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Grįžtamoji migracija 

• LT piliečių grįžimai:

• 2017 – 10.2

• 2018 – 16.6

• 2019 – 20.4

• 2020 (9) – 20.3

• Nuo 2020 metų kovo 
mėnesio - teigiamas
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2020 m. iššūkiai migracijai
BREXIT

• Tradiciniai:
Grįžimo metu tenka spręsti aibę 
problemų – darbas, būstas, vaikų 
švietimas, socialiniai dalykai, 
sveikata, kt. 

• Nauji, išoriniai
Pasaulyje atsiranda naujų iššūkių, 
kurie gali daryti įtaką migracijai ir 
grįžusiųjų integracijos procesams.

Baltarusijos 
įvykiai

Covid-19

BREXIT



BREXIT

• Emigracija į JK ilgą laiką 
sudariusi  45 proc. viso 
emigracijos srauto, krito

• 90% LR piliečių jau turi leidimus 
gyventi JK (neplanuoja grįžti)

• Grįžimai nėra masiniai, bet …

• Covid koreguoja planus

Emigracijos srautas į JK sumažėjo 
beveik 2,5 karto 



Covid - 19

• Epidemija sujaukė keliaujančių, emigruojančių, 
grįžtančių planus. 

• 2020. 03-04 – grįžo apie 70 000 (vertinimai), 
daugiausia laikinai/ turistai

• TMO Tyrimas: Pandemija keičia grįžtamosios 
migracijos nuostatas; ankstina sprendimų dėl 
grįžimo realizaciją

• Būtina įvertinti besikeičiančias sąlygas



Įvykiai Baltarusijoje

Auga imigracija iš Baltarusijos:

• Palengvintos baltarusių atvykimo sąlygos.

• Leidimai atvykti humanitariniais tikslais.

• Darbo jėgos pritraukimas (didėjanti 
konkurencija?)

Ekonominė nauda

• Verslo perkėlimas, naujų darbo vietų kūrimas

• IT sektoriaus plėtra.



Migracijos informacijos centro „Renkuosi Lietuvą“ tyrimas 

Gyventojų nuostatos grįžtamosios migracijos klausimais

• Daugiau palankiai, nei nepalankiai, bet rezervuotas

• Grįžtančių migrantų vertinimo vidurkis - 6,51 balo 

• 59 % - Valstybė turi skatinti grįžtamąją migracija



Grįžtamosios migracijos vertinimas

Neutraliai; 41%

Greičiau palankiai; 
27%

Labai palankiai; 12%

Labai nepalankiai; 
6%

Greičiau nepalankiai; 
14%

Grįžtamosios migracijos vertinimas (proc.)



Nuostatos dėl grįžtamosios migracijos (1)

Pliusai:

• Demografiniai,

• Ekonominiai (darbo vietų kūrimas, investicijos),

• Naujos verslo idėjos,

• Inovatyvių idėjų ir tolerancijos „kitokiems“ importas,

• Vakarietiški darbo ir žmonių santykiai.



Nuostatos dėl grįžtamosios migracijos (2)

Nuogąstavimai:

• Emigrantų kriminalinė patirtis,
• Migrantai jaučiasi pranašesni,
• Turi didesnę perkamąją galią, todėl brangsta prekės ir 

paslaugos,
• Naudojasi sveikatos bei socialinės paramos sistema, nors 

nemokėjo mokesčių, 
• Išaugs konkurencija darbo rinkoj.



Ar Valstybė turi skatinti grįžtamąją migraciją? 

- 59% - taip, turėtų

Ar valstybė pakankamai rūpinasi emigrantų susigrąžinimu?

10 % - Pakankamai 

45 % - Nepakankamai

25 % - Valstybė neturėtų tuo rūpintis

20 % -Sunku pasakyti/ neatsakė



Kaip valstybė turi remti grįžtamąją migraciją?
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Jūsų nuomone, ką turėtų daryti valstybė, norėdama 
susigrąžinti emigravusius Lietuvos gyventojus?



Grįžtamosios migracijos politika: Ekspertų vertinimas

• Nėra bendros vieningos emigrantų susigrąžinimo strategijos (nėra sistemos, tik gairės ir 
pavienės priemonės)

• Ypač svarbu tvari reintegracija, tam, apart informacinės pagalbos, reikalinga:
• Darbo paieškos palengvinimai ir pagalba, t.sk. ir paieška bei įdarbinimas nuotoliniu 

būdu

• Šeimos narių socialinė integracija:
• Kalbos kursai (ypač kitataučiams šeimos nariams)
• Vaikų integracija ugdymo institucijose
• Emocinė ir psichologinė parama

• Būsto įsigijimo klausimai, Kt.

• Būtinas centrinės valdžios ir savivaldos glaudus bendradarbiavimas



www.renkuosilietuva.lt 

• Lietuvių, anglų, rusų

Live chat mūsų tinklapyje

El. paštas: 
renkuosilietuva@iom.int

Facebook: 
https://www.facebook.com/RenkuosiLietuva/

Telefonas:

8-800-22-9-22 

+370-5-25-14352 

+44-8000-318-521 

Skype: Migracijos informacijos 
centras

Biuras: A. Jakšto g. 12, Vilnius

MIC „Renkuosi Lietuvą“


