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ĮVADAS 

Emigracija yra didelė problema. Lietuvą kasmet palieka vis daugiau ţmonių, kurie yra 

reikalingi ir mūsų šalyje. Tai kultūringi, išsilavinę ţmonės, tačiau gyvenimas Lietuvoje tampa per 

sunkus. Liūdniausia tai, jog daugiausia emigruoja jauni ţmonės nuo 24 iki 35 metų. Statistikos 

departamentas yra paskelbęs, kad išvykimą iš Lietuvos deklaravusių emigrantų skaičius pernai, 

lyginant su 2015 metais, išaugo. 2016 metais išvykimą iš Lietuvos deklaravo 51 tūkst. emigrantų, 

tai yra 14,5 proc. daugiau negu prieš dvejus metus (Lietuviai drastiškai emigruoja: kasmet išvyksta 

vis daugiau). 

Darbo temos pasirinkimo motyvai. Šią temą pasirinkau neatsitiktinai. Kadangi dabar 

emigracija yra itin aktuali problema ir kasmet emigruojančių skaičius vis auga, buvo labai smalsu 

išsiaiškinti prieţastis, kodėl gyventojai emigruoja. Asmeniškai aš nenoriu emigruoti ir savo ateitį 

sieju su gimta šalimi. Niekada neţinai, kas laukia ateityje, todėl išsiaiškinus prieţastis, manau, yra 

kur kas lengviau suprasti, kodėl emigracija kasmet vis populiarėja. 

Darbo tikslas: išsiaiškinti ir aprašyti pagrindines Linkuvos gyventojų emigracijos 

prieţastis. 

Darbo uţdaviniai: 

1. Aprašyti emigraciją ir pateikti bent kelis emigracijos apibrėţimus, 

2. Atskleisti emigracijos augimą 2010-2015 metais Lietuvoje ir Linkuvoje, 

3. Atlikti tyrimą (interviu su auklėtojais bei anketinę apklausą), kodėl Linkuvos 

gimnazijos absolventai emigruoja, 

4. Atlikti internetinę emigravusių linkuvių anketinę apklausą. 

Darbo temos aktualumas.  Emigracija šiandieniniame gyvenime yra labai aktuali 

tema, nes dauguma ţmonių emigruoja į kitas šalis, taip palikdami ne tik Lietuvą, bet ir mūsų 

nedidelį miestelį–Linkuvą. Ši tema aktualesnė jaunimui negu vyresnio amţiaus ţmonėms. Jauni 

ţmonės baigę mokyklą išvyksta į uţsienį dirbti, ieškoti geresnio gyvenimo ir daţniausiai ten 

pasilieka gyventi, kuria šeimas. Vyresnio amţiaus ţmonės, jau susikūrę tam tikrą savo gyvenimo 

padėtį, bijodami prarasti viską, ką jau yra uţgyvenę bei bijodami naujovių, pasilieka savo gimtojoje 

šalyje. Tačiau atsiranda ir tokių vyresnio amţiaus ţmonių, kurie nieko nebijodami išvyksta į 

svetimus kraštus. Emigracijos tema yra  labai daţnai aptariama ir įvairiose televizijos ir radijo 

laidose. Galime teigti, kad ši tema yra labai populiari ne tik jaunų ţmonių tarpe, bet ir vyresnio 

amţiaus ţmonėms. 
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I. EMIGRACIJA IR JOS PLĖTRA 

Emigracija visuomenėje yra laikoma didele grėsme Lietuvai bei jos demografinei 

plėtrai, ūkio augimui ir kultūrinio savitumo išsaugojimui. Lietuvos statistikos departamento 

duomenimis, nuo nepriklausomybės atkūrimo iš Lietuvos emigravo daugiau nei 300 tūkst. ţmonių. 

Didţioji dalis emigravusiųjų yra santykinai jauni darbingo amţiaus gyventojai (Martinaitis Ţ., 

Ţvalionytė D, 2008). 

Yra aišku, kad „protų nutekėjimas“ ir emigracija yra didėjanti problema, tačiau 

teigiama, kad „protų nutekėjimas“ negali būti laikomas problema, nes kiekvienas jaunas ţmogus 

turi teisę kurti pats savo gyvenimą ir savo laimę. 

 

 

 

 

  

1 pav.  

Lietuvos 

ţmonių 

emigracija 

2010–2015m. (Statistikos departamentas) 

I. 1. Emigracijos apibrėţimų palyginimas 

Pagal E. G. Stockwell ir Groat (1984), „migracija – gyventojų persikėlimas iš vienos 

vietos į kitą, kertant administracines vietovės ribas“, o pagal E. Urbonaitę (2007), „išvykimas iš 

šalies arba atvykimas į šalį iš kitos uţsienio valstybės, siekiat geresnės gyvenimo kokybės, 

vadinamas migracija. Svidlerienė D.: ,,Emigracija – išvykimas į kitą valstybę, ketinant apsigyventi 

naujoje gyvenamojoje vietoje nuolat arba ne trumpiau kaip 12 mėn“. 

Kuzmickaitė K. (2011): „Šiandieninė lietuvių emigracija – tai dinamiškas ir 

įvairialypis moderniosios tarptautinės migracijos procesas; ypač turint omenyje tai, jog šiuolaikinė 

lietuvių migracija nėra izoliuota nuo pasaulyje vykstančio migrantų srautų judėjimo“. 

Išsilavinusių asmenų emigracija – neišvengiamas procesas, kurį sustabdyti būtų 

beprasmiškos pastangos; sporto ţvaigţdţių emigracija susijusi ne tik su uţdarbiu, bet ir su dideliu 

meistriškumu. 
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D. Kuzmaitė straipsnyje „Teoriniai tarptautinės emigracijos diskursai“ emigraciją kaip 

statišką vienakryptį judėjimą iš kilmės šalies į priimančiąją. Kristina Gliosaitė (2004) pranešime 

„Ekonominių emigracijos motyvų ir pasekmių vertinimas“ pirmiausia pateikia migracijos sąvoką ir 

ją apibrėţia taip: „…migracija yra atsakas į ekonomines galimybes geriau gyventi, kurios keičiasi 

priklausimai nuo darbo rinkos sąlygų (pvz., darbo uţmokesčio)“ (2004, p.8.) Jurgitos Karalevičie-

nės ir Kristinos Matuzevičiūtės (Šiaulių universitetas, 2009) straipsnyje „Tarptautinės emigracijos 

ekonominių prieţasčių analizė Lietuvos pavyzdţiu“ emigraciją įvardiją kaip dinamišką ir vis dides-

nį mastą įgaunantį procesą, kuris sąlygoja demografinius, socialinius, ekonominius pokyčius šalyje. 

Taip pat reikėtų paminėti, kad yra autorių, kurie į emigracijos sąvoką ţvelgia per Europos Sąjungos 

prizmę. Nuo 2004 m Lietuva yra Europos Sąjungos narė, todėl Lietuvos piliečiai yra ir Europos 

Sąjungos piliečiai, dėl šios prieţasties Europos Sąjungos pilietis atvykęs į kitą Europos Sąjungos 

šalį, nėra laikomas migrantu, nes kiekvienas pilietis turi teisę laisvai judėti Europos Sąjungos terito-

rijoje. Taip pat remiantis Mastrichto sutartimi Europos Sąjungos piliečiai yra laikomi visos Europos 

Sąjungos piliečiais. Todėl šiuo poţiūriu emigracija yra procesas, kai Europos Sąjungos pilietis iš-

vykstą į trečiąją šalį, kuri nėra Europos Sąjungos narė. 
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II. EMIGRACIJOS PROBLEMA LINKUVOJE 

Emigracijos problema Linkuvoje yra gana uţdara. Linkuva yra maţas miestelis, todėl 

gausus gyventojų išvykimas nėra labai pastebimas. Norėdama išsiaiškinti Linkuvos gyventojų 

išvykimo prieţastis nuėjau pasikalbėti su Linkuvos miestelio seniūne Gitana Pašiškevičiene. 

Seniūnė labai maloniai atsakė į mano pateiktus klausimus, dėlto labai dţiaugiuosi. 

1. Kaip manote, ar daug Linkuvos gyventojų išvyko iš Linkuvos 2010–2015 metais? 

Kadangi, kaip visi mes jau ţinome, dabar emigracija yra gana aktuali problema, tai 

Linkuva yra ne išimtis. Gyventojų maţėja kasmet, ir, deja, niekas to pakeisti negali. 

2. Gal galėtumėte įvardinti pagrindines emigracijos priežastis? 

Linkuvoje nėra darbo, o gyventi reikia. Tereikia apsiţvalgyti aplink, kas darosi... 

Čia yra pagrindiniai klausimai, kurie buvo pateikti seniūnei. Darosi aišku, kad 

emigracija turi tendenciją tik augti. Seniūnė labai maloniai kalbėjo ir aš supratau, jog emigracija tai 

lyg išsigelbėjimas ţmonėms, kad pragyventų ir gebėtų išmaitinti šeimas. 

  

2 pav. seniūnė Gitana Pašiškevičienė 
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3 pav. Linkuvos gyventojai 2011–2015 metais 

Lentelėje yra pateikti duomenys, gauti Linkuvos seniūnijoje, kiek ţmonių yra deklaravę 

savo gyvenamą vietą Linkuvoje. Matomas gyventojų maţėjimas, nes ţmonės išsiregistruoja. 

Duomenis pateikė Linkuvos miestelio seniūnė Gitana Pašiškevičienė. 2011 metais Linkuvoje 

gyveno 1720 vyrų, o moterų 1941. Viso 3661 gyventojų. 2012 metais buvo 1660 vyrų, o moterų 

1873. Jau vien per metus iš Linkuvos emigravo 128 gyventojai. 2013 metais vyrų Linkuvoje buvo 

1620, o moterų 1818.Viso gyventojų buvo 3438. Ši, Linkuvos miestelio seniūnės pateikta gyventojų 

deklaracija parodo, jog Linkuvoje išvykstančių kasmet vis daugėja. Atlikus anketinę apklausą 

išsiaiškinau, kad Linkuvoje į uţsienį išvaţiuoja ir vyrai, ir moterys. (3 pav.).  
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III. LINKUVOS MIESTELIO GYVENTOJŲ EMIGRACIJOS  

PRIEŢASČIŲ TYRIMAS 

Norėdama išsiaiškinti Linkuvos gyventojų emigracijos prieţastis, atlikau anketinę 

apklausą. Buvo išdalinta 50 anketų. Lankiausi parduotuvėje „Kanrugė“, „Linas“, 

„Vėtrungė“ „Aibė“, „Neringa“. Pardavėjos labai geranoriškai pildė anketas bei davė uţpildyti savo 

artimiesiems ir paţįstamiems. Išdalinau anketas visiems savo paţįstamiems ir kaimynams. Deja, 

sugrįţo ne visos anketos, tik 43. 

III.1. Anketinės apklausos rezultatai 

 

 

 

4 pav. Emigranto lytis 

 

50% 
26% 

17% 

5% 

2% 
0% 

0% 

Amžius 

Iki 15 

16-19 

20-24 

25-35 

36-45 

46-60 

5 pav. Amţius 
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6 pav. Emigracijos prieţastys   

Šiame darbe pagrindinis mano uţdavinys yra išsiaiškinti emigracijos prieţastis, todėl 

ši diagrama (6 pav.) yra labai svarbi. Iš gautų respondentų atsakymų aiškiai matyti, kad pati 

svarbiausia ir pagrindinė Linkuvos gyventojų emigravimo prieţastis yra didesnė alga. Ji–prieţastis 

glaudţiai susijusi su bedarbyste. Vadinasi, sunku Linkuvoje gyventi ir pragyventi, todėl ţmonės 

ieško ir renkasi, kur geriau ir lengviau.  

7 pav. Emigracijos šalys 

Kaip matyti 7 paveikslėlyje pagrindinės emigracijos šalys yra Anglija ir Airija. 

Ţinoma, Linkuvos gyventojai išvyksta ir į kitas šalis, kaip Norvegija ar Vokietija.  

50% 
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8 pav. Emigracijos sumaţėjimas 

Analizuodama literatūrą bei skaitydama įvairius straipsnius, pastebėjau, jog emigracija 

yra vadinama problema. Vadinasi, jei yra problema, reikia ieškoti ir sprendimo būdų. Būtent todėl, 

sudarydama anketas, įrašiau klausimą, norėdama tai išsiaiškinti. Susumavus rezultatus paaiškėjo, 

kad jei padaugėtų darbo vietų, pagerėtų gyvenimo sąlygos, gyventojai grįţtų į gimtąjį miestelį.  

III.2. Internetinės apklausos rezultatai 

Norėdama gauti išsamesnius duomenis, internetiniame tinklapyje www.manoapklausa.lt 

sukūriau internetinę anketą. Nuoroda buvo siunčiama visiems išvykusiems į uţsienį Linkuvos 

gyventojams. Tačiau tik 16 respondentų pateikė atsakymus.  

 

 

9 pav. Emigrantų lytis 

Internetinėje apklausoje dalyvavo 16 išvykusių Linkuvos gyventojų. Pagal gautus 

duomenis, vyrų yra emigravę 25%, o moterų emigravo 75%. 

21 

1 

11 

10 

Kas turėtų pasikeisti, kad emigracija sumažėtų? 

Padaugėtų darbo vietų Mažesnis mokestis už darbą  

Pagerėtų gyvenimo sąlygos Pagerėtų viešasis gyvenimas 

http://www.manoapklausa.lt/
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10 pav. Emigrantų amţius 

10 paveikslėlyje yra pateikiami emigrantų amţiaus duomenys. Iki 15 metų (0 %) nėra 

išvykusių, arba jie dar nemokėjo uţpildyti anketos. 16–19 metų (25 %) emigrantų jau yra ir tai yra 

jauni ţmonės.  20–24 metų yra išvykę net 25 % gyventojų.  25–35 metų yra išvykę 18,8 %. 36–45 

metų (12,5 %), o 46–60 metų (18,8 %) Linkuvos miestelio gyventojų. Svarbu paminėti, jog 

internetinių apklausų neuţpildė nė vienas 60  ir daugiau metų asmuo(0 %). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 pav. Pagrindinės emigracijos prieţastys 

Kadangi pagrindinis mano šio darbo uţdavinys yra išsiaiškinti Linkuvos gyventojų 

emigracijos prieţastis, išanalizavus duomenis, paaiškėjo, jog pagrindinės emigracijos prieţastys yra 

didesnis darbo uţmokestis uţsienyje (36,1 %) ir bedarbystė Lietuvoje (33,4 %).  
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12 pav. Priemonės emigracijos sumaţinimui 

 

Kadangi emigracija yra auganti problema, respondentų klausiau, kas turėtų pasikeisti 

šalyje, kad ji sumaţėtų. Net 31,6 % respondentų teigė, kad turėtų atsirasti darbo vietų, ko dabar 

labai trūksta Linkuvoje.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 pav. Giminių, artimųjų emigracija 

 

Kaip jau yra ţinoma, emigravę ir patyrę lengvesnio ir geresnio gyvenimo ţmonės, gali suţadinti 

norą ir kitus emigruoti. Linkuva maţas miestelis ir nėra perspektyvų tobulėti. Visi respondentai 

(100%) teigė, jog jie turi giminių, artimųjų ir draugų, kurie yra emigravę.  

 

III.3. Linkuvos gimnazijos mokinių emigracijos prieţasčių tyrimas 

 

14 pav. Socialinė pedagogė Liuda Bigailienė 
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Linkuvos gimnazijoje kasmet vis maţėja mokinių, nes dauguma jų emigruoja. 

Norėdama išsiaiškinti, ar tai tiesa, ar tai tik tendencija, kad emigracijos problema paliečia ir 

Linkuvą, nuėjau pakalbinti mūsų Linkuvos gimnazijos socialinę pedagogę Liudą Bigailienę. 

 

 

 

Metai Mokiniai   Viso 

    

2010 

Nėra duomenų  

    

2011 

Venspolis Emilis, Venspolytė Smiltė 2 

    

2012 

Bučaitė Ugnė, Prancelevičiūtė Gerda, 

Ţarskytė Ieva, Ţarskytė Solvita, 

Apšinikovaitė Viktorija, Jankaitytė Samanta, 

Kazlauskas Rimantas, Jemeljenovaitė 

Monika 

8 

   

2013 

Lukšys Martynas, Ţiauberis Marius, 

Ţiauberytė Neringa, Virbickaitė Ugnė, 

Liaušas Benas, Kaupaitė Greta, Kaupaitė 

Deimantė 

7 

   

2014 

Marozas Robert, Rupšlaukis Deividas, 

Rupšlaukis Denas 

3 

   

2015 

Praniulis Dominykas 1 

15 pav. Išvykusių mokinių sąrašas (pateiktas socialinės pedagogės) 

Pagrindinės emigracijos prieţastys, kurias įvardijo Liuda Bigailienė yra:. 

 Išvykimas pas tėvus/ tėvai išsiveţa vaikus, 

 Išvyksta mokytis/ tęsti studijų. 
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III.4. Interviu su klasės auklėtojais 

 

16 pav. Mokytoja Alma Zajarskienė 

Alma Zajarskienė interviu metu prisiminė Nerijų Dobilą, kuris emigravo į Didţiąją 

Britaniją todėl, kad reikėjo uţsidirbti pinigų. Pasak mokytojos Almos Zajarskienės, emigracijos 

maţėjimą turėtų nulemti  didesnis atlyginimas. Mokytojos asmeninė nuomonė, kodėl reiktų likti 

gyventi Lietuvoje yra tokia, jog čia yra savo kraštas, namai, čia jautiesi ţmogumi, čia esi visada 

laukiamas. 

Mokytojos Vidos Savickienės dukra yra emigravusi į Angliją, mokytojos dukra ten 

emigravo, nes ten yra visi jos draugai. Mokytojos poţiūris į emigraciją yra teigiamas, nes uţsienyje 

plečiasi ţmonių akiratis. Anot mokytojos, pagrindinės emigracijos prieţastys yra tokios, kad 

uţsienyje yra didesnės mokamos algos, o Lietuvoje bedarbystė. Kad Lietuvoje sumaţėtų emigracija, 

turėtų atsirasti daugiau darbo vietų. Mokytoja teigia, kad emigracijos vystymąsi  nulemia sunkus 

gyvenimas savo tėvynėje. Mokytojos asmenine nuomonė, kodėl gera gyventi Lietuvoje yra tokia, 

jog čia mūsų namai, čia mūsų tėvynė. 
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III.5. Interviu su pradinių klasių mokytojomis  

 

 

17 pav. Mokytoja Regina Leščinskienė 

Mokytojai Reginai Leščinskienei šis pokalbis buvo gana skaudus, nes jos sūnus 

gyvena uţsienyje. Pasak mokytojos, pagrindinės Linkuvos gyventojų emigracijos prieţastys yra 

bedarbystė ir labai maţas darbo uţmokestis. Mokytoja neįvardijo nė vieno mokinio, kuris būtų 

emigravęs. Mokytoja Regina akcentavo tai, jog Lietuvoje ir net mūsų maţoje Linkuvoje gyventi yra 

gera, nes tai yra namai, mūsų papročiai, tradicijos. Viskas čia sava, miela ir artima.  

 

 

18 pav. Mokytoja Daiva Kuginienė 

Pradinių klasių mokytoja Daiva Kuginienė buvo labai atvira ir maloni. Pateikti klausimai jai sukėlė 

daug minčių, nes šios mokinių laida neturi nė vieno mokinio, kuris būtų išvykęs. 

1. Kokias išskirtumėte pagrindines emigracijos priežastis? Kodėl emigravo jūsų 

auklėtinis? 

Pagrindinė prieţastis- darbo nebuvimas, sunkus pragyvenimas. Pamenu mokinius, kuriuos išsiveţė 

tėvai, nes čia buvo labai sunku. Tėvai išvaţiuodami tiesiog pasiimė vaikus kartu su savimi. 
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2. Kurią šalį pasirinko emigracijai? Kas turėtų pasikeisti šalyje, kad 

emigracija sumažėtų? 

Mokiniai išvyko į Vokietiją, o viena mergaitė Neringa Ţiauberytė į Angliją. Manau, reikėtų, kad 

atsirastų daugiau darbo vietų, kad padidėtų atlyginimai. 

 

  19 pav. Mokytoja Ligita Masilionienė 

Mokytoja Ligita Masilionienė prisiminė Faustą Nebilevičių, kuris emigravo į Angliją, nes 

Linkuvoje tėvams pragyventi buvo labai sunku. 

1. Kokias išskirtumėte pagrindines emigracijos priežastis? Kodėl emigravo jūsų 

auklėtinis? 

Pagrindinė prieţastis- darbo nebuvimas, sunkus pragyvenimas. Prieš porą metų iš mano klasės 

mama išsiveţė vieną mokinį. 

2. Kurią šalį pasirinko emigracijai? Kas turėtų pasikeisti šalyje, kad emigracija 

sumažėtų? 

Mokinys išvyko į Angliją. Mama rado ten darbą ir sūnų išsiveţė kartu. Manau reikėtų, kad atsirastų 

daugiau darbo vietų, kad padidėtų atlyginimai. Deja, bet nėra jokios motyvacijos dėl darbo. 
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20 pav. Mokytoja Virginija Sidorova 

1. Ką manote apie emigraciją?  

Mano nuomonė apie emigraciją yra dvejopa. Aš ją pateisinu, net negaliu teigti, jog šimtu procentu.  

2.Kaip tai liečia mūsų miestelį Linkuvą?    

Linkuva yra maţas, bet labai graţus ir man mielas miestelis. Emigracija jį paliečia 

labai skaudţiai, aš galėčiau teigti. Kadangi tėvai negauna darbo, išsiveţa vaikus. Vadinasi, 

maţėja jaunimo, maţėja jaunų darbininkų ir ateitis yra liūdnoka.  

3. Kaip manote, kokios yra pagrindinės emigracijos priežastys?    

Manau pirmiausia emigruoja dėl ekonomių ir socialinių prieţasčių. Yra gyventojų, 

kurie emigravo dėl mokslo bei noro tobulėti arba tiesiog pakeisti gyvenamą vietą bent 

kuriam  laikui. Norėčiau paminėti, kad Linkuvos gyventojai emigruoja ir dėl skolų ar dėl 

poţiūrio į ţmogų.  

4. Gal galėtumėte įvardinti emigravusius jūsų mokinius? 

Viktorija Apšinikovaitė išvyko gyventi į uţsienį, nes ten gyveno tėvai ir išsiveţė. 

Dominykas Praniulis emigravo su mama (ekonominės prieţastys).  

Pradinių klasių mokytoja Lora Kriščiūnienė buvo labai atvira, maloni ir draugiška. 

Mokytoja teigė, jog atsirastų daugiau darbo vietų, padidėtų darbo uţmokestis, emigracija 

tikrai sumaţėtų, bet, deja, taip nėra ir neţinia, ar bus.  Buvo įvardytos šios emigracijos 

prieţastys: noras mokytis uţsienyje, geresnės gyvenimo sąlygos, šeimyninė padėtis, darbas. 

Mokytojos auklėtinė Inesa Šlevaitė yra išvykusi į Švediją mokytis.  
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IŠVADOS 

1. Išsiaiškinau, kad emigracija yra apibūdinama ne tik išvykimu iš savos šalies, bet 

anot sociologų, tai atsakas į ekonomines galimybes geriau gyventi. Yra teigiama, jog emigracija yra 

vienakryptis judėjimas iš kilmės šalies į priimančiąją.  

2. Atlikdama šitą darbą išsiaiškinau, kad emigracijos duomenys Linkuvoje didės, nes 

dauguma išvykusių,  bet to nedeklaravusių ţmonių dabar suskubo pateikti duomenis. Dauguma 

ţmonių emigruoja dėl to, jog sunku surasti darbo.  

3.Atlikdama tyrimą – interviu su auklėtojais bei anketinę apklausą – suţinojau, jog 

Linkuvos gimnazijos absolventai emigruoja į kitas šalis dėl geresnio gyvenimo, kad galėtų daugiau 

uţsidirbti pinigų arba dėl to jog nori mokytis uţsienyje. 
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PRIEDAI 

1priedas 

ANKETA (Auklėtojams, mokytojams) 

Sveiki. Esu Kristina Rimšaitė, 3gb klasės mokinė. Rašau kūrybinį darbą tema 

„Linkuvos gyventojų emigracija. Priežastys „. Norėdama išsiaiškinti emigracijos priežastis atlieku 

anoniminį anketavimą. Prašau Jūsų atsakyti į klausimus, kurie labai padės atliekant tyrimą. 

Tikiuosi nuoširdaus bendradarbiavimo  

1. Lytis (asmens, su kuriuo kalbatės) ir asmens, kuris emigravo: 

a) Vyras; 

b) Moteris. 

 

2. Jūsų auklėtinio amţius, kai emigravo (kuri klasė)  

a) Iki 15; 

b) 16-19; 

c) 20-24; 

d) 25-35; 

e) 36-45; 

f) 46-60; 

g) 60 ir daugiau. 

 

3. Kokias išskirtumėte pagrindines emigracijos prieţastis? Kodėl auklėtinis emigravo, 

gal buvo įvardintos prieţastys? (Galimi keli variantai) 

a) Didesnė alga; 

b) Bedarbystė; 

c) Noras mokytis uţsienyje; 

d) Šeima ir draugai emigravo; 

e) Korupcija; 
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f) Kita....................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

.......................................................................................................... 

 

4. Kurią šalį Jūsų auklėtinis pasirinko emigracijai? Gal ţinote kodėl? 

a) Anglija, nes........................................... 

b) Airija, nes.............................................. 

c) Norvegija, nes......................................... 

d) Kita........................................................ 

 

5. Kaip manote, kas turėtų šalyje pasikeisti, kad emigracija sumaţėtų: 

a) Turėtų atsirasti daugiau darbo vietų; 

b) Maţesnis mokestis uţ mokslą; 

c) Geresnės gyvenimo sąlygos; 

d) Pagerėtų viešasis gyvenimas (politinės sistemos, valstybinių institucijų ir darbdavio 

veikla); 

e) Kita 

(Įrašykite)...............................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................... 

 

6. Lietuva- mūsų namai. Manau, dauguma mūsiškių myli savo kraštą, tačiau tenka dėl 

įvairiausių prieţasčių emigruoti. O kokia Jūsų asmeninė nuomonė? Kodėl gera gyventi 

Lietuvoje? 

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

........................................................................................................................................ 
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7. Kaip manote, kas nulemia emigracijos vystymąsi? 

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................. 

Ačiū už atsakymus 
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2 priedas 

ANKETA 

Sveiki. Esu Kristina Rimšaitė 3gb klasės mokinė. Rašau kūrybinį darbą tema „Linku-

vos gyventojų emigracija. Priežastys  „Norėdama išsiaiškinti emigracijos priežastis atlieku anoni-

minį anketavimą. Prašau Jūsų atsakyti į klausimus, kurie labai padės atliekant tyrimą. Anketa yra 

anoniminė. 

Dėkoju už Jūsų nuoširdumą ir bendradarbiavimą. 

1. Lytis: 

a) Vyras; 

b) Moteris. 

 

2. Jūsų amţius: 

a) Iki 15; 

b) 16-19; 

c) 20-24; 

d) 25-35; 

e) 36-45; 

f) 46-60;; 

g) 60 ir daugiau. 

 

3. Koks Jūsų poţiūris į emigraciją? 

a) Teigiamas, nes.................................................................................... 

b) Neigiamas, nes................................................................................... 

c) Kita..................................................................................................... 

 

4. Kokias išskirtumėte pagrindines emigracijos prieţastis? (Galimi keli variantai) 

a) Didesnė alga; 

b) Bedarbystė; 
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c) Noras mokytis uţsienyje; 

d) Šeima ir draugai emigravo; 

e) Korupcija; 

f) Kita...................................................................................................... 

 

5. Kurią šalį pasirinkote emigracijai? Kodėl? 

a) Anglija, nes........................................... 

b) Airija, nes.............................................. 

c) Norvegija, nes......................................... 

d) Kita........................................................ 

 

6. Kas turėtų šalyje pasikeisti, kad emigracija sumaţėtų: 

a) Turėtų atsirasti daugiau darbo vietų; 

b) Maţesnis mokestis uţ mokslą; 

c) Geresnės gyvenimo sąlygos; 

d) Pagerėtų viešasis gyvenimas (politinės sistemos, valstybinių institucijų ir darbdavių veikla) 

e) Kita (Įrašykite savo)............................................................................... 

 

7. Ar norėtumėte grįţti? 

a) Taip. Kodėl?................................................................................................ 

b) Ne. Kodėl?................................................................................................... 

c) Kita............................................................................................................... 

 

8. Kodėl Jums patinka/ nepatinka gyventi Lietuvoje? 

a) Patinka, nes čia gimiau, gyvena veiklūs bei iniciatyvūs ţmonės; 

b) Nepatinka. Kodėl?................................................................... 

c) Kita (Įrašykite)......................................................................... 
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9. Ar turite giminių, artimųjų, draugų, kurie emigravo?  

a) Taip; 

b) Ne. 

 

10. Kaip manote, kas nulemia emigracijos vystymąsi? 

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................. 

Ačiū už atsakymus 


