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2019 m. pirmą kartą nuo 1990 m. imigrantų skaičius
buvo didesnis negu emigrantų – 10,8 tūkst. daugiau
žmonių atvyko negu išvyko. Visgi Lietuva susiduria su
žmogiškojo kapitalo trūkumu ir IMD Pasaulio talentų
tyrimo reitinge Lietuva pagal neigiamą protų
nutekėjimo poveikį šalies ekonomikai yra 50-ta iš 63
šalių (2020).  

Didelė emigracija ir vis dar simbolinė imigracija 
 lemia sudėtingą žmogiškųjų išteklių situaciją
Lietuvoje –  40% darbdavių teigia, jog kyla sunkumų
rasti tinkamas kompetencijas turinčių specialistų. Tai
lemia poreikį ieškoti sprendimų ir priemonių,
padėsiančių pritraukti ir išlaikyti talentus Lietuvoje
bei taip prisidėti sprendžiant aukštos kvalifikacijos
specialistų trūkumo problemą šalyje. Iš Lietuvos į
užsienį išvykę gyventi aukštos kvalifikacijos
specialistai galėtų padėti užpildyti talentų trūkumą
bei prisidėti prie šalies kūrimo ir ekonominės
plėtros. 

Nors ši diasporos tema yra plačiai analizuojama, iki
šiol darytos apklausos, siekiančios geriau pažinti
diasporą, nesegmentuoja apklaustųjų pagal
kvalifikaciją ar darbo pobūdį. Dėl šios priežasties
lieka nežinoma, kaip užsienio lietuvių portretai
skiriasi priklausomai nuo turimos kvalifikacijos ir
kaip geriausiai juos pasiekti bei pritraukti į Lietuvą.

Tam, kad pradėtume šią turimą žinių spragą pildyti ir
išsiaiškintume, koks vertės pasiūlymas galėtų būti
aktualus užsienyje gyvenančiam lietuviui, atlikome
kokybinį tyrimą, kurio rezultatus aprašome
tolimesniuose puslapiuose.

ĮŽANGA
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daugiausia darbo pasiūlymų rinkoje generuojančios ir
konkurencingiausius darbo užmokesčius siūlančios sritys;

valstybės strateginiuose dokumentuose numatomos
prioritetinės kryptys;

Lietuvos bei pasaulio darbo rinkos tendencijos ir ateities
prognozės;

kelių didžiausių Lietuvos personalo paieškos agentūrų
stebimos talentų pritraukimo tendencijos.

Šiame tyrime  remiamės anksčiau atlikta Lietuvos darbo rinkos
analize, kurioje identifikavome prioritetines sritis bei
paklausiausias, labiausiai trūkstamas specialybes  ir kvalifikacijas.

Remiantis atlikta analize, kurioje buvo vertinamos:

Tokiu būdu buvo identifikuoti pagrindiniai sektoriai, kuriuose
prognozuojama sparčiausia plėtra ir kurių veikla Lietuvoje galėtų
konkuruoti užsienio valstybių kontekste trumpalaikėje bei
ilgalaikėje perspektyvoje.

Pagal šiuos kriterijus buvo išskirtos žemiau nurodomos sritys,
kurių atstovai (toliau įvardinami kaip tiksliniai užsienio lietuviai)
buvo kviečiami dalyvauti šiame dokumente aprašomame
kokybiniame tyrime:
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Gyvybės mokslai Finansai Technologijos Akademija

http://kurklt.lt/wp-content/uploads/2021/06/Darbo-rinkos-analiz%C4%97.pdf


TYRIMO TIKSLAI 

geografinius ir demografinius kriterijus,
išvykimo gyventi į užsienį priežastis,
sprendimo (ne)pasilikti užsienyje priežastis,
ryšio su Lietuva palaikymo kanalus,
lūkesčius ir galimus motyvuojančius faktorius grįžimui į
Lietuvą,
pagrindines numatomas kliūtis sugrįžti į Lietuvą,
savo srities karjeros galimybių Lietuvoje vertinimą,
paskatas, galimai motyvuojančias sugrįžti arba apsvarstyti
sugrįžimą į Lietuvą,
kitas patraukliausias karjerai ir gyvenimui užsienio valstybes
bei miestus,
elgseną internete, įsitraukimą į bendruomenes.

Kokybinio tyrimo tikslas – identifikuoti tikslinio aukštos
kvalifikacijos užsienio lietuvio portretą: 

Šis portretas padės  tikslinėms institucijos institucijoms bei programoms,
tokioms kaip „Work in Lithuania“, pritaikyti Lietuvos vertės pasiūlymą
apibrėžtai tikslinei auditorijai ir pasiekti ją efektyviausiais komunikacijos
kanalais bei suprasti, kokie veiksmai ir politiniai sprendimai padėtų gerinti
šalies talentų ekosistemą. 

Svarbu, kad tikslines auditorijas pasiektų kuo taikliau pritaikyta žinutė. 

Dėl to šiuo „Kurk Lietuvai“ projektu siekiame apibrėžti tikslinį aukštos
kvalifikacijos užsienio lietuvių portretą su ilgalaikiu tikslu optimizuoti „Work
in Lithuania“ ir kitų suinteresuotų šalių rinkodaros strategiją bei efektyviai
pasiekti šią grupę, skatinant sugrįžti į Lietuvą. 

RUGPJŪTIS 2021KURK LIETUVAI
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individualius, pusiau struktūruotus interviu su
gyvybės mokslų, finansų, technologijų industrijoje ir
akademijoje dirbančiais aukštos kvalifikacijos
specialistais, gyvenančiais užsienyje arba per
pastaruosius trejus metus sugrįžusiais gyventi į
Lietuvą;
3 fokus grupes, kuriose dalyvavo po tris dalyvius.
Fokus grupes vykdėme pagal profesinės veiklos sritį:
gyvybės mokslus, finansus, akademiją ir technologijų
industriją.

 40 respondentų, iš jų:
31 individualus interviu,
3 fokus grupės po 3 žmones,

Dalyviai iš 11 šalių (3 pav.)

Interviu ciklas:
Siekiant geriau suprasti ir identifikuoti tikslinį užsienio
lietuvio portretą, vykdėme interviu ciklą su užsienio
lietuviais iš tikslinių Lietuvai industrijos krypčių (4 psl.). 

Šiame tyrime  remiamės anksčiau atlikta Lietuvos darbo
rinkos analize, kurioje identifikavome prioritetines sritis
bei paklausiausias,  trūkstamiausias specialybes  ir
kvalifikacijas.

Remiantis analizėje gautais duomenimis, vykdėme:

Individualaus interviu trukmė vidutiniškai siekė 45 min,
fokus grupės – 1 val. 15 min. Visi pokalbiai vyko nuotoliniu
būdu per MS Teams platformą. 

Sklaida:
Kvietimų į interviu bei fokus grupes sklaida vyko
skaitmeniniu būdu: per „Work in Lithuania“ ir „Kurk
Lietuvai“ socialines medijas (Facebook ir LinkedIn), el.
paštu, taip pat naudojantis LinkedIn paieška bei sniego
gniūžtės metodu.  

Imtis:

 |  06
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aukštos kvalifikacijos specialistas(-ė),
dirbantis/(-i) tikslinėje srityje (gyvybės mokslų,
finansų, technologijų sektoriuje ar akademijoje),
gyvenantis(-i) užsienyje arba jau sugrįžęs(-usi) į
Lietuvą per pastaruosius trejus metus.

Imties atrankos metodai:
Tyrimo tikslams pasiekti buvo naudojama mišri imties
atranka: kriterinė, patogioji ir „sniego gniūžtės“ atranka
(1 pav.).

Pirmajame etape tyrimo imtis buvo sudaroma pasirinkus
kriterinės atrankos metodą, t.y., išsikeltas būtinų kriterijų
sąrašas tyrimo dalyviams. Pagrindiniai kriterijai, keliami
respondentams:

Atlikus kriterinę atranką, taikyta patogioji bei „sniego
gniūžtės“ atranka ir iš viso apklausta 40 respondentų (iš
jų 9 – fokus grupių metu).
 
Imties atrankos metodų pasirinkimas ir organizavimas
buvo vykdomas trimis etapais, suderinus kriterinės,
patogiosios ir „sniego gniūžtės“ atrankos metodus.
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1

2

3

Kriterinė atranka

Patogioji atranka

„Sniego gniūžtės“ atranka

1 pav. Kokybinio tyrimo dalyvių atrankos etapai
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Pusiau struktūruoti interviu ir apklausa:

Tyrimo tikslas – surinkti kokybinius duomenis ir atskleisti aukštos kvalifikacijos
užsienio lietuvių požiūrį, nuostatas, numatomas ir iškilusias kliūtis, susijusias su
grįžimu į Lietuvą, bei sužinoti, kas galėtų paskatinti sugrįžti, tad šiam tikslui
pasiekti pasirinkta  apklausos rūšis – giluminis interviu metodas pusiau
struktūruotu būdu. 

Pusiau struktūruotame interviu buvo numatyti konkretūs klausimai bei jų
pateikimo tvarka, tačiau  suteikta galimybė pokalbio metu papildomai užduoti
plane nenurodytų klausimų ar keisti jų tvarką. Interviu nebuvo griežtai
formalizuojamas, stengiamasi išlaikyti draugišką atmosferą, pokalbiui būdingą
laisvumą. Fokus grupių pokalbiai buvo struktūrizuoti ir klausimai uždavinėjami
numatyta tvarka, juose buvo palikta mažiau laisvės tyrėjui, siekiant moderuoti
pokalbį ir spėti užduoti visus numatytus klausimus. 

Po interviu dalyviams buvo siunčiama apklausa internetu siekiant apibrėžti
sociodemografinį portretą.

Tyrimo proceso organizavimas:

Duomenys buvo renkami 2021 m. birželio 21 d. –  liepos 23 d., MS Teams vaizdo
skambučių metu. Ilgiausiai trukęs interviu truko 1 val. 10 min., trumpiausias – 30
min., vidutiniškai pokalbis truko 45 minutes. Dalis pokalbių MS Teams vaizdo
skambučių metu, gavus tiriamojo žodinį sutikimą, buvo įrašyti. Respondentams
nesutikus, kad pokalbis būtų įrašomas, ar dalyvaujant daugiau nei vienam tyrėjui
pokalbyje, atsakymai buvo fiksuojami raštu. Visų fokus grupių metu buvo
renkami užrašai ir skambučiai neįrašinėjami. Visos fokus grupės truko 1 val. 15
min. ir taip pat vyko nuotoliniu būdu per MS Teams platformą. 

Visi pokalbiai vyko savanoriškai ir nepažeidžiant respondentų teisių, visa
išsaugota informacija naudojama tik šio tyrimo tikslams. Respondentai buvo
informuoti, kad dalyvavimas šiame tyrime ir pateikta informacija bus
panaudojama tik tyrimo tikslams pasiekti griežtai išsaugojant anonimiškumą.

 |  08

METODOLOGIJA



RUGPJŪTIS 2021KURK LIETUVAI

 |  09

METODOLOGIJA

Vyras

Moteris

Lytis % N

Amžius

18 – 25 m.

26 – 35 m.

36 – 50 m.

% N

47.5

52.5

19

21

2.5

70

27.5

1

28

11

1 lentelė.

Lietuva

Kita šalis

Gimimo vieta % N

97.5 39

2.5 1

Lietuvos

Pilietybė % N

100 40

Išsilavinimas

Aukštasis (bakalauras)

Aukštasis (magistras)

Daktaro mokslinis laipsnis

% N

35

42.5

22.5

14

17

9
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2 pav. Interviu ir fokus grupių dalyvių
imtis ir gyvenamoji vieta 

Didžioji dalis respondentų (N=16) gyvena
ar yra neseniai sugrįžę iš Jungtinės
Karalystės, antroje vietoje – JAV (N=6),
trečioje – Norvegija (N=5). Japonijoje,
Švedijoje, Italijoje ir Portugalijoje gyvena
po vieną (N=1) mūsų tyrime dalyvavusį
respondentą.   
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0 5 10 15

Gyvybės mokslai 

Finansai  

Informacinės technologijos 

Inžinerija 

Akademija 

Respondentai (N)

14

13

7

3

3

25%
10%

40%

25%

> 15 m.
(N=10)

9 - 15 m.
(N=10)

4 - 8 m.
(N=16)

< 3 m.
(N=4)

5 pav. Respondentų įgytas darbo stažas (metais)

4 pav. Respondentų pasiskirstymas pagal profesines sritis
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Magistro laipsnis
40%

Bakalauro laipsnis
37.5%

Daktaro laipsnis
22.5%

6 pav. Respondentų pasiskirstymas pagal išsilavinimą
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Taip

Ne

Ar šiuo metu užima
vadovaujamas pareigas? 

% N

Šeiminė padėtis

Vedęs/Ištekėjusi

Turiu partnerį(-ę), bet nesu susituokęs(-usi)

Vienišas(-a)

% N

47.5

52.5

19

21

47.5

35

12.5

19

14

5

2 lentelė. Respondentų pasiskirstymas pagal sociodemografines charakteristikas

Išsiskyręs(-usi) 5 2

Taip

Ne

Ar turite vaikų? % N

32.5

67.5

13

27

Partnerio(ės) ar sutuoktinio(-ės) 
pilietybė

Lietuvos

Kitos valstybės

% N

54.5

45.5

18

15
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Apklausa 

Pasibaigus interviu, kiekvienam interviu dalyviui siuntėme
apklausą  el. paštu. Šios apklausos tikslas – apibrėžti
demografinį respondentų portretą: amžių, profesinę patirtį,
pilietybę, gyvenimo užsienyje trukmę, šeiminę padėtį ir
panašius klausimus. 

Visa apklausoje ar individualių interviu, fokus grupių metu
gauta informacija buvo analizuojama anonimiškai ir laikantis
duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų.  
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KOKYBINIO TYRIMO
IŠVADOS 

Remiantis individualių semi struktūruotų
interviu ir fokus grupių duomenimis
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GYVYBĖS MOKSLŲ SEKTORIUS

ČIA PATEIKIAMOS INTERVIU CIKLO IR
FOKUS GRUPIŲ IŠVADOS BEI
APIBENDRINIMAS PAGAL DAŽNIAUSIĄ
PAMINĖJIMĄ 

IMTIS 

11 respondentų kalbinti individualiai, 3 – fokus
grupėse
7 valstybės: Norvegija (N=3), Jungtinė Karalystė
(N=3), Vokietija (N=2), Danija (N=2), JAV (N=2), 
 Nyderlandai (N=1), Šveicarija (N=1)
72 proc. respondentų užsienyje gyvena 4 - 8 metus

GYVYBĖS MOKSLŲ SEKTORIUSKURK LIETUVAI //

AR IR KODĖL SVARSTO GRĮŽTI/NEGRĮŽTI Į LIETUVĄ?

10 iš 14 svarsto grįžti į Lietuvą, 3 dalyviai mano,
kad niekada nesugrįš, 1 dalyvis teigia, kad
sugrįžti nesvarsto, bet norėtų būti arčiau šeimos

šeimos ir artimųjų, socialinio rato,
šeimos kūrimo Lietuvoje,
būsto įperkamumo Lietuvoje,
matomo Lietuvos progreso ir galimybės prisidėti
prie pokyčių, prasmės jausmo,
norimo naujo karjeros žingsnio,
noro sugrįžti ir atiduoti savo žinias Lietuvai, kaip
investicijos į mokslą, studijas grąžą. 

Svarsto grįžti dėl: 

IŠVYKIMO PRIEŽASTYS

Studijos (N=10) 
Ekonominė (N=3)
Karjeros lubos Lietuvoje (N=1) 
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Kultūrinės

Kliūtys Paaiškinimas

Jaučia likusį požiūrį, jog emigrantus visuomenė vertina
nepalankiai, nevertina sukauptų žinių užsienyje
Tolerancijos stoka, ypač kitataučiams partneriams ar vaikams,
kurie sunkiai kalba lietuviškai
Sunkumas dėl šeimos, sukurtos užsienyje: sugrįžti su vaikais
gali būti sudėtinga, pavyzdžiui, dėl nepriėmimo, patyčių
kultūros
Įsitvirtinusi vertikali organizacinė kultūra darbovietėje ir
nešiuolaikiškas mentalitetas, ypač juntamas mokslo įstaigose,
Pastebimas ir bendruomeniškumo (pvz., kaimynystėse)
trūkumas
Įvairovės ir tarptautiškumo trūkumas visuomenėje - tiek
žmonių, tiek požiūrio atvirumo atžvilgiu

Integracinės

Ekonominės

Profesinės

Vaikų įsiliejimas į visuomenę – pagrindinė integracinė kliūtis.
Daugiausia minimas žemesnis vaikų lietuvių kalbos žinių lygis
bei vertybinis aspektas – manoma, kad vaikams užsienyje
labiau diegiamos pagarbos ar  tolerancijos vertybės (šį atvejį
minėjo Skandinavijoje gyvenantis respondentas)
Partnerių užsieniečių integracija: respondentai mini, jog,
nemokant lietuvių kalbos, partneriams būtų sunkiau susirasti
darbą ir įsilieti į visuomenės gyvenimą
Grįžti stabdo jausmas, jog užsieniečiai Lietuvoje nėra laukiami

Lūkesčių neatitinkantys atlyginimai viešajame sektoriuje (pvz.,
ligoninėse) – viena iš pagrindinių ekonominių kliūčių medikams,
didelis darbo krūvis ir neatitinkantis atlygis kuria finansinio
nesaugumo jausmą bei skatina ieškoti karjeros galimybių
užsienio šalyse

Sunku įsitvirtinti gyvybės mokslų sektoriuje mokslininkams bei
medikams, minima, kad tenka dirbti per keletą darbų, pervargti,
Manoma, kad Lietuvoje – mažai potencialo medikams
Karjeros galimybių yra, tačiau Lietuvoje greitai pasiekiamos
karjeros lubos
Manoma, kad Lietuvoje susiduriama su didele biurokratinė našta
Gyvybės mokslai - deklaruojamas prioritetas, tačiau trūksta
aiškių veiksmų
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Finansinės

Paskatos Paaiškinimas

Didesnis atlygis viešajame sektoriuje padėtų pritraukti daugiau
mokslininkų ir medicinos darbuotojų
Minima pagalba būstui įsigyti – tiek finansinė lengvata, tiek
informacinė pagalba, leidžianti geriau naviguoti nekilnojamojo
turto rinkoje
Studijų finansavimas užsienyje ir įpareigojimas sugrįžti būtų
viena didžiausių ir efektyviausių paskatų (minima ir „Kitas100“
programa kaip viena labiausiai patikusių sprendimų skatinti
grįžtamąją migraciją)
Fondas, kuris remtų mokslinių straipsnių publikavimo
galimybes ir išvykimą į tarptautines konferencijas
Apmokama (ir su studijų krūviu suderinta) praktika studijų metu
Stipendijos savo laboratorijoms steigti

Integracinės

Kultūrinės

Sisteminės

Vaikų integracija – pagrindinė integracinė kliūtis ir siūloma
paskata, padėsianti apsispręsti sugrįžti. Papildomos lietuvių k.
pamokos ar tarptautinė mokykla, išlyginamoji klasė ar
integracinės edukacinės stovyklos sugrįžusiems vaikams
skatintų sugrįžti
Partnerių užsieniečių integracija – antras svarbus aspektas.
Sugrįžti skatintų pagalba partneriui susirasti darbą, burti
kontaktų ratą
Relokacijos paketas – skatintų pagalba parsivežti turimus
daiktus, rasti būstą Lietuvoje

Patyčių mažėjimas ir pojūtis, kad švietimo sistemoje atsiranda
daugiau tolerancijos – būtų viena pagrindinių kultūrinių paskatų
sugrįžti
Tolerancija visuomenėje, žmogaus teisių užtikrinimas,
tarptautiškumas ir pagarba – pagrindinės vertybės, kurių
plėtojimas sugrįžti skatintų labiausiai

Dėmesys švietimui, skaidrumas valstybinėse institucijose,
politikoje – sisteminiai pokyčiai, skatinantys priimti sprendimą 
Sveikatos apsaugos stiprinimas ir pastovumas – ženkliai
prisidėtų prie sprendimo grįžti
Etiškų kompanijų skatinimas ir valstybinis inovacijų, mokslo
finansavimas taptų svaria priežastimi sugrįžti

Profesinės Didesnė prieiga prie tarptautinių resursų (pvz., duombazių),
Sudaryti sąlygas podoktorantūroms stažuotėms Lietuvoje
Galimybė kurti kartu su kitais grįžusiais lietuviais
Galimybė dirbti per nuotolį



UŽSIENIO PRIVALUMAI
Platesnės karjeros galimybės
Prieiga prie didesnio biudžeto, skirto moksliniams tyrimams,
inovacijoms (angl. R&D)
Studentams - apmokamos praktikos, kurios skatina
bendradarbiavimą tarp verslo ir akademijos
Stiprūs medicinos centrai, privalomos praktikos su rotacijomis
skatina naujų technikų mokymąsi
Skandinavijoje geresnis gyvenimo-darbo balansas 

LIETUVOS KAIP ŠALIES PRIVALUMAI
Aukštas skaitmenizacijos lygis - progresyviau nei daugelyje kitų
šalių, pavyzdžiui, Vokietija
Lietuvos kaip progresyvios šalies įvaizdis medijose
Lietuvos dydis ir kontaktas su gamta - lengvai galima pasiekti
įvairias vietas 
Aukšta gyvenimo kokybė 
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SEKTORIAUS PRIVALUMAI LIETUVOJE
Sparčiai besivystantis, augantis ir patrauklus sektorius, pritraukiantis
jaunų talentų
Gera darbo rinka, ypač privačiame sektoriuje
Lietuva – maža šalis, tad lengviau kopti karjeros laiptais
Lazerių rinka - inovatyvi ir patraukli  

SEKTORIAUS TRŪKUMAI LIETUVOJE
Mažesni nei tarptautinėje rinkoje atlyginimai bei maža rinka
Labai specializuoti biotechnologijų mokslai 
Ribotas priėjimas prie tarptautinių duomenų bazių
Gydytojams ir mokslininkams tenka dirbti keliose darbovietėse, už 
 siūlomą atlygį sunku pragyventi
Akademijoje - studentai skatinami likti vienoje laboratorijoje ilgą laiką,
tai lemia mažesnį tarpdiscipliniškumą, profesinę stagnaciją 

TOP ŠALYS, JEI NE LIETUVA
Nyderlandai (Utrechtas, Delft), Šveicarija ir Vokietija (Heidelbergo
miestas) įvardijamos kaip patraukliausios šalys išvykti gamtos mokslų
specialistams dėl geriausiai Europoje išvystytų gyvybės mokslo centrų,
startuolių ir korporacijų susitelkimo 
 JAV (Kalifornija ir Massachusetts) trauktų dėl geriausių karjeros
galimybių ir profesionalumo
Skandinavija - dėl mentaliteto ir darbo kultūros  
Ispanija ir Australija - dėl palankaus klimato 

GYVYBĖS MOKSLŲ SEKTORIUSKURK LIETUVAI //



RYŠIO PALAIKYMAS

GYVYBĖS MOKSLŲ SEKTORIUSKURK LIETUVAI //
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Darbo paieškoms

Pagrindiniai naujienų kanalai 

LinkedIn
CVonline.lt

Paskirtis

Ryšio palaikymui Šeima ir artimieji – pagrindinis naujienų apie Lietuvą kanalas
LRT, Delfi, 15min

Specializuotoms
žinioms 

Facebook (VU puslapis, MITA, Laisvės TV, sekami žurnalistai ir
visuomenės veikėjai*) 
Jaunųjų gydytojų asociacija 

Konferencijos Life Sciences Baltics konferencija
Vita Scientia kasmetinė konferencija

Renginiai
GLL jaunųjų mokslininkų apdovanojimai
GLL veikla ir renginiai – vienas populiariausių sklaidos kanalų
tarp diasporos
Lietuvos ambasados organizuojami renginiai

Bendruomenės Lietuvių bendruomenės (Vokietijoje – Lietuvių jaunųjų
profesionalų tinklas, Ghent universiteto lietuvių bendruomenė
ir glaudus santykis su ambasada, lietuvių krepšinio klubas
Jungtinėje Karalystėje, universitetuose veikiančios lietuvių
bendruomenės)

*Andrius Tapinas, Rita Miliūtė, Edmundas Jakilaitis, Raimondas Kuodis, Nerija Putinaitė,
Ričardas Savukynas, Nerijus Mačiulis, Tautvydas Marčiulaitis, Mykolas Katkus, Mindaugas
Eglinskas



Tolerancijos stoka bei patyčių kultūra 

Vertikali hierarchija 

Nepalankus emigrantų vertinimas

Kultūrinės

Mentalitetas mokslo įstaigose

Skaidrumo trūkumas 

GYVYBĖS  MOKSLAI  
KLIŪTYS

Užsieniečiai partneriai 

Mažai informacijos apie grįžimą

Nesaugumas - ar bus pakankamai
palaikymo kartu sugrįžusiai šeimai? 

Integracinės

Lietuvių kalba 

Didelis darbo krūvis, ypač - medikams

Socialinių garantijų trūkumas

Finansinis nesaugumas - mažas darbo
užmokestis

Ekonominės

Darbas per kelias darbovietes, mažai
potencialo medikams 

 Nepakankamos publikavimo galimybės

Ribota prieiga prie tarptautinių resursų

Maža rinka - ribotas augimas ir inovacijos

Profesinės

Pozicijų jauniems specialistams trūkumas

PASKATOS

Pagalba įsigyti būstą

Pagalba įgyti išsilavinimą užsienyje 

Didesnis atlygis viešajame sektoriuje

Finansinės

Konkurencingas medikų atlygis

Pagalba vaikų integracijai - lietuvių k.
pamokos

Relokacijos paketas - pagalba
persikraustyti

Pagalba užsieniečiui partneriui rasti
darbą

Integracinės

Vaikų švietimas - tarptautinės
mokyklos ar klasės

Tolerancija visuomenėje,
tarptautiškumas

Studento ir profesoriaus pakitęs
santykis, pagarba 

Tolerancija darbe, realybę atitinkanti
darbo sutartis

Kultūrinės

Žmogaus teisių užtikrinimas 

Motinystės atostogų kompensacija,
sudaranti galimybę dirbti  

Skaidrumas valstybinėse institucijose

Ilgalaikis dėmesys švietimui 

Sisteminės

Sveikatos paslaugų gerinimas
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FINANSŲ SEKTORIUS

ČIA PATEIKIAMOS INTERVIU CIKLO IR
FOKUS GRUPIŲ IŠVADOS BEI
APIBENDRINIMAS PAGAL DAŽNIAUSIĄ
PAMINĖJIMĄ 

IMTIS 

10 respondentų kalbinti individualiai, 3 –
fokus grupėje
6 valstybės: Jungtinė Karalystė (N=8),
Portugalija (N=1), Danija (N=1), Švedija
(N=1), JAV (N=1), Norvegija (N=1)

RUGPJŪTIS 2021KURK LIETUVAI //

AR IR KODĖL SVARSTO GRĮŽTI/NEGRĮŽTI Į
LIETUVĄ?

10 iš 13 svarsto grįžti/yra grįžę į Lietuvą, 3
dalyviai mano, kad šiame gyvenimo etape
sugrįžti nepavyktų dėl šeiminės padėties  ar
geresnių darbo galimybių 

šeimos ir artimųjų, vaikų auginimo Lietuvoje,
patogesnio gyvenimo ir aukštesnės gyvenimo
kokybės kuriant šeimą,
sentimentų ir ilgesio,
noro sugrįžti atiduoti žinias – kurti, prisidėti
prie rinkos augimo, artėjimo prie Vakarų
Europos geriausių praktikų,
dėkingumo Lietuvai,
trumpesnių darbo valandų Lietuvoje.

Svarsto grįžti dėl: 

IŠVYKIMO PRIEŽASTYS

10 iš 13 apklaustųjų išvyko dėl studijų,
vienas - dėl šeiminės padėties, į antrosios
pusės gimtąją šalį, du – dėl darbo
pasiūlymo. Taip pat minima Work&Travel
programa bei mainai studijų metu 
Ekonominės priežastys taip pat paskatina
išvykimą 
2 respondentai jau sugrįžę gyventi į Lietuvą 
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KLIŪTYS: FINANSŲ SEKTORIUS

Profesinės

Kliūtys Paaiškinimas

Minima, kad Lietuvoje, palyginus su karjeros galimybėmis
užsienyje, dėl mažos rinkos kur kas sudėtingiau surasti įdomų,
tarptautinį darbą
Dėl pozicijų įvairovės trūkumo sudėtingiau keisti darbo vietą
Pastebimas aukštesnio lygmens pozicijų trūkumas, greitai
pasiekiamos karjeros lubos
Manoma, kad Lietuvoje nebūtų šiuo metu užimamų pareigų
atitikmens: tai ypač aktualu investicinės bankininkystės sričių
specialistams

Sociokultūrinės

Integracinės

Ekonominės

Tolerancijos visuomenėje trūkumas, ypatingai užsieniečių
atžvilgiu, yra viena pagrindinių kliūčių sugrįžti
Progreso trūkumas žmogaus teisių srityje, kurį atspindi
žiniasklaidoje aprašomi įvykiai - svarbus neigiamas aspektas
užsienio lietuvių tarpe
Gaji patyčių kultūra mokyklose 
"Ageism" apraiškos darbo rinkoje: manoma, kad Lietuvoje daug
jaunų vadovų, kurie nebūtų linkę samdyti vyresnių už save
darbuotojų
Manoma, kad lietuviai labiau linkę samdyti turinčius „lietuvišką“  
darbo patirtį – užsienio lietuviai jaučiasi nelaukiami
Nemaloni ir nedraugiška bendravimo bei aptarnavimo kultūra

Dažnai įvardinama kliūtis - keliskart mažesnis darbo užmokestis
Lietuvoje
Turimos paskolos ir kiti finansiniai įsipareigojimai užsienyje
sulaiko nuo svarstymo sugrįžti
Neaiški ir nereglamentuota nuotolinio darbo mokestinė
sistema: darbas per nuotolį Lietuvoje užsieniui arba užsienyje
Lietuvai galėtų būti gera galimybė  „pasimatuoti“ Lietuvą

Struktūrizuotos suprantamos informacijos trūkumas: užsienio
lietuviams nebūtų aišku, ką daryti grįžus, kur kreiptis ir ieškoti
informacijos apie mokyklas ar darželius. Taip pat manoma, kad
informacija pateikiama per sudėtinga kalba
Sunkumai integruojant į švietimo sistemą vaikus, kurių lietuvių
kalbos lygis nebėra pakankamas mokymuisi
Jei partneris(-ė) yra užsienio pilietis(-ė), būtų sudėtinga sugrįžti
ir abiem susirasti darbą
Palyginus su užsieniu, žemesnė išsilavinimo kokybė vaikams
Profesinis ir socialinis kontaktų ratas jau sukurtas užsienyje
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Integracinės

Paskatos

Pagrindinis siūlymas - integracinės programos grįžtantiems su
šeima
Grįžtantiems su vaikais ypač svarbi pagalba renkantis darželius
ar mokyklas. Ne mažiau aktualus lietuvių kalbos klausimas -
papildomos lietuvių k. pamokos vaikams arba kitataučiams
partneriams palengvintų sugrįžimą į Lietuvą
Kitas dažnai minimas pasiūlymas - užtikrinta galimybė vaikams
išsilavinimą įgyti anglų kalba
Svarstantiems apie grįžimą aktualus ir profesinio kontaktų rato
klausimas: galimybė susipažinti ir bendrauti su savo srities
specialistais padėtų įsilieti į rinką

Darbo paieškos

Finansinės

Informacinės

Pagalba susirandant darbą Lietuvoje: užtikrinta darbo vieta ir
galimybė tobulinti profesinius įgūdžius būtų rimta paskata
sugrįžtantiems
Užsienio lietuvių nuomone, valstybinės įdarbinimo agentūros
steigimas ir konsultacijos dėl darbo paieškos ženkliai
palengvintų sugrįžimo procesą
Minima, kad Lietuvoje trūksta aukšto lygio pozicijų arba jos
nėra viešinamos, todėl konkrečių darbo pasiūlymų teikimas
sugrįžtantiems profesionalams būtų labai aktualu

Trumpalaikės mokestinės lengvatos grįžtantiems arba
steigiantiems savo verslą būtų itin patraukli paskata
Finansinės paskatos įmonėms, samdančioms iš užsienio
grįžtančius specialistus, palengvintų įsidarbinimo procesą,
kadangi šių žmonių apmokymas gali užtrukti ilgiau
Respondentai mini ir būsto įsigijimo lengvatas kaip patrauklią
priemonę talentų sugrįžimui skatinti
Šeimoms aktualiausios yra tarptautinių mokyklų lengvatos
Tarp minimų finansinių paskatų įvardinama ir studijų užsienyje
parama, vėliau susigrąžinant išvykusiuosius į Lietuvą

Svarstymus apie grįžimą, pasak respondentų, palengvintų viešai
prieinama informacija apie uždarbio galimybes pasirinktame
sektoriuje bei ten įsikūrusius didžiausius darbdavius
Užsienio lietuviams taip pat aktuali informacija apie
individualios veiklos bei verslo steigimo teisinius ir mokestinius
procesus
Grįžtantiems su vaikais itin svarbi suprantama kalba pateikta
informacija apie formalųjį ir neformalųjį švietimą Lietuvoje

PASKATOS: FINANSŲ SEKTORIUS
Paaiškinimas
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FINANSŲ SEKTORIUSKURK LIETUVAI //

SEKTORIAUS PRIVALUMAI LIETUVOJE

Augantis FinTech sektorius
Galimybė padaryti pokytį, daug erdvės pasireikšti ir įgyvendinti savo
idėjas
Talentingi darbuotojai, ypač stiprūs teisininkai

SEKTORIAUS TRŪKUMAI LIETUVOJE

Mažesnė rinka ir siauresnio profilio projektai
Lietuvoje nėra atitikmens dabartiniams darbams
Ženkliai mažesni atlyginimai
Greitai pasiekiamos karjeros lubos 
Tarptautinėje rinkoje į Lietuvą vis dar nežiūrima pakankamai rimtai:
net aukščiausio lygio CEO Lietuvos filiale yra labai toli nuo sprendimų
priėmėjų

LIETUVOS KAIP ŠALIES PRIVALUMAI 

Geresnė gyvenimo kokybė
Geras susisiekimas ir išvystyta infrastruktūra
Gamta ir švarus oras
Trumpesnės darbo valandos
Geros sąlygos kurti verslą
Viešojo sektoriaus skaitmenizacija
Gera teisinė bazė ir finansinės struktūros

UŽSIENIO PRIVALUMAI

Gyvenant finansų centre net ir žemesnės karjeros pozicijos turi
daugiau realios įtakos
Daugiau karjeros galimybių, ypač dirbant didžiausiuose pasaulio
bankuose
Tarptautinė aplinka ir didesnio masto projektai
Kelionių galimybės – iš Londono oro uostų skrydžių pasirinkimas yra
kur kas platesnis ir galima keliauti mažesnėmis kainomis, lanksčiau
Platesnis kultūrinis gyvenimas 

TOP ŠALYS, JEI NE LIETUVA

Dėl karjeros galimybių: Vokietija (Frankfurtas, Miunchenas, Berlynas),
Olandija (Amsterdamas), JAV (Niujorkas), Singapūras, Hong Kongas 
Dėl vertybių: Barcelona (gyvenimo-kokybės balansas, šiltas klimatas),
Skandinavija (kultūra, trumpesnės darbo valandos). 
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RYŠIO PALAIKYMAS

FINANSŲ SEKTORIUSKURK LIETUVAI //
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Darbo paieškoms

Pagrindiniai naujienų kanalai 

LinkedIn
Pažįstamų ratas

Paskirtis

Ryšio palaikymui Šeima ir artimieji – pagrindinis naujienų apie Lietuvą kanalas
LRT, Delfi, 15min

Specializuotoms
žinioms 

Facebook (respondentai mini, jog seka URM puslapį ir ten
skelbiamą informaciją bei visuomenės veikėjus, žurnalistus*)
„Investuok Lietuvoje“ bei „Kurk Lietuvai“ socialinėse medijose

Naujienlaiškiai GLL naujienlaiškis
LT Big Brother projekto naujienlaiškis 

Bendruomenės
LCLC (Lithuanian City of London Club)
Lietuvių bažnyčia Londone
GLL renginiai ir buriamos bendruomenės
Vilniaus Licėjaus alumni bendruomenė

Renginiai ir
dalyvavimas
visuomenės gyvenime

Lietuvos ambasados renginiai, savanorystė 
Narystė valdybose (pavyzdžiui, Ignitis)
Lietuvių choras ir krepšinio klubai užsienyje 

* Edmundas Jakilaitis, Andrius Tapinas, Rita Miliūtė, Dalia Asanavičiūtė
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FINANSAI
KLIŪTYS

PASKATOS

Sunkiau rasti ar keisti darbą

Mažiau tarptautinių projektų

Maža vietinė rinka - trūksta aukšto lygio pozicijų

Profesinės

Grįžimas į Lietuvą - laiptelis žemiau

Nėra tokio darbo atitikmens Lietuvoje

Mokestinė sistema, dirbant nuotoliniu būdu 

Ženkliai mažesnis darbo užmokestis

Ekonominės

Turimos paskolos užsienyje

Vaikų ugdymas - informacijos stoka 

Sudėtinga, teisinė kalba  

Suprantamos informacijos trūkumas 

Integracinės

Vaikams - lietuvių kalba

Sukurta šeima su užsieniečiu partneriu

Nedraugiška darbo, paslaugų kultūra

Patyčių kultūra ir "ageism"

Tolerancijos, pagarbos trūkumas 

Sociokultūrinės

Žmogaus teisių situacija

Darbo tempas ir dėmesys į trumpalaikius
rezultatus

Pagalba vaikų integracijai - lietuvių k.
pamokos

Integracinis paketas šeimoms 

Pagalba užsieniečiui partneriui rasti
darbą

Integracinės

Kontaktų rato kūrimas 

Konkrečių pozicijų viešinimas 

Aukštų pozicijų viešinimas

Pagalba užsieniečiui partneriui rasti
darbą

Darbo paieška

Pagalba, teisinė informacija
steigiant verslą ar savo darbo vietą

Būsto įsigijimo lengvatos

Finansinė pagalba įgyti išsilavinimą
užsienyje

Mokestinės lengvatos

Finansinės

Mokestinės lengvatos įmonėms,
samdančioms grįžtančius

Informaciją apie pensijų kaupimą,
NT rinką

Paprasta, nesudėtinga kalba
pateikiama informacija

Informacija apie vaikų ugdymą

Informacinės

Informacija dėl verslo steigimo ir
nuotolinio darbo
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TECHNOLOGIJŲ SEKTORIUS

ČIA PATEIKIAMOS INTERVIU CIKLO IR
FOKUS GRUPIŲ IŠVADOS IR
APIBENDRINIMAS PAGAL DAŽNIAUSIĄ
PAMINĖJIMĄ 

IMTIS 

7 respondentai kalbinti individualiai, 3 - fokus
grupėje
5 šalys: Jungtinė Karalystė (N=5), JAV (N=3),
Norvegija (N=1), Japonija (N=1), Nyderlandai
(N=1)

RUGPJŪTIS 2021KURK LIETUVAI //

AR IR KODĖL SVARSTO GRĮŽTI/NEGRĮŽTI Į
LIETUVĄ?

6 dalyviai svarsto grįžti į Lietuvą, 3 yra
sugrįžę, 1 nemano, kad rimtai svarstys šią
galimybę 

šeimos ir artimųjų, vaikų auginimo Lietuvoje,
patogesnio gyvenimo ir geresnės gyvenimo
kokybės,
noro sugrįžti ir daryti įtaką, kurti pokytį
Lietuvoje,
galimybės kurti savo produktą Lietuvoje,
kultūros – šiltesnis bendravimas, 
ilgesio ir jausmo, kad Lietuva - namai. 

Svarsto grįžti dėl: 

IŠVYKIMO PRIEŽASTYS

8 iš 10 apklaustųjų išvyko dėl studijų,
vienas respondentas išvyko pabaigti
mokyklą ir vienas -  dėl karjeros galimybių.
Taip pat minima Work&Travel programa
bei mainai studijų metu.
3 respondentai jau sugrįžę gyventi į Lietuvą
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KLIŪTYS: TECHNOLOGIJŲ SEKTORIUS
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Profesinės

Kliūtys Paaiškinimas

Sektoriaus ribotumas – daugiausia minimas inžinierių, kurie
Lietuvoje įvardija keletą tarptautinio masto darbdavių ir jaučia,
kad sugrįžus tektų dirbti vienoje vietoje ilgą laiką 
Žmogiškojo kapitalo trūkumas – įvardijamas IT specialistų ir
inžinierių jaučiamas trūkumas ir dėl to kylanti kliūtis – sugrįžus,
tektų susidurti su ribotais ištekliais darbe ir dėl to – mažesniais
projektais bei lengvesniais iššūkiais 
Greitai pasiekiamos karjeros lubos Lietuvoje stabdo, nes norint
tapti sprendimų priėmėju tarptautinėse įmonėse, dažnai  tenka
vykti į užsienyje įsikūrusius padalinius 
Visi per LinkedIn tinklą pasiekiantys darbo pasiūlymai - ne iš
Lietuvos įmonių

Informacinės

Integracinės

Sociokultūrinės

Aiškios ir sistemingos informacijos stoka – minima informacija,
susijusi su grįžimu: nuo pensijų kaupimo, turto perkėlimo iki
navigavimo nekilnojamojo turto rinkoje
Vaikų ugdymo sistemos informacija – respondentai įvardija, kad
vaikų švietimas yra viena svarbiausių dalių, priimant sprendimą
sugrįžti
Lengvai suprantama informacija – respondentai pastebi, kad
valstybiniuose puslapiuose informacija pateikiama teisine
kalba, kurią labai sunku suprasti 
Trūksta skaidrios, aiškios informacijos iš valstybinių institucijų:
pvz., kas buvo padaryta, kokie išsikelti tikslai

Užsieniečio partnerio integracija – dažniausiai įvardijama
integracinė kliūtis. Manoma, kad būtų sunku rasti darbą, įsilieti į
visuomenę
Susiformavęs kontaktų ratas užsienyje – dažna kliūtis sugrįžti 
Pagalbos visai grįžtančiai šeimai trūkumas – manoma, kad
nebūtų pakankamai pagalbos šeimai ir vaikams 
Vaikų integracija dėl lietuvių kalbos barjero tampa kliūtimi
sugrįžti 

Vertikali hierarchija ir nepagarbi darbo kultūra universitetuose
ir įmonėse trukdo priimti sprendimą, respondentai mini, kad
būtų sunku priprasti prie šio kultūrinio skirtumo
Socialinė nelygybė – ypač pastebima nelygi padėtis tarp
Lietuvos didžiųjų miestų ir rajonų
Žmogaus teisių klausimai ir pastarieji politiniai įvykiai
(paminėtas įvykęs Šeimų maršas, pasipriešinimas LGBT teisių
užtikrinimui) stabdo mintis apie grįžimą 
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Informacinės

Paskatos

Informacija apie vaikų ugdymą: šeimoms, grįžtančioms su vaikais,
tai būtų viena svarbiausių paskatų. Lengvai pateikta ir aiški
informacija apie vaikų švietimą, darželius bei mokyklas
Informacinė pagalba, leidžianti geriau naviguoti nekilnojamojo
turto rinkoje, suprasti mokestinę sistemą, pensijų kaupimą - būtų
svarbi paskata 
Paprasta ir nesudėtinga kalba, vengiant teisinių terminų
Skaidri ir aiški informacija vienoje vietoje iš valstybinių institucijų
apie tai, kas buvo nuveikta ir kokie tolimesni tikslai
Įrankis, leidžiantis pamatuoti gyvenimo kokybės indeksą
Lietuvoje

Finansinės

Darbo paieškos

Komunikacinės

Mokestinės lengvatos grįžtantiems ar darbdaviams,
samdantiems sugrįžusius. Lengvata darbdaviams leistų drąsiau
samdyti sugrįžusius, kadangi galėtų skirti daugiau laiko
darbuotojų apmokymams ir jų integracijai 
Būsto lengvata – taip pat viena iš labiausiai minimų paskatų
Pagalba kuriant startuolius – tiek informacinė, tiek finansinė
Pagalba įgyti išsilavinimą geriausiuose užsienio universitetuose
ir įpareigojimas sugrįžti – būtų, manoma, viena iš geriausiai
veikiančių paskatų (respondentai žinojo apie „Kitas100“
programą ir mano, jog finansavimo didinimas reikšmingai
prisidėtų prie grįžtančių aukštos kvalifikacijos specialistų)  

Konkrečių galimybių ir atvirų pozicijų viešinimas prisidėtų prie
svarstymo sugrįžti – tai itin aktualu inžinieriams
Konkrečių industrijų atlyginimų medianų viešinimas ir
didžiausių darbdavių rinkoje įvardinimas padėtų ieškotis darbo
ir naviguoti rinkoje
Pagalba studentams, išvykusiems į užsienį, rasti darbą ar
praktiką Lietuvoje paskatintų šią grupę svarstyti apie grįžimą
Vienas svarbiausių kriterijų, ieškant darbo – gerą produktą
gaminanti įmonė ir darbas, leidžiantis daryti įtaką

Sėkmės istorijų viešinimas, pasitelkiant ambasadorių tinklą –
t.y., viešinti ne per žiniasklaidą, o skatinti sugrįžusius dalintis
istorijomis savo socialinėse medijose (artimesnis ir šiltesnis
kontaktas)
Lietuva galėtų plačiau komunikuoti apie save kaip apie gerą
vietą Europoje savo verslo steigimui
Geresnis Lietuvos privalumų viešinimas paskatintų svarstyti
sugrįžimą 

Paaiškinimas
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SEKTORIAUS PRIVALUMAI  L IETUVOJE
Galimybė kurti savo produktą ir verslą 
Galimybė padaryti pokytį, daug erdvės pasireikšti ir įgyvendinti savo
idėjas
Spartus Lietuvos vystymasis – technologijų sektoriuje Lietuva gali
konkuruoti su užsienio valstybėmis 
Greitesni karjeros pasiekimai
Geras atlyginimo ir perkamosios galios santykis 

SEKTORIAUS TRŪKUMAI LIETUVOJE
Mažesnė rinka, todėl mažiau galimybių dirbti nišinį darbą 
Biurokratija įsteigiant verslą, ypač tarptautinį 
Greitai pasiekiamos karjeros lubos 

LIETUVOS PRIVALUMAI
Kompaktiškumas: greitai pasiekiami kiti miestai, pajūris, gamta
Arti esanti šeima
Darbo ir laisvalaikio balansas
Patogu kurti šeimą Lietuvoje
Privačių paslaugų įperkamumas  

 

UŽSIENIO PRIVALUMAI
Daugiau karjeros galimybių
Lengviau augti ir tobulėti kaip profesionalui
Daugiau darbdavių
Didesnis mobilumas – lengviau keliauti ar keisti darbus 

 
TOP ŠALYS, JEI NE LIETUVA

Londonas, Amsterdamas, Berlynas ir Miunchenas, nes tai TOP
technologiniai ir verslo centrai Europoje 
Silicio slėnis ir San Franciskas JAV, nes tai technologijų srities talentų
traukos centrai, ypač startuolių kūrime, IT 
Ciurichas, Eindhovenas, nes daug tarptautinių inžinerinių įmonių 
Singapūras ir Hong Kongas, nes tai Azijos finansiniai centrai
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Darbo paieškoms

Pagrindiniai naujienų kanalai 

LinkedIn
Pažįstamų ratas

Paskirtis

Ryšio palaikymui Šeima ir artimieji – pagrindinis naujienų apie Lietuvą kanalas
Draugai, pažįstami socialinėse medijose – galimybė įgalinti
sėkmės istorijų viešinimą per diasporos ambasadorių tinklą 
Delfi, LRT, 15min

Žinioms apie Lietuvą
Facebook (respondentai mini, jog seka URM puslapį)
LRT radijas
Panorama

Naujienlaiškiai GLL naujienlaiškis
Baltijos šalių naujienlaiškis

Bendruomenės Profesionalų klubai: Azijos profesionalų klubas, LCLC
Pasaulio lietuvių bendruomenė
JAV lietuvių bendruomenės 

Renginiai ir
dalyvavimas
visuomenės gyvenime

Lietuvos ambasados renginiai 
GLL renginiai 



TECHNOLOGI JOS
KLIŪTYS

PASKATOS

Žmogiškojo kapitalo trūkumas

Trūksta iššūkių ir globalaus masto projektuose 

Sektoriaus ribotumas - mažai darbdavių

Profesinės

Greitai pasiekiamos karjeros lubos

NT rinkos navigacija

Aišios, sistemingos informacijos stoka

Informacija

Mokesčiai, pensijų kaupimo perkėlimas 

Vaikų ugdymo informacija 

Partneris užsienietis

Integracinės

Kontaktų ratas užsienyje

Pagalbos grįžtančiai šeimai trūkumas

Vaikų integracija dėl lietuvių k. barjero 

Socialinė nelygybė

Vertikali hierarchija

Sociokultūrinės

Darbo kultūra - didelis darbo tempas

Politiniai įvykiai pastaruoju metu

Informaciją apie pensijų kaupimą, NT
rinką

Visa informacija vienoje vietoje

Informacija apie vaikų ugdymą

Informacija

Paprasta, nesudėtinga kalba
pateikiama informacija

Būsto įsigyjimo lengvatos

Pagalba kurti startuolius

Mokestinės lengvatos
sugrįžtantiems ar darbdaviams 

Finansinė

Pagalba įgyti išsilavinimą užsienyje

Konkrečios industrijos atlyginimų,
didžiausių darbdavių viešinimas

Pagalba rasti darbą

Konkrečių galimybių viešinimas

Darbo paieška

Pagalba studentams iš užsienio
sugrįžti į darbus, praktikas

Verslo steigimo komunikacija

Lietuva - kaip puiki vieta dirbti laisvai
samdomą darbą

Sėkmės istorijų viešinimas per
ambasadorių tinklą 

Komunikacija

Lietuvos privalumų geresnis
viešinimas
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AKADEMIJA 

ČIA PATEIKIAMOS INTERVIU CIKLO IR
FOKUS GRUPIŲ IŠVADOS BEI
APIBENDRINIMAS PAGAL DAŽNIAUSIĄ
PAMINĖJIMĄ 

IMTIS 

3 respondentai kalbinti individualiai
3 šalys: Jungtinė Karalystė (N=1),
Šveicarija (N=1), Italija (N=1), vienas
iš dalyvių – jau sugrįžęs į Lietuvą  

RUGPJŪTIS 2021KURK LIETUVAI //

AR IR KODĖL SVARSTO GRĮŽTI/NEGRĮŽTI Į
LIETUVĄ?

Visi respondentai svarsto sugrįžti į Lietuvą,
vienas jau sugrįžęs į Lietuvą 

šeimos ir artimųjų, taip pat dėl vaikų
auginimo sąlygų Lietuvoje bei turimos
pagalbos (vaikų rūpesčio dalijimasis tarp
šeimos narių, galimybė vaikams augti šalia
senelių, platesnės giminės),
socialinės vaikų auginimo sistemos,
noro daryti įtaką, kurti pokytį Lietuvoje,
sugrįžti su įgytomis žiniomis, atidaryti savo
laboratorijas ar rašyti straipsnius, išlaikant
bendradarbiavimą ir glaudų ryšį su užsienio
universitetais, taip stiprinant ir Lietuvos
įvaizdį užsienio šalių kontekste.

Svarsto grįžti dėl:

IŠVYKIMO PRIEŽASTYS

Studijos
Mokslinių laipsnių siekimas užsienyje 
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KLIŪTYS: AKADEMIJA

Socioekonominės

Kliūtys Paaiškinimas

Mažas darbo užmokestis mokslininkams akademijoje bei
nepakankamas mokslo finansavimas: grįžus tektų skirti
didžiąją dalį laiko finansavimo pritraukimo paieškoms, o ne
pačiai mokslinei veiklai
Nėra galimybės dirbti dalį etato esant motinystės atostogose –
mokslininkėms dažnai tai būtinybė, norint neprarasti įgūdžių ir
dalyvauti konferencijose, išlikti tyrimų, naujienų ir informacijos
sraute
Sukurta šeima ir asmeninis gyvenimas užsienyje kliudo sugrįžti
dėl sudėtingos integracijos užsieniečiams partneriams ar
vaikams
Darbo kultūra, besiremianti pigia darbo jėga: mokslinėje
veikloje darbo krūvis yra labai didelis, o užmokestis – palyginti
su rinkoje vyraujančiais atlygiais – mažas ir nepakankamas
pragyventi dirbant vieną darbą

Profesinės Sunku įsitvirtinti jauniems mokslininkams dėl vyraujančios
hierarchijos ir užimtų pozicijų
Dėl finansavimo trūkumo ir publikavimo kainos sunkiau leisti
kokybiškus straipsnius  bei dalyvauti konferencijose, ypač
tarptautinėse
Sudėtinga keisti karjeros kryptį dėl neskatinamo
tarpdiscipliniškumo: studentai skatinami pasirinkti vieną
laboratoriją ir joje dirbti rašant bakalaurinį, magistrinį darbą, o
vėliau ir tęsiant doktorantūros studijas. Rotacijų nebuvimas
sukuria kliūtį įgyti tarpdisciplininių įgūdžių bei praplėsti
pasaulėžiūrą 
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Finansinės

Paskata Paaiškinimas

Didesnis darbo užmokestis viešajame sektoriuje ir
universitetuose būtų pagrindinė paskata sugrįžti akademikams
Fondų, skirtų padėti publikuotis geriausiuose pasaulio
žurnaluose bei vykti į tarptautines konferencijas, steigimas taip
pat būtų didelė paskata svarstyti sugrįžimą į Lietuvą
Galimybė dirbti dalį etato ir gauti motinystės atostogų
kompensaciją – skatintų sugrįžti mokslininkes, kurios siekia
neprarasti įgūdžių išėjus į motinystės atostogas
Studijų finansavimas užsienyje skatintų sugrįžti, kadangi
pagrindinė išvykimo priežastis į užsienį – studijos. Respondentų
nuomone, studijų finansavimas ir įpareigojimas sugrįžti į
Lietuvą būtų viena geriausiai veikiančių paskatų. Taip pat
minima, kad Lietuvoje tam tikrų disciplinų universitete nėra,
todėl pagalba įgyti norimą išsilavinimą užsienyje būtų didelė
pagalba ir dėl šios priežasties 

Darbo paieška Pagalba jauniems mokslininkams įsitvirtinti akademijoje būtų
viena didžiausių paskatų šioje kategorijoje
Mokslininkai, išvykę pabaigti doktorantūros studijų, vėliau ieško
podoktorantūrinių pozicijų, tad būtent šios galimybės
viešinimas būtų ypatingai svarbus mokslininkų bendruomenėje
Viešojo ir privataus sektoriaus glaudesnis bendradarbiavimas
tyrimų srityje bei naujų produktų kūrime (angl. R&D) prisidėtų
prie didesnio gaunamo atlygio bei didesnių galimybių ir
skatintų sugrįžti
Pagalba kurti kontaktų ratą organizuojant renginius, buriant
mokslininkų tinklą ir taip padedant įsitvirtinti stipriai prisidėtų
prie sprendimo sugrįžti į Lietuvą 
Nereikalauti publikuoti straipsnių magistro ar doktorantūros
laipsniui įgyti, kadangi tai skatina prastos kokybės mokslinių
darbų publikavimą 
Lanksti, horizontali darbo kultūra
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SEKTORIAUS PRIVALUMAI LIETUVOJE
Lietuvoje yra stiprių mokslininkų gyvybės mokslų, inžinerijos, IT srityse
Labai stipri lazerių pramonė  
Maža šalis, todėl lengviau kopti karjeros laiptais, ypač privačiame
sektoriuje
Lietuvos biotechnologijų sritis aiškiai specializuota – galimybė nišines
kompetencijas turintiems žmonėms 

SEKTORIAUS TRŪKUMAI LIETUVOJE
Dėl pigios darbo jėgos ir turimų žinių (angl. know-how) privačiame
sektoriuje jaučiasi žmogiškojo kapitalo nuvertinimas, užsienyje už
tokias pat žinias būtų mokamas didesnis atlygis
Mažas finansavimas mokslui
Vertikali hierarchinė sistema 
Jauniems mokslininkams sunku įsitvirtinti universitetuose dėl mažos
vyresnių akademikų kaitos, akademijoje jaučiama stagnacija
Neskatinama laboratorijų kaita, todėl sukaupiama mažiau
tarpdisciplininių žinių  

UŽSIENIO PRIVALUMAI
Užsienyje suteikiamas didesnis finansavimas ir resursai moksliniams
darbams vykdyti
Vertybės, tolerancija ir horizontali hierarchija

TOP ŠALYS, JEI NE LIETUVA
Nyderlandai, nes aplink Delft universitetą kuriasi daug verslų, puiki
tarpdiscipliniškumą puoselėjanti aplinka
Šveicarija, nes investuoja daug lėšų į tyrimus ir produktų vystymą
(angl. R&D) 
JAV respondentai rinktųsi dėl universitetų prestižo, turimų resursų ir
gausaus finansavimo moksliniams tyrimams 
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Darbo paieškoms

Pagrindiniai naujienų kanalai 

LinkedIn
Pažįstamų ratas

Paskirtis

Ryšio palaikymui Šeima ir artimieji – pagrindinis naujienų apie Lietuvą kanalas
Delfi, LRT, 15min
LRT radijas

Bendruomenės
Universitetų lietuvių bendruomenės
GLL 
Beniliukso olimpinės žaidynės
Lietuvių choras 

Renginiai ir
konferencijos

Lietuvos ambasados organizuojami renginiai ir kitos veiklos
Vita Scientia konferencija



Nėra galimybės dirbti dalį etato ir gauti
motinystės išmoką 

Nepakankamas darbo užmokestis

Socioekonominės

Darbo kultūra, besiremianti pigia darbo jėga

Sukurta šeima/asmeninis gyvenimas
užsienyje

Nepakankamas finansavimas

Jauniems mokslininkams sunku įsitvirtinti
akademijoje

Profesinės

Sudėtinga keisti karjeros kryptį -
neskatinamas tarpdiscipliniškumas

Sunkiau dalyvauti konferencijose, leisti
kokybiškus straipsnius 

AKADEMIJA
 

KLIŪTYS

PASKATOS

Fondai, padedantys vykti į konferencijas,
publikuoti straipsnius 

Didesnis darbo užmokestis akademijoje

Studijų finansavimas užsienyje

Galimybė dirbti dalimi etato ir gauti
motinystės atostogų kompensaciją 

Podoktorantūrinių studijų galimybių
viešinimas

Pagalba jauniems mokslininkams įsitvirtinti

Pagalba kuriant kontaktų ratą 

Viešojo ir privataus sektoriaus
bendradarbiavimas

Finansinės Darbo paieška
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BENDRI PASTEBĖJIMAI
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Šeimos su vaikais pirmenybę teikia
vaikų integracijai ir švietimui

Finansų ir technologijų sektorių atstovai
labiausiai vertina įdomių projektų galimybes

Skandinavijos ir Nyderlandų lietuviai darbo
krūvį Lietuvoje vertina neigiamai

Jungtinės Karalystės ir JAV lietuviai -
teigiamai

57.5% respondentų svarsto sugrįžti į
Lietuvą, 20% - jau sugrįžo

92.5% respondentų įvardina kultūrines
priežastis kaip pagrindines kliūtis

KARJEROS PERSPEKTYVOS LIETUVOJE

Dirbantiems Skandinavijos šalyse darbo krūvis Lietuvoje atrodo per didelis, ypač
turintiems šeimas. Taip pat šio regiono atstovai mano, jog vaikų lavinimui ir auginimui
Skandinavija yra tinkamesnė vieta nei Lietuva.

Tuo tarpu dirbantiems Jungtinėje Karalystėje ar JAV dažniau atrodo, jog į Lietuvą
grįžtama tuomet, kai visos karjeros ambicijos jau yra įgyvendintos. Tokią nuomonę
sustiprina turimas lūkestis, kad Lietuva yra patrauklesnė šalis šeimos nei karjeros
kūrimui.

SKIRTINGAS ŠALIES VERTINIMAS

Dirbančių technologijų ir finansų srityje specialistų nuomone, Lietuvoje trūksta globalaus
masto karjeros galimybių: manoma, kad čia dažniau kuriasi verslo palaikymo centrai ir
filialai, tad net tie darbuotojai, kurie užima aukščiausias pareigas, yra toli nuo svarbiausių
sprendimų priėmėjų. Dėl to manoma, jog Lietuvoje, palyginus su kitomis šalimis, labai
ribotos įdomaus darbo galimybės.

Inžinerijos srities atstovų teigimu, Lietuvoje šioje sferoje yra tik keletas darbo vietų, kur
jie galėtų pritaikyti profesines žinias, dėl to konkrečių darbo pasiūlymų teikimas
inžinerijos specialistams būtų svarbi paskata svarstant sugrįžimą į Lietuvą.
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TOLESNIŲ VEIKSMŲ GAIRĖS

Nuotolinio darbo
reglamentavimas

darbas Lietuvai, gyvenant užsienyje,
darbas užsieniui, gyvenant Lietuvoje.

Remiantis respondentų siūlymais, galimybė grįžti į Lietuvą,
nenutraukiant turimo darbo kontrakto užsienyje, būtų patrauklus
būdas „pasimatuoti“ gyvenimą Lietuvoje, mokant dalį mokesčių
čia. Taip pat dalis užsienyje gyvenančių respondentų išreiškė
susidomėjimą dirbti Lietuvai nekeičiant savo gyvenamosios
vietos. Dėl šių priežasčių nuotolinio darbo reglamentavimą
galima būtų išskirti į 2 kryptis:

Viena iš priemonių, siekiant įtvirtinti nuotolinio darbo galimybę
Europos Sąjungos valstybėse, gali būti NOMAD viza, kurios
vystymą jau pradėjo kelios valstybės narės, tokios kaip Estija,
Kroatija, taip pat svarsto Ispanija, Suomija, Latvija ir kitos šalys. 

Nuotolinio darbo reglamentavimas, atsižvelgiant į sveikatos ir
saugos reikalavimus darbo vietoje bei numatant aiškią mokestinę
ir socialinių garantijų kaupimo sistemą, galėtų tapti svarbia
talentų pritraukimo priemone.

Siūlymas Paaiškinimas

Užsienio lietuviams, sukūrusiems šeimas už Lietuvos ribų, itin
aktualus reintegracijos į šalies visuomenę klausimas.
Svarstantiems sugrįžti su vaikais arba partneriais, kurie yra
užsienio piliečiai, rūpi ir lietuvių kalbos mokymosi aspektas.

Dėl šių priežasčių rekomenduojamas glaudus privataus viešojo ir
privataus sektoriaus bendradarbiavimas, įtraukiant savivaldybes
ir miestų agentūras į integracijos programų vystymą. Savivaldybių
įgyvendinami projektai, kaip kad Globalus Panevėžys, siūlantys
išlyginamąsias klases iš užsienio grįžtančių piliečių vaikams bei
konsultuojantys relokacijos klausimais, gali tapti patraukliais
diasporos pritraukimo kanalais. 

Papildomos lietuvių kalbos pamokos sugrįžtančioms šeimoms,

Integracijos ir 
relokacijos paketas 
šeimoms
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vaikų integracija per neformalų ugdymą, (kas yra itin svarbu
aukštos kvalifikacijos specialistams) taip pat galėtų atsirasti
miesto agentūrų veiklų planuose.

Nors sparčiai augančioje Lietuvoje vis daugėja pritraukiamų
investicijų ir didėja darbo vietų pasiūla paslaugų sektoriuje, ne
visos džiuginančios naujienos pasiekia tikslinę auditoriją
užsienyje. Priešingai, tyrimo metu kalbinti dalyviai dažniau
užsimindavo, kad juos pasiekiantis naujienų srautas atspindi
ryškiausius kontroversiškus įvykius šalyje, o pozityvios
naujienos randamos nebent tikslingai jų ieškant ir lengviau
pasimeta bendrame naujienų sraute.

Interviu su finansų srities specialistais metu dažnai
pasikartojanti mintis buvo šio sektoriaus ribotumas Lietuvoje:
buvo pabrėžiama, kad Lietuvoje trūksta įdomaus, iššūkius
siūlančio, tarptautinio darbo, kurį respondentai turi ar galėtų
susirasti užsienyje.

Visgi, žvelgiant į vis besiplečiantį finansų sektorių Lietuvoje,
manome, kad tokią užsienio lietuvių nuomonę galima būtų
pakeisti, pasitelkiant tikslingą komunikaciją apie šio sektoriaus
galimybes Lietuvoje. Tiesa, 76% tyrime kalbintų finansų srities
atstovų už Lietuvos ribų gyvena jau virš 10-ties metų, tad,
vertinant tyrimo rezultatus, galima daryti prielaidą, jog
naujienos apie sėkmingą šio sektoriaus plėtrą nepasiekia
tikslinės auditorijos. 

Taip pat, kalbant apie Lietuvos gyvenimo kokybę, buvo
pastebėta, kad Lietuva gali pasiūlyti labai palankias gyvenimo
sąlygas, tačiau apie tai nėra pakankamai plačiai
komunikuojama diasporai žinomuose kanaluose.

Taip pat visų sektorių atstovai neretai paminėdavo ir
sistemizuotos, lengvai prieinamos informacijos apie grįžimą į
Lietuvą trūkumą. Turint omenyje sėkmingą „Renkuosi Lietuvą“
pavyzdį, matome progą, pasitelkus komunikacinius kanalus,

Komunikacija
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informuoti tikslinę auditoriją apie šio centro siūlomas
paslaugas.

Tad, vertinant tiek gerųjų naujienų šalyje srautą, tiek finansų
sektoriaus augimą, tiek ir gerėjančios gyvenimo kokybės bei
kokybiškos susistemintos informacijos klausimus,
rekomenduojame sustiprinti komunikacines kampanijas,
orientuotas į mitų apie Lietuvą išsklaidymą ir teigiamų
naujienų pasiekiamumo didinimą.

Gyvenimo kokybės 
indekso skaičiuoklė

Pasiūlymas, gimęs technologijų srities atstovų fokus grupės
metu, skatina suteikti galimybę svarstantiems apie grįžimą į
Lietuvą įvertinti finansų ir karjeros perspektyvas šalyje.

Pavyzdžiui, gyvenimo kokybės skaičiuoklės įrankis leistų,
pasirinkus norimą profesinį sektorių, matyti pagrindinius
darbdavius šioje srityje, atlyginimo medianas, vidutines
produktų kainas ar palyginti įperkamumo rodiklius. 

Respondentų nuomone, toks interaktyvus įrankis leistų ilgesnį
laiką Lietuvoje negyvenusiems žmonėms geriau susipažinti su
šalies rinka ir įvertinti savo galimybes sugrįžti. Taip pat tai
galėtų tapti efektyvia priemone, griaunančia nusistovėjusius
mitus.

Mažinami ribojimai dirbti 
motinystės atostogų metu

Akademijos atstovų nuomone, darbo apribojimai motinystės
atostogų metu gali skaudžiai atsiliepti specialisto, o ypač
mokslininko, profesiniam progresui.

Pasak tyrimo dalyvių, kadangi mokslininkams ypatingai
aktualu sekti naujausių tyrimų srautą, publikuoti straipsnius
ir tęsti savo akademinę veiklą, galimybė neprarandant
išmokos dirbti motinystės atostogų metu sumažintų
profesinį atotrūkį ir nesukliudytų tolimesnei karjerai. Tai taip
pat būtų svari priežastis paskatinanti grįžti kurti šeimą
Lietuvoje.
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Kadangi jaunuoliai, pasirinkę tęsti mokslus ES aukštosiose
įstaigose yra draudžiami valstybės lėšomis, prieš
išvykdami studijuoti, jie ligonių kasoms turi pateikti studijų
vietą, trukmę ir formą patvirtinančius dokumentus. Šie
duomenys galėtų tapti vertinga Lietuvos talentų
duombazės dalimi, leidžiančia užsienyje studijuojantiems
lietuviams teikti pasiūlymus apie aktualias praktikos ar
darbo galimybes Lietuvoje.
Tyrimo metu kalbinti jaunesni (18-25 m.) specialistai
išreiškė susidomėjimą karjeros galimybėmis Lietuvoje ir
minėjo, jog studijų metu pasigedo informacijos apie
grįžimo į Lietuvą galimybes.

Tyrimo metu išsiaiškinome, jog 80% respondentų iš Lietuvos
išvyko dėl akademinių priežasčių. Siekiant išsaugoti ryšį su
išvykstančiais lietuviais, rekomenduojame svarstyti talentų
duomenų bazės kūrimą.

Viena dažniausiai dalyvių įvardintų paskatų visuose
sektoriuose – pagalba ieškant darbo. Tai buvo ypatingai
svarbu finansų ir technologijų specialistams, sukaupusiems
didesnę darbo patirtį ir ieškantiems aukšto lygio pozicijų
Lietuvoje. Anot šių respondentų, Lietuvoje trūksta aukšto lygio
pozicijų arba apie jas nėra viešai komunikuojama. Tad
konkrečių darbo pasiūlymų pateikimas užsienio lietuviams,
neturintiems plataus profesinio kontaktų tinklo Lietuvoje,
būtų gera galimybė pagalvoti apie sugrįžimą.

Vertinant jau vykstančias diasporos pritraukimo iniciatyvas
Lietuvoje, viešasis diskursas vis dažniau krypsta link
horizontalesnio veiklų pasiskirstymo talentų pritraukimo
temoje. Kiekviena institucija savo veikla apima vis kitokį
segmentą, tačiau vientisas veiksmų planas ir aiškus
atsakomybių pasiskirstymas galėtų padėti pačioms
institucijoms ir informacijos beieškantiems.

Talentų pritraukimas
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Nors ties įvairiomis talentų pritraukimo proceso kryptimis šiuo metu dirba
mažiausiai 12 institucijų Lietuvoje, šio tyrimo rezultatai rodo, kad didelė
institucijų fragmentacija apsunkina talentų pritraukimą ir patvirtina
centralizuotą talentų pritraukimo poreikį.  Kryptinga komunikacija,
centralizuota darbo paieška aukštos kvalifikacijos specialistams,
integracijos programos, aiški ir sisteminga informacija, aktyvi talentų
duombazė bei sistemingai palaikomas ryšys su lietuviais studentais
užsienyje - visi šie siūlymai pabrėžia poreikį galvoti apie talentų
pritraukimo temos savininką (juridinį vienetą), siekiant išvengti
persidengiančių veiklų ir nepakankamo priemonių efektyvumo. Šios
įvardintos gairės galėtų padėti pritraukti talentus iš užsienio, tačiau tai
nėra detalus veiksmų planas, o veikiau iš kokybinio tyrimo iškylančios
išvados. 
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