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Žodynas: 

Pabėgėlis – asmuo, kuris dėl visiškai pagrįstos baimės būti persekiojamas dėl rasės, religijos, 

pilietybės, priklausymo tam tikrai socialinei grupei ar politinių įsitikinimų yra už šalies, kurios pilietis 

jis yra, ribų ir negali arba bijo naudotis tos šalies gynyba; arba neturėdamas atitinkamos pilietybės ir 

būdamas už šalies, kurioje anksčiau buvo jo nuolatinė gyvenamoji vieta, ribų dėl tokių įvykių negali 

ar bijo į ją grįžti. 

Prieglobsčio prašytojas – užsienietis, kuris atvyko į Lietuvos Respubliką ir yra pateikęs prašymą dėl 

prieglobsčio suteikimo. Kol prašymas nagrinėjamas, prašytojui suteikiama laikina apsauga.  

Paslaugos pabėgėliams bei prieglobsčio prašytojams skiriasi nuo paslaugų trečiųjų šalių piliečiams, 

t.y., asmenims, kurie nėra Europos Sąjungos piliečiai (neturi Europos Sąjungos valstybės narės 

pilietybės). 

Integracija -  procesas, kurio metu imigrantai tampa visuomenės dalimi, išlaikančia savo etninį 

tapatumą. Trečiųjų šalių piliečių integracijos Europos Sąjungoje programoje pažymima, kad 

integracija yra dinaminis, dvipusis visų imigrantų ir valstybių narių gyventojų abipusio susitarimo 

procesas. 

Europos pabėgėlių fondas – 2000 m. įkurtas fondas, skirtas paskatinti valstybių narių bendras 

pastangas priimti pabėgėlius bei perkeltuosius asmenis ir atsakyti už jų priėmimo padarinius. EPF 

yra pagrindinis Europos prieglobsčio politikos įgyvendinimo įrankis ES mastu. 

Dublino II reglamentas - 2003 pasirašytas reglamentas, nustatantis ES valstybę, atsakingą už 

trečiosios šalies piliečio vienoje iš valstybių narių pateikto prieglobsčio prašymo nagrinėjimą, 

nustatymo kriterijus ir mechanizmus. Taip siekiama prieglobsčio prašytojams garantuoti, kad jų 

prašymai bus vienos iš valstybių narių išnagrinėti, ir užtikrinti, kad prieglobsčio prašytojai nebus be 

paliovos siuntinėjami iš vienos valstybės narės į kitą. 

Užsieniečių registracijos centras (URC) – pagrindinė įstaiga, įsikūrusi Pabradėje, apgyvendinanti 

prieglobsčio prašytojus jų prašymo nagrinėjimo metu; taip pat neteisėtai į šalį atvykusius ir 

sulaikytus užsieniečius. 

Pabėgėlių priėmimo centras (PPC) – Rukloje apgyvendina nelydimus nepilnamečius prieglobsčio 

prašytojus bei prieglobstį Lietuvoje gavusius užsieniečius. 
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Apžvalga: pabėgėliai Lietuvoje 

Tarp 1997 ir 2013 Lietuvoje tarptautinį prieglobstį gavo 916 asmenys atvykę iš 28 šalių, rodo 

Jungtinių Tautų Pabėgėlių agentūros ir Migracijos departamento statistika. Apie 80% visų prieglobstį 

gavusiųjų Lietuvoje yra kilę iš Rusijos (daugiausia čečėnai) arba Afganistano.  

Lietuva yra ratifikavusi 1951 metų Ženevos konvenciją dėl pabėgėlių statuso ir įsipareigojusi suteikti 

prieglobstį asmenims, kuriems jų šalyje kyla grėsmė jų gyvybei ir sveikatai. Per metus Lietuvoje 

vidutiniškai prieglobsčio prašo 500 - 600 asmenų. Lietuvoje prieglobsčio prašytojų srautas yra 

ganėtinai stabilus: nuo 2001 m. daugiausiai prašymų buvo pateikta 2003 m. (644), o mažiausiai – 

2005 (410). Tiesa, nuo 2009 m. iki pernai metų prieglobsčio prašytojų skaičius kasmet didėjo (nuo 

449 prieglobsčio prašymų 2009 m. iki 627 prašymų 2012 m.). Įvertinus prieglobsčio prašytojų 

srautą, galima teigti, jog Lietuva nėra susidūrusi su prieglobsčio prašytojų antplūdžiu. Prieglobsčio 

prašytojų apgyvendinimui skirtų patalpų pilnai užtenka esamiems srautams priimti. Netgi atvirkščiai 

– Pabėgėlių priėmimo centre dėl neišnaudoto ploto buvo nuspręsta vieną pastatą skirti negalią 

turintiems Lietuvos piliečiams. 

Lietuvoje yra trys prieglobsčio formos: pabėgėlio statusas (suteikiamas neribotam laikui), 

papildoma apsauga (suteikiamas metams ir gali būti pratęsta, jei priežastys neišnyko) ir laikinoji 

apsauga (gali būti suteikiamas esant dideliam prieglobsčio prašytojų antplūdžiui Vyriausybės 

sprendimu. Lietuvoje ji niekada nebuvo naudota. Pavieniai asmenys dėl šio apsaugos tipo kreiptis 

negali). Lietuvoje dažniausiai suteikiama papildoma apsauga. 

2013 m. prieglobsčio prašytojų skaičius Lietuvoje sumažėjo beveik trečdaliu ir per metus buvo gauti 

399 prašymai dėl prieglobsčio. Šis pokytis paaiškinamas sumažėjusiu prašymų skaičiumi iš Gruzijos 

piliečių, kurie nuo 2009 m buvo pradėję dominuoti tarp prieglobsčio prašytojų.  Daugiausiai 

prieglobsčio prašymų sulaukta iš Rusijos, Afganistano, Gruzijos ir Vietnamo piliečių. 2013 m. išaugo 

patenkintų prašymų skaičius – 35 proc. asmenų buvo suteiktas prieglobstis (15 asmenų gavo 

pabėgėlio statusą, 123 asmenims suteikta papildoma apsauga). Daugiausiai prieglobstį gavusių 

asmenų – Afganistano, Rusijos Federacijos, Baltarusijos piliečiai. Pernai prieglobstį gavo daugiau 

Sirijos piliečių – prieglobstis suteiktas 14 Sirijos piliečių. 

2012 m. Lietuva prisijungė prie ES solidarumo projektų (EUREMA II ) ir  keturi prieglobsčio 

prašytojai iš Eritrėjos buvo perkelti į Lietuvą iš Maltos ir gavo pabėgėlio statusą Lietuvoje. 
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Šaltinis: http://123.emn.lt/lt/prieglobstis/prieglobstis-lietuvoje-10-metu 

Pilietybė 
Suteikta 
papildoma 
apsauga 

Suteiktas 
pabėgėlio 
statusas 

Iš viso 

Afganistano 41 8 49 

Rusijos 33 2 35 

Baltarusijos 15 3 18 

Sirijos 14 - 14 

Uzbekistano 4 - 4 

Ukrainos 3 1 4 

Nepalo 3 - 3 

Eritrėjos 1 1 2 

Be pilietybės 2 - 2 

Irako 1 - 1 

Tadžikistano 1 - 1 

Zimbabvės 1 - 1 

Mali 1 - 1 

Gruzija 1 - 1 

JAV 1 - 1 

Dramblio Kaulo 
Kranto 

1 - 1 

IŠ VISO 123 15 138 

Teigiami sprendimai del prieglobsčio suteikimo pagal pilietybę 2013m., šaltinis: 

http://123.emn.lt/lt/prieglobstis/kokiu-saliu-pilieciai-gauna-prieglobsti-lietuvoje 
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Nors ES naujų prieglobsčio prašymų skaičius išaugo, Lietuvoje jų sulaukėme mažiau, šaltinis: Eurostat 
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Pabėgėlio statusas: teisinė apsauga ir prašymo priėmimas 

Pabėgėlio apibrėžimą šiuo metu visuotinai nustato 1951 m. Ženevos 1 straipsnis. Šio straipsnio A 

dalies 1 punktas nustato pabėgėlio sąvokos apibrėžimą pagal ankstesnius susitarimus ir sutartis, 

taip užtikrinant ryšį tarp Ženevos konvencijos ir ankstesnių tarptautinių instrumentų, skirtų 

pabėgėlių apsaugai. 

Pagal Ženevos pabėgėlių konvencijos 1 A straipsnio 2 punktą pabėgėlis yra asmuo, kuris 

„dėl įvykių, buvusių iki 1951 m. sausio 1 d., arba dėl visiškai pagrįstos baimės 

būti persekiojamam dėl rasės, religijos, pilietybės, priklausymo tam tikrai 

socialinei grupei ar politinių įsitikinimų yra už šalies, kurios pilietis jis yra, ribų 

ir negali arba bijo naudotis tos šalies gynyba; arba neturėdamas atitinkamos 

pilietybės ir būdamas už šalies, kurioje anksčiau buvo jo nuolatinė gyvenamoji 

vieta, ribų dėl tokių įvykių negali ar bijo į ją grįžti. 

Jei asmuo turi kelių šalių pilietybę, terminas „šalis, kurios pilietis jis 

yra“ reiškia bet kurią šalį, kurios pilietis jis yra, ir nelaikoma, kad ta šalis jo 

negins, jei be svarbios priežasties, susijusios su visiškai pagrįsta baime, jis 

nepasinaudoja vienos iš šalių, kurios pilietis jis yra, gynyba”. 

Norėdama išsiaiškinti, ar asmuo atitinka pabėgėlio apibrėžimą, kiekviena valstybė turi nustačiusi 

tam tikrą tvarką – taip vadinamąją pabėgėlio statuso nustatymo procedūrą . Per šią procedūrą 

atliekamas tyrimas, kurio esmė – nustatyti, ar asmuo atitinka pabėgėlio apibrėžimą. Tyrimo metu 

nagrinėjami paties asmens pranešti faktai, informacija apie situaciją prieglobsčio prašytojo kilmės 

valstybėje (tai yra valstybėje, kurios pilietis jis yra, arba, jeigu jis neturi pilietybės, valstybėje, kurioje 

buvo jo nuolatinė gyvenamoji vieta). Be to, atsakingas valstybės tarnautojas, spręsdamas, ar asmuo 

atitinka pabėgėlio apibrėžimą, privalo išnagrinėti tam tikrus specifinius aspektus, pvz.: ar 

prieglobsčio prašytojas turi vidinio persikėlimo alternatyvą; ar asmuo yra nevalstybinio 

persekiojimo subjektas; ar jis persekiojimas lyties pagrindu; ar kilmės šalyje vyksta (pilietinis) karas1 

ir kt. 

Suteikus pabėgėlio statusą, asmeniui suteikiama apsauga valstybėje, kurios vienas pagrindinių 

bruožų – apsauga nuo išsiuntimo į valstybę, kurioje jis jautė baimę būti persekiojamas. Šis principas 

vadinamas negrąžinimo principu. Tačiau šį principą nustato ne tik Ženevos konvencija, bet ir kiti 

tarptautiniai dokumentai (pavyzdžiui, 1950 m. Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių 

apsaugos konvencija; Europos konvencija prieš kankinimą ir kitokį žiaurų, nežmonišką ar žeminantį 

elgesį ir baudimą, 3 straipsnis ir kt.). Todėl negrąžinimo principas taikomas plačiau nei pabėgėlio 

                                                                    
1 Prieglobstis Lietuvoje, http://www.asylum-online.lt/  

http://www.asylum-online.lt/
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statuso suteikimas. Šiuo metu Europos šalys taiko specialias procedūras savo pasienyje: visiems 

asmenims turi būti suteikta teisė pateikti prašymą dėl prieglobsčio suteikimo (nepriklausomai nuo 

to, ar jie į šalį pateko legaliai). Asmuo iš pasienio gali būti grąžintas tik į saugią trečiąją valstybę arba 

į saugią kilmės valstybę2. 

Užsienietis turi teisę pateikti prieglobsčio prašymą valstybės sienos perėjimo punkte arba 

teritorijoje, kurioje galioja pasienio teisinis režimas – Valstybės sienos apsaugos tarnybai, o Lietuvos 

Respublikos teritorijoje – teritorinei policijos įstaigai arba Užsieniečių registracijos centrui. Šių 

institucijų valstybės tarnautojai privalo nedelsdami apklausti prieglobsčio prašytoją, paimti jo 

turimus asmens, kelionės ir kitus dokumentus, nuimti prieglobsčio prašytojo pirštų atspaudus ir jį 

nufotografuoti. Prieglobsčio prašymas ir kiti susiję dokumentai perduodami Migracijos 

departamentui. Migracijos departamentas nevėliau kaip per 48 val. Nuo prašymo suteikti 

prieglobstį pateikimo privalo priimti vieną iš šių sprendimų: 

1. Nagrinėti prieglobsčio prašymą iš esmės bendra tvarka, suteikti užsieniečiui laikiną teritorinį 

prieglobstį ir išduoti jam užsieniečio registracijos pažymėjimą. 

2. Nustatyti, kad už prieglobsčio prašymo nagrinėjimą atsakinga kita Europos Sąjungos valstybė 

narė, nenagrinėti prieglobsčio prašymo iš esmės, suteikti laikiną teritorinį prieglobstį ir 

išduoti užsieniečio registracijos pažymėjimą 

3. Nesuteikti laikino teritorinio prieglobsčio, nenagrinėti prieglobsčio prašymo iš esmės, 

prieglobsčio prašytoją grąžinti į saugią trečiąją valstybę. 

4. Nesuteikti laikino teritorinio prieglobsčio, nesuteikti prieglobsčio, prieglobsčio prašytoją 

išsiųsti iš Lietuvos Respublikos. 

 

Įstatyme „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ nurodoma, jog prieglobsčio prašytojas gali naudotis 

nemokamomis vertėjo paslaugomis ir valstybės garantuojama teisine pagalba, tvarkyti ir notarine 

tvarka forminti dokumentus, susijusius su prašymo suteikti prieglobstį nagrinėjimu, bei susitikti su 

Jungtinių Tautų Vyriausiojo Pabėgėlių Komisaro (toliau – JTVPK) valdybos atstovais.3  

Prieglobsčio prašytojų apklausa parodė, kad nors daugelis respondentų buvo supažindinti su teisės 

aktų jiems garantuojamomis teisėmis, ketvirtadalis teigė, jog informacija jiems nebuvo suteikta. 

VSAT atstovų teigimu, pasienio kontrolės punktuose prieglobsčio prašytojai gauna informacinius 

lankstinukus, kuriuose pateikiama informacija apie prieglobsčio procedūrą ir prieglobsčio prašytojų 

teises bei pareigas. Tačiau Lietuvoje informacija yra išversta tik į penkias kalbas (pavyzdžiui, 

Austrijoje, Čekijoje, Danijoje, Vokietijoje ir Airijoje informaciniai bukletai yra išversti į daugiau nei 20 

                                                                    
2 Europos konvencija pries  kankinimą ir kitokį ž iaurų, než monis ką ar ž eminantį elgesį ir baudimą, 
http://www.cpt.coe.int/lang/ltu/ltu-convention.pdf  
3 Lietuvos Respublikos įstatymas de l už sieniec ių teisine s pade ties. //Valstybe s ž inios. 2004, Nr. 73-2539  

http://www.cpt.coe.int/lang/ltu/ltu-convention.pdf
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kalbų).4 Kalbos barjeras dažnai trukdo ne tik komunikuoti pateikiant prieglobsčio prašymą, bet ir 

vėliau persikėlus į Užsieniečių registravimo centrą. Kaip vieną iš būdų spręsti šią problemą Europos 

mastu 2010 m. Europos Komisija ES Pabėgėlių fondo rėmuose patvirtino Vertėjų fondo programą, 

kurios tikslas  ̶ užtikrinti prieglobsčio prašytojų teisę į vertimą tais atvejais, kai šalyje nėra vertėjų, 

galinčių versti iš/į prieglobsčio prašytojo gimtąją kalbą arba kalbą, kurią jis supranta, naudojant 

vaizdo konferencinę įrangą. 

 

Atvykę į Lietuvą ir pasiprašę prieglobsčio daugelis užsieniečių yra sulaikomi, kai kuriais atvejais – ir 

gana ilgam laikui5. Nelegaliai į Lietuvą kirtę sieną asmenys kartais laikomi Lukiškių kalėjime – 

įskaitant ir nelydimus nepilnamečius. Dėl sulaikymo šeimos nariai kartais būna atskirti vieni nuo 

kitų. Pabėgėliai skundėsi nepagrįstai šiurkščiu elgesiu sulaikymo metu ir URC, kuomet jų asmenys 

buvo apieškomi, ar neturi neleistinų daiktų (narkotikų ir kt.)6. Patyrus fizinį ir psichologinį smurtą 

ten, kur ieškota prieglobsčio, pabėgėliams tenka reabilituotis tiek nuo savo šalyje patirtų, tiek nuo 

naujų traumų. 

Tokią praktiką tik paskatino 2013 m. spalį Seimo priimti įstatymo pakeitimai, reguliuojantys 

prieglobsčio prašytojų sulaikymą. Pagal naująją tvarką leidžiama sulaikyti trečiųjų šalių piliečius, 

kurie pateikia akivaizdžiai nepagrįstus prieglobsčio prašymus.7 Tokie pakeitimai buvo padaryti 

siekiant užkirsti kelią prieglobsčio sistemos išnaudojimui: neretais atvejais prieglobsčio prašytojai 

pasinaudojo savo nauju statusu ir palikę Užsieniečių registravimo centrą vykdavo toliau į kitas 

Šengeno valstybes. Kadangi prieglobsčio prašytojams leidžiama laisvai išeiti dvidešimt keturioms 

valandoms, užkirsti kelią tokiems pažeidimams itin sunku. Įstatymo pakeitimai galimai pasiekė savo 

tikslą, nes pernai pažeidimų sumažėjo trečdaliu: nuo 680 prieglobsčio prašytojų palikusių URC 2012 

m. šis skaičius nukrito iki 486 asmenų 2013 m. 

Tuo tarpu Europos teisėje8 aiškiai nurodoma, kokiais atvejais galima sulaikyti prieglobsčio prašyti 

atvykusį asmenį – pažymima, kad net ir atvykę nelegaliai šie asmenys vis tiek yra saugomi 

tarptautinių teisės normų; jiems lygiai taip pat galioja JTVPK 2012 m. paskelbtos prieglobsčio 

                                                                    
4 „Prieglobsc io sistema Lietuvoje: situacija ir problematika“, red. dr. Audra Sipavic iene , Tarptautine  migracijos 
organižacija, 2012,  http://www.iom.lt/documents/Studija_TMO.pdf  
5 „Integration of refugees in Lithuania Participation and Empowerment“, UN High Commissioner for 
Refugees,2014, p.37, http://www.unhcr-
northerneurope.org/fileadmin/user_upload/Photosets/2014/Ukraina/UNHCR_Integration_of_refugees_in_Lithua
nia.pdf  
6 Ibid.  
7 Lietuvos Respublikos įstatymas de l už sieniec ių teisine s pade ties. //Valstybe s ž inios. 2004, Nr. 73-2539  
8 Council Directive 2013/33/EU of the European Parliament and of the Council of 26 June 2013 laying down 
standards for the reception fo applicants for international protection (recast), http://www.detention-in-
europe.org/index.php?option=com_content&view=article&id=101&Itemid=130  

http://www.iom.lt/documents/Studija_TMO.pdf
http://www.unhcr-northerneurope.org/fileadmin/user_upload/Photosets/2014/Ukraina/UNHCR_Integration_of_refugees_in_Lithuania.pdf
http://www.unhcr-northerneurope.org/fileadmin/user_upload/Photosets/2014/Ukraina/UNHCR_Integration_of_refugees_in_Lithuania.pdf
http://www.unhcr-northerneurope.org/fileadmin/user_upload/Photosets/2014/Ukraina/UNHCR_Integration_of_refugees_in_Lithuania.pdf
http://www.detention-in-europe.org/index.php?option=com_content&view=article&id=101&Itemid=130
http://www.detention-in-europe.org/index.php?option=com_content&view=article&id=101&Itemid=130
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prašytojų sulaikymo gairės. Bendrai kalbant, prieglobsčio prašytojų sulaikymas turėtų būti 

kraštutinė priemonė. Sulaikymas turėtų turėti legitimų tikslą ir būti neišvengiamas.9 

Kai kuriose ES šalyse prieglobsčio prašytojai apskritai nėra sulaikomi – Danijoje, Švedijoje, 

Norvegijoje ir Suomijoje ši priemonė taikoma tik išsiuntimo atveju, jei yra didelė tikimybė, jog 

asmuo pabėgs iš šalies. Siekiama rasti alternatyvių priemonių sulaikymui; tuo labiau prieglobsčio 

prašytojai niekada nėra laikomi kartu su nereguliariais migrantais.10 Šios šalys laikomos geros 

praktikos pavyzdžiais ankstyvos pabėgėlių integracijos srityje. Tuo tarpu Lietuvoje praktikuojama 

pabėgėlių sulaikymo praktika, nors galimai padėjo sumažinti iš URC toliau į Vakarus nelegaliai 

išvykstančių žmonių skaičių, prieštarauja humanitariniams principams ir Europos Sąjungos 

dokumentuose nurodomoms rekomendacijoms.  

 

Be pabėgėlio statuso ir papildomos apsaugos daugelyje ES valstybių narių yra numatytos ir kitos 

apsaugos formos, kurios gali būti suteikiamos dėl humanitarinių, medicininių ar šeimos priežasčių, 

asmenims be pilietybės, prekybos žmonėmis ir ekologinių katastrofų aukoms ir pan. Pavyzdžiui, 

Graikijoje asmeniui, kuris neatitinka pagrindų gauti pabėgėlio statusą ir papildomą apsaugą , bet 

negali būti išsiųstas iš šalies ir/ar grąžintas į kilmės šalį dėl sunkios sveikatos būklės, civilinio 

konflikto arba masinių žmogaus teisių pažeidimų, gali būti suteiktas humanitarinis statusas. Šis 

statusas suteikiamas 2 metams ir gali būti pratęstas. Olandijoje humanitarinė apsauga gali būti 

suteikta traumuotiems asmenims bei vienišoms moterims iš tam tikrų kilmės šalių. Be to, 

prieglobsčio prašytojams iš tų kilmės šalių ar regionų, kuriuose, Imigracijos ir prieglobsčio ministro 

nuomone, yra nesaugu ar šiurkščiai pažeidžiamos žmogaus teisės, gali būti suteikta kategorinė 

apsauga.11  

                                                                    
9 UN High Commissioner for Refugees (UNHCR), Guidelines on the Applicable Criteria and Standards relating to 
the Detention of Asylum-Seekers and Alternatives to Detention, 2012, available at: 
http://www.refworld.org/docid/503489533b8.html;  European Union: Council of the European Union,Directive 
2013/33/EU of the European Parliament and Council of 26 June 2013 laying down standards for the reception of 
applicants for international protection(recast),29 June 2013, L 180/96 , available at: 
http://www.refworld.org/docid/51d29db54.html  
10 „Integration of refugees in Lithuania Participation and Empowerment“, United Nations High Commissioner for 
Refugees,September, 2014, p.39, http://www.unhcr-
northerneurope.org/fileadmin/user_upload/Photosets/2014/Ukraina/UNHCR_Integration_of_refugees_in_Lithua
nia.pdf  
11 „The different national practices concerning granting of non-EU harmonised protection statuses“, European 
Migration Network, 2010.  

http://www.refworld.org/docid/503489533b8.html
http://www.refworld.org/docid/51d29db54.html
http://www.unhcr-northerneurope.org/fileadmin/user_upload/Photosets/2014/Ukraina/UNHCR_Integration_of_refugees_in_Lithuania.pdf
http://www.unhcr-northerneurope.org/fileadmin/user_upload/Photosets/2014/Ukraina/UNHCR_Integration_of_refugees_in_Lithuania.pdf
http://www.unhcr-northerneurope.org/fileadmin/user_upload/Photosets/2014/Ukraina/UNHCR_Integration_of_refugees_in_Lithuania.pdf
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NEGAVUS PABĖGĖLIO STATUSO 

Pabėgėlio statuso negavę ar prašymo nagrinėjimą nusprendę nutraukti užsieniečiai iš trečiųjų šalių 

turi galimybę kreiptis dėl pagalbos grįžti į savo šalį ir ten įsitvirtinti12. Savanoriško grįžimo pagalbos 

ir reintegracijos programa Lietuvoje veikia nuo 2010m., įgyvendinant Europos Sąjungos prioritetus. 

Europos parlamento priimta Grąžinimų direktyva nurodo, kad trečiųjų šalių piliečiams turi būti 

suteikta galimybė grįžti atgal į savo kilmės šalis. Dar daugiau – direktyvoje savanoriškam grįžimui yra 

teikiamas prioritetas prieš priverstinį grąžinimą. Šios iniciatyvos tikslas – padėti trečių šalių 

piliečiams (ne ES ar EEE piliečiams) saugiai ir oriai grįžti į kilmės šalį. Taip pat kadangi užsieniečiai 

sutinka grįžti savo valia, jiems neturėtų būti taikomi draudimai dar kartą atvykti į Lietuvą ar Šengeno 

erdvę.  

Diskusijos apie savanorišką užsieniečių grįžimą vyko jau anksčiau ir kai kurios ES valstybės narės 

įgyvendino individualias grįžimo skatinimo priemones (skirtas ne tik prieglobsčio prašytojams, bet ir 

kitiems užsieniečiams – pvz., stipendijos į savo šalis grįžtantiems studentams Vokietijoje.). Tačiau 

2010 m. buvo įsteigtas Europos grąžinimo fondas, kuris tapo finansiniu instrumentu, leidusiu 

įgyvendinti užsieniečių savanoriško grąžinimo programą Europos Sąjungos mastu.  

Lietuvoje užsieniečių iš trečiųjų šalių savanoriško grąžinimo pagalbos ir reintegracijos programas 

vykdo Tarptautinė migracijos organizacija (toliau TMO). Pagalba grįžti iš Lietuvos teikiama tiek 

teisėtai, tiek nelegaliai Lietuvoje esantiems trečiųjų šalių piliečiams, kurie informaciją apie šią 

galimybę paprastai gauna juos apgyvendinusiose ar su jais dirbančiose įstaigose: Užsieniečių 

registravimo centre, pasienio kontrolės punktuose, savivaldybėse ir kt.  

Iš Lietuvos išsiųstiems užsieniečiams jų kilmės šalyse toliau padeda vietos TMO biurai ar kitos 

organizacijos. Jie turi galimybę dalyvauti reintegracijos programoje, kurios tikslas – padėti grįžusiam 

asmeniui įsitvirtinti savo šalyje. Didelė dalis grįžusių užsieniečių – net ir buvusių prieglobsčio 

prašytojų – ekonominiai migrantai, tad ši programa skatina juos likti ir įsitvirtinti savo šalyje. 

Reintegracijos pagalba teikiama tik natūra (t.y., piniginės išmokos nėra mokamos) ir dažniausiai yra 

orientuota į pajamas generuojančias veiklas. Paramos forma nustatoma individualiai, atsižvelgiant į 

specifinį socialinį-ekonominį kontekstą, grįžtančių migrantų poreikius ir galimybes vykdyti pajamas 

generuojančias veiklas. Dažniausiai ji skiriama pradėti smulkiam verslui ar jį išplėsti; taip pat gali 

būti apmokami mokslai ar persikvalifikavimo kursai, vaikų priežiūra, sveikatos apsaugos išlaidos ir 

pan.13  Teikiant paramą prioritetas teikiamas tvarioms priemonėms, t.y., veikloms, kurios užtikrintų 

ilgalaikę reintegraciją migranto kilmės šalyje.  

                                                                    
12 Pabe ge lio status negavusiems už sieniec iams pagalba teikiama per laikotarpį, kuomet jie yra įpareigoti is vykti is  
Lietuvos Respublikos. Jei įpareigojimo is vykti terminas yra pasibaigęs, vykdomas priverstinis grąž inimas ar 
is siuntimas ir nevyriausybinių organižacijų pagalba nebeteikiama.  
13 Savanoris ko grįž imo pagalbos programa, Tarptautine  Migracijos Organižacija, http://www.iom.lt/lt/vykdomi-
projektai/-savanorisko-grižimo-pagalba/reintegracija-ateitis-tevyneje/  

http://www.iom.lt/lt/vykdomi-projektai/-savanorisko-grizimo-pagalba/reintegracija-ateitis-tevyneje/
http://www.iom.lt/lt/vykdomi-projektai/-savanorisko-grizimo-pagalba/reintegracija-ateitis-tevyneje/
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Nuo 2010 m., kuomet pradėjo vykdyti Savanoriško grįžimo pagalbos ir reintegracijos programas, 

TMO suteikė pagalbą Moldovos, Azerbaidžano, Gruzijos, Kirgizijos, Tadžikistano, Afganistano, Irako, 

Uzbekistano, Rusijos piliečiams.  
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Apgyvendinimas 

Prieglobsčio prašytojai Lietuvoje yra priimami nuo 1997 m., kuomet buvo suformuota prieglobsčio 

procedūra, priimti atitinkami teisės aktai ir įsteigti prieglobsčio prašytojų priėmimo centrai 

Pabradėje ir Rukloje. 

ES Priėmimo sąlygų direktyva (Direktyva 2003/9/EB, 13 straipsnis) ir Komisijos pasiūlymas dėl 

Priėmimo direktyvos naujos redakcijos (17 straipsnis) numato, kad valstybės narės užtikrina 

tarptautinės apsaugos prašytojams galimybę naudotis materialinėmis priėmimo sąlygomis. 

Svarbiausi jų – būstas prieglobsčio prašytojams.  

Lietuvos įstatymas „Dėl užsieniečių teisinės padėties“14 numato pareigą apgyvendinti visus 

prieglobsčio prašytojus15, tiek atvykusius teisėtai, tiek nelegaliai. Į Lietuvą atvykę pabėgėliai 

paprastai apgyvendinami Užsieniečių registracijos centre Pabradėje (toliau – URC), kol Migracijos 

departamentas svarsto jų prieglobsčio prašymus – vertina, ar šiems asmenims pavojinga grįžti į savo 

kilmės šalį. Nelydini nepilnamečiai prieglobsčio prašytojai apgyvendinami Pabėgėlių priėmimo 

centre (toliau – PPC). 

URC prieglobsčio prašytojams apgyvendinti skirtos 92 vietos (iš viso vienu metu centre gali gyventi 

500 užsieniečių). Per metus Centras vidutiniškai apgyvendina 500 - 600 prieglobsčio prašytojus. 

Vidutinis gyvenimo URC laikas – 2 mėnesiai.16 URC gyventojams suteikiamas gyvenamasis plotas, 

maitinimas, socialinės, medicininės paslaugos. Tačiau materialinės sąlygos šiuo metu yra itin 

ribotos, o finansinę paramą – kuri siekia 35 Lt per mėnesį – siūloma persvarstyti. Ypač svarbu gerinti 

medicininių ir psichologinių paslaugų kokybę ir prieinamumą. Materialinių sąlygų kokybė ir 

gerinimas yra vienas dažniausiai aptarinėjamų problemų viešose diskusijose. 

Rukloje esančiame Pabėgėlių priėmimo centre kartu apsistoja ir statusą Lietuvoje jau gavę 

pabėgėliai. Vienu metu čia gali gyventi iki 15 nelydimų nepilnamečių. Kadangi patalpos pilnai nėra 

išnaudojamos, vienas iš PPC pastatų yra skirtas neįgaliems suaugusiems Lietuvos piliečiams 

apgyvendinti. PPC yra socialinė įstaiga, kurios gyventojams suteikiamos socialinės, psichologinės 

paslaugos, čia vykdoma jų integracijos į Lietuvos visuomenę programa.  

Paprastai parama centre teikiama iki 8 mėnesių, tačiau jis gali būti pratęstas. Jeigu per šį laikotarpį 

prieglobstį gavusiam užsieniečiui dėl objektyvių priežasčių nepavyko pasirengti integracijai, šis 

                                                                    
14 Lietuvos Respublikos įstatymas de l už sieniec ių teisine s pade ties 2004 m. balandž io 29 d. Nr. IX-2206Vilnius. 
15 Prieglobsc io pras ytojų apgyvendinimą reglamentuoja įstatymas „De l už sieniec ių teisine s pade ties“,Lietuvos 
Respublikos įstatymas „De l už sieniec ių teisine s pade ties“ // Valstybe s ž inios. 2004, Nr. 73-2539. 
16 Europos migracijos tinklo (EMN) studija-klausimynas:Prieglobsc io pras ytojų prie mimo infrastruktu ros 
organižavimas skirtingose valstybe se nare se, Lietuvos nacionaline  ataskaita, 2013,  
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/networks/european_migration_network/reports/docs/emn-
studies/16b.lithuania_national_report_reception_facilities_lt_final_en.pdf  

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/networks/european_migration_network/reports/docs/emn-studies/16b.lithuania_national_report_reception_facilities_lt_final_en.pdf
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/networks/european_migration_network/reports/docs/emn-studies/16b.lithuania_national_report_reception_facilities_lt_final_en.pdf
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laikotarpis gali būti tęsiamas iki 12 mėnesių. Pabėgėliams, kurie priklauso pažeidžiamoms grupėms, 

šis laikotarpis gali būti pratęstas iki 18 mėnesių. Nelydimiems nepilnamečiams, atsižvelgus į vaiko 

interesus, gali būti leidžiama naudotis centro teikiama parama, kol jiems sukaks 18 metų. 

Pasibaigus integracijos laikotarpiui, prieglobstį gavę užsieniečiai apsigyvena konkrečiose 

savivaldybėse , kur jiems toliau tęsiasi integracijos programa.  

Teisėtai į šalį atvykę prieglobsčio prašytojai gali apsigyventi ir savo pasirinktoje vietoje, Migracijos 

departamento leidimu. Tokie atvejai pasitaiko gana retai. 

 Prieglobsčio prašytojai kartais laikinai apgyvendinami pasienio perėjimo punktuose – taip nutinka 

tuo atveju, jeigu jiems taikomas Dublino II reglamentas. Sprendimas, kuri valstybė atsakinga už 

prieglobsčio prašymo nagrinėjimą, yra priimamas per 48 val. nuo prieglobsčio prašymo pateikimo 

momento. Šiuo laikotarpiu prieglobsčio prašytojai apgyvendinami įstaigoje, kuri priėmė 

prieglobsčio prašymą: Valstybės sienos perėjimo punktuose arba Valstybės sienos apsaugos 

tarnyboje (teritorijoje, kurioje galioja pasienio teisinis režimas), teritorinėje policijos įstaigoje arba 

Užsieniečių registracijos centre. Nustačius, kad už prieglobsčio prašymo nagrinėjimą gali būti 

atsakinga kita ES šalis narė, asmeniui yra suteikiamas laikinasis teritorinis prieglobstis ir išduodamas 

užsieniečio registracijos pažymėjimas.17 Tuomet asmuo turi teisę apsigyventi Užsieniečių 

registracijos centre. 

APGYVENDINIMAS TEISĖSAUGOS ĮSTAIGOJE 

URC taip pat apgyvendinami ir neteisėtai Lietuvoje esantys ar neteisėtai čia atvykę užsieniečiai, 

kurie nėra prieglobsčio prašytojai. Tai visai kitokia tikslinė grupė, kurios poreikiai skiriasi nuo 

prieglobsčio prašytojų. Nors prieglobsčio prašytojai gyvena atskirame korpuse nuo neteisėtų 

migrantų, tvarką ir saugumą užtikrinančios priemonės taikomos visiems vienodos (pvz., teritorija 

aptverta spygliuota viela, ją saugo uniformuoti pareigūnai).  

URC nuo Pabėgėlių priėmimo centro skiriasi ir savo statusu – URC veikia kaip teisėsaugos įstaiga, už 

kurią yra atsakingos Vidaus reikalų ministerija (toliau - VRM) ir Valstybės sienos apsaugos tarnyba 

(toliau – VSAT) prie VRM. Tuo tarpu PPC yra socialinė įstaiga, ir ją kontroliuoja socialinės apsaugos ir 

darbo ministerija. 

Nevyriausybinių organizacijų atstovai dažnai kritikuoja tokią praktiką, tvirtindami, jog tai neigiamai 

veikia jau ir taip traumuotų prieglobsčio prašyti atvykusių žmonių psichiką18. Tai, kad abi grupės 

apgyvendinamos kartu, nepadeda ir pabėgėlių įvaizdžiui Lietuvoje, kuris šiuo metu vis dar 

apgaubtas stereotipų ir neigiamų nusistatymų. Nors Lietuvoje prieglobstį gavusių užsieniečių ir ypač 

pabėgėlių nėra daug, jie patenka tarp užsieniečių grupių, kurioms gyventojai mažiausiai tolerantiški. 

                                                                    
17 Ibid, p.6  
18 „Prieglobsc io sistema Lietuvoje: situacija ir problematika“, red. dr. Audra Sipavic iene , Tarptautine  migracijos 
organižacija, 2012,  http://www.iom.lt/documents/Studija_TMO.pdf 

http://www.iom.lt/documents/Studija_TMO.pdf


NVO SEKTORIAUS INSTITUCINIŲ GEBĖJIMŲ STIPRINIMAS PABĖGĖLIŲ SRITYJE 

 

16 

Gajus nusistatymas, jog pabėgėliai matomi kaip našta mokesčių mokėtojams; kad jie atima darbo 

vietas; dalis Lietuvos piliečių pabėgėlius sieja su nusikalstamumu.19 Šie stereotipai vėliau skatina 

ksenofobiją pabėgėlių atžvilgiu ir itin trukdo jiems integruotis į visuomenę. 

Ypač problemiška situacija tame pačiame centre apgyvendintiems itin pažeidžiamiems asmenims – 

vienišoms moterims, motinoms su vaikais, senyviems žmonėms, neįgaliesiems ir kt. Šiuo metu nėra 

galimybės juos atskirti nuo kitų prieglobsčių prašytojų – problemiška jau vien tai, kad Lietuvos teisės 

aktuose dokumentuose nėra apibrėžta pažeidžiamo asmens sąvoka. URC ši problema sprendžiama 

pagal galimybes, apgyvendinant skirtingas prieglobsčio prašytojų grupes skirtinguose aukštuose. 

Svarbu pažymėti, kad „pažeidžiamų asmenų“ kategorija yra apibrėžta ES dokumentuose: Priėmimo 

sąlygų direktyvoje nurodomos šios prašytojų kategorijos pagal pažeidžiamų asmenų grupes: 

nelydimi nepilnamečiai, neįgalūs asmenys, pagyvenę žmonės, nėščios moterys, vieniši tėvai, 

turintys nepilnamečių vaikų, asmenų, kurie buvo kankinami, prievartaujami ar patyrė kitokį sunkų 

psichologinį, fizinį ar seksualinį smurtą.20 

Siekiant pagerinti situaciją dažnai siūloma perkelti prieglobsčio prašytojus į PPC, kur gyvena 

nelydimi nepilnamečiai prieglobsčio prašytojai.21 Kitas siūlomas variantas -  atskirti neteisėtus 

migrantus ir prieglobsčio prašytojus juos apgyvendinant skirtinguose centruose. Tai reikštų, kad 

prieglobsčio prašytojus tektų iškelti į naujas patalpas kitoje vietoje.  

Valstybinės institucijos į nevyriausybinių organizacijų siūlymus žiūri kritiškai, daugiausiai kreipdamos 

dėmesį į teisinius aspektus. Pažymima, kad esama tvarka neprieštarauja nei Lietuvos, nei Europos 

Sąjungos teisei; o norint perkelti prieglobsčio prašytojus į PPC, reikėtų keisti galiojančius teisės 

aktus. JVPK TVPK dar 2009 metais kreipėsi į Socialinės apsaugos ir darbo ministeriją dėl galimybės 

pažeidžiamas prieglobsčio prašytojų grupes apgyventi PPC. Tačiau ministerija laikosi pozicijos, kad 

nėra tikslinga kartu apgyvendinti asmenis, turinčiu skirtingą teisinį statusą22. Be to, URC vienu metu 

apsistoja nedidelis skaičius prieglobsčio prašytojų. Vis dėlto svarstytinas variantas pačius 

pažeidžiamiausius asmenis perkelti į PPC, kur dabar apsistoję nelydimi nepilnamečiai, arba pasiūlyti 

jiems įvairesnio pobūdžio apgyvendinimo galimybes, praktikuojamas kitose ES šalyse. (žr. žemiau). 

 

Kitas aspektas susijęs su daugelyje Europos Sąjungos šalių esančia problema – tai požiūris į 

prieglobsčio prašytojus kaip į potencialius pažeidėjus. Tai apsunkina ne tik mėnesius trunkantį 

                                                                    
19 http://www.vartotojai.lt/index.php?id=1304; „Pabe ge lių gyvenimas lietuvoje: įspu dž iai apie s alį, integracijos 
ypatumai ir ateities planai“, Pabe ge lių prie mimo centras, 2013, http://www.rppc.lt/files/323/ruklos_knyga-LT-
En.pdf  
20 ES Tarybos Prie mimo sąlygų direktyva http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:031:0018:0025:EN:PDF  
21 Prieglobsc io sistema Lietuvoje: situacija ir problematika“, red. dr. Audra Sipavic iene , Tarptautine  migracijos 
organižacija, 2012,  http://www.iom.lt/documents/Studija_TMO.pdf  
22 Ibid. 

http://www.vartotojai.lt/index.php?id=1304
http://www.rppc.lt/files/323/ruklos_knyga-LT-En.pdf
http://www.rppc.lt/files/323/ruklos_knyga-LT-En.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:031:0018:0025:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:031:0018:0025:EN:PDF
http://www.iom.lt/documents/Studija_TMO.pdf
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laukimą, kol bus priimtas sprendimas dėl pabėgėlio statuso, bet ir integraciją į priimančią 

visuomenę.  

„Didelė dalis prieglobsčio prašytojų į šalį atvyksta neteisėtai, po kelis kartus 

nutraukia procedūrą ir yra grąžinami pagal Dublino II reglamentą, todėl jų 

perkėlimas į PPC sukeltų administracinių bei techninių nesklandumų.“ – iš 

ataskaitos Lietuvos prieglobsčio sistema: problemos ir jų sprendimai“ (TMO 

tyrimas).  

Ši problema atspindi svarbų psichologinį aspektą. Tiesa, jog pasitaiko nemažai nepagrįstų 

prieglobsčio prašymų ir bandymų išnaudoti sistemą savo naudai (Lietuvoje prieglobstį pernai gavo 

tik 4 proc. prašiusiųjų; dar 31 proc. buvo suteikta laikina papildoma apsauga. Migracijos 

departamentas atmetė 65 proc. prašymų 2013 m.; dar prieš metus, 2012m., atmestų prašymų buvo 

80 proc. ). Tačiau pabėgėliai yra itin pažeidžiami asmenys – persekiojami savo valstybėje, praradę 

ryšius su savo aplinka, dažnai patyrę smurtą (fizinį ar psichologinį) ir turintys psichologinių traumų.  

Deja, daugelis ES valstybių stengiasi sukurti kuo nepalankesnę aplinką prieglobsčio prašytojams, 

taip tikėdamosi sumažinti pabėgėlių srautus link savo pasienių. Italijoje, Graikijoje, Bulgarijoje 

prieglobsčio prašytojai gyvena itin prastomis sąlygomis, dažnai perpildytuose registracijos 

centruose23, tačiau vyriausybės neskuba gerinti situacijos. Laikomasi principo: kuo prastesnė šalies 

reputacija, tuo mažiau pabėgėlių norės čia prašytis prieglobsčio. Tai ypač aktualu ES pakraščiuose 

(ypač pietiniuose) esančioms šalims, kur pabėgėlių srautai didžiausi, mat pagal galiojančią tvarką 

prieglobsčio prašytis privaloma toje ES valstybėje, į kurią atvykstama pirmiausia.  

RIBOTOS SĄLYGOS 

Lietuvos URC taip pat sulaukia kritiškų vertinimų dėl ribotų materialinių sąlygų: nors jie, pasak URC 

vadovų, „atitinka minimalius reikalavimus“, patys prieglobsčio prašytojai jiems suteiktas sąlygas 

vertina gana neigiamai24 (TMO užsakymu atliktoje apklausoje dalyvavę asmenys minėjo prastą 

maistą, buitinės technikos, patogumų trūkumą). Verta pažymėti, kad URC nebuvo remontuotas nuo 

savo įsteigimo 1997 m.25 Prastai vertinama medicininė pagalba. Nors teisę į medicininę pagalbą 

užtikrina tarptautinė teisė ir Lietuvos įstatymai, URC teikiama tik būtinoji medicininė pagalba ir 

pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos.26 URC gyventojui prireikus 

                                                                    
23„ EU must ban transfers of asylum seekers to Bulgaria until country “sets affairs in order”“, Amnesty 
International, 31 March 2014, http://www.amnesty.org/en/news/bulgaria-asylum-seekers-2014-03-31  
24 TMO už sakymu atlikto tyrimo „Prieglobsc io Lietuvos Respublikoje pras ytojų ir tarptautinę apsaugą gavusių 
asmenų apklausa“ ataskaita. 
25 Centre vykdomas rekonstrukcijos projektas, kuris buvo įs aldytas križe s laikotarpiu. 
http://www3.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=4463&p_k=1&p_d=144824  
26 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymas „De l laikinojo už sieniec ių apgyvendinimo už sieniec ių 
registracijos centre sąlygų ir tvarkos apras o patvirtinimo“, 2007 m. spalio 4 d. Nr. 1V-340, Vilnius. 

http://www.amnesty.org/en/news/bulgaria-asylum-seekers-2014-03-31
http://www3.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=4463&p_k=1&p_d=144824
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specialisto pagalbos, tuo užsiima nevyriausybinės organizacijos – Raudonasis Kryžius ar Caritas, 

turinčios savo projektus. 

Šalia materialių sąlygų svarbu ir kultūriniai aspektai: galimybė praktikuoti savo religiją, laikytis 

tradicijų, užsiimti veikla, kuri padėtų integruotis. Priimančios valstybės nėra įpareigotos atsižvelgti į 

individualius poreikius – vienose pabėgėlių srautai tam tiesiog per dideli, kitur, kaip ir Lietuvoje, 

nepakanka finansavimo.  

Situaciją bando gerinti nevyriausybinės organizacijos, įgyvendinančios ES finansuojamus projektus. 

Lietuvoje pagrindinės su pabėgėliais dirbančios organizacijos Raudonojo Kryžiaus draugija ir Caritas 

nuolat vykdo projektus iš Europos pabėgėlių fondo lėšų, kuriais siekiama gerinti priėmimo sąlygas. 

Pvz., Pabradėje, šalia URC, buvo įsteigtas dienos centras „Kultūrų įkalnė“, kuriame prieglobsčio 

prašytojai gali patenkinti užimtumo poreikius. Vis dėlto tiek URC, tiek PPC yra įsikūrę nedideliuose 

miesteliuose, tad galimybių dalyvauti visuomeniniame gyvenime ar užsiimti kultūrine veikla kartu 

su vietos bendruomene nėra labai daug.   

ES ŠALIŲ PATIRTIS 

ES šalyse esantys apgyvendinimo tipai: 

- Kolektyviniai centrai  

o pirminio priėmimo, iš kurio asmenys vėliau perkeliami kitur;  

o atviri – iš kurių galima laisvai išeiti ir grįžti (dažniausiai ribotam laikui. Lietuvoje – 24 

val. PPC nelydimi nepilnamečiai gali palikti centrą 72 valandoms). 

- Specialieji priėmimo centrai arba objektai, skirti pažeidžiamų asmenų grupėms (pvz., 

kankinimo aukoms) 

- Atskiri specialieji nelydimų nepilnamečių priėmimo centrai (Lietuvoje – PPC) 

- Privatūs namai ar butai: užsakomi ir apmokami kompetentingų institucijų 

- Privatūs viešbučiai: užsakomi ir apmokami kompetentingų institucijų. 

- Savarankiškai pasirenkamas apgyvendinimas, pavyzdžiui, namai, butai, viešbučiai ir (arba) 

galimybė apsigyventi pas draugus ir (arba) šeimos narius. 

 

Užsieniečių registravimo centrai Europos Sąjungos šalyse administruojami skirtinai: vienur 

(Lietuvoje, Slovakijoje) jie priklauso valstybei, kitur (Danijoje) šiomis įstaigomis rūpinasi 

nevyriausybinės organizacijos ar vietinės socialinės įstaigos. Belgijoje veikia tarpinis variantas – kai 

kurie centrai administruojami valstybės, kitus prižiūri įvairios organizacijos.  

Belgijoje, Švedijoje prieglobsčio prašytojams kartais suteikiami atskiri būstai – nuomojami butai. 

Tokia praktika vertinama įvairiai: gyvenant atskirai prieglobsčio prašytojams lengviau integruotis į 

priimančią visuomenę; tačiau kartu tai apsunkina bendravimą su kitais prieglobsčio prašytojais.  
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Gyvenamųjų plotų diversifikavimas gali palengvinti prieglobsčio prašytojų integraciją ir užtikrinti 

jiems geresnes sąlygas, tačiau daugelyje ES šalių gyvenimas ne URC turi savo kainą. Kai kuriose ES 

valstybėse prieglobsčio prašytojai, gyvenantys už apgyvendinimo centrų ribų, netenka dalies arba 

netgi visos valstybinės paramos. Štai Prancūzijoje prieglobsčio prašytojas, atsisakęs vietos URC, 

netenka finansinės paramos, Čekijoje - teisės į medicininę priežiūrą, o Slovakijoje ir Vengrijoje – visų 

materialinių teisių. 

PABĖGĖLIŲ APGYVENDINIMAS 

Gavus pabėgėlio statusą ir pradėjus dalyvauti integracijos programoje (plačiau apie tai – žemiau), 

būstas užsieniečiams iš pradžių suteikiamas Pabėgėlių priėmimo centre Rukloje, o vėliau jiems 

apmokama buto nuoma priimančiose savivaldybėse. Pašalpa būstui skirta tiek nuomos, tiek 

komunalinių mokesčių išlaidoms padengti, ir konkrečioje savivaldybėje tuo rūpinasi integracijos 

programą įgyvendinančios organizacijos bei socialiniai paramos centrai prie savivaldybių. 

Vis dėlto prieglobstį gavę užsieniečiai pažymi, jog būsto prieinamumas – viena didžiausių problemų, 

su kuria jiems tenka susidurti. Valstybės skiriamų lėšų dažnai nepakanka būsto nuomai ir 

pabėgėliams tenka padėti vieni kitiems: vieniši pabėgėliai dažnai gyvena kartu, o šeimos neretai 

glaudžiasi viename kambaryje. Integracijos programai pasibaigus, būstą nuomotis tampa dar 

sunkiau – ypač turint mintyje, kad ilgalaikį pragyvenimo šaltinį per šį laikotarpį susirasti pavyksta ne 

visiems. Pabėgėliai mini ir ksenofobiją tarp nuomojamų būstų savininkų – šie ne visuomet nori 

išnuomoti savo nuosavybę užsieniečiams pabėgėliams27.  

Dar sunkiau yra papildomą apsaugą gavusiems asmenims. Vos metams duodamas leidimas gyventi 

jiems ypač apsunkina būsto prieinamumą – situacijai nepadeda ir tai, jog pagal dabar galiojančią 

tvarką jie privalo užsiregistruoti pagal gyvenamos vietos adresą. Tai reiškia papildomus rūpesčius 

būstų savininkams, kurių jie ne visuomet nori apsiimti.  

Tinkamas būstas yra vienas svarbiausių integracijos komponentų. Neturint tinkamos gyvenamos 

vietos pabėgėliams sunku susikurti namus naujoje, nepažįstamoje aplinkoje, dirbti, mokytis, jaustis 

saugiems. Reikšmės turi ir kultūriniai aspektai – musulmonai pabėgėliai stengiasi pirma užsitikrinti 

atskirą būstą, kad galėtų vesti ir kurti šeimas – kaip kad yra įprasta jų šalyse28.  

                                                                    
27 „Integration of refugees in Lithuania Participation and Empowerment“, United Nations High Commissioner for 
Refugees,September, 2014, p. 45, http://www.unhcr-
northerneurope.org/fileadmin/user_upload/Photosets/2014/Ukraina/UNHCR_Integration_of_refugees_in_Lithua
nia.pdf  
28 Ibid. 

http://www.unhcr-northerneurope.org/fileadmin/user_upload/Photosets/2014/Ukraina/UNHCR_Integration_of_refugees_in_Lithuania.pdf
http://www.unhcr-northerneurope.org/fileadmin/user_upload/Photosets/2014/Ukraina/UNHCR_Integration_of_refugees_in_Lithuania.pdf
http://www.unhcr-northerneurope.org/fileadmin/user_upload/Photosets/2014/Ukraina/UNHCR_Integration_of_refugees_in_Lithuania.pdf
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Šaltinis: PPC, rppc.lt   
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Sveikatos priežiūra 

Medicininė pagalba prieglobsčio prašytojams jau kurį laiką vertinama prastai, o sistemą būtina 

tobulinti. Nors teisę į medicininę pagalbą užtikrina tarptautinė teisė ir Lietuvos įstatymai, URC 

teikiama tik būtinoji medicininė pagalba ir pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros 

paslaugos.29 Tačiau apžiūros dažnai tenka laukti savaites, net ir kenčiant skausmą. Stomatologo 

paslaugos prieglobsčio prašytojams neprieinamos be papildomo finansavimo.  

URC gyventojui prireikus specialisto pagalbos, tuo užsiima nevyriausybinės organizacijos – 

Raudonasis Kryžius ar Caritas, turinčios savo projektus. JTVPK atstovybė taip pat bandė gerinti 

situaciją, bendradarbiaudama su URC vadovybe (susitikimas įvyko 2011m.). Pažymėtina, kad 

papildomos medicininės paslaugos teikiamos iš ES fondų lėšų įgyvendinant projektus, kadangi šiuo 

metu dar nėra išspręsta prieglobsčio prašytojų sveikatos draudimo sistema. 

Pagal URC tvarkos aprašą, Centre apgyvendintiems asmenims, kurie buvo kankinti ar prievartauti, 

nepilnamečiams, vienišoms moterims, senyviems asmenims bei kitiems asmenims, kuriems to 

reikia, suteikiama psichologo pagalba. URC yra įsteigti po vieną psichologo ir socialinio darbuotojo 

etatai. Tačiau JTVPK 2012 m. ataskaitoje apie prieglobsčio prašytojų padėtį atkreipė dėmesį, kad 

psichologinė pagalba du metus nebuvo teikiama.30 Dar viena aktuali problema, su kuria susiduria 

kai kurie prieglobsčio prašytojai, yra kalbos barjeras, dėl kurio jie negali tiesiogiai kalbėtis su 

psichologe. Kalbos nemokėjimas kartais sutrukdo gauti ir kitas medicinines paslaugas. Prieglobsčio 

prašytojai turi teisę į vertėją, kai jiems tenka bendrauti su valstybės pareigūnais, spręsti teisinius ar 

medicinos klausimus. Kartais gali būti sunku užtikrinti vertimą, ypač rečiau kalbamomis kalbomis. 

Remiantis ES šalių praktika, tokiais atvejais vertimas gali būti teikiamas telefonu.  

Socialinė darbuotoja kartu rūpinasi ir tame pačiame centre apgyvendintais nelegaliais migrantais – 

tai itin didelis darbo krūvis vienam darbuotojui, neleidžiantis tinkamai teikti paslaugas itin 

pažeidžiamiems asmenims. Problemų sukelia ir tai, kad socialinė darbuotoja – moteris; didelę dalį 

prieglobsčio prašytojų sudarantys musulmonai „dėl religinių įsitikimų ir kultūrinių savitumų nenoriai 

bendrauja su moteriškos lyties socialine darbuotoja.“31 Buvo rengiamasi steigti dar vieną socialinio 

darbuotojo etatą, į kurį būtų priimtas socialinis darbuotojas vyras. Caritas atstovės nuomone, 

centre reikalingas socialinis pedagogas, nes nemažą dalį prieglobsčio prašytojų sudaro mažamečiai 

vaikai. 

                                                                    
29 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymas „De l laikinojo už sieniec ių apgyvendinimo už sieniec ių 
registracijos centre sąlygų ir tvarkos apras o patvirtinimo“, 2007 m. spalio 4 d. Nr. 1V-340, Vilnius. 
30 Access to the Territory and the Asylum Procedure in Lithuania. Report on the Border Monitoring Activities, June 
2010 – December 2011. UNHCR, 2012. 
31 Prieglobsc io sistema Lietuvoje: situacija ir problematika“, red. dr. Audra Sipavic iene , Tarptautine  migracijos 
organižacija, 2012,  http://www.iom.lt/documents/Studija_TMO.pdf  

http://www.iom.lt/documents/Studija_TMO.pdf
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PPC situacija šiek tiek geresnė: čia gyvenantiems nelydimiems nepilnamečiams prieglobsčio 

prašytojams sudaromos galimybės naudotis medicinos paslaugomis; taip pat socialinio darbuotojo, 

o prireikus – ir psichologo pagalba. Nuo 2013 m. spalio nelydimi nepilnamečiai užsieniečiai bei čia 

gyvenantys pabėgėliai yra apdrausti privalomuoju sveikatos draudimu ir gali nemokamai naudotis 

sveikatos priežiūros įstaigų paslaugomis Rukloje. Jiems suteikiamos tokios pat teisės ir paslaugos 

kaip ir Lietuvos piliečiams.  

PPC gyvenantiems asmenims psichologinė pagalba prieinama 7 val. per savaitę; medicininė pagalba 

– 9,5val. per savaitę. 



NVO SEKTORIAUS INSTITUCINIŲ GEBĖJIMŲ STIPRINIMAS PABĖGĖLIŲ SRITYJE 

 

23 

Įsidarbinimas ir integracija 

ES Priėmimo sąlygų direktyvos 11 straipsnis nurodo: 

 „1. Valstybė narė nustato laikotarpį, skaičiuojamą nuo prašymo dėl prieglobsčio 

įteikimo dienos, kurio metu prieglobsčio prašytojas neturi galimybės dirbti.  

2. Jei per vienus metus nuo prašymo dėl prieglobsčio padavimo pirmojoje 

instancijoje nebuvo priimtas sprendimas ir prieglobsčio prašytojas nekaltas dėl 

šio delsimo, valstybės narės numato sąlygas, kuriomis prieglobsčio prašytojui 

suteikiama galimybė dirbti.“ 

Vis dėlto Lietuvoje egzistuojanti teisinė bazė, skirtingai nei nurodo ES direktyva, nenumato 

prieglobsčio prašytojams teisės dirbti. URC apgyvendinti asmenys tokios galimybės neturi net ir tais 

atvejais, jei jų prieglobsčio prašymo nagrinėjimas užtrunka. Prieglobsčio prašymų nagrinėjimas gali 

tęstis pusę metų ir tuo metu pabėgėliai neturi teisės dirbti Lietuvoje nei išvykti kitur. Daugeliui tai 

sukelia tiek psichologinių, tiek materialinių sunkumų – pasak Raudonojo Kryžiaus, prieglobsčio 

prašytojai „patiria nuolatinę įtampą ir nerimą dėl ateities, o taip pat susiduria su daugeliu sunkumų 

dėl pakankamai prastų priėmimo sąlygų.“32 Pastebėtina, kad nors Lietuvos valstybė gali užtikrinti tik 

minimalias gyvenimo sąlygas prieglobsčio prašytojams, patys pasigerinti situaciją jie neturi 

galimybės. Per šį laikotarpį asmenys taip pat rizikuoja prarasti profesinius ir socialinius įgūdžius, 

reikalingus vėlesnei integracijai – ar grįžus atgal į savo šalį neigiamo atsakymo atveju. 

ES direktyvoje dėl priėmimo sąlygų numatytas maksimalus laikotarpis, po kurio prieglobsčio 

prašytojas įgyja teisę į darbą (dabar prieglobsčio prašytojui galimybė įsidarbinti privalo būti suteikta 

per laikotarpį, ne ilgesnį kaip 9 mėnesiai). Teigiama, kad tai skatintų prieglobsčio prašytojų 

savarankiškumą, leistų neprarasti profesinių įgūdžių ir palengvintų jų integraciją į priimančią 

visuomenę. Tačiau valstybinės institucijos į šios teisės suteikimą žiūri neigiamai, nes baiminamasi, 

jog tai padidins ekonominių pabėgėlių srautus. Toks požiūris vyrauja ne tik Lietuvoje – panaši 

padėtis yra ir kitose ES šalyse, kur pabėgėliai dažniausia neturi teisės dirbti kol negauna pabėgėlio 

statuso, arba po metų nuo prašymo pateikimo dienos. Vokietijoje prieglobsčio prašytojai gali 

pretenduoti tik į tuos darbus, kuriems nepavyko rasti darbuotojo tarp Vokietijos ir kitų ES šalių 

piliečių – nepaisant to, jog pabėgėlio statuso svarstymas gali tęstis metus ir ilgiau.   

Ekspertai siūlo kai kuriose šalyse veikiančią alternatyvą, kuri leistų nesuteikti prieglobsčio 

prašytojams teisės į darbą anksčiau nei bus patvirtintas jų statusas – sudaryti jiems galimybes lavinti 

profesinius įgūdžius, kelti kvalifikaciją (URC ar už jo ribų); bei skirti maisto talonus arba pinigines 

                                                                    
32 Lietuvos Raudonojo Kryž iaus Draugija, http://www.redcross.lt/lt/veikla/pabegeliai-prieglobscio-prasytojai  

http://www.redcross.lt/lt/veikla/pabegeliai-prieglobscio-prasytojai
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išmokas kaip paskatinimą už aktyvų dalyvavimą. Panašios priemonės įgyvendinamos Vokietijoje, kur 

prieglobsčio prašytojai dalyvauja socialinėje veikloje, kai kur – privaloma tvarka, taip siekiant 

paskatinti jų integraciją. Tiesa, tokios priemonės reikalauja papildomo finansavimo.  

VALSTYBĖS PARAMA 

URC esantiems prieglobsčio prašytojams skiriama 35 Lt mėnesinė pašalpa – jos neva turėtų pakakti 

asmeniniams poreikiams patenkinti, kadangi jie gauna nemokamą maitinimą, apgyvendinimą ir 

sveikatos apsaugą URC. Ši suma apskaičiuojama pagal valstybės remiamų pajamų dydį ir sudaro 10 

proc. Tiesa, dalis prieglobsčio prašytojų negauna net ir šios pašalpos dėl registracijos centro tvarkos 

pažeidimų, tokių kaip nesutvarkyti gyvenamųjų patalpų arba išvykimas iš centro ilgesniam nei 24 

valandų laikotarpiui. Remiantis „Laikinojo užsieniečių apgyvendinimo Užsieniečių registracijos 

centre sąlygų ir tvarkos aprašo“ nuostatomis, prieglobsčio prašytojams mokama piniginė pašalpa 

smulkioms išlaidoms gali būti sumažinta arba nutraukta, jeigu jie pažeidžia centro vidaus tvarkos 

taisykles.  

Panaši tvarka galioja ir kitose ES šalyse, taip siekiant motyvuoti prieglobsčio prašytojus ne tik laikytis 

taisyklių, bet ir dalyvauti privalomose programose – valstybinės kalbos kursuose, informaciniuose 

renginiuose, savanoriškose veiklose ir kt.33 Pašalpos prieglobsčio prašytojams Lietuvoje yra 

palyginus nedidelės – Vokietijoje ji siekia 200 eurų grynaisiais pinigais arba kuponais prekėms 

įsigyti; Estijoje skiriama apie 220 Litų; Latvijoje – du eurus per dieną.34 Įprasta praktika, jog kartu su 

šeima gyvenantiems, atsisakiusiems vietos URC ar įsidarbinusiems prieglobsčio prašytojams išmoka 

sumažinama arba visai nemokama.  

Nelydimi nepilnamečiai, gyvenantys PPC, gali gauti pašalpą maitinimui, kuri sudaro 210 Lt., arba 

pasirinkti centralizuotą maitinimą valgykloje (tokiu atveju pašalpa maitinimui nemokama)35. PPC 

gyvenantys pabėgėliai taip pat gali atsisakyti maitinimo centre ir vietoje to pasirinkti pinigines 

išmokas: 175 Lt PPC gyventiems nepilnamečiams bei su šeima esantiems pabėgėliams ir 210 Lt 

vienišiems asmenims. Taip pat, remiantis Socialinės apsaugos ir darbo ministro priimtu „Užsieniečio 

teisės kas mėnesį gauti piniginę pašalpą smulkioms išlaidoms įgyvendinimo tvarkos aprašu“, PPC 

gyvenantiems asmenims išmokama kasmėnesinė pašalpa smulkioms išlaidoms. Jiems skiriama tokia 

pati suma kaip ir URC gyvenantiems užsieniečiams - 35 Lt per mėnesį.  

Išvykus iš PPC ir dalyvaujant integracijos programoje valstybė skiria paramą prieglobstį gavusiems 

užsieniečiams – tol, kol tęsiasi integracijos programa. Integracijos priemonėms skirtų išmokų dydis 

                                                                    
33 European Council on Refugees and Exiles, 2008. ECRE Proposals for Revision to the EC Directive on the Reception 

of Asylum Seekers. 
34E uropean Migration Network, 2010. Ad-Hoc Query on amount of public allowance. 
35 http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-
do/networks/european_migration_network/reports/docs/emn-
studies/16b.lithuania_national_report_reception_facilities_lt_final_en.pdf, p.dvim septyni.  

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/networks/european_migration_network/reports/docs/emn-studies/16b.lithuania_national_report_reception_facilities_lt_final_en.pdf
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/networks/european_migration_network/reports/docs/emn-studies/16b.lithuania_national_report_reception_facilities_lt_final_en.pdf
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/networks/european_migration_network/reports/docs/emn-studies/16b.lithuania_national_report_reception_facilities_lt_final_en.pdf
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nėra fiksuotas ir priklauso nuo valstybės remiamų pajamų dydžio ir minimalaus pragyvenimo 

lygio.36 Pvz., vienkartinė įsikūrimo pašalpa siekia:  

- suaugusiam šeimos nariui 10 MGL; 

- vaikui iki 18 metų 7,5 MGL; 

- šeimai ne daugiau 25 MGL. 

MGL, arba minimalus pragyvenimo lygis šiuo metu Lietuvoje yra 130 Lt. 

Būsto nuomos ir komunalinių mokesčių taip pat apmokamos valstybės ir siekia: 

- 700 Lt vieno-dviejų asmenims (t.y., 2 x valstybės remiamos pajamos); 

- 1,050 Lt 3–5 asmenims (3 x  valstybės remiamos pajamos).37 

Kitos išmokos, kurias gali gauti pabėgėliai integracijos proceso metu: 

- Vienkartinė išmoka gimus kūdikiui: 1,430 LTL 

- Išmoka laidotuvėms. Mirus pabėgėliui ši išmoka mokama mirusiojo šeimos nariui (nariams) 

arba asmeniui, kuris palaidojo pabėgėlį: 1,040 LTL 

- Lėšos pašalpoms vaikam iki 3 metų, jeigu jie nelanko ikimokyklinio ugdymo įstaigų: 97,5 LTL 

Taip pat yra skiriama mėnesinė piniginė pašalpa prieglobstį gavusiems asmenims. Ši suma sudaro 

90 procentų valstybės remiamų pajamų dydžio – ir jos turėtų užtekti visoms būtiniausioms 

reikmėms patenkinti, t.y., maistui, transportui, drabužiams, higienos priemonėms, medikamentams 

ir kt38. Šiuo metu mėnesinė pašalpa siekia 245 Lt.  

Nepakankama finansinė parama dažnai minima kaip vienas pagrindinių rūpesčių tiek prieglobsčio 

prašytojams, tiek prieglobstį jau gavusiems asmenims39. PPC gaunamos paramos neužtenka važinėti 

į kitus miestus, kas yra reikalinga norint ieškotis darbo, susitikti su darbdaviais ar užsiimti kita veikla, 

visuomenine, socialine ir kt., už Pabėgėlių priėmimo centro ribų. Išvykus iš PPC ir pradėjus 

savarankišką gyvenimą savivaldybėse skiriamos sumos vos užtenka prasimaitinti, jau nekalbant apie 

socializacijos, kultūrinės, veiklos poreikius ar dalyvavimą visuomeniniame gyvenime. Tai didina 

pabėgėlių izoliaciją  ir sukuria psichologinį barjerą toliau integruotis į vietos bendruomenę. 

Užsieniečiai, kuriems reikalingas gydymas, susiduria su papildomais rūpesčiais, nes daugiau lėšų 

medikamentams pirkti nėra skiriama.  

                                                                    
36 „Prieglobstį gavusių už sieniec ių socialine s integracijos programa savivaldybe se“, Pabe ge lių prie mimo centras., 
p. 6, http://www.rppc.lt/files/323/parama%20savivaldybese.pdf 
37 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymas „De l laikinojo už sieniec ių apgyvendinimo už sieniec ių 
registracijos centre sąlygų ir tvarkos apras o patvirtinimo“, 2007 m. spalio 4 d. Nr. 1V-340, Vilnius, 
38 „Prieglobstį gavusių už sieniec ių socialine s integracijos programa savivaldybe se“, Pabe ge lių prie mimo centras., 
http://www.rppc.lt/files/323/parama%20savivaldybese.pdf 
39 „Integration of refugees in Lithuania Participation and Empowerment“, United Nations High Commissioner for 
Refugees,September, 2014, p. 40, http://www.unhcr-
northerneurope.org/fileadmin/user_upload/Photosets/2014/Ukraina/UNHCR_Integration_of_refugees_in_Lithua
nia.pdf  

http://www.rppc.lt/files/323/parama%20savivaldybese.pdf
http://www.rppc.lt/files/323/parama%20savivaldybese.pdf
http://www.unhcr-northerneurope.org/fileadmin/user_upload/Photosets/2014/Ukraina/UNHCR_Integration_of_refugees_in_Lithuania.pdf
http://www.unhcr-northerneurope.org/fileadmin/user_upload/Photosets/2014/Ukraina/UNHCR_Integration_of_refugees_in_Lithuania.pdf
http://www.unhcr-northerneurope.org/fileadmin/user_upload/Photosets/2014/Ukraina/UNHCR_Integration_of_refugees_in_Lithuania.pdf
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Tokia nepalanki situacija iš dalies buvo sukurta pririšus prieglobsčio prašantiems ir jį gavusiems 

asmenims skirtas pašalpas prie MGL bei valstybės remiamų pajamų dydžio, kurie nepaisant 

infliacijos augo labai mažai. Pabėgėliams skirtas finansavimas taip pat praktiškai nesikeitė nuo 2008 

m. 

 2008 2009 2010 2011 2012 

Nacionalinio biudžeto 
lėšos, skirtos 
tarptautinės apsaugos 
prašytojų priėmimui – 
URC bendras biudžetas 

3.771.000 Lt 3.771.000 Lt 3.771.000 Lt 3.771.000 Lt 3.771.000 Lt 

Bendros priėmimo 
išlaidos 

60 Lt/asmeniui 60 Lt/asmeniui 60 Lt/asmeniui 60 Lt/asmeniui 60 Lt/asmeniui 

Naujų prašytojų 
atvykimas į priėmimo 
infrastruktūros objektus 

167 117 312 262 295 

Šaltinis: Europos Migracijos Tinklo (EMT) studija-klausimynas 
40

 

 

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas, http://osp.stat.gov.lt/  

 

2009 m. MGL buvo pervadintas į BSI (bazinę socialinę išmoką), tačiau jos dydis nesikeitė. 

D.Cibulskienės teigimu, BSI (MGL) dydis per beveik 24 m. laikotarpį padidėjo tik 18 proc., tuo metu 

minimali mėnesio alga kito nuo 550 Lt (2005 m.) iki 1000 Lt (2013 m.), o tai yra 81 proc. augimas. 

Lietuvoje minimalus gyvenimo lygis (MGL) buvo nustatytas 1990 m. LR gyventojų pajamų garantijų 

įstatyme. Nuo to laiko sumos keitėsi labai nežymiai - nuo pirmosios 110 Lt sumos iki 130 Lt.41 MGL 

                                                                    
40Europos Migracijos Tinklo (EMT) studija-klausimynas, Prieglobsc io pras ytojų prie mimo infrastruktu ros 
organižavimas skirtingose valstybe se nare se, Lietuvos nacionaline  ataskaita, 2013 m.  
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/networks/european_migration_network/reports/docs/emn-
studies/16b.lithuania_national_report_reception_facilities_lt_final_en.pdf 
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http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/networks/european_migration_network/reports/docs/emn-studies/16b.lithuania_national_report_reception_facilities_lt_final_en.pdf
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/networks/european_migration_network/reports/docs/emn-studies/16b.lithuania_national_report_reception_facilities_lt_final_en.pdf
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(dabar vadinamas Bazine socialine išmoka, arba BSI) dydis dabar yra toks pats nuo 2007 m., o tai 

yra jau beveik 8 metai, nors reali ekonominė ir socialinė situacija labai pakito. Pažvelgus į grafiką 

matyti, kad minimalus darbo užmokestis kur kas labiau atspindi minimalų pagrindinių poreikių 

tenkinimo lygį, o MGL nebeatitinka ekonominės situacijos realijų. Tačiau pabėgėliams skiriamos 

pašalpos dydis įstatymu susietas su MGL – vadinasi, jis nekinta nepaisant infliacijos ir augančio 

darbo užmokesčio. Tai sukuria situaciją, kai nedirbantys prieglobstį gavę užsieniečiai (bei 

prieglobsčio prašytojai) tampa vis labiau finansiškai atskirti nuo likusios visuomenės dalies.  

INTEGRACIJA Į DARBO RINKĄ 

Vienas iš esminių integracijos aspektų – darbo paieška ir galimybė savarankiškai užsitikrinti 

pragyvenimo šaltinį. Dar prieš išvykstant į numatytas savivaldybes PPC gyventojams suteikiama 

galimybė lankyti profesinio orientavimo užsiėmimus; kaip integracijos programos dalis jiems 

rengiami lietuvių kalbos kursai. Tai galioja tiek pabėgėlio statusą jau gavusiems asmenims, tiek 

nelydimiems nepilnamečiams prieglobsčio prašytojams.  

Siekiant įtraukti užsieniečius į darbo rinką, integraciją įgyvendinančios 

institucijos tarpininkauja vykdant šias priemones: užsieniečius supažindina su 

darbo rinka, išsiaiškina jų galimybes, tobulina jų kvalifikaciją, sudaro 

galimybes pakeisti arba įgyti užsieniečiui naują profesiją, informuoja ir 

prireikus padeda organizuoti savarankišką verslą, padeda įsidarbinti pagal 

darbo sutartis42. 

PPC kartu su darbo birža organizuoja profesinio mokymo ir perkvalifikavimo, darbo paieškos kursus, 

užtikrina teisinių, psichologinių paslaugų teikimą. Išvykstantiems tolesnei integracijai į kitus Lietuvos 

miestus, suteikiama informacija apie tos vietovės darbo rinką, padedama ieškoti darbo vietų, 

siekiant užtikrinti kuo didesnį darbo vietų prieinamumą. Laikomasi nuostatos, kad „socialiai 

aktyvus, dirbantis užsienietis greičiau integruosis į Lietuvos visuomenę“43. 

Pabėgėliai savo ruožtu turi pareigą užsiregistruoti Lietuvos darbo biržoje ir dalyvauti integracijos 

programos veiklose – lankyti kalbos, profesinius kursus ir priimti jų kvalifikaciją atitinkančius darbo 

                                                                                                                                                                                                                                  
41LR gyventojų pajamų garantijų įstatyme MGL buvo apibre ž iamas kaip „s eimos me nesinių pajamų suma, tenkanti 
vienam ž mogui per me nesį ir garantuojanti visiems minimalų socialiai priimtiną poreikių patenkinimo lygį, 
atitinkantį organižmo maisto poreikius pagal fižiologines normas, taip pat minimalius drabuž ių, avalyne s, baldų, 
u kinių, sanitarijos ir higienos reikmenų, buto, komunalinių, buitinių, transporto, rys ių, kultu ros ir s vietimo 
paslaugų poreikius”. http://www.ve.lt/naujienos/ekonomika/ekonomikos-naujienos/ka-galima-nusipirkti-už-
433-lt-per-diena-1167895/  
42 „Prieglobstį gavusių už sieniec ių socialine s integracijos programa savivaldybe se“, Pabe ge lių prie mimo centras., 
http://www.rppc.lt/files/323/parama%20savivaldybese.pdf  
43 „Prieglobstį gavusių už sieniec ių pasirengimas integracijai į darbo rinką“, Pabe ge lių prie mimo centras, 
http://www.rppc.lt/files/323/pasiruosimas%20darbo%20rinkai.pdf  

http://www.ve.lt/naujienos/ekonomika/ekonomikos-naujienos/ka-galima-nusipirkti-uz-433-lt-per-diena-1167895/
http://www.ve.lt/naujienos/ekonomika/ekonomikos-naujienos/ka-galima-nusipirkti-uz-433-lt-per-diena-1167895/
http://www.rppc.lt/files/323/parama%20savivaldybese.pdf
http://www.rppc.lt/files/323/pasiruosimas%20darbo%20rinkai.pdf
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pasiūlymus. Pastarasis punktas paprastai privalomas visiems darbo biržoje užsiregistravusiems 

piliečiams – siūlomos darbo vietos galima atsisakyti du kartus, kitaip registracija nutraukiama. 

Persikėlus iš PPC į nuolatinę gyvenamą vietą kurioje nors savivaldybėje prieglobstį gavę užsieniečiai 

gali toliau mokytis, ieškoti darbo arba patys kurti verslą. Pabėgėlių verslumui skatinti yra numatyta 

parama iš integracijos programos biudžeto. Organizuojančiam savo verslą užsieniečiui gali būti 

suteikta vienkartinė piniginė parama verslo liudijimui, licencijai, darbo priemonėms įsigyti arba 

nuomoti.  

Motyvacijos ir pagalbos pabėgėliai taip pat gali sulaukti iš nevyriausybinių organizacijų – pvz., Kaune 

ir Vilniuje veikiantys Pabėgėlių integracijos centrai (PIC), vadovaujami Raudonojo kryžiaus draugijos, 

skiria dėmesį individualių asmeninių bei profesinių įgūdžių lavinimui. Siekiant pagerinti prieglobstį 

gavusių užsieniečių integraciją į Lietuvos darbo rinką integracijos centruose organizuojami 

vairavimo kursai vairuotojo pažymėjimui įsigyti. Taip pat rengiami susitikimai su savo verslą 

įkūrusiais pabėgėliais, kurie gali pasidalinti savo patirtimi ir sukauptomis žiniomis – taip siekiama 

skatinti pabėgėlių motyvaciją įgyvendinti savas idėjas ir pradėti savo verslą44. 

Užsieniečiams įdarbinti gali būti steigiamos naujos darbo vietos, apmokamos valstybės. Lėšos 

naujoms darbo vietoms steigti skiriamos iš paramos integracijai numatytų lėšų, sudarant su 

darbdaviu sutartį. Taip skatinama ne tik užsieniečių integracija, bet ir didinama motyvacija 

darbdaviams plėsti savo įmonę priimant į darbą prieglobstį gavusius asmenis. Nevyriausybinių 

organizacijų iniciatyva kartais organizuojamos stažuotės Lietuvos įmonėse45. Taip siekiama 

supažindinti pabėgėlius su Lietuvos darbo kultūra, o darbdavius – su pabėgėliais, ir suteikti 

galimybę pabėgėliams gauti praktinės darbo patirties. 

 

Nepaisant minėtų priemonių pabėgėliams paremti, prieglobstį gavę užsieniečiai Lietuvoje susiduria 

su tam tikrais sunkumais bandydami integruotis ekonomiškai. 2007 m. atlikta studija „Valstybės 

paramos teikimo užsieniečių, gavusių prieglobstį Lietuvos Respublikoje, integracijai efektyvumo 

įvertinimas“46 atskleidė, kad pabėgėliai ne visada gali pritaikyti savo išsilavinimą ar darbo patirtį 

Lietuvoje ir yra priversti imtis žemesnės kvalifikacijos, mažai apmokamų darbų. Tokią atskirtį 

daugiausiai lėmė kalbos nemokėjimas, senyvas amžius bei lytis.47 Tyrimas parodė, kad moterys 

                                                                    
44 Lietuvos Raudonojo Kryž iaus draugija, projektas Pabe ge lių integracijos centras (PIC), 
http://www.redcross.lt/lt/veikla/pabegeliai-prieglobscio-prasytojai/2-uncategorised/173-projektas-pabegeli-
integracijos-centras-pic  
45 Lietuvos Raudonojo Kryž iaus draugija, projektas „Tiltai į se kmingą 
integraciją“ http://www.redcross.lt/lt/veikla/pabegeliai-prieglobscio-prasytojai/2-uncategorised/286-tiltai-i-
sekminga-integracija  
46 „Valstybe s paramos teikimo už sieniec ių, gavusių prieglobstį Lietuvos Respublikoje, integracijai efektyvumo 
įvertinimas“ 2007. 
47 Ibid. 

http://www.redcross.lt/lt/veikla/pabegeliai-prieglobscio-prasytojai/2-uncategorised/173-projektas-pabegeli-integracijos-centras-pic
http://www.redcross.lt/lt/veikla/pabegeliai-prieglobscio-prasytojai/2-uncategorised/173-projektas-pabegeli-integracijos-centras-pic
http://www.redcross.lt/lt/veikla/pabegeliai-prieglobscio-prasytojai/2-uncategorised/286-tiltai-i-sekminga-integracija
http://www.redcross.lt/lt/veikla/pabegeliai-prieglobscio-prasytojai/2-uncategorised/286-tiltai-i-sekminga-integracija
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pabėgėlės turėjo daugiau sunkumų ne tik įsidarbinant, bet ir integruojantis kitose srityse (tokiose 

kaip, pvz., vaikų švietimas) – dėl patiriamo potrauminio streso sindromo ar šeimyninės padėties 

(sunkiau buvo daugiavaikėms šeimoms). Taip pat buvo atskleista ir kita tendencija tarp Lietuvos 

darbdavių – tai stereotipai ir neigiamas požiūris į darbo ieškančius pabėgėlius. Net prieš 

prasidedant ekonominei krizei, kai Lietuvoje trūko darbuotojų, darbdaviai dažnai vengė įdarbinti 

pabėgėlius ir prašė daugiau papildomos informacijos nei iš kitų kandidatų. Su neigiamu požiūriu 

teigė susidūrę trečdalis apklausų pabėgėlių.48 

 

Šios tendencijos pasikeitė tik iš dalies – 2012-2013 m. Pabėgėlių priėmimo centro išleistoje studijoje 

‘‘Pabėgėlių gyvenimas Lietuvoje: įspūdžiai apie šalį, integracijos ypatumai ir ateities 

planai“ randamos panašios problemos, su kuriomis pabėgėliai integruodamiesi į Lietuvos 

visuomenę ir darbo rinką susidūrė prieš šešerius metus. Prieglobstį Lietuvoje gavę užsieniečiai vis 

dar susiduria su sunkumais įsidarbinant: jiems trūksta kalbos žinių, sunku susirasti darbą, kuris 

atitiktų kvalifikaciją; o darbdaviai vis dar su nepasitikėjimu žiūri į ieškančius darbo pabėgėlius. Patys 

apklausoje dalyvavę pabėgėliai siūlė skirti daugiau dėmesio visuomenei informuoti apie pabėgėlius, 

gyvenančius Lietuvoje ir mažinti ksenofobiją bei netoleranciją, su kuria jiems tenka susidurti.49  

Lietuvoje nedarbas apskritai yra itin aukštas, ypač tarp jaunimo, ir jau artėja prie struktūrinio 

nedarbo ribos. Nenuostabu, kad susirasti darbą kalbos gerai nemokantiems ir patirties Lietuvoje 

neturintiems užsieniečiams yra dar sunkiau. Tačiau pabėgėlių nedarbas sukuria itin skaudžias 

problemas, kadangi jie neturi šeimos ar draugų rato, iš kurių paprastai galėtų tikėtis pagalbos. Taip 

pat jiems integracijos programa vykdoma tik vieną kartą, t.y., pakartotinai integracijos pašalpa nėra 

skiriama. Negalėdami susirasti darbo prieglobstį Lietuvoje jau gavę asmenys svarsto emigruoti dar 

kartą, toliau į Vakarų Europos šalis.  

Net ir žiūrint vien iš migracijos valdymo perspektyvos, pakartotinė migracija, ypač iš Lietuvos į 

Vakarus, yra itin problemiška. Viena vertus, pabėgėlių, perėjusių ilgą integracijos procesą ir 

išnaudojusių įvairius paramos instrumentus, ketinimai išvažiuoti rodo integracijos sistemos 

neefektyvumą ar jai skiriamų lėšų nepakankamumą. Negana to, Lietuva sutiko priimti keturis 

pabėgėlių iš Maltos, kad palengvintų naštą toms valstybėms, į kurias plūsta pagrindiniai pabėgėlių 

srautai – tad prieglobstį gavusių asmenų išvykimas iš Lietuvos priešinga kryptimi neigiamai 

atsilieptų mūsų šalies įvaizdžiui.  

Vis dėlto dar didesnės yra tiek praktinės, tiek psichologinės problemos, su kuriomis susiduria patys 

darbo negalintys rasti pabėgėliai. “Viena pagrindinių žinių iš pabėgėlių, su kuriais susitikome,  yra 

ta, kad jie nori  atkurti savo gyvenimus naujuose namuose – Lietuvoje, kaip naudingi visuomenės 

                                                                    
48 Ibid. 
49 „Pabe ge lių gyvenimas lietuvoje: įspu dž iai apie s alį, integracijos ypatumai ir ateities planai“, Pabe ge lių prie mimo 
centras, 2013, http://www.rppc.lt/files/323/ruklos_knyga-LT-En.pdf  

http://www.rppc.lt/files/323/ruklos_knyga-LT-En.pdf
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nariai bei mokesčių mokėtojai”, teigia  Karolina Lindholm Billing, JTVPK atstovės Šiaurės Europai 

pavaduotoja. “Daugelis  pabėgėlių turi aukštąjį išsilavinimą ir darbo savo kilmės šalyje patirties ir 

teigia, kad jie nenori būti priklausomi nuo socialinės paramos siekiant išgyventi.“50 Jungtinių Tautų 

ataskaitoje taip pat pažymima, kad, priešingai nusistovėjusiam požiūriui, daugelis pabėgėlių 

nesiekia trauktis toliau į Vakarų Europą, o nori likti ir kurtis Lietuvoje. Tačiau susidūrę su kliūtimis – 

ypač tokiomis kaip ksenofobija ir netolerancija – prarado motyvaciją bei pasitikėjimą savo jėgomis 

integruotis į Lietuvos visuomenės gyvenimą.51 

Svarbu pažymėti, kad nepaisant šio skyriaus pradžioje aprašytų integracijos programos instrumentų, 

skirtų pabėgėlių įsitvirtinimui Lietuvos visuomenėje ir darbo rinkoje, prieglobstį gavę asmenys vis 

dar susiduria su tokiomis pačiomis problemomis kaip ir prieš septynerius metus. Dar daugiau – 

pabėgėliai dažnai jaučiasi izoliuoti, ir pasak naujausios JT Pabėgėlių Agentūros ataskaitos, „patiria 

didžiulius sunkumus panaudojant jau turimas kvalifikacijas ir sugebėjimus Lietuvoje,  susirandant 

darbą, būstą, ar siekiant būti priimtiems lygiaverčiais visuomenės nariais“. Tai rodo, jog esama 

integracijos sistema turi trūkumų ir neatitinka pabėgėlių poreikių.  

 

 

 

Šaltinis: Tilburg University, http://www.tilburguniversity.edu/  

                                                                    
50 „JT Pabe ge lių agentu ra (UNHCR): Pabe ge liai Lietuvoje nori integruotis ir priside ti prie Lietuvos visuomene s 
gerove s“, Pranes imas spaudai, 2014-09-16, http://pranesimai.elta.lt/news/public_view/86792  
51 2007m. 70% pabe ge lių Lietuvoje neture jo darbo.  

http://pranesimai.elta.lt/news/public_view/86792
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Pabėgėlių integracija  

Gavus pabėgėlio statusą Lietuvoje asmuo gauna teisę pradėti socialinės integracijos procesą, 

kuriam paramą užtikrina Lietuvos valstybė ir nevyriausybinės organizacijos. Prieglobstį gavusiems 

užsieniečiams sudaromos tokios pat galimybės išlaikyti save ir dalyvauti visuomenės gyvenime, kaip 

ir kitiems visuomenės nariams. Kaip pažymi Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, „Tai 

visapusiškas procesas, kuris apima švietimą, kalbos mokymąsi, sveikatos apsaugą ir draudimą, 

aprūpinimą gyvenamąja patalpa, socializaciją – bei integraciją į darbo rinką“52.  

Ši valstybės remiama integracijos programa iš pradžių vyksta Pabėgėlių priėmimo centre Rukloje, o 

vėliau pabėgėliai perkeliami į konkrečias savivaldybes. Parama prieglobstį gavusiems užsieniečiams 

PPC paprastai teikiama iki 8 mėnesių, kas reiškia, jog pabėgėliai yra įpareigoti šį laikotarpį praleisti 

centre (kiti reikalavimai norint gauti integracijos paramą – lankyti kalbos kursus, užsiregistruoti 

darbo biržoje).  

Gyvenimo PPC laikotarpis gali būti pratęstas iki 12 mėnesių, o užsieniečiui, priklausančiam 

pažeidžiamoms grupėms – iki 18 mėnesių. Pažymėtina, kad iš prieglobstį gavusių užsieniečių tik 

nedidelė dalis naudojasi šiomis paslaugomis, nes daugumą sudaro asmenys, kuriems papildoma 

apsauga suteikiama pakartotinai – jie jau gyveno Lietuvoje ir dalyvavo integracijos  programoje53. 

Prieglobstį gavusių asmenų skaičius taip pat sumažėjo – 2009 m. tarptautinė apsauga buvo suteikta 

232 asmenims, o 2013 m. – jau tik 138 asmenims54. 

Valstybės paramos integracijai Pabėgėlių priėmimo centre kryptys: 

-    valstybinės kalbos mokymas;  

-    švietimas;  

-    užimtumas;  

-    aprūpinimas gyvenamąja patalpa;  

-    socialinė apsauga;  

-    sveikatos apsauga;  

-    visuomenės informavimas apie užsieniečių integraciją. 55 

 

Po laikotarpio, praleisto PPC, tarptautinį prieglobstį turintys asmenys (tiek turintys pabėgėlio, tiek 

papildomo prieglobsčio statusą) perkeliami į konkrečias savivaldybes, kur jiems tęsiasi integracijos 

                                                                    
52 LR Socialine s apsaugos ir darbo ministerija, (SADM) www.socmin.lt  
53 Prieglobsc io sistema Lietuvoje: situacija ir problematika“, red. dr. Audra Sipavic iene , Tarptautine  migracijos 
organižacija, 2012,  http://www.iom.lt/documents/Studija_TMO.pdf, 31 psl. 
54 Europos migracijos tinklas, http://123.emn.lt/lt/prieglobstis/prieglobstis-lietuvoje-10-metu  
55„Už sieniec ių, gavusių prieglobstį, paramos integracijai teikimas“, SADM, http://www.socmin.lt/lt/socialine-

integracija/užsienieciu-gavusiu-prieglobsti-511m.html  

http://www.socmin.lt/
http://www.iom.lt/documents/Studija_TMO.pdf
http://123.emn.lt/lt/prieglobstis/prieglobstis-lietuvoje-10-metu
http://www.socmin.lt/lt/socialine-integracija/uzsienieciu-gavusiu-prieglobsti-511m.html
http://www.socmin.lt/lt/socialine-integracija/uzsienieciu-gavusiu-prieglobsti-511m.html
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programa. Svarbu pažymėti, kad tiems prieglobstį gavusiems užsieniečiams, kurie nedalyvavo 

Paramos integracijai centro programoje, valstybės parama savivaldybėje neteikiama. Taip siekiama 

paskatinti prieglobstį gavusius asmenis naudotis šiomis paslaugomis ir užtikrinti, kad integracijos 

procesas vyktų nepertraukiamai bei būtų kontroliuojamas valstybės.  

 

Anksčiau savivaldybėse šią programą ir toliau administruodavo, finansavimą skirstydavo ir kontrolės 

funkcijas atlikdavo PPC. Tačiau nuo 2014 sausio mėn. užsieniečių integracijos įgyvendinimą 

koordinuoja Lietuvos Respublikos Vyriausybės komisija, sudaroma iš socialinės apsaugos ir darbo, 

vidaus reikalų, sveikatos apsaugos, švietimo ir mokslo, kultūros ir finansų ministrų arba 

viceministrų, bei Lietuvos savivaldybių asociacijos atstovo.56 Ši komisija vykdys stebėseną bei spręs 

klausimus, susijusius su užsieniečių integracijos įgyvendinimu, taip pat teiks rekomendacijas dėl 

integracijos proceso tobulinimo.  

Parama integracijai, teikiama savivaldybės teritorijoje, trunka iki 12 mėn., bet pažeidžiamiems 

asmenims ji gali pratęsta iki 60 mėn. Savivaldybėse vykdant integracijos programas bendradarbiauja 

miestų socialinės paramos bei socialinių paslaugų centrais ir nevyriausybinės bei tarptautinės 

organizacijos – Jungtinių Tautų Vyriausiojo Pabėgėlių komisaro atstovė Lietuvoje, Lietuvos 

Raudonojo kryžiaus organizacija bei Caritas. 

Valstybės paramos integracijai savivaldybėse kryptys: 

- laikinai apgyvendinti (integracijos laikotarpiu skiriama pašalpa būsto 

nuomai ir komunalinėms paslaugoms apmokėti; 

- vienkartinė įsikūrimo pašalpa; 

- organizuoti švietimą; 

- organizuoti užimtumą (padėti įsidarbinti, persikvalifikuoti ir pan.); 

- užtikrinti socialinę apsaugą (lėšos privalomajam sveikatos draudimui 

nedirbantiems suaugusiems užsieniečiams); 

- pašalpa mokykliniams reikmenims įsigyti mokyklinio amžiaus vaikams; 

- pašalpa vaikams iki 3 metų.57 

 

Jeigu įgyvendinant išvardytas priemones, visiškai nepanaudojamos kuriai nors priemonei skirtos 

lėšos, integraciją įgyvendinanti institucija komisijos teikimu, Centro direktoriaus sprendimu jas gali 

panaudoti kitoms prieglobstį gavusio užsieniečio ar jo šeimos integracijos priemonėms. 

 

                                                                    
56 „Už sieniec ių integracijos įgyvendinimui sudaroma komisija“, pranes imas spaudai, SADM, 2014-01-22, 
http://www.socmin.lt/lt/naujienos/pranesimai-spaudai/užsienieciu-integracijos-igyvendinimui-
eahw.html?backlink=%252Flt%252Fpaieska%252Fresults%252Fp0.html  
57 Ibid. 

http://www.socmin.lt/lt/naujienos/pranesimai-spaudai/uzsienieciu-integracijos-igyvendinimui-eahw.html?backlink=%252Flt%252Fpaieska%252Fresults%252Fp0.html
http://www.socmin.lt/lt/naujienos/pranesimai-spaudai/uzsienieciu-integracijos-igyvendinimui-eahw.html?backlink=%252Flt%252Fpaieska%252Fresults%252Fp0.html
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Kalbant apie socialinę pabėgėlių integraciją, sunku tai vertinti vienareikšmiškai. Viena vertus, 

pasitaiko tikrų sėkmės istorijų, kai pabėgėliai įsitvirtina Lietuvoje, išmoksta kalbą, tęsia profesinę 

veiklą, augina šeimas. Tokiais geros praktikos pavyzdžiais pasidalinti 2013m. buvo išleista publikacija 

„Lietuva jiems tapo namais“. Socialinių paslaugų priežiūros departamento parengtas leidinys 

pasakoja keturias sėkmingai pasibaigusias integracijos istorijas, kurių tikslas – šviesti ir jautrinti 

visuomenę pabėgėlių klausimai, skatinti didesnį atvirumą ir pasitikėjimą į Lietuvą ne tik geresnio 

gyvenimo, bet visų pirma saugumo ieškoti atvykusiais žmonėmis.58  

Tačiau ne viskas einasi sklandžiai ir net ir dalyvaudami integracijos programoje bei naudodamiesi 

valstybės ir NVO teikiama parama, pabėgėliai susiduria su problemomis, kurių nesitikėjo atvykdami 

į Lietuvą. Straipsnis  „(Iš)gyvenimas Lietuvoje: prieglobsčio ieškančių ir prieglobstį gavusių 

užsieniečių patirtis“, kurį išleido Etninių studijų institutas, atskleidžia, jog tiek prieglobsčio 

prašytojai, tiek prieglobstį jau gavę asmenys yra itin  priklausomi nuo institucijų ir organizacijų, 

kurios su jais dirba. Visus tris integracijos etapus – Užsieniečių registracijos centre, Pabėgėlių 

priėmimo centre ir II integracijos programos dalį savivaldybėse – išanalizavusi autorė teigia, jog 

„prieglobsčio ieškančių ir prieglobstį gavusių užsieniečių gyvenimas yra labai priklausomas nuo 

prieglobsčio sistemos institucijų ir stigmatizuotas, o patirti išgyvenimai gali būti įvardijami kaip 

„išvirkščioji“ socialinio kapitalo pusė: izoliacija, galimybių ribojimas, socialinė atskirtis.“59 Teigiama, 

jog prieglobsčio atvykę asmenys patiria ribotas teises turinčio, „nenaudingo“, priklausomo žmogaus 

gyvenimą, ir ši patirtis trukdo sėkmingai integracijai.  

Izoliacija prasideda nuo jų sulaikymo pasienyje ir apgyvendinimo URC. Nors URC vadinamas atviru 

kolektyviniu centru, išeiti užsieniečiai gali dvidešimt keturioms valandoms. Vietos bendruomenė 

nedidelė, o nuvykti į didesnį miestą skiriamos pašalpos neužtenka. Vėliau gavus pabėgėlio statusą 

jie apgyvendinami Rukloje esančiame PPC, kur praktiškai neturi galimybių socializuotis su vietos 

gyventojais.  

Taip pat, kaip pažymima JT Pabėgėlių Komisaro ataskaitoje, pabėgėliai ne visuomet gali pasinaudoti 

visomis jiems sukurtomis ir jiems priklausančiomis paramos priemonėmis. „Jie iki galo nesuprato, 

kokia parama gali būti skirta ar kas yra [integracijos – R.S.K.] programa.“60Nors integracijos 

programoje yra numatyta visa eilė instrumentų, turinčių padėti pabėgėliams įsitvirtinti, jie nėra 

apjungti į bendrą visumą ir įkomponuoti į Nacionalinę integracijos strategiją; nėra numatyti tikslai 

trumpam, vidutiniam ir ilgam laikotarpiui, nurodoma ataskaitoje. Šie instrumentai pateikiami 

                                                                    
58 „Lietuva jiems tapo namais“, Socialinių paslaugų priež iu ros departamentas prie SADM, 2013, 
http://goo.gl/rwKdQv  
59 Jolanta Aleknevic iene , „(Is )gyvenimas Lietuvoje: prieglobsc io ies kanc ių ir prieglobstį gavusių už sieniec ių 
patirtis“,  2013,  http://www.ces.lt/wp-
content/uploads/2013/05/EtSt_Aleknevi%C4%8Dien%C4%97_2013_1.pdf  
60 http://www.unhcr-
northerneurope.org/fileadmin/user_upload/Photosets/2014/Ukraina/UNHCR_Integration_of_refugees_in_Lithua
nia.pdf  psl. trim penki 

http://goo.gl/rwKdQv
http://www.ces.lt/wp-content/uploads/2013/05/EtSt_Aleknevi%C4%8Dien%C4%97_2013_1.pdf
http://www.ces.lt/wp-content/uploads/2013/05/EtSt_Aleknevi%C4%8Dien%C4%97_2013_1.pdf
http://www.unhcr-northerneurope.org/fileadmin/user_upload/Photosets/2014/Ukraina/UNHCR_Integration_of_refugees_in_Lithuania.pdf
http://www.unhcr-northerneurope.org/fileadmin/user_upload/Photosets/2014/Ukraina/UNHCR_Integration_of_refugees_in_Lithuania.pdf
http://www.unhcr-northerneurope.org/fileadmin/user_upload/Photosets/2014/Ukraina/UNHCR_Integration_of_refugees_in_Lithuania.pdf
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atskirai vienas nuo kito, o perkėlus atsakomybę iš PPC į iš įvairių institucijų atstovų sudarytą 

komisiją, jie tampa dar labiau išsklaidyti. Viena pagrindinių problemų, kurią sukuria tokia sistema, 

yra neužtikrintas tęstinumas. Pasibaigus integracijos programos laikotarpiui, ne visi prieglobstį gavę 

užsieniečiai buvo pasirengę pradėti savarankišką gyvenimą. Šiuo metu numatyto laiko neužtenka 

gerai išmokti lietuvių kalbą, kurios kursams skiriama 190 valandų. Tam trukdo ir skirtingi 

besimokančiųjų pažangos lygiai bei neseniai patirtos psichologinės traumos. Tuo tarpu gerai 

nemokant kalbos, kaip pažymi patys pabėgėliai, praktiškai neįmanoma susirasti darbo, kuris leistų 

išlaikyti save bei mokėti už gyvenamą plotą.  

Lietuvoje vyrauja praktika suteikti papildomą prieglobstį daugumai prieglobsčio prašytojų – 

pabėgėlio statusą gauna tik nedidelė dalis. Tačiau papildomas prieglobstis Lietuvoje suteikiamas tik 

vieneriems metams, kas sukuria eilę problemų įsikuriant savivaldybėse. Laikiną leidimą gyventi ir 

dirbti Lietuvoje turintiems užsieniečiams sunkiau išsinuomoti būstą, atsidaryti ir tvarkytis banko 

sąskaitas, imti paskolas; darbdaviai ne itin noriai samdo tokius darbuotojus, kuriems turi laikinus 

leidimus.  Galiausiai šiems asmenims nėra taikoma teisė į šeimos sujungimą61 – vadinasi, jų šeimos 

nariai negali atvykti kartu gyventi Lietuvoje.  

JTVPK pažymi, kad papildomą apsaugą turinčių asmenų prieglobsčio poreikiai yra lygiai tokie patys 

kaip ir pabėgėlių, kurių statusą nustato 1951m. Pabėgėlių Konvencija. Suteikus papildomą apsaugą 

turintiems užsieniečiams panašias teises kaip ir pabėgėliams palengvintų jų įsijungimą į vietos 

bendruomenės gyvenimą. „Laiku užtikrintas pastovus teisinis statusas ir teisė gyventi sustiprintų 

socialinę sanglaudą ir bendras integracijos perspektyvas.“ 62 Tokios pat rekomendacijos galioja ir 

tarptautinį prieglobstį turinčiųjų šeimų nariams.   

                                                                    
61 43 straipsnis. Leidimo laikinai gyventi is davimas už sieniec iui s eimos susijungimo atveju, Migracijos 
departamentas, http://www.migracija.lt/index.php?1571009806  
62 UN High Commissioner for Refugees (UNHCR), UNHCR comments on the European Commission's proposal for a 
Directive of the European Parliament and of the Council on minimum standards for the qualification and status of 
third country nationals or stateless persons as beneficiaries of international protection and the content of the 
protection granted (COM(2009)551, 21 October 2009), 29 July 2010,  para. 8, available at: 
http://www.refworld.org/docid/4c503db52.html  

http://www.migracija.lt/index.php?1571009806
http://www.refworld.org/docid/4c503db52.html
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Rekomendacijos 

Pabėgėliai Lietuvoje gali naudotis įvairiomis integracijos programos priemonėmis, tačiau 
išnagrinėjus įvairias studijas matyti, jog tos pačios problemos egzistuoja jau daugiau kaip šešerius 
metus. Tai rodo, jog sėkmingai prieglobstį gavusių užsieniečių integracijai reikalingi sisteminiai 
pokyčiai, kurie padėtų dabar esančias priemones išnaudoti efektyviau ir pasiekti norimo ilgalaikio 
efekto.  

Kaip rodo tyrimas,  daugelis integracijos sričių yra tarpusavyje susijusios – kalbos mokėjimas, darbo 
paieška, būsto prieinamumas ir kt. Pabėgėliams reikia visapusiškos pagalbos, kuri apimtų visas 
sritis. Norint sukurti tvarų pagrindą prieglobstį gavusiems asmenims, pagalbos mechanizmai vienoje 
srityje turėtų atsižvelgti į poreikius kitose srityse. Pavyzdžiui, kalbos kursai galėtų būti labiau 
pritaikyti prie pabėgėlių profesinių poreikių ir atsižvelgti į besimokančiųjų psichologinę būklę. 

Kalbos mokėjimas ypač svarbus ieškantis darbo ir integruojantis į vietos bendruomenes. Tačiau 
patys pabėgėliai dažnai pažymi, jog skiriamų 190 valandų nepakanka gerai įvaldyti kalbos. Tam 
trukdo ir patirtos psichologinės traumos, kurias įveikti reikia laiko. Organizuojant kalbų mokymosi 
grupes reikėtų atsižvelgti į besimokančiųjų gebėjimus ir imlumą kalboms. Esant finansinėms 
galimybėms, kalbų kursus būtų galima pratęsti. 

Didelis pabėgėlių nedarbas rodo, jog reikalingos naujos – ar efektyvesnės – iniciatyvos, skatinančios 
darbdavius priimti prieglobstį gavusius užsieniečius. Kalbos nemokėjimas, diplomų bei darbo 
patirties nepripažinimas ir pasitaikanti ksenofobija dar labiau apsunkina darbo paiešką. Be 
pastovaus pajamų šaltinio pabėgėliams praktiškai neįmanoma išsilaikyti, ypač integracijos 
programos paramai pasibaigus. Siekiant sistemiškai išspręsti pabėgėlių nedarbo problemą reikėtų 
atlikti Lietuvos darbo rinkos ir užsieniečių įdarbinimo galimybių analizę. Ja būtų galima remtis 
organizuojant profesinio orientavimo programas pabėgėliams, taip nukreipiant juos rinktis 
paklausias profesijas ir padidinant galimybes įsidarbinti. 

Rekomenduotina nuosekliau tarpininkauti ir padėti pabėgėliams susirandant būstą – pastebėta, kad 
ksenofobija trukdo patiems išsinuomoti būstus, ypač užsieniečiams iš musulmoniškų šalių. Tačiau 
geros praktikos pavyzdžiai rodo, kad tarpininkaujant nevyriausybinėms organizacijoms kartais 
pavyksta sumažinti nepasitikėjimą ir pasiekti teigiamų rezultatų. 

Ksenofobija ir netolerancija dažnai minima kaip didelis trukdis įsitvirtinant gavus pabėgėlio statusą. 
Nors su šia problema susiduria daugelis užsieniečių Lietuvoje, pabėgėlių mobilumo galimybės yra 
itin ribotos ir jie yra labiau pažeidžiami. Reikalinga įgyvendinti daugiau informacijos kampanijų bei 
skatinti pabėgėlių kontaktą su vietinėmis bendruomenėmis, kad būtų sumažinta jų atskirtis ir 
padidintas pasitikėjimas.  

Nepakankamas finansavimas dažnai nurodomas kaip viena didžiausių problemų, kuri veikia 
pabėgėlių gebėjimą integruotis į visuomeninį, socialinį, kultūrinį gyvenimą ir sukelia įtampos bei 
psichologinių problemų. Pastebėtina, kad pabėgėliams ir prieglobsčio prašytojams skiriamas 
finansavimas nedidėjo bent šešerius metus – kai tuo tarpu Lietuvoje išaugo tiek infliacija, tiek 
minimalus atlyginimas. Rekomenduotina peržiūrėti prieglobsčio prašantiems ir jį gavusiems 
užsieniečiams skiriamą paramos dydį bei patį skirstymo mechanizmą. Skiriamos pašalpos turėtų 
prilygti socialines išmokas gaunantiems Lietuvos piliečiams.  
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Būtų prasminga išmokas pabėgėliams susieti su minimalaus atlyginimo dydžiu (o ne su valstybės 
remiamomis pajamomis ar MGL), kuris labiau atspindi kintančią ekonominę situaciją. Taip pat 
rekomenduotina mokėti didesnes išmokas nedirbantiems pabėgėliams – o susiradus darbą jas 
proporcingai sumažinti, nustačius minimalią nekintančią pašalpos sumą.  

Finansinę naštą prieglobstį gavusiems asmenims galima palengvinti ir teikiant daugiau nemokamų 
paslaugų – pvz., skirti nemokamus mėnesinius transporto bilietus. Gyvenant Pabėgėlių priėmimo 
centre itin naudingi būtų nemokami tarpmiestinio transporto bilietai.  

Galiausiai, remiantis kitų Europos šalių pavyzdžiais, reikėtų atkreipti dėmesį į ankstyvos integracijos 
galimybes prieglobsčio prašytojams, kurios šiuo metu yra itin ribotos. Prieglobsčio prašytojų 
apgyvendinimas kartu su nelegaliais migrantais teisėsaugos institucijų prižiūrimame ir uniformuotų 
pareigūnų saugomame centre psichologiškai neigiamai veikia ne tik prieglobsčio prašytojus, bet ir 
stiprina neigiamą jų įvaizdį Lietuvos visuomenėje. Nors šis apgyvendinimo modelis įtvirtintas 
įstatymiškai, jį galima keisti siūlant įvairesnius apgyvendinimo tipus. Ypač tai reikalinga 
pažeidžiamiems asmenims, kuriems būtina saugi aplinka ir psichologinė pagalba.  

 

Itin neigiamai pabėgėlių motyvaciją bei psichologinę būklę veikia dažni sulaikymo atvejai – tai 

praktika, kuri neatitinka galiojančių ES normų ir turėtų būti peržiūrėta. Reikėtų atkreipti dėmesį į 

nepilnamečių sulaikymą bei šeimų atskyrimą, kaip vengtinus atvejus. Į tai reikėtų atsižvelgti 

perkeliant Prieglobsčio prašytojų priėmimo sąlygų direktyvą į Lietuvos teisę. Prieglobsčio prašytojai 

turėtų būti priimami remiantis humanitariniais principais, o laikas, praleistas laukiant atsakymo dėl 

pabėgėlio statuso, galėtų būti išnaudotas besiruošiant integracijai Lietuvoje – arba reintegracijai 

kilmės šalyje, jei asmuo būtų išsiųstas atgal.  

 


