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 2021 m. sausio 1 d. MA-URI. LT asociacijoje buvo 20 narių, iš jų: 18 tikrųjų narių, turinčių 

balsavimo teisę ir 2 asocijuoti nariai - neturintys balsavimo teisės.  

 Per 2020 metus asociacija pasipildė 5 tikraisiais nariais ir iš asociacijos išstojo 3 asocijuoti 

nariai.  

 MA-URI. LT asociacijos valdyba, suderinusi su asociacijos nariais, patvirtino metinį veiklos 

planą, kuris buvo sudarytas atsižvelgiant į MA-URI.LT asociacijos tikslus: 

• vienyti Lietuvos MA-URI praktikuotojus, MA-URI mokymo programos trenerius ir visų 

lygių studentus; 

• propaguoti sveiką ir sąmoningą gyvenimo būdą, puoselėjantį žmogaus fizinę, emocinę ir 

dvasinę gerovę panaudojant MA-URI teikiamas galimybes; 

• kurti ir viešinti iniciatyvas, skleisti informaciją bei žinias apie MA-URI mokymą ir 

praktiką ir sveiką gyvenimo būdą bei siekti užtikrinti vartotojams teikiamų mokymo ir 

sveikatinimo paslaugų kokybę; 

• ir kitus tikslus (žiūrėti http://www.ma-uri.lt/?MA-URI.LT_asociacija ). 

Eil.

Nr. 
Priemonė Koordinatorius 

Vykdymo 

laikas 

1.  MA-URI.LT asociacijos veiklos 

viešinimas. 

  

1.1. Svetainės internete tvarkymas bei 

naujos platformos kūrimas. 

MA-URI.LT 

asociacijos valdyba 

Nuolatinis 

1.2. MA-URI.LT asociacijos Facebook  

sienos tobulinimas. 

Justina Kuckailienė 

Raimonda 

Mažeikaitė 

 

Nuolatinis  

2. MA-URI.LT asociacijos 

atstovavimas visuomeninėse, 

valstybinėse ir tarptautinėse 

organizacijose ir įstaigose. 

  

2.1.  MA-URI.LT asociacijos deleguoto 

atstovo dalyvavimas Lietuvos 

Respublikos sveikatos apsaugos 

ministerijos Papildomos ir 

alternatyvios sveikatos priežiūros 

plėtros komitete. 

Raimonda 

Mažeikaitė 

Kol reiks 

3. MA-URI prezentacija.    

3.1. MA-URI savigydos meno 

paskaitų/paslaugų paketo parengimas 

MA-URI.LT 

asociacija 

Per metus 

4. Renginiai.   

http://www.ma-uri.lt/?MA-URI.LT_asociacija


4.1. MA-URI bendruomenės stovyklos 

organizavimas. 

MA-URI.LT 

asociacija  

Birželis 

4.2. Skambantys akmenys. Mosėdis  MA-URI.LT 

asociacijos valdyba 

Rugpiūtis 

4.3 Mokslinė- praktinė konferencija  

„Papildomoji ir alternatyvioji sveikatos 

priežiūra. Fitoterapijos galia“, skirta E. 

Šimkūnaitės 100-osioms gimimo 

metinėms paminėti 

Raimonda 

Mažeikaitė 

Danutė  

Naujalienė 

Lapkritis 

4.4 Kiti renginiai, esant galimybei 

reprezentuoti MA-URI 

MA-URI.LT 

asociacija 

 

 

Dėl paskelbtos ekstremalios situacijos ir karantino visoje Lietuvoje veiklos plane numatytų 

priemonių nepavyko pilnai įgyvendinti: neparengtas  MA-URI savigydos meno paskaitų/paslaugų 

paketas; internetinė svetainė neperkelta į naują platformą, nedalyvavome renginyje „Skambantys 

akmenys“ Mosėdyje, nes negalėjo būti organizuojamas nuotoliniu būdu. 

2020 m. buvo organizuoti 6 valdybos posėdžiai, iš jų 5 posėdžiai nuotoliniu būdu, kurių metų 

svarstyta: 

• 2019 m. veiklos plano įgyvendinimo aptarimas ir preliminaraus 2020 m. veiklos plano 

sudarymas. 

• MA-URI savigydos meno paskaitų/paslaugų paketo rengimas. 

• MA-URI.LT asociacijos visuotinio narių susirinkimo datos paskelbimo aptarimas. 

• Svetainės internete tvarkymas bei naujos platformos kūrimas. 

• MA-URI.LT asociacijos atstovavimas visuomeninėse, valstybinėse ir tarptautinėse  

organizacijose ir įstaigose: 

- MA-URI.LT asociacijos atstovavimas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos  

ministerijos Papildomos ir alternatyvios sveikatos priežiūros plėtros komitete. 

- Atstovavimo tvarkos paruošimas ir tvirtinimas. 

- MA-URI.LT asociacijos atstovo Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos  

Papildomos ir alternatyvios sveikatos priežiūros plėtros komitete rinkimai ir tvirtinimas. 

- Paraiškos parengimas MA-URI.LT asociacijos deleguotam atstovui dalyvauti Lietuvos  

Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos Papildomos ir alternatyvios sveikatos priežiūros plėtros 

komitete. 

• MA-URI.LT asociacijos naujų narių patvirtinimas. 

• MA-URI.LT asociacijos narių išstojimo iš asociacijos patvirtinimas. 

• Kiti klausimai, susijęs su MA-URI.LT asociacijos veiklos vystymu. 

 

MA-URI.LT asociacijos pirmininkė    Danutė Naujalienė 


