
 
 
 
 
 
 

 
 

2020 m. gegužės 12 d.  
Birštonas 

 
Mieli AA nariai, narių artimieji, bičiuliai, 
 
vertindami dėl karantino susiklosčiusią situaciją ir neaiškią viešų renginių perspektyvą, matydami, 
kaip vienas po kito atšaukiami gilias tradicijas turintys renginiai Europoje ir pasaulyje, tarp jų – ir 
šią vasarą turėję vykti AA renginiai, priimame sunkų, bet reikalingą sprendimą – atšaukiame 
2020 m. birželio 26 – liepos 5 dienomis planuotą kasmetinę AA Lietuvoje stovyklą Šventojoje. 
 
Suprantame, kad ši žinia nuliūdins mūsų draugijos narius ir artimuosius, kurie laukė stovyklos – 
renginio, kuriame nuo pat 1996 metų kasmet susitinkame dalintis savo patirtimi, jėgomis ir viltimi 
su seniai matytais bičiuliais ir naujais AA nariais. 
 
Šalyje paskelbus karantiną, buvome pasiryžę iki paskutinės minutės ruoštis stovyklai, svarstėme 
įvairius variantus, kaip stovykla galėtų vykti pasikeitusiomis aplinkybėmis, sekėme Vyriausybės 
pranešimus dėl karantino sąlygų švelninimo, skaitėme prognozes, stebėjome kitų šalių situaciją. 
Visgi ilgiau laukti būtų neteisinga – suprantame, kad mūsų nariams reikia planuoti savo laiką, 
vasaros atostogas.  
 
Net jei nutiks taip, kad birželio pabaigoje Lietuvoje jau bus galimi masiniai renginiai uždarose 
erdvėse, mes negalėsime užtikrinti tokios stovyklos, prie kokios esame įpratę, o be to, kiltų daug 
tarpusavio sumaišties, abejonių dėl saugumo priemonių, kurių turėtume imtis, ir atstumų, kuriuos 
turėtume išlaikyti.  
 
Tai nėra toks sprendimas, kurį lengva priimti. Tačiau šiandien vis dar išlikę per daug susirūpinimą 
keliančių neatsakytų klausimų, susijusių su stovyklos dalyvių sveikata ir saugumu, ypač įvertinus 
tai, kad mūsų susirenka daug – iki 1500. Organizuoti tokį renginį reikštų sukelti riziką kiekvienam 
iš mūsų, o tuo pačiu – ir visai Draugijai. Šis laikas naujas ir nepatirtas. Kartu mokomės prisitaikyti 
prie situacijos. Tačiau ir šiuo, ir bet kuriuo kitu metu mūsų sveikata ir bendra gerovė yra 
svarbiausi dalykai. 
 
Esame dėkingi už jūsų supratimą ir palaikymą. Nuoširdžiai tikimės, kad pandemija bus suvaldyta 
ir kitais metais jau galėsime visi susitikti 25-ojoje AA Lietuvoje stovykloje „Šventoji 2021“. Su 
dideliu nekantrumu ir užsidegimu imame jai ruoštis.  
 
O šiemet norime jus pakviesti AA stovyklą Šventojoje paminėti nuotoliniu būdu Zoom platformoje 
birželio 26–28 dienomis. Artimiausiu metu paskelbsime online renginio programą ir kitą svarbią 
informaciją.  
 
Nepaisant sudėtingų sprendimų, svarbu prisiminti, kad AA nėra vieta ar renginys. AA egzistuoja 
mūsų širdyse, mintyse ir veiksmuose, kuomet perduodame patirtį kitam kenčiančiam alkoholikui. 
Ši pandemija daugeliui iš mūsų parodė, jog dalintis savo patirtimi, jėgomis ir viltimi galime bet 
kokiomis sąlygomis ir bet kokiomis priemonėmis. Tikime, kad tai sustiprins ir kiekvieną iš mūsų, ir 
visą mūsų Draugiją kartu. 
 
 
Nuoširdžiai Jūsų – 
 
AA Lietuvoje patikėtinių taryba 
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