pratarmė
...Supratome, kad kiekvienas turi
savo noru aukotis grupei ir bendrai gerovei. Grupė, savo ruožtu, suprato, kad
dėl kiekvieno grupės nario ir visų AA
klestėjimo bei saugumo turi atsisakyti
daugelio teisių. Šios aukos būtinos, kitaip AA būtų neišlikusi.
Iš šios patirties ir suvokimo ėmė klostytis AA Dvylika tradicijų. Pamažu supratome, kad AA vienybė, veiklumas ir
išlikimas visada priklausys nuo mūsų
nuolatinio pasirengimo atsisakyti asmeninių ambicijų bei troškimų bendros gerovės ir saugumo vardan. Auka
buvo būtina ne tik asmens išgyvenimui, ji buvo būtina grupės ir visos AA
draugijos vienybei ir išlikimui.
Laikantis šio požiūrio, AA Dvylika
tradicijų yra ne kas kita, kaip sąrašas
aukų, kurias turime atlikti tiek individualiai, tiek visi kartu, jei norime išsaugoti draugiją sveiką ir vientisą. To mus
išmokė dvidešimties metų patirtis.
Dvylikoje tradicijų atmetėme beveik
visas pasaulyje vyraujančias tendencijas. Atsisakėme asmeninio valdymo,
profesionalizmo, teisės nuspręsti, kas
gali tapti mūsų nariais. Atsisakėme labdaros, perauklėjimo ir paternalizmo.
Atsisakėme priimti aukojamus pinigus
ir nusprendėme išsilaikyti patys. Galime bendradarbiauti beveik su visais, tačiau atsisakome su kuo nors vienytis.
Vengiame viešų konfliktų ir nesiginčijame tarpusavyje dėl visuomenę skaldančių dalykų: religijos, politikos ir reformų. Turime vieną vienintelį tikslą:
perduoti AA žinią tiems kenčiantiems
alkoholikams, kuriems jos reikia.
Tokios pozicijos laikomės norėdami ne pasigirti savo dora ar išmintimi;
taip elgiamės, nes sunkiai įgyta patirtis sako, kad tai būtina, jei AA nori išgyventi šiame beprotiškame pasaulyje.
Taip pat atsisakome savo teisių ir aukojamės, nes privalome ir norime taip elgtis. AA draugija yra daug didesnė jėga
nei kiekvienas mūsų atskirai paėmus ir
turi gyvuoti, nes kitaip daugelis tūkstančių panašių į mus tikrai mirs. Puikiai tą
žinome.

aušra
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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
2016 lapkričio 19–20 d.
Birštonas
1. Patvirtinti patikėtiniai: Arnoldas L.
(Kauno reg.), Rimas Š. (Šiaulių reg.).
2. 2017 m. AA Tarnybos Konferencijos
pirmininku išrinktas Rimas M. (Užsienio grupių atstovas).
3. ETS ir PTS delegatu išrinktas Ainas
R. (Šiaulių reg.)
4. 2016 m. LAAT Konferencijos klausimų nutarimai.
4.1. Dėl banko sąskaitų regionams atidarymo.
Šiuo metu AA Lietuvoje regionų iždininkai naudojasi savo asmeninėmis
sąskaitomis tvarkydami regiono iždą.
Tokiu būdu regiono iždininkas rizikuoja patekti į valstybinių institucijų
akiratį, nes jo asmeninėje sąskaitoje
cirkuliuoja nemažos sumos nedeklaruotų pinigų (grupių siunčiama VII
tradicija, renginių registracijos mokesčiai, išlaidos atsiskaitant už įvairias
paslaugas).
Ar galima VšĮ „Lietuvos Anoniminių
Alkoholikų Tarnybos Patikėtinių taryba“ vardu atidaryti banko sąskaitas
AA Lietuvoje regionams, uždedant
reikalingus apribojimus (dėl pinigų
skolinimosi, operacijų didelėmis sumomis ir t.t.) ir suteikiant priėjimą
prie sąskaitos tvarkymo dviem atsakingiems asmenims – regiono pirmininkui ir iždininkui?
Konferencija rekomenduoja atskirų
banko sąskaitų regionams neatidari-

Bilas V.
„Anoniminiai alkoholikai subręsta“,
p. 307–308
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nėti. Atsižvelgiant į konkretaus regiono situaciją, Konferencija siūlo suteikti
įgaliojimą spręsti šį klausimą Patikėtinių tarybai ir patenkinti regionų poreikius, kad regionų iždininkams nereikėtų naudoti asmeninių sąskaitų.
4.2. Dėl „Tarnavimo žinyno“ pakeitimų.
Šiuo metu pagal „Tarnavimo žinyną“
balso teisę AA Lietuvoje regiono susirinkimuose turi regiono pirmininkas, iždininkas, sekretorius, konferencijos delegatai, patikėtinis ir po vieną
grupių atstovą. Plečiantis regiono tarnybai, kuriantis komitetams (viešųjų,
vidaus ryšių ir t.t.), tarnaujantys žmonės neturi balso teisės.
Ar galima pakeisti „Tarnavimo žinyną“ taip, kad Viešųjų ryšių komiteto
pirmininkas (arba tarnautojas, atsakingas už regiono viešuosius ryšius),
Vidaus ryšių komiteto pirmininkas
(arba tarnautojas, atsakingas už regiono vidaus ryšius), Literatūros komiteto pirmininkas (arba tarnautojas, atsakingas už regiono literatūrą)
ir registratorius, atsakingas už regiono grupių sąrašų tvarkymą ir informacijos sklaidą, turėtų balso teisę regiono susirinkime?
Konferencija rekomenduoja šiuo klausimu „AA Tarnavimo žinyne“ pakeitimų nedaryti.
4.3. Dėl internetinio puslapio
www.aalietuvoje.org vystymo.

patikėtinių taryba
Pirmininkas –
Gintaras G.
8 687 33428, gintges@gmail.com
Pirmininko pavaduotojas –
Renatas G.
8 652 31873, renatas.globys@gmail.com
Rimas Š.
8 616 91767, rimeliss.42@gmail.com
Finansai ir biudžetas –
Kęstutis Č.
8 680 44122, kcepas@gmail.com
Alvydas B.
8 614 24289 15.alvydas@gmail.com
Vidaus ryšiai –
Linita K.
8 612 93283 linita.linita69@gmail.com
Vytautas K.
8 616 07758 vytautasketurka@gmail.com
Literatūra ir leidyba –
Rimas Š.
8 648 63883, rimux76@gmail.com
Arnoldas L.
8 601 37413, arnoldla@gmail.com
Biuro vedėja –
Aušra A.
8 683 67786, info@aalietuvoje.org

LAAT prižiūrimas internetinis puslapis adresu aalietuvoje.org labai gerai reprezentuoja AA draugiją Lietuvoje, tačiau ne visai atitinka AA grupių
ir AA narių Lietuvoje poreikius, todėl
kai kurie regionai dar turi savo interneto puslapius. 2008 metų konferencijoje buvo nutarta, kad puslapį reikėtų
toliau tobulinti. Siūlome išplėsti puslapio „Nariams“ skiltį. Siūlomi papildymai:
• AA grupėms ir jų nariams labai reikalingas operatyviai naujinamas
renginių kalendorius;
• Reikalinga vieta regionams skelbti
aktualią informaciją apie tarnavimo
galimybes, regiono organizacinius
susirinkimus ir t.t.;
• Reikalinga vieta skelbti AA tarnybų – LAAT konferencijos, PT protokolus, nutarimus, rekomendacijas ir
kitą aktualią informaciją;
• Siūlome suteikti vietą AA Lietuvoje
regionų tarnyboms archyvuoti savo
susirinkimų protokolus ir suteikti galimybę juos peržiūrėti AA nariams;
• Reikalingas AA susirinkimų sąrašas
anglų kalba;

• Pavyzdžiu galima būtų paimti užsienio AA puslapius. Pvz.: Didžiosios
Britanijos
http://www.alcoholicsanonymous.org.uk/Members
Ar galima suburti tarnautojų grupę
puslapio www.aalietuvoje.org vystymui ir skirti tam pinigų, patvirtinant
visus aukščiau išvardintus siūlymus
arba kai kuriuos iš jų?
Konferencija pritaria internetinio puslapio vystymui ir siūlo patikėtiniams
suburti tarnautojų grupę šiuo klausimu. Jei bus poreikis – samdyti specialistus ir skirti tam lėšas.
4.4. Pagal 2014 m. LAAT konferencijos nutarimą Nr. 11: „Jeigu yra kitokių tekstų poreikis – pateikti pavyzdžius Konferencijai patvirtinti“
komisijų prašome aptarti ir atrinkti
pateiktus pavyzdžius ir pateikti pastebėjimus.
Konferencija nepatvirtina pasiūlytų
neaprobuotų tekstų dėl galimai pažeidžiamų autorinių teisių. Siūloma naudotis „AA Tarnavimo žinyno“ 20 psl.
„Siūloma susirinkimų eiga“ ir kitais
aprobuotais tekstais.
Pirmininkas
Sekretorė

Nijolė Č.
Nijolė

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. 8 601 04866
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 a uno 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
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patikėtinių taryboje
PT pirmininko Gintaro
pranešimas
Laba diena, brangieji,
Malonu vėl Jus visus matyti čia, jau
nelabai mus sutalpinančioje salėje. Labai smagu, kad didėja domėjimasis
mūsų draugijos tarnybų veikla, susiformavusiomis struktūromis ir bendrai
visu AA judėjimu.
Ruošiantis šiai konferencijai sulaukėme nemažai skambučių ir klausimų
apie galimybę atvykti kaip stebėtojams
ir kaip savanoriais padėjėjais.
Tai tikrai suteikia vilčių ateičiai ir moraliai palaiko mūsų TB savanorių tarnystę – kalbama apie AA draugijos Lietuvoje tarnybos patikėtinius.
Visa mūsų draugijos veikla paremta savanoryste. Tikrai savo noru atėjau
prašyti pagalbos į AA grupę, tikrai nieko neverčiamas turėjau susipažinti ir
atlikti man nelabai malonius veiksmus
AA man pasiūlytoje 12 žingsnių programoje, tikrai niekas neprivertė tarnauti draugijoje, pravedant susirinkimus,
vykdant mažesnius ar didesnius įsipareigojimus grupėje, vėliau regione, stovyklose ir t.t.
Bet visa tai turėjo ir savo kainą. Kainavo labai daug laiko atimto iš šeimos
ir draugų, darbinės veiklos ir t.t., susidarydavo ir šiek tiek išlaidų transportui,
aukojimui, literatūrai. Taigi turėjau tai
savo noru paaukoti.
Laikui einant, turėjau sunkiai, bet
neišvengiamai paaukoti troškimą būti
įvertintam, pagarbintam ir visaip ten
pagirtam.
Visa tai man pasireiškia per vieno stebuklingo žodžio veikimą – ANONIMIŠKUMAS. Savo noru padedame vieni kitiems ir liekame nežinomi.
Bet žinot, ką suvokiau, kas už visų šių
kilnių ir garbingų savanoriškumų bei
dvasios grožybių slypi? Kas gi ta mano
gėrio varomoji jėga?
Pasirodo – tikrai ne mano įgimtos
„nuostabaus charakterio“ ir „švelnaus
būdo“ savybės! Visi mano „savanoriškumo” veiksmai buvo ir yra paremti tik
vienu dalyku – NUOLANKUMU. Buvau priverstas nuolankiai priimti realybę tokią, kokia ji yra, arba mirti.
Nebūčiau aš pas jokius Anoniminius
alkoholikus ėjęs, jei per savo alkoholizmą nebūčiau patyręs visiško fizinio, dvasinio ir galų gale moralinio kracho!

Nors ir kaip stengiausi atėjęs būti
„balta išskirtine varna” tarp kitų AA narių – nieko nepavyko – turėjau, norėdamas „prisirašyti“, pradėti neva tai „savanoriškai“ prisiimti atsakomybę AA
grupei. Iš dalies noras pasirodyti, Iš dalies dėkingumo jausmas vedė į tolimesnę „savanorystę“ regione, vasaros stovyklose ir t.t.
Žinot, kai dar gerdavau degtinę ir dainuodavau „daineles“, kad „...tikri vyrai
ir ant žemelės griuvėsių gers...“, slapčia
nubraukdavau ašarą ir turėjau vieną labai nerealią, visiškai utopinę svajonę –
kada nors numirti blaiviam.
Taigi mano savanorystėje yra vienas
labai, kaip alkoholikui, svarbus motyvas – numirti blaiviam.
Blaiviam – tai man dabar reiškia ne
tik, kad organizme nebūtų alkoholio,
bet ir tai, kad kuo daugiau ir kuo dažniau mano gyvenime ir santykiuose su
aplinkiniais atsirastų blaivaus mąstymo, paremto dvasiniais principais, o ne
gaivališko „pirmavimo“ ir „reikšmingumo“ apraiškomis.
Tad kartelę „savanoriškai“ esu priverstas kelti, nes, atvirai pasakius, nematau kito būdo kaip gyventi su savo
EGO.
Kodėl aš čia tiek daug kalbu apie savanorystę? Taigi todėl, kad čia, šioje salėje, išskyrus samdomą darbuotoją, sėdi
didelis būrys savanorių. Ir visiškai neturėtų būti skirtumo, ar žmogus patarnauja kitiems plaudamas puodelius, padeda pernešti stalus ir kėdes, skaičiuoja
balsus, vertėjauja ar eina pas ministrą
ar miesto merą, norėdamas pranešti ar
priminti žinią apie Anoniminius alkoholikus. Nėra ir būti negali mūsų draugijoje svarbesnių ir nelabai svarbių savanorysčių. Taigi, mielieji, nuo regionų
pirmininkų, svečių, konferencijos prezidiumo ir sėdinčių ant pristatomų kėdučių – visi esame „tik“, o gal ir „net“ SAVANORIAI.
Be antpečių, žvaigždučių ir skiriamųjų ženklų – visi čia esantys, tikiuosi, savo noru atvykot paaukot savo laiką
ir tikiuosi, kad aukodami savo ambicijas ir norus būti pastebėtiems ir įvertintiems.
Labai tikiuosi, kad mus vienija vienintelis noras – NUMIRTI BLAIVIEMS! Dėkoju Dievui, už suteiktas
augimo kančias ir nuolankumo suvokimą per sielos ramybės būtinybę!
Šios konferencijos, kuri tokiu formatu vyksta jau 10 kartą ir yra Jubiliejinė,
rengėjai uždavė mums temą – „BENDRA GEROVĖ“.
Mūsų draugijos išlikimo ir reikalin-
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gumo Dievui sąlyga yra „12 tradicijų“.
Visko „vinis“ ir pagrindas, be jokios abejonės, yra pirmoji tradicija. Ši tradicija
kaip priesakas byloja, kad: kiekvienas
Anoniminių alkoholikų bendrijos narys yra tik mažytė visumos dalis. AA
turi egzistuoti, arba daugelis mūsų žus.
Todėl svarbiausia yra mūsų visų gerovė,
nors kiekvieno AA nario gerovė yra taip
pat reikšminga. Vadinasi, mūsų visų
bendra gerovė yra svarbiau už kažkokios
ponios ar ponaičio įgeidžius ir kaprizus.
Kitaip sakant, aš tiesiog privalau, noriu to ar nenoriu, laikytis bendrų taisyklių, aukodamas savo „išskirtinumą“ ir
„ypatingą visko išmanymą“, „šlovę“ ir
„pagarbinimus“.
Tam yra skiriama visa ketvirtoji tradicija, kurioje aiškiau negu aiškiai mums
sakoma: „Kiekviena AA grupė dėl savo
reikalų nėra niekam atsakinga, išskyrus savo sąžinei. TAČIAU, kai jos interesai liečia kitų grupių interesus, su
pastarosiomis BŪTINA TARTIS. Nei
viena grupė, nei vienas regiono komitetas NEI VIENAS AA NARYS NIEKADA
NETURI IMTIS VEIKLOS, kuri galėtų
turėti įtakos visai AA, NEPASITARĘS
su Centro tarnybos patikėtiniais. Tokiais atvejais mūsų visų gerovė yra svarbiausia.
Pasirodo, tiesiog privalau laikytis visų
vienybei išlaikyti skirtų taisyklių, kurios buvo iškilmingai priimtos ir patvirtintos visuotiniame Pasaulio AA grupių
suvažiavime 1950 m. Klyvlende, arba
eiti šunims šieno pjauti.
Šunims šieno pjauti nesinori, todėl,
kaip jau pasakojau, buvau „savanoriškai“ priverstas laikytis tam tikrų taisyklių tiesiog todėl, kad TAIP REIKĖJO!!!
Kam galėjo patikti pasisakymo laiko
reglamentai, „nemandagūs“ ir kvaili vedančiųjų reikalavimai „kalbėti tik apie
save“ (ką gi ten gero galėjau pasakyti?),
priverstinis laikymasis „durnų“ daugumos nutarimų, nesugebėjimas įvertinti mano „svaraus indėlio“ į grupės veiklą ir t.t.
Bet savisaugos ir išlikimo jausmas
man sakė: sėdėk ir klausyk, ką tau sako,
nors ir kaip nepatinka. Tai vienintelė,
paskutinė vieta pasaulyje, kur tave priima, net jei tu vėl ir vėl nupulsi – tavęs
čia lauks.
Jeigu aš šioje paskutinėje gelbėjimosi valtelėje pradėsiu aikštytis, rodyti savo nepasitenkinimą, mokyti visus
kaip teisingai reikia irkluoti ir į kurią
pusę geriau plaukti, tai rezultatas, man
rodos, bus aiškus – arba nutilsiu, arba
būsiu išmestas, arba nuskęsim visi.
Ir tas baisiausia, kad per mano vieno

„reikšmingumą“ pražus niekuo dėti
bendrakeleiviai.
Anoniminių alkoholikų didžiausias
turtas įvardijamas VIENYBĖ. Ne pinigai,
ne patirtis, ne 12 žingsnių programa, ne
globėjų korpusas, ne supermenai – patikėtiniai, ir net ne sveikstančiųjų armijos – svarbiausia, pasirodo, yra toks paprastas ir šiek tiek praradęs reikšmę
žodis – VIENYBĖ. Kaipgi tą vienybę sukurti, saugoti ir puoselėti?
Daktaro Bobo paskutiniai žodžiai
mums buvo: „Žiūrėkime į viską paprasčiau“. Tai ir atsakymas dėl vienybės ir
jos sąlygos „bendros gerovės“ turėtų
būti PAPRASTAS.
Arba aš laikausi BENDRŲ DAUGUMAI PRIIMTINŲ TARPUSAVIO BENDRAVIMO TAISYKLIŲ (švelniai vadinamų tradicijomis) ir turiu milžinišką
galimybę „numirti blaivus“, gal net gerbiamas. Arba nesilaikau – kuriu „savo
interpretacijas“, remiuosi ne AA draugijos, bet „savo patirtimi“, „kalbančių
žvaigždžių“ išvedžiojimais, nesitariu,
nes „nėra kas geriau už mane išmano“
ir t.t. ir t.t. Kadangi nesilaikau, tai tikriausiai einu šunims šieno pjauti ir tikriausiai be svajonės numirti blaiviam išsipildymo.
Nieko čia nesufantazavau – viskas
aprašyta XII-oje koncepcijoje: „Galimas daiktas, kad mes, AA nariai, turime daugiau laisvės, nei bet kokios kitos šiandien pasaulyje egzistuojančios
draugijos nariai. To nelaikome savo dorybe. Mes žinome, kad patys turime apsispręsti ar laikytis Dvylikos AA žingsnių ir Dvylikos AA tradicijų, nes kitaip
mūsų laukia žlugimas ir mirtis – tiek
kaip individų, tiek ir grupių.“
Taigi, o kas pasikeitė Lietuvoje per
praėjusius metus AA draugijos „bendros gerovės“ reikaluose?
Prieš pradėdamas rašyti dar kartą perskaičiau praeitos 2015 m. konferencijos pranešimą, atspausdintą mūsų informacinio biuletenio „Aušra“ 16-ame
numeryje. Žinot, atvirai pasakius, tai
jei to pranešimo turinys su visais laiškais į GTB, išverstais straipsniais apie
12 žingsnių „aiškinimo“ ir „studijavimo“ neatitikimą Anoniminių alkoholikų draugijos dvasiai, kreipimosi PT į
AA grupes Lietuvoje su įspėjimu būti
budriems ir atsiriboti nuo „veikėjų“,
įnešančių destrukciją į mūsų tarpusavio santykius, būtų perkeltas į šiandieną, tai visai tiktų ir dabarčiai. Išskyrus
kelis labai esminius pokyčius.
Kaip ir reikėjo tikėtis, tradicijų nesilaikymas pradėjo duoti rezultatus – juk
ne veltui jos buvo parašytos. Lyg ir sa-

vaime, lyg ir kažkam iš aukščiau padedant, pradėjo atsirasti daugiau sveiko
požiūrio į vykstančius bendros gerovės
purtymo ir kratymo reiškinius. Pabandysiu išvardinti, ne chronologine tvarka, įvykius mūsų draugijoje.
Pirmiausia reikėtų paminėti PT suorganizuotą visų AA Lietuvoje grupių suvažiavimą Druskininkuose. Jame labai
skausmingai, bet neišvengiamai turėjome išsipasakot vieni kitiems, kas gi
mums labiausiai trukdo. Suvažiavime
pradėjo ryškėti mūsų tarpusavio santykių išsibalansavimo mastai, konkretūs
kontūrai ir priežastys.
Pasirodo, viso to priežastys senos,
kaip ir pats Pasaulis – tai viso labo senai
mums pažįstamas susireikšminimas ir
iš jo nulemtas kitų nuomonės nepaisymas. T.y. bendra ligos diagnozė yra, drįstu manyti, kai kurių „veikėjų“ liguistas
troškimas lyderiauti ir viską kurpti pagal savo kurpalių – absoliutus „bendros
gerovės“ arba pagrindinės AA draugijos
taisyklės nesilaikymas. Paprasčiau sakant, jei negalima svaigintis alkoholiu,
tai pasisvaiginsim šlove, valdžia ir „kankinio“ aureole...
Pvz.: AA regiono Tarnyba rengia planinį seminarą. Parenka kalbėtojus su įvairiapusiška patirtim, pasiruošia. Dalyvių
žymiai sumažėję – pasirodo, jau duotas
renginio įvertinimas. (MES JĖGA)
Regiono tarnyba vėl organizuoja seminarą ir vėl boikotuojama – ŠTAI KOKIE MES ŠAUNUOLIAI!
Prisivaidinta iki vaikų darželio lygio –
per „Dėkingumo dieną“ vyksta mitingas, surengtas visoms AA grupėms ir
miesto visuomenei beveik pustuštėje
salėje, nes tuo pačiu metu buvo organizuojamas atskiras „paminėjimas“ tame
pačiame pastate, bet užtat atskirai, kitose patalpose – ir visa tai vardan ko? Vardan personalijų ambicijų patenkinimo?
Aišku, po to viskas nurašoma ant „grupės sąmonės“: „Ką norim, tą darom“.
Įdomu, kas tą grupės sąmonę formuoja? Turbūt tikrai ne Mylintis Dievas. Ir
t.t. ir panašiai...
Tai kokie gi bendrų susitarimų nepaisymo vaisiai? O „vaisiai“ savaime pradėjo nokti.
1. Š.m. AA vasaros stovyklose kažkaip
savaime pranyko „atviri“ DK ir atsirado senieji AA susirinkimai.
2. Vienoje iš regiono tarnybų buvo susikoncentravusi „sava kompanija“, kuri užmiršo dėl ko ir kam reikalinga regiono tarnyba – o tarnyba
turi atstovauti ir vykdyti visų regio-
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no grupių interesus. Susirinko grupių
atstovai, delegatai ir patikėtinis – persirinko jiems priimtinesnius tarnautojus. Regionas vėl pradės sveikai
funkcionuoti.
3. Dar kitame regione, vadovaujamas
išminčių iš kitur, žmogus, atsakingas už viešuosius ryšius, pasikvietė į
savo regioną „vertingesnius kalbėtojus“ iš visai kito regiono. Savaime suprantama, regiono tarnyba pilietį atstatydino.
4. Nesilaikymas taisyklių ir nepaisymas
visos draugijos nuostatų dėl GTB neaprobuotos literatūros neplatinimo
AA renginiuose ir to išprovokuotas
pasistumdymas, kuris tikrai neprisidėjo prie teigiamo AA draugijos įvaizdžio. Du regiono atsakingi organizatoriai buvo regiono atstatydinti iš
pareigų. Tarp kitko, minėjimas vyko
Lietuvos AA Tarnybos biuro išnuomotoje salėje, t.y. už mūsų visų pinigus ir sudarius oficialią sutartį su
KVDU – niekas iš „išminčių“ net nebandė tartis su patikėtiniais, nes jie
patys viską geriau išmanė. Rezultatas
kaip blynas.
5. Taujėnų dvare, vėl vadovaujant „žinovams“ prisidengus vietinės AA
grupės vardu, buvo suorganizuotas
eilinis „globos seminaras“ eilinį kartą (išskyrus Šiauliuose vykusį) nesitariant nei su AA draugijos regiono
tarnyba, nei su PT. Regiono tarnyba
sureagavo, kvietė organizatorius pasitarti ir paaiškinti. Aišku niekas neatvyko. Todėl prie skelbimo atsirado
prierašas, kad tai ne AA regiono tarnybos renginys. Na ir kuo tai baigėsi? Rengėjų pakviesti nemažą patirtį turintys kalbėtojai iš Lenkijos AA
konstatavo tą patį, ką mes nuolat jau
šešti metai sakom – tokio pobūdžio ir
formato renginiai privalo būti suderinti su AA regiono tarnybomis. Kaip
sakoma – „Vakarų fronte nieko naujo“, – manau, kad tai tęsis ir toliau
tol, kol bus „išradinėjami dviračiai“.
Skinsim vaisius. Ką pasėsime, tą ir
pjausime. Visa „bendra gerovė“ yra ir
turės būti priklausoma tik nuo mūsų
pačių reakcijos ir elgesio.
Aukščiausias autoritetas – tai AA Lietuvoje grupių SĄMONĖ, o ne atskiro
individo įnoriai ir užgaidos. Grupės pačios atskirs ir jau pradeda atskirti „pelus nuo grūdų“.
Dabar labai apibendrinai apie nuveiktus ir nenuveiktus darbus, numatomus renginius ir jau įvykusius. Dėl

TB patalpų pratęsta terminuota sutartis 3 metams, nekeičiant sąlygų. Sutartas pastovus mokestis 330 EUR mėnesiui, įskaitant mokesčius. Jei kas iš
konferencijos delegatų dar nėra buvęs,
tai būtinai užeikit, čia visai šalia už 200
metrų. Ten įrengtas AA muziejus, knygų saugykla, tai gal bus įdomu ir naudinga apžiūrėti.
Šiais metais biuro direktorę buvom išleidę į gimdymo atostogas. Tai, žinoma,
šiek tiek sutrikdė biuro veiklą, bet uždarytas nebuvo – dirbo šeštadieniais, o visas kitas darbas nenutrūkstamai tęsėsi:
atsakymai į laiškus, telefoninius skambučius, knygų spausdinimas ir t.t.
Dabartiniu metu galvojame dėl papildomo krūvio įvedimo biuro veikloje,
nes dabartiniu metu esantis su 0,5 etato ir keliom nedarbo dienom jau nebetenkina augančių poreikių. Taigi reikėtų
racionaliau ir optimaliau išdėlioti darbo
laiką ir atlygį.
Dabar dėl LAAT konferencijos nutarimų įgyvendinimo:
1. Dėl AA literatūros paskelbimo internete labiau tam pritaikytais formatais. Buvo paskirti teisinėm, finansinėm ir techninėm galimybėm
išsiaiškinti žmonės. Tai TB direktorė ir Arnoldas (Kaunas). Jie tai pilnai
išsiaiškino ir išvadas Jums pateiks.
2. Dėl aprobuotos literatūros rusų kalba įsigijimo per mūsų TB. Neleistinai ilgai buvo aiškinamasi dėl poreikio regionuose, nes arba tiesiog
negaudavom jokio atsakymo, arba
gaudavome dezinformaciją. Buvo sudarytas užklausimas dėl poreikių tik
viename Aukštaitijos regione. Susisiekėme su Rusijos Federacijos AA
TB – šiuo metu yra paruoštas krovinys – 120 kg knygų, kuris, jei siųstume visą, kainuotų 1 500 EUR. 500
EUR – vien muito mokesčių. Šiomis
dienomis aiškinamės galimybes išskaidyti siuntą į 4-5 dalis. Manau,
kad gruodžio mėnesį, t.y. iki Kalėdų,
turėtume turėti Lietuvoje.
3. Konferencija siūlė rengiant naują
knygos „Anoniminiai alkoholikai“
leidimą peržiūrėti ir papildyti asmeninių istorijų sąrašą. Remiantis literatūros komisijos nuomone, šiuo
metu neplanuojamas naujas knygos leidimas ir kol kas nieko nekeičiame. Nuo savęs galiu pridėti, kad
tikrai būtų neblogai papildyti istorijų sąrašą, nes praėjo jau nemažai laiko nuo 2-ojo leidimo, atsirado naujų narių su kitokiomis patirtimis,
tikrai niekas nėra prieš tokį sumanymą. Ir manyčiau, kad tai nuo kitų

metų galima būtų pradėti vykdyti suformuojant redakcijos kolegiją.
Šiuo metu intensyviai formuojam
knygos „AA Lietuvoje 1988–2018“
rengimą. Tas darbas savo apimtimi
ir formatu tikrai reikalauja ir reikalaus nemažai laiko, pastangų ir, žinoma, resursų. Taigi mes tiesiog fiziškai nepajėgtume atlikti leidyklos
darbo, o samdyti būtų brangu.
4. Dėl „AA Tarnavimo žinyno“ pakalbės patikėtinis Renatas, kiek suprantu, siūloma nieko nekeisti.
5. Apie apklausos anketų pateikimą,
surinkimą ir visus vargus, klystkelius
ir džiaugsmus smulkiai papasakos
patikėtinis Vytautas K. Galiu tik pridurti, kad buvo atliktas milžiniškas
darbas, – duok Dieve, kad tai duotų kokios nors apčiuopiamos naudos
mūsų Vidaus ryšiams. Anketų Lietuvoje buvo užpildyta 1615 vnt.
6. Atvirų susirinkimų skelbimo šablonas buvo išsiųstas į visus AA Lietuvoje regionus.
7. Dėl naujoms besikuriančioms grupėms rekomenduojamų tekstų aplankalo sudarymo papasakos delegatė Gentvilė J., kuri pirmininkavo
Vidaus ryšių komitetui. Reikėtų tik
neužmiršti, kad jokioms AA grupėmis mes negalime nieko pripiršti –
jos pačios atsirinks, kas joms tinka,
o kas ne – viskas turėtų vykti natūraliai, be prievartos. Žinoma, gerai
jei mes pateiksim iš ko rinktis, bet
mums nereikėtų užmiršti, kad visos nuorodos į susirinkimų vedimus
ir tekstus yra išdėstytos brošiūroje
„AA grupė“.
8. Penki lietuviškai dubliuoti vaizdo
klipai laukia nesulaukia GTB raštiško leidimo (tokio kaip knygoms).
Turim tik žodinį leidimą. Per metus
taip niekas ir nepasidomėjo tais klipais – padarėm ir guli.
9. Matyt dėl to, kad nebuvo jokio susidomėjimo, o gal dėl kitų priežasčių, didesnis skaičius video nebuvo
renkamas ir verčiamas. Labai gaila,
bet buvo nelabai rimtai į šią užduotį pažiūrėta.
10. 2018 m. AA Lietuvoje sukanka 30
metų. Patvirtintas organizacinis komitetas – Valdas (Benas), Arnoldas
(Kaunas), Algis (Fizikas), Algis (Vilnius) ir PT pirmininkas. AA Aukštaitijos regiono vasaros stovykloje
įvyko darbų ir užduočių aptarimas.
Š.m. gruodžio mėnesį numatomas
atsakingų už šį renginį tarnautojų
susitikimas PT biure. 30 metų jubi-
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liejaus renginys numatomas Palangos sporto rūmuose 2018 m. birželio mėn., kartu su vasaros stovykla
Šventojoje. Numatomos nuomos su
visu įgarsinimu ir apšvietimu išlaidos 2000 – 2500 Eur. Sutartį galėtume pasirašyti 2017 m. vasarą.
11. 30-mečiui skirtos knygos „AA Lietuvoje“ paruošiamiesiems sudarymo,
redagavimo ir apipavidalinimo darbams buvo PT patvirtinta red. kolegija (Antanas Š., Petras P., Gintaras
G. ir Elena S.) – darbai jau įsibėgėjimo stadijoje – buvome nuvykę susipažinti su asmeniniais Romo O.
archyvais, surastas įžymusis skelbimas „Gimtajame krašte“, ruošiamas
interviu su A. Čekuoliu, E. Subata, Elena N. ir kitais mūsų AA pirmeiviais. Šiuo metu vyksta archyvų
PT biure rūšiavimas ir atranka. Numatomos leidybinės išlaidos 3000 –
3500 Eur.
Dėl viešųjų ryšių – patikėtinis Vytautas K. dalyvavo Lietuvos respublikos
Seimo organizuotame renginyje ir pristatė mūsų draugiją. Aukštaitijos regiono viešųjų ryšių komitetas pateikė Viešųjų ryšių tarnybos veiklos reglamentą,
kuris galėtų būti kaip gairė kitų mūsų
draugijos regionų Viešųjų ryšių tarnyboms. Bendradarbiaujam su Kalėjimų
departamento vadovybe, į kurių posėdžius alkoholio prevencijos klausimais
kelis kartus buvau kviečiamas.
Apie finansinius TB reikalus ataskaita yra prisegta kiekvieno konferencijos
dalyvio segtuve ir bus tuoj smulkiai išnarstyta mūsų iždininko Kęstučio Č. ir
direktorės Aušros.
Pristatau tik pagrindinius skaičius:
2016 m. spalio 31 d. pinigų turėjom
14827,98 Eur.
Knygų likutis sandėlyje už 21 812,40
Eur.
Kaip matote spausdintoje ataskaitoje, į Pasaulio ir Europos fondus pervedėme iš viso 1 500 EUR – apmokėjom
dalyvio mokestį ir kelionę vienam delegatui į AA Pasaulinę konferenciją. Na ir
siūlau vis tik pradėti taupyti lėšas būsimoms jubiliejaus išlaidoms: 30 metų
AA draugijai Lietuvoje – tai jau rimta!
Dėkoju Jums, mieli savanoriai, kad
paaukojot savo brangų laiką ir išklausėt
kito savanorio pamąstymus apie šios
dienos padėtį AA draugijoje.
Myliu Jus,
Jūsų Gintaras G.

apie tarybą
IŠ AA TARNYBOS
KONFERENCIJOS
„BENDRA GEROVĖ“
PROTOKOLO
2016 m. lapkričio 19–20 d.
Birštonas

Lapkričio 19 d.
(šeštadienis)
1. Konferencijos atidarymas
Konferencijos rengimo grupės (KRG)
pirmininkė Nijolė Č. skelbia AA tarnybos konferencijos pradžią. Konferencija
pradėta „Ramybės“ malda.
2. Procedūriniai klausimai
Balso teisę turi 44 konferencijos dalyviai, kvorumas yra. Svečiai iš užsienio:
Božena (Suvalkai), Janusz (Suvalkai),
Lukasz (Suvalkai), Wieslav (Suvalkai).
Tvirtinama balsų skaičiavimo komisija: Ainas, Rolandas, Antanas. (Vienbalsiai)
Sekretoriaus tvirtinimas – Nijolė R.
(Vienbalsiai)
Dienotvarkės ir reglamento tvirtinimas. (Vienbalsiai)
3. Kandidatų į laisvas tarnavimo
pareigybes prisistatymas
Prisistatė kandidatai į patikėtinius –
Arnoldas L. (Kauno reg.), Rimas Š.
(Šiaulių reg.).
Kandidatų į 2017 m. AA draugijos
Lietuvoje Tarnybos Konferencijos pirmininkus siūlymai. Konferencijos pirmininkas renkamas iš ketvirtų metų
delegatų. Pasisiūlė – Audrius Z. (Žemaitijos reg.), siūloma – Sigitas (Panevėžio reg.), Rimantas (Suvalkijos reg.),
Rimantas (Užsienio grupių atstovas).
Prisistatė siūlomi kandidatai.
Kandidatų į ETS ir PTS delegatus siūloma – Antanas (Suvalkijos reg.), Martynas (Aukštaitijos reg.), Rimantas (Užsienio grupių atstovas).
4. AA Tarnavimo žinyno pataisymų
pristatymas
Patikėtinis Renatas G. pristatė „AA
Tarnavimo žinyno“ taisymo grupės siūlomus pakeitimus.
Siūlymo esmė – nieko nekeisti ir netaisyti.

5. Konferencijos koordinatoriaus
Ramūno P. pranešimas
Siūlo visus sprendimus svarstyti ne
per ambicijų prizmę, neįsižeisti. Cituoja
Bilą „AA saugi, netgi nuo manęs.“ Taip
pat cituoja 9 tradiciją ir 12 koncepciją.
6. Konferencijos pirmininkės
Nijolės Č. pranešimas
Noriu padėkoti už galimybę pasitarnauti, kad įvyktų ši konferencija. Norėčiau informuoti apie veiklą, kurią nuveikė KRG. Posėdžio metu buvo atrinkti
klausimai, teiktini konferencijai. Vienbalsiai pritarta. Nutarta dėl sekretorės.
Šio posėdžio protokolai buvo išsiųsti visiems regionams, grupėms, konferencijos delegatams. Protokolo medžiaga yra
šios konferencijos klausimų pagrindas.
Patikėtinių posėdyje pritarta dėl lėšų,
reikalingų konferencijos rengimui skyrimo. Susidūrėme su daug techninio darbo, kurį atlikti nuoširdžiai padėjo biuro direktorė. Ačiū jai. Dėkinga visiems
prisidėjusiems prie darbo, kad šiandien
galėtumėme būti čia ir dirbti – tarnauti mūsų visų gerovei. Ačiū už pasitikėjimą. Linkiu produktyvaus darbo.
7. Patikėtinių Tarybos ataskaita
7.1. AA draugijos Lietuvoje
Tarnybos PT pirmininko Gintaro G.
pranešimas
AA draugijos Lietuvoje Tarnybos PT
pirmininkas Gintaras apžvelgė AA
draugijos veiklą bei pateikė Patikėtinių
tarybos veikos ataskaitą.
Po pirmininko Gintaro ataskaitos Vilma (Kauno reg.) patikslino, jog Kauno
regionas už salę jubiliejui atsiskaitė vėliau.
7.2. Iždininko Kęstučio Č. ir AA
draugijos Lietuvoje Tarnybos biuro
direktorės Aušros A. finansinė
ataskaita
Iždininko Kęstučio ataskaita
PT iždininko Kęstučio ataskaita 2016
m. LAAT Konferencijai
Džiaugiuosi ir dėkoju visiems už VIIos tradicijos aukojimus, už perkamą
mūsų literatūrą. Dėl to šiemet ižde turime apie 35 000 Eurų.
Didelė dalis (apie 20 000 Eurų) sukasi
literatūros leidyboje. Tai, mano supratimu, geriausia ir saugiausia investicija.
Šiek tiek pervedame Europos ir Pasaulio AA fondams(3 x 500 Eurų). Džiugina tai, kad po truputį didiname sumas –
taip auginame savo sąmoningumą.
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Šiemet, palyginus su praėjusiais metais, sumažėjo VII-os tradicijos įnašai.
Pernai suaukojome beveik 13 000 Eurų,
o šiemet – beveik 11 000 Eurų. Gal tai
įtakojo išsiplėtusi viešųjų ryšių veikla
kai kuriuose regionuose. Lėšos panaudojamos vietose, mažiau pervedama į
Tarnybos Biurą. Jaučiamas ir žmonių
skaičiaus mažėjimas daugelyje grupių.
Prisiimu ir sau atsakomybę – per pastaruosius metus nesuorganizavome bendro seminaro apie VII-ą tradiciją. Manau, kad Finansų komisijoje kalbėsime
apie tai. Juolab, kad, artėjant mūsų
XXX-mečio sukakčiai, išlaidų tikrai turėsime.
Priklausau PT Vykdomajam Komitetui (PT pirmininkas, pavaduotojas, iždininkas). Tarp PT posėdžių tariamės
visais AA veiklos klausimais. Mane liūdina, kad esame pratinami prie tradicijų nesilaikymo, saviveiklos ir savivaliavimo. Patikėtiniai vis dažniau atsiduria
policininko kailyje. Renkamės į posėdžius kartą per 3 mėnesius. Vis dažniau
nebelieka laiko Konferencijos nutarimų
vykdymui, nes gauname daug signalų,
pagalbos prašymų iš AA narių, grupių,
regionų, taip pat iš mūsų bičiulių specialistų apie kai kurių mūsų narių VEIKLĄ. Tai kažkokių knygelių platinimas,
atskirų narių ar grupių vizitinių kortelių dalinimas, įkyrus lindimas į įstaigas,
nurodymas, į kurią grupę žmogus turėtų ateiti, į kurią – ne. Taip yra „ariami
dirvonai“ Viešuosiuose ryšiuose.
Nenorą tartis, diskutuoti prieš pradedant veiklą pajutau dalyvaudamas ir kituose mūsų reikaluose: Šventosios stovykloje, Šiluvos renginiuose, taip pat ir
šios konferencijos rengime. „Veikiantis
žinojimas“ pasinaudoja mano abejingumu, tingėjimu ir daro savo darbą... Vėliau tai kainuoja tam tikras lėšas ir vienybės laivelio siūbavimus.
Ilgą laiką maniau ir tikėjau, kad paprasčiausiai mes nesugebame susikalbėti. Prisimenu, prieš kelis metus į PT
posėdį atvyko vieno seminaro apie globą rengėjas. Bandėme suderinti detales,
kad seminaras iš JŪSŲ taptų MŪSŲ
VISŲ. Rezultatas gal buvo ir ne pats geriausias, bet prisimenu tokią diskusiją:
– Mes sakome, kad AA be 12-os žingsnių, tai ne AA.
– Mes irgi taip sakome.
– Mes prieš tuos, kurie teigia, kad atėjus į AA, daugiau nieko nereikia daryti.
– Mes irgi prieš tokius teiginius.
Aš visą tą laiką maniau, kad tokią diskusiją reikia plėtoti ir galų gale prieiti
bendrą sutarimą, tačiau... Visai atsitik-

tinai pavarčiau vieną iš tų knygelių, kurias platina vienas AA narys (beje, prieš
metus laiko jis viešai mums rašė, kad
niekur tų knygelių neplatina). Šalia visai neblogų ar diskutuotinų minčių perskaičiau ir apie tai, kad yra trys sveikimo pagal 12 žingsnių būdai, aprašomi
skirtingai sveikstantys: stiprieji, vidutiniokai, silpnieji... Kitaip sakant – aš
skatinamas rūšiuoti savo draugus AA,
grupes ir t.t. Man taip džiugu, kad per
šį blaivybės laiką mane išmokėte neberūšiuoti žmonių nebegyventi kitų gyvenimų, pasirūpinti savo jausmais, sveikata. Ir staiga man siūloma grįžti atgal,
prie senųjų įpročių... Ačiū, nebenoriu.
Juolab kad tai prieštarauja mūsų tradicijoms, vienybei. Tad čia tikėjimas apie
diskusiją ir susitarimą stipriai sušlubavo. Bet sprendimo būdą aš matau – palaikau visų grupių atstovų suvažiavimo
idėją. Kuo daugiau garsiai apie tai kalbėsime, tuo greičiau rasime bendrą sprendimą, o dangstymas ir vaidinimas tik
suteiks daugiau vietos manipuliacijoms
ir savivalei.
Po pavasarinio Druskininkų suvažiavimo girdėjau ir tokių atsiliepimų – mušama į vienus vartus. Sutinku. Tačiau,
jeigu mes viena komanda, tai ir vartai
vieni. Rungtynių čia mums tikrai nereikia.
Baigdamas, labai noriu Jums visiems
padėkoti už viską, ką gaunu tarnaudamas kartu su Jumis.
AA draugijos Lietuvoje Tarnybos biuro
direktorės Aušros pranešimas
Laba diena visiems,
esu Aušra, biuro direktorė. Visi dalyviai turi biuro pinigų ataskaitas. Kaip
matote, mūsų finansinė padėtis yra
gera. Turime 2123 Eur daugiau negu
praeitais metais. Išlaidos praeitų metų
ir šių metų panašios sudarė apie 34 000
Eur. Septintos tradicijos įnašų surinkta
2076 Eur mažiau. Knygų parduota 2000
Eur mažiau. Šių metų pajamos yra 2300
Eur mažesnės negu praeitais metais.
Matyt, apsipratom su euro valiuta, todėl pinigų augimas šiemet nebuvo toks
spartus kaip praeitais metais.
Taip pat ir šiais metais registravau
biuro darbą. Viską apibendrinus galiu
informuoti, kad į mūsų el. paštą per
metus gauname apie 2000 laiškų, į kuriuos reikia atsakyti, juos sugrupuoti,
persiųsti ir suarchyvuoti. Į biurą telefonu vidutiniškai per mėnesį būna apie
20 skambučių. Iš jų 2-3 dėl pagalbos ir
informacijos suteikimo, visi kiti skambučiai – tarnautojų.

Biure per metus buvo apsilankę 50
pavienių asmenų. Jie visi lankėsi dėl literatūros įsigijimo.
Per metus paštu buvo išsiųstos 33
siuntos knygų. Iš jų 4 buvo siųstos į užsienį. Du kartus per metus buvo nuvežtos knygos papildymui į internetinį
knygyną.
Šiais metais įsigijom buhalterinę programą, naują spausdintuvą, kaip atsakinga už darbo saugą išsilaikiau darbo
saugos ir priešgaisrinės saugos atestacijas.
Siuntėme delegatus į Pasaulio tarnybos konferenciją, Rusijos, Baltarusijos ir
Lenkijos konferencijas.
Išleidome du Tarnybos biuletenio
„Aušra“ numerius.
Iš Tarnybos konferencijos nutarimų
vykdymo: dėl knygų kitokiais formatais
talpinimo, domėjausi, ir jei kažkam yra
poreikis kitokio formato, tegu pasako,
kokio nori, tokiu ir galime įdėti, jei jis
nemokamas. Kai kurie formatai yra mokami. Dabar AA knyga įdėta pdf formatu, kuris yra populiariausias visame pasaulyje ir dauguma failų atidarinėjama
šiame formate. Jeigu yra poreikis vartyti knygą „slaiderio“ formatu (pirštu), jo
kaina būtų iki 300 Eur.
7.3. Literatūros ir leidybos komiteto
ataskaita
Patikėtinis Rimas (Žemaitijos reg.)
Per metus išleista: „Penkto kampo“
Nr. 4 (51) – 3920 vnt., „Anoniminiai
alkoholikai“ – 1057 vnt., „Kasdieniniai
apmąstymai“ – 500 vnt., „Kaip tai mato
Bilas“ – 500 vnt., „Įsitikinome“ – 300
vnt., „Susipažinkite: AA“ – 1000 vnt.,
„Laiškas moteriai alkoholikei“ – 1000
vnt., „Aušra Nr. 16“ – 300 vnt., „Klausimai ir atsakymai apie globą“ – 500 vnt.,
„Jaunimas ir AA“ – 300 vnt., „AA: 44
klausimai“ – 300 vnt., „AA tarnavimo
žinynas“ – 100 vnt., „AA Pataisos įstaigose“ – 100 vnt., „Kaip suprasti anonimiškumą“ – 100 vnt., „Naujų narių
klausimai“ – 4000 vnt., „Ar Jums reikia
AA?“ – 4000 vnt.
7.4. Vidaus ryšių komiteto ataskaita
Vidaus ryšių komiteto pirmininkė
Gintvilė
Konferencijos išvakarėse kalbėjomės
apie tai, kad konferencijoje esame tarp
savų, paprastų ir šiltų žmonių, esame
tarnaujantys, pasitarnaujantys ir tai darome be uždarbio, dvasiniais pagrindais.
Todėl, prašau, griežtai manęs nevertinkite.
Drąsiai galiu pasakyti, kad per metus
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tarnavau daugelyje pozicijų tiek, kiek
galėjau ir sugebėjau.
Ataskaitoje kalbėsiu apie konkretų
darbą – apie AA tekstų surinkimą įlaminavimui Lietuvos AA grupėms. Tam,
kad būtų aiškiau, perskaitysiu 2014 m.
konferencijos nutarimą: „Konferencija pritaria laminuotų kortelių su aprobuotais tekstais spausdinimui. Jeigu yra
poreikis kitokių tekstų – pateikti pavyzdžius konferencijai patvirtinti.“ 2015
m. buvo nuveiktas milžiniškas darbas –
surinktas, išdiskutuotas ir konferencijai
pateiktas 21 tekstų sąrašas (ačiū Linitai), iš kurių 13 aprobuotų (patvirtintų)
ir 8 neaprobuoti. Visų ir visi pasiūlyti
tekstai buvo į traukti į sąrašą.
Priminsiu, 2015 m. konferencija nutarė: „Konferencija nepatvirtina pateiktų
AA susirinkimų tekstų ir rekomenduoja visoms komisijoms išsiaiškinti, koks
yra neaprobuotų susirinkimų tekstų poreikis AA grupėse ir pavyzdžius pateikti
kitų metų konferencijai patvirtinti.“
Trumpai apie tai, kaip vyko-sekėsi
darbas.
Kelis mėnesius bandėme dirbti internetinėje erdvėje, t.y. „Facebook“ uždaroje grupėje. Po nesėkmingų-nevaisingų ir
erzinančių diskusijų gimė sprendimas
sukurti anketą ir išsiųsti AA grupėms,
jų nuomonės išsiaiškinimui. Rezultatą
jūs turite ant savo darbo stalų.
Rugsėjo mėn. AA grupėms buvo išsiųstos anketos, kuriose prašiau sužymėti, kuriuos tekstus skaito ir nori skaityti, kuriuos – ne.
Žodžiu, išaiškėjo koks yra Lietuvos
AA grupių poreikis neaprobuotiems
tekstams šiandien.
Aš nežinau, kaip turėtų vykti visų keturių komisijų darbas kartu visus metus, bet konferencijos komisijoms pateikiau visų metų darbo rezultatą:
Yra surinktas 21 tekstų komplektas,
iš kurių 13 patvirtintų (t.y. tekstai iš
AA literatūros ir patvirtinti ankstesnėse konferencijose) ir 8 tekstai nepatvirtinti, kuriuos siūlome patvirtinti šioje
konferencijoje, nes 47 AA Lietuvos grupės pareiškė savo nuomonę, kad tų nepatvirtintų visų reikia. Nei AA grupės,
nei konferencijos komisijų nariai naujų nepatvirtintų tekstų nepasiūlė. Buvo
pradėtas visų tekstų taisymo-koregavimo darbas (ačiū Antanui).
Jei konferencija patvirtins tekstų
komplektą, siūlome jį įlaminuoti ir kartu su AA knygų rinkiniu siųsti naujai
įsikūrusioms AA grupėms, o jau veikiančioms AA grupėms įsigyti biure už
simbolinę kainą pasirinktinai.

Ačiū jums už meilę, dėmesį, supratimą ir galimybę tarnauti.
7.5. Viešųjų ryšių komiteto
ataskaita
Viešųjų ryšių komiteto pirmininkas
Raimondas
Sveiki, bičiuliai,
Mano vardas Raimis ir aš esu alkoholikas.
Per metus nuo praėjusios konferencijos, kai patikėjote man Viešųjų ryšių komiteto pirmininko tarnystę, įvyko daug
gerų dalykų. Gavome daug dovanų ir
pamokų.
Kaip ir dera Viešųjų ryšių tarnybai,
įvairiausiais būdais nešėme žinią mūsų
Draugijos bičiuliams: dvasininkams,
medikams, teisėsaugos ir socialinių tarnybų atstovams ir kitiems.
Pristatėme AA Draugiją ir dalinomės
savo patirtimi ligoninėse, kalėjimuose,
valdžios, labdaros, švietimo, dvasinės ir
socialinės pagalbos įstaigose.
Stiprinome bendradarbiavimą su
esančiais mūsų draugais ir užmezgėme
santykius su naujais.
Džiugu, kad mūsų santykiai su daugeliu organizacijų tapo nuoseklesni,
tvarkingesni ir periodiški. Su mūsų tarnybomis tariamasi, esame įtraukiami į
reabilitacijos, visuomeninių ir švietimo
įstaigų planus, esame kviečiami ir laukiami, tuo pačiu išlikdami nepriklausomi. Tai rodo, kad AA tampa vis labiau
žinoma, pripažįstamas jos veiksmingumas ir svarba.
Už visa tai galime tik padėkoti Dievui,
AA sveikimo programai, mūsų tradicijoms ir koncepcijoms. Be AA dvasios, be
meilės, be mūsų Draugijos nuostatų ir
idėjų suvokimo mes negalėtume siekti
savo Pagrindinio tikslo – būti blaiviems
ir padėti dar kenčiančiam alkoholikui.
Todėl turime būti dar labiau atsakingi ir nuolankūs. Eidami kalbėti už AA
ribų, privalome tam pasiruošti, pasitarti ir pasimelsti, nes esame AA veidas.
Turėtume stengtis susilaikyti nuo
savo asmeninės nuomonės ar požiūrio
reiškimo pašaliniais klausimais, laikytis anonimiškumo ir nuolankumo pozicijos, kad nesumenkintume AA idėjų
patrauklumo, kad netaptume specialistais, įkyruoliais, teisuoliais, pamokslautojais ar žinovais.
Privalome atsiriboti nuo asmeninių nesutarimų ir ginčų Draugijos viduje, varžybų dėl „teisingesnio“ žinios
perdavimo, susiskaldymo į „savus“ ir
„anuos“, nes einame nešti AA žinią, o
ne kokios nors grupės, grupuotės, regio-

no, patikėtinų ar tarnybos žinią. Visada
turime prisiminti, kad už AA ribų, kaip
ir pačioje AA, nepriklausomai nuo tarnystės, esame tik AA nariai.
Kategoriškumas, kritika kieno noras
atžvilgiu (išskyrus savo), bet kokia kova
su bet kuo – niekada nebuvo AA principais ir neprideda mūsų Draugijai patrauklumo. Tokie įvykiai, kaip vieši kaltinimai 2016-ų metų Šventosios vasaros
stovykloje bendrų susirinkimų metu,
susistumdymas dėl skirtingų principų
viešame renginyje „25 metai AA Kaune“, AA narių asmeninės nuomonės pašaliniais klausimais reiškimas spaudoje,
radijo programose ar gydymo įstaigose
dažniausiai ne tik „pasiūbuoja“ mūsų
vienybę, bet ir sulaukiame nepalankių
atsiliepimų mūsų Draugijos atžvilgiu.
Nors ir darome klaidas – nepamirškime padėkoti savanoriams, aukojantiems savo brangų laiką žinios nešimui.
Skatinkime vieni kitus tarnauti, globokime naujus savanorius, darykime visa
tai remdamiesi nuostata – „paprastai,
bet ne prastai“. Nekritikuokime ir neteiskime suklydusiųjų ar nemokančiųjų – geriau eikime į atvirą diskusiją,
stenkimės padėti ir prisidėti. Tada turėsime ne tik galimybę dėkoti už klaidas ir
iš jų mokytis, bet ir sumažinsime būsimų tarnautojų atsakomybės baimę.
Ne tik tarnybos ar struktūros atsakingos už AA nešamą žinią. Kiekvienas
esame atsakingi, nes AA ir esame Mes.
Visa tai atsispindi mūsų sveikimo programoje ir 12-oje Tradicijų. Mūsų sveikimas ir tradicijų laikymasis visumoje,
ir lemia kokia mes esame Draugija. Ir
žinia, kurią mes nešame, tai atspindi.
Ačiū!
7.6. Ataskaitų aptarimas
Diskusijos dėl:
a) videoklipų (Arnoldas (Kauno reg.)
patikino, jog videoklipai patalpinti internete, bet ne mūsų puslapyje.);
b) dėl knygų leidybos kitokiais formatais (dėl galimybės talpinti internete);
c) dėl Viešųjų ryšių komisijos darbo
(1 klausimas: kiek kartų buvo susirinkusi komisija nuo praieitų metų konferencijos? Atsakymas: 5-6 kartus. 2
klausimas: ar važiuojant į kitą regioną
tariamasi su tuo regionu? Atsakymas:
taip.);
d) dėl tikslesnės finansinės ataskaitos.
8. Pasaulio Tarnybos Susirinkimo
delegatės ataskaita
Paskutinysis, 24-asis pasaulinis susirinkimas įvyko Niujorke. Tema „Vieny-
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bė – širdžių kalba“. Dalyvavo 60 delegatų iš 41 šalies. Kiekviena šalis turi teisę
leisti literatūrą. Anoniminių alkoholikų
knyga išleista apie 70 kalbų. Įvyko 3 seminarai. Pirmas – „Apmaudas arba pagieža“, antras – „Ar mes sėkmingai nešam žinią“, trečias – „Dvasingumas ir
finansinės išlaidos“ (7 tradicija nesibaigia įmetimu į dėžutę...) Konferencijos pabaigoje kiekvienas delegatas kalba
Ramybės maldą savo gimtąja kalba.

Lapkričio 20 d.
(sekmadienis)
9. Tarnautojų į atsilaisvinusias
tarnavimo pareigybes rinkimai
Kol nepatvirtinti patikėtiniai, balso
teisę turi 43 žmonės.
9.1. Patikėtinių tvirtinimas
Kauno reg. Patikėtinio tvirtinimas
Patvirtintas Arnoldas L. (už – 39, susilaikė – 3, sugadintas biuletenis – 1)
Šiaulių reg. Patikėtinio tvirtinimas
Patvirtintas Rimas Š. (už – 38, susilaikė – 3, sugadinti biuleteniai - 2)
Patvirtintas naujas kvorumas: 45 dalyviai, turintys balso teisę.
9.2. 2016 m. Konferencijos
pirmininko rinkimas
Kandidatai: Rimantas (Suvalkijos
reg.), Rimantas (Užsienio grupių atstovas), Audrius (Žemaitijos reg.), Sigitas
(Panevėžio reg.)
1 balsavimas:
Rimantas (Suvalkijos reg.)		
					
už – 2
Rimantas (Užsienio grupių atstovas)
					
už – 13
Audrius (Žemaitijos reg.) už – 17
Sigitas (Panevėžio reg.) už – 13
2 balsavimas:
Rimantas (Užsienio grupių atstovas)
					
už – 13
Audrius (Žemaitijos reg.) už – 19
Sigitas (Panevėžio reg.) už – 13
3 balsavimas:
Rimantas (Užsienio grupių atstovas)
už – 19
Sigitas (Panevėžio reg.) už – 16
					
susilaikė – 10
4 balsavimas:
Rimantas (Užsienio grupių atstovas)
					
už – 21
Audrius (Žemaitijos reg.) už – 23
					
sugadintas – 1

5 balsavimas:
Rimantas (Užsienio grupių atstovas)
už – 27
Audrius (Žemaitijos reg.) už – 18

patikėtinių taryboje
PTS delegatės
Loretos ataskaita

Burtų keliu 2017 m. Konferencijos
pirmininku išrinktas Rimantas (Užsienio grupių atstovas)
9.3. ETS ir PTS delegato rinkimas
Antanas (Suvalkijos reg.) savo kandidatūrą atsiėmė.
Kandidatai: Ainas (Šiaulių reg.), Martynas (Aukštaitijos reg.)
Įvyko pasikeitimų balsų skaičiavimo
komisijoje. Ainui kandidatuojant į delegatus išrinkta Zoja. (Vienbalsiai)
1 balsavimas:
Martynas (Aukštaitijos reg.) už – 17
Ainas (Šiaulių reg.)
už – 25
					
susilaikė – 3
2 balsavimas:
Martynas (Aukštaitijos reg.) už – 18
Ainas (Šiaulių reg.)
už – 26
					
susilaikė – 1
Burtų keliu ETS ir PTS delegatu išrinktas Ainas (Šiaulių reg.)
10. Konferencijos nutarimų
tvirtinimas
10.1. Komisijų darbo ataskaitos,
komisijų ataskaitų aptarimas
Pristatytos komisijų darbo ataskaitos.
Primenama, jog konferencijos darbo grupių pareiga – išspręsti klausimus,
nepermetant atsakomybės patikėtiniams. Tradicijų saugojimas – ir Konferencijos kompetencija, nesibaigianti po
šio susirinkimo.
10.2. Konferencijos nutarimų,
rekomendacijų tvirtinimas
Bendru sutarimu Konferencijos koordinatorius Ramūnas P. padeda pravesti
šį susirinkimą Konferencijos pirmininkei Nijolei Č.
(Konferencijos nutarimai paskelbti šio
numerio 1-2 p.)
11. Konferencijos apibendrinimas.
Uždarymas
Konferencijos rengimo grupės pirmininkės Nijolės Č. Padėka dalyviams.
Konferencija baigiama „Ramybės“
malda.
Konferencijos rengimo grupės
pirmininkė Nijolė Č.
Sekretorė Nijolė R.

24 –ASIS AA PASAULINIS
TARNYBOS SUSIRINKIMAS
RYE BROOK, NEW YORK
SPALIO 23-27, 2016
TEMA: „VIENAS ŽODIS, VIENA AA,
VIENA ŠIRDŽIŲ KALBA“
• PTS dalyvavo 60 delegatų iš 41 pasaulio šalies.
• Nedalyvavo iš pakviestų pasaulio šalių: Estija, Bulgarija, Malta.
• Nemažai buvo antrųjų metų delegatų.
• Susirinkimo pirmininkas: Terry Bedient
• Susirinkimo kordinatorė: Mary Cumings
PTS truko penkias dienas. Kiekviena
diena prasidėdavo nuo šalių pranešimų
skaitymo. Toliau darbas komitetuose.
Po pietų darbas seminaruose. Pokalbiai
per pertraukas, vakarienę. Taip pat iškausydavome po 3 antrųjų metų delegatų pranešimus. Aš taip pat skaičiau
savo pranešimą tema: „Mes nesame paniurėliai“.
Literatūros fondo peržiūra
Kiekviena šalis turi leidimą leisti literatūrą. Viena šalis – vienas leidimas.
(Rusijoje – 2 struktūros, ir jos abi prašo leidimų)
Didžioji knyga yra išversta į 70 kalbų
ir dar laukia eilėje daug vertimų.
A.A.W.S. išleidžia 298 leidinius 90
kalbų.
Komitetų posėdžiai
Strategijos / Priėmimo / Finansų komitetas
Priimtos 3 šalys dalyvauti PTS. Tai
Slovakija, Paragvajus ir Rusija.
Kadangi iš Rusijos buvo gauti du prašymai (iš dviejų struktūrų FOAA ir RSO
AA). Po pasitarimo GTB (Generaliniame Tarnybos Biure) Niujorke, nuspręsta
priimti RSO A.A. delegatą.
Buvo peržiūrėta šalių dalyvaujančių
24-ame PTS kvalifikacija ir rekomenduotas prierašas:
„Jei šalyje yra daugiau nei viena struktūra, prašanti dalyvauti PTS, tai ta
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struktūra, kuri turi leidimą spausdinti ir platinti AA literatūrą, gali pateikti
prašymą dėl dalyvavimo A.A.P.S.
Komitetas peržiūrėjo delegato finansinį mokestį ir pasiūlė jį pakelti nuo 1,500
USD iki 1,750 USD (pradedant 25-uoju
Pasaulio Tarnybos Susirinkimu).
Komitetas taip pat rekomendavo PTS
datą: 2018 m. spalio 6–11.
Beje, burtu keliu išrinkta šalis, kurioje
vyks kitas PTS – Pietų Afrika.
Darbotvarkės komitetas
Komitetas rekomendavo temą 25
PTS. „Mūsų dvylika tradicijų: „AA ateitis moderniame pasaulyje”.
Buvo pasiūlytos septynios temos su
trimis potemėmis. Taip pat temos trims
seminarams.
Literatūros komitetas
Dauguma šalių pranešė, kad literatūrą jų šalyje galima įsigyti internete. Viena šalis pranešė, kad stengiasi padaryti „Didžiosios knygos“ audio versiją,
kita – kad stengiasi padaryti elektroninę versiją. Programinė įranga, reikalinga apsaugoti elektroninei knygai, pasirodė esanti neįperkama, tačiau būtų
įperkama, jeigu kelios šalys bendradarbiautų kartu.
Dauguma šalių naudoja tam tikrą literatūrą tam, kad pasiektų alkoholikus,
kurie yra jaunesni, vyresni, moterys ar
asmenys, esantys bendruomenėse, kurioms tipiniu atveju AA tarnybos skiria
dėmesio nepakankamai, pvz., vietinės
bendruomenės. Kelios šalys pranešė,
kad sukūrė literatūros paketus naudoti profesionalams, naujokams ir alkoholikams, esantiems gydymo įstaigose ar
pataisos namuose.
Vienas delegatas pranešė, kad jų šalyje literatūrą galima įsigyti įvairiu formatu – gestų kalba, Brailio raštu ir dideliu
šriftu, taip pat CD formatu. Literatūros
paklausa garso ir vaizdo formatais auga
daugumoje šalių.
Finansai lemia šalių pastangas skleisti AA žinią įvairiais būdais. Vienas delegatas pasakojo pavyzdį, kaip jie panaudojo mažas informacines korteles vietoj
lankstinukų ir knygų tam, kad pasiektų
visuomenę. Kitos šalys pranešė, kad riboti finansai sumažina jų galimybes licenzijuoti, spausdinti ir parduoti literatūrą.
Viena šalis pranešė, kad teikia literatūrą
elektroniniame formate ir palieka spausdinimo išlaidas tiems nariams ir grupėms, kurioms tiekiama literatūra.

Kitose šalyse, kur finansai yra prieinami, spausdinimas ir licenzijuotos literatūros pardavimas teikia ženklią finansinę paramą tarnyboms. Vienas delegatas
pranešė, kad jų šalies draugija turi per
daug pinigų. Taip atsitiko tik po šešių ar
septynių metų po to, kai jie prašė draugijos paramos finansavimui. Dabar grupės išreiškia susirūpinimą tuo, kad turi
pernelyg daug pinigų apdairiam rezervui, kol Generalinė Tarnyba šioje šalyje nėra linkusi išleisti pinigus aiškiam
tikslui.
Vienas delegatas išreiškė tai, kas atspindėjo visų šalių pasisakymus – „mes
darome viską, ką galime, su tuo, ką turime“.
Literatūros / Leidybos komitetas pareikalavo, kad visas Pasaulinės Tarnybos Žinyno turinys būtų paskelbtas internete, anonimiškumu apsaugotame
formate, kurį galima atsisiųsti ir atsispausdinti, galbūt naudojant dabartinę
internetinę svetainę.
Literatūros / Leidybos komitetas diskutavo, kokį poveikį tarnybos struktūroms daro literatūros prieinamumas ir
pasiekiamumas įvairiais elektroniniais
formatais. Literatūros, kuri gali būti
spausdinama ir parduodama, ir tos, kuri
negali. Po ilgos ir karštos diskusijos Literatūros / Leidybos komitetas sutarė
nukelti šį klausimą į 25-ajam PTS.
Darbas su kitais komitetas
Komiteto nariai dalinosi patirtimi
apie teigiamą ir neigiamą poveikį kai
naudojama technologija skleidžiant AA
žinią.
Daugumas šalių pastebėjo, kad technologija turi pranašumą, bet yra sunku
interpretuoti tradicijas nauju formatu.
Daugelio šalių pasakyta, kad technologija dažnai buvo tiltas, sujungiantis asmeniškai alkoholikus, AA grupes
ir narius.
Vienos šalies delegatas dalinosi, kad
eteryje pasirodžiusi informacinė programa apie AA suteikė informacijos visai
šaliai ir, pasipylus skambučių srautui į
biurą, net telefono tinklai laikinai nustojo veikti.
Daugelis delegatų pasisakė apie technologijos įtaką šiuolaikiniame pasaulyje.
Nemažai delegatų pritaria internetiniams susirinkimams, taip pat internetas
tampa vertinga bendravimo technologija
tarp GTB ir tarnavimo grupių, kai reikia
greitai priimti sprendimą ar balsuoti.

Vienas delegatas dalinosi savo patirtimi, kad jis perėjo 12 žingsnių ir liko
blaivas prieš ateidamas į „gyvą“ AA susirinkimą.
Daugelis delegatų sutinka, kad alkoholikams, kurie turi bendravimo problemų, labai padeda susirinkimai internete, po kiek laiko jie išdrįsta ateiti į AA
susirinkimą ir susitikti „akis į akį“.
Taip pat daugelis šalių išreiškė susirūpinimą dėl dezinformacijos apie anoniminius alkoholikus, kuri randama internete. Ką mes galime daryti, o ko – ne.
Kai kurios šalys dalinosi, kad internetiniai susirinkimai/grupės yra labai
efektyvus sveikimo įrankis moterims,
negalinčioms išeiti iš namų, vyresnio
amžiaus nariams ir AA nariams, kurie
dirba tuo laiku, kai vyksta susirinkimai.
Daugelis delegatų pastebėjo, kokį didelį poveikį daro rankos paspaudimas ir
nuoširdi šypsena alkoholikui, kuris grįžo į grupę po ilgo laiko.
Daugelis šalių sutinka, kad „seni“ nariai labai naudingi naujokams. Taip pat
siūloma neapkrauti naujokų pernelyg
dideliu kiekiu informacijos.
Šalys dalinosi, koks gyvybiškai svarbus yra laikas alkoholikui prieš ir po susirinkimo. Tai universali kalba ir dažniausiai vienas iš šilčiausių pradžios
blaivybės prisiminimų.
Dezinformacija apie AA visada buvo
problema bendradarbiaujant su specialistais: medikais, socialiniais darbuotojais, policija ir darbdaviais.
Nes AA ir profesionalų perspektyvos
yra skirtingos. Jie nelabai supranta, kad
mūsų narystė yra savanoriška.
Visos šalys sutiko, kad mes nelenktyniaujame su kitomis organizacijomis,
kurios padeda alkoholikams.
Kai kurios šalys pastebėjo, kad naudojantis TV ir radiju paskleisti informaciją apie AA buvo pati sėkmingiausia
priemonė, suteikianti naujų galimybių
bendrauti su specialistais.
Vienas delegatas dalinosi, kad jų buvo
paprašyta sukurti trumpą videofilmuką
apie AA, kuris būtų rodomas gydymo įstaigų laukiamuosiuose.
Dauguma šalių sutiko, kad naudingiausia yra literatūra, skirta specialistams.
Vienas iš rūpesčių, kuriuo dalinosi daugumas šalių, – AA nariai, kurie
tampa specialistais alkoholizmo srityje,
dažniausiai „dėvi dvi skrybėles“. Šitos
dvi skirtingos rolės gali supainioti AA
narius ir kitus specialistus.

10

A u š r a Nr. 1 8

Daugelis šalių sutiko, kad žinia apie
AA pasiekė iš kaimyninių šalių. Tai yra
nuostabi dėkingumo kelionė abiems šalims – ir nešančiai žinią, ir ją gaunančiai.
Vienos šalys padeda kitoms siųsdamos popierių literatūrai, kitos siunčia
kalbėtojus, trečios sumoka už knygos
„Anoniminiai Alkoholikai“ vertimą...
Viena šalis atstovavo kitai šaliai, kad
padėtų gauti licenziją knygai „Anoniminiai Alkoholikai“ spausdinti.
Nemažai šalių pasisakė, kad vienas iš
būdų padėti kitai šaliai – tai finansiškai
padėti kitos šalies delegatui patekti į Pasaulio Tarnybos Susirinkimą arba įnašais į Tarptautinį Literatūros fondą.
Pasaulio Tarnybos susirinkimą baigėme kalbėdami Ramybės maldą, kiekviena šalis savo kalba.
P.S. Vieną vakarą važiavome į AA
grupę Rye miestelyje. Pasirodo, tai
buvo „Didžiosios knygos“ grupė. Mūsų
buvo 15 narių iš įvairiausių šalių. Grupėje buvo apie 25 amerikiečius. Pradėjo susirinkimą, mes prisistatėme visi
pasakydami vardus ir iš kokios šalies
esame. Paskui buvo skaitoma knyga
„Anoniminiai alkoholikai“. Po to dalinomės savo patirtimi. Ir aš kalbėjau, ir
kiti. Trumpai, su humoru. Nuostabus
susirinkimas, šiltas, su jausmais ir ašaromis (vienas vaikinukas verkė ir prašė
pagalbos). Kaip vienas is narių pasakė:
„Jūs kaip šviežia kraujo banga į mūsų
širdis“. Po susirinkimo, kuris truko valandą, beje, kaip ir daugelis AA susirinkimų Amerikoje, dar ilgai šnekėjomės, glėbesčiavomės, ir visi kaip vienas
sakė: „Aš niekada nepamiršiu šio susirinkimo“.
Kitą dieną po Pasaulio Tarnybos Susirinkimo mes turėjome galimybę pabūti GSO (GTB) Niujorke. Mus pavedžiojo po visą biurą, buvome archyve. Yra
nuotrauka – pirmos AA grupės Vilniuje durys.
Po to važiavome į Step Stone. Tai Bilo
W. ir jo žmonos Luizos namas. Galėjau
nors trumpam prisiliesti prie istorijos ir
šaltinio, kurio dėka esu gyva ir blaiva.
Esu labai jums dėkinga už pasitikėjimą, palaikymą ir už blaivybę.
Dėkoju, kad suteikėte galimybę tarnauti, dalintis ir augti.
Su didele meile ir dėkingumu
Loreta
2016 lapkričio 19
Birštonas

patikėtinių taryboje
PT posėdis

2016 gruodžio 17 d., Birštonas
Svarstyta ir nutarta:
1. Pristatyti nuveikti darbai ir finansinė situacija.
Išleista ir atspausdinta TB „Aušra“
Nr. 17
Sumokėti pinigai už knygas rusų kalba.
Laukiame siuntos.
Pinigų likutis 2016
gruodžio 16 d.:
Knygų sandėlyje yra:

14 609,48 Eur
20 372,80 Eur

Konferencijos išlaidos:
VšĮ Birštono Tulpė už
apgyvendinimą		
1482,50 Eur
+Už maitinimą
574,00 Eur
+Mineralinis vanduo
31,09 Eur
+Kanceliarinės prekės (papkės, tušinukai, identifikatoriai)
39,05 Eur
Iš viso:
2126,64 Eur
Gražinta delegatų už
maitinimą		
535,00 Eur
Iš viso:			
1591,64 Eur
Prašymas patikėtiniams – surinkti
duomenis apie grupių ir narių skaičių
regionuose. Informaciją pranešti biurui
iki 2017 m. sausio mėnesio pabaigos.
2. Inventorizacija vyks 2017 m. vasario 4 d. 10 val. Birštone. Atsakingas
Kęstutis (PT iždininkas). Bendru sutarimu.
3. Dėl 2016 m. LAAT Konferencijos
nutarimų įgyvendinimo:
3.1. Dėl banko sąskaitų regionams
atidarymo.
Sudaroma darbo grupė, kuri spręs
konkretaus regiono situaciją, kad reg.
iždininkui nereikėtų naudotis asmenine
sąskaita. Darbo grupę sudaro Finansų
komisijos pirmininkas Alvydas S., iždininkas Kęstutis, TB direktorė Aušra,
AR iždininkė Olga. Bendru sutarimu.
3.2. Dėl internetinio puslapio www.
aalietuvoje.org vystymo.
Skiriame atsakingu PT Arnoldą (Kauno reg.), kad suburtų darbo grupę tinklalapio tobulinimo darbų įgyvendinimui. Bendru sutarimu.
3.3. Dėl tekstų naujom grupėm pateikimo.
Sukuriama darbo grupė, kuri įpareigojama sutvarkius tekstus juos užregistruoti, įgyjant autorines teises VšĮ
LAAT Patikėtinių Tarybai. Atsakingi Rimas, Linita, Rimvydas, Rimas, TB direktorė Aušra, Antanas Š. Bendru sutarimu.

4. Išklausyta regionų apžvalga:
Suvalkijos regionas (regiono pirmininkas Arvydas). Regione vyksta atviri susirinkimai, bendradarbiaujama su
probacijos tarnyba. Sausio 28 d. Šakiuose organizuojamas seminaras apie tarnavimą. Prašoma pagalbos iš PT (skiriamas PT Renatas).
Aukštaitijos regionas (regiono pirmininkas Algis). Regione struktūrizavomės į komitetus sąmoningai, kad nevyktų užklasinė veikla. Komisijos dirba.
Regionas vadovaujasi griežtai pagal „AA
Tarnavimo žinyną“. Regionas įsipareigojęs per metus surengti žiemos ir vasaros stovyklas. Taip pat įsipareigoja
surengti ne mažiau 2 seminarų. Artimiausias vyks vasario 18 d. apie tarnavimą, kalbėtojai pakviesti iš Lenkijos.
Kovo mėnesį bus rengiama kasmetinė
Aukštaitijos regiono AA grupių konferencija. Yra susitarimas, kad viešųjų ryšių veikla vyksta tik per komitetą, bet
yra regione tokia grupė, kuri veiklą vykdo ne per komitetą, o asmeniškai. Regione bus sprendžiama dėl tos grupės
veiklos. Aukštaitijos regionas siūlo, kad
Dėkingumo diena Vilniuje taptų visos
Lietuvos AA renginiu. Vidaus ryšių komitetas skirtas tarpgrupinių ryšių tobulinimui ir renginių organizavimo kontroliavimui.
Dzūkijos regionas. Regione vyksta
atviri susirinkimai. Kuriasi išėjusių iš
kalėjimo grupė. Regione vis dar sudėtinga situacija su tarnavimu.
Kauno regionas. Viešųjų ryšių komitetas rūpinasi bendradarbiavimu su
trim ligoninėm ir regione esančiais kalėjimais. Regione vasario mėnesį rengiamas seminaras. Tema dar neaiški.
Yra klausiama grupių, kokia tema norėtų padiskutuoti. Apsilankyta probacijos
tarnyboje. Kauno tardymo izoliatorius
vėl pasikvietė pabendrauti. Komisijos
pirmininkas Raimis užsiima tuo. Atsirado naujų grupių.
Šiaulių regionas. Regione nieko ypatingo neįvyko. Gruodžio 18 d. vyks regiono organizacinis susirinkimas. Bus
renkamas regiono pirmininkas. Regione veikia viena hiperaktyvi grupė. Dėl
to tarp grupių nėra tarpusavio sutarimo ir bendradarbiavimo. Dėl tos pačios
priežasties grupės neskiria laiko regiono
veiklai. Viena regiono grupė visai nedalyvauja regiono veikloje.
(PT siūlo pasikviesti iš Lietuvos AA
senbuvių į regiono susirinkimus, kad
pasidalintų patirtimi.)
Panevėžio regionas (regiono pirmininkas Arvydas). Regione tarnaujančių
netrūksta, bet grupėse nėra tarnautojų rotacijos (nėra grupių „aktyvo“). Mažuose regiono miesteliuose grupės labai
neaktyvios. Regionas stengiasi palaikyti mažas grupes. Priklausomybių ligų
centre vyksta susirinkimai. Yra išrinkti
žmonės, atsakingi už kalėjimų ir ligoninių lankymą. Kvietimų turime į mokyk-
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las, pas socialinius darbuotojus, į probacijos tarnybą.
Žemaitijos regionas. Regiono situacija pagerėjo. Ataskaitiniame regiono
susirinkime iš 26 grupių atvyko 21 atstovas. Susikūrė Vidaus ryšių komisija.
Artimiausiu metu bus renkami 2 nauji
delegatai į LAAT Konferenciją. Regione
yra ir Viešųjų ryšių komitetas. AA nariai vyksta į atvirus susirinkimus ten,
kur kviečia: profesinės mokyklos, probacijos tarnyba ir t.t. 2017 m. sausio
14 d. Šilutėje vyks seminaras „AA grupė naujokams“.
5. PT deleguoja patikėtinius Rimą
(Žemaitijos reg.), Rimą (Šiaulių reg.)
ir Alvydą (Dzūkijos reg.) į vasaros stovyklos Šventojoje darbo grupę. Bendru
sutarimu.
6. Lietuvos AA 30-mečio renginys
vyks 2018 m. birželio 30 d. Sporto g.
3, Palanga.
Gegužės 31 d. planuojama pradėti
pėsčiųjų žygį per Lietuvos regionus. Reikės regionų pagalbos. Planuojami padaryti jubiliejiniai medaliai, ženkliukai ir
t.t. Yra kultūrinės programos koordinatorius. Viskam ruošiamasi.
6.1. Siūloma užregistruoti AA logotipą.
Siūloma sukurti darbo grupę dėl AA
draugijos reprezentacijai skirtos atributikos gamybos. Atsakingu skirti Valdą
(Aukštaitijos reg.). Vienbalsiai.
7. Rašome visoms įstaigoms (Seimui,
ministerijoms, ligoninėms) raštą dėl
bendradarbiavimo.
Patikėtinių prašoma pateikti ligoninių, su kuriomis bendradarbiaujama,
vadovybės kontaktus. Bendru sutarimu.
8. Dėl Šakių AA grupės „Feniksas“
kreipimosi.
Vasaros stovyklos Šventojoje organizatoriai atsiprašo, kad dėl tarnautojų nesusikalbėjimo ir techninių nesusipratimų įvyko klaida skelbimo tekste.
9. Nuo 2017 m. sausio 1 d. keičiasi
Tarnybos biuro darbo laikas:
I		 II 9-13
III 9-13
IV 9-17
V 9-17
VI 10-14
VII - 		
Vienbalsiai
Organizuojamas AA grupių atstovų
suvažiavimas vyks 2017 m. balandžio
mėn. Atsakingi PT vykdomasis komitetas: Gintaras, Renatas, Kęstutis. Bendru sutarimu.
Kitas posėdis – 2017 m. vasario 26 d.
10 val. Birštone.
PT pirmininkas Gintaras G.
Sekretorė TB direktorė Aušra A.

patikėtinių taryboje
PT posėdis

2017 vasario 26 d.,
Birštonas
Svarstyta ir nutarta:
1. Pristatyti nuveikti darbai ir finansinė situacija.
Parašėme 2016 m. LAAT Konferencijos protokolą ir išsiuntėme visiems.
Buvo parašyta suvažiavimo darbotvarkė, taip pat padaryti plakatai ir vardinės
kortelės.
Yra užsakytas daryti AA Tarnybos
Lietuvoje logotipas. Pateikiami grafiniai
pavyzdžiai.
Parašytas tekstas dėl bendradarbiavimo.
Buvo užsakyti lankstinukai „Ar Jums
reikia AA“ ir „Naujų narių klausimai“ ir
atspausdinti po 4000 vnt.
Antanui Š. nusiųsta medžiaga naujam „Aušros“ numeriui. Turėtumėme
turėti iki suvažiavimo Panevėžyje.
Atvežtos į biurą užsakytos knygos
rusų kalba.
Pasirašyta sutartis su „Energetiku“ dėl
vasaros stovyklos Šventojoje.
Paruoštas projektas ir užsakyti „medaliai“ UAB „Ūlos juvelyrų studija“.
Išsiųsta informacija apie naująjį delegatą į pasaulio ir Europos susirinkimus.
Taip pat pakeista mūsų nuoroda į naująjį tinklalapį Europos tarnybos internetiniame puslapyje (https://alcoholicsanonymous.eu)
Sutvarkytas pirmųjų laiškų archyvas.
Taip pat renkamos ir tvarkomos grupių
įsikūrimo datos.
Pinigų likutis 2017 vasario 26 d.:
16 181,33 Eur
Knygų sandėlyje yra:
17 889,90 Eur
Inventorizacija vyko sklandžiai. Trūkumų nerasta.
2. Darius U. (buvęs PT pirmininko pavaduotojas) siūlomas 2017 m. LAAT
Konferencijos koordinatoriumi. Bendru sutarimu.
3. Arnoldas (Kauno reg. patikėtinis) ir
Rimas Š. (Šiaulių reg. patikėtinis) deleguojami į 2017 m. LAAT Konferencijos rengimo grupę. Bendru sutarimu.

4. Laiško dėl bendradarbiavimo pristatymas.
Pasiūlymas regionuose ruoštis susitikimams su soc. darbuotojais, probacijos
tarnybomis, vyr. gydytojais ir t.t. Į susitikimus rekomenduojame vykti Regiono
patikėtiniui ir Viešųjų ryšių komisijos
pirmininkui arba regiono pirmininkui.
Laiško tekstui pritarta. Bendru sutarimu.
5. Išklausyta regionų apžvalga:
Dzūkijos regionas. Regione vyksta
vis daugiau atvirų susirinkimų ir teminių kalbėtojų susirinkimų. Naujų narių
yra nedaug. Išsirinko delegatus į 2017
m. LAAT Konferenciją.
Kauno regionas. Ruošiasi ataskaitiniam regiono susirinkimui. Vyksta Viešųjų ryšių komisijos darbas.
Suvalkijos regionas (regiono pirmininkas Arvydas). Įvyko seminaras. Jis
buvo orientuotas į tas grupes, kuriose yra problemų dėl tarnavimo, bet tų
grupių atstovų nebuvo. Kovo 3 d. bus
ataskaitinis rinkiminis susirinkimas.
Grupėse narių skaičius mažėja. Mažos
grupės „merdėja“. Marijampolės grupė
„Tikslas“ bando įsilieti į regiono veiklą. Atvyksta atstovai į regiono susirinkimus. Buvo susitikimas su laikraščio
„Ūkininko patarėjas“ žurnalistu. Pokalbyje dalyvavo Kauno regiono Viešųjų ryšių komiteto pirmininkas Raimis.
Straipsnis maketuojamas. Vasaros stovykla numatoma rugpjūčio pirmąjį savaitgalį.
Regionas perduoda pagalbos telefoną.
Panevėžio regionas. Regiono susirinkimas įvyko sausio pabaigoje. Tarnavimas vyksta. Seminarų nenusimato, nes
bus suvažiavimas Panevėžyje. Nusiskundimų nėra. Vyksta bendradarbiavimas su probacijos tarnyba. Grupių lankomumas sumažėjęs. Vasaros stovykla
vyks liepos 27–30d.
Šiaulių regionas. Regione susirinkimai vyksta. Kitą sekmadienį bus regiono rinkiminis susirinkimas, kuriame vyks regiono pirmininko rinkimai.
Mažų grupių mažas lankomumas.
Aukštaitijos regionas. Regione vyko
žiemos stovykla. Stovykla pavyko, buvo
paruošta gera programa. Šiuo metu ruošiamasi AR grupių suvažiavimui ir Dėkingumo dienai. Buvo seminaras su tarnautojais iš Lenkijos. Už šio renginio
organizavimą buvo atsakingas regionas.
Seminaras buvo naudingas, nes svečiai
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pasidalino didele patirtimi. Mažos grupės mažai dalyvauja regiono veikloje,
bet stengiamasi pasikviesti ir bendrauti.
Žemaitijos regionas. Šilalės Visuomenės sveikatos biuro informaciniuose plakatuose įtraukta grupės informacija. Bus prašymas išimti. Regione buvo
darbinis susirinkimas, iš 26 grupių dalyvavo 17. Šiuo metu tarnavimo situacija
gera. Buvo išrinktas naujas knygininkas.
Jau yra paskelbta regione, kad vasaros
stovyklos Šventojoje metu vyks atviri
susirinkimai. Prašymas grupėms, kad
dalyvautų ir bendradarbiautų. Viešųjų
ryšių komitetas dirba, veikla vyksta.
6. Dėl 2016 m. LAAT Konferencijos
nutarimų įgyvendinimo:
6.1. Dėl internetinio puslapio
www.aalietuvoje.org vystymo.
Atsakingas Arnoldas (Kauno reg. patikėtinis) buvo susitikęs su Andriumi.
Yra siūlymas prie mūsų tinklalapio sukurti duomenų bazę. Kiekvienas regionas turėtų savo kertelę tinklalapyje. Su
serverio palaikymu tai kainuotų papildomai 100 Eur metams. Būtų bandoma
sukurti atskirą elektroninio pašto adresą, skirtą regionų informacijai. Darbai
vyksta. Bus bandoma per suvažiavimą
Panevėžyje pristatyti. Biuro direktorė
įpareigojama sudaryti reikiamas sutartis ir apmokėti. Bendru sutarimu.
6.2. Dėl banko sąskaitų regionams
atidarymo.
Parengti atsakymą įpareigojamas PT
iždininkas Kęstutis ir TB direktorė Aušra. Bendru sutarimu.
7. Juozas (vasaros stovyklos Šventojoje koordinatorius) pateikia informaciją apie vasaros stovyklos Šventojoje organizavimą.
Elena (Aukštaitijos reg. delegatė) pristatė AA susirinkimų programą. Tema
„Žingsniai“. Prašoma iš regionų aktyvesnio dalyvavimo parenkant susirinkimų vedančiuosius ir kalbėtojus.
8. Dėl Lietuvos AA 30-mečio knygos
reikia patikslinti grupių informaciją.
Į regionus bus išsiųsta visų grupių
bendras sąrašas. Reikalinga informacija
apie regionų istoriją.
Elena (Aukštaitijos reg. delegatė) prašo išsivežti pirmųjų laiškų archyvą knygos darbams iki kito PT posėdžio.
Archyvą leista išsivežti įpareigojant
nuskenuoti laiškus ir įrašyti į laikme-

nas. Bendru sutarimu.
Siūloma sukurti suvenyrų, skirtų AA
draugijos reprezentacijai, gamybos padalinį ir pristatyti koncepciją Konferencijoje.
Užsakyta „medalių“ gamyba UAB
„Ūlos juvelyrų studijoje“, dviejų rūšių
po 500 vnt.
9. Dėl AA Tarnybos Lietuvoje ženklo
užregistravimo.

DĖKINGUMO DIENA
VILNIUS
20 1 7

Buvo pateikiami grafiniai pavyzdžiai.
Siūlomas pavadinimas po ženklu „AA
Tarnyba Lietuvoje“. Pritarta vienbalsiai.

P

10. Apie AA grupių suvažiavimą Panevėžyje.
Sudaryta programa, užsakytos patalpos renginiui, surastos patalpos nakvynei ir tariamasi dėl maitinimo.
Numatyti pirmo susirinkimo kalbėtojai: Anzelmas (Kauno reg.), Martynas
(Aukštaitijos reg.), Balys (Aukštaitijos
reg.).
11. Dėl Dėkingumo dienos Vilniuje.

R

O

G

R

A

M

Nuo 10:00

REGISTRACIJA

11:00–12:30

ATVIRAS AA KALBĖTOJŲ SUSIRINKIMAS
Tema: „Mūsų keliai į AA draugiją“

13:00–14:00

ATVIRAS AA KALBĖTOJO SUSIRINKIMAS
Tema: „AA – globa ir žinios perdavimas“
Kalbėtojas: Uldis D. (Latvija), susirinkimas vyks anglų kalba su vertimu į lietuvių kalbą

14:00–15:30

PIETŪS MIESTE

15:30–16:30

ATVIRAS AA KALBĖTOJŲ SUSIRINKIMAS
Tema: „Mes iš naujo pažinsime laisvę ir laimę. AA pažadai – jie mums pildosi“
(Anoniminiai alkoholikai, p. 73)

16:45–18:00

ATVIRAS AA KALBĖTOJO SUSIRINKIMAS
Tema: „Emocinė blaivybė. Tai buvo būdas gyventi sunkią akimirką“
(Anoniminiai alkoholikai, p. 14)
Kalbėtoja: Kris A. (Švedija), susirinkimas vyks anglų kalba su vertimu į lietuvių kalbą

A
Yra galimybė organizuoti AL-ANON, SAV,
Jaunimo AA susirinkimus, taip pat AA
susirinkimus rusų, lenkų, anglų k.

Registracijos mokestis – 3 Eur.

AA draugijos Lietuvoje Patikėtinių taryba
Aukštaitijos regiono tarnyba
aukstaitija.regionas@gmail.com
Tel. pasiteirauti: +370 682 42709

2017 06 03, T. ŠEVČENKOS G. 31, VILNIUS
LIETUVOS EDUKOLOGIJOS UNIVERSITETO II RŪMAI

Informacijos dar nėra. Patikėtinių taryba siūlo savo pagalbą Dėkingumo dienos rengimo grupei.

www.aaar.lt

12. Š.m. spalio mėn. Yorke (Anglija)
vyks Europos susirinkimas.

ŠVENTOJI’2017

Siunčiam 1 delegatą. Už – 3.
Siunčiam 2 delegatus. Už – 6.
Nuspręsta siųsti du delegatus į Europos susirinkimą.

BIRŽELIO 23–LIEPOS 2 D.

„Viena didžiausių mano gyvenimo dovanų buvo suprasti, kad neturėsiu kuo dalytis su kitais,
kol nesveiksiu pats, laikydamasis AA nuostatų.“ („Kasdieniniai apmąstymai“, 2008, p. 364)

ŠIŲ ŽINGSNIŲ DĖKA...

13. Pagalbos telefonas perduodamas
Žemaitijos regionui (patikėtinis Rimas Š.).

Birželio 23 d. (penktadienis)
Atvykimo diena

Nuo 10.00 atvykimas, registracija
19.00–21.00 uždaras AA susirinkimas „Malonė gyventi visavertį
gyvenimą“

14. Dėl informacinių plakatų regionams nuspręsta padaryti visiems regionams po naują atskirą plakatą.
Bendru sutarimu.

Birželio 24 d. (šeštadienis)
Stovyklos atidarymas

8.00–18.00 registracija
16.00
stovyklos atidarymas
22.00
uždaras AA susirinkimas (birželio 24 d. „Kasdieniniai
apmąstymai“)

Birželio 25 d. (sekmadienis)
Dienos tema: I–III žingsniai

8.00–9.00

uždaras AA susirinkimas (birželio 25 d. „Kasdieniniai
apmąstymai“)
10.00–11.00 atviras AA pranešėjų susirinkimas „Prisipažinau,
įsitikinau, nusprendžiau“
11.30–12.30 uždaras AA susirinkimas „Prisipažinau“
15.00–16.00 uždaras AA naujokų susirinkimas
16.30–18.30 uždaras AA susirinkimas „Atsisakiau išankstinių
nuostatų. Tebūnie ne mano, bet Tavo valia“
22.00
uždaras AA susirinkimas „Valia ir pasirinkimas.
Prisipažinau, įsitikinau, nusprendžiau“

15. Buvo nustatytos AA literatūros
rusų kalba kainos.
16. Dėl padidėjusios savikainos siūloma „Penkto kampo“ kaina 1,30 Eur.
Už – 8, susilaikė – 1.

Birželio 26 d. (pirmadienis)
Dienos tema: IV–V žingsniai

8.00–9.00

uždaras AA susirinkimas (birželio 26 d. „Kasdieniniai
apmąstymai“)
10.00–11.00 atviras AA pranešėjų susirinkimas „Žvilgsnis į save“
11.30–12.30 uždaras AA susirinkimas „Sąžinės sąskaita: sąžiningai
ir be baimės“
15.00–16.00 uždaras AA naujokų susirinkimas
16.30–18.30 uždaras AA susirinkimas „Reiklus sau, atidus kitiems.
Vienybė su Dievu ir žmonėmis“
22.00
uždaras AA susirinkimas „Žvilgsnis į save: sąžiningai
ir be baimės“

17. Kitas posėdis 2017 m. balandžio
30 d. 10 val. Birštone.
PT pirmininkas Gintaras G.
Sekretorė TB direktorė Aušra A.

Birželio 27 d. (antradienis)
Dienos tema: VI–VII žingsniai

8.00–9.00

uždaras AA susirinkimas (birželio 27 d. „Kasdieniniai
apmąstymai“)
10.00–11.00 atviras AA pranešėjų susirinkimas „Nauja gyvenimo
pozicija. Nuolankumas“
11.30–12.30 uždaras AA susirinkimas „Siekiu tobulumo“
15.00–16.00 uždaras AA naujokų susirinkimas
16.30–18.30 uždaras AA susirinkimas „Sąmoningas nuolankumas“
22.00
uždaras AA susirinkimas „Iš nuolankumo gimsta viltis“

Birželio 28 d. (trečiadienis)
Dienos tema: VIII–IX žingsniai

8.00–9.00

uždaras AA susirinkimas (birželio 28 d. „Kasdieniniai
apmąstymai“)
10.00–11.00 atviras AA pranešėjų susirinkimas „Pasiryžimas ir
atsakomybė“
11.30–12.30 uždaras AA susirinkimas „Ryžtas ir atleidimas kitam“
15.00–16.00 uždaras AA naujokų susirinkimas
16.30–18.30 uždaras AA susirinkimas „Atsakomybė už praeities
poelgius ir kitų žmonių gerovę“
22.00
uždaras AA susirinkimas „Tiesa išlaisvina. Ryžtas,
atsakomybė, atleidimas“

Birželio 29 d. (ketvirtadienis)
Dienos tema: X–XI žingsniai

8.00–9.00

uždaras AA susirinkimas (birželio 29 d. „Kasdieniniai
apmąstymai“)
10.00–11.00 atviras AA pranešėjų susirinkimas „Kiekvieną dieną.
Pasirengęs gyventi kitaip“
11.30-12.30 uždaras AA susirinkimas „Nuovokumas ir veiklumas“
14.30–16.30 AA narių istorijų įrašymo „Penktam kampui“
dirbtuvės (workshop)
16.30–18.30 uždaras AA susirinkimas „Dvasios pusiausvyra“
22.00
uždaras AA susirinkimas „Praktikuoju kasdien“

www.aalietuvoje.org
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Birželio 30 d. (penktadienis) –
AA LIETUVOJE GIMTADIENIS

8.00–9.00

uždaras AA susirinkimas (birželio 30 d. „Kasdieniniai
apmąstymai“)
10.00–11.00 atviras AA pranešėjų susirinkimas „Aukojimasis.
Vienybė. Išlikimas“
11.30–14.00 atviras AA pranešėjų susirinkimas „Aukojimasis.
Vienybė. Išlikimas“
16.30–18.30 atviras AA pranešėjų susirinkimas „Mūsų patirtis
byloja“
22.00
uždaras AA susirinkimas „Dėkingas, kad tai vyksta su
manimi“

Liepos 1 d. (šeštadienis)
Dienos tema: XII žingsnis

8.00–9.00

uždaras AA susirinkimas (liepos 1 d. „Kasdieniniai
apmąstymai“)
10.00–11.00 atviras AA pranešėjų susirinkimas „Taikau šias
nuostatas visame savo gyvenime“
11.30–12.30 uždaras AA susirinkimas „Šių žingsnių dėka.
Veiksmingas dėkingumas“
14.30–16.30 AA narių istorijų įrašymo „Penktam kampui“
dirbtuvės (workshop‘as)
16.30–18.30 uždaras AA susirinkimas „Taikau šias nuostatas
visame savo gyvenime“
22.00
uždaras AA susirinkimas „Gyvenimo džiaugsmas“

Liepos 2 d. (sekmadienis)
Stovyklos uždarymas

10.00–11.00 stovyklos uždarymas

AA grupės Lietuvoje / AA Groups in Lithuania
Miestas
City
Alytus

Ariogala
Anykščiai
Bijotai
Birštonas
Biržai
Daugai
Druskininkai
Elektrėnai
Gargždai - Dovilai
Garliava
Ignalina
Jonava
Jieznas
Joniškis
Jurbarkas
Kaišiadorys
Kaunas

Kazlų Rūda
Kelmė
Kėdainiai
Kybartai
Klaipėda

Kretinga
Kupiškis
Lazdijai
Laukuva
Leipalingis
Lukšiai
Marijampolė

Grupės pav.
Group name
Sausumos laivas
Viltis
Vilties kibirkštis
Žingsnis
Raktas
Žiburys
Versmė
Langas
Širvėna
Krantas
Aidas
Arčiau namų
Žaliasis sodas
Minijos Švyturys
Garliava
7+
Prie Neries
Jieznelė
Ave Vita
Vilties spindulys
Imsrė
Kryžkelė
Aleksotas
Eureka
Klevas
Partizanai
Pastogė
Prisikėlimas
Ramybė
Santaika
Saulėtekis
Šilas
Užkarda
Užtvanka
Prabudimas
Kražantė
Taškas
Korys
Garstyčios sėkla
Išeitis yra
Kablys
Krantas
Prošvaistė
Vilties slenkstis
Išeitis
Žiburys
Užuovėja
Liepsna
Arka
Praregėjimas
Tikslas
Vienybė

Susirinkimai: sav. dienos, val.
Meetings: day, time
VI – 10 v.
III, V – 19 v., VII – 17 v.
II, IV, VI – 19 v.
I – 19 v.
I, V – 19 v.
III, V, VII – 19 v.
IV – 18 v.
II, IV – 19 v., VII – 17 v.
I, IV – 19 v.
VII – 15 v.
II, VI – 19 v.
I, III – 19 v.
II, V– 19 v., VII – 16 v.
VII – 15 v.
II, V – 19 v.
I, IV – 19 v.
III, VII – 19.30 v.
II, IV – 18.30 v., VI, VII – 18 v.
III – 18 v., VII – 15 v.
(paskambinti)
V – 18 v.
I, IV – 19 v.
II, V, VII – 18 v.
I, III, V – 19 v.
I – 18 v. (DK), III ,V, VII – 18 v.,
I, II, III, IV, V, VII – 18 v., VI – 11 v.
I, II, IV – 19 v., VI – 18 v. atviras
I – VII – 18 v., III – 11 v.
II, IV, VII – 18 v.
II, IV – 18.30 v.,VII – 16 v.
IV – 9 v., VII – 20 v.
I, III, V – 18 v. Pask. mėn. trečiadienį atviras
I, III, V – 18 v.
I, IV, V – 19 v.,
VII – 10 v. atviri Petrašiūnų parapijos namuose
II, V – 19 v., VII – 17 v.
I, V – 19 v.
II, IV – 19 v.
II, IV – 19 v., VI - 17 v., VII-11v.
I, III, V – 19 v.
I, III, IV – 19 v., VII – 17 v.
Pask. mėn. ketvirtad. 19 v. atviras
V – 19 v.
II, IV – 19 v., VI – 19 v. Kiekvieną antrad. 19 v. atviras
I, III – 19.15 v., V – 19 v. rusų k.
I, III, V – 19 v., VII – 15 v.
I, III, V – 19 v.
I, IV – 18 v.
III – 19 v.
I, IV – 19.30 v.
V – 19 v.
IV – 19 v.
VI – 9.30 v.
II, IV – 18.30 v., VII – 13 v.
I, II, III, IV, V, VI – 19 v., VII – 14.30 v.
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Šiuo metu Lietuvoje veikia 136 grupės
13 lietuviškų grupių veikia užsienyje
AA Lietuvoje yra apie 2500 narių

Adresas
Address
Ulonų g. 8a, kalėjimo, paskutinį mėn. šeštadienį – atviri
Jaunimo g. 3, Alytaus miesto bendruom. centras, I-ą mėn sek. 15.30 atviras
Savanorių g. 8, Carito centras
Vilties g. 34, Neįgaliųjų centras Pask. mėn. pirmadienį – atviras
Taurupio g. 3
Vilniaus g. 13
Seniūnijos patalpose, Bijotai, Šilalės raj.
Birutės g. 10a
Rotušės g. 4, parapijos namai
Maironio g. 6, parapijos namai
8 673 69537
Ratnyčia, Čečiotos g. 4, prie bažnyčios
V. Kudirkos g. 41, parapijos namai, 1-ą mėn. pirmadienį 19 v. – atviri
Taikos g. 8, Invalidų draugija
Minijos g. 2, Dovilų savivaldybė, 2 aukštas
Žemaitės g. 20, Gargždai
Vytauto g. 61a, parapijos namai
Ligoninės g. 13 - 302
J. Basanavičiaus g. 7, Suaug. šv. centras
Bulikos g. 6
Vilniaus g. 6, Visuomenės sveikatos biuras
Vilniaus g. 6 (kieme, I a.)
S. Daukanto g. 27, Samariečių centras
8 687 70725
T. Brazio g. 13, šalia bažnyčios
Amerikos lietuvių g. 11, vienuolynas
A. Juozapavičiaus pr. 60
Savanorių pr. 66, pro „Žaliakalnio verslo centrą“ į vidinį kiemą
Giedraičių g. 8, Priklausomybių ligų centras
Žeimenos g. 6 . Pask. mėn. sekmadienį – atviras
Aukštaičių g. 6
Milikonių g. 18a, koplyčia
Jonavos g. 40
Partizanų g. 152, 310 kab. Stulginskio vid.m-kla
Baltų pr. 7, Šilainių poliklinika, 137
R. Kalantos g. 55, Petrašiūnų nakvynės namai

Telefono nr.
Telephone no.
8 620 60101
8 677 48637
8 615 64649
8 611 08015
8 648 75898
8 612 64043
8 604 51332
8 615 34469
8 610 23146
8 682 59735
8 675 25845
8 656 79447
8 647 84287
8 691 62288
8 645 68739
8 614 14557
8 686 01371
8 689 99370
8 602 88177
8 614 82713
8 623 21417
8 608 04699
8 648 29588
8 616 10895
8 650 93995
8 686 24074
8 633 83532
8 648 70994
8 646 41499
8 676 46345
8 621 80311
8 602 77343
8 643 55339
8 604 62700

Betonuotojų g. 4, Petrašiūnų bendruomenės centras
Atgimimo g. 1, Carito centras
S. Nėries g. 14
Radvilėnų g. 4-3, 2-ą mėn. sekmad. 15v. – atviri
J. Basanavičiaus g. 44, parapijos salė
Kretingos g. 40, Šv. Kazimiero bažnyčia, rūsys

8 600 36996
8 674 86753
8 600 28685
8 606 60411
8 654 58003
8 609 72602

Rumpiškės g. 6, Marijos Taikos Karalienės bažnyčia
Rumpiškės g. 6, Marijos Taikos Karalienės bažnyčia
Minijos g. 2 (III korpusas, 501 k.)
Smiltelės g. 9, rūsys. Kiekvieno mėn. antrą sekmadienį – atviras
Vilniaus g. 4
Gedimino g. 15a
Dainavos g. 4, parapijos namai
Kultūros namai
Kapų g. 8, parapijos namai
A. Tatarės g. 39, Kultūros centras 2 a.
Sporto g. 7, Pataisos namai
Alyvų g. 9
Kauno g. 9

8 603 12884
8 636 94902
8 605 99400
8 610 85978
8 602 45982
8 658 21724
8 685 23091
8 652 30470
8 645 83607
8 622 07232
8 614 82725
8 686 62751
8 628 02793

Miestas
City
Mažeikiai
Merkinė
Molėtai
Naujoji Akmenė
Pagėgiai
Pakruojis
Palanga
Pakiršinys
Panevėžys

Pasvalys
Pilviškiai
Plungė
Pravieniškės
Priekulė
Radviliškis
Raseiniai
Rietavas
Rukla
Rokiškis
Salantai
Sidabravas
Skuodas
Šakiai
Šalčininkai
Šiauliai

Šilalė
Šilutė
Šiluva
Širvintos
Šlieneva
Švėkšna
Švenčionėliai
Tauragė
Telšiai
Trakai
Ukmergė
Utena
Varėna
Veisiejai
Viduklė
Vievis
Vilkaviškis
Vilkija

Grupės pav.
Group name
Aura
24 h
Tėkmė
Šansas
Lieptas
Gėgė
Valtis
Šulinys
Gintaras
Beržas
Pradžia
Ramybė
Sugrįžimas
Visiems
Naujamiesčio
Karavanas
Lėvuo
Prasmė
Galimybė
Vilties šviesa
Vilties sala
Vingis
Oazė
Rasa
Saulėtekis
Yra išeitis
Vilties kibirkštėlė
Tankas
Sidabrinė Gija
Vyturys
Feniksas
Vilties sala
Atgaiva
Prizmė
Ramybės skliautas
Vilties galia
Šilas
Ateitis
Pušelė
Viltis
Šlieneva
Naujas kelias
Unesionnyje vetrom
Jūra
12 žingsnių
Ramybė
Trakas
Ratas
Atgimimas
Ąžuolija
Aušra
Bitė
Ančia
Šviesa
Skardis
Aušra
Prie Nemuno

Susirinkimai: sav. dienos, val.
Meetings: day, time
I, III, V – 19 v., VII – 17 v.
II, IV – 19 v., VI – 17 v.
I, IV – 19 v.
III, V, VII – 19 v.
V – 18 v.
I, IV – 19 v.
II – 18 v.
IV – 18 v.
I, III, V – 19 v.
VII – 15 v.
I, III, V – 19 v.
II – 19 v., VII – 14.30 v., VII – 13.30 – atviri
I, IV – 18.30 v.
II, IV, V – 18.30 v., VII – 17, III – 12 v.
I, III – 19 v., VI – 13 v.
III – 19 v.
I – 16 v.
III – 18 v.
II, IV – 19 v.
II, V – 19 v.
VII – 19 v.
VI – 14 v.
II, V – 19 v.
I, IV – 18 v.
I, III, V – 19 v., VII – 18 v.
VII – 18 v.
I, III – 19 v.
I, IV – 19 v.
IV – 18 v.
V – 18 v.
II, IV – 19 v., VII – 18 v.
I, III, VI – 19 v.
I, IV – 18.30 v. rusų k
II, V – 19 v.
I, III, V – 18 v.
II, IV – 19 v., III – 19 v., VI, VII – 16 v.
III, VII – 19 v.
III, VII – 19 v.
II, IV – 19 v., VII –17 v.
II – 19 v.
II, IV – 18.30 v.
III, IV – 19 v.
V – 19 v.
V – 19 v.
I, III, V – 20 v.,
VI – 19 v., VII – 15 v.
I, III, V, VII – 19 v.
I, III, V – 19 v.
III – 18 v., VII – 16 v.
II, V – 18v.
I, IV – 19 v.
III, VII – 18 v.
III, VII – 19 v.
VII – 14 v.
II, IV, VII – 19 v.
II – 18 v.
III, V, VII – 19 v.
I, IV – 19 v.
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Adresas
Address
Basanavičiaus g. 15
Pavenčių g. 15, VI vid. mokykla, rūsys
Bakšio g. 10
Vilniaus g. 48, antras aukštas
Vytauto g. 3, Jaunimo ir suaugusiųjų švietimo centras
Vydūno g. 6 (virš klebonijos garažo)
Vytauto Didžiojo g. 69, II aukštas
L. Giros g. 3
8 624 75648
Plytų g. 10, buvusi rusų mokykla, rūsys
Taikos g. 6-27
Beržų g. 45, IV laiptinė, rūsys
Smėlynės g. 10a, Petro ir Povilo bažnyčios klebonijos salėje
Sodų g. 3, parapijos namai
Marijonų g. 51, rūsys
Katedros a. 1, parapijos salė
Salomėjos Nėries g. 1 (parapijos namai), Naujamiestis, Panevėžio raj.
Puzino g. 12 kalėjimo
Joniškėlio g. 1
Vasario 16-osios g. 24, parapijos salė
8 617 53039
Vytauto g. 23. Kiekvieno mėn. pirmą sekmadienį 14 v. – atviri
Telšių g. 39a
Kalėjimo, Kauno raj.
Klaipėdos g. 4
Maironio g. 8a, parapijos namai, III a.
Muziejaus g. 8
Lauryno Ivinskio 2 (I a., vaikų ir jaunimo centras)
Laumės g.4, Rukla, Jonavos raj. Carito patalpos
Nepriklausomybės a. 4, parapijos namai
Salio g. 4
Pergalės g. (Jaunimo kultūros centro salė)
Vytauto g. 10
V. Kudirkos g. 15, Evangelikų liuteronų bažnyčia, pagalbinės patalpos
Vilniaus g. 48, Kultūros centras, įėjimas iš fasado pusės
Gegužių g. 57, Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažn. bibl.
Tilžės g. 186, Vyskupijos pastoracinis centras
8 645 18445
Vilniaus g. 247b, Šv. Ignaco bažnyčia (iš kiemo pusės)
Vytauto Didžiojo g. 17
Valančiaus g. 3 (parapijos namai)
Katalikų bažnyčios g. 2 – 3
Raseinių g. 16 (parapijos namai)
P. Cvirkos g. 13 (poliklinika, I aukštas)
Žalioji g. 23 (parapijos namai)
Veiviržėnų g. 1, parapijos namai
Partizanų g. 2
Prezidento g. 21
Stoties g. 33
Turgaus a. 4
Sodų g. 8a, Trakų bažn. parapijos namai
8 618 58004
Miškų g. 29, Pivonija, 10 kab.
Kauno g. 3, Ukmergė
8 678 81898
Vytauto a. 4
Aušros g. 78 (Dievo Apvaizdos bažnyčios klebonija)
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
Bažnyčios g. 23, Vilkija, Kauno raj.

Telefono nr.
Telephone no.
8 603 92552
8 618 45064
8 620 62660
8 698 13198
8 646 24480
8 653 27096
8 606 14467
8 610 83041
8 673 17624
8 648 31048
8 615 81597
8 607 53197
8 647 45596
8 687 45812
8 656 11263
8 628 53935
8 656 33852
8 626 17789
8 611 45729
8 615 60473
8 606 18204
8 618 77616
8 652 40051
8 687 14596
8 614 75937
8 684 82705
8 609 22186
8 698 23949
8 602 07803
8 607 31976
8 649 51777
8 601 33834
8 695 64625
8 608 92980
8 620 54076
8 622 53539
8 687 12833
8 672 13315
8 692 05696
8 675 51180
8 629 61896
8 650 47507
8 630 73688
8 699 32390
8 630 12838
8 648 86883
8 601 61074
8 600 40636
8 646 49771
8 692 11925
8 647 05557
8 628 08728
8 685 62167
8 620 81102
8 693 38302
8 601 11613
8 612 34591
8 672 33663

Miestas
City
Vilnius

Grupės pav.
Group name
Bernardinų
Desiderata
Dvylika
Den za Dniom
Jaunimo
Kalvarijų
Langas
Lazdynai
Meilės sala
Naš vybor
Novyj mir
Pagrindinis
tikslas
Pirmas žingsnis
Senamiesčio
Shag za shagom
Šviesa
Versmė
Vilnelė
Kalėjimo
Sveikimo link
AA grupė

Visaginas
Zarasai
Žemaičių Kalvarija
Žiežmariai
Skype
Dublinas, Airija
Kelbridžas, Airija

Santarvė
Nikaja
Meilės kelias
Prie Strėvos
Erdvė
Sala
Nugalėtojai

Korkas, Airija

Kryžkelė

Navanas, Airija

Klajoklis

Lemontas, JAV

Viltis

Londonas, Anglija

Septyni karaliai

Londonas, Anglija
Londonas, Anglija

Vakare
Velykų rytas

Northampton-širas, Prabudimas
Anglija
Peterborough,
Mes
Anglija
Oslas, Norvegija
Stokholmas, Švedija Viltis
Anglija
Į šviesų rytojų

Susirinkimai: sav. dienos, val.
Meetings: day, time
I, III, V – 18.15 v.
III – 18.45 v., VI – 12 v., VI – 11 v. – atviras
I, II, III, IV – 12 v., I, II, III, IV – 19 v.,
VI – 21 v., VII – 19.15, IV – 20.15 v.,
VI – 18 v. – rusų k. Sekmad. 18 v. – atviri
I – 19 v. rusų k.
V – 19.30 v. Pirm. mėn. penktadienį – atviras
IV – 20 v.
III – 18.30 v.
II, V – 19 v.
II – 18.30 v., V – 18 v., VII – 15 v.
I, IV – 19 v. rusų k.
II – 19 v. rusų k.
I, II, V – 18.30 v.,
IV – 19.45 v., VI – 14 v. atviras;
II, V – 18.30 v.,
II – 18.30 v. English
III, V – 19 v., VII – 12 v., VII – 11 v., atviras rusų k.
I – 20 v., III, V – 19 v., VII – 13.15 v., I – 19 v. atviras
I, IV – 18.30 v.
III – 18 v.
I – 15 v. kalėjimo
I – 15 v. kalėjimo
III, V – 19 v., IV – 19 v. rusų k.,
Pask. mėn. penktadienį 19 v. atviras lietuvių k.
IV – 19 v. lietuvių k., II – 19 v. rusų k.
II – 18 v.
III – 20 v.
I, IV – 18 v.
V – 22 v.
VII – 15 v. dublinassala@yahoo.ie
II – 20 v.
III – 19 v., VII – 16 v.
kryzkele.info@gmail.com
IV – 20.30 v. e.lauraitis@gmail.com
III – 20 v., VII – 18 v., 19 v.
lgylys@gmail.com
II, IV – 19 v., VI – 15 v.
septynikaraliai@yahoo.co.uk
VI – 19 v. vakaruvakare@gmail.com
VII – 19 v.
vida_vidule@yahoo.co.uk
VI – 19.30 v., VII – 12 v. lenkų k.
alduxx@mail.ru
VII – 18 v. wilija222@gmail.com
VII – 17 v.
VI – 19 v. algis.vaikelis@gmail.com
VII – 13 v.

AA TARNYBOS BIURAS
VšĮ „LAAT PATIKĖTINIŲ TARYBA“
Įmonės kodas: 191616184;
Sąskaita: „Swedbank”,
a.s. LT077300010000547010

Adresas
Address
Maironio g. 10, Bernardinų bažn.
Rūdninkų g. 20/1, Visų Šventųjų bažn.
Gynėjų g. 4, rūsys

Panerių g. 4
Daukanto g. 1, Kryžiaus namai
Kalvarijų g. 329, parapijos namai
8 650 33405
Žirmūnų g. 1e-311
Erfurto g. 3, Šv. Jono Bosko parapija
Daukanto a. 1, Šv. Kryžiaus namai
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 11 v. – atviri
J. Matulaičio a. 3, 2 aukštas
Šnipiškių g. 1, Šv. arkangelo Rapolo bažnyčia
N. Vilnia, Pergalės g. 34a, parapijos namai
8 682 72452
Rasų g. 8
Rasų g. 8
Panerių g. 4
Paskutinį mėn. ketvirtadienį 19 v. atviras rusų k.
Santarvės g. 1, parapijos namai
Ligoninės patalpos, P. Bukonto g. 16
8 685 56405
Alsėdžių g. 4, Žemaičių Kalvarija, Plungės raj.
Žaslių g. 36, Kaišiadorių raj.
8 615 48669
Skype vardas: anoniminiai.alkoholikai
Salvation Army York House, Longford street, Dublin 2
Eustace Centre, Main Street, Celbridge, Co.Kildare, Ireland
Basement flat 12a, St. Patrick‘s Hill, Cork, Ireland
Saint Augustine‘s Church, Washington St. Cork
Comunity Resource Centre,
St. Mary`s Church, Navan Co Meath. Ireland
Pasaulio lietuvių centras
127th St., Lemont,Illinois,USA
326 High Road Ilford, Essex, IG1 1QP, London
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Egidijus
Marius
Linas
Matas
Vilė

Heston Methodist Church, 104-110 Heston Rd., Hounslow TW5 0QP
Lithuanian St. Casimirs Church,
Vida
21 the Oval, Hackney Rd, London E2 9DT UK
Polski klub Craven Street Northampton NN1 3E2
Aldas
Miroslavas
Congregational Chuch, Saint Martin‘s Street, Peterborough

8 617 03877
8 609 33178
8 652 44401
8 687 75293
8 685 64037
8 655 02788
8 606 35743
8 611 25767
8 677 12648
8 645 10740
8 616 38111
8 673 76574
8 645 15836
8 686 33371
8 619 17974
8 604 94594
8 655 78258
8 609 47610
8 620 40879
8 686 17678
8 614 00441
8 686 13175
+353857314357
+353857314357
+353857225141
+353 851211384
+353 857521854
+353 858180904
+353 857677412
1-630 674 5414
1-630 212 0050
+44 7737333259
+447533814694
+447875660982

+447771229649
+447939655803
+447867243151
Egidijus
Akersvein 16c, Oslas
Vitalijus +4792557684
+370 60247715
Karlbergsvagen 32b 113 27, Stockholm, algis@manopastas.lt
+46739338967
Greenfields Comunity Centre
Simas +447826899076
St. Ives Road, Norwich NR6 6DY U.K.
Valera +447423135101

Adresas:
J. Basanavičiaus a. 16,
Birštonas, LT-59211
El.p.: info@aalietuvoje.org
Internete: www.aalietuvoje.org
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8 682 72373

Telefono nr.
Telephone no.
8 616 06903
8 618 33118
8 643 58533

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

Darbo laikas:
II 		 9–13 val.
III 		 9–13 val.
IV–V 9–17 val.
VI 		 10–14 val.

