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REKOMENDACIJŲ KRYPTYS: KAIP PRITRAUKTI TALENTUS Į LIETUVĄ? 

Remiantis gerųjų užsienio praktikų analizės duomenimis, pasiūlymai talentams į Lietuvą pritraukti gali būti 

suskirstyti į keturias kryptis, kurios sudaro Lietuvos talentų ekosistemą: sujungti, susigrąžinti, pritraukti ir 

ugdyti. 

Pirmas talentų ekosistemos elementas yra sujungti visas šalyje vykdomas veiklas, skirtas talentams pritraukti: 

turėtų būti viena atsakinga institucija arba padalinys jau esamoje institucijoje. Institucija administruotų 

informacinį, šalies darbo rinkos patrauklumą reprezentuojantį tinklalapį, koordinuotų veiklas ir programas, 

užtikrinančias talentų pritraukimą, susigrąžinimą, išlaikymą šalyje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ne mažiau svarbus talentų ekosistemos elementas – susigrąžinti iš Lietuvos išvykusius talentus atgal į gimtąją 

šalį – atskleisti teigiamus pokyčius šalies darbo rinkoje, paskatinti realizuoti naujas idėjas, o taipogi, įtraukti 

šalies diplomatines atstovybes užsienyje ir šalies verslo atstovus į projektus, kurių tikslas susigrąžinti iš 

Lietuvos išvykusius specialistus. 

Trečiasis ekosistemos elementas – pritraukti aukštos kvalifikacijos specialistus iš užsienio šalių: informuoti 

apie Lietuvos darbo rinkoje esančias galimybes, supaprastinti migracijos procedūras aukštos kvalifikacijos 

specialistams ir tyrėjams, padėti talentų sutuoktiniams įsilieti į Lietuvos darbo rinką ir įsitraukti į socialinį 

gyvenimą.  

Ketvirtasis – paskutinysis – ekosistemos elementas, yra siekti ugdyti tarptautinius studentus, jaunuosius 

talentus Lietuvoje ir išlaikyti juos studijoms pasibaigus. 
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 REKOMENDACIJŲ SANTRAUKA  

1. SUJUNGTI 
Trūkstamų aukštos kvalifikacijos specialistų paklausos 

prognozavimas, institucija talentams pritraukti, informacinė 

platforma ir visuomenės nuomonės formavimas. 

 Prognozuoti aukštos kvalifikacijos specialistų poreikį 
trumpuoju ir ilguoju laikotarpiais ir viešai komunikuoti 
apie Lietuvoje trūkstamų profesijų specialistus. 

 Užtikrinti „vieno langelio principą“: įsteigti naują 
instituciją prie LR Ūkio ministerijos arba padalinį jau 
esamoje institucijoje. 

 Sukurti tinklalapį, kuriame būtų pateikta visa aktuali 
informacija Lietuvos ir užsienio aukštos kvalifikacijos 
specialistams susigrąžinti ir pritraukti, pasitelkus 
skirtingas rinkodaros žinutes pagal tikslinę auditoriją. 

 Skleisti sugrįžusių ir atvykusių specialistų sėkmės 
istorijas Lietuvoje, kurios padėtų formuoti teigiamą 
visuomenės nuomonę apie iš užsienio sugrįžusius 
lietuvius ir į Lietuvą atvykusius specialistus iš užsienio 
šalių. 

 Parengti projektą, kuris padidintų Lietuvos visuomenės 
susidomėjimą, įsitraukimą į veiklas, kurios siekia 
susigrąžinti užsienio lietuvius atgal į Lietuvą. 

2. SUSIGRĄŽINTI 
Lietuvos aukštos kvalifikacijos specialistų susigrąžinimas iš 

užsienio šalių atgal į Lietuvą. 

 Didinti darbo rinkos galimybių Lietuvoje žinomumą: 
pristatyti darbą TUI įmonėse, Lietuvos įmonėse, 
alternatyvas kurti savo verslą, socialinį verslą, steigti 
startuolius. 

 Komunikuoti apie bendrą šalies ekonominę situaciją, 
pasitelkus naujus komunikacijos kanalus: įtraukti 
lietuvių bendruomenes užsienyje, socialinius tinklus. 

 Siūloma parengti projektą talentams susigrąžinti: 

įtraukti Lietuvos diplomatines atstovybes užsienyje ir 

verslo atstovus į projekto įgyvendinimą. 

 Siūloma kurti profesionalų tinklus ir palaikyti ryšius 
su šiais Lietuvos aukštos kvalifikacijos specialistų ir 
tyrėjų tinklais užsienio šalyse. 

 

 

3. PRITRAUKTI 
Aukštos kvalifikacijos specialistų iš užsienio šalių pritraukimas į 

Lietuvą. 

 Atskleisti karjeros Lietuvos darbo rinkoje privalumus 
užsienio aukštos kvalifikacijos specialistams. 

 Siūloma atleisti į Lietuvą atvykusius tyrėjus nuo dalies 
Sodros mokesčių. 

 Siūloma įteisinti „talentų vizą“ aukštos kvalifikacijos 
specialistams, įtrauktiems į trūkstamų aukštos 
kvalifikacijos specialistų sąrašą. 

 Siūloma sukurti ir įgyvendinti programą, kuri padėtų 
Lietuvoje dirbančių talentų sutuoktiniams ar 
partneriams įsitraukti į šalies darbo rinką. 

4. UGDYTI 
Tarptautinių studentų ugdymas, integracija ir išlaikymas, 
įsidarbinimas Lietuvoje. 

 Siūloma siekti pritraukti didesnį skaičių tarptautinių 
studentų rinktis studijas Lietuvoje: sudaryti sąlygas 
užsienio studentams pretenduoti į valstybės 
finansuojamas vietas studijų programose, 
dėstomose lietuvių kalba; sukurti centralizuotą 
dokumentų pateikimo sistemą; plačiau teikti 
informaciją apie studijas Lietuvoje. 

 Siūloma siekti  pritraukti daugiau užsienio dėstytojų, 
pasaulinio lygio mokslininkų, menininkų, praktikų 
dėstyti Lietuvos universitetuose ilgalaikių vizitų 
metu. 

 Siūloma didinti lietuvių kalbos kursų populiarumą 
užsienio studentams arba sukurti neformalią lietuvių 
kalbos studijų programą. 

 Siūloma sumažinti administracinę naštą 
darbdaviams, įdarbinantiems užsienio studentus 
studijų metu. 

 Siūloma sudaryti sąlygas užsienio studentams po 
studijų pasilikti Lietuvoje ir ieškotis darbo 6 mėn., 
nereikalaujant už absolventą laiduoti. 
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1. SUJUNGTI 
Trūkstamų aukštos kvalifikacijos specialistų paklausos prognozavimas, institucija talentams pritraukti, 

informacinė platforma ir visuomenės nuomonės formavimas. 

1.1. Prognozuoti aukštos kvalifikacijos specialistų poreikį ir komunikuoti apie Lietuvoje 
trūkstamų profesijų specialistus. 

Problematika. Projekte atlikta užsienio šalių gerųjų praktikų analizė atskleidė, kad keturios iš penkių 

analizuotų šalių (Danija, Singapūras, Naujoji Zelandija, Airija) yra pasitvirtinę viešai prieinamus trūkstamų 

specialybių sąrašus. Pavyzdžiui, Naujojoje Zelandijoje imigracijos procedūros yra paremtos taškų sistema, o 

daugiau skiriama tiems aukštos kvalifikacijos specialistams, kurių profesija yra įtraukta į valstybės patvirtintą 

reikalingų specialistų sąrašą. Svarbus aspektas, jog tikslinga prognozuoti specialistų paklausą trumpuoju 

laikotarpiu (1 metų) ir ilguoju laikotarpiu (5 metų). Lietuvoje dar nėra sudarytas ir patvirtintas sąrašas 

specialistų, kurių trūkumą šalis pajus trumpuoju ir ilguoju laikotarpiais. 

Sprendimas. Siūloma nustatyti sąrašą, kuriame atsispindėtų trūkstamų specialybių kiekis ir sektorius. 

Sąrašas turėtų būti sudaromas remiantis Nacionalinės žmogiškųjų išteklių stebėsenos informacija ir 

atsižvelgus į profesinių asociacijų pateiktus duomenis bei būti viešai prieinamas.  

Siūlomas vykdytojas. LR Ūkio ministerija. 

1.2. Užtikrinti „vieno langelio“ principą: įsteigti naują instituciją prie LR Ūkio ministerijos 
arba atskirą padalinį jau esamoje institucijoje. 

Problematika. Sėkmingiausiai talentus pritraukia šalys, kuriose aukštos kvalifikacijos pritraukimą ir išlaikymą 

koordinuoja viena atsakinga institucija (pvz.: Danija, Singapūras, Naujoji Zelandija). Talentų politiką 

įgyvendinančios institucijos dažniausiai yra pavaldžios Ekonomikos, Žmogiškųjų išteklių ministerijoms, 

Migracijos departamentui arba įsikūrusios institucijose, kurios funkcijomis atitinka VšĮ „Investuok Lietuvoje“ 

atliekamas veiklas. Lietuvoje nėra vienos institucijos ar atskiro padalinio jau esamoje institucijoje, kurios 

pagrindinis tikslas būtų talentų pritraukimas, susigrąžinimas ir išlaikymas šalyje. 

Sprendimas. Siūloma įsteigti naują instituciją prie LR Ūkio ministerijos arba atskirą padalinį jau esamoje 

institucijoje, kurios funkcijos būtų: koordinuoti, administruoti talentų pritraukimą skatinantį informacinį 

tinklalapį, užtikrinti verslo ir valstybinių institucijų bendradarbiavimą, apjungti šalyje vykstančias atskiras 

talentų pritraukimą ir integraciją skatinančias programas. 

Siūlomas vykdytojas. LR Ūkio ministerija. 

1.3. Sukurti tinklalapį, kuriame būtų pateikta visa aktuali informacija Lietuvos ir užsienio 
aukštos kvalifikacijos specialistams susigrąžinti ir pritraukti.  

Problematika. Užsienio šalių praktikos analizė atskleidė, kad visos analizuotos šalys turi specialius talentams 

į šalį pritraukti skirtus tinklalapius. Tinklalapiuose talentus pritraukti stengiamasi tiek vertikaliai (išimtinai 

vienos srities specialistus, pvz.: informacinių technologijų), tiek horizontaliai (platus reikalingų specialistų 

spektras). Lietuvoje nėra informacinės platformos, kuri pristatytų Lietuvą kaip darbui ir karjeros galimybėms 
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patrauklią šalį ir suteiktų visą reikalingą informaciją apie darbo pasiūlymus ir gyvenimą šalyje vienoje vietoje, 

struktūruotai ir paprastai. 

Sprendimas. Siūloma sukurti informacinį tinklalapį, kuris aukštos kvalifikacijos specialistą sudomintų 

(skiltis „Kodėl Lietuva?”), informuotų apie karjerą šalies įmonėse (skiltis „Darbas Lietuvoje”) ir įtikintų, kad 

Lietuva yra geriausia vieta gyventi (skiltis „Gyvenimas Lietuvoje”). Tinklalapyje tikslinga pateikti aktualią 

informaciją apie Lietuvą, šalies darbo rinką ir darbo galimybės aukštos kvalifikacijos specialistams bei apie 

kitas jau veikiančias programas, skirtas susigrąžinti užsienio lietuvius ar pritraukti lietuvių kilmės studentus 

stažuotis Lietuvoje. 

Siūlomas vykdytojas. Nauja institucija arba padalinys esamoje institucijoje. 

1.4. Viešinti sugrįžusių ir atvykusių specialistų sėkmės istorijas Lietuvoje, kurios padėtų 
formuoti teigiamą visuomenės nuomonę apie iš užsienio sugrįžusius lietuvius ir į 
Lietuvą atvykusius specialistus iš užsienio šalių.  

Problematika. Lietuvos gyventojai yra neigiamai nusistatę prieš darbo migrantus iš kitų valstybių, ypač 

atvykusius ne iš Europos Sąjungos šalių. Didžioji dalis šalies gyventojų pritaria imigrantams priskiriamoms 

neigiamoms savybėms, ir tik nedaugelis įvertina galimą imigracijos naudą ar yra susirūpinę migrantų socialine 

integracija šalyje. Labiausiai paplitusi nuomonė, kad migrantai yra pigi darbo jėga, kuri išstums lietuvius iš 

darbo rinkos, užims jų darbo vietas. Viena dažniausių viešojoje erdvėje išreikštų baimių yra tai, kad imigrantai 

yra didžiulė grėsmė lietuvybės išlaikymui1.  

Beveik kas antras Lietuvos gyventojas neabejoja (44,20 proc.), kad į gimtąją šalį grįžta tik tiek tautiečiai, 

kuriems užsienyje nepasisekė. Šalies darbdavių nuomonė apie grįžusius migrantus dar kategoriškesnė – 22,80 

proc. „visiškai pritaria“, o 35,80 proc. „greičiau pritaria nei nepritaria“ teiginiui, kad į Lietuvą sugrįžta 

specialistai, kuriems nepavyko įsitvirtinti  užsienyje2. 

Sprendimas. Siūloma skleisti užsienio talentų sėkmės istorijas Lietuvoje, komunikuoti apie projektų, kurių 

tikslas susigrąžinti lietuvių specialistus, rezultatus ir pritrauktų užsienio specialistų atnešamą naudą 

valstybei, visuomenės multikultūriškumą ir tobulėjimą, gebėjimą dalintis patirtimis ir kontaktais bei 

pristatyti sėkmingai Lietuvoje įsikūrusių specialistų istorijas. 

Siūlomas vykdytojas. Nauja institucija arba padalinys esamoje institucijoje. 

1.5. Parengti projektą, kuris padidintų Lietuvos visuomenės susidomėjimą, įsitraukimą į 
veiklas, kurios siekia susigrąžinti užsienio lietuvius atgal į Lietuvą. 

Problematika. Nors Lietuvoje galime pasidžiaugti turintys programų, kurių tikslas – sugrąžinti specialistus iš 

užsienio į viešojo sektoriaus įstaigas suteikti studentams progą stažuotis didžiosiose šalies įmonėse, tačiau 

programų žinomumas nedidelis, o požiūris į sugrįžusius darbuotojus tebėra skeptiškas. Neigiamos nuostatos 

                                                           
1 Tarptautinė migracijos organizacija (2010). Lietuvos gyventojų požiūris į imigraciją ir darbo imigrantus. 
2 D. Žvalionytė (2014). Grįžusių migrantų integracija kilmės šalies darbo rinkoje: Lietuvos atvejo analizė. 
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lemia tai, kad daugiau nei 40,00 proc. žmonių, pamėginę grįžti ir tęsti karjerą Lietuvoje visuomenėje 

nebesijaučia pilnavertiškai ir galiausiai pakartotinai emigruoja. 

Sprendimas. Airijoje pagal šalies 2015 m. patvirtintą diasporos sugrąžinimo į šalį programą (angl. Global Irish: 

Ireland‘s Diaspora Policy3), patvirtinta priemonė, kuriai skirtas 350 000 EUR biudžetas. Programos tikslas yra 

paskatinti visuomenę siūlyti idėjas ir įgyvendinti projektus, kurie skirti sugrąžinti atgal į šalį išvykusius 

tautiečius. Kiekvieno projekto biudžetas sudaro 20 000 EUR, iš kurių ne mažiau nei 25,00 proc. idėjos autorius 

skiria iš nuosavų lėšų4 5. Visuomenės įtraukimas į projektus, siekiančius susigrąžinti užsienyje gyvenančius 

lietuvius padėtų didinti temos žinomumą ir aktualumą, sutelkti visuomenę siekti bendrų tikslų, pažvelgti į 

problemą skirtingais aspektais, atskleisti, jog užsienio lietuviai gimtoje šalyje bus priimti ir laukti. Siūloma 

pritaikyti Airijos parengtą užsienyje gyvenantiems airiams susigrąžinti skirtą programą Lietuvoje. 

Siūlomas vykdytojas. LR Užsienio reikalų ministerija. 
  

                                                           
3 Department of Foreign Affairs and Trade (2015). Global Irish. Ireland‘s Diaspora Policy.  
4 Office of the Minister For Diaspora Affairs (2015). Local Diaspora Toolkit. 
5 Department of the Taoiseach (2016). Minister for Diaspora Affairs Launches Local Diaspora Strategy Development Fund and Local Diaspora 
Engagement Fund. 
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2. SUSIGRĄŽINTI 
Lietuvos aukštos kvalifikacijos specialistų susigrąžinimas iš užsienio šalių atgal į Lietuvą. 

2.1. Pristatyti užsienyje gyvenantiems Lietuvos specialistams profesines perspektyvas 
Lietuvoje.  

2.1.1. Atskleisti galimybes siekti tarptautinės karjeros Lietuvoje. 

Problematika. Aukštos kvalifikacijos specialistams, dažniausiai, ne finansinės priežastys yra lemiamos 

pradėjus svarstyti apie emigraciją, kadangi jie jaučiasi sąlyginai saugūs savo valstybėje. Specialistams 

migracija – priemonė kelti kvalifikaciją, tobulėti profesinėje srityje, siekti karjeros. Dažnai aukštos 

kvalifikacijos specialistai išvyksta į užsienį kuomet nemato būdų realizuoti save Lietuvoje, praranda tikėjimą 

ateities perspektyvomis6. 

Sprendimas. Išnaudoti pasaulyje žinomų tarptautinių įmonių pripažinimą ir informuoti apie karjeros ir 

savirealizacijos galimybes Lietuvoje. Rekomenduojama, pasitelkus naujai sukurtą tinklalapį, suteikti 

aktualiausią informaciją apie tiesioginių užsienio investicijų (TUI) įmonėse esančias laisvas darbo vietas, 

galimybes siekti tarptautinės karjeros neišvykus iš Lietuvos,  įmonių vidinę kultūrą, darbo sąlygas. 

Siūlomas vykdytojas. Nauja institucija arba padalinys esamoje institucijoje. 

2.1.2. Atskleisti galimybes siekti karjeros Lietuvos kapitalo įmonėse ir būdus pradėti savo verslą. 

Problematika. Iš Lietuvos išvykusieji specialistai, priėmę sprendimą grįžti į Lietuvą, yra labiau linkę įsikurti 

gimtuosiuose miestuose arba regionuose, nei persikelti į šalies sostinę ar didžiuosius miestus, kuriuose 

ekonominės perspektyvos paprastai yra geresnės (14,70 proc. respondentų sugrįžę į Lietuvą persikėlė gyventi 

Vilniuje, o 27,90 proc. sugrįžo į itin mažus miestelius, iki 2 000 gyventojų)7. 

Sprendimas. Todėl siūloma naujai sukurtame tinklalapyje teikti informaciją apie karjeros galimybes 

Lietuvos kapitalo įmonėse, sąlygas steigti startuolius Lietuvoje (pvz.: kartu su Startup Lithuania), sąlygas ir 

procedūras naujoms įmonėms įsteigti (pvz.: kartu su Verslo vartais), alternatyvas steigti socialinį verslą 

(pvz.: nuoroda į Socialinio verslo gidą). 

Siūlomas vykdytojas. Nauja institucija arba padalinys esamoje institucijoje. 

2.2. Dalintis sugrįžusių tautiečių sėkmės istorijomis ir gerosiomis patirtimis Lietuvoje. 

Problematika.  Nors net 87,00 proc. Lietuvos gyventojų į Lietuvą grįžusius migrantus vertina palankiai, tačiau 

netgi daugiau nei 44,00 proc. gyventojų mano, kad į Lietuvą grįžta tie migrantai, kuriems užsienyje 

nepasisekė. Grįžimas į gimtąją šalį dažnai vertinamas kaip nesugebėjimas prisitaikyti naujoje aplinkoje, ši 

nuomonė ypač būdinga Lietuvos darbdaviams – daugiau nei 58,00 proc. darbdavių grįžimas iš emigracijos 

asocijuojasi su nesėkme8. 

Sprendimas. Siūloma naujai sukurtame tinklalapyje ne tik pristatyti karjeros perspektyvas Lietuvoje, bet ir 

viešinti sugrįžusių į Lietuvą specialistų sėkmės istorijas, informaciją pateikus skirtingais aspektais: karjeros 

                                                           
6N. Valavičienė (2015). Lietuvos fizinių ir technologijos mokslų specialistų tarptautinė migracija. 
7 D. Žvalionytė (2014). Grįžusių migrantų integracija kilmės šalies darbo rinkoje: Lietuvos atvejo analizė. 
8 D. Žvalionytė (2015). Migracijos patirtis – pranašumas ar trūkumas Lietuvos darbo rinkoje?  
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sėkmė, įmonės vidinės kultūros pristatymas, multikultūrinės darbo aplinkos nauda asmenybei augti ir 

profesiniams įgūdžiams tobulinti, pasitenkinimas gyvenimo sąlygomis Lietuvoje. Ateityje tikslinga plėsti 

sėkmės istorijų spektrą ir įtraukti tyrėjų, mokslininkų, menininkų, sportininkų, visuomenės veikėjų sėkmės 

istorijas. 

Siūlomas vykdytojas. Nauja institucija arba padalinys esamoje institucijoje. 

2.3. Parengti projektą talentams susigrąžinti: įtraukti Lietuvos diplomatines atstovybes 
užsienyje ir šalies verslo atstovus. 

Problematika. Užsienyje dirbančių lietuvių ir aukštos kvalifikacijos specialistų užsieniečių apklausa atskleidė, 

kad užsienyje gyvenantys specialistai, pradėję svarstyti apie grįžimą į Lietuvą, dėl informacijos pirmiausiai 

kreiptųsi į Lietuvos diplomatinę atstovybę užsienio šalyje. Todėl Lietuvos atstovybės užsienyje gali tapti 

vertingais partneriais, kurie skleistų informaciją apie iniciatyvas, siekiančias pritraukti talentus į šalį. 

Sprendimas. Sujungti šalies diplomatines atstovybes užsienyje ir verslą Lietuvoje, kuris susiduria su aukštos 

kvalifikacijos darbuotojų stygiaus problema. Siūloma organizuoti kviestinius susitikimus, informacinius, 

renginius, pristatymus kartu su verslo atstovais tikslinių šalių diplomatinėse atstovybėse (2014 m. 

statistiniais duomenimis, daugiausiai emigravusiųjų lietuvių pagal būsimą emigracijos valstybę yra susitelkę 

Jungtinėje Karalystėje, Airijoje, Vokietijoje, Norvegijoje ir Rusijoje), kuriuose įmonės tiesiogiai pristatytų 

karjeros galimybes Lietuvoje, suteiktų reikalingą informaciją, galėtų užmegzti kontaktus su lietuvių kilmės 

specialistais, dirbančiais užsienio šalyse, pvz.: paslaugų centrui reikalingas specialistas, kalbantis norvegų 

kalba, todėl įmonei vertėtų vykti į renginį diplomatinėje atstovybėje Norvegijoje. Vienas iš LR Užsienio reikalų 

ministerijos uždavinių ir funkcijų, numatytų LR Vyriausybės nutarime dėl Lietuvos Respublikos Užsienio 

reikalų ministerijos nuostatų patvirtinimo“ yra „6.6.9. informuoja ir konsultuoja užsienio lietuvius grįžimo į 

Tėvynę ir integracijos į Lietuvos politinį, ekonominį, socialinį ir kultūrinį gyvenimą klausimais;“. Tikslinga 

parengti projektą, kuris per LR Užsienio reikalų ministerijos informacijos, konsultacijų ir pagalbos 

integracijai užsienio lietuviams į Lietuvos ekonominį gyvenimą funkciją, užtikrintų diplomatinių atstovybių 

įsitraukimą, platinant informaciją apie Lietuvos Respublikos ekonominę padėtį (ekonominę situaciją, 

įmonių plėtrą ir karjerą jose) (pagal Lietuvos Respublikos diplomatinės tarnybos įstatymas, 9 str. 

„Diplomatinės atstovybės ir konsulinės įstaigos funkcijos“, 7. „platina informaciją apie Lietuvos Respubliką, 

jos politinę, socialinę ir ekonominę padėtį, kultūrą, papročius ir tradicijas;”.) 

Siūlomas vykdytojas. LR Užsienio reikalų ministerija, nauja institucija arba padalinys esamoje institucijoje. 

2.4. Suteikti informaciją apie patrauklią darbo rinkos situaciją ir ekonominę padėtį 
Lietuvoje, pasitelkus naujus komunikacijos kanalus. 

Problematika. Daugiau nei 57,00 proc. apklaustų iš Lietuvos emigravusių asmenų (57,60 proc.) emigruoti 

paskatino ekonominiai motyvai (t.y. palyginti mažas darbo užmokestis, aukštas nedarbo lygis, bloga 

ekonominė situacija Lietuvoje). Apklausa atskleidė, kad Lietuvoje ilgą laiko tarpą nebegyvenantys tautiečiai, 
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nors ir palaiko socialinius ryšius su šalyje pasilikusiais artimaisiais, visgi yra atitolę nuo šalies aktualijų, 

ekonominės situacijos9. 

Sprendimas. Akcentuoti tiesioginių užsienio investicijų (TUI) skaičiaus augimą Lietuvoje, informuoti apie 

šalies BVP augimą, mažėjantį nedarbą, naujai sukuriamas laisvas darbo vietas. Siūloma į komunikacijos 

procesą įtraukti naujus komunikacijos kanalus: bendradarbiauti su Lietuvos išeivių bendruomenėmis 

užsienio šalyse, išnaudoti socialinius tinklus, kaip priemonę pasiekti tikslinės auditorijos narius.  

Siūlomas vykdytojas. Nauja institucija arba padalinys esamoje institucijoje. 

2.5. Kurti profesionalų tinklus ir palaikyti ryšius su Lietuvos aukštos kvalifikacijos 
specialistų  ir tyrėjų tinklais užsienio šalyse. 

Problematika. Lietuvių bendruomenės užsienyje siekia išsaugoti lietuviškas tradicijas, papročius, istorinį ir 

kultūrinį paveldą. Tuo tarpu užsienyje gyvenantys aukštos kvalifikacijos specialistai dažnai neįsitraukia į 

bendruomenes, o susiburia į formalius arba neformalius profesionalų tinklus užsienyje, kuriuose gali plėtoti 

profesinius ryšius (pvz.: Stokholmo profesionalų tinklas). 

Sprendimas. Siūloma suburti užsienio lietuvių profesionalų tinklus užsienio šalyse, kuriose yra daugiausiai 

išvykusių lietuvių, palaikyti nuolatinę komunikaciją su užsienyje gyvenančiais lietuvių kilmės 

profesionalais, stengiantis įtraukti aukštos kvalifikacijos specialistus ir tyrėjus į projektus ar programas 

Lietuvoje. 

Siūlomas vykdytojas. Nauja institucija arba padalinys esamoje institucijoje, LR Užsienio reikalų ministerija. 

  

                                                           
9 R. Rudžinskienė, L. Paulauskaitė (2014). Lietuvos gyventojų emigracijos priežastys ir padariniai šalies ekonomikai. 
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3. PRITRAUKTI 
Aukštos kvalifikacijos specialistų iš užsienio šalių pritraukimas į Lietuvą. 

3.1.  Atskleisti karjeros Lietuvos darbo rinkoje privalumus užsienio aukštos kvalifikacijos 
specialistams. 

Problematika. Projekte atliktas kokybinis tyrimas atskleidė, kad Lietuva užsienio specialistams vis dar nėra 

patraukli šalis pradėti ar tęsti karjerą. Viena iš didžiausių problemų, kurią nurodė užsienio specialistai, yra 

informacijos apie gyvenimą ir darbo perspektyvas Lietuvoje stygius. 

Sprendimas. Reikalinga sukurti tinklalapį, kuriame būtų pateikiama aktualiausia informacija užsienio 

specialistams. Tikslinga akcentuoti šalies ir miestų konkurencinius privalumus (derinama šalies ir miesto 

rinkodara: miestų ir gamtos, infrastruktūros suderinamumas „gamta ir miestas arti“, „darbas tarptautinėje 

įmonėje iki kurios vos 15 min. pėsčiomis“, „galimybė dirbti tarptautinėje įmonėje ir greičiau siekti karjeros“). 

Tinklalapyje reikalinga viešinti jau atvykusių talentų sėkmės istorijas, kurios sukurtų didesnį pasitikėjimą, 

įkvėptų, pristatytų šalį ir karjeros perspektyvas Lietuvoje iš pirmųjų lūpų. Remiantis Lithium 2015 m. atliktos 

rinkodaros priemonių įtakos vartotojo sprendimams apklausos duomenimis, 89,00 proc. vartotojų yra 

įsitikinę, kad sėkmės istorijos yra pats tinkamiausias būdas informacijai pateikti, o 70,00 proc. vartotojų 

pirmiausiai yra linkę ne skaityti informacinius straipsnius, o išklausyti kitų žmonių istorijas ir patirtis10. Sėkmės 

istorijos yra labai naudinga komunikacijos priemonė, dažnai naudojama socialiniuose tinkluose, kuri padeda 

įtikinti, išsklaidyti dvejones ir padeda priimti užtikrintą sprendimą  persikelti dirbti kitoje šalyje.  

Remiantis gerosiomis užsienio šalių praktikomis (pvz.: Danija, Airija), skaitmeninėje erdvėje talentų 

pritraukimas gali būti vykdomas ir tinklalapiai sukurti skirtingiems tikslams pasiekti: pritraukti talentus į šalį, 

pritraukti talentus į miestą (dažniausiai – sostinę), pritraukti vienos ar keletos sričių aukštos kvalifikacijos 

specialistus. Strategija pritraukti talentus į miestus – Kopenhagą ir Dubliną – yra pagrįsta ne tik tinklalapyje 

pateikiama informacija apie šalį ir darbą, bet ir užtikrinama pagalba įsikurti mieste, teikiamos konsultacijos 

kasdieniniais klausimais. Ateityje vertėtų svarstyti Vilniaus ir kitų didžiųjų šalies miestų įsitraukimą teikti 

konsultacijas, pagalbą specialistams susitvarkyti reikalingus dokumentus, įsikurti miestuose. 

Lietuvoje nėra universalaus tinklalapio, kuriame susidomėjęs aukštos kvalifikacijos specialistas galėtų rasti 

visą reikalingą informaciją apie gyvenimą ir darbą šalyje. Siūloma sukurti informacinę platformą, kurioje 

būtų pateikta aktualiausia informacija Europos Sąjungos, trečiųjų šalių ir užsienyje gyvenantiems 

lietuviams apie gyvenimą ir darbą Lietuvoje. Naudojantis informacine platforma ir kitomis komunikacijos 

priemonėmis, reikalinga viešinti jau atvykusių į šalį talentų sėkmės istorijas. 

Siūlomas vykdytojas. Miestų savivaldybės, nauja institucija arba padalinys esamoje institucijoje. 

  

                                                           
10 Lithium (2015). Reasons for Serious Word of Mouth Marketing. 
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3.2. Atleisti į Lietuvą atvykusius tyrėjus nuo dalies Sodros mokesčių. 

Problematika. Nuo 2001 m. Rumunijoje IT srityje dirbantiems aukštos kvalifikacijos specialistams netaikomas 

16 proc. gyventojų pajamų mokestis. Belgijoje galioja lengvatinės sąlygos mokslinių tyrimų ir eksperimentinę 

veiklą vykdantiems tyrėjams: įteisinta mokestinė lengvata, atleidžianti nuo 80,00 proc. MTEP tyrėjo 

darbdavio mokamų socialinio draudimo įmokų; nustatytas 29 750 EUR neapmokestinamų metinių išmokų 

dydis užsienio valstybių tyrėjams11. Šalys, kurios konkuruoja dėl talentų tarptautinėje rinkoje mokestines 

lengvatas išnaudoja kaip reikšmingą konkurencinį pranašumą prieš kitas šalis, neturinčias ypatingų 

mokestinės aplinkos sąlygų tyrėjams. 

Sprendimas. Siūloma atleisti į Lietuvą atvykusius tyrėjus (mokslinių tyrimų ir eksperimentinę veiklą 

vykdantys tyrėjai) nuo 80,00 proc. Sodros mokesčių; nustatyti 10 000 EUR neapmokestinamų metinių 

išmokų dydį užsienio valstybių tyrėjams. 

Siūlomas vykdytojas. LR Finansų ministerija, LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija,  LR Ūkio ministerija. 

3.3. Įteisinti „talentų vizą“ aukštos kvalifikacijos specialistams, įtrauktiems į trūkstamų 
aukštos kvalifikacijos specialistų sąrašą. 

Problematika. Sėkmingai dėl talentų tarptautinėje darbo rinkoje konkuruojančios šalys yra įteisinusios 

specialius leidimus dirbti šalyje specialistams, atitinkantiems nustatytus kriterijus. Singapūre, asmenims iki 

25 metų, turintiems bent bakalauro laipsnį įrodantį diplomą, leidžiama gyventi ir dirbti Singapūre iki 6 

mėnesių12. 

Sprendimas. Siūloma numatyti specialią vizų išdavimo procedūrą aukštos kvalifikacijos specialistams, 

įtrauktiems į Žmogiškųjų išteklių prognozavimo sistemoje nustatytą reikalingų specialybių sąrašą, kurios 

pagrindu išduodama Nacionalinė viza (D), galiojanti 6 mėn. ir suteikianti teisę atvykti į šalį bei ieškoti darbo. 

Siūlomas vykdytojas. LR vidaus reikalų ministerija, LR Užsienio reikalų ministerija, LR Ūkio ministerija. 

3.4. Sukurti ir įgyvendinti programą, kuri padėtų Lietuvoje dirbančių talentų 
sutuoktiniams ar partneriams įsitraukti į šalies darbo rinką. 

Problematika. Remiantis užsienio šalių gerųjų praktikų analize, užsienio specialistai jaučia didelį norą 

įsitraukti į šalies gyvenimą, socialinius, profesionalų tinklus. Danijoje talentų pritraukimą į šalį vykdanti 

institucija „Work in Denmark“ sėkmingai įgyvendina 6 mėn. trukmės integracijos programą (angl. 

Workindenmark’s Spouse Programme13), skirtą padėti talentų sutuoktiniams ar partneriams įsitvirtinti šalies 

darbo rinkoje. Programa apima nemokamus dieninius arba vakarinius danų kalbos kursus, paskaitas apie 

Danijos istoriją, geografiją, politiką. Kita integracijos programos dalis yra seminarų apie įsidarbinimą šalyje 

ciklas: CV ir motyvacinio laiško rašymas, praktikos programų pristatymas, LinkedIn profilio susikūrimas, darbo 

paieškos praktikų šalyje pristatymas, darbo pokalbių praktiniai mokymai, asmeninės konsultacijos karjeros 

klausimais. Talentus pritraukti gebančios pasaulio valstybės (pvz.: Danija, Airija) supaprastina atvykusių į šalį 

                                                           
11 American Chamber of Commerce in Belgium (2016). R&D and Innovation in Belgium. 
12 Ministry of Manpower by the Government of Singapore (2016). Work passes and permits. 
13 Work in Denmark (2016). Join Workindenmark’s Spouse Programme. 
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talentų ir jų šeimos narių integraciją sukurdamos vieno langelio konsultacijas sostinėse įkurtose institucijose, 

kurios padeda spręsti kasdienes problemas (angl. Soft landing), susitvarkyti migracijos procedūras, susirasti 

būstą, užsiregistruoti sveikatos įstaigoje, susirasti tinkamiausią darželį ar mokyklą mažamečiams vaikams. 

Asmeninės partnerių ir sutuoktinių konsultacijos ir įtraukimas į šalies darbo rinką yra viena iš efektyviausių 

priemonių, padedančių užtikrinti talentų išlaikymą šalyje. 

Sprendimas. Siūloma pritaikyti Danijoje vykdomą talentų sutuoktiniams ar partneriams integruotis šalies 

darbo rinkoje skirtą programą Lietuvoje. Programoje numatyti nemokamus lietuvių kalbos kursus (dieninius 

arba vakarinius), seminarus apie šalies istoriją ir kultūrą, parengti seminarų ir mokymų ciklą, kuris ne tik 

pristatytų darbo rinkos situaciją, darbo paieškos procedūras,  bet ir padėtų įgyti praktinių gebėjimų sėkmingai 

dalyvauti darbo pokalbiuose. Siūloma miestų savivaldybėse, pirmiausiai Vilniaus savivaldybėje, pradėti 

teikti vieno langelio paslaugas, kurios padėtų į šalį atvykusiems specialistams greičiau ir paprasčiau 

išspręsti relokacijos problemas. 

Siūlomas vykdytojas. Nauja institucija arba padalinys esamoje institucijoje, miestų savivaldybės. 
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4. UGDYTI 
Tarptautinių studentų ugdymas, išlaikymas, įsidarbinimas Lietuvoje. 

4.1. Pritraukti didesnį skaičių tarptautinių studentų rinktis studijas Lietuvoje. 

4.1.1. Sudaryti sąlygas užsienio studentams pretenduoti į valstybės finansuojamas vietas studijų 
programose, dėstomose lietuvių kalba. 

Problematika. Užsienio studentai iš trečiųjų šalių neturi galimybės pretenduoti į valstybės finansuojamas 

studijų vietas (bakalauro ir magistro studijų programas) netgi tuomet, kai jie, pagal lietuvių kalbos lygį, galėtų 

studijuoti lietuvių kalba. 

Sprendimas. Sudaryti galimybę užsienio studentams, kurie gali studijuoti lietuvių kalba, pretenduoti į laisvas 

valstybės finansuojamas vietas universitetuose (pvz.: Estijoje studentai, galintys kalbėti estų kalba, gali 

pretenduoti į laisvas valstybės finansuojamas vietas universitetuose). Siūloma keisti Mokslo ir studijų 

įstatymą (72 straipsnio 3 dalis) ir suteikti galimybę trečiųjų šalių studentams leisti pretenduoti į studijų 

programas, dėstomas lietuvių kalba, jeigu užsienio studento žinių lygis atitinka LR Švietimo ir  mokslo 

ministro įsakyme „Dėl užsienio šalių institucijose išsilavinimą įgijusių asmenų konkuravimo dėl priėmimo į 

valstybės finansuojamas studijų vietas tvarkos aprašo“ 2 priede „Būtinas lietuvių kalbos mokėjimo lygis 

stojantiesiems į lietuvių kalba organizuojamas studijas“ nurodytą būtiną žemiausią lietuvių kalbos 

mokėjimo lygį pagal studijų kryptis.   

Siūlomas vykdytojas. LR Švietimo ir mokslo ministerija 

4.1.2. Sukurti centralizuotą dokumentų pateikimą studijoms tarptautiniams studentams. 

Problematika. Tarptautiniai studentai negali dokumentų dėl studijų Lietuvoje pateikti centralizuotai, o turi 

siųsti dokumentus tiesiogiai į kiekvieną universitetą, kuriame norėtų studijuoti. 

Sprendimas. Bendra užsienio studentų priėmimo į aukštąsias mokyklas sistema leistų supaprastinti naštą 

užsienio studentams, įvertinti ne tik kurių šalių piliečiai daugiausiai studijuoja Lietuvoje, bet ir iš kokių šalių 

daugiausiai studentai atvyksta į Lietuvą studijuoti (į kurias šalis tikslinga nukreipti rinkodaros veiksmams 

skirtas lėšas: straipsniams, parodoms, kviestiniams renginiams diplomatinėse atstovybėse). Siūloma esamoje 

Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacijos bendrajam priėmimui organizuoti (LAMA BPO) sistemoje sukurti 

priedą, kuris leistų užsienio studentams centralizuotai teikti paraiškas studijoms Lietuvoje, peržiūrėti savo 

prašymo eigą, kreiptis dėl galimybės studijuoti skirtinguose šalies universitetuose vienoje sistemoje. 

Siūloma Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacijos bendrajam priėmimui organizuoti prezidento įsakyme „Dėl 

bendrojo priėmimo į Lietuvos aukštųjų mokyklų pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų“ (IV skyrius), 

pridėti punktą, kuris leistų centralizuotą užsienio studentų priėmimo tvarką, suteikiant jiems galimybę, 

kaip ir Lietuvos studentams, stoti pagal bendrą priėmimo tvarką skaitmeninėje erdvėje. 

Siūlomas vykdytojas. Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti (LAMA BPO). 
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4.1.3.  Pagerinti komunikaciją apie tarptautiniams studentams skirtas studijų programas Lietuvoje. 

Problematika. Nors Lietuvoje studentams siūloma daugiau nei 350 studijų programų anglų kalba, tačiau 2015 

m. užsienio studentų skaičius šalyje, nuo visų studijuojančiųjų, sudaro tik apie 2,50 proc. ir yra tris kartus 

žemesnis už Europos Sąjungos šalių narių vidurkį (7,77 proc.14). Preliminariais duomenimis, 2015/2016 

mokslo metais, Lietuvoje studijuoja 4 562 užsienio studentai15. 

Sprendimas. Siūloma parengti ir įgyvendinti komunikacijos apie studijas Lietuvoje priemonių gerinimo 

planą. Pasiūlymai komunikacijos planui:  

1. Remiantis statistiniais duomenimis, 2015 m. 49 proc. 18-24 m. jaunuolių pasaulyje vos tik nubudus 

ryte pradeda naršyti mobiliajame telefone (nepraėjus nei 5 minutėms16). Naudojantis mobiliaisiais 

įrenginiais, per 2015 m. pasaulyje buvo peržiūrėta 39,00 proc. (21,00 proc. augimas palyginus su 2014 

m.) visų puslapių internete17. Tendencingai didėjantis mobiliųjų įrenginių naudojimas naršyti 

internete ir aukštas jaunuolių įsitraukimas naudoti mobiliuosius įrenginius inspiruoja pasiūlymą 

pagerinti „Study in Lithuania“ tinklalapio gebėjimą prisitaikyti prie mobiliųjų įrenginių, sukurti 

paprastą ir draugišką vartotojui navigaciją. 

2. Remiantis statistiniais duomenimis, didėja įsitraukimas į socialinius tinklus: per 2015 m. socialiniuose 

tinkluose 17,00 proc. išaugo naujų vartotojų skaičius, o kiekvienas vartotojas per dieną vidutiniškai 1 

val. 49 min. praleido socialiniuose tinkluose18. Visame pasaulyje, socialiniai tinklai ypač populiarūs 

jaunimo tarpe, todėl siūloma daugiausiai vartotojų turinčiame socialiniame tinkle Facebook sukurti 

paskyrą, kurioje būtų teikiama aktualiausia informacija apie studijų sistemą Lietuvoje, reikšmingus 

pasikeitimus, projektus tarptautiniams studentams praktikai įmonėse atlikti, renginius užsienio 

studentams. 

3. Įvertinus tikslinės rinkos specifiką, iš kurios norima pritraukti daugiau tarptautinių studentų, skleisti 

informaciją apie tarptautines studijas Lietuvoje (per aukštojo mokslo parodas; per studentų 

agentus; per užsienio universitetus). 

Siūlomas vykdytojas. Švietimo mainų paramos fondas. 

4.2. Pritraukti daugiau užsienio dėstytojų, pasaulinio lygio mokslininkų, menininkų, 
praktikų dėstyti Lietuvos universitetuose ilgalaikių vizitų metu. 

Problematika. LR Švietimo ir mokslo ministerija skiria paramą užsienio valstybių mokslo ir studijų institucijų 

dėstytojams, pasaulinio lygio mokslininkams, menininkams, praktikams ir aukšto meistriškumo 

sportininkams, atvykstantiems į Lietuvos aukštąsias mokyklas dėstyti pagal aukštosios mokyklos vykdomą 

studijų programą ar modulį.  Finansuojama vizito trukmė 10 – 15 darbo dienų, ypatingais atvejais iki 20 dienų, 

darbo krūvis per dieną ne mažiau nei 4 valandos kontaktinio darbo su studentais akademinės valandos, o 

                                                           
14 UNESCO Institute of Statistics (2015). Global Flow of Tertiary-Level students.  
15 Švietimo mainų paramos fondo informacija. 
16 Ofcom Report (2015). The Communications Market Report 2015. 
17 We are Social Report (2015). Digital in 2016.  
18 We are Social Report (2016). Digital in 2016. 



[16] 
 

aukštoji mokykla finansuoja 30 proc. vizitui reikalingų lėšų. 2012 m. parama skirta 87 vizitams finansuoti, 

2013 m. – 75, 2014 m. – 95, 2015 m. –  80 užsienio dėstytojų vizitams finansuoti19. Užsienio dėstytojų 

paskaitos padeda studentams sužinoti įdomios informacijos netradiciniais metodais, pasisemti užsienio 

dėstytojų patirties, užmegzti ir ateityje plėtoti profesinius ryšius. 

Sprendimas. Siūloma užtikrinti, kad užsienio dėstytojų vizitų metinis skaičius iki 2020 m. augtų ne mažiau 

nei 20 procentų kasmet. Didinti finansavimą ir paremti ne tik trumpalaikius, bet ir ilgalaikius (vieno 

semestro ir vienerių akademinių metų) dėstytojų vizitus.  

Siūlomas vykdytojas. LR Švietimo ir mokslo ministerija, Švietimo mainų paramos fondas. 

4.3. Didinti lietuvių kalbos kursų populiarumą užsienio studentams aukštojo mokslo 
įstaigose arba sukurti neformalią lietuvių kalbos pamokų programą. 

Problematika. Užsienio studentai, studijuojantys aukštosiose mokyklose, geriau integruojasi visuomenėje, 

paprasčiau ir labiau noriai įsidarbina, dažniau pasilieka šalyje, kai kalba vietine kalba. Integracijos ir 

nemokamos kalbos programas įgyvendina Estija, Danija. Danijoje „Kopenhagos talentų tiltas“ suteikia 

nemokamus danų kalbos kursus į šalį atvykusiems aukštos kvalifikacijos specialistams ir jų šeimos nariams. 

Oxford apklausos duomenimis, 31,00 proc. užsienio specialistų yra linkę pasilikti dirbti Danijoje ilgesnį laiką, 

kadangi gali susikalbėti danų kalba20.  

Lietuvių kalbos kursai yra privalomieji tik Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (LSMU) studentams, kituose 

universitetuose lietuvių kalbos kursai yra pasirenkamasis dalykas.  

Sprendimas. Siūloma universitetuose aktyviai siūlyti užsienio studentams rinktis lietuvių kalbos modulius: 

pasirinkti lietuvių kalbos kursus kaip pasirenkamąjį studijų dalyką arba sukurti programas universitetuose, 

kuriuose savanoriai lietuvių studentai padėtų užsienio studentams mokytis lietuvių kalbos neformaliais 

būdais. Sukuriamas poreikis mokytis lietuvių kalbos, nes: ateityje galima atlikti praktiką įmonėse Lietuvoje, 

didesnė tikimybė įsidarbinti mokantis arba pabaigus studijas, geresnės perspektyvos siekti karjeros. 

Siūlomas vykdytojas. Lietuvos universitetai. 

4.4. Sudaryti palankesnes sąlygas užsienio studentams įsidarbinti studijų metu ir pasilikti 
šalyje studijoms pasibaigus. 

4.4.1. Sumažinti užsienio studentų įdarbinimo studijų metu naštą darbdaviams. 

Problematika. Tarptautinės migracijos organizacijos (TMO) 2012 m. užsienio studentų apklausos 

duomenimis, absoliuti dauguma – 90,00 proc. užsienio studentų norėtų dirbti. Tyrimo duomenimis, 

nereikalavus Darbo biržos leidimo dirbti, aktyviai darbo ieškotų daugiau nei 50,00 proc. studentų, o 

darbdaviams sumažėtų administracinė našta21. 

                                                           
19 LR Švietimo ir mokslo ministerija (2015). Parama užsieniečių dėstytojų vizitams. 
20 Oxford Research (2014). The Expat Study 2014. 
21 Tarptautinė migracijos organizacija (2012). Studentai iš trečiųjų šalių Lietuvoje. 
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Sprendimas. Siūloma iš užsienio studentų, turinčių studento statusą, nereikalauti Darbo biržos leidimo 

dirbti, kas sumažintų administracinę naštą darbdaviams ir paskatintų daugiau užsienio studentų dirbti 20 

val. per savaitę studijų metu. Reikia „Dėl užsieniečių teisinės padėties įstatyme“ (58 straipsnis) numatyti 

išimtį, pagal kurią trečiųjų šalių studentai, studijų laikotarpiu turėtų teisę dirbti, ne daugiau kaip 20 valandų 

per savaitę, neįgiję leidimo dirbti. 

Siūlomas vykdytojas. LR Vidaus reikalų ministerija, LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija. 

4.4.2. Sudaryti sąlygas studentams po studijų pasilikti ir ieškoti darbo šalyje 6 mėn., nereikalaujant už 
absolventą laiduoti. 

Problematika. Studijoms pasibaigus, studentas gali likti šalyje ir ieškoti darbo 6 mėn., jeigu turi laiduotoją 

(dažniausiai už studentą laiduoja universitetas, tuo atveju, kai 6 mėn. pertrauka atsiranda tarp baigtų 

bakalauro ir nepradėtų magistro studijų). Tais atvejais, kai studentas nestoja į aukštesnės pakopos studijas, 

universitetas nėra linkęs laiduoti už studentą, todėl jam tenka išvykti iš šalies. 

Sprendimas. Siūloma numatyti galimybę trečiųjų šalių studentams leisti pasilikti Lietuvoje ir ieškotis darbo 

6 mėn. be laidavimo, įtvirtinanti būtinas nuostatas tikslui pasiekti įstatyme „Dėl užsieniečių teisinės 

padėties“ ir/ar įgyvendinančiuose po įstatyminiuose teisės aktuose. Esant poreikiui, nustatyti šiems 

užsieniečiams kriterijus, susijusius su jų pažangumu arba atsižvelgiant į Žmogiškųjų išteklių prognozavimo 

sistemoje nustatytą reikalingų specialybių sąrašą laikiniam leidimui gyventi įgyti. 

Siūlomas vykdytojas. LR Migracijos departamentas. 

 


