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Migrantų politinio dalyvavimo ir politinio įsitraukimo skatinimas  

9-iose centrinėse ir rytinėse Europos Sąjungos šalyse 

Europos fondas trečiųjų šalių piliečių integracijai. Paramos sutarties Nr. HOME/2013/EIFX/CA/CFP/4234 ir 30-CE-0586560/00/-09 

 

Lietuvoje gyvenančių trečiųjų šalių piliečių politinis dalyvavimas ir rinkimų teisės 

Migrantų integracijos politikos indeksas (MIPEX) 
 
Migrantų integracijos politikos indekso rezultatai atskleidė, kad Lietuvoje, kaip ir kitose Baltijos šalyse, 
migrantų politinio dalyvavimo galimybės yra mažesnės negu kitose Europos Sąjungos valstybėse narėse. Nors 
nuolatiniai gyventojai (ne ES piliečiai) gali balsuoti ir būti išrinkti savivaldybių tarybų rinkimuose, 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/).   
 

Teisinė bazė, reguliuojanti trečiųjų šalių piliečių rinkimų teises ir politinį dalyvavimą 
 
Pagal Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų rinkimų įstatymą, teisę rinkti savivaldybės tarybos narius turi 
nuolatiniai atitinkamos savivaldybės gyventojai, kuriems rinkimų dieną yra sukakę 18 metų. Savivaldybės 
tarybos nariu gali būti renkamas nuolatinis šios savivaldybės gyventojas, kuriam rinkimų dieną yra sukakę 20 
metų. Tačiau pagal Lietuvos Respublikos Politinių partijų įstatymą, tik 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. Šis apribojimas reiškia, kad ES ir trečiųjų šalių piliečių politinis 
dalyvavimas ir rinkimų teisės 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. 
 

Trečiųjų šalių piliečiai kaip potencialūs rinkėjai ir/ar politinių partijų nariai 
 
18 941 trečiųjų šalių piliečių turi leidimus nuolat gyventi šalyje. 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. 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.  
 

Diskusijos dėl užsieniečių narystės politinėse partijose Lietuvoje 
 
Galimybė užsieniečiams tapti politinių partijų nariais sukėlė intensyvias diskusijas. 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. Europos Komisija (EK) balandžio pabaigoje išsiuntė Lietuvai pranešimą dėl galimo 
pažeidimo. EK klausė, ar toks reguliavimas nesikerta su Bendrijos teisėje įtvirtintomis nuostatomis, kurios ES 
piliečiams leidžia kandidatuoti Europos Parlamento ir savivaldybių tarybų rinkimuose1.  
 
Teisingumo ministerija teigė, kad įstatymo projektu siūloma ES piliečiams netaikyti draudimo tapti politinės 
partijos nariais arba steigti partijas, todėl jie turės lygias galimybes kartu su Lietuvos piliečiais pasinaudoti 
rinkiminėmis teisėmis ir dalyvauti politinėje veikloje. 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 

                                                           
1 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.mipex.eu/
http://www.lithuaniatribune.com/53089/seimas-bans-foreigners-from-membership-in-lithuanian-parties-201353089/
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dalyvauti rinkimuose“. Ministro teigimu, šis reiškinys nebus masiškas, nes nedaug ES piliečių dalyvauja ir 
nedaug Lietuvos piliečių priklauso politinėms partijoms2.  
 
Seimo nario Vytauto Gapšio teigimu, pagrindine dalyvavimo rinkimuose forma išlieka dalyvavimas per partijas: 
„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 rinkimuose. 
 
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 reiškinys. Humanitarinių mokslų daktaras Vytautas Dumbliauskas taip 
pat tikino didelių grėsmių naujose Politinių partijų įstatymo pataisose neįžvelgiantis3.  
 
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. Yra reikalavimai, kad atvykėliai būtų išgyvenę šalyje tam tikrą laiką, 
visuomenėje adaptuotųsi, suprastų kultūrinį, socialinį, ekonominį kontekstą. Juk politika yra bendruomenės 
viešųjų reikalų tvarkymas“4.  
 

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; 

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. 

 

 

 

Co-funded by the European Union 

                                                           
2 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/  
3 Politines partijas paįvairins užsieniečiai. Lžinios.lt, 2013.07.01: http://lzinios.lt/lzinios/Lietuvoje/politines-partijas-paivairins-
uzsienieciai/158462  
4  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_renkami
_uzsienio_pilieciai_nebebusime_seimininkais_busime_liokajais/,print.1  
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