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Įvadas 

Lenkų sociologas Piotras Sztompka yra pastebėjęs, kad pokyčiai yra uni-

versalus ir visuotinai paplitęs socialinio gyvenimo reiškinys, kad neegzistuoja 

visuomenės, kuriose nevyktų pokyčiai1. Jų greitis ir apimtis lemia tai, kaip jie 

paveiks visuomenes. XX a. pabaigoje įvykęs Sovietų Sąjungos subyrėjimas lėmė 

didžiules geopolitines, ekonomines, socialines, kultūrines ir kitų gyvenimo sri-

čių transformacijas Vidurio ir Rytų Europos regione. Jų poveikis jaučiamas dar 

ir šiandien. Pokyčius šio regiono šalyse dar paspartino integracija į euroatlan-

tines struktūras, globalizacija, transnacionalaus gyvenimo būdo įsigalėjimas ir 

daugelis kitų faktorių. Šio regiono šalys transformacijos laikotarpiu susidūrė 

ne tik su politinės sistemos kaita, bet ir su nedarbo, žemesnio pragyvenimo 

lygio, viešųjų paslaugų kokybės ir prieinamumo bei kt. iššūkiais. Nenuostabu, 

kad daugelio šio regiono šalių gyventojai geresnio gyvenimo ėmė ieškoti užsie-

nyje. Ne išimtis ir Lietuva – per 30 nepriklausomo gyvenimo metų Lietuvos gy-

ventojų skaičius dėl migracijos sumažėjo daugiau nei 700 tūkst.2  

Ilgą laiką šiuolaikinė emigracija iš Lietuvos buvo aiškinama ekonominė-

mis priežastimis (nedarbo lygiu, mažesniais atlyginimais ar pragyvenimo lygiu 

ir t. t.), tačiau ilgainiui suvokta, kad tik ekonominiais kriterijais šiuolaikinės ma-

sinės emigracijos iš Lietuvos paaiškinti nepavyksta. Imta svarstyti, kad egzis-

tuoja ir kitos, su giluminiais procesais Lietuvos visuomenėje susijusios priežas-

tys, lemiančios Lietuvos gyventojų sprendimą išvykti3. 2018 m. atliktas Lietuvių 

migracijos priežasčių tyrimas4 paliudijo, kad ekonominės priežastys (per mažos 

Lietuvoje gaunamos pajamos) yra tik viena iš sudėtingo komplekso dedamųjų, 

kuriame prasta sociopsichologinė žmonių būsena prisideda prie noro emig-

ruoti sustiprinimo, o vėliau ir jo realizavimo.  

                                                        
1 Piotr Sztompka, “The Ambivalence of Social Change Triumph or Trauma?”, Polish Sociological 
Review, No. 131 (2000), p. 275. 
2 http://123.emn.lt/ . 
3 Migle Sarvutyte, Dalia Streimikiene. “New concepts and approaches of migration”, Ekonomika 
ir vadyba, 2010, No. 15, p. 226-233. 
4 Tyrimas atliktas LR Vyriausybės Kanceliarijos užsakymu, finansavo LR Vyriausybės Kanceliarija, 
Užsienio reikalų ministerija ir Vytauto Didžiojo universitetas. 
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Nepasitenkinimas gyvenimu Lietuvoje gali būti traktuojamas kaip vienas 

iš „stūmos“ faktorių. Verta prisiminti ekonomisto ir geografo Charles M. Tie-

bout „balsavimo kojomis“ koncepciją, teigiančią, kad asmuo renkasi persikė-

limą į kitą vietovę ar bendruomenę, kur jo poreikiai yra geriau patenkinami5. 

Lietuvai tapus Europos Sąjungos nare, legalus persikėlimas iš vienos Bendrijos 

šalies į kitą tapo paprastesnis ir lengvesnis, ir Lietuvos gyventojai ėmė naudotis 

šia galimybe. 

Tarp daugybės subjektyvių ir objektyvių (ne)pasitenkinimo gyvenimu 

Lietuvoje faktorių neabejotinai patenka ir Lietuvos valdžia. Lietuvos visuome-

nėje gajūs stereotipai dėl visų valstybės ir visuomenės problemų kaltinti val-

džią kaip neefektyvią, neskaidrią, korumpuotą, biurokratizuotą ir t. t. Visuome-

nės nuomonės apklausos liudija žemą pasitikėjimą politiniame procese daly-

vaujančiomis institucijomis (partijomis, Seimu ir Vyriausybe6).  

Būtina atkreipti dėmesį, kad kritiškas gyventojų požiūris į valdžią yra na-

tūrali demokratinių valstybių sanklodos ypatybė. Filosofo Leonido Donskio tei-

gimu, sveikas nepasitikėjimas ir racionali kritika yra netgi būtinos politikų ar 

viešų̨ asmenų̨ kontrolės priemonės. Tačiau egzistuoja ir kita nepasitikėjimo val-

džia ir jos kritikos pusė – destruktyvi, bylojanti apie gyventojų bejėgiškumą ir 

atsiribojimą, fizinę ar mentalinę emigraciją7. Lietuvos atveju galima įžvelgti 

daugiau destruktyvios nei pozityvios valdžios kritikos bruožų. 

Dideli emigracijos mastai lėmė demografines, socialines ir ekonomines 

problemas Lietuvoje bei suvokimą, kad ateityje šios problemos tik aštrės. E-

migracijos sukelti iššūkiai sąlygojo ne tik bandymą suprasti, dėl kokių priežas-

čių didelis procentas Lietuvos gyventojų renkasi išvykimą iš tėvynės, bet ir norą 

reguliuoti emigracijos srautus – mažėjimo linkme.  

Vertinant Lietuvos valdžios veiksmus, migracijos valdymo procese ga-

lima pastebėti, kad veikiama skirtingomis kryptimis: reguliuojant legalios ir ne-

legalios imigracijos į Lietuvą srautą, bandant gerinti situaciją šalyje, tikintis, kad 

tai padės sumažinti išvykstančiųjų srautus, plėtojant diasporos politiką. Darbo 

                                                        
5 Tiebout M. Charles. „A pure theory of local expenditures“, Journal of political economy, Vol. 64, 
No. 5 (Oct., 1956), p. 418. 
6 https://www.vz.lt/verslo-aplinka/politika/2018/04/21/vilmorus-pasitikejimas-seimu-vyriausybe-ir-
partijomis--itin-zemas . 
7 Leonidas Donskis, „Bejėgiškumas ir pasitikėjimo krachas”. Prieiga internetu: http://www.ber-
nardinai.lt/straipsnis/2011-02-13-leonidas-donskis-bejegiskumas-ir-pasitikejimo-krachas/57893 . 
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jėgos trūkumas, dalies Lietuvos visuomenės priešiškumas imigrantams lėmė 

ir dar vienos migracijos valdymo priemonės – grįžtamosios migracijos – aktua-

lizavimą. Šioje srityje nuveikta nemažai: veikia specialios grįžtamosios migraci-

jos skatinimo programos Kurk Lietuvai, Talentai Lietuvai ir kt., migracijos infor-

macijos centras Renkuosi Lietuvą8. Vis dėlto įvairių Lietuvos institucijų įgyvendi-

namos grįžtamosios migracijos skatinimo iniciatyvos nepajėgė, ir kažin ar ga-

lėjo, pasukti migracijos vektorių priešinga kryptimi. Minėtos programos yra o-

rientuotos į aukštos kvalifikacijos specialistų (taip vadinamųjų „protų“) „susig-

rąžinimą“ ir kiekybine prasme yra mažos apimties, o migracijos informacijos 

centras menkai žinomas potencialių reemigrantų tarpe. Grįžtamajai migracijai 

nekompensuojant didžiulių emigracijos srautų, į Lietuvą atvyksta vis daugiau 

imigrantų9.  

Nemažėjantys emigracijos iš Lietuvos srautai tampa politinių diskusijų, 

populistinių pareiškimų objektu. Su migracija susijusios temos aktualizuoja-

mos rinkimų (Prezidento, Seimo) laikotarpiu, tuo tarpu rezultatų šioje srityje 

pasigendama. Tokiame kontekste nemažėjantys emigracijos srautai tampa dar 

vienu faktoriumi, auginančiu nepasitenkinimą Lietuvos valdžia. 

 

Šio tyrimo objektas: lietuvių migrantų nuostatos Lietuvos valdžios ir viešųjų 

paslaugų sektoriaus atžvilgiu.  

Tyrimas remiasi hipoteze, kad egzistuoja ryšys tarp: pilietinio sąmonin-

gumo, pasitenkinimo valdžia ir viešosiomis paslaugomis Lietuvoje bei (e)mig-

racijos, t. y., sprendimo išvykti iš Lietuvos, o galiausiai ir į ją sugrįžti. 

Vykdant tyrimą buvo remtasi šiomis nuostatomis: 

 išvykusieji iš Lietuvos traktuotini kaip mobili Lietuvos visuomenės da-

lis10, kuri gali padėti geriau suprasti ne tik šiuolaikinių migrantų, bet ir 

                                                        
8 https://www.renkuosilietuva.lt/lt/apie-mus/ . 
9 http://123.emn.lt/#chart-1-desc . 
10 Lenkų migracijos tyrėja Anne White kaip tik ir siūlo tokią požiūrio perpektyvą žr.: Anne White, 
Polish society abroad, in: Anne White, Izabela Grabowska, Paweł Kaczmarczyk and Krystyna 
Slany. The Impact of Migration on Poland. EU Mobility and Social Change. UCL Press. University 
College London, 2018, pp. 186-212. 
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Lietuvos gyventojų nuostatas Lietuvoje vykdomos vidaus politikos atž-

vilgiu, o taip pat prisidėti prie grįžtamosios migracijos skatinimo politi-

kos formavimo;  

 valstybės ir visuomenės gerovė priklauso nuo politinės sistemos dalyvių 

aktyvaus dalyvavimo ir rūpesčio bendra gerove;  

 sąmoninga, aktyvi, savo teises, pareigas ir valstybės mechanizmą suvo-

kianti visuomenė yra siekiamybė. 

 

Šio tyrimo tikslas: ištirti išvykusiųjų nuostatas Lietuvos valdžios ir viešųjų pas-

laugų atžvilgiu bei atskleisti jas formuojančius faktorius. 

 

Uždaviniai: 

 rekonstruoti išvykusiųjų pilietinį sąmoningumą; 

 atskleisti migrantų požiūrį į Lietuvos valdžią ir viešąsias paslaugas; 

 įvertinti sąsajas tarp Lietuvos valdžios ir viešųjų paslaugų vertinimo bei 

reemigracijos nuostatų;  

 identifikuoti išvykusiųjų požiūrį formuojančius faktorius; 

 suformuluoti rekomendacijas Lietuvos politikos formuotojams, ypač 

migracijos politikos srityje. 

 

Metodika 

Šiuolaikinė lietuvių migracija tokia perspektyva iki šiol tirta nebuvo, ta-

čiau buvo atkreiptas dėmesys į gyvenimo kokybės Lietuvoje subjektyvaus ver-

tinimo, griežtos taupymo politikos, turtinės nelygybės etc. svarbą aiškinant ne-

mažėjančios emigracijos reiškinį11. 

                                                        
11 Vaida Servetkienė. Gyvenimo kokybė Lietuvoje: subjektyvus situacijos vertinimas ir realybė, E-
konomika ir vadyba: aktualijos ir perspektyvos. 2012. 4(28), p. 20-35; C. Woolfson, A. Juska and I. 
Genelyte. Crisis, social trust and migratory exit from Lithuania. 26th Conference of the Nordic 
Sociological Association, Trust and Social Change. 17 August 2012, University of Iceland, Reykja-
vik; Antanas Laurinavicius, Algimantas Laurinavicius. Emigration: a Price of Inequality or a Bre-
ach of Social Contract?, Contemporary Issues in Business, Management and Education, 2017, 
pp. 1-8; Dainius Genys, Ričardas Krištolaitis, Išvykusių lietuvių požiūrio į Lietuvą skirtumai, OIKOS: 
lietuvių migracijos ir diasporos studijos 2018, nr. 1 (25), p. 7-24; Indrė Genelytė, (Ine)quality of life: 
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Tyrimas parengtas remiantis 2018 m. sausio – vasario mėnesį vykdyta 

lietuvių išeivių apklausa, kurią atliko viešosios nuomonės tyrimo kompanija Vil-

morus. Buvo apklausta 1 500 respondentų, ne jaunesnių nei 18 metų, kurie ne 

trumpiau nei 6 mėnesius buvo išvykę iš Lietuvos ir gyveno trijuose regionuose: 

Skandinavijoje (N=500), Didžiojoje Britanijoje ir Airijoje (N=500) ir Pietų Euro-

poje (N=500). Šie regionai buvo pasirinkti atsižvelgiant į populiariausias šiuo-

laikinės lietuvių migracijos kryptis. Renkant duomenis naudotas mišrus apk-

lausos būdas – savipilda ir akivaizdinis interviu naudojant iš̌ anksto parengtą 

klausimyną12, kurį sudarė 96 klausimai. Tikėtina, kad dėl klausimų gausos dalis 

tyrimo dalyvių atsakė ne į visus klausimus, todėl kai kurių klausimų atveju dis-

ponuojama ne 1 500, o 1 493 respondentų atsakymais. Respondentai tyrimui 

buvo atrenkami naudojant daugiapakopės tikimybinės atrankos metodą. Sie-

kiant į tyrimą įtraukti kuo įvairesnių patirčių ir skirtingų socialinių grupių res-

pondentus, buvo naudotos šios strategijos:  

 kreiptasi į užsienio lietuvių bendruomenes ir autoritetingus jų̨ atsto-

vus, 

 naudotos socialinių tinklų (Facebook) paskyros,  

 emigrantų kontaktų paieškai pasitelkti Vilmorus apklausų atlikėjai.  

 apklausos taip pat vykdytos Vilniaus ir Kauno oro uostuose.  

Daroma prielaida, kad imtis tikimybinė, statistinė paklaida – 2,6 %, patikimu-

mas – 95 %. 

Nors tyrimo tikslas buvo nustatyti pagrindines emigracijos iš Lietuvos 

priežastis, vis dėlto detalus klausimynas atvėrė galimybes ir platesnėms interp-

retacijoms, tarp jų – ir aiškintis santykį tarp emigracijos ir pasitenkinimo val-

džia, viešosiomis paslaugomis.  

Pirminės duomenų analizės metu, stebint koreliacijas tarp tam tikrų 

reiškinių, išryškėjo skirtumai šiais aspektais: 

 išsilavinimo 

 užsiėmimo 

 turtinės padėties 

 amžiaus išvykimo iš Lietuvos metu 

                                                        
Lithuanian labor migration to Sweden during the economic crisis and its aftermath, 2008–2013, 
January 2019, Journal of Baltic Studies 50(1), pp. 79-104. 
12 Klausimyną sudarė 96 klausimai ir dalis tyrimo dalyvių atsakė ne į visus klausimus. 
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 pilietinio aktyvumo.  

Siekiant geriau suprasti egzistuojančius požiūrio skirtumus tarp skir-

tingų socialinių grupių, buvo nuspręsta atlikti klasterinę duomenų analizę. 

Klasteriai buvo suformuoti pagal socialinio ir ekonominio statuso sąvoką, kilu-

sią iš Amerikos socialinės stratifikacijos tyrimų tradicijos13. Socialinės ir ekono-

minės padėties sąvoka grindžiama trimis kintamaisiais: išsilavinimu, pajamo-

mis ir užimtumo pobūdžiu. Atitinkamai buvo suformuluoti trys empiriniai klau-

simai: koks yra jūsų išsilavinimas? kokios yra jūsų pagrindinės veiklos? kokios yra 

jūsų pajamos? Šie klausimai (kaip nepriklausomi kintamieji) tapo pagrindu ty-

rime dalyvavusius respondentus suskirstyti į grupes. Dera paminėti, jog daž-

niausiai tokiais atvejais naudojami objektyvūs duomenys, tuo tarpu šiame ty-

rime nebuvo klausiama apie objektyvias tyrimo dalyvių pajamas (t. y., kiekybi-

nes jų išraiškas). Siekiant geriau suprasti gaunamų pajamų reikšmę tyrimo da-

lyviams, pastarieji buvo prašomi pateikti subjektyvų gaunamų pajamų verti-

nimą14. Toks pasirinkimas argumentuotas noru suprasti, kaip žmogus vertina 

savo gerbūvį.  

Klasterinės duomenų analizės metu buvo išskirtos trys grupės. Šiame 

tekste naudojami sąlyginiai, apibendrinantys klasterių pavadinimai, atsižvel-

giant į kiekvienai klasterio grupei būdingiausią bruožą: 

 „Remiamieji“ (N=661). Didžiąją dalį šiai grupei priskirtų respondentų su-

darė Lietuvoje besimokę asmenys (moksleiviai, studentai), o taip pat be-

darbiai, namų šeimininkės, t y., asmenys, kurie nedisponavo jų poreikius 

tenkinančiomis pajamomis ir jiems buvo reikalinga parama (valstybės, 

šeimos, etc.). Jų pajamos gyvenant Lietuvoje buvo gana tolygiai išsibars-

čiusios tarp žemesnių ir vidutinių pajamų kategorijų. 

                                                        
13 Harry B.G. Ganzeboom, Paul M. De Graaf, and Donald J. Treiman, “A Standard International So-
cio-economic Index of Occupational Status,” Social Science Research, Vol. 21, No. 1 (1992)  
14 Tai, kad tyrimo dalyviai galėjo pasirinkti iš penkių siūlomų, jiems tinkamiausią kategoriją, atsk-
leidė ne tik  subjektyvaus vertinimo skirtumus, bet ir socialinę respondentų stratifikaciją: „Mums 
neužteko pinigų net maistui (žemiau skurdo ribos); „Mums užteko pinigų maistui, bet buvo la-
bai sunku nusipirkti drabužių“ (skurdo riba); „Mums užteko pinigų maistui bei drabužiams ir 
mes galėjome šiek tiek sutaupyti, bet to nepakako įsigyti stambesnį pirkinį (pvz., televizorių ar 
šaldytuvą)“ (santykinė skurdo riba); „Mums buvo prieinami kai kurie brangūs daiktai, tokie kaip 
televizorius, šaldytuvas ir kiti, bet mes negalėjome sau leisti labai brangių pirkinių (buto, vasar-
namio ar pan.)“ (vidutinė klasė); „Mes galėjome sau leisti pirkti viską, ko norėjome“ (turtingųjų 
klasė). 
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 „Darbininkai“ (N=403). Kvalifikuoti ir nekvalifikuoti darbininkai sudarė 

76,9 % šiam klasteriui priskirtų respondentų. Į šią grupę pateko jauni ir 

vidutinio amžiaus, žemo išsilavinimo asmenys. Jiems sunkiai  sekėsi in-

tegruotis į Lietuvos darbo rinką, joje jie užėmė gana žemą padėtį, gau-

davo nekonkurencingus atlyginimus.  

 „Išsilavinę“ (N=429). Didžiąją dalį šiai klasterinei grupei priskirtų respon-

dentų sudarė asmenys su  aukštuoju (82,3 %) arba nebaigtu aukštuoju 

(10,3 %) išsilavinimu. Gyvendami Lietuvoje jie taip pat pasižymėjo šiomis 

savybėmis: buvo darbingo amžiaus, gebėjo prisitaikyti Lietuvos darbo 

rinkoje, gaudavo vidutines ar aukštesnes pajamas.  

Tiek bendrieji tyrimo duomenys, tiek klasterininė analizė dar kartą pat-

virtino faktą, kad išvykstančiųjų daugumą sudaro jauninimas15 – iki 35 m. am-

žiaus. „Remiamųjų“ tarpe ši amžiaus grupė sudarė net 87,4 %; „išsilavinusiųjų“ 

klasteryje – 73,9 % , o „darbininkų“ tarpe – 72,7 % respondentų. 

 

1 paveikslėlis. Respondentų amžius išvykimo metu, % (N=1 493) 

Skirtumas tik toks, kad „remiamųjų“ ir „darbininkų“ atveju daugiausia iš-

vykusių buvo 18-25 m. amžiaus tarpe, o „išsilavinusiųjų“ atveju daugiausia res-

pondentų išvyko būdami 26-35 m. – jau po studijų, amžiaus tarpsnyje kai ban-

doma įsitvirtinti darbo rinkoje, asmeniniame bei socialiniame gyvenime. Vyres-

nių nei 35 metų daugiausia buvo „darbininkų“ tarpe – 27,3 %; šiek tiek mažiau 

– „išsilavinusiųjų“ atveju – 26,1 %, o mažiausiai – tarp „remiamųjų“ – tik 12,6 %.  

                                                        
15 Europos migracijos tinklo (EMN) duomenis, 2017 m. daugiau nei 76 proc. emigrantų iš Lietuvos 
buvo 15 - 44 metų amžiaus. Žiūrėti: http://123.emn.lt//#chart-8-desc . 
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2 paveikslėlis. Respondentų grupės pagal lytį, %  (N=1 493) 

Respondentų sudėties pagal lytį analizė atskleidė, kad „remiamųjų“ ir 

„išsilavinusiųjų“ atvejais dominavo moterys, o vyrai sudarė daugumą tarp „dar-

bininkų“.  

 

Tyrime naudotos sąvokos: 

Valdžia – valstybės valdymo institucijos, organai bei juos atstovaujantys parei-

gūnai, turintys įgaliojimus vykdyti priimtus sprendimus, tenkinti valstybės na-

rių poreikius, spręsti kylančius konfliktus.  

Viešosios paslaugos – valstybės ar savivaldybių kontroliuojamų juridinių as-

menų veikla teikiant asmenims socialines, švietimo, mokslo, kultūros, sporto ir 

kitas įstatymų numatytas paslaugas16. 

Pilietinis aktyvumas – gyventojų veikla dėl bendrų interesų, rūpinantis savo 

valstybe ir visuomene. 

Pilietinis sąmoningumas – jį sudaro realus pilietinis aktyvumas bei pilietinės 

įtakos suvokimas. 

                                                        
16 Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas. 1997 06 17 [interaktyvus] 
http://www.infolex.lt/ta/63276 . 
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Mokestinė moralė - vidinė asmens motyvacija sąžiningai mokėti mokesčius ir 

taip prisidėti prie savo valstybės gerovės kūrimo17. Gali būti interpretuojama 

kaip dar viena pilietinė galia ir pilietinio sąmoningumo indikatorius. 

Socialinė politika – valstybės vykdomas socialinių procesų valdymas, kuriant 

visuomenės gerovę ir atsižvelgiant į žmogaus teises bei visuomenės poreikius. 

Gerovės valstybė – valstybės įsipareigojimas kiekvienam gyventojui garan-

tuoti orų pragyvenimą. Gerovės valstybė įgyvendinama ne labdaros, o sociali-

nės teisės pagalba - per socialinę ir sveikatos apsaugą, socialines paslaugas, 

darbo rinkos, būsto politikos reguliavimą, švietimo sistemą18. 

 

Ar Lietuva – mano valstybė? Pilietinis migrantų sąmoningumas 

ir aktyvumas iki išvykimo 

Kaip jau minėta, tyrimas remiasi nuostata, kad valstybės ir visuomenės 

gerovė priklauso nuo visų politinės sistemos dalyvių aktyvaus dalyvavimo ir 

rūpesčio bendra gerove. Svarbūs ne tik valdžios ar ją atstovaujančių pareigūnų 

veiksmai, bet ir atskiro asmens nuostatos bei įsitraukimas.  

Tyrimu norėta išsiaiškinti: 

 koks buvo respondentų pilietinis sąmoningumas bei jų pilietinio dalyva-

vimo įpročiai; 

 kiek, gyvendami Lietuvoje, jie prisidėjo prie bendrojo gėrio kūrimo; 

 koks yra respondentų santykis su valstybe ir valdžia.  

 

Pilietinis sąmoningumas 

 Pilietiniam respondentų sąmoningumui nustatyti buvo naudojami šie 

kriterijai: 

 pilietinės įtakos/ galios samprata; 

                                                        
17 Pasitikėjimas valstybe: prielaidos, iššūkiai, sprendimai. Vilniaus universiteto leidykla, Vilnius, 
2017, p. 16. 
18 Jolanta Aidukaitė, Natalija Bogdanova, Arvydas Guogis, Gerovės valstybės raida Lietuvoje: mi-
tas ar realybė?, Vilnius, 2012, p. 5. 
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 pasitikėjimas žmonėmis ir nuostatos (ne)bendradarbiauti; 

 mokestinė drausmė. 

Siekiant suprasti respondentų pilietinės įtakos / galios sampratą, teirau-

tasi, kas, jų nuomone, lemia visuomeninio gyvenimo kokybę – valdžia ar visuo-

menė. Bendrosios tyrimo tendencijos atskleidė, kad atsakomybę už visuome-

ninio gyvenimo kokybę deleguojančių valdžiai buvo ženkliai daugiau (48,1 %), 

nei manančių, kad tai pačios visuomenės atsakomybė (30,4 %).  

 

 

3 paveikslėlis. Respondentų nuostatos valdžios ir visuomenės vaidmens, kuriant 

visuomeninio gyvenimo kokybę, atžvilgiu, %  (N=1 493) 

Klasterinė duomenų analizė išryškino gana ženklius skirtumus tarp gru-

pių. Daugiausia bendrojo gėrio kūrimą siejusių su valdžia buvo „darbininkų“ 

tarpe – net 58,3 %, mažiausiai – tarp „išsilavinusių“ – 21,1 %. „Remiamųjų“ po-

zicija šiuo klausimu buvo panaši į „darbininkų“ nuomonę. Net 50,4 % „remia-

mųjų“ rinkosi atsakymo variantą, kad valdžia turi užtikrinti visuomeninio gyve-

nimo kokybę. Atsižvelgiant į tai, kad Lietuvoje besimokęs jaunimas (moksleiviai 

ir studentai) sudarė daugiau nei pusę (54 %) šiam klasteriui priskirtų respon-

dentų, galima svarstyti apie Lietuvos švietimo sistemos indėlį, skirtumus tarp 

aukštojo ir vidurinio ugdymo sistemų, formuojant atsakingo piliečio nuostatas 

jaunojoje kartoje.  

Atsakymai į šį klausimą liudija, kad tik „išsilavinusių“ grupei priskirti res-

pondentai suvokė savo pilietines galias, tuo tarpu kitų dviejų klasterių atstovai 

buvo linkę jų atsisakyti valdžios naudai. 
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Valdžia turi užtikrinti
visuomeninio gyvenimo

kokybę
50,4 58,3 21,1
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Pasitikėjimas žmonėmis, nusiteikimas bendradarbiauti šiame tyrime 

traktuotas kaip indikatorius, liudijantis tik ne socialinio kapitalo potencialą vi-

suomenėje,  bet ir suteikiantis vertingų duomenų apie respondentų nuostatas 

pilietinio dalyvavimo atžvilgiu. Kolektyvinis veikimas yra suvokiamas kaip efek-

tyvesnė interesų atstovavimo ir tikslų pasiekimo priemonė nei individualus vei-

kimas. Klasterinė duomenų analizė atskleidė, kad daugiausia atsakymo va-

riantą pasitikiu žmonėmis ir manau, kad bendradarbiaudami žmonės gali nuveikti 

daugiau pasirinkusių buvo tarp „išsilavinusių“ grupei priskirtų respondentų – 

net 50,8 proc., mažiausiai – „darbininkų“ atveju (37,7 %). Pasirinkusių priešingą 

teiginį -  nepasitikiu žmonėmis ir manau, kad, jei nori ką nors padaryti tinkamai, 

verčiau imtis to pačiam daugiausia buvo „darbininkų“ atveju (39 %). Nedaug nuo 

jų skyrėsi ir kitiems klasteriams priskirti respondentai. Tai, kad gana didelis 

procentas respondentų (21,9 – 25,9 %) nebuvo apsisprendę, liudija, kad visuo-

menėje egzistuoja gana didelis socialinio kapitalo ugdymo potencialas. 

 

4 paveikslėlis. (Ne)pasitikėjimas žmonėmis (pagal klasterius), %  (N=1 493) 

Mokestinė drausmė šiame tyrime taip pat buvo interpretuojama kaip 

vienas iš pilietinio sąmoningumo indikatorių. Sąžiningas mokesčių mokėjimas 

ne tik prisideda prie visuomenės gerovės kūrimo, bet ir tam tikra dalimi liudija 

apie respondentų atsakomybę bendrapiliečių atžvilgiu. Siekiant išsiaiškinti res-

pondentų nuostatas šiuo klausimu, teiravomės, ar atlyginimas „vokelyje“ yra 

gera proga sutaupyti ant mokesčių ir gauti didesnes pajamas?  

"Remiamieji" "Darbininkai" "Išsilavinę"
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5 paveikslėlis. Respondentų nuostatos neapmokestinamų pajamų (vokelio) atžvilgiu, %  

(N=1 493) 

Dera atkreipti dėmesį į tai, kad visų klasterių atveju vertinančių mokes-

tinę drausmę buvo daugiau nei pirmenybę teikusių neapmokestinamoms pa-

jamoms. Daugiausia su šiuo teiginiu nesutikusių (t. y., „drausmingiausių“) buvo 

„išsilavinusiųjų“ tarpe (72 %), mažiausiai – tarp respondentų, priskirtų „darbi-

ninkų“ klasteriui. Atitinkamai neapmokestinamas pajamas pozityviai vertinusių 

daugiausia buvo „darbininkų“ tarpe (19,9 %), mažiausiai – tarp „išsilavinusiųjų“.  

Skirtingiems klasteriams priskirtų respondentų nuostatų paaiškinimas grei-

čiausiai slypi ne etinėse tyrimo dalyvių nuostatose, o jų materialinėje padėtyje. 

„Darbininkai“, gyvendami Lietuvoje, disponavo menkais finansiniais resursais, 

tuo tarpu „išsilavinusiųjų“ materialinė padėtis buvo ženkliai geresnė. 

Tyrimo metu išryškėjo šios tendencijos:  

 didelė dalis respondentų (ypač „remiamųjų“ ir „darbininkų“) nesuvokia 

savęs kaip bendrojo valstybės ir visuomenės gėrio kūrėjų ir šią funkciją 

deleguoja valdžiai. Tokios nuostatos atveria valdžiai fundamentalią di-

lemą: plėtoti paternalistinius valdžios ir visuomenės santykius ar dėti 

pastangas visuomenės įgalinimui. Pastebėtina tai, kad geresnio gyve-

nimo, gerovės valstybės kūrimo pažadai Lietuvos politinio elito lūpose 

skamba gana dažnai, tuo tarpu visuomenės įgalinimo klausimas beveik 

nekeliamas.  

 daugiau nei trečdalis tyrimo dalyvių (visų klasterių atveju) nebuvo linkę 

bendradarbiauti siekiant bendrų tikslų. Tokios visuomenės nuostatos 

lemia dvinario santykio tarp asmens ir valdžios formavimąsi, progra-
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Iš esmės nesutinku 59 57,6 72
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muojamas menkas trečiojo veiksnio –  visuomeninių / pilietinių asocia-

cijų, kurios galėtų padėti geriau komunikuoti skirtingų socialinių grupių 

interesus bei užtikrinti jų įgyvendinimą, vaidmuo. 

 

Pilietinio dalyvavimo praktikos 

Pilietinis sąmoningumas, be abejo, susijęs su pilietiniu respondentų ak-

tyvumu gyvenant Lietuvoje. Siekiant išsiaiškinti tyrimo dalyvių pilietinio akty-

vumo praktikas, į tyrimą buvo įtraukti klausimai apie dalyvavimą rinkimuose, 

įvairiose pilietinėse iniciatyvose, profesinėse ir pomėgių asociacijose bei jų or-

ganizavimą. 

Bendroji tyrimo tendencija liudijo, kad rinkimuose (Lietuvos Respublikos 

Prezidento, Seimo, Europos Parlamento, savivaldybių ir kt.) labai dažnai / daž-

nai dalyvavo 49,7 % respondentų. Klasterinė duomenų analizė atskleidė skir-

tumus tarp grupių. Aktyviausiai rinkimuose dalyvavo „išsilavinusiųjų“ grupei 

priskirti respondentai (69,5 %), tuo tarpu „remiamieji“  tai darė rečiausiai (40,4 

%). Nedaug nuo jų skyrėsi „darbininkai“ – 43,7 % jų rinkimuose dalyvavo labai 

dažnai / dažnai. Atkreiptinas dėmesys į atsakymo variantą niekada. Mažiausiai 

rinkimuose nedalyvavusių buvo tarp „išsilavinusių“ (7,5 %), o daugiausia – net 

32,8 % – „remiamųjų“ tarpe.  

Palyginimui galima priminti, kad 2014 m. Lietuvos Respublikos Prezi-

dento rinkimų II ture dalyvavo 47,37 % balso teisę turėjusių Lietuvos gyventojų; 

pakartotiniuose 2015 m. savivaldybių rinkimuose – 38,73 %, o 2016 m. Seimo 

rinkimuose – 50,61 % rinkėjų19. Tokiu būdu išryškėjo, kad „remiamųjų“ ir „dar-

bininkų“ aktyvumas rinkimuose atitiko bendrąsias Lietuvos rinkėjų aktyvumo 

tendencijas, tuo tarpu „išsilavinusių“ grupei priskirti respondentai savo akty-

vumu jas ženkliai lenkė. 

                                                        
19https://www.vrk.lt/statiniai/puslapiai/2014_prezidento_rinkimai/output_lt/rinkimu_diena/re-
zultatai_isankstiniai2.html ; https://www.vrk.lt/2016-seimo/rezultatai?srcUrl=/rinki-
mai/102/1/1304/rezultatai/lt/rezultataiSuvestine1.html;  
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6 paveikslėlis. Aktyvumas dalyvaujant rinkimuose, %  (N=1 493) 

Klausiami apie aktyvumą dalyvaujant įvairiose pilietinėse veiklose (ap-

linkos tvarkymo akcijose, gyvenamosios bendruomenės veikloje, visuomeni-

nėse organizacijose, aukojant) atsakymo variantą labai dažnai / dažnai pasi-

rinko 21 % tyrimo dalyvių (bendroji imtis). Jei lygintume aktyvumą dalyvaujant 

rinkimuose ir dalyvaujant pilietinėse veiklose, antruoju atveju pastebimas aki-

vaizdus aktyvumo sumažėjimas.  

 

7 paveikslėlis. Dalyvavimas pilietinėse veiklose, %  (N=1 493) 

Klasterinė duomenų analizė atskleidė, kad aktyviausi, kaip ir rinkimų at-

veju, buvo „išsilavinusiųjų“ grupės atstovai (29,4 %). „Remiamieji“ ir „darbinin-

kai“ į įvairias pilietines veiklas jungėsi ženkliai rečiau (atitinkamai 18,2 % ir 16,9 

%). Tyrimo metu išryškėjo, kad gana didelė dalis (nuo 42,7 % iki 47,1 %) visų 

klasterių atstovų pilietinėse veiklose dalyvavo tik kartais, t. y., nesistemiškai. 

Nedalyvaujančių pilietinėse veiklose procentas bendro tyrimo mastu sudarė 

34,7 % respondentų. Rečiausiai šį atsakymo variantą rinkosi „išsilavinusių“ gru-
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pei priskirti respondentai (23,5 %), „remiamųjų“ ir „darbininkų“ atstovų prak-

tiką nesijungti į įvairias pilietines veiklas galima apibūdinti kaip labai panašią 

(atitinkamai 39,2 % ir 39,5 %). 

Tyrimo metu respondentų buvo teiraujamasi ir apie jų įsijungimą į įvai-

rias profesines ar pomėgių asociacijas. 

 

 

8 paveikslėlis. Aktyvumas dalyvaujant profesinių ar pomėgių organizacijose, %  (N=1 493) 

Ir šiuo atveju, didžiausią aktyvumą demonstravo „išsilavinusių“ grupės 

atstovai (26,6 % jų rinkosi atsakymo variantą labai dažnai / dažnai). „Remia-

mieji“ buvo pasyvesni – 18,3 %, rečiausiai į profesines ar pomėgių organizacijas 

jungėsi „darbininkų“ grupei priskirti respondentai – tik 11,7 %. Atkreiptinas dė-

mesys į tai, kad didelė dalis visų klasterių atstovų iš viso nedalyvavo šios rūšies 

visuomeninėje veikloje. Klasterių kontekste didžiausias procentas (53,3 %) ne-

dalyvavusių profesinėse ir pomėgių organizacijose – „darbininkų“ atveju, ma-

žiausias – tarp „išsilavinusių“.  

Tyrimo dalyviams buvo užduotas klausimas, leidžiantis nustatyti ne tik 

jų pilietinio aktyvumo praktikas, bet ir „gylį“. Klausiami, ar respondentams yra 

tekę patiems organizuoti įvairias pilietines veiklas (inicijuoti peticijas, visuome-

ninius projektus, kreiptis į kontroliuojančias institucijas, organizuoti protestus 

ir t. t.) didžioji dauguma tyrimo dalyvių rinkosi atsakymo variantą, kad šito nie-

kada nėra darę. Daugiausia šį atsakymo variantą pasirinkusių buvo tarp „dar-

bininkų“, o mažiausia – tarp „išsilavinusių“ klasteriui priskirtų respondentų. 
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9 paveikslėlis. Aktyvumas organizuojant pilietines veiklas, %  (N=1 493) 

Atkreiptinas dėmesys, kad apskritai labai mažai respondentų į šį klau-

simą atsakė pozityviai. Aktyviausi, kaip ir kitų pilietinių veiklų atvejais, buvo „iš-

silavinusių“ grupei priskirti respondentai.  6,1 % jų labai dažnai / dažnai ir 16,6 

% kartais patys organizavo įvairias pilietines veiklas. „Prasčiausius“ rezultatus 

demonstravo „darbininkų“ grupei priskirti tyrimo dalyviai. Tik 2,5 % jų nurodė 

labai dažnai / dažnai organizavę pilietines veiklas; 9,7 % tai darė kartais. 

Palyginimui galima pasitelkti „Pilietinės visuomenės instituto“ 2015 m. 

paskelbto  Pilietinės galios indekso duomenis, pagal kuriuos 2015 m. nusiteiku-

sių inicijuoti veiksmus problemai spręsti, t. y., organizuoti tam tikras pilietines 

veiklas, buvo tik 6 %20. Galime pastebėti, kad šio tyrimo dalyviai taip pat pasi-

žymėjo menku įsitraukimu į pilietinių veiklų organizavimą. Klasterių kontekste 

bendrąsias Lietuvos tendencijas atitiko tik „išsilavinusiųjų“ atstovai, tuo tarpu 

kitiems dviem klasteriams priskirtų respondentų aktyvumas patiems organi-

zuojant pilietines veiklas buvo mažesnis už Lietuvos gyventojams būdingas 

tendencijas. 

Bandant paaiškinti didelės Lietuvos visuomenės dalies pasyvumą pilie-

tinio dalyvavimo atžvilgiu gali būti naudingos Teodoros Gaidytės įžvalgos apie 

ambivalentišką pokomunistinių visuomenių santykį su valdžia. Viena vertus, 

                                                        
20 Pilietinės galios indeksas: 2015 metai, Vilnius: Pilietinės visuomenės institutas, 2016, p. 17. 
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po komunistinės sistemos žlugimo, čia įsitvirtinusios neoliberalios demokrati-

jos nėra natūraliai evoliucionavusios politinės sistemos rezultatas, kita vertus, 

kaip komunistinės sistemos pasekmė dalyje visuomenės tebeegzistuoja insti-

tucionalizuotas pasitikėjimas valdžia. Paradoksalu, bet abi šios nuostatos nes-

katina aktyvaus dalyvavimo politiniuose, pilietiniuose ir valdžios kontrolės pro-

cesuose21. 

Apibendrinant galima pastebėti, kad: 

 visų klasterių atveju stebimas paviršinis pilietinis aktyvumas, didžia da-

limi apsiribojant dalyvavimu rinkimuose ir mokesčių mokėjimu;  

 didesnį įsitraukimą į bendrojo gėrio kūrimą Lietuvoje reprezentuojan-

čios pilietinio aktyvumo formos sulaukė ženkliai mažesnio respondentų 

įsitraukimo; 

 didžioji dalis tyrimo dalyvių gali būti apibūdinami kaip kitų sukurtų so-

cialinių produktų vartotojai, jiems būdingas paternalistinių visuomenės 

ir valstybės santykių internalizavimas;  

 tik „išsilavinusių“ grupei priskirti tyrimo dalyviai save suvokė kaip Lietu-

vos valstybės ir visuomenės gerbūvio kūrėjus ir stengėsi įnešti savo as-

meninį indėlį; 

 kitų dviejų klasterių („remiamųjų“ ir „darbininkų“) atstovams būdingas 

institucinis pasitikėjimas valdžia, jie buvo linkę deleguoti savo pilietines 

galias valdžiai ir nedemonstruoti aktyvumo dalyvaujant įvairiose su pi-

lietiniu aktyvumu susijusiose veiklose; 

 „remiamųjų“ ir „darbininkų“ atstovai daug tikisi iš valdžios, tačiau tuo pa-

čiu menkai dalyvaudami pilietinėse veiklose, jie ne tik kad neužtikrina 

savo interesų tinkamo atstovavimo, bet netgi menkai iškomunikuoja 

savo poreikius; 

 išryškėjo migrantų nuostatų panašumai su bendromis Lietuvos gyven-

tojų pilietinio sąmoningumo ir aktyvumo tendencijomis. 

                                                        
21 Teodora Gaidytė, “Trust in mature and post-communist democracies”, 
http://www.sagepub.net/isa/resources/pdf/Trust.pdf, p. 5. 
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Migrantų nuostatos Lietuvos valdžios atžvilgiu 

Viešojoje erdvėje, „įgarsinančioje“ migrantų balsus, dažnai pasigirsta 

kaltinimų „blogai“ valdžiai kaip vienam svarbiausių faktorių, lemiančių nenut-

rūkstamą ir masinę emigraciją iš Lietuvos. Šio tyrimo metu surinkti duomenys 

leidžia ieškoti atsakymų ne tik į klausimą, kaip migrantai vertina Lietuvos val-

džią, kurios asmenų grupės valdžios atžvilgiu yra nusiteikusios skeptiškiausiai, 

bet ir faktorius, kurie lemia nepasitenkinimą Lietuvos valdžia. 

Bendroji tyrimo tendencija paliudijo, kad 50,5 % išvykusiųjų buvo nepa-

tenkinti Lietuvos valdymu. Klasterinė duomenų analizė atskleidė, kad didžiau-

sias nepasitenkinimas Lietuvos valdžia buvo tarp respondentų, priskirtų „dar-

bininkų“ grupei – 59,3 %. Šiek tiek mažiau nepatenkintų buvo „išsilavinusiųjų“ 

tarpe – 50,3 %, mažiausiai kritiški Lietuvos valdžios atžvilgiu buvo „remiamųjų“ 

–  45,4 % jų nurodė, kad jų netenkino Lietuvos valdymas. 

 

10 paveikslėlis. Nepasitenkinimas Lietuvos valdžia ir visuomene, %  (N=1 493) 

Tokias šiai grupei priskirtų respondentų nuostatas greičiausiai galima 

paaiškinti tuo, kad būdami jaunesnio amžiaus jie turėjo mažiau kontaktų su 

valdžios institucijomis ir jų atstovais, o tuo pačiu ir mažiau progų susiformuoti 

neigiamai opinijai.  

Tyrimo duomenys taip pat atskleidė, kad Lietuvos valdžios atžvilgiu vyrai 

buvo šiek tiek labiau kritiški nei moterys. Atitinkamai 50,99 % vyrų ir 49,87 % 

moterų nurodė, kad jų netenkino Lietuvos valdymas. Tendenciją, kai moterys 
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valdžią vertina mažiau kritiškai nei vyrai, tyrėjai sieja su tuo, kad moterys daž-

niau nei vyrai dirba valstybiniame sektoriuje22. Šiame tyrime minėta tendencija 

taip pat išryškėjo – valstybiniame sektoriuje iki išvykimo iš Lietuvos dirbo 28,1 

% moterų ir tik 17,9 % vyrų. 

Tyrimo metu gauti duomenys atskleidė koreliacijas tarp materialinės 

respondentų padėties bei kritiško požiūrio į Lietuvos valdžią. 

 

11 paveikslėlis. Nepasitenkinimo Lietuvos valdžia ir materialinės padėties sąsajos tarp 

respondentų, teigusių, kad jų netenkino Lietuvos valdymas, %  (N=755) 

Nepatenkintų šalies valdymu skurdžiausiai gyvenusių respondentų gru-

pėse buvo daugiau nei tarp geriau materialiai gyvenusių, tačiau net ir šių gru-

pių atveju nepasitenkinimas Lietuvos valdžia buvo gana didelis (46,67 % – 47, 

81 %). Ši tendencija liudija, kad, nors materialinė padėtis yra svarbus faktorius 

vertinant Lietuvos valdžią, jis nėra vienintelis kintamasis, lemiantis respon-

dentų poziciją. Akivaizdu, kad gyventojai  iš valdžios ir ją atstovaujančių bei į-

gyvendinančių institucijų tikisi ne tik materialinės gerovės užtikrinimo. 

Šioje vietoje galima prisiminti Zenono Norkaus tyrimuose išsamiai ap-

tartą transformacijos laikotarpiu nepatenkintų vilčių (ypač greito ekonominio 

augimo, vakarietiškų gyvenimo standartų pasiekimo) aspektą23, kuris Lietuvos 

                                                        
22 Tom Christensen, Per Lægreid, “Trust in Government – the Relative Importance of Service Sat-
isfaction, Political Factors and Demography”, Public Performance & Management Review, Vol. 
28 No 4, June 2005, pp. 495. 
23 Zenonas Norkus, Du laisvės dvidešimtmečiai, Vilnius: Aukso žuvys, 2014, p.118 ect. 
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visuomenę veikia net ir praėjus beveik trisdešimt metų nuo nepriklausomybės 

atkūrimo.  

Išvykusiųjų požiūriui į Lietuvos valdžią ir viešąsias paslaugas nustatyti 

respondentai buvo paprašyti nurodyti jų išvykimą lėmusias priežastis. Tarp try-

likos galimų atsakymo variantų keletas (pažymėti geltonai) buvo tiesiogiai su-

siję su Lietuvos valdžia ir viešųjų paslaugų kokybe. 

 

1 lentelė: Emigracijos tikslai: 

Teiginys N % 

 Išbandyti save 310 20,7 

 Užsidirbti 850 56,7 

  Padėti šeimai (gyvenančiai Lietuvoje) 202 13,5 

  Dėl šeimos (pas užsienyje gyvenančius šeimos narius, my-

limą žmogų, išvykau į užsienį kartu su kitais šeimos nariais) 

388 25,9 

  Susirasti geresnę darbovietę 196 13,1 

  Ieškoti geresnės valstybės 181 12,1 

  Pasisemti patirties 214 14,3 

  Daryti karjeros 119 7,9 

  „Pabėgti“ nuo lietuviško valdymo 305 20,3 

  Nes ten didesnės socialinės išmokos 29 1,9 

  Nes Lietuvoje negalėjau savęs realizuoti 186 12,4 

  Išvykau studijuoti 119 7,9 

  Kita 76 5,1 

  Nenurodė 2 0,1 
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 Iš viso 1 500 211,824 

 

20,3 % respondentų nurodė, kad išvykdami iš Lietuvos jie norėjo „pabėgti“ nuo 

lietuviško valdymo; 12,1 % tyrimo dalyvių teigė, kad išvyko iš Lietuvos ieškodami 

geresnės valstybės; 7,9 % – išvyko studijuoti. Nedidelė dalis (1,9 %) tyrimo dalyvių 

susiviliojo didesnėmis socialinėmis išmokomis užsienyje.  Bendroje atsakymų im-

tyje, kai respondentai galėjo rinktis tris atsakymo variantus, šiek tiek mažiau 

nei penktadalis (18,6 %) tyrimo dalyvių savo išvykimą tiesiogiai siejo su Lietuvos 

valdžia ir viešųjų paslaugų prieinamumu bei kokybe. Kiti atsakymų variantai – 

tokie kaip užsidirbti, padėti šeimai, Lietuvoje negalėjau savęs realizuoti ir kt. savyje 

slepia nereflektuotus ir neartikuliuotus priekaištus ir / ar kaltinimus valdžiai už 

prastai veikiančias ekonomines, socialines, darbo santykių ir kt. sistemas.  

Klasterinė duomenų analizė atskleidė išvykimo tikslų tarp skirtingų klas-

terių reitingavimo skirtumus. 

2 lentelė: Emigracijos priežasčių reitingas (pagal klasterius) 

Teiginys Bendra 

tyrimo 

tenden-

cija  

„Remia-

mųjų“ pa-

sirinki-

mai 

„Darbi-

ninkų“ pa-

sirinkimai 

„Išsilavi-

nusių“ pa-

sirinkimai 

Užsidirbti 1 1 1 1 

Dėl šeimos (pas užsienyje 

gyvenančius šeimos na-

rius, mylimą žmogų, išvy-

kau į užsienį kartu su kitais 

šeimos nariais) 

2 2 4 2 

Išbandyti save 3 3 7 3 

„Pabėgti“ nuo lietuviško 

valdymo 

4 6 2 4 

                                                        
24 211,8 % susidarė, nes respondentai turėjo galimybę pasirinkti 3 atsakymų variantus. 
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Pasisemti patirties 5 4 8 5 

Padėti šeimai (gyvenančiai 

Lietuvoje) 

6 9 3 10 

Susirasti geresnę darbo-

vietę 

7 5 6 7 

Nes Lietuvoje negalėjau 

savęs realizuoti 

8 5 9 9 

Ieškoti geresnės valstybės 9 10 6 7 

Daryti karjeros 10-11 11 11 8 

Išvykau studijuoti 10-11 7 13 12 

Kita 12 10 11 12 

Nes ten didesnės sociali-

nės išmokos 

13 12 13 13 

Kritiškiausi Lietuvos valdžios atžvilgiu buvo „darbininkų“ atstovai. Jų ver-

tinime noras „pabėgti“ nuo lietuviško valdymo užėmė netgi antrą vietą (pirmoje 

vietoje – užsidirbti). Šios grupės atstovams atsakymo variantas ieškoti geresnės 

valstybės taip pat buvo svarbesnis nei kitų dviejų klasterių atstovams. Mažiau-

siai kritiški Lietuvos valdžios atžvilgiu buvo „remiamųjų“ atstovai. Emigracijos 

priežasčių reitinge atsakymo variantai „pabėgti“ nuo lietuviško valdymo ir ieškoti 

geresnės valstybės užėmė atitinkamai 6 ir 10 vietą. Šios grupės atstovams išvy-

kimas studijuoti buvo svarbesnis nei kitų dviejų klasterių atstovams.  

Tiek bendroji tyrimo tendencija, tiek klasterinė duomenų analizė paliu-

dijo, kad geresnių socialinių išmokų užsienyje ieško tik nedidelė išvykusiųjų da-

lis. Visų klasterių atstovai šią išvykimo priežastį rinkosi rečiausiai (12-13 pozicija 

priežasčių reitinge).  
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12 paveikslėlis. Išvykimo tikslai pagal klasterines grupes, %  N=1500 

Šioje vietoje būtina atkreipti dėmesį į tai, kad Lietuvos viešojoje erdvėje 

plėtojamas diskursas dažno Lietuvos gyventojo išvykimą siejant su galimybe 

užsienyje gauti didesnes socialines išmokas šiame tyrime nebuvo patvirtintas. 

Tokie tyrimo rezultatai gali būti aiškinami dvejopai – viena vertus, neatmestina 

galimybė, kad dėl klausimo jautrumo respondentai nebuvo linkę nuoširdžiai 

prisipažinti, kita vertus, neatmestina ir galimybė, kad Lietuvos žiniasklaida šį 

emigracijos motyvą pateikia hiperbolizuotai ir Lietuvos gyventojai mieliau ren-

kasi galimybę užsidirbti jų orumo nežeminančias pajamas nei gyventi iš labda-

ros.  

Tyrimo metu surinkti duomenys atskleidė, su kokiomis negerovėmis yra 

identifikuojama Lietuvos valdžia ir viešųjų paslaugų sektorius. Atsakydami į 

klausimą apie Lietuvoje labiausiai taisytinus dalykus, respondentai išskyrė 4 

didžiausias negeroves Lietuvos valstybės ir visuomenės gyvenime:  

 korupciją,  

 ekonominę nelygybę,  

 nepagarbą eiliniam žmogui, 

 biurokratiją.  

Klasterinė duomenų analizė parodė, kad visų trijų grupių atstovai pab-

rėžė tas pačias Lietuvos valstybės ir visuomenės ydas. Korupcijos problema visų 
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klasterių atstovų buvo vertinama panašiai, vis dėlto aktualiausia ji buvo „išsila-

vinusiems“ (21,44 %). Ekonominės nelygybės klausimas svarbiausias buvo „re-

miamiesiems“ – 19,81 %. Iš visų trijų klasterių nepagarbos eiliniam žmogui as-

pektą labiausiai akcentavo „darbininkų“ grupei priskirti respondentai, panašiai 

šią problemą vertino ir „remiamieji“. Pensijų ir socialinių išmokų dydžio prob-

lemą labiausiai pabrėžė „remiamųjų“ klasterio atstovai. Daugiausia manančių, 

kad Lietuvos biudžetas paskirstomas netinkamai – tarp „išsilavinusių“ klasteriui 

priskirtų respondentų. Į labiausiai Lietuvoje taisytinų aspektų sąrašą pakliuvo 

ir valdininkų paslaugumas. Tiesa, respondentai šiam aspektui skyrė nedaug dė-

mesio. Daugiausia nepatenkintų valdininkų paslaugumu buvo „remiamųjų“ 

tarpe. 

 

13 paveikslėlis. Lietuvos valstybės ir visuomenės negerovės, kurias reiktų taisyti pirmiau-

sia (3 pasirinkimai), %  (N=1 500) 

 Norint atsakyti į klausimą, kas lėmė tendenciją, kad išskirtų klasterių ats-

tovai identifikavo ir pabrėžė skirtingas Lietuvos valstybės ir visuomenės ydas, 

reikalingi papildomi tyrimai. Galima svarstyti, kokį vaidmenį čia atlieka išsilavi-

nimas, užsiėmimas, materialinė padėtis, amžius ir kiti faktoriai.  

Tyrimo metu norėta išsiaiškinti, ar migrantų požiūris į Lietuvos valdžią ir 

viešajame sektoriuje egzistuojančias problemas yra inertiškas (nulemtas visuo-

menėje egzistuojančių stereotipų) ar pagrįstas racionaliais argumentais. Tuo 

tikslu respondentams buvo užduotas klausimas apie jų asmeninę patirtį bend-

raujant su Lietuvos valdžios atstovais. Bendroji tyrimo tendencija paliudijo, kad 

43,6 % tyrimo dalyvių asmeniškai teko patirti nepagarbą iš valdininkų Lietu-

voje. „Darbininkų“ ir „išsilavinusių“ klasteriams priskirti respondentai su šia 

problema susidūrė daugiausia (atitinkamai 48,9 % ir 47,1 %). „Remiamiesiems“ 

rečiausiai teko susidurti su valdininkų ir valdžios atstovų nepagarba. Tikėtina, 
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kad tai susiję su tuo, kad dėl jaunesnio amžiaus jie turėjo mažiau kontaktų su 

valdžios ar viešųjų paslaugų institucijomis nei kitų klasterių atstovai.  

 

14 paveikslėlis. Asmeniškai patyrė nepagarbą iš valdžios atstovų ar valdininkų, %  

(N=1 493) 

Tyrėjai, nagrinėję šiuolaikinę lietuvių migraciją, yra atkreipę dėmesį į 

2008–2010 m. ekonominę krizę ir jos suvaldymui pasitelktą griežtą taupymo 

politiką kaip faktorius, paskatinusius emigraciją iš Lietuvos25. Atkreiptinas dė-

mesys į tai, kad krizės laikotarpiu daugeliui Lietuvos gyventojų nepalankius 

sprendimus (taupymo tikslais) priėmė ne tik Lietuvos valdžia, bet ir verslo ats-

tovai, todėl yra sunku nubrėžti takoskyrą tarp to, kiek emigraciją paskatino Lie-

tuvos valdžios, o kiek kitų subjektų šiuo sunkiu laikotarpiu priimti sprendimai. 

Vis dėlto krizės įveikai taikytos taupymo, reorganizacijos ir / ar optimizacijos 

priemonės palietė didelę dalį Lietuvos visuomenės. Reaguojant į pablogėjusias 

gyvenimo ir / ar veiklos sąlygas, dalis visuomenės priėmė sprendimą emig-

ruoti. Lietuvos statistikos departamento pateikiami emigracijos duomenys liu-

dija, kad ekonominės krizės laikotarpiu emigrantų skaičius ženkliai išaugo. 

Dera atkreipti dėmesį į tai, kad emigracijos srauto mažėjimas nesutapo su e-

konominės padėties gerėjimu. 2010 m., kai Lietuvos ekonomika ėmė rodyti pir-

muosius atsigavimo ženklus, emigracija pasiekė piką. Vėlesniais metais emig-

racijos srautas tolygiai mažėjo, bet į iki krizinę situaciją sugrįžta nebuvo. 

 

                                                        
25 Indrė Genelytė, „(Ine)quality of life: Lithuanian labor migration to Sweden during the econo-
mic crisis and its aftermath, 2008–2013“, January 2019, Journal of Baltic Studies 50 (1), pp. 79-104. 
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15 paveikslėlis. Išvykusiųjų iš Lietuvos skaičius, tūkst.26 

 Šio tyrimo duomenys taip pat patvirtino šio tendenciją. 2010–2013 m. laiko-

tarpiu išvyko didžiausias tyrime dalyvavusių respondentų skaičius – 32 %. Duo-

menys paliudijo, kad krizės įveika nesustabdė emigracijos srautų – po 2014 m. 

išvykusiųjų dalis bendrame respondentų kontekste sudarė 25 %.  

 

16 paveikslėlis. Išvykimo iš Lietuvos metai (N=1493) 

Klasterinė duomenų analizė atskleidė ne tik, kuriuo laikotarpiu skirtingų 

klasterių atstovai emigravo gausiausiai, bet ir kurią grupę krizė ir jos įveikai pa-

sitelktos griežtos taupymo priemonės paveikė skaudžiausiai. Daugiausia išvy-

kusiųjų krizės įveikos laikotarpiu  buvo „remiamųjų“ ir „išsilavinusių“ tarpe (a-

titinkamai 31,9 ir 35,2 %). „Darbininkų“ grupei priskirti respondentai šiuo laiko-

tarpiu nepasižymėjo aukščiausiais išvykimo rezultatais. Atkreiptinas dėmesys į 

tai, kad „išsilavinusiųjų“ klasteriui priskirtų respondentų išvykimas 2010–2013 

m. laikotarpiu pasiekė aukščiausią tašką ne tik klasterių kontekste, bet ir apsk-

ritai visu tirtu laikotarpiu. 

 

                                                        
26 https://osp.stat.gov.lt/informaciniai-pranesimai?articleId=6153296 
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17 paveikslėlis. Išvykimo iš Lietuvos metai (pagal klasterius), %  (N=1 493) 

Dera atkreipti dėmesį į tai, kad ir pokriziniu laikotarpiu „išsilavinusių“ e-

migracijos procentinė išraiška išliko aukšta, o tai reiškia, kad nebuvo sugrįžta 

prie ikikriziniam laikotarpiui būdingų tendencijų. 

Apibendrinant galima pastebėti, kad  

 (ne)pasitenkinimas Lietuvos valdžia atsiskleidė ir tiesiogiai (atsakant į 

klausimus, susijusius su Lietuvos valdžios ir jos atstovų vertinimu), ir ne-

tiesiogiai (nurodant problemas Lietuvoje teikiamų viešųjų paslaugų sek-

toriuje); 

 dideli paternalistinių santykių lūkesčiai valstybei ir asmeninė patirtis 

bendraujant su valdžios atstovais lėmė skirtumus tarp klasterių verti-

nant Lietuvos valdžią: didžiausias nepasitenkinimas valdžia fiksuotas 

„darbininkų“, o mažiausias – „remiamųjų“ atvejais; 

 nors visų klasterių atstovų nuomonė dėl didžiausių Lietuvos problemų 

sutapo, jų reitingavimas išsiskyrė;  

 negatyvus požiūris į valdžią didžia dalimi susijęs su negatyviomis res-

pondentų patirtimis bendraujant su Lietuvos valdžios atstovais; 

 asmeniškai patirta nepagarba iš valdžios atstovų, valdžios globos ir pa-

ramos stoka ekonominės krizės ir jos įveikos laikotarpiu prisidėjo prie 

nepasitenkinimo Lietuvos valdžia formavimosi. Paternalistinės globos 

besitikinčioje visuomenės dalyje tai lėmė ne tik nepasitenkinimą, bet ir 

nusivylimą Lietuvos valdžia apskritai. 

iki 2004 m. 2009-2005 2013-2010 2014 ir vėliau

"Remiamieji" 18,2 25,1 31,9 24,8

"Darbininkai" 18,4 31,3 28,8 21,6

"Išsilavinę" 12,4 22,8 35,2 29,6
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Lietuvoje teikiamų viešųjų paslaugų vertinimas 

Tyrimo metu norėta rekonstruoti ne tik respondentų požiūrį į Lietuvos 

valdžią, bet ir tai, kaip migrantai vertina konkrečias Lietuvoje tiekiamas viešojo 

sektoriaus paslaugas ir valstybės vykdomą socialinę politiką apskritai.  

Norėdami išsiaiškinti apibendrintą respondentų požiūrį į Lietuvoje tei-

kiamas viešąsias paslaugas, į klausimyną įtraukėme klausimą Ar sutinkate, kad 

gyvenant Lietuvoje galima jaustis saugiai, nes, esant reikalui, atsakingos tarnybos 

užtikrina efektyvią pagalbą? Šis klausimas labiau susijęs ne tik su asmens pasi-

tenkinimu Lietuvos valdžia ar viešosiomis paslaugomis, tačiau su bendru pasi-

tikėjimu Lietuvos valdžia ir valstybe. Anot bendrųjų tyrimo duomenų, abejo-

jančių atsakingų tarnybų efektyvia pagalba buvo daugiau nei pusė – 56,1 % 

respondentų. Klasterinė duomenų analizė atskleidė, kad daugiausia netikė-

jimo, kad Lietuvoje sulauktų efektyvios pagalbos – tarp „darbininkų“ – 62,5 %. 

„Remiamųjų“ ir „išsilavinusių“ nuomonė šiuo klausimu buvo beveik identiška 

(atitinkamai 54,4 % ir 54,3 %). Daugiausia manančių, kad Lietuvoje atsakingos 

tarnybos jiems suteiktų efektyvią pagalbą – „išsilavinusių“ tarpe (30,3 %).  

Esant tokiam dideliam procentui nepasitikinčių atsakingų tarnybų efek-

tyvia pagalba, sunku tikėtis, kad didelė dalis visuomenės konstruktyviai prisi-

dės prie Lietuvos valstybės ir visuomenės gerovės kūrimo. 

 

 

18 paveikslėlis. Respondentų nuomonė apie tai, ar atsakingos tarnybos Lietuvoje gali su-

teikti efektyvią pagalbą (pagal klasterius), % (N=1 493) 

 

"Remiamieji" "Darbininkai" "Išsilavinę"

Iš esmės sutinku 26,8 22,1 30,3

Iš esmės nesutinku 53,4 62,5 54,3

Neturiu nuomonės 19,8 15,4 15,4
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Tyrimo metu surinkti duomenys atskleidė išvykusiųjų požiūrį į konkre-

čias viešojo sektoriaus sritis. Siekiant nustatyti, kaip respondentai vertino vie-

šąsias paslaugas Lietuvoje, į tyrimo klausimyną buvo įtraukti dvejopo pobūdžio 

klausimai. Vienu atveju, respondentai buvo paprašyti palyginti tam tikros sri-

ties viešąsias paslaugas Lietuvoje ir emigracijos šalyje. Kitu atveju, aiškintasi 

respondentų nuomonė stereotipinių teiginių apie viešąsias paslaugas Lietu-

voje atžvilgiu. Respondentų teirautasi apie tas viešojo sektoriaus sritis, su ku-

riomis gyventojai susiduria dažniausiai:  

 teisinės sistemos,  

 socialinės apsaugos,  

 sveikatos sistemos, 

 švietimo sistemos.  

Respondentų požiūris į viešųjų paslaugų prieinamumą ir kokybę Lietu-

voje, be abejo, buvo nulemtas valdžios bei visuomenės sampratos ir patirčių 

gyvenamojoje šalyje.  

Atsakymai į šiuos klausimus leidžia svarstyti apie Lietuvoje teikiamų 

viešųjų paslaugų prieinamumą, kokybę ir iššūkius Lietuvos viešųjų paslaugų 

sistemos tobulinimui.  

Verta atkreipti dėmesį į tai, kad pasitenkinimas arba nepasitenkinimas 

viena kuria viešojo sektoriaus sistema prisideda prie tokio pat požiūrio į kitas 

viešojo sektoriaus sritis bei valdžią apskritai formavimosi27. 

Viešųjų paslaugų prieinamumas ir kokybė yra svarbus faktorius reemig-

racijos bei imigracijos skatinimui. 

                                                        
27 Tom Christensen, Per Lægreid, “Trust in Government – the Relative Importance of Service Sat-
isfaction, Political Factors and Demography”, Public Performance & Management Review, Vol. 
28 No 4, June 2005, pp. 487-511. 



MIGRACIJOS IR PASITENKINIMO LIETUVOS VALDŽIA  
BEI VIEŠOSIOMIS PASLAUGOMIS SĄSAJOS 

 

 
32

 

Lietuvos teisinės sistemos vertinimas 

Teisinė sistema dažnai yra įvardijama kaip viena svarbiausių institucijų, 

užtikrinanti viešosios politikos įgyvendinimą, tvarkos politinėje bendruome-

nėje užtikrinimą28. Dėl šios priežasties į tyrimo klausimyną buvo įtraukti klau-

simai, kurie padėtų nustatyti išvykusiųjų nuostatas tam tikrų Lietuvos teisinės 

sistemos sudedamųjų dalių atžvilgiu.  

Paprašyti palyginti teisėsaugos sistemas Lietuvoje ir gyvenamojoje ša-

lyje, visų klasterių atstovai nurodė, kad jos geresnės jų gyvenamojoje šalyje. 

Tarp „darbininkų“ buvo daugiausia teigusių, kad teisėsaugos sistema emigra-

cijos šalyje veikia geriau nei Lietuvoje – net 70,2 %. Nedaug nuo jų atsiliko „re-

miamiesiems“ priskirti respondentai (67,2 %). Mažiausias procentas pozityviau 

į gyvenamosios šalies teisėsaugos sistemą žvelgiančių – tarp „išsilavinusių“ – 

59,2 %. Tarp šiam klasteriui priskirtų respondentų buvo ir aukščiausias procen-

tas nurodžiusių, kad nežino / neturi nuomonės, kaip vertinti gyvenamosios šalies 

ir Lietuvos teisėsaugos sistemas. Tai paaiškintina greičiausiai tuo, kad šio klas-

terio atstovai neturėjo reikalų nei su Lietuvos, nei su gyvenamosios šalies tei-

sėsaugos sistema. 

 

 

19 paveikslėlis. Teisėsaugos vertinimas Lietuvoje ir gyvenamojoje šalyje, %  (N=1493) 

                                                        
28 Vytautas Kuokštis, Donatas Dranseika, „Pasitikėjimas teisine sistema Vidurio ir Rytų Europos 
šalyse: statistinis tyrimas“, Pasitikėjimas valstybe: prielaidos, iššūkiai, sprendimai, Vilnius: Vil-
niaus universiteto leidykla, 2017, p. 39. 

"Remiamieji" "Darbininkai" "Išsilavinę"

Geresnės Lietuvoje 5,9 5,7 4,4

Geresnės toje šalyje, kur dabar
gyvenu

67,2 70,2 59,2

Neturiu nuomonės/ nežinau 26,9 24,1 36,4
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Teismų sistema yra vienas iš teisėsaugos (plačiąja prasme) sudedamųjų 

elementų. Tyrimo metu respondentai buvo paprašyti palyginti teismų sistemą 

Lietuvoje ir jų gyvenamojoje šalyje. Atkreiptinas dėmesys, kad, atsakant į šį 

klausimą, ženkli dalis respondentų (iš visų trijų klasterių) rinkosi atsakymo va-

riantą nežinau / neturiu nuomonės. Daugiausia šį atsakymo variantą pasirinku-

sių buvo tarp „išsilavinusiųjų“ (net 60,8 %), „remiamųjų“ ir „darbininkų“ atveju 

nežinojusių, kaip vertinti Lietuvos ir gyvenamosios šalies teismų sistemas, 

buvo panašiai (atitinkamai 47,2 % ir 48,4 %). Tai paaiškinti būtų galima tuo, kad 

didelei daliai respondentų, tiek Lietuvoje, tiek išvykus neteko susidurti su 

teismų sistema.  

 

20 paveikslėlis. Teismų sistemos vertinimas Lietuvoje ir gyvenamojoje šalyje, %  (N=1493) 

Nepaisant to, kad didelė dalis respondentų negalėjo pasakyti, kur teis-

mai veikia geriau – Lietuvoje ar emigracijos šalyje, vis dėlto prioritetą gyvena-

mosios šalies teismų sistemai teikusių visuose klasteriuose buvo ženkliai dau-

giau nei manančių, kad teismai Lietuvoje veikia geriau nei gyvenamosios šalies 

teismų sistema. „Remiamųjų“ ir „darbininkų“ rezultatai buvo gana panašūs (a-

titinkamai 49,9 % ir 48,4%), tarp „išsilavinusių“ taip manančių buvo šiek tiek 

mažiau – 36,4 %. Prioritetą Lietuvos teismų sistemai teikusių drastiškai mažai 

visuose klasteriuose (rezultatai svyruoja nuo 2,8 % iki 3,2 %). Toks prastas Lie-

tuvos teismų sistemos vertinimas susijęs ir su stereotipiniu įsitikinimu, kad Lie-

tuvoje nėra teisingumo.  

 

"Remiamieji" "Darbininkai" "Išsilavinę"

Geresnės Lietuvoje 2,9 3,2 2,8

Geresnės toje šalyje, kur dabar
gyvenu

49,9 48,4 36,4

Neturiu nuomonės/ nežinau 47,2 48,4 60,8
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21 paveikslėlis. Respondentų nuostatos teiginio Lietuvoje nėra teisingumo. Teismuose 

laimi tik „išrinktieji“ atžvilgiu, % (N=1493) 

Atsakydami į šį klausimą tyrimo dalyviai demonstravo aukštą nepasiti-

kėjimą Lietuvos teisine sistema. Daugiausia manančių, kad Lietuvoje nėra tei-

singumo, o teisinė sistema – korumpuota – tarp „darbininkų“ – net 65 %. Ma-

žiausiai netikinčių teisingumu Lietuvoje – „išsilavinusiųjų“ tarpe (40,3 %). Ma-

niusių, kad Lietuvoje teisingumas prieinamas visiems, daugiausia tarp „remia-

mųjų“ grupei priskirtų respondentų – 20,1 proc. Mažiausiai tikinčių teisingumu 

Lietuvoje – tarp „darbininkų“ – tik 12,4 %. 

Apibendrinant galima pastebėti, kad migrantai Lietuvos teisėsaugos sis-

temą, o ypač teismus vertina neigiamai. Kritiškiausi šiai viešųjų paslaugų sričiai 

buvo „darbininkai“ ir „remiamieji“. „Išsilavinusieji“ išsiskyrė tuo, kad dažniau 

rinkosi atsakymą nežinau / neturiu nuomonės.  

 

Lietuvos socialinės sistemos vertinimas 

Duomenų analizė paliudijo, kad lygindami gyvenamosios šalies ir Lietu-

vos socialinių paslaugų sistemas, visų trijų klasterių respondentai ženklią pir-

menybę teikė pirmajai. Didžiausias procentas (90,2 %) geriau gyvenamosios 

šalies socialinių paslaugų sistemą įvertinusių – „išsilavinusiųjų“ tarpe, mažiau-

sias (85,9 % ) – „remiamųjų“ atveju. Pastebėtina tai, kad visų klasterių atveju 

labai mažas procentas respondentų manė, kad socialinės apsaugos sistema 

Lietuvoje veikia geriau nei jų tuo metu gyvenamojoje šalyje. 

 

"Remiamieji" "Darbininkai" "Išsilavinę"

Iš esmės sutinku 50,8 65 40,3

Iš esmės nesutinku 20,1 12,4 19,8

Neturiu nuomonės 29 22,6 39,9
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22 paveikslėlis. Socialinės apsaugos sistemos vertinimas Lietuvoje ir gyvenamojoje šalyje, 

% (N=1 493) 

Atkreiptinas dėmesys į tai, kad lyginant Lietuvos ir emigracijos šalies/-ių 

viešojo sektoriaus paslaugas, būtent socialinės apsaugos sistemos atveju di-

džiausias procentas respondentų prioritetą skyrė gyvenamosios šalies sociali-

nės apsaugos sistemai. „Darbininkai“ ir „išsilavinusieji“ visų vertintų viešojo 

sektoriaus paslaugų kontekste Lietuvoje teikiamas socialinės apsaugos siste-

mos paslaugas įvertino prasčiausiai, netgi blogiau už teismų sistemos paslau-

gas. Atsižvelgiant į tai, kad didelė dalis respondentų gali būti apibūdinami kaip 

paternalistinio valstybės ir visuomenės santykio šalininkai, toks prastas Lietu-

vos socialinės sistemos paslaugų vertinimas liudija ne tik nepasitenkinimą ir 

nepasitikėjimą Lietuvos socialine politika, bet ir neoliberaliu valstybės raidos 

modeliu, stokojančiu socialinio jautrumo. Emigracijos mažinimo, reemigracijos 

skatinimo kontekste toks prastas socialinės apsaugos sistemos vertinimas 

sprendimų priėmėjams turėtų tapti impulsu inicijuoti realiai socialinės apsau-

gos sistemos padėtį gerinančias permainas. 

 

Lietuvos sveikatos sistemos vertinimas 

Dažni atvejai, kai migrantai grįžta į Lietuvą norėdami pasinaudoti svei-

katos apsaugos sistemos paslaugomis, formuoja įsitikinimą, kad Lietuvos svei-

katos sistema migrantų yra vertinama geriau nei atitinkama sistema emigraci-

jos šalyje. Vis dėlto, šio tyrimo metu surinkti duomenys atskleidė kiek kitokias 

išvykusiųjų iš Lietuvos nuostatas.  

"Remiamieji" "Darbininkai" "Išsilavinę"

Geresnės Lietuvoje 4,4 2,5 2,1

Geresnės toje šalyje, kur dabar gyvenu 85,9 88,8 90,2

Neturiu nuomonės/ nežinau 9,7 8,7 7,7
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Atsakydami į klausimą, kurios šalies – Lietuvos ar gyvenamosios šalies – 

sveikatos apsaugos sistemą vertina geriau, visų trijų klasterių atstovai pirme-

nybę teikė emigracijos šalies sveikatos apsaugos sistemai  (procentinė išraiška 

svyruoja nuo 51,4 % iki 52,7 %). 

 

23 paveikslėlis. Sveikatos apsaugos vertinimas Lietuvoje ir gyvenamoje šalyje, % (N=1 

493) 

Bendra tyrimo tendencija paliudijo, kad maždaug trečdalis tyrimo daly-

vių (29,5 proc.) manė, kad Lietuvos sveikatos apsaugos sistema veikia geriau 

nei atitinkama sistema gyvenamojoje šalyje. Tai gali būti paaiškinama įpročiu, 

geresniu Lietuvos sveikatos sistemos modelio pažinimu. Tikėtina, kad dalis 

migrantų Lietuvos sveikatos apsaugos sistemą renkasi ir dėl to, kad dar gerai 

nemoka gyvenamosios šalies kalbos ir jiems kyla problemų komunikuojant su 

gydytojais. Tikėtina, kad lietuvių migrantams vis labiau integruojantis į gyvena-

mųjų šalių visuomenes, mažės procentas išvykusiųjų, į Lietuvą grįžtančių dėl 

įvairių su sveikata susijusių reikalų, o tuo pačiu mažės ir procentas migrantų, 

prioritetą teikiančių Lietuvos sveikatos apsaugos sistemai. 

 

Lietuvos švietimo sistemos vertinimas 

Tyrimo metu domėtasi respondentų nuomone Lietuvos švietimo siste-

mos paslaugų atžvilgiu. Tyrimo dalyviams buvo užduoti du vienas kitą papil-

dantys klausimai: palyginkite švietimo sistemos paslaugas – kur jos geresnės – Lie-

tuvoje ar valstybėje, kurioje dabar gyvenate? ir ar sutinkate, kad Lietuvoje neįma-

noma įgyti kokybiško išsilavino. 

"Remiamieji" "Darbininkai" "Išsilavinę"

Geresnės Lietuvoje 28,7 32,8 27,5

Geresnės toje šalyje, kur dabar
gyvenu

51,4 51,9 52,7

Neturiu nuomonės/ nežinau 19,8 15,4 19,8
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Lygindami švietimo sistemos paslaugas Lietuvoje ir emigracijos šalyje, 

visų trijų klasterių atstovai buvo vieningi ir prioritetą teikė gyvenamosios šalies 

švietimo sistemai. Daugiausia prioritetą emigracijos šalies švietimo sistemai 

teikusių buvo tarp „remiamųjų“ – 67,9 %. Nuo jų nedaug skyrėsi ir kitų dviejų 

klasterių vertinimai. Pirmenybę Lietuvos švietimo sistemai teikusių respon-

dentų skaičius nedidelis. 

 

24 paveikslėlis. Švietimo sistemos vertinimas Lietuvoje ir gyvenamoje šalyje, % (N=1 493) 

Tyrimo metu buvo tikrinamos ir respondentų nuostatos stereotipinio 

teiginio Lietuvoje neįmanoma įgyti kokybiško išsilavinimo atžvilgiu. Didžioji dau-

guma tyrimo dalyvių (ir bendroje imtyje, ir atskirų klasterių atveju) neabejojo, 

kad Lietuvoje įmanoma įgyti kokybišką išsilavinimą. Daugiausia taip manančių 

(72 %) buvo tarp „išsilavinusiųjų“, kurių daugumą sudarė asmenys su aukš-

tuoju išsilavinimu. Tarp „remiamųjų“ pasitikėjimas išsilavinimą teikiančia Lie-

tuvos švietimo sistema sudarė 60,1 %. Tarp „darbininkų“ – manančių, kad Lie-

tuvoje galima įgyti kokybišką išsilavinimą buvo mažiausiai – 57,3 %. 

 

25 paveikslėlis. Nuostatos teiginio Lietuvoje neįmanoma įgyti kokybiško išsilavinimo atž-

vilgiu, % (N=1 493) 

"Remiamieji" "Darbininkai" "Išsilavinę"

Geresnės Lietuvoje 14,4 11,9 10

Geresnės toje šalyje, kur dabar
gyvenu

67,9 66,3 67,6

Neturiu nuomonės/ nežinau 17,7 21,8 22,4
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Žvelgiant į respondentų nuomones Lietuvos švietimo sistemos atžvilgiu, 

ryškėja tendencija, kad nors ir manoma, kad Lietuvoje įmanoma įgyti kokybišką 

išsilavinimą, tačiau esant galimybei rinktis, kur tai daryti, didžioji dalis respon-

dentų rinktųsi tikslo šalį, o ne Lietuvą. 

Apibendrinant galima pastebėti šias tendencijas:  

 respondentams vertinant Lietuvoje teikiamas viešąsias paslaugas, jų 

prieinamumą ir kokybę ypač svarbūs buvo dideli paternalistinių santy-

kių lūkesčiai valstybei ir asmeninė patirtis sėkmingiausiose Europos 

valstybėse; 

 išvykusieji (visų klasterių atstovai) Lietuvoje teikiamas viešąsias paslau-

gas vertina gana neigiamai ir mieliau renkasi gyvenamosios šalies 

viešųjų paslaugų sektoriaus paslaugas;  

 geriausiai išvykusiųjų buvo įvertinta Lietuvos sveikatos apsaugos sis-

tema, tuo tarpu Lietuvos teisėsaugos, o ypač teismų bei socialinės ap-

saugos sistemų vertinimas buvo ypač prastas;  

 didelis procentas maniusių, kad, esant reikalui, Lietuvoje nesulauktų e-

fektyvios pagalbos, kritiškai vertinusių Lietuvos teisėsaugos bei sociali-

nės apsaugos sistemas liudija ne tik nepasitikėjimą konkrečia viešųjų 

paslaugų sektoriaus sfera, bet ir Lietuvos valdžia bei jos vykdoma vidaus 

politika apskritai. Dera atkreipti dėmesį į tai, kad ši tendencija būdinga 

visų klasterių atstovams. Tik „remiamieji“ ir „darbininkai“ ypač nepalan-

kiai vertino tikimybę Lietuvoje sulaukti efektyvios pagalbos bei teisin-

gumo, tuo tarpu „išsilavinusieji“ buvo itin kritiški Lietuvos socialinės ap-

saugos sistemos atžvilgiu.  

 

Reemigracijos ir migrantų požiūrio į Lietuvos valdžią 

bei viešąsias paslaugas sąsajos 

Reemigracija dažnai siejama ne tik su demografinių, darbo jėgos stokos 

problemų sprendimu, bet ir su pozityviomis naujovėmis, kurias grįžtantieji kaip 
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kultūrinį kapitalą „parsiveža“ iš emigracijos šalies ar net keleto jų. Nors išvyku-

sieji „išsivežė“ daug kartėlio Lietuvos valdžios, atsakingų institucijų ir pareigūnų 

atžvilgiu, vis dėlto daugelis jų neatmeta galimybės ateityje grįžti į Lietuvą.  

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos užsakymu 2018 m. at-

liktos užsienio lietuvių apklausos duomenimis, 16 % respondentų nurodė grį-

šiantys gyventi į Lietuvą, dar 62 % galvojo apie šios idėjos realizavimą kada 

nors ateityje29. Šio tyrimo duomenys byloja panašias tendencijas: 20,2 % res-

pondentų teigė: norėčiau ateityje grįžti į Lietuvą ir prisidėti prie kitokios jos ateities 

kūrimo; 45,5 % – grįžčiau į Lietuvą, jei čia būtų išspręstos esminės ekonomikos ir 

valstybės valdymo problemos. 

Antrasis teiginys byloja apie sąsajas tarp asmens apsisprendimo grįžti ir 

realių permainų Lietuvos valstybėje ir visuomenėje poreikio. Daugiausia savo 

grįžimą siejančių su permainomis Lietuvos ekonomikos ir valdymo srityje buvo 

tarp „darbininkų“ (56,8 %), „remiamųjų“ ir „išsilavinusiųjų“ atveju šią sąlygą ke-

liančių buvo atitinkamai 42,4 % ir 40,1 %. Šiuo atveju vėl ryškėja pozicija ne 

patiems prisidėti prie permainų Lietuvoje, o laukti, kad jos įvyks be potencialių 

reemigrantų indėlio. Šie duomenys dar kartą iliustruoja egzistuojant skirtį tarp 

paternalistinių ir laisvų piliečių bendro reikalo (res publica) nuostatomis besi-

vadovaujančių visuomenės narių. 

 

26 paveikslėlis. Nuostatos grįžimo gyventi į Lietuvą atžvilgiu, % (N=1493) 

                                                        
29 http://www.urm.lt/default/lt/naujienos/apklausa-62-proc-uzsienyje-gyvenanciu-lietuviu-neat-
meta-galimybes-sugrizti 
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Atsakymai į šį klausimą dar kartą paliudijo didesnį „išsilavinusių“ grupei 

priskirtų tyrimo dalyvių pilietinį sąmoningumą. 23,1 % šiam klasteriui priskirtų 

respondentų rinkosi atsakymo variantą norėčiau ateityje grįžti į Lietuvą ir prisi-

dėti prie kitokios jos ateities kūrimo. „Remiamųjų“ ir „darbininkų“ atveju tokį norą 

išreiškė šiek tiek mažesnis procentas respondentų (atitinkamai 19,7 % ir 17,9 

%). Šie skaičiai liudija ne tik norą besąlygiškai grįžti į Lietuvą ir prisidėti jos gero-

vės kūrimo, savos pilietinės galios suvokimą, bet ir reflektuotą ar nujaučiamą 

supratimą, kad grįžimo atveju reemigrantai turės patirties ir įgūdžių, kuriais 

galėtų prisidėti prie Lietuvos valstybės ir visuomenės pozityvios raidos. 

Gyvenimo svečioje šalyje patirtis lėmė pokyčius valstybės ir visuomenės 

santykių sampratos srityje. Reflektuodami savo patirtis Lietuvoje ir emigracijos 

šalyje/-se išvykusieji išskyrė pozityvius reiškinius gyvenamojoje šalyje, kurie, jų 

nuomone, praverstų Lietuvai. Dalis jų susijusi su valdžia ir viešųjų paslaugų 

sfera. Tyrimo dalyviai iš savo gyvenamųjų šalių norėtų perkelti 2 su valdžia ir 

viešosiomis paslaugomis susijusius aspektus: 

 pagarbų valdžios požiūrį į žmogų; 

 valdžios profesionalumą. 

Pagarbus valdžios požiūris į žmogų buvo faktorius, kurį visų trijų klasterių 

atstovai minėjo antru numeriu (pirmas – optimalus santykis tarp atlyginimo ir 

atsakomybės). Šį aspektą labiausiai akcentavo „darbininkai“ – 21,97 %. Ši visuo-

meninio gyvenimo ypatybė mažiausiai svarbi rodėsi „remiamiesiems“ – 17,68 

%. 

Valdžios profesionalumą išvykusieji taip pat minėjo kaip vieną iš pozityvių 

dalykų jų gyvenamojoje šalyje, kuris praverstų ir Lietuvoje. Žvelgiant bendrai į 

respondentų pateiktus atsakymus, ryškėja, kad šiam aspektui nebuvo skirta 

daug reikšmės. Visų klasterių atstovai pateikė gana panašius atsakymus. Klas-

terių kontekste procentinė išraiška svyruoja nuo 4,93 % „darbininkų“ iki 5,65 % 

„išsilavinusiųjų“ atveju.  
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27 paveikslėlis. Pozityvūs dalykai gyvenamojoje šalyje, kurie praverstų Lietuvai, % (N=1 

493)  

Dar vienas su valdžia ir viešosiomis paslaugomis susijęs aspektas, kurį 

tyrimo dalyviai norėtų „perkelti“ į Lietuvą – kokybiškas švietimas ir turiningas kul-

tūrinis gyvenimas. Taip manė 9,85 % „remiamųjų“; 9,64 % – „išsilavinusiųjų“  ir 

7,53 % „darbininkų“ atstovų. 

Klausiami, kas paskatintų grįžti į Lietuvą, išvykusieji rinkosi įvairius atsa-

kymo variantus, tarp jų pateko ir atsakymo variantai, kuriuos tiesiogiai galima 

susieti su valdžia ir viešosiomis paslaugomis Lietuvoje. Nors dažniausiai buvo 

minimi pajamos / gerbūvis Lietuvoje, tačiau nemažai respondentų dėmesio su-

laukė ir atsakymų variantai:  

 pagarba žmogui; 

 socialinis saugumas. 

Pagarbos žmogui aspektą pabrėžė „darbininkai“ ir „išsilavinusiųjų“ klas-

teriui priskirti tyrimo dalyviai (atitinkamai 11,4 % ir 11 % respondentų). Šioje 

vietoje galima prisiminti, kad tarp negerovių Lietuvoje, kurias minėjo tyrimo 

dalyviai, nepagarba eiliniam žmogui svarbiausia buvo „darbininkams“  ir „re-

miamiesiems“. Grįžimo atveju pagarbos klausimas „remiamiesiems“ nebeat-

rodė toks svarbus; tuo tarpu „išsilavinusiųjų“ klasteriui priskirti respondentai 

šį gyvenimo Lietuvoje aspektą vertino labiau nei išvykimo metu.  
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28 paveikslėlis. Reemigraciją skatinantys faktoriai, % (N=1 493) 

Iki išvykimo iš Lietuvos pensijų ir socialinių išmokų klausimas labiausiai 

rūpėjo „remiamiesiems“, reemigracijos perspektyvoje šis klausimas aktuales-

niu tapo „išsilavinusiems“ (12,4 %). Būtų reikalingi papildomi tyrimai, ar sociali-

nio saugumo klausimas šio klasterio atstovams kyla tik reemigracijos į Lietuvą 

kontekste ar apskritai. Antruoju atveju būtų galima manyti, kad jie susidūrė su 

taip vadinamuoju prekariato reiškiniu, kai net aukšto išsilavinimo, dirbantys as-

menys dėl lanksčių, menkai kontroliuojamų ir saugumo neužtikrinančių darbo 

santykių išgyvena nuolatinį nerimą, netikrumą, susvetimėjimą bei riziką patirti 

socialinę atskirtį30. 

Faktorių, kurie galėtų paskatinti asmenis sugrįžti į Lietuvą, sąraše buvo 

pateiktas ir dvigubos pilietybės pasirinkimas. Nesėkmingo referendumo dėl dvi-

gubos pilietybės įteisinimo (2019 m. gegužę)  kontekste įdomu tai, kad šis pa-

sirinkimo variantas sulaukė rekordiškai mažo respondentų dėmesio. Visų trijų 

klasterių atveju mažiau nei procentas (0,5–0,8 %) tyrimo dalyvių nurodė, kad 

dviguba pilietybė juos paskatintų grįžti į Lietuvą. 

 

                                                        
30 Prekariatas - į darbo rinką įsitraukę asmenys, kurie dėl darbinės veiklos pobūdžio, intensy-
vumo ir socialinio saugumo stokos patiria įvairias socialinės deprivacijos formas, pasireiškiančias 
labai ribotomis asmeninės ir profesinės socializacijos galimybėmis, integracijos, saugumo ir sta-
bilumo garantijų stoka, laisvalaikio suvaržymu ar jo netekimu, asmeninių ryšių iširimu. Žr.: Ieva 
Dryžaitė, „Prekariatas: vienos klasės požymių visuma ar visus persmelkianti patirtis?“, Kultūra ir 
visuomenė. Socialinių tyrimų žurnalas. 2017 8 (1), p. 73-100. 
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Apibendrinant galima pastebėti, kad: 

 didžioji dauguma migrantų grįžimą Lietuvon sieja su realiomis permai-

nomis Lietuvos ekonomikos ir valstybės valdymo srityse, tačiau prie to-

kių permainų įgyvendinimo prisidėti norėtų tik nedidelė dalis išvyku-

siųjų; 

 norą prisidėti prie Lietuvos gerovės kūrimo labiausiai akcentavo „išsila-

vinusieji“, tuo tarpu kitiems dviem klasteriams priskirti tyrimo dalyviai 

išreiškė poziciją sugrįžti į jau „sutvarkytą“ Lietuvą; 

 gyvenimo emigracijos šalyje/-se patirtis prisidėjo prie potencialių grįž-

tančiųjų lūkesčių valdžios ir viešojo sektoriaus paslaugų atžvilgiu forma-

vimosi. Lietuvių migrantai valdžios ir viešųjų paslaugų sektoriuje akcen-

tavo pagarbaus valdžios požiūrio į žmogų, kokybiško švietimo ir turtingo 

kultūrinio gyvenimo, valdžios profesionalumo, socialinio teisingumo as-

pektus. 

 

Išvados 

 Didžiosios dalies tyrimo dalyvių pilietinis sąmoningumas arba savo pilie-

tinės galios suvokimas bei praktinis realizavimas yra „paviršinis“. Jie vi-

suomeninio gyvenimo gerovės kūrimą rinkimų metu deleguoja valdžiai, 

o vėliau (pasibaigus rinkimams) menkai dalyvauja įvairių socialinių gru-

pių interesų formulavimo ir reprezentavimo procese. 

 Nors bendrame respondentų reflektuotų ir artikuliuotų emigracijos 

priežasčių kontekste tiesiogiai su valdžia ir viešosiomis paslaugomis su-

sijusios priežastys sudarė mažiau nei penktadalį visų priežasčių, tačiau 

nepatenkinti visuomeninės gerovės, kurią didelės respondentų dalies 

nuomone, turėtų užtikrinti valdžia, lūkesčiai lemia tai, kad didelė dalis 

migrantų savo išvykimą sieja su „bloga“ valdžia ir jos vykdoma politika. 

Visų klasterių atstovai akcentavo tas pačias negeroves Lietuvoje: korup-

ciją, ekonominę nelygybę, nepagarbą eiliniam žmogui ir biurokratiją. Ty-

rimo metu buvo patvirtinta hipotezė, kad egzistuoja ryšys tarp pilietinio 

sąmoningumo, pasitenkinimo valdžia ir viešosiomis paslaugomis bei 

sprendimo išvykti iš Lietuvos ir sugrįžti į ją. Menkesnio pilietinio sąmo-

ningumo respondentai, internalizavę paternalistinį visuomenės ir val-

džios santykių modelį, buvo linkę savo pilietines galias deleguoti valdžiai, 
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iš kurios tikėjosi globos, jų poreikius tenkinančių struktūrų sukūrimo. 

Menkesnio pilietinio sąmoningumo ir Lietuvos valdžia bei viešosiomis 

paslaugomis nusivylę migrantai yra mažiau linkę reemigruoti ir prisidėti 

prie Lietuvos valstybės ir visuomenės gerovės kūrimo. 

 Išvykusiųjų iš Lietuvos požiūrį į gimtojo krašto valdžią bei viešąsias pas-

laugas formuoja keletas tarpusavyje persipynusių faktorių: 1) asmeninė 

patirtis gyvenant Lietuvoje ir emigracijos šalyse atveria galimybes lyginti 

Lietuvos ir gyvenamosios šalies valdžios ir visuomenės santykių modelį, 

valdžios struktūrų ir viešųjų paslaugų efektyvumą bei empatiją eilinio 

gyventojo atžvilgiu; 2) polinkis generalizuoti patirtis formuoja apibend-

rintą negatyvią nuostatą Lietuvos valdžios ir viešųjų paslaugų atžvilgiu; 

3) visuomenėje egzistuojantys stereotipai taip pat prisideda prie nega-

tyvių nuostatų Lietuvos valdžios ir viešųjų paslaugų atžvilgiu susiforma-

vimo ir sklaidos.  

 Lietuvos viešojo sektoriaus paslaugų prieinamumą ir kokybę tyrimo da-

lyviai vertino turėdami gyvenimo kitoje šalyje patirties. Visų tyrime ly-

gintų viešųjų paslaugų (teisėsaugos, socialinės apsaugos, sveikatos, 

švietimo sistemų) atvejais respondentai pirmenybę teikė atitinkamoms 

gyvenamosios šalies viešojo sektoriaus paslaugoms. Ypač blogai įvertin-

tos buvo Lietuvos teisinės / teisėsaugos ir socialinės apsaugos sistemų 

paslaugos. Tai, kad dauguma tyrimo dalyvių abejojo teisingumu, teisė-

saugos sistemos teikiamomis paslaugomis ir tuo, kad, esant reikalui, at-

sakingos tarnybos užtikrintų efektyvią pagalbą liudija didžiulį pasitikė-

jimo Lietuvos valdžia deficitą. 

 Gyvenimo užsienyje patirtis supažindino išvykusiuosius su gilesnes de-

mokratijos tradicijas bei aukštesnius kokybės standartus atitinkančia 

valdžios veikla ir viešųjų paslaugų kokybe, tačiau iš esmės nepakeitė 

migrantų pilietinės galios sampratos. Nors didelė dalis migrantų neat-

meta galimybės kada nors ateityje grįžti į Lietuvą, tačiau šią galimybę 

sieja su realiais pokyčiais Lietuvoje, ypač ekonomikos ir valstybės val-

dymo srityse. Deja, prie pozityvių pokyčių Lietuvoje kūrimo prisidėti nori 

tik maža dalis išvykusiųjų, o dauguma to daryti neplanuoja.  

 Skirtingos pilietinės galios, visuomenės, individo ir valdžios santykių, so-

cialinės politikos sampratos bei pilietinio aktyvumo praktikos liudija ne 

tik visuomenėje egzistuojantį pliuralizmą, bet ir rimtas įtampas tarp in-

telektualinių–politinių ideologijų, kuriomis vadovaujantis formuojama 
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Lietuvos vidaus politika. Didesnė tyrimo dalyvių dalis (ypač iš „remia-

mųjų“ ir „darbininkų“ klasterių) gali būti apibūdinta kaip palankesnė šiuo 

metu populiariai gerovės valstybės sampratai, tuo tarpu mažesnė res-

pondentų dalis (ypač iš „išsilavinusiųjų“ klasterio) yra linkusi orientuotis 

į neoliberalios demokratijos vertybėmis paremtą valstybės, visuomenės 

ir individo santykių modelį. 

 

Tyrimo metu išryškėjo tokios klasterių charakteristikos: 

„Remiamieji“: dauguma (50,4 proc.) šio klasterio atstovų buvo linkę atsako-

mybę už visuomeninio gyvenimo gerovės kūrimą deleguoti valdžiai; ši respon-

dentų grupė buvo labiau linkusi pasitikėti kitais žmonėmis ir bendradarbiauti 

siekiant bendrų interesų nei atvirkščiai; visų klasterių kontekste rečiausiai da-

lyvavo rinkimuose, pasyviai jungėsi ir į kitas pilietines iniciatyvas. Dėl jauno am-

žiaus išvykimo metu turėjo mažiausiai kontaktų su Lietuvos valdžios atstovais 

ir greičiausiai dėl to nurodė, kad rečiausiai patyrė asmeninę nepagarbą iš Lie-

tuvos valdžios atstovų. Lyginant su kitais klasteriais Lietuvos valdžios atžvilgiu 

buvo mažiausiai kritiški. Lietuvos visuomeniniame gyvenime labiau nei kitų 

klasterių atstovai akcentavo su socialine politika susijusias problemas - ekono-

minę nelygybę, pensijų ir socialinių išmokų sistemos ydas bei valdininkų pas-

laugumo stoką. Daugiau nei pusė šiam klasteriui priskirtų respondentų manė, 

kad Lietuvoje nėra teisingumo; abejojo, ar atsakingos tarnybos Lietuvoje, esant 

reikalui, suteiktų efektyvią pagalbą. Pirmenybę teikė emigracijos šalies viešo-

sioms paslaugoms. Dauguma tikėjo, kad Lietuvoje įmanoma įgyti kokybišką iš-

silavinimą. Nors klasterio centrą išvykimo metu sudarė besimokantis jaunimas 

(moksleiviai, studentai), tačiau svarbiausiu jų emigracijos motyvu buvo ne stu-

dijos, o ekonominės, šeiminės ar savęs realizacijos priežastys. Žvelgiant per e-

migracijos chronologijos prizmę, daugiausia šio klasterio atstovų iš Lietuvos iš-

vyko krizės įveikos laikotarpiu – 2010–2013 m. Daugiau nei pusė šio klasterio 

atstovų neatmetė galimybės ateityje grįžti į Lietuvą, tačiau didesnė dalis jų sug-

rįžimą siejo su realiomis permainomis Lietuvos ekonomikoje ir valdyme. Norą 

prisidėti prie geresnės Lietuvos kūrimo išreiškė mažiau nei penktadalis šio 

klasterio atstovų.  
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„Darbininkai“: klasterių kontekste būtent šioje grupėje buvo daugiausia as-

menų, visuomeninio gyvenimo kokybę siejančių su valdžia, labiausiai nepasiti-

kinčių kitais žmonėmis ir nelinkusių bendradarbiauti siekiant bendrų tikslų – 

tai labiausiai paternalistinį valstybės ir visuomenės santykių modelį internali-

zavusi grupė. Rinkimuose dalyvavo dažniau nei „remiamieji“ ir ženkliai rečiau 

nei „išsilavinusieji“. Kitų pilietinių veiklų atveju jie pasižymėjo nesistemišku da-

lyvavimu arba nedalyvavimu. Ši grupė kitų klasterių kontekste palankiausiai 

vertino ir neapmokestinamas pajamas. Natūralu, kad su valdžia siedami di-

džiausius lūkesčius, šios grupės atstovai buvo ir labiausiai nepatenkinti Lietu-

vos valdžia. Emigracijos priežasčių sąraše su nepasitenkinimu Lietuvos valdžia 

ir viešosiomis paslaugomis susijusias priežastis reitingavo aukščiau nei kitų 

klasterių atstovai. Labiau nei kitų klasterių atstovai atkreipė dėmesį į nepagar-

bos eiliniam žmogui ir biurokratijos dydžio problemas Lietuvoje. Šios grupės 

atstovai nurodė dažniau nei kitų klasterių atstovai asmeniškai susidūrę su val-

džios ar valdinininkų nepagarba. Labiausiai abejojo teisingumu ir tuo, kad, e-

sant reikalui, iš atsakingų tarnybų Lietuvoje sulauktų efektyvios pagalbos. Dau-

giausia šio klasterio atstovų iš Lietuvos išvyko 2005–2009 m. laikotarpiu. Svars-

tant apie grįžimo į Lietuvą galimybes, šioje grupėje buvo didžiausias procentas 

respondentų, grįžimo sąlyga nurodžiusių ekonominių ir valdymo problemų 

Lietuvoje išsprendimą, tačiau mažiausiai norinčių prisidėti prie ateities Lietu-

vos kūrimo. Svarstydami apie pokyčius Lietuvos valdymo ir viešųjų paslaugų 

srityje labiau nei kitų klasterių atstovai akcentavo pagarbos žmogui aspektą. 

„Išsilavinę“: tai pilietiškai sąmoningiausi ir aktyviausi tyrimo dalyviai. Viena 

vertus, dėl savo išsilavinimo buvo labiau nei kitų klasterių atstovai pajėgūs i-

dentifikuoti ir artikuliuoti su Lietuvos valdžia ir viešosiomis paslaugomis susi-

jusias problemas, tačiau kita vertus, dėl visuomenės reikšmės suvokimo ku-

riant bendrąjį gėrį valdžios atžvilgiu nebuvo tokia kritiška kaip „darbininkai“. 

Lyginant su kitais klasteriais, akcentavo korupcijos, biudžeto paskirstymo tin-

kamumo problemas Lietuvoje. Didelė dalis (47,1 proc.) šio klasterio atstovų nu-

rodė Lietuvoje asmeniškai patyrę nepagarbą iš valdžios atstovų ar valdininkų. 

Pagrindinėmis emigracijos priežastimis nurodė ekonomines, šeimines ar savęs 

realizacijos priežastis. Šiam klasteriui priskirtų respondentų emigracijos pikas 

– 2010–2013 m. periodas. Lygindami Lietuvos ir emigracijos šalies/-ių viešąsias 

paslaugas ypač prastai įvertino Lietuvos socialinės apsaugos sistemos teikia-

mas paslaugas. Šioje respondentų grupėje buvo daugiausia manančių, kad Lie-
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tuvoje įmanoma įgyti kokybišką išsilavinimą ir kad atitinkamos tarnybos Lietu-

voje, esant reikalui, suteiktų efektyvią pagalbą. Reemigracijos kontekste ši 

grupė kėlė efektyvios socialinės apsaugos klausimą. Šioje grupėje buvo dau-

giausia asmenų, kurie neatmetė galimybės ateityje grįžti į Lietuvą, o taip pat tų, 

kurie norėtų prisidėti prie Lietuvos gerovės kūrimo.  

 

 

Rekomendacijos: 

Tyrėjams, mokslo politikos formuotojams: 

 

1) Tiek migrantų, tiek Lietuvos gyventojų nuostatoms valdžios, viešųjų pas-

laugų atžvilgiu ir kt. klausimais pažinti reikalingi gilūs sisteminiai (ypač 

kokybiniai) tyrimai. Jais paremtos valstybėje ir visuomenėje vykstančių 

procesų refleksijos leistų valdžios, viešųjų paslaugų ir kitoms sritims 

veikti kaip save taisančioms sistemoms ir tuo prisidėti prie įtampos vi-

suomenėje mažinimo. 

2) Vykdyti sistemingus tyrimus (ne tik kiekybinius, bet ir kokybinius), atsk-

leidžiančius faktorius, kurie lemia gyventojų nepasitenkinimą gyvenimu 

Lietuvoje. Jų pagrindu formuluoti rekomendacijas politikos formuoto-

jams. Migrantų nuostatų išgryninimas ir „pagarsinimas“ itin pasitar-

nautų įvairių gyvenimo sričių Lietuvoje geresniam pažinimui ir poky-

čiams inicijuoti. 

3) Atsižvelgiant į tai, kad migracijos procese vyksta asmens vertybių ir 

nuostatų pokyčiai, reikalingas nuolatinis lietuvių migrantų nuostatų mo-

nitoringas, kuris parodytų vertybinę slinktį ir leistų sprendimų priėmė-

jams bei vykdytojams laiku reaguoti į vykstančius pokyčius 

Politikams, sprendimų priėmėjams:  

1) Inicijuoti konstruktyvią Lietuvos politinių jėgų ir visuomenės atstovų dis-

kusiją valstybės tikslų su migracija susijusių reiškinių klausimais ir nu-

matyti priemones jų pasiekimui. Aiškūs, vieši migracijos procesų val-

dymo tikslai ir priemonės bei jų įgyvendinimo rodikliai ne tik prisidėtų 
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prie efektyvesnio migracijos procesų valdymo, bet ir sumažintų šios te-

mos populistinį eskalavimą priešrinkiminiu laikotarpiu, iš dalies prisi-

dėtų ir prie Lietuvos valdžios įvaizdžio gerinimo Lietuvos gyventojų ir iš-

vykusiųjų tarpe. 

2) Neapsiriboti tik ekonominiais faktoriais aiškinant migraciją iš Lietuvos 

bei formuojant Lietuvos migracijos valdymo politiką. Į migraciją deter-

minuojančių faktorių sąrašą įtraukti ir kitus faktorius, pvz., sociopsicho-

logines gyventojų jausenas. Tai leistų ne tik geriau suvokti patį migraci-

jos iš Lietuvos reiškinį, bet ir suformuluoti efektyvesnę migracijos val-

dymo politiką.  

3) Iškelti Lietuvos kaip šalies, kurioje gera gyventi kuo didesnei gyventojų 

daliai, tikslą ir parengti ilgalaikį šio tikslo įgyvenimo planą. Tokios vizijos 

egzistavimas ir į ją orientuota Lietuvos vidaus politika gali tapti emigra-

cijos prevencijos ir grįžtamosios migracijos skatinimo priemone.  

4) Lietuvos socialinę politiką orientuoti ne į pašalpų ir išmokų mokėjimą, o 

į socialinę riziką patiriančių grupių įgalinimą, reintegraciją į visuomenę 

ir darbo rinką. Aktyvios socialinės politikos vykdymas prisidėtų prie so-

cialinės atskirties, socialinių įtampų mažinimo, sociopsichologinės būse-

nos  visuomenėje gerinimo, o galiausiai ir prie geresnio Lietuvos val-

džios ir viešųjų paslaugų vertinimo. 

5) Apsvarstyti galimybę peržiūrėti ir praplėsti diasporos / migrantų veiklų 

finansavimo programas, orientuojantis į tampresnį bendradarbiavimą 

ne tik su įvairiomis Lietuvos valdžios institucijomis, bet ir su nevyriausy-

biniu sektoriumi, bendrapiliečiais, ypač rūpinantis labiau pažeidžiamo-

mis grupėmis ir tokiu būdu ugdant empatiją visuomenėje bei solida-

rumą tarp Lietuvos gyventojų ir išvykusiųjų. 

6) Imtis realių priemonių Lietuvos valdžios ir viešųjų paslaugų institucijose 

siekiant ženkliai sumažinti korupcijos, ekonominės nelygybės, nepagar-

bos žmogui bei biurokratijos raišką. Realiai mažėjantys šių negerovių 

mastai prisidėtų prie ne tik geresnio Lietuvos valdžios, viešųjų paslaugų 

sektoriaus vertinimo, emigracijos mažinimo, reemigracijos skatinimo, 

bet ir bendrai prie Lietuvos įvaizdžio, investicinės aplinkos gerinimo.  

7) Įstatymus, poįstatyminius aktus vertinti atsižvelgiant į tai, kaip jie pa-

veiks su Lietuva susijusius migracijos srautus ir išvykusiuosius. 
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8) Susiklosčius griežtos taupymo politikos poreikiui, įvertinti tokios politi-

kos poveikį emigracijos srautams bei numatyti pagalbą labiausiai pažei-

džiamoms visuomenės grupėms. 

9) Inicijuoti politikų ir visuomenės atstovų grupių diskusijas dėl modelio, 

kuriuo vadovaujantis formuojama Lietuvos vidaus politika – neolibera-

lios demokratijos ar gerovės valstybės koncepcija paremtais modeliais. 

Tai ne tik prisidėtų prie tvarios ir darnios valstybės raidos, sumažintų 

socialines įtampas visuomenėje, bet ir skatintų visuomenės pilietinį są-

moningumą.  

10) Formuoti visuomeninėms, pilietinėms asociacijoms palankią veik-

los aplinką – tai leistų ne tik stiprinti pilietinę visuomenę Lietuvoje, bet 

ir įvairioms visuomenės grupėms iškomunikuoti savo interesus ir pa-

siekti norimų rezultatų. 

11) Atsižvelgiant į tai, kad emigruoja daugiausia jaunimas, būtina Lie-

tuvos vidaus politikos vykdymą organizuoti siekiant sukurti jauniems 

žmonėms palankias gyvenimo ir veikimo sąlygas. Tai galėtų prisidėti 

prie jaunų žmonių emigracijos mažinimo, o taip pat prie didesnės šios 

amžiaus grupės asmenų reemigracijos. 

 

Institucijoms, tarnautojams: 

1) Orientuotis į Lietuvos gyventojams ir migrantams aktualaus paslaugų 

paketo teikimą bei viešosios komunikacijos pagalba šią informaciją 

skleisti tiek Lietuvos gyventojams, tiek gyvenantiems už Lietuvos ribų. 

Tai prisidėtų ne tik prie migrantų ryšio su Lietuva sustiprinimo, bet ir 

pagerintų Lietuvos valdžios ir viešųjų paslaugų vertinimą. 

2) Įvertinti rūpesčio vyresnio amžiaus gyventojais paslaugų komplekto ar 

netgi verslo industrijos klasterio kūrimo galimybę. Šios paslaugos būtų 

aktualios tiek Lietuvoje likusiems migrantų artimiesiems, tiek reemig-

rantams, o  ir kitų šalių vyresnio amžiaus gyventojams. 

3) Skatinti įvairias savanorystės formas, kurios prisidėtų prie įvairių am-

žiaus ir socialinių grupių komunikacijos, empatijos ir solidarumo visuo-

menėje augimo. 

4) Reemigracijos strategiją ir sugrįžusiųjų integraciją organizuoti atsižvel-

giant į išsilavinimo, užimtumo ir pilietinio angažuotumo prioritetus.  
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5) Plėsti potencialių reemigrantų bazę, orientuotis ne tik į aukštos kvalifi-

kacijos specialistus, bet ir į kitas migrantų grupes, tuo būdu ne tik „su-

sigrąžinant“ didesnį skaičių išvykusiųjų, bet ir prisidedant prie pozityvių 

pokyčių įvairiose Lietuvos gyvenimo srityse inicijavimo. Tik didesni sug-

rįžusių migrantų srautai savo įgūdžiais, patirtimi ar net lūkesčiais gali 

prisidėti prie pokyčių Lietuvos visuomenėje vyksmo. 

6) Apvarstyti galimybę pritaikyti migracijos šalių viešojo sektoriaus gerąją 

patirtį atitinkamose institucijose Lietuvoje, skatinti reemigrantų įsitrau-

kimą į savivaldos ar viešojo sektoriaus institucijas. Panaudoti grįžtan-

čiųjų potencialą įnešant naujovių į stagnuojančias valdžios ir viešųjų 

paslaugų sritis, ypač atkreipiant dėmesį į regionus.  

7) Keisti valdžios ir viešųjų paslaugų sektoriaus darbuotojų santykį su inte-

resantais, orientuojantis į nuoširdų pagalbos teikimo toną ir veiksmus. 

8) Mažinti perteklinį institucijų kišimąsi į privataus asmens gyvenimą. 

9) Kuo daugiau viešojo sektoriaus teikiamų paslaugų perkelti į virtualią 

erdvę. Tai leistų išvykusiesiems didesniu mastu naudotis Lietuvos val-

džios ir viešojo sektoriaus paslaugomis, o tuo pačiu prisidėtų prie jų ry-

šio su Lietuva išlaikymo bei geresnio Lietuvos valdžios ir viešųjų pas-

laugų vertinimo. 

10) Dalį esamos biurokratijos nukreipti lietuvių išeivijos poreikius ati-

tinkančių paslaugų paketo kūrimo ir administravimo darbams. Tai išvy-

kusiesiems pademonstruotų, kad Lietuvos valdžia rūpinasi išvykusiai-

siais, prisidėtų prie „globalios Lietuvos“ sampratos įtvirtinimo ir prie re-

alių išvykusiųjų problemų sprendimų. 

11) Lietuvos švietimo sistemą pritaikyti grįžtančiųjų vaikų poreikiams 

tenkinti. Jiems išsiaiškinti būtina nuolatinė mokytojų, tėvų, vaikų bei po-

tencialių reemigrantų poreikių stebėsena. Efektyvaus reemigrantų 

vaikų integracijos į Lietuvos švietimo sistemą modelio egzistavimas pri-

sidėtų prie reemigracijos skatinimo ir spartesnės sugrįžusiųjų integraci-

jos į Lietuvos visuomenę. 

12) Organizuoti efektyvią suaugusiųjų perkvalifikavimo sistemą, kuri 

galėtų padėti grįžusiesiems prisitaikyti prie Lietuvos darbo rinkos speci-

fikos, o Lietuvos gyventojams – įgyti Lietuvos darbo rinkoje reikalingų 

įgūdžių ir tuo pačiu „sulaikyti“ nuo emigracijos. Perkvalifikavimo procese 

svarbu išnaudoti migrantų užsienyje įgytas žinias bei kompetencijas. 
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Viešosios komunikacijos sektoriui: 

1) Reaguojant į išryškėjusį respondentų nepasitikėjimą efektyvia atsakingų 

institucijų pagalba Lietuvoje, organizuojant viešąją komunikaciją vertėtų 

parinkti skirtingas žinutes skirtingoms grupėms. Pvz., labiausiai pažei-

džiamų grupių atveju akcentuoti paslaugų prieinamumą ir institucinį rū-

pestingumą, taip pat specifines paslaugas emigrantams, o aukštesnių 

pajamų ir socialinio statuso atstovų atžvilgiu pabrėžti atsakingų institu-

cijų teikiamų paslaugų kokybę ir pasirinkimo įvairovę. 

2) Vykdant viešąją komunikaciją grįžtamosios migracijos skatinimo klau-

simu, viena vertus, akcentuoti kad laukiama visų išvykusiųjų, kitą vertus, 

skirtingai grupei skirtas žinutes formuoti atsižvelgiant į tam tikras tyrimo 

metu išryškėjusias ypatybes.  

 

 

*   *   * 
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