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UŽSIENIO LIETUVIŲ (RE)INTEGRACIJA 
 

METODIKA 

Visuomenės nuomonės ir rinkos tyrimų bendrovė „Spinter tyrimai“ 2022 metų 

gegužės 15 – birželio 20 atliko grįžusių lietuvių, gyvenusių užsienyje bent 3 metus, tyrimą. 

 

Tyrimo tikslas 

Nustatyti, kokių (re)integraciją lengvinančių paslaugų ir pagalbos trūksta į Lietuvą po 

emigracijos grįžusiems gyventi Lietuvos piliečiams bei išsiaiškinti, kas grįžusiems Lietuvos 

piliečiams palengvino (re)integracijos procesą. 

 

Tyrimo metodas 

Giluminiai, pusiau struktūruoti interviu (angl. in-depth interview). 

 

Tyrimo imtis 

15 informantų. Socialinės demografinės charakteristikos pateiktos 1 priede. 

 

Tikslinė grupė 

25-40 m. Lietuvos piliečiai, gyvenę užsienyje ne mažiau 3 metų. 

 

Diskusijos trukmė 

~ 50 min. 

 

Atrankos metodas 

Tikslinė atranka. 
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SANTRAUKA 

Tyrimo metu pusiau-struktūruotų interviu metodu apklausta 15 lietuvių (5 vyrai ir 10 

moterų nuo 29 iki 40 metų, amžiaus vidurkis – 32 m.), kurie ilgiau nei 3 metus gyveno 

užsienio valstybėse. (Visas socialines – demografines charakteristikas žr. 1 priede). 

Tyrimo tikslas – nustatyti, kokių (re)integraciją lengvinančių paslaugų ir pagalbos 

trūksta į Lietuvą po emigracijos grįžusiems gyventi Lietuvos piliečiams bei išsiaiškinti, kas 

grįžusiems Lietuvos piliečiams palengvino (re)integracijos procesą. 

MIGRACINĖ PATIRTIS IR PASIRENGIMAS GRĮŽTI 

Visi informantai užsienyje gyveno ilgiau nei 3 metus. Lietuvą jie paliko su skirtingais 

ateities planais -  nuo „išvykstu trumpam“ iki „palieku Lietuvą visam laikui“. 

Skirtingos priežastys (ar jų „mišinys“) lėmė ir išvykusiųjų grįžimą – tai  noras grįžti į 

savo kultūrinę aplinką, prastas požiūris į migrantus priimančioje šalyje, nerealizuotos 

svajonės greitai užsidirbti daug pinigų, Brexit‘as ir prasidėjusi pandemija (kurios metu buvo 

suvokti ir įvertinti Lietuvos sveikatos apsaugos sistemos privalumai). 

PAGRINDINIAI (RE)INTEGRACIJOS SUNKUMAI 

Įsidarbinimas, būsto bei registracijos klausimai ir vaikų integracija į švietimo sistemą  

išskirtini kaip daugiausia iššūkių persikėlimo metu keliantys dalykai. Kiek mažiau 

problematiškas biurokratinių procedūrų tvarkymas, sveikatos ir socialinės apsaugos 

sistemų klausimai.  

VEIKSNIAI, LENGVINANTYS (RE)INTEGRACIJĄ LIETUVOJE 

Informaciniai projektai „Renkuosi Lietuvą“, „Gal į Lietuvą?“, galimybė daugelį 

biurokratinių dalyku sklandžiai susitvarkyti telefonu arba gauti pagalbą telefonu, tiksliniai 

„Užimtumo tarnybos“ projektai vertintini kaip labiausiai (re)integraciją Lietuvoje 

palengvinantys dalykai. 
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PASLAUGOS IR PAGALBA, KURIŲ TRŪKO (RE)INTEGRUOJANTIS Į 

GYVENIMĄ LIETUVOJE 

Kai kuriems sugrįžusiems  pritrūko informacines pagalbos, jos susisteminimo (dalis 

iš jų nežinojo apie projektą „Renkuosi Lietuvą“), „Užimtumo tarnybos“, ”SODROS” bei 

„VMI“ paslaugos pasirodė per daug sudėtingos. Kalbama apie specifinės  pagalbos poreikį 

sprendžiant įvairius svetur gyvenusiems kylančius klausimus savivaldos lygmeniu.  
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TYRIMO REZULTATAI 

1. MIGRACINĖ PATIRTIS 

 

 

 

IŠVYKIMO IŠ LIETUVOS PRIEŽASTYS 

Dauguma apklaustų iš užsienyje gyvenusių lietuvių atskleidžia, kad pagrindinės jų 

išvykimo priežastys buvo (1) didesnis nei Lietuvoje atitinkamo darbo užmokestis, (2) studijos 

užsienyje, (3) įsipareigojimų Lietuvoje trūkumas ar nebuvimas, (4) noras pamatyti ir pažinti 

kitą kultūrą / aplinką ar (5) išmėginti šį bei tą naujo: „Kažkaip didelių įsipareigojimų nebuvo. 

Na, darbai buvo, bet labai neįpareigojantys“, „Tai sakom pažiūrėsim – gal užsidirbti pavyks 

ir pakeisti aplinką“, „Norėjau pamatyti kaip gyvena kitur žmonės“, „Gal pagrindinė priežastis 

būtų finansinė“, „Aš mokytis išvažiavau“, „Labiau susiklostė nemažai aplinkybių, seniai 

svajojau pagyventi užsienyje“, „Vyras dar Lietuvoje gavo iš ten darbo pasiūlymą. 

Pasikalbėjom, ir nusprendėm, kad reikia važiuoti“, „Tuo labiau pakeliauti, pabandyti 

pagyventi kitam mieste, šalyje, pamatyti kultūrą, tiesiog praplėsti savo akiratį“. 

Kiek rečiau nurodomos išvykimo priežastys – (6) išvykimas dėl asmeninių priežasčių, 

(7) noras patobulinti savo anglų kalbą: „Turėjau draugę ir aš išvykau pas ją“, „Norėjau 

tobulinti savo anglų kalbą. Norėjau, kad mokslai patys būtų anglų kalba“, „Meilė. Kaip 

sakant, pagrindą aš šiokį tokį turėjau Lietuvoje: ir butą įsigijus, ir darbą gerą turėjau, ir viską. 

Užsienyje praleista daugiau nei 

3 metus

Į užsienį išvykstama su skirtingomis 

nuostatomis

Planavo vykti laikinai

Vyko be konkrečių planų 

Išvyko su nuostata negrįžti

pav. 1.  Buvę emigrantai užsienyje praleido nuo 3 iki 12 metų. Į užsienį išvykstama laikantis skirtingų nuostatų: viena 
grupė apklaustųjų planavo vykti laikinai, kiti vyko neturėdami konkrečių planų, o treti prieš išvykstant buvo įsitikinę, kad negrįš. 
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Bet susipažinom ir viską metus išvažiavau“, „Išėjau iš darbo, asmeniniai santykiai susiklostė 

tam tikru būdu ir iškeliavau“. 

POŽIŪRIS Į GRĮŽIMĄ PRIEŠ IŠVYKSTANT GYVENTI SVETUR 

Respondentai į užsienį išvyko su skirtingomis migracinėmis nuostatomis: (1) planavo 

vykti laikinai, (2) vyko be konkrečių planų ir (3) išvyko su nuostata negrįžti. 

PLANUOTA IŠVYKTI LAIKINAI 

Didžiausia grupė informantų į užsienį vyko su „laikino išvykimo“ nuostata bei planais 

grįžti gyventi į Lietuvą: „Visada turėjau omenyje, kad tai laikina“, „Tikrai nebuvo išvažiuojam 

ir niekada negrįšim. Žodžiu, su perspektyva grįžti tai tikrai“, „Kaip ir visi – greičiausiai galvoji, 

kad išvažiuosi vieneriems arba dvejiems metams“, „Pas mus tikrai to nebuvo, kad mes ten 

liksime visam laikui. Tiesiog norėjome užsidirbti ir tiek“, „Planavau, kad grįšiu, gal truputį 

kažkiek pabūsiu“, „Aš neabejojau, kad laikinai išvažiuoju. Tiesiog norėjosi pasidairyti po 

pasaulį“. 

NEPLANUOTA GRĮŽTI, AR PASILIKTI 

Dalis išvyko nekurdami konkretesnių ateities planų: „Tokių minčių, grįšiu ar negrįšiu, 

aplamai tuo metu aš negalvojau. Sakiau, kad mano tikslas iš pradžių buvo važiuoti mokytis, 

o po to kaip Dievas duos“, „Nieko neplanavau“, „Ne, tai (grįžimas) buvo neplanuota“. 

PLANUOTA IŠVYKTI VISAM LAIKUI 

Dalis apklausos dalyvių išvykdami iš Lietuvos neplanavo čia sugrįžti ir kurti gyvenimą 

svetur: „Šiaip buvo planas likti ten tikriausiai ir dirbti“, „Tiesą pasakius ne. Išvažiavau dirbti, 

o jau horizontai ten kiti“. 

LAIKAS PRALEISTAS UŽSIENYJE IR PASIRINKTOS ŠALYS 

Visi tyrime dalyvavę informantai užsienyje gyveno ilgiau nei 3 metus.  Vidutinis 

užsienyje praleisto laiko vidurkis  – 5,5 metų. Didžioji dalis apklaustųjų buvo išvykę gyventi 

į Jungtinę Karalystę. 6 respondentai gyveno Airijoje, Norvegijoje, Vokietijoje, Olandijoje, 

Prancūzijoje, Ispanijoje, Italijoje. 
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2. PASIRENGIMAS GRĮŽTI 

 

 

APSISPRENDIMO GRĮŽTI PRIEŽASTYS 

Apsisprendimą grįžti dažniausiai lėmusios priežastys: (1) kalbos,  kultūros,  draugų ir 

artimųjų ilgesys, (2) Lietuvos sveikatos priežiūros įstaigų ir sistemos pranašumas (tikėtina 

šis veiksnys laikinas ir sąlygotas konkrečios pandeminės situacijos), (3) suvokimas, kad 

užsienyje nepavyks greitai užsidirbti daug pinigų, (4) negatyvus požiūris į emigrantus, 

nepilnavertiškumo jausmas, Brexit‘as. 

Apsisprendimą grįžti sąlygoja tokios į Lietuvą traukiančios priežastys, kaip šeimos ir 

draugų, kalbos ir kultūros, savitos aplinkos ir „lietuviškų“ vertybių išsiilgimas: „Kažkaip va 

viskas patogu ir kažkaip viskas sava, tai gal tikriausiai irgi, kad tėvus galėčiau matyti, gimines 

visas, draugai irgi daugelis liko čia“, „Greičiausiai ir buvo, kad pagrindinė priežastis – šeima 

ir draugai“, „Aš toks šeimos žmogus, žinai“, „Lankydama Lietuvoje šeimą ir draugus vis 

atsirasdavo tas jausmas, kad noriu pasilikti su jais“, „Labai kalbos trūko, būtent dėl kalbos 

savo norėjau. Tiesiog, aš vis tiek laikau, kad čia mano namai“, „Visada svajodavau, 

žiūrėdavau, skaitydavau „Renkuosi Lietuvą“, „Svajodavau, kad, va, Lietuvoje viskas kitaip. 

Į gimtinę grįžti skatinančios 
priežastys

Noras grįžti į savo kultūrą

"Antrarūšio" jausmas užsienyje

Lietuvos sveikatos priežiūros įstaigų 
pranašumas

Suvokimas, kad greitai praturtėti 
nepavyks

Informaciniai kanalai, kuriuose 
renkama informacija apie grįžimą

"Google"

"Renkuosi Lietuvą", "Gal į 
Lietuvą"

Socialiniai tinklai (pvz., 
"Facebook")

"Sodra"

Artimieji, draugai

pav. 2.  Esmines į gimtinę sugrįžti skatinančias priežastis sudaro: noras sugrįžti į savo kultūrą, svetimumo jausmas 
užsienyje, Lietuvos sveikatos priežiūros įstaigų pranašumas, suvokimas, kad užsienyje nelengva praturtėti greitai. Buvę emigrantai 
informacijos ieškojo „Google“, projektuose „Renkuosi Lietuvą“, „Gal į Lietuvą“, socialiniuose tinkluose, „Sodra“ tinklapyje bei 
kreipėsi į draugus. 
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Norėdavosi grįžti“. Tai matyti ne tik iš grįžusiųjų tiesioginių pasisakymų apie gimtinės 

trauką, bet ir atstumiančių priežasčių užsienyje, tokių kaip nepritapimas prie kitos kultūros, 

užsienyje jaučiamas svetimumas, įvardinimo: „Na iš tikrųjų nepatiko ta kultūra, „britiška“ 

vadinamoji. Nepritapau aš ten tiesiog ir pagalvojau, kad grįšiu Lietuvėlėn“, „Mes ten vis tiek 

emigrantai. Niekas su mumis nesiskaito. Mes ten nulio vietoje, sakyčiau“, „Išgyvenau labai 

sunkią adaptaciją, man labai trūko šeimos, trūko draugų“.  

Apklausti grįžę iš užsienio lietuviai beveik vienareikšmiškai įvardina Lietuvos 

sveikatos priežiūros įstaigų, sistemos pranašumą lyginant su sveikatos priežiūros įstaigomis 

ar sistema pasirinktame gyventi užsienio krašte. Ypatingą reikšmę sveikatos priežiūros 

įstaigų kokybei suteikia su vaikais grįžusios šeimos: „Medicina ir požiūris į žmogų Lietuvoje 

ir tenai, nu visiškai skirtingi dalykai... tenai moki ir moki, draudimai didžiausi, o tu negauni 

tokios pagalbos kaip Lietuvoje ir, kaip sakant, už dyką tu gauni, tai labai didelis skirtumas“, 

„Na gimdyti aš nenorėjau tenai. Nenorėjau jokiomis sveikatos priežiūros įstaigomis 

naudotis, nes Lietuvoje norėjau“.  

Suvokimas, kad užsienyje nepavyks greitai užsidirbti pinigų: „Pamatei kaip ten viskas 

vyksta ir supranti, kad pinigai niekur ant medžio neauga“, „Tiesiog, jeigu tu nori normaliai 

gyventi ir pragyventi, tu turi dirbti kvalifikuotą darbą arba plėšytis per du darbus“, „Buvo 

tikėtinas geras rezultatas ir greitas grįžimas, bet nuvykus ten supratau, kad pinigai ant 

medžių neauga net ir užsienyje“. 

Daliai grįžusiųjų nepatiko vyraujantis negatyvus požiūris į emigrantus, apsispręsti 

paskatino ir Brexit‘as: „Gyvenau Škotijoje didžiąją laiko dalį, tai viena iš priežasčių buvo 

Brexit'as. Buvo nemalonu, kad šalis nenori tapatintis ir viena iš priežasčių, kodėl jie nori 

išeiti, yra imigrantai. Tai iš principo buvo nemalonus aspektas, kuris vertė galvoti, kad 

nenoriu tenai gyventi“.  

INFORMACIJOS RINKIMAS GRĮŽIMUI Į LIETUVĄ 

Asmenys, kurie buvo apsisprendę galiausiai grįžti gyventi į Lietuvą ir planavo savo 

grįžimą, informaciją pradėjo rinkti likus 1-6 mėnesiams iki grįžimo. Informacinius kanalus, 

kuriuose ieškoma informacijos apie grįžimą, sudaro: (1) projektai „Renkuosi Lietuvą“, „Gal į 

Lietuvą“, (2) „Sodra“ tinklapis, (3) socialiniai tinklai (pvz. „Facebook“ emigrantų grupės), (4) 
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šeima, giminaičiai, draugai. Didžioji dalis respondentų nurodo, kad informacijos pradėjo 

ieškoti internete. Jie „Google“ paieškos laukelyje naudojo tokius raktažodžius, kaip 

„emigracija“, „dokumentai“, „grįžimas į Lietuvą“.  

INFORMACIJA RENKAMA ĮVAIRIŲ PROJEKTŲ TINKLAPIUOSE 

Vieniems „Google“ paieškoje pirmieji pasirodę puslapiai buvo „Renkuosi Lietuvą“, 

„Gal į Lietuvą“ – projektai, kurių pagrindiniai siekiai yra skatinti lietuvių grįžimą ir 

supaprastinti jų (re)integraciją: „Aš per šiuos puslapius žiūrėjau, nes ten buvo labai geros 

atmintinės, dažnai užduodami klausimai ir tokie „paruoštukai“, ką daryti, kokius 

dokumentus pasiruošti. Tikrai labai informatyvūs, o rasti nebuvo sunku. Padaryta palankiai 

ieškančiam informacijos“, „Turėjau tokį susižavėjimą, kad kažkas rūpinasi, kažkas nori, kad 

tu grįžtum. Tave skatina grįžti, teikia informaciją, ką tu turi daryti, kokius dokumentus turėti 

prieš vykstant ir panašiai. Tai ta informacinė dalis tikrai yra gera“. 

INFORMACIJA RENKAMA „SODRA“ TINKLAPYJE 

Kitiems tyrimo dalyviams „Google“ paieškos rezultatai pirmiausia pateikė „Sodra“ 

tinklapį. Nors daugumai respondentų „Sodra“ tinklapis buvo informatyvus, tačiau kiti 

atkreipia dėmesį, kad informacija galėtų būti pateikta paprasčiau: „Per „Google“ dažniausiai 

įvedus kažkokią nuorodą būtent su grįžimu į Lietuvą, dažniausiai tave nukreipia į „Sodra“ 

puslapį. Pagrindinis informacijos šaltinis ir buvo „Sodra“ puslapis“, „Galėtų būti paprasčiau, 

aiškiau, bet bendrai paėmus – jei žinai ko nori ir ko ieškai, tai ganėtinai viskas nesudėtinga“. 

INFORMACIJA RENKAMA SOC. TINKLŲ GRUPĖSE 

Dalis  išvykusiųjų informacijos apie grįžimo į Lietuvą procesą ieškojo socialiniuose 

tinklapiuose: „Žinote, „Facebook“ yra tos grupės „Emigrantai“. Ten jau ieškojau tų, kas 

išvažinėjo, kokie žingsniai. Konspektavausi, ką daryti“, „Pilna iš tikrųjų informacijos internete, 

tik norėk ir netingėk paieškot. „Facebook“ grupėse pilna visko“, „Facebook“ grupėse. Yra gi 

ta „EKS Emigrantai“, dar kažkokia yra „Britanijos merginos“. 
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INFORMACIJA RENKAMA ARTIMŲJŲ RATE 

Keletas užsienyje gyvenusių lietuvių, užuot ieškoję informacijos internete, kreipėsi 

patarimų į šeimą, giminaičius, draugus: „Šeima ar draugai“, „Išsideklaravome iš Airijos, 

surinkome visus dokumentus, kuriuos žinojome, kad prireiks. Ir tada viską „Sodra“ 

atidavėme. Mums viską pasakė mūsų pažįstami. Jie pasakė, kokias formas reikia užpildyti“, 

„Su draugėm Kaune pasiklabėdavome“. 

INFORMACIJA NERENKAMA 

Kita vertus, tyrimo respondentai, spontaniškai priėmę sprendimą grįžti atgal į 

Lietuvą, informacijos apie grįžimą nerinko. Informantai nesijuto atitrūkę nuo Lietuvos, todėl 

informacijos dėl grįžimo į Lietuvą iš viso neieškojo: „Tai iš tikrųjų, kad tokios informacijos 

reikėtų, kur ir ką daryti, nereikėjo man nieko tokio“, „Nežinau išvis ar tai dariau (nusijuokia). 

Tiesiog nusprendėme grįžti ir viskas“, „Man tokio momento nebuvo. Kadangi esu vilnietė, 

gimusi čia, gyvenusi čia, pabaigusi mokslus čia ir mano pilietybė lietuviška, man įsiliejimas 

buvo labai lengvas. Vis vien tu grįžti į gimtąjį kraštą“, „Nebuvau išvykusi taip ilgai – nebuvau 

užsienyje 10 ar 20 metų, kad reikėtų pagalbos“, „Žinokit ne, aš realiai grįžau kaip... visiškai 

niekuo nesidomėjau“. 
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3. PAGRINDINIAI (RE)INTEGRACIJOS SUNKUMAI 

 

3.1. Integravimasis į darbo rinką 

Vienas  iš dažniausiai įvardijamų sunkumų grįžus (grįžtant) gyventi į Lietuvą, yra 

darbo paieškos. Keletui respondentų pavyko susirasti darbą Lietuvoje dar būnant užsienyje 

ir tai, nepaisant išsimokslinimo, turimos patirties, kompetencijų, jie priskiria sėkmei. Kiti 

darbo paieškas pradėjo jau grįžę į Lietuvą. Šis procesas tyrimo dalyviams truko nuo savaitės 

iki pusmečio. 

Dažniausiai integravimąsi į darbo rinką, kaip iššūkį, vertino nekvalifikuotą darbą 

užsienyje dirbę informantai: „Tai, ko gero, būtų toks pagrindinis dalykas, kuris daugiausiai 

reikalavo pastangų iš mano pusės. Apie pusantro mėnesio, bet čia intensyvaus darbo 

ieškojimo“, „Aš pakankamai ilgai to darbo ieškojau, kad būtų įmanoma dirbti pagal tai, ką 

baigiau, ką sugebėjau. Galvoju gal kokius 3 mėnesius, kažkas tokio“, „Tiesiog man buvo 

svarbu susirasti darbą, kad aš galėčiau apmokėti savo sąskaitas, sakykim, kreditus pradžiai“. 

Interavimasis į darbo 
rinką

Būsto klausimai

Vaikų 
(re)integracija ir 

švietimas

Socialinė 
apsauga

Sveikatos 
priežiūros 
įstaigos ar 

sistema

Biurokratinės 
procedūros

pav. 3.  Daugiausiai sunkumų grįžusiems kyla ieškant darbo, sprendžiant būsto klausimus bei 

(re)integruojant vaikus į Lietuvos švietimo sistemą. Kiek mažiau problemų kyla sprendžiant biurokratinius 

klausimus, naudojantis sveikatos priežiūros įstaigomis ar sistema bei socialinės apsaugos aspekte. 
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Tuo tarpu tyrimo dalyviai, turintys aukštąjį išsimokslinimą ir dirbę kvalifikuotą darbą 

užsienyje, grįžę į Lietuvą darbą susirado lengvai. Įprastai tai IT specialistai, bet buvo ir kitų 

sričių atstovų: žmogiškųjų išteklių specialistė, mokytoja. „Vyrui sekėsi gerai. Jis IT 

specialistas, tai jo visur reikia, ir tenai, ir čia“, „Į dieną sulaukiu labai daug pasiūlymų, tenka 

net tiesiog ignoruoti, nežinau, 95%. Kai gaunu po 10 pasiūlymų į dieną, tai tiesiog net 

nebejuokinga. Pradžiai galvojau „faina“, galėsiu rinktis, bet dabar kažkaip ne, šiek tiek baisu 

ir per daug. Tiesiog sunku atrinkt“, „Spalį grįžau, o lapkritį jau dirbau viešbučio 

administratore. O dabar pradėjau kito darbo dairytis, tai darbų yra – tik gaudyk. Daug kas 

iš pažįstamų bando ieškoti kito darbo ir patiria sunkumų. Čia tikrai sėkmės reikalas. Vyras 

užsienietis – galvojo, kad bus sunkumų, bet suradome greitai. Keli pokalbiai ir turi 

neterminuoto darbo pasiūlymą“, „Dėl darbo paieškos, tai tikrai sakyčiau, kad nebuvo 

sudėtinga. Labai greitai ten, kur norėjau, ten gavau tą darbą“, „Iš tikro, man buvo labai 

paprasta. Aš be darbo realiai buvau du mėnesius, gal du su puse maždaug, bet aš turėjau 

savo finansų atidėjus, tai man kažkaip nebuvo to streso“, „Ne, žinokite, man pasisekė. Aš 

darbo neieškojau visam Vilniuje, o tik kur būtų arčiau namų. Atvažiavau su šuniu, tai 

galvojau, kad turėčiau galimybę jį per pietus išvesti į lauką. Tai gal į keturias vietas išsiunčiau 

CV, į dvi pakvietė į pokalbį. Ir vienos pasiūlymą priėmiau“. 

Kitiems apklaustiesiems grįžus į Lietuvą kilo minčių apie darbą individualiai, ar  verslo 

kūrimą: „Na vienintelis sunkumas buvo, kai mane atleido, nes nežinojau ką daryti – ar darbo 

ieškoti, ar savo kažką daryti? (informantą atleido užsienyje) Kaip ir pajaučiau tą malonumą, 

kai nėra tiesioginio viršininko, laisvesnis jautiesi. Tai buvo tas poros mėnesių 

apsisprendimas, ką toliau veikti“, „Kad būtų pasitenkinimas vidinis, turi įgyti įgūdžių, kurių 

neturėjai, ar ne, kad galėtum mokytis, arba gauti tinkamą finansinį atlygį. Tai šioje vietoje 

negavau nei vieno, nei kito. Po kiek laiko susiradau tokį variantą – tai nebuvo darbo 

pasiūlymas. Aš jį susikūriau. Susiradau kitus žmones, kurie užsiėmė kitokia veikla, bet prie 

kurios sugebėjau savo pasiūlymą „prisiūti“ ir mes ko ne metus bendradarbiavome“. 

Kita vertus, sostinėje ne visų specialistų poreikis darbo rinkoje buvo vienodas turint 

ir kvalifikaciją, ir darbo patirties: „Kai grįžau, nelabai ir buvo iš ko pasirinkti. Turėjau tą 
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specialybę, elektroniką, pabaigęs. Prieš tai buvau dirbęs toje srityje. Na nelabai buvo 

pasiūlymų toje darbo srityje. Įsidarbinau inžinieriumi, tai pusę metų pradirbau. Po to 

kažkokiu būdu pavyko projekto vadovo pareigas gauti“.  

Kiti informantai dėl darbo ar trokštamo atlyginimo stokos nusprendė 

persikvalifikuoti: „Paskutinis mano sumanymas yra turėti „back-up“ planą, šiuo metu 

studijuoju duomenų analitiką. Man pasirodė, kad šitas dalykas padės tokį laisvumą įgyti, 

gal net keliauti leis“. 

DARBDAVIŲ POŽIŪRIS Į GRĮŽUSIUS LIETUVIUS 

Respondentų nuomone, darbdavių požiūris į grįžusius  iš užsienio lietuvius yra 

dvejopas. Įprastai aukštąjį išsimokslinimą turintys ir kvalifikuotą darbą užsienyje dirbę 

apklaustieji teigia, kad darbdavių požiūris į juos, kaip grįžusius iš užsienio specialistus, yra 

teigiamas. Vilniuje apsigyvenę respondentai papildo, kad užsienyje įgytas išsilavinimas ir 

(arba) sukaupta patirtis yra labai vertinami vadovų, todėl darbdaviai mielai samdo tokius 

darbuotojus: „Darbdaviai pasakė, kad labai vertina, kadangi šiek tiek patirties turėjau 

„International school“ Vokietijoje pagal mano specialybę. Jiems įdomi mūsų nuomonė, kaip 

ten viskas vykdoma, organizuojama, kaip tas procesas vyksta ir panašiai“, „Mano esami 

vadovai teiravosi ne kartą kaip mes darydavome, kokia pas mus buvo sistema ir panašiai, 

tai, manau, mano vadovams tai tikrai buvo įdomi mano patirtis“, „Jei vadovas yra tikrai 

protingas ir nori pakelti savo įmonės lygį, jisai ims tą specialistą, tą darbuotoją, kuris yra 

apkeliavęs pasaulį, sukaupęs patirtį, kuris yra plačių pažiūrų. Darbdaviai vis tiek nori 

geriausių iš geriausių“. 

Kita vertus, nekvalifikuotą darbą dirbę respondentai dažniau pabrėžia, kad 

darbdaviai migruojančius, nepastovius darbuotojus atsirenka atsargiai: „Darbdaviai galbūt 

kitaip žiūri į vietinius, neemigravusius, nuolatos čia gyvenančius“ , „Mano vyras išvažiavęs 

buvo, truputį čia, tada vėl išvažiavo, tada vėl čia... Tai labai nepalankiai žiūri į tuos, nes atseit 

„tu vėl nedirbsi, vėl išvažiuosi“. Tai mes tą paskutinį vyro išvykimą ištrynėm iš jo CV. Tokių 

emigruojančių pirmyn-atgal nelabai nori“. 
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3.2. Būsto klausimai 

Esminiai su būstu susiję klausimai  grįžusiems  yra: (1) būsto nuomos paieška, (2) 

gyvenamosios vietos deklaravimas, (3) paskolos iš kredito įstaigos būsto įsigijimui gavimas.  

SUNKUMAI IEŠKANT BŪSTO NUOMAI 

Gyvenamoji vieta Lietuvoje yra antrasis pagal dažnumą įvardinamas sunkumas, su 

kuriuo susidūrė respondentai. Dažniausiai įvardijami konkretūs keblumai buvo būsto 

paieškos nuomai: „Susirasti gyvenamąją vietą, atsimenu, buvo iššūkis. Laikinai per draugus 

pavyko susirasti būstą“, „Ieškojau būsto Vilniuje. Daug skambučių buvo daryta ir visi nori, 

kad nuomininkai būtų dirbantys Vilniuje. Realiai atsimušu į tą sieną, kad jeigu noriu būsto, 

pirma turiu darbą susirasti, bet kaip susirasti darbą, jeigu neturi kur gyventi...  Aš tiesiog 

nustebau, kad realiai visi prašė darbo sutarties ir visi grynai norėjo dirbančio žmogaus. Jei 

neturi darbo, tai tuomet praktiškai neįmanoma išsinuomoti buto“. 

Buvo ir tokių atvejų, kai grįžę iš užsienio lietuviai kreipėsi pagalbos į šeimos narius, 

kad padėtų susirasti būstą nuomai, kol patys gyveno užsienyje: „Pas mamą nenorėjau grįžti. 

Visgi ne tie metai. Na, vis tiek čia „ant gatvės“ negyvensi. Tai mamos paprašiau skambinti, 

apžiūrėti tuos butus. O po to jau viskas natūraliai“. 

 

SUNKUMAI DEKLARUOJANT GYVENAMĄJĄ VIETĄ 

Daliai sugrįžusiųjų susiradus būstą iškilo sunkumų, kai nuomotojai atsisakė leisti 

deklaruoti gyvenamąją vietą nuomojame būste. Informantų teigimu, net ir šiomis dienomis 

rinkoje dominuoja šešėlinė nuoma, kai nėra sudaromos nuomos sutartys tarp nuomotojų 

ir nuomininkų: „Būsto savininkas žadėjo, kad leis mums prisiregistruoti, bet atėjus tam laikui 

pasakė, kad vis dėlto jis nedrįsta. Pusė Vilniuje nuomojamų būstų vis dar yra nuomojami 

nelegaliai. Niekas nenori sumokėti papildomų pinigų, niekas nenori turėti papildomų 

išlaidų, nori tiktai gauti“.  

Gyvenamosios vietos deklaravimas apsunksta ne tik dėl nelegalios būsto nuomos, 

bet ir informantų grįžimo gyventi ne į savo gimtąjį kraštą, o į kitą miestą. Neturėdami, kur 

deklaruoti savo gyvenamosios vietos, grįžusieji ieško įvairių šios problemos sprendimo 
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būdų, tačiau įprastai registruojasi pas tėvus, giminaičius ar draugus: „Registravausi pas savo 

tėvus, kadangi būsto neturėjau“, „Kol kas neturiu gyvenamosios vietos deklaracijos Vilniaus 

mieste, esu deklaravusi gyvenamąją vietą kartu su vaiku. Mes deklaruoti esame pas mano 

tėvus“. 

Keletas informantų prisipažino, kad galvodami apie savo vaiko ateitį švietimo ir 

sveikatos sistemos atžvilgiu, išvykimo gyventi į užsienį nusprendė nedeklaruoti. Prieš 

išvykstant jie pasidomėjo apie menkas galimybes gauti vietą darželyje, kai gyvenamoji vieta 

deklaruojama užsienyje, todėl nusprendė išvengti šio sunkumo: „Kad vėliau būtų mažiau 

vargo su grįžimu. Taip pat, nenorėjome netekti prieigos prie lietuviškos sveikatos sistemos“. 

SUNKUMAI SIEKIANT GAUTI PASKOLĄ BŪSTUI IŠ BANKO 

Norintiems įsigyti savo būstą dažnai procesas „stringa“ kredito įstaigoms atsisakant 

suteikti paskolą. Grįžę iš užsienio informantai pabrėžia, kad bankai linkę nesuteikti paskolos 

būstui užsienyje gyvenusiems ir dirbusiems lietuviams, tačiau nežino tikslių priežasčių, 

kodėl. Vieni samprotauja, kad galimai trūksta dokumentų, patvirtinančių užsienyje 

uždirbtas pajamas: „Dar skridome į Jungtinę Karalystę papildomai, atsimenu. Iš banko 

reikėjo paimti popierinius išrašus“. Kiti teigia, jog dirbant pagal individualią veiklą bankui 

reikia pateikti 2 metų pajamų išrašus, todėl būsto negalėję įsigyti anksčiau: „Dirbant su 

sutartimi užtenka pusės metų, kad galėtum įsigyti būstą, kad jie paskolą suteiktų. O kai dirbi 

su individualia veikla, reikia 2 metų. Tai neseniai ir įsigijau šį būstą, nes tik dabar 2 metai 

praėjo“. 

BŪSTO KLAUSIMAI AKTUALŪS NE VISIEMS 

Nors būsto klausimai buvo aktualūs daugumai respondentų, tačiau ne visi 

apklaustieji teigia susidūrę su sunkumais. Dalis informantų turėjo, kur grįžus apsistoti. Vieni 

glaudžiasi pas tėvus ar draugus, o mažesnė informantų dalis turi nuosavą būstą: „Tuo metu 

dar pagyvenau pas tėvus“, „Aš turiu gyvenamą plotą, tai man nekilo jokių problemų“, „Aš 

turėjau, kur grįžti. Čia yra mūsų šeimos būstas, kur gimiau. Tai 4 kambarių butas, kur tikrai 

visi tilpsim ir telpam“, „Šitas butas man priklauso ir nebuvo jokių klausimų čia“, „Mūsų būstas 

yra Kaune, o mes grįžome į Vilnių. Vilniuje sesuo šalia savęs nusipirko kitą butą. Tai mes 
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apsigyvenome jų būste, moku už jį nuomą. Tai mūsų nuomą dengia mūsų būsto Kaune 

nuomininkai“. 

Kiti teigia, kad būsto paieškos procesas nuomai buvo paprastas, tačiau patį 

emigracijos faktą dalis vistik linkę nuo nuomotojų nuslėpti. Grįžę gimtinėn lietuviai nurodo 

šiuos gyvenamosios vietos nuomojimąsi lengvinančius aspektus: (1) nuomojamas būstas 

nebrangus: „Labai jau gerą butą suradom už labai gerą kainą“, (2) rinkoje būstų kainos 

pernelyg didelės galvoti apie savo būsto įsigijimą: „Kol kas nematom priežasties pirkti 

kažko, nes labai sukilo kainos, labai nėra iš ko rinktis“, (3) grįžusieji neminėjo, kad grįžo iš 

užsienio: „Mes šiaip nuomotojams nepasakojome, kad esame grįžę iš emigracijos. Taigi 

viskas ėjo įprastai“.   

3.3. Socialinė apsauga 

Šiame tyrime socialinės apsaugos aspektas grįžusiųjų yra vertinamas įvairiai. Kalbant 

apie socialinę apsaugą, beveik visi respondentai kalbėjo apie „Užimtumo tarnybos“, kiek 

mažiau „Sodros“ paslaugas, įvardintas emocinės-psichologinės pagalbos poreikis. 

Respondentai dažnai nurodo, kad kontaktas su „Užimtumo tarnyba“ nebuvo 

efektyvus ar naudingas. Grįžę išeiviai įvardina, kad trūko: (1) aiškios informacijos 

persikvalifikavimo kursų tema: „Kartais gal tiesiog pritrūkdavo informacijos, nes keičiasi 

kaina tų kursų, ten iki tam tikro amžiaus tie kursai, nu ten daug tie kursai turėjo pasidaryti 

iš neformalių į formalų“, „Jeigu šiuo metu yra programuotojų stygius, tai tarkim galėtų 

siūlyti kursus. Jeigu mato, kad netinkama specialybė, nepaklausi, tai manau tokia pagalba 

reikalinga žmonėms“, (2) psichologinio, emocinio palaikymo: „Pora, kurie buvo žymiai 

ilgiau išgyvenę užsienyje ir grįžo, vyras sklandžiai integravosi, bet žmonai sunkiai. Ji 

pavargus... na eina žingsneliais, eina per „Užimtumo tarnybos“ tinklapį. Ją siunčia į 

mokymus kelti kvalifikaciją, bet gal jai trūksta palaikymo, psichologinio ar emocinio. Ją mėto 

iš vienos vietos į kitą. Truputėlį apsipranta ir į kitą vietą siunčia“, (3) kokybiškos pagalbos, 

darbuotojų profesionalumo: „Norėjosi labiau kvalifikuotos pagalbos, labiau kvalifikuotų 

patarimų, kvalifikuotų nukreipimų. Tą norėčiau paminėti“. 

Kiti apklaustieji su iššūkiais šioje srityje nesusidūrė: „Aš labai dažnai naudojuosi DUK 

– dažnai užduodamais klausimais, ir ten yra daug informacijos“, „Užimtumo tarnybos“ 
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tinklapyje nekilo sunkumų, susitvarkėme“, „Naudojausi darbo birža, kad SD (privalomo 

sveikatos draudimo) nereikėtų mokėti, o šiaip darbą ir viską susiradau savarankiškai“. 

Nemažai atvejų grįžusieji nesikreipia į „Užimtumo tarnybos“ puslapį. Nesikreipimo 

priežastys įvairios – vieni tikėjosi susirasti darbą greitai ir savarankiškai, o kiti nenori 

biurokratinių rūpesčių dėl nedidelių išmokų: „Tiesą sakant, aš truputį principingai į tai 

žiūrėjau. Juk turėjau tos darbo patirties ir galėjau ją parsigrąžinti, bet man atrodė tuo metu, 

kad finansinė pagalba nelabai svarbi, tiesiog neprašiau jos“, „Nelabai reikėjo – aš finansiškai 

buvau apsirūpinęs“, „Ne, neprireikė“, „Pereinamasis laikotarpis neužtruko, todėl „Užimtumo 

tarnybos“ paslaugų neprireikė“. 

Kalbant apie „Sodrą“, respondentai vertina paslaugas teigiamai: „Kadangi vaikui yra 

priskirtas invalidumas, mes gauname invalidumo, slaugos kažkokius pinigėlius“, „Sodra“ 

reikalavo kažkokios formos, kurios mano užsienio šalis net neišduoda. Bet mes jiems 

pateikėme kitas formas, kurios parodo, ką mes deklaravome, tai jie jas ir priėmė“. 

Emocinės-psichologinės pagalbos pritrūko grįžusioms šeimoms su mokyklinio 

amžiaus vaikais: „Emocinė – psichologinė pagalba , ypač kai yra vaikai tai vaikams ar mamai 

būtų labai gerai“. 

3.4. Sveikatos priežiūros sistema 

Beveik visi apklausti iš užsienio grįžę lietuviai dalinasi teigiama patirtimi, susijusia su 

sveikatos priežiūros įstaigomis ar sistema. Sveikatos priežiūros įstaigos ar sistema labiausiai 

vertinama šeimų, kurios grįžo iš užsienio su savo mažyliais, arba šeimų, kurios pradėjo 

lauktis vaiko užsienyje, bet nusprendė gimdyti savo gimtinėje. Tai yra viena iš pagrindinių 

jaunų šeimų grįžimą skatinančių priežasčių: „Dėl to ir važiavom į Lietuvą. Viskas gerai. 

Pagrindinė priežastis ir buvo, kad nenorėjome sveikatos priežiūros paslaugomis užsienyje 

naudotis, tai grįžau į savo polikliniką Antakalnyje, Vilniuje. Tai viskas labai gerai, tik geriausi 

atsiliepimai, kas liečia gydymo paslaugas“, „Aš iš karto prisiregistravau, tada pradėjau dirbti 

ir viskas buvo kaip ir gerai, nebuvo kažkokių sunkumų“, „Tie kontaktai su šeimos gydytoju 

buvo likę iš anksčiau, tai realiai nežinau kaip kiti bendrauja, bet aš telefonu bendravau ir 

viską sutvarkiau. Čia problemų tikrai nebuvo“, „Ten, kur gyvenau, arčiausiai užsiregistravau 

ir tiek. Nesusidūriau su problemomis“, Registravausi toje pačioje medicinos įstaigoje, kur 
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anksčiau lankiausi. Ta pati gydytoja išliko, tai viskas labai natūraliai įvyko“,  „Jungtinėje 

Karalystėje yra labai prasta sveikatos apsaugos sistema“, „Turim, kuo džiaugtis – nėra ko 

lyginti su užsieniu. Airijoje, jei skauda skrandį, tau pasiūlo atsigerti „Sprite“. 

Keletas apklaustųjų išreiškė nepasitikėjimą sveikatos priežiūros įstaigomis ar 

sveikatos sistema, tačiau sunkumų prisiregistruojant į polikliniką ar išsirenkant savo šeimos 

gydytoją neturėjo arba neįvardino: „Manau, kad tokioje vakarietiškas tradicijas turinčioje 

valstybėje, kaip Jungtinė Karalystė, kai kurie gydytojai, kurie pas mus gali sau leisti vienaip 

ar kitaip elgtis, tenai, manau, nebegalėtų. Tiesiog pats požiūris į klientą, pacientą Lietuvoje 

biškį kvepiantis sovietiniu paveldu. Bet teko susidurti ir su gerais specialistais, tiek gerais 

žmogiškumo prasme žmonėmis“. 

Interviu metu keletas respondentų teigė, kad jiems kilo sunkumų dėl kasmėnesinio 

PSD mokėjimo – apklaustieji teigė nežinoję, jog PSD privalu mokėti kiekvieną mėnesį, kai 

gyvenamoji vieta deklaruota Lietuvoje: „O dabar, kai reikėjo pradėti mokėti mokesčius, 

buvo nesusipratimų. PSD turi mokėti kas mėnesį, o po to, sumokėjus kas mėnesį, skirtumą 

nuo savo pajamų metų gale, kai deklaruoji, moki. Ir aš šito nežinojau, va. Tiesiog, laiškus 

gavau iš „Sodra“, kad Jūs nesusimokėję ir pradėjau gilintis. Tik tada išsiaiškinau, kad reikia 

kas mėnesį mokėti“, „Tvarkiausi PSD skolą, kur buvo prisikaupę. Man sakė, jog galima 

sutvarkyti ir pažiūrėti. Tiesiog norėjau, jog duotų susitupėti ir duosiu, kiek reikia, kad 

susimokėti ir nenoriu daugiau jokių dokumentų, nenoriu apsikrauti, norėjosi ramiai 

adaptuotis, po truputį, nes norėjau ramybės“. 

3.5. Vaikų (re)integracija ir švietimas 

Informantai, kuriems aktuali vaikų integracija ir švietimas, iššūkių patiria ir 

darželiuose, ir mokyklose. Dažni sunkumai: 1) vietos valstybiniame darželyje gavimas, 2) 

neturėjimas galimybės gauti kompensacijos vedant vaiką į privatų darželį, 3) nelankstus 

mokyklų požiūris į grįžusiųjų prašymus, 4) mokytojų profesinio pasirengimo trūkumas  

integruojant iš užsienio grįžusius mokyklinio amžiaus vaikus. 

VIETOS VALSTYBINIAME DARŽELYJE GAVIMAS 

Vienas iš sunkumų, su kuriuo susidūrė grįžtantys su vaikais, yra vietos valstybiniame 

darželyje gavimas. Situacija dar sudėtingesnė informantams, kurie grįžę į Lietuvą neturėjo 
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galimybės deklaruoti savo gyvenamosios vietos mieste, kuriame apsistojo: „Jeigu tu nori 

gauti darželį, pavyzdžiui valstybinį, tu jo negausi, neturi jokios privilegijos gauti, tu esi 

paskutinėje eilės vietoje“, „Neturiu tos deklaracijos, bet per stebuklą gavau valstybinį 

darželį. Tik tas atstumas iki to valstybinio darželio ir yra 15 kilometrų. Aišku, prioritetų jokių 

neturėjau, į kažkokį norimą tai tikrai negalėjau. Kad ir pretendavau, mačiau, kad nėra 

šansų“.  

Kita vertus, vienas iš tyrimo dalyvių nurodė, kad jo vaikas turi autizmo spektro 

sutrikimą ir būtent dėl šios priežasties pavyko gauti vietą valstybiniame darželyje greitai bei 

arti namų: „Mūsų vaikas turi autizmo spektro sutrikimą, bet jis nestiprus. Dėl ligos gavome 

žalią šviesą visur. Aišku, teko palaukti keletą mėnesių, bet kas liečia normalius vaikus, tai 

mano draugas laukė vietos 2 metus ir nesulaukė. Jiems teko vaiką vesti į privatų darželį, 

mokėti pinigus“. 

VAIKO VEDIMO Į PRIVATŲ DARŽELĮ NIUANSAI 

Šeimos, grįžusios gyventi į Lietuvą, susiduria su iššūkiais vaiką vedant ir į privatų 

darželį, kai gyvenamoji vieta deklaruota kitame Lietuvos mieste: „Netgi, pavyzdžiui, yra 

tokios privilegijos, kaip privatus darželis, į kurį ėjome. Jeigu tu turi registraciją Vilniaus 

mieste, tai tėvai gauna 100 eurų kompensaciją. Na, ne tėvai, bet pats tas darželis gauna 

100 eurų kompensaciją, nes vaikas yra registruotas Vilniuje. Tai jeigu tu neturi registracijos 

– tu neturi kompensacijos“. 

MOKYKLŲ NELANKSTUMAS GRĮŽUSIŲJŲ LIETUVIŲ POREIKIAMS 

Švietimo sistema nėra lanksti tėvų prašymo priimti vaikus į konkrečią mokyklą, 

kurioje mokosi  draugai, galintys pagelbėti integruotis, atžvilgiu: „Čia galėtų tikrai labiau 

atsižvelgti į migrantų poreikius. Kiek žinau, jei mokosi brolis ar sesuo, tai kitam vaikui 

lengviau gauti vietą. O čia, jei vienintelis draugas, kuris galėtų kaip tik padėti į kabintis į tą 

lietuvybę, neatsižvelgiama“. 

PEDAGOGAMS TRŪKSTA ŽINIŲ IR PATIRTIES DIRBANT SU UŽSIENYJE GYVENUSIŲ 

TĖVŲ MOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKAIS 

Nepaisant mokytojų teigiamo nusiteikimo, kurie dirba su grįžusiųjų iš užsienio 

vaikais, vis dėlto trūksta kompetencijų integruojant vaikus į Lietuvos švietimo sistemą: 
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„Mokytoja geranoriška, stengiasi labai, bet man kartais atrodo, kad jai pačiai kartais trūksta 

žinių kaip su tokiais nestandartiniais vaikais dirbti.  Juk ne mes pirmi, ne mes paskutiniai, tai 

va to profesionalumo pedagogų norėtųsi labiau“, „Pagalbos vaikam tikrai reikia. Ir jų tėvam 

reikia kaip su tuo tvarkytis. Kažkam kalba šlubuoja, kas prie naujos sistemos nepritampa, 

kam su draugais nelimpa“. 

3.6. Biurokratiniai iššūkiai grįžus 

Biurokratines procedūras, pagal grįžusiųjų lietuvių įvardinamus iššūkius, galima 

išskaidyti į: (1) dokumentų iš užsienio valstybės gavimą, (2) mokesčių deklaravimą, (3) banko 

sąskaitos atsidarymą, (4) užsienyje įgyto išsimokslinimo ir kvalifikacijos patvirtinančių 

dokumentų pripažinimą, (5) kitus specifinius sunkumus. 

DOKUMENTŲ IŠ UŽSIENIO VALSTYBĖS(-IŲ) GAVIMAS 

Dauguma informantų, kuriems prireikė dokumentų iš užsienio valstybės, jų 

susirinkimą vertina kaip nesudėtingą: „Parašiau laišką savo direktorei į Angliją. Šiek tiek gal 

reikėjo palaukti, gal savaitėlę, reikėjo luktelti, kol atsiųs viską. Gavau visus dokumentus, jokių 

problemų, viskas sklandžiai“, „Nebuvo perkūno iš giedro dangaus, reikėjo susirinkti 

dokumentus, formas dar užsienyje būnant“, „Ten pasidariau visus dokumentus, tas formas, 

kurių reikėjo. Su jais Lietuvoj ir ėjau su visais parašais. Tai viskas buvo tvarkoj, nieko lyg ir 

netrūko, neprisikabino“. 

Dalis apklaustųjų šiuo klausimu yra ramūs ir įsitikinę, kad užsienio valstybės 

institucijos, kai išsideklaruojama iš užsienio valstybės, dokumentus perduoda asmeniui arba 

valstybei, kurioje naujai deklaruota gyvenamoji vieta: “Dokumentus jie asmeniui ir 

įstaigoms patys atsiunčia“. 

Šiame tyrime buvo vienas atvejis, kai Lietuvos pilietė grįžo kartu su užsieniečiu vyru. 

Respondentė nesusidūrė su sunkumais susirenkant ir tvarkantis dokumentus iš užsienio, 

tačiau jos vyrui kilo problemų: „Galėtų būti dokumentų sąrašas pateikiamas iš pirmo karto, 

nereikėtų švaistyti laiko. Dėl manęs čia viskas gerai, bet dėl vyro klausimų buvo, kad 

reikalingų dokumentų vis papildo ir papildo. Norėtųsi baigtinį reikalingų dokumentų sąrašą 

gauti iš karto. Nereikėtų papildomai kreiptis, skambinti, rašyti, netgi ateiti, kad reikalingi 
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dokumentai būtų papildomi. Manau tai sistemos problema, kad man davė visą 

atspausdintą sąrašą, ko reikia, bet dar kažko trūko“.  

MOKESČIŲ DEKLARAVIMAS 

Didesnė dalis informantų užsienyje dirbo pagal darbo sutartį, todėl mokesčių 

deklaravimas jiems buvo lengvas: „Viskas tvarkoje buvo. Viską susigrąžinau, kiek galėjau.“.  

Kitiems informantams pagelbėjo draugai, kurie turėjo panašios patirties: „Turėjau 

daug pažįstamų, kurie su manim mokėsi, grįžo į Lietuvą. Plius internete ten buvo pilna 

visokių reklamų apie mokesčių susigrąžinimą. Kai tik sužinojau, iškart ir pasinaudojau ta 

proga“. 

Daugiau iššūkių mokesčių deklaravimas kelia dirbusiems ir (ar) dirbantiems pagal 

individualią veiklą: „Kai reikėjo pradėti deklaruoti mokesčius, kadangi nieko nesuprantu 

tenai, tai man ten „kosmosas“ buvo“, „Apie tai reikėjo truputį paskaitinėti, pasidomėti. Bet 

čia grynai tik dėl to, kad su individualia veikla dirbau“. 

BANKŲ SĄSKAITŲ KLAUSIMAI 

Absoliuti dauguma išvykstančiųjų lietuviškos banko sąskaitos neuždaro, tad grįžus 

didesnių sunkumų šiuo klausimu nekyla: „Kortelė nebegaliojo ir, kai grįžau per atostogas, 

atsinaujinau ir viskas irgi labai paprasta, lengva“, „Ji nebuvo uždaryta, kol buvau išvykęs į 

užsienį“, „Turėjau ir nebuvau užsidaręs. Grįžęs ta pačia ir naudojuosi“, „Sąskaita buvo 

dalinai neaktyvi ir prisijungęs negalėjau nieko daryti, tai paskambinau į banką išsiaiškinti ir 

man pasakė, kad nuo sekančios dienos veiks. Viskas „easy“, jokių problemų“, „Aš niekad 

nebuvau užsidarius“. 

UŽSIENYJE ĮGYTĄ IŠSIMOKSLINIMĄ IR KVALIFIKACIJĄ PRIPAŽĮSTANTYS 

DOKUMENTAI 

Tik pavieniams informantams teko tvarkytis išsimokslinimą ar kvalifikaciją 

pripažįstančius dokumentus, tačiau ši grupė susiduria su specifiniais iššūkiais: „Bandome 

aiškintis, kaip reikia pripažinti jo diplomą čia. Aš jau suradau visas tas įstaigas, buvo išsiųsta. 

Jie davė nurodymus, kokiu būdu gali pripažinti ir kur reikia kreiptis dėl mokytojo 

kvalifikacijos. Pavyko viską rasti ir plius padėjo jo nauja darbovietė. Jie informavo, kur 
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kreiptis, nes vyras ne pirmas mokytojas, kuris atvyksta iš užsienio ir reikia pripažinti diplomą 

ir kvalifikaciją jo“. 

KITI SPECIFINIAI SUNKUMAI 

Svarbu paminėti rečiau nurodomus specifinius sunkumus, su kuriais susidūrė 

pavieniai informantai: (1) per mažas darbo stažas, kad turėtų teisę į kasmėnesinę vaiko 

išmoką: „Per 24 mėnesius reikia 12 mėnesių darbo stažo. Aš to stažo neturėjau, kad man 

priklausytų kasmėnesinė vaiko išmoka. Dabar tik bedarbio išmoką galiu gauti. Na ir vaiko 

vienkartinę, vaiko pinigėlius, bet motinystės ne. Čia mūsų buvo toks nesklandumas. Jei 

turėčiau stažą, būčiau socialiai tvirčiau aprūpinta“, (2) didelės eilės „VMI“: „Man trūko 

dalykų, kai paskutinius metus deklaravau: nebuvo kaip pasirinkti, susisiekti sunku, nes eilės 

didelės...“, „Kai grįžau iš Jungtinės Karalystės, tai jie kitaip į viską „biškį“ žiūri. Tai ir 

perskambina, nu ta prasme stovi eilėj, tai stovėk, bet kam ant to ragelio „kaboti“? 

Pagrindinės valstybinės įstaigos labai šiuo klausimu apsileidusios“, (3) negalėjimas prasitęsti 

vairuotojo pažymėjimo: „Turėjau laikinas vairuotojo teises ir jų galiojimas pasibaigė, bet aš 

negalėjau jų taip greitai pasikeisti, nes mano gyvenamoji vieta nebuvo deklaruota bent 180 

dienų per metus Lietuvoje. Nuoširdžiai nustebau, kodėl čia taip... Ta prasme, jos išduotos 

Lietuvoje, todėl man pasirodė logiška, kad Lietuva turi pasirūpinti jų pratęsimu, bet turėjau 

laukti“. 
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4. VEIKSNIAI, LENGVINANTYS (RE)INTEGRACIJĄ LIETUVOJE 

 

 

Labiausiai (re)integraciją  palengvina (1) tokie projektai, kaip „Renkuosi Lietuvą“ ir 

„Gal į Lietuvą“. Taip pat (2) sąlyginai efektyvus biurokratinių klausimų valstybinėse 

institucijose sprendimas internetu arba kreipiantis telefonu / tiesiogiai. (3) „Užimtumo 

tarnyba“ programos jei žmogus turi noro ir gebėjimų keisti kvalifikaciją į paklausesnę 

rinkoje. (4) Kai kur aktyviai veikiantys bendruomenių centrai.  

Pirmiausia akcentuojama informacinių projektų nauda:  „Renkuosi Lietuvą“ ir „Gal į 

Lietuvą“ (re)integruojantis buvo labai naudingi: „Labai pagelbėjo keli minėti puslapiai 

(„Renkuosi Lietuvą“, „Gal į Lietuvą“), tam tikslui ir buvo jie sukurti, ir savo tikslą jie 

įgyvendina“. 

Bendraujant su valstybinėmis institucijomis, informantų pasitenkinimas ar mažesnis 

pasitenkinimas šia patirtimi dažnai priklauso ir nuo paties žmogaus komunikacinių polinkių 

– vieniems svarbu (svarbiau) žmogiškas kontaktas, aptarti klausimus gyvai ar telefonu, o 

kiti priešingai, labai vertina gerą viešųjų paslaugų skaitmenizacijos lygį, leidžiantį sklandžiai 

"Renkuosi Lietuvą", 
"Gal į Lietuvą" Galimybė 

biurokratinius 
klausimus spręsti 

internetu arba 
kontaktuojant gyvai 

telefonu

Galimybė 
persikvalifikuoti 

naudojantis 
"Užimtumo 

tarnyba" 
paslaugomis

Aktyvūs 
bendruomenių 

centrai

pav. 4.  Grįžę emigrantai išskiria projektus „Renkuosi Lietuvą“, „Gal į Lietuvą“ kaip vieną iš labiausiai (re)integraciją 
lengvinančių veiksnių. Taip pat dažnai minimas privalumas – galimybė biurokratinius procesus susitvarkyti internetu ir prireikus 
pagalbos susisiekti su konsultantu telefonu. Kiek rečiau įvardinama kvalifikacijos keitimo paslauga bei aktyvūs bendruomenės 
centrai, kaip (re)integruotis padedantys veiksniai. 
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susitvarkyti daugelį biurokratinių formalumų: „Na ir aš tada į „Sodra“ paskambinau. Man 

paprasčiau yra paskambinti ir paklausti nei internete ieškoti daug ilgiau“, „Tuose jų 

puslapiuose aš tikiu, kad jie stengiasi atnaujinti viską, nu bet visko nesurašysi. Plius 

bekalbant su žmogumi, jis kažką pasako, tada nukrypsta tema – pagalvoji ir apie kitus 

dalykus. Kai tu ieškai informacijos internete, tai tu (rankomis rodo siaurą tunelį) taip ieškai“.  

Kito pobūdžio teigiama patirtis: „Net nustebau, kad ganėtinai daug procesų yra 

sukelti į elektroninę erdvę. Taip ir turėtų būti, ta prasme. Negalvojau, kad Lietuva taip 

pažengusi“. 

Keletas respondentų naudojosi „Užimtumo tarnybos“ siūloma kvalifikacijos keitimo 

paslauga ir tai padėjo integruotis į darbo rinką: „Gavau nemokamus programavimo kursus 

iš biržos. Persikvalifikavau, nes norėjau daryti kažką visiškai naujo savo gyvenime. Turėjau 

daug programuotojų draugų, kurie man šiek tiek padėjo įsivažiuoti į visą tą ritmą. Tai šiuo 

metu ir dirbu programuotoju. Kaip ir nekyla jokių problemų rasti įvairiausių darbų“. 

Iš apklaustų tyrimo dalyvių, viena respondentė akcentavo bendruomenių svarbą 

(re)integruojantis: „Aš galvoju, jeigu Lietuvoje būtų bendruomenės stipresnės, tai tas 

((re)integracija) natūraliai gautųsi. Antakalnyje bendruomeninis gyvenimas man atrodo 

visai nėra toks prastas, lyginant su kitur Vilniuje. Man atrodo, tai yra pagalba, kai susipažįsti 

su žmonėmis. Antakalnyje yra ir tų bendruomenės centrų vienas kitas. Gyvenant Škotijoje, 

aš integravausi būtent per tokius žmonių susibūrimus. Manau, kad grįžtant irgi panašiai“. 
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5. PASLAUGOS IR PAGALBA, KURIŲ TRŪKO (RE)INTEGRUOJANTIS  

LIETUVOJE 

 

Respondentai, išsakydami savo nuomonę apie paslaugas ir galimą pagalbą, kurios 

jiems pritrūko, įvardino: (1) institucijos, organizacijos ar projekto poreikį, kuriame būtų 

aprašyta visa informacija apie grįžimą, (2) informacijos, susijusios su (re)integracija, sklaidos, 

(3) daugiau skaitmenizuotų paslaugų, (4) iniciatyvos ar patarimų iš „Užimtumo tarnybos“ 

persikvalifikavimo aspektu, (5) bendruomenių subūrimo (re)integracijos tema savivaldybių 

ar seniūnijos lygmenyje, (6) aiškumo ir paprastumo valstybinėse institucijose, kaip „VMI“, 

„Sodra“, (7) emocinės-psichologinės pagalbos adaptuojantis Lietuvoje. 

Tyrimo dalyviai, kurie teigė, kad trūksta institucijos, organizacijos ar projekto 

(re)integravimosi tema, nebuvo susidūrę su „Renkuosi Lietuvą“, „Gal į Lietuvą“ ir panašiais 

projektais. Tai asmenys, kurie pirmiausia kliovėsi draugais ir pažįstamais, informacijos apie 

grįžimą ieškojo valstybinėse institucijose (pavyzdžiui, „VMI“, „Sodra“), socialiniuose 

tinkluose. „Būtų gal gerai, kad viskas vienoj vietoj būtų iškart. Tarkim, jeigu grįžtų kažkokie 

mano draugai, tai būtų faina, kad būtų žmogus, kuris galėtų vienoj vietoj viską gražiai taip 

išdėstyt. Juk niekas apie tai nepraneš, nepasakys, kol pats nepasidomėsi“, „Būtų gerai, jeigu 

x 5  

x 4 

x 3 

x 3 

x 2 

x 2 

x 1 

Susistemintos informacijos valstybinių institucijų ("Sodra", "VMI", "Užimtumo tarnyba") tinklapiuose

Projektų, kaip "Renkuosi Lietuvą", "Gal į Lietuvą" sklaidos

Atskirų ar bendro "Sodra", "VMI" konsultanto, skirto grįžusių migrantų klausimams

Kontaktinio asmens didmiesčių savivaldybėse, su kuriuo galima konsultuotis iškilusiais klausimais

Pagalbos tvarkantis biurokratinius formalumus Migracijos departamente

Emocinės-psichologinės pagalbos šeimoms, grįžusioms su mokyklinio amžiaus vaikais

"Savitarpio pagalbos" grupių subūrimo ir moderavimo (re)integracijos tema savivaldybių lygmenyje

pav. 5.  Daliai buvusių emigrantų trūko „Renkuosi Lietuvą“ ir „Gal į Lietuvą“ projektų sklaidos. Kiti pabrėžia kontaktinio 
asmens didmiesčių savivaldybėse bei valstybinėse institucijose („VMI“, „SODRA“, „Užimtumo tarnyba“) trūkumą. Sąlyginai dažnai 
minimas aiškios, susistemintos informacijos valstybinėse institucijose stygius. Kiek rečiau nurodomi „Savitarpio pagalbos“ / grupių 
subūrimo, pagalbos tvarkantis biurokratinius formalumus Migracijos departamente, emocinės-psichologinės pagalbos šeimoms 
trūkumai. 
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būtų kažkokia įstaiga, kuri iškart galėtų nuo A iki Z viską gražiai paaiškinti, pasakyti, kur 

kreiptis ir ką daryti. Tai būtų išvis „super“. Tačiau aš nežinau, ar tokių egzistuoja, tada reikia 

turėti arba pažįstamą, draugų arba pačiam labai daug domėtis“. 

Dalis respondentų „nujautė“, kad yra organizacijų ar projektų, atsakingų už grįžusių 

lietuvių (re)integraciją, tačiau su jais nesusidūrė. Šių respondentų manymu, informacija apie 

grįžimą ir (re)integraciją Lietuvoje galėtų būti plačiau skleidžiama, lengviau pasiekiama: 

„Norisi didesnės informacijos sklaidos. Informacijos sklaida turėtų būti didesnė, kad žmonės 

žinotų, jog tokios organizacijos egzistuoja ir kokias konkrečiai paslaugas jos teikia“. 

Kiti apklaustieji nurodo, kad daugiau paslaugų, susijusių su (re)integracija, galėtų būti 

skaitmenizuotos, siekiant išvengti stovėjimo eilėse ir paspartinti biurokratinių procedūrų 

susitvarkymą: „Norėtųsi kuo daugiau paslaugų, kurios teikiamos elektroninėje erdvėje ir 

kuo mažiau kontaktinio bendravimo. Aš nesu prieš žmogišką bendravimą, bet nesinori 

laukti eilėse ir aiškintis dalykų, kurie galėtų būti aiškiai išdėstyti internete“, „Valstybinės 

institucijos turėtų kuo labiau savo paslaugas skaitmenizuoti ir visi manau nuo to būtų tik 

laimingesni“. 

Informantai pabrėžia „Užimtumo tarnybos“ konsultacinės pagalbos stiprinimo 

poreikį – nori patarimų ir pasiūlymų dėl galimo persikvalifikavimo: „Būtų lengviau su 

pagalba, jei kažkas būtų patarę, kad tavo profesija nėra ar nebus populiari, kad reikėtų 

persikvalifikuoti“. 

Keli informantai pasiūlė idėją, kad savivaldybės ar seniūnijos galėtų apsiimti grįžusių 

lietuvių (re)integracija, organizuoti susibūrimus: „Savivaldybė arba seniūnijos galėtų visai 

kažkuo panašiu užsiimti. Žinai, gal ne vyriausybės lygmenyje. Pavyzdžiui, seniūnijos, kodėl 

jos negalėtų kažko panašaus daryti? Daug kas natūraliai išsisprendžia, nes visuomenė 

laisvesnė, sveikesnė. O kuo labiau visi susigūžę, tada ir institucijos jau mažiau gali padėti“. 

Matomas poreikis formalizuotam „savitarpio pagalbos tinklui“ , kurį sudarytų patys 

lietuviai gyvenę svetur, o  Lietuvos valdžios uždavinys būtų tą tinklą koordinuoti ir  viešinti. 

„Galėtų būti gal kažkoks savanorių tinklas, savitarpio pagalbos bendruomenė tokių 

žmonių.  Pradžioj tokia pagalba ir palaikymas reikalingas. O paskui ir pati galėčiau eiti 

dalintis savo patirtimi“. 
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Respondentai taip pat nurodo, kad vyriausybės finansuojamų institucijų paslaugos 

galėtų būti paprastesnės, suprantamesnės: „Na EDS, visi tie anksčiau minėti dalykai 

(„Sodra“, „VMI“) galėtų būti patobulinti, bet ir tai gali viską susirasti, išsiaiškinti. Nėra taip, 

kad negausi informacijos, tiesiog, kad reikės truputį ilgiau laukti jos“. 

Grįžusiems  su mokyklinio amžiaus vaikais trūko emocinės-psichologinės pagalbos 

adaptuojantis Lietuvoje: „Emocinė – psichologinė pagalba, ypač kai yra vaikai, tai vaikams 

ar mamai būtų labai gerai. Ne vieni mes gi tokie. Nes paauglei dukrai tokių visokių 

problemų čia kilo, kad galvoju tikrai būtų reikalinga pagalba kažkokia su integracija. 

Emocine integracija, ne dėl kalbos, o labiau smegenis čia reikai integruoti ir nebūtinai 

mama - grožio specialistė - tuos dalykus išmano. Tai nežinau ar institucijos, bet kažkokio 

specialisto pagalbos ranka čia labai nepamaišytų“, „O mums kieno pagalbos reikėjo...? Gal 

pedagogo-psichologo viename, ar šiaip patyrusio žmogaus ar ant savo kailio visa tai 

praėjusio“. 
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6. RESPONDENTŲ REKOMENDACIJOS PLANUOJANTIEMS GRĮŽTI  

 

Informantų patarimus galima išskirti į rekomenduojamus veiksmus, susijusius su 

grįžimu, užsienyje ir rekomenduojamus veiksmus jau grįžus į gimtinę. Grįžimą į Lietuvą 

planuojantiems tautiečiams, respondentai  pataria: (1) planuoti grįžimą, (2) domėtis 

pateikiama informacija apie grįžimą tokiuose projektuose, kaip „Renkuosi Lietuvą“, „Gal į 

Lietuvą“, (3) susirasti gyvenamąją vietą, (4) pradėti darbų paieškas, (5) išsideklaruoti iš 

užsienio valstybės. Pirmieji veiksmai grįžus iš užsienio, anot apklaustųjų, turėtų būti: (6) 

banko sąskaitos susitvarkymas, (7) gyvenamosios vietos deklaravimas, (8) vaiko registracija 

į darželį ar mokyklą, (9) registracija „Užimtumo tarnybos“ tinklapyje, (10) prisiregistravimas 

į polikliniką, (11) mokesčių susigrąžinimas iš užsienio valstybės, kurioje gyventa ir dirbta. 

REKOMENDUOJAMI VEIKSMAI UŽSIENYJE 

(1) Pirmiausia prieš grįžtant į Lietuvą respondentai rekomenduoja planuoti savo 

grįžimą. Šiuo patarimu dalinosi ir iš anksto pradėję planuotis, ir neplanuotai grįžę tautiečiai: 

„Patarčiau pradėti ruoštis iš anksto“, „Gal viską pradėti tvarkyti iš anksto“, „Kad tas 

sprendimas būtų suplanuotas jau. Ne tik, kad aš noriu ir grįžtu. Kažkokius klausimus reikia 

uždaryti dar ten (užsienyje)“, „Po truputį planuotis, kad po to nebūtų streso“. 

(2) Taip pat apklaustieji nurodo, kad pravartu domėtis apie grįžimą tikslinguose 

projektuose, kaip „Renkuosi Lietuvą“, „Gal į Lietuvą“: „Patarčiau, kad panaršytų minėtose 

svetainėse, paskaitytų „paruoštukus“. Ten buvo labai aiškiai išskirta, ko reikia grįžtant į 

Lietuvą“, „Tą ir rekomenduočiau – iš anksto sužiūrėti sąrašą dokumentų, kurių reikia 

pav. 6. Informantų patarimai planuojantiems grįžti emigrantams dalinami į rekomenduojamus veiksmus užsienyje ir 
rekomenduojamus veiksmus grįžus į Lietuvą. 

Rekomenduojami 
veiksmai užsienyje

Planuokite 
grįžimą

Skaitykite "Renkuosi 
Lietuvą", "Gal į Lietuvą"

Susiraskite 
gyvenamąją vietą

Pradėkite 
darbų paieškas

Išsideklaruokite iš 
užsienio valstybės

Rekomenduojami 
veiksmai grįžus į 

Lietuvą

Susitvarkykite 
banko sąskaitą

Deklaruokite 
gyvenamąją 

vietą

Registruokite 
vaiką į mokyklą 

ar darželį

Užsiregistruokite 
"Užimtumo 

tarnyba" tinklapyje

Prisiregistruokite 
į polikliniką

Susigrąžinkite 
mokesčius iš 

užsienio
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remiantis „Renkuosi Lietuvą“, „Gal į Lietuvą“ projektais ir be streso susirinkti, grįžti“, 

„Greičiausiai patarčiau susižiūrėti, kokios tos organizacijos yra, kaip jos gali padėti“. 

(3) Dar vienas galimas sunkumas, kurį informantai rekomenduoja pradėti spręsti dar 

būnant užsienyje – susirasti gyvenamąją vietą: „Butą galima padėti susirasti, kaip man 

mama padėjo, važinėjo pasižiūrėti“, „Jeigu nėra, kur grįžti, susirasti gyvenamąją vietą, 

paskui apžiūrėti“, „Jeigu, tarkim, žmonės turi nemažai pinigų banko sąskaitoje, tai vertėtų 

tada visų pirma nusipirkti būstą“, „Būstą susirasti reikėtų“, „Be galo svarbu yra surasti sau 

kampą, kur gyventi. Ypač dabar, kai nuomos kainos yra milžiniškos“. 

(4) Respondentai, vardindami išankstinius sklandaus grįžimo veiksnius, dažnai 

įvardina darbo paieškas: „Na kaip aš dariau – pradėjau dairytis darbo, kai supratau, kad 

grįšiu greituoju metu dar būdama užsienyje“, „Pirmiausia, ką jie turėtų sutvarkyti – tai 

susirasti darbą. Čia yra pagrindinis dalykas“, „Bėgt darbų ieškotis. Dabar gi daug tų pokalbių 

nuotoliu vyksta“. 

(5) Grįžę lietuviai pabrėžia išsideklaravimo iš užsienio valstybės svarbą, kol dar 

gyvenama užsienyje: „De-deklaracija iš gyvenamosios vietos, kad paskui nereikėtų dar 

kartą važiuoti“, „Reikėtų iškart supažindinti apie deklaracijas“. 

REKOMENDUOJAMI VEIKSMAI GRĮŽUS Į GIMTINĘ 

(6) Grįžus į gimtinę, tyrimo dalyviai atkreipia dėmesį, būtina susitvarkyti lietuvišką 

banko sąskaitą, jeigu ji buvo uždaryta: „Reikia atsidaryti banko sąskaitą“. 

(7) Informantai išskiria, kad gyvenamosios vietos deklaravimas taip pat turėtų būti 

vienas iš pirmųjų veiksmų grįžus: „Prisiregistruot kažkokią gyvenamą vietą“. 

(8) Jeigu grįžtama su vaikais, svarbu surasti darželį ar mokyklą savo vaikams: „Aišku, 

jeigu yra vaikas, tai kuo greičiau surasti vietą darželyje ar  susitvarkyt reikalus su mokykla“. 

(9) Vienas iš pagrindinių veiksmų grįžus, anot respondentų, turėtų būti registracija 

„Užimtumo tarnybos“ elektroniniame puslapyje: „Prisiregistruoti į darbo biržą“, „Grįžus 

kreiptis į „Užimtumo tarnybą“, „Aišku, jeigu jie norėtų persikvalifikuoti ar dar kažkas, taip 

pat kreiptis į biržą“. 
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(10) Kitas svarbus žingsnis – registracija sveikatos priežiūros įstaigoje: „Užsiregistruoti 

į polikliniką“, „Polikliniką žmogus pats turi išsirinkti ir užsiregistruoti“, „Prisiregistruoti pas 

šeimos gydytoją“. 

(11) Keletas grįžusių lietuvių primena apie mokesčių iš užsienio valstybės 

susigrąžinimą: „Paprašyti iš darbdavio, tikriausiai, gauti tą patvirtinimą dėl to, kad dirbo 

užsienyje, kad galėtų prisisumuoti tas stažas ir galėtų susigrąžinti mokesčius“, „Pasidomėti, 

tai kaip mokesčius susigrąžinti normaliai“. 
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IŠVADOS IR REKOMENDACIJOS 

Informaciniai kanalai ir „Renkuosi Lietuvą“ žinomumo visuomenėje didinimas. Beveik visi 

informantai pabrėžia susistemintos, aiškios informacijos bei konsultacijų išskilus 

specifiniams klausimams svarbą kaip esminį dalyką lemiantį sklandų (arba nesklandų) 

grįžimo į Lietuvą procesą. Projektus „Renkuosi Lietuvą“, „Gal į Lietuvą“ žinantys informantai 

jų naudą vertina labai palankiai, tačiau dalis informantų šių projektų nežino  ir kalba apie 

tokio projekto poreikį. Pastebėtina, kad mažiau apie „Renkuosi Lietuvą“ žino tie grįžtantieji, 

kurie informacijos apie grįžimą ieško ne savarankiškai internete, bet per Lietuvoje likusius 

draugus ar giminaičius. Todėl rekomenduotina „Renkuosi Lietuvą“ žinomumą didinti ne tik  

tikslinėse auditorijose, bet  Lietuvos visuomenėje apskritai. 

„Paprastumo spąstai“. Informacijos apie poreikį atlikti „namų darbus“ sklaida. Beveik visi 

grįžtantieji pripažįsta, kad sėkmingam grįžimui ir (re)integracijai Lietuvos visuomenėje 

svarbu padaryti „namų darbus“ ir tam tikrus planavimo bei informacijos rinkimo veiksmus 

atlikti dar gyvenant užsienyje. Atliekamų darbų „apimtys“ dar gyvenant užsienyje skiriasi ir 

labai priklauso nuo individualių situacijų, tačiau sutariama, kad svarbu atlikti ne tik 

informacijos rinkimą ir analizę, bet ir atsižvelgiant į individualias situacijas ieškotis būsto, 

darbo ar vaikų ugdymo įstaigos. Dalis grįžtančiųjų, žinodami, kad grįžta į savo gimtą 

aplinką, neįvertina arba ignoruoja daugelį su persikėlimu susijusių faktorių ir jų 

(re)integracija dažnai tampa ne tokia sklandi. 

Tikslinės pagalbos poreikis. Pastebima, kad daugiausia specifinių problemų kyla 

savivaldybės lygmenyje sprendžiant gyvenamosios vietos deklaravimo bei ugdymo įstaigų 

klausimus. Ypač šie klausimai aktualus grįžtant į didmiesčių savivaldybes, tad  (1) egzistuoja 

aiškus kontaktinio asmens grįžusiems iš užsienio asmenims  didžiųjų miestų savivaldybėse 

poreikis. Kontaktinis asmuo ne tik galėtų  pagelbėti tvarkantis biurokratines procedūras, 

bet ir sisteminti bei koordinuoti informaciją savivaldybės lygmenyje apie projektus ir 

iniciatyvas grįžtančių migrantų vaikams ikimokyklinio ugdymo ir švietimo įstaigose, nes 

nepaisant egzistuojančių įvairių iniciatyvų, nėra vieningos sistemos, leidžiančioms 

grįžtantiems sėkmingai integruoti savo vaikus.  Kita svarbi sritis, su kuria susiduria  dauguma 

grįžtančiųjų yra kontaktavimas su dviem institucijomis – „Sodra“ ir „VMI“. Nors 

pripažįstama, kad daug informacijos, pagalbos galima rasti ir netgi visus reikalingus 
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veiksmus atlikti  šių institucijų interneto svetainėse ar kituose valstybės skaitmeniniuose 

sprendimuose gebėjimas ir noras tai padaryti labai priklauso nuo žmogaus tipo – dalis 

informantų tuo žavisi,  kitai daliai visgi kyla žmogiškos konsultacijos poreikis, tad (2) atskiri 

ar bendras „Sodra“ ir „VMI“ grįžtančių migrantų klausimams dedikuotas konsultantas būtų 

vertintina kaip reikšminga pagalba. Dar viena institucija, su kuria susiduria nedidelė dalis 

grįžtančiųjų, tačiau ji kelia daug specifinių problemų yra Migracijos departamentas, todėl 

būtų labai tikslinga ir reikalinga (3) pagalba tvarkantis biurokratinius formalumus Migracijos 

departamente. Grįžtantiems su mokyklinio amžiaus vaikais iškyla sunkumų dėl vaikų 

psichologinio adaptavimo (iš dalies) naujoje aplinkoje, dėl (re)integracijos į švietimo sistemą 

įveikiant nepakankamo kalbos mokėjimo, šveitimo sistemų bei kultūrinių skirtumų iššūkius. 

Šios priežastys atskleidžia, kad (4) reikalinga kryptinga metodinė pagalba su integracinėmis 

klasėmis (ar pavieniais mokiniais) dirbantiems  bendrojo ugdymo mokyklų mokytojams bei 

tėvams, padedantiems savo vaikams įveikti dažnai kompleksinius iššūkius. 

Kiti grįžtantiems lietuviams susiję klausimai yra labiau bendro pobūdžio  (pvz. sudėtinga 

naudotis EDS, „Užimtumo tarnyba“ „nepaaiškino“, kad specialybė rinkoje nepaklausi ir 

pan.), todėl tikėtina nėra specialios pagalbos grįžtantiems migrantams objektas.  
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PRIEDAI 

1 Priedas: socialinės – demografinės išvykusiųjų charakteristikos 

 

2 Priedas: infografikai 
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