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I. Bendra informacija 
I.1. Pagrindiniai duomenys apie Asociaciją 
Pavadinimas: „Motinystę globojančių iniciatyvų sąjunga“. 
Buveinės adresas: Šilo g. 28, Žalesos km., Vilniaus r. 
Teisinė-organizacinė forma (įmonės rūšis): Asociacija. 
Įmonės kodas: 304909248. 
Asociacija įregistruota 2018 m. rugpjūčio 30 d. 
Asociacijos finansiniai metai yra kalendoriniai metai. 
 
I.2. Asociacijos veiklos apibūdinimas 
Asociacijos veiklos tikslas yra atstovauti savo narius, ginti jų interesus, teises bei siekius. 
 

2021 m MGIS veikla buvo orientuota į projekto "Gimdymo patirtys ir gimdyvių teisės Lietuvoje" 
įgyvendinimą. Projektas buvo APF projekto, finansuojamo EEE finansinio mechanizmo lėšomis, dalis. 

 
Projekto tikslas: Ištyrus gimdymo patirčių situaciją iš gimdyvių perspektyvos Lietuvoje, pateikti 

prieinamą situacijos analizę, rekomendacijas pacienčių teisių ir medicinos sistemos  tobulinimui - 
PASIEKTAS 

 
Uždaviniai: 
1. Atlikti gimdyvių apklausą ir įvertinti gimdymo patirčių situaciją Lietuvoje iš gimdyvių 

perspektyvos.  - ĮGYVENDINTAS 
 
Gimdyvių patirčių apklausa “Mano gimdymas” buvo paleista 2020 gruodžio 1-ą dieną ir baigta 2021 

kovo 1-ąją.  Dėl COVID19 pandemijos įvestų apribojimų nutarėme, kad naudosime tik virtualius 
komunikacijos kanalus: socialinius tinklus, į mamas orientuotus portalus. Per tris mėnesius apklausą užpildė 
2991 moteris, 2685 iš jų gimdžiusios 2019-2020 metais. Būtent šių dviejų metų gimdyvės buvo apklausos 
tikslinė auditorija. 

 
2.  Remiantis apklausos rezultatais ir viešai prieinama gimimų duomenų statistika informuoti esamas ir 

būsimas gimdyves apie skirtingų gimdymo stacionarų praktikas, praktikų naudojimo pokyčius, tokiu būdu 
įgalinant gimdyves, esant galimybei, pasirinkti gimdymo stacionarą, kuris labiausiai atitinka jų poreikius. – 
ĮGYVENDINTAS 

 
2021 m. rugpjūčio 1d. paleidome pilną puslapio www.mgis.lt versiją, kuriame skiltyje 

https://mgis.lt/mano-gimdymas/ galima rasti apklausos duomenis irjuos filtruoti pagal įvairius kriterijus: 
pasirinkti norimus stacionarus ir juose palyginti gimdyvių patirtis, sugrupuotas pagal PSO gimdymo 
rekomendacijas (pagarbus bendravimas, efektyvi  komunikacija, galimybė rinktis palydovą, judėjimą sąrėmių 
metu ir pozą bei nuskausminimą) ir ligoninės atitikimą naujagimiui palankios ligoninės gairėms. 

 
3. Tęsti ir stiprinti dialogą su medicinos įstaigų atstovais ir Sveikatos apsaugos ministerijos tarnautojais, 

remiantis tyrimo medžiaga ir siekiant gerinti komunikaciją tarp medikų ir gimdyvių - ĮGYVENDINTAS  
 
Pristatėme ir aptarėme duomenis su VUL Santaros klinikų akušerijos skyriaus atstovėmis, aptarėme 

konkrečius veiksmus, kuriais galima būtų gerinti gimdyvių  patirtis; MGIS narės pristatė duomenis ir jais 
remiantis teikė rekomendacijas renginiuose: Lietuvos akušerių sąjungos konferencijoje, Lietuvos psichologų 
kongrese, Lietuvos akušerių asociacijos konferencijoje, SAM Perinatologijos integruotos sveikatos priežiūros 
valdymo komiteto susitikime bei LR Seimo Žmogaus teisių komiteto globojamame projekto baigiamajame 
renginyje,kuriame dalyvavo ir diskutavo įvairių stacionarų  atstovai. Projekto metu MGIS užsitikrino didesnį 
žinomumą bei padėjo pagrindus tvaresniam bendravimui,stengiantis mažinti puolimo - gynybos diskursą ir 
kurti dialogą tarp gimdyvių teisių atstovų ir medikų. Tačiau tenka pripažinti, kad bendradarbiavimas su SAM 
liko apsunkintas, galimai dėl didelio įstaigos dėmesio COVID pandemijai. 
 
 



 
 
II. Asociacijos nariai 
Asociacijos narių skaičius 2021 metų pabaigoje buvo 11. Per 2021 metus nariai sumokėjo 0 Eur nario 
mokesčių. 
 
III. Asociacijos sąraše esančių darbuotojų skaičius 
2021 metais Asociacija samdomų darbuotojų neturėjo. 
 
IV. Gauta parama 
2021 metais Asociacija gavo 350 Eur paramos iš fizinių asmenų. Gauta 720,82 Eur paramai skirtos gyventojų 
pajamų mokesčio dalies. 
 
V. Asociacijos gautos lėšos ir jų šaltiniai. Išlaidos per finansinius metus. Ilgalaikis turtas. 
2020 metais Asociacija ūkinės komercinės veiklos nevykdė. Gauta 350 Eur paramos iš fizinių asmenų , 720,82 
Eur paramai skirtos gyventojų pajamų mokesčio dalies bei 1973,32 Eur Aktyvių piliečių fondo finansavimo 
už projektą.  
Per 2021 metus Asociacija turėjo 13193,61 Eur išlaidų: 
204 Eur už tinklalapio kūrimą ir palaikymą, 
49,88 Eur už mokymus, 
50 Eur už apskaitos tvarkymo paslaugas, 
12825,90 Eur projekto finansuojamų išlaidų, 
63,83 Eur banko komisinių.  
Per ataskaitinį laikotarpį Asociacija neįsigijo ilgalaikio turto. 
 
VI. Asociacijos sąnaudos per finansinius metus 
Per 2021 metus Asociacija turėjo 13193,61 Eur išlaidų: 
204 Eur už tinklalapio kūrimą ir palaikymą, 
49,88 Eur už mokymus, 
50 Eur už apskaitos tvarkymo paslaugas, 
12825,90 Eur projekto finansuojamų išlaidų, 
63,83 Eur banko komisinių.  
Visos 2021 m. sąnaudos buvo kompensuotos gautu finansavimu (parama ir projekto lėšomis), kadangi jos 
visos buvo patirtos Asociacijos visuomeninei veiklai ir projekto veiklai vykdyti. 
 
VII. Duomenys apie Asociacijos vadovą, Asociacijos sąnaudos vadovo darbo užmokesčiui ir 
kitoms Asociacijos vadovo išmokoms 
Asociacijos vadove nuo organizacijos įsteigimo yra Laima Steponavičienė. Sąnaudos vadovo darbo 
užmokesčiui 2021 metais sudarė 0 Eur, kitų išlaidų nebuvo. 
 
VIII. Asociacijos išlaidos kolegialių organų kiekvieno nario darbo užmokesčiui ir kitoms 
įstaigos kolegialių organų narių išmokoms 
Pagal Asociacijos įstatus renkamas kolegialus valdymo organas – valdyba. Sąnaudos valdybos narių darbo 
užmokesčiui 2021 metais sudarė 0 Eur, kitų išlaidų nebuvo. 
 
Direktorė      Laima Steponavičienė 


