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DĖL LIETUVOS MOKSLŲ AKADEMIJOS VEIKLOS IŠORINIO AUDITO IR VEIKLOS 

ATITIKTIES VERTINIMO 

Lietuvos jaunųjų mokslininkų sąjunga (toliau – LJMS), kartu su asociacija „Lyderė“ 

reaguodami į 2022 m. vasario 1 d. Lietuvos mokslų akademijos (toliau – LMA) pranešimą dėl 

naujo LMA prezidiumo sudėties ir, atitinkamai, visuomenės reakciją dėl lyčių lygybės 

neužtikrinimo prezidiumo sudėtyje1 kviečia LRS Žmogaus teisių komitetą, LRS Socialinių 

reikalų ir darbo komitetą bei LR Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybą įvertinti, ar LMA 

laikosi Lietuvoje numatyto siekio moterų ir vyrų lygybę integruoti į visas politikos ir gyvenimo 

sritis horizontaliu principu2, bei įvertinti LMA suderinamumą su Europinėmis mokslo 

vertybėmis3. 

Siūloma įvertinti veiklos atitiktį LMA Statute4 numatytoms veikloms su realiai 

įvykdytomis. Remiantis 2020 m. LMA pateikta veiklos ataskaita5 į ją įtraukiamos narių veiklos, 

kurių tiesiogiai neinicijavo LMA, ir tos pačios veiklos pateikiamos tų pačių narių mokslo 

įstaigoms, todėl primygtinai siūlome įvertinti, ar LMA skiriamas finansavimas yra naudojamas 

tikslingai, ar tos pačios veiklos nėra finansuojamos kelis kartus, tokiu būdu švaistant LR 

biudžetu skiriamas lėšas (dvigubas finansavimas).  

LRS Audito komitetą kviečiame įvertinti LMA leidybos veiklas ir jų atitiktį XVIII 

Vyriausybės programoje iškeltiems tikslams. 

Kviečiame įvertinti LMA Jaunosios akademijos tikslingumą, turint omenyje, kertinį 

reikalavimą „LMA Jaunoji akademija telkia LMA misiją atitinkančiai veiklai <...> jaunuosius 

                                                 
1 https://www.lrt.lt/naujienos/lietuvoje/2/1604463/mokslu-akademijos-prezidentas-apie-kritika-kad-prezidiume-

ne-vienos-moters-tikrai-jokio-seksizmo-cia-nera  
2 https://socmin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/moteru-ir-vyru-lygybe/lyciu-lygybes-integracija-visose-srityse-lietuvoje-ir-

institucinis-mechanizmas  
3 https://erc.europa.eu/sites/default/files/document/file/ERC_ScC_Gender_Equality_Plan_2021-2027.pdf  
4 http://www.lma.lt/statutas  
5 

http://www.lma.lt/uploads/LMA%20ataskaitos/Lietuvos%20mokslų%20akademijos%202020%20metų%20veikl

os%20ataskaita_.pdf?fbclid=IwAR1V_0eTZkhE0-sbB0jla6u8bR4PHNmzMhibb7NZOfW2R7Cvor1p-710Oi8  
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mokslininkus", o konkurso kriterijus teikia LMA Prezidiumas ir taip pat tvirtina rezultatus. T. 

y., kviečiame įvertinti jaunimo sparno tikslingumą, kurio nariams iškeliamas tikslas yra 

įgyvendinti svetimą (LMA), po tiesiogine LMA jurisdikcija, kai akademinis nešališkumas yra 

viena esminių mokslininko siektinų savybių nepriklausomai nuo karjeros etapo6. 

Atkreiptinas papildomas dėmesys, kad Lietuvoje augant moterų skaičiui moksle7 ir jam 

pasiekus 58 %, LMA sudėtis nėra reprezentatyvi ir kelia papildomų abejonių dėl veiklų 

skaidrumo. 

Siekiant įgyvendinti Lietuvos Respublikos Konstitucijoje įtvirtintas moterų ir vyrų 

lygias teises, sudaryti vienodas galimybes moterims ir vyrams8 kviečiame įgyvendinti LMA ir 

LMA Jaunosios akademijos auditą. Tai atlikti skiriant su LMA jokių sąsajų neturinčiai išorės 

organizacijai. Tai leistų sparčiau įgyvendinti Lietuvos pažangą Žmogaus teisių srityje ir 

tikslingai panaudoti biudžeto lėšas siekiant į inovacijas ir talentų auginimą nukreiptos Valstybės 

politikos įgyvendinimo.  
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6 http://www.lma.lt/lma-jaunosios-akademijos-nuostatai-2 
7 https://womenlovetech.com/lithuania-breaks-through-with-58-of-all-scientists-being-women/  
8 https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.69453/asr  
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