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Jaunųjų profesionalų programa (JPP) „Kurk Lietuvai“ – 

pirmoji ir kol kas vienintelė profesinio tobulinimo ir gerosios 

užsienio praktikos pritaikymo programa Lietuvoje, kuri 

suteikia galimybę jauniems profesionalams savo žiniomis ir 

idėjomis prisidėti prie modernios Lietuvos ateities kūrimo. 



 
 

2 

ĮVADAS 

Ekonomiškai stipriose valstybėse aukštos kvalifikacijos specialistų migracija tarp šalių yra veiksminga priemonė, 

leidžianti spręsti opias žmogiškųjų išteklių stygiaus problemas, o talentingų specialistų pritraukimą ir išlaikymą skatinančios 

programos užima reikšmingą vietą šalies politikoje1.  

Lietuvos migracijos politikos gairėse numatyta, jog šalyje reikalinga „užtikrinti valstybės poreikius atitinkančią darbo 

jėgos pritraukimo politiką, kuri skatintų Lietuvos ūkio socialinę ir ekonominę plėtrą, inovacijų ir kapitalo pritraukimą, leistų 

lanksčiai reaguoti į darbo jėgos iš užsienio valstybių poreikį, nustatytų diferencijuotas šios darbo jėgos pritraukimo, atrankos, 

naudojimo schemas“2. Gairės numato atrankos principą, kuriuo remiantis turėtų būti „formuojama į Lietuvos darbo rinkos 

poreikių kaitą reaguojanti migracijos politika taip, kad valstybėje veiksmingai būtų užtikrinta kiekybinė ir kokybinė migracijos 

srautų ir darbo rinkos poreikių atitiktis, kad būtų prisidėta prie ūkio augimo ir konkurencingumo didėjimo“3. 

Lietuvoje yra neišnaudojamas imigracijos potencialas šalies ūkio plėtrai, nėra skiriamas dėmesys priemonėms, 

reikalingoms pritraukti į Lietuvą pridėtinę 

vertę padedančius sukurti aukštos 

kvalifikacijos specialistus, nėra suformuotos 

ir patvirtintos Lietuvos migracijos vizijos. 

Galiojanti Lietuvos migracijos politika visus į 

Lietuvą ketinančius atvykti imigrantus 

įvertina kaip potencialią grėsmę, galinčią 

neigiamai paveikti šalies saugumą4. 

PROTŲ NUTEKĖJIMO PROBLEMA 

Aukštos kvalifikacijos specialistų trūkumas, kurį lemia protų nutekėjimas, jau yra tapęs aktualia problema daugelyje 

Europos ir pasaulio šalių.5 Pasaulio konkurencingumo reitinge 2015 – 2016 (angl. Global Competitiveness Report 2015-2016)  

Lietuva užima 108-ąją vietą iš 140-ties valstybių pagal šalies gebėjimus išlaikyti talentus (2014-aisiais – 119 vieta iš 144 

valstybių) bei 116-ąją vietą iš 140-ties valstybių (2014-aisiais – 129 vieta iš 144 valstybių), pagal šalies gebėjimus pritraukti 

talentus6.  

Protų nutekėjimo problema yra neatsiejama nuo šalies gebėjimo pritraukti talentus ir 2015-ųjų metų IMD Pasaulio 

talentų tyrimo reitinge, kaip ir 2014-aisiais, yra vienas iš prasčiausiai vertinamų šalies kriterijų. IMD Pasaulio talentų tyrime 

2015 (angl. IMD World Talent Report 2015), analizuojančiame 61-oje pasaulio šalyse plėtojamas investicijas į gyventojų 

išsilavinimą ir darbuotojų ruošimą, gebėjimą pritraukti kvalifikuotus darbuotojus iš užsienio bei prisitaikymą prie darbo rinkos 

                                                                 
1 Milda Kniežaitė, 2015. „Apie migrantus ir tuos, kurie lieka“. 
2 LR Vyriausybė, 2014. Nutarimas dėl Lietuvos migracijos gairių patvirtinimo. 
3 LR Vyriausybė, 2014. Nutarimas dėl Lietuvos migracijos gairių patvirtinimo. 
4 Investuotojų forumas, 2015. „Dėl trečiųjų šalių specialistų ir įmonių vadovų imigracijos procedūrų”. 
5 Aušra Lėka, Rima Janužytė, Gabija Sabaliauskaitė, 2014. „Kodėl Lietuva – protų donorė, bet ne recipientė” 
6 The Global Competitiveness Report 2015–2016.  

TALENTŲ PRIRAUKIMO INICIATYVOS 

Global Lithuanian Leaders (GLL) ir Lietuvos pramonininkų konfederacijos 

organizuojama stažuočių įmonėse programa „Talentai Lietuvai“ skirta 

užsienyje studijas baigusiems lietuviams pritaikyti tarptautinę patirtį ir 

žinias inovatyviose gamybos ir paslaugų įmonėse Lietuvoje.  

Tarptautinės migracijos organizacijos projektas „Renkuosi Lietuvą“ – tai 

informacijos puslapis, skirtas pateikti svarbiausią informaciją, apie 

migracijos procedūras, gyvenimą ir laisvalaikį Lietuvoje. 
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poreikių, Lietuva 2015-aisiais, lyginant su 

praėjusiais metais, pakilo reitinge per 5 

pozicijas į 24-ąją vietą. Lietuvoje protų 

nutekėjimo problema yra ypač aktuali – 2015-

aisias, Lietuva užėmė 53-iąją vietą reitinge iš 

61-os valstybės pagal neigiamą protų 

nutekėjimo poveikį šalies ekonomikai (2014-

aisiais 54-oji vieta iš 61 valstybės7).  

Dėl protų nutekėjimo nukenčia ne tik 

dabartinė gyventojų karta, bet nukentės ir ateities kartos, kadangi sumažėjęs šalies ekonominis augimas atsiliepia pajamų 

augimui. Mažėjant dirbančiųjų skaičiui, mažėja socialinio draudimo einamasis finansavimas – dėl gyventojų senėjimo 

atsiranda finansinės įtampos pensijų ir kitų socialinių išmokų sistemose. Protų nutekėjimas turi labai neigiamą poveikį 

pereinamojo laikotarpio ekonomikos šalims, būtent tada, kai šalis patiria esminius ekonominius integracijos ir struktūrinius 

pokyčius8. Pasaulio talentų reitingas atskleidė, jog talentų pritraukimas ir protų nutekėjimas yra probleminės sritys Lietuvoje, 

inspiruojančios ieškoti sprendimų, pradėti formuoti šalies talentų pritraukimą skatinančią politiką ir pasirinkti tinkamiausias 

priemones, padėsiančias pritraukti ir išlaikyti aukštos kvalifikacijos specialistus Lietuvoje.  

AUKŠTOS KVALIFIKACIJOS DARBUOTOJŲ TRŪKUMO PROBLEMA 

Žmogiškojo kapitalo ataskaitoje 2015 (angl. The Human Capital Report 2015), iš 124-erių į vertinimą įtrauktų šalių, 

Lietuva pagal tai, ar paprasta šalyje rasti reikalingų kvalifikuotų darbuotojų, užima 87-tą vietą9 (2013-aisias – 87 vieta iš 122 

valstybių10.)  

2014-ųjų Sprinter tyrimo duomenimis, 69 proc. 

apklausoje dalyvavusių įmonių teigė veikloje stokojantys 

kvalifikuotų darbuotojų, o 59 proc. respondentų kvalifikuotų 

darbuotojų trūkumas užkerta kelią plėsti verslą11.  

Tačiau talentų arba aukštos kvalifikacijos specialistų 

trūkumas yra ne tik Lietuvos, tačiau globali problema. Remiantis 

Manpower Group 2015-aisiais atliktos 41 700 įmonių apklausos 

duomenimis, 2015-aisiais 38 proc. darbdavių susidūrė su 

                                                                 
7 IMD World Talent Report, 2014.  
8 Heckman J.J. Policines to Foster Human Capital. Joint Center for Poverty Research. (2000) 
9 The Human Capital Report, 2015.  
10 The Human Capital Report, 2013.  
11Investuotojų forumas, 2015. „Dėl trečiųjų šalių specialistų ir įmonių vadovų imigracijos procedūrų”. 

PAGRINDINĖS PROBLEMOS 

Viena iš pagrindinių problemų, kurią nurodo aukštos 

kvalifikacijos specialistai iš trečiųjų šalių, išreiškę 

norą dirbti ir gyventi Lietuvoje, yra galiojanti teisės 

akto nuostata, pagal kurią aukštojo mokslo diplomas 

yra privalomas dokumentas, įrodantis įgytą 

kvalifikaciją. Specialistų nuomone, teisės aktų 

pakeitimas, nereikalaujantis aukštojo mokslo 

diplomo kvalifikacijai patvirtinti, tačiau įrodymas 

turimos patirties konkrečioje srityje, leistų pritraukti 

platesnį profesijų ratą aukštos kvalifikacijos 

specialistų į Lietuvą. 

LIETUVIŲ POŽIŪRIS Į IMIGRANTUS 

Remiantis anksčiau darytų tyrimų rezultatais, Lietuvos gyventojai buvo 

gana neigiamai nusiteikę imigracijos ir imigrantų iš užsienio, ypač iš ne 

ES šalių, atžvilgiu, požiūris į užsieniečių investuotojų ir darbuotojų 

atvykimą ir apsigyvenimą Lietuvoje.  

Nepaisant to, 2014 pabaigoje TMO užsakymu atliktoje apklausoje, 

visuomenės požiūris į užsieniečius buvo labiau teigiamas nei neigiamas: 

39% atsakė, kad jų požiūris teigiamas arba labai teigiamas ir 35% išlaikė 

neutralias pozicijas.   
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sunkumais surasti reikalingų 

kompetencijų darbuotojų (2014-aisiais 

– 36 proc., 2009-aisiais – 30 proc.)12. 

Apklausa atskleidžia, kad per 

pastaruosius penkerius metus, visame 

pasaulyje įmonėms kiekvienais metais 

vis sunkiau surasti aukštos 

kvalifikacijos talentų, todėl 

konkurencija pasaulinėje talentų 

rinkoje tampa vis intensyvesnė.  

Aukštos kvalifikacijos 

specialistai šalyje pagerina šalies patrauklumą investicijoms. Atlikta investuotojų 

apklausa atskleidė, kad 41 proc. investuotojų, renkantis šalį investicijoms, 

svarbiausias apsisprendimą lemiantis veiksnys yra darbo jėgos išsilavinimas (23 

proc. šalies rinkos augimo potencialas, 22 proc. palanki verslo aplinka, 20 proc. 

infrastruktūra, 17 proc. užsienio rinkų prieinamumas, 14 proc. žemi kaštai)13.  

Nepaisant to, vien tik nuo 2011 – ųjų metų, kvalifikuotos darbo jėgos Lietuvoje 

sumažėjo per 10%, todėl, pasiūlos ir paklausos darbo rinkoje skirtumas tik išaugo. 

55 proc. jaunų žmonių dirba ne pagal savo išsilavinimą atitinkančiose srityse, taip 

tik apsunkindami darbo rinkos vystymąsi. „Eurostat“ prognozėmis, iki 2060 m. 

Lietuvoje liks tik apie 1,8 mln. gyventojų. Taip pat prognozuojama, kad po 

dešimtmečio gausiausią dirbančiųjų dalį sudarys 60–64 metų amžiaus žmonės. 

Dabar daugiausia darbo jėgos – 50–54 metų amžiaus grupėje14. Šie veiksniai 

lemia sunkumus, susidariusius investuotojams, norintiems plėsti savo veiklą. 

Danija apskaičiavo, kad 1000 pritrauktų bei išlaikytų studentų prie 

valstybės finansų prisidėtų apie 100 milijonų eurų per metus. Vidutinis atvykęs 

aukštos kvalifikacijos darbuotojas prisideda prie Danijos ekonomikos apie 

121,000 eurų. Tai yra akivaizdi ekonominė nauda šaliai15. 

Poreikis pritraukti talentus į Lietuvą yra susijęs su aukštos kvalifikacijos 

specialistų pasiūla šalyje. 2010-aisiais – 2014-aisiais su STEM sritimis (mokslas, 

technologijos, inžinerija ir matematika) susijusiuose verslo sektoriuose buvo 

sukurta 26,5 tūkst. 16  naujų darbo vietų, tačiau per šį laikotarpį studentų, 

                                                                 
12 Manpower, 2015. „2015 Talent Shortage Survey“.  
13 Financial Times Group, FDI Markets 2003-2015. 
14 Eurostat, 2015. 
15 Denmark Talent Retention Policy 2014. 
16 Lietuvos statistikos departamentas, 2015. 
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pasirinkusių studijuoti STEM dalykus, skaičius per tą patį 

laikotarpį sumažėjo daugiau nei 5 tūkstančiais17. Aukštos 

kvalifikacijos specialistų, su tarptautine patirtimi, poreikis 

nuolatos didėja. Vietinės atitinkamos kompetencijos 

specialistų trūkumas yra esminis veiksnys motyvuojantis 

darbdavius ieškoti darbuotojų užsienyje. 

MIGRACIJOS POLITIKOS VAIDMUO 

Kaip teigia „Verslo ir investicijų pritraukimo į 

Lietuvą: migracijos ir migracijos politikos vaidmens“ studija 

(2015), viena didžiausių problemų, su kuria Lietuvoje 

susiduria užsienio investuotojai, yra reikalingas 

kompetencijas turinčių darbuotojų atsivežimas į šalį.  

Sudėtingos imigracijos į šalį procedūros turi reikšmingos įtakos aukštos kvalifikacijos specialistų iš trečiųjų šalių 

apsisprendimui gyventi ir dirbti Lietuvoje.  Globalioje darbo rinkoje, aukštos kvalifikacijos darbuotojų paklausa yra aukšta 

daugelyje šalių, todėl specialistai gali rinktis tas šalis, kuriose visos sąlygos yra patraukliausios, tenkina jų poreikius. Deja, 

dažniausiai, tai – ne Lietuva. 

Nesiėmus šaliai būtinų priemonių, nukreiptų į aukštos kvalifikacijos specialistų pritraukimą į Lietuvą, atsilikimas nuo 

kitų Europos Sąjungos valstybių pradės didėti, o Lietuva taps neįgali pritraukti ir išlaikyti talentus, kurie bus labiau linkę rinktis 

kitas šalis, kuriose talentų pritraukimas yra laikomas viena iš prioritetinių šalies investicinės aplinkos gerinimą ir šalies 

konkurencingumą skatinančių veiklų.  

AUKŠTOS KVALIFIKACIJOS SPECIALISTŲ IŠ TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮDARBINIMAS NAUJAUSIAIS DUOMENIMIS 

Nuo 2015-ųjų sausio – rugsėjo mėn. priimta 59 sprendimai dėl užsieniečio turimos aukštos profesinės kvalifikacijos 

reikalaujančios darbo atitikties Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikiams (užsieniečiams, kurie Lietuvoje ketina dirbti 

pagal darbo sutartį, yra įgiję aukštą profesinę kvalifikaciją bei kuriems numatyta mokėti 

darbo užmokestį, ne mažesnį nei du Lietuvos statistikos departamento paskutinio 

paskelbto šalies ūkio vidutinio mėnesio bruto darbo užmokesčio dydžiai). Daugiausiai 

užsieniečių iš trečiųjų šalių 

yra įdarbinama 

didžiuosiuose šalies 

miestuose – daugiau nei 87 

procentai visų leidimų ir 

                                                                 
17 Išvados ir rekomendacijos. IAC 2015. 

MIGRACIJOS POLITIKA LIETUVOJE  

Migracijos politikos formavimas ir įgyvendinimas Lietuvoje 

yra atliekamas LR Vidaus reikalų ministerijos veiklos 

kontekste, kuriame imigracija yra vertinama remiantis 

nacionalinio saugumo aspektais, tačiau nėra skiriamas 

dėmesys ekonominės imigracijos politikai.  

LR socialinės apsaugos ir darbo ministerija siekia 

apsaugoti vietinių Lietuvos darbuotojų interesus. Šalyje 

galiojantis teisinis imigracijos procesų reguliavimas 

daugiausiai yra orientuotas užtikrinti šalies nacionalinį 

saugumą ir apsaugoti vietinius darbuotojus darbo rinkoje. 

Šalyje nėra organizacijos ir specialios, aktyviai 

įgyvendinamos programos, skirtos pritraukti į talentus į 

Lietuvą. 

4 pav. Visų aukštos atvykusiųjų kvalifikacijos 

specialistų iš trečiųjų šalių 

5 pav. Užsieniečių iš trečiųjų šalių įdarbinimas 

didžiuosiuose miestuose 
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sprendimų išduoti leidimus gyventi ir dirbti Lietuvoje išduota Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje. 

Lietuvos darbo biržos duomenimis, didžiausias įsidarbinimo galimybes 2015-ųjų sausio – rugsėjo mėn. turėjo IT srities 

specialistai, reklamos ir rinkodaros specialistai, gydytojai specialistai, pardavimo atstovai, statybos vadovai, mechanikos 

inžinerijos technikai, matematikai ir statistikai 18 . Lietuvoje per 2015-ųjų sausio – rugsėjo mėnesius išduoti aukštos 

kvalifikacijos specialistams iš aštuonių šalių: daugiausiai – 52 proc. visų leidimų – Ukrainos piliečiams, 22 proc. Baltarusijos 

piliečiams, 16 proc. Rusijos federacijos piliečiams19. 

Aukštos kvalifikacijos specialistų iš trečiųjų šalių įdarbinimą Lietuvoje iliustruojanti statistika atskleidžia, kad Lietuva 

nėra patraukli šalis talentams – per mėnesį į šalį gyventi ir dirbti vidutiniškai persikelia vos 6 aukštos kvalifikacijos specialistai 

iš trečiųjų šalių. Lietuvoje, dėl sudėtingų migracijos procedūrų, dažnai yra nepakankamai gerai išnaudojamas geografiškai 

nedaug nutolusių šalių žmogiškųjų išteklių potencialas. 

AUKŠTOS KVALIFIKACIJOS SPECIALISTŲ PASIŪLA PAGAL Lietuva2030 STRATEGIJĄ 

Strategija Lietuva2030 – valstybės pažangos strategija teigia, jog vienas iš pagrindinių vizijos įgyvendinimo rodiklių 

yra „Pasaulio konkurencingumo indeksas“, sudaromas Pasaulio ekonomikos forumo kiekvienais metais. Strategijos tikslas – 

iki 2020-ųjų būti ne žemiau Europos Sąjungos vidurkio, o iki 2030-ųjų ne žemiau kaip 5-oje vietoje. „Pasaulio  

konkurencingumo indeksas“ yra sudarytas iš 12-os indikatorių ir jo sudedamųjų dalių. Vienos didžiausių problemų 

sudedamosiose dalyse yra talentų pritraukimo ir 

išlaikymo kategorijos, kuriose Lietuva 2015 – 2016 

metų indekse buvo atitinkamai 116 – oje ir 108 – oje 

vietose20.  

Kaip teigia Valstybės pažangos strategija 

Lietuva2030 – siekdami sparčios pažangos privalome 

sutelkti pastangas ir įgyvendinti pokyčius 

svarbiausioms sumanios ekonomikos vystymo 

kryptimis. Kaip vienas iš lūkesčių – sukurta 

palankiausia verslumui aplinka Šiaurės – Baltijos 

regione. Taip pat vienas iš rodiklių strategijoje yra 

aukštai kvalifikuotos darbo jėgos pagal žinių lygį 

pasiūla šalyje, pagal kurį 2010-aisiais Lietuva buvo 27 

vietoje iš Europos Sąjungos šalių. Pagal Lietuva2030 dokumentą, strategijos tikslas yra 2020-aisiais būti ne žemiau ES vidurkio, 

o 2030-aisiais ne žemiau nei 10 – oje vietoje vadovaujantis Europos Komisijos vertinimais.  

Kad pasiekti strategijoje užsibrėžtus tikslus, būtina atsižvelgti į anksčiau išvardintus su aukštos kvalifikacijos 

specialistų trūkumu susijusius rodiklius. Esant protų nutekėjimo problemoms, užsienio talentų nepakankamumui bei 

                                                                 
18 Lietuvos darbo birža, 2015. „Darbo rinkos tendencijos 2015 m. sausio – rugsėjo mėn.“. 
19 Lietuvos darbo birža, 2015. „Darbo rinkos tendencijos 2015 m. sausio – rugsėjo mėn.“. 
20 The Global Competitiveness Report 2015–2016. 

INVESTICIJŲ SKAITINIMO IR PRAMONĖS PLĖTROS PROGRAMA 

2014 – 2020 M. 

Trečiasis investicijų skatinimo ir pramonės plėtros 2014 – 2020 metų 

programos tikslas yra aprūpinti Lietuvos verslą konkurencingais 

žmogiškaisiais ištekliais.  

Investicijų skatinimo ir pramonės plėtros programoje pristatyta idėja 

apie vidutinės trukmės žmogiškųjų išteklių prognozavimo sistemą, 

kuri leistų nustatyti svarbiausius potencialius darbo jėgos pasiūlos ir 

paklausos neatitikimus darbo rinkoje bei  leistų identifikuoti, kurios 

aukštos kvalifikacijos specialistų profesijos ateinančiais laikotarpiais 

turėtų būti vertinamos kaip prioritetinės. 

Nuo 2013-ųjų metų LR ūkio ministerija įgyvendina projektą ZIPS, 

kurio tikslas sukurti sistemą, leidžiančią stebėti ir prognozuoti 

žmogiškųjų išteklių pasiūlos ir paklausos kryptis. 
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„pasigaminamų“ specialistų trūkumui Lietuvoje sumažės gamybos veiksnių naudojimas, t.y. bus pažeistas darbo 

organizavimas, augs nekvalifikuotų asmenų nedarbas, didės įtampa nekvalifikuotos darbo jėgos rinkoje, gamybos apimtys ir 

pajamos vienam gyventojui mažės, be to, gali padidėti Lietuvos socialinės atskirties dydis ir jos intensyvumas21. Tam, kad 

pradėti spręsti šias problemas būtinas glaudus ryšys tarp skirtingų ministerijų (ypač Ūkio, Finansų, Švietimo, Socialinės 

apsaugos ir darbo) įgyvendinamų programų. Įvertinus padėtį, būtina parengti valstybinę programą, kuri numatytų teisines, 

administracines ir ekonomines priemones skatinančias probleminių sričių specialistus atvykti, sugrįžti bei likti Lietuvoje. 

IŠVADOS 

Lietuvoje protų nutekėjimo problema yra viena iš svarbiausių iššūkių žmogiškųjų išteklių srityje. Protus 

eksportuojančiose šalyse dėl protų nutekėjimo netenkama aukščiausio lygio specialistų, todėl mažėja šalies ekonominis, 

inovacinis, konkurencinis potencialas. Protus importuojančiose šalyse, priešingai, didėja aukštos kvalifikacijos darbo jėgos 

kiekis, gerėja šalies gebėjimas konkuruoti globalioje rinkoje. Talentų pritraukimo politika Lietuvoje inspiruotų pokyčius protų 

nutekėjimo srityje ir užtikrintų, jog Lietuva ateityje turėtų visas galimybes iš protus eksportuojančios valstybės tapti protus 

importuojančia valstybe. 

Aukštos kvalifikacijos specialistų trūkumas šalyje neigiamai veikia šalies patrauklumą investicijoms ir šalies įmonių 

plėtros planus. Šiandieninis skirtumas tarp aukštos kvalifikacijos specialistų paklausos ir pasiūlos ir darbingo amžiaus žmonių 

poslinkis link pensinio amžiaus inspiruoja imtis priemonių, padėsiančių kompensuoti aukštos kvalifikacijos specialistų trūkumą 

Lietuvoje dabar bei užsitikrinti mažesnį darbo jėgos senėjimą ateityje.  

Sudėtingos ir nekonkurencingos imigracijos procedūros turi reikšmingos įtakos talentų iš trečiųjų šalių 

apsisprendimui gyventi ir dirbti Lietuvoje. Globalioje darbo rinkoje aukštos kvalifikacijos specialistų paklausa yra aukšta 

daugelyje šalių, todėl specialistai gali rinktis tas šalis, kuriose visos sąlygos geriausiai patenkina poreikius. Deja, dažniausiai – 

tai ne Lietuva.  

Valstybės pažangos strategijoje Lietuva2030 patvirtinta, jog šalyje reikia užtikrinti kvalifikuotos darbo jėgos pagal 

žinių lygį pasiūlą šalyje. Pažangos strategijoje išskiriama ilgalaikė grėsmė – kvalifikuotos darbo jėgos bei kompetencijų 

paklausos ir pasiūlos atotrūkis. Tai ateityje sukurs barjerą šalies galimybei konkuruoti tarptautinėje rinkoje. Lietuva2030 

numatyta, kad sumani imigracijos politika turi būti orientuota pritraukti talentus iš užsienio šalių bei susigrąžinti Lietuvos 

diasporą į Lietuvą. 

Lietuvoje, priešingai nei kitose išsivysčiusiose šalyse, vis dar nėra išnaudojama imigracijos procesų nauda šalies 

ekonomikai, stinga programų ir priemonių, kuriomis naudojantis pavyktų pritraukti reikalingus aukštos kvalifikacijos 

specialistus į šalį, nėra organizacijos, atsakingos už aktyvų talentų pritraukimą. Aukštos kvalifikacijos talentų pritraukimą į 

Lietuvą skatinanti politika ne tik padėtų spręsti šiandienines problemas, bet ir padėtų šaliai ateityje užsitikrinti konkurencinį 

pranašumą prieš kitas šalis. 

                                                                 
21 Vilniaus pedagoginis universitetas, 2007. Protų nutekėjimas iš Lietuvos: Valstybės tarnautojų požiūris. 

 


