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gyvenimo ir darbo ŝ lygos Lietuvoje 

Labour migrants: 
worliing and living conditions 
in Lithuania 

Vilnius I 2015 



U D K 323.15 
Et-15 

ETNISKUMO STUDIJOS - Lietuvoje leidziamas t^stinis recenzuojamas mokslinis leidinys, 
skirtas etniskumo problematikai ir tyrimii metodologijai. 
ETHNICITY STUDIES is a series of ethnicity related studies and their methodology, 
published in Lithuania. The journal is peer-reviewed. 

Redaktorii; kolegija / Editorial Board 
Vyriausioji redaktore / Chief editor 

Dr. Vita Petrusauskaite (Lietuvos socialiniii tyrimii centras / Lithuanian Social Research Center) 

Nariai / Members 
Dr. Felix Ackerman (Europos humanitarinis universitetas, Lietuva / European Humanities 

University, Lithuania) 
Prof, dr Dovile Budryte (Dzordzijos Gvineto koledzas, JAV / Georgia Gwinnett college, USA) 
Dr Tadas Leoncikas (Europos gyvenimo ir darbo s^lygi^ gerinimo fondas (Eurofound), Airija / 

European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions (Eurofound), 
Ireland) 

Prof. dr. Ingo W. Schroder (Marburgo universitetas, Vokietija, ir Vytauto Didziojo universitetas, 
Lietuva / University of Marburg, Germany and Vytautas Magnus University, Lithuania) 

Dr Vladas Sirutavicius (Lietuvos istorijos institutas, Lietuva / Lithuanian institute of History, 
Lithuania) 

Dr. Kristina Sliavaite (Lietuvos socialiniij. tyrimii centras ir Vytauto Didziojo universitetas, 
Lietuva / Lithuanian social research centre and Vytautas Magnus University, Lithuania) 

Prof, dr Charles Woolfson (REMESO, Linsiopingo universitetas, Svedija / REMESO, Linkoping 
University, Sweden) 

Sudarytojai / Issue editors 
Dr Karolis Zibas, dr Vita Petrusauskaite 

Lietuviij kalbos redaktores / Lithuanian language editors 
Giedre Juncyte, Giedre Ramone 

Parengta Lietuvos socialiniii tyrimii centre Etniniu tyrimij instituto ir Centre tai^bos 
rekomenduota spaudai (2015 07 02, protokolo Nr. MT-^) . 

Prepared by the Institute for Ethnic Studies at the Lithuanian Social Research Centre and 
recommended for publishing by the Board of the Centre (2 July, 2015, record No. MT-^) . 

Redakcijos adresas / Address of editorial board: 
Lietuvos socialiniii tyrimu centras 
Etniniii tyrimii institutas 
A, Gostauto II, LT-0I108 Vilnius, Lietuva 
Tel.: +370 5 272 20 63 
El. pastas / e-mail: ces@ces.lt 

© Autoriai / Authors, 2015 
© Lietuvos socialiniii tyrimii centras, Lietuva / 

ISSN I822-I041 Lithuanian Social Research Centre, Lithuania, 2015 



T U R I N Y S / C O N T E N T S 

Karolis Zibas, Vita Petrusauskaite 

Pratarme. Darbo migrantii gyvenimo ir darbo s^lygq 
tyrimas Lietuvoje 5 

Vita Petrusauskaite, Karolis Zibas 

Darbo migrantai Europoje ir Lietuvoje: gyvenimo ir darbo s^Iygn 
problematika 11 

Migrant workers in Europe and Lithuania: problematising working 
and living conditions 27 

Vita Petrusauskaite, Aleksandra Batuchina 

Darbo migrantai is ne Europos S^ungos saliii Lietuvoje: 
migracijos struktura ir apklausos organizavimo issiikiai 28 

Migrant workers from non-EU states in Lithuania: 
the structure of migration and challenges in survey research 47 

Vita Petrusauskaite, Karolis Zibas, Aleksandra Batuchina 

Darbo migrantq Lietuvoje gyvenimo ir darbo s^lygn rodiklin 
s^vadas 48 

Index of migrant workers' working and living conditions 
in Lithuania 78 

Vija PlataciUte 

Darbo jegos imigracijos reguliavimo modeliai: 
Lietuvos atvejo aptarimas 79 

Regulatory models of labor immigration: 
Lithuanian case overview 106 

Giedre Blazyte 

Visuomenes nuostatos imigracijos atzvilgiu 
ir jiiatsiradimo prielaidos 107 

Public attitudes towards immigration and their preconditions 134 



PRATARME 

Darbo migrantij gyvenimo ir darbo s^lygij 
tyrimas Lietuvoje 

Vita Petrusauskaite, Karolis Zibas 
LIETUVOS SOCIALINIV TYRIMU CENTRO ETNINIIJ TYRIMIJ INSTITUTAS 

A . GOSTAUTO G. 11, LT-01108 VILNIUS 

E L . PASTAS: KARDLIS@CES.LT, VITA@CES.LT 
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Globalios migracijos klausimai, kurie apima ir darbo jegos migracijos 
politik^ uzima svarbi^ Europos S^jungos (ES) politines darbotvarkes dali. 
Politiniu lygmeniu vis aiskiau suvokiama, kad norint didinti ES ekonomikos 
konkurencingum^ spr^sti visuomenes senejimo problem^ ir kurti ziniomis 
paremt^ ekonomik^ bQtina tobulinti darbo jegos imigracijos politik^. Kartu 
pripaz^stama, kad pereidamos nuo industrines prie zinii^ ekonomikos daugelis 
valstybin nariii susidurs su darbo jegos poreikiu, kurio negales patenkinti vien 
tik vietiniai darbuotojai (Sipaviciene ir Jersovas 2010). Darbo jegos poreiki 
iliustruoja pasaulinis ekonomines migracijos portretas. Siuo metu pasaulyje yra 
apie 232 mln. migrantq; manoma, kad apie 90 proc. JH yra darbo migrantai 
ir j \  seimos nariai, siekiantys kitose salyse uzsitikrinti ekonomini ir socialini 
saugum^ (Tarptautine darbo organizacija 2014). Globalizacija, demografine 
kaita, konfliktai, pajamii skirtumai ir klimato kaita vis labiau didina darbo 
migrant^ ir j i^ seimi^ tarptautini mobilumq,. Vis delto didejant darbo jegos 
migracijai atsiranda naujq issukiq. Nors darbo jegos migracija tapo globalios 
ekonomikos augimo pamatu, nepaisant pastangn apsaugoti darbo migrants 
teises, dauguma j q lieka pazeidziami ir patiria didziules rizikas (Koehler et al. 
2010). 

Siame leidinyje pristatomi 2014—2015 m. igyvendinto projekto „Darbo 
migrantii gyvenimo ir darbo s^lygn tyrimas Lietuvoje"^ kuri vykdant atlikta 
issami [ Lietuvq, dirbti atvykusiq ne ES pilieciii situacijos, rezultatai. Atliekant 
tyrim^buvo analizuojama tikslines grupes - darbo migrant^ is ne ES saliq, t. y. 
Lietuvoje dirbanciq ne ES saliij. pilieciq, kuriems leidimas gyventi Lietuvoje 

Projekt^ igyvendino Lietuvos socialinin tyrimu centro Etniniii tyrimii instituto ir Vs l Diversity 
development group darbuotojai, projektas finansuotas pagal Europos fondo treciiyii §aliii pi-
lieciii integracijai 2013 m. meting program^ projekto Nr. ElF/2013/7/04/RM/L 
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isduotas darbo pagrindais, - padetis Lietuvos darbo rinkoje ir visuomeneje. Si [ 
Lietuv^ gyventi ir dirbti atvykstanciq migrantq grupe is kitq issiskiria savo tei-
sines padeties salyje laikinumu ir nesaugumu - uzsienieciai, kuriems leidimas 
gyventi Lietuvoje isduodamas darbo pagrindais, teis^ pasilikti salyje turi tik tol, 
kol galioja j q darbo sutartis (isskyrus aukstos kvalifikacijos darbuotojus). N u -
trukus darbo santykiams (pvz., darbdaviui nutraukus sutarti) darbo migrantas 
praranda teisini pagrindq. gyventi salyje ir privalo is jos isvykti. Toks teisinis 
darbo migrantq padeties reguliavimas lemia didesn? darbuotojqpazeidziamumo 
rizik^ Lietuvos darbo rinkoje - galios disbalansas tarp darbdavio ir darbuotojo 
is uzsienio sudaro s^lygas galimam darbdaviq piktnaudziavimui, o darbuotojq 
galimybes apginti savo teises nutrukus darbo santykiams yra itin ribotos. 

Per pastaruosius desimt metq buvo atlikta keletas migrantq is ne Europos 
S^'ungos saliq padeti Lietuvoje analizuojanciq tyrimu (Beresneviciute, Leoncikas 
ir Zibas 2009; Kazmierkiewicz 2009; Darbo ir socialiniq tyrimq institutas 2009^, 
Sipaviciene ir Jersovas 2010; l O M 2015 ir kt.), taciau iki siol dauguma tyrimq 
remdavosi teisiniq dokumentq, oficialiosios statistikos ir antriniq saltinii^ analize. 
Migrantq apklausos, apimancios ivairias migrantq grupes ir leidziancias surinktus 
duomenis palyginti su bendrais salies gyventojq rodikliais, Lietuvoje atliekamos 
retai - Lietuvoje gyvenanciij. ir dirbanciii migrantq grupe nera pakankamai didele, 
kad butq patikimai atspindeta atliekamuose statistiniuose tyrimuose, o tikslines 
migrantq apklausos yra gana brangios ir kol kas neitrauktos i migracijos ir 
integracijos politikos igyvendinimo programas Lietuvoje. Atliekant pristatomi 
tyrim^ atlikta darbo migrantq is ne ES saliii apklausa (N = 321) - antroji didele 
ir patikima Lietuvoje atlikta migrantii apklausa^, leidzianti surinkti issamius 
duomenis apie darbo migrantq padeti salies darbo rinkoje ir visuomeneje ir 
papildanti valstybes institucijq renkamus statistinius duomenis. Per apklaus^ 
surinkta informacija apie darbo migrantq darbo ir gyvenimo s^lygas (galimybes 
derinti darbo ir seimos isipareigojimus, darbo laik^ karjeros galimybes, 
darbuotojqsaugum^irpasitenkinim^^ darbo vieta, galimyb^ naudotis socialinemis 
garantijomis ir kt.), naudojim^si socialinemis paslaugomis ir poziuri i gyvenim^_ 

Trecinjn salinpilieciii ir darbdavi^ (atskini institucijn vadovaujancio personalo) tyrimii rezul-
tati{ analize, isvadu rasymas. Tyrimo ataskaita. Projektas Treciifjii saliii integracijos i darbo 
rinkq tyrimas, gerinant zinias ir informacijos kaupimq apie jn poreikiu ivertinimq (projekto 
Nr. EIF/2007/1/09/RM/3). Darbo ir socialinin tyrimii institutas. Vilnius, 2009. Su tyrimo re-
zultatais galima susipazinti Lietuvos socialiniii tyrimii centro Darbo rinkos tyrimii institute. 

Pirmoji didele kiekybine migrantii is ne Europos S^'ungos saliii apklausa buvo atlikta 2009 m. 
Socialiniii tyrimii institutui igyvendinant pTojektc^Lietuvoje gyvenanciii treciign saliiipilieciii 
integracijos politikos vertinimo principai ir rodikliai pagal Europos fondo treCiiiJii saliq pi-
lieciu integracijai 2007 ra. metin? program<i (sutarties Nr. D4-657/EIF/2007/1/11/RM/2/STI/ 
ETC/ESFA/1). Vykdant Sityrim^apklausta 510 Lietuvoje gyvenanciiine ES pilieciii, tarp j i i i r 
turintys darbo leidimus. 
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Lietuvoje leidzia pristatyti issamesni darbo migrantu grupes portret^ analizuoti 
atvykusiii darbuotojq pazeidziamumo ir izoliacijos ar raarginalizacijos rizik% 
aptarti galimas socialines integracijos kliiitis. 

Siekiant pateikti issami^ darbo migrantii padeties Lietuvoje analiz^, vyk
dant pristatom^^ projekt^ „Darbo migrant^ gyvenimo ir darbo s^lygq tyrimas 
Lietuvoje", be kiekybines darbo migrant^ apklausos, buvo pasitelkti ir kit i 
tyrimo metodai. Rengiantis kiekybinei apklausai ir formuojant tyrimo instru-
mentus buvo atlikta teisiniq ir politiniq dokumentq analize, leidzianti ivar-
dyti veiksnius, turincius itakos darbo jegos migracijos strukturai Lietuvoje, 
ir isanalizuoti darbo migrant^ (kvalifikuotii ir aukstos kvalifikacijos darbuo-
tojn) teisini status^ salyje. Interpretuojant apklausos rezultatus itin svarbios 
informacijos buvo gauta per interviu su migracijos ir uzimtumo srityje dir-
banciais ekspertais (N = 10) — j i leido pagilinti anketine apklausa gautq duo-
menii analiz?, aiskiau identifikuoti galimas darbo santykii^ ar socialines inte
gracijos problemas. Taip pat buvo atlikta reprezentatyvi visuomenes nuostatii 
imigracijos atzvilgiu apklausa. Pagal projekt^^ atliktas tyrimas pagrindziamas 
ir issamiai aptariamas Karolio Zibo ir Vitos Petrusauskaites straipsnyje Dar
bo migrantai Europoje ir Lietuvoje: gyvenimo ir darbo sqlygti problematika, 
tiriant naudoti darbo migrant^ apklausos instrumental aptariami Vitos Petru
sauskaites ir Aleksandros Batuchinos straipsnyje Darbo migrantai is ne Euro
pos Sqjungos saliiiLietuvoje: migracijos struktura ir apklausos organizavimo 
issiikiai, apklausos rezultatai pristatomi Vitos Petrusauskaites, Karolio Zibo 
ir Aleksandros Batuchinos straipsnyje Darbo migrantii Lietuvoje gyvenimo ir 
darbo sqlygn rodikliii sqvadas. 

Vijos Plataciutes straipsnyje Darbo jegos reguliavimo modeliai: Lietuvos 
atvejo aptarimas pristatoma issami darbo jegos imigracijos politikos ir darbo 
migrantii teisines padeties Lietuvoje analize. Valstybes igyvendinamos migra
cijos politikos ir jos tikslq analize leidzia ivertinti salyje taikomus darbo jegos 
imigracijos reguliavimo modelius (priemimo programas, darbuotojii atrankos 
kriterijus, atvykimo ir buvimo salyje kontroles metodus) bei darbuotojn is uz
sienio pritraukimo svarb^ igyvendinant strateginius valstybes ukio raidos tiks-
lus. Teisinio darbo migrantq statuso reguliavimas yra svarbus vertinant gali-
m^ darbuotojii is uzsienio pazeidziamumo rizik^ — straipsnio autore aptaria, ar 
esamas darbo santykiii reguliavimas leidzia darbuotojui tinkamai apginti save 
esant darbo teises pazeidimams, kokios yra darbo migrantii galimybes naudotis 
darbuotojams Lietuvoje priklausanciomis socialinemis garantijomis (ligos, ne-
darbo, motinystes (tevystes) draudimu) ir viesosiomis paslaugomis (sveikatos, 
svietimo, socialine parama ir kt.), ivertina galimybes uztikrinti darbuotojii is 
uzsienio ekonomini saugum^ (pvz., galimyb^ pakeisti darbdavi ar darbo viet^ 
neisvykstant is salies). 
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Giedres Blazytes straipsnyje Visuomenes nuostatos imigracijos atzvilgiu ir ji{ 
atsiradimo priezastys pristatomi 2014 m. atliktos visuomenes nuostatq apklausos 
rezultatai Lietuvos visuomenes nuostatas aptariant platesniame Europos S^ungos 
saliq kontekste. Straipsnio autore pateikia skirtings saliq visuomeniiipoziu4 i imi-
graciji ir migrant^ grupes, isskirdama galimas siij. nuostatq atsiradimo priezastis. 
Lietuvos visuomenes nuostatq analize yra svarbus instrumentas siekiant ivertinti 
aplink^ i kuri^ patenka i Lietuv^ dirbti ir gyventi atvyk? uzsienieciai, - leidzia 
istirti ne tik visuomenes atvirum^naujoms atvykstancioms migrantq. grupems, bet 
ir aplink^ kuri yra sukuriama tolesnei migrant^ integracijai salyje. 

Vykdant tyrim^ surinkti duomenys apie migrantq uzimamas darbo vietas 
leidzia ivertinti j q padeti Lietuvos darbo rinkoje, aptarti galimq^ darbo rinkos 
segmentavim^si (pvz., darbo vietq, kuriqvengia vietos darbuotojai, atsiradim%) ir 
darbuotojqpazeidziamumo riziki(ji4naudojimisi darbuotojams priklausanciomis 
socialinemis garantijomis, dalyvavim^profesiniiis^ungiiveikloje ir 1.1.). Svarbu 
atkreipti demesi, kad tyrimo apreptis apribota tik darbo pagrindu leidim^laikinai 
gyventi Lietuvoje gavusin migrantq padeties analize - visq Lietuvoje dirbanciq 
uzsienieciii padetis salies darbo rinkoje nebuvo analizuojama siekiant detaliau 
ivertinti galimas pazeidziamumo rizikas, su kuriomis susiduria migruojantys 
darbuotojai. Vykdant tyrim^ parengtas darbo migrantii gyvenimo ir darbo 
s^lygq Lietuvoje rodikliq sqvadas yra svarbus instrumentas, leisiantis padeti 
tobulinti Lietuvoje kuriam^. ir igyvendinam^ darbo jegos imigracijos ir migrantq 
integracijos politik^ geriau suprasti darbo migrant^ poreikius ir issukius salyje 
bei stiprinti migrant^ integracijos infrastruktur^. 

Leidinyje vartojami terminai 

Darbo migrantai, darbuotojai is uzsienio - sie terminai leidinyje vartojami 
kalbant tik apie projekto tikslin? grup?*, t. y. i Lietuvq, dirbti atvykusius ne 
Europos S^ungos piliecius, kuriems leidimas laikinai gyventi Lietuvoje 
yra isduotas darbo pagrindais. Terminas apima tick aukstos kvalifikacijos 
darbuotojus, tick darbuotojus, atvykusius pagal Socialines apsaugos ir darbo 

Projekto tiksline grupe - darbo migrantai is ne ES saliii - buvo atrinkti remiantis Gairese pa-
reiskejams pagal Europos fondo treciiyii saliii pilieciii integracijai metin? 2013 m. program^ 
pateiktu EIF programos tikslines grupes apibrezimu, t. y. i tyrimo imti (N=321) buvo itraukti 
tik tie respondentai, kurie atitiko siuos kriterijus: 
- asmuo neturi ES valstybes nares pilietybes; 
- asmuo turi laikin% leidim^ gyventi Lietuvoje (teisetai gyvena valstybeje nareje); 
- asmens leidimas laikinai gyventi Lietuvoje yra isduotas darbo pagrindu, t. y. remiantis Lietu
vos Respublikos istatymo „Del uzsienieciii teisines padeties" 40 straipsnio 1 dalles 4, 4' ir 13 
punktais. 



PRATARME 
D A R B O M I G R A N T y G Y V E N I M O IR D A R B O Sy^LYGy T Y R I M A S L I E T U V O J E 

ministerijos patvirtint^ trukstamn profesijn ŝ raŝ .̂ Uzsienio pilieciai, atvyk? [ 
Lietuv^^ pradeti verslo, nera [traukti i projekto tikslin^ grup^. 

Darbo jegos migracija - zmoninjudejimas is vienos valstybes [kit^^siekiant 
[sidarbinti ir dirbti kitoje, nei turima pilietybe, salyje. 

Trakstamii profesijij s^rasas - Lietuvos Respublikos socialines apsaugos 
ir darbo ministro kas pusmet; tvirtinamas Profesijn, kuriq darbuotoju truksta 
Lietuvos Respublikoje, s^rasas. S^rasas tvirtinamas vadovaujantis Leidimo 
dirbti uzsienieciui, jam esant Lietuvos Respublikoje, isdavimo s^lygn ir tvarkos 
apraso, patvirtinto Lietuvos Respublikos socialines apsaugos ir darbo ministro 
ir Lietuvos Respublikos vidaus reikalij. ministro 2004 m. rugsejo 28 d. isakymu 
Nr. Al-223 / lV-310 „Del leidimo dirbti uzsienieciui, jam esant Lietuvos Res
publikoje, isdavimo s^lygn ir tvarkos apraso patvirtinimo", 2.4 papunkciu. 

Darbo leidimas — kvalifikuotiems treciiijii saliij (t. y. ne ES saliii) pilieciams 
isduodamas dokumentas, suteikiantis uzsienieciui teis^ dirbti Lietuvos Respu
blikoje jame nurodyt^ laik^. 

Leidimas laikinai gyventi - dokumentas, suteikiantis uzsienieciui teis§ lai
kinai gyventi Lietuvos Respublikoje jame nurodyt^ laik^. 
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leidziamame leidinyje nuosekliai analizuojami teoriniai nacionalizmo, etnisku
mo tarpetniniii santykiii ir j i i tyrimii aspektai, pateikiamos aktualios konkretaus 
laikotarpio realijii mokslines interpretacijos. 

Siame leidinyje pristatomi 2014-2015 m. igyvendinto projekto „Darbo 
migrantii gyvenimo ir darbo s^lygii tyrimas Lietuvoje", kuri vykdant atlikta 
issami i Lietuv^ dirbti atvykusiii ne ES pil ieci i i situacijos studija, rezultatai. 
Didziausi^ duomenii masyv^ sudaro i Lietuv^ dirbti atvykusiii uzsienieciii (ne 
ES pilieciii) apklausa (N = 321). Atliekant tyrim^ buvo analizuojama tikslines 
grupes - darbo migrantii is ne ES saliii, t. y. Lietuvoje dirbanciq ne ES saliii 
pilieciii, kuriems leidimas gyventi Lietuvoje isduotas darbo pagrindais, — pa
detis Lietuvos darbo rinkoje ir visuomeneje. 
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