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Migrantų integracijos politikos indeksas (MIPEX): pagrindiniai rezultatai 

 

Migrantų integracijos politikos indekso1 rezultatai atskleidė, kad Lietuvoje, kaip ir kitose Baltijos šalyse, 

migrantų politinio dalyvavimo galimybės yra mažesnės negu kitose Europos Sąjungos valstybėse narėse. 

Lygiagrečiai suvaržytoms užsieniečių balsavimo teisėms, Lietuvoje, kaip ir kitose Centrinės Europos 

šalyse, aktyvus imigrantų pilietinis dalyvavimas nėra vertinamas. Nors nuolatiniai gyventojai (ne ES 

piliečiai) gali balsuoti ir būti išrinkti savivaldybių tarybų rinkimuose (šio rodiklio atžvilgiu Lietuva regione 

pirmauja), laikinai Lietuvoje gyvenantys užsieniečiai negali balsuoti ir būti išrinkti savivaldybių tarybų 

rinkimuose. Be to, Lietuvoje gyvenantys ne ES piliečiai negali steigti politinių partijų ir, tuo pačiu, tapti 

politinių partijų nariais (plačiau, žr. http://www.mipex.eu/).   

 

Analizuodami migrantų politinį dalyvavimą, Europos studijų centro tyrėjai2 atkreipia dėmesį į migrantų 

vaidmenį politiniuose procesuose keturiose šalyse: Prancūzijoje, Vokietijoje, Ispanijoje ir Lietuvoje. Pasak 

tyrimo (Europos studijų centras: 2012) autorių, problema slypi ne aktyviame politiniame įsitraukime, o 

migrantų politiniame nedalyvavime. 

 

Teisinė bazė, reguliuojanti trečiųjų šalių piliečių rinkimų teises ir politinį dalyvavimą 

 

Rinkimai Lietuvoje yra reguliuojami Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo,3 Lietuvos Respublikos 

rinkimų į Europos Parlamentą įstatymo,4 Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo,5 

Lietuvos Respublikos Prezidento rinkimų įstatymo6 ir Lietuvos Respublikos Referendumo įstatymo7.  

 

Pagal Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų rinkimų įstatymą, teisę rinkti savivaldybės tarybos narius 

turi nuolatiniai atitinkamos savivaldybės gyventojai, kuriems rinkimų dieną yra sukakę 18 metų 

                                                           
1 Migrantų integracijos politikos indeksas: http://www.mipex.eu/  
2 Immigrants and Their Descendants in the Political Process. The Centre for European Studies, Policy Brief, October 2012: 
http://thinkingeurope.eu/publications/migrating-towards-participation-immigrants-and-their-descendants-political-process  
3 Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymas, Nr. I-2721, 2012.09.05. 
4 Lietuvos Respublikos rinkimų į Europos Parlamentą įstatymas, Nr. IX-1837, 2010.12.14. 
5 Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų rinkimų įstatymas, Nr. I-532, 2014.11.17. 
6 Lietuvos Respublikos Prezidento rinkimų įstatymas, Nr. I-28, 2010.12.14. 
7 Lietuvos Respublikos Referendumo įstatymas, Nr. IX-929, 2010.12.14. 

http://www.mipex.eu/
http://www.mipex.eu/
http://thinkingeurope.eu/publications/migrating-towards-participation-immigrants-and-their-descendants-political-process
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(savivaldybių tarybų rinkimuose nedalyvauja asmenys, teismo pripažinti neveiksniais). Savivaldybės 

tarybos nariu gali būti renkamas nuolatinis šios savivaldybės gyventojas, kuriam rinkimų dieną yra sukakę 

20 metų. Savivaldybės tarybos nariu negali būti renkamas užsienio valstybės pilietis, kurio pasyvioji 

rinkimų teisė yra teismo apribota kilmės šalyje. Pagal Lietuvos Respublikos rinkimų į Europos Parlamentą 

įstatymą, rinkimų į Europos Parlamentą teisę turi Lietuvos Respublikos piliečiai, taip pat nuolat 

gyvenantys Lietuvoje kitų Europos Sąjungos valstybių narių piliečiai, kuriems rinkimų dieną yra sukakę 18 

metų (rinkimuose nedalyvauja asmenys, teismo pripažinti neveiksniais). Europos Sąjungos valstybių narių 

piliečiai negali balsuoti ar būti kandidatais, jeigu jie neturi balsavimo teisės kilmės šalyje. Teisė rinkti 

Lietuvos Respublikos Seimą ir prezidentą turi tik Lietuvos Respublikos piliečiai, kuriems rinkimų dieną yra 

sukakę 18 metų. 

 

Diskutuojant apie galimybę trečiųjų šalių piliečiams rinkti savivaldybių tarybų narius ir būti išrinktiems į 

savivaldybės tarybą, būtina svarstyti užsieniečių narystės Lietuvos politinėse partijose klausimą. Pagal 

Lietuvos Respublikos Politinių partijų įstatymą,8 Lietuvos Respublikos piliečiai turi teisę laisvai jungtis į 

politines partijas, dalyvauti jų veikloje bei iš jų išstoti. Be to, politinės partijos steigėjais ir nariais gali būti 

tik Lietuvos Respublikos piliečiai, sulaukę 18 metų. Šis apribojimas reiškia, kad ES ir trečiųjų šalių piliečių 

politinis dalyvavimas ir rinkimų teisės (numatytos Lietuvos Respublikos rinkimų į Europos Parlamentą ir 

Savivaldybių tarybų rinkimų įstatymuose) yra apribotos Politinių partijų įstatymo, nes Lietuvoje 

gyvenantys užsieniečiai gali tapti savivaldybių tarybų nariais tik kaip nepriklausomi kandidatai. Tokio 

pobūdžio įstatymai sumažina galimybę užsieniečiams būti išrinktiems savivaldybių tarybų rinkimuose iki 

minimumo.9 

 

Statistinių duomenų analizė: užsieniečiai kaip potencialūs rinkėjai Lietuvos Respublikos savivaldybių 

tarybų rinkimuose  

 

Nors po nepriklausomybės atkūrimo Lietuva netapo imigracijos traukos centru, iki šiol šalis tebelieka 

migracijos tranzito šalimi. Lietuvos, kaip tranzito šalies vaidmuo, sustiprėjo po Europos Sąjungos (2004 m. 

ir 2007 m.) ir Šengeno (2007 m.) erdvės plėtros. Nepaisant Lietuvos, kaip imigracijos tikslo šalies 

nepatrauklumo, bendri imigracijos mastai į Lietuvą pradėjo augti nuo 2000 m., o šaliai įstojus į ES (2004 

m.) imigracijos (ypač darbo) tendencijos dar labiau sustiprėjo. Pastebėtina, kad imigracijos augimas tęsėsi 

iki pasaulinių ekonominių pokyčių. Nuo 2008 m. imigracijos srautai pradėjo pastebimai mažėti, o nuo 

2010 – vėl didėti (žr. 1 pav.). 

 

                                                           
8 Politinių partijų įstatymas, Nr. XIIP-971(3), 2013.11.26. 
9 Žalimas (2013) teigia, kad draudimas užsieniečiams tapti politinių partijų nariais sukuria nelygias galimybes dalyvauti Lietuvos 
Respublikos savivaldybių tarybų rinkimuose. 
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1 pav. Kasmetinė imigracijos dinamika Lietuvoje 2000–2012 m.: bendra imigracija (įskaitant grįžtamąją Lietuvių 
migraciją), išduotų leidimų dirbti užsieniečiams skaičius ir suteiktas prieglobstis 

 

Šaltinis: Migracijos departamentas, Statistikos departamentas, Lietuvos darbo birža 

 

Apibendrinant statistinius duomenis apie Lietuvoje gyvenančius ir į Lietuvą atvykstančius imigrantus, 

galima pastebėti kelias tendencijas. Pirma, nuo 2000 iki 2008 m. ir nuo 2010 iki dabar fiksuojamas 

imigracijos srautų didėjimas. Antra, pasiskirstymas pagal amžiaus grupes leidžia teigti, jog daugiausiai į 

Lietuvą atvyksta (ir Lietuvoje gyvena) darbingo amžiaus užsieniečiai, neturintys ES šalių pilietybės. Trečia, 

imigrantų iš ne ES šalių pasiskirstymas pagal pilietybę liudija apie Ukrainos, Baltarusijos ir Rusijos piliečių 

imigracijos dominavimą. Ketvirta, lyties aspektas (imigracijos į Lietuvą kontekste) liudija apie bendrą 

imigracijos maskulinizacijos tendenciją. Penkta, pažvelgus giliau į imigracijos struktūros ypatumus 

atvykimo pagrindų ir lyties atžvilgiu, pastebimos sąsajos: analizuojant imigrantų atvykimo pagrindus 

pagal lytį matoma, kad šeimos susijungimo aplinkybės susijusios su moterų, o ekonominės (darbo) 

aplinkybės – su vyrų imigracija. Šešta, bendra Lietuvoje nuolat ir laikinai gyvenančių užsieniečių dalis nėra 

didelė: Migracijos departamento duomenimis, 2014 m. ši dalis siekė 1,20 proc. visų Lietuvos gyventojų 

(Migracijos metraštis 2013).  

 

Nors imigracijos srautai Lietuvoje didėja, bendras Lietuvoje gyvenančių užsieniečių skaičius nėra didelis, 

tačiau taip pat augantis (žr. 1 lentelę). 2010 m. Lietuvoje gyveno 32,500 užsieniečių (1.04 proc. nuo 

bendros populiacijos). Šis skaičius sumažėjo iki 29,600 (0.97 proc. nuo bendros populiacijos) 2011 m., o 

nuo 2012 m. vėl pradėjo didėti ir 2013 m. išaugo iki 32,300 (1.08 proc. nuo bendros populiacijos), o 2014 

m. – iki 35 500 (1,20 proc. nuo bendros populiacijos). Kasmetinės imigracijos srautų analizė atskleidė, kad 

didžioji dalis imigrantų turi Lietuvos Respublikos pilietybę. Ši tendencija liudija apie didėjančią Lietuvos 

piliečių grįžtamąją migraciją. Užsieniečių imigracijos srautai nėra dideli. Pavyzdžiui, trečiųjų šalių piliečiai 

sudaro nedidelę procentinę dalį nuo bendro imigracijos (įskaitant grįžtančius Lietuvos Respublikos 

piliečius) srauto. Vis dėlto, išimtinai užsieniečių imigracijos kontekste, ne ES piliečiai sudaro absoliučią 

daugumą. Pavyzdžiui, 2012 m. trečiųjų šalių piliečiai sudarė apie 70 proc. bendro užsieniečių imigracijos 

srauto; tuo tarpu Lietuvoje gyvenančių trečiųjų šalių piliečių skaičius sudarė net 91 proc. nuo bendro 

užsieniečių skaičiaus (žr. 1 lentelę). 
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2 pav. Kasmetinės migracijos dinamika Lietuvoje 2004–2012 m.: 
bendra imigracija (įskaitant grįžtamąją), ES ir ne ES piliečių imigracija 
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Šaltinis: Statistikos departamentas, Migracijos departamentas 

 

1 lentelė. Užsieniečiai Lietuvoje: užsieniečių dalis nuo bendros Lietuvos populiacijos 2008–2013 
m. (tūkstančiais) 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Bendra populiacija  3 202,6 3 176,3 3 137,0 3 052,6 3 007,8 2 979,3 

Užsieniečiai (ES ir ne ES) 33,4 32,9 32,5 29,6 31,3 32,3 

Dalis nuo bendros populiacijos 1,04 % 1,04 % 1,04 % 0,97 % 1,04 % 1,08 % 

Užsieniečiai Lietuvoje: trečiųjų šalių piliečių dalis nuo bendro užsieniečių skaičiaus 2012–2013 m. 
(tūkstančiai) 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Bendras užsieniečių skaičius 33 394 32 902 32 363 29 981 31 338 33 253 

ES + ELPA 4 751 2 376 2 065 2 417 2 881 3 263 

Trečiųjų šalių piliečiai (TŠP) 28 643 30 562 30 298 27 564 28 457 29 990 

TŠP dalis nuo bendro 
užsieniečių skaičiaus  

85,7 % 92,8 % 93,6 % 91,9 % 90,8 % 90,2 % 

Šaltinis: Statistikos departamentas, Migracijos departamentas 

 

Trečiųjų šalių piliečiai kaip potencialūs rinkėjai ir/ar politinių partijų nariai  

 

Lietuvoje gyvenančių užsieniečių teisinio statuso analizė rodo, kad 18 941 trečiųjų šalių piliečių turi 

leidimus nuolat gyventi šalyje: 16 TŠP – ES valstybės narės piliečio šeimos nario leidimus nuolat gyventi 

LR ir 18 925 – LR ilgalaikio gyventojo leidimus gyventi EB (žr. 2 lentelę). Tai reiškia, kad tik 57 proc. 

trečiųjų šalių piliečių nuo bendro Lietuvoje gyvenančių užsieniečių skaičiaus ir 63 proc. trečiųjų šalių 

piliečių nuo visų imigrantų iš ne ES šalių skaičiaus turi leidimą nuolat gyventi. Pastebėtina, kad tai tik 0,73 

proc. rinkėjų nuo bendro rinkimų teisę turinčių asmenų Lietuvoje skaičiaus (Statistikos departamento  

duomenimis, 2012 m. rinkimų į Seimą metu, 2 588 418 asmenų turėjo rinkimų teisę). Vis dėlto, dėl 

amžiaus ribos, ir, tuo pačiu, imigracijos struktūros pagal amžiaus grupes, gerokai mažesnė dalis negu 0,73 

proc. trečiųjų šalių piliečių turi teisę rinkti miesto savivaldybės tarybos narius ir dar mažesnė – tapti 

miesto savivaldybės tarybos nariais.  

 

2 lentelė. Trečiųjų šalių piliečiai Lietuvoje su leidimais nuolat gyventi šalyje, 2013 m. 

  
Pažyma, 
patvirtinanti ES 
valstybės narės 
piliečio teisę 
gyventi LR 

 
Pažyma, 
patvirtinanti ES 
valstybės narės 
piliečio teisę nuolat 
gyventi LR 

ES valstybės narės 
piliečio šeimos 
nario leidimas 
gyventi LR 

ES valstybės narės 
piliečio šeimos 
nario leidimas 
nuolat gyventi LR 

Leidimas 
laikinai 
gyventi LR 

LR ilgalaikio 
gyventojo 
leidimas 
gyventi EB 

ES + ELPA 2301 962     

TŠP    198 16 10 851 18 925 

Šaltinis: Migracijos metraštis 2012 (Migracijos departamentas, Vilnius, 2013) 
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Analizuojant statistinius duomenis apie trečiųjų šalių piliečius, pasinaudojusius teise rinkti savivaldybės 

tarybos narius ir/ar tapti miesto savivaldybės tarybos nariais, svarbu pabrėžti keletą aspektų. Lietuvos 

Respublikos Vyriausiosios rinkimų komisijos duomenimis, rinkėjų (atvykusių prie balsadėžių) duomenys 

pagal pilietybę ir tautybę nėra renkami. Tačiau, atsižvelgiant į klausimynus, kuriuos užpildė kandidatai į 

miesto savivaldybės tarybos narius (klausimynuose nurodyti tautybę ir pilietybę nėra privaloma), 2007 m. 

32 kandidatai nurodė turintys kitos šalies pilietybę; 2011 m. tokių asmenų skaičius buvo 43. Pastebėtina, 

kad tokio pobūdžio duomenys negali būti apibendrinami, nes informacija yra itin fragmentiška. Be to, 

nėra aišku, ar šie kandidatai turėjo dvigubą pilietybę, kitos ES valstybės narės pilietybę, ar buvo trečiosios 

šalies piliečiai.   

 

Rinkimai 2002 2007 2011 
Viso 

Klausimas 
Ar turite kitos šalies 

pilietybę? 
Ar turite kitos šalies 

pilietybę? 
Ar turite kitos šalies 

pilietybę? 

Ne ND 13 390 16 361 29 751 

Taip  ND 32 43 75 

Viso ND 13 422 16 404 29 826 

Šaltinis: paruošta pagal Vyriausiosios rinkimų komisijos duomenis 

 

Politinės diskusijos ir viešasis diskursas užsieniečių politinio dalyvavimo klausimais  

 

Politinių diskusijų ir viešojo diskurso apie trečiųjų šalių piliečių politinį dalyvavimą ir rinkimų teises 

Lietuvoje atžvilgiu, pabrėžtini du esminiai klausimai. Pirma, diskusijos dėl Savivaldybių tarybų rinkimų 

įstatymo pakeitimo; antra – šiuo metu vykstančios politinės diskusijos dėl galimybės užsieniečiams (ES 

piliečiams) tapti politinių partijų nariais ar jas steigti. Nors Politinių partijų įstatymo pakeitimas turėtų 

suteikti teisę tik ES piliečiams tapti politinių partijų nariais (ir jas steigti), vis dėlto, pastarasis klausimas 

gali būti siejamas ir su trečiųjų šalių piliečių politiniu dalyvavimu, kadangi politinės diskusijos dėl ES 

piliečių narystės Lietuvos politinėse partijose gali atskleisti bendrą kontekstą, kuriame gali būti 

diskutuojama apie trečiųjų šalių piliečių politines teises ir narystę politinėse partijose. 

 

Diskusijos dėl Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo pakeitimo  

 

2002 m. birželio 20 d. Seimas pakeitė Lietuvos Respublikos Konstitucijos 119-tą straipsnį. Šio straipsnio 

pakeitimu buvo siekiama išplėsti visų Lietuvos nuolatinių gyventojų (įskaitant ES ir trečiųjų šalių piliečių) 

rinkimų teises savivaldybių tarybų rinkimuose. 2002 m. iš dalies buvo pakeistas Lietuvos Respublikos 

Konstitucijos straipsnis Nr. 119(2), o po Konstitucijos pataisų buvo priimtos Lietuvos Respublikos 

savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo pataisos, kurios (įgyvendindamos Konstitucijos pataisas) leido 

nuolat šalyje gyvenantiems ES ir trečiųjų šalių piliečiams balsuoti ir būti išrinktiems savivaldybių tarybose. 
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Žalimas (201310) teigia, kad ši pataisa nebuvo prieštaringa ir nesukėlė didelių diskusijų, nes Konstitucijos 

ir Įstatymo pataisos buvo laikomos neatskiriama Lietuvos integracijos proceso į ES dalimi. Be to, tokio 

pobūdžio pataisos nesukėlė intensyvių diskusijų, nes užsieniečių su leidimais nuolat gyventi šalyje 

skaičius buvo (vis tebėra) mažas11 

 

Politinių diskusijų dėl Lietuvos Respublikos Konstitucijos ir Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų 

rinkimų įstatymo pataisų nebuvimą būtų galima paaiškinti politine ir visuomenine valia siekiant Lietuvai 

tapti ES nare. Be to, iki stojimo į ES, diskusijos buvo nukreiptos į Lietuvos gyventojų emigracija (ir 

emigracijos prognozes po ES plėtros), o ne imigracijos, ypač iš trečiųjų šalių, procesus. Apskritai, politiniai 

debatai buvo susiję su ES integracijos procesais ir Lietuvos įsipareigojimais ES siekiant tapti ES valstybe 

nare.  

 

Diskusijos dėl užsieniečių narystės politinėse partijose Lietuvoje  

 

Priešingai nei dėl nuolatinių Lietuvos gyventojų (užsieniečių) balsavimo teisių, galimybė užsieniečiams 

tapti politinių partijų nariais sukėlė intensyvias diskusijas tarp politikų ir komentatorių žiniasklaidoje. ES 

taip pat „prisijungė“ prie diskusijų: kuomet Seimas uždraudė užsieniečiams (ES piliečiams) tapti Lietuvos 

politinių partijų nariais ir steigti politines partijas, Lietuva iš Europos Komisijos (EK) gavo įspėjimą. 

Pastebėtina, kad šis pakeitimas buvo susijęs su ES, o ne su nuolatos Lietuvoje gyvenančių trečiųjų šalių 

piliečių naryste partijose. Vis dėlto, tokio pobūdžio diskusijos suteikia galimybę pažvelgti į bendrą politinį 

kontekstą, kuriame galima būtų diskutuoti apie visų nuolatos Lietuvoje gyvenančių užsieniečių narystę 

Lietuvos politinėse partijose.  

 

Įstatymo pataisas, numatančias leisti ES piliečiams tapti politinių partijų nariais ir jas steigti, 2013 m. 

spalio mėn. pateikė Teisingumo ministerija. Po pateikimo Seimas nepritarė tolesniam projekto 

svarstymui: už balsavo 36, prieš 19, 20 parlamentarų susilaikė. Projektą nutarta toliau tobulinti. Europos 

Komisija (EK) balandžio pabaigoje išsiuntė Lietuvai pranešimą dėl galimo pažeidimo, kad steigti partijas ir 

būti jų nariais Lietuvoje gali tik šalies piliečiai. EK klausė, ar toks reguliavimas nesikerta su Bendrijos 

teisėje įtvirtintomis nuostatomis, kurios ES piliečiams leidžia kandidatuoti Europos Parlamento ir 

savivaldybių tarybų rinkimuose12. Pataisas rengusi Teisingumo ministerija teigė, kad įstatymo projektu 

siūloma ES piliečiams netaikyti draudimo tapti politinės partijos nariais arba steigti partijas, todėl jie turės 

                                                           
10 Žalimas D. (2013) Access to Electoral Rights: Lithuania. European University Institute, Florence, Robert Schuman Centre for 
Advanced Studies, EUDO Citizenship Observatory, June 2013. 
11 Vis dėlto, atsižvelgiant į pastarąsias diskusijas dėl galimybės užsieniečiams tapti politinių partijų nariais (žr. Diskusijos dėl 
užsieniečių narytsės politinėse partijose Lietuvoje), argumentas, susijęs su mažu Lietuvoje gyvenančiu užsieniečių skaičiumi, 
tampa nebe toks reikšmingas. 
12 Seimas uždraudė užsieniečiams tapti politinių partijų nariais. Lithuaniatribune, 2013.10.08: 
http://www.lithuaniatribune.com/53089/seimas-bans-foreigners-from-membership-in-lithuanian-parties-201353089/ 

http://www.lithuaniatribune.com/53089/seimas-bans-foreigners-from-membership-in-lithuanian-parties-201353089/
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lygias galimybes kartu su Lietuvos piliečiais pasinaudoti rinkiminėmis teisėmis, dalyvauti politinėje 

veikloje ir rinkimų metu būti išrinktiems į Europos Parlamentą ar savivaldos tarybas. Užsienio reikalų 

ministro Juozo Bernatonio teigimu, tokie pakeitimai yra įgyvendinti kitose ES valstybėse: „Rinkimuose 

labai svarbų vaidmenį vaidina politinės partijos, ir kai kitų ES valstybių piliečiai neturi galimybės dalyvauti 

politinių partijų veikloje, jie neturi lygiaverčių teisių dalyvauti rinkimuose“. Ministro teigimu, šis reiškinys 

nebus masiškas, nes nedaug ES piliečių dalyvauja ir nedaug Lietuvos piliečių priklauso politinėms 

partijoms.  Vis dėlto, straipsnio autorių teigimu13, tokio pobūdžio įstatymai gali būti suprantami kaip 

pataikavimas Briuseliui: „Tokios pataisos kėsinasi į valstybės konstitucinę sąrangą ir tautos suvereno 

galias savarankiškai spręsti savo rinkimų teisės klausimus“.    

 

Svarstymo Seime metu, buvo išsakyta daugiau argumentų prieš įstatymo pataisas. Tėvynės sąjungos – 

Lietuvos krikščionių demokratų atstovas teigė, kad toks projektas gali siaurinti Lietuvos suverenitetą ir 

skatinti šalies dezintegraciją. Panašaus pobūdžio nuogąstavimų išsakė ir kiti konservatoriai. Jurgis Razma 

teigė, kad „Per narystė partijose sprendžiasi esminis piliečių santykis su valstybe“14.  

 

Prieš ir po įstatymo pataisų svarstymo Seime, buvo matomas ir didesnis nuomonių spektras. Kai kurie 

politikai teigė nematantys jokios grėsmės šiose pataisose; kiti įžvelgė pavojų valstybės suverenitetui. 

Politinių partijų įstatymo pataisas rengusio Seimo nario Vytauto Gapšio teigimu, pagrindine dalyvavimo 

rinkimuose forma išlieka dalyvavimas per partijas – partijų rinkimų sąrašuose. „Nors teoriškai įmanoma 

nesant partijos nariu būti sąraše, pagrindinis principas, kuris yra geriausias, išlieka ir rinkimuose dalyvauja 

partijų nariai. Todėl siūlome išplėsti politinių partijų galimybes – į savo sąrašus įtraukti ES piliečius“. 

Parlamentaras tvirtino nemanantis, kad daug Lietuvoje gyvenančių ES šalių piliečių veršis į politines 

partijas, nes ES šalių piliečiai gali sudaryti iki 1 proc. visų dalyvaujančiųjų rinkimuose15. Priešingai Vytauto 

Gabšio nuomonei, politologas Vytautas Radžvilas įsitikinęs, kad siūlomomis įstatymo pataisomis 

nuosekliai paneigiamas suverenios nacionalinės valstybės principas. Anot jo, pataisos būtų pateisinamos, 

jei kartu būtų įtvirtinta nuostata, kad Lietuvoje gyvenantis kitos ES šalies pilietis galėtų tapti politinės 

partijos nariu tik tapęs Lietuvos piliečiu. Kitais atvejais, įstatymo nuostatos gali kenkti valstybės 

suverenitetui, nes pilietybė yra institutas, numatantis apibrėžtus piliečio santykius su valstybe. 

 

Priešingai aukščiau išsakytiems argumentams, Vilniaus universiteto profesoriaus, socialinių mokslų 

daktaro Lauro Bielinio nuomone, pripažįstant Lietuvos integraciją į ES kaip natūralų reiškinį, ES piliečių 

dalyvavimas mūsų valstybės politiniame gyvenime taip pat tūrėtų būti suprantamas kaip natūralus 

                                                           
13 Vyriausybė pritarė, kad ES piliečiai būtų Lietuvos partijų nariai. Ekspertai.eu, 2013.07.17: http://www.ekspertai.eu/vyriausybe-
pritarekad-es-pilieciai-butu-lietuvos-partiju-nariai/  
14 Seimas nepakluso ES reikalavimams leisti užsieniečiams kurti partijas. Infolex.lt, 2013.10.08: 
http://www.infolex.lt/portal/start.asp?act=news&Tema=43&str=53678     
15 Statistinių duomenų analizė atskleidė, kad ES piliečių dalis nuo bendro potencialių rinkėjų skaičiaus tūrėtų būti mažesnė nei 1 
proc.  

http://www.ekspertai.eu/vyriausybe-pritarekad-es-pilieciai-butu-lietuvos-partiju-nariai/
http://www.ekspertai.eu/vyriausybe-pritarekad-es-pilieciai-butu-lietuvos-partiju-nariai/
http://www.infolex.lt/portal/start.asp?act=news&Tema=43&str=53678
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reiškinys. Humanitarinių mokslų daktaras Vytautas Dumbliauskas taip pat tikino didelių grėsmių mūsų 

valstybei naujose Politinių partijų įstatymo pataisose neįžvelgiantis. Esą į Lietuvą kitų ES šalių, ypač 

Vakarų Europos, piliečiai tikrai nesiveržia: „Manau, baimintis, kad užsieniečiai turės įtakos mūsų šalies 

politiniam gyvenimui, kažin ar reikėtų“16.  

 

Teisininkas, Nepriklausomybės Atkūrimo Akto signataras Egidijus Bičkauskas teigė neįžvelgiantis jokio 

Lietuvos nusižengimo. Pagal Konstituciją, Seimo nariu ir prezidentu gali būti tik Lietuvos pilietis. Tačiau, 

pasak signataro, mažais žingsneliais einama ir link šio apribojimo pašalinimo. E. Bičkauskas neabejoja, kad 

toks žingsnis iškreiptų politinių partijų paskirtį: „Mano nuomone, bene svarbiausia politinių partijų 

užduotis yra užtikrinti Lietuvos valstybingumą. O su kiekvienu tokiu žingsneliu mes jį prarandame“. E. 

Bičkauskas teigė, kad mažoms šalims nacionalinio tapatumo išsaugojimas yra ypač svarbus. Nieko keista, 

kad to nesupranta didžiosios Europos šalys, kurioms išnykimas iš žemėlapio negresia. 

 

Jam pritaria ir Lietuvos tautinio jaunimo sąjungos pirmininkas Julius Panka: „Savivaldybių tarybų durys 

jau atvertos, nes Lietuvos valdžia nusilenkė ES direktyvoms ir dabar kandidatu save iškelti gali ne Lietuvos 

pilietis. Nusileidus viename etape, reikalavimai padvigubėja. Jei leistume ne Lietuvos piliečiams 

priklausyti politinėms partijoms – tai gali būti labai didelė grėsmė mūsų savarankiškumui ir net 

teritoriniam vientisumui“17. Kaip ir kiti pašnekovai, Lietuvos tautinio jaunimo sąjungos pirmininkas 

pilietybę tapatino su valstybe, demokratija ir Konstitucija. 

 

Politologo Algio Krupavičiaus teigimu, nors dalyje ES šalių užsieniečiams leidžiama tapti politinių partijų 

nariais, apribojimų vis dėlto yra: „Nėra taip, kad atvažiavote į kitą ES šalį ir jūs automatiškai įstosite į 

partiją, dalyvausite vietos savivaldos veikloje, jus išrinks į tos šalies parlamentą. Yra reikalavimai, kad 

atvykėliai būtų išgyvenę šalyje tam tikrą laiką, visuomenėje adaptuotųsi, suprastų kultūrinį, socialinį, 

ekonominį kontekstą. Juk politika yra bendruomenės viešųjų reikalų tvarkymas“18.  

 

*   *   * 

 

Diskusijos dėl užsieniečių politinių teisių rodo, kad klausimai, susiję su užsieniečių politinių dalyvavimu 

Lietuvoje yra persvarstomi. Kita vertus, atsižvelgiant į šiuo metu vykstančias diskusijas bei argumentus 

„už“ ir „prieš“ Lietuvos Politinių partijų įstatymo pataisas matoma, kad trečiųjų šalių piliečių politinės 

                                                           
16 Politines partijas paįvairins užsieniečiai. Lžinios.lt, 2013.07.01: http://lzinios.lt/lzinios/Lietuvoje/politines-partijas-paivairins-
uzsienieciai/158462  
17  Europa verčia, kad į Lietuvos valdžią būtų renkami užsienio piliečiai. Nebebūsime šeimininkais, būsime liokajais. Respublika.lt, 
2013.05.10:http://www.respublika.lt/lt/naujienos/lietuva/kitos_lietuvos_zinios/europa_vercia_kad_i_lietuvos_valdzia_butu_re
nkami_uzsienio_pilieciai_nebebusime_seimininkais_busime_liokajais/,print.1  
18  Europa verčia, kad į Lietuvos valdžią būtų renkami užsienio piliečiai. Nebebūsime šeimininkais, būsime liokajais. Respublika.lt, 
2013.05.10:http://www.respublika.lt/lt/naujienos/lietuva/kitos_lietuvos_zinios/europa_vercia_kad_i_lietuvos_valdzia_butu_re
nkami_uzsienio_pilieciai_nebebusime_seimininkais_busime_liokajais/,print.1  

http://lzinios.lt/lzinios/Lietuvoje/politines-partijas-paivairins-uzsienieciai/158462
http://lzinios.lt/lzinios/Lietuvoje/politines-partijas-paivairins-uzsienieciai/158462
http://www.respublika.lt/lt/naujienos/lietuva/kitos_lietuvos_zinios/europa_vercia_kad_i_lietuvos_valdzia_butu_renkami_uzsienio_pilieciai_nebebusime_seimininkais_busime_liokajais/,print.1
http://www.respublika.lt/lt/naujienos/lietuva/kitos_lietuvos_zinios/europa_vercia_kad_i_lietuvos_valdzia_butu_renkami_uzsienio_pilieciai_nebebusime_seimininkais_busime_liokajais/,print.1
http://www.respublika.lt/lt/naujienos/lietuva/kitos_lietuvos_zinios/europa_vercia_kad_i_lietuvos_valdzia_butu_renkami_uzsienio_pilieciai_nebebusime_seimininkais_busime_liokajais/,print.1
http://www.respublika.lt/lt/naujienos/lietuva/kitos_lietuvos_zinios/europa_vercia_kad_i_lietuvos_valdzia_butu_renkami_uzsienio_pilieciai_nebebusime_seimininkais_busime_liokajais/,print.1
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teisės Lietuvoje stiprinamos nebus. Argumentai dėl politinių teisių sustiprinimo ES piliečiams yra (buvo) 

susiję su Lietuvos įsipareigojimais stojant į ES, tuo tarpu argumentai prieš – su etniniu, bet nepilietiniu 

įsitraukimų į valstybės ir visuomenės gyvenimą. Tokio pobūdžio diskusijos atskiria ES ir trečiųjų šalių 

piliečius, kadangi pastaruoju atveju imigracijos srautai į Lietuvą (lyginant su ES piliečiais) yra didesni, 

imigracijos struktūra pasižymi didesne įvairove ir, galiausiai, įsipareigojimai ES nebėra aktualūs.   

 

Be to, atsižvelgiant į šiuo metu vykstančias diskusijas dėl žemės pardavimo užsieniečiams19 ir 

referendumo (kuriame referendumo iniciatoriai siūlo spręsti, ar suteikti teisę užsieniečiams pirkti žemę 

Lietuvoje) galimybę galima teigti, kad kiekvienas bandymas suteikti daugiau teisių užsieniečiams įvairiose 

srityse sulauks vis didesnio visuomenės pasipriešinimo.  

 

Migrantų narystė Lietuvos politinėse partijose: argumentai “už” 

 Teisės aktai turėtų numatyti vienodas galimybes tiek Lietuvos piliečiams, tiek užsieniečiams iš ES 

ir ne ES šalių dalyvauti politiniame gyvenime savivaldos lygmenyje lygiomis teisėmis; ypač, 

atsižvelgiant į Konvencijos dėl užsieniečių dalyvavimo vietos bendruomenės visuomeniniame 

gyvenime turinį (šios Konvencijos Lietuvoje neratifikavo); 

 Politinės partijos vaidina bene svarbiausią vaidmenį šalies politiniame gyvenime. Jeigu 

užsieniečiai neturi galimybės dalyvauti politinių partijų veikloje, jie taip pat neturi lygių 

teisių/galimybių dalyvauti savivaldos rinkimuose; 

 Trečiųjų šalių piliečių skaičius Lietuvoje yra nedidelis, sudarantis tik 0,73 proc. visų potencialių 

rinkėjų Lietuvoje. Dėl amžiaus ribos ir imigracijos struktūros, gerokai mažesnė dalis (negu 0,73 

proc.) trečiųjų šalių piliečių turi teisę rinkti savivaldybės tarybos narius ir dar mažesnė – tapti 

savivaldybės tarybos nariais; 

 Migrantų integracija turėtų prasidėti vietos (savivaldos) lygmenyje, todėl Lietuvos Respublikos 

savivaldybių tarybų rinkimų ir Politinių partijų įstatymai tūrėtų užtikrinti lygias galimybes visiems 

nuolatiniams Lietuvos gyventojams rinkti savivaldybių tarybų narius ir būti išrinktiems į tarybas. 

Tačiau Lietuvoje užsieniečiai į savivaldybių tarybas gali patekti tik kaip nepriklausomi kandidatai, 

nes neturi galimybės tapti politinių partijų nariais. Taigi, nepaisant liberalaus Savivaldybių tarybų 

rinkimų įstatymo, Lietuvos Respublikos Politinių partijų įstatymas apriboja užsieniečių politinį 

dalyvavimą vietos (savivaldos) lygmenyje.  

 

                                                           
19 Žemės pardavimas užsieniečiams: ar bus panaikintas draudimas. Delfi.lt, 2013.12.01:http://www.delfi.lt/verslas/nekilnojamas-
turtas/zemes-pardavimas-uzsienieciams-ar-bus-panaikintas-draudimas.d?id=63420570; Kas perka Lietuvoje žemę. Delfi.lt, 
2013.09.12: http://www.delfi.lt/verslas/kaimas/kas-perka-lietuvoje-zeme.d?id=62286587; Seimas – už draudimo parduoti žemę 
užsieniečiams pratęsimą. Delfi.lt, 2013.09.12: http://www.delfi.lt/verslas/kaimas/seimas-uz-draudimo-parduoti-zeme-
uzsienieciams-pratesima.d?id=61225499 

http://www.delfi.lt/verslas/nekilnojamas-turtas/zemes-pardavimas-uzsienieciams-ar-bus-panaikintas-draudimas.d?id=63420570
http://www.delfi.lt/verslas/nekilnojamas-turtas/zemes-pardavimas-uzsienieciams-ar-bus-panaikintas-draudimas.d?id=63420570
http://www.delfi.lt/verslas/kaimas/kas-perka-lietuvoje-zeme.d?id=62286587
http://www.delfi.lt/verslas/kaimas/seimas-uz-draudimo-parduoti-zeme-uzsienieciams-pratesima.d?id=61225499
http://www.delfi.lt/verslas/kaimas/seimas-uz-draudimo-parduoti-zeme-uzsienieciams-pratesima.d?id=61225499
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