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TYRIMO ATASKAITA
I.

SĄVOKOS

1.1.1. Profesinio mokymo instruktoriai – instruktoriai vykdantys SVV įmonėse
migrantų ir/ar mobilių darbuotojų bendruosius/ pagrindinius mokymus. Iš jų PMI
gali būti tokie:
a. tęstinio mokymo sektoriaus, dėstantys profesinio mokymo programas/kursus
b. aukštojo mokslo sektoriaus, dėstantys profesinio mokymo programas/kursus
c. išoriniai konsultantai, dėstantys profesinio mokymo programas/kursus
d. SVV darbdaviai, dėstantys profesinio mokymo programas/kursus
e. Dirbantys visuomeninėse organizacijose ir dėstantys profesinio mokymo
programas/kursus
f.

Iš dalies atstovaujantys profesines sąjungas ir dėstantys profesinio mokymo
programas/kursus.

1.1.2. Migrantas

a. asmuo, kuris persikelia iš vienos šalies į kitą šalį gyventi ir/ar dirbti (laikinai ar
ilgesniam laikotarpiui)
b. vienos valstybės pilietis, gyvenantis kitoje valstybėje - tiek ES pilietis, siekiantis
apsigyventi ir/ar įsidarbinti kitoje ES šalyje, tiek ne ES pilietis, dirbantis ES šalyje.
1.1.3. Mobilus darbuotojas
a. asmuo, kuris persikelia iš vienos šalies dalies/regiono/sektoriau, į kitą – su tikslu
įsidarbinti

b. asmuo, kuris persikelią į/dirba bet kur Airijoje
c. asmuo, kuris nedirba centrinėje įmonės būstinėje ar pagrindinėje gamykloje, bet dirba
kitoje vietoje, priklausančioje tai pačiai įmonei
d. darbuotojas, kuriuo darbo specifika jį įpareigoja būti mobiliu, pvz. tolimųjų reisų
vairuojas ar prekybos atstovas užsienio šalims ir pan.
e. asmuo, dirbantis ne namuose
f.

darbuotojas, kuri gali, bet neturi būti migrantas

g. mobilūs instruktoriai ir mokiniai (įskaitant studentus, lankančius profesinio ar
aukštesnio lygio kursus/programas ir dirbančius užsienyje)
h. asmuo, grįžtantis į gimtąją šalį, po tam tikro laiko išdirbto užsienyje
i.

asmenys, išvykstantys iš šalies (jaunimas)

j.

atvykę į kitą šalį, su kitais įgūdžiais ir reikalaujantys perkvalifikavimo

k. sugrįžę iš kitos šalies, į gimtąją šalį, ir reikalaujantys perkvalifikavimo
l.

asmenys, gavę leidimą apsigyventi ir dirbti dar iki atvykimo į tam tikrą šalį

m. darbuotojas, įdarbintas kaip kelionių ir skrydžių įgulos narys
1.2.

Statistika (1 priedas). Įvertinti kiekvieną iš nurodytų pozicijų.

•

Instruktorių šalyje skaičius ir jų tipai

•

SVV įmonių mokymų tipas

•

Migrantai

•

Mobilūs darbuotojai
II. MIGRACIJOS POLITIKA IR PASKIRSTYMAS

2.1. Migracijos politika (įstatymai, socialinė ir etninė atsakomybė)
2.1.1. Lokalinė - nėra
2.1.2. Regioninė
Profesinės sąjungos yra darbuotojų organizacijos, kurios apjungia bendrų tikslų siekiui, algų,
darbo valandų ir darbo sąlygų srityje. Profesinės sąjungos sąveikauja su darbdaviais iš dalies
per sąjungos narius. Profesinių sąjungų politika remiasi darbuotojų – specialistų darbo
organizavimu tarp sektorių ir tame pačiame sektoriuje.

2.1.3. Nacionalinė (valstybinė)
Pagal dabar galiojantį Lietuvos Respublikos įstatymą „Dėl užsieniečių teisinės padėties“:
•

leidimą laikinai gyventi ir dirbti užsienietis (iš trečiosios valstybės) privalo gauti iki
atvykimo į Lietuvą;

•

leidimas dirbti užsieniečiui išduodamas atsižvelgiant į Lietuvos darbo rinkos poreikius;

•

leidimas dirbti užsieniečiui išduodamas iki 2 metų, nurodant darbą (pareigas) ir įmonę,
įstaigą ar organizaciją, kurioje užsienietis dirbs; pasibaigus leidimo dirbti galiojimui,
užsienietis privalo išvykti iš Lietuvos.

Šios ir kitos nuostatos numatytos tam, kad Lietuvos gyventojai nebūtų dirbtinai išstumiami iš
Lietuvos darbo rinkos užsieniečių, atvykstančių dirbti iš trečiųjų valstybių.
ES valstybių narių piliečiams ir jų šeimos nariams, kurie ketina dirbti Lietuvoje, nereikia įsigyti
leidimo dirbti.
Užsienietis gali atvykti į Lietuvos Respubliką ir išvykti iš jos tik per pasienio kontrolės punktus
ir atvykimui ir buvimui privalo turėti galiojantį kelionės dokumentą, jeigu Lietuvos Respublikos
tarptautinės sutartys, Europos Sąjungos teisės aktai arba Lietuvos Respublikos Vyriausybė
nenustato kitaip. Jeigu užsienietis pateikia prašymą suteikti prieglobstį Lietuvos Respublikoje,
sprendimą dėl užsieniečio įleidimo priima Migracijos departamentas prie Lietuvos Respublikos
vidaus ministerijos. Užsienietis privalo išvykti iš Lietuvos Respublikos iki vizos arba leidimo
laikinai apsigyventi galiojimo laiko pasibaigimo. Užsienietis gali apsigyventi arba gyventi
Lietuvos Respublikoje tik turėdamas leidimą laikinai gyventi arba nuolat gyventi.
Gyvenamoji vieta deklaruojama atvykus gyventi į Lietuvos Respubliką ilgiau kaip 183 dienoms
per metus, taip pat kai gyventojas keičia gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje ar kai
išvyksta iš Lietuvos ilgesniam nei šešių mėnesių laikotarpiui. Lietuvos Respublikos gyventojas
vienu metu deklaruoja tik vieną gyvenamąją vietą, net jei gyventų keliose.
Užsieniečiui, kuris yra Europos Sąjungos valstybės narės pilietis, ir jo šeimos nariams EB
leidimas

gyventi

nuolat

išduodamas,

jeigu

jis

teisėtai

gyveno

Lietuvos

Respublikoje

pastaruosius 4 metus. EB leidimas gyventi nuolat Europos Sąjungos valstybės narės piliečiui ir
jo šeimos nariams įforminamas 10 metų, o praėjus šiam terminui – pratęsiamas.
Atsižvelgdami į darbo rinkos poreikius, Migracijos departamentas ir Lietuvos darbo birža,
suderinę su Užsienio reikalų ministerijos Konsuliniu departamentu, nustatė ir supaprastintą
leidimų laikinai gyventi išdavimo tvarką. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija kas pusę
metų sudaro profesijų, kurių darbuotojų trūksta Lietuvoje, sąrašą. Sąraše nurodytų profesijų
užsieniečiams pradėtos išduoti nacionalinės „D“ vizos, kurios iš karto suteikia teisę būti ir dirbti

Lietuvoje, kol bus priimtas sprendimas dėl leidimo laikinai gyventi Lietuvoje išdavimo
(procedūra sutrumpėja iki 2 savaičių vietoj įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“
numatyto galimo 6 mėn. laikotarpio). Lietuvai tapus Šengeno erdvės šalimi, bendru Migracijos
departamento ir Užsienio reikalų ministerijos Konsulinio departamento sutarimu tolimųjų reisų
vairuotojams išduodama Šengeno „C“ viza.

2.1.4. Tarptautinė (ES politika)
Migracijos politika Lietuvoje suprantama kaip vyriausybės veiksmai, siekiant reguliuoti
gyventojų migraciją sukeliančias priežastis, migracijos procesus ir jų pasekmes.
Migracijos procesu ypatumai, būdingi Europos Sąjungai ir kitoms aukšto pragyvenimo lygio
valstybėms, pamažu tampa būdingi ir Lietuvai.
Imigracija analizuojama pagal užsieniečių atvykimo i Lietuvos Respublika tikslus – šeimų
susijungimą, darbą, mokimąsi, laisvo asmenų judėjimo principo įgyvendinimą Europos
Sąjungos valstybių nariu piliečiams ir jų šeimos nariams.
Lietuvai tapus ES nare ir vis labiau atsiveriant darbo rinkoms Europoje, šio veiksnio įtaka dar
turėtų išaugti. Visa ES migracijos politika (laisvas darbo jėgos judėjimo principas, Europos
Komisijos rekomendacijos migracijos ir plėtros srityje, Hagos programa, 2006-ųjų paskelbimas
darbuotojų mobilumo metais, kt.) skatina darbo jėgos mobilumą. Lisabonos strategija „tapti
konkurencingiausia, žiniomis paremta ekonomika pasaulyje“ suponuoja migracijos tikslingumą,
pritraukiant specialistus iš trečiųjų šalių.
2008 metais pasirašytas ES imigracijos paktas, taip pat leidžia kalbėti apie legalios migracijos
klausimo teisinio reguliavimo įtvirtinimo poreikį ir siekiamybę.

2.2. SVV įmonių politika ir įsipareigojimai
•

Socialinė atsakomybė (etninė nuomonė)?

Norėdamas gauti leidimą dirbti užsieniečiui, darbdavys pateikia nustatytos formos prašymą
teritorinei (miesto, rajono, kuriame registruota darbdavio įmonė) darbo biržai ir įregistruoja
laisvą darbo vietą. Laisva darbo vieta turi būti įregistruota prieš mėnesį iki prašymo pateikimo
dienos.
Prie prašymo pridedama:
•

dokumento, patvirtinančio asmens tapatybę, kopija;

•

užsienio valstybėje nuolatinę gyvenamąją vietą patvirtinančio dokumento kopija;

•

užsieniečio diplomo ar kito dokumento, patvirtinančio asmens kvalifikaciją, kopija,

legalizuota arba patvirtintą Apostille;
•

kompetentingos institucijos pažyma apie profesinės kvalifikacijos pripažinimą,

jeigu profesija reglamentuojama Lietuvos Respublikoje. Informacija apie Lietuvos
Respublikoje reglamentuojamas profesijas teikiama Studijų kokybės vertinimo centre;
•

detalus užsieniečio būsimo darbo Lietuvos Respublikoje aprašymas;

•

užsieniečio 3 metų darbo patirtį (stažą) pagal turimą profesinę kvalifikaciją per

pastaruosius 5 metus patvirtinančio dokumento kopija.
•

užsieniečio

kvalifikacijos

tobulinimą

pagal

turimą

profesinę

kvalifikaciją

patvirtinančių dokumentų kopijos (jeigu tobulino kvalifikaciją).
Dokumentų, parengtų ne lietuvių kalba, pateikiamas vertimas į lietuvių kalbą, patvirtintas
notarine ar jai prilyginta tvarka.
Leidimas dirbti užsieniečiui išduodamas ne ilgiau kaip dvejiems metams, nurodant darbą
(pareigas) ir įmonę (įstaigą), kurioje užsienietis dirbs.

•

Bendroji atsakomybė

Užsieniečio (trečiųjų šalių piliečio) darbuotojo atvykimą į Lietuvą inicijuoja darbdavys. Jis
kreipiasi į Darbo biržą, kuri konkrečiam atitinkamos profesijos užsieniečiui išduoda leidimą
dirbti Lietuvoje, jeigu į šią darbo vietą nerandama Lietuvos arba ES piliečio. Gavęs leidimą
dirbti, užsienietis privalo gauti leidimą laikinai gyventi Lietuvoje. Pagal šiuo metu galiojančią
tvarką užsienietis, pateikdamas prašymą dėl leidimo laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje, su
kitais dokumentais, kaip minėta, privalo pateikti Lietuvos darbo biržos išduotą leidimą dirbti
Lietuvoje ir darbo sutartį su įmone, kurioje ketina dirbti. Įstatymas „Dėl užsieniečių teisinės
padėties“ nustato, kad prašymas dėl leidimo turi būti išnagrinėtas ne vėliau kaip per 6 mėn.
nuo jo pateikimo dienos.

2.3. SVV įmonių pozicija

•

Darbuotojo poreikis persikelti į kitą šalį darbui ieškoti – migranto/mobilaus
darbuotojo požiūriu ir SVV įmonių požiūriu

Daugiau kaip 60 proc. laikinai atvykusių migrantų teigę, kad jų migracija yra susijusi su
įsidarbinimu. Daugiau kaip ketvirtadalis atvyksta studijuoti. Dauguma legaliai įdarbintų
migrantų yra viešosiose institucijose, privačiose įmonėse ir užsienio kapitalo įmonėse.
Dažniausiai būtent užsienio kapitalo įmonės yra linkusios įdarbinti mobilius darbuotojus. Kitose
įmonėse migrantai yra įdarbinami tik nesant kvalifikuotos lietuvių darbo jėgos. Tokiu būdu
tokios įmonės yra pasirengusios mokėti daugiau už kvalifikuoto migranto darbą, negu
nekvalifikuotą lietuvio darbą.
Didžiausias procentas nepatyrusių darbuotojų iš užsienio dirba švietimo, paslaugų ir prekių
pardavimo sektoriuose.
•

Ar migrantai turi įtakos priimančios šalies ekonomikai, atsineša naujų, darbui
naudingų, įgūdžių ir kokie tai yra įgūdžiai?

Apklausoje 57 proc. apklaustųjų sutiko, kad atvykstantys darbuotojai užsieniečiai yra naudingi
Lietuvos ekonomikai. Taip pat daugiau nei pusė (61 proc.) sutinka, kad trūkstant darbo jėgos,
užsieniečiams reikia leisti įsidarbinti.
Transporto sektoriuje vis dar jaučiamas darbuotojų trūkumas ir tolimųjų reisų vairuotojai lieka
vieni paklausiausių.
Užsieniečių srautai nuo 2004 metų Lietuvoje išaugo dvigubai ir 2007 m. išduota daugiau nei 12
tūkst. leidimų gyventi. Lietuvos Vyriausybė iki šiol nėra apsisprendusi, kokios imigracijos
politikos laikytis.

•

Geografinis paplitimas – kur yra didžiausias migrantų/mobilių darbuotojų
susitelkimas

Pagrindiniai miestai, į kuriuos vyksta migrantai, tai tris didžiausi Lietuvos miestai: Vilnius,
Kaunas ir Klaipėda, kuriuose koncentruojasi daugiau kaip 80 visos užsienio darbo jėgos.

•

Iš kur daugiausiai yra atvykstančių migrantų/mobilių darbuotojų

Populiariausios šalys, iš kurių atvykstama – Baltarusija, Turkija ir Ukraina. Taip pat
atvykstančiųjų dalį sudaro mobilūs darbuotojai iš Kinijos ir Rusijos.
Vis dėlto didžioji dalis migrantų yra iš trečiųjų šalių, ne iš ES.
Aukštos kvalifikacijos specialistai daugiausiai atvyksta iš Didžiosios Britanijos, JAV ir Vokietijos.

III. POŽIŪRIS Į PROFESINĮ MOKYMĄ (PM) IR JO PERSPEKTYVAS
•

PMI pozicija būtinų įgūdžių trūkumo atžvilgiu

Priklausomai nuo SVV, mobilių darbuotojų ir darbo rinkos poreikių bei įgūdžių spragų –
naudojami skirtingos mokymų rūšys.
•

Kaip PMI apibūdina kvalifikuotus, dalinai kvalifikuotus ir nekvalifikuotus
migrantus/mobilius darbuotojus?

Esant formaliam kompetencijų ir kvalifikacijų reikalavimui - jos įrodomos pateikiant atitinkamą
oficialų dokumentą, pagrindžiantį tokių kompetencijų ir kvalifikacijų buvimą, t.y. sertifikatai,
diplomai ir kt.
Jeigu nėra formalių reikalavimų dėl kompetencijų, PMI atlieka kompetencijų testavimą.
•

Iš kurių valstybių persikelia migrantai/mobilūs darbuotojai? Kodėl jie yra
reikalingi?

Daugiausiai iš užsienio į Lietuvą darbuotis atvyko tolimųjų reisų vairuotojai, mūrininkai,
suvirintojai, iš Baltarusijos, Turkijos, Ukrainos ir kitų buvusios TSRS respublikų.
Transporto sektoriuje vis dar jaučiamas darbuotojų trūkumas ir tolimųjų reisų vairuotojai lieka
vieni paklausiausių.
Aukštos ir aukščiausios kvalifikacijos specialistų trūkumas dabar jaučiamas daugelyje ūkio
šakų, daugiausia -mokslo, medicinos, inžinerijos, informatikos, kt.
2008 m. LDB duomenimis, 18 proc. visų iš užsienio atvykusių darbuotojų sudarė baltarusiai, 16
proc. – turkai, 13 proc. – ukrainiečiai, 8 proc. – moldavai, 7 proc. – kinai. Pernai daugiausiai
atvykusiųjų – 38 proc. – sudarė baltarusiai, 36 proc. – ukrainiečiai, 7 proc. – turkai.

•

Regioninis vaizdas: mobilių darbuotojų poreikis

Dauguma darbo migrantų yra vyriškos lyties (73 %) ir jauni (54 % yra iki 35 metų). Daugelis
iš jų turi darbo patirties. Didžiausia dalis neturinčių patirties migrantų dalyvauja viešųjų įstaigų
arba ne pelno siekiančių organizacijų veikloje. Privačios įmonės linkusios pasitelkti labiau
patyrusius ir įgudusius darbuotojus. Tai atspindi įmonių poreikį įgūdžiams, už kuriuos jos
pasirengusios sumokėti reikiamą kainą, priešingai viešųjų įstaigų ir ne pelno siekiančių
organizacijų

galimybėms,

organizacijos už šalies ribų.

kurių

darbuotojus

iš

užsienio

dažnai

parenka

tarptautinės

Aukščiausias nepatyrusių darbuotojų migrantų procentas yra švietimo, prekybos ir paslaugų
sektoriuose. Kituose sektoriuose ieškoma labiau patyrusių darbuotojų iš užsienio. Transporto ir
pramonės šakose apie 50 procentų legaliai dirbančių migrantų turi virš 10-ies metų patirtį savo
konkrečioje veikloje. Didžiausia imigrantų dalis (47%) įsidarbina akcinėse bendrovėse, viešose
įstaigose (24%).
Dauguma migrantų darbuotojų užima gan aukštas pareigas Lietuvos įmonėse ir organizacijose.
Direktoriai,

direktorių

pavaduotojai,

padalinių

viršininkai,

vyriausieji

konsultantai

ir

vadybininkai sudaro beveik ketvirtį visų legaliai dirbančių migrantų Lietuvoje. Kitos migrantų
užimamos pareigos t.y. mokytojai, lektoriai, kvalifikuoti inžinieriai ir mechanikai.
Jautriausios yra vadybos ir vadovaujančios pareigos: kilmė turi tiesioginę įtaką ryšiams su
visuomene. Labiausiai vertinamas ir sėkmingiausias kandidatas yra jaunas 27-35 metų
amžiaus, lietuvis vyras, priešingai nei moterys, pagyvenę žmonės ir kitataučiai. Todėl
darbdaviai palaiko visuotinai vyraujantį požiūrį, kurį galima apibūdinti, kaip tradicinį,
konservatyvų, netolerantišką, kartais net stereotipinį.

Profesijų, kurių darbuotojų trūksta Lietuvos Respublikoje, sąrašas:
1. Pramonė:
1.1. akmens pjaustytojas;
1.2. automatinių ir pusiau automatinių mašinų suvirintojas;
1.3. automobilinio krautuvo vairuotojas;
1.4. elektromontuotojas;
1.5. inžinierius naftininkas;
1.6. inžinierius technologas;
1.7. laivų statybos inžinierius (tik Klaipėdos apskrityje);
1.8. laivo vamzdininkas (tik Klaipėdos apskrityje);
1.9. laivo korpuso dažytojas (tik Klaipėdos apskrityje);
1.10. laivų korpusininkas (tik Klaipėdos apskrityje);
1.11. laivų suvirintojas (tik Klaipėdos apskrityje);
1.12. metalo pjaustytojas dujomis;
1.13. metalinių konstrukcijų montuotojas;
1.14. medienos apdirbimo mašinų operatorius;
1.15. medienos apdirbimo staklininkas;
1.16. metalinių laivų korpusų surinkėjas (tik Klaipėdos apskrityje);
1.17. programinio valdymo staklių operatorius;
1.18. santechnikas ir suvirintojas dujomis;
1.19. suvirintojas elektra;

1.20. suvirintojas elektra, dujomis ir metalo pjaustytojas;
1.21. šaltkalvis suvirintojas;
1.22. šaltkalvis elektrikas;
1.23. termoizoliacijos įrengėjas;
1.24. vamzdžių klojėjas;
1.25. vamzdyno montuotojas (tik Klaipėdos apskrityje).
2. Statyba:
2.1. armatūrininkas;
2.2. betonuotojas;
2.3. darbų vadovas;
2.4. dažytojas;
2.5. elektromontuotojas;
2.6. elektroninės įrangos montuotojas;
2.7. metalų suvirintojas ir pjaustytojas elektra bei dujomis;
2.8. metalinių konstrukcijų montuotojas;
2.9. mūrininkas;
2.10. krano operatorius;
2.11. pramonės įrenginių montuotojas;
2.12. pastatų surenkamųjų konstrukcijų montuotojas;
2.13. plataus profilio statybininkas;
2.14. plieninių ir gelžbetoninių konstrukcijų montuotojas;
2.15. santechnikas ir suvirintojas dujomis;
2.16. stalius-dailidė;
2.17. statybų stalius, apdailininkas, mūrininkas;
2.18. specialiųjų statybos darbų vadovas;
2.19. suvirintojas elektra;
2.20. tinkuotojas apdailininkas;
2.21. termoizoliacijos įrengėjas;
2.22. vamzdžių klojėjas;
2.23. vamzdyno montuotojas;
2.24. vėdinimo vamzdyno montuotojas.
3. Paslaugos:
3.1. anglų kalbos mokytojas;
3.2. automobilinio krautuvo vairuotojas;
3.3. chemijos inžinierius;
3.4. cheminės inžinerijos technologas;

3.5. elektromontuotojas;
3.6. inžinierius programuotojas;
3.7. laivo korpuso remontininkas (tik Klaipėdos apskrityje);
3.8. restorano virėjas;
3.9. šaltkalvis elektrikas;
3.10. tarptautinio krovinių vežimo transporto priemonės vairuotojas (C, D, E kategorijos);
3.11. vairuotojas ekspeditorius.
•

Kas atsakingas už mokymus?

Pačios organizacijos – valstybinės ir nevyriausybinės – nekoordinuoja savo darbo integruojant
naujai atvykstančius ir besikuriančius Lietuvoje imigrantus. Nėra ryšių ir informacijos
apsikeitimo tarp valstybinių (savivaldybių) ir nevyriausybinių organizacijų, vykdančių skirtingas
socialinės integracijos programas, tame tarpe tų, kurios vykdo/vykdė profesinius imigrantų
mokymus.

•

Spragos ir problemos, susijusios su migrantais/mobiliais darbuotojais (pvz.
piniginių lėšų stygius,

teisės aktai ir darbuotojų teisės, valstybės ar SVV

įmonių politika, bendradarbiavimo stoka)
Beveik 40 procentų legaliai įdarbintų užsienio darbuotojų uždarbiai yra žymiai mažesni už negu
Lietuvos darbuotojų vidutinis darbo užmokestis.
Be to, imigracija su tikslu įsidarbinti, nėra dar labai paplitęs reiškinys Lietuvoje.
Legaliai įdarbintų Lietuvoje migrantų skaičius yra pakankamai mažas. Kita vertus, atsižvelgiant
į tai, kad tik daliai iš tokių darbuotojų yra numatytas reikalavimas gauti leidimą dirbti
Lietuvoje, oficialus skaičius įdarbintųjų migrantų gali nesutapti su realiuoju ir būti mažesnis,
nei yra iš tikrųjų.

3.1. PMI santykiai ir partnerystė: kaip jie veikia?
•

Su SVV įmonėmis

SVV įmonės dažniausiai atlieka mokymų poreikio nustatymo tyrimus, tuo tarpu PMI peržiūrint
tokią analizę, rengia mokymus ir programas, suderintas su SVV įmonių ir darbuotojų
poreikiais.
•

Su profesinėmis sąjungomis/darbdavių asociacijomis/rūmais

Profesinės sąjungos didžiąją dalimi sudaromos iš kvalifikuotų darbuotojų tarpo, iš įvairių
sektorių arba iš visų darbuotojų viename sektoriuje ar vienoje pramonės šakoje.
Darbdavių asociacijos iš dalies atliekančios profesinių sąjungų vaidmenį nėra aktyvios, o
tiksliau – tokios veikos jos nesiima.
•

Su migrantais/mobiliais darbuotojais

PMI atlieka mokymus, suderintus su migrantų/mobilių darbuotojų poreikiais ir darbo rinkos bei
SVV įmonių poreikiais.

3.2. Modeliai – kurie modeliai yra taikomi šalyse – partnerėse?

A. 1 Modelis
SVV>Tęstinio
profesinio
mokymo
institucija>suteikia
migrantams/mobiliems darbuotojams(atvykstantiems)

SVV įmonės atlieka mokymo
poreikio nustatymo tyrimą
Nustato, kad įmonės instruktoriai
negali suteikti
migrantams/mobiliems
darbuotojams tinkamo mokymo

SVV įmonės pozicija, kad tęstinio
PM organizacijos turi parengti
specialistus
migrantams/mobiliems
darbuotojams apmokyti

Tęstinio PM organizacija peržiūri
mokymo poreikio nustatymo
analizės rezultatus ir parengia
programą atitinkančią įmonės ir
darbuotojų poreikius

mokymą

IV. MOKYMAI IR SVV ĮMONĖS
•

Kas yra atsakingas už mokymus ir kas sprendžia žmoniškųjų išteklių ir kompetencijų
plėtros klausimus SVV įmonėje?

Lietuvoje nėra specialių programų, skirtų SVV įmonių poreikiams, darbuotojų mokymo ir
ugdymo srityje. Dažniausiai pačios įmonės yra atsakingos už tokių mokymų organizavimą,
įmonių teikiančių tokias paslauga, paiešką bei kursų pravedimą savo darbuotojams.
Tokius mokymus organizuojančių vienetų sistema yra taikoma tiek valstybinėse, tiek
nevalstybinėse institucijose. Yra ir specializuotos institucijos, kurių veikla apima išskirtinai
verslo įmonių darbuotojų tęstinį mokymą ir jų perkvalifikavimą.
Nepaisant to, mokymų infrastruktūra koncentruojasi ties aktualiais ir potencialiais darbuotojų
poreikiais, o ne pačių įmonių. Kita vertus, smulkios įmonės greitai adaptuojasi ir prisitaiko prie
inovatyvių veiklos procesų vadybos metodų, todėl iš esmės tokie mokymų sistema yra
priimtina. Be to įmonėms yra teikiamos specialios paslaugos – specializuoti, verslumo
mokymai. Tokie mokymai yra ypač patrauklus smulkioms įmonėms, kurių veikla apima
paslaugas, nekilnojamąjį turtą, draudimą.
•

Ar mokymas vyksta konkrečioje darbo vietoje, ar kitoje vietoje bet esančioje
darbovietėje?

Abu metodai yra plačiai taikomi, priklausomai nuo konkrečios įmonės poreikių.
•

Ar SVV įmonės naudoja skirtingų tipų instruktorius (žiūrėkite sąvokas)?

SVV įmonės naudojasi skirtingų tipų instruktorių paslaugomis. Populiariausi yra konsultantai,
kurie ne tik konsultuoja teoriniais klausimais, bet ir nukreipia tam tikrą linkmę, nurodo kokių
įgūdžių trūksta konkrečių verslo šakų specialistams.
•

Kaip PMI siejasi su SVV įmonių mokymais (kaip atrodo sąveika tarp PMI ir SVV
įmonių) ieškant tinkamo konsultanto i siekiant suderinti įmonės poreikius?

Profesinio mokymo institucijos turi gan teigiamą patirtį kuriant mokymo paketus specifinėms
tikslinėms grupėms, pvz. tokioms kaip migrantai. Žymiai sudėtingiau yra užtikrinti, kad tokios
programos būtų lanksčios, atitiktų besikeičiančius darbo rinkos ir pačių įmonių poreikius.
Pats mokymų organizavimo procesas turi vykti žingsnis po žingsnio, taip pat atsižvelgiant į už
mokymus atsakingų institucijų, instruktorių motyvaciją.

Mokymai turi apimti didelį seminarų, žaidimų ar atvejų studijų ciklą, didinantį motyvaciją,
kūrybingumą, lyderystės jausmą ir komandinio darbo įgūdžius, o ne tik daugelio mokymus
organizuojančių centru programas apimančias teisinių pagrindų, mokesčių pagrindų ir lietuvių
kalbos mokymus.
•

Ar SVV įmonės reikalauja tam tikrų instruktorių kvalifikacijų? Kokių kvalifikacijų?

SVV įmonės pageidauja aukštos kvalifikacijos specialistų paslaugų. Pagrindinė problema, su
kuria joms tenka susidurti yra ta, kad instruktorių naudojami metodai yra labiau teorinio
pobūdžio ir neatitinka šių laikų darbo rinkos tendencijų ir poreikių, tuo labiau pačių darbdavių
poreikių. Jokie nauji praktinio mokymo metodai nėra iš esmės taikomi. Tokiu būdu SVV įmonės
yra priverstos ieškoti instruktorių iš šalies, pvz. užsienyje, kurie naudoja inovatyvius mokymo
metodus, pvz. koučingą, mentoriavimą.
•

Ar yra kvalifikuotų specialistų būtent migrantų/mobiliųjų darbuotojų mokymams?
Kokios tai kvalifikacijos?

Nėra specialių reikalavimų specialistų, dirbančių su migrantais ir mobiliais darbuotojais,
kvalifikacijoms.
•

Kaip yra finansuojami mokymai SVV įmonėse?

1. ES finansavimas
ES finansavimas yra skiriamas tiek įvairioms programoms, tiek kursams ir mokymams.
Leonardo da Vinci programos dotacija yra tai pat skiriama tęstinio ir profesinio mokymo
projektų įgyvendinimui.
2. Valstybinis finansavimas
Valstybinis finansavimas profesiniam mokymui yra skiriamas tik pagrindiniam profesiniam
mokymui.
3. Vietinis[lokalus] finansavimas
Vietinis finansavimas profesiniam mokymui yra skiriamas tik pagrindiniam profesiniam
mokymui. Jis apima ir teritorinių darbo biržų mokymus.

4. Finansavimas įmonės lėšomis
Finansavimas savo lėšomis nėra labai paplitęs, tačiau naudojamas SVV įmonių, dažniausiai kai
instruktorius yra asmuo, dirbantis toje įmonėje ir apmokantis kitus darbuotojus darbo saugos
ar kitais svarbiais įmonės veiklos klausimais.
5. Dalinis finansavimas (bet kuris iš šių arba visi: ES, valstybinis, vietos, įmonės lėšomis)
Dalinis finansavimas yra būdingas mokymams, finansuojamiems ES programų, taip pat
kuomet mokymai SVV įmonėse yra atliekami valstybinės valdžios iniciatyva – tuomet
finansavimas yra abipusis: įmonių ir valdžios įstaigų.
•

Kokie metodai naudojami mokymuose?

-

mentoriavimas

-

patarimai

-

aukštojo lygio – vadovų – mokymai

-

pristatymai

-

vaizdavimas

-

fokus-grupės

-

interviu

-

praktinės užduotys (darbo vietoje arba kitoje vietoje, esančioje darbovietėje)

-

atvirasis mokymas

-

Darbas mažose grupėse

-

Akis į akį

-

Kiti?

•

Kokių įgūdžių srityje mokymo poreikis yra labiausiai jaučiamas ir kaip
dažnai tokie mokymai turėtų būti?

Mokymai turi apimti didelį seminarų, žaidimų ar atvejų studijų ciklą, didinantį motyvaciją,
kreatyvumą, lyderystės jausmą ir komandinio darbo įgūdžius. Tokie mokymai turėtų būti
organizuojami pagal darbo rinkos poreikius ir SVV įmonių poreikius.

1 priedas
1A Statistinė informacija apie pedagogus
Profesinio mokymo tipas

Pedagogų
skaičius

Pedagogų
skaičius
migrantams

Pedagogų
skaičius
mobiliems
darbuotojams

4587

0

0

Pedagogų
skaičius
migrantams ir
mobiliems
darbuotojams
0

14795

0

0

0

5566

0

0

0

Pedagogai, dirbantys SVV
įmonėse

-

0

0

0

Pedagogai, dirbantys
bendruomenėse

-

0

0

0

Pedagogai, dirbantys
profesinėse sąjungose

-

0

0

0

62228

0

0

0

Teikiantys tęstinio mokymo
paslaugas
Dirbantys aukštojo mokslo
institucijose ir profesinėse
mokyklose
Išoriniai konsultantai

Bendras pedagogų skaičius
Lietuvoje

1B Statistinė SVV įmonių informacija
Įmonės, siūlančios profesinio
mokymo paslaugas
Įmonės viduje

Migrantams
-

Mobiliems
darbuotojams
-

Migrantams ir mobiliems
darbuotojams
503

Darbuotojai, grįžtantys į savo
šalį

-

-

219

Darbuotojai, kurie kviečiami
atvykti konkrečiai veiklai ir
prieš tai siunčiami į mokymą

-

-

1528

2. Statistinė migrantų informacija
Migrantas

Kilmės šalis

Migrantų skaičius

Miestai, kuriuose apsistoje
migrantai

Baltarusija, Kinija,
Vokietija, Rusija, Ukraina,
Jungtinė Karalystė, JAV,
Kazachstanas, Tadžikistanas,
Uzbekija, Vietnamas

3783

Kaunas, Vilnius, Klaipėda,
Rūkla, Šiauliai, Panevėžys,
Šalčininkai, Šilutė, Šilalė

Baltarusija, Kinija,
Vokietija, Rusija, Ukraina,

3721

Kaunas, Vilnius, Klaipėda,
Rūkla, Šiauliai, Panevėžys,

Vienas asmuo

Su šeima

Jungtinė Karalystė, JAV

Šalčininkai, Šilutė, Šilalė

Nežinoma

Baltarusija, Kinija,
Vokietija, Rusija, Ukraina,
Jungtinė Karalystė, JAV,
Kazachstanas, Tadžikistanas,
Uzbekija, Vietnamas

286

Kaunas, Vilnius, Klaipėda,
Rūkla, Šiauliai, Panevėžys,
Šalčininkai, Šilutė, Šilalė

