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Integracija – tai dinamiškas kompleksinis procesas, veikiamas socialinių, ekono-
minių, politinių, kultūrinių, aplinkybių ir lemiantis migracijos ir integracijos pro-
cesuose dalyvaujančių žmonių sėkmingą adaptaciją juos priimančios valstybės 
sociokultūrinėje aplinkoje, visuomenėje. Integracijos proceso kompleksiškumas 
daro įtaką valstybės ir savivaldybių teikiamų socialinės apsaugos, sveikatos 
apsaugos, švietimo ir kultūros ir kt. paslaugų transformacijos poreikiui tam, 
kad jos būtų prieinamos ne tik Lietuvos Respublikos piliečiams, bet ir žmonėms 
atvykstantiems į Lietuvą iš trečiųjų šalių su tikslu sėkmingai integruotis į vals-
tybės, visuomenės gyvenimą, čia gyventi, dirbti, augti, tobulėti. 

Ši ataskaita yra projekto „Savivaldybių kompetencijų didinimas teikiant pas-
laugas trečiųjų šalių piliečiams“ dalis. Projekto tikslas – stiprinti integracijos 
paslaugų trečiųjų šalių piliečiams teikimą Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių 
miestų, Jonavos bei Akmenės rajonų savivaldybėse. Projektas finansuojamas 
Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo lėšomis. 

Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie Socialinės apsaugos ir 
darbo ministerijos, kaip šio projekto vykdytojas, dėkoja projekto partneriams 
– VšĮ Diversity Development Group už atliktą išsamų plačios apimties tyrimą, 
kurio dėka pristatoma ši ataskaita, taip pat Vilniaus miesto savivaldybės 
administracijai už glaudų bendradarbiavimą ir pagalbą atliekant tyrimą, už 
suteiktą informaciją, pasidalinimą patirtimis, įžvalgomis ir idėjomis.

Socialinių paslaugų priežiūros departamento 
prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktorius

Alvydas Masiulis
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P§	 Užsieniečių, gyvenančių Lietuvos Respublikoje, skaičius: 73 751 (2020 metų pradžioje), arba 2,64 proc. visų šalies 
gyventojų

§	 Vilniaus miesto gyventojų skaičius: 561 836 (2020 metų pradžioje)1

§	 Užsieniečių, gyvenančių Vilniaus mieste, skaičius: 21 627 (2020 metų pradžioje)2, arba 3,9 proc. visų Vilniaus miesto 

gyventojų ir 29 proc. visų §	 NVO, teikiančios integracijos pas-
laugas užsieniečiams: Lietuvos Raudonojo Kryžiaus 
draugija, §	 Kitos organizacijos, susijusios su užsieniečių integracija: Menų agentūra „ArtScape“, Lietuvos Pa-

bėgėlių Taryba, Bendrystės ir socialinių inovacijų centras, Nacionalinis socialinės integracijos institutas

1 Lietuvos gyventojai (2020 m. leidimas), https://osp.stat.gov.lt/lietuvos-gyventojai-2020/salies-gyventojai/gyventoju-skaicius-ir-sudetis.
2 Migracijos metraštis 2019, https://migracija.lrv.lt/uploads/migracija/documents/files/Migracijos%20metra%C5%A1%C4%8Diai/MI-
GRACIJOS%20METRA%C5%A0TIS_2019%20(1).pdf.

KITOS ORGANIZACIJOS, 
SUSIJUSIOS SU UŽSIENIEČIŲ 

INTEGRACIJA:
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§	 Tautinių bendruomenių NVO3: 142 (2018 metų duomenimis4) – 

ARMĖNŲ (3), 

AZERBAIDŽANIEČIŲ (5), 

BALTARUSIŲ (8), 

BULGARŲ (1), 

ESTŲ (1), 

ČEČĖNŲ (1), 

GRAIKŲ (10), 

GRUZINŲ (1) 

KARAIMŲ (1), 

KAZACHŲ (1), 

LENKŲ (42), 

LIBANIEČIŲ (1), 

ROMŲ (7), 

RUMUNŲ (1), 

RUSŲ (35), T

OTORIŲ (5), 

UKRAINIEČIŲ (5), 

UZBEKŲ (4), V

ENGRŲ (1), 

VOKIEČIŲ (2), 

ŽYDŲ (5)

3  Laisva valia iniciatyvių piliečių įkurtos organizacijos, kurios siekia išsaugoti ir puoselėti savo kalbą, kultūrą, tradicijas. Lietuvoje nevyriau-
sybinėmis organizacijomis laikomos asociacijos, labdaros ir paramos fondai bei dauguma viešųjų įstaigų. (Tautinių mažumų departamen-
tas, 2018).
4  Tautinių mažumų departamentas (2018). Tautinės bendruomenės Lietuvoje (2018), https://tmde.lrv.lt/uploads/tmde/documents/files/
Tautines%20bendruomenes%20Lietuvoje2019-01-21a.pdf; tautinės bendrijos, http://www.tbn.lt/id-renginiai.html.
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NE ES ŠALIŲ PILIEČIŲ
INTEGRACIJOS IŠŠŪKIAI: 

PROBLEMOS IR 
POREIKIAI

SUNKUMAI IR IŠŠŪKIAI:
 ○ teisiniai barjerai gaunant leidimą gyventi šalyje; 

 ○ kalbos barjeras; 

 ○ psichologiniai išgyvenimai; 

 ○ visuomenės nuostatos; 

 ○ darbo paieška ir įsidarbinimas; 

 ○ lyčių nelygybė; 

 ○ informacijos apie paslaugas trūkumas.

GYVENIMO ŠALYJE PRADŽIOJE  
SVARBU NE ES ŠALIŲ PILIEČIUS:

 ○ tinkamai informuoti apie savivaldybėje, kurioje gyvena, teikiamas paslaugas (skirtas bendrai mies-
to gyventojams ir kryptingai su užsieniečių integracija susijusias paslaugas) bei užtikrinti šių pas-
laugų prieinamumą; 

 ○ užtikrinti galimybes ugdyti lietuvių kalbos įgūdžius tik atvykus gyventi į savivaldybę; 

 ○ įvairiomis priemonėmis skatinti užsieniečių įsitraukimą į vietos bendruomenės gyvenimą.



LIETUVIŲ KALBA
LIETUVIŲ KALBOS GEBĖJIMŲ STOKA: 

 ○ apsunkina priėjimą prie reikiamų paslaugų; 

 ○ apriboja bendravimą su vietos bendruomene ir socialinių ryšių rato plėtrą; 

 ○ turi įtakos neigiamoms visuomenės ir paslaugas teikiančių specialistų nuostatoms lietuvių kalba ne-
kalbančių užsieniečių atžvilgiu; 

 ○ apriboja įsidarbinimo galimybes ir lemia mažesnes aukštesnės kvalifikacijos bei geriau mokamo 
darbo perspektyvas ateityje; 

 ○ sukelia sunkumų susirandant gyvenamąją vietą.

APLINKYBĖS, KURIOS LABIAUSIAI SUNKINA LIETUVIŲ KALBOS MOKYMĄSI: 

 ○ kalbos kursų ir darbo derinimas; 

 ○ kalbos kursų ir gyvenimo / rūpinimosi šeimos nariais derinimas; 

 ○ ribotas lietuvių kalba kalbančių pažįstamų ratas.

NE ES ŠALIŲ PILIEČIŲ
INTEGRACIJOS IŠŠŪKIAI: 

PROBLEMOS IR 
POREIKIAI

Pabėgėlių priėmimo centre (PPC) organizuojamų kursų nepakanka, kad prieglobsčio prašytojai ir jo gavėjai 
pasiruoštų savarankiškam gyvenimui pasibaigus integracijos laikotarpiui PPC (mokymų laikotarpis yra per 
trumpas, kvestionuojama mokymų kokybė, jos pritaikymas skirtingus gebėjimus ir galimybes turintiems ne 
ES piliečiams). 

Valandų skaičiaus, numatyto nemokamiems lietuvių kalbos kursams prieglobsčio gavėjams, tęsiant integraciją 
savivaldybėse, nepakanka; kursai organizuojami pagal projektus, skiriamas finansavimas neužtikrina kursų koky-
bės ir tęstinumo. Taip pat pasigendama bendros skirtingus / individualius ne ES piliečių gebėjimus atliepiančios 
lietuvių kalbos kursų metodologijos, keliamas klausimas, ar egzaminas, kurį turi laikyti nemokamus kursus išklausę 
ne ES piliečiai, atskleidžia jų tikrąsias žinias ir lietuvių kalbos gebėjimus. 

Gerosios patirtys: lietuvių kalbos mokymo(si) ne ES piliečių iniciatyvos – tarptautinės platformos „Speak“ pri-
taikymas, lietuvių kalbos mokymosi priemonės „Flyent“ sukūrimas.

https://www.speak.social/en/
https://flyent.online/?fbclid=IwAR24J7mskLGN7wmGo8R8c-zTbGfLbyCvXhjFZgyH-36J0LKortXsbDxH0l0


UŽIMTUMAS
NEDALYVAVIMO DARBO RINKOJE PRIEŽASTYS: 

 ○ šeimos ir darbo derinimas; 

 ○ sunkumai persikvalifikuojant/ pripažįstant kilmės šalyje įgytą specialybę Lietuvoje; 

 ○ sveikatos problemos; 

 ○ lietuvių kalbos barjeras.

APLINKYBĖS, KURIOS LABIAUSIAI APSUNKINA INTEGRACIJĄ Į DARBO RINKĄ: 

 ○ lietuvių kalbos barjeras; 

 ○ biurokratinės kliūtys; 

 ○ ilgai trunkanti leidimo dirbti suteikimo procedūra; 

 ○ sunkumai keičiant darbdavį (dėl sudėtingų reikalavimų, kuriuos turi patenkinti, norėdami pakeisti 
darbdavį, yra linkę susitaikyti su darbdavio keliamomis sąlygomis ir atsiduria (labiau) pažeidžiamo-
je padėtyje); 

 ○ darbdavių nuostatos; 

 ○ informacijos apie įsidarbinimo ar darbo vietos susikūrimo galimybes trūkumas.

NE ES ŠALIŲ PILIEČIŲ
INTEGRACIJOS IŠŠŪKIAI: 

PROBLEMOS IR 
POREIKIAI

Dėl lietuvių kalbos žinių trūkumo (prieglobsčio gavėjai taip pat ir dėl visuomenės nuostatų) ne ES piliečiai, o 
ypač prieglobsčio gavėjai ir moterys migrantės, dirba žemesnės kvalifikacijos ir lietuvių kalbos nereikalaujan-
čius darbus. Aplinkybė, kad užsieniečiai yra priversti dirbti žemesnės kvalifikacijos darbus nei jų turima profe-
sinės kvalifikacija ir sukaupta darbo patirtis kilmės šalyje, turi įtakos jų psichologinei būklei ir savivertei.



NE ES ŠALIŲ PILIEČIŲ
INTEGRACIJOS IŠŠŪKIAI: 

PROBLEMOS IR 
POREIKIAI

SVEIKATOS PRIEŽIŪRA

APLINKYBĖS, KURIOS LABIAUSIAI APSUNKINA  
SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ PRIEINAMUMĄ:

 ○ lietuvių kalbos barjeras (ypač psichinės sveikatos priežiūros ir akušerių-ginekologų teikiamų 
paslaugų);

 ○ neigiamos nuostatos; 

 ○ teisinis statusas; 

 ○ finansinių lėšų trūkumas gauti paslaugas privačiose sveikatos priežiūros įstaigose (pvz., psichologo 
ar psichoterapeuto konsultacijas).

SOCIALINĖ APSAUGA IR BŪSTAS

APLINKYBĖS, KURIOS LABIAUSIAI APSUNKINA  
SOCIALINIŲ PASLAUGŲ IR BŪSTO PRIEINAMUMĄ:

 ○ ribotos žinios apie teises gauti socialinę paramą ir socialines paslaugas;

 ○ visuomenės nuostatos;

 ○ kalbos barjeras;

 ○ gyvenamosios vietos deklaravimas;

 ○ prieglobsčio gavėjai nepriskiriami atskirai pažeidžiamai grupei, kuri galėtų gauti socialinį būstą len-
gvesnėmis sąlygomis.



NE ES ŠALIŲ PILIEČIŲ
INTEGRACIJOS IŠŠŪKIAI: 

PROBLEMOS IR 
POREIKIAI

VAIKŲ ŠVIETIMAS

APLINKYBĖS, KURIOS LABIAUSIAI APSUNKINA  
ŠVIETIMO PASLAUGŲ PRIEINAMUMĄ: 

 ○ lietuvių kalbos barjeras (ribotos galimybės ieškoti informacijos apie formaliojo ir neformaliojo ugdy-
mo įstaigas ir registruoti vaikus į jas; lietuvių kalba nekalbantiems tėvams dalyvauti ir stebėti vaikų 
ugdymo procesą ir kt.);

 ○ visuomenės nuostatos.

 
Lietuvos švietimo sistemos infrastruktūra netinkamai pasirengusi priimti užsieniečius vaikus – nėra aiš-
kaus, valstybiniu lygiu priimto vaikų gebėjimų vertinimo mechanizmo, mokyklos nepasirengusios priim-
ti lietuvių kalba negebančių kalbėti užsieniečių vaikų, nepriimta priemonių, kurios padėtų mokyklos ben-
druomenei pasiruošti priimti ir padėti užsieniečiui vaikui pereinamuoju laikotarpiu.

KULTŪRA

Ne ES piliečiai kultūros paslaugomis nesinaudoja arba naudojasi labai retai. Dažniausiai tai susiję su šei-
minėmis aplinkybėmis, rečiau – su galimybėmis gauti informaciją apie įvairias kultūros paslaugas ir pri-
einamumą prie šių paslaugų užsieniečiui suprantama kalba.

POLITINIS IR PILIETINIS DALYVAVIMAS

APLINKYBĖS, KURIOS RIBOJA POLITINĮ IR PILIETINĮ DALYVAVIMĄ:

 ○ ribotos žinios apie teisę dalyvauti rinkimuose (nors dalyvavimą rinkimuose laiko svarbiu veiksniu, 
padedančiu jaustis visaverčiais šalies gyventojais);

 ○ ribotos galimybės dalyvauti konsultacijose dėl sprendimų, susijusių su klausimais, aktualiais savival-
dybėje gyvenantiems užsienio šalių piliečiams ir bendrai visiems savivaldybės ir (arba) seniūnaitijos 
gyventojams.



NE ES ŠALIŲ PILIEČIŲ
INTEGRACIJOS IŠŠŪKIAI: 

PROBLEMOS IR 
POREIKIAI

MOTERŲ MIGRANČIŲ PATIRTYS

MOTERYS MIGRANTĖS DAŽNIAU NEI VYRAI MIGRANTAI:

 ○ patiria (ar yra patyrusios) priklausomybę nuo sutuoktinio / partnerio (tai riboja jų socialinę ir lingvis-
tinę adaptaciją); 

 ○ susiduria su sunkumais derinant šeimos gyvenimą ir integraciją į darbo rinką; 

 ○ atsiduria nemaloniose situacijose dėl kultūrinių ir religinių skirtumų; 

 ○ susiduria su sunkumais norėdamos persikvalifikuoti ar įgyti profesinę kvalifikaciją;

 ○ dėl šiuo metu Lietuvoje galiojančių teisinių nuostatų bijodamos prarasti teisinį statusą, turi taiksty-
tis su smurtu artimoje aplinkoje.



KRITIŠKAS MIGRACIJOS DEPARTAMENTO, UŽIMTUMO TARNYBOS IR ŠIŲ 
ĮSTAIGŲ PADALINIŲ TEIKIAMŲ PASLAUGŲ VERTINIMAS:

 ○ viešai prieinamos informacijos ne lietuvių kalba trūkumas; 

 ○ Migracijos departamento ir Užimtumo tarnybos padaliniuose dirbančių tarnautojų nekompetenci-
ja aptarnauti užsienio šalių piliečius (gebėjimų susikalbėti ne lietuvių kalba trūkumas, kompetencijų 
ir tolerancijos stoka).

KRITIŠKAS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ  
PASLAUGŲ TEIKIMO VERTINIMAS: 

 ○ vertimo paslaugų trūkumas; 

 ○ neetiškas darbuotojų elgesys dėl užsieniečių kilmės, religinių nuostatų ar panašių aspektų.

TEIKIAMŲ PASLAUGŲ 
SAVIVALDYBĖJE 

VERTINIMAS



PASLAUGŲ PLANAVIMAS IR PRIEINAMUMAS
 ○ Dauguma (apie 80 proc.) respondentų, atstovaujančių Vilniaus miesto savivaldybei pavaldžioms įstai-

goms, sutiko arba visiškai sutiko su teiginiu, kad jų atstovaujamose įstaigose užtikrinama, jog teikiant 
paslaugas gyventojai gautų tokios pat kokybės aptarnavimą, nesvarbu, kokia jų etninė kilmė, religija 
ar kt. 

 ○ Trečdalis (apie 33 proc.) kiekybinėje apklausoje dalyvavusių savivaldybei pavaldžių įstaigų atstovų 
sutiko arba visiškai sutiko su teiginiu, kad jų atstovaujamose įstaigose planuojant paslaugas atsi-
žvelgiama į ne ES šalių piliečių poreikius.

 ○ Didžioji dalis savivaldybei atstovaujamų įstaigų atstovų (apie 80 proc. ugdymo įstaigų; apie 88 proc. 
sveikatos priežiūros įstaigų; apie 79 proc. kultūros įstaigų ir apie 65 proc. socialines paslaugas tei-
kiančių įstaigų) pažymėjo, kad planuojant veiklas nėra konsultuojamasi su integracijos paslaugas ne 
ES piliečiams teikiančiomis NVO, ne ES piliečių organizacijomis ar bendruomenėmis.

 ○ Ne ES šalių piliečiams paslaugas teikiančių NVO, ne ES šalių piliečių organizacijų ar bendruomenių 
įtraukimas į savivaldybės paslaugų gyventojams planavimą priklauso nuo savivaldybės skyrių sri-
ties. Dauguma (4 iš 7) savivaldybės skyrių atstovų įvardijo, kad tokios bendruomenės ar organizaci-
jos yra įtraukiamos bent kartais. Tačiau tyrime dalyvavusios NVO akcentuoja tarpinstitucinio ben-
dradarbiavimo trūkumą. Be to, į paslaugų planavimo procesus nėra visiškai įtraukiami užsienio šalių 
piliečių organizacijų ar jų bendruomenių atstovai.

 ○ Vilniaus miesto savivaldybė nėra numačiusi atskiro finansavimo, kuris būtų skiriamas užsieniečių 
integracijos priemonėms ir paslaugoms, pritaikytoms specifiniams užsieniečių poreikiams (pvz., as-
menims, negebantiems kalbėti valstybine kalba), įgyvendinti. Integracijos priemonės (pvz., lietuvių 
kalbos mokymas, įvairios kultūros pažinimo veiklos ir pan.) įgyvendinamos pagal projektus, tad pri-
sitaikant prie projekto reikalavimų negarantuojama, kad veiklos visiškai atitiks tikslinės grupės po-
reikius, taip pat neužtikrinamas šių priemonių finansavimo ir įgyvendinimo tęstinumas.

 ○ 136 iš 143 (95 proc.) kiekybinę apklausą pildžiusių savivaldybei pavaldžių įstaigų atstovų įvardijo, jog 
jų atstovaujamose įstaigose įgyvendinama lygių galimybių, apimančių ir lygias galimybes etniniu, 
tautiniu ir religiniu pagrindu, politika5. 

5  Iš jų 93 iš 98 į klausimą atsakę švietimo įstaigų atstovai, 18 iš 19 socialinių paslaugų įstaigų atstovai, visi 11 sveikatos priežiūros at-
stovų, 14 iš 15 kultūros įstaigų atstovų.

TEIKIAMŲ PASLAUGŲ 
SAVIVALDYBĖJE 

VERTINIMAS



Tačiau kiekybinėje apklausoje dalyvavęs savivaldybės atstovas pažymėjo:

 ○ kad visiškai nesutinka su teiginiu, kad savivaldybėje užtikrinama, jog teikiant įvairias socialines, tei-
sines, sveikatos priežiūros ar kitas paslaugas savivaldybėje gyvenantys ne ES šalių piliečiai gautų 
tokios pat kokybės aptarnavimą, nesvarbu, kokia jų etninė kilmė, religija ar kt.

 ○ nei sutinka, nei nesutinka su teiginiu, kad savivaldybėje ir jai pavaldžiose įstaigose teikiant paslau-
gas atsižvelgiama į ne ES šalių piliečių religines teises.

 ○ strateginiuose savivaldybės dokumentuose nėra įtrauktas lygių galimybių, apimančių ir lygias ga-
limybes etniniu, tautiniu ir religiniu pagrindu, klausimas, tačiau savivaldybėje numatytos priemo-
nės (pvz., stebėsena, visuomenės apklausos), kurios padėtų įvertinti, ar savivaldybės gyventojai ne-
diskriminuojami dėl jų etninės, tautinės kilmės ar religijos: nuolat renkami skundai, užklausos dėl 
diskriminacijos. 

TEIKIAMŲ PASLAUGŲ 
SAVIVALDYBĖJE 

VERTINIMAS



PASLAUGŲ INFRASTRUKTŪROS PRITAIKYMAS (SPECIFINIAMS)  
NE ES PILIEČIŲ POREIKIAMS

Savivaldybei pavaldžių įstaigų infrastruktūra nėra pakankamai pritaikyta lietuvių kalba nekalbantiems 
užsienio šalių piliečiams.

 ○ Tik ketvirtadalis (apie 26 proc.) savivaldybei pavaldžių įstaigų atstovų sutiko arba visiškai sutiko su 
teiginiu, kad jų atstovaujamos įstaigos infrastruktūra yra pritaikyta lietuvių kalba nekalbantiems 
užsienio šalių piliečiams.

 ○ Nors dauguma (apie 85 proc.) savivaldybei pavaldžių įstaigų atstovų taip pat tvirtino, kad jų ats-
tovaujamose įstaigose dirba asmenys, galintys suteikti informaciją užsienio kalbomis (dažniausiai 
rusų arba anglų, taip lenkų), tik apie 7 proc. respondentų pažymėjo, kad jų įstaigoje užsienio šalių pi-
liečiai, nekalbantys lietuvių kalba, turi galimybę gauti vertėjo paslaugas.

 ○ Daugiau nei pusė (59 proc.) savivaldybei pavaldžių įstaigų atstovų atsakė, kad jų atstovaujamų įs-
taigų interneto puslapiai nepritaikyti asmenims, nekalbantiems lietuvių kalba.

 ○ Nors dauguma į Vilniaus miestą gyventi atvykstančių užsieniečių yra rusakalbiai iš Baltarusijos, 
Ukrainos ir Rusijos, tik apie 17 proc. tyrime dalyvavusių savivaldybei pavaldžių įstaigų atstovų pažy-
mėjo, kad informacija arba dalis jos įstaigų interneto puslapiuose yra skelbiama rusų kalba.

 ○ Savivaldybė yra numačiusi veiksmus, kuriais ne ES šalių piliečiai, nekalbantys lietuviškai, būtų nu-
siųsti pas specialistus savivaldybei pavaldžiose sveikatos priežiūros įstaigose, galinčius juos ap-
tarnauti užsienio kalba. Tačiau, kokie veiksmai numatyti, savivaldybės atstovas neatsakė. Kad to-
kie veiksmai numatyti sveikatos priežiūros įstaigose, pažymėjo 6 iš 8 sveikatos priežiūros įstaigų 
atstovų.

 ○ Daugiau nei pusė (apie 67 proc.) ugdymo įstaigų atstovų pažymėjo, kad nepilnamečių tėvai, nekal-
bantys lietuviškai, yra informuojami apie vaikų pažangą ir aktualias bendruomenės, grupės ar kla-
sės naujienas jiems suprantama užsienio kalba.

 ○ Beveik pusė (21 iš 43) mokyklinio ugdymo įstaigų atstovų pažymėjo, kad lietuvių kalba nekalbantys 
nepilnamečiai iš ne ES šalių jų atstovaujamose įstaigose neturi galimybės mokytis išlyginamojoje 
klasėje arba išlyginamojoje mobiliojoje grupėje. Tačiau dauguma (apie 74 proc.) mokyklinio ugdymo 
įstaigų atstovų pažymėjo, kad lietuvių kalba nekalbantiems nepilnamečiams iš ne ES šalių yra gali-
mybė sudaryti individualų mokymosi planą.

TEIKIAMŲ PASLAUGŲ 
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 ○ Daugiau nei pusė (apie 59 proc.) apklausoje dalyvavusių visų (mokyklinio ir ikimokyklinio) ugdymo 
įstaigų atstovų pažymėjo, kad jų atstovaujamose įstaigose lietuvių kalba nekalbantiems nepilna-
mečiams iš ne ES šalių socialinio pedagogo ir (arba) psichologo pagalba prieinama tokia pat tvar-
ka, kaip ir visiems mokyklose besimokantiems vaikams. Tik apie 11 proc. atstovų taip pat pažymėjo, 
kad tokia pagalba pritaikoma prie specifinių lietuvių kalba nekalbančių nepilnamečių iš ne ES šalių 
poreikių.

 ○ Dauguma (10 iš 14) kultūros įstaigų atstovų sutiko arba visiškai sutiko su teiginiu, kad atstovauja-
mai įstaigai vykdant informacinę sklaidą apie kultūros paslaugas, renginius ir iniciatyvas pasvars-
toma, ar informacija pasieks lietuvių kalba nekalbančius ne ES šalių piliečius. O 11 iš 14 respondentų 
pažymėjo, kad teikiant kultūros paslaugas, įgyvendinant kultūros renginius ir iniciatyvas dedamos 
pastangos gerinti turinio prieinamumą lietuvių kalba nekalbantiems asmenims.

 ○ Kiek daugiau nei trečdalis (apie 39 proc.) švietimo įstaigų atstovų ir tik 1 iš 8 sveikatos priežiūros 
paslaugas teikiančių įstaigų atstovų sutiko arba visiškai sutiko su teiginiu, kad jų atstovaujamose įs-
taigose teikiant paslaugas atsižvelgiama į ne ES šalių piliečių religines teises.

TEIKIAMŲ PASLAUGŲ 
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STIPRYBĖS
 ○ Įdirbis planuojant ir teikiant paslaugas aukštos kvalifikacijos darbuotojams, verslą Vilniaus mieste 

įsteigusiems ar ketinantiems steigti užsieniečiams („Go Vilnius“ geroji praktika).

 ○ Savivaldybės administracijos požiūris sprendžiant kai kuriuos ne ES piliečiams aktualius klausimus 
(pvz., lietuvių kalbos kursų organizavimo klausimas).

 ○ Savivaldybei pavaldžių įstaigų atstovų suvokimas, kad užsieniečių integracijos klausimai yra aktua-
lūs savivaldybei ir ateityje turėtų būti daugiau iniciatyvų, kuriomis būtų siekiama gerinti paslaugų ir 
informacijos apie jas prieinamumą ne ES piliečiams.

 ○ Įgyvendinama antidiskriminacijos politika, kad visiems miesto gyventojams aptarnavimas ir paslau-
gos būtų suteiktos paisant lygių galimybių. Vilniaus miesto savivaldybė yra vienintelė savivaldy-
bė Lietuvoje, tapusi „Įvairovės chartijos“ nare. TAČIAU kyla abejonių, kaip tai yra įgyvendinama 
praktikoje.

SAVIVALDYBĖS 
STIPRYBĖS IR 

SILPNYBĖS



SILPNYBĖS 
 ○ Trūksta aiškios paslaugų teikimo užsienio piliečiams sistemos ir vaidmenų tarp skirtingų institucijų 

pasiskirstymo – dauguma su užsieniečių integracija susijusių klausimų yra paliekama NVO atsako-
mybei (informavimo ir konsultavimo, vertimo, kalbos mokymo ir kt.), tačiau neužtikrinamas pasto-
vus ir pakankamas finansavimas šioms veikloms įgyvendinti, trūksta tarpinstitucinio bendradar-
biavimo ir vaidmenų tarp skirtingoms veikloms atstovaujančių valstybinių ir savivaldybei pavaldžių 
įstaigų pasiskirstymo. 

 ○ Savivaldybė galėtų prisiimti aktyvesnį vaidmenį organizuodama lietuvių kalbos kursus ir vertimo 
paslaugas savivaldybei pavaldžiose institucijose.

 ○ Vilniaus miesto savivaldybė yra pasiruošusi dirbti su aukštos kvalifikacijos užsieniečiais, tačiau dar 
trūksta patirties dirbant su labiau pažeidžiamomis grupėmis, tokiomis kaip prieglobsčio gavėjai.

 ○ Žinių apie savivaldybėje gyvenančius užsieniečius ir jų poreikius trūkumas.

 ○ Pasyvus seniūnijų į(si)traukimas į gyvenamąją vietą Vilniaus mieste deklaruojančių užsieniečių infor-
mavimą ir konsultavimą.

 ○ Ne ES piliečiai ir jiems atstovaujančios organizacijos neturi galimybių dalyvauti teikiant konsulta-
cijas sprendimams, susijusiems su klausimais, aktualiais savivaldybėje gyvenantiems užsienio šalių 
piliečiams ir bendrai visiems savivaldybės gyventojams.

 ○ Tarpkultūrinių mokymų savivaldybės administracijos ir jai pavaldžių įstaigų darbuotojams trūku-
mas. Kiekybinės apklausos duomenys atskleidžia, kad tiek ugdymo įstaigų (70 proc.), tiek sveikatos 
priežiūros (75 proc.), taip pat socialines paslaugas (59 proc.) teikiančių įstaigų atstovai pažymėjo, 
kad jų atstovaujamų įstaigų darbuotojams neorganizuojami mokymai darbui su ne ES šalių pilie-
čiais. Socialines paslaugas teikiančių įstaigų darbuotojai dažniausiai dalyvauja tokio pobūdžio mo-
kymuose, kuriuos organizuoja NVO.

 ○ Trūksta iniciatyvų, kuriomis būtų skatinamas savivaldybėje gyvenančių užsieniečių ir vietos ben-
druomenės bendra(darbia)vimas.

 ○ Tarpinstitucinio bendradarbiavimo, ypač tarp Vilniaus miesto savivaldybės administracijos, jai pa-
valdžių įstaigų ir mieste užsienio šalių piliečiams integracijos paslaugas teikiančių organizacijų, tau-
tinių ir užsieniečių bendruomenių trūkumas.
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TRŪKSTAMŲ PASLAUGŲ POREIKIS
 ○ Informavimo ir konsultavimo paslaugos naujai į savivaldybę atvykusiems gyventi ne ES piliečiams 

(ypač užimtumo, socialinių paslaugų, vaikų švietimo, sveikatos priežiūros, kultūrinės veiklos, įvairių 
teisių (pvz., politinio dalyvavimo) klausimais) (visose savivaldybėse, rečiau Akmenės rajone).

 ○ Vertimo paslaugos ir / arba geresnis informacijos įvairiomis kalbomis prieinamumas savivaldybei 
pavaldžiose ir valstybinėse institucijose (ypač sveikatos priežiūros ir socialines paslaugas teikiančio-
se įstaigose, užimtumo ir migracijos skyriuose) (visose savivaldybėse).

 ○ Paslaugos, susijusios su psichinės sveikatos gerove (visose savivaldybėse).

 ○ Labiau pritaikyta ugdymo įstaigų infrastruktūra lietuvių kalba nekalbantiems nepilnamečiams ir jų 
tėvams bei priemonės, skirtos mokyklos bendruomenės paruošimui priimti užsieniečius vaikus (vi-
sose savivaldybėse).

 ○ Tarpkultūrinio dialogo skatinimo iniciatyvos, skatinančios didesnį migrantų, ypač prieglobsčio gavė-
jų, įsitraukimą į vietos bendruomenės gyvenimą (visose savivaldybėse).

 ○ Specifinės informavimo ir konsultavimo paslaugos moterims migrantėms (apie savivaldybėje mo-
terims teikiamas paslaugas, apie moterų teises Lietuvoje) (visose savivaldybėse).

 ○ Specifinės paslaugos ir iniciatyvos, skirtos moterims migrantėms, auginančioms vaikus, siekiant 
didesnio jų įsitraukimo į bendruomenės gyvenimą, lingvistinės integracijos ir užimtumo (visose 
savivaldybėse).

GEROSIOS PRAKTIKOS
 ○ Vilniaus miesto savivaldybės administracijos bendradarbiavimas su Vilniaus Arkivyskupijos „Cari-

tas“ užsieniečių integracijos programa sprendžiant lietuvių kalbos kursų organizavimo klausimus.

 ○ „Go Vilnius“ – Vilniaus miesto plėtros agentūros – iniciatyva „International House“, kurios veiklą at-
liekant tyrimą buvo planuojama pradėti 2021 metų balandžio mėnesį. „International House“ tiks-
las – teikti centralizuotas paslaugas aukštą pridėtinę vertę kuriantiems asmenims iš užsienio už-
tikinant kokybišką aptarnavimą anglų ir rusų kalbomis. Nors iniciatyvą būtų galima įvardyti kaip 
gerąją praktiką, jos poveikis visų užsienio šalių piliečių integracijai savivaldybėje yra ribotas. Įstaiga 
yra selektyviai pasirinkusi tikslinę grupę (aukštą pridėtinę vertę kuriančius užsienio šalių piliečius), 
kuri neapima daugumos į Vilniaus miestą gyventi atvykstančių užsienio šalių piliečių.

SAVIVALDYBĖS 
STIPRYBĖS IR 

SILPNYBĖS



1.
Ne ES piliečių populiacija 

Vilniaus miesto savivaldybėje 
(2010-2020 METAIS)
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Migracijos departamento duomenimis, užsieniečių, deklaravusių gyvenamąją vietą Vilniaus mieste per pasta-
ruosius penkerius metus, skaičius išaugo trečdaliu (35 proc.)6. Užsieniečiai, gyvenantys Vilniaus mieste, sudaro 
apie 29 proc. visų Lietuvoje gyvenančių užsienio šalių piliečių.

UŽSIENIEČIAI, DEKLARAVĘ GYVENAMĄJĄ VIETĄ VILNIAUS MIESTE 2016-2020 M. 

2016

16 005

17 033

2017

16 726

2018

18 014

2019

21 627

2020

23 000

22 000

21 000

20 000

19 000

18 000

17 000

16 000 

15 000

14 000

13 000

12 000

11 000

10 000

Per pastaruosius dešimt metų, nuo 2010 iki 2020 metų pirmojo pusmečio, Vilniaus mieste buvo išduoti arba 
pratęsti 91 707 leidimai laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje. Dažniausiai leidimai laikinai gyventi buvo išduo-
dami darbo (37 proc.), šeimos susijungimo (27 proc.), teisėtos veiklos (22 proc.) ir studijų (12 proc.) atvejais7. 

Iki 2012 metų dažniausia priežastis, dėl kurios buvo išduodami arba keičiami leidimai laikinai gyventi, buvo šei-
mos susijungimas. 2013 metais stipriai išaugo išduodamų leidimų skaičius dėl teisėtos veiklos. Jos pikas buvo 
2014 metais, kai buvo išduoti 5 176 leidimai. Tada dėl šios priežasties išduodamų leidimų skaičius mažėjo ir 
2019 metais jų buvo išduota mažiausiai per dešimties metų laikotarpį – 174 leidimai. Pastebima, kad nuo 2014 
metų pradėjo augti leidimų laikinai gyventi darbo pagrindais išdavimo ir pratęsimo skaičius, ypač 2017-2019 
metais, kai šiuo pagrindu buvo išduota arba pratęstą dukart daugiau laikinų leidimų gyventi (nuo 3 432 leidi-
mų 2017 metais iki 8 640 leidimų 2019 metais).

LEIDIMO LAIKINAI GYVENTI LIETUVOS RESPUBLIKOJE IŠDAVIMAS IR KEITIMAS PAGAL TOP4 PRIEŽASTIS 2010–2020 I PUSM. 
VILNIAUS M. SAV.
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                                                              ŠALTINIS: MIGRACIJOS DEPARTAMENTAS8

6  Migracijos metraščiai 2015-2020 m., https://migracija.lrv.lt/lt/statistika/migracijos-metrasciai.
7  Komunikacija su Migracijos departamentu, 2020 m. liepos 28 d.
8  Ten pat.

https://migracija.lrv.lt/lt/statistika/migracijos-metrasciai
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Iš visų 2010-2020 metų pirmąjį pusmetį Vilniaus miesto savivaldybėje išduotų ir pakeistų leidimų laikinai gy-
venti Lietuvos Respublikoje, 69 proc. jų buvo išduoti arba pakeisti vyrams, 31 proc. – moterims. Žiūrėdami į 
pirmą kartą išduodamus laikinuosius leidimus gyventi Lietuvos Respublikoje, matome, kad nuo 2017 metų 
kasmet laikinieji leidimai gyventi šalyje buvo išduoti žymiai daugiau vyrų nei moterų. Tai galima paaiškinti be-
sikeičiančiomis atvykimo į šalį aplinkybių tendencijomis.

IŠDUOTI LEIDIMAI LAIKINAI GYVENTI LIETUVOS RESPUBLIKOJE VILNIAUS M. SAV. PAGAL LYTĮ 2010-2020 M. I PUSM. 
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VYRAI MOTERYS

ŠALTINIS: MIGRACIJOS DEPARTAMENTAS9

2010-2020 metų pirmąjį pusmetį vyrai dažniau nei moterys kreipėsi dėl leidimų laikinai gyventi išdavimo dar-
bo, teisėtos veiklos ir studijų atvejais, moterys – dėl šeimos susijungimo. Reikėtų pastebėti, kad dėl šeimos su-
sijungimo moterims ir vyrams išduodamų leidimų laikinai gyventi skaičius yra labai panašus (57 proc. leidimų 
laikinai gyventi buvo išduota moterims, 43 proc. - vyrams) ir nesiskiria taip ryškiai kaip darbo atvejais (95 proc. 
vyrams, 5 proc. moterims).

2010-2020 metų pirmąjį pusmetį daugiausia leidimų laikinai gyventi buvo išduodama 30-39 ir 40-49 metų 
amžiaus grupėse.

IŠDUOTI LEIDIMAI LAIKINAI GYVENTI LIETUVOS RESPUBLIKOJE VILNIAUS M. SAV. PAGAL AMŽIAUS GRUPĘ 2010-2020 M. I PUSM., 
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 ŠALTINIS: REGISTRŲ CENTRAS10

9  Komunikacija su Migracijos departamentu, 2020 m. liepos 28 d.
10  Komunikacija su Registrų centru, 2020 m. liepos 14 d.
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2010-2020 metų pirmąjį pusmetį daugiausia leidimų laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje buvo išduota arba 
pakeista Baltarusijos (35 proc.), Ukrainos (22 proc.) ir Rusijos (20 proc.) piliečiams. Baltarusijos ir Ukrainos pi-
liečiai dažniau atvyksta dėl su darbu susijusių priežasčių, o Rusijos piliečiams dažniau išduodami arba pratę-
siami leidimai laikinai gyventi šeimos susijungimo ir teisėtos veiklos pagrindais.

IŠDUOTI IR KEISTI LEIDIMAI LAIKINAI GYVENTI LR VILNIAUS M. SAV. 2010–2020 M. I PUSM. PAGAL TOP4 PRIEŽASTIS IR TOP3 
PILIETYBES
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                                                                                        ŠALTINIS: MIGRACIJOS DEPARTAMENTAS11

11  Komunikacija su Migracijos departamentu, 2020 m. liepos 28 d.

BALTARUSIJOS RUSIJOS UKRAINOS



2.
Ne ES piliečių integracijos 

patirtys ir poreikiai
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Šioje ataskaitos dalyje yra apžvelgiamos tyrime dalyvavusių ne ES piliečių gyvenimo savivaldybėje patirtys ir 
poreikiai skirtingose integracijos srityse, išskiriant probleminius aspektus ir galimybes. Užsieniečių pasidalinta 
patirtis yra papildyta tyrime dalyvavusių ekspertų įžvalgomis.

2.1 Tyrimo dalyvių (ne ES piliečių) sociodemografinės 
charakteristikos
Tyrime iš viso dalyvavo 52 ne Europos Sąjungos (ES) piliečiai iš 21 šalies, daugiausia iš Ukrainos (23 proc. in-
formantų), Rusijos ir Sirijos (po 12 proc. informantų) bei Baltarusijos (10 proc. informantų)12. 38 proc. tyrimo 
dalyvių sudarė vyrai, 62 proc. – moterys.

Informantai pagal gyvenimo šalyje trukmę pasiskirstė labai panašiai: 29 proc. tyrimo dalyvių per interviu ša-
lyje gyveno 1-2 metus, 33 proc. – 3-4 metus, tokia pati dalis tyrimo dalyvių įvardijo, kad šalyje gyvena ilgiau nei 
5 metus. 58 proc. tyrimo dalyvių buvo išduotas leidimas laikinai gyventi šalyje, 31 proc. – leidimas nuolat gy-
venti. 2 informantai buvo Lietuvos Respublikos piliečiai (1 pilietybę įgijo LR pilietybės atkūrimo, kitas – natū-
ralizacijos tvarka).

Tyrimo dalyviai dažniausiai įvardijo, kad jiems leidimas gyventi šalyje išduotas studijų (11 informantų, dau-
giausia Klaipėdos mieste ir Vilniaus mieste), šeimos susijungimo (11 informantų, daugiausia Klaipėdos mies-
te) ir ketinimo dirbti Lietuvoje pagrindais (6 informantai, 3 iš jų Kauno mieste). 15 informantų įvardijo, kad turi 
prieglobsčio gavėjo statusą (papildomą apsaugą – 2, pabėgėlio statusą – 13 informantų) (daugelis jų gyvena 
Jonavos rajone). 

Daugelis kalbintų informantų tyrimo laikotarpiu buvo 18-30 metų amžiaus (39 proc. informantų) ir 30-40 
metų amžiaus (30 proc. informantų). 40-50 metų amžiaus tyrimo dalyviai sudarė 17 proc., vyresni nei 50 
metų amžiaus – 13 proc. tyrimo dalyvių. 58 proc. informantų įvardijo, kad yra aktyvūs darbo rinkoje, 14 proc. 
studijavo. Didžioji dalis informantų (67 proc.) yra vedę (ištekėjusios) arba gyvena su partneriu (-e) (plačiau žr. 
Priedai, 1 lentelė)

12  Tai atspindi migracijos kontekstą Lietuvoje – daugelio į šalį atvykstančių migrantų kilmės šalys yra Baltarusija, Ukraina ir Rusija (2020 m. 
duomenimis, migrantai iš šių šalių sudarė 45 proc. visų užsieniečių, imigravusių į Lietuvą 2019 m.). O pastaruosius ketverius metus prieglobs-
čio gavėjo statusas Lietuvos Respublikoje dažniausiai buvo išduodamas Sirijos piliečiams (2016-2020 m. Sirijos piliečiai sudarė 68 proc. visų 
prieglobsčio gavėjų šalyje).  (Šaltiniai: Migracijos metraštis, 2019, https://migracija.lrv.lt/lt/statistika/migracijos-metrasciai; Prieglobstis Lie-
tuvoje 2016-2019 m., https://migracija.lrv.lt/lt/statistika/prieglobscio-skyriaus-statistika/ataskaitos). 

https://migracija.lrv.lt/lt/statistika/migracijos-metrasciai
https://migracija.lrv.lt/lt/statistika/prieglobscio-skyriaus-statistika/ataskaitos
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2.2 Atvykimo aplinkybės ir priežastys
Tyrime dalyvavę ne ES piliečiai dažniausiai įvardijo, kad į Lietuvą atvyko dėl galimybių studijuoti, aplinkybių, 
susijusių su darbu ir šeimos susijungimu, karo / neramumų kilmės šalyje ir pigaus pragyvenimo Lietuvoje.

DĖL GALIMYBIŲ 
STUDIJUOTI 
LIETUVOJE

DĖL PIGAUS 
PRAGYVENIMO LIETUVOJE

DĖL DARBINIŲ 
APLINKYBIŲ

DĖL KARO/NERAMUMŲ 
KILMĖS ŠALYJE

DĖL ŠEIMOS 
SUSIJUNGIMO

ATVYKIMO Į LIETUVĄ 
PRIEŽASTYS



NE EUROPOS SĄJUNGOS ŠALIŲ PILIEČIŲ POREIKIŲ ANALIZĖ:  VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ATASKAITA 28

Dauguma informantų įvardijo, kad prieš atvykdami į Lietuvą neturėjo jokių lūkesčių, kai kuriuos jų lydėjo neri-
mas, baimė ir abejonės, kad nusprendė gyventi Lietuvoje. Tai dažniausiai susiję su aplinkybe, kad tyrimo daly-
viai prieš atvykdami į Lietuvą apie šalį turėjo mažai (neretai ir jokios) informacijos, o turimos žinios dažniau-
siai buvo susijusios su negatyviomis nuogirdomis ir neigiamomis ankstesnėmis asmeninėmis patirtimis:

„<…> kai mano vyras man pasakė, kad jis yra iš Lietuvos, aš pasakiau „kur po galais tai yra?“ „Žinoma, mes turė-
jome geografijos pamokas, kai buvome jaunesni, bet kažkaip visai neprisiminiau Lietuvos.“ (Vln-2M)13

„<…> kai atvykau čia apsigyventi, buvau išsigandusi, galvojau „O kaip susirasti draugų čia?“ Dauguma žmonių 
sako, kad lietuviai yra šalti. „O kaip aš galėsiu su jais bendrauti? Kaip man pavyks susidraugauti su jais?“ (Vln-
8M)

Turėjusieji lūkesčių juos dažniausiai siejo su geresnėmis gyvenimo perspektyvomis, ypač su didesnėmis gali-
mybėmis darbo rinkoje ir geresnėmis finansinėmis galimybėmis, taip pat su kokybiškesniu vaikų išsilavinimu. 
Iš karo nuniokotų šalių atvykę tyrimo dalyviai dažniausiai kaip vieną didžiausių lūkesčių minėjo jų ir šeimų na-
rių saugumą:

„Aš tai sąžiningai pasakysiu, kai mes išvykome, galvoj iš tikrųjų nieko nebuvo, mūsų buvo tiesiog noras pasislėpti, 
pasislėpti nuo to karo ir tiesiog, kad niekas nieko nešaudytų. Ir kai mes išvažiuodavom iš tikrųjų buvo taip, kad 
nieks nebombarduotų ir kad būtų kur gyventi, ir būtų darbas.“ (J-1M)

13  Čia ir kitose ataskaitos dalyse pateikiamos tyrimo dalyvių citatos, kalba netaisyta.
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2.3 Savivaldybės pasirinkimo priežastys
Apžvelgiant priežastis, kodėl tyrimo dalyviai pasirinko gyventi vienoje ar kitoje šalies savivaldybėje, būtų gali-
ma išskirti keletą populiariausių informantų pateiktų atsakymų. Visų pirma, didieji miestai (Vilnius, Kaunas ir 
Klaipėda) dažniausiai buvo pasirenkami dėl didesnių galimybių įsidarbinti, studijų (paprastai anglų kalba) ir 
tuose miestuose jau gyvenančių šeimos narių (sutuoktinių / partnerių). Vilniaus mieste pasirinkimą taip pat 
lėmė didesnės galimybės susikalbėti rusų ir anglų kalbomis.

„Norėjau rasti geriausią sprendimą ir rinkausi pagal geriausią švietimo kokybę, kainą ir atstumą iki gimtosios 
šalies. Aš rinkausi tarp studijų Varšuvoje, Rygoje ir Vilniuje. Norėjau studijuoti verslą ir radau optimalų sprendi-
mą Vilniuje, nes Vilniuje galima susikalbėti abejomis kalbomis, kuriomis aš kalbu - angliškai ir rusiškai. Jaunesnė 
karta kalba angliškai, vyresnė - rusiškai, todėl man būtų lengviau čia gyventi.“ (Vln-6V)

„Taigi vėliau nusprendėme palikti Kauną, nes miestas nepasirodė mums saugus. Aš žinojau Vilnių ir žinojau, kad 
Vilniuje gyvena daugiau užsieniečių, Vilnius juk yra sostinė. Taip pat ir dėl to, kad man buvo sudėtinga susirasti 
darbą. Visi taip pat tvirtina, kad sostinė gali būti geresnė man ir mano tarptautinei patirčiai.“ (Vln-10V)

Pasirinkimą gyventi Šiaulių mieste ir Akmenės rajone lėmė mažesnės būsto įsigijimo ir nuomos kainos, patogi 
infrastruktūra auginti vaikus. Labiausiai iš visų miestų išsiskyrė Jonavos miestas; jį rinkosi daugiausia dėl to, 
kad yra arčiausiai Pabėgėlių priėmimo centro Rukloje, tad leidimus gyventi šalyje gavę užsieniečiai kitų vari-
antų dažniausiai net nesvarstė. Kaip įvardijo Jonavos mieste kalbinti informantai, galutinį sprendimą pasilikti 
gyventi šiame mieste lėmė atsiradusios galimybės įsidarbinti, mažesnės, palyginti su didžiaisiais šalies mies-
tais, būsto nuomos kainos ir didesnė tikimybė būstą išsinuomoti gausesnei šeimai. Svarbus veiksnys buvo ir 
mieste jau turimi socialiniai ryšiai.
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2.4 Pirmieji iššūkiai ir sunkumai bei pagalbos ir informacijos 
šaltiniai atvykus gyventi į Lietuvą
Pirmieji iššūkiai ir sunkumai
Tyrimo dalyviai dažniausiai įvardijo, kad pirmieji sunkumai ir iššūkiai, atvykus gyventi į Lietuvą, buvo susiję su 
1) sunkumais gauti leidimą gyventi šalyje; 2) kalbos barjeru; 3) psichologiniais išgyvenimais; 4) priimančiosios 
visuomenės nuostatomis; 5) iššūkiais, susijusiais su darbo paieška ir įsidarbinimu; 6) priklausomybe nuo par-
tnerio / sutuoktinio; 7) informacijos trūkumu. 

Informantai, kalbėdami apie pirmuosius sunkumus ir iššūkius, su kuriais susidūrė gyvenimo šalyje pradžioje, 
dažniausiai minėjo sunkumus tvarkant formalumus dėl leidimo gyventi šalyje išdavimo. Dažniausiai jie buvo 
susiję su komplikuota ir ilgai trunkančia leidimų gyventi išdavimo procedūra ir reikiamos informacijos trūku-
mu, kurį informantai buvo linkę sieti su Migracijos skyriuose dirbančių specialistų nekompetencija aptarnauti 
užsieniečius.

„Žmonės šiuose biuruose nelinkę suteikti daug informacijos. Jei jų klausi ko nors konkretaus, jie tau tam tiesiog 
pateiks tiesmuką atsakymą. Tačiau labiau nei šitaip jie tau nepagelbės. Kur gali rasti alternatyvų? Kokias proce-
dūras gali atlikti? Kokios mano opcijos? Tokių dalykų jie tau nepasakys.“ (Kl-9V)

LEIDIMO 
GYVENTI ŠALYJE 

IŠDAVIMAS

VISUOMENĖS 
NUOSTATOS/KULTŪRINIAI 
IR RELIGINIAI SKIRTUMAI

DARBO 
PAIEŠKA

DĖL DARBINIŲ 
APLINKYBIŲ

INFORMACIJOS 
TRŪKUMAS

PRIKLAUSOMYBĖ NUO 
PARTNERIO/SUTUOKTINIO

KALBOS 
BARJERAS

PSICHOLOGINIAI 
IŠGYVENIMAI

PIRMIEJI IŠŠŪKIAI 
IR SUNKUMAI



NE EUROPOS SĄJUNGOS ŠALIŲ PILIEČIŲ POREIKIŲ ANALIZĖ:  VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ATASKAITA 31

Sunkumai gaunant leidimus gyventi taip pat buvo susiję ir su kai kuriomis leidimų gyventi išdavimo ir pratę-
simo sąlygomis. Informantai dažniausiai įvardijo, kad ypač daug iššūkių jiems kėlė reikalavimas nurodyti, jog 
turima pakankamai ir reguliarių pajamų pragyventi Lietuvos Respublikoje14. Su šia sąlyga susijusi ir kita pro-
blema – sunkumai atsidaryti banko sąskaitą Lietuvoje, kol neišduotas leidimas laikinai gyventi. 

„Iš pradžių laikiną leidimą išduodavo metams, reikėjo, kad sąskaitoje būtų du minimumai pragyvenimui. Turėjom sun-
kumų, nes negalėjome tos sumos parodyti, vyrui dalį algos mokėjo grynaisiais pinigais ir nebuvo kaip įrodyti.“ (Kl-4M)

„Taip pat tam, kad atsidarytum banko sąskaitą, negali jos atsidaryti be leidimo laikinai gyventi. Arba, jei nori ją atsida-
ryti, turi sumokėti tarsi mokestį, priklauso nuo situacijos, turėti banko sąskaitą gali kainuoti tarp 80-200 eurų. Ir tai 
yra žmonės, kurie čia persikelia, kai kurie - iš kitos pasaulio pusės, jie vis dar laukia atvykstant pirmųjų savo algalapių 
ir privalo mokėti tam, kad turėtų banko sąskaitą. Net jei jie turi darbo sutartį, net jei jie turi būstą, visus tuos kitus da-
lykus. <…> Jautiesi šiek tiek taip, tarsi tave apiplėšinėtų. Nes neturi pasirinkimo. Moki arba sąskaitos neturi.“ (Kn-3M) 

Kita informantų dažniausiai minima problema, su kuria susidūrė atvykę gyventi į Lietuvą, buvo susijusi su lietu-
vių kalbos įgūdžių stoka. Kaip plačiau aptariama šios ataskaitos 2.5.1 dalyje, valstybinės kalbos žinios yra svar-
bus sėkmingos integracijos kriterijus, o šių žinių stoka lemia tokius iššūkius, kaip ribotą priėjimą prie reikiamų 
paslaugų, menkesnes įsidarbinimo galimybės, sunkumus susirandant būstą bei plečiant socialinių ryšių ratą.

„<...> iššūkiai daugiausia buvo susiję su tuo, kaip patogiai jaustis visuomenėje. Pavyzdžiui, universitete, į kurį 
atvykau studijuoti, lietuvių buvo daugiau negu užsienio studentų. Pradžioje buvo gana sunku dirbti kartu su 
Lietuvos studentais, nes ne visi suprato, kad <...> kai esi vienintelis užsienietis grupėje, yra mandagu <...> kalbėti 
kalba, kurią supranta visi, kiekvienas žmogus supranta. <...> galbūt kai kurie žmonės tiesiog nežinojo šios taisy-
klės, ir aš dėl to buvau linkęs daugiau dirbti su užsienio studentais.“(Vln-6V)

Moterims migrantėms lietuvių kalbos žinių stoka gyvenimo šalyje pradžioje dažnai lemia ir visapusę priklau-
somybę nuo sutuoktinio / partnerio bei socialinę izoliaciją (taip pat žr. sk. 2.5.10). 

„<...> čia, Vilniuje, dar nieko nepažinojau. Bijojau kur nors išeiti, nes tai buvo mano pirmoji žiema. Jaučiausi taip, 
lyg <...> visada turėčiau laukti savo vyro, nes nemoku susikalbėti su žmonėmis <...>.“(Vln-2M)

Dar vienas iššūkis, paminėtas tyrimo dalyvių ir glaudžiai susijęs su lietuvių kalbos barjeru, tai sunkumai ieš-
kant darbo ir įsidarbinant (plačiau žr. 2.5.2 dalyje). Be lietuvių kalbos barjero, įsidarbinimą apsunkino ir pasi-
keitusi kultūrinė aplinka bei neigiamos visuomenės nuostatos.

Dalis informantų įvardijo, kad atvykę gyventi į Lietuvą susidūrė su psichologinėmis problemomis. Dažniausiai 
jos susijusios su priežastimis, dėl kurių užsieniečiai buvo priversti palikti kilmės šalį (karinė padėtis, patirtas 
persekiojimas ir pan.), ir aplinkybėmis, kurias lemia pats migracijos procesas (pasikeitusios gyvenimo sąlygos, 
nauja ir nežinoma kalba, atsiskyrimas nuo artimųjų, patiriama vienatvė ir socialinė izoliacija ir pan.). Paste-
bima, kad su pastarosiomis dažniau susiduria moterys migrantės, atvykusios į šalį dėl šeimos susijungimo.

„<…> Tuo metu jaučiausi vieniša. Norėjau grįžti, toks jausmas, kad neturėčiau būti čia. Toks visiškas neigi-
mas“. (Vln-2M)

14  Pagal šiuo metu Lietuvoje galiojančią tvarką užsieniečiai, norintys gauti / pakeisti leidimą laikinai gyventi, turi nurodyti, kad turi pakan-
kamai ir (arba) gauna reguliarių pajamų pragyventi Lietuvos Respublikoje. Pragyvenimo lėšų dydis yra 1 minimali mėnesinė alga (MMA) per 
mėnesį, o užsieniečiui, ketinančiam studijuoti, mokytis, stažuotis, kelti kvalifikaciją, ir užsieniečiui, nesulaukusiam 18 metų amžiaus, – 0,5 
MMA. Lėšų turi pakakti visam prašomo leidimo laikinai gyventi galiojimo laikotarpiui. (Daugiau informacijos www.migracija.lt/noriu-gau-
ti-pakeisti-leidima-laikinai-gyventi) 2021 m. sausio mėn. duomenimis, MMA sudarė 642 Eur. Vadinasi, užsienietis, kuriam, pavyzdžiui, leidi-
mas laikinai gyventi išduodamas vieniems metams, turi nurodyti, kad banko sąskaitoje turi 7 704 Eur, užsienietis, atvykstantis studijuoti, – 
3 852 Eur.

http://www.migracija.lt/noriu-gauti-pakeisti-leidima-laikinai-gyventi
http://www.migracija.lt/noriu-gauti-pakeisti-leidima-laikinai-gyventi
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Kai kurios informantų išvardytos problemos, su kuriomis šie susidūrė gyvenimo šalyje pradžioje, yra tiesio-
giai susijusios su visuomenės nuostatomis. Informantai dažniausiai minėjo, kad būtent neigiamas nusistaty-
mas prieš užsieniečius apsunkino darbo ir būsto paieškas, lėmė socialinę izoliaciją, ribojo reikiamų paslaugų 
prieinamumą.

Be jau minėtų iššūkių, tyrime dalyvavę ne ES piliečiai įvardijo, kad atvykus gyventi į Lietuvą (savivaldybę, ku-
rioje gyvena) bene labiausiai jiems trūko aiškios, susistemintos ir suprantama kalba pateikiamos informacijos 
apie įvairias paslaugas ir jų prieinamumą (nuo įvairių įstaigų kontaktų iki labai praktinių klausimų, tokių kaip 
viešojo transporto veikimo tvarka). 

„Niekas niekada mūsų nemokė, kur yra Darbo birža, kur yra <...> Registrų centras. Ir, na, kaip jūs tikitės, kad 
užsieniečiai čia atvvks ir įsteigs verslus ar organizacijas, jei jie nežino, kur yra tas Registrų centras. <...> Taip, 
manau, tokie tarsi maži žingsneliai, kaip aš ką nors darau, tam tikrą dalyką. <...> Bet vėlgi, net, na, išsinagrinėti 
autobusų sistemą ir kur kuris autobusas važiuoja <...>. Šie, štai tokie juokingi dalykai, suprantate, labai paprasti, 
bet užtrunka juos perprasti.“ (Kl-10M)

„Nežinau, turėtų būti paprastos taisyklės, pavyzdžiui, <...> jei norite čia vairuoti automobilį, turėtumėte išlaikyti 
egzaminą dėl tarptautinių skirtumų, jei [be jo] vairuojate daugiau nei šešis mėnesius, gausite baudą. <...> Taigi 
turėtų būti daugiau informacijos. <...> Kaip gidas <...> su tikrai svarbia informacija. Ne toks, kaip „Sveiki, jūs 
Vilniuje, pasivaikščiokime gatvėmis“. Ne. Tai išties turėtų būti: „Kaip rasti butą“, galbūt keletas patarimų <...>, 
„Kaip gauti paskolą banke“ <...>, kur tu galėtum gauti šias migracijos konsultacijas. Tarsi viskas būtų surašyta 
į vieną knygą. Tai turėtų būti leidinys. Netgi dabar atvyksta žmonės iš Baltarusijos, manau, kad tai jiems būtų 
vertinga.“ (Vln-9M)
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Pirmieji informacijos ir pagalbos šaltiniai
Tyrimas patvirtina socialinių ryšių svarbą gyvenimo šalyje pradžioje. Dažniausiai informantai įvardijo, kad 
pirmieji, kurie suteikė reikiamą informaciją, atvykus gyventi į Lietuvą, buvo: a) artimieji / šeimos nariai (šei-
mos susijungimo atvejais dažniausiai sutuoktiniai / partneriai, kurie yra LR piliečiai); b) draugai ir (arba) pa-
žįstami; c) darbdavys ir (arba) bendradarbiai. Kauno, Klaipėdos ir Vilniaus miestuose gyvenantys užsieniečiai 
taip pat paminėjoįvardijo, kad reikiamą informaciją gavo iš universiteto ir (arba) jiems priskirto universiteto 
mentoriaus.

„<...> kai asmuo atvyksta kaip tarptautinis studentas, yra galimybė užsiregistruoti pas mentorių <...>. Ir aš žino-
jau, kad neturiu nieko, todėl užsiregistravau pas mentorių.“ (Vln-4M)

„<...> ten [universitete] yra žmonių, kurie padeda užsieniečiams jaustis patogiau ir suprasti, kur eiti, ką daryti ir 
pan. <...>.“ (Vln-6V)

Vis tik reikėtų pastebėti, kad didžioji dalis informantų akcentavo, jog pirmiausia informacijos ieškojo savaran-
kiškai ir tik vėliau tie, kurie turėjo tokią galimybę, kreipėsi į kitus informacijos šaltinius, pavyzdžiui, pažįstamus 
ir (arba) panašios patirties turinčius Lietuvoje gyvenančius užsieniečius.

ARTIMIEJI/ŠEIMOS 
NARIAI

DRAUGAI/PAŽĮSTAMI

RPPC

SAVIVALDYBĖ

INTEGRACIJĄ 
KURUOJANTI

NVO
DARBDAVYS

UNIVERSITETAS PATS/PATI

INFORMACIJOS IR
PAGALBOS ŠALTINIAI
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„<...> mums dar gerai buvo nuo to, kad buvo pažįstami ir viena iš mūsų pažįstamų, ji tokia kaip aktyvistė, ji buvo, 
pas mus buvo X [kilmės miestas – aut. past.] Lietuvos bendruomenė ir ji buvo vadybininkė. Tai va, ir ji irgi parke-
liavo į Vilnių, į Lietuvą, pradėjo gyventi čia man atrodo prieš šešis metus arba dar daugiau, ir ji mums labai daug 
pagalbos suteikė <…>.“ (Vln-1M)

Tyrime dalyvavusių ekspertų įžvalgos
Kaip pastebi tyrime dalyvavę ekspertai, tai, kokia yra migrantų gyvenimo naujame mieste pradžia, turi įta-
kos ir tolesniems integracijos etapams. Tad svarbu, kad jau pačioje pradžioje užsieniečiai būtų tinkamai in-
formuojami apie savivaldybėje teikiamas paslaugas (bendrai miesto gyventojams ir kryptingai su užsieniečių 
integracija susijusias paslaugas) ir būtų užtikrinamas šių paslaugų prieinamumas. Taip pat aktualu užtikrinti 
galimybes ugdyti lietuvių kalbos įgūdžius tik atvykus gyventi į savivaldybę ir įvairiomis priemonėmis skatinti 
užsieniečių įsitraukimą į vietos bendruomenės gyvenimą. 

„Aš manau, kad jei žmogus neturi integracinių galimybių pradžioj atvažiavęs į Lietuvą, vėliau tą integraciją įgy-
vendinti dar sudėtingiau, nes žmogus atvažiavęs jau randa savo veikimo ir išgyvenimo būdus, jis jau randa tas 
organizacijas, tas veiklas, randa darbą ir jis jau atsiranda tam tikram savo socialiniam burbule ir jei nėra įsitrau-
kimo ar santykio su vietine bendruomene, su miestu, su šalimi, tai tas santykis neatsiras jau pragyvenus ketu-
ris-penkis metus, jis turi atsirasti kada žmogus pradeda gyventi toje visuomenėje.“ (Kn-EKSP-5)

„Atvykau, mokausi kalbos, išlaikau kažkokį tą egzaminą, tą lygį kažkokį pradinį, pagrindinį ir man jau lengviau, 
ir aš jau daugiau suprantu, ir daugiau galiu integruotis į tą miestą, į tą šalį. O ne tai, kad aš atvykstu, patenku į 
ta erdvę, kur dirba vien mano tautiečiai, kurie kalba tik mano kalba, iš mūsų vienas žmogus žino ir gali kalbėti 
lietuviškai ir jis yra mūsų tas laidas tarp pasaulio, o aš pats negaliu. Aš gal ir norėčiau mokintis, bet aš neturiu 
galimybės, nes aš dirbu kiekvieną dieną nuo 8 iki 8 tam, kad uždirbti pinigus ir nusiųsti savo šeimai.“ (Kl-EKSP-3)
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2.5 Gyvenimo savivaldybėje patirtys 

2.5.1 Lietuvių kalbos gebėjimai ir jų svarba integracijai 
Kokybinio tyrimo rezultatai atskleidžia, kad lietuvių kalbos žinios yra vienas svarbiausių aspektų sėkmingai 
užsieniečių integracijai, neatsižvelgiant į jų atvykimo į šalį aplinkybes ir priežastis:

„Mūsų, užsieniečių, problema yra tik viena – kalba. Išsprendus problemą su kalba, su bendravimu, visas kitas 
problemas išsispręsim mes patys.“ (Akm-4)

„Manau, kad pagrindinė priežastis, kodėl kažkas, kuris nėra iš ES, nenorėtų čia likti, yra dėl kalbos barjero. Žino-
ma, mums skiria mokymąsi, bet jūs žinote, kad suaugusiajam kalbos išmokimas užtrunka. Suaugusiam žmogui 
išmokti kalbą nėra taip lengva, kaip vaikui.“ (Vln-4M)

Tie tyrimo dalyviai, kurie įvardijo, kad lietuvių kalbos žinios jiems nėra tokios svarbios, paprastai buvo rusakal-
biai; jie, kaip atskleidžia tyrimas, dėl šios priežasties daugeliu atveju atsiduria šiek tiek labiau privilegijuotoje 
padėtyje. Vis tik reikėtų pastebėti, kad jaunimas šia kalba geba susikalbėti vis rečiau, tad lietuvių kalbos po-
reikis rusų kalba bendraujantiems užsieniečiams yra ne mažiau svarbus:

„Lietuvoj aš esu dėkinga už tai, kad Lietuvoje, aišku, jaunimas, jie nebežino rusų kalbos, bet vyresnieji žino, dar 
jeigu nekalba, tai bent supranta rusų kalbą. Ir tu sakai kažkiek tai rusiškai, kažkiek lietuviškai ir jie labai draugiš-
kai į tai žiūri ir eina link tavęs, ir užtat tai yra man labai paprasta.“ (J-1M)

„Manau, kad tai nebuvo problema, nes iš tikrųjų daug žmonių su manimi, kurie buvo su manimi, kalbėjo rusiškai 
ir galbūt tos įstaigos žmonės taip pat kalbėjo rusiškai. Nes, žinote, galbūt ten yra nemažai vyresnės kartos žmo-
nių, pavyzdžiui, 40 metų ir daugiau, todėl daugelis jų vis dar kalba rusiškai, taigi manau, kad galbūt kai kurie iš 
jų kalbėjo rusiškai. Bet kalbėti angliškai nebuvo problema <…>.“ (Vln-6V)

Rusakalbiams palankesnes integracijos sąlygas taip pat pastebi ir tyrime kalbinti ekspertai:

„<...> įžvelgiam ir manom, kad bus banga Baltarusijos piliečių, <…> manau, kad jiems gal šiek tiek paprasčiau 
tas paslaugas gauti, nes rusakalbių pas mus Vilniuje tikrai paslaugas teikiančių asmenų yra daug ir tai yra tikrai 
supaprastinta.” (Vln-EKSP-4)

„Rusiakalbiams yra gerokai lengviau, nes vyresni asmenys Lietuvoje paprastai nesunkiai kalba; su anglų kalba yra 
kiek sunkiau gauti paslaugas.“ (Vln-EKSP-7)

Lietuvių kalbos žinių stokos taip pat dažniau buvo linkę neįvardyti žemesnės kvalifikacijos ir lietuvių kalbos 
gebėjimų nereikalaujančius darbus dirbantys užsieniečiai. Tačiau, kaip aptariama plačiau kitame skyriuje (žr. 
sk. 2.5.2), būtent lietuvių kalbos gebėjimų stoka dažniausiai ir yra priežastis to, kad užsieniečiai priversti dirbti 
žemesnės kvalifikacijos darbus:

„<...> Nes žinote kaip, pavyzdžiui jeigu tu dirbi padavėja arba barmenu, tai taip, tau reikia žinoti daug kalbos ir 
taip toliau, bet kai tu dirbi virtuvėj virėja, tai tau nėra to tokio intensyvaus bendravimo, užtat užtekdavo man 
žinoti produktų pavadinimus.“ (J-1M)
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„Kalbos klausimas nebuvo pagrindinis, nes turiu dirbti rankom, pagrinde turiu pamaitinti, pakeisti sauskelnes, 
prižiūrėti ir t.t., o kalba tai jau socialiniai darbuotojai.“ (J-5M)

Per tyrimą išryškėjo keletas probleminių aspektų, kuriems įtakos turėjo ribotos užsieniečių lietuvių kalbos 
žinios:

1. sunkesnis priėjimas prie reikiamų paslaugų (migracijos skyriuose, sveikatos priežiūros ir vaikų ugdymo įs-
taigose, naudojantis banko paslaugomis, vairavimo kursų ir kt.)

„Mes tikimės daugiau informacijos anglų kalba ligoninėje, VMI, Sodroje ir viešumoje, valdžioje, savivaldybėje, 
mums reikia daugiau informacijos anglų kalba, kad žinotume, į ką kreiptis. Jums, pusiau angliškai šnekantiems 
žmonėms, šia prasme gerai, bet mums reikia informacijos anglų kalba, net tinklalapyje, kad galėtume nuveikti 
daugiau, ir telefoninėje linijoje su valdžia jūs neturite angliškai šnekančiųjų, net Regitroje turėjau laukti 45 minu-
tes iki tol, kol galėjau atsiliepti į anglišką skambutį.“ (Šiaul-5M)

„Buvo keletas įstaigų, kurioms rašiau, viena buvo X muzikos mokykla. Pabandžiau, nusiunčiau el. laišką, žinutę 
nusiunčiau per „Facebook“, nes jie turi socialinį tinklą, <...>. Jokio atsakymo, nieko. Nežinau, gal niekas nematė 
mano žinutės, niekas nenori atrašyti angliškai. <...> Taigi jokio atsakymo negavau, todėl turėjau surasti <...> 
didelis vargas, kai tu esi nauja mama, esi čia nauja ir tarkime, nežinai, kad yra mamų grupės, yra sunku surasti 
užsiėmimų savo vaikams.“ (Vln-2M)

Tai, kad lietuvių kalbos žinių trūkumas apsunkina prieinamumą prie tam tikrų paslaugų, akcentuoja ir tyrime 
dalyvavę ekspertai. Dažniausiai jie minėjo sveikatos priežiūros paslaugas, taip pat leidimų gyventi išdavimo 
procedūras, vairavimo kursus ir paslaugas, susijusias su į(si)darbinimu.

„Užsieniečiai paprastai domisi B kategorijos vairuotojo teisėmis, tačiau gauti jas užsienio kalbomis, ypač anglų 
kalba, sudėtinga.“ (J-EKSP-5)

„Pirmoji problema yra kalba. Manau, ji veikia kiekvieną instituciją, ne tik sveikatos apsaugos, bet ir migra-
cijos pareigūnus <...>. Šioje institucijoje turėtų būti tam tikras žmogus, susigaudantis anglų kalba tam, 
kad perduotų informaciją angliškai. Tai būtų labai naudinga ir žmonėms būtų paprasčiau pasidalinti savo 
rūpesčiais.“ (Vln-EKSP-5)

2. sunkumai bendraujant su vietos bendruomene ir plečiant socialinių ryšių ratą

„<...> pradžioje norėjau bendrauti su visais <...> tuo pačiu lygiu, bet pastebėjau, jog vis tiek daugiau bendrauju su 
užsieniečiais, su užsienio studentais, nes jie mokėjo anglų kalbą, kai kurie mokėjo rusiškai. Taigi, žinote, pradžio-
je buvo gana sunku kalbėti su lietuviais.“ (Vln-6V)

Kalbinti ekspertai taip pat akcentavo, kad kalbos barjeras gali tapti viena pagrindinių kliūčių užmezgant nau-
jas pažintis ir plečiant turimą socialinių ryšių ratą:

„Dabar, sakykim, kitakalbį, kitatautį apgyvendint būste kažkur tai vienaaukščio, penkiaaukščio būstą tu jam 
išnuomuok, jis nemoka nei a, nei b, nei z. Sakykim, arabakalbiai, kurie moka tik arabiškai ir kaip jis išėjęs į 
laiptinę susišnekės. Jam pirmiausia reikia skambint kuratoriui, kuris duotų vertėją, kad galėtų pabendraut 
su bet kuo.“ (J-EKSP-4)
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„Irgi tai tas vat kalbinis barjeras dažnai žmonėms būna stabdis atrasti ryšius su bendruomenės nariais, irgi daž-
nai sako, kad galbūt jiems atrodo, kad lietuviai gana šalti yra, ne visada priimantys irgi.“ (Vln-EKSP-2)

3. neigiamos visuomenės ir paslaugas teikiančių specialistų nuostatos lietuvių kalba nekalbančių užsienie-
čių atžvilgiu

„<...> jie galvoja, kad, jei esi čia, Lietuvoje, tu kalbi lietuvių kalba. Kodėl? Puiku, tu nekalbi angliškai, viskas gerai, tai 
suprantama, bet tada mes būsime beviltiškoje padėtyje. Kodėl taip yra? Pradedu kalbėti lietuviškai, jie pradea galvo-
ti, kad kalbu sklandžiai. Nėra viduriuko. Mano gimtoji anglų kalba, kai aš žinau, kad žmogus su kuriuo aš kalbu nėra 
gerai kalbantis angliškai, pamirštu anglų kalbos vingrybes. Nekalbu su tuo žmogumi taip, kaip kalbėčiau su tuo, 
kuris moka anglų kalbą geriau. <...> tu taip palengvini žmogui. O čia? Niekas taip nedaro. Paprašai parodyti kryptį, 
jie kalba greitai. Aš užduodu klausimą tam, kad praktikuočiau lietuvių kalbą ir aš noriu suprasti. Aš manau, kad jie 
nekalba angliškai ir kalba su tavimi taip, tarsi lietuvių kalba būtų gimtoji. Nėra viduriuko.“ (Vln-2M)

Apie tokias lietuvių kalba nekalbančių užsieniečių patirtis liudijo ir tautinių bendrijų bei NVO atstovai:

„Jei mes turime žmogų, ar Kaune, ar Vilniuje ir jam reikia poliklinikos, mes prašome kolegų, kad parekomenduotų 
šeimos gydytoją „fainą“. Kas yra „fainas“- tai tolerantiškas žmogus, kuris tikrai nesinervuos, kad žmogus kažko 
nesupranta, jis ten priims, konsultuos ir panašiai. Ir ten tikrai nėra bėda kalba, tiesiog nuostatos tikrai yra labai 
stipru. <...>. Aš ir pati ne kartą keičiau gydytojus, keičiau nes jei ir žmogus negali įeiti ir gydytojas rėkia ant už-
sieniečio ir ant tavęs, gal tada keliaujam pas kitą. Sudėtinga. Ir jei atsiranda toks gydytojas, kurie irgi sako, ar čia 
reikia pasiruošimo.“ (Kn-EKSP-2)

„Mūsų miesto visuomenės nepuošia tai, kad netolerantiškai, kartais net agresyviai yra kalbama. Ir požiūris toks 
neigiamas į atvykusius, nekalbančius lietuviškai. Juk negalima reikalauti, kad tik atvykęs žmogus kalbėtų lietu-
viškai, ir pagalba kartais neteikiama.“ (Kl-EKSP-7)

4. ribotos įsidarbinimo galimybės ir mažesnės aukštesnės kvalifikacijos bei geriau mokamo darbo perspek-
tyvos ateityje (plačiau žr. sk. 2.5.2)

„Man reikia kalbos. Ypač dabar, mano darbe. Aš nesu profesionalas, bet savo darbą atlieku gerai, todėl man reikia 
kalbos tam, kad paaiškinčiau apie darbą, apie tai, ką darau, ko man trūksta, kokių mašinų, reikia daug kalbėti. 
Su meistru, su savo draugais, kurie su tavimi dirba, turi jiems nupasakoti, kokia problema, ką aš darau, ką tu turi 
daryti. Tad kalba yra pati svarbiausia.“ (J-7V) 

„Suprantu, kad niekas nepasiūlys man darbo, jei nešneku lietuviškai, aš turiu gerą rusų ir gerą anglų kalbą, vis 
tiek galiu negauti nei vieno, o taip pat šiais metais negaliu kreipti dėl doktorantūros, nes aš suprantu, jie man 
paaiškino, kad tau reikia lietuvių kalbos, nes, pavyzdžiui, jei esi priimtas, visi doktorantūros studijų mokymai 
vyks lietuvių kalba.“ (Vln-10V)

Kalbinti ekspertai taip pat akcentavo lietuvių kalbos svarbą norint geriau įsidarbinti ir pastebėjo, kad kal-
bos įgūdžių stoka dažniausiai yra susijusi su aplinkybe, kodėl užsieniečiai yra linkę rinktis žemesnės kvalifi-
kacijos darbus:

„Didesnį dėmesį reikėtų skirti kalbos kursams, nes darbdaviai nenori įdarbinti migrantų, nekalbančių lietuvių 
kalba.“ (J-EKSP-5)

„<...> jeigu kalbos nežinojimas yra pagrindinė priežastis, kliūtis, tai jie niekada negaus sau darbo pagal savo 
kvalifikaciją. Nes atvažiuoja įvairių žmonių ir kai kas turi labai aukštą kvalifikaciją, kaip jie gali čia dirbti, jeigu 
nežino lietuvių kalbos.“ (Šiaul-EKSP-2)
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5. sunkumai susirasti gyvenamąją vietą

„<...> jeigu tu be kalbos, tai tu jau visiškai esi izoliacijoj. Ir dėl butų, tarkim, tu skambini be tarpininkų, tu pasisveiki-
ni, gerai, jeigu žmogus kontaktuoja rusų kalba, tai gerai. Jeigu ne, tai tada belieka atsiprašyti.“ (Šiaul-7M)

Nors kai kurie tyrimo dalyviai teigė, kad Lietuvoje galima laisvai susikalbėti rusų ar anglų kalbomis, pastebi-
ma, kad lietuvių kalbos mokėjimas yra svarbus savarankiško gyvenimo šalyje elementas; jį akcentuoja ir tyri-
mo dalyviai. Mokymasis valstybinės kalbos yra siekis būti nepriklausomam nuo artimųjų ir išorinių pagalbos 
šaltinių, taip pat geriau pažinti žmones ir kultūrą šalies, kurioje gyveni.

„Ta prasme, jeigu aš mokėčiau kalbą ir žinočiau įstatymus, man nereikėtų jokio kito žmogaus pagalbos.“ (J-8V)

„<...> kalbą išmanantis žmogus jaučiasi daug komfortabiliau, tiesiog asmenine prasme, nepriklausomai nuo visų 
naudingų dalykų. Gali gauti visus tuos tau reikalingus naudingus dalykus, bet vis tiek jautiesi svetimas, jei nesu-
pranti, apie ką žmonės kalba. Negali suprasti kultūros, negali suprasti juokų, negali suprasti, ką žmonės vertina.“ 
(Vln-7V)
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Lietuvių kalbos mokymas(is)
Tyrimo dalyvių dauguma teigė, kad lietuvių kalbos mokosi / mokėsi savarankiškai, jiems padėjo lietuvių kalba 
kalbantys artimieji, draugai, pažįstami ar bendradarbiai. Tačiau tik nedidelė dalis savarankiškai besimokusių-
jų ar besimokančiųjų nebuvo išbandžiusi NVO, universitetuose ar privačiose įmonėse organizuojamų kalbos 
kursų. 

„Lietuvių kalbą išmokau gatvėje. Ėjau į pamokas, bet tai buvo sunku. Kiekvieną dieną dirbau, kartais neturėdavau 
laiko nueiti pas mokytoją, bet, kai esi mokykloje, tau prieinama tinklaveika <...>. Lietuviškai su žmonėmis kalbu 
kiekvieną dieną ir po vienerių metų gali rasti viską, nes atversi daugybę durų.“ (Kn-4M)

NVO organizuojami nemokami lietuvių kalbos kursai dažniausiai buvo minimi ne ES piliečių, gyvenančių Jo-
navos rajone, Klaipėdos mieste ir Akmenės rajone15. Universitetų organizuojamus kursus Kauno ir Klaipėdos 
miestuose dažniausiai rinkosi į juos studijuoti ar dirbti atvykę užsieniečiai. 

15  Tyrimo dalyvių minėti lietuvių kalbos kursai Akmenės rajone buvo trumpalaikiai, organizuojami pagal projektą, tyrimo įgyvendinimo lai-
kotarpiu lietuvių kalbos mokymosi galimybių savivaldybėje nebuvo.

SAVARANKIŠKAI

VALSTYBINIŲ 
INSTITUCIJŲ 

ORGANIZUOJAMI KALBOS 
KURSAI

 

PRIVATŪS (MOKAMI) 
KALBOS KURSAI

  

NVO 
ORGANIZUOJAMI

KURSAI
UNIVERSITETAS

LIETUVIŲ KALBOS
MOKYMASIS
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Šiaulių m. kalbinti tyrimo dalyviai įvardijo, kad lietuvių kalbos mokėsi nemokamuose kursuose, kuriuos organi-
zavo rusų bendruomenė (Rusų kultūros centras)16 ir Suaugusiųjų mokykla. Tuo tarpu ne rusakalbiams nemo-
kamų kursų Šiaulių m. nėra siūloma, tad tenka kalbos mokytis savarankiškai arba kreiptis į privačias įmones. 

Jonavos raj. iš kitų savivaldybių išsiskiria tuo, kad jame lietuvių kalbos kursus organizuoja valstybinės institu-
cijos – Pabėgėlių priėmimo centras ir Jonavos rajono socialinių paslaugų centras. Dauguma šiame rajone kal-
bintų informantų įvardijo, kad lietuvių kalbos įgūdžių mokėsi šiose įstaigose:

„<...> dar būdami Rukloje mes turėjome lietuvių kalbos kursus ir šiek tiek mus mokino jau lietuvių kalbos <...> 
dabar čia [Socialinių paslaugų centre – aut. past.] irgi yra lietuvių kalbos pamokos ir kursai, į kuriuos irgi galima 
vaikščioti ir aš kai turiu laiko, to laisvalaikio, tai tą ir darau.“ (J-2M)

Vilniaus mieste ne ES piliečiai dažniausiai rinkosi privačius (mokamus) lietuvių kalbos kursus. Vieni informan-
tai buvo labiau linkę mokytis kalbos nuotoliniu būdu individualiai, kiti rinkosi Vilniaus universitete siūlomus lie-
tuvių kalbos kursus. Kaip viena iš privačius kursus organizuojančių įstaigų taip pat buvo paminėtas ir Rusų 
kultūros centras.

„Ir nusprendžiau nuo šių metų, išklausiau pradedančiųjų kursą A1 ir lankau Vilniaus universiteto vakarinius kur-
sus užsieniečiams. Ir taip, bandau mokytis nuo nulio.“ (Vln-6V)

„Lankau privačius kursus, norėjau privačiai mokytis kalbos su korepetitoriumi, nes tai atrodo prasminga. Korepe-
titorė skiria 45 minutes darbui su manimi, ir mūsų užsiėmimai vyksta tris kartus per savaitę per Skype.“ (Vln-9M)

Informantai, kurie Vilniaus mieste mokėsi lietuvių kalbos nemokamuose kursuose, dažniausiai minėjo NVO, 
įgyvendinančias užsieniečių integracijos programas. Vienas tyrimo dalyvis kalbos mokėsi lietuvių kalbos kur-
suose, skirtuose tremtiniams ir jų artimiesiems; šie kursai buvo organizuojami Socialinių paslaugų priežiūros 
departamento pagal įgyvendintą projektą17.

„Tai buvo irgi kažkokia programa, mūsų pažįstama <...>, ji dar žinojo specialistę iš vat šito departamento ir šitas 
departamentas organizavo kursus tremtiniams.<…> tremtinių vaikams, tai va, ir dėl to vyras kaip tremtinių at-
stovas galėjo lankyti ir aš irgi galėjau. Ir kursai buvo labai geri.“ (Vln-1M)

Informantai taip pat minėjo, kad Vilniaus mieste yra galimybių mokytis kalbos ir neformaliojoje aplinkoje. In-
ternete ir socialiniuose tinkluose galima rasti bent keletą užsieniečiams skirtų grupių, kur galima susirasti 
pašnekovą mokytis lietuvių kalbos mainais siūlant kitos užsienio kalbos žinias18.

„<...> yra šis blynų restoranas, <...> čia vyksta kalbų mainai ir visa kita, nemokamai savaitgaliais, ir čia turėtum 
galimybę netgi susitikti su kitais žmonėmis, taigi <...> kiekvienas taip pat galėtų ten nuvykti ir prisijungti.“ (Vln-4M)

16  Tyrimo įgyvendinimo laikotarpiu buvo neorganizuojami dėl finansavimo trūkumo.
17  Daugiau informacijos: http://www.sppd.lt/lt/naujienos/2017/05/12/vyko-grzusi-nuolat-gyventi-lietuva-politini-kalini/.
18  Pavyzdžiui, Vilnius Language Exchange (www.facebook.com/groups/1142503872498984/); Language Exchange in Vilnius (www.mylan-
guageexchange.com/city/Vilnius__Lithuania.asp). 

http://www.sppd.lt/lt/naujienos/2017/05/12/vyko-grzusi-nuolat-gyventi-lietuva-politini-kalini/
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Kalbant apie lietuvių kalbos mokymosi galimybes ir erdves, reikėtų paminėti ir pačių tyrimo dalyvių iniciaty-
vas, skirtas lietuvių kalbą norintiems išmokti užsieniečiams. Kauno mieste tokios iniciatyvos ėmėsi du paš-
nekovai. Viena tyrimo dalyvė inicijavo tarptautinės kalbos mokymosi platformos „Speak“ pritaikymą, kitas 
informantas buvo kalbos mokymosi vakarų iniciatorius Raudonojo Kryžiaus migrantų centre. Vilniuje gyve-
nantis tyrimo dalyvis, remdamasis savo patirtimi mokantis kalbos ir ieškodamas geriausių būdų ją išmokti, 
sukūrė lietuvių kalbos mokymosi priemonę „Flyent“.

Atlikus tyrimo duomenų analizę, galima teigti, kad tai, kaip ne ES piliečiai pasirenka mokytis lietuvių kalbos, 
priklauso ir nuo atvykimo į šalį aplinkybių. Pirmiausia prieglobsčio gavėjai kursus išklauso Pabėgėlių priėmi-
mo centre, vėliau juos tęsia integracijos paslaugas teikiančiose NVO. NVO organizuojami nemokami lietuvių 
kalbos kursai yra populiarūs ir tarp moterų migrančių, į šalį atvykusių dėl šeimos susijungimo aplinkybių. Šios 
neretai renkasi ir privačius kursus, kad galėtų lengviau suderinti vaikų priežiūrą ir kalbos mokymąsi. Lietuvoje 
studijuojantys užsieniečiai dažniausiai lietuvių kalbos mokosi universitetuose. Darbo ir (arba) verslo pagrin-
dais atvykę ne ES piliečiai dažniau renkasi privačius kursus, kuriuos siūlo įvairios įmonės (individualius arba 
grupėje), taip pat universitetai.

Aplinkybės, kurios labiausiai sunkina lietuvių kalbos mokymąsi, dažniausiai susijusios su kalbos kursų, darbo ir 
šeimos gyvenimo / rūpinimosi vaikais derinimu:

„<...> viskas remiasi į tą laiką, nes laiko dabar yra mažokai tam [lietuvių kalbos mokymuisi – aut past.]. Aš dabar 
labiau mokinuosi iš savo klientų, nes aš tai klausausi kaip jie kalba, klausinėju kažką <...>.“ (J-2M)

„<...> aš blogai mokausi, nes man su sūnumi sunku. <...> Aš negaliu ir namų užduočių kaip reikiant padaryti. 
<...> Patys kursai labai patinka. Jeigu pradės vaikas lankyti darželį, turėsiu laiko, kad užsiimti rimtai.“ (Kl-5M)

Taip pat pastebima, kad paprastai dėl finansinių priežasčių renkamasi dirbti, o ne ugdyti lietuvių kalbos įgū-
džius. Tačiau tokie sprendimai gali turėti neigiamų integracijos pasekmių ateityje – riboti galimybes siekti 
aukštesnės kvalifikacijos ir geriau mokamo darbo, užmegzti ryšius su vietos bendruomene ir pan. 

„<...> tau reikėtų dar dirbti ir ieškotis, ir galvoti apie uždarbį. O po tų pusės metų kursų, jeigu tu nori toliau mo-
kintis, tai tau jau reikia mokėti, ta prasme jau už savo pinigus. Tai tada tau reikia spręsti, arba išleisti tuos pinigus 
kursams, arba vis dėlto užsidirbti pinigų.“ (J-1M)

„Ir žmonės, turintys leidimą gyventi, neturėjo laiko studijuoti, nes jie turėjo dirbti, nes Caritas jų daugiau nebe-
rėmė, nes laikas baigėsi.“ (Vln-10V)

Tai, kad užsieniečiai linkę prioretizuoti darbą, o ne kalbos mokimąsi, pastebi ir kalbinti ekspertai:

„Yra nacionalinė plėtros agentūra, jie mus pasikvietė, turbūt rašė projektą, gavo lėšų. Jie kvietė mus, kad padaryti 
kursus nemokamus. Aš pati išverčiau brošiūrėlę į ukrainiečių ir rusų kalbą ir kiek turėjau ukrainiečių pažįstamų, 
turiu draugių kurios dirba Šiauliuose labai stambiuose įmonėse su tolimųjų reisų vairuotojais, tai bandžiau per 
jas kažkaip, bet ką dar noriu pasakyti, kad niekam tas neįdomu, niekam tas nerūpi ir neaktualu, kiekvienas savo 
darbuose lekia. Nieko mes taip ir nesulaukėm.“ (Šiaul-EKSP-3)

Kita informantų įvardyta aplinkybė, kuri sunkina lietuvių kalbos ugdymosi galimybes, yra menkas lietuvių kal-
ba kalbančių pažįstamų ratas. Pastebima, kad užsieniečiai atsiduria tarsi užburtame rate – dėl kalbos barjero 
negali užmegzti naujų pažinčių, o jų neturėdami negali tobulinti (turimų) lietuvių kalbos įgūdžių.

„Reikia ne teoriškai mokytis, bet reikia praktikos, reikia kalbėti. Bijau, kad išmoksiu teoriją, o su kuo kalbėti nebus 
ir vėl viską pamiršiu.“ (KI-4M)

https://www.speak.social/en/
https://flyent.online/?fbclid=IwAR24J7mskLGN7wmGo8R8c-zTbGfLbyCvXhjFZgyH-36J0LKortXsbDxH0l0
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„Mes visiškai nebendraujame, netgi su kaimynais, tu pasisveikini su jais, ir kai kurie atsako, o kai kurie neatsako, 
tad kaip galime pagerinti lietuvių kalbos žinias?“ (Vln-10V)

Paslaugų poreikis
Į klausimą, kokių paslaugų pasigendama mieste, kuriame gyvenama, dauguma tyrimo dalyvių įvardijo lietuvių 
kalbos mokymosi galimybių stoką. Kaip pastebėjo keletas tyrimo dalyvių, informacija apie lietuvių kalbos kur-
sus ir prieinamumas turi būti užtikrinamas visiems į Lietuvą gyventi atvykstantiems užsieniečiams. 

„Mano nuomone, pirmas dalykas pabėgėliui – kalba, po to – butas, <...> tiesiog visiems pabėgėliams ta pati pro-
blema – kalba ir namai. O paskui, viskas, iš žmonių gausi ir darbą.“ (J-7V)

„Aš siūlyčiau kažkaip organizuoti lietuvių kalbos kursus, nes tai daug kam būtų labai didelis pliusas, kad padaryti 
tą sprendimą parvažiuoti, kaip, pavyzdžiui, <...> nu, tikrai tu žinai, kad tu atvažiuosi ir tau bus kursai. Tau nerei-
kės ieškoti, ten, pavyzdžiui, ne visi turi galimybę normaliai paieškoti ir ne visi gali sužinoti. Nu, žodžiu, kažkokie 
super tokie pagrindiniai kursai lietuvių kalbos. Aš tokį dalyką daryčiau. Nu, daug kam būtų jau lengviau, ir daug 
kas turėtų daugiau informacijos parvažiuoti, jeigu išart būtų kažkoks veiksmas.“ (Vln-1M)

Per tyrimą išryškėjo ir papildomų paslaugų, susijusių su lietuvių kalbos mokymusi, poreikis. Tyrime dalyvavu-
sios moterys migrantės įvardijo, kad jos matytų paslaugos, kuri padėtų joms derinti vaikų priežiūrą ir kalbos 
mokymąsi, poreikį: 

„Jei mama norėtų išmokti kitą kalbą savęs tobulinimo vardan, būtų puiku turėti tokią galimybę. Gali su savimi 
atsivesti savo vaikus, nesirūpinti dėl auklės samdymo. Čia tai labai brangu. Viena iš mano draugių pasakė: „Norė-
čiau, kad jie būtų tai pasiūlę anksčiau, kai norėjau išmokti lietuvių kalbą ir su savimi turėjau savo vaikus. Dabar 
jie vyresni, eina į darželį“. Šiuo metu jai to nebereikia. Nes tuo metu, sakė ji, pasamdyti auklę buvo labai brangu. 
Tad kalbos kursams būtų gerai, jei ten su savimi galėtum atsivesti savo vaikus, būtų maža biblioteka, kur jie gali 
žaisti su kitais vaikais, kol pati klausaisi kursų.“ (Vln-2M)

Tyrime dalyvavusių ekspertų įžvalgos
Per tyrimą kalbinti ekspertai lietuvių kalbos ugdymą įvardijo kaip vieną svarbiausių paslaugų sėkmingai už-
sieniečių integracijai. 

„<...> kai kurie tiesiog atvykę iš karto galvoja apie tai, kad reikia kalbos, tikrai reikia tam, kad lengviau įsidarbinti, 
tam, kad lengviau būti visuomenėj, ir tam, kad lengviau tiesiog integruotis į tą mūsų Klaipėdos miesto visuome-
nę.“ (Kl-EKSP-3)

Tyrimas atskleidžia nemokamų lietuvių kalbos kursų svarbą kai kurioms, dažniau labiau pažeidžiamoje pa-
dėtyje esančioms, ne ES piliečių grupėms, pvz., prieglobsčio gavėjams, atvykusiems dėl šeimos susijungimo. 
Ekspertai akcentuoja nemokamų ir prie skirtingų užsieniečių poreikių pritaikytų lietuvių kalbos kursų svarbą 
ir trūkumą: 

„Trūksta nemokamų lietuvių kalbos kursų užsieniečiams (dabar daugiausia - pabėgėliams). Ne pabėgėliams nela-
bai yra galimybių, jei negali sau leisti.“ (Vln-EKSP-4)

„<...> situacija tokia, kursai tik vakare, jei žmogus dirbantis ir popietinė pamaina, jis negali lankyti. Turėtų būti ir 
ryte ir vakare, kad žmonės galėtų keistis.“ (Šiaul-EKSP-3)
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Nemokamų lietuvių kalbos kursų poreikį pagrindžia kalbintų ne ES piliečių ir NVO atstovų pasidalyta patirtis, 
kad mokymų kai kuriems užsieniečiams tenka laukti eilėse:

„Tiktai tiek, kad sužinojau, kad vyksta Raudonojo Kryžiaus mokymai čia lietuvių kalbos ir į pirmą grupę nepate-
kau, bet teko daugiau kaip metus laukti.“ (Kl-3M)

„<...> mes sulaukiame iš užsienio laiškų, ten jie dar sėdi kokioj Ukrainoj ir rašo, ar lietuvių kursai pas jus yra. 
Kiti sako, aš mokėsiu pinigus ir mes sakom, kad pas mus nemokamai, bet grupės užpildytos ir dabar jau negalim 
priimti.“ (Kl-EKSP-2)

Ypač trūksta nemokamų kursų prieglobsčio gavėjams, pasibaigus integracijos laikotarpiui. Kaip gerąją prak-
tiką būtų galima išskirti Vilniaus arkivyskupijos „Caritas“ iniciatyvą organizuoti lietuvių kalbos kursus ben-
dradarbiaujant su viena iš kolegijų ir Vilniaus savivaldybės iniciatyvą finansuoti tokių mokymų organizavimą. 

„<...> su „Caritu“ bendravom dėl iššūkių, su kuo jie [ne ES piliečiai – aut. past.] susiduria, tai sakė yra didžiausias 
iššūkis lietuvių kalbos pamokų trūkumas. Nes tiek, kiek yra integracijos programoje, tai sakė dažniausiai būna 
kai jie atvažiuoja, jiems ne pirmu reikalu yra ta kalba, jiems yra visi socialiniai draudimai, VMI ir visokios kitos 
institucijos ir jie tas pamokas arba nelanko, arba perleidžia savo vaikams. Ir kai jau pavyzdžiui atrodo čia metai, 
du yra daug, bet kad tai baigiasi kaip viena diena, ir sako tik „o pala, aš nemoku lietuvių, o man reikia į darbo rin-
ką“. Ir dabar jie bendradarbiauja su viena iš kolegijų, kuri yra tas neformalus ugdymas, yra tam tikras projektinis, 
kaip supratau, vyksta, bet vis tiek to nepakanka, nes poreikis yra labai didelis. Tai mes sutarėm, kad jie pasikreips 
į mus raštu, ir jau ieškosim kažkokių, nežinau, ar konkursų, ar kažką tai bendradarbiaujant su partneriais su 
kalbom, nes tai yra opi problema.“ (Vln-EKSP-4)

Nemokamų kursų poreikis užsieniečiams, kurių integracija yra pasibaigusi, yra susijusi su kitu probleminiu as-
pektu, kurį išskyrė tyrime dalyvavę ekspertai. Šiuo metu numatyta nemokamų lietuvių kalbos kursų trukmė 
yra nepakankama, kad paruoštų savarankiškam gyvenimui:

„Labai reikia atsižvelgti į tuos individualius poreikius ir maža jeigu yra 190 valandų, bet jeigu žmogus yra beraštis, 
tai ką reiškia 190 val. Tai aš vis dar juokiuosi, sakau nu gerai, dabar kas nors atsitinka Lietuvoj ir mums reikia 
bėgti, sakykim aš patenku į kokią Turkiją ir man ten reikia mokytis turkų kalbą, abėcėlę, ar kokią kitą šalį, aš tikrai 
jos neišmokčiau per 190 valandų, net ir turėdama savo kalbą, anglų kalbą ir rusų kalbą.“ (Kl-SAV-3)

„Tai jeigu tu turi nedidelį tą finansavimą to projekto, tai aišku tų valandų skaičius yra mažas, o to [trūksta] tam, 
kad išmokti kalbos, iš tikrųjų, nes lietuvių kalba yra sunki.“ (Šiaul-EKSP-2)

Be minėtos nepakankamos kursų trukmės, ekspertai įžvelgia ir daugiau probleminių nemokamų lietuvių kal-
bos kursų aspektų. Vienas (-a) kalbintas (-a) ekspertas (-ė) atkreipė dėmesį, kad šiuo metu nemokami lietu-
vių kalbos kursai neturi bendros metodologijos: „su lietuvių kalba vyksta lygiai taip pat kur, kaip kas moka, taip 
tas šoka“ (Kn-EKSP-2), o tai turi įtakos organizuojamų mokymų kokybei. 

„Kuo skundžiasi mūsų lietuvių kalbos mokytojai, tai kad, taip, yra pirmos kategorijos egzaminas, mes turim 
orientuotis ir užsieniečiai turi jį laikyti. Tada kyla klausimas – kaip mokyti neraštingus; kaip mokyti nemokančius 
tarpinės kalbos; kaip mokinti kada yra tarpinė kalba – čia yra milijonas reikalų.“ (Kn-EKSP-2)

Ekspertas (-ė) taip pat pažymėjo, kad reikalavimas išlaikyti pirmos kategorijos valstybinės kalbos egzaminą, 
kurį turi išpildyti nemokamus kursus lankantys ne ES piliečiai, nepagrįstas, nes jis neatskleidžia tikrųjų kalbos 
įvaldymo įgūdžių:
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„<...> kaip žmogus gali, jei jis neraštingas savo kalba, jam tas lotyniškas raides perimti skaityti, rašyti, suvokti 
tekstą ir iš vis kaip jis gali tokį egzaminą laikyti? Taip, jis gali turėti individualų progresą, bet valstybinės kalbos 
tas pirmos kategorijos egzaminas tai ne rodiklis ar jis kalba ar nekalba, čia yra visiškai prasilenkiantys dalykai. 
Tai mes iš tos [lietuvių kalbos mokymo – aut. past.] metodologijos kūrimo tikimės, kad gal atsirastų kokių poky-
čių, nes tas egzaminas neparodo. Mes turim žmonių kurie nėjo laikyti to egzamino, bet jie kalba ta buitine kalba, 
tad kaip aš sakau, jei egzamino žmogus nelaikęs, tai tikrai nereiškia, kad jis nemoka.“ (Kn-EKSP-2) 

Šiuo metu NVO (kai kuriose savivaldybėse tautinių bendruomenių, Jonavos rajone – Socialinių paslaugų cen-
tro) organizuojami (arba anksčiau organizuoti) nemokami lietuvių kalbos kursai įgyvendinami pagal projek-
tus. Kaip atskleidžia tyrimas, jiems skiriamas finansavimas nepakankamas, kad būtų užtikrinta kursų kokybė, 
pakankama trukmė ir tęstinumas. 

„Lietuvoje vat tame ir yra dalykas, kad dalis dalykų, kurie prieglobsčio sistemoje susikūrė <...> dėl to, kad buvo 
europinių pinigų ir kažkokios organizacijos, <...> parašė projektus ir vėliau jau gaunasi taip, kad tokie dalykai 
kaip ir turėtų būti sistemoje, bet jų prigimtis yra projektinė, ir ne gana to, ne tik prigimtis yra projektinė, bet ir 
tolimesnis finansavimas yra projektinis.“ (Vln-EKSP-3)

Vienos iš kalbintų NVO atstovo (-ės) nuomone, lietuvių kalbos kursai savivaldybėse turėtų būti organizuojami 
centralizuotai ir neturėtų būti priskirti tik NVO atsakomybei:

„Kur aš matau, kur mums yra per sudėtingas vaidmuo ir tikrai reikia galvoti kaip daryti savivaldybėse – lie-
tuvių kalbos mokymas. Todėl, kad mes čia kamuojamės, ten mokytoją nusamdei, ten mokytoją nusamdei, 
ar tikrai tai negalėtų būti kažkokia centralizuota, tiesiog tada jau pavedimas kažkaip savivaldybėms, kad 
jos užsiima mokymu, yra skiriamos lėšos, yra ten patalpos, mokyklos, centrai ar dar kas nors, kuriuose gali 
žmonės mokytis, šita dalis. <...> Bet tu labai dar daug kur turi nešti ant savo pečių kažkokias sistemines 
spragas, kurios, aš suprantu, kad jos dėl to, kad žmonių skaičius mažas, bet aš tiesiog nemanau, kad tai 
turėtų būti NVO reikalas.“ (Vln-EKSP-3)

2.5.2  Užimtumas
Per tyrimą 30 iš 52 tyrimo dalyvių dirbo, 14 informantų nedirbo, 7 tyrimo dalyviai studijavo, o 1 buvo ką tik iš-
ėjęs į pensiją. Daugiausia nedirbančių informantų buvo Akmenės rajone (4 iš 5) ir Klaipėdos mieste (4 iš 10). 
Tai yra susiję su aplinkybe, kad šiuose miestuose dauguma kalbintų tyrimo dalyvių buvo moterys, o jos, kaip 
atskleidė tyrimas, dažniau nei vyrai yra mažiau aktyvios darbo rinkoje, paprastai dėl atsakomybių šeimoje, 
susijusių su vaikų ar artimųjų priežiūra.

Darbo vietos, kuri atitiktų lūkesčius, turimas kvalifikacijas ir gebėjimus, susiradimas yra vienas didžiausių iš-
šūkių, su kuriuo susidūrė dauguma tyrime dalyvavusių ne ES piliečių:

„<...> Kreipiausi dėl daugiau nei 55 ar 60 darbų ir gavau maždaug du atsakymus, taip pat vieną tarsi interviu, du 
atsakymai, tai viskas. Ir tik atmetimai. Be jokio paaiškinimo <...>.“ (Kn-2V)

„<...> šiuo metu daugiausiai stengiuosi naudotis LinkedIn, CV banku, bet tie tinklalapiai, iš ten niekada ne-
sulauksi skambučio, kartą vieną gavau, bet <...> tai vis tiek nesitęsė. <...> Bandau apsilankyti pačių įmonių 
tinklalapiuose ir tada ten patikrinti atviras pozicijas. <...> turiu supratimą, kokio tipo įmonių čia yra, na, 
mano lauke, ir kuo jos užsiima, tad aš tiesiog naršau jų tinklalapiuose tam, kad patikrinčiau, ir, jei yra po-
zicija, dėl jos kreipiuosi.“ (Kn-4M)

Informantai išskyrė keletą nedalyvavimo darbo rinkoje priežasčių:
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1. šeimos ir darbo derinimas 

„<...> mano vyro sveikata labai pablogėjo, kad aš negaliu palikt jo vieno.“ (J-3M)

„Pasakiau savo vyrui, kad noriu skirti dėmesį savo vaikų priežiūrai, padėti jiems su namų darbais, paimti iš mo-
kyklos, žinote, mano vyras to padaryti negalės. Jis yra programuotojas, jis kartais gali užtrukti darbe iki 7 ar 8, ir 
aš noriu įsitikinti, kad mano vaikai yra mokykloje, iš mokyklos jie grįžta namo, jie yra su manimi. Tikriausiai dar 
kartą apsvarstysiu darbų paieškas, kai ji mokysis vidurinėje mokykloje. Kai ji bus pasirengusi ir šiek tiek savaran-
kiškesnė ir pati galės grįžti namo iš mokyklos, ar pati išvykti iš namų, tiesiog šiek tiek savarankiškesnė.“(Vln-2M)

2. sunkumai persikvalifikuojant / pripažįstant kilmės šalyje įgytą specialybę Lietuvoje

Kalbinti ne ES piliečiai įvardijo, kad pasigenda lankstumo atsižvelgiant ne tik į baigtų studijų diplomą, bet ir į 
turimą darbo patirtį. Šią problemą akcentavo ir tyrime dalyvavę ekspertai, ypač pabrėždami prieglobsčio ga-
vėjų patirtis.

„Kai kreipiausi į Darbo biržą, paklausiau, kodėl jūs nesurandate man tinkamo darbo, jie atsakė: „Mes tokio ne-
turime, prašau, eikite dirbti į statybas, ten turime daug darbo pasiūlymų.“ Aš atsakiau, kodėl turėčiau eiti dirbti į 
statybas? Kodėl turėdamas tokią darbo patirtį, <...>, kodėl turėčiau dirbti statybose?“ (Vln-10V)

„<...> profesinio mokymo, <...> kuris suteiktų galimybę būtent pabėgėliams. Nes tų kursų kaip ir yra, kartais 
mokamų, kartais galima gauti finansavimą, ir jie kaip ir būtų nemokami, bet tada reikia kokio nors atestato mo-
kyklos baigimo arba galbūt universiteto diplomo, ir net jeigu va ta šeima, jeigu ta moteris baigusi universitetą, 
baigus mokyklą, dažniausiai arba ta mokykla išvis nebeegzistuoja, ji bėgdama iš savo šalies nuo persekiojimo 
tikrai nepasiėmė ten akademinių išrašų iš mokyklos, jeigu kažką ir turi, tai greičiausiai yra tadžikų kalba arba 
kokia kita kalba, ir va tą išsiversti, pripažinti tą atestatą galiojančiu Lietuvoje yra labai sunku. Tai vat kažkokių 
reiktų, nežinau, profesinio mokymo kursų, kur nebūtų tiek daug reikalavimų.“ (Vln-EKSP-1)

3. sveikatos problemos (šią problemą kaip vieną dažniausių (riboto) nedarbingumo priežasčių dažniausiai 
įvardijo tyrime dalyvavę prieglobsčio gavėjai)

„Aš ir ieškojau tokio darbo, kad pusė etato, nes pagal sveikatos būklę negalėčiau dirbti visą dieną.“ (J-4M)

4. lietuvių kalbos barjeras

Viena pagrindinių nedalyvavimo darbo rinkoje priežasčių yra vienaip ar kitaip susijusi su sunkumais įsidarbi-
nant ar ieškant galimybių persikvalifikuoti dėl lietuvių kalbos žinių trūkumo.

„Pradėjau dirbti Kaune, restorane X <...>. Bet man tai buvo sunku, turėjau išmokti kalbą, juk aš buvau naujokas, 
juk privalėjau išmanyti ingredientus lietuvių kalba. <...> man tai buvo sunku. Tad palikau darbą ir laukiu naujo 
darbo <...>.“ (J-7V)

„Kai atsiėmiau leidimą gyventi ir dirbti, pradėjau ieškoti darbo. Aš vis dar ieškau tinkamo darbo, kuris būtų tiesio-
giai susijęs su mano patirtimi, bet jo neradau, tačiau vis dar sunkiai tebebandau rasti savo vietą ir prisidėti prie 
šalies, kuri mane priėmė, raidos. Man vis dar nepasisekė ir viena iš priežasčių, kodėl man nepasisekė, yra ta, kad 
vis dar normaliai nešneku lietuviškai.“ (Vln-10V)
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Lietuvių kalbos žinių stoka dažnai lemia aplinkybę, kad užsieniečiai renkasi pozicijas Lietuvoje įkurtose užsie-
nio įmonėse, neretai susijusiose su jų kilmės šalimi, arba patys susikuria darbo vietą, dirbami pagal individua-
lią veiklą arba steigdami įmones.

„<...> [pradėjau – aut. past.] individualią veiklą. Tai informacinių paslaugų teikimas ir konsultacijos. [Konsultaci-
jos – aut. past.] italams. Dirba nuotoliniu būdu, [teikia informaciją anglų k. – aut. past.].“ (Kl-3M)

„[Pamačiau – aut. past] šansą sukurti sau darbo vietą, tokią nišą. Be kalbos įsidarbinti kažkur tai neįmanoma. 
Pati sau sukūriau darbo vietą. Dabar aš direktorė, pardavėja, valytoja, krovikė, viskas aš.“ (Šiaul-7M)

Vis tik dauguma tyrimo dalyvių įvardijo, kad dėl lietuvių kalbos barjero dirba žemesnės kvalifikacijos ir lietuvių 
kalbos nereikalaujančius darbus:

„Aš dirbau Sveikatos ministerijoje, tai yra valstybinė institucija <...>. Baigiau medicinos studija, biologiją, tad 
dirbau radiologijos programose. Gydytojai, kurie norėdavo specializuotis radiologijoje, jie stodavo į mūsų pro-
gramas. Tai varginantis ir įtemptas darbas. Kai mes nusprendėme [atvykti gyventi į Lietuvą – aut. past.], žinoma, 
kad mečiau darbą tam, kad galėčiau atvykti čia ir kurti šeimą. Jau tada žinojau, kad susidursiu su įsidarbinimo 
sunkumais. Žinojau, kad kalba man svetima, tad neturėjau didelių lūkesčių, susijusių su įsidarbinimu.“ (Vln-2M)

„Mes esame riboti, mūsų vaikai taip pat nelabai tobulėja. Mano dukra dirba „Maximoje“, mano sūnus ten dirbo, 
jis kreipėsi į „Eco service“ organizaciją, kuri renka šiukšles. Mano sūnus su keturiomis užsienio kalbomis ir dvejais 
metais medicinos universitete ir renka šiukšles. Man buvo taip skaudu žiūrėti į jį kiekvieną dieną, žiūrėti, kaip jis 
švaisto savo laiką.“ (Vln-10V)

Tai, kad užsieniečiai dažniau dirba žemesnės kvalifikacijos darbus, įvardijo ir tyrime dalyvavę ekspertai:

„<...> mes kalbame apie labai žemos kvalifikacijos darbus, ar tai bus baldai, ar tai bus žuvies fabrikas, ar tai bus, 
nežinau, kažkokios kitos organizacijos, ir Maximose pas mus dirba. Šiaip mūsų darbdaviai kaip ir susipažinę su 
ta tiksline grupe, ten viskas priklauso tiesiog, ar aš noriu priimti ar nenoriu, bet kažkokių tokių išankstinių labai 
didelių baimių, tai nepastebim, kad būtų.“ (J-EKSP-2)

„<...> darbo paieška, ypatingai jeigu žmonės yra aukštos kvalifikacijos, tai kartais yra daug sunkiau rasti atitin-
kamą darbą, negu tarkim žemesnės kvalifikacijos.“ (Vln-EKSP-2)

Kaip atskleidžia tyrimas, aplinkybė, kad užsieniečiai yra priversti dirbti žemesnės kvalifikacijos darbus nei 
jų turima profesinė kvalifikacija ir sukaupta darbo patirtis kilmės šalyje, turi įtakos jų psichologinei būklei ir 
savivertei.

„Ieškojau bet kokio darbo. Čia labai psichologiškai sunku, kai turi išsilavinimą, eiti plauti kažkur indų ar laiptines, 
bet aš ir tam buvau pasiryžusi, bet net ir tokio darbo negavau.“ (Kl-4M)

„<...> dauguma pabėgėlių susiduria su tais pačiais sunkumais su kuriais ir aš susidūriau. Jie nuolat ieško darbo, 
jie sutinka dirbti bet kokius darbus. Dažniausiai jie yra nepatenkinti tuo, ką dirba, nes su jais yra blogai elgiamasi 
ar jiems mažiau mokama. Jie neturi stabilaus gyvenimo, o kai neturi stabilaus gyvenimo, tu negali gyventi pilnai 
ir laimingai, nes prioritetas yra išgyventi, kaip pragyventi.“ (Vln-10V)
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Ekspertai pastebi, su tokiomis patirtimis ypač dažnai susiduria moterys, atvykusios dėl šeimos susijungimo, 
ir prieglobsčio gavėjai. 

„<...> pradedi ieškoti darbo, tu buvai banke kažkokiose aukštose pareigose, tu čia gali eiti kažkokia valytoja ne-
bent, nes nu, tu kalbos nemoki. O tai kol kalbos neišmoksta, tol negali jokio kvalifikuoto darbo normalaus ieško-
tis. Bent kažkiek pramokusios jau gali į pardavėjas eiti per pažįstamus kokioj rusakalbių parduotuvėlėj. Tas labai 
yra stiprus kartais nėrimas žemyn ir pradėjimas nuo nulio. Ir ten išvis būna aukštas vadovaujančias pareigas, po 
to eina valo namus, bet kaip ir pačios tos moterys sako, kad pas mus smegenys veikia, mes vistiek kuriam tuos 
biznio planus, kad mes nu, kažkiek prabūsim, pramoksim kalbą, įstatyminę bazę, sukursim savo firmas, kad ir to 
pačio cleaning‘o. Bet tai va tokia pradžia.“ (Kl-EKSP-2)

„Kita problema dažnai būna užsieniečiai pabėgėliai, kurie savo šalyse dirbo gerai kvalifikuotą darbą, galbūt 
yra labai išsilavinę, ir būtent dėl kalbos atvykę čia jie negali nieko panašaus susirasti dirbti ir jiems tenka 
viską pradėti iš naujo, dirbti paprastą nekvalifikuotą darbą ir tada jiem kažkaip morališkai būna nelengvas 
toks lūžis.“ (Vln-EKSP-1)
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Sunkumai ieškant darbo 
Kalbėdami apie priežastis, kurios lėmė sunkumus įsidarbinant, dauguma tyrime dalyvavusių ne ES piliečių pir-
miausia įvardijo lietuvių kalbos barjerą.

„Tačiau įsidarbinti Lietuvoje yra labai sunku, ypač <...> užsieniečiui, atvykstančiam ne iš ES ar tikriausiai iš už 
Europos ribų <...>. Taigi įsidarbinti yra tikrai, tikrai, tikrai labai sudėtinga <...> sakykime, kad 99 procentai darbo 
pozicijų yra vienodos, paprastai reikalaujama, kad asmuo mokėtų labai gerai kalbėti ir rašyti lietuvių kalba. Ir 
<...> nėra taip, kad galėtumėte pasakyti „Aš šiek tiek moku lietuviškai“, ne, jūs turite mokėti labai gerai lietuviš-
kai.“ (Vln-4M)

„<...> tai nebuvo tikrai greitas procesas, galvojau apie priežastis, kodėl <...> tai nebuvo taip lengva. Tai kalbos 
trūkumas, nes daugumoje laisvų vietų dirbti reikalaujama lietuvių kalbos, bent jau B1. O jei neturiu, tai aš netgi 
turėjau keletą gerų galimybių, pavyzdžiui, įmonės man skambino, o vėliau paklausė: „O kaipgi su lietuvių kalba?“, 
ir aš atsakiau: „deja, aš nekalbu“ ir tada „oi, atsiprašau, viso gero“. Ir būdavo labai liūdna kartais.“ (Vln-6V)

Lietuvių kalbos žinių trūkumą, kaip vieną pagrindinių iššūkių integruojantis į darbo rinką, išskiria ir per tyrimą 
kalbinti ekspertai.
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TRŪKUMAS

BIUROKRATINĖS 
KLIŪTYS

KVALIFIKACIJOS
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SUNKUMAI 
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DARBO RINKĄ
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„Didesnį dėmesį reikėtų skirti kalbos kursams, nes darbdaviai nenori įdarbinti migrantų, nekalbančių lietuvių 
kalba.“ (J-EKSP-5)

„Tai svarbiausia yra kalba, nes jeigu mes norim, kad jie integruotųsi, tai reikia kalbos. Jeigu mes norim, kad jie 
dirbtų ne vien tik tuos juodus kažkokius darbus, su kuriais jau ten jiems pavyko atvykti į Lietuvą vėlgi reikia kal-
bos. Nu, pilnavertiškam gyvenimui visada reikia kalbos, o kalbos kursų nėra realiai.“ (Kl-EKSP-2)

Biurokratinės kliūtys yra kitas dažniausiai informantų įvardijamas sunkumas, su kuriuo jie susidūrė bandy-
dami įsidarbinti Lietuvoje. Vieniems šios biurokratinės kliūtys yra susijusios su diplomo pripažinimu Lietuvoje, 
norintiesiems pradėti verslą – su paskolos gavimu, o tretiems darbo galimybes apriboja leidimo gyventi išda-
vimo pagrindas (Lietuvoje studijuojančių užsieniečių atvejai). 

„Aš tai priėmiau asmeniškai, jaučiu, jog jie [Darbo birža – aut. past.] aktyviai nenori, kad pasilikčiau. Jaučiuosi 
taip, tarsi jie ieškotų priežasčių atmesti mano dokumentus, ir galiausiai mano vadovas paskambino kažkam į 
ministeriją, kažkam, žinote, tad buvau išgelbėta tokiu būdu. Bet aš taip pat lankiausi Darbo biržoje veikiausiai 
dešimtį kartų.“ (Kn-3M)

Atvejus, kai susiduriama su kliūtimis įsidarbinant, nes nepripažįstama turima kvalifikacija, taip pat paminėjo 
ir kalbinti NVO atstovai:

„Turim ir dabar mes tokią moterį kuri sako nori būti mokytoja, bet ji nei dokumentų, nieko nepatvirtinusi, niekas 
nepadaryta ir žmogus pasipiktinęs, nes dirbo mokytoja, bet tikriausiai tas darbas nebuvo, kad reikalavo diplomo, 
buvo galimybės tiesiog, kad tu mokini ir viskas, o pas mus tai čia krūva reikalavimų. Tai ir galvojame, kaip užpil-
dyti tą spragą kada žmogus turi kažkokių gebėjimų, bet kur jam su jais pasidėti.“ (Kl-EKSP-2) 

Kai kurie kalbinti užsieniečiai paminėjo, kad darbdavius įdarbinti ne ES piliečius neretai atbaido ilgai trunkanti 
ir daug biurokratinių procedūrų reikalaujanti leidimo dirbti suteikimo tvarka. Tai akcentavo ir tyrime migrantų 
bendruomenei atstovaujantis (i) ekspertas (-ė).

„<...> man nutiko taip, kad netrukus po to, kai baigiau universitetą, turėjau interviu, kuris jiems atvėrė akis. Po 
dviejų dienų peržiūrinėjau savo sutarties pusę ir vos dvi valandos iki jo ji buvo atšaukta, nes jiems būtų reikėję 
tvarkyti darbo dokumentus ir tarsi gauti man leidimą, kodėl jie nori samdyti užsienietį, ne lietuvį, pataisyti tam 
tikrus terminus, įrodyti tą vieną bazinį atlyginimą, tad visas tas, sakykim, migracijos darbas, tai pražūtis, ne tik 
įmonei, bet taip pat ir man. Kiekvienas dirbti norintis užsienietis privalo pereiti visas šias kliūtis, tada jis gali tai 
pasiekti.“ (Kn-7V)

„Kalbėjausi su keletu draugų, dirbančių Lietuvos įmonėse, jie sakė, kad jei norite įdarbinti užsieniečius, teks susi-
durti su biurokratiniais procesais migracijos biure, taigi tai yra viena iš priežasčių, tai užtrunka labai daug laiko, 
tai tikrai turėtų būti supaprastinta.“ (Vln-EKSP-6)

Tyrimo dalyviai dalijosi patirtimi, kad darbdaviai nesutinka laukti, kol dokumentai bus sutvarkyti, verčiau ren-
kasi darbo pozicijai LR pilietį (-ę).
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„<...> žinote, jie tiesiog, jie nekels klausimų apie tavo kvalifikaciją arba įdarbinimą, pirmiausia susitvarkai su 
savo migracija, tada apie tai pasišnekėsime. Daug kartų bandžiau kreiptis dėl darbo Vilniuje, taip pat nuėjau į 
interviu, tačiau, kai jie paklausė, na, ar mums reikia atlikti migracijos darbą, ir aš atsakyčiau, na, jums nereikia, 
bet aš viską atliksiu pati, jums tiesiog reikia duoti man dokumentus, ir tada tu žinai, koks atsakymas laukia, jis 
yra ne. Nes tu norėtum parengti jiems dokumentus, bet laukimo laikotarpis, niekas neturi tiek daug laiko, yra du, 
trys mėnesiai, tiek daug dalykų gali nutikti per du, tris, mėnesius, iki to laiko jie galėtų turėti tiek daug skirtingų 
žmonių.“ (Kn-7V)

Su biurokratinėmis problemomis susiduriama ir norint pakeisti darbdavį. Tokios aplinkybės lemia, kad užsie-
niečiai, norėdami užsitikrinti bent šiokį tokį finansinį stabilumą, yra linkę susitaikyti su darbdavio keliamomis 
sąlygomis ir atsiduria (labiau) pažeidžiamoje padėtyje.

„<...> pakeisti darbą mums yra labai sudėtinga. Palauksiu, kol turėsiu leidimą nuolat gyventi ir tada pakeisiu, nes 
dabar tikrai labai sunku. Gali prarasti turimą leidimą gyventi <...> tad aš verčiau pasiliksiu, nurimsiu, per daug 
dėl to nerimausiu ir tada, kai turėsiu nuolatinį [leidimą gyventi – aut. past.], ieškosiu.“ (Vln-9M)

Su papildomais biurokratiniais įsidarbinimo iššūkiais susiduria ir užsieniečiai studentai:

„<...> didžiausias iššūkis man buvo dėl mano studento statuso. Nepriklausomai nuo įstatymo, leidžiančio man 
dirbti 20 valandų per savaitę, bet 99 procentai įmonių, aš kreipiausi į daugybę įmonių, <...> pirmiausia, kai jie 
manęs klausia apie mano statusą Lietuvoje ir atsakau, kad esu studentas, <...> tada jie būna tikrai išsigandę, jie 
sako: „Ne, ne, ne, ne, mes tavęs nesamdysime.“ Tą pačią minutę, kai pamini, kad esi studentas. Jaučiu tai, tarsi tai 
man būtų didžiulė kliūtis ieškant darbo. <...> Girdėjau, kad Lietuvoje yra įstatymas, kuris įpareigoja įmones mo-
kėti tuos pačius mokesčius už dirbančiuosius ir puse, ir pilnu etatu. Tikriausiai dėl to mokesčio jos nori samdyti 
tik dirbančius pilnu etatu.“ (Kn-6V)

Darbdavių nenoras įdarbinti užsieniečius ne visada yra tiesiogiai susijęs tik su biurokratiniais sunkumais, taip 
pat pastebimos neigiamos darbdavių nuostatos migrantų atžvilgiu. Darbdavių nuostatos, kaip viena pagrin-
dinių kliūčių įsidarbinant, buvo paminėtos ir tyrime dalyvavusių ekspertų. Jie pastebi, kad su didesniais sunku-
mais susiduria musulmonai ir / arba tamsesnės odos spalvos užsieniečiai.

„O dėl užimtumo kitas momentas – vėlgi, stereotipiškai kartais žiūri darbdaviai ir jie <...> baikščiai, nenori įsi-
leisti į savo gamybas, <...>, dažniausiai tai būna gamybos įmonės, nelabai nori įsileisti tų kitataučių, baimių yra 
įvairių, vėlgi, dėl kultūrinių skirtumų, bet, pavyzdžiui, turim gerų pavyzdžių, kuriuos po to bandom paviešinti, ir 
tada kažkaip tie kiti darbdaviai užsikabina. Aišku, visi noriai prisiima tuos rusakalbius, ten, pavyzdžiui, ukrainie-
čiai, ar ne, jie tikrai yra darbštūs žmonės, viskas tvarkoj, ukrainiečiai ar kokie baltarusiai, bet, pavyzdžiui, kur yra 
musulmonai, tai va čia yra <...> jautriau.“ (J-EKSP-1)

„Arba dėl darbo, jeigu ten dar rusakalbiams dėl kalbos, bet tai kartais sako, kad ai tiek to, tegul ateina, vistiek kaip 
nors. O kai yra juodaodis, jau dėl darbo yra sunkiau. Ir ten visada yra, kad jau ne tik anglų kalba pakiš koją, bet 
ir spalva.“ (Kl-EKSP-2)

Dar viena tyrimo dalyvių įvardyta problema, susijusi su įsidarbinimu, - informacijos apie įsidarbinimo arba 
darbo vietos susikūrimo trūkumas.

„<...> čia man buvo daug neaiškių dalykų, pavyzdžiui, tam, kad pradėčiau dirbti, įstatymai ir kokio tipo 
organizaciją planuojame įsteigti, bei, pavyzdžiui, kokias atsakomybes ir kokias teises gali turėti šio tipo 
organizacija <...>.“ (Vln-10V)
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Dauguma tyrimo dalyvių teigė, kad darbą susirado savo pastangomis (dažniausiai jo ieškojo internete arba 
per socialinius tinklus) arba pasitelkdami Lietuvoje turimus socialinius ryšius (šeimos narius, kitus artimuo-
sius, draugus ir pažįstamus). Svarbų vaidmenį, ieškant įsidarbinimo galimybių, ypač kai kurioms migrantų 
grupėms, atliko NVO, įgyvendinančios ne ES piliečių integracijos programas, ir universitetai (ypač Vilniaus 
mieste). 

„Gal man buvo lengviau, nes konsultavausi su savo X universiteto karjeros centru.“ (Vln-6V)

„<...> mano universitetas tiesiog davė man nuorodą, kur studentai, turiu omenyje, studijas baigę studentai, gali 
kreiptis dėl darbo.“ (Vln-9M)

Dalis informantų įvardijo, kad naudojosi Užimtumo tarnybos arba savivaldybei pavaldžių institucijų paslau-
gomis. Dažniausiai Užimtumo tarnybos paslaugomis naudojosi tyrime dalyvavę prieglobsčio gavėjai, gyve-
nantys Jonavos raj. 

Informantai, kurie naudojosi Užimtumo tarnybos paslaugomis, dažniausiai kreipėsi dėl: a) konsultacijų ieš-
kant darbo; b) persikvalifikavimo galimybių; c) darbo užmokesčio subsidijų. 

Vilniaus miesto Užimtumo tarnybos paslaugomis naudojęsi tyrimo dalyviai nebuvo linkę šios įstaigos darbo 
vertinti teigiamai. Kai kurie jų susidūrė su nemaloniu darbuotojų elgesiu, buvo sunku susikalbėti ne lietuvių kal-
ba, kai kurie teigė, kad Užimtumo tarnyba jiems nesuteikė jokios reikiamos informacijos:

„Tai atvykus <...> su Darbo birža pradžioj gal buvo problemų, nes ne viskas buvo aišku, nes trūksta informacijos 
ten anglų kalboj, pavyzdžiui <...>. Nu ir šios institucijos neaptarnauja anglų kalba <...>. Tai jeigu paskambinti 
arba parašyti, tiesiog ateina laiškas su kažkokiais simboliais ir parašyta, kad „no, sorry“.“ (Vln-1M)

„<...> pačioj pradžioj gal buvo bendravimo problemų, nes aš, mano specialistė buvo tokia labai pesimistiška ir kai 
aš ateidavau į susitikimą ji man pastoviai kalbėjo kad „Kur jūs atvažiavote? Tipo, šiukšliadėžė, tai čia <...> Lietu-
voj nieko daryti negalima, čia nieko nėra, važiuok iš čia.“ (Vln-1M)

Tarp tyrimo dalyvių taip pat pasitaikė ne ES piliečių, kurie teigė, kad nėra girdėję apie Užimtumo tarnybą ir 
joje teikiamas paslaugas. Dauguma jų Lietuvoje studijuojantys ir dėl šeimos susijungimo atvykę ne ES pilie-
čiai. Tad planuojant informavimą apie tarnybos teikiamas paslaugas svarbu atsižvelgti į šias tikslines migran-
tų grupes.
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2.5.3  Sveikatos priežiūros paslaugos
Tyrimo dalyviai įvardijo keletą probleminių aspektų, su kuriais susidūrė norėdami gauti sveikatos priežiūros 
paslaugas:

1. lietuvių kalbos barjeras

„<...> bet kurioje šalyje, bet kurioje kultūroje, medicininės paslaugos yra numeris vienas, vienas iš poreikių, kuris 
pasireiškia visiems čia gyvenantiems. Tad kalbos yra tikrai problema čia.“ (Vln-2M)

KALBOS BARJERAS
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„<...> aš verčiau einu tiesiai į ligoninę, nei ten skambinu, nes jei skambinsi, tai su tavimi tikrai niekas nekalbės 
angliškai. Tai yra tikrai labai didelis iššūkis. <...> sveikatos problema su kuria susidūriau kilo dėl kalbos barjero. 
Kodėl? Nes pirmą kartą, kai kreipiausi <...> viskas buvo parašyta lietuvių kalba ir gydytojas <...> negalėjo kalbėti 
anglų kalba. Ir vėliau, kai aš turėjau paskambinti dėl tyrimų rezultatų į labalatoriją, aš paskambinau, bet nieko 
negalėjau nieko suprasti, ką man sako. <...> Tad pamaniau, kad viskas yra OK. Ir tik po metų, kai kreipiausi su 
ta pačia problema, sužinojau, kad ligos įrašuose buvo parašyta, kad aš neatvykau į man paskirtus vizitus. <...> 
niekas manęs neinformavo, kad aš turiu vizitus. Aš nežinojau, kad man yra paskirti vizitai, ir, žinote, aš jaučiausi 
taip blogai, kad jei būčiau žinojusi, jei komunikacija būtų buvusi sklandi, jei būčiau supratusi ką man sako, aš 
nebūčiau neatvykusi. Nes po metų ta sveikatos problema tik paaštrėjo. <...>. Po antro karto [kreipimosi pas gydy-
tojus – aut. past.] turėjau gulėti ligoninėje, turėjau reikalauti, kad man surastų gydytoją, kuris kalba anglų kalba 
ir net tuo metu, kai laukiau operacijos, turėjau sulaukti, kol atlaisvės operuojantis angliškai kalbantis gydytojas. 
<...> Nenorėčiau visos problemos susieti su gydytoju, kuris nekalbėjo anglų kalba, nes sveikata yra jautri sritis. 
Bet kai tu nesupranti, ką tau kalba, gali tapti labai pavojinga.“ (Vln-4M)

Kalbos barjerą, kaip vieną pagrindinių kliūčių gauti sveikatos priežiūros paslaugas, įvardija ir kalbinti ekspertai.

„Su kuo aš asmeniškai susiduriu, tai yra gydimo paslaugų prieinamumu. Padėkime nuo to, kad atėjus į registra-
ciją, ne visada kalbama anglų kalba, tai būtų kalbos barjeras.“ (Kn-EKSP-3)

„Situacija yra sudėtinga ir kažkokio vientiso sprendimo nėra, tiesiog kiekvienu atveju bandom išlaviruoti kažko-
kiu būdu, jeigu yra galimybė – siunčiam vertėją, nu, dažniausiai tie žmonės nekalba lietuviškai, kalba galbūt kai 
kurie angliškai, kai kurie galbūt rusiškai, jeigu tinka, kad šeimos gydytoja kalba angliškai arba rusiškai, tai valio, 
bet vėlgi, nu, jinai neprivalo, tai tiesiog sutapimas, kad tas darbuotojas moka ir geranoriškai nusiteikęs ir padeda. 
Jeigu nepadeda arba nemoka kartais siunčiam vertėją kartais surandam kitą pabėgėlį, kuris moka tą kalbą ir gali 
paversti, siunčiam taip, kartais vertėjas telefonu skambina, bet tada vėlgi būna apsauga, gydytoja ne visada ima 
tą ragelį į rankas, ne visada sutinka kalbėt, žodžiu, situacija yra labai sudėtinga.“ (Vln-EKSP-1)

Lietuvių kalbos barjeras ypač apriboja su psichine sveikata susijusias paslaugas – psichiatrų, psichoterapeutų 
ar psichologų konsultacijas, taip pat akušerių-ginekologų teikiamas paslaugas.

„Tad, kol ieškojau psichologo, taip pat kreipiausi į X [NVO – aut. past.]. Jie man pasakė <...> „Jei nešnekate rusiš-
kai arba lietuviškai, vis tiek galite atvykti ir aplankyti psichologą, po to galite atsivesti savo draugą, kuris galės 
pavertėjauti, <...> arba mes galime skirti vieną iš savo žmonių, kuris padės jums versti.“ <...> Bet, vienas dalykas, 
psichoterapija ar psichologinis konsultavimas, kitkas, kas, manau, yra asmeniška, nepadeda, kai kambaryje turi 
trečią žmogų, dėl konfidencialumo ir saugumo bei panašių dalykų. Antra, komunikuoti kompleksiškas emocijas 
per anglakalbį vertėją jai nėra labai gerai, net bendraujant elektroniniu paštu. Iš to, ką supratau, aš varžyčiausi, 
suprantate, šitaip viešai išreikšti savo pažeidžiamumą, savo psichologinį pažeidžiamumą.“ (Kl-9V)

„T: Ar galėtumėte papasakoti šiek tiek daugiau apie savo gimdymo patirtį? Kaip tai praėjo, kaip gydytojai elgėsi 
su jumis? I: Labai gerai. Gydytoja mokėjo kalbėti angliškai. Laimei, ji mokėjo angliškai. Bet seselės, jos nemoka 
angliškai. Man buvo įdomu, ką ji [seselė] kalba, nes mano vyras įėjo į mūsų kambarį pasiimti vandens ir tada ji 
kažką sako. <...> Aš nesuprantu, ką ji sako. Visa laimė, kad gydytoja gali kalbėti angliškai.“ (Vln-8M)

„Aš tikrai bijau čia gimdyti <...>. Aš nežinau, kaip man bus šioje situacijoje, kai gimdysiu. Ar aš suprasiu lietuviš-
kai? Aš bijau dėl kalbos barjero. <...> Jei pacientas nesupranta lietuvių kalbos, gydytojai yra tokie nemandagūs ir 
aš nenoriu, kad jie būtų šiurkštūs su manimi, kai esu tokioje situacijoje.“ (Vln-9M)

Pastabų dėl ribotų psichinės sveikatos ir akušerių-ginekologų paslaugų turėjo ir kalbinti ekspertai:
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„Dėl psichologo, dėl psichologinės pagalbos turbūt yra dar blogiau, nes kaip tik, kaip taisyklė dažniausiai reikia 
tiems, kurie nekalba nei rusiškai, nei angliškai, nei lietuviškai, ir iš tikrųjų mes patys neįsivaizduojam ką daryt, 
aš esu lydėjus tadžikę moterį pas psichologą, kuri kalba tik tadžikų-persų kalba, tai vat buvo toks vienkartinis 
pabandymas, bet aš verčiau visą konsultaciją psichologo ir viską ką jinai sako psichologui, buvo keista, nežinau, 
ar tai geras sprendimo būdas, bet tuo metu, ir vis dar kito sprendimo nėra.“ (Vln-EKSP-1)

„<...> kiek žinau, yra tas pats [kultūriniai skirtumai – aut. past.] sveikatos priežiūros, nes dažniausiai paslaugas 
pageidaujama, kad teiktų moteris moteriai ir yra problema, tas pats kur kalbėjom, kad dėl tos pačios kalbos ir 
vertėjo klausimas. Nes kaip tik ir sveikatos skyriaus klausiau, ar yra pasiruošęs pats sveikatos sektorius, tai realiai 
jam tokios prievolės net nėra turėti tokį specialistą, čia kaip galima įvardinti iš tų gerųjų paskatų, yra verčiama į 
kitas kalbas.“ (Vln-EKSP-4)

2. aplinkybė, kad užsieniečiai negali susikalbėti lietuvių kalba, neretai iššaukia neigiamas medikų reakcijas, 
pasitaiko atvejų, kai specialistai atsisako aptarnauti lietuvių kalba nekalbančius asmenis 

„<...> ėjau pas daktarą, sakau kalbėkit su vertėju per telefoną - „aš nekalbu per telefoną“, iškart nepriima 
mūsų.“ (J-6V)

„Kartą gydytojas X ligoninėje taip pat atsisakė su manimi šnekėti angliškai ir jis tiesiog kalbėjo lietuviškai ir 
sakė, kad jam nerūpi. <...> Aš pasakiau, kad „skauda“, tarsi turiu skausmą savo pilve ir jis tiesiog toliau kalbėjo 
lietuviškai, nepaaiškindamas, sakykime, kokie buvo simptomai ir, na žinote, tu jauti skausmą ir tuo pačiu metu 
jauti spaudimą, ir tai siaubinga. Aš tiesiog išbėgau verkdama, ir nuėjau iki seselės ir pasakiau, prašau, pakeiskite 
daktarą, nes tai tikrai nepagarbu. Aš jam nieko blogo nepadariau <...>.“ (Vln-9M)

Pastebima, kad jaunesnė karta geba susikalbėti kita kalba, ne tik lietuvių ar rusų, taip pat yra atviresnė ir to-
lerantiškesnė užsieniečiams. Tai pastebi tiek tyrime dalyvavę ne ES piliečiai, tiek ekspertai:

„Bet dabar, taip pat šiais metais, keletą kartų aplankiau valstybinę polikliniką ir matau, kad dalis naujų darbuo-
tojų, kurie baigė universitetą ir yra jaunesnės kartos atstovai, linkę daugiau šnekėti angliškai ir yra atviresni. 
Tarytum, jie atviresni komunikacijoje.“ (Vln-6V)

„<...> džiugina tai, kad kiek žinau, jaunųjų medikų bendruomenės požiūris yra jau šiek tiek kitoks, kad reikia, 
reikia tobulėti, reikia mokėti, reikia žiūrėti ir panašiai. Nes irgi užklausiu, sakau, kaip jeigu moterys pavyzdžiui 
pageidautų ne vyro, o norėtų kokios moters.“ (Vln-EKSP-4) 

Tyrimas atskleidžia, kad rusų kalba gebantys susikalbėti užsieniečiai turi palankesnes sąlygas gauti sveikatos 
priežiūros paslaugas:

„<...> labai pasisekė su šeimos gydytoja. Nu, ir mes bendravom rusų kalba pačioj pradžioj, o po to, nežinau, kaž-
kaip visados step by step ir nebuvo sunkumų. <...> Gal dar dėl to, kad tai buvo Naujininkų poliklinika ir ten buvo 
daug rusakalbių kiekvieną dieną iš kitų, pavyzdžiui, rajonų, iš Baltosios Vokės ir Šalčininkų, tai mūsų poliklinikoj 
daug rusakalbančio personalo. Dėl to buvo gal lengvai.“ (Vln-1M)

„Konsultacijos gali vykti rusų kalba. Jie kalba laisvai. Tikrai, jie nebijo. Turiu omeny medicinos paslaugas. 
<...> Man buvo atlikta operacija, ir ji buvo baigta poliklinikoje, ir ji buvo tikrai gera, nes gydytojas buvo taip 
pat labai geras, jis tiesiog pasakė, kad mums reikia padaryti operaciją ir tada viskas bus puiku. Ir aš tiesiog 
juo pasitikėjau. Žinote, aš tiesiog labai pasitikėjau šia paslauga poliklinikoje. Yra žmonių, pasišventusių savo 
darbams <...>.“ (Vln-9M)
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3. biurokratinės kliūtys, susijusios su teisiniu statusu Lietuvoje 

Su šia kliūtimi dažniau susidūrė moterys migrantės, atvykusios į šalį šeimos susijungimo tikslu, niekada čia ne-
dirbusios ir neapsidraudusios privalomuoju sveikatos draudimu.19 

„Aš gyvenu 10 metų Lietuvoje, bet neturiu čia medicinos aprūpinimo. Ir yra tokie įstatymai, kad jeigu tu turi du-
krytę iki 7 metų, tu gali priregistruoti į ligoninę. Pas mane toks neveikia, todėl kad niekada nedirbau Lietuvoje, 
nebuvo pas mane tokia galimybė, todėl kad atvažiavau į Lietuvą <...> aš atvažiavau čia ne dėl darbo, o dėl šeimos. 
<...> Bet kaip parašyta, kad mamytė kuri turi vaiką iki 7 metų jam priklauso. Mes bandėm ir Vilniuj, ir Kaune. 
Vieną kartą buvo tokia situacija, kad mes patys sumokėjom visą SODRA už vienerius metus, kad būtų ten viskas 
medicininis, bet sako taip negalima daryti, grįžo mums tie pinigai.“ (Akm-1M) 

„<...> visi sakė, kad man nieko nebus. Kadangi aš nesu pilietė ir nieko nebus. Man buvo ir dėl vaiko įdomu, aš 
Armėnijoje kiekvieną mėnesį pas gydytoją važiuodavau, o čia nei karto. Ir yra medicininis draudimas, bet tai 
nemokamai ne, tiktai nelaimingu atveju, jeigu įvyks nelaimingas atsitikimas. Tiek vaikui, tiek man nėra nieko 
nemokamo.“ (Kl-5M)

Kita informantų grupė, susidūrusi su biurokratinėmis kliūtimis, gaunant sveikatos priežiūros paslaugas, tai 
naujai į šalį atvykę ir vizas turintys ne ES piliečiai, o taip pat ne ES piliečiai gavę leidimus laikinai gyventi. Vil-
niaus m. ir Kauno m. su šia problema teigė susidūrę į Lietuvą studijuoti atvykę užsieniečiai:

„<...> Pirmą kartą, kai reikėjo apsilankyti ligoninėje, nuvykau į Antakalnį. <...> Tuo metu aš turėjau, manau, kad 
turėjau, vizą. Turėjau <...> vizą D, žinote, užsienio studentams, užsieniečiai turi nacionalines vizas D iš pradžių. 
<...> Bet jie pasakė, kad neaptarnauja tų, kurie turi nacionalines vizas D, o tik turinčius leidimą laikinai gyventi 
ar nuolat gyventi šalyje.“ (Vln-4M)

„Tai iš tikrųjų yra problema. Jeigu esi studentas čia, ir tai tikrai blogai. Kad mes negalime būti prijungti prie Sodros 
sistemos ir, pavyzdžiui, jei kas nors man pasakytų: „Ar mokėsite 20 eurų, pavyzdžiui, dabar kokius nors mokes-
čius universitetui, kad būtume įtraukti į Sodros sistemą“, kad galėtume lankytis, turiu omeny, vietinėse poliklini-
kose. Bet ne, mes negalime to padaryti, tu turi nusipirkti savo studento draudimą, ir tai yra šiek tiek sudėtinga.“ 
(Vln-9M)

Biurokratines kliūtis gauti sveikatos priežiūros paslaugas išskiria ir kalbinti ekspertai. Dažniausiai tai susiję su 
privalomuoju sveikatos draudimu, kurį turi ne visi naujai į šalį atvykę ir šalyje gyvenantys užsieniečiai. Ypač pa-
žeidžiamoje padėtyje atsiduria leidimą laikinai gyventi šalyje turintys ir Lietuvoje nedirbantys ne ES piliečiai.

„Jeigu turi tą laikiną leidimą ir, pavyzdžiui, jų tos žmonos, jos nedirba, tai... O tas draudimas, tai sakau, kad 
greitoji atvažiuotų jeigu tave nudauš. Tai kad jie ir eina privačiai. Bet vėlgi prasideda, jeigu ten rusakalbiš-
kai tai dar, kaip sakant, o angliakalbės vėl reikia ieškoti poliklinikos, kur būtų koks gydytojas, kuris kalbėtų 
angliškai.“ (Kl-EKSP-2)

„<...> gydytojas pasakė, kad galėčiau jus užregistruoti, turiu paprašyti jūsų asmens kodo, o studentai su vizomis 
neturi asmens kodo. Buvome su dviem merginomis nigerietėmis, panašiai prieš dvi savaites bandėme užsiregis-
truoti Antakalnio poliklinikoje, ir registratorė pasakė, oi, jūs neturite asmens kodo, aš negaliu.“ (Vln-EKSP-6)

19  Nemokama sveikatos priežiūra yra garantuojama asmenims, kurie yra apdrausti privalomuoju sveikatos draudimu (PSD). Apdraustai-
siais PSD laikomi asmenys, kurie patys individualiai moka sveikatos draudimo įmokas; asmenys, už kuriuos privalomojo sveikatos draudimo 
įmokas moka jų darbdaviai; valstybės lėšomis draudžiami asmenys. Daugiau informacijos: https://mipas.lt/2017/10/31/sveikatos-prieziura/. 

https://mipas.lt/2017/10/31/sveikatos-prieziura/
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Tyrimas atskleidžia, kad su problemomis valstybinėse sveikatos priežiūros įstaigose susidūrę užsieniečiai yra 
linkę rinktis privačių sveikatos priežiūros institucijų paslaugas. 

„<...> susidūriau su tam tikra problema ir turėjau apsilankyti poliklinikoje. <...> Ir tuo metu <...> jie veikiausiai 
pirmą kartą pamatė užsienietį, nes ten buvo maždaug 10-15 administratorių ir vienas, kuris kalba angliškai, tad 
privalėjai kreiptis į tą konkretų žmogų tam, kad susitvarkytum su paraiškos pildymu tą pirmąjį kartą, kai turi 
pereiti visą dokumentaciją. Tada turi eiti per skirtingus gydytojus ir jie pasakinėjo man kabinetų numerius ir 
kitką, dabar eik ten, bet jie nešneka angliškai. Tad mes tvarkomės su vertėju arba jie turi asistentą, jie ten tarsi 
jaunesnieji, kartais ir studentai. Bet vėliau, jei tai būdavo tikrai rimta, eidavome į privačias [sveikatos priežiūros 
įstaigas – aut. past.]. Jie samdo šnekančius angliškai, tad daug sumokame, tačiau bent jau galėdavome nusakyti, 
kad tai yra tai, nuo ko kenčiame.“ (Kn-7V)

„<...> viskas priklauso nuo žmogaus medicinos įstaigose. Labai nemėgsta rusiškai kalbančių, tai tu kažką tai dės-
tai, sakai, gydytojas vis tiek tau atsako lietuviškai. Ne visi, bet pasitaiko. Tai yra nelabai malonu ir po to, po tokios 
patirties, jau lankosi mokamai, privačiai. Tai jau tada visai normalesnis reikalas.“ (Šiaul-2M)

Tai, kad privačios įstaigos yra atviresnės lietuvių kalba nekalbantiems užsieniečiams, pastebi ir kalbinti 
ekspertai.

„<...> ne visi gydytojai kalba anglų arba rusų kalba, jau nekalbant apie kažkokias kitas kalbas, dėl to mes dažnai 
studentams siūlome privačias paslaugas, sveikatos centrus, kur žinome, kad tikrai geri specialistai kalba anglų 
kalba ar rusų, jei tai yra aktualu, bet vėl gi, paslaugos yra mokamos, brangesnės ir tikrai ne visi draudimai nori 
tą apmokėti.“ (Kn-EKSP-3)

Tiek ekspertai, tiek tyrime dalyvavę ne ES piliečiai akcentuoja, kad, nors gauti medicinines paslaugas sąlygos 
palankesnės privačiose įstaigose, ne visi užsieniečiai turi tam finansinių galimybių. Tai susiję su dar vienu pro-
bleminiu aspektu – finansų trūkumu, kurį įvardijo informantai, kalbėdami apie sveikatos priežiūros paslaugų 
prieinamumą.

4. ribotas prieinamumas prie sveikatos priežiūros paslaugų dėl finansų trūkumo (su šia problema dažniau-
siai susidūrė užsieniečiai, atvykę į Lietuvą studijuoti arba dėl šeimos susijungimo aplinkybių)

„Pirmą kartą ieškodami ginekologų nuėjome į X [privati klinika – aut. past.]. Nes, pasak daugumos tarptautinių 
darbuotojų [angl. expats – aut. past.], būtent čia gali rasti daugiausia angliškai kalbančių gydytojų. Žinoma, 
turi mokėti daugiau, tiesa. Nežinau apie emigrantus, kurie gyvena čia ir dirba čia. Aš esu nedirbanti mama, taigi 
priklausau nuo savo vyro kuris moka už mane. Bet jeigu jūs čia dirbate, aš nežinau, kiek iš savo algos turite skirti 
reguliarioms patikroms ir viskam kitam.“ (Vln-2M)

„Nežinau, penkis kartus buvau ligoninėje, galbūt du per visas studijas, ir kuomet atvykstu į ligoninę, turiu susi-
mokėti. Apsilankymas kainuoja apie 60 eurų, ir plius tu turi nusipirkti keletą vaistų. Taigi apie 100 eurų ar net 
daugiau. Studentai neturi tokių pinigų. <...> Mano mama man davė keletą tablečių, ir tai tiesiog „Gerk tą, gerk 
tą...“ ir aš tiesiog bandžiau pats. Išgerti keletą tablečių, o Dieve... Tai nėra medicininis gydymas. Tiesiog tu bandai 
išgyventi. Nes 60 eurų už apsilankymą yra didžiuliai pinigai.“ (Vln-9M)

Paslaugų poreikis
Tyrimo dalyviai sveikatos priežiūros paslaugų kokybę vertino nevienareikšmiškai. Tik nedidelė dalis informan-
tų dalijosi teigiamomis patirtimis, susijusiomis su maloniu gydytoju bendravimu ir profesionalumu:
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„<...> čia yra skirtingų gydytojų, bet bent jau jautiesi žmogumi, kaip su tam tikru orumu. Praėjusį mėnesį aš pra-
leidau kelias dienas ligoninėje, ir mano žmona prieš mėnesį taip pat praleido keletą dienų ligoninėje Santariškėse 
ir ten buvo tikrai gera.“ (Vln-7V)

„Bet viskas, kiek esame susidūrę su gydytojais, kurie kalba lietuviškai ar angliškai, yra gerai. Netgi su sūnaus gy-
dytoja. Jis gimė, važiavome pas gydytoją, ji išties gali kalbėti angliškai, nes dar jauna. Bet dažniausiai ji su mano 
vyru kalba lietuviškai. Bet apskritai tai viskas gerai, viskas tikrai gerai.“ (Vln-8M)

Dauguma tyrimo dalyvių išskyrė gydytojų empatiškumo stoką ir jau anksčiau aptartas ribotas medicininio 
personalo galimybes aptarnauti lietuvių kalba nekalbančius užsieniečius bei neigiamas nuostatas jų atžvilgiu.

„Nežinau kaip dideliuose miestuose, bet mažuose miestuose tai yra nuolatinė darbuotojų nekompetencija. Aš 
manau, kad tai yra dėl to, kad tai yra mažas miestas ir dėl to darbuotojai neturi kompetencijos, o kreiptis į kitas 
institucijas, skambinti, pavyzdžiui, į Vilnių kur nors jie bijo, o čia vietoje irgi bijo spręsti ir bijo prisiimti atsako-
mybę. Ir jų požiūris toks, kad „Mes čia visada va taip va dirbome tokiu būdu“ ir čia, žodžiu, šitie kažkokie nauji 
dalykai nepriimtini. Tai ne Lietuvos problema, o mažų miestelių ir kaimo vietovių.“ (Akm-2M)

„<...> kaip pirmą kartą [tampi – aut. past.] mama, kai esi toje pažeidžiamoje situacijoje, nesijaučiau lyg manimi 
rūpintųsi <...>. Tarsi, „gerai, atsipalaiduokite, štai ką planuojame daryti“, žinote, tokio tipo užtikrintumas, kad 
esi saugi. Nieko. Tai taip nesijautė. Jaučiau, jie su tavimi tvarkėsi taip šiurkščiai. <...> Įlipk į paciento batus. Man 
šie maži dalykai, neprofesionalu.“ (Vln-2M)

Tyrime dalyvavę ne ES piliečiai įvardijo, kad sveikatos priežiūros srityje jiems labiausiai trūko / trūksta:

1. informacijos, susijusios su sveikatos priežiūros sistema ir sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumu

„Ieškojau valstybinės ligoninės. Ir negalėjau jos rasti. Tarytum man ten nuėjus, jie sakydavo: „Mes čia atliekame 
tik operacijas ir tai yra vieta, kur turėtumėte apsilankyti“. Aš nueidavau į kitą vietą, jie sakydavo: „Mes nežinome“. 
Tarsi: „Tai ne mums“.“ (Kn-1M)

„<...> aš nežinojau, kad jeigu tu turi individualios veiklos pažymėjimą, tai reikia mokėti sveikatos draudimą. Iš 
kur man žinoti, aš naujas žmogus, o paskui man skambina ir praneša, kad aš skolingas už keturis mėnesius, tuo 
metu man ta suma buvo milžiniška.“ (Kn-10V)

2. vertimo paslaugų / informacijos suteikimo užsieniečiui suprantama kalba gydymo įstaigose

„Turiu tik vieną pastabą dėl vertėjo, ta prasme, kad kai einu pas daktarus reikalingas vertėjas.“ (J-9V)

„<…> įgyti supratimą apie medicinos [paslaugas – aut. past.], nes tuo metu rasti angliškai šnekantįjį, tai buvo 
tolygu laimėti loterijoje. Tai buvo, tarsi, norėdamas nueiti pas gydytoją, turėdavai gauti vertėją, ir tada supranti, 
kad kitu atveju eiti pas gydytoją nėra vertės, nes Google vertėjas taip gerai neveikia. Tad susirgti taip pat yra tikrai 
baisu. Kas, jei gydytojas nešneka angliškai ir, net jei sergu, jie man negali nieko padaryti.“ (Kn-7V)
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3. su psichine sveikata susijusių paslaugų

„Ir yra visų tų kitų žmonių ta emocinė būsena, nes tai buvo iš labai sudėtingų šalių atvažiavusių žmonių, kur yra 
emocinė būsena vidinė labai sudėtinga, aišku, darbuotojai bandė padėti, jie kalbėjosi, jie stengėsi padėt, bet vis 
vien tos emocijos, tas kad žmogus laiko pas save viduje, jų buvo labai daug <...>.“ (J-2M)

„Ir tai yra kai kas, ko norėčiau, kad būtų daugiau angliškai šnekančių konsultantų, žinote, valstybiniuose cen-
truose, kurie turi draudimą ne ES piliečiams Lietuvoje, kas, atrodo, tarytum neegzistuoja. Tas pats galioja psi-
chologui. Ten esantys psichologai nieko verti telefonu. Tad net karantino metu ar panašiai, niekas neveikia. Tėra 
vienas angliškai šnekantis psichologas <...> centre, kuriam skambindavau paskutiniuosius du mėnesius.“ (Kl-9V)

Pagalbos ir informacijos šaltiniai
Susidūrę su sveikatos problemomis, informantai pirmiausia buvo linkę kliautis turimais socialiniais ryšiais – 
šeimos nariais ar kitais artimais giminaičiais, draugais, pažįstamais ar bendradarbiais. Retesniais atvejais 
pagalbos buvo prašoma NVO, įgyvendinančių integracijos programas. Nė vienas tyrimo dalyvis neįvardijo, 
kad dėl sveikatos priežiūros klausimų konsultavosi su savivaldybės ar jai pavaldžių institucijų atstovais. 

„Turbūt po kelerių metų kalbėsiu kaip vietinė, bet dabar, kai man reikia paslaugų, turiu omenyje, tai kritinė padė-
tis. O ką daryti, jei esi kitų tautybių, nesusituokę su lietuviais, tarkime, indai, jiems bus daug sunkiau. Aš bent jau 
turiu savo vyrą ir galiu kažką gauti.“ (Vln-2M)

„Manau, kolegos man padėjo, tiesiog jie pasakė „Turėtumėte užsiregistruoti klinikose, kur gyvenate, o aš gyvenu 
Karoliniškėse, taigi artimiausia vieta, artimiausia ligoninė yra Karoliniškių poliklinika.“ (Vln-9M)

2.5.4 Socialinės paslaugos ir būstas
Tik nedidelė dalis tyrime dalyvavusių ne ES piliečių įvardijo, kad naudojosi socialinėmis paslaugomis. Dažniau-
siai šios paslaugos buvo susijusios su įvairiomis socialinėmis pašalpomis:

„Ir dabar neseniai sutvarkiau dokumentus dėl kompensacijos už šalto ir karšto ir šildymą vandends, ta prasme, 
už šildymą. Tai aš pirmą mėnesį jau gavau.“ (J-8V)

„Pačioj pradžioj, kadangi mes neturėjom jokių pajamų, mes tada turėjom irgi nuo valstybės tokią pagalbą, ten 
yra kažkokia, kaip vadinasi, kai nėra jokių pajamų ir tada mokasi nedidelė suma ten, šimtas eurų, man atrodo, 
žmogui, ir plius, bet kitam žmogui, pavyzdžiui, vyrui šimtas eurų, aš tiksliai neprisimenu, kokia suma, bet apie 
šimtas eurų, ir plius kitas žmogus, nu aš, žmona, turiu ten aštuoniasdešimt procentų nuo tos sumos ir jeigu būtų 
vaikai – jie turėtų dar. Tai kažkokia tokia buvo socialinė pagalba. Nu ir mums tai buvo visai, nu, reikėjo tada tos 
pagalbos, nes mes nedirbome.“ (Vln-1M)

Viena dažniausiai tyrimo dalyvių įvardytų priežasčių, kodėl nesinaudoja (-o) su socialine apsauga susijusiomis 
paslaugomis, yra informacijos apie galimybę gauti tokias paslaugas stoka.

„Bet dėl socialinės rūpybos, būkime atviri, man, aš pasakyčiau, prireikė, sakykime, dviejų metų. Bet problema 
buvo ta, kad aš gerai nesupratau, jog tai egzistuoja.“ (Kn-6V)
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„Bet ar jie išvis žino, kaip gauti? Nemanau, kad kas nors žino, kaip gauti, na, užsieniečiai. Nemanau, kad užsie-
niečiai žino.“ (Kl-10M)

„Mes net nežinojome, kad buvo kažkokia kompensacija. Nežinau. Tad niekada neišbandėme kompensacijos arba 
kokių nors paslaugų.“ (Vln-7V)

Informantai, kurie naudojosi tokio pobūdžio paslaugomis, teigė, kad informaciją apie tokias paslaugas susira-
do savarankiškai arba apie tokią galimybę juos informavo šeimos nariai ir/ ar draugai/pažįstami (neretai pa-
tys turintys panašios patirties). NVO, teikiančios integracijos paslaugas ne ES piliečiams, taip pat buvo įvar-
dintas kaip vienas iš informacijos šaltinių. 

Tuo tarpu paslaugos, susijusios su būstu, kuriomis dažniausiai naudojosi tyrime dalyvavę ne ES piliečiai buvo 
susiję su a) gyvenamosios vietos paieška; b) bendrabučio suteikimu (Kauno mieste, Klaipėdos mieste ir Vil-
niaus mieste); c) socialinio būsto gavimu; d) gyvenamosios vietos deklaracija.

Per tyrimą dauguma informantų gyvenamąją vietą nuomavosi arba gyveno bendrabučiuose. Tik nedidelė da-
lis informantų įvardijo, kad gyvena nuosavame ar bendrame šeimos būste. Keli informantai iš Jonavos raj. mi-
nėjo, kad gyvena savivaldybės suteiktame socialiniame būste. 

Tyrimo dalyviai išskyrė keletą probleminių aspektų, susijusių su būstu:

1. sunku rasti (tinkamą) gyvenamąją vietą (kuri atitiktų finansines galimybes, patogumą gyventi gauses-
nei šeimai ir pan.)

Informantai taip pat dalijosi patirtimi, kad problemų kyla ir dėl to, jog būsto nuomos / pardavimo skelbimai 
dažniausiai pateikiami lietuvių kalba, o būsimi nuomininkai ne visada yra linkę bendrauti ne lietuvių kalba. Vil-
niaus mieste tyrimo dalyviai susidūrė su sunkumais susirasti tinkamą būstą ir dėl didelės nuomojamų būstų 
paklausos.

„<...> mes rašėm rusų, anglų ir lietuvių kalba, bet lietuvių, aišku, su Google translator, tai reikia pasižiūrėti, kokie 
ten buvo tekstai, <...> Bet bendravom angliškai arba rusiškai su visais. Tai radom butą, mūsų nuomotojas <...> 
kalba rusiškai. Dėl to nebuvo problemų irgi.“ (Vln-1M)

„Rugpjūčio galas ir buvo labai daug, man atrodo, studentų ir šiaip buvo daug žmonių, kurie ieškojo buto, tai buvo 
sunku rasti tik dėl to, kad greitis buvo didelis, nes reikėjo atvykti į tą patį minutę, kai radom. Ir tik tada buvo tiki-
mybė, kad gausi.“ (Vln-1M)

2. sunkumai susirasti būstą dažnai yra susiję su kitu probleminiu aspektu – visuomenės nuostatomis. Pas-
tebima, kad su didesniais iššūkiais susiduria prieglobsčio gavėjai, musulmonai ar tamsesnės odos spal-
vos asmenys.

„Bet kodėl aš galiausiai neišsinuomojau tos vietos, nes visas gražias vietas, kurias mačiau internete ir bandžiau 
gauti, kai tik jie sužinodavo, kad esu užsienietis, tikriausiai juodaodis, jie tiesiog atsitraukdavo, neatsakydavo į 
mano pakartotines užklausas. <...> vienas iš pirmųjų klausimų būdavo „Iš kur tu? <...> Taigi, kai tik pasakai, iš 
kur esi, tai tampa problema, jie tiesiog nebebendrauja daugiau. Taigi, <...> turėjau tą iššūkį.“ (Vln-4M)

„<...> mums buvo išties labai sunku susirasti butą, sunku buvo Kaune, sunku buvo ir Vilniuje, nes jie sutinka, kad 
ieško žmonių, kad išnuomotų savo butus, bet kai mes pasakome, kad esame iš Tadžikistano ir esame musulmo-
nai, jie atsisakė <...> vienas malonus vaikinas mus priėmė, žinoma, jis buvo labai skeptiškas ir šiek tiek bijojo, bet 
pasakė, kad jam reikia susisiekti su dviem ankstesniais savininkais, tada buvo viskas gerai, neturime problemų. 
Manau, kad yra labai atsargaus požiūrio tipas, netgi neapykanta musulmonams, musulmonams pabėgėliams, jie 
dvigubai atsargesni su musulmonais.“ (Vln-10V)
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Neigiamas nuostatas, kaip vieną didžiausių problemų, su kuria susiduria užsieniečiai, ieškantys būsto, išskiria 
ir kalbinti ekspertai:

„Kad ir gyvas pavyzdys, kraustosi mūsų moteris į būstą ir mes ten padėjom baldus nešti ir visa kita, na ir kaimy-
nas klausia: „Kas čia gyvens?“ Mes papasakojam, kad moteris atvyko, kad kalba šiek tiek lietuviškai ir paskutinė 
kaimynės frazė, kad ačiū Dievui, kad ji ne čigonė. Reiškia žmogus fantazuoja, mato kas vyksta, mato tą kaimyną 
atvykstantį, fantazija tikrai dirba.“ (Kn-EKSP-2)

„Kažkodėl ypač tai išlenda būtent būsto ieškant. <...> Kai kurie dar bando gražiai apvilkti „Ai, čia per daug vai-
kų“ arba „Jiems bus sunku susimokėt mokesčius, jeigu mes nesusikalbėsim čia bus sudėtinga“, kai kurie tiesiog 
meta ragelį, sako: „Mums tokių nereikia, grįžkit į savo šalį. <...> Iš pradžių bandėm visaip, strategijų daug buvo, 
iš pradžių bandėm šitą palikti pabaigai, iš pradžių papasakojus, kad čia šeima, jie yra ne lietuviai, kad kuo ilgiau 
ištempti, nepasakyti iš kurios jie šalies, nes greičiausiai, kad to išsigąs savininkas. Bet tada prieinam jau iki to 
punkto ir žmogus kartais tiesiog padeda ragelį arba suranda kažkokį kitą argumentą, kodėl nenori nuomoti, bet 
taip akivaizdžiai.“ (Vln-EKSP-1)

„<...> jauti, kad žmonės nenuomoja ne dėl dydžio šeimos, o būtent dėl nuostatų, nuostatų arabakalbių, nuostatų 
musulmonų atžvilgiu, nuostatų pabėgėlių atžvilgiu.“ (Vln-EKSP-3)

3. gyvenamosios vietos deklaracija 

Su gyvenamosios vietos deklaravimo problema susidūrė dauguma informantų. Įstatymas „Dėl užsieniečių 
teisinės padėties“ numato, kad užsienietis, pateikiantis prašymą išduoti leidimą gyventi šalyje, turi nurodyti 
gyvenamąją vietą, kurią ketina deklaruoti20. Tačiau užsieniečiui deklaruoti gyvenamąją vietą nuomojamame 
būste dažniausiai tampa iššūkiu. Kaip rodo tyrimo dalyvių patirtis, tik nedidelė dalis būstų savininkų sutinka, 
kad nuomininkai deklaruotų gyvenamąją vietą jų nuosavybėje, o kai kurie jų naudojasi tokiais reikalavimais ir 
kelia būsto nuomos kainą arba kelia įvairias papildomas sąlygas.

„<...> buvo kaip nuomoji, tai kadaise buvo gal paprasčiau, tiesiog susitari, tada pasirašai kažką tai ir viskas. Dabar 
jau yra sudėtingiau, yra tas susiję su draudimu ir taip toliau. <...> Dabar pas mane tuoj pasibaigs registravimas 
ir tu nežinai, bus toks pakibęs ore. Turi eit pažįstamų arba kažkokių tai žmonių prašyti, kad tave tiesiog priregis-
truotų, bet tai tikrai mažai kas to nori daryti, išvis nenori niekas to daryti. <...> problema, kad jie [prieglobsčio 
gavėjai – aut.past.] išvis neturi tokios vietos, nes jie neturi tėvų, neturi artimųjų čia. Ir vat klausimas, prieš tai 
buvau priregistruota savivaldybėje, o dabar tai jau kaip ir nebe ir dabar nebežinau, kur registruotis, ir esu pakibusi 
ore, be kažkokios registracijos registre. Ir va tai yra pabėgėlių didžiausia problema.“ (J-1M)

Gyvenamosios vietos deklaravimo problemą išskiria ir kalbinti ekspertai:

„Problematiška. Problematiška jeigu tu esi juodaodis, angliakalbis. Problematiška jeigu tu nori su registracija, 
nes daug kas nuomoja, nedeklaruoja to, kad nereikėtų mokėti mokesčių, o tada jie nenori deklaruoti, problema-
tiška.“ (Kl-NVO-1)

„Apskritai iššūkis yra didelis, todėl, kad labai sudėtinga rasti savininką, kuris nori, sutinka, sakykim, rizikuoti, 
išnuomoti ir taipogi, kaip ir minėjau, mūsų klientams dažniausiai reikalinga ta oficiali, legali nuoma. Vadinasi, 
savininkas turėtų turėti verslo liudijimą ir mokėti mokesčius. Ir dažniausiai taip nebūna.“ (Vln-EKSP-1)

20  2021 m. kovo 1 d. įsigaliojus Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ pakeitimams užsienietis gali pasirink-
ti, kuriuo metu deklaruos gyvenamąją vietą Lietuvoje – Migracijos departamente pateikiant prašymą išduoti leidimą gyventi ar seniūnijo-
je jau atsiėmus leidimą gyventi. (Daugiau informacijos www.migracija.lt/-/gyvenamosios-vietos-deklaravimas-u%C5%BEsienie%C4%8Di-
ams-bus-paprastesnis). 

http://www.migracija.lt/-/gyvenamosios-vietos-deklaravimas-u%C5%BEsienie%C4%8Diams-bus-paprastesnis
http://www.migracija.lt/-/gyvenamosios-vietos-deklaravimas-u%C5%BEsienie%C4%8Diams-bus-paprastesnis
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4. socialinis būstas 

Socialinio būsto klausimas yra itin aktualus prieglobsčio gavėjams, kurie daugeliu atvejų yra labiau pažeidžia-
moje padėtyje nei dėl kitų priežasčių atvykstantys užsieniečiai. Tačiau prieglobsčio gavėjai neišskiriami kaip 
atskira pažeidžiama grupė ir neturi jokių privilegijų ir nuolaidų gaunant socialinį būstą.

„Pačioj pradžioj kai pabėgeliai atvyksta jiems būna labai sudėtinga, nes tai yra nauja šalis ir viskas yra kitaip. Ir 
kai kreipiesi į savivaldybę, tai yra ta bendra eilė ir tada tave stato į bendrą eilę kartu su vietiniais. Ir būtų va toks 
prašymas, kad jeigu būtų, kad pabėgėliams arba būtų sukurta atskira eilė, kur būtų galima į atskirą eilę eiti, arba 
juo toj pačioj eilėj statyti kažkaip ir prastumtų į priekį. Nes čia reikia ne vienerius metu laukti.“ (J-3M)

Kaip gerąjį pavyzdį būtų galima išskirti Jonavos rajono savivaldybę, kurioje socialinio būsto problemą nu-
spręsta išspręsti nuperkant 5 būstus ir juos paskiriant Jonavoje gyvenantiems prieglobsčio gavėjams, priori-
tetą teikiant gausioms ir su didesniais sunkumais susirasti tinkamą gyvenamąją vietą susiduriančioms prie-
globsčio gavėjų šeimoms. Kaip informavo Jonavos rajono savivaldybės atstovas (-ė), savivaldybė lėšas būstui 
įsigyti gavo iš Europos banko. 

„Rajono savivaldybė dalyvavo tokiam projekte, tiesiogiai iš Europos banko gavom lėšas butų įsigijimui ir tikslas 
yra lengvatinėmis sąlygomis kaip socialinio būsto principu nuomoti tuos butus pabėgėliams, tie kurie gavę prie-
globstį Lietuvoj. Tai jiems tokiu būdu nuomoti tuos butus tol, kol jie gyvena Jonavos rajone. <...> Ir mes tuos butus 
nuomosime pabėgėliams būtent, tai tikimės, kad tokiu būdu tai bus tokia didelė pagalba jiems, kad jie visgi jau 
turės ir būstą, ir deklaraciją.“ (J-EKSP-2)

Pagalbos ir informacijos šaltiniai 
Tyrimo dalyviai įvardijo, kad būsto dažniausiai ieškojo patys (paprastai per skelbimus internete). Taip pat daž-
nai susirasti gyvenamąją vietą padėjo draugai arba pažįstami. Keletas informantų paminėjo, kad šiame pro-
cese jiems pagelbėjo nekilnojamojo turto brokeriai ir NVO.

Vilniaus mieste kalbinti informantai dažniausiai minėjo, kad būstą susirado savo pastangomis, ieškodami 
skelbimuose per specializuotus portalus arba socialiniuose tinkluose. Keletas informantų minėjoįvardijo, kad 
ieškoti būsto padėjo pažįstami Lietuvoje. 

Paslaugų poreikis
Tyrime dalyvavę ne ES piliečiai įvardijo, kad jiems labiausiai trūksta informacijos suprantama kalba ir konsul-
tacijų, kurios apimtų tiek būsto paieškos klausimus, tiek specifinius ir labiau praktinius aspektus, susijusius su 
būsto nuoma, komunaliniais mokesčiais ar socialine parama, prieinama užsieniečiams, pvz., būsto šildymo ir 
vandens išlaidų kompensacijas. 

„Kas nors man paaiškinkite, kaip tai reikia daryti <...>. Aš nežinau <...> kaip dėl būsto, kokios su būstu, susijusios 
paslaugos. Arba paaiškinkite, kur turėčiau kreiptis, tiesiog turėti bendrą suvokimą. Dabar lyg paauglys neturintis 
supratimo.“ (Kl-10M)
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2.5.5 Vaikų švietimas
Tyrimas atskleidžia, kad kalbinti ne ES piliečiai labiau buvo linkę vaikų ugdymui rinktis valstybines mokyklas 
lietuvių kalba, keletas informantų vaikus leido mokytis į „Vilniaus lietuvių namus“21.

„<...> jie mums patarė išbandyti „Lietuvių namus“. Nes tai yra mokykla imigrantams. Ir ten nuėję, pakalbėjome su 
direktoriumi ir pagalvojome, kad gerai, viskas ten yra gerai. Ir ji ten nuėjo.“ (Vln-7V)

Rusakalbiai informantai buvo linkę leisti vaikus į rusakalbes valstybines mokyklas (taip pat darželius) gyve-
nimo Lietuvoje pradžioje, tačiau pastebima, kad vėliau vaikai dažniau mokslus tęsia valstybinėse mokyklose 
lietuvių kalba. Tai galima paaiškinti tuo, kad dėl kalbos barjero gyvenimo šalyje pradžioje tėvams lengviau, kai 
paslaugos teikiamos suprantama kalba, tačiau galvodami apie vaikų ateitį Lietuvoje priima sprendimą vai-
kus ugdyti lietuviškose mokyklose.

Tyrimo dalyviai išskyrė du probleminius aspektus, kurie jiems kėlė daugiausia sunkumų ir iššūkių gaunant švie-
timo paslaugas:

1. lietuvių kalbos barjeras

Visų pirma, lietuvių kalbos žinių trūkumas lėmė sunkumus ieškant informacijos apie savivaldybėje esančias 
ugdymo įstaigas (darželius, formaliojo ir neformaliojo vaikų ugdymo įstaigas), taip pat registruojant vaikus į 
šias institucijas. 

„Aš labai pergyvenau dėl mokyklos, nežinojau ar yra mokykla, ta prasme, rusų kalba. Negalėjau surasti internete, 
kad rusų mokykla Šiauliuose, neradom informacijos.“ (Šiaul-7M)

„Tinklalapiai veikia lietuvių kalba, bet, dėkui Dievui už Google, yra vertimas, tad patikrinu tai savo telefone ir tai 
būna išverčiama. <...>.“ (Vln-2M)

Antra, lietuvių kalbos gebėjimų stoka apriboja tėvų galimybes įsitraukti į vaikų ugdymo procesą ir dalyvauti 
vaikų darželio ar mokyklos bendruomenės gyvenime.

„Mano susirūpinimas buvo dėl to, ar gausim angliškai šnekantį mokytoją. Aš tikrai nesitikiu labai amerikietiškos 
ar britiškos anglų kalbos, bazinė anglų kalba tinka, jei gali man paaiškinti, kas nutiko arba kaip sekasi mano du-
krai. Aš ne lietuvė ir mano dukra didžiumą laiko šneka angliškai, ji supranta anglų kalbą. Norėjau žinoti, ar yra 
mokytojas, kuris gali su manimi šnekėtis <...> šnekėtis apie „darželį“.“ (Vln-2M)

„<...> deja, ji [žmona] kreipėsi į vaikų priežiūrą, kur niekas nešneka rusiškai ir tuo metu ji nekalbėjo lietuviškai, 
tad tai jai buvo tikrai sunku.“ (Vln-7V)

Dalis informantų taip pat jaudinosi, kaip jų vaikams seksis mokytis lietuvių kalba ir įsilieti į mokyklos bendruo-
menės gyvenimą. Ypač su dideliais iššūkiais susiduria vyresni užsieniečių vaikai, kuriems dėl lietuvių kalbos 
barjero kyla dar didesnių iššūkių.

21  Daugiau informacijos http://www.lietuviunamai.vilnius.lm.lt/. 

http://www.lietuviunamai.vilnius.lm.lt/
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„Įtikinau savo vyrą, kad nenoriu išsiųsti jos į valstybinę instituciją, nes abejojau, jų tinklalapyje skelbė „darželis, 
kuriame mokoma išimtinai lietuvių kalba“. Suprantu, kad mano dukrai reikia išmokti lietuviškai - tai savaime 
suprantama, nes ji gyvena Lietuvoje. Bet nenoriu, kad ji <...> būtų įmesta tarp ryklių, ir kad ji bus su išimtinai 
lietuvių kalba šnekančiais vaikais ir mokytoju <...> jei įlipčiau į jos batus, tai man keltų stresą. Nes ji niekieno 
nesuprastų ir mes tiesiog ją ten paliktume.“ (Vln-2M)

„Mums baisu dėl dar vieno dalyko, kad ji [dukra] gali negauti atestato, nes jie gąsdina mus iš čia esančios moky-
klos, jie sako, kad gali negauti atestato, nes tavo lietuvių kalbos lygis nepakankamas <...>.“ (Vln-10V)

Tokias patirtis liudijo ir tyrime dalyvavę ekspertai:

„Užsieniečiui sunkiausia progimnazija, 5-8 klasės. Pagal statistiką ir patyčių lygis būna pats didžiausias. Turim 
mes vieną tokią mergaitę 7 klasėje kur ji ten tiesiog kenčia, tiesiog jos kultūra, jos mąstymas su 13-mečiais stipriai 
skiriasi. Tiesiog nei juokingi tie bajeriai, nei bendravimo nesupranta, kaip jie bendrauja, kaip tas viskas vyksta. Tai 
yra labai sunku. Pavyzdžiui mokytojai visi labai patenkinti vaiku, kaip dirba, kaip viską, bet ji tiesiog neturi ryšio 
su vaikais.“ (Kn-EKSP-2)

2. visuomenės nuostatos

Tyrimo dalyviai dalijosi patirtimis, kad su neigiamomis nuostatomis susiduriama tiek iš vaikų, tiek iš pedago-
gų pusės.

„Bendrai tai normaliai, bet vis dėlto yra tam tikri trukdžiai iš kitų vaikų sunkiai priima mūsų vaiką. <...> Kartais 
pasakė „ai tu siras, siras, čigonas“. Paprasčiausiai mūsų išvaizda yra tamsesnė, tai ir dėl to taip atrodom panašūs. 
Bet aš buvau mokykloj, buvau pas direktorių, pakvietėm tuos vaikus, kurie taip vadina mano vaikus, ir kalbėjom 
apie tai.“ (J-8V)

Skirtingomis patirtimis dalijosi informantas, kurio vaikai mokėsi tiek Kaune, tiek šeimai persikėlus Vilniuje. 
Nors Kaune informanto dukra su diskriminacijos atvejais, kad dėl religinių nuostatų dėvi galvos apdangalus, 
nesusidūrė, Vilniuje mokyklos vadovams tokios aplinkybės sukėlė nerimo:

„Pradžioje ji buvo labai išsigandusi, nes ji pasakė: „Jie iš manęs juoksis, nes aš nešneku rusiškai. Aš turiu kitokius 
drabužius, pavyzdžiui, skarą“, bet taip nenutiko, nes jai daug padėjo mokytoja, ji buvo labai maloni moteris ir 
ji bandė ją paremti ir ji jautėsi tikrai gerai. Viskas pasikeitė, kai persikėlėme į Vilnių, <...> kai nuėjau į mokyklą 
paklausti, ar gerai su dokumentais, ar mano dukrai bus gerai čia mokytis, nes tai arčiausia nuo mūsų rusiška 
mokykla, pirmas klausimas buvo, ar ji dėvi skarą. Pasakiau, taip, nes mano žmona ją dėvi ir ji dėvi. Ji paklausė, 
ar įmanoma, kad ji neateitų dėvėdama sukneles ir skaras. Pasakiau, nemanau. Kodėl nenorėtumėt mokinių su 
skirtingomis suknelėmis, žinoma, ji paiso taisyklių ir turi mėlyną sijoną ir kitką, bet vis tiek nesijaučiau labai lai-
mingas, kad ji(s) [mokyklos vadovas (-ė) – aut. past.] tai pasakė. Žinoma, ji (s) tai pasakė labai draugiškai, bet tai 
kišimasis į tavo gyvenimą, tai tavo laisvės ribojimas, to nesitikėjau, nes visada galvojau, kad Europa yra laisvesnė 
vieta.“ (Vln-10V)

Pagalbos ir informacijos šaltiniai 
Tyrimo dalyviai įvardijo, kad dažniausiai informaciją apie švietimo paslaugas vaikams jie susirado savarankiš-
kai arba padėjo šeimos nariai, taip pat Lietuvoje gyvenantys draugai ar pažįstami. 

„Mes viską gaunam patys, iš interneto, Facebook‘o, visokie ten, yra parašyta. Pati viena, niekas mums nesiūlė kur 
rašyti. Kaip ir mano vyras lietuvis, jis kaip ir žino kaip, kokia čia yra sistema.“ (Akm-1M) 
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„Ieškojau mėnesį prieš, rašiau el. laiškus, pranešimus, Messenger’io žinutes visiems aplink mus esantiems darže-
liams. Nuo mūsų buvo du namai. Buvo dar kitas, maždaug už 500 metrų.“ (Vln-2M)

Paslaugų poreikis
Informantai, kalbėdami apie vaikų švietimą, įvardijo, kad jiems labiausiai trūko (trūksta) mokyklos dėmesio 
priimant ir ugdant lietuvių kalba nekalbančius ir kitoje kultūroje augusius vaikus, taip pat švietimo sistemos, 
labiau adaptuotos vaikams užsieniečiams. Tyrimo dalyviai ypač akcentavo lietuvių kalbos ugdymo spragas ir 
trūkumą.

„Vaikas kiekvieną dieną turi lietuvių kalbos pamoką, tai yra penkios valandos per savaitę, ir viena papildoma 
pamoka – lietuvių kalba užsieniečiams. <...> problemų nekyla jokių su ta papildoma [pamoka – aut. past.], 
<...> bet to nepakanka. Ir kai ateina vaikas į lietuvių kalbos pamokas pagrindines, nėra jokios programos, 
ji tiesiog sėdi pamokose kažką supranta, kažką nesupranta. Ir per mokymosi metus aš nepasakyčiau, kad ji 
kažko išmoko.“ (Kl-3M)

„<...> pamokos, kurias jie siūlo jai, nėra tinkamos, todėl ji nėra susidomėjusi. Ji negali mokytis tuo pačiu lygiu kaip 
kiti studentai, nes jų lietuvių kalba jau yra pažengusi.“ (Vln-10M)

Tyrimas atskleidė, kad papildoma pagalba mokantis lietuvių kalbos ir parama šių įgūdžių neturintiems vai-
kams neretai vykdoma pačių pedagogų iniciatyva, negaunant papildomo atlygio. Tokiais gerosios praktikos 
pavyzdžiais dalijosi Akmenės rajono ir Jonavos rajono savivaldybių gyventojai:

„Bet iš kitos pusės, aš nemanau, kad kur nors dideliame mieste, pavyzdžiui, Šiauliuose, tiek daug dėmesio skirtų 
vaikams, su vaikais taip nedirbtų kaip čia dirbo. Daug, ta prasme. Iš Ukrainos lapkričio mėnesį [atvažiavo šeima 
su vaiku – aut. past]. Mokyklos direktorius važiavo į Šiaulius ir paėmė tam vaikui vadovėlių rusų kalba, kad vaikui 
būtų lengviau integruotis ir kad jis suprastų tas pamokų temas. Kad jis galėtų dirbti su visa klase, neatsiliktų. 
Atsakymas į klausimą, daug žmonių yra nustebinti, sako: „Ką jūs ten toj Naujojoj Akmenėj darot?“ štai atsakymas 
į tą klausimą.“ (Akm-2M)

Nors informantai įvardija, kad švietimo sistema Lietuvoje turėtų būti labiau pritaikyta užsieniečių vaikų po-
reikiams, tyrimo dalyviai buvo linkę gaunamas švietimo paslaugas vertinti teigiamai. Kalbinti užsieniečiai itin 
teigiamai vertino pedagogų kvalifikaciją, jų skiriamą papildomą dėmesį užsieniečiams vaikams ir sudarytas 
galimybes papildomai mokytis lietuvių kalbos. Keletas Jonavos rajone kalbintų tyrimo dalyvių taip pat akcen-
tavo, kad mokykla gerbia jų šeimos išpažįstamos religijos teises, pritaikydama maitinimą vaikams pagal reli-
gines normas. Apie tokius atvejus Vilniaus mieste kalbinti informantai neužsiminė.

Ikimokyklinio ir mokyklinio ugdymo įstaigos yra labai svarbus veiksnys užsieniečių vaikų integracijai. Tai, kaip 
mokykla priima užsienietį vaiką, kaip su juo elgiasi ir kokią pagalbą jam suteikia, turi įtakos ir jo tolesniam gy-
venimui ir perspektyvoms Lietuvoje. Todėl vaikų švietimas yra itin aktualus klausimas, taigi turėtų būti priori-
tetizuojamas tiek valstybės, tiek savivaldos lygmeniu.

„Nu ir tų pačių vaikų priėmimas kitų, kurie buvo klasėje, tai viskas kaip ir tvarkoj ir dabar šiandien vaikai puikiai 
kalba lietuviškai, puikiai rašo, skaito ir dabar bendraujant su manim jie kartais neranda rusiškų žodžių ir kai 
kuriuos įterpia lietuviškais žodžiais ir dabar aš galiu pasakyti, kad mano vaikai jau pasaulėžiūrą savo suformavo 
lietuvišką.“ (J-2M)
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Tyrime dalyvavusių ekspertų įžvalgos
Tyrime dalyvavę ekspertai taip pat pastebėjo, kad užsieniečių vaikai susiduria su papildomais iššūkiais mo-
kykloje. Dažniausiai buvo minima, kad šie iššūkiai yra susiję su moksleivių lietuvių kalbos gebėjimų trūkumu ir, 
bendrai, mokyklos (ne)gebėjimu prisitaikyti prie valstybine kalba nekalbančių mokinių.

„Yra iššūkis šeimoms su vaikais, vaikams į mokyklas įsilieti, kalbos barjeras, bendravimas su bendraamžiais, nes 
vis dėlto patys vaikai, ką mokytojai pastebėjo, nors yra skirtingų amžiaus grupių ir skirtingose klasėse, bet tarkim 
tie ukrainiečiai, jie linkę pertraukų metu susiburti į tam tikrą vietą ir bendrauti savo kalba, nes taip yra papras-
čiau, o mokytojai juos skatina bendrauti su mūsų lietuviais, kad geriau išmoktų kalbą ir neužsidarytų savo ribo-
toje grupelėje. Kuo greičiau vaikai išmoksta kalbą, gali išreikšti savo mintis, emocijas lietuvių kalba, tuo geriau 
jaučiasi emociškai.“ (Akm-SAV-1)

„Turim sąrašą mokyklų į kurias kreipiamės, jei yra toks poreikis užsieniečių vaikams, bet metų eigoje yra sunku rasti 
kur integruoti tuos vaikus, dažniausiai yra perpildytos klasės arba mokyklos nenori priimti, nes pagal įstatymą, jie turi 
mokėti lietuvių kalbą, ta integracinė sistema Lietuvos švietimo sistemoje yra labai neaiški.“ (Kn-EKSP-4)

Tai rodo bendrą visos šalies švietimo sistemos problemą, Lietuvos ugdymo institucijos nėra tinkamai pasiren-
gusios į ugdymo įstaigas priimti užsieniečius vaikus:

„<...> aš manau, kad čia yra visuotinė ir nacionaliniu mąstu didelė problema, kad ta integracija į mokyklas kaip ir 
teoriškai yra, bet praktiškai, kas ateina į paprastą vidurinę mokyklą arba gimnaziją, kuri nėra susikoncentravus 
arba neturi tos programos arba apskritai nėra mokyti vaiką integruoti tai bus ganėtinai sudėtinga.“ (Kl-SAV-5) 

„<...> mokyklos tikrai nepasiruošę užsieniečių priimti, tada gaunasi kiekviena mokykla, kaip sako: „Kas kaip moka, 
tas taip šoka“, aš galėčiau privardinti 20 variantų kaip kiekviena mokykla priima mūsų užsieniečius.“ (Kn-EKSP-2)

Vilniaus mieste kalbinta (-s) ekspertas (-ė) taip pat atkreipė dėmesį, kad ne visos mokyklos ne tik nėra pasi-
ruošusios, bet atvirai ir deklaruoja, kad nepriima užsieniečių vaikų.

„Dėl priėmimo į mokyklas būna ir šoko epizodų, kad, tiesiog mokykloms skambinu ir sako, tadžikam nesenai 
buvo pasakę, kad jūs ne ten atėjot, čia yra mokykla lietuviams, jūsų šitie vaikai nemoka lietuvių kalbos, kaip jie 
čia mokysis.“ (Vln-EKSP-2)

Be to, švietimo įstaigose neskiriama dėmesio mokyklos bendruomenės paruošimui priimti užsieniečius vai-
kus, dėl šios priežasties iššūkių kyla tiek patiems kitataučiams vaikams, tiek likusiai mokyklos bendruomenei:

„<...> kas liečia miesto mokyklas, tai pagrinde jie tiesiog ateina į bendrą klasę, turi papildomas lietuvių kalbos 
pamokas ir tiek. Niekas nei tos klasės ruošia, tas pats kaip ir su visais, sakau, vaikais. Pas mus apskritai su mo-
kyklų bendruomenių paruošimu yra didžiulė problema. Dabar visi labai žinantys savo teises, visos mamos labai 
fainos, kurios Facebook‘uose sėdinčios, labai visos protingos ir tada prirašo visokių nesąmonių, apsijungia prieš 
vaiką, kuris turi pavyzdžiui kažkokį autizmo sindromą, ir visa klasė išeina iš mokyklos, nes vaikas yra ne toks. 
Tai va tas pats ir su tais pabėgėliais, nieko kitaip. Niekas neruošia bendruomenės. Su vaiku dirbama, pagalba yra 
suteikiama, papildomos pamokos kažkokios suteikiamos, bet ir tiek.“ (J-EKSP-2)

„Lygiai tas pats su darželiais, vaikas tiesiog ateina ir jisai būna, bet kad kažkoks būtų „welcoming”, ar tėvai įtrau-
kiami į visa tai, kad va žiūrėkite, mes turėsime užsienietį vaiką ir kad ne kažkokie gandai sklistų, bet būtų teikia-
ma reali informacija.“ (Kn-EKSP-2)
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Be ne ES piliečių minėto probleminio aspekto, kad švietimo įstaigos nėra pakankamai pasiruošusios priimti 
užsieniečius vaikus ir dėl to vaikams bei jų tėvams kyla nemažai iššūkių, keletas ekspertų taip pat pastebė-
jo, kad rusakalbiai užsieniečiai yra šiek tiek palankesnėje pozicijoje, nes šalyje yra valstybinių mokyklų, kurio-
se ugdoma rusų kalba. Kiti užsieniečiai (bent jau gyvenimo Lietuvoje pradžioje) turi ribotą ugdymo įstaigų 
pasirinkimą.

„Valstybinės anglų kalba mokyklos Vilniuje nėra, užsieniečių vaikams paprastai tokiu atveju yra rekomenduojami 
Lietuvių namai, kur jie visus metus gali mokytis lietuvių kalbos, kol pradeda mokytis normaliai.“ (Vln-EKSP-7)

Tyrime dalyvavę ekspertai linkę įžvelgti, kad tai, kokios sąlygos bus suteiktos lietuvių kalba nekalbantiems už-
sieniečiams švietimo įstaigose, galbūt turės įtakos, kaip jiems seksis integruotis šalyje ateityje:

„Dėl švietimo, rusų kalba kalbantiems vaikams lengviau, anglų kalba galima mokytis privačiose mokyklose. Bet 
kyla grėsmė, jei vaikai mokosi rusų kalba kad jie įstrigs tam tikrame burbule, jei ir tėvai dirba ir bendrauja su 
rusakalbiais.“ (Vln-EKSP-7)

2.5.6 Kultūra
Dauguma tyrimo dalyvių teigė, kad kultūros paslaugomis (pvz., bibliotekomis, kino teatrais, teatrais ir pan.) 
nesinaudoja arba naudojasi labai retai. Dažniausiai tai susiję su šeiminėmis aplinkybėmis (šiuo atveju itin iš-
siskiria moterų migrančių patirtys), rečiau - su galimybėmis gauti įvairias kultūros paslaugas užsieniečiui su-
prantama kalba ir informacijos trūkumu. Tyrime dalyvavę ekspertai akcentavo ribotą prieinamumą prie kul-
tūrinių paslaugų būtent dėl informacijos trūkumo ir tarpininkavimo gaunant tokio pobūdžio paslaugas:

„<...> apie kultūrines paslaugas kokias, tai to prieinamumo faktiškai nėra. Nes įgalioja tiek, kiek mokyklose 
yra galimybės, su klase eina, o šiaip, kad ten šeimos turėtų informaciją tas pačias parodas ar dar kažką, tai 
to tikrai nėra, informacijos <…> mažai. Mažai galimybių, sakykime, dalyvauti kažkokiuose prieinamose vei-
klose su asistavimu, kad ten kažkas aiškintų, įvestų į konktekstus sudėtingesnius, tai to pas mus dar labai 
mažai yra. Matom, ką mūsų užsienyje partneriai daro, kokius nuostabius dalykus su tuo, tai pas mus dar to 
labai mažai.“ (Vln-EKSP-2)

Kaip įvardijo tyrime dalyvavę ekspertai, kultūros paslaugos dažnai nėra prioritetizuojamos pačių užsieniečių, 
nes pirmiausia mąstoma apie bazinius poreikius – užimtumo, vaikų, sveikatos priežiūros klausimus, o su kul-
tūra susiję dalykai lieka antrame plane. Vis tik akcentuojama, kad toks poreikis išlieka. Taigi siekiant užtikrinti 
visavertę integraciją svarbu, kad šis poreikis būtų patenkintas.

„Be abejo, visų pirma, tai yra baziniai poreikiai, gana suprantama, nes kai nėra darbo, nėra darželio, tai ir apie 
teatrą, biblioteką sunku galvoti. Bet yra tokių tikrai. Nuo šeimos priklauso. Galbūt, iš dalies, nuo to, koks jų gy-
venimas buvo anksčiau, jų šalyje. Nes tie, kurie turi poreikį tokiems dalyams, tai tas poreikis ir čia išlieka.“ (Vln-
EKSP-1)

Tyrimo dalyviai, kurie įvardijo, kad naudojasi (ar naudojosi) kultūros paslaugomis, dažniausiai minėjo: a) vie-
šuosius / visuomeninius (miesto) renginius; b) renginius, skirtus lietuvių kultūrai pažinti; c) muziejus. Rečiau 
buvo minimas lankymasis kino teatre ar bibliotekoje. Keletas tyrimo dalyvių įvardijo, kad lanko laisvalaikio už-
imtumo būrelius, tokius kaip piešimas ar (lietuvių liaudies) šokiai.

„<...> aš dar lankydavau šokius tautinius. <...> Tai „Ratilio“ vadinasi kolektyvas <...>. Tai va irgi buvo toks <...> 
susipažinimas su lietuvių kultūra.“ (Vln-1M)
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Informacijos šaltiniai
Informaciją apie kultūrinius renginius tyrimo dalyviai paprastai gauna iš universiteto, NVO ar artimųjų arba 
pažįstamų, kurie yra lietuviai arba ilgiau Lietuvoje gyvenantys užsieniečiai, gebantys suprasti lietuvių kalbą. 

Paslaugų poreikis
Tyrimo dalyviai įvardijo keletą su kultūriniu gyvenimu susijusių aspektų, kurių pasigenda gyvendami Lietuvoje:

1. informacijos apie kultūrinius renginius lietuvių kalba nekalbantiems užsieniečiams

Kaip atskleidžia tyrimas, viešai skelbiama informacija lietuvių kalba nekalbantiems asmenims yra ribota, o in-
formacija apie kultūrinius renginius paprastai gaunama iš lietuvių kalbą mokančių pažįstamų rato:

„<...> kartais, kai nueinu į senamiestį, matau, kad kaba plakatas lietuvių kalba ir paprašau savo draugų man jį 
išversti ir sužinau, kad bus renginys.“ (Kl-6M) 

„<...> Tikrai nebuvo jokios platformos ar vietos, kur galėčiau pamatyti tokio pobūdžio informaciją ir nuspręsti, ar 
noriu dalyvauti. Visada viskas per pažįstamus, o aš čia jau kurį laiką ir esu gana iniciatyvi, <...>, pasiklausinėčiau, 
jeigu nežinau, rasčiau ką nors, kas man galėtų kažką pasakyti. Taigi, manau, po kurio laiko pradėjau daugiau 
girdėti apie šiuos dalykus. Bet jeigu esu naujai atvykusi ir nesususijusi su <...> universitetais, su jokia valstybine 
[institucija], aš nieko nesužinočiau. Tikriausiai net nebūčiau sužinojusi apie šį renginį, net ne apie dalyvavimą, o 
tiesiog nueiti pasiklausyti. Nesu tikra, kaip tai atrodytų.“ (Kn-3M)

2. nemokamų pažintinių veiklų / ekskursijų

Integracijos programoje dalyvavę ne ES piliečiai pasigenda nemokamų pažintinių veiklų pasibaigus integra-
cijos laikotarpiui.

„Tai kai mes dar buvome Rukloje ir Pabradėje, tai dar buvo organizuojamos ekskursijos, mums visą laiką buvo 
išvykos tokios daromos į labai gražias vietas, buvo su maitinimu ir po to, kai jau išėjome iš ten, tai jau viskas, jau 
nieko nebuvo. Dar tiesą pasakius, Raudonasis Kryžius dar organizavo porą kartų irgi tokių kaip ir ekskursijų, bet 
tai po to jau nustojo organizuoti, pasakė, kad nėra skirta lėšų jau tam ir viskas. O po to tai nieko niekur nebuvom. 
Aišku, būtų gerai, bet tai nieko dabar nėra.“ (J-1M)

3. tarpkultūrinių renginių

Anksčiau informantės minėtas nemokamų pažintinių veiklų poreikis yra iš dalies susijęs su didesniu įsitrauki-
mu į vietos bendruomenę ir jos pažinimu. Pastebima, kad ypač prieglobsčio gavėjams trūksta renginių, ku-
riuose galėtų susipažinti su toje pačioje savivaldybėje gyvenančiais lietuviais, tautinių mažumų atstovais ar 
kitais migrantais ir taip praplėsti turimą pažinčių ratą. Tokią pastabą turėjo ir tyrime kalbinti ekspertai, kurie 
taip pat akcentuoja tarpkultūrinių renginių naudą ne tik į šalį atvykstantiems užsieniečiams, bet ir daugumos 
visuomenės nariams.

„Pabėgėliai turi būti artimesni, nes iš tiesų jie turi vienodų problemų, bet dėl to, kad jie nebendrauja, turiu ome-
nyje, nėra renginių, kurie juos galėtų suburti tam, kad padarytų artimesniais, dėl to jie vienas kitu netiki, taip pat 
vienas kito bijo, nes vienas kitam nėra artimi.“ (Vln-EKSP-5)

„Manau, turėtų būti daugiau kultūros renginių, nes tai nebūtų tik svetingumas jiems [migrantams], tai nebūtų tik 
užsieniečiams, bet netgi lietuviams, nes tu laimi patirdamas, ką reiškia panirti į kultūrą joje negyvenant, tad gali 
nušluoti šį stereotipą atvydamas į šiuos renginius, tu bendrauji, tu kalbiesi, štai ką skaičiau apie tavo šalį, kaip, 
tavo nuomone, jai sekasi, tad tai turėtų palaikyti žmones labiau įsitraukusius.“ (Vln-EKSP-6)
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2.5.7 Politinis ir pilietinis dalyvavimas
Dalyvavimas savivaldos rinkimuose
Nemažai tyrime dalyvavusių ne ES piliečių teigė, kad jiems įdomu tai, kas vyksta šalies ir (arba) savivaldybės 
politiniame gyvenime. Kiti teigė, kad domėtis politiniais įvykiais neturi laiko ir (arba) jiems trūksta informaci-
jos, prieinamos ne lietuvių kalba.

Kaip atskleidė tyrimas, Vilniaus mieste kalbinti informantai puikiai žino, kas vadovauja miestui, ir palankiai 
vertino mero veiklą Vilniaus miestui ir jo gyventojams. Svarbu pastebėti, kad tyrimo dalyviai akcentavo, jog ži-
nutės, kuriomis komunikuoja miesto vadovas, yra skirtos ir lietuvių kalba nekalbantiems miesto gyventojams.

„<...> Man labai patinka Šimašius. <...> Nes kaip politikas jis atrodo toks natūralus, toks žmogiškas, žinote, toks 
kaip mes. Ir tada man patiko kaip jis pasielgė per pandemiją. Pandemijos metu jis visada kalbėjo apie problemas, 
ir tai buvo daroma ne tik lietuvių, bet ir anglų kalba užsieniečiams Lietuvoje.“ (Vln-7V)

„<...> beje, Vilniaus meras. Jis toks europietiškas. Jo idėjos tokios neįprastos, žinote? <...> Gal aš nežinau tam 
tikrų politinių problemų, bet kai atvykau 2014 m. ir tai, kas yra dabar, tai tiesiog nuostabu. Nuostabus darbas. Aš 
tiesiog sakau „Oho, kaip tai gali būti?“ ir „Kodėl mano šalis tokia bloga, kodėl žmonės vagia pinigus?“ o čia yra 
tikrai gražu. Ir tai sukurta čia gyvenantiems žmonėms.“ (Vln-9M)

Lietuvoje užsienio šalių piliečiai turi ribotas galimybes dalyvauti rinkimuose, tačiau teisė rinkti savivaldybės 
tarybos narius suteikta nuolatiniams šalies gyventojams; ji galioja ir užsieniečiams, turintiems leidimą nuolat 
gyventi22. Kaip atskleidžia tyrimas, nors informantams aktualu žinoti apie šalies ir miesto, kuriame gyvena, si-
tuaciją, savivaldos rinkimuose teigė dalyvavę tik keli tam teisę turintys tyrimo dalyviai.

„<...> jei turim eiti balsuoti, reiškia reikia nueiti ir balsuoti. Yra tokia galimybė, tai kodėl ne.“ (Akm-4M)

„Nes vis tiek aš jau kaip sakyti, nu toks solidus Vilniaus bendruomenės narys. Tai visai buvo svarbu.“ (Vln-1M)

Viena pagrindinių priežasčių, kodėl ne ES piliečiai nedalyvauja savivaldos rinkimuose – informacijos trūkumas. 
Dalis tyrimo dalyvių nežinojo, kad tokią teisę turi, o kiti, nors yra apie tai girdėję, nežino, kaip rinkimuose ga-
lėtų dalyvauti praktiškai. 

Ši tema ypač aktuali Jonavos rajono savivaldybėje, kurioje gyvena nemažai pabėgėlio statusą turinčių, tad ir 
teise dalyvauti rinkimuose galinčių pasinaudoti ne ES piliečių. Dauguma Jonavos rajone apklaustų prieglobs-
čio gavėjų teigė, kad informacijos apie tokią teisę neturėję, todėl neturi dalyvavimo savivaldos rinkimuose 
patirties.

„<...> dėl informacijos stokos. <...> mums pasakė dar Rukloje, kad mes neturime teisių balsuoti ir nieko mes čia 
negalime rinkti, ir nieko mes čia negalim. Bet dar kai Grybauskaitė buvo renkama ir mums tada Rukloje pasakė, 
kad jūs neturite jokių teisių rinkimams.“ (J-1M)

„Balsuosiu kitą kartą, kai bus. Nes nežinojom kada bus balsavimas. Bet jeigu žinom, taip, žinoma, taip.“ (J-6V)

22  Teisę rinkti savivaldybės tarybos narius turi nuolatiniai šios savivaldybės gyventojai (rinkėjai). Daugiau informacijos www.renkuosilietu-
va.lt/lt/rinkimai-lietuvoje-/. 

http://www.renkuosilietuva.lt/lt/rinkimai-lietuvoje-/
http://www.renkuosilietuva.lt/lt/rinkimai-lietuvoje-/
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Pilietinis dalyvavimas
Tyrimo dalyvių taip pat buvo teiraujamasi, ar jie turi patirties teikiant konsultacijas ir priimant sprendimus, 
susijusius su klausimais, aktualiais visiems savivaldybės gyventojams, seniūnaitijos arba (mokyklos, namo) 
bendruomenei. Per tyrimą tik Akmenės rajone ir Klaipėdos mieste gyvenantys informantai paminėjo jiems 
suteiktą galimybę teikti pasiūlymus savivaldos lygmeniu. Keletas šiose savivaldybėse gyvenančių informantų 
teigė, kad jiems yra tekę dalyvauti susitikimuose su miesto savivaldybės atstovais, tačiau tik Akmenės rajono 
savivaldybėje buvo paminėta, kad tokie susitikimai buvo dažni ir savivaldybės administracija yra atvira ben-
dradarbiavimui su savivaldybėje gyvenančiais užsieniečiais. Tokią Akmenės rajono savivaldybės praktiką gali-
ma būtų įvardyti kaip gerąją patirtį; ją galima rekomenduoti įgyvendinti ir kitose savivaldybėse.

„Yra, kartais tokie klausimai arba apklausia kažkokioj anketoj ką ten reikia. <...> čia yra nedidelis miestelis, <...> 
jeigu kažkas nepatinka, galima pačiam susikalbėti su meru, čia yra tokie atviri žmonės, gali patys ateiti pasakyti, 
nieko aš čia nepasakysi.<...> [T: Papasakokite plačiau apie anketą, kurią turėjote užpidyti] Buvo tokie variantai, 
kada mes tik atvykom į Naująją Akmenę gyventi ir buvo man pasiųsta anketa, tokie apklausimai: kaip jums me-
dicina, kaip su jumis darželyje, kaip jums taip, <...> kodėl jūs čia atvykot, kas jums čia patinka <...>.“ (Akm-1M)

Kaip gerąją patirtį aktyviai įtraukti užsienio šalių piliečius svarbiais miesto gyventojams klausimais taip pat 
galima paminėti ir projekto „Kaunas 2022“ komandos iniciatyvą, kurioje dalyvauja ir viena tyrimo informantė:

„Jie [„Kaunas 2022“] iš tiesų suformavo grupę, į kurią pakvietė Kauno užsieniečius dalyvauti diskusijose, kokio 
pobūdžio renginių norėtumėte, ar norėtumėte dalyvauti, tad aš buvau grupės dalis, nuėjome į keletą susitikimų, 
bet tada smogė COVID ir <...> viskas tarsi sustojo. Bet dabar jie turi neabejotinai daugiau angliško turinio nei 
prieš tai.“ (Kn-3M)

Kaip rodo tyrimo duomenys, į pilietines iniciatyvas yra labiau linkę įsitraukti studijuoti į šalį atvykę užsieniečiai, 
kurie aktyviai dalyvauja įvairiose universitetų ir miesto iniciatyvose, studentų organizacijose bei yra aktyvūs 
akademinės bendruomenės nariai.

„Savo universitete aš inicijavau <...> komunikacijos kampaniją, tai buvo labdaros akcija, <...> mes raginome uni-
versiteto studentus <...> paaukoti drabužius, kurių jie nebenori, tiems, kurie turi mažiau. Taigi, mes pastatėme 
aukų dėžes visuose pagrindiniuose universitetų bendrabučiuose, o studentai galėjo paaukoti savo drabužius ir 
batus. Taigi, tai buvo labdaros akcija, kuria mes bandėme paskatinti studentus nusišypsoti tiems, kurie turi ma-
žiau. Ir tai buvo labai sėkminga akcija, nes net ir man išėjus, kitaip tariant, net ir po to, kai išėjau iš universiteto 
tą semestrą ir per kitas Kalėdas buvo dar viena grupė, kuri ėmėsi to projekto. Mes buvome patys pirmieji, kurie 
įgyvendinome projektą.“ (Vln-4M)

Keli tyrime dalyvavę užsieniečiai ėmėsi iniciatyvų, kurios skatina geriau pažinti miestą, kuriame gyvena (pvz., 
„Kaunas free tour“23), ir teikia paramą naujai į šalį atvykstantiems (ir šalyje gyvenantiems) užsieniečiams 
(pvz., pradėjo iniciatyvą „Live in LT“24; teikia teisines konsultacijas į Gegužės 1-osios profsąjungą besikreipian-
tiems nuo darbo išnaudojimo nukentėjusiems užsieniečiams; organizuoja paramą skurdžiau gyvenantiems 
studentams ir kt.). Pastebima, kad imtis šių iniciatyvų juos paskatino pačių išgyvenimai ir iššūkiai, su kuriais 
susidūrė gyvendami Lietuvoje, taip pat tam tikrų paslaugų trūkumas.

23  Daugiau informacijos www.vilniuswithlocals.com/tours/kaunas-free. 
24  Daugiau informacijos www.facebook.com/liveinlt. 

http://www.vilniuswithlocals.com/tours/kaunas-free
http://www.facebook.com/liveinlt
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„<...> pagrindinė priežastis, <...> kodėl norėjau įgyvendinti nemokamus turus pėsčiomis buvo ta, kad, kai atvykau 
kaip užsienietė, <...> nežinojau daug apie miestą, <...> jaučiausi blogai, kai žmonės užsukdavo trumpam ir saky-
davo: „Miestas man nepatiko”, nes jis mažas ir visa kita, taip pradžioje nutiko ir man. <...> Bet tada, kai pradėjau 
tyrinėti, čia yra, na, daug daugiau ir tada norėjau pasidalinti tuo su kitais. Tad tai tarsi viena iš iniciatyvų, ji vadi-
nasi „Kaunas Free Tours” <...>“ (Kn-4M)

„Neseniai, vos prieš keletą mėnesių, aš ir mano kolega, kuris dirbo su užsieniečiais nuo praėjusių metų, pradėjo-
me tai, kas dabar vadinasi „Live in LT“ ir tuo mes padedame bet kokiai į Lietuvą atvykusiai užsieniečių šeimai ar 
užsieniečiams ir padedame jiems integruotis į miestą <...>.“ (Kn-7V)

Tyrime dalyvavę ne ES piliečiai akcentavo, kad įsitraukti į įvairias pilietines iniciatyvas ir aktyviau dalyvauti 
miesto gyvenime yra svarbu, kad jaustųsi to miesto dalimi ir galėtų siekti pokyčių, gerindami atvykstančių ir 
mieste gyvenančių užsieniečių integraciją. Kaip didžiausią tokio įsitraukimo problemą įvardija lietuvių kalbos 
barjerą ir pačios savivaldybės iniciatyvų trūkumą. 

„Aš esu žmogus su aktyvaus gyvenimo požiūriu ir esu pasirengęs padėti bent jau išsakydamas savo atsiliepimą ir 
savo, kaip užsieniečio, nuomonę, kad galėčiau pagerinti gyvenimo kokybę ir paslaugas kitiems žmonėms ir sau 
pačiam. Taigi, jeigu tai susiję ir galiu kuo nors padėti ar padiskutuoti, manau, kad tai padarysiu.“ (Vln-6V)

Lietuvių kalbos barjeras, taip pat informacijos apie pilietinio dalyvavimo galimybes trūkumas ir nesulaukia-
mas palaikymas buvo įvardytos kaip dažniausios priežastys, kodėl tyrimo dalyviai neįsitraukia į pilietinį šalies 
ir miesto gyvenimą. Vienas tyrimo dalyvis taip pat paminėjo dėl Lietuvoje galiojančių įstatymų25 apribotas ga-
limybes užsieniečiams dalyvauti politinių partijų veikloje.

„Gal mano kaltė, kad aš nieko apie nieką nežinau. Bet jeigu žinotų, tai aš mielai sudalyvaučiau, aš mielai ką nors 
padaryčiau. Man labai sudėtinga, kai aš sėdžiu namuose ir nieko neveikiu, aš einu iš proto.“ (Kl-5M)

„Net jei noriu, negaliu prisijungti prie politinių partijų, nes esu užsienietis. Mane iš tiesų domina profesinės sąjun-
gos. Tačiau nežinau, ar jie priima užsieniečius. Įstatymiškai. Bet turėčiau papildomai patikrinti.“ (Kn-6V) 

„<...> šiuo metu nežinau. Aš tiesiog net nežinau, ar, na, šiuo metu čia egzistuoja kokia nors organizacija.“ (Vln-9M)

2.5.8 Diskriminacijos atvejai ir patirtys
Kaip jau aptarta ankstesnėse ataskaitos dalyse, tyrimo dalyviai įvardijo, kad yra susidūrę su nemaloniomis 
situacijomis ir netinkamu aptarnavimu dėl jų kilmės, religijos ar kitų bruožų. Ypač daug tokių atvejų pasitaikė 
ieškant darbo ir gyvenamojo būsto, sveikatos priežiūros įstaigose, kiek rečiau vaikų švietimo institucijose. Pa-
prastai šios patirtys kyla dėl ribotų lietuvių kalbos žinių (plačiau žr. į sk. 2.5.1) ir išvaizdos (odos spalvos, dėvė-
jimo galvos apdangalus dėl religinių įsitikinimų, ir pan.). 

„Kai pirmą kartą atvykau čia, buvo labai akivaizdu. Žmonės spokso, ypač kai esu su vyru lietuviu, ir, žinoma, at-
rodau kitaip. Kalbu kitaip, nekalbu lietuviškai.“ (Vln-2M)

„Taip pat išvaizda, buvo atvejų, kai vyresnio amžiaus ponia šaukė ant mano dukters ir žmonos vadindama jas 
teroristėmis viduryje sankryžos, kai jos tiesiog ėjo į kitą pusę. <...> jos buvo labai išsigandusios. Mano žmona yra 
mokytoja, bet, žinoma, ji dėvi skarą, nes tokia yra tradicija, ir tai nebuvo gerai, tai buvo pirmasis šokas.“ (Vln-10V)

25  Pagal Lietuvos Respublikos politinių partijų įstatymą, į politines partijas jungtis teisę turi tik Lietuvos Respublikos piliečiai (3 str.).

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.604/QAXGfElJxX
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Tyrime dalyvavę ekspertai ypač akcentavo neigiamas nuostatas musulmonų ir kitos rasės, taip pat tamses-
nės odos spalvos, žmonių atžvilgiu:

„Lietuvoj labai kažkaip daug žmonių nusistatę apskritai musulmonų <…> atžvilgiu, tai labai turi daug tarkim 
stereotipų, kaip žmonės turi elgtis, kaip atrodyt, kokios jų nuostatos. Tai vat labai dažnai žmonės su tuo susiduria 
ar ten kokiam autobuse „ai tu ten musulmonas“, <…>, tokių visokių. <…> jeigu moteris su hidžabu, tai „teroristė“, 
„žiūrėk, musulmonė“, taip toliau, tarptautiniai žodžiai, kuriuos supranta, arba rusiškai sako.“ (Vln-EKSP-2)

Ekspertai taip pat pastebi ypač gajas neigiamas nuostatas prieglobsčio gavėjų atžvilgiu. 

„Deja, jei apie bendras nuostatas, tai jos dažniausiai būna neigiamos, tarkim, ta nuostata, kad pabėgėliai yra 
prilyginami tiesiog ekonominiams migrantams, kurie čia atvyko gyventi iš išmokų, nemokėti mokesčių ir dar 
socialinio būsto susirinkti iš lietuvių. Deja, šita nuostata dar yra tikrai gaji ir paplitus daug kur.“ (Vln-EKSP-1)

Tačiau vienareikšmiškai teigti, kad visi tyrimo dalyviai yra susidūrę su nemaloniomis ir diskriminacinėmis si-
tuacijomis, nebūtų teisinga. Dažniausiai, kad neturi tokios neigiamos patirties įvardijo Jonavos rajone, rečiau 
Klaipėdos mieste ir Vilniaus mieste kalbinti ne ES piliečiai. Tai galima sieti su aplinkybe, kad šiuose miestuose 
gyvena ir lankosi daugiau užsieniečių, tad miesto gyventojai yra labiau prie jų pripratę ir mažiau išskiria iš kitų 
bendruomenės narių.

„[Ar patyriau – aut. past.] Diskriminaciją ar tai, kad jaučiuosi kitoks tik todėl, kad esu azijietė? Nelabai, ne. 
Nesijaučiau „mes tau nesuteiksime šito tik todėl, kad esi kitos tautybės“, ne. Bent jau aš to nejaučiau.“ (Vln-2M)

Vis tik Vilniaus mieste kalbinti NVO atstovai įvardijo, kad su netinkamu elgesiu dėl užsieniečių kilmės, religinių 
nuostatų ar panašių aspektų susiduriama nuolat, ypač sveikatos priežiūros įstaigose (žr. sk. 2.5.3), tokių atve-
jų yra pasitaikę Migracijos ir Užimtumo tarnybos skyriuose, kitose institucijose:

„Dėl užimtumo tarnybos yra tikrai nemažai atėję čia moteriškių, yra verkusi, sakė „Aš bijau, aš neisiu, nesiųskit 
manęs, aš tikrai neisiu į tą konsultaciją daugiau niekada gyvenime“, bet nu ne iki tokio lygio, kad sutiktų kažkokį 
skundą rašyti, nes jiem tai yra baisu.“ (Vln-EKSP-1)

„Aš pati lydėjau kažkada į migraciją dėl leidimo gyventi pratęsimo ir moteriškei musulmonei tadžikei liepė nu-
siimti skarą forografuojantis ir jai tai buvo trauma, ji paskui verkė, ji buvo labai nepatenkinta, bet bijojo rašyti 
skundą, bijojo kažkur kreiptis, bandėm įkalbėt, bandėm patarti, bet nenorėjo.“ (Vln-EKSP-2)

Pagalbos ir informacijos šaltiniai
Susidūrę su diskriminacinėmis situacijomis ir nemaloniu elgesiu, dažniausiai tyrimo dalyviai nebuvo linkę 
kreiptis pagalbos. Taip pat nė vienas informantas nepaminėjo, kad dėl tokių atvejų kreipėsi į pirminės teisinės 
pagalbos specialistus. Tyrimas atskleidžia, kad dažnu atveju patys informantai negeba identifikuoti, kad su-
sidūrė su netinkamu elgesiu, kuris turėtų būti netoleruotinas bet kokiu atveju. 

„Ne. Nes čia labai seniai, žinokit, bet po to nieko, nėra problemos, žinokit. Nes prieš galima pasakyti pustrečių 
metų, čia nebuvo daug užsieniečių, dabar jau čia žmonės priprato matyt jau, jau viskas gerai.“ (J-6V)
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Kaip rodo tyrimo duomenys, tyrimo dalyviai net nėra susimąstę, kad galėtų kreiptis pagalbos, susidūrę su to-
kiais atvejais, ypač kai tai susiję su paslaugų gavimu sveikatos priežiūros įstaigose, migracijos skyriuose ar ki-
tose valstybinėse institucijose. Daugeliu atveju tai susiję ir su informacijos, kur galėtų kreiptis, stoka, taip pat 
kai kurie tyrimo dalyviai minėjo nepasitikėjimą, kad toks kreipimasis galėti pakeisti situaciją.

„Ir ką aš pasakyčiau policijai, kad tie žmonės vadina mane prievartautoju ar panašiai? Ką jie padarytų?“ (Kn-7V)

„Maždaug 40 metų vyras, jis taip pat buvo girtas, <...> atėjo ir pradėjo fotografuoti mano dukrą ir žmoną. Pa-
sakiau, prašau, baikite, bet jis nesustojo. Jis manęs nesiklausė ir toliau fotografavo, jis pasakė, kad turi teisę. 
Pasakiau, kad paskambinsiu policijai, bet jis nebijojo. Paskambinau policijai ir policija buvo labai atsipalaidavusi, 
ji greitai neatvyko. Laukėme dešimt minučių ir tada pasakėme, gerai, jei vėluosime, paramos galime nesulaukti. 
Skausminga buvo tai, kad žmonės aplink žiūrėjo, bet nepabandė jo sustabdyti, nei vienas.“ (Vln-10V)

Kalbintas (-a) migrantų bendruomenės atstovas (-ė) taip pat atkreipė dėmesį į dėl kalbos barjero ribotas po-
licijos pareigūnų galimybes padėti užsieniečiams, susidūrusiems su diskriminacijos, neapykantos kalbos ar ne-
apykantos nusikaltimų atvejais:

„<...> manau, gal policija galėtų būti ruošiama, pradedant nuo žemiausios instanticjos, kur žmonės praneša 
apie atvejus. Savivaldybė taip pat turėtų užtikrinti [vertėją – aut past.], [dabar – aut. past.] užsienietis praneša ir 
<...> turi sėdėti mažiausiai valandą iki tol, kol atvyks vertėjas. Nesuprantu, kodėl policija negalėtų turėti rengimo 
anglų kalba mokyklos tam, kad turėtų informaciją iš pirmų lūpų. Daug kartų mano studentai susidūrė su tokio 
pobūdžio problema, aš privalau eiti šiek tiek pavertėjauti jiems lietuvių kalba. Problema savivaldybėje nuolatinė, 
jau kurį laiką. Tai paaiškina, kodėl žmonės nenori eiti pranešti. Jei policija galės suteikti glaustos informacijos 
anglų kalba, procesas bus sklandesnis. Tad priežastis, dėl ko žmonės nenori pranešti, nes policija nešneka anglų 
kalba.“ (Vln-EKSP-6)

Kalbant apie visuomenės nuostatų kaitą, tyrimo dalyviai linkę įžvelgti iniciatyvų, kurios skatintų tarpkultūrinį 
pažinimą ir dialogą, poreikį ir svarbą (taip pat žr. sk. 2.5.6). 

„Bet tada norėčiau bent jau gebėti, bent jau išmokti labiau suprasti vietos žmonės, jie taip pat turėtų išmokti, kaip 
priimti žmones tokius, kokie jie yra. Nepriklausomai nuo to, ar tu tamsiaodis, ar ne, nesi svetimas, <...> jie turėtų 
pamėginti suprasti, „gerai, jie tarptautiniai, jie iš užsienio“, bent jau pamėginti tai suprasti ir pabandyti priimti 
juos tokius, kokie jie yra.“ (Kl-8M)

„<...> [trūksta – aut. past.] kultūrinio irgi tam tikro supratimo kaip visuomenė mūsų funkcionuoja ir galbūt jaučia 
žmonės, kad lietuviams irgi trūksta supratimo apie kitas kultūras, gebėjimo priimti.“ (Vln-EKSP-2)

2.5.9  Socialiniai ryšiai Lietuvoje ir santykiai su vietos bendruomene
Tyrimas patvirtina socialinių ryšių svarbą ne ES piliečių integracijai. Dažniausiai tyrimo dalyviai minėjo, kad 
socialinius ryšius užmezgė a) darbovietėje; b) universitete; c) per religines bendruomenes. Taip pat užsiminė, 
kad pažįstamų susirado kaimynystėje, renginiuose, per vaikus (vaikų ugdymo įstaigose, žaidimų aikštelėse, 
įvairiuose vaikų užsiėmimuose ir pan.) ar tiesiog gatvėje.

Tyrimo dalyviai dažniausiai įvardijo, kad gyvendami Lietuvoje bendrauja tiek su Lietuvos Respublikos piliečiais, 
tiek su į Lietuvą atvykusiais užsieniečiais. Vis tik didesnė dalis informantų minėjo, kad yra labiau linkę palaiky-
ti artimesnius ryšius su kitais migrantais – atvykusiais iš jų gimtosios šalies ar turinčiais panašios migracinės 
patirties. Svarbiu aspektu užmezgant ir palaikant socialinius ryšius tampa ir kalba.
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„Dauguma žmonių, kuriuos pažįstu, yra užsieniečiai su vaikais. Jie yra iš užsienio mamų arba žaidimų grupių, 
nes yra daug žaidimų grupių su mamomis, susitikimų su mamomis. Kai kurios mamos, kurias aš pažįstu, taip 
pat yra lietuvės.“ (Vln-2M)

„Aš čia turiu Indonezijos žmonių bendruomenę, galbūt ne tiek daug žmonių, bet per savo laisvą dieną galime 
išgerti kavos lauke, gaminti kartu maistą.“ (Vln-3M)

Priežastys, kodėl tyrimo dalyviai yra linkę labiau palaikyti artimus ryšius su užsieniečiais, dažniausiai susijusios 
su kultūriniais skirtumais, kalbos barjeru ir neigiamomis daugumos visuomenės nuostatomis.

„Man yra sunku, nes nežinau, kas mūsų kaimynas. X [kilmės šalies pavadinimas – aut. past.] yra kitaip, aš tu-
riu namą, ten apsistoju, žinau, kad tai yra mano kaimynas <...>. Čia ne. Yra kitaip, mes nepažįstame vieni kitų. 
Nenoriu sakyti, kad jūs nesate draugiški, bet X [kilmės šalies pavadinimas – aut. past.] mes esame draugiški už-
sieniečiui, kitiems žmonėms, todėl čia nėra taip pat. Kai atvykau, buvau šokiruota šios šalies, kodėl žmonės yra 
tokie.“ (Vln-3M)

Nors ryšius su vietos bendruomene kalbinti informantai teigė palaikantys rečiau, vis tik tyrimo dalyvių patir-
tys rodo, kad vietos bendruomenės pagalba ir artimo ryšio palaikymas su ja yra labai svarbus sėkmingai inte-
gracijai, ypač tais atvejais, kai migrantai atvyksta į šalį neturėdami jokių pažįstamų.

„<...> bendrabučio administratorė, kuri yra lietuvė, taip pat labai rūpestinga ir draugiška. Kai gulėjau ligoninėje, 
jai pranešiau, kad mano šeima <...> atvyksta manęs aplankyti. <...> Ji jai pasirūpino, davė papildomų pagalvių 
ir čiužinių. <...> Galiausiai, kai sužinojo, kad aš buvau ligoninėje, klausė, kodėl jai nepranešiau. Ligoninė netoli 
jos namų ir ji būtų bent užsukusi pasisveikinti, būtų aplankiusi mane. Ji jautėsi blogai, kad aš ligoninėje buvau 
viena taip ilgai ir niekam nepasakiau. Ką aš noriu pasakyti, kad taip pat sutikau lietuvių, kurie labai humaniški 
ir draugiški.“ (Vln-4M)

2.5.10 Moterų migrančių integracijos patirtys
Šiuolaikinės migracijos tyrimuose akcentuojama, kaip svarbu analizuojant migrantų integracijos patirtis 
įtraukti lyties aspektą ir remtis lyčiai jautriu požiūriu (angl. gender sensitive approach). „<...> lytis yra interpre-
tuojama kaip pagrindinis organizacinis principas, kuris turi įtakos tam, kaip klostysis migracijos ir su ja susi-
jusių procesų, tarp jų ir adaptacijos į priimančios šalies visuomenę, eiga.“ (Blažytė, 201726, pagal Griec ir Boyd, 
1998). Tačiau lytis neveikia tik kaip atskira kategorija, tad analizuojant su migracija susijusius procesus svarbu 
taikyti sąveikinį požiūrį (angl. intersectionality). „<...> dėl lyties ir etniškumo socialinių kategorijų sąveikos ypač 
pažeidžiamoje padėtyje atsiduria moterys imigrantės. Jos, visų pirma, daug dažniau nei vyrai patiria atskir-
tį dėl tradicinių lyčių vaidmenų pasiskirstymo šeimoje, be to, susiduria su papildomais sunkumais, nes yra ne 
vietinės, o atvykėlės.“27 Tokias įžvalgas patvirtina ir šio tyrimo duomenys.

Ankstesniuose skyriuose pristatant migrantų patirtis skirtingose integracijos srityse jau buvo užsiminta apie 
specifines moterų migrančių patirtis, pvz., derinant šeimos gyvenimą ir kalbos mokymąsi (žr. sk. 2.5.1), daly-
vavimą darbo rinkoje (žr. sk. 2.5.2) ir ribotą prieinamumą prie sveikatos priežiūros paslaugų (žr. sk. 2.5.3). Mo-
terys migrantės dažniau nei vyrai (kai kuriais atvejais tik moterys) įvardijo, kad:

1. patiria (arba yra patyrusios) priklausomybę nuo sutuoktinio / partnerio (ypač kai vyras yra Lietuvos Res-
publikos pilietis arba ilgiau gyvena Lietuvoje, geba susikalbėti lietuviškai) (taip pat žr. sk. 2.4)

26  Blažytė, G. (2017). Imigracija dėl šeimos susijungimo Lietuvoje: lytis ir etniškumas socialinės adaptacijos procese, KTU, LSTC ir VDU, 
Vilnius.
27  Ten pat.
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„<...> man kalbos labai trūko todėl, kad reikėjo man visur vaikščioti, kalbėti <...> mano vyras turėjo visur su ma-
nim eiti. Aš negalėjau ten susišnekėti su daktarais, su visokiom instancijomis, tai čia man buvo labai sunku <...>.“ 
(Akm-1M)

„Vyro, [priklausoma – aut. past.] finansiškai. [T: Ir kaip jaučiautės dėl to?] Labai blogai. Visą laiką pati dirbdavau, 
aš nemėgstu prašyti. Ir dabar kartais būna, kad aš nepasakysiu, jis nesupranta. Ir būna, kad mama iš Armėnijos 
atsiunčia pinigų, nes ne visada kažką patogu sakyti. Aš esu įpratus visą laiką, kad pati už save atsakau. Jis toks 
žmogus, kad jam visą laiką blogai, visą laiką zyzia vyras dėl pinigų. Dabar turim šiokią tokią skolą, neužtenka 
pinigų, jis nespėja uždirbti, jis visą laiką apie tai kalba ir man labai nemalonu. Aš visą laiką galvoju, kad aš sėdžiu 
jam ant sprando ir todėl jam negerai. Man taip atrodo, nors kai aš jam taip pasakau, sako – „Ne“, bet jaučiu šitą, 
nesinori nuo ko nors priklausyti.“ (Kl-5M)

„Aš namuose sėdinti mama, visiškai priklausanti nuo vyro, kuris už mane moka.“ (Vln-2M)

2. susiduria su sunkumais derindamos šeimos gyvenimą ir darbą (žr. sk. 2.5.2)

3. patiria nemalonių situacijų dėl kultūrinių ir religinių skirtumų 

„Man tai nieko, nes va mano skarelė ir yra tik taip vat yra užsegta, bet <...> mergina, kai mes ėjome kartu, tai pas 
ją pilnai yra uždengtas veidas skarele ir <...> ir mes ėjom Kaune, o mums iš paskos močiutė kažkokia tai šaukė 
<...> „Nešdinkitės čia iš Lietuvos, teroristai“. <...> Nu nes čia turbūt, kad labai mažai žmonių, kurie taip nešiotų ir 
<...> toliau Europoje ir daugiau yra tokių žmonių ir jau niekas nekreipia dėmesio.“ (J-3M)

Paslaugų poreikis
Tyrime dalyvavusios moterys įvardijo, kad mieste, kuriame gyvena, joms trūksta:

1. informacijos apie moterims teikiamas paslaugas 

„Susiduriu su iššūkiais, kad čia nėra informacijos, tokios kaip, kur turėtum eiti, tokios kaip, kur gali pagimdyti 
vaiką <...>. Nes kartais man tikrai baisu čia gimdyti, kadangi galbūt nesuprasčiau, kaip elgtis tokioje situacijoje, 
kai gimdau.“ (Vln-9M) 

2. informacijos apie moterų teises Lietuvoje ir moterų migrančių įtraukimo, priimant sprendimus, susijusius 
su moterų klausimais, mieste, kuriame gyvena

„Tikiu, kad galbūt tokių iniciatyvų turėtų būti daugiau, kaip kad <...> turėtume būti labiau į tai įsitraukę, na, dis-
kusijas ar, na, turime žinoti apie teises, kaip kad moteris arba miesto gyventoja.“ (Kn-4M)

„Gal tai bus labiau reikalinga, kai būsiu nėščia ir tada išėjusi į motinystės atostogas. Tiesiog švietimas apie tavo 
teises, tavo <...> motinystės atostogas, vienintelė priežastis, kodėl tai žinau, yra dėl draugų. Nežinočiau laikotar-
pio, galiu pasiimti vienerius ar dvejus metus, ar trejus metus, ir jie privalo išlaikyti mano vietą, bet privalau dirbti 
mažiausiai vienerius metus. Tarsi, tai nėra dalykai, apie kuriuos tiesiog žinai, tam, kad žinotum apie šiuos daly-
kus, turi klausti žmonių. Tad manau, kad tiesiog būti apsišvietusiam ir informuotam apie įvairius tau prieinamus 
dalykus.“ (Kl-10M)

3. specifinių paslaugų ir iniciatyvų, skirtų moterims migrantėms, auginančioms vaikus
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Kalbintos tyrimo dalyvės paminėjo keletą iniciatyvų, kurios skirtos moterims užsienietėms. 

„Mes iš tiesų turime <...> Facebook grupę mamoms, kurios norėtų pasidalinti kokia nors informacija <...>, 
kuri galėtų padėti kitoms šalia esančioms mamos arba, sakykime, tiesiog nori ką nors parduoti ar iškomu-
nikuoti, ar pasikalbėti apie tam tikras temas ir problemas, kurios tave neramina. Sakykime, jūs tik ką persi-
kėlėte į Vilnių ir ieškote draugų. Galite prisijungti prie grupės ir su dalimi mūsų pasišnekėti, suteikti infor-
macijos. Sakykime, vienas pavyzdys būtų kažkas klausia dėl gimdymo ligoninių arba kažkas ieško angliškai 
šnekančio daktaro. Tad čia gali rasti tokios informacijos. Čia yra daugybė mamų, kurios nusiteikusios padėti 
ir suteikti informacijos.“ (Vln-2M)

„“Girl Gone International“<...> tai užsieniečių merginų grupė, kad palaikytų bendrą veiklą. <...>. Ten iš tiesų yra 
daugybė [merginų – aut. past.], ne tik lietuvių sutuoktinių, kai kurios iš jų, daugelis iš jų, iš tikrųjų, susitikinėja 
su australais, amerikiečiais, bet turinčiais lietuviškų šaknų. Tad tada, net jei jos turi lietuviškų ryšių, joms iš tiesų 
nepatinka jų čionykštis gyvenimas, jos vienišos, <...> jos neturi šeimų Lietuvoje.“ (Kn-3M)

Tyrime dalyvavusių ekspertų įžvalgos
Tyrime dalyvavę ekspertai taip pat akcentavo, kad moterys migrantės dažniau susiduria su papildomais in-
tegracijos iššūkiais, nei užsieniečiai vyrai. Visų pirma, ekspertai buvo linkę įžvelgti, kad moterų integraciją ap-
sunkina tam tikros kultūrinės ir religinės normos, kurių laikomasi šeimose:

„<...> šiaip yra iššūkis vaidmeninis, priklausomai nuo to, iš kurios šalies tu atvykai, iš kokios kultūros ir ten 
daug yra visokių dalykų, kai reikia save suvokti kitaip ir funkcionuoti kitaip. Moterims apskritai žymiai dau-
giau čia iššūkių, nei, pavyzdžiui, vyrams nes jų funkcionavimas realiai priklauso tiktai nuo darbinės veiklos. 
Tai jeigu jis turi darbinę veiklą, tai kaip ir jis funkcionuoja. Su moterimis yra sudėtingiau, nes dažniausiai 
jų funkcionavimas jų šalyse yra visiškai skirtingas nei mūsų ir tada ir savęs suvokimas, ir savo vaidmenų 
suvokimas, ir tada tų santykių šeimoje sudėliojimas taip, kad nekeltų konflikto, ir pačios savęs atradimas, 
čia daug tokių iššūkių tikrai.“ (J-EKSP-2)

„<...> yra tokios kur šeimos ta sistema tokia irgi, kad moterys labiau linkę namuose būti, rūpintis namais, vaikais, 
o vyras keliautų dirbti. <...> moterims tikrai sunku eiti dirbti iš vis apie tai galvoti, man atrodo, kad tai yra tikrai 
tikrai didelis iššūkis.“ (Kn-EKSP-2)

Antra, šeimose paprastai yra paplitęs tradicinis požiūris į lyčių vaidmenis, kai vyras, o ne moteris yra atsa-
kingas už šeimos finansinę gerovę, o moterys prisiima atsakomybę už vaikų priežiūrą. Neretai naujai į šalį at-
vykusios moterys migrantės neturi artimo socialinio rato, su kuriuo galėtų pasidalyti vaikų priežiūra. Be to, 
kaip liudija ekspertų pasakojimai, dažnai šeimos neturi galimybių samdyti auklių ar vesti vaikus į privačius 
darželius. Tokios aplinkybės lemia, kad moterys migrantės lieka namuose, o tai turi neigiamų pasekmių jų 
integracijai.

„Kitas yra dalykas, kad labai dažnai iš tikrųjų tos atvykstančios šeimos yra su mažais vaikiukais. Tai vėl čia su 
visom situacijom pridėk, kad tu nebūtinai iš karto leisi į darželį, nes tiesiog nebus vietų, tai o kokie variantai? 
Tai tie žmonės tikrai neuždirba tiek, kad dar aukles pasisamdytų ir tada visi čia puikiai pultų dirbti. Tai moterų 
nedarbas iš tikrųjų, net jeigu ir vat taip įdarbinimo specialistės mūsų paprašyt statistikos, ji tikrai būtų, didelis 
tas nedarbas yra.“ (Vln-EKSP-3) 

Pirmiau išvardytos aplinkybės lemia:

1. moterims migrantėms kyla daugiau iššūkių mokantis lietuvių kalbos
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„Sunku būna kai atvyksta su mažais vaikais, ypač dar iki darželio tie vaikučiai. Negali išeit į darbą, kad ir kokį, 
kur tu galėtum bendrauti, galėtum kalbą kažkiek lavintis. Sėdi su tuo vaikučiu, išeini į kiemą, natūraliai ten jeigu 
susirandi kompaniją, tai būna vėlgi tos pačios rusakalbės mamytės, ar ne. Vėlgi tu kalbiesi rusiškai, ta kalba ne-
sivysto.“ (Kl-NVO-1)

2. moterys migrantės dažniau patiria socialinę izoliaciją

„Jeigu jos atvažiuoja pas vyrus, tai dažnai būna situacija ta, kad jos lieka vienos, nes vyrai išvažiuoja į užsienį 
dirbti. Ir tas vakuumas, kad atvykai čia su rožinėm svajonėm pas vyrą ir bac - tu viena. Ir integruotis vienai ištisai 
būnant. Ir visi iššūkiai, kad tu į parduotuvę eini viena, tu viską turi išsiaiškinti, esi viena, skambini vyrui, jisai 
niekuo tau negali padėti, tai yra sunku jau psichologiškai pati migracija. Čia buvo tėvai, giminės, draugai ir tu 
viena.“ (Kl-NVO-1)

3. ribotas moterų galimybes integruotis į darbo rinką

„<...> bandai ieškoti darbo, tu turi iškęsti visus tuos „Ką tu veikei du metus su tuo vaiku sėdėdama? Negalėjai kal-
bos išmokt?“. Nu bet su tuo vaiku sėdint, vėlgi tai nėra, kad sėdžiu ir nieko neveikiu. Tai tokie skaudūs momentai 
būna.“ (Kl-NVO-1)

Moterų, atvykusių į Lietuvą dėl šeimos susijungimo aplinkybių, priklausomybę nuo sutuoktinių taip pat lemia ir 
šiuo metu šalyje galiojančios teisinės nuostatos28. Moterys migrantės, bijodamos prarasti teisinį statusą Lie-
tuvoje, taikstosi su smurto artimoje aplinkoje atvejais.

„Arba jeigu atvyksta ir skyrybos. O jos dar neįsitvirtino. Dar kalbos nemoka, darbo neturi. Ir jeigu gražios skyry-
bos, yra vienas dalykas, o jeigu negražios ir grasinimai, kad tu eik tu į visas 4 puses, o vaikas liks su manim, tėvas 
pareiškia, ar ne. O ten pavyzdžiui, vėlgi įvairiai, jeigu gimtinėj sudeginti tiltai, nu viskas išparduota, visa kita, čia 
viskas persikelta. Ir tada jos bijo. Bijo, kad teismas nepaliks joms vaiko, nes jos neturi nei kur gyventi, nei kur dirb-
ti, nieko. Arba būna atsinešusios vyresnį vaiką iš kitos santuokos ir tada pasako, kad tu su tuo vyresniu dink kur 
nori, o to mažiuko aš neatiduosiu. Ir tada jinai negali grįžti į tą šalį, nors ten laukia ir butai, ir darbai, ir pareigos 
geros, bet juk vaiko tai nepaliks. O čia jos yra niekas. Be kalbos, be darbo, be nieko.“ (Kl-EKSP-2)

„Jeigu mes kalbam apie musulmonus pabėgėlius, šiaip šita moterų smurto tema yra sudėtinga, bet kai dar priside-
da tas islamo religijos visas dalykas būna labai sunku, net jeigu lietuves moteris kartais sunku būna įtikinti, kad, 
na, reikia kreiptis pagalbos ir kažką daryti, tai įtikinti musulmonę moterį yra turbūt daug, daug sunkiau. O na, be 
jos sutikimo, be jos noro kažką daryti, kreiptis pagalbos, nu, mes negalim išspręst problemos. Tai vat dėl to labai 
sunku. Nes vat yra labai didelė stigma butent dėl smurto, galbūt labiau stigma dėl kreipimosi pagalbos. Ir tai yra 
labai negerai ir, iš tikrųjų, mes nežinom kaip tai spręsti.“ (Vln-EKSP-1)

Tyrime dalyvavę NVO atstovai taip pat patvirtina moterų migrančių patirtis, kad šios dažniau susiduria su vi-
suomenės nuostatomis, kurios paprastai kyla dėl religinių skirtumų:

28  Pagal įstatymą „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ leidimas gyventi šeimos susijungimo atveju užsieniečiui išduodamas tokiam pačiam 
laikotarpiui kaip ir užsieniečiui, pas kurį atvykstama gyventi, išskyrus atvejus, kai atvykstama pas nuolatinį leidimą gyventi turinčius užsie-
niečius ar sutuoktinius, kurie yra Lietuvos Respublikos piliečiai. Įstatymo 50 str. numato leidimo laikinai gyventi panaikinimo pagrindus, kurio 
1 d. 5 p. sakoma, kad leidimas panaikinamas santuokos nutraukimo atveju. Tiek panaikinus laikinąjį leidimą gyventi (50 str. 2 d.), tiek nuola-
tinį leidimą gyventi (54 str. 3 d.) panaikinami leidimai gyventi šalyje ir šeimos nariams, gyvenantiems kartu su juo. Įstatymas nenumato jokių 
užsieniečio šeimos narių statusą apsaugančių įstatymo išimčių net ir smurto šeimoje atvejais.
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„Aš pati lydėjau kažkada į migraciją dėl leidimo gyventi pratęsimo ir moteriškei musulmonei tadžikei liepė nu-
siimti skarą forografuojantis ir jai tai buvo trauma, ji paskui verkė, ji buvo labai nepatenkinta, bet bijojo rašyti 
skundą, bijojo kažkur kreiptis, bandėm įkalbėt, bandėm patarti, bet nenorėjo.“ (Vln-EKSP-1)

„<...> moterys dažnai, kiek man <...> asmeniškai tekę girdėti, tai moterys, kurios vilki hidžabus, tai jos susiduria 
su labai daug atviros diskriminacijos, ksenofobija labai atvira, ten važiuoja troleibusuose, iš kaimynių, iš visur, 
net jau savivaldybėse. Tai man atrodo, kad jos dar ir atlaiko šitą dalį, spaudimą iš visuomenės.“ (Vln-EKSP-2)

Paslaugų poreikis
Kalbėdami apie paslaugų moterims migrantėms poreikį, ekspertai buvo linkę išskirti keletą aspektų. Visų pir-
ma, svarbu moteris šviesti apie jų galimybes Lietuvoje ir leisti joms užsiimti įvairiomis veiklomis bei taip ska-
tinti jų lietuvių kalbos žinių ugdymą, socialinių ryšių plėtrą ir integravimą į visuomenę apskritai.

„Mes esam pastebėję ypač su arabakalbėm moterimis, kad kai su jomis pabendrauji, randi kontaktą, kokios jos 
„fainos“ yra. Jos ir tokio moteriškumo daug turi ir tikrai yra ką su jokis kalbėti, tikrai ne tik apie vaikus ir ten 
kažką, bet ir yra tokios kaip moteriškos dvasios, tarkim jei aš dabar ateinu dirbti kaip moteris ir bus ten mano 
kolega, tai ten gal visai minimaliai bus bendraujama. Yra tų dalykų. Būna, kad mes jas kviečiam į renginius, tai tas 
būna sudėtingiau, atrodo labiau nori, na mes taip labiau matom, kad geriau pas juos ateik į namus. Per pilietinį 
[pažinimą – aut. past.] mes irgi sakom, kad Lietuvoje tarkim per laisvalaikį, lietuviai labiau linkę eiti į teatrą, kul-
tūrinius renginius, į gamtą važiuoti, sportuoti, dar kažką, tikrai tai yra, o pas juos tas būvimas namuose, šeimoje. 
Aš galvoju, kad moterims tikrai sunku eiti dirbti iš vis apie tai galvoti, man atrodo, kad tai yra tikrai tikrai didelis 
iššūkis.“ (Kn-EKSP-2)

Antra, įvardijama, kad moterims trūksta specifinių, prie individualių moterų gebėjimų pritaikytų persikvalifika-
vimo kursų (pritaikytų moterims, kurios neturi jokios profesinės kvalifikacijos ir negeba susikalbėti lietuviškai):

„Jau vien ta moteris, kur sakiau, turėjo eiti dirbti, ji jau vien higienos kursus turėjo praeiti, tai dukra ėjo ir jai ver-
tė. Aš kalbu apie tą baisic’ą, tarsi atrodo kažkokį tai paruošimą tiems kursams, arba jei tai būtų kažkokie kitokie 
kursai, ar tiesiog tada, dirbti su kalba labai stipriai pradžioj, kad galėtų eiti į tuos kursus. Gaunasi, kad tie kursai 
yra nuo jų tokiam aukštesniam lygį.<...> jos [moterys migrantės – aut.past.] tikrai turi įvairių gebėjimų, bet mūsų 
ta darbo rinka tiesiog suvalgo, tu tiesiog jau turi ateiti aukštąjį baigęs ar dvylika baigęs ir visus dokumentus, ir 
kvalifikacijas turėti, visokie kursai. Pas mus tiesiog taip yra ir gaunasi žmogui tada sunku. O dėl kursų moterims, 
tai ir mes dabar galvojam daugiau dirbti su moterų užimtumo planavimu. Įsivertinti ko reikia ir kas tai galėtų 
suteikti. Pavyzdžiui, jei lietuvių kalba, tai savanoriai, o gal kažkokia tai praktika, gal kokioje siuvykloj priimtų 
nemokamai, panašiai ar kažką.“ (Kn-EKSP-2)

„Paslaugos konkrečiai, kurių joms konkrečiai reikėtų, daugiau pastebėjom, kad moterys prašo va tų kursų kažko-
kių profesinių. Ar iš užimtumo tarnybos, jos nori išmokt kažkokio amato, gauti kažkokį atestatą, ką galbūt vyrai 
jau turi, tos patirties. Ją atsiveža iš savo šalių, tai moterims šitas dažnai būna aktualu.“ (Vln-EKSP-1)

Trečia, pastebimas paslaugų, kurios padėtų dirbančioms moterims derinti šeimos gyvenimą ir darbą, poreikis:

„Reikėtų vaikų priežiūros kažkokių paslaugų, kadangi, nenoriu sakyt, kad vaikai yra pagrindinė kliūtis, bet 
neturėjimas kur padėti vaikų dienos metu būna tikrai dažnai didelė kliūtis moterų integracijai, nes jeigu 
darželio nėra, darželyje eilė, kol kas vaikų nepriima, arba, pavyzdžiui, mokyklinukai vaikai vasaros metu, 
ta moteris yra tiesiog. Ji neturi jokių galimybių, ji negali išeiti, net jei, tarkim, labai nori mokytis lietuvių 
kalbos, nori įsilieti į darbo rinką, nori išmokti kokį nors amatą, nori eiti dirbti, tiesiog neturi galimybių, nes 
neturi kur padėt vaikų, o vaikų, dažniausiai, būna ne vienas. Tai va čia yra tikrai didelė kliūtis, kuri sulėtina 
ir apsunkina jų integracijos procesą.“ (Vln-EKSP-1)
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Vilniaus mieste įvairias iniciatyvas, skirtas moterims migrantėms, įgyvendina NVO:

„<...> mes turim tarkim ciklą renginių moterims „Women to the Talk“, tam tikrom temom turim užsiėmimų: 
moterys ir verslas arba apie moterų sveikatą. Ir stengiamės užtikrinti, kad jos galėtų dalyvauti, tarkim ir tą vaikų 
priežiūrą tuo metu, kad jos galėtų tarkim savanorėm palikti vaikus ir kurti tokią saugią aplinką, kur jos galėtų 
užmegzti ryšį tiek ir su ne lietuvėm moterim, dalintis ar iš kitų kultūrų, kad būtų tarptautiškumas toks. Tada, kad 
galėtų kalbiškai įsitraukt, kad vertimai būtų moterims.“ (Vln-EKSP-2)
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2.6 Gyvenimo savivaldybėje vertinimas ir (ateities) 
perspektyvos
Dauguma tyrimo dalyvių teigė esantys patenkinti gyvenimu mieste, kuriame gyvena. Dažniausiai informan-
tai išskyrė, kad tokią savijautą lemia saugumo ir ramybės jausmas, vietinių žmonių geranoriškumas ir gamta 
/ ekologiškumas, rečiau buvo minimas reikiamų paslaugų prieinamumas ir jų kokybė. Neigiamas vertinimas 
dažniausiai buvo susijęs su juntama socialine atskirtimi.

„Visiškai nesijaučiu bendruomenės dalimi. Nes, pirma, <...> neturiu darbo. Žinote, kai dirbi ir moki mokesčius, 
jautiesi, kad esi bendruomenės dalis ir tada tu gali pasilikti šioje bendruomenėje. Jauti, kad esi jos dalis ir vykdai 
įsipareigojimus, kurių iš tavęs reikalaujama <...>.“ (Vln-4M)

Tyrimo dalyviai akcentavo gyvenimo didesniame mieste privalumus, susijusius su geresnėmis profesinėmis 
perspektyvomis, didesne tikimybe, kad bus lengviau susikalbėti rusų ir (arba) anglų kalbomis, taip pat dides-
niu laisvalaikio užsiėmimų pasirinkimu. O vardydami gyvenimo mažesniame mieste privalumus tyrimo daly-
viai pažymėjo nedideles nuomos kainas ir patogią infrastruktūrą vaikams auginti (taip pat žr. sk. 2.3).

Vilniaus miesto atvirumą ir didesnes galimybes lengviau integruotis užsienio šalių piliečiams taip pat įvardijo 
ir Kauno mieste kalbinti informantai:

„Sakyčiau Kaune žmonės nekalba tiek daug angliškai, kaip, tarkim, Vilniuje. Jis [Vilnius – aut. past.] kaip ir labiau 
tarptautinis. Suprantate, lyg ir tarptautiškesnis, taigi, gyventi Vilniuje lengviau, lyginant su gyvenimu Kaune, ir 
taip pat yra daugiau galimybių, kai kalbama apie karjeros perspektyvą Vilniuje.“ (Kn-2V)

2.6.1 Gautų paslaugų vertinimas: galimybės ir trūkumai
Tyrimo dalyvių buvo klausiama, kaip vertina institucijų (valstybinių, savivaldybei pavaldžių, NVO ir kt.), kurių 
paslaugomis naudojosi, darbą.

Valstybinės institucijos
Kalbant apie valstybines institucijas, ne ES piliečiai dažniausiai išskyrė, kad naudojosi Migracijos ir Užimtumo 
klientų aptarnavimo skyrių, veikiančių savivaldybėse, teikiamomis paslaugomis. Rečiau buvo minimos „So-
dros“ ir Valstybinės mokesčių inspekcijos teikiamos paslaugos. Užimtumo klientų aptarnavimo skyrių specia-
listų suteiktų paslaugų vertinimas plačiau aprašytas ankstesnėje ataskaitos dalyje (žr. sk. 2.5.2), o šioje dalyje 
plačiau aptariamas Migracijos klientų aptarnavimo skyrių darbo vertinimas iš kalbintų ne ES piliečių perspek-
tyvos. Kalbėti apie šios institucijos darbą ir jų paslaugų kokybę yra itin svarbu, nes su jos paslaugomis susidu-
ria kiekvienas į šalį atvykęs ir trumpesniam ar ilgesniam laikui apsistoti nusprendęs užsienietis.

Kalbėdami apie Migracijos skyrių teikiamas paslaugas, ne ES piliečiai išskyrė keletą probleminių aspektų:

1. informacijos lietuvių kalba nekalbančiam užsieniečiui trūkumą 

Keletas tyrimo dalyvių akcentavo, kad, nors į šalį atvyksta nemažai imigrantų iš Baltarusijos, Rusijos Federa-
cijos ir Ukrainos, Migracijos departamento interneto svetainėje informacija prieinama tik lietuvių ir anglų kal-
bomis. Informantai taip pat pažymėjo, kad ne visi Migracijos skyriuose dirbantys darbuotojai geba aptarnauti 
užsieniečius kita kalba, nei lietuvių. 

„Jeigu apie Migraciją [Migracijos sk. – aut. past.] pakalbėsim, ten reikia pildyti anketas, ten nėra rusiškai kalba, 
ten arba anglų kalba, arba lietuvių kalba. Jeigu tu pirmus metus gyveni Lietuvoj, tu negali pati užpildyti anketa, 
reikia visada ieškoti pagalbos.“ (Akm-1M)
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„Ir kažkuriais metais, manau, 2018, Migracijos departamentas sukūrė naują tinklalapį, kuriame jie ‘išjungė‘ prieš 
tai ten buvusią rusų kalbą. <...> Na, man nesvarbu, aš kalbu angliškai <...>  Bet pažįstu gana daug žmonių, pavyz-
džiui, vairuotojų iš Baltarusijos, iš Ukrainos, vyresnio amžiaus ir čia dirbančių žmonių. Kam jiems padaryti šiuos 
dalykus labiau komplikuotais? Taip, tad man tai yra keista, nes jei atvyksti į migracijos biurą, ten daugiausiai 
išgirsi rusų kalbos, nes dažniausiai atvyksta rusiškai šnekantys žmonės iš Baltarusijos, Ukrainos ir Rusijos bei gal 
iš tarytum Centrinės Azijos. Tad jiems tai atrodo tarytum įžeidimas.“ (Vln-6V) 

2. migracijos klientų aptarnavimo skyriuose dirbančių darbuotojų nekompetenciją aptarnauti užsienio ša-
lių piliečius

„<...> tada jie [pabėgėliai] čia atvyksta, jie nesupranta kokio nors klausimo ir šie pareigūnai nebando jiems paaiš-
kinti, bet vėl ir vėl kartoja tą patį klausimą ir pradeda šaukti. Aš sakau, prašau, perfrazuokite savo klausimą, nes 
verčiu viską, ką sakote. Neturėčiau toliau to eiti, bet vis tiek, aš turėčiau tiesiog versti, bet tada aš matau, kad ji 
tris kartus kartoja tą patį klausimą ir žmogus nesupranta, nes klausimas sukonstruotas labai sudėtingu akade-
miniu būdu ir žmogus nesupranta. Aš suprantu, bet žmogus nesupranta. Ji šaukė ir šaukė, jūs neatsakėte į mano 
klausimą. Tai buvo labai šiurkštu. Ir tai tik vienas pavyzdys.“ (Vln-10V)

Per tyrimą informantai taip pat iškėlė klausimą, kodėl užsieniečiai aptarnaujami tik didžiuosiuose miestuose 
įkurtuose Migracijos skyriuose.29 Pavyzdžiui, Jonavos rajone ir Akmenės rajone, kur gyvena nemažai užsienio 
šalių piliečių, tokios paslaugos jiems neteikiamos, tad užsieniečiai dėl migracijos paslaugų turi vykti į Kauną ir 
Telšius. 

Savivaldybei pavaldžios institucijos
Tyrimo dalyviams buvo sunku įvertinti savivaldybėms pavaldžių institucijų darbą, nes dauguma jų paslaugo-
mis nesinaudojo (arba negalėjo to įvardinti, nes nežinojo). Vilniaus mieste kalbinti ne ES piliečiai išskyrė se-
niūnijų darbą; jį vertino itin kritiškai dėl biurokratinio darbuotojų požiūrio ir nemalonaus klientų aptarnavimo.

„Bet didžiausia problema iš tiesų buvo su seniūnija. Savo paskutiniajam leidimui gyventi man reikėjo pateikti savo 
registraciją bute ir turėjau važiuoti į seniūniją. Ir su seniūnija <...>, turėjau blogos patirties. Tad, kaip jau tikriau-
siai žinote, tam, kad įrodytum, jog esi registruotas Lietuvoje, privalai turėti dokumentą iš nuomininko ir nuo sa-
vęs, ir nuo seniūnijos, ir pateikti juos Migracijos departamentui. Atvykau į seniūniją ir dėl kažkokios priežasties, 
galbūt dėl naujo susitarimo, kurį buvome priėmę su nuomininku, nebuvau sistemoje, tad viskas pasibaigė tuo, 
kad dėl kažkokios priežasties aš nesu registruotas. Ir moteris, kuri dirbo seniūnijoje, pradėjo su manimi elgtis, ta-
rytum <...> dėl kažko verstų ant manęs kaltę. Tad aš buvau <...> besakantis: „Na, palaukite, aš nieko nepadariau, 
tai tiesiog techninė problema. Aš gyvenu čia trečius metus ir tad, na, kokia problema, padirbėkime jos atžvilgiu ir 
raskime kokį nors sprendimą“. Ir ji buvo gana, pasakyčiau, netgi agresyvi, sakydama, kad, na, „Turėsite problemų“ 
ir <...> balso tonas tikrai nebuvo malonus.“ (Vln-6V)

NVO, teikiančios integracijos paslaugas
NVO teikiamas paslaugas informantai dažniausiai buvo linkę vertinti teigiamai, neretai įvardydami kaip vieną 
pagrindinių, ypač gyvenimo Lietuvoje pradžioje, pagalbos šaltinių:

„Jei žmogus vienas atvažiuoja čia gyventi, tai turi būti labai stipri asmenybė, kad vis tiek bus iššūkių, problemų. 
Jei žmogus vienas atvažiuoja, labai svarbu, kad yra toks centras, kuriame galima registruotis ir sulaukti pagalbos. 
Labai sudėtinga pačioje pradžioje, kai viskas yra svetima ir kalba, ir užrašai nesuprantami, labai gerai, kad galima 
surasti tokią informaciją.“ (Kl-4M)

29  Tyrimo įgyvendinimo metu Migracijos skyriai užsieniečius aptarnavo Vilniaus, Kauno, Panevėžio, Alytaus, Marijampolės, Tauragės, Šiau-
lių, Telšių ir Klaipėdos miestuose. Daugiau informacijos https://migracija.lrv.lt/lt/asmenu-aptarnavimas.

https://migracija.lrv.lt/lt/asmenu-aptarnavimas
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Kalbėdami apie tai, ką būtų galima tobulinti NVO darbe, tyrimo dalyviai minėjo, kad kai kurios jų paslaugos 
yra labiau pritaikytos iš postsovietinių šalių atvykstantiems migrantams, tad ne rusakalbiai užsieniečiai susi-
duria su tam tikrais nepatogumais. Tyrimo dalyviai taip pat dalijosi patirtimi, kad yra susidūrę su nekokybiš-
komis vertimo paslaugomis ir NVO organizuojamų lietuvių kalbos kursų neefektyvumu, pasitaikė atvejų, kai 
nemaloniai elgėsi darbuotojai. Tačiau reikėtų pastebėti, kad tokios neigiamos patirtys pavienės ir ne visada 
tiesiogiai susijusios su tiesioginiu NVO darbu bei jų teikiamomis paslaugomis.

„X [NVO – aut. past.] skirtas žmonėms, kurie yra ne ES piliečiai, ir jis teikia daugybę nemokamų paslaugų <...>. 
Bet tai [paslaugas teikia – aut. past.], jei ne lietuviškai, tai rusiškai. Bet aš nesu iš posovietinės šalies, todėl nešne-
ku rusiškai. Tad anglų kalba taip pat yra tam tikra problema. Jie bando pagelbėti taip gerai, kaip gali, bet rezulta-
tai tiesiog nepasireiškia. Intencija yra, bet rezultatai nelabai.“ (Kl-9V)

„Kai atvykau į Lietuvą, jie turėjo man padėti išmokti lietuvių kalbos, nes aš jos nemokėjau. Kodėl integracijos pro-
grama, kuri gauna lėšas iš ES negali suorganizuoti normalių pamokų? Kalbos kursai X [NVO – aut. past.] buvo 
labai prastos kokybės, mes pakeitėme keturias mokytojas. Taip pat ir X [NVO – aut. past.] personalas buvo labai 
nemandagus.“ (Vln-10V) 
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2.6.2 Paslaugų savivaldybėje trūkumas ir poreikis
Tyrimo dalyvių buvo teiraujamasi, kokių paslaugų jie pasigenda mieste, kuriame gyvena. Dažniausiai infor-
mantų poreikiai buvo susiję su: a) informacijos apie paslaugas ir konsultavimo paslaugų trūkumu; b) paslau-
gų pritaikymu lietuvių kalba nekalbantiems užsieniečiams; c) lietuvių kalbos kursais (žr. sk. 2.5.1); d) paslaugas 
teikiančių specialistų kompetencijų stoka; e) bendruomeninių iniciatyvų trūkumu.

Informacijos apie paslaugas ir konsultavimo paslaugų trūkumą minėjo visų, išskyrus Akmenės rajoną, savival-
dybių gyventojai. Šių paslaugų trūkumas taip pat susijęs ir su kitu informantų įvardytu poreikiu – paslaugų 
pritaikymu lietuvių kalba nekalbantiems užsieniečiams.

Šiaulių mieste kalbinti tyrimo dalyviai įvardijo, kad mieste trūksta vietos, kur būtų galima tiesiogiai kreiptis 
ir gauti informacijos apie paslaugų prieinamumą. Panašų lūkestį išreiškė ir keli tyrimo dalyviai iš Klaipėdos 
miesto ir Vilniaus miesto. Šių miestų gyventojai taip pat pabrėžė, kad nėra pakankamai informacijos apie 
tam tikras paslaugas lietuvių kalba nekalbantiems užsieniečiams. Akcentuojamas informacijos rusų ir anglų 
kalbomis prieinamumas.

INFORMACIJOS APIE 
PASLAUGAS

PASLAUGŲ 
PRITAIKYMO 
LIETUVIŲ K. 

NEKALBANTIEMS 
UŽSIENIEČIAMS

ĮVAIRIŲ PASLAUGŲ 
PADALINIŲ MAŽESNĖSE 

SAVIVALDYBĖSE

KONSULTAVIMO 
PASLAUGŲ

BENDRUOMENINIŲ
INICIATYVŲ 

LIETUVIŲ KALBOS 
KURSŲ

LABIAU KOMPETETINGŲ 
SPECIALISTŲ

PASLAUGŲ TRŪKUMAS 
IR POREIKIS
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„Manau, kad reikia daugiau vertimų į kitas kalbas. Bent tokią bendrą informaciją, kad būtų išversta, pavyzdžiui, 
nu, iš bendrų institucijų. <...>.“ (Vln-1M)

„Manau, kad jei būtų daugiau instrumentų, pavyzdžiui, anglų ir rusų kalbomis kartu su lietuvių kalba, būtų di-
desnė erdvė augti, užmegzti ryšius. <...> moderniame pasaulyje negali rinktis iš kurio pasaulio krašto tu norėtum, 
kad atvyktų migrantai. Tad tai dažniausiai susiję su geografine vieta, tendencijos, kurios egzituoja ir tu negali jų 
pakeisti. Tad mes matome, kad šiuo metu dauguma migrantų atvyksta iš rusakalbių šalių. Ir, manau, kad tai yra 
labai svarbu, kartais tiesiog negali vienodai elgtis su žmogumi, kuris taip pat nekalba ir anglų kalba.  <...> Taip 
pat, manau, kad turėtų būti daugiau įvadinių renginių ar įvadinio bendravimo rusų kalba taip pat. Neretai tai nėra 
problema, bet visuma sukuriama iš detalių, kad ir internetinis puslapis apie kurį kalbėjau [Migracijos skyriaus 
internetinis puslapis, kuriame informacija nėra pateikiama rusų kalba – aut. past.].“ (Vln-6V)

Jonavos rajone, kaip ir Akmenės rajone bei Šiaulių mieste, tyrimo dalyviai itin pasigenda (nemokamų) lie-
tuvių kalbos kursų (taip pat žr. sk. 2.5.1). Šiose savivaldybėse kalbinti informantai dažniau išreiškė bendruo-
meninių iniciatyvų, kuriose būtų galima susipažinti su lietuvių kultūra ir daugiau pabendrauti su vietos ben-
druomene, trūkumą (taip pat žr. sk. 2.5.6). Vis tik reikėtų paminėti, kad tokių iniciatyvų pasigendama ir kitose 
savivaldybėse.

Tyrimo dalyviai taip pat akcentavo, kad valstybinėse ir savivaldybei pavaldžiose institucijose klientus aptar-
naujantys darbuotojai turėtų būti atviresni ir pakantesni į juos besikreipiantiems užsieniečiams, svarbu kelti 
šių darbuotojų tarpkultūrines kompetencijas. 

„Bet, manau, valstybinėse institucijose svarbu populiarinti atvirumo, draugiškumo žmonėms, kurie su tuo susi-
duria, idėją, <...> užsieniečiai paprastai būna gerokai mažiau savimi pasitikintys žmonės, ypač tie, kurie atvyksta 
pirmą kartą. Pavyzdžiui, patyriau situaciją seniūnijoje, žinote, tai nemaloni situacija, tai tikrai yra erdvė tobu-
linimui. <...> Manau, tai kyla iš aukščiausio lygio pareigūnų ir institucijų, jie turėtų suprasti, kaip padėti ir būti 
atviram užsieniečiams, bet kokiems užsieniečiams, jiems padėti, bet jų nestebėti ar versti jų jaustis taip, tarsi jie 
būtų kalti, kai jie nėra. Tad tiesiog lengvumo, atvirumo procesams idėjos populiarinimas. Manau, tai pirmiausia 
kyla iš idėjos, kaip organizacijoms suformuluoji viziją. Ir tad toje situacijoje darbdaviai gali elgtis šiek tiek atviriau 
ir maloniau.“ (Vln-6V)

Tyrime dalyvavusių ekspertų įžvalgos
Tyrime dalyvavę ekspertai, kaip ir ne ES piliečiai, įvardijo, kad labiausiai užsieniečiams trūksta informavimo ir 
tarpininkavimo paslaugų bei (nemokamų) lietuvių kalbos kursų. Taip pat ekspertai buvo linkę akcentuoti pas-
laugas, skirtas moterims migrantėms (plačiau žr. sk. 2.5.10). Be šių paslaugų taip pat buvo paminėtas kultū-
rinių / edukacinių veiklų poreikis, švietimo paslaugų pritaikymas užsieniečių vaikams ir psichologinės pagalbos 
paslaugos.

Vilniaus mieste kalbinti ekspertai ypač akcentavo informavimo ir tarpininkavimo paslaugų trūkumą:

„<...> užsienio praktikai, Danijos, man atrodo, pavyzdį davė, kad pavyzdžiui atvykus užsieniečiui yra pradžioj 
visas paketas socialinių sutvarkomas, ta prasme tas visas VMI, Sodros, visi kiti va tie tokie biurokratiniai, valsty-
biniai reikalai, jis šiek tiek nusiramina, stabilizuojasi ir jau tada yra mokymo programa kažkokia tai skiriama. O 
pas mus, ką aš ir įžvelgiu problemą, kad tau viskas vienu metu, tau visą bangą užmeta, tu ir nueik į valstybines 
institucijas, susitvarkyk visus dokumentus, bet dar nepamiršk, kad tavo vaikai mokosi ir dar tu nepamiršk nueiti 
pats į pamokėles ar ten kažkokiu kitus užsiėmimus. Šiek tiek per daug vienam žmogui.“ (Vln-EKSP-4)

„<...> informacijos trūkumas irgi, kur ne visada žino, kur tarkim galbūt ir gauti tą informaciją, apie tas instituci-
jas galbūt net ir nežino.“ (Vln-EKSP-2)
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Kaip viena iš galimybių, sprendžianti tokios paslaugos trūkumą, galėtų būti paslaugų teikimas vieno langelio 
principu, informaciniai leidiniai apie gyvenimą Vilniaus mieste (ir bendrai Lietuvoje), mieste prieinamas pas-
laugas ir pan.

„<...> parengti bent jau bukletus apie pabėgėlių teises Lietuvoje. Pavyzdžiui, aš nežinau, ar aš turiu teisę gauti 
kreditą, ar aš turiu teisę pirkti žemės sklypą ar bent namą ar butą. Taigi tai yra skubus poreikis paaiškinti jiems, 
išmokyti juos naudotis šiomis teisėmis. Nežinau, kaip kiti pabėgėliai, bet X [šalies pavadinimas – aut. past.] pa-
bėgėliai, dauguma jų, jie nežino, kur jie turėtų kreiptis, pavyzdžiui, dėl sveikatos sunkumų, maisto trūkumo ar, 
pavyzdžiui, jei neužtenka pakankamai atlyginimo, kad išgyventų, kur kreiptis dėl tam tikros socialinės paramos. 
Mes turime tai žinoti ir mokyti kitus.“ (Vln-EKSP-5)

2.6.3 Tyrimo dalyvių gyvenimo Lietuvoje ateities perspektyvos
Tyrimo dalyvių buvo klausiama, kokias ateities perspektyvas mato mieste (ir bendrai Lietuvoje), kuriame gy-
vena. Dauguma informantų teigė, kad išvykti iš šalies neplanuoja, o dalis įvardijo, kad norėtų atsivežti ir liku-
sius šeimos narius. Dažniausiai taip atsakę tyrimo dalyviai teigė esantys patenkinti gyvenimu Lietuvoje (turi 
darbą, namus ir pan.) ir jaučiasi esantys visuomenės dalimi. Kita priežastis, kodėl tyrimo dalyviai planuoja lik-
ti gyventi Lietuvoje, susijusi su vaikais (palankesnės sąlygos juos auginti, geresnės švietimo perspektyvos ir 
pan.).

„<...> šiuo metu, kalbant apie saugumą ir paslaugas mūsų vaikams, sau ir vyrui, jo darbą, mes norėtume likti čia. 
<...> Ateityje galiu matyti save gyvenančią čia ilgiau nei tikėtasi, minėjau anksčiau, kad mano planas buvo treji 
penkeri metai, ir viskas. Bet ne, manau, kad būsime čia ilgiau, netgi visą gyvenimą, bet kad ir ką tai reikštų, nesu 
tikra. Ir netgi sakiau savo vyrui, kad gal pagalvosiu apie savo paso pasikeitimą į lietuvišką, jeigu galėsiu. Nes tu 
turi laikyti konstitucijos egzaminą ir kalbos egzaminą, bet aš ties šiuo klausimu dirbu, tikriausiai po 10 metų. 
Taigi tokie yra mano planai. Kalbant apie likimą čia, taip, mes būsime čia tiek laiko, kiek norėsime, ir tikriausiai 
visą savo gyvenimą, persikelti į kitą šalį nėra variantas, nes <...> mano rūpestis būtų mano vaikų saugumas, išsi-
lavinimas ir teisės, kurias jie turi kaip Lietuvos piliečiai.“ (Vln-2M)

Priežastys, kodėl tyrimo dalyviai svarstytų (svarsto arba yra svarstę) išvykimą iš šalies / miesto, kuriame gy-
vena, dažniausiai yra susijusios su užimtumu ir finansinės gerovės siekiu.

„Esu susitelkęs ties šiuo kontraktu ir jei taip atsitiktų, kad mano agentūra pasiūlytų man darbą kitoje šalyje už 
gerą atlyginimą, viskas gerai, priimčiau pasiūlymą, o jei ne liksiu čia.“ (Vln-3M)

„<...> be abejonių, jei gausiu gerą darbą Lietuvoje,  <...> darbą, kuris leis man turėti nedidelę erdvę užmigti ir pa-
busti, leis pavalgyti, aš pasiliksiu.“ (Vln-4M)



3.
Ne ES piliečių integracijos 
galimybės savivaldybėje: 

paslaugų, paslaugų infrastruktūros 
ir miesto atvirumo vertinimas
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3.1 Migracijos situacija savivaldybėje ir užsieniečių 
integracijos aktualumas
Šioje ataskaitos dalyje, remiantis kokybinių ekspertinių interviu ir anoniminės anketinės apklausos, skirtos sa-
vivaldybių skyrių30 ir savivaldybei pavaldžių įstaigų atstovams31, duomenimis, aptariamos ne ES piliečių inte-
gracijos galimybės Vilniaus mieste.

Kaip aptarta pirmoje ataskaitos dalyje, per pastaruosius penkerius metus užsieniečių, deklaravusių gyvena-
mąją vietą Vilniaus mieste, skaičius išaugo trečdaliu. Vilniaus miestas, kaip šalies sostinė, yra patrauklus ir na-
tūraliai pritraukiantis daugiausia užsienio šalių piliečių Lietuvoje. 2020 metų pradžioje užsienio šalių piliečiai, 
gyvenantys Vilniaus mieste, sudarė 29 proc. visų šalyje gyvenančių užsieniečių.

„<...> galim pradėti nuo to, kad Vilnius yra tas traukos centras tiek dėl darbų, tiek mokymosi įstaigų, tiek visų kitų 
sektorių, ta prasme pirmaujantis, ir investicijos visos vis tiek į Vilnių keliauja <…>.“ (Vln-EKSP-4)

Tyrimo dalyviai, paprašyti pasidalyti įžvalgomis, kokias migracijos tendencijas pastebi Vilniaus mieste, įvardi-
jo nuolat augantį užsieniečių, kurie nusprendžia gyventi Vilniaus mieste, skaičių. Nors ekspertai kalbinti prieš 
politinę krizę Baltarusijoje, jau tada įžvelgė, kad imigrantų iš Baltarusijos skaičius gali augti, taip pat minė-
jo apie nemažėjančius atvykstančiųjų iš Ukrainos srautus. O su prieglobsčio gavėjais dirbantis ekspertas (-ė) 
pastebėjo, kad anksčiau tarp prieglobsčio gavėjų dominavusius Sirijos Arabų Respublikos piliečius pastaruoju 
metu keičia prieglobsčio gavėjai iš Tadžikistano. Ekspertai augančius migrantų srautus buvo linkę sieti su sti-
prėjančia šalies ekonomine situacija, gerėjančiomis sąlygomis integruotis prieglobsčio gavėjams, taip pat po 
truputį didėjančiu institucijų prisitaikymu aptarnaujant užsienio šalių piliečius.

„<...> įžvelgiam ir manom, kad bus banga Baltarusijos piliečių, <…> naujienos sako viena, kad ten sienos užsidaro, neužsi-
daro, bet jų tikrai yra, jau tai galima vertinti vien dėl Akropolio aikštelės esančios baltarusių numerių. <…> Taip pat Ukrai-
na atvažiuoja iki šiol, bet aš manau, kad tai yra labiau tokie darbo imigrantai į mūsų pusę. Užsienio šalių, tie, kurie savo 
noru, tai aš įžvelgiu, kad tai yra dažniausiai arba potencialūs kažkokie tai iš verslo sektoriaus, arba studentai, nes kažkaip 
tai Vilniuje ir apskritai Lietuvos ta švietimo sistema yra vertinama, tai manau, kad studentų atvyksta.“ (Vln-EKSP-4)

„Dėl šalių – tuo metu buvo daugiausiai sirai, buvo perkėlimai iš Sirijos, iš Turkijos stovyklų sirų žmonių, šiuo metu 
sirų atvykstančių mažėja, ryškiai daugėja Tadžikistano piliečių, politinių, būtent, pabėgėlių, taip pat daugėja naujų 
valstybių, kaip, pavyzdžiui, iraniečių padaugėjo, iš jų požiūrio gal galim suprasti, kad situacija kažkiek gerėja Lie-
tuvoje, gyvenimas užsieniečiams pabėgėliams tiek iš vienos pusės ekonomiškai (išmokos padidėjusios), bet ir šiaip, 
šiek tiek mūsų institucijos, šiek tiek prisitaikė, tikrai nepakankamai dar, dar toli, yra kur tobulėti, bet tam tikrų 
pasikeitimų įvyko ir šiek tiek labiau sugebame vykdyti tą integraciją kaip šalis, kaip Vilniaus miestas.“ (Vln-EKSP-1)

Anoniminėje apklausoje dalyvavusių savivaldybės skyrių atstovų nuomone, didžiausias dėmesys turi būti ski-
riamas ne ES piliečių integracijos į darbo rinką klausimams. Ją, kaip svarbiausią sritį, išskyrė 5 iš 7 savivaldy-
bės atstovai. Likę 2 savivaldybės skyrių atstovai kaip prioritetą įvardijo socialines paslaugas ir būstą. Kaip 
kitas svarbias sritis atstovai išskyrė sveikatos priežiūros paslaugas ir švietimą. Mažiausiai svarbiomis integra-
cijos sritimis buvo pasirinktos kultūra ir lygios galimybės.

30  Per apklausą, skirtą savivaldybių skyrių atstovams, buvo klausiama apie savivaldybės ir savivaldybės įstaigų teikiamas paslaugas, jų priei-
namumą ne ES šalių piliečiams ir ne ES šalių piliečių poreikius. Vilniaus miesto savivaldybėje šią apklausą užpildė 7 savivaldybės skyrių atstovai, 
atsakingi arba iš dalies atsakingi už švietimą, socialines paslaugas ir būstą, sveikatos priežiūros paslaugas, lygias galimybes ir kultūrą. Į klausi-
mus apie švietimą ir socialines paslaugas atsakė po 2 savivaldybės skyrių atstovus. Savivaldybėje nebuvo atsakyta į klausimus apie darbo rin-
kos situaciją dėl atsakomybių pasidalijimo su Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.
31  Per apklausą, skirtą savivaldybei pavaldžių įstaigų atstovams, buvo klausiama apie konkrečių įstaigų teikiamas paslaugas, paslaugų ir 
informacijos apie jas prieinamumą ne ES šalių piliečiams ir ne ES šalių piliečių poreikius. Ją Vilniaus miesto savivaldybėje užpildė 143 skirtin-
gų įstaigų atstovai: 98, atstovaujantys švietimo įstaigoms (iš jų 5 atsakė tik į bendrų, tai yra visiems įstaigų atstovams, skirtų klausimų dalį), 
11, atstovaujantys sveikatos priežiūros įstaigoms (iš jų 3 atsakė tik į bendrų klausimų dalį), 15, atstovaujantys kultūros įstaigoms (iš jų 1 atsa-
kė tik į bendrų klausimų dalį), ir 19, atstovaujantys socialinių paslaugų įstaigoms (iš jų 2 atsakė tik į bendrų klausimų dalį). 
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3.2 Paslaugų planavimas ir prieinamumas ne ES piliečiams
Anoniminės anketinės apklausos duomenys rodo, kad visi 7 tyrime dalyvavę savivaldybės skyrių atstovai su-
tinka arba visiškai sutinka su teiginiu, kad planuojant paslaugas savivaldybės gyventojams svarbu įvertinti 
specifinius ne ES šalių piliečių poreikius.32

69 iš 143 (apie 48 proc.) savivaldybei pavaldžių įstaigų atstovų nei sutiko, nei nesutiko su teiginiu, kad jų ats-
tovaujamose įstaigose planuojant paslaugas atsižvelgiama į ne ES šalių piliečių poreikius33. 47 atstovai (apie 
33 proc.) su teiginiu sutiko arba visiškai sutiko, 27 (apie 19 proc.) nesutiko arbai visiškai nesutiko.34 (žr. 1 grafiką).

GRAFIKAS NR. 1:
AR SUTINKATE SU TEIGINIU, KAD JŪSŲ ATSTOVAUJAMAI ĮSTAIGAI PLANUOJANT PASLAUGAS GYVENTOJAMS ATSIŽVELGIAMA Į NE 
ES ŠALIŲ PILIEČIŲ POREIKIUS? (PROC., N=143)
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Kokybinis tyrimas Vilniaus miesto savivaldybėje atskleidžia, kad planuojant įvairias paslaugas miesto gyven-
tojams ne ES piliečių klausimas atskirai nesvarstomas, o įtraukiamas į bendrą dienotvarkę. Kalbintas (-a) Vil-
niaus miesto savivaldybės administracijos atstovas (-ė) įvardijo, kad kiekvienais metais atliekamas paslaugų 
kokybės vertinimas ir išsiaiškinama, kokių paslaugų poreikis egzistuoja.

„Kiekvienais metais yra rengiami kaip tokie strateginiai planai, tai yra derinami tarp skirtingų skyrių, nes kie-
kvienas skyrius atitinkamai turi savo kuruojamą sritį, yra vadovaujamasi įstatymais, ta prasme, kad atliekamas 
paslaugų kokybės vertinimas <…> išsiaiškinimas poreikio, ko trūksta ir panašiai, nes realiai visos paslaugos yra 
organizuojamos įstatymų pagrindu.“ (Vln-EKSP-4)

Patikslinus klausimą, ar kalbant apie savivaldybės ir jai pavaldžių institucijų teikiamų paslaugų planavimą at-
sižvelgiama ir į užsieniečių poreikius, buvo patikinta, kad savivaldybė skatina lygybės principo taikymą pla-
nuojant ir teikiant įvairaus pobūdžio paslaugas savivaldybėje ir jai pavaldžiose įstaigose.

„<…> taip, yra atsižvelgiama. <…> administracijos direktorius pasirašė Lygybės chartijos [Įvairovės chartijos – 
aut. past.] <…> susitarimą, tai realiai skatina, ta prasme, jau parodo, kad savivaldybei nėra vienodai ir tai skatina 
įmones, tiek savivaldybės ir visas kitas bendradarbiaujančias institucijas, atkreipti į tai dėmesį, nes ten kalba apie 
visą lygybę. Tai realiai ir įmonėse mūsų 30 tūkst. maždaug žmonių dirba, pagal statistiką žiūrėjau, tai vien tai 
parodo, kad atsiranda supratimas, kad visko to reikia.“ (Vln-EKSP-4)

32  Pavyzdžiui, informacijos ir paslaugų prieinamumą lietuvių kalba nekalbantiems asmenims; poreikius, susijusius su šių asmenų teisine pa-
dėtimi ir dokumentų tvarkymu; religines teises ir kt.
33  Iš jų 50 atstovauja švietimo, 8 - socialines paslaugas teikiančioms įstaigoms, 4 - sveikatos priežiūros, 7 - kultūros įstaigoms. 
34  22 respondentai su teiginiu nesutiko (15 atstovauja švietimo, 4 - socialines paslaugas teikiančioms įstaigoms, 3 - sveikatos priežiūros įs-
taigoms), 5 visiškai nesutiko (4 atstovauja švietimo, 1 - socialines paslaugas teikiančiai įstaigai), 43 sutiko (25 atstovauja švietimo, 6 - socia-
lines paslaugas teikiančioms įstaigoms, 4 - sveikatos priežiūros, 8 - kultūros įstaigoms) ir 4 visiškai sutiko (4 švietimo įstaigų atstovai).
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Savivaldybės administracijos atstovas akcentavo, kad paslaugos teikiamos vienodai visiems miesto gyven-
tojams, o paslaugų prieinamumą užsieniečiams garantuoja tiek savivaldybei pavaldžios įstaigos, tiek mieste 
veikiančios NVO.

„Bendra tvarka ir poreikiai, tai mes į <…> užsienietį <…>, jeigu yra leidimas gyventi arba kiti atitinkami dokumentai, 
leidžiantys jam būti šioje teritorijoje, tai jis tiesiog yra įvardinamas kaip Vilniaus miesto gyventojas. Ir visos absoliučiai 
paslaugos yra teikiamos kaip ir bet kuriam kitam Vilniaus miesto savivaldybės gyventojui.“ (Vln-EKSP-4)

„Visos absoliučiai paslaugos, tiek irgi kaip ir visiems vilniečiams, yra prieinamos. Susisiekiau su Vilniaus miesto 
krizių centru ir jie irgi patikino, kad jeigu, pavyzdžiui, būtų smurto protrūkis kažkoks tai, tai jeigu dokumentai 
nėra tvarkoj iki septynių parų laikinas tas apgyvendinimas būtų užtikrintas, jeigu viskas tvarkoj, būtų galimybė ir 
ilgesniam laikotarpiui pabūti centre, kur yra teikiama visa, teisinė, psichologinė, socialinės, visos absoliučiai pa-
galbos. Taip pat kiek žinau, Vilniuje veikiantys yra ir NVO, kurie yra labai stipriai pasikaustę specialistų atžvilgiu, 
kurie irgi galėtų suteikti tą pačią pagalbą.“ (Vln-EKSP-4)

Tokią savivaldybės administracijos išsakytą poziciją patvirtina ir kiekybinės apklausos duomenys. Dauguma 
(apie 80 proc.)35 respondentų, atstovaujančių savivaldybei pavaldžioms įstaigoms, sutiko arba visiškai sutiko 
su teiginiu, kad jų atstovaujamose įstaigose užtikrinama, jog teikiant paslaugas gyventojai gautų tokios pat 
kokybės aptarnavimą, nesvarbu, kokia jų etninė kilmė, religija ar kt. Su teiginiu nei sutiko, nei nesutiko 21 at-
stovas (apie 15 proc.). Tik 7 atstovai (apie 5 proc.) nesutiko arba visiškai nesutiko36. 

Vis tik, kaip aptariama kitame ataskaitos skyriuje (žr. sk. 3.5), kyla abejonių, kaip šie lygybės ir nediskrimina-
vimo principai yra įgyvendinami praktiškai. 

Be to, kaip bus plačiau aptariama kitame šios ataskaitos skyriuje (žr. sk. 3.3), tik ketvirtadalis (apie 26 proc.) savivaldy-
bei pavaldžių įstaigų atstovų sutiko arba visiškai sutiko su teiginiu, kad jų atstovaujamos įstaigos infrastruktūra yra pri-
taikyta lietuvių kalba nekalbantiems užsienio šalių piliečiams. Kiek daugiau nei trečdalis (apie 39 proc.) švietimo įstaigų 
atstovų ir tik 1 iš 8 sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių įstaigų atstovų sutiko arba visiškai sutiko su teiginiu, kad jų 
atstovaujamose įstaigose teikiant paslaugas atsižvelgiama į ne ES šalių piliečių religines teises37.

Tyrime dalyvavę NVO atstovai taip pat pastebi, kad ne visos įstaigos yra atviros ir pasiruošusios tinkamai ap-
tarnauti specifinių poreikių turinčius užsienio šalių piliečius:

„<…> nuolat girdime neigiamų atsiliepimų apie tai, kokios yra neprieinamos, mažai prieinamos paslaugos. Tai 
čia turbūt būtų sudėtinga skirti NVO arba savivaldybės, bet būstas, darbas, pagalba ieškant, medicininės ypač 
paslaugos, viskas. Tiesiog tai yra, kiek aš esu girdėjus, tai, kad yra tiesiog per mažai prieinama.“ (Vln-EKSP-2)

Kaip pastebi savivaldybės administracijos atstovas , užsieniečiai dažniausiai kreipiasi į įstaigas ne vieni, o tar-
pininkaujant NVO atstovams:

„Tai realiai ten užsieniečiai ateina dažniausiai su NVO atstovais kažkokiais tai. Jau asmuo arba lietuviškai kal-
bantis, arba yra, nežinau kaip čia, tarpininko paprašoma, kad būtų kartu vertėjas.“ (Vln-EKSP-4)

Tai, kad būtų atsižvelgiama į skirtingus užsienio šalių piliečių poreikius, svarbus strateginis savivaldybės po-
žiūris į užsieniečių integraciją, kryptingas paslaugų pritaikymo užsieniečių poreikiams planavimas ir šių pas-
laugų finansavimo užtikrinimas. Savivaldybės administracijos atstovas (-ė) neišskyrė, kad savivaldybės biu-
džete būtų atskirai numatytas priemonių, susijusių su užsieniečių integracija, finansavimas. 

35  Arba 115 iš 143 įstaigų atstovų, iš jų 72 su teiginiu sutiko, 43 visiškai sutiko. 
36  5 respondentai su teiginiu visiškai nesutiko, 2 nesutiko. 
37  Pavyzdžiui, skirtingų religijų asmenys turi galimybę gauti sielovados paslaugas; tiekiamas maistas, atitinkantis religines normas (Cha-
lal); suteikiama galimybė, kad asmuo būtų aptarnaujamas tos paties lyties darbuotojo (pvz., kalbant apie musulmones moteris).
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„<...> mes kaip savivaldybė pagal tą patį, kur yra socialinių paslaugų planas ir tie visi strateginiai mūsų planai, tai 
atitinkamai tom kiekvienom priemonėm yra paskaičiuojami finansai kiek reikia. Mes kaip vadiname tie asigna-
vimo valdytojai, tie skyriai tai aišku prašo maksimalių dotacijų, kokios tiktais yra įmanomos, bet gaunam tiek, 
kiek gaunam, nes yra vis tiek proporcionaliai paskirstoma. Ir pagal turimą jau biudžetą, tas, kuris tvirtinamas 
tarybos, mes jau tada realiai galim pasimatuoti ir įgyvendinti priemones.“ (Vln-EKSP-4)

Savivaldybė skiria finansavimą įvairių sričių projektinėms veikloms įgyvendinti, tarp jų tarpkultūriniam di-
alogui skatinti. Tačiau reikėtų akcentuoti, kad tokios veiklos yra fragmentinės ir neužtikrinamas jų tęstinu-
mas. Taip pat vienas NVO atstovas atkreipė dėmesį, kad gauti finansavimą veikloms, susijusioms su užsie-
niečių integracija, gali sukliudyti ir savivaldybės atstovų, atliekančių tinkamų finansuoti projektų vertinimą, 
nuostatos.

„<...> netgi tokiu level‘iu kaip sakykim ekspertai, kurie nėra programos, skirtų dirbti su trečiom šalim, bet sa-
kykime aplikuojant į Kultūros tarybą ar Vilniaus savivaldybę, tai nėra pakankamai žinių, informacijos ir visada 
yra rizika susidurti su ekspertais, kurie bus neigiamai nusistatę arba kvestionuos poreikį, ar tikrai čia reikia tos 
integracijos per daug. Tai lemia paskui viską: ir finansavimą, ir galimybes.“ (Vln-EKSP-2)

Kad būtų tinkamai atsižvelgiama į užsieniečių, gyvenančių savivaldybėje, poreikius ir siekiant užtikrinti priei-
namumą prie jiems reikalingų paslaugų, svarbu tinkamai atstovauti šiems žmonėms savivaldybės lygmeniu. 
Kaip atskleidžia kokybinis tyrimas, patys užsieniečiai tiesiogiai neįtraukiami į konsultavimo ir sprendimų priė-
mimo procesus, nors kalbinti NVO atstovai akcentavo, kad jų į(si)traukimas būtų labai svarbus:

„<...> kiltų kažkokia atsakomybė, atsakomybės jausmas.“ (Vln-EKSP-1)

„<...> mes kažkaip labai <…> tose kritinėse situacijose murdomės ir turbūt mes tiesiog nedaeinam iki to kito, <…> 
ne bazinių poreikių, aišku, labai svarbių teisių. Tai nei kada turėjom, nei kada apie tai kalbėjom, nei mes apie tai 
apskritai kalbam, koks va tas atstovavimas, kaip tu gali tame dalyvauti valdyme ir panašiai.“ (Vln-EKSP-3)

Savivaldybės administracijos atstovas teigė, kad į paslaugų planavimą įtraukiama ir miesto bendruomenė 
bei jame veiklą vykdančios NVO.

„Į visų paslaugų planavimą yra įtraukiama ir bendruomenė, ir nevyriausybinės organizacijos, tie planai yra tal-
pinami interneto svetainėje viešai, būna netgi susitikimai organizuojami. Nes mes būdami administracijoj, mes 
esame toliau žmogaus ir tą žmogų reikia išgirsti, tai yra tariamasi tiek su institucijomis, kurios teikia tas paslau-
gas, ir su NVO, ir su bendruomene. Taip, derinama.“ (Vln-EKSP-4)

Vis tik kalbant apie konkretų užsieniečių integracijos klausimą, tyrime dalyvavusių NVO atstovai teigė, kad jie 
į paslaugų planavimo procesą neįtraukiami, o bendradarbiavimas su savivaldybe paprastai vyksta jų, o ne sa-
vivaldybės iniciatyva.

„O dabar apie tą patį dalyvavimą savivaldoj kažkaip tuos klausimus keliant, tai aš gal taip pasakysiu, kad kadangi 
va ta visa sistema susidėlioja tokiu vertikalės principu, tai ir iniciatyva dažniausiai būna mūsų pusėje. <…> O kad 
tame būtų kažkoks ten sisteminis vis į kažkokius įtrauktas klausimas ar ten mes būtumėm kviečiami, tai tikrai 
nėra. Ir aš tai manau, kad čia vis tiek susiję su ta istoriškai susiklosčiusia sistema, tuo vertikalės principu. Tai jo, 
kažkaip taip, nes savivaldybėj, ir Vilniuj aš galvoju, nebent kažkokia tema, ten kažkoks savivaldybėj renginys. Dar 
būna tokių PPC inicijuotų, pavyzdžiui, ten užimtumo klausimais, tai buvo ten užimtumo tarnybos ir Vilniaus, ir 
Kauno, ir gal Jonavos, ir va tada jau ir mes irgi prisijungėm, ir tada mes ten jau iš savo pusės kaip matom, kaip jie 
mato ir taip toliau. Tai vat iniciatyva dažniausiai va tokiu būdu atsiranda.“ (Vln-EKSP-3)
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NVO atstovai teigia manantys, kad sisteminis bendradarbiavimas su savivaldybe yra svarbus, kad tiek savi-
valdybė, tiek NVO būtų informuoti apie iškylančias problemas, priimtus sprendimus ir keltų klausimus, kokių 
pokyčių reikia užsieniečių integracijos srityje.

„Aš tai manau, kad taip, nes dėl kai kurių dalykų, aišku, tu turi tą galimybę ir parašyti ir ten kokį vieną kitą raštą, 
čia ne problema ir tuos raštus rašyt. Bet man atrodo, tam bendram kontekstui suprasti ten tuos iššūkius arba 
kartais gali būti ir taip, kad mūsų, pavyzdžiui, kažkokia informacija nepasiekia arba mes jos neradom, arba dar 
kas nors, ką ten, pavyzdžiui, savivaldybė: „o tai čia puikiausiai veikia tas arba puikiausiai veikia anas“. <…> aš 
tai manau, kad tokie reguliarūs [susitikimai – aut. past.], tai tikrai jie būtų vertingi, tiesiog apsikeist kažkokia 
informacija ir matyti tuos žmones kaip va ta gyventojų irgi tam tikra dalim, kurie gali turėti kažkokių specifinių 
dar dalykų.“ (Vln-EKSP-3)

Ribotą NVO įtraukimą planuojant paslaugas, šių paslaugų prieinamumą ir pritaikomumą prie ne ES piliečių 
poreikių taip pat liudija ir anketinės apklausos duomenys, kurie atskleidžia, kad integracijos paslaugas ne ES 
šalių piliečiams teikiančių NVO, ne ES šalių piliečių organizacijų ar bendruomenių įtraukimas į savivaldybės 
paslaugų gyventojams planavimą priklauso nuo srities. Dauguma (4 iš 7) savivaldybės skyrių atstovų įvardi-
jo, kad tokios bendruomenės ar organizacijos yra įtraukiamos bent kartais. Vieno respondento teigimu, tokios 
organizacijos ar bendruomenės neįtraukiamos į planavimo procesą; kitas respondentas pažymėjo, kad minė-
tos bendruomenės ar organizacijos įtraukiamos dažnai. Dar vienas respondentas atsakė, kad jo atstovauja-
moje srityje „tokių NVO nėra“ (Vln-SAV-7).38 39

Didžioji dalis savivaldybei pavaldžių įstaigų atstovų (apie 80 proc. ugdymo įstaigų40; apie 88 proc. sveikatos 
priežiūros įstaigų41; apie 79 proc. kultūros įstaigų42 ir apie 65 proc. socialines paslaugas teikiančių įstaigų43) pa-
žymėjo, kad planuojant veiklas nėra konsultuojamasi su integracijos paslaugas ne ES piliečiams teikiančiomis 
NVO, ne ES piliečių organizacijomis ar bendruomenėmis.

38  Anonimines anketas pildžiusių asmenų kodai buvo sudaryti pagal savivaldybę, kurią respondentas(-ė) atstovauja bei tai, ar asmuo yra 
savivaldybės atstovas (Vln-SAV-x) ar savivaldybei pavaldžios įstaigos atstovas (Vln-ĮST-x).
39  Sritys neįvardijamos siekiant užtikrinti respondentų konfidencialumą.
40  Dauguma ugdymo įstaigų atstovų (74 iš 93 į klausimus apie švietimą atsakiusių apklausos dalyvių) pažymėjo, kad jų atstovaujamose įs-
taigose planuojant veiklas nėra konsultuojamasi su integracijos paslaugas ne ES piliečiams teikiančiomis NVO, ne ES piliečių organizacijo-
mis ar bendruomenėmis. Tik 9 atstovų teigimu, su minėtomis organizacijomis ar bendruomenėmis konsultuojamasi. Dar 9 atstovai įrašė, 
kad tai neaktualu / nėra poreikio.
41  7 iš 8 sveikatos priežiūros paslaugų įstaigos atstovų, atsakiusių į klausimus, skirtus išskirtinai sveikatos priežiūros įstaigų atstovams, pa-
žymėjo, kad įstaiga, planuodama savo veiklas, nesikonsultuoja su integracijos paslaugas ne ES piliečiams teikiančiomis NVO, ne ES piliečių 
organizacijomis ar bendruomenėmis. Dar vienas atstovas pažymėjo, kad tokios informacijos neturi, bet greičiausiai jo atstovaujama įstaiga 
taip pat nesikonsultuoja su minėtomis organizacijomis ar bendruomenėmis.
42  11 iš 14 respondentų įvardijo, kad jų atstovaujamos įstaigos, planuodamos savo veiklas, nesikonsultuoja su integracijos paslaugas ne ES 
piliečiams teikiančiomis NVO, ne ES piliečių organizacijomis ar bendruomenėmis. Tik 3 atstovai pažymėjo, kad tokios konsultacijos vyksta.
43  11 iš 17 į klausimą atsakiusių socialines paslaugas teikiančių įstaigos atstovų pažymėjo, kad įstaiga, planuodama savo veiklas, nesikonsul-
tuoja su integracijos paslaugas ne ES piliečiams teikiančiomis NVO, ne ES piliečių organizacijomis ar bendruomenėmis. Tik 5 atstovai įvardi-
jo, kad tokios konsultacijos vyksta. 1 atstovas patikslino, kad konsultacijos vyksta / gali vykti esant poreikiui.
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3.3 Paslaugų ir paslaugų infrastruktūros pritaikymas ne ES 
piliečiams
5 iš 7 savivaldybės skyrių darbuotojų sutiko arba visiškai sutiko su teiginiu, kad savivaldybės infrastruktūra 
(interneto puslapis, informacija apie teikiamas paslaugas ir pan.) yra pritaikyta lietuvių kalba nekalbantiems 
užsienio šalių piliečiams. Po 1 atstovą su teiginiu nesutiko ir visiškai nesutiko. 

Kiek daugiau nei pusė (74 iš 143) savivaldybei pavaldžių įstaigų atstovų nei sutiko, nei nesutiko su teiginiu, kad 
jų atstovaujamos įstaigos infrastruktūra yra pritaikyta lietuvių kalba nekalbantiems užsienio šalių piliečiams. 
Apie ketvirtadalį respondentų (apie 26 proc.) su teiginiu sutiko arba visiškai sutiko, o daugiau nei penktadalis 
(apie 22 proc.) su teiginiu visiškai nesutiko arba nesutiko (žr. 2 grafiką).

GRAFIKAS NR. 2:
ATSAKYMŲ Į KLAUSIMĄ „AR SUTINKATE SU TEIGINIU, KAD ĮSTAIGOS INFRASTRUKTŪRA YRA PRITAIKYTA LIETUVIŲ KALBA NEKAL-
BANTIEMS UŽSIENIO ŠALIŲ PILIEČIAMS?“ PASISKIRSTYMAS (N = 143)
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Kokybinio tyrimo duomenys taip pat atskleidžia, kad savivaldybės infrastruktūra nėra pakankamai pritaikyta 
užsienio šalių piliečiams, ypač negebantiems susikalbėti lietuviškai. Visų pirma, savivaldybėje nėra žmogaus, 
kuris būtų tiesiogiai atsakingas už informacijos / konsultacijų teikimą užsieniečiams. Vis tik reikėtų pažymėti, 
kad informacijos skyriuje dirbantys tarnautojai gali suteikti bendrą informaciją, o susidūrus su labiau proble-
miniais klausimais pasitelkiama kitų specialistų pagalba, gali būti kviečiamas ir vertėjas.

„Mes tokią mažą apklausą pasidarėm pas save kaip yra su užsieniečiais. <…> Mūsų informacijos skyrius, kuris 
pirmam aukšte čia yra, tai mes su jais sušnekėjom, sakė, jeigu bendros informacijos, galim suteikti. Jeigu kažkas 
yra to sudėtingesnio, kažką tai spręsti reikia, tada yra prašoma kolegų pagalbos, mes turim tokį ryšių, užsienio 
reikalų tokį kaip skyriuką ir jie turi galimybę, jeigu pas save tarp darbuotojų nėra ta kalba kalbančio asmens, tai 
yra tiesiog paskiriamas laikas ir reikalingos kalbos vertėjas yra pakviečiamas į susitikimą. <...> įvairios [kalbos – 
aut. past.], pagal poreikį. Aišku, gal užtruktų dieną, dvi surandant tą asmenį, nes vis tiek vertėjų, ypač tų retesnių 
kalbų, yra trūkumas, bet jie sugebėtų tai padaryti.“ (Vln-EKSP-4)

Tai, kad savivaldybė turi galimybių suteikti informaciją ne tik lietuvių kalba, patvirtina ir anketinės apklausos 
duomenys. Apklausoje dalyvavę 6 iš 7 savivaldybės skyrių atstovai įvardijo, kad savivaldybėje dirba asmenys, 
galintys suteikti informaciją užsienio kalbomis. 1 respondento teigimu, savivaldybėje yra galimybė gauti ver-
tėjo paslaugas. Nė vienas respondentas neįvardijo, kad informacija prieinama tik lietuvių kalba.

Paklausti apie kalbas, kuriomis darbuotojai gali suteikti informaciją, visi 7 respondentai įvardijo anglų, rusų ir 
lenkų kalbas. 1 atstovo teigimu, informacija gali būti teikiama ir vokiečių kalba, dar 1 asmuo įrašė, kad esant 
poreikiui ieškomas vertėjas44. 

44  Buvo galimas daugiau nei vienas atsakymas. 
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Dauguma (apie 85 proc.) savivaldybei pavaldžių įstaigų atstovų taip pat tvirtino45, kad jų atstovaujamose įs-
taigose dirba asmenys, galintys suteikti informaciją užsienio kalbomis. 10 respondentų pažymėjo, kad užsie-
nio šalių piliečiai, nekalbantys lietuviškai, turi galimybę gauti vertėjo paslaugas (apie 7 proc.)46. Apie 13 proc. 
atstovų taip pat pripažino47, kad informacija prieinama tik lietuvių kalba48.

Daugiausia apklausą pildžiusių įstaigų atstovų pažymėjo, kad įstaigose dirbantys asmenys gali suteikti infor-
maciją rusų kalba (apie 94 proc.) ir anglų kalba (apie 85 proc). Apie 68 proc. įstaigų atstovų taip pat įvardijo 
lenkų kalbą, apie 13 proc. – vokiečių kalbą. Rečiau, bet taip pat pakartotinai minimos buvo prancūzų, italų, is-
panų ir ukrainiečių kalbos.

Kaip jau aptarta ankstesnėse ataskaitos dalyse (žr. sk. 2.4 ir 2.6.2), dažniausias informacijos šaltinis apie įvai-
rias paslaugas ne ES šalių piliečiams yra artimas socialinių ryšių ratas. Vilniaus mieste reikiama informacija 
taip pat dažnai gaunama iš universiteto, į kurį atvykstama studijuoti, rečiau dėl informavimo kreipiamasi į 
NVO, kuruojančias ne ES šalių piliečių integraciją. Tačiau, kaip aptarta ankstesnėje ataskaitos dalyje, užsie-
niečiai paprastai informacijos ieško savarankiškai (dažnai per socialiniuose tinkluose užsieniečius vienijančias 
grupes) ir tik vėliau kreipiasi į kitus informacijos šaltinius.

NVO atstovai tikino, kad informacija apie jų teikiamas paslaugas yra plačiai prieinama – informaciniai lanks-
tinukai dalijami tiek Pabėgėlių priėmimo centre, tiek Migracijos skyriuje, universitetuose ir įvairias paslaugas 
teikiančiose įstaigose, taip pat bendradarbiaujant su kitomis šioje srityje dirbančiomis NVO ar tiesiogiai per 
tikslinę grupę.

„<...> mes bendradarbiaujam labai su daugeliu įstaigų, su universitetais, su migracijos tarnybom ir taip toliau, 
kur yra teikiami ir lankstinukai, ir skrajutės, ir nuolat primenama apie tai, kad mūsų ta veikla veikia. <…> tikrai 
stengiamės, kad maksimaliai ta informacijos sklaida būtų. Jo, tai daug įvairių yra taikoma priemonių, kad pasiek-
ti tuos žmones.“ (Vln-EKSP-3)

„<...> su kai kuriais žmonėmis turime užmezgę tam tikrą tiesioginį kontaktą, tai mes tarkim ta informacija kar-
tais tiesiogiai dalinamės su tikslinėmis grupėmis, žmonėmis. <…> Ir tada jau apie tai, ką mes darome, tai jau yra 
atskiri komunikacijos kanalai, kurie yra skirti labiau ne tai grupei, o mūsų partnerių tinklui, visuomenei, tai čia 
kiti yra. Bet jo, šitai grupei man atrodo pagrindiniai šitie: socialinė medija, tiesioginiai kontaktai ir institucijos, 
taip pat institucijos tinklas čia, „Caritas“, „Kryžius“, pas juos informaciją kabo.“ (Vln-EKSP-2)

Vis tik reikėtų pastebėti, kad informaciją lengviau gali gauti prieglobsčio gavėjai, kurie yra tikslinė NVO pas-
laugų gavėjų grupė. O kitais pagrindais atvykę užsieniečiai turi patys įdėti pastangų, kad rastų informacijos 
apie NVO teikiamas paslaugas: 

„Nesu tikrai mačius, kad savivaldybė pati paskatintų kreiptis, žinau, kad migracijos departametas žino ir kontak-
tas užmegztas ir tiesiai nurodo ir paskatina kreiptis į mus, daugiau... Na, nebent internete kažkaip, žmonės patys 
išgirsta ir tada jau ieškodami konkrečiai su intencija susiranda informaciją.“ (Vln-EKSP-1)

Kalbant apie valstybinių ir savivaldybei pavaldžių įstaigų teikiamas paslaugas, tyrimas atskleidžia informaci-
jos apie šias paslaugas, jų teikimo tvarką ir prieinamumą užsienio šalių piliečiams trūkumą.

45  Iš jų 78 atstovauja švietimo, 19 - socialines paslaugas teikiančioms įstaigoms, 10 - sveikatos priežiūros, 15 - kultūros įstaigoms.
46  Iš jų 6 atstovauja švietimo, 2 - socialines paslaugas teikiančioms įstaigoms, 2 - kultūros įstaigoms.
47  Iš jų 18 atstovauja švietimo, 1 - sveikatos priežiūros įstaigai.
48  Buvo galimas daugiau nei vienas atsakymas (dalis atstovų pažymėjo, kad informaciją gali teikti darbuotojai užsienio kalbomis, bet taip 
pat yra galimybė gauti vertėjo paslaugas).
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„Bet realiai, aš nežinau kokiais būdais, bet jie ar internetu, ar bendruomene, ar kažkokiu tai kitu būdu, jie susi-
randa arba organizaciją dažniausiai, arba vienas kitam padeda. Nežinau kokiu būdu jie susikontaktuoja, bet jie 
tą pagalbą susiranda. Nes jeigu motyvuotas, jam reikia, tada jis tikrai savarankiškai geba tai padaryti. Nežinau 
kokiu būdu, tikrai nežinau.“ (Vln-EKSP-4)

„Tiek informacijos trūkumas irgi, kur ne visada žino, kur tarkim galbūt ir gauti tą informaciją, apie tas instituci-
jas galbūt net ir nežino.“ (Vln-EKSP-2)

Ekspertai taip pat akcentuoja, kad informacija apie paslaugas neprieinama lietuvių kalba nekalbantiems 
asmenims.

„Taip pat trūksta informacijos anglų kalba - einant į polikliniką, gaunant kokią nors paslaugą. Jei visos instituci-
jos turėtų puslapį anglų ir rusų kalbomis, ir turėtų specialistą gebantį aptarnauti šiomis kalbomis, tas jau būtų 
didelis žingsnis.“ (Vln-EKSP-7)

Tai, kad nėra pakankamai informacijos apie paslaugas kitomis kalbomis, patvirtina ir kiekybinio tyrimo rezul-
tatai. Į klausimą, kaip įstaigos interneto puslapis yra pritaikytas asmenims, nekalbantiems lietuviškai, daugiau 
nei pusė (apie 59 proc.) atstovų atsakė, kad interneto puslapis nėra pritaikytas asmenims, nekalbantiems lie-
tuviškai. Tik 8 proc. įstaigų atstovų pažymėjo, kad visa interneto puslapio informacija skelbiama užsienio kal-
bomis, apie trečdalis (29 proc.) respondentų įvardijo, kad tik dalis interneto puslapyje įkeliamos informacijos 
skelbiama arba netrukus bus skelbiama užsienio kalbomis. Dviejų įstaigų atstovai įvardijo, kad jų atstovauja-
mos įstaigos neturi interneto puslapio (žr. 3 grafiką).

GRAFIKAS NR. 3:
ATSAKYMŲ Į KLAUSIMĄ „KAIP ĮSTAIGOS INTERNETINIS PUSLAPIS YRA PRITAIKYTAS ASMENIMS, NEKALBANTIEMS LIETUVIŠKAI?“ 
PASISKIRSTYMAS (N = 143).
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Svarbu pastebėti, kad, nors dauguma į miestą gyventi atvykstančių užsieniečių yra Baltarusijos, Ukrainos ir 
Rusijos piliečiai, tik apie 17 proc. tyrime dalyvavusių savivaldybei pavaldžių įstaigų atstovų pažymėjo, jog in-
formacija įstaigų interneto puslapiuose skelbiama rusų kalba49.

49  Atstovų, kurių įstaigų interneto puslapiai skelbia informaciją arba dalį informacijos užsienio kalbomis, buvo paprašyta įvardyti, kokiomis 
kalbomis informacija prieinama. 48 atstovai įvardijo anglų kalbą, 24 – rusų, 14 – lenkų, pavieniais atvejais taip pat minėtos vokiečių, prancū-
zų, baltarusių ir danų kalbos. Iš 24 asmenų, įvardijusių rusų kalbą, 19 atstovauja švietimo, 2 sveikatos priežiūros, 3 kultūros įstaigoms. 
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Savivaldybės interneto puslapis yra iš dalies pritaikytas lietuvių kalba nekalbantiems asmenims. Informacija 
oficialioje savivaldybės svetainėje pateikiama lietuvių, anglų, rusų ir lenkų kalbomis. Atsakydami į klausimą, 
kaip savivaldybės interneto puslapis pritaikytas asmenims, nekalbantiems lietuviškai, dauguma (5) savival-
dybės skyrių atstovų įvardijo, kad užsienio kalbomis skelbiama tik dalis savivaldybės puslapyje įkeliamos infor-
macijos. 2 respondentai teigė, kad visa informacija puslapyje skelbiama ir užsienio kalbomis. Nė vienas iš res-
pondentų nemano, kad interneto puslapis nepritaikytas lietuvių kalba nekalbantiems asmenims.

Paslaugų ir paslaugų infrastruktūros pri(si)taikymas
Toliau šios ataskaitos dalyje, remiantis kiekybinės apklausos rezultatais, plačiau aptariama, kaip paslaugos ir 
paslaugų infrastruktūra pritaikyta savivaldybei pavaldžiose įstaigose, kurios teikia sveikatos priežiūros, soci-
alines, švietimo ir kultūros paslaugas.

3.3.1 Sveikatos priežiūros paslaugos 
Informacijos ir paslaugų prieinamumas
Informaciją apie sveikatos priežiūros paslaugas savivaldybėje gali suteikti savivaldybės darbuotojai, kurie 
geba aptarnauti asmenis užsienio kalbomis. Apklausoje dalyvavęs savivaldybės atstovas nepaminėjo, kad in-
formacija interneto puslapyje, informaciniuose lankstinukuose prieinama keliomis kalbomis arba kad yra ga-
limybė gauti vertėjo paslaugas.

7 iš 8 sveikatos priežiūros įstaigoms atstovaujančių respondentų pažymėjo50, kad jų atstovaujamose sveika-
tos priežiūros įstaigose dirba specialistai, galintys teikti sveikatos priežiūros paslaugas lietuvių kalba nekal-
bantiems ne ES šalių piliečiams užsienio kalba (-omis). Dar 1 atstovas įvardijo, kad yra galimybė gauti vertė-
jo paslaugas. Visų 8 į klausimą atsakiusių atstovų teigimu, jų atstovaujamose sveikatos priežiūros paslaugų 
įstaigose dirba specialistai, galintys lietuvių kalba nekalbančius ne ES šalių piliečius aptarnauti rusų ir anglų 
kalbomis. 7 atstovai taip pat paminėjo lenkų kalbą.

Poreikių įvertinimas planuojant paslaugas
Į klausimą, kaip teikiamos ir organizuojamos sveikatos priežiūros paslaugos ne ES šalių piliečiams, savivaldy-
bės atstovas pažymėjo, kad savivaldybėje visiems gyventojams paslaugos teikiamos vienodai, neišskiriant ne 
ES šalių piliečių ir jų poreikių.

Infrastruktūros pritaikymas
Savivaldybės atstovas internetinėje apklausoje įvardijo, kad savivaldybė yra numačiusi veiksmus, kuriais ne 
ES šalių piliečiai, nekalbantys lietuviškai, būtų nusiųsti pas specialistus savivaldybei pavaldžiose sveikatos 
priežiūros įstaigose, galinčius juos aptarnauti užsienio kalba. Kita vertus, į klausimą, kokie veiksmai yra nu-
matyti, respondentas neatsakė.

Respondentas apklausoje taip pat pažymėjo, kad lietuvių kalba nekalbantys ne ES šalių piliečiai savivaldybė-
je turi galimybę gauti sveikatos priežiūros paslaugas ne lietuvių kalba visose arba bent daugumoje sveikatos 
priežiūros įstaigų, nes jose dirba specialistai, galintys aptarnauti užsienio kalba (-omis).

Tai paliudija ir savivaldybei pavaldžių įstaigų atstovų atsakymai. 6 iš 8 respondentų51 pažymėjo, kad jų atsto-
vaujamose sveikatos priežiūros paslaugų įstaigose numatyti veiksmai, kuriais ne ES šalių piliečiai, nemokan-
tys lietuviškai, būtų nusiųsti pas gydytojus, galinčius juos aptarnauti užsienio kalba.

50  Įstaigų atstovams skirtoje apklausoje dalyvavo 11 sveikatos priežiūros įstaigų atstovų, iš jų 3 užpildė tik bendrus visų įstaigų atstovams 
skirtus klausimus.
51  2 atstovai į klausimą atsakė komentarais: 1 iš atstovaujamų įstaigų nėra tiesiogiai sveikatos priežiūros paslaugas teikianti įstaiga; o kitas 
atstovas įrašė, kad, jo žiniomis, oficialiai tokie veiksmai nenumatyti, tačiau gydytojai ir personalas suteikia paslaugas ne tik lietuvių, bet ir ki-
tomis kalbomis pagal poreikį.
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Atstovavimas planuojant paslaugas
Savivaldybės atstovas apklausoje pažymėjo, kad rengdama ir įgyvendindama sveikatos priežiūros paslaugų 
programas savivaldybė konsultuojasi su integracijos paslaugas ne ES šalių piliečiams teikiančiomis NVO, ne 
ES šalių piliečių organizacijomis ar bendruomenėmis.

Tačiau 7 iš 8 sveikatos priežiūros paslaugų įstaigos atstovų pažymėjo, kad įstaiga, planuodama savo veiklas, 
nesikonsultuoja su integracijos paslaugas ne ES piliečiams teikiančiomis NVO, ne ES piliečių organizacijomis 
ar bendruomenėmis. Dar 1 atstovas pažymėjo, kad tokios informacijos neturi, bet greičiausiai jo atstovauja-
ma įstaiga taip pat nesikonsultuoja su minėtomis organizacijomis ar bendruomenėmis.

Religinės teisės
Savivaldybės atstovas nei sutiko, nei nesutiko su teiginiu, kad savivaldybėje ir jai pavaldžiose įstaigose tei-
kiant paslaugas atsižvelgiama į ne ES šalių piliečių religines teises52. Tokia pati tendencija atsispindi ir savival-
dybei pavaldžių įstaigų atstovų atsakymuose – 6 iš 8 atstovų nei sutiko, nei nesutiko su teiginiu, kad jų atsto-
vaujamose įstaigose teikiant paslaugas atsižvelgiama į ne ES šalių piliečių religines teises53. Po 1 atstovą su 
šiuo teiginiu sutiko ir nesutiko.

3.3.2  Socialinės paslaugos ir būstas
Informacijos ir paslaugų prieinamumas
Paklausti apie informacijos apie paslaugas prieinamumą ne ES šalių piliečiams, abu anoniminėje anketinėje 
apklausoje dalyvavę su socialinių paslaugų ir būsto sritimis susiję savivaldybės atstovai įvardijo, kad informa-
cija apie socialines ir su apgyvendinimu susijusias paslaugas skelbiama interneto puslapyje keliomis kalbo-
mis54. Abu atstovai paminėjo, kad lietuvių kalba nekalbantys ne ES šalių piliečiai turi galimybę gauti sociali-
nes paslaugas anglų, rusų ir lenkų kalbomis. 1 respondentas paminėjo, kad esant poreikiui ieškomas vertėjas.

Savivaldybei pavaldžių įstaigų, dirbančių socialinių paslaugų ir būsto srityse, atstovų55 teigimu, daugelyje įs-
taigų lietuvių kalba nekalbantys ne ES šalių piliečiai turi galimybę gauti socialines paslaugas rusų kalba (15 iš 
17 apklausoje atstovaujamų įstaigų); taip pat anglų (13 įstaigų) ir lenkų (11 įstaigų) bei vokiečių (1 įstaiga) kal-
bomis. Vienas atstovas pripažino, kad jo atstovaujamoje įstaigoje galimybės paslaugas gauti kitomis kalbo-
mis nėra. Vienas iš atstovų taip pat pakomentavo, kad, nors paslaugos gali būti teikiamos užsienio kalbomis, 
vertimas nėra profesionalus.

Poreikių įvertinimas planuojant paslaugas
Į klausimą, kaip teikiamos ir organizuojamos socialinės ir su apgyvendinimu susijusios paslaugos ne ES šalių 
piliečiams, su šia sritimi susiję savivaldybės atstovai atsakė, kad savivaldybėje visiems gyventojams paslau-
gos teikiamos vienodai, neišskiriant ne ES šalių piliečių ir jų poreikių.

Infrastruktūros pritaikymas 
Savivaldybę atstovaujantys respondentai skirtingai atsakė į klausimą, ar savivaldybėje numatyti veiksmai, 
kuriais naujai į miestą atvykę ne ES šalių piliečiai, turintys teisę į socialines ir su apgyvendinimu susijusias pas-
laugas, yra apie šias teises informuojami. 1 atstovas įvardijo, kad tokie veiksmai numatyti: paslaugą užtikrina 
NVO, kai gauna informaciją apie asmenį. Kito atstovo teigimu, tokie veiksmai nenumatyti. Galima interpre-
tuoti, kad šis klausimas paliekamas spręsti NVO sektoriui.

52  Pavyzdžiui, ar skirtingų religijų asmenys turi galimybę gauti sielovados paslaugas; ar tiekiamas maistas, atitinkantis religines normas 
(Chalal); ar suteikiama galimybė, kad asmuo būtų aptarnaujamas tos paties lyties darbuotojo (pvz., kalbant apie musulmones moteris).
53  Taip pat.
54  Vienas iš atstovų taip pat pažymėjo, kad [tokia] informacija skelbiama interneto puslapyje keliomis kalbomis, o antrasis atstovas kaip 
papildomą priemonę pažymėjo galimybę gauti vertėjo paslaugas.
55  Įstaigų atstovams skirtoje apklausoje dalyvavo 19 socialines paslaugas teikiančių įstaigų atstovų, 17 respondentų atsakė į klausimų dalį, 
skirtą išskirtinai socialines paslaugas teikiančių įstaigų atstovams, 2 atstovai užpildė tik bendrus visų įstaigų atstovams skirtus klausimus.
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Atstovavimas planuojant paslaugas
Su socialinėmis paslaugomis ir būstu susiję savivaldybės atstovai apklausoje pažymėjo, kad rengdama ir įgy-
vendindama socialinių paslaugų programas savivaldybė konsultuojasi su integracijos paslaugas ne ES šalių 
piliečiams teikiančiomis NVO, ne ES šalių piliečių organizacijomis ar bendruomenėmis, tačiau tik atvejais, ku-
rie yra tiesiogiai susiję su ne ES šalių piliečiais, gyvenančiais savivaldybėje. Kitais atvejais, kai į pasitarimus 
įtraukiami vietos gyventojai, nėra konsultuojamasi su organizacijomis ar bendruomenėmis, dirbančiomis su 
ne ES šalių piliečiais arba jiems tiesiogiai atstovaujančiomis.

Darbuotojų teisės ir išnaudojimo prevencija
Anoniminėje anketinėje apklausoje dalyvavusių savivaldybės atstovų atsakymai į klausimą, ar savivaldybėje 
numatyti veiksmai, kuriais naujai į savivaldybę gyventi atvykę ne ES šalių piliečiai būtų informuojami apie dar-
buotojų teises ir (arba) pagalbą darbo išnaudojimo atveju, išsiskyrė. Vienas atstovas teigė, kad tokie veiksmai 
numatyti: paslaugą užtikrina NVO, kai gauna informaciją apie asmenį. Kito atstovo teigimu, tokie veiksmai 
nenumatyti. Galima interpretuoti, kad darbo išnaudojimo klausimai paliekami spręsti NVO sektoriui.

Vienas iš savivaldybės atstovų paminėjo, kad savivaldybėje lietuvių kalba nekalbantiems užsienio šalių pilie-
čiams informaciją apie specializuotą ir kitokią pagalbą patyrus išnaudojimą darbe gali teikti savivaldybės 
darbuotojai, kurie geba aptarnauti asmenis užsienio kalbomis, taip pat yra galimybė gauti vertėjo paslaugas. 
Kitas atstovas atsakė, kad nežino, ar tokia informacija prieinama lietuvių kalba nekalbantiems užsienio šalių 
piliečiams, o jei taip, kokiais būdais.

Paklaustas, kas savivaldybėje ne ES šalių piliečiams teikia pagalbą patyrus išnaudojimą darbe, 1 iš atstovų 
paminėjo, kad tokią pagalbą teikia kitos institucijos, specializuotą pagalbą teikia NVO. Kitas atstovas nežino-
jo, kas savivaldybėje ne ES šalių piliečiams teikia pagalbą išnaudojimo darbe atvejais.

Abu respondentai pažymėjo, kad užsienio šalių piliečiai, susidūrę su išnaudojimu darbe, gali gauti pagalbą an-
glų, rusų ir lenkų kalbomis. 1 iš atstovų papildė, kad esant poreikiui ieškomas vertėjas.

Pagalba moterims migrantėms
Abiejų savivaldybės atstovų teigimu, savivaldybėje lietuvių kalba nekalbančioms užsienio šalių pilietėms infor-
maciją apie pagalbą patyrus fizinį, psichologinį, ekonominį ar seksualinį smurtą gali teikti savivaldybės dar-
buotojai, kurie geba aptarnauti asmenis užsienio kalbomis. Taip pas 1 iš respondentų pažymėjo, kad nukentė-
jusios užsienio šalių pilietės turi galimybę gauti vertėjo paslaugas.

Paklausti, kas savivaldybėje ne ES šalių piliečiams teikia pagalbą smurto atvejais, abu atstovai atsakė, kad 
pagalbą teikia kitos institucijos. 1 iš apklausą pildžiusių asmenų paminėjo, kad specializuotą pagalbą teikia 
NVO. Abu respondentai pažymėjo, kad pagalba smurto šeimoje atvejais prieinama anglų, lenkų ir rusų kalbo-
mis. 1 iš atstovų papildė, kad esant poreikiui ieškomas vertėjas.

Gyvenamosios vietos deklaravimas
Į klausimą, kaip ne ES šalių piliečiams teikiama pagalba deklaruojant gyvenamąją vietą savivaldybėje, abu su 
socialinėmis paslaugomis ir būstu susiję savivaldybės atstovai atsakė, kad tokią pagalbą ne ES šalių piliečiai 
gauna tokia pat tvarka kaip ir kiti miesto gyventojai. 1 iš atstovų taip pat pridėjo, kad esant poreikiui ieško-
mas vertėjas.

1 iš atstovų teigimu, informacija apie gyvenamosios vietos deklaravimą savivaldybės interneto puslapyje 
prieinama anglų, lenkų ir rusų kalbomis. Kitas atstovas pažymėjo, kad informacija neišversta.

Socialinis būstas ir būsto įsigijimo parama
Atsakydami į klausimą, kaip ne ES šalių piliečiams teikiama pagalba, susijusi su socialinio būsto suteikimu ir 
valstybės paramos norint įsigyti būstą tvarkymu, savivaldybės atstovai įvardijo, kad savivaldybė paslaugas 
ne ES šalių piliečiams teikia tokia pat tvarka kaip ir kitiems miesto gyventojams.

1 iš atstovų teigimu, informacija, susijusi su socialinio būsto suteikimu ir valstybės parama norint įsigyti būs-
tą, savivaldybės interneto puslapyje prieinama anglų, lenkų ir rusų kalbomis. Kitas atstovas pažymėjo, kad in-
formacija neišversta.
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3.3.3 Švietimas 
Informacijos ir paslaugų prieinamumas
Abu savivaldybės atstovai, susiję su švietimo sritimi, įvardijo, kad informaciją apie švietimo paslaugas ne ES 
šalių piliečiams gali suteikti savivaldybės darbuotojai, kurie geba aptarnauti klientus, nekalbančius lietuviškai. 
1 iš atstovų taip pat pažymėjo, kad [tokia] informacija skelbiama interneto puslapyje keliomis kalbomis, o an-
trasis atstovas kaip papildomą priemonę informacijos prieinamumui užtikrinti pažymėjo informacinius lanks-
tinukus, leidžiamus keliomis kalbomis. Abiejų atstovų teigimu, informacija apie švietimo paslaugas ne ES šalių 
piliečiams prieinama anglų, lenkų ir rusų kalbomis. Kitos kalbos įvardytos nebuvo. 

Poreikių įvertinimas planuojant paslaugas 
Vienas iš respondentų apklausoje pažymėjo, kad savivaldybė, rengdama ir įgyvendindama švietimo progra-
mas, nesikonsultuoja su integracijos paslaugas ne ES šalių piliečiams teikiančiomis NVO, ne ES šalių piliečių 
organizacijomis ar bendruomenėmis. Kitas atstovas į klausimą atsakyti negalėjo, nes tai ne jo kompetencijos 
sritis.

Įstaigų atstovams skirtoje apklausoje dauguma respondentų (apie 80 proc.)56 pažymėjo, kad jų atstovauja-
mose įstaigose planuojant veiklas nėra konsultuojamasi su integracijos paslaugas ne ES piliečiams teikiančio-
mis NVO, ne ES piliečių organizacijomis ar bendruomenėmis. Tik 9 atstovų teigimu, su minėtomis organizaci-
jomis ar bendruomenėmis konsultuojamasi. Dar 11 atstovų įrašė, kad tai neaktualu / nėra poreikio.

Daugiau nei pusė (apie 67 proc.) atstovų pažymėjo, kad nepilnamečių tėvai, nekalbantys lietuviškai, infor-
muojami apie vaikų pažangą ir aktualias bendruomenės, grupės ar klasės naujienas jiems suprantama už-
sienio kalba57. Apie 15 proc. atstovų įvardijo, kad tėvai nėra informuojami tokiu būdu. Dalis atstovų pakomen-
tavo, kad tai neaktualu / šiuo metu tokių vaikų ugdymo įstaigoje nėra, taip pat kad tai įmanoma ne visomis 
kalbomis.

Mokyklinis ugdymas: išlyginamosios klasės
Su švietimu susijusių savivaldybės atstovų nuomonė dėl lietuvių kalba nekalbančių nepilnamečių iš ne ES ša-
lių galimybės mokytis išlyginamojoje klasėje arba išlyginamojoje mobiliojoje grupėje išsiskyrė. 1 atstovas tei-
gė, kad savivaldybėje veikiančiose mokyklose tokios galimybės visai nėra, tačiau kitas atstovas įvardijo, kad 
galimybė mokytis išlyginamojoje klasėje arba išlyginamojoje mobiliojoje grupėje suteikiama visose arba bent 
jau daugumoje mokyklų.

Tačiau tokiai savivaldybės atstovo nuomonei prieštarauja kiekybinės apklausos rezultatai, kurie atskleidžia, 
kad beveik pusėje (21 iš 43) mokyklinio ugdymo įstaigų lietuvių kalba nekalbantys nepilnamečiai iš ne ES ša-
lių neturi galimybės mokytis išlyginamojoje klasėje arba išlyginamojoje mobiliojoje grupėje. 12 iš 43 mokyklinio 
ugdymo įstaigų atstovų teigė, kad lietuvių kalba nekalbantys nepilnamečiai iš ne ES šalių tokią galimybę turi. 
Dalis ugdymo įstaigų atstovų į klausimą atsakė komentarais: 2 atstovai įrašė, kad lietuvių kalba nekalbančių 
ugdytinių neturi arba nėra turėję; 4 atstovai komentavo, kad šiai nepilnamečių grupei skiriamos papildomos 
valandos individualiam mokymui, papildomos lietuvių kalbos pamokos.

Mokyklinis ugdymas: individualūs mokymosi planai
Su švietimu susijusių savivaldybės atstovų nuomonės taip pat išsiskyrė kalbant apie galimybę lietuvių kalba 
nekalbantiems nepilnamečiams iš ne ES šalių sudaryti individualų mokymosi planą. 1 atstovas teigė, kad gali-
mybė sudaryti individualų mokymosi planą prieinama visose / daugumoje mokyklų, kitas – kad tokia galimybė 
prieinama tik kai kuriose mokyklose.

56  Įstaigų atstovams skirtoje apklausoje dalyvavo 98 švietimo įstaigų atstovai, iš jų 5 užpildė tik bendrus visų įstaigų atstovams skirtus 
klausimus. Klausimus apie švietimą užpildė 50 ikimokyklinio ugdymo įstaigų atstovų ir 43 mokyklinio ugdymo įstaigų atstovai.
57  Dalis atstovų papildė, kaip tėvai informuojami. Atsakymai: 1) žodžiu, raštu; per dienyną; per migrantų integraciją koordinuojančių organi-
zacijų paskiriamus koordinatorius ar vertėjus; rusų kalba su rusakalbiais; pagal mokytojų ir kt. ugdymo įstaigos bendruomenės narių moka-
mas kalbas žodžiu; lietuviškai, jei bent vienas iš tėvų moka lietuvių kalbą.
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Atsakydami į klausimą, skirtą mokyklinio ugdymo įstaigų atstovams, dauguma (apie 74 proc.) mokyklinio ug-
dymo įstaigų atstovų žymėjo, kad lietuvių kalba nekalbantiems nepilnamečiams iš ne ES šalių yra galimybė 
sudaryti individualų mokymosi planą. 9 mokyklinio ugdymo įstaigų atstovai pažymėjo, kad tokios galimybės 
jų atstovaujamose įstaigose nėra, 2 atstovai atsakė komentarais, kad neturėjo tokių atvejų / nėra poreikio.

Papildoma (specializuotoji) pagalba
Savivaldybės atstovų buvo prašoma įvardyti, kokiose įstaigose prieinama specializuotoji pagalba lietuvių kal-
ba nekalbantiems nepilnamečiams iš ne ES šalių. Abiejų respondentų teigimu, galimybė gauti specializuotą-
ją pagalbą prieinama privalomo ugdymo įstaigose, kur ši nepilnamečių grupė ugdoma kartu su lietuvių kalba 
kalbančiais vaikais, taip pat ikimokyklinio ugdymo įstaigose, kuriose lietuvių kalba nekalbantys vaikai iš ne ES 
šalių ugdomi kartu su lietuvių kalba kalbančiais vaikais. 1 atstovas įvardijo, kad privalomo ugdymo įstaigose 
yra klasės, kuriose ugdomi tik lietuvių kalba nekalbantys nepilnamečiai. Nė vienas iš atstovų nepažymėjo, kad 
ikimokyklinio ugdymo įstaigose ši vaikų grupė ugdoma atskirai nuo lietuvių kalba kalbančių vaikų. 

Kiek daugiau nei pusė (apie 54 proc.) visų apklausą pildžiusių ugdymo įstaigų atstovų pažymėjo, kad jų ats-
tovaujamose įstaigose lietuvių kalba nekalbantiems nepilnamečiams iš ne ES šalių galėtų būti paskirtas as-
muo, galintis padėti atvykusiam asmeniui sklandžiai įsitraukti į įstaigos bendruomenės gyvenimą, mokytis ir 
ugdytis. Apie 37 proc. pažymėjo, kad tokios galimybės jų atstovaujamose ugdymo įstaigose nėra. Dar 9 res-
pondentai į klausimą atsakė komentarais: „priklausomai, kokia kalba“ (Vln-ĮST-17); „tokių ugdytinių neturime“ 
(Vln-ĮST-55); „iš dalies“ (Vln-ĮST-97); „jei būtų už tai skirtas finansavimas, tokia galimybė būtų“ (Vln-ĮST-20). 

Socialinio pedagogo ir psichologo pagalba
Abiejų savivaldybės atstovų teigimu, savivaldybei pavaldžiose švietimo įstaigose lietuvių kalba nekalbantiems 
nepilnamečiams iš ne ES šalių prieinama socialinio pedagogo ir (arba) psichologo pagalba. 

Daugiau nei pusė (apie 59 proc.) apklausoje dalyvavusių visų (mokyklinio ir ikimokyklinio) ugdymo įstaigų at-
stovų pažymėjo, kad jų atstovaujamose įstaigose lietuvių kalba nekalbantiems nepilnamečiams iš ne ES šalių 
socialinio pedagogo ir (arba) psichologo pagalba prieinama tokia pat tvarka kaip ir visiems mokyklose besi-
mokantiems vaikams. Tik apie 11 proc. atstovų pažymėjo, kad tokia pagalba pritaikoma prie specifinių lietuvių 
kalba nekalbančių nepilnamečių iš ne ES šalių poreikių. Apie penktadalis respondentų (apie 18 proc.) įvardijo, 
kad tokia pagalba lietuvių kalba nekalbantiems nepilnamečiams iš ne ES šalių neprieinama. Dar apie 12 proc. 
atstovų į klausimą atsakė komentarais: asmenys atkreipė dėmesį, kad jų atstovaujamose įstaigose nėra to-
kių ugdytinių / nebuvo poreikio; 1 atstovas pastebėjo, kad jo atstovaujama įstaiga neturi tam patirties; dar 2 
atstovai įrašė, kad jei būtų poreikis, tokia galimybė būtų sudaryta.

Pasak ugdymo įstaigų atstovų, socialinio pedagogo ir (arba) psichologo pagalba jų atstovaujamose ugdymo 
įstaigose prieinama rusų (apie 68 proc.), anglų (apie 35 proc.) ir lenkų (apie 25 proc.) kalbomis. Apie 27 proc. 
pažymėjo, kad jų atstovaujamose įstaigose tokia pagalba prieinama tik lietuvių kalba. Keli atstovai pakomen-
tavo, kad nėra poreikio; dar 2 atstovai atsakė, kad šiuo metu jų atstovaujama įstaiga neturi socialinio peda-
gogo ir psichologo.

Pažangos stebėsena
Savivaldybę atstovaujantys respondentai nesutiko ir dėl savivaldybėje veikiančių mokyklų vykdomos lietuvių 
kalba nekalbančių nepilnamečių iš ne ES šalių pažangos ir rezultatų stebėsenos siekiant užtikrinti sėkmingą 
tokių nepilnamečių integraciją. 1 atstovo teigimu, pažangos ir rezultatų stebėsena savivaldybėje veikiančiose 
švietimo įstaigose nevykdoma, nors kitas respondentas įvardijo, kad tokia stebėsena vykdoma visose / dau-
gumoje mokyklų.

Atsakymai į visiems ugdymo atstovams skirtą klausimą, ar jų atstovaujamose įstaigose vykdoma lietuvių kal-
ba nekalbančių nepilnamečių iš ne ES šalių pažangos ir rezultatų stebėsena siekiant užtikrinti šių nepilname-
čių integraciją, taip pat išsiskyrė. Apie 46 proc. atstovų pažymėjo, kad tokia pažangos ir rezultatų stebėsena 
jų įstaigose nevykdoma, apie 42 proc. atstovų teigimu, tokia stebėsena vykdoma. Dar apie 12 proc. atstovų 
į klausimą atsakė komentarais, kad lietuvių kalba nekalbančių nepilnamečių iš ne ES šalių šiuo metu neturi.
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Religinės teisės
Ugdymo įstaigoms atstovaujančių respondentų taip pat buvo klausta, ar sutinka su teiginiu, kad jų atsto-
vaujamose įstaigose teikiant paslaugas atsižvelgiama į ne ES šalių piliečių religines teises58. Daugiausia (apie 
44 proc.) atstovų nei sutiko, nei nesutiko su teiginiu, apie 39 proc. su teiginiu sutiko arba visiškai sutiko, apie 
17 proc. – nesutiko.

3.3.4 Kultūra59

Paslaugų prieinamumas 
Savivaldybės atstovas, susijęs su kultūros sritimi, internetinėje apklausoje įvardijo, kad informaciją apie su 
kultūra susijusias paslaugas, renginius ar iniciatyvas savivaldybėje gali suteikti savivaldybės darbuotojai už-
sienio kalbomis žodžiu, informacija taip pat skelbiama savivaldybės interneto puslapyje keliomis kalbomis.

10 iš 14 kultūros įstaigų atstovų60, atsakiusių į klausimus apie kultūros sritį, sutiko arba visiškai sutiko su teigi-
niu61, kad atstovaujamai įstaigai vykdant informacinę sklaidą apie kultūros paslaugas, renginius ir iniciatyvas 
pamąstoma, kaip informacija pasieks lietuvių kalba nekalbančius ne ES šalių piliečius. 3 respondentai su tei-
giniu nei sutiko, nei nesutiko, 1 – nesutiko. 

11 iš 14 kultūros įstaigų atstovų sutiko arba visiškai sutiko su teiginiu62, kad teikiant kultūros paslaugas, įgyven-
dinant kultūros renginius ir iniciatyvas stengiamasi gerinti turinio prieinamumą lietuvių kalba nekalbantiems 
asmenims. 2 respondentai su teiginiu nesutiko, 1 – visiškai nesutiko. 

Poreikių įvertinimas planuojant paslaugas 
Savivaldybės atstovas nei sutiko, nei nesutiko su teiginiu, kad savivaldybėje planuojant kultūros programas 
atsižvelgiama į ne ES šalių piliečių ir lietuvių kalba nekalbančių asmenų poreikius63. Taip pat respondentas nei 
sutiko, nei nesutiko su teiginiu, kad savivaldybei planuojant kultūros programas pakankamai dėmesio skiria-
ma ir mieste esančių tautinių, religinių bendruomenių kultūrai.

Atstovas negalėjo nei sutikti, nei nesutikti su teiginiu, kad vykdant informacinę sklaidą apie kultūros paslau-
gas, renginius ir iniciatyvas atsižvelgiama į užsienio šalių piliečių, nekalbančių lietuviškai, poreikius64. Tačiau su 
teiginiu, kad teikiant kultūros paslaugas, organizuojant kultūros renginius ir iniciatyvas stengiamasi gerinti 
turinio prieinamumą lietuviškai nekalbantiems asmenims, atstovas sutiko. 

Atstovavimas
Su kultūra susijusio savivaldybės atstovo nuomone, rengdama ir įgyvendindama kultūros programas savival-
dybė nesikonsultuoja su integracijos paslaugas ne ES šalių piliečiams teikiančiomis NVO, ne ES šalių piliečių 
organizacijomis ar bendruomenėmis.

11 iš 14 įstaigų atstovų sutiko su teiginiu, kad jų atstovaujamoms įstaigoms planuojant savo veiklas ir (arba) 
paslaugas pakankamai dėmesio skiriama ir mieste esančių tautinių, religinių bendruomenių kultūrai65. Tačiau 
tiek pat respondentų pažymėjo, kad planuojant veiklas nėra konsultuojamasi su integracijos paslaugas ne ES 
piliečiams teikiančiomis NVO, ne ES piliečių organizacijomis ar bendruomenėmis66.

58  Pavyzdžiui, ar skirtingų religijų asmenys turi galimybę gauti sielovados paslaugas; ar tiekiamas maistas, atitinkantis religines normas 
(Chalal); ar suteikiama galimybė, kad asmuo būtų aptarnaujamas tos paties lyties darbuotojo (pvz., kalbant apie musulmones moteris).
59  Įstaigų atstovams skirtoje apklausoje į klausimus apie su kultūra susijusias paslaugas atsakė 3 kultūros įstaigų atstovai.
60  Įstaigų atstovams skirtoje apklausoje dalyvavo 15 kultūros įstaigų atstovų, iš jų 1 kultūros įstaigos atstovas užpildė tik bendrus visų įstai-
gų atstovams skirtus klausimus.
61  9 respondentai su teiginiu sutiko, 1 visiškai sutiko. 
62  9 respondentai su teiginiu sutiko, 2 visiškai sutiko.
63  Pavyzdžiui, informacijos ir paslaugų prieinamumą lietuvių kalba nekalbantiems asmenims; poreikius, susijusius su šių asmenų teisine pa-
dėtimi ir dokumentais; religines teises ir kt.
64  Ten pat.
65  1 apklausą pildęs asmuo su šiuo teiginiu nei sutiko, nei nesutiko.
66  Tik 3 atstovai pažymėjo, kad tokios konsultacijos vyksta.
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Religinės teisės
Savivaldybės atstovas nesutiko ir su teiginiu, kad savivaldybėje ir jai pavaldžiose įstaigose teikiant paslaugas 
atsižvelgiama į ne ES šalių piliečių religines teises67.

3.3.5 Iššūkiai, su kuriais susiduriama teikiant paslaugas ne ES 
piliečiams
Iššūkius, su kuriais susiduriama teikiant paslaugas ne ES piliečiams, būtų galima skirstyti į iššūkius, kylančius 
dėl: a) religinių ir kultūrinių skirtumų; b) integracijos veiklų įgyvendinimo pagal projektus; c) bendradarbiavimo 
trūkumo; d) biurokratinio valstybinių institucijų požiūrio.

Kaip pastebi tyrime kalbinti ekspertai, kultūriniai ir religiniai skirtumai daugiausia iššūkių kelia planuojant 
tam tikras integracines veiklas ir veiksmus, kad šios veiklos pasiektų tikslinę grupę. Ypač daug iššūkių kyla or-
ganizacijoms, kurios vienija skirtingoms kultūroms ir religinėms grupėms atstovaujančius žmones. 

„Tada jaunimui organizuojant paslaugas mes ypač susidūrėm su tais trukdžiais dalyvauti veiklose, mums labai 
sudėtingai iš musulmonų šeimų sekasi merginas jaunas pritraukti. Vaikus lengviau, o merginas jaunas, kurios 
yra paauglės - labai sudėtinga, kadangi šeimos yra nenusiteikusios per daug leisti, kadangi ten irgi jau vaikinų ir 
panašiai, tai yra daug didesni tokie atsargumo standartai taikomi. Tai mes kai organizuojame jaunimui kažko-
kias veiklas, tai dažniausiai tai būna ne mišrios grupės, o vaikinų, jeigu tai kažkokios, arba jau atskirai moterims 
ir tada jau ir merginos įsitraukia. Tai tikrai mes su tuo susiduriam, bet esame tam pasiruošę organizuojant vei-
klas.  <…>  kartais sunku tuos kultūrinius tiltus peržengt, nes ir mums trūksta žinių kartais apie jų kultūras ir 
jiems supratimo apie mūsų tam tikras vertybes.“ (Vln-EKSP-2)

„<...> labai sunku, pavyzdžiui, suburti į vieną organizaciją pabėgėlį iš Tadžikistano, pabėgėlį iš Rusijos, pabėgėlį 
iš Etiopijos ar iš Sirijos, nes ne visi musulmonai yra vienodi ir iš tos pačios kultūros, jie turi skirtingas kilmes, 
skirtingas tapatybes. Sunku tai padaryti, bet tai jiems yra svarbu, nes žmonės turėtų mokėti susitarti tarpusavyje, 
jie turi būti artimi ir kalbėtis apie problemas.“ (Vln-EKSP-5)

Papildomų iššūkių kelia ir dėl kintančių migracijos tendencijų nuolat besikeičianti tikslinė organizacijos veiklų 
grupė:

„<...> dar vienas dalykas yra tai, kad bendruomenės atvykstančios labai yra įvairios ir mes, kaip nedidelė orga-
nizacija, labai turime labai lanksčiai žiūrėti, nuolat kelti kompetencijas ir žiūrėti atvirai. Kaip pavyzdžiui, prieš 
tai mes dirbome daugiausiai su sirais ir afganais, jie buvo didžiausia dalis, paskui kai pradėjo atvykinėti tadžikai 
prieglobsčio prašytojai, kurių buvo didelis skaičius metų pradžioje, mums reikėjo tiesiog persiorientuoti visiškai, 
nes tai buvo visai kiti poreikiai, kita pasaulėžiūra ir visai kiti. Dabar atvykstant baltarusiams reikia irgi labai su-
sidėlioti tiesiog kitus veikimo būdus, netgi kitus menininkus, kitus savanorius telktis, kadangi kiekvienu atveju, 
tai yra skirtingos kalbos, skirtinga kompetencija, skirtinga lytis labiausiai veikia kviečiant tas bendruomenes 
dalyvauti veiklose.“ (Vln-EKSP-2)

Kalbant apie iššūkius, su kuriais įvairios institucijos (tiek valstybinės, tiek NVO) susiduria dėl religinių ir kultū-
rinių skirtumų, taip pat galima būtų pridėti, kad juos lemia ir informantų migracinė patirtis. Ypač pažeidžia-
moje padėtyje yra prieglobsčio gavėjai, kurie neretai dėl aplinkybių, dėl kurių turėjo išvykti iš kilmės šalies, yra 
labai atsargūs ir nepasitiki nepažįstamais žmonėmis.

67  Pavyzdžiui, per renginius tiekiamas maistas, atitinkantis religines normas (Chalal); suteikiama galimybė, kad asmuo būtų aptarnauja-
mas tos paties lyties darbuotojo (pvz., kalbant apie musulmones moteris).
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„Yra labai paprasta šnekėti apie visas paslaugas, kai žmogus yra motyvuotas. Nes jis ir pats savarankiškai gali 
kažką tai susirasti, pasivertėjauti ar ką nors, o yra labai didelė problema, kai yra kažkokią tai traumą patyręs 
asmuo, vien prie jo prieiti. Nes pavyzdžiui irgi su jūsų kolega kai šnekėjau, ir institucinio baimė. Nes tu išvis kaž-
kokioj tai atskiroj šaly, greičiausiai be kažkokių artimų žmonių ir tau dar kažkokių tai reikia VMI, kažkokią Sodrą 
susitvarkyt, čia kosmosas, realiai kosmosas.“ (Vln-EKSP-4)

„<...> sunku dirbti su komanda ir ypač koordinuoti, vadovauti labai skirtingos kilmės žmonių komandai ir ypač 
pabėgėliams, [kurie] yra labai išsigandę, yra labai jautrūs, netiki lietuviais, nes jie atvyko iš kitokios šalies ir ken-
tėjo daug, jie yra dvigubai atsargesni, jie netiki, bijo kiekvieno kontakto.“ (Vln-EKSP-5)

Teikiant paslaugas įvairių tautybių asmenims organizacijoms neretai iššūkiu tampa ir kalbos barjeras:

„Taip pat tas kalbos barjeras labiau gal yra iššūkis klientams mūsų, bet ir mums patiems, nes visgi mums reikia 
susikalbėti su jais ir tai dažnai būna pagrindinė bėda – kalbos barjeras.“ (Vln-EKSP-1)

Kalbantis su NVO, teikiančiomis įvairias integracijos paslaugas ne ES šalių piliečiams, bene dažniausiai buvo 
minimi iššūkiai, susiję su integracijos veiklų įgyvendinimu pagal projektą. 

„Ir dar aš tokį kaip jau organizacijos development prasme, tai nuolatinio finansavimo trūkumas yra be abejo dide-
lis iššūkis, nes mes dirbame su tokiais trumpo gyvenimo projektais, tai ilgalaikes vizijas ar kryptis gan sudėtinga 
plėtoti dėl to, kad finansavimas paprastai yra šiems metams arba daugiausia pusantrų kokį esame gavę. Tai todėl 
užtikrinti ir žmogiškuosius išteklius, kažkaip ilgalaikiai planuotis veiklą yra gan sudėtinga. Ir be abejo, tai irgi 
susiję su finansiniu tvarumu programos, kad žodžiu, nėra pakankamai prieinama įvairių finansavimo šaltinių, 
įvairovės, jų yra keli tiesiog Lietuvoje. Sakykime jeigu mes kalbėsime apie kultūros sritį, tai tiesiog nėra programų 
daug ir panašiai, kurios finansuotų šitą sritį, o socialinė ten kokia dar, SOCMIN‘as irgi neturi. Tai kitaip tariant, 
reikia visą laiką varijuoti, labai kūrybiškai bandyti išlaikyti resursus, kurie turi būti šia kryptimi.“ (Vln-EKSP-2)

„Nes aš manau, kad Lietuvoje vat tame ir yra dalykas, kad labai dalis dalykų, kurie prieglobsčio sistemoje 
susikūrė, jie dažnai yra susikūrę dėl to, kad buvo europinių pinigų ir kažkokios organizacijos, įskaitant ir 
tą patį Raudonąjį Kryžių, parašė projektus ir vėliau jau gaunasi taip, kad tokie dalykai kaip ir turėtų būti 
sistemoje, bet jų prigimtis yra projektinė, ir ne gana to, ne tik prigimtis yra projektinė, bet ir tolimesnis fi-
nansavimas yra projektinis.“ (Vln-EKSP-3)

Veiklų įgyvendinimas pagal projektus ne tik negarantuoja veiklų tęstinumo, bet ir kelia tokius papildomus 
iššūkius:

a. veiklos turi būti įgyvendinamos griežtai pagal projektą, tad neretai atsitinka taip, kad kai kurios nepla-
nuotos veiklos, svarbios norint patenkinti užsieniečių poreikius, gali būti neįgyvendintos

„Šiaip su praktinėm veiklom, bent jau mums, koordinatoriams, dažnai <...> nauja problema iškyla, kad mūsų 
prioritetai kaip ir kertasi, mūsų vienas prioritetas yra padėti tiems žmonėms tą visą, įsipareigojimus, kuriuos mes 
turime, tą standartinį bloką – mokykla, darželis, darbas, butas, bet reikia labai galvot, viską versti į projekto rėmus 
ir žiūrėti kaip geriau įgyvendinti, kaip parašų surinkti ir galų gale tas darbas taip truputį išsikreipia, nes tie priori-
tetai kaip ir skirtingi gaunasi. <…> ir dažnai baisu, kad mes nukrypsim į tą tokį popierizmą, kad būtų visi punktai 
pagal projektą įgyvendinti ir paskui pažiūrim, kad galbūt visai ne to jiem reikia ar visai ne taip reikia, bet... Tai va 
tas, realybė ir tie projekto rėmai šiek tiek kartais kertasi.“ (Vln-EKSP-1)
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b. dėl projektinės veiklos negali įgyvendinti kai kurių veiklų (trūksta tiek finansų, tiek žmogiškųjų išteklių)

„Dėl finansavimo, nėra taip, kad bet kada galim pasikviesti ir jis viską mums išvers. Tas vertėjas, jo laikas yra labai 
ribotas, tai irgi yra iššūkis, nes norint kažką produktyvaus nuveikti su šeima, kuri tikrai nekalba nei lietuviškai, 
nei angliškai ar rusiškai ir reikia labai daug laiko tam skirti, kad suplanuoti kažkokį susitikimą, kad ateit galėtų 
vertėjas, kad visi turėtumėm laiko, ir tai sudėtinga dažnai būna. Kiekvieną dieną to nepadarysi.“ (Vln-EKSP-1)

„Kad mes turėtume žmogiškųjų resursų daug daugiau ir galėtume apimtis didinti, bet tiesiog nėra galimybės 
finansuoti tas visas veiklas, tai tikrai taip.“ (Vln-EKSP-2)

„Taip, tai aš manau, kad advokacija yra Lietuvoje tokia sritis, kuri, žinai, žmonės ją daro, nes ją reikia daryt. Bet 
pavyzdžiui mes niekaip projektiškai nesame ir neturim absoliučiai jokio projekto, po kuriuo tu galėtum dėti advo-
kaciją, palikti. Kažkada anksčiau tokios iniciatyvos mūsų nedidelės būdavo, pavyzdžiui, vykti į mokyklas ir kalbėti 
tomis temomis. Nes vienas yra darbas dirbti ir padėti pabėgėliui suprasti, kokioj jis čia visuomenėj atsirado, o 
kitas darbas yra visuomenei padėti suprasti, ką reiškia pabėgėlis jų tarpe.“ (Vln-EKSP-3)

c. komandos išlaikymas ir finansinio stabilumo jai palaikymas

„Tai va tas labai lemia, nes tada tu matai, nes ką, iš karto ateina finansai, tada ateina kaip čia man suorganizuoti 
komandą, kaip man suorganizuoti taip. Ir kaip man tada daryti, ar man daryti, kad tas žmogus trupučiuką ir 
centre sėdi, bet tada ir šeimų turi, ar ne, ar man atriboti tuos dalykus. Tai čia vat yra tokie struktūriniai dalykai, 
kurie nebūtinai, kaip pasakyt, mes prie jų prisitaikėm, bet jie buvo nulemti dar iš va tokių visai kitų dalykų. Žinau, 
kad x [NVO – aut. past.], pavyzdžiui, trupučiuką kitaip organizavo savo veiklą. Aš žinau, kad jie visas tas pozi-
cijas, ir mes čia irgi kartas nuo karto su jais padiskutuojam, sumeta, kad tas pats žmogus ir tam projekte biški 
daro, ir tam projekte biški daro, ir tam, ir jie tokį krepšelį sudaro jam. O aš netikiu, aš manau, kad tai neefektyvu. 
Aš manau, kad efektyvu yra aiškiai apibrėžtos tavo funkcijos, nes kiek vat esam irgi bandę ir taip, ir kitaip ir aš 
matau, kai tam žmogui yra iš trijų skirtingų projektų, tai tada tu nebežinai, nuo ko čia tau pradėti ir kas čia per 
projektai, ir taip toliau.“ (Vln-EKSP-3)

Kitas NVO atstovas (-ė) būtent dėl finansavimo nestabilumo, taip pat dėl didelio darbo krūvio grindžia dide-
lę darbuotojų kaitą:

„<…> darbas yra įtemptas, sudėtingas, daug streso ir tiesiog daugelis po kažkiek laiko supranta, kad, na, neapsi-
moka. Tiek finansiškai, tiek sveikatos atžvilgiu.“ (Vln-EKSP-1)

Kaip vienas iš iššūkių taip pat buvo paminėtas ir tarpinstitucinio bendradarbiavimo, ypač NVO ir valstybinių 
institucijų, trūkumas:

„Galbūt ta komunikacija tarp visų įstaigų, kurios susijusios, kurios aptarnauja vienaip ar kitaip, yra susijusios su 
pabėgėliais ar užsieniečiais, trūksta tos komunikacijos tarpusavyje. Labai viskas yra atskirta ir labai būna sunku 
užmegzti kažkokį kontaktą ir jį išlaikyti. <…> Problema daugiau būna su tom paprastom institucijom valstybi-
nėm: mokyklom, poliklinikom, savivaldybių administracijom, be kurių neapsieisi, kur mūsų klientai beveik kie-
kvieną dieną turi kreiptis, turi gaut kažkokią paslaugą.“ (Vln-EKSP-1)
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„I (1): Vienus tokių didesnių iššūkių, tai man atrodo gal bendradarbiavimas su tokiom institucijom valstybinėm, 
mums reikia daug tarkim su Ruklos pabėgėlių centru, su Pabradės užsieniečių registracijos centru bendradar-
biauti, tą užmegzti kontaktą su žmonėmis, kurie gyvena ten, ir kartais kyla galbūt tų visokių bendradarbiavimo 
sunkumų, įsileidimo organizacijoje ir perdavimo informacijos žmonėms, gyvenantiems ten. <…> I(2): valstybinės 
institucijos yra vienas tokių didžiausių challenge, ypač Pabėgėlių priėmimo centras. <…> I(1): Mes gal su tuo ben-
dradarbiavimu su institucijomis turim tas priimamąsias institucijas pirmiausiai omeny, tai man sudėtinga ver-
tinti ir taip vienareikšmiškai pasakyti, kodėl su jomis sunku bendradarbiauti. Jos galbūt dėl savo, aš taip sakyčiau, 
kad galbūt dėl savo kultūros, struktūros ir taip įsigalėjusių kažkokių taisyklių ir inercijos yra tiesiog uždaresnės, 
nei galėtų būti bendradarbiavimui su NVO, ir labiau nukreiptos į biurokratiją ir išlaikymą savo kažkaip statuso, 
negu kad į atvirumą ir pokyčius.“ (Vln-EKSP-2)

Savivaldybės administracijos atstovas (-ė) patvirtina, kad dėl biurokratinio aparato kai kurie svarbūs klausi-
mai gali net ir nepasiekti specialisto, kuris yra tiesiogiai atsakingas už šio klausimo sprendimą.

„<…> jeigu turi kažkokių iniciatyvų, jums reikia pagalbos ar kažko, kad jūs parašykit, kreipkitės ir panašiai. Bet 
gali būti irgi tokios kuriozinės situacijos, kodėl aš negaliu pakomentuoti, kreipiamasi yra į savivaldybę ir jeigu 
nėra žodžio „socialinio“, tai gali manęs nepasiekti ir pavyzdžiui dėl to pačio, nukeliauti arba į kultūrą, arba į 
švietimą, ar kažkokį tai kitą skyrių. <…> Pas mus, suprantat, labai didelis mechanizmas pats. Gal tose mažesnėse 
savivaldybėse yra tai šiek tiek paprasčiau, nes yra mastas mažesnis. Pas mus ir gyventojų skaičius, ir pačių visų 
krypčių sričių, tai yra iššūkis realiai.“ (Vln-EKSP-4)

Apie biurokratinį valstybinių institucijų požiūrį liudija ir kitas (-a) savivaldybės atstovas (-ė):

„Kita problema - institucijos neretai nežino apie viena kitos paslaugas, nusiplauna atsakomybę, nusiunčia į kitą 
instituciją, nors problema yra kompleksinė, ir turėtų spręsti skirtingos institucijos.“ (Vln-EKSP-7)

Vis tik reikėtų pastebėti, kad jausmas, jog trūksta bendradarbiavimo sprendžiant užsieniečių integracijos 
klausimus, yra abipusis. Tarpinstitucinio bendradarbiavimo trūkumą kaip iššūkį darbe taip pat įvardijo ir savi-
valdybės administracijai atstovaujantis (-i) informantas (-ė):

„Mes, atrodo, va bendradarbiaujam, kažkiek tai prisidedam, atrodo viskas kaip ir gerai. Mes negaunam to at-
galinio ryšio, nes pavyzdžiui vat iki tol, kol nenuėjau į vadinamą patikrinimą, nes mums priklauso tai daryti, 
jeigu mes turim biudžeto lėšų naudojimo sutartis, tai man niekas ir nepranešė apie tą kalbos problemą. Atrodo, 
visi žino, vyrauja, ta prasme, jo, trūkumas tos kalbos. Bet taip, kad mes atsisėstume su vadove arba kad ji man 
paskambintų, pasakytų „va čia pas mus problema, gal ką nors pamąstom“ - niekas. Aš suprantu dar ir kodėl mes 
negaunam tos informacijos, nes jie tiesiog neturi laiko, kad ten mums ją pateikti, nes jie dirba.“ (Vln-EKSP-4)
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3.4 Savivaldybės stiprybės ir silpnybės planuojant ir 
teikiant paslaugas ne ES piliečiams

3.4.1 Savivaldybės stiprybės ir silpnybės
Tarpinstitucinio bendradarbiavimo trūkumas - viena iš savivaldybės silpnybių planuojant ir teikiant paslau-
gas ne ES piliečiams, kurį įvardijo Vilniaus mieste kalbinti ekspertai. Jis yra glaudžiai susijęs su kita silpnybe – 
aiškaus pagalbos mechanizmo užsienio piliečiams ir jų integracijai trūkumas. Be to, pasigendama, kad šiame 
mechanizme dalyvautų ne tik specifinės, užsieniečiams integracijos paslaugas teikiančios organizacijos, bet ir 
kitose srityse veikiančios institucijos.

„Man atrodo ir labai svarbu, kad tas pagalbos toks tinklas būtų, kad būtų organizacijų pasiskirstymas pagal 
kompetencijas, irgi kas padeda, nes žino, gerai, iš vienos organizacijos galiu gauti teisinę pagalbą, ten iš kitos 
integracijos paslaugas, iš tų kultūrines irgi.“ (Vln-EKSP-2)

„<...> mūsų matymu, labai trūksta platesnio visuomenės ir organizacijų įsitraukimo į integraciją, kurios žiūrėtų 
plačiau, ne tik per būstas, darbas ir įsiliejimas į integraciją, bet daug plačiau, kad NVO, organizacijos, kurios 
dirba įvairiose srityse būtų pasiruošusios, turėtų žinių apie šitą grupę ir galėtų jas integruoti į savo programas. 
Aš kalbu iš kultūros pirmiausia, pavyzdžiui organizacijų, pusės, bet tai reprezentuoja truputėlį ir kitus laukus. 
Sakykime, kad jeigu institucijos arba NVO žinotų, kad- tiesiog visų pirma turėtų informaciją, kad Vilniuje gyvena 
šita grupė, kuriai pavyzdžiui, jeigu prieinama kalba, ar ten per nuolaidas, ar tiesiog ją įsitraukus į savo akiratį, 
galima būtų kurti kultūrines paslaugas, tai jos kurtų. Bet jos tiesiog nežino. Arba nežino, nenori, nėra pasiruošę.“ 
(Vln-EKSP-2)

Kaip pripažįsta savivaldybės administracijos atstovas (-ė), Vilniaus miesto savivaldybė yra pasiruošusi dirbti 
su aukštos kvalifikacijos užsieniečiais, tačiau dar trūksta patirties dirbant su labiau pažeidžiamomis grupė-
mis, tokiomis kaip prieglobsčio gavėjai.

„<...> su motyvuotais užsieniečiais mes turim <…> VŠĮ „Go Vilnius“. Bet tai yra su motyvuotais, nešančiais, kaip 
čia, pridėtinę vertę ir <...> „Go Vilnius“ tai yra toks ir patį turizmą, ir tuos užsieniečius tiek integruojant, tiek dėl 
darbo rinkos, būsto, verslo, mokslo ir visokio kito. O kalbant tie, kurie yra prieglobsčio, kurie bėga nuo kažko tai 
baisaus, reikia dar pasitempti, nes tokios kaip atskiros strategijos arba kažkokių priemonių paketo, įvardinamo 
būtent kaip užsieniečiams, pas mus nėra. Yra, pačioj pradžioj minėjau, jeigu Vilniaus miesto savivaldybėj oficia-
liai deklaruotas - oficialiai visas paslaugas gaunantis.“ (Vln-EKSP-4)

Savivaldybės administracijos atstovo (-ės) minėtą iniciatyvą būtų galima įvardyti kaip gerąją praktiką, kurią 
išbandžius vėliau būtų galima pritaikyti ir dirbant ne tik su aukštos kvalifikacijos užsienio šalių piliečiais, bet ir 
kitomis migrantų grupėmis.

„Norime tapti pavyzdine vieno langelio principu aptarnaujančia institucija. Pati International House auditorija 
yra panaši į Vilnius GO tikslines grupes. Įmonių kūrėjai, vadovai, įmonės viduje perkeliami specialistai, startuo-
liai. Migracijos departamentas teiks imigracines paslaugas (LG), taip pat bus Sodra, užimtumo tarnyba, Ren-
kuosi Lietuvą projektas, mokesčių inspekcija, GO Vilnius, o ateityje galbūt prisijungs daugiau partnerių. Taip pat 
nuotoliniu būdy bus galima konsultuotis su Regitra, ligonių kasomis. Būsime savivaldybės pastate, planuojame 
atsidaryti balandžio pabaigoje. Organizuosime ir workshopus, diskusijas, kultūrinius renginius.“ (Vln-EKSP-7)

Kalbėdamas  (-a) apie integracijos paslaugų mechanizmo trūkumą, savivaldybės administracijos atsto-
vas (-ė) pasigenda ne tik pačios savivaldybės, bet ir valstybės strateginio požiūrio į šią problemą – aiškiai pa-
skirstant atsakomybes tarp institucijų, tinkamą finansavimą veikloms įgyvendinti ir įvertinant įgyvendintas 
veiklas siekiant kokybės ir tęstinumo.
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„<…> aš manau, kad požiūris turėtų būti ne tik iš savivaldybės, ta prasme, savivaldybė paėmė ir nusprendė arba 
čia va savo nevyriausybinėm pašnekėjo ir va čia reikia daryti. Bet suprantat, tada visi ir važiuos į tą Vilnių, o Lie-
tuva yra pas mus graži ir didelė. Ir aš manau, kad tai turi būti valstybinis požiūris <...> turi kažkokia tai būti gal 
vienoda sistema, kad ir mums kaip specialistams pavyzdžiui įsivertinti, paskambini į kažkurią tai iš savivaldybių: 
„sveiki, ar pas jus tai veikia, kokiais metodais darote?“. Nes pasidalinti ta gerąja patirtimi yra labai naudinga ir 
vertinga, nes nereikia dviračio išradinėti, nes tu pasižiūri, kad ten suveikė, reikia pabandyti gal suveiks ir čia pas 
mus. Tai aš manau, kad tai turi būti valstybinis požiūris, nes savivaldybė, taip, mes galėtume kažką tai, bet ma-
nau, kad ir valstybė turėtų dar gal net ir finansines puses pastiprinti. Nes mes atitinkamą tą biudžetą gaunam, bet 
galėtų ir valstybė vat tą tokią plokštumą padengtų, jau savivaldybės galėtų įgyvendinti.“ (Vln-EKSP-4)

Dar viena savivaldybės silpnybė, išryškėjusi per kokybinį tyrimą, tai žinių apie savivaldybėje gyvenančius užsie-
niečius ir jų poreikius trūkumas. Tai iš dalies yra susiję su anksčiau minėtu tarpinstitucinio bendradarbiavimo 
trūkumu ir aplinkybe, kad NVO, tiesiogiai dirbančios su užsieniečiais, nėra įtraukiamos planuojant įvairių savi-
valdybei pavaldžių įstaigų paslaugas.

„<...> mes negaunam jokios informacijos, pavyzdžiui atvyko naujas užsienietis į Vilniaus teritoriją, mes negau-
nam visiškai tokios informacijos. Mes tiktai pasišnekėdami su „Caritu“ žinom bendrą skaičių žmonių ir viskas, 
daugiau nieko. <...>jeigu žinotume kokių paslaugų trūkumas, kokių paslaugų reikia, nes [NVO – aut. past.] yra 
arčiau žmogaus, tą patyrimą, matimą turi, mes galėtume kažkokias tai priemones ar kažkokiais kitais būdais 
organizuoti paslaugų pavyzdžiui pirkimą, maža ko reikia.“ (Vln-EKSP-4)

„Ką galima būtų padaryti, tai tiesiog pasižiūrėti į statistiką, kiek žmonių iš skirtingų šalių gyvena mieste, taip 
galima būti reklamuoti miestą jau jame gyvenančių akimis. Integracija turėtų prasidėti ne tuomet, kai žmonės 
atvyksta, bet dar prieš tai, kai jie planuoja atvykimą.“ (Vln-EKSP-6)

3.4.2 Savivaldybės ir savivaldybei pavaldžių įstaigų darbuotojų 
tarpkultūrinis ugdymas
Kaip vieną iš savivaldybės silpnybių ekspertai taip pat įvardijo tarpkultūrinių mokymų savivaldybės ir jai pa-
valdžių institucijų darbuotojams trūkumą.

„Buvo tie organizuoti mokymai realiai ir kiti, žinau, kolegos, jeigu vyksta ypač į stažuotės užsienyje arba kažko-
kias komandiruotes, nesvarbu, išvyksta, jie susiduria ir kitos kultūros, vis tiek viso pasaulio organizacijos susi-
renka ir tas išprusimas yra. Jo, yra realiai ir stygius, man atrodo ta jaunoji karta gal yra šiek tiek atviresnė tam 
viskam, vyresnioji karta - iš dalies dalis žmonių įžvelgiu tokį kaip ir pasikeitimą į tą gerąją pusę, bet taip, trūksta. 
Ta prasme, mes realiai visada bijom to, ko mes nežinom, o kaip susipažinti, jeigu tu bijai.“ (Vln-EKSP-4)

„Dar vienas iššūkis, gal toks motyvuojantis, bet irgi, tai yra ir organizacijos, ir pačių veiklų, tai yra visuomenės 
stereotipai nusistovėję, kažkokia neigiama nuomonė, ne paslaptis kokie yra skaičiai Lietuvoje, kurie žiūri įtariai. 
Šiaip tai organizuojant veiklas reikia skirti paprastai nemažai dėmesio tam, kad net ir organizaciniu lygiu ben-
dradarbiavimą pradėti tam, kad iš pradžių turim keisti tuos stereotipus, edukuoti kolegas, kad jie atsivertų kaip 
organizacijos.“ (Vln-EKSP-2) 

„Tai vėlgi taip jau pasakyti, kad savivaldybėse ten niekas nieko neišmano arba neišmano savo darbo, tai tikrai 
negalima. Gal vat tiktai <…> to tarpkultūrinio suvokimo, kad kai kurie klausimai, čia nėra nei tinkami jie, nei juos 
reikia iš viso uždavinėti, nes tiesiog žiūrėti kaip į belekokį kitą atvejį, su kuriuo tu dirbi.“ (Vln-EKSP-3)
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Savivaldybės administracijos atstovas  (-ė) minėjo, kad savivaldybės tarnautojams organizuojami įvairaus 
pobūdžio mokymai, kurie apima įvairias su diskriminacija susijusias temas. Nors tarpkultūrinių mokymų tema 
nebuvo tiesiogiai įvardyta, informantas (-ė) pažymėjo, kad turi galimybę dalyvauti tokio pobūdžio mokymuo-
se, kuriuos organizuoja įvairios NVO.

„<...> pas mus yra labai gerai atmosfera ir yra labai daug mokymų organizuojama tiek dėl priekabiavimo, tiek dėl 
amžiaus, kas apskritai yra diskriminacija. Mums yra organizuojami tokie mokymai, mes supratimą tikrai turim. 
Ir tas viskas yra, negaliu pasakyti nuleidžiama žemyn, ta prasme, tas visas mokėjimas yra perduodamas kolegoms 
į kitas institucijas. Dėl mokymų kaip tokių atskirų organizavimo negalėčiau pakomentuoti dėl visų įstaigų, bet 
kad mūsų kultūra tobulėja, tai tikrai taip.“ (Vln-EKSP-4)

Tarpkultūrinių mokymų stoką atskleidžia savivaldybei pavaldžių įstaigų atstovų anoniminės anketinės ap-
klausos duomenys. Tiek ugdymo įstaigų, tiek sveikatos priežiūros, taip pat socialines paslaugas teikiančių įs-
taigų atstovai pažymėjo, kad jų atstovaujamų įstaigų darbuotojai neturi galimybės dalyvauti mokymuose 
apie ne ES šalių piliečių poreikius.

Švietimo įstaigos
Dauguma (76 proc.) ugdymo įstaigų atstovų sutiko arba visiškai sutiko su teiginiu, kad iššūkiai, su kuriais 
susiduria ne ES šalių piliečiai ir jų specifiniai poreikiai jų atstovaujamos įstaigos veiklos lauke, žinomi pas-
laugas teikiantiems įstaigos darbuotojams. 62 proc. su teiginiu nei sutiko, nei nesutiko, 15 proc. nesutiko 
arba visiškai nesutiko68. 

Tačiau daugiau respondentų nesutiko su teiginiu, nei su juo sutiko, kad jų atstovaujamos ugdymo įstaigos 
darbuotojams užtenka kompetencijų dirbti su lietuvių kalba nekalbančiais nepilnamečiais iš ne ES šalių. Apie 
trečdalis respondentų (apie 34 proc.) nei sutiko, nei nesutiko su teiginiu, kad jų atstovaujamos ugdymo įstai-
gos darbuotojams užtenka kompetencijų dirbti su lietuvių kalba nekalbančiais nepilnamečiais iš ne ES šalių. 
Apie 40 proc. teiginiui nepritarė arba visiškai nepritarė ir tik ketvirtadalis (apie 26 proc.) sutiko arba visiškai 
sutiko su teiginiu, kad tokių kompetencijų pakanka69 (žr. 4 grafiką).

GRAFIKAS NR. 4:
ATSAKYMŲ Į KLAUSIMĄ „AR SUTINKATE SU TEIGINIU, KAD ĮSTAIGOS DARBUOTOJAMS UŽTENKA KOMPETENCIJŲ DARBUI SU LIETU-
VIŲ KALBA NEKALBANČIAIS NEPILNAMEČIAIS IŠ NE ES ŠALIŲ?“ PASISKIRSTYMAS (N = 93).
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68  64 respondentai su teiginiu sutiko, 7 visiškai sutiko, 11 nesutiko ir 3 visiškai nesutiko.
69  29 respondentai su teiginiu nesutiko (16 atstovauja ikimokyklinio ugdymo įstaigoms, 13 – mokyklinio ugdymo įstaigoms), 8 visiškai nesu-
tiko (3 atstovauja ikimokyklinio ugdymo įstaigoms, 5 – mokyklinio ugdymo įstaigoms), 18 sutiko (po 9 atstovauja ikimokyklinio ir mokyklinio 
ugdymo įstaigoms) ir 6 visiškai sutiko (2 atstovauja ikimokyklinio ugdymo įstaigoms, 4 – mokyklinio ugdymo įstaigoms). 
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Be to, dauguma (apie 70 proc.) visų ugdymo atstovų įvardijo, kad jų atstovaujamų ugdymo įstaigų darbuo-
tojams nėra organizuojami mokymai dirbti su lietuvių kalba nekalbančiais nepilnamečiais iš ne ES šalių70. Tik 
kiek mažiau nei ketvirtadalis (24 proc.) respondentų pažymėjo, kad tokie mokymai organizuojami71. 3 respon-
dentai įvardijo, kad kol kas tokie mokymai nebuvo aktualūs / nebuvo poreikio, o 1 asmuo įrašė, kad „tokių mo-
kymų labai norėtųsi, ypač jei tai būtų finansuojama valstybės ar savivaldybės“72 (Vln-ĮST-20). 

Sveikatos priežiūros įstaigos
Su teiginiu, kad atstovaujamos įstaigos darbuotojams, konsultuojantiems sveikatos priežiūros klausimais 
arba teikiant gydymo paslaugas ne ES šalių piliečiams, užtenka žinių (pvz., teisinių, kalbinių) kokybiškai juos 
aptarnauti, sutiko 4 sveikatos priežiūros paslaugų įstaigų atstovai; 2 atstovai nei sutiko, nei nesutiko su teigi-
niu, dar 2 respondentai su teiginiu nesutiko. 

Dauguma sveikatos priežiūros įstaigų atstovų, pildžiusių klausimus, skirtus išskirtinai sveikatos priežiūrų įs-
taigų atstovams (6 iš 8), pažymėjo, kad jų atstovaujamų įstaigų darbuotojai, teikiantys sveikatos priežiūros 
paslaugas, neturi galimybės dalyvauti mokymuose apie ne ES šalių piliečių poreikius73. Dar 2 atstovai į klausi-
mą atsakė komentarais:

„dalyvautume, jeigu būtų tokie mokymai“ (Vln-ĮST-68)

„Įstaigos darbuotojai turi galimybę dalyvauti įvairiuose mokymuose, įstaigoje yra sudarytos sąlygos mokytis ir 
nuotoliniu būdu darbo metu, tačiau informacijos, kad vyksta tokie mokymai, įstaigos darbuotojai neturi, kiek 
žinoma personalo darbuotojai jų neorganizuoja, o darbuotojai iniciatyvos nerodo.“ (Vln-ĮST-20) 

Socialinių paslaugų įstaigos
Su teiginiu, kad atstovaujamos įstaigos darbuotojams, teikiantiems socialines paslaugas arba konsultacijas 
socialinių paslaugų klausimais, užtenka žinių (pvz., teisinių, kalbinių) kokybiškai juos aptarnauti, sutiko tik 4 iš 
17 į klausimas apie šią sritį atsakiusių įstaigų atstovų. 7 atstovai su teiginiu nesutiko, dar 6 atstovai nei suti-
ko, nei nesutiko.

Daugiau nei pusė (59 proc.) į klausimą atsakiusių atstovų pažymėjo, kad jų atstovaujamų socialines paslau-
gas teikiančių įstaigų darbuotojai neturi galimybės dalyvauti mokymuose apie ne ES šalių piliečių poreikius74. 
41 proc. respondentų minėjo, kad darbuotojai tokią galimybę turi, o tokius mokymus dažniausiai organizuoja 
nevyriausybinės organizacijos (4 atstovų teigimu), kitos valstybinės institucijos (3 atstovų teigimu), savival-
dybė (2 atstovų teigimu), pati įstaiga savo iniciatyva (1 atstovo teigimu)75. 

Savivaldybės atstovo (-ės) nuomone, tokie tarpkultūriniai mokymai turėtų būti organizuojami ne tik savival-
dybės, bet ir nacionaliniu lygmeniu.

„<...> man atrodo, jeigu kultūrinis tas švietimas būtų didesnis ir prieinamesnis, bet čia tikriausiai liestų ta vals-
tybinį tokį požiūrį, kad visiems tai turėtų būti, ne tik kad Vilniuj yra, tai Vilniui reik. Tau taip ir bazuosis Vilniuj. 
Lietuva tai ne vien tik Vilnius gi.“ (Vln-EKSP-4)

70  Iš jų 37 iš 50 ikimokyklinio ugdymo, 28 iš 43 mokyklinio ugdymo įstaigų atstovai.
71  10 atstovų įvardijo, kad mokymus organizuoja savo iniciatyva, 7 – kad tokius mokymus organizuoja (kitos) valstybinės institucijos, 3 – 
kad tokius mokymus organizuoja nevyriausybinės organizacijos, 2 – kad tokius mokymus organizuoja savivaldybė.
72  Buvo galimi keli pasirinkimai. 
73  Pavyzdžiui, informacijos ir paslaugų prieinamumą lietuvių kalba nekalbantiems asmenims; poreikius, susijusius su šių asmenų teisine pa-
dėtimi ir dokumentų tvarkymu; religines teises ir kt.
74  Taip pat.
75  Buvo galimi keli pasirinkimai. 
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3.5 Antidiskriminacijos politika savivaldybėje
Kokybiniame tyrime dalyvavęs (-usi) savivaldybės administracijos atstovas (-ė) pažymėjo, kad savivaldybėje 
aktyviai įgyvendinama antidiskriminacijos politika siekiant, kad visiems miesto gyventojams aptarnavimas ir 
paslaugos būtų suteiktos lygių galimybių principu. Be to, kaip jau minėta anksčiau (žr. sk. 3.2), Vilniaus miesto 
savivaldybė yra tapusi „Įvairovė chartijos“ nare76.

„Visi vadovaujasi etika. Mes vadovaujamės, mes, gal nelabai visiems priimtinas <...> biurokratinis mechanizmas 
yra, <...> vadovaujamės begale įstatymų ir vienas iš jų elementariausia etika. Ir pasirašydami darbo sutartis mes 
turime atitinkamą dokumentą, kur yra nurodyta kaip mes turime elgtis ir ko mes turim nedaryti. Tai tavo yra 
pareiga priimti žmogų pagal galimybes suteikti paslaugas.“ (Vln-EKSP-4)

Kiekybinio tyrimo duomenys rodo, kad 136 iš 143 (95 proc.) apklausą pildžiusių savivaldybei pavaldžių įstaigų 
atstovų įvardijo, jog jų atstovaujamose įstaigose įgyvendinama lygių galimybių, apimančių ir lygias galimybes 
etniniu, tautiniu ir religiniu pagrindu, politika77.

Tačiau savivaldybės atstovas visiškai nesutiko su teiginiu, kad savivaldybėje užtikrinama, jog teikiant įvai-
rias socialines, teisines, sveikatos priežiūros ar kitas paslaugas savivaldybėje gyvenantys ne ES šalių piliečiai 
gautų tokios pat kokybės aptarnavimą, nesvarbu, kokia jų etninė kilmė, religija ar kt. Nors, pasak responden-
to, strateginiuose savivaldybės dokumentuose nėra įtrauktas lygių galimybių, apimančių ir lygias galimybes 
etniniu, tautiniu ir religiniu pagrindu, klausimas, atstovas pažymėjo, kad savivaldybėje numatytos priemonės 
(pvz., stebėsena, visuomenės apklausos), kurios padėtų įvertinti, ar savivaldybės gyventojai nediskriminuoja-
mi dėl jų etninės, tautinės kilmės ar religijos: nuolat renkami skundai, užklausos dėl diskriminacijos. Respon-
dentas nei sutiko, nei nesutiko su teiginiu, kad savivaldybėje ir jai pavaldžiose įstaigose teikiant paslaugas at-
sižvelgiama į ne ES šalių piliečių religines teises.

Per kokybinį tyrimą apklaustas (-a) savivaldybės administracijos atstovas (-ė) yra linkęs (-usi) manyti, 
kad atvejų, kai žmonės yra netinkamai aptarnaujami dėl tautybės, išpažįstamos religijos ir panašių prie-
žasčių, Vilniuje pasitaiko rečiau ne tik dėl to, kad savivaldybės ir jai pavaldžių įstaigų darbuotojai skatina-
mi darbe vadovautis lygių galimybių principu, bet ir dėl aplinkybės, kad darbuotojai dažniau susiduria su 
skirtingų tautybių žmonėmis:

„Gal Vilniuj tai yra paprasčiau, nes mes jau toks multikultūrinis pasidarėm. Kad Vilniuj yra normalu, nežiūri nei 
į spalvą, nei į rasę, nei nieko, suteikti paslaugas, nes jis yra lygiateisis gyventojas.“ (Vln-EKSP-4)

Tiesa, pripažįstama, kad tokių pavienių atvejų vis tik pasitaiko:

„Pavienių atvejų, kažkokiuose suvažiavimuose, mokymuose ar kažkur su organizacijomis pašneki, tai aišku yra 
atvejų, kai ten kažkoks pedagogas ne taip mokykloj vaikui kažką tai pasakė, kad ten su mama susibarė ar dar 
kažkokių tai kitų atvejų.“ (Vln-EKSP-4)

Kaip jau buvo aptarta ankstesnėje ataskaitos dalyje (žr. sk. 2.5.8), NVO atstovai taip pat liudija apie atvejus, 
kai žmonės, norėdami gauti paslaugas, susiduria su netinkamu elgesiu ir negatyviu požiūriu dėl jų tautybės, 
išpažįstamos religijos ir panašių priežasčių:

„<...> moterys, kurios vilki hidžabus, tai jos susiduria su labai daug atviros diskriminacijos, ksenofobija labai 
atvira, <…> troleibusuose, iš kaimynių, iš visur, net jau savivaldybėse.“ (Vln-EKSP-2)

76  Daugiau informacijos https://diversity.lt/.
77  Iš jų 93 iš 98 į klausimą atsakę švietimo įstaigų atstovai, 18 iš 19 socialinių paslaugų įstaigų atstovai, visi 11 sveikatos priežiūros atstovų, 14 
iš 15 kultūros įstaigų atstovų.

https://diversity.lt/
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Pasak savivaldybės administracijos atstovo (-ės), susidūrus su diskriminacijos atvejais, savivaldybėje prieina-
ma pirminė teisinė pagalba, tačiau ji nėra orientuota į užsienio šalių piliečius. Informantas (-ė) akcentavo, kad 
prireikus pagalbos jos taip pat būtų ieškoma bendradarbiaujant su kitomis organizacijomis:

„Žinau, kad yra, bet ar ji yra teikiama tikrai būtent orientuota į užsieniečius, irgi nėra išskiriama. Teisinė pagalba 
žinau, kad yra, kažkelintadieniais čia dar vyksta. <...>  jeigu reiktų kažkokios paslaugos, kažkaip ieškotumėm 
būdų suorganizuoti, yra begalė partnerių, yra institucijų, rastume kažkokią išeitį.“ (Vln-EKSP-4)

Kiekybinėje apklausoje dalyvavusio savivaldybės atstovo teigimu, savivaldybėje teikiama pirminė teisinė pa-
galba užsienio šalių piliečiams, susidūrusiems su diskriminacija dėl etninės, tautinės kilmės ar religijos. Į klau-
simą, kaip tokia pagalba teikiama lietuvių kalba nekalbantiems asmenims, atstovas atsakė, kad pirminę tei-
sinę pagalbą teikiantys darbuotojai geba aptarnauti asmenis užsienio kalbomis (rusų, anglų ir kt.), taip pat 
yra galimybė gauti vertėjo paslaugas. Teisinė pagalba, susidūrus su diskriminacijos, neapykantos kalbos ir ne-
apykantos nusikaltimų atvejais, teikiama NVO. 

„<...> jeigu reikėtų teisinės pagalbos, tai jo, tai teisinę pagalbą pas mus tokiose bylose žmonės gali gauti.“ 
(Vln-EKSP-3)

Tačiau NVO atstovai pastebi keletą probleminių aspektų, kai susiduriama su tokiais netinkamo elgesio su už-
sienio šalių piliečiais atvejais. Visų pirma, patys žmonės, kurie susiduria su tokiomis situacijomis, nežino apie 
tokią pagalbą ir nenori kreiptis į valstybines institucijas, kad jiems būtų suteikta pagalba.

„<...> nesam niekur kreipęsi, nes, na, visų pirma, turbūt tas žmogus turėtų sutikti, turėtų norėti ir dažniausiai, 
kiek pastebėjome, kad jiems baisu.“ (Vln-EKSP-1)

Antra, NVO darbuotojai, lydintys savo klientus į įvairias institucijas, nepakankamai geba identifikuoti atvejus, 
kai yra neapykantos kalba ar nusikaltimas:

„Svarbu, kad [integracijos – aut. past.] centruose būtų žmonės, kurie suvoktų, kad tai yra neapykantos nusikalti-
mas ir nukreiptų teisininkui, kad čia verta ir šitą aspektą paanalizuoti, ir tada dar irgi galvoti lygiai taip pat kaip 
apie smurto temas mes galim kalbėti. Mes galim kalbėti tada ir irgi žinių suteikti žmonėms kada tai yra neapy-
kantos nusikaltimas, kad ir žmogus suvoktų, kad tokio pobūdžio nusikaltimas mano atžvilgiu buvo padarytas, ir 
irgi žinotų, kad gali kreiptis.“ (Vln-EKSP-3)

Be to, NVO atstovai teigia neturintys pakankamai teisinių įgaliojimų, kad galėtų atstovauti klientams, susidū-
rusiems su netinkamo elgesio atvejais:

 „<…> prie arbatos pasikalbi ir mes negalime jiems padėti. Ta prasme, gali rašyti ten skundą ar panašiai, bet 
jeigu mes tokių aktyviai priešiškų institucijai imtumėmės veiksmų, tai mums būtų užkirstas kelias priėji-
mo. Tai tam tikra prasme, tu turi tokią bejėgišką situaciją, bet svarbu yra kalbėti apie tokius [atvejus – aut. 
past.].“ (Vln-EKSP-2)
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3.6 Tarpkultūrinis miestas: kur esama ir kur link (turėtų 
būti) einama
Tyrime dalyvavusių ekspertų buvo prašoma pasidalyti nuomone, ar Vilniaus miestą būtų galima pavadinti 
tarpkultūriniu miestu ir kuo miestas turėtų pasižymėti, kad galėtų būti taip pavadintas. Kalbinti ekspertai su-
taria, kad Vilnių po truputį būtų galima vadinti tarpkultūriniu miestu:

„Ar Vilnius toks? Aš manau, toks. <…>  Kuo toliau, tuo labiau jis toks darysis, <…> Tai vien į Lietuvą atvažiuojant, 
kadangi centras yra centras, sostinė – sostinė, tai žmonės vien iš smalsumo, kas ta Lietuva, kur ten tas mažas 
gabalėlis, ir būna taip, kad jie pamilsta tą šalį ir lieka pas mus.“ (Vln-EKSP-4)

„Norėčiau sakyt, kad galima. Yra kur tobulėti, bet pradžia yra.“ (Vln-EKSP-1)

Ekspertai sutinka, kad tarpkultūriniu miestu gali būti pavadintas tas miestas, kuriame gyvena skirtingų tau-
tybių, rasių ar religijų žmonės, jie vienodai gerai jaučiasi ir yra laikomi lygiaverčiais visuomenės nariais, taip 
pat geba mokytis vienas iš kito ir įžvelgia skirtingų kultūrų naudą miesto socialiniam, ekonominiam ir kultūri-
niam gyvenimui:

„Mano nuomone, tarpkultūrinis miestas yra tas, kuriame nėra engiama nei rasė, nei išvaizda, nei religiniai, nei 
kažkas tai kita, kad kiekvienas sau yra kaimynas, draugas, kolega. Nes tu visų pirma turėtum suprasti tai, kad tu 
bendrauji su žmogum, o ne su jo, nežinau, asmens tapatybės dokumentu kažkokiu ar gimimo vieta.“ (Vln-EKSP-4)

„Tolerancija, galimybėmis visiems žmonėms, nepriklausomai nuo jų tautybės ar religijos įsikurti ir turėti geras 
gyvenimo sąlygas, noru mokytis vieni kitiems iš skirtingų kultūrų.“ (Vln-EKSP-1)

Tyrimo dalyviai buvo linkę įžvelgti teigiamą migrantų naudą miestui, nes šie praturtina miestą ekonominiu, 
socialiniu ir kultūriniu aspektu. Tačiau taip pat jie akcentuoja, kad tai, kokią naudą miestui atneš užsieniečiai, 
taip pat priklauso ir nuo miesto atvirumo priimti užsieniečius ir jo skiriamo dėmesio šių žmonių integracijai.

„Svarbu vien dėl to kultūrinio supratimo, tiek pat galimi tie verslų kūrimasis, bendruomenių kūrimasis, vienas 
kito pažinimas ir tas pažinimas pagelbėja pačiam išvažiavus į pasaulio kraštą kažkokį tai. Manau, tai yra naudin-
ga ir reikalinga, mes nuo to ir nepabėgsim tiesiog.“ (Vln-EKSP-4)

„Labai svarbus turėtų būti [užsieniečių integracijos klausimas Vilniaus m. – aut. past.], kadangi tų gyventojų yra, 
nemažai, ir nuo jų integracijos sėkmingumo priklauso, tai įtakoja realiai tiesiog gyvenimo kokybę visų Vilniaus 
gyventojų, vienaip ar kitaip.“ (Vln-EKSP-1)

3.6.1 Strateginio požiūrio (dokumento) svarba
Nors Vilniaus mieste kalbintų ekspertų nuomonė, ar reikia priimti strateginį dokumentą, išsiskyrė, tačiau visi 
mato tokio dokumento ir strateginio požiūrio užsieniečių integracijos klausimais svarbą:

„Labai svarbu, nes vėlgi, tie užsieniečiai gyvenantys mieste, jų integracija, jų gyvenimas, sakyčiau, kaip fil-
tras, kuris parodo apskritai kaip ir mūsų visų gyvenančių piliečių gyvenimas ir gyvenimo kokybė, tiesiog, 
man atrodo, su va tokia tiksline grupe tos problemos ryškiau ir greičiau pasimato. Tai jeigu mes nesirūpinam 
ir nepadedam šitai tikslinei grupei, tai matyt tos problemos ir didesniu mastu egzistuoja. Visiems čia gyve-
nantiems.“ (Vln-EKSP-1)
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„Aš tai tų strateginių dokumentų nesu didžiausia fanė, kaip gali įsivaizduoti. Aš labiau esu iš tų, kur tai ką darom, 
o ne ką strateguojam. Bet aš kažkaip galvoju, gal čia galėtų būti tas būdas kažkaip pajudinti tas savivaldybes, kad 
bent ta tema atsirastų ant jų stalo, nes aš nelabai įsivaizduoju kažkokio kito būdo.“ (Vl-NVO-3)

„Manau, yra labai svarbu, bet tai neturi būti, kaip sakant, savivaldybės vien tiktais reikalas, aš manau, tai 
turi būti valstybinis reikalas, nes tai turi būti vienas bendras matymas, nes tas žmogus nebus prikaltas prie 
vietos.“ (Vln-EKSP-4)

Savivaldybės administracijos atstovo (-ės) nuomone, kad strateginis požiūris turi būti valstybinis, o savival-
dybėse įgyvendinama integracijos politika ir jos priemonės turėtų būti vienodos, neskatinančios konkurencijos 
tarp savivaldybių, bei užtikrinančios, kad užsienio šalių pilietis turės lygias galimybes gauti paslaugas bet ku-
rioje šalies savivaldybėje:

„<...> jis [užsienio šalies pilietis – aut. past.] turi pilną teisę keliauti per visą Lietuvą ir apskritai judėti. Ir jeigu 
vienoj savivaldybėj gerbūvis, nežinau, ar dėl tarybos, mero, darbuotojų ir viso kito ten aptarnaujančio sektoriaus 
išmonės bus ale tobulesnis, kaip čia įvardint, negu kitoj savivaldybėj, ir mes tarpusavy tarp savivaldybių pradėsim 
konkuruoti paslaugų kokybės klausimu, tai man atrodo, tai nėra tikslinga. Tikslingiau būtų suvienodinti meto-
dikas, priemones, algoritmus ir aiškiai žinoti, kad jeigu mano savivaldybės gyventojas yra kitoj savivaldybėj, jam 
priklauso atitinkamos paslaugos ir jis ar persikraustęs į kitą, jis gaus tas pačias paslaugas. O strategija reikalinga 
dar ir tam, kad supratimas tas gilesnis atsirastų, kad nebijotume mes jų, o jie mūsų.“ (Vln-EKSP-4)

Nemažiau svarbu ne tik tokio strateginio dokumento priėmimas, bet ir tai, kaip jame numatytos veiklos bus 
įgyvendintos praktikoje. Tad prieš rengiant planą, savivaldybės administracijos atstovo (-ės) nuomone, reikė-
tų įvertinti, kaip savivaldybė yra pasirengusi tokį planą įgyvendinti:

„Aš nežinau, tai reiktų kažkokių gal papildomų ar tyrimų įsivertinti, kokių paslaugų ar kažkokių tai gal darbuoto-
jų čia švietimo reikia, gal, nežinau, infrastruktūrą keisti reikia, ar dar kažkokių tai kitų. Bet kad tai pradžioj būtų 
ištirta, pamatuota, išanalizuota, o tiktai tada parašyta ir pateiktas tas dokumentas. Nes geriau šiek tiek ilgiau 
užtrukti prie dokumento ruošimo, negu jį paruošti belenkaip ir po to galvoti kaip jį įgyvendinti.“ (Vln-EKSP-4)

Siekiant efektyvaus šio plano įgyvendinimo, informantų nuomone, šis dokumentas turėtų apimti skirtingas 
integracijos sritis ir numatyti aiškų priemones įgyvendinančių institucijų vaidmenų ir atsakomybių pasiskirsty-
mą, veiklų įgyvendinimo planą, tarpinstitucinį bendradarbiavimą ir šių veiklų įgyvendinimo biudžetą praktiškai:

„Manau sritim išskaidyti. Kas be ko, nes vien vienos srities tu neapimsi, nes tai liečia tiek švietimą, sveikatą, soci-
alinius kažkokius tai, bazinius tokius paketus išskaidyti, kad būtų aiškios priemonės.“ (Vln-EKSP-4)

„Sukurti kažkokį aiškų tinklą, kas už ką turėtų būti atsakingas, kokios institucijos kokias paslaugas galėtų teikti, 
ir skatinti tą komunikaciją tarp institucijų.“ (Vln-EKSP-1)

„<...> gerai, tai jeigu tas finansinis elementas atsiras, tai kur jiems žiūrėti ką dabar su tuo daryti. Tai gal 
tas atsiradimas tos temos jų kažkokioj toj darbotvarkėj, gal čia ir yra būdas. Ar tai pavyks, ar nepavyks, aš 
neįsivaizduoju.“ (Vln-EKSP-3)

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos atstovas (-ė) taip pat akcentavo, kad svarbu, jog toks strateginis 
dokumentas ir jame numatytos veiklos nepersidengtų su kitais nacionaliniu lygmeniu priimtais dokumentais.
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„<...> yra dideli strateginiai valstybiniai planai, priskiriamos tam tikros pavyzdžiui institucijos valstybinės, ta 
prasme, aš kalbu apie tas ministerijas jau kažkurias, tai yra priskiriamos ir, kaip čia, ne tai, kad nuleidžiama, bet 
prašoma savivaldybių įgyvendinti. Kai mes esam Vilnius ypač, mūsų priemonės persidengia su ministerija ir tada 
išeina taip, kad savivaldybė nieko nepadarė, nors realiai negali kartoti tų pačių priemonių, nes tikslo tam nėra 
jau. Nes, nežinau, mokymus pavyzdžiui tam tikrai sričiai darbuotojų, buvo ministerijos pavyzdžiui organizuoti 
mokymai, tų atitinkamai tam sektoriui jau kaip ir nebetikslinga organizuoti, nes tai bus jau pinigų švaistymas, 
nes žmogus jau gavo tą informaciją. Tai vat Vilniuj yra, įžvelgiu bent jau tokią problemą, kad kai yra strategija, 
tada nežinau, ar laikui bėgant, ar labai aiškaus to tokio pasiskirstymo priemonių darbų, ką tiksliai tiksliai turėtų 
įgyvendinti, nėra ir persidengia. Ir tada arba nepadaro nei viena pusė, nes „taigi tas turėjo padaryti“, ne, „taigi jūs 
turėjot padaryt“, arba yra padaroma dvigubai, arba kažkas tai iš kažkurios pusės nepadaro.“ (Vln-EKSP-4)

3.6.2 Sklandesnės užsieniečių integracijos rekomendacijos: ekspertų 
perspektyva
Per tyrimą kalbintų ekspertų buvo prašoma išskirti keletą rekomendacijų, kurios prisidėtų prie sklandesnės ne 
ES piliečių integracijos. Ekspertų rekomendacijas būtų galima skirstyti į dvi dalis – rekomendacijas, skirtas po-
kyčiams nacionaliniu lygmeniu, ir rekomendacijas, skirtas pokyčiams savivaldos lygmeniu.

Nacionaliniu lygmeniu
Kaip jau minėta ankstesnėse ataskaitos dalyse, ekspertų nuomone, turi būti stiprinamas valstybės strategi-
nis požiūris į ilgalaikę užsienio šalių piliečių integraciją, o savivaldybės turėtų tapti šio plano dalimi. Ekspertai 
taip pat akcentuoja, kad į šį procesą turėtų būti įtrauktos ne tik institucijos, tiesiogiai dirbančios su tiksline 
grupe:

„<...> matai tuos pačius veidus ir nematai naujų, iš kitų sektorių ar kitų įstaigų naujų žmonių ir tada galvoju, gal 
čia mums vieniems tik reikia, gal čia niekam daugiau nereikia? Bet ne, gi reikia, ar ne? Ir toks, vat kai kurios temos 
yra tokios vienišos, realiai vienišos. Nežinau, ta prasme, atrodo valstybės politika pas mus užsieniečių atžvilgiu 
yra teigiama, ten tos visos programos numatytos ir finansavimai tikrai yra dideli duodami toms integracijoms 
įgyvendinti, ir nežinau, kažkaip tai man keistas yra požiūris reikalauti iš žmogaus per metus laiko tapti lietuviu, 
man iš tos žmogiškosios pusės. Nes tu negali taip tiesiog iš jo ištraukti viską, kas prieš tai buvo, ir lietuvį įdėti, ta 
prasme, iš jo reikalaujama yra labai daug ir jis toks pasimetęs.“ (Vln-EKSP-4) 

„<...> labai trūksta platesnio visuomenės ir organizacijų įsitraukimo į integraciją, kurios žiūrėtų plačiau, ne tik 
per būstas, darbas ir įsiliejimas į integraciją, bet daug plačiau, kad NVO, organizacijos, kurios dirba įvairiose 
srityse būtų pasiruošusios, turėtų žinių apie šitą grupę ir galėtų jas integruoti į savo programas.“ (Vln-EKSP-2)

Ekspertai pastebėjo, kad trūksta sisteminio valstybinio mechanizmo skatinat tarpkultūrinį dialogą šviečiant 
visuomenę ir su tiksline grupe savo darbe susiduriančius tarnautojus, NVO bei kitų institucijų darbuotojus kul-
tūrinių ir religinių skirtumų klausimais. Šią rekomendaciją reikėtų priskirti tiek prie pokyčių, reikalingų įgyven-
dinti, tiek nacionaliniu ir savivaldos lygmeniu.

„<...> vienas yra darbas dirbti ir padėti pabėgėliui suprasti, kokioj jis čia visuomenėj atsirado, o kitas darbas yra 
visuomenei padėti suprasti, ką reiškia pabėgėlis jų tarpe. Tai aišku, tų projektų, <...> gal ten karts nuo karto ir 
būna, bet man atrodo, vat tų su visuomene kažkokio tokio sistematiškesnio būdo. Nes aš kai žiūriu pavyzdžiui 
ir apie smurtą artimoj aplinkoj, kažkaip matėsi gana toks sisteminis požiūris į kur ir kaip dabar apie tai kalbėti. 
Arba apie tas pačias savižudybes, tu matai tokias nacionalines kažkokias kampanijas, kurios, man atrodo, ir at-
neša paskui tą kitą visai rezultatą.“ (Vln-EKSP-3)

„<...> mes kalbam apie tokį prieinamumą iš tos pusės, kad trūksta minkštųjų veiklų, kurios galėtų tuos tiltus 
megzti tarp naujai atvykusių ir institucijų, nebūtinai institucijų, NVO, kurios irgi, labai daug yra, kurios kuria 
kultūrinį turinį. Bet tiesiog negalvoja apie diverse auditorijas, gal vat taip sakyčiau, net nebūtinai apie prašytojus, 
pabėgėlius, bet apie žmones, kurie yra atvykę naujai.“ (Vln-EKSP-2)
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„Galbūt kažkokių mokymų daugiau, renginių, kad, na, tie darbuotojai, kurie susiduria su pabėgėliais, kuriems 
tenka juos aptarnauti, daugiau suprastų, kas tai apskritai per grupė, visų pirma, kad suprastų, kad jie egzistuoja 
jau pas mus ir jau gana ilgai ir jie čia jau yra ir reikia kažką daryti. Reikia jiems padėt <…>. Tiesiog, kad tie darbuo-
tojai būtų galbūt labiau informuoti ir susikurtų savo kažkokias gaires, kaip jiem konkrečiai šitai tikslinei grupei 
galima būtų padėti.“ (Vln-EKSP-1)

Savivaldos lygmeniu
Pasak Vilniaus mieste kalbintų ekspertų, savivaldybėje turėtų būtų aiškesnis vaidmenų pasiskirstymas tarp 
NVO ir savivaldybės administracijos bei jai pavaldžių įstaigų. Šiuo metu visos integracijos funkcijos priskiria-
mos NVO, tačiau NVO tokią tvarką kritikuoja ir manytų, kad šioje srityje turėtų būti siekiama pokyčių savival-
dos ar valstybiniu lygmeniu.

„<...> susikalbėjimo elementas, <...>, kad tada tikrai gaunasi taip, kad kieno ta atsakomybė, ir tie ar mokytojai, ar 
gydytojai, irgi vos ne į tave kreipiasi, tai tu turi užtikrinti, nes gydymo įstaigoj, pavyzdžiui, nėra. Tai va tas susi-
kalbėjimas nėra okay ir jis tikrai nėra išspręstas.“ (Vln-EKSP-3) 

„Taip, mūsų pliusas yra ten tarpkultūrinis žinojimas, žinojimas integracijos, kas veikia, kas neveikia, vat šiti da-
lykai, lydėjimai galbūt žmonių kažkur. Bet tu labai dar daug kur turi nešti ant savo pečių kažkokias sistemines 
spragas, kurios, aš suprantu, kad jos dėl to, kad žmonių skaičius mažas, bet aš tiesiog nemanau, kad tai turėtų 
būti NVO reikalas.“ (Vln-EKSP-3)

Vieno (-s) NVO atstovo (-ės) nuomone, savivaldybė galėtų aktyviau įsitraukti į:

a. lietuvių kalbos kursų organizavimą

„<...> nežinau kaip čia savivaldybės galėtų įsitraukti į tą patį kuravimo paslaugas ir taip toliau. Kur aš matau, kur 
mums yra per sudėtingas vaidmuo ir tikrai reikia galvoti kaip daryti savivaldybėse – lietuvių kalbos mokymas. 
Todėl, kad mes čia kamuojamės, ten mokytoją nusamdei, ten mokytoją nusamdei, ar tikrai tai negalėtų būti kaž-
kokia centralizuota, tiesiog tada jau pavedimas kažkaip savivaldybėm, kad jos užsiima mokymu, yra skiriamos 
lėšos, yra ten patalpos, mokyklos, centrai ar dar kas nors, kuriuose gali žmonės mokytis, šita dalis.“

b. vertimo paslaugų organizavimą

„Vertimai irgi yra kažkokia nesąmonė pas mus, nes gaunasi vos ne NVO turi užtikrinti bet kurioj įstaigoj vertimą 
bet kuriam pabėgėliui, kuriam reikės dėl kažko susikalbėti. Reiks pabėgėliui susikalbėti su mokytoju, NVO turi 
užtikrinti vertimą, reiks pabėgėliui nueiti iki gydymo įstaigos, NVO turi užtikrinti vertimą. Tai man va čia tokie 
yra, kur aš nemanau, kad NVO.“ (Vln-EKSP-3)

Savivaldybės administracijos atstovo  (-ės) nuomone, į procesą galėtų aktyviau įsitraukti ir seniūnijos; jos 
galėtų prisidėti informuojant apie mieste gyvenamąją vietą deklaruojančius užsienio šalių piliečius. Tokia in-
formacija padėtų aiškiau identifikuoti, koks yra poreikis paslaugas pritaikyti užsienio šalių piliečiams ar pla-
nuojant specifines paslaugas tam tikroms migrantų grupėms. Seniūnijos taip pat galėtų būti vieta, kur už-
sieniečiai gauna reikiamą informaciją apie Vilniaus mieste teikiamas paslaugas, reikiamus kontaktus ir pan.
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„<...> jeigu turėtumėm gal kažkokius tokius, nežinau, ne tai, kad sąrašus, bet šiaip informaciją gauti, bet čia gal reiktų 
tada ir seniūnijas jungti prie to viso proceso, nes seniūnai vis tiek irgi arčiau savo to žmogaus. Ten darbuotojai visi tai 
irgi, pavyzdžiui, gautų informaciją, kad atvyksta tokia šeima, pasiruoštų jie, nežinau, gal mokykloj, gal sveikatos įstai-
ga, gal socialinis, gal dar kažką, gal su organizacija pašnekėtų, ar čia reikia kažko ar nereikia, ar jie savarankiški, tai 
išvis su jais nereikia, viskas gerai. Tai manau su laiku toks utopinis, vizija tokia gražiai būtų.“ (Vln-EKSP-4)

Savivaldybės atstovo (-ės) nuomone, įtraukiant seniūnijas į užsieniečių integracijos procesą, taip pat būtų 
svarbus savivaldybės ir NVO tarpinstitucinis bendradarbiavimas:

„<...> pavyzdžiui netgi atvykstant jam [užsieniečiui – aut. past.] į savivaldybę, <...> su NVO, pavyzdžiui, bendradarbiau-
jant, žinai, kad <...> atvyksta kažkokia tai šeima, kurioj yra mokyklinio amžiaus vaikai, ir atvyksta į tam tikrą seniūniją. 
Atitinkamai informuojamas seniūnas, kad yra pas tave šeima tokia ir tokia, jiem ten paslaugos, pavyzdžiui reikia tikrai 
ten tų paslaugų, įsivertina, nes vis tiek „Caritas“ pasižiūri koks paketas reikalingas. Tai vaikui reikia eiti į mokyklą, ati-
tinkamai mokykloj gal kažkokio tai specialisto papildomo reikia, gal ten vaikas spec. poreikių kažkokių turi, gal reikia 
kažkokio tai kito. Ta prasme, jau būtų paprasčiau kažkoks tai ir mokyklos požiūris pradėtų keistis. Taip pat pavyzdžiui, 
ten sveikatos įstaigų kad „sveiki, pas jus seniūnijoje gyvena toks ir toks žmogus“. Aš nemanau, kad pasidarytų per vieną 
dieną, per vienerius metus, bet atsirastų tiesiog tokia praktika ir su laiku viskas <...>.“ (Vln-EKSP-4)  

Dar viena rekomendacija sklandesnės užsieniečių integracijos rekomendacija, kurią išsakė kokybinio tyrimo 
dalyviai, tai informacijos apie paslaugas prieinamumas užsieniečiams, negebantiems kalbėti lietuviškai:

„<...> institucijų puslapių išvertimas į anglų, rusų kalbas yra žemai kabantis vaisius. Reikėtų, kad institucijos ak-
tyviai komunikuotų užsienio kalbomis, kad migrantams nereikėtų žiūrėti į informaciją iš 2016 m.“ (Vln-EKSP-7)

Informacijos apie paslaugas prieinamumą taip pat palengvintų ir informacijos teikimas vieno langelio principu. 
Kalbinti migrantų atstovai minėjoįvardijo, kad ypač trūksta informacijos būsto, sveikatos priežiūros klausimais.

„<...> poreikis yra būstas, nes problema kyla tada, kai jie [užsienio studentai] skambina, pasak daugumos jų, 
kai tik jie išgirsta anglų kalbą, jie tiesiog padeda ragelį, nenori kalbėtis. Galbūt savivaldybėje galėtų būti skyrius, 
kuriame būtų tvarkomasi su paklausa ir pasiūla, ir neabejotinai informacija turėtų būti perduodama jiems anglų 
kalba, kad jiems būtų lengviau su šia didele apgyvendinimo problema.“ (Vln-EKSP-6)

Taip pat būtų galima būtų svarstyti apie paslaugų paketo, naujai į miestą gyventi atvykusiems užsienio šalių 
piliečiams, suteikimą:

„<...> pavyzdžiui, užsienio praktika, <...> atvykus užsieniečiui yra pradžioj visas paketas socialinių sutvarkomas, <...> VMI, 
Sodros, visi kiti va tie tokie biurokratiniai, valstybiniai reikalai, jis šiek tiek nusiramina, stabilizuojasi ir jau tada yra mokymo 
programa kažkokia tai skiriama. O pas mus, ką aš ir įžvelgiu problemą, kad tau viskas vienu metu, tau visą bangą užmeta, 
tu ir nueik į valstybines institucijas, susitvarkyk visus dokumentus, bet dar nepamiršk, kad tavo vaikai mokosi ir dar tu nepa-
miršk nueiti pats į pamokėles ar ten kažkokiu kitus užsiėmimus. Šiek tiek per daug vienam žmogui.“ (Vln-EKSP-4)

NVO atstovai pastebi, kad pirmą kartą kreipiantis į valstybines institucijas taip pat labai gelbėtų žmogus, pa-
dedantis suprasti, kaip elgtis tam tikroje institucijoje, paaiškinantis paslaugos naudojimosi principus ir pan.

„<...> labai baisu yra visą laiką pirmą kartą į instituciją kažkokią ateiti <…> , tu nežinai kaip elgtis. Todėl labai 
padeda paprastai tokiu atveju, kai eina su tavim kažkoks mediatorius, kuris tau padeda adaptuotis, paaiškina 
kontekstus, jeigu tai yra žmogus, kuris kalba tavo kalba, <…> , tai yra išvis nuostabu. Ir tada antrą kartą tu jau 
eisi kaip lankytojas visavertis, kuris žinos instituciją iš vidaus panašiai.“ (Vln-EKSP-2)
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Kiekybinės apklausos duomenys atskleidžia, kad respondentai yra linkę įžvelgti įvairių sričių ir iniciatyvų aktu-
alumą siekiant gerinti paslaugų ir informacijos prieinamumą ne ES piliečiams ir kitiems lietuvių kalba nekal-
bantiems asmenims jų atstovaujamose įstaigose ateityje.

Daugiau nei pusė (apie 59 proc.)78 įstaigų atstovų apklausoje pažymėjo, kad informacijos apie paslaugas, 
kurias teikia įstaiga, prieinamumas užsienio kalbomis ateityje būtų aktualus arba labai aktualus, taip pat 
aktualus arba labai aktualus būtų paslaugų teikimas užsienio kalbomis (apie 55 proc.)79, ne ES šalių pilie-
čių nusiuntimo pas gebančius juos aptarnauti specialistus mechanizmo kūrimas (apie 53 proc.)80, įstaigos 
darbuotojų informavimas apie ne ES piliečių teises (apie 52 proc.)81, bendradarbiavimas su integracijos 
paslaugas ne ES piliečiams teikiančiomis NVO, ne ES piliečių organizacijomis ar bendruomenėmis (apie 
52 proc)82. Darbuotojų supratingumą apie specifinius ne ES šalių piliečių poreikius kaip aktualų ir labai ak-
tualų įvardijo apie 43 proc.83 respondentų, kaip mažiausiai aktualias sritis atstovai žymėjo konsultavimą-
si ir (arba) tiesioginį ne ES šalių piliečių įtraukimą į įstaigos veiklų planavimą (apie 31 proc.)84 ir neigiamų 
nuostatų ne ES šalių piliečių atžvilgiu dėl jų religinių įsitikinimų, rasės ar etninės kilmės ir pan. mažinimą 
tarp įstaigos darbuotojų (apie 27 proc.)85 (žr. 5 grafiką).

GRAFIKAS NR. 5:
ATSAKYMŲ Į KLAUSIMĄ „JŪSŲ NUOMONE, KAS BŪTŲ AKTUALU JŪSŲ ĮSTAIGAI, GERINANT PASLAUGAS IR INFORMACIJOS PRIEINA-
MUMĄ NE ES PILIEČIAMS IR KITEMS LIETUVIŲ KALBA NEKALBANTIEMS ASMENIMS ATEITYJE?“ PASISKIRSTYMAS (N = 143).
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78  Iš jų 51 atstovauja švietimo, 14 - socialines paslaugas teikiančioms įstaigoms, 7 - sveikatos priežiūros, 12 - kultūros įstaigoms.
79  Iš jų 49 atstovauja švietimo, 13 - socialines paslaugas teikiančioms įstaigoms, 8 - sveikatos priežiūros, 9 - kultūros įstaigoms.
80  Iš jų 48 atstovauja švietimo, 14 - socialines paslaugas teikiančioms įstaigoms, 8 - sveikatos priežiūros, 6 - kultūros įstaigoms.
81  Iš jų 50 atstovauja švietimo, 10 - socialines paslaugas teikiančioms įstaigoms, 6 - sveikatos priežiūros, 9 - kultūros įstaigoms.
82  Iš jų 47 atstovauja švietimo, 13 - socialines paslaugas teikiančioms įstaigoms, 7 - sveikatos priežiūros, 7 - kultūros įstaigoms.
83  Iš jų 42 atstovauja švietimo, 9 - socialines paslaugas teikiančioms įstaigoms, 3 - sveikatos priežiūros, 8 - kultūros įstaigoms.
84  Iš jų 27 atstovauja švietimo, 8 - socialines paslaugas teikiančioms įstaigoms, 2 - sveikatos priežiūros, 7 - kultūros įstaigoms.
85  Iš jų 25 atstovauja švietimo, 6 - socialines paslaugas teikiančioms įstaigoms, 3 - sveikatos priežiūros, 5 - kultūros įstaigoms.
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Kiekybinėje apklausoje dalyvavę savivaldybės skyrių ir savivaldybei pavaldžių įstaigų atstovai į atvirą klausi-
mą, kokias priemones matytų kaip reikalingiausias siekiant gerinti įvairių paslaugų prieinamumą ir teikimą ne 
ES piliečiams, įvardijo:

Socialinių paslaugų srityje:
a. paslaugų teikimo poreikis ir kokybės įvertinimo poreikis

b. informacijos prieinamumo gerinimas, ne ES šalių piliečių teisių į socialines paslaugas užtikrinimas, moky-
mų ir pagalbos darbuotojams užtikrinimas, (profesionalių) vertėjų poreikis

„Mūsų klientai yra Lietuvos piliečiai, dar nesame susidūrę su situacija, kad tektų paslaugas teikti ne ES piliečiams. 
Tačiau tarp klientų yra nekalbančių lietuvių kalba, todėl tikslinga būtų parengti informacija svetainėje apie mūsų 
teikiamas paslaugas rusų ir anglų k.“ (Vln-ĮST-12)

„Informavimo ir konsultavimo sistemos sukūrimas ne ES šalių piliečiams jiems suprantamomis kalbomis (pvz., 
anglų, rusų kalbomis). Lietuvių kalbos mokymo prieinamumo didinimas. Sudaryti sąlygas ne ES piliečiams, turin-
tiems leidimą gyventi Lietuvoje, gauti socialines paslaugas lygiomis teisėmis su LR piliečiais.“ (Vln-ĮST-10)

„Šiai dienai nesame susidūrę su poreikiu teikti paslaugas ne ES šalių piliečiams, Jeigu atsirastų ateityje poreikis teikti 
paslaugas ne ES šalių piliečiams, skirtume atsakingą asmenį, gebantį kalbėti užsienio kalbomis, kuriomis kalba ne ES 
šalių piliečiai, kuris koordinuotų socialinių paslaugų teikimą minėtiems asmenims, taip pat pasitelktume vertėjų pagal-
bą. Organizuotume mokymus darbuotojams, skatintume atvirą ne ES šalių piliečiams paslaugų kultūrą.“ (Vln-ĮST-7)

„Savivaldybė turėtu pateikti įstaigų sąrašą, kur galima nukreipti nekalbančius lietuvių kalbą klientus bei įstaigų 
sąrašą, kur kilus klausimams gali kreiptis darbuotojas, dirbantis su ES šalių piliečiais.“ (Vln-ĮST-3)

Švietimo srityje:
a. „Skirti papildomą finansavimą intensyviam lietuvių kalbos mokymui pradiniame etape, kad nepilname-

čiai ir suaugę ne ES šalių piliečiai galėtų lengviau integruotis savo bendruomenėse ir mūsų visuomenėje“ 
(Vln-SAV-2), taip pat reikėtų daugiau socialinių akcijų, kad būtų skatinama tolerancija, kurios šiuo metu 
vis dar trūksta;

b. naujų bendrų integracijos priemonių kūrimas ir egzistuojančių priemonių stiprinimas (išlyginamųjų klasių stei-
gimas, papildomos lietuvių kalbos mokymo valandos mokiniams ir jų tėvams, mokytojų padėjėjų samdymas);

c. ugdymo įstaigų darbuotojų kompetencijų didinimas (darbuotojų užsienio kalbų žinių stiprinimas; moky-
mai darbuotojams);

d. reikalingos konsultacijos, pagalba, kurią galėtų teikti kitos įstaigos, savivaldybė;

e. (papildomų) integracijos finansinių priemonių kūrimas (pvz., numatomi papildomi etatai).

Kultūros srityje:
a. teikiamų kultūros paslaugų turinio prieinamumo lietuviškai nekalbantiems asmenims gerinimas;

b. efektyvesnė informacinė sklaida užsienio kalbomis, tokiomis kaip rusų ir lenkų (ne tik anglų);

c. kokybiško turinio užsienio kalbomis užtikrinimas atliepiant į atvykstančiųjų gyventi poreikius;

d. daugiau renginių, „patrauklia forma pristatančių Lietuvos tradicijas, papročius ir plačiąja prasme kultū-
rą, kaip vieną iš ES unikalių kultūrų“ (Vln-ĮST-139).
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Lentelė Nr. 1: Informantų sociodemografinės characteristikos
AKMENĖS RAJ. JONAVOS RAJ. KAUNO M. KLAIPĖDOS M. ŠIAULIŲ M. VILNIAUS M. IŠ VISO:

Kilmės šalis 21
Rusija 2 1 1 2 6
Baltarusija 1 1 2 1 5
Ukraina 3 2 1 2 3 1 12
Filipinai 1 1
Indonezija 2 2
Nigerija 1 1 2
Pietų Afrika 1 1
Tadžikistanas 1 1
Armėnija 1 1
Hondūras 1 1
Indija 2 1 3
Pakistanas / Malaizija 1 1
Makedonija 1 1
Kazachstanas 2 2
Taivanas 1 1
Azerbaidžanas 1 1
Sirija 5 1 6
Marokas 1 1
Čečėnija 2 2
Kirgizija 1 1
Vietnamas 1 1
Amžius *1 *2 *3 *4

18-25 1 4 2 2 9
25-30 1 1 2 2 1 2 9
30-35 1 2 1 4
35-40 1 3 3 1 2 10
40-45 2 1 1 1 5
45-50 1 1 1 3
50-55 15 1 1 3
55-60 1 1 2
Daugiau nei 60 1 1
Teisinis statusas *6

Leidimas laikinai gyventi 2 1 5 6 4 9 27
Šeimos susijungimas 1 1 3 2 2 8
Studijos 1 2 1 3 11
Darbas 37 1 2 6
Verslo įsteigimas 1 1
Prieglobsčio gavėjas (papildoma apsauga) 1 1 2

Leidimas nuolat gyventi 2 9 2 1 1 1 16
Šeimos susijungimas 1 1 1 3
Darbas 1
Prieglobsčio gavėjas (pabėgėlio statusas) 2 9 1 1 13

Viza 1 28 3 6
Viza D 1 1
Viza baigus studijas 1 2 3

Lietuvos Respublikos pilietybė 1 1 2
Darbo statusas
Dirba 1 8 6 4 4 7 30
Nedirba 4 3 1 4 0 2 14
Studijuoja 3 2 1 1 7
Pensijoje 1 1
Gyvenimo šalyje trukmė
Iki 1 m.
1-2 m. 4 6 2 3 15
3-4 m. 9 1 2 5 17
5 m. 1 1 1 3
Daugiau nei 5 m. 5 1 59 1 3 2 17
Šeiminė padėtis *10 *11

Vedęs / ištekėjusi / gyvena su partneriu 5 10 3 6 4 7 35
Sutuoktinis / partneris Lietuvos Respublikos pilietis 1 1 3 3 3 11

Išsiskyręs (sutuoktinis buvo Lietuvos Respublikos pilietis) 1 1
Našlys (-ė) 1 1
Nevedęs / netekėjusi 1 6 4 2 2 15

1  1 informantas amžiaus neįvardijo.
2  1 informantas amžiaus neįvardijo.
3  3 informantai amžiaus neįvardijo (Šiaul-5M, Šiaul-7M, Šiaul-1V).
4  1 informantas amžiaus neįvardijo (Vln-4M).
5  1 informantas amžiaus neįvardijo (Akm-3V+M).
6  1 informantas neįvardijo, kokį ir kokiu pagrindu turi leidimą laikinai gyventi (Kn-4M).
7  1 informantas įvardijo, kad turi Leidimą laikinai gyventi kaip aukštos kvalifikacijos darbuotojas.
8  1 informantas neįvardijo, kokia viza jam suteikta (Kn-6V).
9  1 informantas šalyje gyvena su pertraukomis. Gyveno šešerius metus, vėliau išvyko ir dabar gyvena trumpiau nei metus (Kn-6V).
10  1 informantas šeiminio statuso neįvardijo.
11  1 informantas šeiminio statuso neįvardijo.
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