
1 

 

 

 

 

 

TREČIŲJŲ ŠALIŲ PILIEČIŲ INTEGRACIJOS TRAJEKTORIJOS  

IR VERTINIMO MECHANIZMAI 

 

 

Europos fondo trečiųjų šalių piliečių integracijai 2012 m. metinė programa 

Paramos sutarties Nr. D4-121-EIF-2012/6/04/RM/1/13/05 

 

 

 

TŠP INTEGRACIJOS RODIKLIŲ SĄVADAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vilnius 2014 

 
                             EUROPOS SĄJUNGA 
                            Europos fondas trečiųjų 

šalių piliečių integracijai 
 

 

 
 



2 

 

KOKYBINIAI TŠP INTEGRACIJOS RODIKLIAI, ATSIŽVELGIANT Į 

KOKYBINIO TYRIMO REZULTATUS 

 

 

Pristatomas migrantų integracijos politikos vertinimo rodiklių sąvadas sudarytas 

remiantis projekto „TREČIŲJŲ ŠALIŲ PILIEČIŲ INTEGRACIJOS TRAJEKTORIJOS  

IR VERTINIMO MECHANIZMAI“ (pagal Europos fondo trečiųjų šalių piliečių 

integracijai 2012 m. metinę programą) tyrimų rezultatais.  

 

 

Kokybinio tyrimo duomenų analizė ir apibendrinimas atliekami atsižvelgiant į 

imigracijos procesą  (mikro lygmuo) ir jį įtakojusius veiksnius aiškinančias migracijos 

teorijas (ekonomines ir socialines), kadangi šie migraciją įtakoję veiksniai daro įtaką 

skirtingai integracijos problematikai. Makro lygmens struktūriniai veiksniai turėtų būti 

integracijos rodiklių sudėtinė dalis, kadangi įių veiksnių aplinkoje vyksta  integracijos 

procesas. Tuo tarpu organizavimosi ir atstovavimo mechanizmų (mezo lygmuo) rodiklių 

sąvade atspindi kolektyvines integracijos patirtis. Todėl integracijos rodikliai, 

atsižvelgiant į kokybinio tyrimo duomenis, sudaromi įtraukiant mikro, makro ir mezo 

lygmenyse sąveikaujančius veiksnius. 

 

Šie rodikliai išskirti remiantis kokybinio tyrimo duomenimis ir atsižvelgiant į kitas 

projekte vykdytas veiklas bus papildyti bei praplėsti.  Prieš tai reikia paminėti, jog šių 

preliminarių integracijos politikos vertinimo rodiklių įgyvendinimui reikalinga: 1) 

tęstinumas, kuris atskleis šios politikos srities raidą; 2) nuosekli metodologija; 3) 

tarpsektorinis (valstybinių institucijų, nevyriausybinių ir migrantų organizacijų) ir 

tarpžinybinis (tarp valstybinių institucijų) bendradarbiavimas ir duomenų suteikimas; 4) 

visų integracijos procese dalyvaujančių šalių įtraukimas: politikos formuotojų, 

įgyvendintojų ir migrantų. Taip pat, jog būtų pasiekti sistemingi rezultatai, turėtų būti 

naudojamas visas rodiklių sąvadas. Pažymėtina, jog rodiklių sąvadas turėtų būti 

pildomas/keičiamas  atsižvelgiant į naujų tyrimų duomenis.  
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 Vykdomos imigracijos ir integracijos politikos vertinimas 

 

Nepaisant to, kad migracinis sprendimas priimamas individualiame lygmenyje 

(šeimos susijungimo pagrindu – šeiminiame) iki migracinėje situacijoje tikslo valstybės 

pasirinkimas daugeliu atveju sąlygotas makro lygmens veiksnių. Tai rodo struktūrinių 

veiksnių koreliacinį ryšį su mikro lygmens veiksniais imigracijos ir migrantų 

integracijos procesuose.  

Galima teigti, kad integracijos procesas prasideda mikro lygmenyje, kuriame 

priimamas sprendimas migruoti ir gali būti identifikuojamas per migrantų lūkesčius, 

turėtus prieš atvykstant į kilmės valstybę (remiantis kokybinio tyrimo duomenis 

daugumos respondentų lūkesčiai nepasiteisino) ir domėjimąsi tikslo šalies vykdoma 

imigracijos politika (daugiausia teisine užsieniečių padėtimi nesidomėta, išskyrus verslo 

pagrindu atvykstančių migrantų atveju). Asmeninės savybės ir šeiminės aplinkybės taip 

pat turi įtakos integracijos proceso pradžiai ir eigai.  

Šias aplinkybes galima vertinti kaip vieną iš integracijos rodiklių: atvykusių 

migrantų lūkesčių įvertinimas prieš imigracinėje situacijoje ir jau kurį laiką 

pagyvenus Lietuvoje bei pradėjus integracijos procesą. Šis rodiklis turėtų būti 

įtrauktas į vykdomos integracijos politikos vertinimą, nes migrantų lūkesčių 

(ne)išsipildymas atspindi integracijos proceso eigą. 

Aktualiausios integracijos sritys, apibendrintos kokybinio tyrimo metu gautą 

medžiagą, neatskleidė naujų tendencijų. Remiantis jau atliktais tyrimais Lietuvoje ir 

ekspertų nuomone galima teigti, kad integracijos probleminės sritys nesikeičia. Viena 

vertus, tai galima vertinti kaip integracijos politikos nesėkmę ir tikslų nepasiekimą. Kita 

vertus, remiantis integracijos politikos analize, atlikta 1.1.1 veikloje, dėl nuoseklios 

politikos nebuvimo ir infrastruktūros stokos šios probleminės sritys ir negalėjo būti 

išspręstos, o projektine veikla grindžiamos integracijos priemonės yra ad/hoc principu 

formuojamos politikos pasekmė.  

Apžvelgus probleminių integracijos sričių raidą galima vertinti integracijos 

politikos bei infrastruktūros efektyvumą. Tai būtų itin sudėtingas ir kompleksinis 

integracijos politikos rodiklis, reikalaujantis nuolatines stebėsenos ir empirinių 

tyrimų bei sudėtingos metodikos. Kita vertus, šis rodiklis ir jo atlikimas galėtų būti 

sudėtinė nuoseklios migrantų integracijos politikos tyrimų dalis Lietuvoje, kartu 
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išsprendžiant vieną pagrindinių probleminių aspektų moksliniame lygmenyje 

vykdant imigracijos tyrimus – jų fragmentiškumą, nenuoseklumą bei skirtingų 

metodologijų taikymą. Rodikliui atlikti geriausiai tiktų kokybinis tyrimas pagal 

aiškią integracijos problematikos klasifikaciją.  

Apibendrintai, probleminių integracijos sričių ir jų raidos stebėsena įgalins 

vertinti migrantų integracijos politikos efektyvumą. Kadangi migracijos politika 

Lietuvoje yra dar tik formuojama, šis rodiklis galėtų būti taikomas tik suformavus 

strateginius tikslus ir veiksmų planą jiems pasiekti bei su(si)kūrus integracijos 

infrastruktūrą. 

Kokybinis tyrimas taip pat atskleidė probleminių aspektų, susijusių su LLG teisiniu 

reguliavimu. LLG išdavimo laikotarpis – vieneriems metams, tačiau neapibrėžtumas dėl 

leidimo pratęsimo tikimybės. Toks trumpas laikotarpis, ypatingai kitais nei šeimos 

susijungimo pagrindais atvykusiems migrantams, kurie nėra tikri dėl nuolatinio 

gyvenimo perspektyvos, ir netikrumas dėl pratęsimo, nemotyvuoja dalyvauti bet 

kokiose integracijos programose ir dėti pastangas nuosekliai integruojantis. 

Visais atvejais, jei dingsta LLG išdavimo pagrindas, leidimas yra panaikinamas ir 

užsienietis privalo išvykti iš šalies. Dėl įvairių aplinkybių, toks reguliavimas nėra 

teisingas ir turėtų būti suteikiama laiko užsieniečiui neišvykstant iš šalies pasikeisti 

LLG pagrindą.  

„Žmonės, kurie išsiskiria, taip pat turi problemų. Sakykime yra atvejis, kad asmuo 

gyveno vedęs 4 metus, tačiau išsiskyrė, ir per mėnesį turi palikti šalį. Iš karto kai tik 

įvykstą skyrybos turi palikti šalį, ne bent turi kitą priežastį likti. <..> Tik sakau, tegu 

duoda daugiau laiko iki kol galioja jo leidimas arba kokius 6 mėnesius. Kad jis galėtų 

pasikeisti pagrindą” (Ekspertas Nr. 5, 2014 03 24). 

Taip pat pragyvenimo laikotarpis leidimo nuolat gyventi įgijimui nėra liberalesnis 

užsieniečiams, kurie turi šeimą ir ypatingai vaikų. Eksperto nuomonę tai nėra adekvatus 

teisinis reguliavimas: 

„Lietuvoje turi gyventi 5 metus ir išlaikyti egzaminus, jei esi vedęs lietuvė Lietuvoje, 

kuri nėra išsideklaravus savo gyvenamosios vietos. Nesuprantu skirtumo. Kodėl 

sveikatos draudimas galioja tik nuolatiniams leidimams. Turi būti kažkokios nuolaidos 

šeimoms. Jei aš turiu vaiką, kuris yra lietuvis, galbūt būtų galima leidimą gauti po 2-3 

metų” (Ekspertas Nr. 5, 2014 03 24). 
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Šie ir kiti tyrime paminėti imigracijos teisinio reguliavimo niuansai stabdo 

integracijos procesą ir turėtų būti sprendžiami. Todėl vienas iš integracijos 

politikos vertinimo rodiklių turėtų būti integracijos teisinio reguliavimo kaitos 

vertinimas atsižvelgiant į rekomendacijas. Šios rekomendacijos turėtų/galėtų būti 

teikiamos įvairių institucijų ir organizacijų, dirbančių migracijos srityje, taip 

netiesiogiai į politikos formavimo procesą įtraukiant svarbiausius veikėjus.  

Vienas dažniausiai pasitaikančių probleminių aspektų laukas apima migrantų ir 

valstybinių institucijų ryšius. Atsižvelgiant į kokybinio tyrimo metu išskirtas problemas, 

su kuriomis migrantai susiduria valstybinėse institucijose (biurokratinių procedūrų 

įgyvendinimas, informacijos prieinamumas ir priimtinumas, darbuotojų kompetencija) 

ši sritis reikalauja ypatingos stebėsenos ir pakeitimų. 

Kaip vieną iš problemos sprendimo būdų ekspertai pažymi valstybinėse institucijose 

dirbančių kompetencijos kėlimą, kurį turėtų organizuoti NVO: 

„Tai NVO darbas , jie turi organizuoti su vidaus reikalų ministerija ilgalaikius 

tęstinius seminarus . Šie mokymai turėtų būti skirti darbuotojams, kurie tiesiogiai dirba 

su užsieniečiais, tiesiog mokinti juos požiūrio” (Ekspertas Nr. 5, 2014 03 24).  

Valstybinių institucijų  darbo vertinimas turėtų būti įtraukti į integracijos 

politikos vertinimą ir sudaryti atskirą rodiklį, kadangi būtent praktinis teisinių 

nuostatų įgyvendinimas užtikrina sklandų imigracijos ir migrantų integracijos 

procesą. Šis rodiklis turėtų būti atskleidžiamas kiekybiniais tyrimais vertinant 

migracijos srityje dirbančių valstybės tarnautojų darbą, nuolatine problematikos 

stebėsena kokybiniais tyrimais bei darbuotojų kompetencijos kėlimo rodikliais.  

 

 Integracijos infrastruktūros migrantams vertinimas 

 

Remiantis empirinio tyrimo modeliu išskirta mikro lygmens veiksnių įtaką 

integracijos procesui, t.y. atvykimo pagrindas lėmė skirtingas problemines sritis  ir jų 

sprendimo būdus. Viena vertus tai parodo, jog skirtingais pagrindais atvykusiems 

imigrantams reikėtų taikyti kiek skirtingas integracijos priemones, kita vertus, remiantis 

respondentų gyvenimo patirtimi Lietuvoje toks skirtingas priemonių taikymas gali būti 

ydingas atsižvelgiant į tai, jog migrantų teisinis statusas gyvenant tikslo šalyje keičiasi. 
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Pavyzdžiui Interviu Nr. 50 kalbėjęs respondentas atvyko laikinai su viza, vėliau 

nusprendė studijuoti, tuomet leidimo pagrindą pakeitė į darbo, o dabar sukūręs verslą 

turi leidimą laikinai gyventi darbo pagrindu. Kitas pavyzdys yra respondentas (Interviu 

Nr. 26), kurio pirmasis leidimas gyventi išduotas laikinosios apsaugos pagrindu, 

pratęstas šeimos susijungimo, vėliau verslo, o dabar studijų pagrindu.  

Atsižvelgiant tiek į TŠP, tiek į ekspertų tyrimo duomenis galima teigti, jog 

aktualiausios paslaugos migrantams tik atvykus yra kalbos kursai, informacijos teikimas 

ir prieinamumas bei teisinės paslaugos. Dauguma šių paslaugų tik atvykus yra pirminis 

integracijos į daugumos visuomenė pagrindas ir vėliau suponuoja daugumą integracijos 

probleminių aspektų, todėl turėtų būti prieinamos visais pagrindais atvykusiems 

migrantams.  

Šias paslaugas migrantai daugiausiai gauna NVO įsteigtuose konsultaciniuose 

migrantų centuose, kurie finansuojami daugiausiai EIF lėšomis, ir yra sukūrusios, nors 

ir laikiną bei fragmentiška, tačiau prieinamą integracijos priemonių teikimą bei turi 

patirtį šioje srityje. Todėl galima teigti, jog būtent NVO turėtų teikti aktualiausių 

paslaugų paketą migrantams tik atvykus, išplėtojant integracijos infrastruktūros tinklą, 

kuriamą ir remiamą valstybės.  

Šiandieninė situacija lėmė, jog valstybė nėra sukūrusi integracijos infrastruktūros ir 

finansiškai investuoja 25proc. ESFA biudžeto ir taip netiesiogiai prisideda prie 

projektinių veiklų finansavimo. Tačiau kuriant integracijos infrastruktūrą ir įtraukiant 

NVO, būtini tam tikri finansavimo šaltiniai, kaip pavyzdžiui patalpų užtikrinimas. 

„Jeigu kalbėti iš vyriausybinės pusės tai yra užtikrinamos infrastruktūros ir sąlygų 

realiai nes tai yra svarbiausia, o iš NVO suteikiamas  priėjimas prie jų. Jei suteikiamas 

priėjimas tai gali būti ir konkursas ir labai aiškus paketas, kokius kriterijus turėtų 

atitikti, kad organizacija galėtų tą daryti ir tada viskas išsisprendžia be problemų, nes 

kitų atvejų aš nematau. Nes turėtų užtikrinti visom organizacijom, jei yra daug 

konkuruojančių, tuomet konkursas skelbiamas” (Ekspertas Nr. 6, 2014 03 24).  

Ekspertai pažymi, jog būtent NVO turėtų teikti paslaugas migrantams dėl darbo 

patirties bei neformalaus statuso. Kaip parodė tyrimas, NVO įtraukimas į integracijos 

procesą taip pat grindžiamas efektyvumo principo, kadangi daugelis migrantų, nesaugiai 

jausdamiesi tikslo valstybėje, dažnai bijo kreiptis į valstybines institucijas, tuo tarpu 

NVO daugeliu atveju gali užtikrinti konfidencialumą.  
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„Organizacijos kurios padeda žmonėms, kurie yra atitrūkę, gyvena gatvėje ir 

kiekvieną akimirką bijo, slepiasi, o tos NVO saugodamos su konfidencialumą išjudina 

juos ir galiausiai jie prieina prie to, kad jie sugeba susitvarkyti tuos dokumentus, kad 

galėtų pradėti tą integracinį procesą, o ne bėgioja ir gyvena tą dezintegruotą gyvenimą” 

(Ekspertas Nr. 6, 2014 03 24). 

Sėkmingam pirminio integracijos priemonių paketo teikimo įgyvendinimui ir 

efektyvumui būtinas tarpsektorinis bendradarbiavimas ir informacijos sklaidos tinklo 

sukūrimas. Šis bendradarbiavimas padėtų išspręsti daug problemų, su kuriomis 

susiduria migrantai, kurių pirminė – informacijos trūkumas ir neprieinamumas: 

„Klaipėdos migracijos departamentas, buvome nunešę skrajutes ir plakatus, neseniai 

ten nuvykome, visur perėjom, bet niekur jų neradom. Mes ir šiandien palikom, bet 

nežinia kaip čia bus, jie visada sugalvoja priežastis, sako daug darbuotojų. Yra 3 

kabinetai dirbantys su TŠP, ar yra sunku 3 darbuotojams pasakyti, kad yra toks 

migrantų centras, kuris gali patarti TŠP, į kurį galima paskambinti. Darbuotoja sako, aš 

neseniai čia dirbu, nėra vietos atneštiems daiktams. Šiais metais su Klaipėdos darbo 

birža geriau, jau pradėjau ateidinėti iš ten žmonės” (Ekspertas Nr. 8, 2014 01 23). 

Identifikuojant nevyriausybinių organizacijų tinklą (skaičių, teikiančių 

(pirminį) integracijos paslaugų paketą, pasiskirstymą pagal regionus), veiklą ir 

paslaugų pobūdį bei tarpsektorinį bendradarbiavimą galima vertinanti migrantų 

integracijos infrastruktūrą. Tai išskiriama rodiklis migrantų integracijos 

infrastruktūrai vertini. 

Centralizuotas integracijos infrastruktūros kūrimas ir valdymas įgalintu unifikuoti 

paslaugų teikimą, diferencijuoti pagal imigracijos struktūrą ir migrantų regioninį 

pasiskirstymą , užtikrinti tęstinumą, būtų išvengta paslaugų dubliavimosi bei tikėtina, 

pagerintų paslaugų kokybę.  

Unifikuota integracijos struktūra išspręstų dar vieną probleminį aspektą, kurį 

atskleidė tyrimas: bendros ir specialios migrantų mokymo metodikos nebuvimą ir 

užtikrintų kompetentingą paslaugų teikimą specialiai apmokytų specialistų. 

Kadangi kalbos mokymą organizuoja skirtingos institucijos, daugiausiai EIF 

projektinės veiklos rėmuose, ir universitetai, naudojamos skirtingos mokymo 

metodikos. Lietuvoje, nesant centralizuotos ir nuoseklios kalbos mokymo migrantams 

sistemos, nėra ir metodikos, kuri būtų taikoma užsieniečių mokymui. Kaip pažymi 
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ekspertai, tokios metodikos poreikis grindžiamas įvairiais aspektais, kurių vienas 

pirminių yra tarpkultūriniai skirtumai, lemiantys skirtingų mokymosi metodų 

veiksmingumą: 

„Turėtų būti koks vienas krūtas projektas, kuris tirtų jų mokymosi specifiškumą, 

pagal etnines grupes. Nes tarpkultūrinis bendravimas yra visai visai kitoks. Ir tuos 

metodus, galėtų integruoti” (Ekspertas Nr. 3, 2014 04 14). 

Taip pat ekspertas pažymi ne tik metodikos, tačiau ir specialistų ruošimo problemą, 

nes atsižvelgiant į darbo specifiką, reikalingas papildomas pasirengimas: 

„Visos Lietuvos mastu kai žiūriu, nėra gerai parengtų specialistų. Ne tik metodikos, 

bet kaip ir specialistų. Reikia labai būti profesionalu didaktine prasme, turi būti 

patyręs, kokius metodus gali taikyti” (Ekspertas Nr. 3, 2014 04 14). 

Specialiai sukurtų metodikų migrantų švietimui (apimančių mokymo metodus, 

atsižvelgiant į bendrą migrantų problematiką Lietuvoje bei tarpkultūrinius 

mokymosi skirtumus ir kt.) sukūrimas, taikymas bei vertinimas ir atnaujinimas 

vėlesniais metais būtu dar vienas integracijos infrastruktūros vertinimo rodiklis. 

 

 Migrantų socialinės atskirties/socialinės distancijos tarp migrantų ir 

daugumos visuomenės vertinimas 

 

Migrantai neturi socialinių išteklių, atstovavimo mechanizmo, stokoja priėmimo prie 

socialinių teisių ir paslaugų bei susiduria su kitais papildomais nuo daugumos 

visuomenės  socialinės atskirties rizikos faktoriais. Todėl migrantų socialinės atskirties 

vertinimas ir prevencinių priemonių užtikrinimas sudaro palankesnes sąlygas 

migrantams integruotis, todėl turėtų būti įtrauktas kaip integracijos vertinimo rodiklis.  

Imigracijos teisinis reguliavimas sukuria nors ir siaurus, tačiau žmogaus teisių 

perspektyvoje neteisingus ribojimus, kurių pagrindiniai yra susiję su socialinių teisių 

užtikrinimu, imigracijos teisiniu reguliavimu šeimos susijungimo atveju ir kitais 

teisinius imigracijos reguliavimus.  

Daugelis socialinių teisių, kaip parodė 1.1.1 veikloje atlikta analizė, priklauso nuo 

dalyvavimo darbo rinkoje – jei TŠP, turintis LLG nedirba, nepretenduoja į socialines 

garantijas. Kokybinis tyrimas atskleidė tokius ribojimus, kurie atsiranda dėl LLG 
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atsiejimo nuo daugelio socialinių teisių, kurių viena svarbiausių yra priėjimas prie 

sveikatos apsaugos sistemos. 

Ekspertų minimas atvejis, kuomet LLG gyventi šeimos pagrindu turintis TŠP turi 

neįgalumą, dėl kurio negali dalyvauti darbo rinkoje ir tuo pat metu nemokamai gauti 

sveikatos priežiūros paslaugų, kurios jam yra būtinos dėl sveikatos būklės. Tokios 

specifinės situacijos, atsižvelgiant į žmogaus teises, turėtų būti įtraukos į imigracijos 

teisinį reguliavimą užtikrinant pažeidžiamoms imigrantų grupėms būtiniausias 

paslaugas ir užtikrinant socialinės atskirties prevenciją. 

Kitas ekspertas atpasakoja dar vieną situaciją: 

„<...> jinai nėščia, jinai pagimdė vaiką, po dviejų mėnesių sužinojo, kad vėl 

laukiasi. Ir aišku iš senojo darbo ji kaip ir jau pasiėmė tą  biuletenį, paskui motinystės 

atostogas, ji neturi teisės dabar grįžti atgal į darbą, bet ji turi jau gimdyti antrą vaikelį, 

o ji motinystės atostogose ir jai neapmoka to gimdymo. Ta prasme gaunasi taip, kad jai 

reikia dabar kažkur įsidarbinti arba mokėti į ligonių kasą vot 90 litų, bet kadangi ji su 

laikinu leidimu ji negali mokėtų tų 90 litų. Ir ji turi dabar, kad gimdyti eiti dirbti, o 

gerai, kad vyras jai rado kad  prieš mėnesį įdarbins, nu kad per tą laikotarpį ji tiesiog 

pagimdytų, viskas būtų gerai ir toliau ji paskui pratęs motinystės atostogas, bet čia 

absurdas“ (Ekspertas Nr. 9, 2014 01 23). 

Atsižvelgiant į migrantų teisinį statusą, prieinamumas prie socialinių paslaugų 

turėtų būti vienas iš socialinės atskirties vertinimo rodiklių. 

Kalbos mokymasis, kaip viena pirminių ir svarbiausių integracijos sąlygų bei 

socialinės atskirties prevencinių priemonių, turėtų būti prieinamas visiems migrantams, 

nepriklausomai nuo atvykimo tikslo. Valstybinės kalbos mokėjimas yra pagrindas 

kitoms integracijos sritims. Todėl kalbos mokymosi ir rezultatų įvertinimas turėtų 

būti vienas iš socialinės atskirties vertinimo rodiklių.  

Šio rodiklio turinys yra mokslinės diskusijos objektas, vienas iš galimų vertinimo 

kriterijų galėtų būti migrantų, įgijusių tam tikrą kalbos mokėjimo kategoriją, skaičius, 

suteiktų mokymų valandų skaičius, užsieniečių besimokančių kalbų skaičius ir kiti 

kiekybiniai vertinimo instrumentai. Taip pat gali būti naudojami kokybiniai vertinimo 

metodai. 
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Migrantų darbo sąlygų stebėsena ypatingai svarbi dėl šios grupės pažeidžiamumo 

darbo rinkoje. Darbo problematika apibendrintai mini beveik visi respondentai, 

pabrėžiant, jog ji nesikeičia: 

„Negali, nes pirmiausiai nežino kalbos, antras dalykas kad neatitinka kvalifikacijos, 

arba turi labai aukštą kvalifikaciją, kurią reikia čia legalizuoti“ (Ekspertas Nr. 9, 2014 

01 23). 

Kaip pažymi ekspertai, opi problema yra TŠP išnaudojimas darbo rinkoje. Migrantai, 

kaip pažeidžiama grupė, neturi užtikrintų apsaugos mechanizmų, nes jų buvimas 

Lietuvoje tiesiogiai priklauso nuo darbdavio: darbo leidimas panaikinamas jei 

nutraukiama darbo sutartis. Taip pat, nemokant kalbos, nežinant teisių bei informacijos, 

darbuotojai nežino kur kreiptis esant išnaudojimo bei teisių pažeidimo atvejams: 

„Jie jau būna be gyvenamosios vietos, ateina pas mus ir sako: „ mums jis dar 

nesumokėjo už tris, keturis, penkis kažkiek tai mėnesių, ką mums daryti?“. Jis 

[darbdavys] nesumoka, jie čia būna legaliai, bet jie neturi nei kur gyventi, nei ką 

valgyti, nei nieko. Reiškia išvažiuoti iš šalies jie irgi negali, nes pinigų gi nėra ir kur 

juos taip pagalvojus, logiškai. Skambinam darbdaviui, darbdavys: „ jo, jo, sumokėsiu, 

sumokėsiu.“ Klausiam: „kur miegojot“, ai ten radom  pas pažįstamus irgi pas 

ukrainiečius kažkur ten rado, kur pernakvoti, tai vat bet vot su ukrainiečiais jie buvo čia 

dvi ar tris savaites, vot buvo visas tas procesas. Galų gale kol mes ten kiek mes ten iš 

darbdavio buvom trys ukrainiečiai, mes gavom iš darbdavio jiems po 600 litų tiktais. Jie 

sumokėjo už bilietą atgal į Ukrainą ir davė į rankas po 600 litų, nes ir mes kalbėjom su 

L. Ir sako jeigu jie būtų pasilikę čia, ir jeigu praneštų ankščiau mes galėtume ką nors 

padaryti, bet mes negalim, nes jie išvažiuoja iš šalies ir viskas, kaip tu iš Ukrainos tu 

turi jau paduoti į teismą ir t.t.  Ir mūsų tada, vot tokioj situacijoj mūsų galimybės yra 

apribotos“ (Ekspertas Nr. 9, 2014 01 23). 

Papildoma niša darbuotojų išnaudojimui atsiveria komandiruotų užsieniečių atveju: 

„Gaunasi taip, kad tarkim yra įmonė nu pavyzdžiui Estijoj. Estijos įmonė, ji užperka, 

nežinau kaip čia pavadinti tarkim reikalingą jiems brigadą ukrainiečių, kurie ką nors 

darys. Šita įmonė perparduoda tuos žmones, ne asmenį, vot tarkim aš M.P. įsidarbinau 

tenais, mane kaip vienetą perparduoda kitai įmonei, kuri yra kur nors Lenkijoje. Paskui 

šita Lenkija pareina užsakymas iš mūsų Baltijos laivų gamyklos, vot man reikia 10 

žmonių, kurie atvažiuotų ir man per savaitę suremontuotų. Ir mane nusiunčia. Realiai 



11 

 

aš atvažiuoju be jokių dokumentų, nes aš buvau perparduota tris kartus. <..> jie neturi 

tos sutarties, bet jie gali būti tikrai legaliai įdarbinti.“ Jie net nežino, kad jie tarkim 

atvažiavo be sutarties, nes tenai tai jie pasirašė kažkur tai sutartį“ (Ekspertas Nr. 9, 

2014 01 23).  

Atsižvelgiant į šiuos duomenis ir integracijos problematiką, apimančią 

užsieniečių darbą, socialinės atskirties vienas iš rodiklių turėtų vertinti migrantų 

darbo sąlygas, apimant diskriminaciją patenkant į darbo rinką, struktūrinius 

veiksnius: visuomenės nuostatas (darbdavių ir bendradarbių), darbo aplinką, 

išnaudojimo atvejus ir kitus aspektus.  

Ekspertai pažymi papildomų paslaugų, kurių šiuo metu neteikia NVO, 

įgyvendinančios migrantų integracijos programas, – nėra veiklų, skirtų migrantų 

vaikams. Būtent vaikų, atvykusių šeimos susijungimo pagrindu, integracija, kaip parodė 

ir kokybinis tyrimas, turi būti atskira integracijos sritis, kuriai būtinos specialios 

priemonės. Vaikai, augdami tikslo šalyje ir susiduriantys su integracijos problemomis, 

tikėtina gali patekti į socialinės atskirties rizikos grupę ir patirti papildomus integracijos 

barjerus ateityje. 

Vienas iš socialinės atskirties vertinimo rodiklių turėtų būti orientuotas į vaikų 

integraciją, naudojant kiekybinius ir kokybinius tyrimus.  

 

 Migrantų organizavimosi ir atstovavimo mechanizmų vertinimas 

 

Analizuojant socialinius tarpasmeninius ryšius svarbūs mikro lygmens veiksniai, 

darantys įtaką socialinių ryšių turiniui (būtent migracinis pagrindas yra vienas pirminių 

socialinių ryšių užmezgimo ir plėtojimo pagrindų). Dažniau, ypatingai pirminėje 

imigracijos fazėje, socialiniai ryšiai plėtojami kitų užsieniečių tarpe, jau gyvenančių ar 

naujai atvykstančių į Lietuvą.  Šiuo atveju migraciją apsprendę veiksniai įtakos neturi. 

Tai galima paaiškinti socialinėmis migracijos teorijomis, kuomet migracinė patirtis yra 

vienas pirminių socialinių ryšių formavimosi pagrindų. 

Būtent socialiniai ryšiai, prasidedantys mikro lygmenyje, net prieš migracinėje 

situacijoje, vėliau tikslo šalyje plėtojasi makro lygmenyje ir perauga, sėkmingos 

integracijos atveju, į mezo lygmenį, t.y. formalius institucionalizuotus migrantų tinklus. 
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Formalūs institucionalizuoti migrantų tinklai yra tolesnės integracijos pagrindas. 

Visi migrantai, išsprendę pagrindinę ir pirminę integracijos problematiką (NVO  

teikiamas aktualiausių paslaugų tik atvykus paketas) susiduria su gilesnės integracijos ir 

atstovavimo mechanizmo poreikiu, kuris galimas per migrantų organizacijas.  

Kaip parodė tyrimas, naujai atvykusių migrantų organizavimas Lietuvoje yra 

vangus, o kelios naujos organizacijos kuriasi etniniu ir kultūriniu pagrindu (Arabų, 

Afrikiečių bendruomenės). Tą patvirtina ir ekspertai bei arabų ir afrikiečių 

bendruomenių kūrimosi pavyzdys: 

“Pradėjome kurti afrikiečių bendruomenę. Aš buvau tarybos narys, nes Afrikos 

šiaurėje yra arabiškos šalys ir jie norėjo pritraukti į bendruomenę ir arabų. Turime 

Maroką, Tunisą ir Egiptą. Buvo keli žmonės iš Alžyro. Ir tuo metu aplikavome pirmą 

projektą, multikultūrinį centrą, ir laimėjome. Vėliau pradėjau galvoti apie arabų 

bendruomenę, kadangi afrikiečiai ir arabai yra per daug skirtingi. Kaip rusai ir 

lietuviai. Pirmas dalykas ko mes norėjome, tai mečetė, nes Vilniuje nėra. Turime tik 

centrą, bet nėra mečetės. Tad įsteigiau arabų bendruomenę legaliai ir oficialiai. NVO.  

Asociacija. Afrikiečių bendruomenė turi problemų, nes neturi prezidento ir norėjo, kad 

juo tapčiau aš, tačiau aš noriu kuo daugiau dėmesio skirti, arabų bendruomenei” 

(Ekspertas Nr. 5, 2014 03 24).  

Bene vienintelį migrantų organizacijų vykdomos veiklos pavyzdį, kurį įgyvendino 

afrikiečių bendruomenė, pateikia ekspertas. Šis pavyzdys patvirtina, jog integracijos 

procesas yra dvikryptis, būtina interakcija su daugumos visuomenėmis, švietimas ir 

tolerancijos skatinimas, kurio sėkmė žymiai išauga per asmenines patirtis ir kontaktus: 

„Multikultūrinis centras buvo labai sėkmingas, jis buvo susijęs su mokyklomis. 

Afrikiečiai pasiėmė instrumentus , ėjo į mokyklas aplink Vilnių ir į senelių amus, ten 

grodavo šokdavo ir bendraudavo su vaikais. Ir tai buvo labai pavykęs reikalas, nes 

gavome daug noro iš mokyklų, kad atvyktume. Ir norėtume vėl tai daryti. Bet tik tada 

kai turėsime prezidentą ir išspręsime vidines problemas. Mes turėjome stabilią 

organizacija, bet dabar ne. Bet pamažu tvarkomės, mokomės iš klaidų. Tikiuosi tada 

galėsime aplikuoti,  nes idėja labai gera. Nes vaikai turi žinoti, kad kiti žmonės gyvena 

čia” (Ekspertas Nr. 5, 2014 03 24).  

Todėl atsižvelgiant į esamą situaciją, migrantų organizavimas į formalius tinklus 

turėtų būti skatinimas, sukuriant atstovavimo mechanizmus ir užtikrinant tolesnę 
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integracija. Atsižvelgiant į ekspertų įžvalgas, pirmiausiai turėtų būti skatinamas 

migrantų dalyvavimas veiklose, susijusiose su savo interesų atstovavimu, socialinių 

ryšių plėtojimu ir patirtimi integracijos srityje. Migrantų savanorystė galėtų būti kaip 

pirminis žingsnis, skatinantis šios grupės organizavimąsi ir nereikalaujantis didesnių 

investicijų bei visapusiškai naudingas. Tokių pavyzdžių pateikia ekspertai: 

„Va beje praktiką atliko, aš buvau pasiėmusi afrikiečius praktiką atlikti, ir Carite 

daugiau jų atliko, jie socialinį darbą studijuoja ar ką, bet čia jau Riomery” (Ekspertas 

Nr. 7, 2014 02 03). 

Užsieniečių įkurtų organizacijų poreikį ir naudą pagrindžia dauguma ekspertų, 

daugiausiai per paslaugų teikimą, geresnį situacijos ir problematikos išmanymą bei 

sklandesnį atstovavimo mechanizmą: 

„Taip! Tegul kuria, nes pirmiausias dalykas tai bus jų savarankiškumas, antras 

dalykas, kad tarkim jie galės patys sau teikti paslaugas, kurios yra naudingiausios. 

Kitas dalykas, kad vis tiek žmonės žino geriau, ko jiems reikia, ko nereikia žinai ir kaip 

jie jaučiasi“ (Ekspertas Nr. 9, 2014 01 23). 

Bendruomenių kūrimasis, kuris dabar fragmentiškai vyksta etniniu pagrindu, turėtų 

apjungti ne konkrečios kilmės užsieniečius, bet asmenis su migracine patirtimi apskritai. 

Tą patvirtina ir ekspertai. Tokios organizacijos galėtų ne tik atstovauti migrantų teises, 

bet ir užtikrinti integracijos proceso tęstinumą: 

„Nes tarkim irgi neturi būti taip kad rusai su rusais, kinai su kinais ir t.t. <..> net 

nežinau, būtų migrantų sukurtas centras, man atrodo kad iš tikrųjų būtų aktyvesnis, nes 

tada prisijungtų tų pačių bendruomenių atstovų iš išorės, ne tik migrantai. Ir jie galėtų 

padėti žinai ir finansiškai ir jie galėtų kartu ir verslą kažkokį kurti ir būtų daugiau 

galbūt kažkokių tai susitikimų. Įmonės turi vis tiek daugiau ryšių. <...> bendruomenės 

aš nesuprantu jų logikos, kodėl jie nenori tarkim bendrauti visai kitame lygyje, ne tik 

dainuoti ir šokti žinai. O jeigu tarkim  ir patys migrantai aktyviai, o ypač bendruomenių 

atstovai aktyviai atstovautų tarkim savo teises, kartu dar su jais sakytų: „Vot mes turim 

tokią idėją, jūs mums padėkit ir mes jums kuo nors padėsim.“ Tai visai kitaip būtų, bet 

aišku čia turi būti, supranti dalyvauti labai aktyvūs žmonės, juos dar  reikia surasti, 

kurie norėtų“ (Ekspertas Nr. 9, 2014 01 23).  

Todėl, atsižvelgiant į empirinio tyrimo duomenis ir integracijos problematiką, 

galima teigti, jog vienas iš integracijos politikos rodiklių turėtų apimti migrantų 
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organizavimosi vertinimą (įkurtos organizacijos, vykdomos veiklos ir rezultatų 

vertinimas) ir šių organizacijų įtraukimas į integracijos politikos formavimą bei 

įgyvendinimą.  
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TŠP INTEGRACIJOS RODIKLIAI, ATSIŽVELGIANTĮ Į VISUOMENĖS 

NUOSTATŲ, ŽINIAKSLAIDOS IR TŠP TEISINIO STATUSO 

MONITORIONGĄ 

 

Pristatomas migrantų integracijos politikos vertinimo rodiklių sąvadas sudarytas 

remiantis projekto „TREČIŲJŲ ŠALIŲ PILIEČIŲ INTEGRACIJOS TRAJEKTORIJOS  

IR VERTINIMO MECHANIZMAI“ (pagal Europos fondo trečiųjų šalių piliečių 

integracijai 2012 m. metinę programą) tyrimų rezultatais.  

 

Visuomenės nuostatų monitoringo rodikliai 

Analizės aspektai, reikalingi 

pagrindinėms migrantų 

integracijos sritims įvertinti 

Rodikliai, reikalingi įvertinti esamą situaciją, nustatyti 

tendencijas ir įvertinti įgyvendinamų politikos tikslų pažangą 

Rodikliai Duomenų šaltiniai 

Tikslinės grupės 

pažeidžiamumas: darbo santykiai 

Visuomenės nuostatos bendradarbių, 

priklausančių skirtingoms imigrantų 

grupėms, atžvilgiu. 

Visuomenės nuostatų 

tyrimai (nuostatų stebėsena) 

Tikslinės grupės 

pažeidžiamumas: teisinis statusas, 

smurtas ir nuostatos 

Visuomenės nuostatos skirtingų 

imigrantų grupių atžvilgiu 

Visuomenės nuostatų 

tyrimai (nuostatų stebėsena) 

Socialiniai veikėjai, darantys 

įtaką imigracijos ir integracijos 

politikos kūrimui ir 

įgyvendinimui 

Valstybinės institucijos; darbdaviai; 

migrantai (migrantų bendruomenės); 

žiniasklaida 

Visuomenės nuostatų 

tyrimai ir žiniasklaidos 

stebėsena   

 

Žiniasklaidos monitoringo rodikliai  

 
Analizės aspektai, reikalingi 

pagrindinėms migrantų 

integracijos sritims įvertinti 

Rodikliai, reikalingi įvertinti esamą situaciją, nustatyti 

tendencijas ir įvertinti įgyvendinamų politikos tikslų pažangą 

Rodikliai Duomenų šaltiniai 

Socialiniai veikėjai, darantys 

įtaką, imigracijos ir integracijos 

politikos kūrimui ir 

įgyvendinimui 

Žiniasklaida, migrantų „balsas“ 

masinėse informavimo priemonėse, 

migrantų problemų aptarimas 

žiniasklaidoje, kt. 

Žiniasklaidos (televizija, 

radijas, internetinė spauda, 

kt.)  ir visuomenės nuostatų 

stebėsena ir analizė; 

Socialiniai veikėjai, darantys 

įtaką imigracijos ir integracijos 

politikos kūrimui ir 

įgyvendinimui  

Valstybinių institucijų, darbdavių,  

migrantų (migrantų bendruomenių) 

atstovų, politikų, migracijos ekspertų  

„balsas“ (pasisakymai, nuomonių, 

nuostatų atspindėjimas) 

žiniasklaidoje 

Žiniasklaidos diskurso 

imigracijos tema stebėsena ir 

analizė; 

Socialiniai veikėjai, darantys 

įtaką visuomenės nuostatų 

imigracijos ir integracijos 

politikos bei atskirų imigrantų 

grupių atžvilgiu, formavimui 

Žiniasklaidos diskurso imigracijos 

tematika formavimas (konstravimas, 

tam tikrų grupių, atstovų nuostatų, 

nuomonių atspindėjimas) 

Žiniasklaidos diskurso 

imigracijos tema stebėsena ir 

iškonstravimas, visuomenės 

nuostatų tyrimai (nuostatų 

stebėsena). 
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Teisinės padėties monitoringo rodikliai 

 

ŽMOGAUS TEISĖS IR DISKRIMINACIJA / PILIETINĖS IR POLITINĖS TEISĖS 

 
Analizės aspektai, reikalingi 

pagrindinėms migrantų 

integracijos sritims įvertinti 

Rodikliai, reikalingi įvertinti esamą situaciją, nustatyti 

tendencijas ir įvertinti įgyvendinamų politikos tikslų pažangą 

Rodikliai Duomenų šaltiniai 

Tikslinės grupės pažeidžiamumas 

– teisinis statusas 

Pagrindinės žmogaus teisių 

problemos Lietuvoje gyvenančių 

migrantų atžvilgiu; teisės aktų, 

reglamentuojančių užsieniečių teisinę 

padėtį skaičius; teisės aktų, 

reglamentuojančių įvairias gyvenimo 

sritis, pokyčiai įtraukiant TŠP teises; 

TŠP teisių skirtumai atsižvelgiant į 

turimo leidimo gyventi Lietuvoje rūšį; 

Diskriminacinių nuostatų 

nacionaliniuose teisės aktuose 

skaičius; ES teisinio reglamentavimo 

perkėlimas į nacionalinę teisę 

Esamai situacijai įvertinti 

Įstatymų ir kitų 

nacionalinių teisės aktų 

analizė; Tarptautinių ir 

nacionalinių teisės aktų 

lyginamoji analizė; ES 

teisės perkėlimo į 

nacionalinę teisę analizė; 

specialūs tyrimai, 

apklausos, ekspertų interviu 

Politikos pažangai įvertinti 

Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės programos ir 

kitų strateginių dokumentų 

analizė; Lietuvos 

Respublikos Vidaus reikalų 

bei Socialinės apsaugos ir 

darbo ministerijų 

strateginių planų analizė. 

Migracijos politikos gairių 

įgyvendinimo analizė; 

Politinių partijų programų 

analizė 

Natūralizacija – pilietybės įgijimo 

galimybės  

Reikalavimai natūralizacijai; 

Užsieniečių, kuriems suteikta 

Lietuvos pilietybė bendra tvarka 

skaičius per metus; Užsieniečių, 

kuriems suteikta pilietybė išimties 

tvarka skaičius per metus; 

Natūralizuotų užsieniečių struktūra 

(kilmės šalis, lytis, amžius, atvykimo į 

Lietuvą pagrindas) 

Esamai situacijai įvertinti 

Įstatymų ir kitų 

nacionalinių teisės aktų 

analizė; Statistinių 

duomenų analizė  

 

 

EKONOMINĖS IR SOCIALINĖS TEISĖS 

 
Analizės aspektai, reikalingi 

pagrindinėms migrantų 

integracijos sritims įvertinti 

Rodikliai, reikalingi įvertinti esamą situaciją, nustatyti 

tendencijas ir įvertinti įgyvendinamų politikos tikslų pažangą 

Rodikliai Duomenų šaltiniai 

Būstas Galimybė gauti valstybės paramą 

būstui (parama būsto renovacijai; 

socialinis būstas; kompensacijos už 

komunalines paslaugas ir pan.) 

Atitinkamų nacionalinių 

teisės aktų analizė 

 

 


