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 2018 m. vasario 11 d. įvyko MA-URI. LT visuotinis asociacijos narių susirinkimas, kurio 

metu atsistatydino asociacijos pirmininkė Jurga Mozūrienė, bei atsižvelgiant į 2 valdybos narių 

atsistatydinimą, buvo atšaukta visa asociacijos valdyba ir išrinkta nauja, 5 narių, valdyba. 

Valdyba pagal asociacijos įstatus išrinkta 3 metams (įstatų 6.7.1. punktas). 

 2018 m. vasario 12 d. MA-URI. LT asociacijos valdyba vienbalsiai asociacijos pirmininku 

išrinko Danutę Naujalienę.  

 2018 m. sausio 1 d. asociacijoje buvo 10 tikrųjų narių ir 1 asocijuotas narys. Per 2018 

metus asociacija pasipildė 4 tikraisiais nariais. 2019 m. sausio 1 d. MA-URI. LT asociacijoje 

buvo 15 narių, iš jų: 14 - tikrieji nariai, turintys balsavimo teisę ir 1 asocijuotas narys – neturintis 

balsavimo teisės.  

 Naujai išrinkta 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 

Vykdymo laikas 

1.  MA-URI.LT asociacijos veiklos viešinimas.  

1.1. Svetainės internete kūrimas. 2018 m. balandis – 2019 

m. kovas 

1.2. Naujos viešinimo formos: 

 - MA-URI.LT asociacijos Facebook  sienos sukūrimas;  

 -  naujienų srauto palaikymas. 

 

2018 m. gegužė – birželis. 

Nuolatinis  

1.3. Logotipo sukūrimas 2018 m. balandis – gegužė 

2. MA-URI prezentacija.   

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


2.1.  MA-URI Bodywork sistemos pristatymo viešame 

renginyje gairės: atmintinės parengimas. 

2018 m. gegužė-gruodis  

3. Renginiai.  

3.1 Festivalis „Helsus“, Latvija, Jelgava. Gegužės 19 d. 

3.2. Žvalumo diena 2018 m., Vilniaus universiteto botanikos 

sodas. 

Rugpiūčio 25 d. 

3.3. MA-URI bendruomenės stovyklos organizavimas. Spalio 6-7 d. 

4. Dabartinės komunikacijos tvarkymas ir naujų idėjų, 

koncepcijų apie komunikaciją visuomenei peržiūra, 

vizija į ateitį. 

2018 m. gegužė-gruodis 

5. Mokymai, skirti  MA-URI bendruomenei  

5.1 Kaip rengti MA-URI pristatymus viešai? (skirta 

asmenims, baigusiems Kaitinana mokymus). 

2018-06-16  

12 val. - trukmė 3val. 

5.2 MA-URI šokių ir prisilietimo prie kūno technikų 

atnaujinimas (dilbiais) (skirta visiems, baigusiems ne 

mažiau kaip 1 Modulį). 

2018-09-21 

5.3 MA-URI darbo su sąnariais technikų atnaujinimas. 

12 elementų. Navigatoriaus filosofija. Meditacija, skirta 

sąnarių gydymui (skirta visiems, baigusiems ne mažiau 

kaip 1 Modulį). 

2018-11-09 

 

 Visos numatyti veiklos plane priemonės įgyvendintos, išskyrus, nesukurta nauja interneto 

svetainė. Interneto svetainę www.ma-uri.lt buvo nutarta formuoti naudojantis wordpress 

platforma, tačiau dėl svarbių priežasčių tas neatlikta. Tokiu būdu buvo išanalizuoti esamos 

interneto svetainės www.ma-uri.lt trūkumai ir jais remiantis, patobulinti arba iš esmės atnaujinti 

tekstai, foto ir kt. 

 2018 m. buvo 5 naujai išrinktos valdybos posėdžiai, kurių metų svarstyta: 

 MA-URI.LT asociacijos pirmininko rinkimai. 

 MA-URI veiklos viešinimas. 

 Svetainės internete tobulinimas 

 Naujos viešinimo formos. 

 Finansinės parama ir labdara MA-URI.LT asociacijos veiklai vystyti. 

 MA-URI.LT asociacijos veiklos plano sudarymas 2018 metams. 

 MA-URI.LT asociacijos logotipo patvirtinimas. 

 Žvalumo dienos organizavimas. 

 MA-URI.LT asociacijos naujo nario patvirtinimas. 

 Ir kiti klausimai, susijęs su asociacijos veiklos vystymu. 

 

MA-URI.LT asociacijos pirmininkė    Danutė Naujalienė 


