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Kodėl verta grįžti gyventi į Lietuvą?
Naujienos

Kiekvienas, kada nors gyvenęs užsienyje, žino, kad žmonės namus palieka dėl pačių įvairiausių
priežasčių: ieškodami geresnio uždarbio, komforto, genami meilės, išalkę pažinti pasaulį. Visi
kraunasi lagaminus skirtingai įsivaizduodami savo ateitį ir jau atvykę į svečią šalį dažnai
pamato, kad jų planai bus apversti aukštyn kojomis. Galima viską iki smulkmenų susiplanuoti,
bet emigracija - tai tokia patirtis, kuriai ruoškis nesiruošęs, vis tiek teks išgyventi
amerikietiškus kalnelius. Lygiai taip pat įvairiausios priežastys pastūmėja lietuvius viską
metus grįžti namo. Žinote, kodėl? Nes Lietuvoje gyventi geriau. Sakote, netiesa? Turime jums
keletą argumentų:
Čia bet kada galite nulėkti iki artimiausio ežero paplaukioti ir nebūsite palaikytas apylinkės
keistuoliu.
Įvairiausi sūreliai, juoda duona, švieži šakočiai ir pyragai, traškučiai su krapais – reta kuri užsienio
lietuvių parduotuvė gali pasiūlyti jūsų norimą asortimentą.
Rudenį visa Lietuva išsiruoš į grybų medžioklę! Užsienyje grybaudami galite susilaukti ne tik
nustebusių žvilgsnių iš vietinių, bet ir baudų iš gamtosaugininkų.
Jei tik panorėsite, jūsų vaikai galės lankyti jums brangias vaikystės vietas, karstytis po tuos pačius
medžius, laisvai kalbėti lietuviškai ir palaikyti artimus ryšius su seneliais.
Čirviniai blynai pas mamą – ėmei ir nuvažiavai kol neatšalo, ar dar reikia paaiškinimų?
Jei norėsite įsigyti lietuvišką knygą, nereikės jos siųstis iš Lietuvos ar permokėti lietuviškose
parduotuvėlėse užsienyje.
Artėjant Šv. Kalėdoms nereikės iš anksto derintis su darbdaviu dėl atostogų ir taupyti brangiems
lėktuvo bilietams. Galėsite ramiai sau po darbo nuvažiuoti į tėvų namus ir praleisti visas šventes su
šeima (minusas – gali tekti kibirą baltos mišrainės suruošti).
Lietuvoje turėsite visus keturis metų laikus! Vadinasi, galima vasariškai pasirėdžius ir Jonines švęsti,
ir per apsnigtas Kalėdas sniego angelus paišyti.
Mažos šalies pliusai – bet kur nuvažiuosite per porą valandų, bet kokią mėgstamą vietinę įžymybę
pamatysite renginyje o gal ir netyčia gatvėje sutiksite!
Šį sąrašėlį kiekvienas užsienyje gyvenantis lietuvis lengvai galėtų pratęsti pagal savo pomėgius. Tačiau jei

esate pragmatiškesnis žmogus – galime pasitelkti ir svaresnius argumentus:
Nekilnojamasis turtas – net ir kainoms kylant, butas Vilniuje kainuoja vidutiniškai trigubai pigiau nei
butas Londone, ar kitoje vakarų Europos sostinėje.
Vaiko priežiūros atostogos – vienos ilgiausių pasaulyje.
Viena patikimiausių sveikatos priežiūros sistemų – visiems prieinamos medicininės paslaugos,
galimybė bet kada keisti šeimos gydytoją.
Sparčiai kylantys atlyginimai – Lietuvoje vidutinis darbo užmokestis jau ketverius metus iš eilės auga
daugiau nei 8 proc. – t.y. vienas spračiausių augimų Europos Sąjugoje. 2021 m. Lietuvoje užﬁksuotas
net 12% vidutinio darbo užmokesčio (bruto) augimas.
Darbo yra! Statistikos departamento duomenimis ir aukštos, ir žemesnės kvaliﬁkacijos darbuotojų
trūkumas rinkoje vis dar labai aktualus.
O galbūt jūs puikiai gyvenate svetur? Gal subūrėte savo draugų ratą, laisvai kalbate užsienio kalba, turite
šeimą, mėgstamą darbą? Bet jei nors retsykiais sugraužia ilgesio kirminas, jei širdis džiaugsmingai suvirpa,
o akyse sužvilga laimės ašaros lėktuvui nutūpus ant lietuviškos žemės, šiandien tenorime jums priminti – ir
čia, Lietuvoje, galite turėti pilnavertį ir aprūpintą gyvenimą. Čia esate laukiamas, čia reikia jūsų sukauptos
patirties, žinių, plataus akiračio ir to atkaklumo, kurį įgyja kiekvienas pasaulio lietuvis.
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