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KOMISIJOS KOMUNIKATAS 

ES saugaus veiklos atnaujinimo kultūros ir kūrybos sektoriuose COVID-19 sąlygomis 

gairės 

I. ES kultūros sektoriai ir COVID-19 pandemija 

Kultūros ir kūrybos sektoriai ir industrijos (KKSI), taip pat vadinami industrijos ekosistema, 

atliko itin svarbų vaidmenį beprecedentėmis COVID-19 pandemijos sąlygomis. Krizė parodė 

kultūros svarbą žmonių gerovei
1
 ir psichikos sveikatai. Kultūra padėjo žmonėms įveikti 

izoliavimo ir socialinių kontaktų ribojimo poveikį, nes KKSI dalyvauja ir kūrybingai pasiekia 

auditoriją novatoriškoje virtualioje aplinkoje. Nuo pandemijos pradžios nustatyti plataus masto 

apribojimai ypač stipriai paveikė KKSI: didelę dalį veiklos teko sustabdyti, nes buvo uždarytos 

renginių vietos ir erdvės, atšaukti renginiai, festivaliai ir gastrolės, smarkiai sumažėjo kultūros 

srities specialistų judumas ir kultūros kūrinių sklaida. 

2021 m. metinėje bendrosios rinkos ataskaitoje
2
 patvirtinta, kad ši ekosistema buvo viena 

labiausiai nukentėjusių ES sektorių ekosistemų. Kaip teigiama ataskaitoje, „visų pirma tai 

pasakytina apie veiklą, kuri vykdoma renginių vietose ir yra priklausoma nuo tiesioginio 

dalyvavimo: scenos meno ir paveldo sektoriams (pvz., gyvos muzikos, teatrų, cirko, festivalių, 

kino, muziejų ir paveldo objektų). Pavyzdžiui, ES kino teatrų valdytojai nurodo, kad 2020 m. 

bilietų pardavimas sumažėjo 70 proc., muzikos salių lankomumas – 76 proc. (pajamos – 

64 proc.), o muziejai prarado iki 75–80 proc. pajamų (turistiniuose regionuose).“ Šį poveikį taip 

pat rodo tai, kad kolektyvinio administravimo organizacijų renkamas autorių ir atlikėjų autorinis 

atlyginimas sumažėjo maždaug 35 proc.; tikėtina, kad 2021 ir 2022 m. jis ir toliau mažės
3. 

Bendresniu sektorių lygmeniu Eurostato pridėtinės vertės duomenys rodo, kad 2020 m., palyginti 

su 2019 m., labiausiai sumažėjo meno, pramogų ir poilsio veiklos mastas (žr. 1 diagramą). 

Poveikis buvo ypač stiprus antrąjį ir ketvirtąjį ketvirčius – būtent per didžiausias pandemijos 

bangas
4
. Didelė dalis minėtos veiklos vykdoma šioje ekosistemoje.  

 

 

 

 

                                                           
1
  COVID-19 pandemijos psichikos sveikatos aspektas buvo aptartas 2021 m. gegužės 10 d. konferencijoje 

(https://ec.europa.eu/health/non_communicable_diseases/events/ev_20210510_en). 
2
  Komisijos tarnybų darbinis dokumentas „2021 m. metinė bendrosios rinkos ataskaita“, pridedamas prie 

komunikato „Naujosios 2020 m. pramonės strategijos atnaujinimas. Bendrosios rinkos stiprinimas siekiant 

Europos ekonomikos atsigavimo“, SWD(2021) 351, 2021 m. gegužės 5 d. 
3
   Rebuilding Europe – the cultural and creative economy before and after the COVID-19 crisis, EY (2021 m. 

sausio mėn.). 
4
  2021 m. metinė bendrosios rinkos ataskaita. 

https://ec.europa.eu/health/non_communicable_diseases/events/ev_20210510_en
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Kultūra ir KKSI turi didelių turtų ir yra svarbūs tvariam ES ekonomikos atsigavimui, didesniam 

mūsų visuomenių atsparumui ir apskritai mūsų europinei gyvensenai. Kad sektorius galėtų 

saugiai ir palaipsniui atnaujinti savo veiklą ir tapti atsparesnis bei pasirengęs būsimoms krizėms, 

būtinos labiau koordinuotos ir pritaikytos valstybių narių pastangos. Be to, KKSI būtina aiški 

perspektyva.  

Komisija ėmėsi kelių priemonių, kad papildytų ir paremtų valstybių narių veiksmus ir 

sušvelnintų pandemijos padarinius sektoriui. KKSI pasinaudojo kompleksinėmis neatidėliotino 

ES reagavimo priemonėmis ir tiksline ES finansuota parama. Jie taip pat gaus paramą 

integraciniam ir tvariam atsigavimui ir atsparumui pagal naująją 2021–2027 m. daugiametę 

finansinę programą ir priemonę „NextGeneration EU“
5, 6

. 

Padidėjęs skiepijimo tempas suteikia optimizmo, kad skiepijimas mums padės gerokai sumažinti 

COVID-19 plitimą, todėl valstybės narės palaipsniui pradėjo svarstyti ir įgyvendinti apribojimų 

panaikinimą, be kita ko, kultūros srityje: suteikta teisė atverti kultūros renginių vietas, atnaujinti 

veiklą ir renginius. Atsižvelgiant į pandemijos dinamiką, šie veiksmai grindžiami sudėtingais 

sprendimais. Be to, priemonės, kurių imamasi nacionaliniu lygmeniu, labai skiriasi.  

Siekiant padėti valstybėms narėms priimti sprendimus, komunikate „Koronavirusas. Bendras 

kelias saugaus Europos atvėrimo link“
7
 paskelbtos ES gairės dėl saugaus kultūros sektoriaus 

veiklos atnaujinimo muzikos, garso ir vaizdo, scenos meno, parodų erdvių (pavyzdžiui, muziejų 

ar galerijų), bibliotekų ir kultūros paveldo srityse. Šių gairių tikslas – palengvinti valstybių narių 

                                                           
5
  https://ec.europa.eu/culture/resources/coronavirus-response 

 https://ec.europa.eu/info/strategy/recovery-plan-europe_en 
6
  Siekdama užtikrinti intensyvesnį keitimąsi gerąja patirtimi sektoriuose ir tarp ES valstybių narių, 2020 m. 

pavasarį Komisija sukūrė dvi naujas platformas: KKSI platformą „Creatives Unite“ ir ES valstybėms narėms 

skirtą platformą, kurioje kultūros ministerijų atstovai gali keistis gerąja patirtimi. 
7
  https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/communication-safe-sustained-reopening_en.pdf  
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Šaltinis – Eurostatas. 

https://ec.europa.eu/culture/resources/coronavirus-response
https://ec.europa.eu/info/strategy/recovery-plan-europe_lt
https://creativesunite.eu/
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/communication-safe-sustained-reopening_en.pdf
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sprendimus ir padėti koordinuoti jų priemones ES lygmeniu. Jos apima du pagrindinius aspektus: 

kultūros sektoriaus veiklos saugaus atnaujinimo ir jo tvaraus atsigavimo. 

Gairės teikiamos atsižvelgiant į laipsnišką visuomenės sveikatos padėties ES gerėjimą
8
, į 

pastaruoju metu paspartėjusį vakcinų tiekimą ir skiepijimą, taip pat į tai, kad sumažėjo naujų 

susirgimų ir mirčių, padaugėjo nuo ligos apsaugotų gyventojų grupių ir visose valstybėse narėse 

taikomų viruso plitimo mažinimo priemonių
9
. Pagrindo optimizmui tikrai yra, tačiau didelėje 

ES/EEE dalyje užsikrėtimų SARS-CoV-2 vis dar gana daug, be to, kyla papildoma susirūpinimą 

keliančių atmainų grėsmė, todėl būtinas nuolatinis stebėjimas, budrumas ir kruopštus rizikos 

vertinimas. 

II. ES saugaus kultūros ir kūrybos sektorių veiklos atnaujinimo gairės  

Svarbu tai, kad įvairiose KKSI erdvėse visoje ES surengti bandomieji renginiai parodė, kad su 

infekcijos perdavimu kultūros renginiuose arba netoli jų sietina nedaug COVID-19 atvejų. 

Konkretūs dalyvavimui taikomi reikalavimai ir duomenų stebėsena vykdant tolesnę su šiais 

eksperimentais susijusią veiklą buvo labai svarbūs siekiant užtikrinti saugų veiklos 

organizavimą.  

Šiose ES gairėse nustatytas bendras visos ES požiūris į koordinuotą ir saugų KKSI veiklos 

atnaujinimą. Jomis siekiama suteikti reikiamą lankstumą, kad būtų galima atsižvelgti į skirtingą 

epidemiologinę padėtį valstybėse narėse, prisitaikyti prie pandemijos padarinių švelninimo 

pažangos ir užtikrinti sąveikumą su kitomis ES ir tarptautinėmis priemonėmis bei standartais. 

Gairės grindžiamos Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro (ECDC) indėliu ir diskusijomis 

su Sveikatos saugumo komitetu 2021 m. gegužės mėn.  

Toliau pateikiamos ES gairės, kurias sudaro: 

 bendrieji principai bei rodikliai ir  

 rekomendacijos.  

Valstybės narės raginamos naudotis šiomis gairėmis, tačiau, visapusiškai laikantis subsidiarumo 

principo, jos tebėra neprivalomos. 

 

1. Saugaus kultūros sektoriaus veiklos atnaujinimo bendrieji principai ir rodikliai 

a) Skiepijimo aprėptis 

Pakankama gyventojų skiepijimo aprėptis yra būtina, kad visuomenė, įskaitant kultūros įstaigas, 

galėtų saugiai atnaujinti veiklą. Palaipsniui artėjame prie tikslo – iki šios vasaros paskiepyti bent 

70 proc. suaugusių gyventojų
10

, tačiau daug žmonių dar nepaskiepyti. Todėl labai svarbu 

                                                           
8
  ECDC, Weekly COVID-19 Country overview page: https://www.ecdc.europa.eu/en/covid-19/country-overviews. 

9
   ECDC Rapid Risk Assessment: Assessing SARS-CoV-2 circulation, variants of concern, non-pharmaceutical 

interventions and vaccine rollout in the EU/EEA 15
th

 Update, 2021 m. birželio 10 d., 

https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/rapid-risk-assessment-sars-cov-2-circulation-variants-concern. 
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suplanuoti socialinės veiklos atnaujinimą laipsniškai, atsižvelgiant į kiekviename etape įgytą 

patirtį, kaip veiksmingai sumažinti infekcijos riziką, taip pat į susidariusią epidemiologinę padėtį. 

b) Sąlygos ir aplinkybės  

Kultūros įstaigų veiklos sąlygos yra įvairios (pvz., veikla vykdoma patalpose ar lauke, svečiai 

juda erdvėje ar sėdi paskirtose ar pasirinktose vietose), taip pat skiriasi žmonių susibūrimų 

intensyvumas. Svarbu žinoti, kokiu mastu judėjimo srautus galima kontroliuoti ir koks galimas 

sąveikos intensyvumas. Įvairios priemonės (pavyzdžiui, plitimo mažinimo) infekcijos perdavimo 

riziką padeda sumažinti, tačiau ne visiškai ją pašalinti. Todėl sprendimas leisti surengti tam tikrą 

renginį turėtų būti priimamas kruopščiai įvertinus riziką
11

. Atnaujindamos sustabdytą kultūrinę 

veiklą valstybės narės turėtų atsižvelgti į rodiklius, pateiktus 1 lentelėje (populiacijos 

lygmuo)
12

, 2 lentelėje (individualus lygmuo) ir 3 lentelėje (kultūros objektų lygmuo)
13

. 

 

1 lentelė. Rodikliai populiacijos lygmeniu 

Rodiklis Paaiškinimas 

Bendroji epidemiologinė 
padėtis 

Viruso plitimas bendruomenėje daro tiesioginį poveikį galimo užsikrėtimo 
rizikai bet kokioje aplinkoje, įskaitant kultūros įstaigas. 

Skiepijimo aprėptis 
populiacijos lygmeniu 

Laikoma, kad vienintelis tvarus būdas panaikinti taikomas priemones ir vėl 
atverti visuomeninį gyvenimą, įskaitant kultūros įstaigų veiklą, – užtikrinti 
didelę gyventojų skiepijimo aprėptį, pradedant nuo tų, kuriems gresia 
didesnė rizika susirgti sunkios formos COVID-19. 

Susirūpinimą keliančių 
imuninės sistemos 
neatpažįstamų atmainų 
plitimas 

Paskiepytų ar anksčiau užsikrėtusių asmenų infekcijos perdavimo rizika gali 
būti didesnė vietovėse, kuriose vyksta imuninės sistemos neatpažįstamų 
atmainų perdavimas bendruomenėje.  

  

2 lentelė. Rodikliai individualiu lygmeniu 

Rodiklis Paaiškinimas 

Amžiaus grupė ir turimi 
sveikatos sutrikimai 

Didesnis nei 60 metų amžius ir turimi sveikatos sutrikimai yra rizikos 
susirgti sunkios formos COVID-19 veiksniai. Tarp nurodomų tokių rizikos 
veiksnių pavyzdžių yra hipertenzija, diabetas, širdies ir kraujagyslių liga, lėtinė 
kvėpavimo takų liga, lėtinė inkstų liga, nusilpęs imunitetas, vėžys ir 
nutukimas. 

Testavimas, skiepijimo būklė Neigiamas greitasis antigenų testas prie įėjimo į renginio vietą gali 

                                                                                                                                                                                           
10

  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX:52021DC0035 
11

  Parengta masinių duomenų rinkimo planuotojams skirta rizikos vertinimo priemonė 

(https://www.who.int/publications/i/item/10665-333185). Planuoti didesnius renginius taip pat gali padėti 

Europos COVID-19 prognozių centras, galintis teikti protrūkių prognozes. 
12

  Duomenis apie susiklosčiusią epidemiologinę padėtį galima rasti ECDC COVID-19 savaitinėje šalies 

apžvalgoje, duomenys apie skiepijimo aprėptį pateikiami ECDC COVID-19 vakcinų sekiklio suvestinėje, o 

informacija apie viruso atmainų plitimą – ECDC SARS-CoV-2 atmainų suvestinėje.  
13

  Kita informacija ir rodikliai, galintys padėti įvertinti riziką: a) SARS-CoV-2 infekcijos perdavimo 

bandomuosiuose kultūros renginiuose duomenys; b) visapusiškai laikantis ES privatumo ir duomenų apsaugos 

taisyklių pateikiami duomenys apie SARS-CoV-2 infekcijos perdavimo riziką, kurią kelia visiškai pasiskiepiję 

asmenys vidutinio dydžio arba dideliuose mišraus arba nežinomo skiepijimo statuso asmenų susirinkimuose; ir 

c) visapusiškai laikantis ES privatumo ir duomenų apsaugos taisyklių pateikiami duomenys apie užsikrėtimo 

SARS-CoV-2 riziką, kylančią nepaskiepytiems ir anksčiau užsikrėtusiems asmenims vidutinio dydžio arba 

dideliuose mišraus arba nežinomo skiepijimo statuso asmenų susirinkimuose. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX:52021DC0035
https://www.who.int/publications/i/item/10665-333185
https://covid19forecasthub.eu/
https://covid19-country-overviews.ecdc.europa.eu/
https://covid19-country-overviews.ecdc.europa.eu/
https://vaccinetracker.ecdc.europa.eu/public/extensions/COVID-19/vaccine-tracker.html#uptake-tab
https://www.ecdc.europa.eu/en/covid-19/situation-updates/variants-dashboard
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ir anksčiau užsikrėtę 

asmenys 

sumažinti riziką, kad į vidų pateks užsikrėtę žmonės.  

Paskiepyti asmenys kelia ribotą COVID-19 perdavimo kitiems lankytojams 
ir dalyviams riziką.  

Mažesnę ligos perdavimo riziką kelia ir žinomai persirgę asmenys. Kiek laiko 
išlieka apsauga po persirgimo, nėra aišku. Teigiami antikūnų testai nelaikomi 
pakankamu neinfektyvumo įrodymu, todėl neturėtų būti naudojami nustatant, 
ar asmuo gali patekti į kultūrinės veiklos vietą ir tokioje veikloje dalyvauti14. 

Plitimo mažinimo priemonių 
įgyvendinimas 

Viena iš svarbiausių prevencinių priemonių – fizinių kontaktų vengimas ir 1–2 
metrų fizinio atstumo išlaikymas. Socialinių kontaktų ribojimas aktyviai 
skatinamas Europoje ir visame pasaulyje. 

Manoma, kad dėvint veido kaukės infekcijos perdavimas sumažėja šiek tiek 
ar vidutiniškai, todėl jos gali būti naudojamos kaip papildoma priemonė 
siekiant sumažinti infekcijos perdavimą uždarose patalpose ir atvirose masinio 
susibūrimo vietose.  

Per visą pandemiją primygtinai rekomenduojama laikytis kvėpavimo 
higienos priemonių; tai visų ligų, kurios perduodamos per tiesioginį sąlytį dėl 
kvėpavimo takų išskyrų, prevencijos geroji patirtis. 

Per visą pandemiją primygtinai rekomenduojama laikytis rankų higienos 
priemonių; tai visų ligų, kurios perduodamos per tiesioginį sąlytį dėl 
kvėpavimo takų išskyrų, prevencijos geroji patirtis. 

 

3 lentelė. Rodikliai kultūros įstaigos lygmeniu 

Rodiklis Paaiškinimas 

Renginio pobūdis Lauko renginiai siejami su mažesne rizika nei vidaus renginiai, todėl, kai 
įmanoma, lauko renginiams turėtų būti teikiama pirmenybė. Vidaus erdvėse 
turėtų būti užtikrintas optimalus vėdinimas pagal taikomas pastatų 
eksploatavimo taisykles, atsižvelgiant į renginio vietos dydį ir lankytojų / 
dalyvių skaičių. 

Žmonių pasiskirstymas SARS-CoV-2 ypač plinta minioje. Be to, tais atvejais, kai dalyviai juda 
(palyginti su renginiais, kuriuose žmonės sėdi), išlaikyti saugų atstumą 
sunkiau. Sėdimos vietos priskyrimas suteikia pridėtinės vertės, jei reikia 
atsekti kontaktus. 

Renginio dydis Renginio dydis tiesiogiai susijęs su galimo kontaktų atsekimo sudėtingumu, 
jei vėliau nustatoma teigiamų atvejų. Po didelių renginių su dalyviais kontaktų 
atsekimas gali būti sudėtingesnis. 

 

c) Koordinavimo ir komunikacijos priemonės 

Labai svarbu, kad būtų įdiegti mechanizmai, kuriais būtų užtikrintas valdžios institucijų ir 

kultūros sektoriaus veiklos vykdytojų, taip pat vietos ir nacionalinių / regionų valdžios institucijų 

veiklos koordinavimas ir komunikacija. Informavimas apie riziką, be kita ko, naudojantis 

skaitmeninėmis priemonėmis, taip pat yra labai svarbus siekiant užtikrinti, kad visuomenė būtų 

gerai informuota apie vietos aplinkybes, apie priemones, kurių reikia imtis įtarus COVID-19 

atvejus, apie tai, kaip naudotis sveikatos priežiūros paslaugomis ir t. t., visų pirma dėl to, kad 

didesnių renginių ar įstaigų auditorija gali būti iš kitų regionų ar šalių. Aiškios gairės ir aiškus 

priemonių įsigaliojimo arba švelninimo laikas yra labai svarbūs siekiant paremti šį sektorių.   

                                                           
14

  https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/use-antibody-tests-sars-cov-2-context-digital-green-certificates 
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d) Patikima priežiūra ir tęstinė stebėsena 

Per visoje ES organizuotus renginius išbandyti dalyviams taikomi dalyvavimo ir tolesnių 

veiksmų reikalavimai kontaktų atsekimo tikslais
15

, siekiant nustatyti, ar tokie renginiai gali būti 

organizuojami saugiai. Atsižvelgdamos į tai ir taikydamos pirmiau minėtą rizikos vertinimą, 

valstybės narės turėtų toliau svarstyti galimybę tam tikromis sąlygomis kultūros renginius ir 

renginių vietas atverti renginių dalyviams. Griežta priežiūra ir stebėsena turėtų išlikti neatsiejama 

bet kokių masinių susibūrimų dalimi, kad tokie renginiai netaptų superplatinimo įvykiais. 

 

2. Rekomendacijos dėl kultūros įstaigoms skirtų sveikatos protokolų  

Šalia ECDC rizikos vertinimų ir atitinkamų sveikatos priežiūros institucijų (visų pirma Pasaulio 

sveikatos organizacijos) rekomendacijų, toliau pateikiamos rekomendacijos turėtų padėti 

parengti ir įgyvendinti priemones ir protokolus, kad valstybėse narėse būtų galima atnaujinti 

kultūros paslaugas ir renginius. Taip siekiama remti koordinuotą požiūrį, atitinkantį konkrečias 

nacionalines / regionines / vietos sąlygas, ir auditorijai, kultūros specialistams ir darbuotojams 

užtikrinti saugesnes sąlygas, KKSI naudojant sveikatos protokolus.  

Kultūros įstaigoms skirtas priemones ir protokolus rengiančios valstybės narės raginamos:  

- glaudžiai bendradarbiauti su suinteresuotaisiais subjektais ir užtikrinti, kad priemonės 

būtų pritaikytos ir proporcingos paslaugos dydžiui ir pobūdžiui. Valstybės narės turėtų 

apsvarstyti galimybę remti tų priemonių įgyvendinimą;  

- reguliariai iš naujo įvertinti ir koreguoti priemones, kuriomis siekiama apsaugoti 

auditorijos ir darbuotojų sveikatą, atsižvelgiant į visas atitinkamas ekspertines žinias bei 

aplinkybes ir įvertinant dabartinius visuomenės sveikatos poreikius; 

- užtikrinti vietos ir (arba) nacionalinių visuomenės sveikatos institucijų ir apgyvendinimo 

bei maitinimo paslaugų teikėjų glaudų tarpsektorinį koordinavimą, kad konkrečioje 

geografinėje teritorijoje būtų dalijamasi informacija apie naujausias taisykles bei 

nuostatas, kad jos būtų taikomos ir kad jų įgyvendinimas būtų stebimas, taip pat 

- vienodai taikyti siūlomas priemones ir protokolus kultūros įstaigoms / kultūros 

institucijoms, neatsižvelgiant į tai, ar jos yra valstybinės, privačios, savivaldės ar kitokios.  

                                                           
15

  Tyrimų, pvz., Berlyno technikos universiteto tyrimo dėl užsikrėtimo per aerozolines daleles kultūros renginių 

vietose (GCF 2/2021 – oficiali nuoroda: http://dx.doi.org/10.14279/depositonce-11401), išvados suteikia 

mokslinį pagrindą skatinti kultūrinės veiklos atnaujinimą. „Institut Pasteur“ 2020 m. gruodžio mėn. paskelbtame 

tyrime pabrėžta, kad kultūros renginiai prie viruso plitimo prisidėjo labai mažai – spėjama (nors neįrodyta), kad 

su kultūros įvykiais sietina tik 2,2 proc. teigiamų atvejų. Žr. citatą priešpaskutinėje šio dokumento pastraipoje 7 

puslapyje (tik prancūzų kalba). Du pagrindiniai saugių bandomųjų kultūros renginių pavyzdžiai: bandomasis 

renginys Barselonoje kovo 27 d.: https://www.thelancet.com/journals/laninf/article/PIIS1473-3099(21)00268-

1/fulltext; koncertas Paryžiaus „Accor“ arenoje gegužės 29 d. (https://www.culturematin.com/publics/securite-

accueil/live-le-concert-test-de-l-accor-hotel-arena-s-est-il-bien-

passe.html?nl=103306&utm_source=email&utm_id=219248&utm_campaign=newsletter-2021-06-03). 

 Daugiau pavyzdžių galima rasti adresu https://creativesunite.eu. 

http://dx.doi.org/10.14279/depositonce-11401
https://urldefense.com/v3/__https:/www.pasteur.fr/fr/file/37907/download__;!!DOxrgLBm!XFMSKyXBBV0SOyX333PW00zKGESAF6d6xbJfBc0GzunPUNNIA40WhNMgabgEWATFyG-LokXYZtk$
https://urldefense.com/v3/__https:/www.pasteur.fr/fr/file/37907/download__;!!DOxrgLBm!XFMSKyXBBV0SOyX333PW00zKGESAF6d6xbJfBc0GzunPUNNIA40WhNMgabgEWATFyG-LokXYZtk$
https://www.thelancet.com/journals/laninf/article/PIIS1473-3099(21)00268-1/fulltext
https://www.thelancet.com/journals/laninf/article/PIIS1473-3099(21)00268-1/fulltext
https://www.culturematin.com/publics/securite-accueil/live-le-concert-test-de-l-accor-hotel-arena-s-est-il-bien-passe.html?nl=103306&utm_source=email&utm_id=219248&utm_campaign=newsletter-2021-06-03
https://www.culturematin.com/publics/securite-accueil/live-le-concert-test-de-l-accor-hotel-arena-s-est-il-bien-passe.html?nl=103306&utm_source=email&utm_id=219248&utm_campaign=newsletter-2021-06-03
https://www.culturematin.com/publics/securite-accueil/live-le-concert-test-de-l-accor-hotel-arena-s-est-il-bien-passe.html?nl=103306&utm_source=email&utm_id=219248&utm_campaign=newsletter-2021-06-03
https://creativesunite.eu/
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Rekomenduojamos šios priemonės
16

: 

1) Valstybės narės turėtų ir toliau laikytis strateginio laipsniško požiūrio – pradėti nuo 

palaipsnio atvėrimo ir riboto dalyvių skaičiaus. Skaičius gali būti padidintas, jei 

epidemiologinė padėtis nepablogėja (įskaitant dėl padidėjusio susirūpinimą keliančių 

atmainų plitimo) ir jei skiepijimo tempas pakankamai spartus.  

2) Kultūros įstaigos turėtų turėti parengties planą, kuriame būtų nustatyti veiksmai, kurių reikia 

imtis siekiant užkirsti kelią SARS-CoV-2 infekcijos perdavimui per renginį / kultūros 

įstaigoje. Visiems darbuotojams visada turėtų būti užtikrinta galimybė susipažinti su 

konkrečiu veiksmų planu, kuriame būtų išsamiai nurodytos darbuotojų funkcijos ir pareigos. 

Be kita ko, turėtų būti pateikti veiksmų, kurių imamasi nustačius COVID-19 atvejus, 

protokolai. 

3) Kultūros įstaigų vadovai taip pat darbuotojams turėtų sudaryti sąlygas laikytis kuo daugiau 

rekomendacijų dėl plitimo mažinimo priemonių. Be kita ko, tai gali apimti pagrįstas 

nuostatas dėl tinkamos apsaugos, vietoje esančių darbuotojų skaičiaus mažinimo, kuo 

didesnio fizinių kontaktų su kitais žmonėmis skaičiaus ir trukmės apribojimo, sąlygų dirbti 

nuotoliniu būdu sudarymo, nevienalaikių pertraukų, kuo geresnio elektroninių ryšių 

išnaudojimo ir tinkamo visų darbuotojų mokymo užtikrinimo
17

.  

4) Darbdaviai turėtų darbuotojams sudaryti ir remti palankesnes sąlygas skiepytis nuo COVID-

19 pagal nacionalinius planus, nes kultūros įstaigų darbuotojai bendrauja su visuomene ir 

kitais darbuotojais.  

5) Prieš atvykimą ir vietoje lankytojai turėtų gauti visą būtiną informaciją prieinamu būdu (be 

kita ko, skaitmeninėmis priemonėmis) apie visas taikomas vietos visuomenės sveikatos 

institucijų rekomendacijas ir konkrečias priemones renginio vietoje.  

6) Galimybė patekti į kultūros objektus galėtų būti suteikiama su sąlyga, kad būtų pateiktas tam 

tikro laikotarpio neigiamo COVID-19 testo (AT-PGR testo arba greitojo antigenų testo) ir 

(arba) vakcinacijos ir (arba) COVID-19 diagnozę patvirtinantis dokumentas (panašus į ES 

skaitmeninį COVID pažymėjimą). Įstaigos taip pat gali apsvarstyti galimybę prie įėjimo 

atlikti greituosius antigenų testus, jei tai įmanoma. Atsižvelgiant į vietos epidemiologinę 

padėtį (pvz., imuninės sistemos neatpažįstamų atmainų plitimą), šis reikalavimas galėtų būti 

taikomas ir visiškai paskiepytiems asmenims.  

7) Įstaigos turėtų turėti lankytojų kontaktinius duomenis, jei prireiktų atsekti kontaktus. 

Kontaktų atsekimo priemonės turėtų būti taikomos tik kovos su COVID-19 protrūkiu 

tikslais. Įstaigos turėtų informuoti dalyvius apie galimybę naudotis mobiliosiomis kontaktų 

atsekimo programėlėmis, nes jos gali padėti atsekti po renginių susirgusių asmenų 

kontaktus. Daugelyje valstybių narių tokios programėlės yra sukurtos pagal E. sveikatos 

tinklo bendrą ES priemonių dėl mobiliųjų kontaktų atsekimo programėlių, naudojamų kovai 

su COVID-19, rinkinį, o kai kurios valstybės narės deda pastangas, kad papildytų šias 

                                                           
16

  Atsižvelgiant į epidemiologinę padėtį; naujausias ECDC greitasis rizikos vertinimas (2021 m. birželio 10 d.): 

https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/rapid-risk-assessment-sars-cov-2-circulation-variants-concern. 
17

  https://osha.europa.eu/lt/themes/covid-19-resources-workplace 
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programėles kitomis funkcijomis, pvz., skaitmeninio kontaktų atsekimo, kad būtų galima 

pateikti masinius pranešimus apie COVID-19 židinius. 

8) Didelių renginių dalyviai turėtų būti stebimi, o protrūkiai nustatomi ir tiriami, siekiant 

pagerinti supratimą apie tai, kaip saugiai atnaujinti kultūrinę veiklą.  

9) Įstaigos turėtų imtis tikslinių priemonių užtikrinti, kad bendrose erdvėse, kuriose žmonės 

veikiausiai praleis nemažai laiko (t. y. daugiau nei 15 minučių), būtų išlaikomas saugus 

atstumas, pavyzdžiui, nustatyti didžiausią kiekvienoje bendroje erdvėje (kaip antai 

restoranuose, kavinėse, baruose, fojė, eilėse renginių vietų viduje ir išorėje) leidžiamą svečių 

skaičių. Jei saugaus atstumo tinkamai laikytis neįmanoma, reikėtų rimtai apsvarstyti 

galimybę reikalauti, kad dalyviai dėvėtų veido kaukes, net jei renginys vyksta atviroje 

erdvėje.  

10) Be socialinių kontaktų ribojimo, turėtų būti taikomos specialios asmeninės apsaugos 

priemonės (pvz., rankų ir kvėpavimo higiena) ir valymo bei dezinfekavimo protokolai
18

.  

11) Rankų higiena yra labai svarbi plitimo mažinimo priemonė, todėl apie jos svarbą turėtų būti 

aiškiai informuojama. Įstaigose turėtų būti lengvai prieinamos patalpos, kuriose būtų galima 

nusiplauti rankas ir būtų muilo, vienkartinių popierinių rankšluosčių arba automatinių 

džiovintuvų ir alkoholinio rankų dezinfekanto.  

12) Reikalavimas, kad tiek darbuotojai, tiek lankytojai dėvėtų veido kaukes, turėtų būti laikomas 

papildoma priemone (jei negalima užtikrinti 1–2 m atstumo), vis dėlto nepakeičiančia 

pagrindinių prevencinių priemonių. Tinkamas veido kaukių dėvėjimas yra svarbus ir turėtų 

būti paaiškintas veiklos vykdytojams ir auditorijai, ypač tais atvejais, kai negalima išlaikyti 

saugaus atstumo
19

. 

13) Uždaras patalpas rekomenduojama vėdinti kuo dažniau ir įleisti kuo daugiau lauko oro 

natūraliomis arba mechaninėmis vėdinimo priemonėmis, priklausomai nuo įstaigos
20

.  

14) Labai svarbu kuo dažniau (bent kartą per dieną, o jei įmanoma – ir dažniau) valyti dažnai 

liečiamus paviršius
21.  

15) Reikėtų kruopščiai remti reikalavimų įgyvendinimo stebėseną ir priežiūrą. 

III. Tvaraus kultūros sektorių atsigavimo rėmimo veiksmai 

Kultūros erdvių veiklos atnaujinimas turėtų būti vykdomas kartu imantis įvairių veiksmų, kad 

būtų užtikrintas tvarus viso sektoriaus atsigavimas ir atsparumas, atsižvelgiant į neseniai 

                                                           
18

  COVID-19 plitimo mažinimo priemonių įgyvendinimo gairės (https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-

data/covid-19-guidelines-non-pharmaceutical-interventions). 
19

  Using face masks in the community: first update - Effectiveness in reducing transmission of COVID-19, ECDC 

(https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/using-face-masks-community-reducing-covid-19-

transmission).  
20

  Heating, ventilation and air-conditioning systems in the context of COVID-19: first update, ECDC 

(https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/heating-ventilation-air-conditioning-systems-covid-19). 
21

  https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/disinfection-environments-covid-19 

https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/using-face-masks-community-reducing-covid-19-transmission
https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/using-face-masks-community-reducing-covid-19-transmission


 

9 
 

atnaujintą ES pramonės strategiją
22

 ir laikantis valstybės pagalbos taisyklių. Valstybės 

narės galėtų imtis šių veiksmų glaudžiai bendradarbiaudamos su kultūros sektoriais ir 

pasektoriais, kad paremtų jų atsigavimą ir padidintų jų atsparumą.  

a) ES priemonės veiklos atnaujinimui palengvinti 

Komisijos prašymu Europos standartizacijos komitetas pateikė sveikatos ir saugos protokolus, 

kad būtų užkirstas kelias COVID-19 plitimui turizmo ekosistemoje; jie skirti konkretiems 

kultūros sektoriams. Be to, pagal iniciatyvą numatytas specialus ženklas – ES saugaus sveikatai 

turizmo ženklas, kuriuo gali pasirūpinti valstybės narės. Valstybės narės taip pat gali padėti 

kultūros organizacijoms, norinčioms taikyti šį saugos ženklą, pasinaudoti įvairiomis ES 

finansavimo galimybėmis, prieinamomis turizmo ir kultūros sektoriams, kad būtų padengtos 

galimos su jo įgyvendinimu susijusios išlaidos
23

. 

Įgyvendindamos savo nacionalinius sprendimus valstybės narės gali nuspręsti ir yra skatinamos 

naudoti ES skaitmeninį COVID pažymėjimą
24

, kad būtų užtikrinta galimybė saugiai prisijungti 

prie kultūrinės veiklos ir dalyvauti joje
25

. ES skaitmeninis COVID pažymėjimas leis 

supaprastinti piliečių kelionių į kitas valstybes nares ir dalyvavimo kultūros renginiuose 

formalumus. 

Valstybės narės turėtų pasinaudoti galimybėmis, kurių teikia internetinė platforma „Re-open 

EU“
26

, kurioje pateikiama esminė informacija, be kita ko, apie kultūros erdvių atvėrimą, kad 

europiečiai galėtų saugiai planuoti savo keliones. Valstybės narės turėtų ir toliau šioje 

platformoje laiku teikti patvirtintą informaciją apie kultūros erdves. 

Valstybių narių vietos valdžios institucijos raginamos naudotis programėle „Cultural gems“
27

 – 

atvira Europos kultūros ir kūrybos objektų kartografavimo platforma, kad lankytojams būtų 

teikiama miestų bei miestelių kultūrinė informacija ir taip remiamas kultūrinis turizmas. Į 

kartografavimo procesą vietos valdžios institucijos galėtų įtraukti vietos gyventojus. 

b) Pasitikėjimo atkūrimas įtraukiant prarastą auditoriją 

Valstybės narės turėtų padėti kurti ir taikyti naujus verslo modelius bei novatoriškas schemas, 

atsižvelgiant į poreikį didinti sektorių pajėgumą išbristi iš krizės. 

Sektoriai taip pat išbandė naujas bendradarbiavimo su savo auditorija formas naudodamiesi 

skaitmeninėmis technologijomis, pavyzdžiui, audiovizualinėje srityje, kurioje kino sektorius 
                                                           
22

  https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/european-industrial-strategy_lt. ES 

pramonės strategijoje šis sektorius įvardytas kaip viena iš 14 sektorių ekosistemų siekiant įtraukaus bei tvaraus 

atsigavimo ir dvejopos (žaliosios ir skaitmeninės) ES ekonomikos pertvarkos. 
23

   https://ec.europa.eu/growth/content/new-european-tourism-covid-19-safety-seal-available_en. Naujajame 

Europos standartizacijos komiteto Turizmo sektoriaus darbo grupės susitarime taip pat nustatyti protokolai 

muziejams, paveldo vietovėms, naktinei ekonomikai, scenos menui ir parodoms. 
24

  ES skaitmeninis COVID pažymėjimas. Taryba (europa.eu). 
25

  Nacionalinėje teisėje numatant būtiną asmens duomenų tvarkymo teisinį pagrindą, kuris turi atitikti Sąjungos 

duomenų apsaugos teisės aktus. 
26

  Re-open EU (europa.eu) 
27

 https://culturalgems.jrc.ec.europa.eu 

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/european-industrial-strategy_lt
https://ec.europa.eu/growth/content/new-european-tourism-covid-19-safety-seal-available_en
https://www.consilium.europa.eu/lt/infographics/eu-digital-covid-certificate/
https://reopen.europa.eu/en
https://culturalgems.jrc.ec.europa.eu/


 

10 
 

bendradarbiavo su interneto platformomis, arba scenos meno ir muzikos srityje. Įvairių sričių 

festivaliai taip pat pradėjo taikyti novatoriškus internetinius auditorijos informavimo modelius. 

Pagal programą „Kūrybiška Europa“ pradėta taikyti nauja priemonė „Perform Europe“, skirta 

novatoriškai, įtraukiai ir tvariai sklaidai ir gastrolių modeliams scenos meno sektoriuje remti
28. 

2021 m. taip pat bus parengta novatoriška paramos tvariam Europos muzikos sektoriaus 

atsigavimui sistema
29. 

c) Naujų kultūrinio turinio populiarinimo būdų išbandymas ir reagavimas į auditorijos 

elgsenos pokyčius 

Derindamos skaitmeninei ir fizinei aplinkai skirtus veiksmus, valstybės narės turėtų padėti 

sektoriui prisitaikyti prie naujų visuomenės poreikių po pandemijos. Turėtų būti skatinamos 

priemonės skaitmeninės auditorijos įtraukimui ir supratimui palengvinti. 

2021 m. antrąjį pusmetį Komisija sukurs skaitmeninės auditorijos ekspertų grupę, kuri sutelks 

dėmesį į patirtį, įgytą taikant su COVID susijusią praktiką ir inovacijas, kad būtų išsaugota 

esama auditorija ir telkiama nauja auditorija internete. Valstybės narės raginamos šiai grupei 

teikti ekspertinių žinių ir įgyvendinti atitinkamą jos sukauptą gerąją patirtį. 

d) Kultūrinės pasiūlos pritaikymas prie konkrečių tikslų ir skirtingų sąlygų, taip pat 

kultūros ir gerovės sąsajų stiprinimas 

Valstybės narės raginamos skatinti glaudesnes kultūros, švietimo ir gerovės sąsajas. Jos turėtų 

remti sektoriaus pastangas patenkinti nuo pandemijos itin nukentėjusių grupių poreikius ir 

užtikrinti, kad pažeidžiamų grupių prieiga prie kultūros išliktų prioritetu. Komisija paskelbė 

kvietimą remti kultūros ir gerovės politikos plėtojimą pagal principą „iš apačios į viršų“
30

. 

e) Palankesnių sąlygų investicijoms į sektoriaus tvarumo ir atsparumo skatinimo 

strategijas sudarymas 

Labai svarbu, kad valstybės narės visapusiškai pasinaudotų Ekonomikos gaivinimo ir 

atsparumo didinimo priemone
31

, kad būtų sudarytos sąlygos atsigauti po neigiamo pandemijos 

poveikio ir kad KKSI taptų atsparesni būsimoms krizėms sprendžiant jiems kylančias 

struktūrines problemas. 

Valstybės narės taip pat turėtų glaudžiai bendradarbiauti su regionais ir vietos valdžios 

institucijomis, kad kuo geriau pasinaudotų kultūros galimybėmis, susijusiomis su 2021–2027 m. 

programavimo laikotarpio sanglaudos politika
32

. 

                                                           
28

  „Perform Europe“ 
29

  2020 Preparatory action Music Moves Europe: Innovative support scheme for a sustainable music ecosystem. 
30

  Preparatory action - Bottom-up Policy Development for Culture & Well-being in the EU | Culture and Creativity 

(europa.eu). 
31

  Recovery and Resilience Facility.  Europos Komisija (europa.eu). 
32

  2021–2027 m. sanglaudos politika. Regioninė politika. Europos Komisija (europa.eu). 

https://performeurope.eu/
https://ec.europa.eu/culture/calls/music-moves-europe-preparatory-action-2020-innovative-support-scheme-sustainable-music-ecosystem
https://ec.europa.eu/culture/calls/music-moves-europe-preparatory-action-2020-innovative-support-scheme-sustainable-music-ecosystem
https://ec.europa.eu/culture/calls/preparatory-action-bottom-policy-development-culture-well-being-eu
https://ec.europa.eu/culture/calls/preparatory-action-bottom-policy-development-culture-well-being-eu
https://ec.europa.eu/culture/calls/preparatory-action-bottom-policy-development-culture-well-being-eu
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/recovery-coronavirus/recovery-and-resilience-facility_en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/recovery-coronavirus/recovery-and-resilience-facility_en
https://ec.europa.eu/regional_policy/lt/2021_2027/
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Valstybės narės turėtų toliau nagrinėti papildomo kultūros paveldo finansavimo galimybes. 

Kartu su kultūros institucijomis jos turėtų apsvarstyti, kaip visoje ES skleisti ir įgyvendinti 

geriausios patirties rezultatus, kuriuos neseniai nustatė Komisija
33

.  

Valstybės narės taip pat turėtų išnagrinėti galimybes naudoti mišrius šaltinius, kad būtų 

palengvinta papildoma finansinė našta (pvz., sveikatos protokolų ir jų įgyvendinimo priemonių, 

tokių kaip darbuotojų mokymas ir bendravimas su auditorija, taikymo išlaidos), susijusi su 

veiklos atnaujinimu. 

f) Investicijos į įgūdžius, skaitmeninį mokymą ir skaitmeninių gebėjimų ugdymą  

Valstybės narės ir KKSI raginami skatinti naujus mokymo modelius, tarpusavio mokymąsi ir 

kvalifikacijos kėlimą, kad kultūros srities darbuotojai ir specialistai įgytų naujų įgūdžių, kurių 

reikia skaitmeniniam atsigavimui.  

ES lygmeniu „Įgūdžių paktas“
34

 sudarys palankesnes sąlygas suinteresuotiesiems subjektams 

gauti informaciją. Pagal Europos įgūdžių darbotvarkę
35

 remiami skaitmeniniai įgūdžiai, įskaitant 

MVĮ skirtus intensyvius skaitmeninių įgūdžių kursus ir vadinamųjų skaitmeninių savanorių 

programą, kuria siekiama tobulinti dabartinių MVĮ darbuotojų įgūdžius skaitmeninėse srityse.  

Pagal programą „Kūrybiška Europa“ specialistams ir toliau bus padedama įgyti reikiamų 

įgūdžių, kad jie galėtų visapusiškai pasinaudoti skaitmeninių technologijų teikiamomis 

galimybėmis tiek kūrybinės, tiek darbinės veiklos tikslais. 2021 m. pagal paprogramę „Kultūra“ 

parama skaitmeninių priemonių, kuriomis skatinama transformacija ir didinamas 

konkurencingumas, plėtojimui nurodyta kaip galimas visų sektorių prioritetas ir viena iš aktualių 

muzikos ir kultūros paveldo specialistų gebėjimų stiprinimo priemonių. Įgyvendinant programos 

„Kūrybiška Europa“ paprogramės „Media“ įgūdžių ir talentų ugdymo veiklą bus toliau remiami 

audiovizualinio sektoriaus specialistai. 

Naujoji programa „Skaitmeninė Europa“
36

 bus vienas iš svarbiausių išteklių, padedančių siekti, 

kad valstybės narės ir KKSI galėtų užtikrinti skaitmeninių technologijų valdytojų sąveiką ir 

skaitmeninių gebėjimų stiprinimą. 

Valstybės narės raginamos stebėti projekto CHARTER – „Erasmus+“ sektorių įgūdžių 

ugdymo aljanso kultūros paveldo srityje – raidą ir išvadas
37. 

                                                           
33

  2021 m. sausio mėn. praktiniame seminare dėl papildomo kultūros paveldo finansavimo Komisija padėjo 

nustatyti, kaip neapsiribojant viešosiomis subsidijomis padidinti kultūros ir kultūros paveldo finansavimą. 

Nustatyta ir paskelbta daugiau kaip 100 gerosios patirties pavyzdžių. Daugiau įžvalgų pateikiama įgyvendinant 

du ES finansuojamus projektus: pagal programą „Horizontas 2020“ finansuojamą projektą „Žiediniai modeliai, 

pritraukiantys investicijas į kultūros paveldo pakartotinį taikomąjį naudojimą“ ir pagal programą „INTERREG 

Europe“ finansuojamą projektą „Kultūros paveldo valorizacijos finansavimo poveikis regioninei plėtrai“. 

Daugiau informacijos https://ec.europa.eu/culture/cultural-heritage/funding-opportunities-cultural-heritage. 
34

  Įgūdžių paktas. Užimtumas, socialiniai reikalai ir įtrauktis. Europos Komisija (europa.eu) 
35

  EUR-Lex - 52016DC0381 - LT - EUR-Lex (europa.eu) 
36

  DIGITALEUROPE - The voice of digitally transforming industries in Europe. 
37

  Home - CHARTER (charter-alliance.eu) 

https://ec.europa.eu/culture/news/workshop-complementary-funding-cultural-heritage
https://ec.europa.eu/culture/cultural-heritage/funding-opportunities-cultural-heritage
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1517&langId=lt
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/lt/TXT/?uri=CELEX:52016DC0381
https://www.digitaleurope.org/
https://charter-alliance.eu/
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g) Bandomųjų renginių duomenų sklaida ir susiję tolesni veiksmai 

Valstybės narės raginamos rinkti ir skleisti duomenis apie bandomųjų kultūros renginių 

rezultatus ir saugą, kad būtų remiamas keitimasis informacija tarp KKSI ir, kai tinkama, su 

mokslo bendruomene. 

h) Didesni ištekliai pagal naujas ES programas 

Valstybės narės turėtų teikti informaciją KKSI apie naujas finansavimo galimybes pagal 

naujos kartos (2021–2027 m.) ES programas. Kultūros institucijos ir organizacijos turėtų būti 

skatinamos išnaudoti galimybes, kurių teikia tokios programos kaip „Kūrybiška Europa“ ir 

„Europos horizontas“, iš kurių KKSI numatyta skirti gerokai daugiau lėšų. Siekiant patenkinti 

skubiausius sektorių poreikius, pagal programą „Kūrybiška Europa“ papildoma parama bus 

sutelkta pradiniame etape – 2021 ir 2022 m. bus skirta 728 mln. EUR.  

Remdamasi 2021 m. pavasarį audiovizualiniam ir žiniasklaidos sektoriams sukurta interaktyvia 

internetine priemone, Komisija 2021 m. rudenį paskelbs specialų internetinį daugiau kaip 15 ES 

fondų aprėpiantį vadovą apie ES finansavimą kultūrai, kuriuo skatinamos naudotis valstybės 

narės ir suinteresuotieji subjektai. 

i) PVM tarifai ir kitos priemonės  

Valstybės narės raginamos atsižvelgti į kultūros sektoriaus darbuotojų (ypač menininkų) ir 

specialistų, kurių darbo sąlygos yra labai prastos, padėties ypatumus. Siekdamos skatinti 

perėjimą prie labiau skaitmeninės ir tvaresnės kultūros ekosistemos, valstybės narės gali 

pageidauti taikyti įvairias priemones – nuo investicijų iki subsidijų pagal valstybės pagalbos 

taisykles, kad padėtų išsaugoti KKSI darbo vietas ir darbuotojų teises. Valstybės narės jau turi 

galimybę naudotis mažesniais PVM tarifais, visų pirma kultūros sektoriaus teikiamoms 

paslaugoms, kad galėtų taikyti jų nuomone tinkamiausius PVM tarifus šiam sektoriui paremti. 

Kalbant apie valstybės pagalbą, laikinoji ekonomikos rėmimo reaguojant į COVID krizę
38

 

sistema taikoma visiems sektoriams, įskaitant KKSI. Dauguma schemų, apie kurias pranešta, 

buvo taikomos įvairiuose sektoriuose, todėl neįmanoma nurodyti tikslios pagal šią sistemą KKSI 

suteiktos pagalbos sumos. Tačiau iki 2021 m. gegužės mėn. pabaigos KKSI paremti skirtos 

konkrečios valstybės pagalbos schemos, apie kurias pranešta, sudarė maždaug 268 mln. EUR
39

.  

j) Menininkų darbo sąlygos 

Menininkų statusas ir darbo sąlygos bus svarbi ES bendradarbiavimo kultūros srityje tema. 

2021 m. balandžio mėn. Komisija surengė dialogą kultūros klausimais su 47 kultūros ir kūrybos 

sektoriaus organizacijomis
40

, o 2021 m. rudenį darbą pradės nauja valstybių narių ekspertų 

grupė. Komisija tęsia sektorių socialinį dialogą su scenos meno organizacijomis Gyvų 

                                                           
38

  EUR-Lex - 52020XC0320(03) - LT - EUR-Lex (europa.eu) 
39

  Pagal laikinąją sistemą priimtų sprendimų sąrašas pateikiamas adresu Competition - State aid - State aid rules 

and coronavirus - European Commission (europa.eu). 
40

   Status and Working Conditions of Artists and Cultural and Creative Professionals – Voices of Culture. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=OJ:JOC_2020_091_I_0001
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/what_is_new/covid_19.html
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/what_is_new/covid_19.html
https://voicesofculture.eu/2021/01/25/status-and-working-conditions-of-artists-and-cultural-and-creative-professionals/
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pasirodymų komitete
41

. Komisija taip pat pradėjo ES muzikos kūrėjų sveikatos ir gerovės 

tyrimą
42

. 

 

IV. Tolesni veiksmai 

Komisija ragina valstybes nares pasinaudoti šiame komunikate pateiktomis gairėmis. Taip bus 

sudarytos palankesnės sąlygos ECDC ir valstybių narių atstovams laiku keistis informacija apie 

saugaus Europos kultūros sektorių veiklos atnaujinimo priemonių įgyvendinimą. ES lygmeniu 

bus surengta tikslinė diskusija su KKSI dėl šių rekomendacijų taikymo ir eksperimentų rezultatų 

bei jų svarbos saugiam ir tvariam atitinkamų sektorių veiklos atnaujinimui. Šių diskusijų 

rezultatais taip pat turėtų būti grindžiamas būsimas ES politikos bendradarbiavimas kultūros 

srityje. 

 

                                                           
41

  Sektorių socialinis dialogas. Užimtumas, socialiniai reikalai ir įtrauktis. Europos Komisija (europa.eu). 
42

  https://ec.europa.eu/culture/sectors/music/music-moves-europe 

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=480&langId=lt&intPageId=1842

