
LIETUVOS VEIKLIOS ILGAAMŽYSTĖS AKADEMIJA 

(LVIA)  

 

 

Lietuvos veiklios ilgaamžystės akademija (LVIA), tai 

visuomeninė organizacija, kurios veiklos sritys yra sąjungos, fondai, 

asociacijos. Ši organizacija įkurta prieš 26 metus siekiant padėti sparčiai 

senstančios Lietuvos visuomenės piliečiams kuo ilgiau išlaikyti darbingumą 

ir socialinį aktyvumą. Ją kūrė ir jos veiklai vadovavo visa eilė iškilių VU 

MF profesorių: K. Krikštopaitis, K. Ambropzaitis, A. Bartusevičienė, A. 

Jackaitis, K. Vaištarienė, F. Taunytė ir kt.   

Siekdama šio tikslo LVIA sprendžia UŽDAVINIUS: 

1. Skleidžia naujausias žinias ir informaciją apie Lietuvos ir 

užsienio mokslininkų, verslininkų ir kultūros veikėjų 

pasiekimus veikliosios ilgaamžystės srityje.  

2. Padeda Lietuvos vyresnio amžiaus piliečiams pasirūpinti 

sveikata, būtina kuo ilgesniam jų ir jų artimųjų darbingumui 

ir socialiniam aktyvumui išlaikyti. 

3. Atstovauja Lietuvos vyresnio amžiaus žmonių interesams 

sprendžiant jų darbingumo ir socialinio aktyvumo 

problemas valstybinėse institucijose. 

4. Skatina Lietuvos vyresnio amžiaus žmonių tarpusavio 

dalykinį ir kultūrinį bendradarbiavimą.  

 

 

 



Spręsdama išsikeltus uždavinius LVIA naudoja PRIEMONES: 

1. Žinių ir informacijos apie būdus ir  priemones,  kaip kuo 

ilgiau pratęsti piliečių darbingumą ir socialinį aktyvumą 

sklaida. Tam organizuojant įvairius informacinius 

renginius, paskaitas, muges, susitikimus su mokslo, verslo  

ir pramonės atstovais, pažintines turistines ekskursijas ir 

keliones bei kt.  

2. Sąlygų LVIA nariams betarpiškai susitikti su socialinės 

apsaugos ir darbo, sveikatos apsaugos, švietimo, mokslo ir 

sporto ministerijų bei kitų valstybinių ir  privačių verslo 

įstaigų atstovais sudarymas.  

3. LVIA narių edukacijos sveikatos apsaugos, profesinių 

įgūdžių,  informacinio raštingumo ir kitose srityse.      

 

 

KODĖL BŪTI  LVIA NARIU YRA NAUDINGA ? 

 

1. LVIA nariai naudojasi galimybe sistemingai gauti naujausią 

informaciją apie LVIA renginius ir paslaugas.  

2. LVIA nariai dalyvauja  LVIA įmonės organizacinėje veikloje: 

a. dalyvauja LVIA susirinkimuose; 

b. renka LVIA valdybos narius; 

c. gali kelti savo kandidatūrą į LVIA valdybos narius; 

d. dalyvauja planuojant  ir realizuojant LVIA renginius ir kitą 

veiklą; 

e. teikia pasiūlymus, kaip pagerinti LVIA veiklą ir kt. 

3. Tapus LVIA nariu atsiranda galimybė sutaupyti lėšų: 



a.  LVIA nariai naudojasi privilegija lankytis LVIA renginiuose 

nemokamai; 

b. LVIA nariai naudojasi privilegija nemokamai dalyvauti su savo 

gaminiais ir produkcija LVIA rengiamose parodose ir mugėse. 
 

 

Kviečiame visus susidomėjusius LVIA veikla Lietuvos ir užsienio 

piliečius tapti šios organizacijos tikraisiais nariais.  Nusprendusius įsijungti 

į LVIA veiklą prašome užpildyti ir atsiųsti pasirašytą  žemiau pridedamą 

anketą adresu. 

LIETUVOS  VEIKLIOSIOS  ILGAAMŽYSTĖS  AKADEMIJA 

(LVIA) 

 

Prašymas – Anketa 

                     

1.  (Pavardė)_____________________ (Vardas)    _____________________ 

 

 

2. Gimimo data ________________gimimo vieta ______________________ 

 

3. Adresas:  ____________________________________________________ 

 

____________________________________________________ 

 

E/adresas____________________________________________ 

 

4. Telefonai: mobilus ____________________ , namų _________________, 

 

 

5. Išsilavinimas __________________, specialybė______________________ 

 

6. Mokslinis laipsnis __________________, mokslinis v. _________________ 

 

7. Darbovietė _____________________________________________________ 



 

 

8. Trumpai apie veiklą ____________________________________________ 

                       ______________________________________________________________ 

  ______________________________________________________________ 

                       ______________________________________________________________ 

 

9. PRAŠYMAS ___Prašau priimti į LVIA narius. _____________________ 

 

 

Data_________________                    Parašas _____________ 


