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S A N T R A U K A :  Straipsnio tikslas – remiantis teoriniais darbo jėgos imigracijos reguliavi-
mo modeliais įvertinti Lietuvos darbo jėgos migracijos strategiją. Galimybė pasiekti strate-
ginius Lietuvos darbo jėgos imigracijos politikos tikslus yra ribota, nes nėra jų įgyvendini-
mą užtikrinančių nuoseklių darbo migrantų priėmimo programų, aiškių atrankos metodų ir 
kriterijų, o nuolat besikeičiantis ir vis sudėtingesnis teisinis reguliavimas yra nepakankamai 
efektyvus. Lietuvoje dominuoja darbdavių intereso atrankos modelis, tačiau galima išskirti 
atskirus darbuotojų trūkumo ir žmogiškojo kapitalo atrankos modelių bruožus. Taikomi dar-
bo migrantų atrankos metodai yra painūs ir nelankstūs, todėl neleidžia operatyviai reaguoti į 
darbo rinkos poreikius, įdarbinimą apsunkina ilgos biurokratinės procedūros ir nenumatoma 
efektyvių darbo migrantų apsaugos mechanizmų. Bendros Europos Sąjungos migracijos po-
litikos formavimas yra vienas pagrindinių išorinių veiksnių liberalizuojant darbo migrantų 
atvykimo sąlygas ir užtikrinant jų teises Lietuvoje.

P a g r i n d i n i a i  ž o d ž i a i :  darbo migrantų priėmimo programos, darbo migrantų teisės ir 
pažeidžiamumas, Lietuvos darbo jėgos imigracijos politika, europeizacija.

Įvadas

Darbo jėgos migracija yra neatsiejama ekonominių globalizacijos procesų 
dalis. Politikams supratus, jog nacionalinių valstybių siekis kontroliuoti dar-
bo migrantų srautus be tarptautinio bendradarbiavimo ir sistemingos migrantų 
atrankos nepasiteisina, Europos Sąjungos (ES) lygiu stiprinant bendrą teisinį 
reguliavimą yra siekiama sukurti bendrą europinį imigracijos problemos spren-
dimą. Tačiau imigracijos politikos suderinimas ES susiduria su stipria nacio-
nalinių valstybių ir jų interesų priešprieša (Ross 2013; Joppke 1996; Weiner 
1996), o sprendžiant dėl darbo migrantų priėmimo, jų naudingumo šalies eko-
nomikai, įtakos turi ne tik globalus bei europinis, bet ir nacionalinis bei vietinis 
kontekstas. 

Straipsnio tikslas – remiantis teoriniais darbo jėgos imigracijos reguliavimo 
modeliais ir sudaryta jų analizės schema, įvertinti Lietuvos darbo jėgos 
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imigracijos politikos strategiją. Straipsnyje darbo jėgos imigracijos politikos 
strategija suprantama kaip ilgalaikių darbo jėgos imigracijos politikos tikslų 
įgyvendinimas, apimantis darbo migrantų atrankos modelius, priėmimo 
programas ir jose apibrėžtus darbuotojų atrankos metodus bei kintamuosius 
(įtraukiant atvykimo, buvimo šalyje bei išvykimo ir teisių, suteikiamų darbo 
migrantams, reguliavimą).

Siekiant išsikelto tikslo, pirmoje straipsnio dalyje apžvelgiami teoriniai ir 
praktiniai skirtingose šalyse taikomi darbo jėgos imigracijos reguliavimo mo-
deliai (vykdomos priėmimo programos, atvykimo kontrolės metodai ir priemo-
nės) bei darbo migrantų teisių apsaugos ir pažeidžiamumo problemos, nulemtos 
migrantų teisinio statuso. Remiantis teoriniu darbo jėgos imigracijos regulia-
vimo modeliu, antroje straipsnio dalyje analizuojama Lietuvos darbo jėgos 
imigracijos politika. Aptariant šalyje taikomą reguliavimo modelį įvertinama 
jo daroma įtaka darbo migrantų pažeidžiamumo rizikai bei išskiriamas europei-
zacijos, kaip išorinio veiksnio, poveikis.

Lietuvoje pirmieji strateginės politikos dokumentai darbo jėgos imigracijos 
srityje buvo priimti 2007–2008 m.: Ekonominės migracijos reguliavimo stra-
tegija (EMRS, LR Vyriausybė 2007) ir Imigracijos politikos gairės (IMG, LR 
Vyriausybė 2008). Vis dėlto šių dokumentų įgyvendinimas neatspindėjo stra-
teginio ir ilgalaikio požiūrio į darbo jėgos imigracijos politikos formavimą – 
iškelti strateginiai tikslai buvo tik fragmentiškai įgyvendinami keičiant teisinį 
atvykimo reguliavimą, stokojama įgyvendinimo planų ir priemonių. Ši situacija 
lėmė vis sudėtingesnį darbo migrantų atvykimo reguliavimą, o nuolat keičiami 
ir papildomi reikalavimai apsunkino šių teisinių nuostatų praktinį įgyvendini-
mą. 2014 m. priimtos Migracijos politikos gairės (MPG, LR Vyriausybė 2014) 
yra naujas rimtas Vyriausybės indėlis formuojant ilgalaikę ir kryptingą migraci-
jos politiką Lietuvoje, tačiau iškeltų strateginių tikslų įgyvendinimas priklauso 
nuo politinės valios ir pasirinktų priemonių.

Darbo jėgos imigracijos (politikos) tendencijos

Jungtinių Tautų Organizacijos (JTO) ir Ekonominio bendradarbiavimo ir 
plėtros organizacijos (EBPO) duomenimis, 2013 m. pasaulyje buvo 232 mln. 
tarptautinių migrantų, iš kurių 72 mln. gyveno Europoje (World Migration 
in Figures 2013). Tarptautinės migracijos organizacijos (TMO) duomenimis, 
44 proc. migrantų buvo žemos kvalifi kacijos (IOM 2013: 68), tačiau kvalifi -
kuotų migrantų skaičius auga ir 2011 m. EBPO priklausančiose šalyse siekė 
27 mln., iš kurių 30 proc. sudaro aukštos kvalifi kacijos darbuotojai (World Mi-
gration in Figures 2013: 3). Jau prieš keletą dešimtmečių teigta, jog Europos 
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ekonomikai persiorientuojant nuo gamybos į paslaugų sektorių su laiku reikės 
vis didesnių darbo migrantų išteklių, taip pat aukštos kvalifi kacijos, dėl kurių 
šalys varžysis pasauliniu lygiu (Piore 1979; Portes 1997).

Tradicinės priimančiosios valstybės (JAV, Kanada, Australija ir Naujoji 
Zelandija) nuo XX  a. antrosios pusės plačiai taiko ir nuosekliai vykdo selek-
tyvią darbo jėgos imigracijos politiką – darbo migrantų priėmimo programas, 
kurios tapo priemonėmis šios srities politikai sėkmingai įgyvendinti (Papade-
metriou ir O’Neil 2004; Schiff 2004; Martin 2003, 2006). Europos akademi-
niame bei politiniame diskurse darbo migrantų priėmimo programos dažniau 
yra vertinamos neigiamai ir įvardijamos kaip nepasiekusios tikslų (Vokietijoje 
1955–1973 m. įgyvendintos dvišalės Gastarbeiter programos, 1942–1964 m. 
dvišalių susitarimų tarp JAV ir Meksikos pagrindu veikusi Bracero programa), 
nes dauguma laikinųjų darbo migrantų pasibaigus darbui neišvyko (Castles 
1986, 2004; Martin ir Teitelbaum 2001). Ruhsas (2003) teigia, jog pirmosios 
darbo migrantų priėmimo programos turėjo neigiamos įtakos darbo rinkos 
segmentacijai, nes tam tikros darbo vietos ar užimtumo sektoriai (dažniausiai 
veiklos, apibūdinamos kaip purvinos, pavojingos ir alinančios; angl. „3D“ – 
dirty, dangerous and demanding / diffi cult) tapo išimtinai užpildomi migrantų 
ir vengiami vietinių darbuotojų, todėl migrantų poreikis šiuose sektoriuose 
yra nebe laikinas, bet nuolatinis (Castles 2006: 760).

Praėjusio dešimtmečio viduryje darbdaviai, nacionalinio lygmens poli-
tikai vėl ėmėsi aktyviau formuoti darbo migrantų priėmimo sistemas (sezo-
ninių ir laikinųjų priėmimo programų įgyvendinimas, neteisėtų migrantų le-
galizavimo programos) (Castles 2006). Kitaip nei tradicinės priimančiosios 
valstybės, dauguma Europos šalių taiko fragmentiškas politikos priemones: 
darbo migrantams atrinkti pristatomos atskiros programos kiekvienam už-
imtumo sektoriui ar darbuotojų grupei. Jungtinė Karalystė kol kas vienintelė 
Europos valstybė, kuri 2008 m. pristatė taškais pagrįstą imigracijos sistemą 
(plačiau apie šios politikos pasirinkimo priežastis ir sukurtos sistemos ana-
lizę žr.: Brau 2011; Murray 2011). Švedijoje 2008 m. priimtas naujas įstaty-
mas panaikino darbo rinkos testus ir pristatė ne selektyvumu, o darbo rinkos 
poreikiais grįstą darbo migrantų priėmimą (darbdaviai atsirenka darbo mi-
grantus). Ši sistema vertinama kaip viena atviriausių pasaulyje (Emilsson 
2014; Emilsson et al. 2014).

Migracijos klausimai ilgą laiką ES buvo kiekvienos valstybės kompetencija 
ir tik Amsterdamo sutartis (1997) padėjo idėjinius pamatus bendroms šalių 
narių pozicijoms migracijos politikoje. Lisabonos sutartyje (2009) nurodoma, 
jog imigracijos politika valstybėse narėse turėtų būti reglamentuojama 
vadovaujantis solidarumo ir teisingo atsakomybės pasidalijimo principu, 
įskaitant fi nansavimą (Europos Sąjungos ofi cialusis leidinys 2012: 80 str.). 
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Europeizacija lemia, kad nacionalinės migracijos politikos formavimo 
procesas turi būti derinamas su ES bendros politikos principais bei teisinėmis 
normomis. Paprastai pokyčiai vyksta dviem būdais: keičiant valdymo modelius 
ir politikos strategijas savanoriškai (ES bendros migracijos politikos principai 
bei bruožai tampa valstybių nacionalinės politikos formavimo logika – procesas 
iš viršaus į apačią) arba keičiant teisinę bei institucinę sistemas (priimant ES 
teisines normas į nacionalinę teisinę sistemą valstybių teisiniai dokumentai 
yra vienodinami, todėl valstybių teisinės sistemos supanašėja) (plačiau žr.: 
Thielemann 2001; Cavasola 2012; Romaniszyn 2003; Doomernik ir Jandl 
2008; Fischer 2012). Apibendrinant galima išskirti šias bendros ES migracijos 
politikos kompetencijos sritis: teisėta migracija, migrantų integracija, kova su 
neteisėta migracija ir susitarimas dėl readmisijos.

Darbo jėgos imigracijos reguliavimo modeliai: analizės 
schema 

Ruhsas (2008: 403) teigia, jog nacionalinė valstybė, formuodama darbo jė-
gos imigracijos politiką, turi priimti esminius sprendimus, kaip reguliuoti: 1) 
priimamų migrantų skaičių; 2) migrantų atranką; 3) priimtų migrantų teises. 
Praktikoje debatai dėl šių trijų elementų įtraukia itin platų ekonominių, sociali-
nių, teisinių, moralinių ir politinių argumentų spektrą.

Šiame straipsnyje pristatoma autorės parengta darbo jėgos imigracijos regu-
liavimo modelių teorinės analizės schema, kurioje aptariami darbo jėgos imi-
gracijos politikos modeliai, priėmimo programų tipai ir atvykimo kontrolės me-
todai (1 lentelė). Valstybių taikomos darbuotojų priėmimo programos paprastai 
yra skirtos konkrečiai migrantų grupei bei apibrėžia atvykimo ir buvimo teisinį 
reguliavimą. Analizės schema parengta remiantis teorine literatūra bei valstybių 
vykdomos darbo jėgos imigracijos politikos praktika.
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Darbo 
migrantų 
atrankos 
modeliai

Darbo 
migrantų 
priėmimo 
programos

Atvykimo 
kontrolės 
metodai

Atrankos 
kintamieji

Migrantų 
tipas Dažniausios sąlygos

Darb-
davių 
intereso

Darbo
leidimai

Kvotos;
dvišaliai 
susitarimai; 
darbo rinkos 
testai; 
darbo sutartys 

Migrantų 
skaičius; kilmės 
valstybė; 
kvalifi kacija; 
patirtis; 
įgūdžiai; 
pramonės šaka

Pasirašan-
tys darbo 
sutartį; 
kvalifi kuoti

Turima darbo sutartis prieš 
atvykimą; negalima pakeis-
ti darbdavio ir darbo vietos; 
darbdavys atsakingas už mi-
granto išsiuntimą (kartais – 
užstatas); negalimas šeimos 
susijungimas;
ribotas buvimo laikas; nustaty-
ti darbo standartai 

Komandi-
ruojami 
darbuo-
tojai

Sutartis tarp 
darbdavių 
(įmonių); 
įdarbinimo 
laikotarpis

Atrenkama 
pagal darbdavio 
(įmonės) 
poreikius

Koman-
diruojami 
darbuotojai

Nustatyti darbo standartai; 
negalimas darbdavio keitimas

Dar-
buotojų 
trūkumo

Sezoninės 
žemės ūkio   
programos

Kvotos;
dvišaliai 
susitarimai;
darbo rinkos 
testai

Migrantų 
skaičius; 
kilmės valstybė; 
amžius, 
išsilavinimas;
tarpininkavimo 
agentūros

Sezoniniai 
darbuotojai

Nustatytas darbo užmokesčio 
standartas; apgyvendinimas; 
sveikatos draudimas; grįžimas 
pasibaigus sezonui; negalimas 
šeimos susijungimas; negali-
mas statuso keitimas

Jaunimo ar 
studentų 
programos 

Aukštos 
kvalifi -
kacijos; 
kvalifi kuoti 

Negalimas atleidimas anks-
čiau laiko; numatytas darbo 
užmokesčio standartas; nega-
lima keisti darbdavio

Trūkstamų 
profesijų 
sąrašas

Kvalifi kacija; 
profesija; 
darbo rinkos 
testai; darbo 
sutartis

Profesija; 
kvalifi kacija; 
pramonės šaka; 
išsilavinimas; 
patirtis

Aukštos 
kvalifi -
kacijos

Galimas statuso keitimas iš 
laikinojo į nuolatinį; galimas 
šeimos susijungimas 

Žmo-
giškojo 
kapitalo

Taškų 
sistema

Migranto 
savybės 

Išsilavinimas; 
patirtis; kalbos 
žinios; amžius; 
šeiminė padėtis 
(retai)

Aukštos 
kvalifi -
kacijos

Negalimas atleidimas anks-
čiau laiko; numatytas darbo 
užmokesčio standartas; nega-
lima keisti darbdavio

Specia-
liosios 
programos

Kvalifi kacija; 
darbo rinkos 
testai; darbo 
sutartis 

Profesija; 
kvalifi kacija; 
pramonės šaka; 
išsilavinimas; 
patirtis; kalbos 
žinios; amžius; 
šeiminė padėtis 
(retai); 

Nekvali-
fi kuoti 

Negalimas šeimos 
susijungimas;
ribotas laikas; negalimas 
statuso keitimas

Be 
modelio

Darbo ir 
atostogų 
programos

Dvišaliai 
susitarimai; 
kvotos 

Migrantų 
skaičius; 
kilmės valstybė; 
amžius

Minimali išmoka; patvirtin-
tos praktikos vietos; ribotas 
laikotarpis; apgyvendinimas; 
grįžimas pasibaigus sutarčiai; 
negalimas statuso keitimas iš 
laikino į nuolatinį; negalimas 
šeimos susijungimas

Profesinių 
prakti-
kantų ar 
stažuotojų

Dvišaliai 
susitarimai 

Kilmės valstybė; 
pramonės šaka; 
ankstesnė patir-
tis; amžius 

Sudaryta autorės

1 lentelė. Darbo jėgos imigracijos reguliavimo metodai
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Nustatyti darbo migrantų priėmimo mechanizmai ir kriterijai įvardijami kaip 
migrantų atrankos modeliai, kurie yra sudėtinė darbo jėgos imigracijos politikos 
dalis. Papademetriou ir O’Neilas (2004: 9), Niessenas ir Schibelas (2007: 50–
51) išskiria šiuos darbo migrantų atrankos modelius (kurie praktikoje iš dalies 
sutampa): 1) darbdavių intereso modelis, kai svarbesnė dabartinė, o ne būsimoji 
padėtis užimtumo srityje; priimami darbo migrantai, turintys konkrečią darbo 
vietą registruotoje įmonėje; 2) darbuotojų trūkumo modelis: priimami darbuoto-
jai, turintys atitinkamą kvalifi kaciją dirbti konkrečiame darbo rinkos sektoriuje, 
kurį nurodė valstybė; 3) žmogiškojo kapitalo modelis, kai būsimieji imigrantai 
vertinami pagal asmenines savybes ir atrenkami. Šiems modeliams įgyvendinti 
formuojamos darbo migrantų priėmimo programos, kuriose numatomi atrankos 
metodai ir kriterijai. Politikos tikslas rengiant priėmimo programas beveik vi-
suomet yra patenkinti darbo rinkos poreikius, t. y. užpildyti sektorių, kuriame 
trūksta darbo jėgos. Išskiriami ir kai kurie tiksliniai siekiai: sumažinti neteisė-
tą imigraciją, išlaikyti buvusius kolonialinius, politinius, kultūrinius valstybių 
ryšius, migrantų mokymasis (rengiamos praktikantų ar stažuotojų, jaunimo ar 
studentų mainų, darbo atostogų programos, kurių pagrindinis tikslas – migrantų 
mokymasis ir praktikos įgijimas, tačiau neretai praktikoje darbdavių pasitel-
kiamos šių programų dalyvius įdarbinant už mažesnį darbo užmokestį (pvz., 
Japonijoje, Pietų Korėjoje) (Abella 2006: 26–27).

Darbo migrantų priėmimo programos paremtos įvairiais atvykimo kontrolės 
metodais ir atrankos kintamaisiais, atsižvelgiant į tikslus. Šiose programose pa-
prastai yra nurodoma tikslinė migrantų grupė (pvz., pasienio ruožo gyventojai, 
sezoniniai darbuotojai, stažuotojai ir kt.), atvykimo laikotarpis (trumpalaikė ar 
ilgalaikė darbo migracija), darbuotojams keliami kvalifi kacijos ir išsilavinimo 
reikalavimai, migrantų amžius, darbo rinkos sektorius, į kurį priimami atvyks-
tantys darbuotojai. Toliau kiekvienas iš šių atrankos kintamųjų aptariami kartu su 
atvykimo kontrolės metodais, kurie gali būti: kvotos; dvišaliai (rečiau – daugiaša-
liai) susitarimai; darbo rinkos testai; darbo sutartys; migranto savybės. Kai kurie 
atrankos metodai sutampa su kintamaisiais (pvz., kvalifi kacija ar amžius).

Atranką ir įdarbinimą vykdančios institucijos skiriasi pagal pasirinktą strate-
giją. Migrantų įdarbinimą konkrečioje darbo vietoje ir jų pasirinkimą paprastai 
vykdo patys darbdaviai. Kitais atvejais – viešosios institucijos, Australijoje ir 
Naujojoje Zelandijoje nevyriausybinis sektorius taip pat įtrauktas į migrantų at-
ranką pagal nustatytus kriterijus. Martinas (2006: 2) teigia, jog dabartinė tenden-
cija išsivysčiusiose šalyse yra suteikti daugiau galios darbdaviams (formuojant 
atrankos programas ir kriterijus), o valstybė minimaliai įsitraukia į priežiūrą.

Pagal darbdavių intereso modelį darbuotojas atvyksta į konkrečią darbo 
vietą, o pagrindinį vaidmenį vykdant atranką vaidina darbdaviai. Šiuo atveju 
nėra kuriamos konkrečios atrankos programos, o atranka atliekama išduodant 
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darbo leidimus. Valstybės vaidmuo yra nustatyti darbo migrantų atvykimo teisi-
nį reguliavimą, apibrėžti darbdavių galias, kontrolės ir vietinės darbo rinkos ap-
saugos mechanizmus (darbo rinkos testai). Komandiruojamų darbuotojų įdar-
binimas taip pat priskiriamas prie darbdavių intereso modelio, kai tenkinamas 
darbuotojų trūkumas sudarant sutartis tarp įmonių ir įdarbinant bei perkeliant 
darbuotojus konkrečiam laikotarpiui. Šis modelis leidžia greitai reaguoti į darbo 
rinkos poreikius. Sistema veikia efektyviai, nes sumažina biurokratines proce-
dūras ir laiko sąnaudas.

Pagal darbdavių intereso modelį darbo migrantas dirba konkrečioje darbo 
vietoje, tai leidžia vyriausybei kontroliuoti ir stebėti darbo sąlygas bei apsaugoti 
vietinę darbo rinką. Pagal šį modelį migranto įdarbinimas leidžiamas, tik jei nėra 
tinkamo vietinio darbuotojo, taip pat nustatomi darbo užmokesčio dempingo sau-
gikliai. Siekiant kontroliuoti darbo migrantų skaičių gali būti nustatomos kvotos.

Šis modelis sulaukia daug kritikos dėl galimo darbdavių piktnaudžiavimo 
siekiant įdarbinti reikiamus specialistus už mažesnį darbo užmokestį. Nustato-
mi darbo rinkos saugikliai apsunkina ir pailgina įdarbinimo procedūras. Be to, 
šiam modeliui būdinga didelė darbo migrantų išnaudojimo rizika – migrantai 
turi teisę dirbti tik konkrečioje darbo vietoje, todėl darbo teisių apsauga tampa 
sudėtinga (nutraukus darbo sutartį, migrantas privalo išvykti iš šalies ir neretai 
neturi galimybių apginti savo teisių). Be to, darbdavių pageidaujamas darbo 
migrantų skaičius ne visuomet atitinka ekonominius šalies interesus ir neretai 
šis modelis yra darbdavių lobizmo instrumentas (Ruhs 2005: 6).

Darbuotojų atrankos modeliui praktiškai įgyvendinti reikalingos nuoseklios 
priėmimo programos, o atrankos metodai ir kintamieji priklauso nuo programos 
tikslų, tačiau ekonominiai valstybės interesai turėtų būti esminis veiksnys. Mi-
grantai atrenkami pagal vyriausybės nurodytus darbo rinkos sektorius, kuriuose 
trūksta darbo jėgos (dažniausiai kuriamos sezoninės žemės ūkio programos), 
arba pagal parengtus darbo rinkoje trūkstamų specialistų sąrašus, dažnai ne-
taikant darbo rinkos testų. Kita vertus, pagal šias programas dažnai taikomos 
griežtos ir nelanksčios darbo sąlygos, o konkrečių trūkstamų profesijų sąrašas 
turi būti nuolat atnaujinamas bei atitikti darbo rinkos poreikius.

Taikant šį modelį migrantai turi galimybę patys susirasti darbo vietą ir įsidar-
binti, tačiau jų priėmimas paprastai siejamas tik su laikinuoju darbu (apykaitinė 
ar laikinoji darbo jėgos imigracija). Dažniausiai šioms programoms taikomi at-
rankos kriterijai yra migrantų išsilavinimas ir (ar) kvalifi kacija, o atrankos me-
todai – dvišaliai susitarimai25, rečiau – daugiašaliai susitarimai, kurie grindžia-
mi valstybės priklausymu konkrečiai ekonominei, politinei arba bendros rinkos 

25   Tarptautinės darbo organizacijos tyrimo duomenimis, 92 valstybės naudojo dvišalius susitari-
mus darbo migracijai reguliuoti (ILO 2003).
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organizacijai ar bendrijai (pvz., ES piliečiai). Kvotos, kaip atrankos metodas, 
leidžiantis reguliuoti darbo migrantų skaičių, dažniausiai taikomos esant darb-
davių intereso ir darbuotojų trūkumo atrankos modeliams. Kvotų sistema gali 
būti taikoma bendrai imigracijai, imigracijos tipui (pvz., darbo jėgos imigra-
cijai), sektoriui, įmonei, specialybei, retais atvejais – dvišaliams susitarimams 
(Abella 2006: 25). Atskiros programos yra taikomos siekiant pakviesti stažuo-
tojus, praktikantus ar studentus, norinčius dirbti per atostogas. Šių programų 
pagrindinis tikslas yra plėtoti kultūrinius mainus, o darbas nėra pagrindinis (vie-
nintelis) imigracijos tikslas. Pagal šias programas migrantų amžius yra vienas 
svarbiausių atrankos kriterijų. 

Pagal darbuotojų atrankos modelio programas numatomas laikinas migran-
tų atvykimas, todėl yra rizika, jog darbo migrantai liks šalyje, dažnai nelega-
liai. Įgyvendinant šiam modeliui priskiriamas darbuotojų atrankos programas 
taikoma daug priemonių, mažinančių tikimybę, kad migrantai pasiliks šalyje 
pasibaigus darbo leidimo galiojimui (Ruhs 2006; Abella 2006). Kita vertus, lai-
kinosios darbo migrantų priėmimo programos gali būti nesėkmingos būtent dėl 
ilgalaikio gyvenimo perspektyvos nebuvimo (pvz., Vokietijos Žaliosios kortos 
programos pavyzdys26).

Žmogiškojo kapitalo modelis orientuotas į darbo migrantų atranką pagal 
įvairius kriterijus, o labiausiai paplitusios programos yra taškų sistema ir speci-
aliosios programos (skirtos konkrečiam darbo rinkos sektoriui ar specialybei, 
skirtumas nuo kitų programų – migranto asmeninės savybės (dažnai netaikant 
darbo rinkos testų), o tikslinė grupė yra aukštos kvalifi kacijos migrantai). Į šį 
modelį dažnai įtraukiami ir verslo pagrindu atvykstantys migrantai.

Įgyvendinant žmogiškojo kapitalo modelio programas darbdaviai nevaidina 
esminio vaidmens, o darbo migrantai gali įsidarbinti savarankiškai. Migran-
tams, kurie atitinka iškeltus reikalavimus, suteikiama ilgalaikio gyvenimo ša-
lyje perspektyva. Ruhsas (2005b) teigia, jog ilgalaikio gyvenimo perspektyva 
darbo migrantams suteikiama pagal nuožiūrą, t. y. išpildžius konkrečius krite-
rijus, bet ne pagal gyvenimo šalyje laikotarpį, todėl kai kurių programų darbo 
migrantams ilgalaikio gyvenimo perspektyva teisiškai negalima (pvz., sezoni-
niams, apykaitiniams, dirbantiems atostogų metu, nekvalifi kuotiems darbuoto-
jams ir kitiems). Užtikrinant ilgalaikio gyvenimo šalyje perspektyvą, paprastai 
suteikiama ir teisė į šeimos susijungimą.

26   Vokietijoje 2000 m. pristatyta programa Žalioji korta, skirta informacinių ir ko-
munikacijos technologijų specialistams be nuolatinio gyventojo statuso pers-
pektyvos, todėl programa pasinaudojo tik 5 000 migrantų iš planuotų 20 000. 
2004 m. teisiniai pakeitimai leido šiems migrantams iškart prašyti nuolatinio 
gyventojo statuso. 
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Taškų sistemos minusas – gali būti nustatyti diskriminaciniai kriterijai (etni-
niai, religiniai, seksualinės orientacijos). Be to, kriterijų atitikimas negarantuoja 
darbo vietos ir sėkmingos integracijos, todėl sistema veiksmingesnė ne atren-
kant atvyksiančius migrantus, bet suteikiant ilgalaikio gyvenimo perspektyvą, 
kai migrantas turi stabilų darbą, moka mokesčius, legaliai pasikviečia šeimos 
narius, mokosi kalbą.

Darbo migrantų teisių apsaugos iššūkiai ir 
pažeidžiamumas

Aptariant migrantų teises galimi keli požiūriai: plačiausiai migrantų teisės 
traktuojamos pirmiausia kaip žmogaus teisės ir vadovaujamasi pagrindiniais 
principais – universalumo, vientisumo, neatimamumo, lygybės ir nediskrimi-
navimo. Vadovaujantis šiuo požiūriu, darbo migrantų teisės neturėtų skirtis nuo 
darbuotojų piliečių teisių. Vis dėlto dauguma politinių, pilietinių ir socialinių 
teisių yra siejamos išimtinai su pilietybe (Marschall 1950; Ruhs 2009). Straips-
nyje remiamasi siauresniu požiūriu: darbo migrantų teisės aptariamos tik mi-
gracijos kontekste vertinant šios grupės pažeidžiamumą, kurį lemia imigracijos 
politika ir teisinis atvykimo reguliavimas. Tokiai padėčiai įvardyti vartojamas 
Anderson et al. (2012: 409) pasiūlytas terminas pusiau saugus statusas (angl. 
semi-compliance)27. Autoriai pabrėžia, kad (ne)legalumo apibrėžtis nebėra bina-
rinė (t. y. tik legalu arba nelegalu), o darbo migrantai įtraukiami į (ne)legalumo 
erdvę (Guild 2004, iš: Anderson ir Ruhs 2007: 2), kuri leidžia darbo migrantams 
ir darbdaviams maksimizuoti ekonominę naudą kartu minimizuojant valstybės 
sankcijas dėl imigracijos ir darbo teisės pažeidimų.

Darbo migrantų teisių pažeidimai ir išnaudojimas paprastai tyrinėjami 
pasitelkiant konkrečios šalies atvejo studijas ir (arba) atskiras migrantų grupes 
(pagal kilmės valstybę, lytį ar darbo sektorių) (Abu-Habib 1998; Jokinen 
et al. 2013; Anderson ir Rogary 2005; Hennebry ir Preibisch 2010; Martin ir 
Teitelbaum 2010; Newcombe 2004; Preibisch ir Binford 2007). Tyrimai parodė, 
jog esant pusiau saugiam statusui nėra laikomasi darbo sutartyje numatytų 
sąlygų, darbo migrantai paprastai dirba už mažesnį darbo užmokestį, ilgesnes 
darbo valandas, neturi ir (ar) nesinaudoja sveikatos draudimu, atostogomis, taip 
pat dirba žemesnės nei jų turima kvalifi kacija darbus, o gyvenimo sąlygos yra 

27   Šis skirstymas, kaip pabrėžia autoriai, nėra naudojamas teisėje ar kitose disciplinose, tačiau 
rodo tris skirtingas situacijas, susijusias su imigrantų statusu: 1) teisėtai gyvenantys šalyje 
darbo migrantai ir dirbantys pagal teisėtas darbo sąlygas (angl. compliance); 2) teisėtai gyve-
nantys šalyje, bet dirbantys pažeidžiant darbo teisę dėl migranto teisinio statuso (angl. semi-
compliance); 3) neteisėtai gyvenantys ir dirbantys darbo migrantai (angl. non-compliance).
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prastos (Craig ir Wilkinson 2011: 183; Jokinen ir Ollus 2013: 20–22). Migrantų 
ryžtas dirbti blogesnėmis sąlygomis yra siejamas su mažesniu jų dalyvavimu 
profesinių sąjungų veikloje (Rodriguez 2004; Craig ir Wilkinson 2011: 183), 
gyvenimu tikslo šalyje be šeimos ir neišplėtotais socialiniais ryšiais (Preibisch 
ir Binford 2007).

Darbo migrantams suteikiamos teisės skiriasi atsižvelgiant į priėmimo progra-
mas ir nustatytas atvykimo sąlygas, tačiau jų darbo sąlygos ir teisės negali skirtis 
nuo vietinių darbuotojų. Darbdaviai linkę rinktis darbuotojus migrantus būtent dėl 
suvaržymų, kurie susiję su jų statusu (Bloomekatz 2007; Anderson ir Ruhs 2007). 
Dažniausiai varžomos šios darbo migrantų teisės: teisė pakeisti darbo sutartį, atsi-
vežti šeimą ir priėjimas prie viešųjų paslaugų (Ruhs 2005, 2005b, 2008).

Ruhsas (2005, 2008) teigia, jog būtent darbuotojo „pririšimas“ prie konkre-
taus darbdavio (darbo vietos) išduodant darbo leidimą ir efektyvios darbo mi-
grantų išnaudojimo prevencijos stoka yra didžiausi darbo migrantų išnaudojimo 
rizikos veiksniai. Pagal darbdavių intereso bei darbuotojų atrankos modelius 
galimybės keisti darbo vietą paprastai nenumatomos. Siekiant užtikrinti šios 
grupės darbuotojų teisių apsaugą, nepaisant priėmimo programų ir teisinio re-
guliavimo, darbo migrantai turi turėti galimybę keisti darbo vietą ir darbdavį.

Priėjimas prie viešųjų paslaugų ir teisė į šeimos susijungimą paprastai yra 
ribojami ar negalimi laikiniesiems ir nekvalifi kuotiems darbo migrantams (kuo 
trumpesnis buvimo šalyje laikotarpis – tuo mažiau teisių). Todėl taikant darbuo-
tojų trūkumo modelį, kai atvykimo tikslas – laikinasis darbas, šeimos susijungimo 
ir ilgalaikio gyvenimo perspektyva migrantams nesuteikiama, taip pat ribojamas 
priėjimas prie viešųjų paslaugų. Zapata-Barrero et al. (2012) išskiria ypač pa-
žeidžiamus apykaitinius darbo migrantus, kurie stokoja viešųjų institucijų pri-
pažinimo. Tarptautinės organizacijos ir dalis mokslininkų pabrėžia, kad laikino-
sios darbo migrantų priėmimo programos remiasi būtent aiškiu kompromisu tarp 
žemos kvalifi kacijos darbo migrantų priėmimo ir jų teisių suvaržymo (Rodrik 
2002; World Bank 2005; Global Commission on International Migration 2005; 
Freeman 2006).

Daugiausia teisių migrantams suteikiama esant žmogiškojo kapitalo mode-
liui, kai migrantai gali savarankiškai ieškoti darbo bei keisti darbo vietą, turi 
teisę į šeimos susijungimą bei gali naudotis dauguma viešųjų paslaugų. Dėl šių 
priežasčių šitos grupės migrantų pažeidžiamumo rizika mažiausia.

Anderson ir Rogaly (2005: 59) pataria atskirti imigracijos kontrolę ir tei-
sių apsaugą, taip pat užtikrinti konfi dencialią pagalbą ir mechanizmą, kuriuo 
migrantai galėtų teikti skundus. Daugelis autorių (Martin 2006; Castles 2006; 
Anderson ir Rogaly 2005) teigia, jog priimti ir taikyti tarptautinius įsipareigo-
jimus bei standartus yra vienas iš būdų užtikrinti pažeidžiamų grupių, tokių 
kaip darbo migrantai, teises ir apsaugą. Tarptautinė darbo organizacija (TDO) 
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pabrėžia, kad augant darbuotojų mobilumui turi būti užtikrinti teisiniai darbuo-
tojų apsaugos mechanizmai, tarptautinis bendradarbiavimas ir valstybių atsa-
komybė (ILO 2010). TDO konvencijos apima darbuotojų teises, įskaitant dar-
buotojų migrantų, tačiau dvi jų skirtos darbo migrantams: Konvencija dėl darbo 
migracijos (TDO 1949) ir Konvencija dėl pažeidimų migracijos srityje bei lygių 
galimybių ir vienodo požiūrio į darbuotojus migrantus skatinimo (TDO 1975). 
Jos apibrėžia darbo migrantų teises atsižvelgiant į jų didesnį pažeidžiamumą 
dėl teisinio statuso. 1990 m. JTO Konvencijoje dėl visų migruojančių darbuo-
tojų ir jų šeimų narių teisių apsaugos (UN 1990) pabrėžiama, jog pagrindinės 
žmogaus teisės turi būti užtikrinamos visiems darbuotojams migrantams ir jų 
šeimoms, neatsižvelgiant į tai, ar jie yra reguliarūs ar nereguliarūs.

Lietuvos darbo jėgos imigracijos politikos analizė
Lietuvoje migracijos srautas lėmė migracijos politikos raidą ir kryptį: dėl 

mažo imigracijos masto ši politikos sritis buvo formuojama ad hoc principu. 
Valstybės ilgalaikių strategijų28 bei migracijos politiką formuojančių doku-
mentų analizė parodė, jog, prieš Lietuvai įstojant į ES ir vėliau išaugus Lie-
tuvos gyventojų emigracijai, pagrindinės politikos formavimo kryptys buvo 
nukreiptos į emigracijos veiksnių valdymą ir reemigracijos procesus (plačiau 
žr. Žibas ir Platačiūtė 2009). Darbo migrantų pritraukimo politika Lietuvoje 
formavosi tik kaip atsakas į masinę Lietuvos piliečių emigraciją (Sipavičienė 
ir Jeršovas 2010: 26). Nuo 2007 m. pradėjus formuluoti strateginius migraci-
jos politikos tikslus, darbo jėgos imigracija tapo viena svarbiausių imigracijos 
formų šioje politikos srityje, taip pat akademiniame imigracijos procesų dis-
kurse. Šalies ekonomikai atsigaunant po ekonominės krizės, darbo pagrindu 
atvykstančių trečiųjų šalių piliečių (toliau – TŠP29) srautas nuo 2011 m. vėl 
ėmė sparčiai augti30.

28   Valstybės ilgalaikės raidos strategija (LR Vyriausybė 2002); Nacionalinė demografi nė (gyven-
tojų) politikos strategija (LR Vyriausybė 2004); Lietuvos ūkio (ekonomikos) plėtros iki 2015 m. 
ilgalaikė strategija (LR Ūkio ministerija 2002).

29   Toliau straipsnyje terminas TŠP išskiriamas, nes darbo migrantams iš trečiųjų šalių (t. y. ne ES 
ir ELPA valstybių narių) Lietuvoje taikomas nevienodas atvykimo ir darbo teisinis reguliavi-
mas. Taip pat sinonimiškai vartojamas terminas „užsienietis“, nes ši sąvoka vartojama UTPĮ 
įstatyme.

30   Didžiausias išduotų leidimų dirbti užsieniečiams Lietuvoje skaičius buvo 2008 m. – 7 819, 
kitais metais jis sumažėjo beveik tris kartus. 2010 m. buvo išduotas mažiausias darbo lei-
dimų skaičius nuo Lietuvos įstojimo į ES – 1 808. Lietuvos ekonomikai atsigaunant nuo 
2011 m. išduotų darbo leidimų skaičius didėjo: 2011 m. –  3 327, 2012 m. – 4 627, 2013 m. 
– 5 036, 2014 m. – 5 382 (Lietuvos DB duomenys, prieiga: http://www.ldb.lt/Informacija/
DarboRinka/Puslapiai/Tendencijos_list.aspx).
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Pirmuosiuose migracijos politiką formuojančiuose dokumentuose (EMRS, 
IMG) buvo iškeltas darbo jėgos imigracijos politikos siekis patenkinti Lietuvos 
darbo rinkos poreikius, darbo migrantus pasitelkiant kaip antrinę priemonę. Šiuo 
metu galiojančiame migracijos politikos strateginiame dokumente – MPG – požiūris 
į darbo jėgos imigraciją iš pasyvaus keičiamas į aktyvų, formuojant darbo jėgos 
pritraukimo politiką (numatytos diferencijuotos darbo jėgos atrankos ir naudojimo 
schema). Išskiriami šie darbo jėgos imigracijos politikos prioritetai: kompensavimo, 
selektyvumo, apykaitos, lankstumo, aukštos kvalifi kacijos darbuotojų imigracijos, 
integravimo ir bendros su ES migracijos politikos formavimas. Tik dalis šių 
strateginių tikslų yra fragmentiškai reglamentuoti pagrindiniame užsieniečių teisinę 
padėtį apibrėžiančiame įstatyme (Įstatymas „Dėl užsieniečių teisinės padėties“, 
toliau – UTPĮ) ir šio įstatymo įgyvendinimą numatančiuose teisės aktuose.

Atkreiptinas dėmesys, jog užsieniečių atvykimo bei darbo teisinės nuostatos 
ir administravimas Lietuvoje dažnai keitėsi, todėl šiame straipsnyje aptariamas 
dabar galiojantis darbo jėgos imigracijos teisinis reguliavimas, remiantis darbo 
jėgos imigracijos reguliavimo modeliais (žr. 1 lent.) (plačiau apie darbo jėgos 
imigracijos politikos raidą žr. Imigracijos, migrantų integracijos ir pilietybės 
politikos teorinės ir empirinės sąsajos 2014).

Remiantis atlikta darbo jėgos migracijos teisinio reguliavimo analize, galima 
teigti, kad Lietuvoje dominuoja darbdavių intereso atrankos modelis (Žibas 2007; 
Žitkienė, Liakaitė 2010), paremtas darbo leidimų išdavimo sistema. Pagrindiniai 
taikomi darbuotojų atrankos metodai – darbo sutartys ir darbo rinkos testai. Dar-
bo sutartys yra vienas svarbiausių metodų kontroliuojant darbo migrantų atvykimą 
(taikomas ir kituose darbo migrantų atrankos modeliuose). Prieš atvykdamas į Lie-
tuvą darbo migrantas privalo gauti darbo leidimą ir leidimą laikinai gyventi darbo 
pagrindu (LLG), kuriems gauti reikalinga darbo sutartis (todėl savarankiška darbo 
paieška atvykus į šalį nėra galima) (LR Seimas 2014). Kitas atvykimo kontrolės 
metodas – darbo rinkos testas, Lietuvoje taikomas itin plačiai siekiant apsaugoti 
vietinę darbo rinką. TŠP įdarbinti galima tik paskelbus apie laisvą darbo vietą teri-
torinėje darbo biržoje (DB) ir per mėnesį neįdarbinus Lietuvos Respublikos ar kitos 
ES šalies piliečio. Darbdavys, likus ne mažiau nei 3 mėn. iki prašymo pateikimo, 
teritorinę DB turi informuoti apie prognozuojamą užsieniečių įdarbinimo poreikį31 
(LR socialinės apsaugos ir darbo ministerija 2015).

Kiti atrankos metodai (kvotos ir dvišaliai susitarimai) Lietuvoje praktiškai 
nėra taikomi. Kvotos panaikintos 1999 m., o dvišalis bendradarbiavimas migra-
cijos klausimais nėra aktyvus (Europos migracijos tinklas 2010: 18). Pasirašytos 
dvi dvišalės sutartys dėl laikino darbuotojų įdarbinimo - 1995 m. su Ukraina (LR 

31  Šis reikalavimas netaikomas darbdaviui, kuris per artimiausius 6 mėnesius planuoja įdarbinti 
ne daugiau kaip 5 tos pačios profesinės kvalifi kacijos užsieniečius.
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Vyriausybė ir Ukrainos Vyriausybė 1995) ir 1999 m. su Rusija (LR Vyriausybė 
ir Rusijos Federacijos Vyriausybė 1999) - nors ir numato socialines garantijas, 
bet dėl pasikeitusio teisinio atvykimo reguliavimo praktiškai taikomos ribotai, 
ir išsamiau nebuvo analizuotos.

Darbdavių intereso modeliui būdingi atrankos kintamieji – darbo migrantų 
patirtis ir kvalifi kacija (turi atitikti darbo vietos reikalavimus32). Patirties atrankos 
kintamasis liberalėjo nuo 2004 m., ir dabar reikalaujama 1 metų darbo patirtis 
(stažas) pagal turimą profesinę kvalifi kaciją per pastaruosius 2 metus (LR Sei-
mas 2014). Į šalį dirbti atvažiavusiems TŠP LLG ir darbo leidimas išduodamas 
vieniems metams su galimybe pratęsti dar metams, bet ne ilgiau nei dvejiems 
metams (LR socialinės apsaugos ir darbo ministerija 2015). Lietuvoje 2015 m. 
priėmus Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą (2011), leidimų išdavimo siste-
ma suvienodinta su ES teisės normomis ir supaprastintos LLG bei darbo leidimų 
išdavimo procedūros įvedant vieno langelio principą.

Lietuvoje dominuojančiam darbdavių intereso modeliui taip pat priskiria-
mas komandiruojamų darbuotojų atvykimo teisinis reguliavimas, kuris taiko-
mas TŠP, atsiunčiamiems ilgesniam nei 30 d. laikotarpiui arba dirbti statybos 
darbus ir atvykstantiems iš ne ES šalių, dirbantiems trečiosios šalies ar ES šalies 
įmonėse (LR Seimas 2005). Įdarbinti šiems TŠP būtina tam tikra kvalifi kacija, 
tačiau iš darbdavio nereikalaujama skelbti apie laisvą darbo vietą (netaikomas 
darbo rinkos testo atvykimo kontrolės metodas). Įdarbinant komandiruojamus 
darbuotojus numatytas trumpesnis darbo leidimo nagrinėjimo bei išdavimo 
terminas, o įdarbinimo atveju darbdavys turi papildomai pateikti pažymą, jog 
darbuotojas draustas socialiniu draudimu įmonėje, iš kurios yra siunčiamas (LR 
socialinės apsaugos ir darbo ministerija 2005).

Remiantis atskiru teisiniu reguliavimu, taikomu konkretiems darbo migrantų ti-
pams, Lietuvoje galima išskirti darbuotojų trūkumo atrankos modelį. Trūkstamų 
profesijų darbuotojų įdarbinimas Lietuvoje vykdomas nuo 2007 metų. Kas pusmetį 
Socialinės apsaugos ir darbo ministerija tvirtina profesijų, kurių trūksta darbo rinko-
je, sąrašą ir tokių specialistų įdarbinimas yra liberalesnis: galima atvykti į šalį turint 
D vizą ir LLG įgyti esant šalies teritorijoje, taip sutrumpinant administracines pro-
cedūras. Tačiau būtina kvalifi kacija ir darbo stažas, išlieka darbo rinkos testas. Kon-
krečios programos, apibrėžiančios priėmimą ir sąlygas pasitelkiant išimtinį teisinį 
darbo leidimų išdavimo reguliavimą, nėra, todėl darbdavių intereso ir darbuotojų 
trūkumo atrankos modeliai Lietuvoje yra sutampantys.

Jaunimo ar studentų programos – Lietuvoje nauja ir reta praktika. Vienintelis 
dvišalis LR ir Kanados Vyriausybių susitarimas dėl jaunimo mainų pasirašytas 

32   Studijų kokybės vertinimo centro nustatyta tvarka įforminto sprendimo dėl užsieniečio kvali-
fi kacijos akademinio pripažinimo (LR Vyriausybė 2012).
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2009 m. (LR Vyriausybė ir Kanados Vyriausybė 2009), rengiamas dvišalis 
susitarimas su Naująja Zelandija33. Dėl įdarbinimo šiuo pagrindu gali kreiptis 
pats migrantas, iš jo nereikalaujama įgyti darbo leidimo iki atvykstant į šalį 
(netaikomas darbo rinkos testas), o pagrindiniai atrankos kriterijai yra amžius 
(18–35 metų) bei išsilavinimas (laikinoji imigracija siekiant įgyti darbo patirties, 
pagilinti specialybės žinias, tobulinti kalbos įgūdžius). Leidimo nagrinėjimo 
terminas yra trumpesnis (LR socialinės apsaugos ir darbo ministerija 2015).

Lietuvoje nėra darbuotojų trūkumo atrankos modeliui būdingų sezoninių 
žemės ūkio darbuotojų programų. Šiai darbo migrantų kategorijai taikomas toks 
pat teisinis atvykimo ir įdarbinimo reguliavimas, kaip ir pagal darbo leidimų 
išdavimo sistemą, tačiau darbo leidimas išduodamas ne ilgiau kaip 6 mėnesiams 
per 1 metus (LR Seimas 2014).

Bendrai galima teigti, jog darbdavių intereso modeliui būdinga darbo leidi-
mų išdavimo sistema Lietuvoje taikoma ir darbuotojų atrankos modeliui, darbo 
leidimų įgyti nereikalaujant tik žmogiškojo kapitalo atrankos modelio tikslinei 
grupei34 ir LLG mokslo pagrindu turintiems TŠP, jei jie ketina atlikti praktiką, 
taip pat atskiroms bei išimtinėms darbo migrantų kategorijoms35 (LR Seimas 
2014). Savarankiška darbo paieška, darbo migrantui atvykus į šalį neturint dar-
bo sutarties, teoriniame modelyje negalima tik esant darbo leidimų išdavimo 
sistemai, tad Lietuvoje netaikoma, išskyrus kelias migrantų grupes36.

Žmogiškojo kapitalo modelio taškų sistemos ar kitos tikslinės priėmimo 
programos Lietuvoje nėra įgyvendinamos, tačiau su išlygomis specialiųjų pro-
gramų bruožų galima atpažinti kalbant apie aukštos kvalifi kacijos darbo mi-
grantų atvykimo ir gyvenimo teisinį reguliavimą.

Pagal šį darbo migrantų atrankos modelį, pagrindinis atvykimo kontrolės me-
todas yra TŠP turima kvalifi kacija. Lietuvoje aukšta profesinė kvalifi kacija nusta-
toma pagal turimą profesiją ir mokamą darbo užmokestį. 2009 m. UTPĮ atskirai 
reglamentuojamas aukštą profesinę kvalifi kaciją turinčių TŠP darbas, nurodant, 
jog šios grupės TŠP turi teisę į šeimos susijungimą iškart atvykę į šalį (LR Seimas 

33   Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos tinklalapis. Prieiga: http://www.socmin.lt/lt/tarptau-
tinis-bendradarbiavimas-ir-es/tarptautines-sutartys.html. 

34   Aukštos kvalifi kacijos darbo migrantams ir TŠP, kurie ketina dirbti kaip dėstytojai, atlikti 
mokslinius tyrimus ir (arba) eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros darbus kaip tyrė-
jai (LR Seimas 2014).

35   Turi LLG, išduotą pagal UTPĮ 40 straipsnio 1 dalies 1–3, 7, 9, 10 punktus (LR Seimas 2014).
36   Išimtys taikomos užsieniečiams: jaunimo mainų programų dalyviams, LLG mokslo pagrin-

du turintiems TŠP, jei jie ketina atlikti praktiką; TŠP negalima grąžinti į užsienio valstybę 
ar išsiųsti iš LR, jei jis (ji) yra ar buvo prekybos žmonėmis arba nelegalaus darbo auka ir 
bendradarbiauja su ikiteisminio tyrimo įstaiga arba teismu (LR socialinės apsaugos ir darbo 
ministerija 2015).
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2009). 2012 m. UTPĮ redakcijoje jau nurodoma aukštos profesinės kvalifi kacijos 
apibrėžtis37 ir atskiras LLG pagrindas, o mėnesinis darbo užmokestis – ne mažesnis 
nei 2 vidutiniai mėnesiniai darbo užmokesčiai (LR Seimas 2012). DB, nustatydama 
darbo migranto kvalifi kaciją, remiasi Statistikos departamento patvirtintu Lietuvos 
profesijų klasifi katoriumi38 (Sipavičienė ir Jeršovas 2010: 17).

Kiti taikomi atvykimo kontrolės metodai yra darbo sutartis ir darbo rinkos 
testas. Priešingai nei pagal leidimų išdavimo sistemą, šios kategorijos darbo 
migrantams nereikia įgyti darbo leidimo, tačiau DB turi patvirtinti, jog darbo 
migrantas atitinka LR darbo rinkos poreikius (pirmas teisinis dokumentas, re-
glamentuojantis šią tvarką, priimtas 2012 m.; žr. LR socialinės apsaugos ir dar-
bo ministerija 2012). Pagal galiojančią tvarką (LR socialinės apsaugos ir darbo 
ministerija 2014) Lietuvos DB sprendimo dėl atitikties darbo rinkos poreikiams 
nereikia, jei pateikiamas darbdavio įsipareigojimas įdarbinti užsienietį ne trum-
piau negu 1 metus pagal darbo sutartį ir mokėti mėnesinį darbo užmokestį, ne 
mažesnį negu 3 Lietuvos statistikos departamento paskutinio paskelbto šalies 
ūkio darbuotojų vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio dydžiai, arba jei 
užsieniečio LLG, išduotas dirbti aukštos profesinės kvalifi kacijos reikalaujantį 
darbą, keičiamas ir jau yra praėję 2 metai, kai jis teisėtai dirba Lietuvoje (LR 
socialinės apsaugos ir darbo ministerija 2014).

Be pirmiau minėtų teisinių nuostatų, šios kategorijos darbuotojams, palygin-
ti su kitais darbo migrantais, numatytas liberalesnis atvykimo ir gyvenimo re-
guliavimas: LLG nagrinėjimo terminai trumpesni ir LLG išduodamas trejiems 
metams. Galimas šeimos susijungimas iškart atvykus. Taip pat turint LLG vieną 
kartą galima keisti darbdavį (gavus Migracijos departamento leidimą) ir būti 
bedarbiui (t. y. galima savarankiška darbo paieška). Numatyta galimybė įgyjant 
leidimą nuolat ne 5 metus, o 2 metus nepertraukiamai gyventi LR, likusius – 
kitoje ES valstybėje narėje; turint LLG (su išlygomis) taikomas ilgesnis gyve-
nimo kilmės valstybėje laikotarpis per vienus metus.

Minėti UTPĮ pakeitimai ir 2013 m. įsigaliojęs DB įsakymas (LR sociali-
nės apsaugos ir darbo ministerija 2012) užtikrino vadinamosios ES mėlynosios 
kortelės direktyvos (Europos Taryba 2009) perkėlimą į Lietuvos teisinę bazę. 

37  Kvalifi kacija, kurią liudija aukštojo mokslo diplomas arba, kai tai numatyta Lietuvos Res-
publikos teisės aktuose, ne mažiau kaip penkerių metų profesinė patirtis, lygiavertė aukštojo 
mokslo kvalifi kacijai, ir kuri yra būtina profesijai ar sektoriui, nurodytam darbdavio įsiparei-
gojime įdarbinti užsienietį pagal darbo sutartį arba darbo sutartyje (LR Seimas 2012).

38   Galiojanti klasifi katoriaus versija LPK 2012 yra parengta pagal Tarptautinį standartinį profe-
sijų klasifi katorių ISCO-08. Aukštos kvalifi kacijos darbuotojais vadinami užsieniečiai, kurie 
priskiriami tarptautinio standartinio profesijų klasifi katoriaus 1-os pagrindinės grupės 12–13 
pogrupiams (Direktoriai ir vyriausieji valdytojai bei individualių įmonių savininkai) ir 2-ai 
pagrindinei grupei (specialistai) (plačiau žr.: http://www.profesijuklasifi katorius.lt/?q=lt/
node/13441).
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Nuo 2014 m. pabaigos numatoma galimybė dirbti TŠP, turinčiam ES mėlynąją kor-
telę, išduotą kitoje ES valstybėje narėje (LR socialinės apsaugos ir darbo ministerija 
2014).

Prie aukštos kvalifi kacijos darbo migrantų priskiriami ir tyrėjai bei dėstytojai 
(šis atskiras LLG pagrindas turi specialiųjų programų bruožų, orientuotų į konkretų 
darbo rinkos sektorių ir specialybę). 2008 m. UTPĮ redakcijoje (LR Seimas 2008) 
reglamentuojamas atskiras mokslinių tyrimų LLG pagrindas, o 2014 m. redakcijoje 
tikslinami eksperimentinės plėtros darbai, įtraukiant kultūrinius ir socialinius tyri-
mus bei įtraukiami dėstytojai kaip aukštos kvalifi kacijos darbuotojai39. Šiai grupei 
nereikia įgyti darbo leidimų, tačiau papildomi įsipareigojimai numatomi įdarbinan-
čiai institucijai (LR Seimas 2014). UTPĮ tyrėjo termino neapibrėžia, todėl remiamasi 
Mokslo ir studijų įstatymu40.

Šios kategorijos migrantų išskyrimą lėmė 2005 m. Europos Tarybos direktyvos 
(Europos Taryba 2005) perkėlimas, tačiau Lietuva tik iš dalies perkėlusi ją į teisinę 
bazę ir neužtikrina tinkamo įgyvendino (nedetalizuoja darbo sąlygų, socialinės ap-
saugos garantijų, šeimos narių padėties). Tyrėjų mobilumo studijos (Taljūnaitė et al. 
2009) išvados atskleidžia struktūrinius tokią imigraciją ribojančius veiksnius (pri-
traukimo priemonių fragmentiškumas, maži mastai, taip neišnaudojant galimo po-
tencialo Lietuva dažnai yra „tarpinė stotelė“, tyrėjai iš ne ES šalių dažniausiai užima 
„nesaugias“ darbo vietas).

Kitos programos. Profesinių praktikantų / stažuotojų priėmimas teisiškai regla-
mentuotas 2004 m. UTPĮ (LR Seimas 2004). Taikomas atrankos kintamasis amžius 
(18-30 metų) ir kvalifi kacija. Papildomai nurodomas siekis pagilinti lietuvių kalbos 
žinias ar profesinę kompetenciją / įgyti papildomą kompetenciją. Vis dėlto reikalau-
jama įgyvendinti sąlygas, būtinas esant darbdavių intereso atrankos modelio darbo 
leidimų sistemai, tik taikomos trumpesnės administracinės procedūros. Šios katego-
rijos užsieniečiams Lietuvoje nėra atskirų priėmimo programų, o praktikoje pagal 
šias nuostatas įdarbinami ir TŠP, turintys LLG studijų pagrindu.

Lankstesnis teisinis reguliavimas, taikomas jaunimui ir stažuotojams ar 
praktikantams, siejamas su 2004 m. Europos Tarybos direktyvos (2004) nuos-
tatų perkėlimu į nacionalinę teisę. Studijų pagrindu atvykstantiems TŠP 2006 

39   Jei ketina pagal darbo sutartį, sudarytą su LR įregistruota mokslo ir studijų institucija, dirbti 
kaip dėstytojas, atlikti mokslinius tyrimus ir (arba) eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) 
plėtros darbus kaip tyrėjas (LR Seimas, 2014: 40.13 str.).

40   Eksperimentinė (socialinė, kultūrinė) plėtra – moksliniais tyrimais ir praktine patirtimi sukaup-
tu pažinimu grindžiama sisteminga veikla, kurios tikslas – kurti naujas medžiagas, produktus 
ir įrenginius, diegti naujus procesus, sistemas ir paslaugas arba iš esmės tobulinti jau sukurtus 
ar įdiegtus, taip pat kurti, diegti arba iš esmės tobulinti moksliniais tyrimais ir praktine patir-
timi sukauptu pažinimu grindžiamus žmogaus, kultūros ir visuomenės problemų sprendinius 
(LR Seimas 2009b: 4 str.).
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m. UTPĮ pakeitimais (LR Seimas 2006) suteikta teisė nuo antrųjų studijų metų 
dirbti ne dieninių studijų metu ne daugiau kaip 20 valandų per savaitę, bei teisė 
į nuolatinį leidimą.

Darbo migrantų pažeidžiamumas. Darbo migrantų išnaudojimo rizika ap-
tariama MPG (LR Vyriausybė 2014), tačiau nėra užtikrintas efektyvus apsau-
gos mechanizmas teisės aktuose, atsižvelgiant į jų didesnį pažeidžiamumą dėl 
teisinio statuso. Darbo migrantas Lietuvoje neturi teisės keisti darbo vietos ir 
darbdavio, o nutraukus darbo sutartį turi išvykti iš šalies. Tai svarbi teisinė spra-
ga, neužtikrinanti darbo migrantų apsaugos ir išnaudojimo bei pažeidžiamumo 
prevencijos. Teisė į šeimos susijungimą darbo migrantams taip pat negalima, 
nes jie neturi pagrįstos perspektyvos įgyti nuolatinio gyventojo statusą (darbo 
leidimas išduodamas iki 2 metų). Šios nuostatos netaikomos tik aukštos kvali-
fi kacijos darbo migrantams.

LR valstybinio socialinio draudimo įstatyme numatyta, jog asmenys, 
dirbantys pagal darbo sutartis, yra apdrausti visomis socialinio draudimo 
rūšimis41 (LR Seimas 2004b: 4 str.). Tai reiškia, jog darbo pagrindu atvykę 
piliečiai iš ne ES šalių, mokantys tokius pat mokesčius, kaip ir LR piliečiai, 
yra apdrausti. Tačiau dėl teisinio imigracijos reguliavimo (nutraukus darbo 
sutartį darbo migrantas privalo išvykti iš šalies) dauguma paslaugų ir išmokų 
jie praktiškai negali pasinaudoti. Darbo pagrindu atvykę TŠP atskirai nėra 
išskiriami LR ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatyme (LR Seimas 
2000): kad gautų ligos42, nėštumo ir gimdymo atostogų43, tėvystės (iki vaikui 
sueis vienas mėnuo)44 ir vaiko priežiūros atostogų pašalpas turi turėti darbo 
stažą, tarp išimtinių atvejų TŠP nepatenka. LR nedarbo socialinio draudimo 
(LR Seimas 2004c) ir LR nelaimingų atsitikimų ir profesinių ligų įstatyme (LR 
Seimas 2003) atskirai TŠP taip pat nėra išskiriami: nutraukus darbo sutartį jie 
privalo išvykti iš šalies, todėl registruotis DB ir gauti bedarbio pašalpos negali 
(išskyrus atvejus, kai LLG yra pratęstas dėl vykstančio ikiteisminio tyrimo 
kovojant su nelegaliu darbu, kai dirbta ypač išnaudojamo darbo sąlygomis). 

41   Lietuvoje išskiriamos socialinio draudimo rūšys: pensijų, ligos ir motinystės, sveikatos, nedar-
bo, nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų.

42   „Iki laikinojo nedarbingumo pradžios dienos turi ne trumpesnį kaip 3 mėnesių per paskutinius 
12 mėnesių arba ne trumpesnį kaip 6 mėnesių per paskutinius 24 mėnesius ligos ir motinystės 
socialinio draudimo stažą“ (LR Seimas 2000: 16 str.).

43   „Iki pirmosios nėštumo ir gimdymo atostogų dienos turi ne trumpesnį kaip 12 mėnesių per pa-
skutinius 24 mėnesius ligos ir motinystės socialinio draudimo stažą“ (LR Seimas 2000: 8 str.).

44   „Per paskutinius 24 mėnesius iki pirmosios tėvystės atostogų dienos turi ne trumpesnį kaip 
12 mėnesių per paskutinius 24 mėnesius ligos ir motinystės socialinio draudimo stažą“ (LR 
Seimas 2000: 81 str.).
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Senatvės pensiją TŠP gauna iš kilmės valstybės, tačiau draustuoju Lietuvos 
valstybės lėšomis netampa, išskyrus aukštos kvalifi kacijos darbo migrantus, 
kuriems pensijų srityje užtikrintos vienodos teisės, kaip ir LR piliečiams.

Pagal LR sveikatos draudimo įstatymą privalomuoju sveikatos draudimu yra 
draudžiami laikinai gyvenantys ir LR teisėtai dirbantys užsieniečiai bei jų nepil-
namečiai šeimos nariai (LR Seimas 2014b: 6 str.).

Socialinių paslaugų prieinamumas migrantams svarbus dėl socialinės atskir-
ties bei didesnio pažeidžiamumo prevencijos. 2006 m. Socialinių paslaugų įsta-
tyme numatyta, jog gauti socialines paslaugas turi teisę ir užsieniečiai, turintys 
leidimus laikinai ar nuolat gyventi (LR Seimas 2006b: 5 str.). Į piniginę socia-
linę paramą laikinai gyvenantys TŠP nepretenduoja. LLG turintys užsieniečiai 
įgyja teisę į švietimą45.

2012 m. įsigaliojusiais Baudžiamojo kodekso pakeitimais perkeliama Euro-
pos Tarybos direktyva (2009b), kuria numatomi sankcijų ir priemonių nelegaliai 
esančių trečiųjų šalių piliečių darbdaviams būtiniausi standartai. Šia direktyva 
siekiama veiksmingiau kovoti su neteisėtu TŠP įdarbinimu, gerinti mechanizmus 
tokio darbo atvejams nustatyti. Gruodytė (2012) teigia, jog Lietuvoje iš esmės 
direktyva yra įgyvendinama tiek, kiek tai susiję su baudžiamosios atsakomybės 
nustatymu, tačiau stokojama terminų apibrėžimo. Taip pat numatytos administra-
cinės sankcijos, tačiau, kaip tvirtinama Komisijos komunikate (Komisijos komu-
nikatas Europos Parlamentui ir Tarybai 2014) dėl direktyvos taikymo, Lietuvoje 
nėra numatyta subrangovo atsakomybė. 2013 m. Lietuvoje nustatyti 4 nelegaliai 
dirbantys TŠP (0,28 proc. visų nelegaliai dirbusių asmenų), 2012 m. – 3.

2014 m. stiprinama darbdavių kontrolė, įvedant papildomus administraci-
nius reikalavimus ir privalomus darbdavių, kurie įdarbinę užsieniečius (Lietu-
vos darbo birža prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2014) patikrini-
mus. Remiantis minėtu tvarkos aprašu, yra tikrinami įmonės dokumentai, tačiau 
su įdarbintu užsieniečiu nėra privalomai bendraujama. 

Svarbus UTPĮ pakeitimas priimtas 2012 m. įgyvendinant Europos Tarybos 
direktyvą (Europos Taryba 2004b) kuria siekiama užtikrinti darbo migrantų tei-
ses: LLG gali būti nepanaikintas pasibaigus darbo sutarčiai, jei darbo migrantas 
yra nelegalaus darbo auka ir bendradarbiavo su ikiteisminio tyrimo įstaiga arba 
teismu kovojant su nelegaliu darbu, kai dirbta ypač išnaudojamo darbo sąlygomis 
(LLG išduodamas 6 mėn.); jei TŠP neturi pakankamai lėšų pragyventi, turi teisę 
gauti būtinąją medicinos pagalbą ir socialines paslaugas (LR Seimas 2012).

45  LLG turintys užsieniečiai įgyja teisę į nemokamą pradinį, pagrindinį ir vidurinį 
ugdymą; specialiojo ugdymo, aukštesniųjų, aukštojo mokslo studijų arba profe-
sinio mokymo, suteikiančio pirmąją kvalifi kaciją, programų prieinamumą. ( LR 
Švietimo įstatymas, LR Seimas 2003b: 25 str.).
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Apibendrinimas

ES teisinė kompetencija reguliuojant migrantų srautą ir priėmimo sąlygas 
nuo 1997 m. didinama, o prioritetinė grupė – aukštos kvalifi kacijos darbo mi-
grantai. Europos valstybės vėl grįžta prie laikinųjų ar sezoninių priėmimo pro-
gramų, ribodamos mažai kvalifi kuotų ar nekvalifi kuotų darbo migrantų skaičių. 
Siekiant išvengti laikinųjų darbo migrantų priėmimo programų nesėkmių, būti-
na darbo migrantams užtikrinti saugų teisinį statusą ir socialines garantijas, taip 
pat mažinti diskriminaciją ir socialinę atskirtį. Jungtinės Karalystės ir Švedijos 
(darbo) migracijos reformos iliustruoja įtvirtintą aktyvų požiūrį į darbo migran-
tų priėmimą.

Sėkminga, tikslus pasiekusi darbo jėgos imigracijos politika yra nuoseklios 
imigracijos politikos dalis, kai darbo migrantų priėmimo programos derinamos 
su kitais migracijos tipais. Programos yra priemonė pasiekti politikos tikslams, 
kurie iškeliami atsižvelgiant į ekonominius, socialinius ir politinius valstybės 
interesus, jose numatyti atrankos metodai ir kintamieji, užtikrinti darbo mi-
grantų apsaugos mechanizmai ir darbdavių kontrolė. Vyriausybės vaidmuo – ne 
griežta darbo jėgos imigracijos kontrolė, bet aktyvus reguliavimas.

Lietuvos migracijos strateginiuose dokumentuose nurodyti darbo jėgos imi-
gracijos politikos prioritetai gali būti įgyvendinti ribotai, nes nėra įgyvendinimą 
užtikrinančių nuoseklių darbo migrantų priėmimo programų, aiškių atrankos 
metodų ir kriterijų. Lietuvoje dominuoja darbdavių intereso atrankos modelis, 
kai vietoj konkrečių priėmimo programų pasitelkiama darbo leidimų sistema 
(pagrindinė darbo jėgos imigracijos valdymo priemonė). Darbuotojų trūkumo 
atrankos modelis, kuriam įgyvendinti reikalingos konkrečios darbo migrantų 
priėmimo programos, Lietuvoje taikomas nustatant trūkstamų profesijų sąrašą. 
Jaunimo ar studentų priėmimo programų bruožai nuo 2006 m. įtvirtinami tei-
sinio reguliavimo priemonėmis, nors praktiškai yra riboti, pasirašyta tik viena 
jaunimo mainų sutartis su Kanada. Žmogiškojo kapitalo modelio bruožai yra 
europeizacijos proceso rezultatas. Nors Lietuvoje nėra aukštos kvalifi kacijos 
pritraukimo programų, teisinis reguliavimas šiai kategorijai smarkiai liberalėjo. 
Specialiųjų programų bruožai gali būti išskiriami kalbant apie tyrėjų atvykimo 
ir gyvenimo teisinį reguliavimą, nors sistemingai nėra taikomi ir į strateginius 
darbo migracijos politikos principus neįtraukti.

Lietuvos įstojimas į ES ir augantis imigracijos mastas lėmė ilgalaikės 
imigracijos politikos formavimo pradžią, kurią galima vertinti kaip minkštąją 
(neformalią) europeizaciją (ilgalaikių imigracijos politikos strateginių tikslų 
formavimas; migrantų integracijos praktikos ir priemonių pradžia; siekis 
formuoti bendrą su ES migracijos politiką; aukštos kvalifi kacijos darbuotojų 
imigracijos prioritetas; nepageidaujamų darbo migrantų apibrėžtis). Siaurąja 
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prasme į nacionalinę teisę perkeltos privalomos įgyvendinti direktyvos bei 
kiti ES teisės aktai tiesiogiai lėmė šios politikos liberalėjimą Lietuvoje: 
pristatyti nauji LLG pagrindai ir lankstesnis atvykimo bei įėjimo į darbo rinką 
reguliavimas tyrėjams ir aukštos profesinės kvalifi kacijos TŠP; liberalesnis ir 
platesnis LLG mokslo pagrindais reguliavimas (suteikiant studijuojantiems 
TŠP galimybę dirbti, įgyti ilgalaikio gyvenimo perspektyvą, pasilikti šalyje po 
studijų) bei lankstenis stažuotojų ir praktikantų atvykimo reguliavimas.

Darbuotojų migrantų teisės neturi skirtis nuo vietinių darbuotojų, pašalinant 
teisinius pažeidžiamumo rizikos veiksnius, susijusius su migranto statusu (ne-
galėjimas keisti darbdavio; šeimos susijungimo teisės nebuvimas; sudėtingas 
priėjimas prie socialinių paslaugų). Teisinis darbo jėgos imigracijos reguliavi-
mas Lietuvoje neužtikrina šių pagrindinių darbo migrantų teisių (dėl vyraujan-
čios leidimų išdavimo sistemos), todėl jų statusas yra pusiau saugus; taip pat 
nepriimtos pagrindinės tarptautinės darbo migrantų teisių apsaugos konvenci-
jos. Kita vertus, perkeliant ES direktyvas į nacionalinę teisę, darbo migrantų 
apsaugos mechanizmai yra stiprinami.
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A B S T R A C T :   The aim of this article is to assess the Lithuanian labour immigration policy 
strategy based on theoretical labour immigration regulatory models. The author argues that 
the achievement of strategic Lithuanian labour immigration policy aims is limited, because 
there is no consistent implementation of the policy, there are no migrant workers admission 
programs nor clear selection methods and criteria. Legal regulation is not suffi ciently 
effective, because it is constantly changing and becoming more complex. Employers interest 
based selection model dominates in Lithuania, but particular features of employees’ shortage 
and human capital selection models can be distinguished. Selection methods of migrant 
workers are complicated and infl exible, and does not promptly respond to the needs of the 
labour market, the employment is complicated by lengthy bureaucratic procedures and do not 
provide effective protection mechanisms for  migrant workers. The common European Union 
(EU) immigration policy development is one of the main external factors in liberalizing 
conditions of migrant workers entry and ensuring their rights in Lithuania.

K e y w o r d s :  admission of migrant workers, rights and vulnerability of migrant workers, 
Lithuanian labour immigration policy, europeanisation.


