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Dėl efektyvesnio socialinių mokslų potencialo  
naudojimo ir vaidmens didinimo Lietuvoje

Lietuvoje per 30 nepriklausomybės metų gerėjo makroekonominiai rodikliai, tolesnės šalies gerovės augi-
mo stabdžiu tampa gyventojų emigracija ieškant geresnių gyvenimo sąlygų ir įsidarbinimo galimybių sve-
čiose šalyse, vietinio verslo plėtrą ir viešųjų paslaugų prieinamumą mažinanti mažesniųjų miestų ir kaimo 
vietovių depopuliacija, vienas aukščiausių ES skurdo ir didžiausių gaunamų pajamų netolygaus pasiskirsty-
mo lygių, žemas švietimo ir bendrojo ugdymo lygis, nusikalstamo elgesio problemos ir pan. Esminė situa-
cijos priežastis – nepakankama šalies socialinių mokslų plėtra ir silpnas jų pasiekimų naudojimas švietimo, 
aukštojo mokslo bei valstybės valdymo srityse. Per mažas socialinių mokslų sistemos finansavimas (tiek stu-
dijų, tiek ir tyrimų organizavimo ir jų rezultatų naudojimo lygmeniu), valstybės poreikių neatitinkanti šios 
srities mokslų rezultatų vertinimo sistema ir menkas materialinis aprūpinimas nualino Lietuvos socialinių 
mokslų sistemą ir sumažino jos galimybes daryti įtaką šalies socialinei raidai.

Suprasdami susiklosčiusios situacijos rimtį ir mūsų atsakomybę už Lietuvos ateitį, teikiame šią rezoliuciją 
ir siūlome:

1. Grąžinti mokslą į prioritetinę valstybės politikos poziciją įtraukiant kaip strateginį Nacionalinės 
pažangos programos tikslą;

2. Vykdant socialinių mokslų institutų reformą išsaugoti ir sustiprinti institutuose sukauptą mokslo 
potencialą, skirti lėšų socialinių mokslų tyrimų institutų infrastruktūrai gerinti; 

3. Didinti mokslo tyrimų institutų finansavimą;
4. Tobulinti mokslo rezultatų vertinimo metodiką atsižvelgiant į Mokslo ir studijų įstatyme vals-

tybiniams socialinių mokslų tyrimų institutams apibrėžtą misiją, kad ji geriau atitiktų valstybės 
ekonominės, socialinės ir technologinės pažangos tikslus bei visuomenės lūkesčius dėl mokslo 
indėlio kuriant gerovės valstybę Lietuvoje;

5. Sukurti teisines ir finansines prielaidas aktyviam socialinių tyrimų institutuose sukurtų mokslo 
žinių naudojimui pagrindžiant viešosios politikos sprendimus bei užtikrinant, kad teisėkūros ini-
ciatyvos (įstatymų rengimas, priėmimas, keitimas) turėtų mokslinį pagrindimą, būtų atliekamas 
kvalifikuotas siūlomų priimti įstatymų ir jų pataisų poveikio vertinimas, kaštų ir naudos analizė.
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