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Kol vidutinio amžiaus suaugusieji ir senjorai diskutuoja kaip jiems aktualizuoti 

savo konkurencingumą darbo rinkoje ir įgyti 21 amžiaus gebėjimus, į darbo rinką įžengę 

tūkstantmečio kartos jaunuoliai (Millenials, angl.k.), gimę 1981-1996 m., laužo įvairius 

stereotipus apie įprastus karjeros kelius ir gyvenimo būdo variantus. Facebook’o grupėje 

apie keliones, kuriai priklauso arti 100,000 vartotojų, iškelta diskusija apie nuotolinį darbą 

keliaujant,susilaukė labai daug dėmesio ir susidomėjimo. Pasisakė daug lietuvaičių, kurie, 

pasirodo, dirba keliaudami, net kurį laiką gyvendami skirtingose šalyse. Tai dažniausiai buvo 

darbai, susiję su informacinėmis technologijomis, ypač grafikos dizainu.  

Naujas karjeros kelias 
 

Su skaitmeninėmis technologijomis užaugusi tūkstantmečio karta siekia ne tik 

turėti darbą, kaip pajamų šaltinį, tačiau yra smalsūs, pratę keliauti ir nori didesnio gyvenimo 

ir aplinkos teikiamo pasitenkinimo. Tai formuoja net tam tikrą skaitmeninių klajoklių (digital 

nomads, angl. k., gyvenimo būdą, kai judant iš vietos į vietą ir iš šalies į šalį, šių ”klajoklių” 

pajamos ir modernus gyvenimo būdas priklauso nuo interneto ryšio (Medlicott, 2019). Ši gan 

nauja tendencija leidžia dirbti nuotoliniu būdu keliaujant ar kurį laiką gyvenant skirtingose 

šalyse. Tokia tendencija tolydžio populiarėja dėl skirtingų priežasčių1: gerėjantis Interneto 

ryšys visame pasaulyje, vis labiau priimtinais tampantys nuotolinio darbo kontraktai, vis 

daugiau atsirandančių bendradarbystės erdvių (coworking spaces, angl.k.) su stabiliu 

interneto ryšiu ir pagrindinėmis biuro sąlygomis, daugybė kelionių programėlių, tokių kaip 

Google žemėlapiai, nakvynės nuomos programa Airbnb ir kt., leidžiančios pasirūpinti 

skiringais keliauninkų gyvenimo aspektais, pradedant nakvyne, transport, sveikata ir baigiant 

susitikimais su žmonėmis. Na o pačių skaitmeninių klajoklių tinklaraščiai ir nuotraukos 

Instagrame tinkle tik dar labiau populiarina tokį gyvenimo ir karjeros kelią.  

Skaitmeniniai klajokliai, lyg patobulėjusi keliautojų su kuprinėmis, 

backpackerių, karta renkasi tvariai keliauti kartu dirbdami ir mėgaudamiesi klajokliškais 

malonumais. Šie skaitmeniniai klajokliai paprastai nurodo kuriantys darbo aplinką, 

“nepriklausomą nuo vietos”. Ar savarankiškas darbas, ar klajokliška entreprenerystė, jie 

stengiasi taip viską susidėlioti, kad galėtų dirbti nepriklausomai nuo to, kur yra. Pats terminas 

“skaitmeninis klajoklis” susideda iš dviejų žodžių – “skaitmeninis”, su aliuzija į nuotolinį darbą 

internetu, o “klajoklis” - tai individas ar šeima, nuolat keičiantys  vietas, neturintys pastovios 

gyvenamosios vietos.  

Priklausomai nuo lankstumo ir laisvės lygio, galima išskirti tokius skaitmeninių 

klajoklių lygius: (i) Nuotoliniu būdu dirbantys įmonių darbuotojai – jie dirba kompanijai, 

leidžiančiai ar verčiančiai juos dirbti iš namų; kas leidžia keliauti išlaikant gan stabilias 

pajamas; (ii) Laisvai samdomi darbuotojai, internetu atliekantys užduotis, tokias kaip 

programavimas, grafikos dizainas ar kūrybinis rašymas; skaitmeninis klajoklis teikia 

paslaugas skirtingiems klientams, kurie dažnai keičiasi; entrepreneriai ar startuolių savininkai 

– kai kurie skaitmeniniai klajokliai turi svajonę pradėti verslą, kaip klajokliai entrepreneriai, 

kas teikia visišką laisvę samdyti kitus, o vėliau “įsukus” verslą, jį parduoti; nemažai 

                                                
 

1 http://www.wifiworking.com/what-is-a-digital-nomad/ 

http://www.wifiworking.com/what-is-a-digital-nomad/
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skaitmeninių klajoklių stengiasi sukurti kelionių tinklaraščius, tačiau tik realiai tik vienas 

kitas iš to gali pragyventi. 

“Klajokliškoji” darbo dalis skiriasi nuo paprasto teledarbo arba darbo iš namų, 

nes skaitmeniniai klajokliai, neturėdami pastovios bazės, nuolat keičia savo gyvenamąją 

vietą, pageidautina keliaudami ten, kur dar nėra buvę. Tačiau skaitmeniniai klajokliai, nors ir 

visi yra keliautojai, tačiau jų klajonės taip pat gali skirtis ir formuoti skirtingus skaitmeninio 

klajokliško gyvenimo būdo stilius: (i) “lėtas keliavimas”, kai klajonių elementas yra mažiau 

išplėtotas dėl poreikio turėti būtiną infrastruktūrą, ir klajoklis savo gyvenamąją vietą keičia tik 

kas kelis mėnesius; (ii) urbanizuotas keliavimas, kai skaitmeniniai klajokliai mieliau renkasi 

miestus, o dar geriau – sostines, dėl infrastruktūros, būtinos darbui tinkamai atlikti, nes 

didžiuosiuose miestuose yra geresnis interneto ryšys, daugiau bendradarbystės erdvių, o ir 

galimybė socializuotis su panašiai galvojančiais bendraminčiais; (iii) biudžetinis keliavimas – 

kai skaitmeniniai klajokliai daugiausiai laiko praleidžia besivystančiuose kraštuose dėl pigaus 

pragyvenimo lygio, besimėgaudami ganėtinai geromis sąlygomis už pinigus, uždirbtus iš 

turtingų klientų brangiose šalyse.  

Skaitmeniniai klajokliai dažnai renkasi vykti į vietas (digital nomad hubs, angl. 

k.), kur jau buriasi kiti skaitmeniniai klajokliai, ir savotiškoje bendruomenėje galima susitikti 

su kitais, pasidalinant savo patirtimi ar tiesiog bendraujant. Be to, daug skaitmeninių klajoklių 

ieško bendradarbystės erdvių, kur yra stabilus interneto ryšys ir kitos priemonės, o kiti 

mėgsta dirbti kavinėse, išnuomotame bute ar hostelyje. Be to, norėdami išlaikyti aukštą 

darbo kokybę, ritmą ir ryšį su klientais, skaitmeniniai klajokliai turi prisitaikyti ir laikytis tam 

tikros dienotvarkės, tad dažniausiai visgi savaitės dienomis jie dirba, o keliauja tik 

savaitgaliais. Ilgiau pasilikdami vienoje vietoje skaitmeniniai klajokliai pritampa ir tampa šiek 

tiek vietiniais, tad ir jų pažinčių ratas bei dienos ritmas ima labiau suktis su vietiniais nei su 

turistais. 

Bendrai paėmus skaitmeninio klajoklio gyvenimo būdas gali būti labia 

patrauklus mėgstantiems keliauti, kai keliaujant galima toliau dirbti pagal savo specialybę bei 

susikurti sau gyvenimo būdą, kuris patenkintus iškart kelis poreikius, išlaikant pasirinkimo 

laisvę rinktis kaitos ir stabilumo lygmenis, ir toliau plėtojant savo karjerą, nedarant kelių metų 

pertraukos savo gyvenimo aprašyme, jei nutraukus karjerą nuspredžiama keliauti aplink 

pasaulį. Šiuo atveju skaitmeninis klajūnas pildo savo svajones keliaudamas ir pildo savo 

portfolio kuriamais darbais ir CV įrašais. 

Egzistuoja ir tiksliniai skaitmeniniams klajokliams skirti mokymo kursai, skirti jų 

profesiniam tobulėjimui ir bendrųjų kompetencijų, IKT gebėjimų ar konkrečių profesinių 

gebėjimų tobulinimui, o stambios tarptautinės įdarbinimo agentūros netgi siūlo darbo skiltis 

skirtas skaitmeniniams klajokliams. 

Ne vien privalumai 
 

Vis dėlto, skaitmeninių klajoklių kasdienybė nėra tokia tobula, kaip rodoma jų 

pačių per Instagram filtrus ar tobulai suredaguotas Youtube transliacijas (Pant, 2014). 

Žinoma, mesti nuobodų ir sunkų darbą biure svajoja ne vienas, o skaitmeninio klajoklio 

gyvenimas atrodo it amžina svajonė su naujausiu nešiojamu kompiuteriu po mėlynu 

dangumi and balto smėlio ir prie dar mėlynesnės jūros, kita ranka laikant egzotišką kokteilį. 

Instagram tinkle į paiešką įvedus #digitalnomad randame 2.6 milijono įrašų! Visos foto kalba, 

ne, tikriau sakant – šaukte šaukia apie tobulų atostogų vaizdus.  
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Dažniausiai nutylima, jog galintys susikurti nepriklausomą nuo vietos darbo 

aplinką yra toli gražu ne eiliniai specialistai, o dažniausiai prieš tai užėmę geras ir neretai 

prestižines pareigas profesionalai, turintys reikšmingų santaupų ir galintys sau leisti tokį 

gyvenimo būdą perdaug nepergyvendami dėl pajamų pastovumo. Skaitmeninių klajoklių ar 

norinčių jais tapti bendruomenėse netyla kalbos kaip gi prasimanyti pinigų klajonių pradžiai, 

ir čia netrūksta patarimų, kaip startinius pinigus galima užsidirbti sunkiai per vasarą padirbus 

padavėju ir pan.  

Tie, kurie neturėjo išskirtinių darbų ir atitinkamų atlyginimų bei gi neturi 

reikšmingų santaupų, tenkinasi nakvyne vietiniuose hosteliuose, dalindamiesi kambarį su 

dar penkiais ar devyniais kiekvieną naktį besikeičiančiais keliauninkais, kurie nevengia 

triukšmingai grįžti į bendrą kambarį gerokai po vidurnakčio, o paryčiais kambaryje jau 

pradeda bruzdėti anksti išvažiuoti turintys kambariokai. Tad tokio skaitmeninio klajoklio 

darbas prasideda tik vėlyvą rytą, kai jis eina ieškoti stabilesnio internetinio ryšio bei 

ramesnės vietos padirbėti vietinėje kavinėje, kurioje po valandėlės jau prašoma atlaisvinti 

vietą arba užsisakyti dar kavos, kas žinoma didina išlaidas. O norint išlaikyti klientams 

teikiamų paslaugų kokybę, tenka patirti nemažai įtampos, o ir investuoti į bendradarbystės 

erdvės nuomą arba nuomotis padorų būstą su stabiliu interneto ryšiu. Pinigai, arba per 

mažos, išlaidas viršijančios pajamos (Wilson, 2018) susijusios su per mažai įdedamų darbo 

valandų yra vieni reikšmigiausių minusų. Be to, neretas tarp skaitmeninių klajoklių kenčia 

vienatvę, sunkiai susilieja su vietine kultūra. 

Toks gyvenimo ir darbo variantas tinka vienišiams, gali tikti poroms, ir labai 

sunkiai įgyvendinamas šeimoms su vaikais, juolab mokyklinio amžiaus. Be to, skaitmeniniai 

klajokliai yra kritikuojami dėl savanaudiškumo (Marx, 2018), nes būdami it plaštakės 

nutūpiančios tai vienoje, tai kitoje bendruomenėje, jie neįsipareigoja jokiai vietos 

bendruomenei ir neprisideda prie jos gerinimo, o tik stengiasi patys patenkinti savo poreikius 

mažiausiomis sąnaudomis.  

Pabaigai 
 

Tūkstantmečio karta tapo suaugusiais ir ryžtingai įžengė į darbo rinką ne tik pasyviai 

prisitaikydami prie jau esančių darbo santykių ir taisyklių, bet patys kurdami naujas taisykles, 

precedentus ir gyvenimo būdo variantus. Tuo tarpu tobulėjančios technologijos įgalina ir 

atveria naujas gyvenimo, santykių ir darbo variantus. Skaitmeninių klajoklių darbo ir karjeros 

variantas patvirtina tris taisykles: (i) tai, jog turėjimas 21 amžiaus gebėjimų – užsienio kalbų 

mokėjimas, gebėjimas prisitaikyti, toleruoti netikrumą,  o ypač -  IT gebėjimai, atveria 

galimybes ir suteikia pasirinkimo laisvę rinktis tokį darbą ir gyvenimą, kuris yra labiau prie 

širdies; (ii) kiekvienas esame atsakingi už savo laimę, pasitenkinimą ir pasiekimus, ir tik 

mūsų pačių požiūris, suvokimas ir sprendimai apsprendžia kur, kada, kaip ir ką norime dirbti, 

ir kokiu karjeros keliu norime eiti; (iii) darbas ir egzotiškoje šalyje yra darbas, reikalaujantis 

daug valandų, pastangų ir priemonių. 
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