimt metų susitiko senbuviai Bilas ir
Bobas. Ir tai buvo AA užuomazga. Judėjimo aušra.
Jei jie nebūtų susitikę, kažin ar dabar
skaitytume šias eilutes. Kažin ar dabar
galėtume su begaliniu džiaugsmu vieningai kalbėti Dėkingumo maldą.
Kiekviena diena yra viena. Vienintelė. Dovanota. Ir ji prasideda nuo aušros. Dėkui tiems, kurie sutiko ją pirmieji. Kurie palydėjo ir tebelydi šviesos link.
Ir tiems, kurie lydės, kai mes nebegalėsim. Dėkui Dievui ir Jums.
Antanas Š.
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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
2014 m. lapkričio 29–30 d., Birštonas
1. 2015 m. AA Tarnybos Konferencijos pirmininku išrinktas Rimas (Šiaulių reg.).
2. ETS ir PTS delegatu išrinktas Darius Č. (Aukštaitijos reg.).
3. Rimas Š. (Žemaitijos reg.) patvirtintas patikėtiniu.
4. Leidinio „Penktas kampas“ redakcinės kolegijos tvirtinimas.
Konferencija nusprendė suteikti PT įgaliojimus įregistruoti ūkiskaitinį vienetą žurnalo
„Penktas kampas“ kūrimui ir įsteigti dvi samdomų darbuotojų darbo vietas.
5. Kokiais būdais galima atšaukti patikėtinį ar delegatą nuo regiono, jei jis nevykdo
savo pareigų arba nesilaiko AA tarnavimo principų?
„AA tarnavimo žinyno“ taisymo grupė šiuo klausimu žinyno siūlo nekeisti. 39 psl. paskutinėje pastraipoje yra aprašytas atšaukimo mechanizmas.
Konferencija pritaria „AA tarnavimo žinyno“ taisymo grupei ir siūlo nieko nekeisti.
6. Ar reikia keisti Lietuvos AA regionų skaičių?
Konferencija siūlo nieko nekeisti ir palikti tokį Lietuvos AA regionų skaičių, koks yra
dabar.
7. 2014 m. Lietuvos AA tarnybos konferencijai siūlomas išleisti leidinių sąrašas:
BROŠIŪROS: „Kalbame ne AA susirinkimuose“ (Speaking at Non-A.A. Meetings); „Žinia kalinčiam“ (Memo to an Inmate Who May Be an Alcoholic); „Komiksas jaunimui“ (Too
Young?); „AA Tradicijos kaip jos atsirado?“ (A.A. Tradition – How It Developed); „12 AA
tradicijų. Iliustruotos“ (Twelve Traditions Illustrated); „AA naujokų susirinkimas“ (Suggestions for Leading Beginners Meetings); „Kaip suprasti anonimiškumą“(Understanding
Anonimity); „AA moterims“ (A.A. for the Woman); „AA tarnavimo priesakas. AA lyderiai“ Bill W. (A.A.’s Legacy of Service) (žr. III-iojo klausimo priedus).
KNYGOS: „Daktaras Bobas ir gerieji senbuviai“ (Dr. Bob and the Good Oldtimers);
„Kalinys kaliniui“ (A.A. in Prison: Inmate to Inmate); „Širdies kalba“ (Language of The
Heart: Bill W’s Grapevine Writings).
Konferencijos siūlymu sprendimą, kokią literatūrą reikėtų versti pirmiausia, atsižvelgdama į finansines galimybes, turėtų priimti PT.
8. Siūloma sukurti ar gavus leidimą dubliuoti (titruoti) lietuviškai videoklipą, pristatantį alkoholizmo problemą ir sprendimo galimybę.
Konferencija pritaria pasiūlymui kurti ir (ar) subtitruoti bei (ar) dubliuoti videoklipą,
pristatantį alkoholizmo problemą ir sprendimo galimybę. Įpareigoja PT, gavus leidimą,
iki kitos konferencijos subtitruoti ne mažiau trijų klipų.
9. Siūloma pasigaminti reprezentacinės-reklaminės-informacinės medžiagos (kaip
pvz.: sieniniai kalendoriai – 12 mėnesių, 12 žingsnių, 12 tradicijų ir kt. Kas galėtų būti
efektyvu skleidžiant žinią, nuspręstų komisija (-os).
Konferencija pasiūlymui nepritaria.
10. Siūloma, remiantis kitų šalių patirtimi, atspausdinti ir kartu su AA literatūra už
simbolinį/savikainos mokestį platinti laminuotas korteles (naujai besikuriančios grupės
gautų nemokamą paketą kartu su knygomis).
Konferencija pritaria laminuotų kortelių su aprobuotais tekstais spausdinimui. Jeigu
yra kitokių tekstų poreikis – pateikti pavyzdžius konferencijai patvirtinti.
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mūsų patikėtiniai
Pirmininkas, literatūra ir leidyba –
Gintaras G.

8-687 33428, gintges@gmail.com

Pirmininko pav., vidaus ryšiai –
Darius U.
8-670 74033, eledarbai@gmail.com
Finansai ir biudžetas –
Kęstutis Č.
8-680 44122, kcepas@gmail.com
Virgis S.
8-656 31679, virginijusss1@gmail.com
Vidaus ryšiai – Irutė S.
8-680 72379, irena0528@yahoo.com
Viešieji ryšiai – Renatas G.
8-652 31873, renatas.globys@gmail.com
Antanas P.
8-678 15814, antanaspetrucenija@mail.lt;
Literatūra ir leidyba – Rimas Š.
8-648 63883, rimux76@gmail.com
Biuro vedėja – Aušra A.
8-683 67786, info@aalietuvoje.org

11. Siūloma tinklapyje sukurti keletą įvairiems atvejams tinkančių šablonų (galbūt su
vienoda simbolika), kuriuose įrašius datą, adresą, jei reikia, grupės pavadinimą, kontaktinius telefonus, galima būtų atsispausdinti ar persiųsti el. paštu.
Konferencija pritaria šablonų sukūrimui.
12. Ar reikia atlikti AA draugijos Lietuvoje narių apklausą? Jei taip – kokia forma tai
daryti?
Konferencija pritaria AA narių apklausai. Konferencija įpareigoja PT sudaryti darbo
grupę, kuri, remdamasi AA praktika bei patirtimi, parengtų apklausos anketą.
13. Siūloma LAAT Konferencijoje prie dabar veikiančių keturių komisijų (viešųjų ryšių, vidaus ryšių, finansų ir biudžeto, literatūros) įsteigti dar vieną komisiją – ryšių su pataisos ir gydymo įstaigomis.
Konferencija nusprendžia nesteigti naujos komisijos.
14. Siūloma Konferencijai priimti sprendimą, kaip konkrečiai Patikėtinių Taryba (Tarnybos biuras) turėtų padėti grupėms uždarose (pataisos) įstaigose (pvz.: bendravimas su
pataisos įstaigų vadovybe, sutartys su administracija, kalbėtojų (spikerių) atviriems susirinkimams parinkimas (rekomendavimas), kalbėtojų kelionės finansavimas ir t.t., ir
pan.).
Konferencija nutaria, kad PT turėtų padėti klausimais, kuriais negali padėti grupės ir
regionai, nes neturi juridinio statuso (sutarčių sudarymas, nesutarimai su pataisos namų
administracija ir kt.).
15. „AA tarnavimo žinyno“ taisymo grupė siūlo padaryti pakeitimus Žinyne:
„49 psl. 7 pastraipoje: Rekomendacijų komitetas teikia savo rekomendacijas Tarnybos
patikėtinių tarybai ir Konferencijai. Rekomendacijų komitetą sudaro didelę ir ilgą tarnavimo patirtį turintys AA nariai (buvę TPT, PTS ir ETS nariai, buvę konferencijų delegatai). Šis komitetas yra rekomendacinio/patariamojo pobūdžio ir neturintis balso teisės. Į
Rekomendacijų komitetą siūlomi asmenys iš regionų, kurie norėtų ir galėtų tarnauti Rekomendacijų komitete. Narius iš Rekomendacijų komiteto kviečia TPT.
Nario alkoholiko paskyrimas patikėtiniu bus pateiktas ateinančiai Tarnybos konferencijai patvirtinti ir įsigalios iš karto po patvirtinimo. Geriausia, kad naujo nario alkoholiko patvirtinimas patikėtiniu būtų aprobuotas TPT susirinkime prieš pat Konferenciją.“
Konferencija nutaria pritarti „AA tarnavimo žinyno“ taisymo grupės siūlomiems pakeitimams Žinyne.
Pirmininkas Arnoldas L.
Sekretorė Asta P.

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

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

4. Pa nevėži o reg i o nas

1 . Aukšta i ti jo s reg i o na s

5. Suva lki jo s reg i o n a s

2 . Dzūki jo s reg i o na s

6. Ši a uli ų reg i o na s

3 . K auno reg i o na s

7. Žema i ti jo s reg i o n a s

❧ Žemaitijos regionas
Tel. 8-648 45182
El. p. zemaitijosregionas@gmail.com

2

A u š r a Nr. 1 5

apie tarybą
AA TARNYBOS
KONFERENCIJOS
„AA grupė – Trijų AA
Priesakų pagrindas“
PROTOKOLAS
2014-11-29/30, Birštonas
Lapkričio 29 d.
1. Konferencijos atidarymas:
Konferencijos rengimo grupės (KRG)
pirmininkas Arnoldas L. skelbia AA
Tarnybos Konferencijos pradžią. Konferencija pradėta „Ramybės“ malda. Skaitoma preambulė, 12 žingsnių, 12 tradicijų, 12 koncepcijų.
2. Procedūriniai klausimai:
Tvirtinama balsų skaičiavimo komisija: Algimantas, Audrius, Valdas.
(Vienbalsiai)
Balso teisę turi 49 konferencijos dalyviai, dalyvauja 49, 100 proc. kvorumas.
Svečiai iš užsienio: Elena (Latvijos AA),
Vitold, Barbara, Mirek (Lenkijos AA).
Sekretoriaus tvirtinimas – Asta P.
(Vienbalsiai)
Dienotvarkės ir reglamento tvirtinimas. (Vienbalsiai)
3. Kandidatų į laisvas tarnavimo pareigybes prisistatymas:
Baigiasi AA Žemaitijos regiono (ŽR)
patikėtinio Artūro kadencija. Kandidatas – Rimas Š. Kandidato prisistatymas.
Baigiasi Europos tarnybos susirinkimo (ETS) delegato Ramūno P. kadencija. Pasiūlyti kandidatai: Darius Č., Rimantas M., Gintautas P., Arnoldas L.
Kandidatų Rimanto M., Gintauto P.,
Arnoldo L. prisistatymai.
2015 m. AA Tarnybos Konferencijos
kandidatų į pirmininko pareigas siūlymai. Visi pasiūlyti kandidatai dėl įvairių priežasčių atsisakė. Klausimas atidėtas.
4. KRG pirmininko rinkimų nuostatų pakeitimas (po pertraukos).
KRG pirmininkas Arnoldas L. pasiūlo pakeisti KRG pirmininko rinkimų
nuostatas (tik 2015 m. KRG pirmininko rinkimams): „ KRG pirmininkas gali
būti renkamas iš buvusių patikėtinių
arba trečių metų delegatų.“ Pasiūlymas
priimtas. (Vienbalsiai)
Pasiūlyti kandidatai: Artūras K. ir Rimas Š.
Kandidatų prisistatymas.

5. „AA tarnavimo žinyno“ pataisymų pristatymas.
Patikėtinis Renatas G. pristato „AA
tarnavimo žinyno“ taisymo grupės siūlomus pakeitimus.
6. Konferencijos koordinatorės Nijolės V. pranešimas.
„AA grupė –
Trijų AA Priesakų pagrindas“
Pirmiausia noriu padėkoti už suteiktą
galimybę dar kartą dalyvauti Konferencijoje (dalyvauju jose nuo 2000 metų)
ir patarnauti Jums, koordinuojant šios
Konferencijos darbą.
Trys AA priesakai – Sveikimas, Vienybė ir Tarnavimas. „Vadovaudamiesi pirmuoju priesaku, mes sveikstame
nuo alkoholizmo, vadovaudamiesi antruoju – siekiame vienybės, o trečiuoju –
mūsų draugija veikia ir tarnauja savo
pirminiam tikslui – perduoti AA žinią
visiems, kam jos reikia ir kas jos laukia.“ („AA subręsta“, 65 psl.). Deja, reikia pastebėti, kad grupėse ne visada yra
taip.
AA yra veiksmo Draugija. Tik veikiant buvo pasiekta tai, ką turime šiandien – Draugija veikia daugiau nei 180
šalių, greitai švęsime 85-uosius gyvavimo metus. Tačiau, jei nesilaikysime to,
ką paveldėjome iš savo įkūrėjų – Trijų
AA priesakų: Sveikimo, Vienybės, Tarnavimo, – mes žlugsim, ir mirs tūkstančiai, negavę to, ką turime mes – Gyvenimo. Blaivaus Gyvenimo.
Niekas nevyksta savaime, sėdint vienoje vietoje. Deja... šiandien liūdna matyti, kad daugelis nori rezultatų, neįdėję
jokių pastangų.
Savaime nesveikstama, nesveikstama tik lankant AA susirinkimus, organizuojant pirtis, šašlykus ir panašiai.
Sveikimui reikia 12 žingsnių, dalinimosi sveikimo patirtimi su kitais, globos,
literatūros ir kalbėjimo apie tai susirinkimuose (ne apie darbus, namus, politiką, religiją ir t.t.). Sveikimas pagrįstas
visišku sąžiningumu, visišku tyrumu,
visišku nesavanaudiškumu ir meile.
Dvylika AA tradicijų simbolizuoja pasiaukojamą mūsų gyvenimo kartu būdą
ir tuo pat metu tampa didžiausia mums
žinoma Vienijančia jėga. Šių nuostatų
dėka esame bendrystėje tarpusavyje, su
aplinkiniais ir su visuomene. Tačiau ar
visada taip yra? Ar kartais neiškeliu savęs aukščiau kitų? Ar laikausi visų tradicijų? Ar suprantu jas, ar domiuosi jomis?
Sveikimas (pagal 12 Žingsnių) man
duoda bendrystę su savimi, o Vienybė (12 Tradicijų) – bendrystę su aplinkiniais.
Būtinas ir tarnavimas. Svarbiausias
Tarnystės veiksmas – perduoti žinią (12
žingsnis). Tai mūsų (kiekvieno AA na-
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rio, kiekvienos AA grupės) pagrindinis
tikslas ir esminė egzistavimo priežastis.
Todėl AA yra daugiau nei principų rinkinys – tai veiklių alkoholikų organizacija.
Privalome perduoti žinią kitiems,
jei ne, kaip jau minėjau, sunyksime, o
neišgirdusieji tiesos gali numirti. Štai
kodėl taip dažnai sakome, kad žodis
„veiksmas“ – stebuklingas žodis.
AA žinią perduoti skirtas veiksmas
yra mūsų Trečiojo priesako esmė.
Taigi AA Tarnavimas yra bet koks
veiksmas, bet kokia veikla, kuri padeda pasiekti kenčiantį bičiulį: Dvyliktas
žingsnis, karšto gėrimo puodelis, telefono skambutis, žinutė ant stulpo ar žiniasklaidoje, kelionės išlaidos ir kitos
priemonės. Tarnavimas apima susirinkimų vietas, bendravimą su specialistais (gydytojais, soc. darbuotojais, psichologais, policija, dvasininkais, žiniasklaida ir kt.), intergrupių biurais, knygas, brošiūras, lankstinukus. Reikalingi komitetai, delegatai, patikėtinių tarnybos ir konferencijos. Reikalingos savanoriškos piniginės aukos, kad AA grupė, AA regionas ir AA draugija, kaip visuma, galėtų funkcionuoti. Tarnavimas
prasideda nuo AA grupės tvarkymo iki
AA tarnybos biuro šalyje ar pasaulyje. Visų šių veiklų suma ir yra Trečiasis Tarnavimo priesakas. Jis labai svarbus mūsų AA grupės, AA draugijos egzistencijai ir augimui.
Keldami klausimus, atsakymų stenkimės ieškoti pirmiausia AA literatūroje,
Konferencijų sprendimuose, bendraudami vieni su kitais. O priimdami sprendimus pagalvokime: „Ar tikrai to reikia?“ Jei ne – apie tai daugiau nebekalbame, jei taip – išsaugokime, kad vykdytume savo misiją – padėti kitiems,
kuriems reikia AA ir kurie mūsų ieško.
Sveikimas, Vienybė ir Tarnavimas prasideda grupėse.
Ruošdamasi pranešimui naudojausi
„Tarnavimo žinynu“, „AA subręsta“ ir
savo asmenine patirtimi.
Kuomet kas nors ieškos pagalbos, noriu, kad AA visuomet paduotų ranką. Ir
aš už tai esu atsakingas.
Tepadeda mums Dievas.
Konferencijos koordinatorė Nijolė V.
7. Konferencijos pirmininko Arnoldo L. pranešimas.
Konferencijos pirmininko
Arnoldo L. kreipimasis
Norėčiau pateikti keletą pastebėjimų.
Pirmiausia – truputį vėlavome. Antra –
temą Konferencijai parinkome tik metų
viduryje. Laiku neišsiuntėme Konferencijos medžiagos. Priežastys: Konferencijos tarnybos nelabai noriai bendradarbiavo su biuro direktore, nepateikė
kandidatų sąrašų. Tarnybos turėtų va-

dovautis „Tarnavimo žinynu“ (TŽ), kuriame numatyta, kad delegatai turi būti
ištrinkti ne vėliau, kaip 3 mėnesiai iki
Konferencijos pradžios. Žinau, kad kai
kurie regionai rinkiminius susirinkimus daro prieš pat Konferenciją. Čia
esantys delegatai juk gali paprašyti regionuose laikytis rekomendacijų.
Dėkoju Konferencijos rengimo grupei
už atliktą darbą. Atsiprašau, kad ne viską spėjome laiku, kaip rekomenduoja
TŽ. Mes tikrai labai stengėmės; tinklapyje pateikėme visą informaciją , nuorodas ir vaizdinę medžiagą. Viską galėjot įvertinti, apsvarstyti.
Konferencijos temą paėmėme iš Lenkijos AA patikėtinių tarybos (PT) pirmininko pranešimo, parengto Konferencijai prieš dvejus metus. Jį gavau dovanų
iš Lenkijos AA narių per Lietuvos AA jubiliejų Alytuje. Šiame pranešime radau
daugybę paprastų atsakymų į klausimus.
Esu jau šiek tiek išvertęs šią kalbą ir planuojame kartu su Leonardu aktualesnes
dalis išspausdinti žurnale „ 5 kampas“.
Dar vienas pastebėjimas. Aš manau,
kad mūsų Konferencijoms trūksta susirinkimų scenarijaus ir reglamento (kas
ir po ko turėtų vykti susirinkimuose,
komisijose). Šią konferenciją viską teko
daryti intuityviai.
Norėčiau pasveikinti svečius iš užsienio: Eleną (Latvijos AA), Vitold, Barbarą, Mirek (Lenkijos AA).
Teko dalyvauti Lenkijos AA konferencijoje. Patyriau labai daug įspūdžių. Galiu pasidalinti su grupėmis ir su tais,
kuriuos ši konferencija domina. Prašome skambinkite, kvieskite.
Kviečiu susikaupti. Mes turime susitarti bei įvertinti, ką esame nuveikę.
Būtina įvardinti klaidas ir jų priežastis,
išklausyti pasiūlymus, kaip tas klaidas
ištaisyti bei numatyti gaires geresniam
darbui.
Ačiū už kantrybę ir dėmesį.
KRG pirmininkas Arnoldas L.
8. Patikėtinių Tarybos ataskaita:
LAAT PT pirmininko Gintauto P.
ataskaita
Mielieji, štai ir prabėgo dar vieni mano
tarnavimo metai Patikėtinių Taryboje.
Jie buvo šiek tiek kitokie – vien todėl,
kad tai buvo paskutiniai mano tarnystės
metai. Tačiau ir ne vien tik tuo jie buvo
išskirtiniai. Galiu šiek tiek apibendrinti
savo buvimą čia. Visiškai nesinori skaityt savo ataskaitą, tačiau tokia jau procedūra... Tuo labiau, kad nelabai ir yra
ką pasakyti apie patį darbą.
Praėjusių metų Konferencija Patikėtinių Tarybai buvo pavedusi tik vieną įpareigojimą – parašyti užklausą į Generalinės tarnybos biurą dėl delegato ar patikėtinio atšaukimo. Tai mes ir padarėme. Atsakymą jūs visi seniausiai žinote;

vos gautas jis buvo išplatintas po regionus, o iš jų – po grupes. Dar vienas tęstinis įpareigojimas yra knygos „12 koncepcijų“ vertimas ir leidyba. Apie tai pakalbės patikėtinis, atsakingas už literatūrą. Apie kitus nuveiktus darbus taip
pat atsiskaitys kiti patikėtiniai.
Aš kalbėsiu apie tuos klausimus, prie
kurių sprendimo prisidėjau aš pats.
Sunkiai ir ilgai dirbome su patikėtiniu
Kęstučiu, kol pasirašėme sutartį dėl lankymosi kalėjimuose. Kol sutarėme dėl
bendrų nuostatų, teko susitikti su kelių
įkalinimo įstaigų administracija. Norėjome parengti tipinę sutartį, pagal kurią būtų galima lankytis bet kurioje įkalinimo įstaigoje. Daugiausiai ir ilgiausiai bendravome su Pravieniškių II kolonijos administracija; jų siūlomą sutartį ir priėmėme už pagrindą. Deja, tokios
įstaigos turi savas taisykles, kaip bebūtų keista. Tikėjausi, kad jos vadovaujasi vienodais įstatymais, tačiau, pasirodo, juos interpretuoja kiekviena savaip.
Todėl tas sutartis teko šiek tiek pakoreguoti. Dabar jau nebekyla problemų dėl
patekimo į įkalinimo įstaigas. Tačiau
paaiškėjo kiti dalykai – daugelyje tokio
pobūdžio įstaigų „nuėjome į lankas“ (iš
gerų paskatų). Susirinkimai negali vykti be AA narių, atėjusių iš „išorės“. Nesugebėjome padaryti taip, kad AA grupės veiktų savarankiškai. Teko daug kalbėtis ir aiškintis ir su norinčiais lankytis, ir su kalėjimų administracijomis.
Tai davė man pačiam apčiuopiamos
naudos – tikrai žinau, kaip turėtų veikti
AA grupė įkalinimo įstaigoje. Tam teko
skirti daug laiko, todėl ir sutarties pasirašymai užtruko.
Dar viena sritis, prie kurios teko prisidėti – knygų platinimas per knygynus.
Teko apsilankyti pas knygų platintojus,
aptarti su jais knygų platinimo sąlygas,
kainodarą ir sutarties sąlygas. Įdomus
pastebėjimas: mūsų draugija tikriausiai
vienintelė šalyje, kuri neskuba iš knygų
kuo daugiau uždirbti ir netgi neskubina
visų įvykių. Noriu padėkot mūsų direktorei – ji dirbo šioje srityje labai daug.
Reikėjo pasirūpinti naujų knygų leidimu, surasti brūkšninius kodus, pataisyti PDF... Dabar žinome reikalavimus
platinant bet kokią literatūrą per knygynus, ne tik mūsų vidiniame tinkle. Išleidome 1000 vnt. knygos „Anoniminiai Alkoholikai“. 505 vnt. davėme platintojams, kitos liko mūsų biure. Šiandien pagal kas mėnesį pateikiamą ataskaitą parduota apie 40 vienetų. Knygos po truputį platinamos, bet aš nemanau, kad ši knyga bus „topų“ viršūnėje.
Vis tiek gerai, kad, žmogui prireikus, jis
knygą gali nusipirkti knygyne.
Kaip ir kasmet, vienas didžiausių Lietuvos AA įvykių buvo Šventosios stovykla. Visada turiu padėkoti stovyk-
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los koordinatoriui Valdui ir kitiems dešimtims žmonių, kurie prisidėjo ją rengiant. Aš nepaliauju stebėtis šių žmonių
energija ir noru daryti šį darbą. Džiaugiuosi, kad šiemet buvo ganėtinai glaudus bendradarbiavimas tarp stovyklos
organizatorių ir Patikėtinių tarybos. Į
stovyklos programą buvo įtraukti ir PT
organizuojami patirties pasidalijimo seminarai. Porą iš jų teko pravesti ir man
kartu su patikėtiniu Gintaru. Bandžiau
dalintis savo patirtimi. Žinau, kad stovykla yra organizuojama daugiau poilsiui ir dvasiniam tobulėjimui, tačiau
nemanau, kad ir kalbėjimas apie kitus
dalykus kenktų. Todėl tikėjomės, kad
ir knygos „12 koncepcijų“ pristatymas
bus reikalingas. Gal ne vieta ir ne laikas dar buvo apie tai kalbėti. Lietuvoje
12 koncepcijų kol kas – tik vizija. Juolab
kad knygos leidimas stringa. Apie priežastis papasakos patikėtinis, atsakingas
už literatūrą.
Įvyko 5 Patikėtinių Tarybos posėdžiai.
Juose buvo daug diskusijų dėl literatūros leidimo, knygų platinimo, „Penkto
kampo“ leidimo ir kitų klausimų. Tai –
mūsų kasdienybė. Kalbėjome ir apie
tradicijas, jų pažeidimus. Ir ne tik. Jūs
nuolatos gavote Patikėtinių tarybos posėdžių protokolus, turėjote galimybę sužinoti, apie ką mes kalbamės ir ginčijamės.
Labai džiaugiuosi, kad yra žmonių,
norinčių kažką daryti, kad žinia apie
AA pasiektų dar kenčiančius. Ypač gerai, kai tai daroma per žiniasklaidos
priemones. Tikrai nuoširdų ačiū sakau
AA nariams, kurie veda laidas „Marijos radijuje“. Viename iš PT posėdžių
apie tai kalbėjom. Žmonės aukoja savo
laiką, ruošiasi šioms laidoms, jas veda.
Šis darbas reikalauja pasiruošimo, atsakomybės. Smagu, kad jog tai vyksta. Tiesa, ne visur ir ne visada. Dabar
ypač madinga rašyti straipsnius alkoholizmo tema. Duodame daug visokiausių
interviu, pasakojame savo istorijas. Noriu paprašyti, kad jaustumėme atsakomybę už visą draugiją. Nesmagu skaityti, kai kažkas ištraukia savo statistiką apie AA. Pavyzdžiui: Lietuvoje yra
apie 1000 AA narių, iš kurių sveikstančių yra apie 200... Kas tai suskaičiavo,
kas įvertino sveikimą? Tokie pareiškimai tikrai neprideda mums populiarumo. Kita vertus, reikėtų į žurnalistų interpretacijas taip pat žiūrėti atlaidžiau.
Netgi manau, kad reikėtų ieškoti tarp jų
AA bičiulių. Tikrai manau, kad galėtume rasti. Tokiu būdu išvengtume visokiausių nusikalbėjimų. Gal prieš prisiimant tokią atsakomybę vertėtų pasitarti. Aš tikrai tai dariau. Netgi dar daugiau: aukodamas draugijai, klausiau, ar
nebus auka per didelė, ar nepadarysiu
žalos ją paaukodamas... Dabar kalbame

visos AA draugijos vardu, jai atstovaujame, o net neinformuojame apie tokius
savo poelgius.
Štai ir priėjau prie to, kas vyksta visos
Lietuvos mastu. Apibendrinant džiugu,
kad yra tarnaujančių AA narių. O jei dar
sugebėtume koordinuoti savo veiksmus,
tikrai būtų labai šaunu. Anoniminių alkoholikų draugija veikia per Tris Priesakus – Sveikimą, Vienybę ir Tarnavimą.
Ne per vieną ar per du, o per visus tris.
Ir nė vienas nėra išskirtinis, svarbesnis
ar pirmesnis. Mūsų trikampis nors be
vienos kraštinės iširs. Kodėl aš apie tai
kalbu? Todėl, kad atsiranda grupių, kurios per savo savarankiškumą ima daryti darbus, nederindamos jų nei su regionu, nei su Patikėtinių Taryba. Žinoma, grupė gali veikti savarankiškai, tačiau jei tampi visumos dalimi, tai reikėtų ir elgtis pagal tas taisykles, kurias nusistatome. Ir kodėl mes vis norime būti
svarbesni, geriau mokantys, žinantys ir
darantys... Kodėl nenorime pasidalinti,
pasitarti, pasiklausti?
Patikėtinių Taryba mane delegavo į
Lenkijos 40-mečio jubiliejinį renginį.
Buvo puiki patirtis, kupina naujų žinių,
pažinčių, pastebėjimų. Tačiau aš juk nepuolu versti, dubliuoti ar reikalauti, kad
būtinai būtų taikoma ta ar kita patirtis
pas mus. Taip, lenkai turi žymiai daugiau literatūros, leidinių, metodikos ir
patirties. Tikrai yra ko iš jų pasimokyti. Tačiau manau, kad tai galima daryti kitaip – bendraujant, kalbantis. Vienareikšmiškai galiu pasakyti, kad tik
bendraujant galima ta patirtimi pasidalinti. Štai taip aš suprantu mūsų vienybę. Beje, Lenkijos grupėse ant sienų
kabo ne tik 12 žingsnių ir 12 tradicijų, bet ir 12 koncepcijų. Ką čia ir bepridursi – mes dar vis studijuojam „Anoniminių alkoholikų“ knygą, „12 tradicijų“ net nepradėjome, o „12 koncepcijų“ niekaip nesugebame išleisti. Ne viskas greitai vyksta. Kai pas mus į jubiliejinį renginį atvyks Prezidentūros atstovai, būsime žinomi ir nuveikę savo darbus, o dabar dar mes patys tokius renginius ignoruojame. Taigi veiklos dirvonai dar toli gražu neišarti. Tikrai turime
kur ir ką veikti.
Apie tai, ką ir kaip veikti, šią vasarą
teko pasikalbėti su buvusiu Generalinės
Tarnybos patikėtiniu – Edvardu. Susitikome su juo Vilniuje. Uždavėme šimtą
klausimų ir gavome daugybę paaiškinimų. Klausėme ir apie „Didžiosios knygos“ studijų grupes, ir apie globos seminarus, ir geresnius greituosius žingsnių
praėjimo metodus. Gavome į tai atsakymus. Turiu rankose konspektą ir įrašą
diktofone. Dėl laiko stokos jų nekomentuosiu. Pakomentuosiu tik savo klausimą apie patikėtinio atšaukimo procedūrą. Jis nustebo, kad mums, kaip ko-

kiems idiotams, kyla tokie klausimai.
Edvardas tai pavadino visišku absurdu.
Tai tik susireikšminimo ar ligos išraiška. Klausėme, ką daryti, jei žmogus nesupranta, kad patikėtinį renka Draugija bei juo pasitiki, tuo tarpu jis vis vien
nori sukurti atstatydinimo procedūrą.
Atsakymas mane nustebino: jis pasiūlė
tokį AA narį pasivesti už kampo, pasikalbėti akis į akį...
Dar vienas patarimas, kuris, manau,
turėtų būti svarbus ir čia susirinkusiems – dėl įvairiausių paklausimų į Generalinės Tarnybos (GT) Biurą. Buvęs patikėtinis siūlo mums svarbius klausimus,
į kuriuos mes nerandame atsakymų,
adresuoti pačiai GT konferencijai. Tada
jie būtų aptarti ir išanalizuoti visapusiškai. Manau, tai pamąstymai ateičiai.
Tikiuosi, naujai patvirtinta Patikėtinių taryba su naujuoju jos pirmininku darbuosis geriau ir kokybiškiau. Gal
ir ne vien patys darbuosis, bet koordinuos sėkmingą tarnavimą. Aš jums visiems dėkoju už suteiktą galimybę tarnauti. Tai buvo milžiniška patirtis. Labai daug teko išgyventi visokių įvykių
per tuos mano tarnavimo metus. Buvo
daug džiugaus ir skaudaus. Šitokia patirtis išmokė į viską pažiūrėti kiek kitaip – tolerantiškai, pakančiai, įsiklausant. Per šiuos metus buvau ir verčiamas atsistatydinti, ir pats panašių minčių turėjau... Buvo visko. Tačiau daugiau buvo padrąsinančių žodžių, skambučių ir laiškų. Ačiū jums už tai. Ačiū
patikėtiniams, kurie klausė, konsultavo
ir patarė, ačiū delegatams, kurie skambino ir rašė, ačiū AA grupių nariams,
kurie kvietė į kalbėtojų susirinkimus.
Baigdamas noriu pasakyti tik viena:
„Kai kas nors ieškos pagalbos, noriu,
kad AA visuomet paduotų ranką. Ir aš
esu už tai atsakingas.“
LAAT PT pirmininkas Gintautas P.
Iždininko Mindaugo P. ir LAAT biuro direktorės Aušros A. finansinė ataskaita:
Patikėtinio Mindaugo ataskaita
Pirmiausia priminsiu, kad kas ketvirtį kiekvienas regionas gauna pinigų ataskaitą. Kaip matote pagal metinę
ataskaitą – išlaidų daugiau negu pajamų (7204,52 Lt). Šiemet knygų, lankstinukų, brošiūrų spausdinimui išleista
39293,67 Lt. Tarnybos biure (TB) lieka
„protingas“ rezervas – 27735 Lt (biuro
išlaikymui per mėnesį reikia apie 4000
Lt). Dar turime literatūros už 60370 Lt
(spalio mėn. 31 d. duomenimis).
Literatūros šiemet parduota apie 20%
daugiau nei pernai (2013 m. – 48716
Lt, 2014 m. – 63370 Lt).
Malonu ir dėl Šventosios stovyklos aukos (10138 Lt). Tai labai didelis indėlis.
Pinigų iš 7 tradicijos surinkta šiek tiek
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mažiau nei pernai, bet daugiau nei užpernai. Tai tarsi Lietuvos AA narių sąmoningumo rodiklis. Tačiau regionuose
vyksta daug renginių, daug dovanojama
knygų ir tai labai gerai.
Vasario mėn. 1 d. vyko TB turto inventorizacija. Dalyvavo: Vilma, Alfonsas, Rima, patikėtinis Mindaugas, Antanas, Virginijus, Andrius, TB direktorė Aušra ir buhalterė Aurima. Inventorizacija praėjo sklandžiai. Buvo suskaičiuotos knygos, brošiūros ir kitas turtas
(stalai, kėdės, pinigai). Trūkumų nerasta. Iš ekonominės pusės – padėtis geresnė, nei praėjusiais metais.
Dėkingas už šią galimybę tarnauti.
Man taip pat paskutinė kadencija. Iš
tikro buvo visko: ir šilto, ir šalto.
Ačiū.
Mindaugas
Literatūros ir leidybos komiteto ataskaita
Patikėtinio Gintaro G. ataskaita
Aktyviai dalyvavau visuose PT posėdžiuose. Buvau paskirtas Šventosios vasaros stovyklos šeštadienio (Patikėtinių
dienos) koordinatoriumi. Buvo parinkti
kalbėtojai, temos, suderintas laikas su
stovyklos programų organizatoriais ir
t.t. Asmeniškai su PT pirmininku Gintautu P. paruošėme ir vedėme dviejų valandų pažintinį seminarą „12 koncepcijų“ (ruošėmės iš naujo, vis dar nepatvirtinto lietuviško vertimo, kuriame,
beje, neradome jokių gramatinių ar stilistinių klaidų, nors skaitėme atskirai).
Toje pačioje vasaros stovykloje prisidėjau prie dviejų seminarų vedimo: „Apie
pagalbos telefoną“ ir „Darbas įkalinimo
įstaigose“.
Aktyviai dalyvavau visuose Aukštaitijos regiono oficialiuose renginiuose, stovyklose ir seminaruose, taip pat ir Regiono Tarnautojų susirinkimuose. Buvau kviečiamas į patirties pasidalinimo kalbėtojų susirinkimus, dėl ko esu
be galo dėkingas regionų ir grupių tarnautojams.
Kadangi esu Literatūros komisijos narys, tai turiu pasakyti, kokia padėtis su
AA knygomis ir brošiūromis. Bjauriausia situacija susiklostė su „12 koncepcijų“ vertimo aprobacija Generalinėje
tarnyboje. Grynai dėl techninių nesusipratimų buvo siunčiamas tekstas kompiuteriu ne PDF formatu. Mums, savaime suprantama, atmesdavo. Neišsiaiškinę kodėl (mums atrodė ir atrodo, kad
klaidų nėra ir negali būti) – vėl siuntėme ir vėl gaudavome atgal. Žodžiu, gaišome laiką. Tada susisiekiau su mūsų
draugu JAV Edvardu (buvusiu GTB tarnautoju), išsiaiškinome situaciją, ir dabar rankraštis nusiųstas paštu. Atsakymo vis dar negavome.
Šiais metais buvo pradėta dirbti su

knygynais. Jiems skirta 500 egz. knygų „Anoniminiai alkoholikai“. 2014 m.
spalio 31 d. parduota 47 egz. Pardavimo kaina – apie 30 Lt. Knygynų sąrašas
yra Tarnybos biure, visada galima pasiklausti, jeigu norime sužinoti, kokiame
konkrečiame mieste ir kur prekiaujama.
Tradiciškai išleistas informacinis laikraštis „Aušra“ Nr. 14, kuriame publikuojama visa Konferencijos medžiaga ir
nutarimai. Manau, kad kiekviena save
gerbianti AA grupė privalo turėti bent
po vieną laikraščio numerį.
Išleistos 3 naujos brošiūros: „Jaunimas ir AA“, „AA narys: vaistai ir kiti
narkotikai“ ir „Kitos nei alkoholis problemos“. Atnaujinti visų brošiūrų apipavidalinimai. Taip pat, kaip buvo nutarta, perspausdinant brošiūras ir lankstinukus perdarome ir viršelius. Todėl
pakilo savikaina. Artimiausiame posėdyje turėtume sureguliuoti kainas. Manau, kad mūsų literatūros pardavimui
didesnės įtakos turėtų organizuojami
teminiai seminarai. Pvz.: „Apie AA grupę“, „Jaunimas ir AA“ ir t.t.
Esu laimingas ir dėkingas už suteiktą
galimybę patarnauti mūsų bendrai gerovei. Labai visiems ačiū.
Jūsų Gintaras G.
PT pirmininko pavaduotojo
Dariaus U. ataskaita
Sveiki, mielieji. Dėkoju Jums visiems
už dar vienus praėjusius mano tarnystės
metus. Nuo praėjusios Konferencijos dalyvavau visuose patikėtinių posėdžiuose.
Per praėjusius metus prisidėjau
prie derybų su knygų platintoju (UAB
„Ramduva“). Su jais pasirašėme sutartį ir perdavėme išplatinti 500 vnt. knygų į knygynus (95 knygynai – „Pegasas“, „Vaga“...) Knygas perdavėme po 13
Lt, o sudėjus visas išlaidas platintojams
ir kt., knygos knygynuose kainuoja apie
30 Lt. Šiai dienai parduota 47 vnt.
Taip pat Patikėtinių taryba mane delegavo į ,,Penkto kampo“ redkolegiją. Periodinis leidinys spausdinamas kas 3
mėn. Pradžioje tiražas buvo 1000 vnt.
Paskutinį numerį sumažinome iki 800
vnt., nes žurnalų likdavo. Daugelio
mūsų blaivybė užaugo nepaleidžiant iš
rankų leidinio ,,Penktas kampas“. Visi
su nekantrumu laukdavome kiekvieno leidinuko. Manau, kad žurnalo populiarumą galėjo sumažinti kritikuojantys straipsniai, įsižeidusiųjų agitacijos. Paskutiniame mano grupės dalykiniame susirinkime nusprendėme, kad
,,Penktas kampas“, ko gero, geriausias
būdas skleisti žinią per bibliotekas, todėl nusprendėme kito numerio užsisakyti 17 egzempliorių daugiau (tiek Jonavos rajone yra bibliotekų) ir perduoti juos bibliotekoms. Džiaugiuosi, kad
Leonardo ir iniciatyvių mūsų draugijos

narių dėka buvo surašyta ,,Penkto kampo“ koncepcija, kurią, tikiuosi, patvirtins Konferencija. Taip pat tikiuosi, kad
atsiras drąsių AA narių, kurie išdrįs sukurti ,,Penkto kampo“ redkolegiją, veikiančią ūkiskaitos pagrindu, kaip veikia daugelis užsienio šalių AA periodinių leidinių. Tikiuosi, kad atsiras galimybė prenumeruoti šį leidinį.
Teko dalyvauti vienoje „Marijos radijo“ laidoje, kuri vyksta mūsų draugijos
narių dėka. Būdamas studijoje, įsitikinau, kad ši laida labai rimtai prisideda
prie AA žinios skleidimo. Laidos, kuri
vyksta pusę valandos, metu, sulaukėme
trijų interesantų.
Ačiū visiems, kad išklausėte manęs.
Dar kartą dėkoju už galimybę tarnauti.
Darius.
Vidaus ryšių komiteto ataskaita
Patikėtinės Irenos ataskaita
Dėkoju už šią tarnystę. Labai džiaugiuosi jus matydama. Mano, kaip patikėtinės, veiklą apibrėžia įstatai, „Tarnavimo žinynas“ ir Konferencijos nutarimai. Visada stengiuosi veikti vienybės
dvasia. Po praėjusių metų Konferencijos
negavau jokių tiesioginių įpareigojimų.
Kiek leido galimybės, dalyvavau patikėtinių posėdžiuose, AA Dzūkijos regiono
susirinkimuose ir seminaruose.
Apie vidaus ryšių komiteto veiklą. Pastaruosius dvejus metus aktyviai rodžiau
iniciatyvą, kad darbas vyktų ne pavieniui. Skambinau, bendravau, domėjausi, tačiau tai nebuvo koordinuota veikla.
Vidaus ryšių komitete nėra koordinuotos
veiklos. Šiais metais daugiau laukiu iniciatyvos. Paskambinau vidaus ryšių komisijos pirmininkui ir paprašiau, kad, jei
vyksta kokia veikla, įsitrauktų į darbą.
Prisiminus pirmąsias konferencijas,
kuriose dalyvavau, galiu pasidžiaugti,
kad grupės jau diskutuoja Konferencijos klausimais. Grupėse veikla vyksta.
Anksčiau taip nebuvo.
Yra lengva bendrauti, kai pažįsti žmogų. Tačiau mane mokė nuolankumo, ir
aš turiu kreiptis pagalbos į tuos žmones,
kuriais grupės pasitiki, kuriuos grupės
išrinko, ir stengtis su jais dirbti koordinuotai. Turiu mintyje regionų delegatus. Ačiū.
Irena
Viešųjų ryšių komiteto ataskaita
Patikėtinio Kęstučio ataskaita
Per šiuos ataskaitinius metus įsimintiniausias darbas – ilgai užtrukęs sutarties su Pravieniškių įkalinimo įstaiga
pasirašymas. Supratau, kad ne tik AA
draugijoje dažnai veiksmas vyksta lėtai.
Tai buvo geras kantrybės ir savo sugebėjimų patikrinimas.
Asmeniniame gyvenime šie metai įsiminė kaip išbandymų, pokyčių, inves-
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ticijų metai. Tarnavimo AA draugijoje prasme – daugiau savianalizės, o ne
rezultatyvumo metai. Teko rimtai susimąstyti, ar toks, koks esu, galiu atstovauti AA draugiją viešai. Bet galų gale
palieku tai spręsti kitiems – t.y. Jums.
Nuosekliau peržiūrint šiuos metus,
galiu pasakyti, kad dalyvavau visuose
PT posėdžiuose, tik kukliau tarnavau
Šventosios stovykloje.
Įsiminė vienas PT posėdis, kurio
metu svarstėme, ar vienoje radijo laidoje kalbant AA nariui buvo pažeistos
tradicijos. Man tai – viena nemaloniausių procedūrų visoje AA veikloje. Džiaugiuosi, kad bendru sutarimu pavyko nutarti greitai, nepereinant į asmeniškumus. Suprantu, kad aktyvūs tarnautojai
visada rizikuoja pažeisti kai kurias tradicijas (ypač veikdami pavieniui).
Dažnai girdžiu sakant, kad silpnai dirbame viešųjų ryšių srityje. Ir pritariu, ir
ne tokiai minčiai. Yra puikių iniciatyvų,
pasiūlymų ir darbų regionuose, miestuose. Bėda ta, kad dažnai tai būna vieno žmogaus veikla, nepadiskutavus su
kitais. Turiu omenyje įkurtas ir paliktas
likimo valiai grupes, pažadėtą bendradarbiavimą su tam tikromis įstaigomis.
Staigūs sprendimai, vadovaujantis tos
dienos emocijomis, dažnai atneša daugiau žalos, negu naudos tiek AA draugijai, tiek kenčiantiems alkoholikams.
Mane neramina viešuose renginiuose (atviruose susirinkimuose, susitikimuose su įvairiais specialistais) akcentuojama asmeninė globa. Neturiu nieko prieš globą, tačiau nesinorėtų, kad
žmogus, kuris dar nė karto nebuvo grupėje, susidarytų klaidingą nuomonę (panašiai, kaip daugžodžiaujant apie Dievą tokiuose renginiuose). Pvz.: po susitikimo su policijos pareigūnais mes padovanojame AA literatūros. Dauguma
brošiūrų – apie globą. Kyla klausimas –
ką mes pasiruošę globoti?..
Džiaugiuosi, kad puikiai veikia bendrasis pagalbos telefonas. Tarnautojai patikino, kad sulaukia vidutiniškai
dviejų skambučių per dieną. Prieš pusantrų metų asmeniškai turėjau šį telefoną. Tada skambučių taip pat būdavo
du, bet per savaitę…
Kita sritis – interneto puslapis. Jis
taip pat veikia, atlieka savo informacinę
funkciją. Žinoma, tobulumui ribų nėra,
atsiranda ir netikslumų, pasensta informacija, kurios mes patys kartais nepranešame biurui. Ir neužmirškime, kad
mes vis dar konkuruojame tarpusavyje;
turime tris interneto puslapius (t.y. nevykdome ankstesnių Konferencijų nutarimų). Užduodu sau klausimą: kodėl ne
vieną arba kodėl ne aštuonis? Bet čia jau
vidaus ryšiai. Turiu silpną tikėjimą, kad
kada nors turėsime stiprų vieną bendrą
interneto puslapį.

Šiemet, kaip ir pernai, dirbau Konferencijos rengimo grupėje (KGR). Darbas
buvo aktyvesnis ir prasidėjo anksčiau.
Tai lėmė klausimų gausa. Nelengva yra
atrinkti (t.y. atmesti) kai kuriuos klausimus. Aš asmeniškai stengiuosi, kad konferencija netaptų teismu (nors ir draugišku), nenagrinėtume vienas kito elgesio.
Mes turime žiūrėti į priekį, o ne atgal.
Rinkdami ir rūšiuodami gautus
klausimus, atkreipėme dėmesį į pasiūlymą aktyvinti bendradarbiavimą su žiniasklaida. Nutarėme, kad šiuo klausimu reikia ne diskutuoti, o dirbti. Kitame
PT posėdyje parengėme laišką – kreipimąsi į žiniasklaidą. Jis išsiųstas daugeliui žiniasklaidos priemonių. Tai – vienas iš puikių pavyzdžių, kai iniciatyva
iš grupių įgyvendinama per Tarnybą.
Baigdamas palinkėsiu daug gerų iniciatyvų ir gero bendradarbiavimo. Juk
mūsų daug, o tikslas – vienas.
Kęstutis
9. Leidinio „Penktas Kampas“ koncepcijos pristatymas (priedas Nr. 1)
Pristato Leonardas:
Pasiūlyta, kad „Penkto kampo“ redakcija turi būti savarankiškas ūkiskaitinis VŠĮ LAAT Patikėtinių tarybos padalinys. O jos direktoriumi siūlomas Rolandas (Kupiškis).
10. Ataskaitų aptarimas. Klausimai.
Deividas S. (Kauno regionas): Kiek
atsakingi patikėtiniai yra prisidėję prie
darbinių konferencijų, seminarų (workshop) rengimo?
Kęstutis Č. atsakė, kad niekuo neprisidėjo, Gintautas P. – prie vieno seminaro, ir keturi seminarai buvo surengti stovyklose.
Gintvilė J. (Aukštaitijos regionas):
Kiek sudaryta sutarčių su kalėjimais?
Kur gauti tipinius pavyzdžius?
Gintautas P. atsakė, kad LAAT PT sutarčių nesudarinėja, tipinės sutarties
pavyzdys – pas VŠĮ LAAT PT direktorę.
Raimis U. (Kauno regionas) Kiek gauta
už „5 kampą“?
Anot Aušros A., tokios lėšos nėra atskirai skaičiuojamos. Gintautas P. informavo, kad leidinio išspausdinta 1000
vnt., parduota apie 800 vnt., likutis –
apie 200 vnt., 800 vnt. parduotų žurnalų
padengia visas leidybos išlaidas.
Deividas S. (Kauno regionas): Neišgirdau ataskaitose dėl lankstinukų kainų
pasikeitimo.
Pasak Gintauto P., dėl euro įvedimo
klausimas atidėtas.
11. Pasaulio Tarnybos susirinkimo
delegatų ataskaitos.
Ramūno P. ataskaita
Galvoju, kad šioje Konferencijoje dalyvauju formaliai. Per visą Pasaulio ir

Europos tarnybos delegato kadenciją tik
vieną kartą dalyvavau Europos tarnybos
susirinkime. Šių metų pasaulio susirinkime Varšuvoje dalyvavo Loreta, kuri
pristatys ataskaitą.
Noriu nuoširdžiai padėkoti už pasitikėjimą. Pats jaučiu, kad ne viską atlikau. Gal trukdė laiko stoka, gal kalbos
žinojimo trūkumas. Pasaulio ir Europos
konferencijose visa medžiaga, kalbos
siunčiamos raštu iš anksto. Viską privalėjau pasidaryti pats – išsiversti, išmokti, perskaityti. Įdėjus pastangų, visa tai
galima padaryti. Tačiau kalbos žinojimo
spragas pajutau bendraudamas neformaliuose susitikimuose. Buvo žmonių,
kurie padėjo, vertėjavo, tačiau jaučiau,
kad patirties sėmiausi tik 50 %.
Vis dėlto turėdamas patirties šioje tarnautojo pozicijoje, renkant naują Pasaulio ir Europos tarnybos delegatą, šiandien labiau žinau, kokių savybių reikėtų Europos ir pasaulio delegatui. Kalba –
labai svarbu, tačiau neakcentuočiau
vien anglų kalbos žinojimo. Manau,
kad svarbiau yra iš esmės konceptualiai suprasti, kas yra AA, jausti AA dvasią ir būti atsakingam. Europos susirinkimo esmė yra tai, kad mes visi veikiame drauge dėl vienybės ir dėl visumos.
Daug ką padaryti, kad ir pateikti Lietuvos AA nuomonę, galima ir raštu, ir ne
idealiai mokant kalbą. Svarbu tinkamai
atstovauti Lietuvai iš esmės. Jeigu, remiantis Gintauto P. kalba, mūsų tarpe
yra narių, kurie gali pasakyti, kad Lietuvoje yra tik 1000 AA narių, iš kurių tik
200 sveikstančių – aš nenorėčiau, kad
toks asmuo atstovautų Lietuvai ir kalbėtų tą patį Europoje ir pasaulyje. Čia
kaip pavyzdys... Arba kitaip sugebėtų
iškreipti informaciją apie žmones, grupes, didžiulę mūsų Lietuvos grupę. Ar
ne jai turėtų atstovauti, o ne būti asmenybe tenai. Dar kartą ačiū.
Ramūnas
Loretos B. ataskaita
23-iasis Pasaulinio Tarnavimo Susirinkimas (PTS) vyko Varšuvoje. Dalyvavo 61 delegatas iš 39 pasaulio šalių. Dirbome, dalinomės, bendravome. Šio PTS
tema buvo: „Trys palikimai – gyvybiškai
svarbūs visoms kartoms.“
Šiuo metu AA veikia daugiau nei 180yje pasaulio šalių, yra apie 115 300 grupių ir daugiau nei 2 milijonai narių. Ketvirtojo leidimo knyga „Anoniminiai Alkoholikai“ buvo išversta į 39 kalbas, parduota daugiau nei 35 milijonų kopijų.
Pasaulinio Tarnavimo Susirinkimas
truko penkias dienas. Vyko prezentacijos, šalių prisistatymai, buvo pateiktos
trumpos santraukos apie šalį. Vyko darbas keturiuose komitetuose: Dienotvarkės, Literatūros-Leidybos, Darbo su kitais, Strategijos-Priėmimo-Finansų. Aš
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dirbau Literatūros-Leidybos komitete.
Kiekvieną dieną prezentacijose išklausydavome įvairių šalių delegatus. Temos buvo įvairios: „Moterys AA“, „Seni
žmonės AA“, „Širdžių kalba“, „Emocinė
blaivybė – kas tai?“, „Jauni AA“, „Anonimiškumas ir Socialinis tinklas“...
Taip pat surengti trys darbiniai seminarai (workshopai):
1) Dvylika tradicijų AA judėjime nuo
1935 metų iki dabar;
2) Kai mažoje bendruomenėje nerandama pakankamai narių tarnauti, ar galima ignoruoti rotacijos principą?
3) Alkoholizmas ir kitos priklausomybės – „Aš esu alkoholikas ir priklausomas“, – sako AA susirinkimuose. (Pagrindinis tikslas).
Po prezentacijų pasisakydavo delegatai. Buvo tikrai įdomu. Išgirdau labai
daug vertingos patirties.
PTS delegatė Loreta
Lapkričio 30 d.
12. Tarnautojų į laisvas tarnavimo
pareigybes rinkimai.
Balso teisę turi 49 konferencijos dalyviai, dalyvauja 49, 100 proc. kvorumas
ŽR patikėtinio tvirtinimas
Patvirtintas Rimas Š. ( už – 46 balsai,
prieš – 3)
Patvirtintas naujas kvorumas: 50 dalyvių, turinčių balso teisę.
Europos Tarnybos delegato rinkimai.
Kandidato Dariaus Č. prisistatymas.
Gintautas P. kandidatūrą atsiėmė.
Balsavimas: Darius Č. – 20, Rimantas
M. – 15, Arnoldas L. – 15.
Balsavimas: Rimantas M. – 22, Arnoldas L. – 28.
Balsavimas: Darius Č. – 20, Arnoldas
L. – 29.
Kadangi nėra 2/3 balsų daugumos,
kandidatas renkamas burtų keliu. Burtų
keliu ETS delegatu išrinktas Darius Č.
Leidinio „Penktas kampas“
redakcinės kolegijos tvirtinimas.
Po diskusijų pasiūlyta klausimą pakeisti šitaip: ar suteikti PT įgaliojimus
įregistruoti ūkiskaitinį vienetą žurnalo
„5 kampas“ kūrimui ir įsteigti dvi samdomų darbuotojų darbo vietas.
Balsavimas: už – 44, prieš – 0, susilaikė – 5 (kvorumas – 49 dalyviai, turintys
balso teisę).
2015 m. Konferencijos
pirmininko rinkimai.
Kandidatai: Artūras K. ir Rimas Š.
Balsavimas: Artūras K. – 17 balsų, Rimas Š. – 33.
2015 m. Konferencijos pirmininku išrinktas Rimas Š.

13. Konferencijos nutarimų tvirtinimas.
13.1. Komisijų darbo ataskaitos, komisijų ataskaitų aptarimas
Pristatytos komisijų darbo ataskaitos.
13.2. Konferencijos nutarimų, rekomendacijų tvirtinimas.
13.2.1.Kokiais būdais galima atšaukti
patikėtinį ar delegatą nuo regiono, jei jis
nevykdo savo pareigų arba nesilaiko AA
tarnavimo principų?
„AA tarnavimo žinyno“ taisymo grupė šiuo klausimu žinyno siūlo nekeisti.
39 psl. paskutinėje pastraipoje yra aprašytas atšaukimo mechanizmas.
Konferencija pritaria „AA tarnavimo
žinyno“ taisymo grupei ir siūlo nieko
nekeisti.
Balsavimas: už – 49, prieš – 0, susilaikė – 1.
13.2.2. Ar reikia keisti Lietuvos AA regionų skaičių?
Konferencija siūlo nieko nekeisti ir
palikti tokį Lietuvos AA regionų skaičių, koks dabar yra.
Balsavimas: už – 46, prieš – 2, susilaikė – 2.
13.2.3. 2014 m. Lietuvos AA tarnybos konferencijai siūlomas išleisti leidinių sąrašas:
BROŠIŪROS: „Kalbame ne AA susirinkimuose“ (Speaking at Non-A.A.
Meetings); „Žinia kalinčiam“ (Memo
to an Inmate Who May Be an Alcoholic); „Komiksas jaunimui“ (Too Young?);
„AA Tradicijos kaip jos atsirado?“ (A.A.
Tradition – How It Developed); „12 AA
tradicijų. Iliustruotos“ (Twelve Traditions Illustrated); „AA naujokų susirinkimas“ (Suggestions for Leading Beginners Meetings); „Kaip suprasti anonimiškumą“ („Understanding Anonimity“); „AA moterims“ (A.A. for the Woman); „AA tarnavimo priesakas. AA lyderiai“ Bill W. (A.A.’s Legacy of Service)
(žr. III-o klausimo priedus)
KNYGOS: „Daktaras Bobas ir gerieji
senbuviai“ (Dr. Bob and the Good Oldtimers); „Kalinys kaliniui“ (A.A. in Prison: Inmate to Inmate); „Širdies kalba“
(Language of The Heart: Bill W’s Grapevine Writings)
Konferencija siūlo, kad, atsižvelgiant į
finansines galimybes, sprendimą, kokią
literatūrą reikėtų versti pirmiausia, turėtų priimti PT.
Balsavimas: už – 49, prieš – 1, susilaikė – 0.
13.2.4. Siūloma sukurti ar gavus leidimą dubliuoti (titruoti) lietuviškai videoklipą, pristatantį alkoholizmo problemą

ir sprendimo galimybę.
Konferencija pritaria pasiūlymui kurti ir (ar) subtitruoti bei (ar) dubliuoti video klipą, pristatantį alkoholizmo problemą ir sprendimo galimybę. Įpareigoja PT, gavus leidimą, iki kitos konferencijos subtitruoti ne mažiau trijų klipų.
Balsavimas: už – 50, prieš – 0, susilaikė – 0.
13.2.5. Siūloma pasigaminti reprezentacinės-reklaminės-informacinės
medžiagos.
Kaip pavyzdys: sieniniai kalendoriai –
12 mėnesių, 12 žingsnių, 12 tradicijų ir
kt. Kas galėtų būti efektyvu skleidžiant
žinią, nuspręstų komisija (-jos).
Konferencija pasiūlymui nepritaria.
Balsavimas: už – 38, prieš – 3, susilaikė – 8.
13.2.6. Siūloma, remiantis kitų šalių
patirtimi, atspausdinti ir kartu su AA literatūra, už simbolinį/savikainos mokestį platinti laminuotas korteles (naujai besikuriančios grupės gautų nemokamą paketą kartu su knygomis).
Konferencija pritaria laminuotų kortelių su aprobuotais tekstais spausdinimui. Jeigu yra kitokių tekstų poreikis –
pateikti pavyzdžius konferencijai patvirtinti.
Balsavimas: už – 47, prieš – 0, susilaikė – 2.
13.2.7. Siūloma tinklapyje sukurti keletą įvairiems atvejams tinkančių šablonų, gal būt su vienoda simbolika, kuriuose įrašius datą, adresą, jei reikia –
grupės pavadinimą, kontaktinius telefonus – galima būtų atsispausdinti ar persiųsti el. paštu.
Konferencija pritaria šablonų sukūrimui.
Balsavimas: už – 44, prieš – 0, susilaikė – 5.
13.2.8. Ar reikia padaryti AA draugijos
Lietuvoje narių apklausą? Jei taip – kokia forma tai daryti?
Konferencija pritaria AA narių apklausai.
Balsavimas: už – 46, prieš – 0, susilaikė – 3.
Konferencija įpareigoja PT sudaryti
darbo grupę, kuri, remdamasi AA praktika bei patirtimi, parengtų apklausos
anketą.
Balsavimas: už – 47, prieš – 0, susilaikė – 2.
13.2.9. Siūloma LAAT Konferencijoje, prie dabar veikiančių keturių komisijų (viešųjų ryšių, vidaus ryšių, finansų
ir biudžeto, literatūros), įsteigti dar vieną komisiją – ryšių su pataisos ir gydy-
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mo įstaigomis.
Konferencija nusprendžia nesteigti
naujos komisijos.
Balsavimas: už – 40, prieš – 0, susilaikė – 5.
13.2.10. Siūlome Konferencijai priimti sprendimą, kaip konkrečiai Patikėtinių Taryba (Tarnybos biuras) turėtų padėti grupėms uždarose (pataisos) įstaigose (pvz.: bendravimas su pataisos įstaigų vadovybe, sutartys su administracija, kalbėtojų (spikerių) atviriems susirinkimams parinkimas (rekomendavimas), kalbėtojų kelionės finansavimas
ir t.t ir pan.).
Konferencija nutaria, kad PT turėtų
padėti klausimais, kuriais negali padėti grupės ir regionai, nes neturi juridinio statuso (sutarčių sudarymas, nesutarimai su pataisos namų administracija ir kt.).
Balsavimas: už – 48, prieš – 0, susilaikė – 1.
13.2.11. „AA tarnavimo žinyno“ taisymo grupė siūlo padaryti pakeitimus
Žinyne:
49 psl. 7 pastraipoje:
Rekomendacijų komitetas teikia savo
rekomendacijas Tarnybos patikėtinių
tarybai ir Konferencijai. Rekomendacijų komitetą sudaro didelę ir ilgą tarnavimo patirtį turintys AA nariai (buvę TPT,
PTS ir ETS nariai, buvę konferencijų delegatai). Šis komitetas yra rekomendacinio/patariamojo pobūdžio ir neturintis
balso teisės. Į Rekomendacijų komitetą
siūlomi asmenys iš regionų, kurie norėtų ir galėtų tarnauti Rekomendacijų komitete. Narius iš Rekomendacijų komiteto kviečia TPT.
Nario alkoholiko paskyrimas patikėtiniu bus pateiktas ateinančiai Tarnybos konferencijai patvirtinti ir įsigalios
iš karto po patvirtinimo. Geriausia, kad
naujo nario alkoholiko patvirtinimas
patikėtiniu būtų aprobuotas TPT susirinkime prieš pat Konferenciją.
Konferencija nutaria pritarti AA tarnavimo žinyno“ taisymo grupės siūlomiems pakeitimams Žinyne.
Balsavimas: už – 49, prieš – 0, susilaikė – 0.
14. Konferencijos apibendrinimas.
Uždarymas
Svečių, delegatų, patikėtinių, konferencijos rengimo grupės pasisakymai ir
padėkos.
Konferencija baigiama „Ramybės“
malda.
Konferencijos rengimo grupės
pirmininkas Arnoldas L.
Sekretorė Asta P.

Iš PT posėdžio

patikėtinių taryboje
Iš PT posėdžio
2014 liepos 26 d., Birštonas
Nutarta:
1. Darbotvarkės tvirtinimas. Vienbalsiai.
2. Perskaitomas Kybartų pataisos namų
AA grupės „Kitas kelias“ koordinatoriaus Arūno prašymas.
„AA grupės veiklos niekas nereguliuoja. Tiesą sakant, yra AA draugijoje tradicija, kad kiekviena grupė veikia savarankiškai, t.y. gali turėti daug
arba keletą tarnautojų keletą, – kaip ji
nori. Ji yra laisva tvarkytis pagal savo
poreikius, išskyrus tuos dalykus, kurie gali turėti įtakos kitoms AA grupėms ar visai draugijai.
Daugelio kalėjimo grupių pagrindinis
tarnautojas yra sekretorius, jis rūpinasi grupės ryšiais su globėjais ir kalėjimo pareigūnais, taip pat yra ryšininkas su visa AA draugija.“ („AA Pataisos įstaigose“ 7 psl. 3 ir 4 pastraipos)
PT siūlo pagalbą tarpininkaujant
tarp pataisos namų įstaigų administracijos ir grupės veikiančios pataisos
namuose. Vienbalsiai.
3. Šventosios stovykla buvo suorganizuota puikiai. Organizatoriams dėkojame už auką ir už puikią stovyklą.
Bendru sutarimu.
4. Ar deleguojame iš PT atstovą į Lenkijos AA draugijos jubiliejų? Už – 8,
prieš – 0, susilaiko – 2.
Deleguojamas PT pirmininkas. Dovanų vežame lietuviškų AA knygų
komplektą: „Anoniminiai alkoholikai“, „Anoniminiai alkoholikai CD“,
„Dvylika žingsnių ir dvylika tradicijų“, „AA subręsta“.
Už – 9, prieš – 0, susilaiko – 1.
5. Išklausyta KRG pirmininko informacija. KRG pirmininko prašymu skiriama 3500 Lt Konferencijos išlaidoms. Vienbalsiai.
Nuspręsta kviesti stebėtojus iš užsienio šalių. Bendru sutarimu.
6. Atsakymas į AA nario Dariaus klausimą: PT nebuvo informuota apie šį
renginį (Žemaičių Kalvarijos atlaidai) ir su juo nesusijusi, nes tai ne
AA renginys. Primename, kad per regionų ir grupių el. paštus nebūtų platinama informacija apie ne AA renginius. Bendru sutarimu.
7. Dėl knygos „12 koncepcijų“ laukiame patvirtinimo iš Niujorko Generalinės tarnybos.
8. Kitas posėdis spalio 11 d. Birštone.
Sekretorė Aušra

Iš PT posėdžio
2014 lapkričio 30 d., Birštonas

2014 spalio 11 d., Birštonas
Nutarta:
1. Darbotvarkės tvirtinimas. Vienbalsiai.
2. Svarstomas KRG pirmininko prašymas – mėnesį prieš Konferenciją pateikti PT ataskaitas delegatams ir regionams apsvarstyti. Vienbalsiai nuspręsta, kad Patikėtinių taryba atsiskaito Konferencijai, o ne regionams.
PT pirmininkas prašo visų patikėtinių atsiųsti savo preliminarias ataskaitas bent pora savaičių iki Konferencijos.
3. Patikėtinių taryba nusprendė siųsti
laišką – kreipimąsi žiniasklaidos atstovams. Už – 8, prieš – 0, susilaikė – 1.
Direktorė įpareigojama išsiųsti kreipimąsi visoms žiniasklaidos priemonėms ir regionams.
4. Tinklalapį turi tvarkyti tik biuro vedėja. Visa informacija apie grupes ir
atvirus susirinkimus turi eiti į biuro elektroninį paštą. Biuro direktorė įpareigojama pakeisti prisijungimo
slaptažodžius. Už – 7, prieš – 0, susilaikė – 2.
5. Siūloma visų brošiūrų kainas suvienodinti po 3 Lt, kadangi brošiūrų savikaina šiuo metu yra didesnė už pardavimo kainą. Nesutarus dėl brošiūrų kainų, kitam posėdžiui sudaryta
komisija iš Antano, Irenos, Gintaro
ir Kęstučio išanalizuoja pardavimo ir
spausdinimo kaštus. Analizės rezultatus pateikia per patikėtinių posėdį
svarstymui. Vienbalsiai
6. Nurašyti „Penkto kampo“ pirmus du
numerius. Vienbalsiai
Palikti „Penkto kampo“ leidinių archyve. Vienbalsiai
Palikti po 5 egz. Už – 5
Palikti po 10 egz. Už – 4
Nurašytą „Penktą kampą“ išdalinti
regionams. Už – 8, prieš – 0, susilaikė – 1.
Siūloma Leonardui susiformuoti „Penkto kompo“ leidimo komandą pačiam. Regionuose turėtų būti
„Penkto kampo“ red. kolegijos atstovai. „Penkto kampo“ red. kolegija turėtų veikti kaip atskiras organas.
Bendru sutarimu.
7. Ar siunčiam delegatus į Rytų Europos regiono konferenciją Lenkijoje?
Vienbalsiai.
Siunčiam Arnoldą (Kauno regionas,
KRG pirmininkas) ir Rimą (Žemaitijos regiono kandidatas į Patikėtinių
taryba). Už – 8, prieš – 0, susilaikė – 1.
8. Kitas posėdis lapkričio 28 d. 19 val.
Birštone.
Sekretorė Aušra
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Nutarta:
1. PT pirmininku išrinktas Gintaras.
Už – 6, susilaikė – 2
2. PT iždininku siūlomi Kęstutis ir Virgis.
Už Kęstutį – 5, už Virgį – 2, susilaikė – 1.
PT iždininku išrinktas Kęstutis.
3. Pasibaigus tiražui, pakartotinai atspausdinti:
„Anoniminiai alkoholikai“ 1000 vnt.
„Susipažinkite: AA“ 500 vnt.
„Laiškas moteriai alkoholikei“ 500
vnt.
Vienbalsiai
4. Kitas posėdis 2015 m. sausio 31 d.
10 val. Birštone
Aukštaitijos ir Panevėžio regionams
rekomenduojama teikti naujus savo
patikėtinius („AA tarnavimo žinynas“
49 psl. 5 skyrius „Naujų narių rinkimas į Tarnybos patikėtinių tarybą“).
Sekretorė Aušra

Iš PT posėdžio
2015 sausio 31 d., Birštonas

1.

2.
•

•

•

•

•

•

Darbotvarkė patvirtinta vienbalsiai.
Svarstyta ir nutarta:
Inventorizacija praėjo sklandžiai.
Trūkumų nerasta.
Pateiktas įmonės metinis balansas
tvirtinimui. Patvirtintas vienbalsiai.
Išklausyta regionų apžvalga.
Suvalkijos regionas: atsistatydino regiono pirmininkas, laikinai išrinktas
pavaduojantis. Vyksta teminiai susirinkimai. Grupės išsilaiko. Knygų
platinimas vyksta.
Kauno regionas: vyks vasario 7 d. seminaras. Pravieniškių pataisos namuose atsidaro antra grupė. Vyksta bendradarbiavimas su ligoninėm.
Gerai dirba Viešieji ryšiai.
Šiaulių regionas: renkasi nemažai
naujų narių grupėse. Organizuojama
daugiau pranešėjų susirinkimų. Išsirinko alternatyvų patikėtinį.
Panevėžio regionas: nyksta Kupiškio
AA grupė „Išeitis“. Taip pat silpna
Pasvalio AA grupė. Su kalėjimo grupėmis viskas gerai.
Žemaitijos regionas: susikūrė ir sustiprėjo Viešųjų ryšių komitetas.
Vyksta pastovūs atviri susirinkimai.
Grupės, kurios yra įregistravusios
asociacijas AA vardu, paprašytos Registrų centre pakeisti pavadinimus,
kad neliktų AA vardo. Jei kas nors organizuotų renginį AA 80-mečio proga, regionas pasiruošęs padėti.
Dzūkijos regionas: atsistatydino re-

•

3.
•

•

•

giono pirmininkas ir išrinktas naujas. Išsirinko alternatyvų patikėtinį.
Vyksta atviri susirinkimai.
Aukštaitijos regionas: regione AA narių daug, bet sunku surasti tarnaujančių. Vyksta darbas kalėjimuose ir
ligoninėse. Pradėjo darbą Viešųjų ryšių komitetas. Vis dar atsiranda „teisingai“ ir „neteisingai“ sveikstančių,
dėl ko nevyksta glaudesnis bendradarbiavimas tarp grupių.
Konferencijos nutarimų darbų pasiskirstymas:
2014 m. Lietuvos AA tarnybos konferencijai siūlomas išleisti leidinių sąrašas:
BROŠIŪROS: „Kalbame ne AA susirinkimuose“ (Speaking at NonA.A. Meetings); „Žinia kalinčiam“
(Memo to an Inmate Who May Be
an Alcoholic); „Komiksas jaunimui“ (Too Young?); „AA Tradicijos
kaip jos atsirado?“ (A.A. Tradition –
How It Developed); „12 AA tradicijų. Iliustruotos“ (Twelve Traditions
Illustrated); „AA naujokų susirinkimas“ (Suggestions for Leading Beginners Meetings); „Kaip suprasti
anonimiškumą“(Understanding
Anonimity); „AA moterims“ (A.A. for
the Woman); „AA tarnavimo priesakas. AA lyderiai“ Bill W. (A.A.’s Legacy of Service) (žr. III-iojo klausimo
priedus);
KNYGOS: „Daktaras Bobas ir gerieji senbuviai“ (Dr. Bob and the Good
Oldtimers); „Kalinys kaliniui“ (A.A.
in Prison: Inmate to Inmate); „Širdies kalba“ (Language of The Heart:
Bill W’s Grapevine Writings)
Konferencija siūlo, kad, atsižvelgiant
į finansines galimybes, sprendimą,
kokią literatūrą reikėtų versti pirmiausia, turėtų priimti PT.
a) Siūloma Literatūros komisijos pirmininkui Deividui kitam PT posėdžiui paruošti literatūros sąrašo reitingą. Vienbalsiai.
Siūloma sukurti ar gavus leidimą dubliuoti (titruoti) lietuviškai videoklipą pristatantį alkoholizmo problemą
ir sprendimo galimybę.
Konferencija pritaria pasiūlymui kurti ir (ar) subtitruoti bei (ar) dubliuoti videoklipą, pristatantį alkoholizmo problemą ir sprendimo galimybę.
Įpareigoja PT, gavus leidimą, iki kitos konferencijos subtitruoti ne mažiau trijų klipų.
b) Siūloma Viešųjų ryšių komisijos
pirmininkui Jauniui iki kito PT posėdžio išsiaiškinti galimybes dėl video klipų subtitravimo. Vienbalsiai.
Siūloma, remiantis kitų šalių patirtimi, atspausdinti ir kartu su AA litera-

tūra, už simbolinį/savikainos mokestį platinti laminuotas korteles (naujai besikuriančios grupės gautų nemokamą paketą kartu su knygomis).
Konferencija pritaria laminuotų kortelių su aprobuotais tekstais spausdinimui. Jeigu yra poreikis kitokių
tekstų – pateikti pavyzdžius konferencijai patvirtinti.
c) Siūloma Vidaus komisijos pirmininkei Linitai sekančiam PT posėdžiui išsiaiškinti dėl tekstų atrinkimo. Vienbalsiai.
• Siūloma tinklapyje sukurti keletą
įvairiems atvejams tinkančių šablonų, galbūt su vienoda simbolika, kuriuose įrašius datą, adresą, jei reikia –
grupės pavadinimą, kontaktinius telefonus, galima būtų atsispausdinti
ar persiųsti el. paštu.
Konferencija pritaria šablonų sukūrimui.
d) Siūloma Viešųjų ryšių ir Vidaus
ryšių komisijoms išsiaiškinti galimybes dėl tinklalapyje talpinamų šablonų sukūrimo. Atsakingas Renatas.
Vienbalsiai.
• Ar reikia padaryti AA draugijos Lietuvoje narių apklausą? Jei taip – kokia
forma tai daryti ?
Konferencija pritaria AA narių apklausai.
Konferencija įpareigoja PT sudaryti darbo grupę, kuri, remdamasi AA
praktika bei patirtimi, parengtų apklausos anketą.
e) Siūloma Vidaus komisijos pirmininkei Linitai sudaryti darbo grupę
AA draugijos Lietuvoje narių apklausai atlikti. Už – 9, susilaikė – 1.
Prašome visų patikėtinių iki š. m. vasario 20 d. sužinoti savo regiono grupių narių skaičių. Už – 9, susilaikė – 1.
f) Patikėtiniai pasiskirstė darbą komisijose:
Viešųjų ryšių komisija: Antanas, Renatas
Vidaus ryšių komisija: Irena, Vytautas
Literatūros komisija: Gintaras, Rimas
Finansų komisija: Virgis, Kęstutis
g) Patikėtinių taryba deleguoja patikėtinius Darių ir Antaną į Tarnybos
konferencijos rengimo grupę. Už – 9,
susilaikė – 1.
4. Knygų kainų nustatymas (priedas
Nr.1):
Knygos:
Anoniminiai alkoholikai
6,00 Eur
AA subręsta
6,00 Eur
12 žingsnių ir 12 tradicijų
4,50 Eur
Kasdieniniai apmąstymai
4,50 Eur
Gyventi blaiviai
4,50 Eur
Kaip tai mato Bilas
4,50 Eur
Įsitikinome
4,50 Eur
Anoniminiai alkoholikai CD
3,00 Eur
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AA tarnavimo žinynas
3,00 Eur
Vienbalsiai
Brošiūros:
AA: 44 klausimai
1,00 Eur
AA grupė
1,00 Eur
AA draugijos nario akimis
1,00 Eur
Klausimai ir atsakymai apie globą1,00 Eur
Vienbalsiai
AA pataisos įstaigose
1,00 Eur
Dvasininkų klausimai apie AA 1,00 Eur
Už – 7, prieš – 3
Jaunimas ir AA
0,50 Eur
Laiškas moteriai alkoholikei
0,50 Eur
AA narys: vaistai ir kiti narkotikai 0,50 Eur
Susipažinkite: AA
0,50 Eur
AA tradicijų pasitikrinimo klausimai 0,50 Eur
Kaip suprasti anonimiškumą
0,50 Eur
Kitos nei alkoholis problemos 0,50 Eur
Vienbalsiai
Lankstinukai:
Ar Jums reikia AA?
0,05 Eur
Naujų narių klausimai
0,05 Eur
Vienbalsiai
„Penktas kampas“
1,20 Eur
Vienbalsiai
5. Išklausyta Šventosios stovyklos darbo grupės informacija.
Stovykla vyks š. m. birželio 26 d. –
liepos 5 d.
Stovyklos tema „12 tradicijų“. Išsiderėtos lengvatinės patalpų nuomos sąlygos.
h) PT deleguoja patikėtinį Rimą (Žemaitijos reg.) į Šventosios stovyklos
darbo grupę. Vienbalsiai.
6. Einamieji reikalai:
a) Siūloma vėl didinti „Penkto kampo“ tiražą iki 1000 vnt. Pritarta vienbalsiai.
Nurašomi „Penktas kampas“ Nr. 3
(43) ir „Penktas kampas“ Nr. 1 (44)
paliekant archyve po 10 vnt., o likusius išdalinant regionams. Vienbalsiai.
b) Pakartotinai išspausdinti: „Dvylika žingsnių ir dvylika tradicijų“ –
1000 vnt. ir „Gyventi blaiviai“ – 500
vnt. išsiaiškinant galimybes pakeisti
viršelį kaip originale. Vienbalsiai
„AA: 44 klausimai“ – 100 vnt.
„AA grupė“ – 100 vnt.
„AA: Tradicijų pasitikrinimo klausimai“ – 300 vnt.
„Klausimai ir atsakymai apie globą“ – 100 vnt.		
Vienbalsiai
c) Svarstytas AA draugijos Rusijoje
pakvietimas į Konferenciją. Įpareigota biuro direktorė išsiaiškinti kelionės smulkmenas. Bendru sutarimu.
d) Išklausyta informacija dėl Vilniaus
pataisos namų situacijos. Nebe įleidžiami AA nariai, atimti visi leidimai.
Direktorė įpareigojama susisiekti su
pataisos namais ir išsiaiškinti prie-

žastis, dėl ko atimta teisė lankytis pataisos namuose. Iškart informuoti Patikėtinių tarybos narius. Vienbalsiai.
7. Kitas posėdis numatomas š. m. balandžio 18 d. 10 val. Birštone.
Sekretorė Aušra A.

Iš PT posėdžio
2015 balandžio 18 d., Birštonas
Darbotvarkė patvirtinta vienbalsiai.
Svarstyta ir nutarta:
1. Patikėtinis nuo regiono išrinktas PT,
bet dar nepatvirtintas Visuotinės
Konferencijos, – turi balsavimo teisę,
išskyrus tuos klausimus, kurie yra
susiję su VšĮ reikalais.
Alternatyvus (laikinas) patikėtinis
turi balso teisę, kol nebus išrinktas
naujas Patikėtinis pagal „AA tarnavimo žinyne“ patvirtintą procedūrą.
Už – 6, susilaikė – 2.
2. Pristatyti nuveikti darbai ir finansinė
situacija.
Atlikta AA narių skaičiaus apklausa. Rezultatai išsiųsti į GTB. Lietuvoje yra apie 2500 AA narių ir 123
AA grupės.
Buvo susisiekta su Rasų kalėjimu. Išsiųstas sutarties pavyzdys.
Pakeistas viršelis ir atspausdinta knyga „Dvylika žingsnių ir dvylika tradicijų“. Gauti leidimai spausdinti ir platinti knygą „Dvylika pasaulinės tarnybos koncepcijų“ – maketuojama ir ruošiama spaudai. Brošiūra „Klausimai ir
atsakymai apie globą“ – atspausdinta
500 vnt. Atspausdinta „Penkto kampo“ naujo numerio 1000 vnt.
Buvo gautas kvietimas į Latvijos konferenciją, siuntėme vieną iš patikėtinių.
Išvertėm GTB patvirtintas rekomendacijas apie klubų veiklą ir AA draugiją.
Atsakėme į visus paklausimus dėl
bendradarbiavimo. Pvz., vienas iš jų
buvo Kauno jaunimo centro užklausimas apie galimybę dalyvauti pokalbiuose-diskusijose su jaunimu. Perduota Kauno viešiesiems ryšiams.
Gautas prašymas iš Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento dėl daugiafunkciniuose kaimų
centruose panašių į AA grupių kūrimą. Prašymas buvo grupių sąrašo,
kad turėtų su kuo pabendrauti.
Gautas paklausimas iš VU psichologijos studentams dėl paskaitų apie
priklausomybes.
Pinigų likutis 2015 balandžio 16 d.:
6 141,72 Eur (21 206,13 Lt)
Knygų sandėlyje yra:
už 26 033,50 Eur (89 888,48 Lt)
3. Išklausyta regionų apžvalga.

• Suvalkijos regionas: išrinktas regiono
pirmininkas. Organizuojamos stovyklos. Vyksta teminiai susirinkimai.
Regiono darbiniai susirinkimai vyksta skirtingose grupėse (išvažiuojamieji posėdžiai). Socialinių darbuotojų organizuojamose Jaunimo dienose
jaunimas supažindinamas su AA.
• Kauno regionas: išrinktas alternatyvus patikėtinis Arnoldas. Išrinktas pirmininko pavaduotojas, nauji
delegatai. Viešieji ryšiai dirba gerai.
Regionas siuntė Arnoldą į seminarą
Lenkijoje apie pataisos įstaigas. M.
Riomerio universitete vyko AA pristatymas. Pastovus bendradarbiavimas su ligoninėm. Vyksta efektyvus
knygų platinimas.
• Šiaulių regionas: viskas vyksta paprastai. Grupių skaičius nesikeičia.
• Panevėžio regionas: Regionas išsirinko naujus tarnautojus: regiono pirmininką, sekretorių, viešųjų ryšių
komitetą, delegatus. Pasvalyje įsikūrė nauja AA grupė. Darbas su policija vyksta. Bus organizuojama vasaros
stovykla.
• Žemaitijos regionas: didžiausias
klausimas dėl probacijos sutarčių. Finansinė būklė regiono gera. Regionas
turi komitetus. Regiono patikėtinis
dalyvavo konferencijoje Latvijoje.
• Dzūkijos regionas: vyksta atviri ir
uždari susirinkimai. Palaikomos mažos kaimų grupės. Vyko seminaras
regione. Kalėjime vyksta atviri susirinkimai. Prašymas kitiems regionams dėl bendradarbiavimo. Išrinkti du kandidatai į Patikėtinių tarybą.
• Aukštaitijos regionas: regionas gausus. Užsidarė Giedraičių grupė. Neaišku dėl Lentvario grupės. Ukmergėje įsikūrė nauja grupė. Regione pasitvirtino komitetus. AA nariai važiavo
į Lenkijos seminarą.
4. Konferencijos nutarimų įgyvendinimo darbų aptarimas:
• 2014 m. Lietuvos AA tarnybos konferencijai siūlomas išleisti leidinių sąrašas:
BROŠIŪROS: „Kalbame ne AA susirinkimuose“ (Speaking at Non-A.A.
Meetings); „Žinia kalinčiam“ (Memo
to an Inmate Who May Be an Alcoholic); „Komiksas jaunimui“ (Too
Young?); „AA Tradicijos kaip jos atsirado?“ (A.A. Tradition – How It Developed); „12 AA tradicijų. Iliustruotos“
(Twelve Traditions Illustrated); „AA
naujokų susirinkimas“ (Suggestions
for Leading Beginners Meetings); „AA
moterims“ (A.A. for the Woman);
„AA tarnavimo priesakas. AA lyderiai“ Bill W. (A.A.’s Legacy of Service).
KNYGOS: „Daktaras Bobas ir gerie-
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•

•

•

•

ji senbuviai“ (Dr. Bob and the Good
Oldtimers); „Kalinys kaliniui“ (A.A.
in Prison: Inmate to Inmate); „Širdies kalba“ (Language of The Heart:
Bill W’s Grapevine Writings).
Konferencija siūlo, kad, atsižvelgiant
į finansines galimybes, sprendimą,
kokią literatūrą reikėtų versti pirmiausia, turėtų priimti PT.
a) Literatūros reitingo sąrašas yra
gautas tik vieno regiono. Kitam posėdžiui bus apklausta ir kitų regionų
nuomonės.
Siūloma sukurti ar gavus leidimą dubliuoti (titruoti) lietuviškai videoklipą pristatantį alkoholizmo problemą
ir sprendimo galimybę.
Konferencija pritaria pasiūlymui kurti ir (ar) subtitruoti bei (ar) dubliuoti videoklipą, pristatantį alkoholizmo problemą ir sprendimo galimybę.
Įpareigoja PT, gavus leidimą, iki kitos konferencijos subtitruoti ne mažiau trijų klipų.
b) Nusiųsti užklausimai į GTB dėl
leidimų subtitruoti penkių videoklipų. Laukiama atsakymų iš GTB.
Siūloma, remiantis kitų šalių patirtimi, atspausdinti ir kartu su AA literatūra, už simbolinį/savikainos mokestį platinti laminuotas korteles (naujai besikuriančios grupės gautų nemokamą paketą kartu su knygomis).
Konferencija pritaria laminuotų kortelių su aprobuotais tekstais spausdinimui. Jeigu yra poreikis kitokių
tekstų – pateikti pavyzdžius konferencijai patvirtinti.
c) Įsteigta socialiniame tinklalapyje
darbo grupė. Dalis tekstų jau yra patvirtintų, kiti – dar ne. Šiuo metu atrinkinėjama. Siūlymas bus į naują AA
Tarnavimo žinyną įtraukti tekstus.
Siūloma tinklapyje sukurti keletą
įvairiems atvejams tinkančių šablonų, galbūt su vienoda simbolika, kuriuose įrašius datą, adresą, jei reikia –
grupės pavadinimą, kontaktinius telefonus, galima būtų atsispausdinti
ar persiųsti el.paštu.
Konferencija pritaria šablonų sukūrimui.
d) Arnoldui (Kauno reg. alternatyvus
patikėtinis) perduodama darbai dėl
skelbimų formų šablonų kūrimo internetiniame tinklalapyje.
Ar reikia padaryti AA draugijos Lietuvoje narių apklausą? Jei taip – kokia
forma tai daryti?
Konferencija pritaria AA narių apklausai.
Konferencija įpareigoja PT sudaryti darbo grupę, kuri, remdamasi AA
praktika bei patirtimi, parengtų apklausos anketą.

5.

6.

7.

8.

e) Klausimas stringa. Bediskutuojant
darbo grupėje kilo klausimas, dėl ko
reikalinga apklausa... Klausimas lieka kitam posėdžiui.
Siūloma visiems regionams š.m. birželio mėn. surengti AA draugijos 80mečio paminėjimo renginius. (Regionų Viešųjų ryšių komitetams ir regionų patikėtiniams) Bendru sutarimu. Vilniuje š.m. birželio 6 d. įvyksiantis Dėkingumo dienos renginys
yra skelbiamas (suderinus su rengėjais) respublikiniu AA draugijos pasaulyje 80-mečio paminėjimu ir yra
visokeriopai skatinamas ir remiamas
(taip pat ir finansiškai). Už – 8, susilaikė – 1.
Be to, yra numatyti renginiai vasaros
stovykloje Šventojoje.
PT diena birželio 30 d. – atsakingas
patikėtinis Rimas (Žemaitijos reg.)
Bendru sutarimu.
Komandiruoti TB direktorę į vasaros
stovyklą Šventojoje literatūros platinimui. Vienbalsiai.
Už knygų nuvežimą atsakingas PT
iždininkas Kęstutis. Vienbalsiai.
Einamieji reikalai:
a) „Dvylika žingsnių ir dvylika tradicijų“ knyga nauju viršeliu kaina 4,50
Eur. Vienbalsiai.
„Dvylika žingsnių ir dvylika tradicijų“ seno leidimo knygų likutį 6 vnt.
nurašyti į archyvą. Vienbalsiai.
„Dvylika pasaulinės tarnybos koncepcijų“ leisti atskira knyga. Tiražas
500 vnt. pardavimo kaina 4,50 Eur.
Vienbalsiai.
b) Prašymas patikėtiniams pasirūpinti, kad regionuose atsirastų „Penkto
kampo“ atstovai. Bendru sutarimu.
c) Dėl senų „Įsitikinome“ knygelių
tinkamumo įpareigojama direktorė
pateikti išvadas kitam PT posėdžiui.
Bendru sutarimu.
d) AA 80-mečio minėjime Atlantoje
Lietuvos draugijai atstovaus Egidijus
B. (Kauno reg. AA grupė „Pastogė“)
Už – 7, susilaikė – 1.
e) Pakartotinai išspausdinti:
„Kasdieniniai apmąstymai“ – 500
vnt. „AA: 44 klausimai“ – 300 vnt.
„AA grupė“ – 300 vnt.
„Dvasininkų klausimai apie AA“ –
100 vnt. Vienbalsiai
„Kaip suprasti anonimiškumą“ išspausdinti 100 vnt. pakeičiant viršelį. Vienbalsiai
Siūloma versti naujai brošiūrą „Kalbame ne AA susirinkimuose“. Vienbalsiai.
Kitas posėdis numatomas š. m. liepos 18 d. 10 val. Birštone.
Sekretorė Aušra A.

grupių gimtadieniai
❧ S AU S I S
3 d. Germaniškis. / 1998
6 d. Vilnius. Lazdynai / 2004
7 d. Marijampolė. Praregėjimas / 2006
10 d. Kybartai. Kita karta / 2007
13 d. Mažeikiai. 24 h / 2001
15 d. Palanga. Gintaras / 1997
15 d. Panevėžys. Karavanas / 1997
15 d. Kėdainiai. Taškas / 2000
17 d. Akmenė. Akmuo / 2008
24 d. Kaišiadorys. Slenkstis / 1998
31 d. Vilnius. Šaltinis / 2001

❧ VA S A R I S
3 d. Kaunas. Klevas / 1996
3 d. Laukuva. Užuovėja / 2001
3 d. Merkinė. Tėkmė / 2005
5 d. Vilnius. Savas / 2000
8 d. Klaipėda. Krantas / 2000
8 d. Utena. Ąžuolija / 1995
8 d. Vilnius. Šviesa / 1999
9 d. Telšiai. Ramybė / 2001
12 d. Šakiai. Feniksas / 2001
25 d. Kaunas. Prisikėlimas / 1996

❧ K O VA S
3 d. Švenčionys. Kablys / 2001
4 d. Trakai. Trakas / 2007
7 d. Vilnius. Langas / 2007
8 d. Njubridžas, Airija. Laisvė / 2006
10 d. Panevėžys. Sugrįžimas / 1994
12 d. Klaipėda. Garstyčios sėkla / 1993
13 d. Druskininkai. Aidas / 1994
14 d. Didžiasalis. Sala / 2003
15 d. Jurbarkas. Imsrė / 1996
21 d. Vilnius. Šag za šagom / 2005
24 d. Radviliškis. Oazė / 2000
29 d. Utena. Aura / 2003
30 d. Marijampolė. Vienybė / 1995

❧ BALANDIS
3 d. Vilnius. Kalvarijų / 2003
4 d. Joniškis. Ave Vita / 1995
4 d. Vilnius. Vilnelė / 2000
9 d. Vilnius. Ratas / 1997
12 d. Lazdijai. Žiburys / 2003
14 d. Tauragė. Jūra / 1995
18 d. Vilnius. Rasų (kalėjime) / 2005
19 d. Telšiai. 12 žingsnių / 1993
20 d. Plungė. Galimybė / 1995
23 d. Kaunas. Saulėtekis / 2008
24 d. Kaunas. Aleksotas / 2005
28 d. Kaunas. Partizanai / 1992
29 d. Vilkaviškis. Aušra / 1995
30 d. Garliava. Garliava / 1999
30 d. Kretinga. Vilties slenkstis / 2000

❧ GEGUŽĖ
1 d. Šilalė. Šilas / 2006
5 d. Leipalingis. Liepsna / 2006
7 d. Kaunas. Eureka / 1997
8 d. Žarėnai. Prisikėlimas / 2005
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9 d. Kaunas. Užtvanka / 1995
10 d. Mažeikiai. Aura / 1995
10 d. Rokiškis. Vilties kibirkštėlė / 2001
12 d. Šiauliai. Prizmė / 1994
24 d. Pilviškiai. Prasmė / 2003
29 d. Kaltanėnai. Prie Žeimenos / 2006

❧ BIRŽELIS
1 d. Birštonas. Langas / 2006
1 d. Zarasai. Nikaja / 1999
7 d. Visaginas. Trest, kotoryj lopnul / 1997
9 d. Kaunas. Šilas / 1997
10 d. Kaunas. Pastogė / 1997
10 d. Klaipėda. Prošvaistė / 2003
15 d. Alytus. Vilties kibirkštis / 2002
24 d. Varėna. Bitė / 1999
30 d. Vilnius. Aušra (pirmoji grupė)1988

❧ L I E PA
2 d. Londonas. Septyni karaliai / 2005
14 d. Pakruojis. Šulinys / 2007
23 d. Šiauliai. Ramybės skliautas / 1998
24 d. Biržai. Širvėna / 1995
26 d. Skuodas. Vyturys / 2003

❧ RUGPJŪTIS
5 d. Šalčininkai. Vilties sala / 2004
17 d. Molėtai. Šansas / 2003
18 d Vilnius. Meilės sala / 2002
18 d. Vilnius. Naš vybor / 2008

❧ RUGSĖJIS
2 d. Rietavas. Saulėtekis / 1999
2 d. Vilnius. Novyj mir / 2008
4 d. Vievis. Skardis / 2008
9 d. Vilnius. Desiderata / 1994
11 d. Vilnius. Ramybės link / 2007
13 d. Šiauliai. Aitvaras / 2003
15 d. Panevėžys. Beržas / 2001
15 d. Vilnius. Pirmas žingsnis / 2004
20 d. Jonava. Prie Neries / 1998
20 d. Panevėžys. Ramybė / 1999
30 d. Vilnius. Dvylika / 1991

❧ S PA L I S
1 d. Kybartai. Korys / 1999
3 d. Kaunas. Ramybė / 1999
4 d. Skaidiškės. Aušrinė / 2002
15 d. Kaunas. Ave Vita / 1991
21 d. Vilnius. Versmė / 1993
25 d. Kazlų Rūda. Prabudimas / 2007
28 d. Pagėgiai. Stiprybės šaltinis / 2000
29 d. Panevėžys. Visiems / 2003

❧ LAPKRITIS
12 d. Šilavotas. Šilas / 2000
13 d. Alytus. Sausumos laivas / 2005
15 d. Plungė. Vilties šviesa / 2005
15 d. Vilnius. Bernardinai / 2006
25 d. Veisiejai. Ančia / 2000

❧ GRUODIS
4 d. Anykščiai. Žiburys / 1997
15 d. Raseiniai. Rasa / 1994
15 d. Viduklė. Šviesa / 2001
17 d. Kupiškis. Išeitis / 1995
20 d. Alytus. Viltis / 1993
20 d. Ignalina. 7+ / 1997
31 d. Dublinas. Sala / 2002

aktuali publikacija
AA Dėkingumo dienos
Vilniuje rengėjai:
„Dėkingumas yra
veiksmas“
Šių metų birželio 6 dieną Vilniaus kultūros ir sporto rūmuose (Žirmūnų g. 1E)
Anoniminių alkoholikų (AA) draugijos
nariai kviečia visuomenę į atvirus Dėkingumo dienos šventės renginius, kuriais jau penktą kartą bus minimos AA
judėjimo įsikūrimo pasaulyje 80-osios ir
10-osios AA Lietuvos Aukštaitijos regiono įsisteigimo.
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 prieš aštuonis dešimtmečius įsikūrusio judėjimo veikla.
„Kas yra Dėkingumo diena, kodėl ir
kaip švenčiama?“ Į šiuos ir panašius
klausimus paprašėme atsakyti 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 pastaruosius trejis metus, 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.
Kas atvyksta į tokias šventes?
Daugiausia į AA Dėkingumo dieną atvyksta, užsiregistruoja Anoniminių alkoholikų draugijos nariai. Kiekvienais
metais pastebimas nedidelis dalyvių
skaičiaus augimas. Žinoma, buvo dar
žmonių, kurie nesiregistravo, taip pat
įvairių svečių. Tikiu, kad į šventę ateis
visi, kam to reikia.
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
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tikslas ir yra – perduoti žinią apie AA
draugijos siūlomą išeitį.
Kas nors gali juokauti, kad kam jau
kam, o alkoholikams progų švęsti visad atsiranda...
Iš tiesų mūsų sveikimo programa „12
žingsnių“ kalba apie gyvenimo džiaugsmą. 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. Pirniausia 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.
Pagal pokalbį, parengtą
Bernardinai.lt

AA grupės Lietuvoje / AA Groups in Lithuania
Miestas
City
Alytus

Šiuo metu Lietuvoje veikia 123 grupės
12 lietuviškų grupių veikia užsienyje
AA Lietuvoje yra apie 2500 narių

Grupės pav.
Group name
Sausumos laivas
Viltis
Vilties kibirkštis
Žingsnis
Raktas
Šaltinis
Žiburys
Langas
Širvėna
Krantas

Susirinkimai: sav. dienos, val.
Meetings: day, time
VI – 10.00
III, V – 19.00, VII – 17.00
II, IV, VI – 19.00
I – 19.00
I, 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

Adresas
Address
Ulonų g. 8a, kalėjimo. Paskutinį mėn. šeštadienį – atviri
Jaunimo g. 3, Alytaus miesto bendruomenės centras
Savanorių g. 8, Carito centras
Vilties g. 34, Neįgaliųjų centras
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

Druskininkai

Aidas
Arčiau namų

II, VI – 19.00
I, III – 19.00

Elektrėnai
Dovilai
Garliava
Gargždai
Ignalina
Jonava
Jieznas
Joniškis
Jurbarkas
Kaišiadorys

Žaliasis sodas
Minija
Garliava
Švyturys
7+
Prie Neries
Jieznelė
Ave Vita
Imsrė
Kryžkelė

II, V – 19.00, VII – 16.00
III – 18.00, VII – 15.00
I, IV – 19.00
II, V – 19.00
III, VII – 19.30 v.
I, II, IV – 18.30; VI, VII – 18.00
III – 18.00, VII – 15.00
III – 18.00
I, IV – 19.00
II, V, VII – 18.00

Ratnyčia, Čečiotos g. 4, prie bažnyčios
V. Kudirkos g. 41, parapijos namai.
I-ą mėn. pirmadienį 19.00 – atviri
Taikos g. 8, Invalidų draugija
Minijos g. 2, Dovilų savivaldybė, 2 aukštas
Vytauto g. 61a, parapijos namai
Žemaitės g. 20
Ligoninės g. 13-302
J. Basanavičiaus g. 7, Suaug. šv. centras
Bulikos g. 6
Vilniaus g. 6, Visuomenės sveikatos biuras
S. Daukanto g. 27, Samariečių centras
T. Brazio g. 13, šalia bažnyčios

Kaunas

Aleksotas
Eureka
Klevas
Partizanai
Pastogė
Prisikėlimas
Ramybė
Saulėtekis
Šilas
Užkarda

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, VII – 16.00
I, III, V – 18.00
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
I, III, IV, VII – 19.00
paskutinį mėn. sekmadienį 13.30 atviras
V – 19.00
II, IV – 19.00, VI – 19.00
pirmą mėn sekmadienį 13.30 atviras
I, III, V, – 19.00 rusų k.
I, III, V – 19.00, VII –15.00
I, III, V – 19.00, III (DK) – 17.30.
III – 19.00
I, IV – 19.30
V – 19.00
II – 19.00
IV – 19.00
VI – 9.30
I, II, III, IV, V, VI – 19.00, VII – 14.30

Ariogala
Miroslavas
Anykščiai
Birštonas
Biržai
Daugai

Kazlų Rūda
Kėdainiai
Kybartai
Klaipėda

Užtvanka
Viltis
Prabudimas
Taškas
Korys
Garstyčios sėkla
Išeitis yra
Kablys

Kretinga
Lazdijai
Laukuva
Leipalingis
Lentvaris
Lukšiai
Marijampolė

Krantas
Prošvaistė
Vilties slenkstis
Žiburys
Užuovėja
Liepsna
Klevas
Arka
Praregėjimas
Vienybė
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Telefono nr.
Telephone no.
8-620 60101
8-677 48637
8-621 80467
8-676 06000
8-648 75898
8-678 70275
8-612 64043
8-615 34469
8-610 23146
8-673 69537,
8-682 59735
8-670 90637
8-656 79447

Amerikos lietuvių g. 11, vienuolynas
A. Juozapavičiaus pr. 60
Savanorių pr. 66, pro „Žaliakalnio verslo cetrą“ į vidinį kiemą
Giedraičių g. 8, Priklausomybių ligų centras
Žeimenos g. 6
Aukštaičių g. 6
Milikonių g. 18a, koplyčia
Partizanų g. 152, 303 kab., Stulginskio vid.m-kla
Baltų pr. 7, Šilainių poliklinika, 137 kab.
R. Kalantos g. 55, Petrašiūnų nakvynės namai

8-647 84287
8-691 62288
8-614 14557
8-645 68739
8-686 01371
8-689 99370
8-602 88177
8-61482713
8-620 23411
8-615 23378,
8-686 13175
8-616 10895
8-670 16370
8-686 24074
8-606 85191
8-683 55854
8-616 10895
8-614 03129
8-604 15414
8-610 32901
8-604 62700

Betonuotojų g. 4, Petrašiūnų bendruomenės centras
Marių g. 20
Atgimimo g. 1, „Carito“ centras
Radvilėnų g. 4-3, 2-ą mėn. sekmad. 15.00 – atviri
J. Basanavičiaus g. 44, parapijos salė
Kretingos g. 40, Šv. Kazimiero bažnyčia, rūsys

8-676 38119
8-698 79055
8-683 22408
8-64175490
8-654 58003
8-609 72602

Rumpiškės g. 6, Marijos Taikos Karalienės bažnyčia
Rumpiškės g. 6, Marijos Taikos Karalienės bažnyčia

8-674 74322
8-626 88343

Minijos g. (III korpusas, 202 k.)
Smiltelės g. 9, rūsys
Vilniaus g. 4
Dainavos g. 4, parapijos namai
Kultūros namai
Kapų g. 8, parapijos namai
Bažnyčios g. 18, II aukštas
A. Tatarės g. 39, Kultūros centras, II aukštas
Sporto g. 7, Pataisos namai
Kauno g. 9

8-605 99400
8-652 40051
8-602 45982
8-685 23091
8-652 30470
8-645 83607
8-607 60356
8-622 07232
8-614 82725
8-628 02793

Miestas
City
Mažeikiai

Grupės pav.
Group name
Aura
24 h
Tėkmė
Šansas
Lieptas
Stiprybės šaltinis
Gėgė
Valtis
Gintaras
Beržas
Pradžia
Ramybė

Susirinkimai: sav. dienos, val.
Meetings: day, time
I, III, V – 19.00, VII – 17.00
II, IV – 19.00, VI – 17.00
I, IV – 19.00
I, III, VI – 19.00
V – 18.00
II, V – 19.00
I, V – 19.00
II – 18.00
I, III, V – 19.00
I, III, V – 19.00
II – 19.00,VII – 14.30, VII – 13.30 atviri
I, V – 18.30

Adresas
Address
Ventos g. 8a, III aukštas
Pavenčių g. 15, VI vid. mokykla, rūsys
Bakšio g. 10
Vilniaus g. 48, II aukštas
Vytauto g. 3, Jaunimo ir suaugusiųjų švietimo centras
Vytauto g. 18, iš kiemo
Jaunimo g. 3, Kultūros namai
Vytauto Didžiojo g. 69, II aukštas
Plytų g. 10, buvusi rusų mokykla, rūsys
Beržų g. 45, IV laiptinė, rūsys
Smėlynės g. 10a, Petro ir Povilo bažnyčios klebonijos salėje
Sodų g. 3, parapijos namai

Sugrįžimas
Visiems
Naujamiesčio
Karavanas
Prasmė
Galimybė
Vilties šviesa
Vilties sala
Oazė
Rasa
Saulėtekis
Yra išeitis
Gyvenimo sala
Vilties kibirkštėlė
Vyturys
Feniksas
Vilties sala
Atgaiva
Prizmė

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
VII – 18.00
III – 18.30
I, V – 19.00
I, IV – 19.00
II, IV – 19.00, VII – 18.00
I, III, VI – 19.00
IV, VII – 18.30 rusų k.
II, V – 19.00
I, III, V – 18.00

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 a.
Muziejaus g. 8
Lauryno Ivinskio g. 2 (I a., vaikų ir jaunimo centras)
Laumės g. 4, Rukla, Jonavos raj. „Carito“ patalpos
Neringos g. 7, seniūnijos pastate
Nepriklausomybės a. 4, Parapijos namai
Vytauto g. 10
V. Kudirkos g. 15, Evangelikų liuteronų bažnyčia, pagalbinės patalpos
Jubiliejinė g. 1a, Stačiatikių Šventojo Tichono parapijos cerkvė
Gegužių g. 57, Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažn. bibl.
Tilžės g. 186, Vyskupijos pastoracinis centras

Ramybės skliautas
Šilas
Ateitis
Viltis
Naujas kelias
Unesionnyje vetrom
Jūra
12 žingsnių
Ramybė
Trakas

II, IV – 19.00, III – 19.00, VI, VII – 16.00
III – 19.00, VII – 19.00
II, IV – 19.00, VII –17.00
II, IV – 18.30
V – 19.00
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

Vilniaus g. 247b, Šv. Ignaco bažnyčia (iš kiemo pusės)
Vytauto Didžiojo g. 17
Katalikų bažnyčios g. 2-3
P. Cvirkos g. 13, poliklinika, II aukštas
Veiviržėnų g. 1, parapijos namai
Partizanų g. 2
Prezidento g. 21
Stoties g. 33
Turgaus a. 4
Sodų g. 8a, Trakų bažn. parapijos namai

Ukmergė

Ratas
Atgimimas

III – 18.00, VII – 16.00
II – 18.00

Miškų g. 29, Pivonija, 10 kab.
Kauno g. 3, Ukmergė

Utena
Varėna
Veisiejai
Viduklė
Vievis
Vilkaviškis
Vilnius

Ąžuolija
Bitė
Ančia
Šviesa
Skardis
Aušra
Bernardinų

I, IV – 19.00
III, VII – 19.00
VII – 14.00
II, IV, VII – 19.00
II – 18.00
III, VII – 19.00
I, III, V – 18.15

Vytauto a. 4
M. K. Čiurlionio g. 61 a, Socialinių paslaugų centras, 16 kab.
Kreivoji g. 25, iš kiemo
Žemaitės g. 2 (senoji klebonija)
Trakų g. 7
Gedimino g. 19
Maironio g. 10, Bernardinų bažn.

Desiderata
Dvylika

III – 18.45, VI – 12.00 VI – 11.00 atviras
I, II, III, IV – 12.00, 19.00; IV – 20.15 , VI –
21.00, VII – 19.15, VI – 18.00 rusų k.
I – 19.00 rusų k.

Rūdninkų g. 20/1, Visų Šventųjų bažn.
Gynėjų g. 4, rūsys
Sekmadieniais 18.00 – atviri
Panerių g. 4

Merkinė
Molėtai
Naujoji Akmenė
Pagėgiai
Pakruojis
Palanga
Panevėžys

Pilviškiai
Plungė
Pravieniškės
Radviliškis
Raseiniai
Rietavas
Rukla
Rusnė
Rokiškis
Skuodas
Šakiai
Šalčininkai
Šiauliai

Šilalė
Šilutė
Širvintos
Švėkšna
Švenčionėliai
Tauragė
Telšiai
Trakai

Den za Dniom
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Telefono nr.
Telephone no.
8-686 62089
8-618 45064
8-620 62660
8-698 13198
8-646 24480
8-612 87227
8-653 27096
8-606 14467
8-673 17624
8-615 81597
8-607 53197
8-609 08892,
8-647 45596
8-620 77099
8-656 11263
8-628 53935
8-656 33852
8-678 15815
8-615 60473
8-606 18204
8-618 77616
8-687 14596
8-614 75937
8-684 82705
8-609 22186
8-631 48712
8-670 06407
8-617 93982
8-601 33834
8-695 64625
8-626 39669
8-650 14267,
8-655 08191
8-622 53539
8-687 12833
8-603 53313
8-629 61896
8-630 73688
8-699 32390
8-630 12838
8-611 16274
8-601 61074
8-618 58004,
8-600 40636
8-646 49771
8-678 81898,
8-677 04948
8-389 58989
8-688 28592
8-620 81102
8-693 38302
8-601 11613
8-612 34591
8-682 72373,
8-683 22408
8-618 33118
8-643 58533
8-617 03877

Miestas
City

Grupės pav.
Group name
Jaunimo

Susirinkimai: sav. dienos, val.
Meetings: day, time
V – 19.30

Kalvarijų

IV – 20.00

Langas
Lazdynai
Meilės sala
Naš vybor
Novyj mir
Pagrindinis tikslas

III – 18.30
II – 19.00, V – 19.00
II – 18.30, V – 18.00,
VII – 15.00
I, IV – 19.00 rusų k.
II – 19.00 rusų k.
I, II, V – 18.30, IV – 19.45

Pirmas žingsnis
Senamiesčio
Shag za shagom
Šviesa
Versmė
Blaivybės jėga

II – 18.30, V – 18.30
II – 18.30 English
III, V – 19.00, VII – 15.00 rusų k.
I, III, V – 19.00, VII – 13.15
I, IV – 18.30
II, IV – 17.00, VII – 14.00

Erfurto g. 3, Šv. Jono Bosko parapija. Antrą mėn. ketvirtadienį – atviri
Kalvarijų g. 65, cerkvės patalpos
Žirmūnų g. 1e-311, VRM rūmai. Kiekvieną ketvirtadienį ir antrą mėnesio
antradienį – atviri 18.30
Antakalnio g. 27, Šv. Jono br. vienuol.
Daukanto a. 1, šv. Kryžiaus namai
Visų Šventųjų g. 5, „Carito“ patalpos. Pirmą mėn sekmadienį 15.00 atviri
J. Matulaičio a. 3, II aukštas. 2-ą mėn. sekmad. 13.15 – atviri
Šnipiškių g. 1, Šv. arkangelo Rapolo bažnyčia
Lauko g. 46, Nemenčinė (buvusios „Alfa“ gamybos patalpos)

Vilnelė

III – 18.00

N. Vilnia, Pergalės g. 34a, parapijos namai

Kalėjimo
AA grupė

I – 15.00, kalėjimo
III, V – 19.00, IV – 19.00 rusų k.

Visaginas

Mirnyj Atom

IV – 18.00, VII – 17.00 rusų k.

Rasų g. 8, kalėjimo
Panerių g. 4. Paskutinį mėn. ketvirtadienį 19.00 rusų k. atviras.
1-ą mėn. trečiadienį 19.00 atviras lietuvių k.
Taikos pr. 15d

Zarasai

Nikaja

II – 18.00, VI – 18.00

Ligoninės patalpos, P. Bukonto g. 16

Žiežmariai

Prie Strėvos

I, IV – 18.00

Žaslių g. 36, Kaišiadorių raj.

Skype
Dublinas, Airija
Kelbridžas, Airija

Erdvė
Sala
Nugalėtojai

V – 22.00
VII – 15.00, dublinassala@yahoo.ie
II – 20.00

Skype vardas: anoniminiai.alkoholikai
Salvation Army York House, Longford street, Dublin 2
Eustace Centre, Main Street, Celbridge, Co. Kildare, Ireland

Korkas, Airija

Kryžkelė

Basement flat 12a, St. Patrick‘s Hill, Cork, Ireland

Navanas, Airija

Klajoklis

Lemontas, JAV

Viltis

Londonas, Anglija

Septyni karaliai

Londonas, Anglija

Vakare

Londonas, Anglija

Velykų rytas

Northampton-širas,
Anglija
Peterborough,
Anglija
Stokholmas, Švedija
Anglija

Prabudimas

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 – 19.00
vakaruvakare@gmail.com
VII – 19.00
vida_vidule@yahoo.co.uk
VI – 19.30, VII – 12.00 lenkų k.
alduxx@mail.ru
VII – 18.00
wilija222@gmail.com
VI – 19.00, algis.vaikelis@gmail.com
VII – 13.00

Mes
Viltis
Į šviesų rytojų

Adresas
Address
Daukanto g. 1, Kryžiaus namai
Pirmą mėn. penktadienį – atviri
Kalvarijų g. 329, parapijos namai
Žirmūnų g. 1e-311
Erfurto g. 3, šv. Jono Bosko parapija
Daukanto a. 1, Šv. Kryžiaus namai

Comunity Resource Centre, St. Mary`s Church, Navan Co Meath. Ireland
Egidijus, Marius
Pasaulio lietuvių centras, 127th St., Lemont, Illinois, USA
Linas, Matas
326 HIGH ROAD ILFORD, ESSEX, IG1 1QP, LONDON
Vilė
Heston Methodist Church, 104-110 Heston Rd., Hounslow TW5 0QP
Lithuanian St. Casimirs Church,
21 the Oval, Hackney Rd, London E2 9DT UK , Vida
Polski klub Craven Street Northampton NN1 3E2
Aldas, Miroslavas
Congregational Chuch, Saint Martin‘s Street, Peterborough
Egidijus
Karlbergsvagen 34, Stockholm, algis@manopastas.lt
Greenfields Comunity Centre, St. Ives Road, Norwich NR6 6DY U.K.
Simas, Valera

Telefono nr.
Telephone no.
8-682 42709,
8-646 78199
8-686 42709,
8-646 78100
8-687 75293
8-687 54941
8-655 02788
8-606 35743
8-611 25767
8-677 12648
8-648 20294
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
8-609 47610
8-600 99300,
8-686 30092
8-682 84814,
8-686 17678
8-615 48669,
8-686 13175
+353857314357
+353857314357,
+353857225141
+353871202155,
+353879517438
+353 858180904
+353 857677412
1-630 674 5414
1-630 212 0050
+44 7737333259
+447533814694
+447875660982
+447771229649
+447939655803
+447867243151
+467 3933 8967
+447826899076
+447423135101

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.: info@aalietuvoje.org
Internete: www.aalietuvoje.org
Darbo laikas:
III, IV, V – nuo 9 iki 17 val.
VI – nuo 10 iki 14 val.

