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KREIPIMASIS DĖL LAIPSNIŠKO KARANTINO RIBOJIMŲ ATLAISVINIMO 

KULTŪROS IR KŪRYBINIAM SEKTORIUI IR PRIEMONIŲ SEKTORIAUS 

PALAIKYMUI 

Kultūros ir kūrybinio sektoriaus (toliau – KKI) iniciatyvinė darbo grupė parengė laipsniško 

karantino ribojimų atlaisvinimo plano projektą bei siūlymus dėl priemonių kultūros ir kūrybinio 

sektoriaus palaikymui. Prašome nedelsiant sudaryti darbo grupę, kurią sudarytų Kultūros 

ministerijos, Sveikatos ministerijos, Ekonomikos ir inovacijų ministerijos, Finansų ministerijos 

bei kultūros ir kūrybinio sektoriaus atstovai su tikslu skubiai priimti būtinus sprendimus KKI 

sektoriaus veiklų atlaisvinimui bei kitų būtinų priemonių sektoriaus palaikymui pagal tarptautinę 

praktiką.  

Atkreipiame dėmesį, kad EBPO KKI sektorių išskiria kaip vieną labiausiai nukentėjusių ir 

paveiktų ekonomikos sektorių COVID-19 pandemijos metu. COVID-19 suvaldymo priemonės bei 

taikomi apribojimai kultūrinėms veikloms, skaudžiai paveikė KKI sektorių ir atsiliepė sektoriaus 

veiklai bei apyvartai, kuri 2020 m. ES-28 mastu lyginant su 2019 m. krito 31 proc. Ypač nukentėjo 

teatrų, koncertų, festivalių, renginių, kino industrija ir kt. KKI sektoriaus veiklos. Lietuvoje KKI 

sektorių apyvartos kritimas dar skaudesnis ir siekia nuo 60 iki 90 proc. (kino teatrai, teatrai, 

koncertai, renginiai ir kt.). 

Esame pasirengę glaudžiai bendradarbiauti su LR Vyriausybe ir ministerijomis bei derinti 

iniciatyvinės grupės pateiktą pasiūlymų projektą atsižvelgiant į kintančią epidemiologinę situaciją. 

 

PRIDEDAMA: Laipsniškas kultūros ir meno veiklų laisvinimo plano ir priemonių 

sektoriaus palaikymui pagal tarptautinę praktiką, projektas, 8 lapai. 

 

Pagarbiai, 

Iniciatyvinės grupės vardu: 

Valstybinio jaunimo teatro vadovas, režisierius Audronis Liuga 

Nacionalinės kūrybinių ir kultūrinių industrijų asociacijos valdybos pirmininkė Živilė Diawara  

Asociacijos „Metų muzikos apdovanojimai” pirmininkas Martynas Tyla  
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Lietuvos kino rodytojų asociacijos vardu Raimundas Bilinskas 

Kino industrijos asociacijos vardu Audrius Dūdėnas 

Nevyriausybinių scenos meno organizacijų asociacijos vardu Gintarė Masteikaitė 

Renginių industrijos asociacijos pirmininkas Valdas Petreikis  

Lietuvos festivalių aljansas Algirdas Barniškis 

Lietuvos muziejų asociacijos valdybos pirmininkas Raimundas Balza 

Lietuvos meno galerininkų asociacijos prezidentė Diana Stomienė  

Kultūros vadybininkų asociacijos valdybos pirmininkas Jonas Tertelis 

Lietuvos gretutinių teisių asociacijos (AGATA) direktorė Agnė Begetė  

Lietuvos kultūros centrų asociacijos prezidentas Romas Matulis 

(suderinta nuotoliniu būdu) 
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Pasiūlymo projektą teikia kultūros ir kūrybinio sektoriaus iniciatyvinė darbo grupė – 2021-03-12 

 

 

Laipsniškas kultūros ir meno veiklų laisvinimo planas 
 

KODĖL KULTŪRA? 

Kultūros veikla - saugus sprendimas ir pagalba  

 

Kultūros sektoriaus veikla yra integralus ir fundamentalus valstybės veikimo pagrindas:   

A) Pagalba visuomenės socialinei - psichologinei gerovei. Užtikrinama galimybė atstatyti darbo ir poilsio balansą saugiose ir kontroliuojamose kultūros organizacijų 

veiklose. Statistika atskleidžia - karantino laikotarpiu Lietuvoje 5 kartus išaugo smurto atvejų skaičius šeimose, 10 kartų išaugo skyrybų skaičius, 15 kartų išaugo 

antidepresantų pardavimai.  

B) Sprendimas paskirstant ir skaidant srautus. Mažiau būriavimosi prekybos centruose ir parduotuvėse Kultūrinėse veiklose yra didesnė žmonių judėjimo kontrolė 

laikantis visų saugos reikalavimų, kurie neturėtų būti kiti nei tie, kurie taikomi prekybos ir paslaugų vietoms. 

C) Pagalba švietimui, pagalba tėvams. Integruodami kultūros edukacijos ir švietimo veiklas, padedame pedagogams praplėsti ugdymo procesą, maksimizuoti jo kokybę, 

užtikrinti vaikų ir jaunuolių užimtumą bei socializaciją, sumažinti krūvį į darbus vis aktyviau grįžtantiems tėvams ir pedagogams. Turime pripažinti, kad virtualus turinys 

moksleivius vargina, pastebėtas sulėtėjęs žinių įsisavinimas, prastėja saviraiškos ir komunikacijos įgūdžiai, o mokytojai, kartu su tėvais, patiria itin didelius krūvius ir 

spaudimą;  

D) Sprendimas atskirtį patiriančių gyventojų grupių įtraukimui. Išskirtinę atskirtį karantino metu patiria gausios įvairaus amžiaus regos, klausos, judėjimo ir kitas 

negales turinčios gyventojų grupės, mažėja jų savarankiškumas. Todėl svarbu gyvus renginius pradėti vykdyti kuo anksčiau su bendruomenių, kurios kultūros 

organizacijose lankėsi iki karantino, atstovais. Kultūros organizacijos pasižymi ypatingu lankstumu, todėl didesnę dalį savo veiklų yra pasiruošusios padaryti prieinamas 

įvairioms auditorijoms. Pavyzdžiui - edukacijas kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų, neregių ir silpnaregių ir kt. grupėms, su kuriomis vykdyti veiklas tik nuotoliu - ypač sudėtinga 

(dėl vertimo, sensorikos ir kt. ypatumų); 

E) Pagalba šalies kūrėjams ir veiklos tęstinumui. Kultūros ir meno turinys - tai nuolatinių repeticijų, nepertraukiamo praktikavimo, reguliaraus viešo repertuaro 

pristatymo rezultatas. Užsitęsus karantino ribojimams, prarandami kūrėjų įgūdžiai. Dėl fizinių ribojimų mažėjant turinio prieinamumo galimybėms, taip pat tampa sunku 

išlaikyti auditorijas, jos menksta, kultūros įstaigų ir renginių lankomo įprotis nyksta. Uždelsus - ilgiau truks iš naujo suformuoti ar grąžinti auditorijos įprotį dalyvauti 

kultūriniuose renginiuose, o kai kuriais atvejais ir veiklose. 

https://www.internationaldisabilityalliance.org/sites/default/files/disability_rights_during_the_pandemic_report_web_pdf_1.pdf
https://www.internationaldisabilityalliance.org/sites/default/files/disability_rights_during_the_pandemic_report_web_pdf_1.pdf
https://www.internationaldisabilityalliance.org/sites/default/files/disability_rights_during_the_pandemic_report_web_pdf_1.pdf
https://www.internationaldisabilityalliance.org/sites/default/files/disability_rights_during_the_pandemic_report_web_pdf_1.pdf
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Pažymėtina, kad įvairi kultūrinė veikla yra leidžiama  (t.y. nebuvo draudžiama visai arba buvo apribota trumpą laiką) Suomijoje, Švedijoje, Norvegijoje, 

Islandijoje, Ispanijoje, Naujojoje Zelandijoje, Australijoje, JAV, Pietų Korėjoje, Japonijoje, Kinijoje ir kitose valstybėse, kurių vis daugėja.  

KAIP MES PASIRUOŠĘ? 

Plataus spektro kultūros veiklos yra vienos SAUGIAUSIŲ dėl: 

- srautų ribojimo ir paskirstymo, kurį užtikrina registracija (patekimas į renginius - tik registruotiems ir dalyvavimo patvirtinimą turintiems asmenims); 

- asmenų atsekamumo (renginiuose dalyvaujama tik su bilietais, pirkėjų duomenis kaupia tam teisę turinčios bilietų platinimo platformos); 

- apsaugos ir dezinfekcijos galimybių (jas užtikrina moderni aparatūra, pilnas apsauginių priemonių paketas, ventiliacija).   

Didžioji dauguma kultūros įstaigų šiandien yra modernios arba su atnaujinta infrastruktūra, turinčios pakankamas sąlygas užtikrinti darbuotojų ir lankytojų saugumą 

ventiliuojant, dezinfekuojant, valdant srautus ar vėdinant patalpas.  

Priemonės jau buvo įgyvendintos ir išbandytos kaip veiksmingos karantino 2020 m. metų pavasarį-vasarą metu. Atkreipiame dėmesį, kad nuo pirmos bangos 

karantino Lietuvoje buvo surengta per 2000 kontroliuojamų kultūros renginių, kuriuose nebuvo užfiksuota nei vieno COVID-19 protrūkio atvejo. Taikant 

atlaisvinimo priemones, kultūros renginiai buvo organizuoti atsakingai ir laikantis visų būtinų sąlygų, reikalingų užtikrinti žmonių saugumą nuo koronaviruso 

infekcijos plitimo.  

BILIETAI Į RENGINIUS / REGISTRACIJA: 

● registracija į renginius vykdoma pagal Nacionalinio visuomenės sveikatos centro paruoštą registracijos standartą, kad būtų užtikrintas visiškas 

renginyje apsilankiusių žiūrovų atsekamumas; 

● bilietai į renginius (mokami ir nemokami) perkami internetu, užsakomi telefonu ar įsigyjami kasose, siekiant išvengti būriavimosi eilėse; 

● bilietų platintojai kaupia informaciją apie žiūrovus. Tai duomenys, kuriuos, esant poreikiui būtų galima pateikti Nacionaliniam visuomenės 

sveikatos centrui ar kitoms atsakingoms institucijoms; 

● bilietų tikrinimas, esant poreikiui, gali būti vykdomas lauke; 

● patalpose prie kasų, prieangiuose ir kitur, kur gali būriuotis žmonės pažymimi privalomi atstumai tarp eilėje stovinčių lankytojų. Lankomo objekto 

darbuotojai užtikrina, kad lankytojai laikytųsi šio ir kitų reikalavimų. 

ŽIŪROVŲ SAUGUMAS KONTROLIUOJAMOJE APLINKOJE: 

Vidaus erdvės 

● žiūrovų salėse yra net keletas išėjimų, todėl yra užtikrinamas maksimalus saugumas. Valdant vidinius srautus yra 2, 4 ir daugiau įėjimų ir 

išėjimų į pastatus; 
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● prie įėjimo į pastatą ir pastate pateikiama informacija lankytojams apie asmens higienos laikymosi būtinybę (rankų higiena, kosėjimo, 

čiaudėjimo etiketas ir kt.); 

● renginių vietose užtikrinama, kad į renginius būtų įleidžiami tik apsaugines kaukes arba apsaugines veido priemones dėvintys lankytojai; 

● renginių vietose sudaromos galimybės tinkamai lankytojų rankų higienai ir (ar) dezinfekcijai. Prie įėjimo, salių, gerai matomoje vietoje 

pakabintos/pastatytos lankytojų rankų dezinfekcijai skirtos priemonės (dezinfekcinis skystis); 

● atvykti į renginius žiūrovai turi ne didesnėmis nei 2 asmenų grupėmis, išskyrus artimuosius, giminaičius, įtėvius, įvaikius, globėjus ir rūpintojus 

iš to paties namų ūkio; 

● žiūrovai į pastatą įleidžiami ne anksčiau negu 15-30 min. iki renginio; 

● fojė žiūrovai laikosi saugaus atstumo, nesibūriuoja, tai užtikrinti padeda žiūrovus aptarnaujantis personalas; 

● žiūrovai į salę pradedami leisti ne anksčiau negu 5-10 min (atsižvelgiant į salės dydį) iki renginio pradžios; 

● renginiui pasibaigus, žiūrovus aptarnaujantis personalas užtikrina, kad žiūrovai kino, teatro salę, renginio vietą paliktų nustatyta tvarka -  pirma, 

išeina pirmoje eilėje sėdėję žiūrovai, jiems išėjus, antroje eilėje sėdėję ir t.t.; 

● po kiekvieno renginio salė ir jos prieigos dezinfekuojamos, patalpos išvėdinamos; 

Lauko erdvės renginiams taikomi saugumo, atstumų, srautų valdymo ir dezinfekcijos reikalavimai. Pradžioje rekomenduojama organizuoti tik 

sėdimus renginius. 

 

DARBUOTOJŲ SAUGUMAS: 

 

● reguliarus, masinis ir nemokamas darbuotojų testavimas PGR testais; 

● užtikrinama, kad dirbtų tik darbuotojai, neturintys viršutinių kvėpavimo takų ligų, ūmių žarnyno infekcijų ir kt. susirgimų požymių (pvz., sloga, 

kosulys, čiaudulys, pasunkėjęs kvėpavimas, viduriavimas, vėmimas ir pan.), darbuotojų sveikata nuolat stebima, registruojama žurnale; 

● atvykus į darbą matuojama darbuotojų kūno temperatūra, registruojama žurnale. 

 

Pilna darbo diena, darbuotojai dirba pamainomis, dalis darbuotojų, nuotoliniu būdu. Negalintys repetuoti kūrėjai bei dirbti techniniai darbuotojai 

toliau lieka prastovoje ar dalinėje prastovoje. 

 

KO MES SIEKIAME? 

Atkurti - paleisti iš naujo - subalansuoti  

A) Nuoseklaus atvėrimo ir detalios tvarkos. 

Šiuo metu Vyriausybės nustatyta karantino atlaisvinimo strategija, kurioje numatyti planai A, B, C, D iš esmės apriboja mažų ir vidutinių kultūros organizacijų veiklą 

pagal numatytą plotą, tenkantį vienam asmeniui iki tol, kol nebus pasiektas scenarijus A. Tai reiškia, kad organizacijos (kurių patalpos - 100-300 kv. m.) ir jų 

darbuotojai, kartu šių juridinių asmenų samdomi individualūs menininkai ir kiti paslaugų teikėjai yra ilgalaikėse prastovose bei negali užtikrinti savo darbo tęstinumo. 

Manome, jog būtent todėl svarbu numatyti aiškią ir detalią tvarką, kurios reikėtų laikytis veikti norintiems muziejams, teatrams ir kt. kultūros organizacijoms bei palikti 

teisę joms pačioms apsispręsti dėl darbo įsivertinant galimybes užtikrinti nepriekaištingus COVID-19 saugumo reikalavimus pagal žemiau siūlomą tvarką. Dėl savo 
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veiklos specifikos kultūros organizacijos siekia diskrecijos spręsti, ar priimti lankytojus, atnaujinti veiklą ar ne, atsižvelgiant į savo galimybes, personalo išteklius ir 

pasiruošimą. 

 

B) Nemokamo visam kultūros sektoriui PGR testavimo ir savalaikio vakcinavimo. 

Siekiant saugiai atverti kultūrinius renginius visuomenei, būtina užtikrinti nemokamą viso kultūros sektoriaus testavimą. Siūlome kultūros darbuotojus prioritetine 

tvarka traukti į skiepijimo sąrašus. Prašome testavimo ir skiepijimo prioritetą vienodai teikti tiek ministerijų, tiek savivaldybių įstaigoms, tiek NVO organizacijoms ir 

jų darbuotojams, o taip pat meno kūrėjo statusą ar paslaugų teikimo/autorines sutartis su kultūrs organizacijomis turintiems asmenims. Kultūros organizacijoms 

stokojant lėšų veiklai, svarbu užtikrinti nepertraukiamą organizacijų (t.y., jų darbuotojų) funkcionavimą, nes mažoms ir vidutinėms organizacijoms net ir kelių 

darbuotojų liga žymiai sutrikdo veiklą, tenka perskirstyti darbuotojų krūvius, paslaugų teikimas yra sutrikdomas. Siūlome pasiremti gerąją Švietimo ir mokslo 

ministerijos patirtimi tiek paties proceso skandžiam išpildymui, tiek komunikacijai.   

Dėl savitos veiklos specifikos galimybės dirbti karantino metu gali būti nevienodos, Lietuvoje yra kultūros įstaigų, kurių darbuotojai priklauso rizikos amžiaus grupei, 

tad būtina tęsti jų vakcinaciją bei nepertraukiamą ir užtikrintą viso kultūros sektoriaus darbuotojų testavimą iki pilno sektoriaus vakcinavimo ir atvėrimo. 

C) Vieningos viešos komunikacijos. 

Mus vienija siekis - sustiprinti autoritetingų institucijų komunikaciją, ją konsoliduoti ir padaryti prieinamą platesnėms auditorijoms. LRKM puslapyje ir žiniasklaidoje 

būtina teikti reguliarius ir konkrečius išaiškinimus (viešų skelbimų ir viešų konsultacijų forma) dėl organizacijose vykdomų saugumo užtikrinimo veiksmų, testavimo, 

vakcinacijos, galimų paslaugų gavėjų teisių ir atsakomybių, lankantis renginiuose ir kt. Taip pat rūpintis moksliškai pagrįstos informacijos sklaida apie užsikrėtimo 

galimybes, kitų valstybių praktikas dalyvaujant kultūros veiklose (kurios iš esmės indikuoja, kad kultūros veiklos yra saugios).  

Atsižvelgiant į gerėjančias epidemiologinės situacijos tendencijas bei paskelbtą COVID-19 vakcinacijos planą, besiformuojantį visuomenės imunitetą bei 

tarptautinę praktiką, siūlome peržiūrėti ir atitinkamai koreguoti renginių atlaisvinimo planą ir lygiagrečiai taikyti kitas priemones, skirtas kultūros renginių 

ir veiklų industrijai palaikyti. Visi pasiūlymai parengti remiantis 2020 m. pavasario karantino praktika bei atnaujinti pagal ES bendras rekomendacijas 

kultūros sektoriui bei užsienio šalių gerąja praktika. PRAŠOME leisti organizuoti kultūros, renginių ir kitas veiklas žemiau nurodytomis sąlygomis, kurias 

įsipareigojame užtikrinti:  

 

Etapas Rodikliai 

> Atvejai / 100 tūkst. gyv. 

> Teigiamų testų dalis 

> Turėtų būti vertinamas 

vakcinavimo procentas 

> Atsižvelgiama į kiekvienos 

savivaldybės rodiklius 

Veiklos Erdvės dydžio, žmonių skaičiaus ir atstumo tarp žmonių reikalavimai * 
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Startas 

2021 03 15 

300-250 atvejų/ 100 tūkst. 

gyv. 

Teigiamų testų dalis 4-10% 

MUZIEJAI, BIBLIOTEKOS,  

ARCHYVAI 

 

KULTŪROS CENTRAI IR JŲ PARODŲ 

SALĖS, PARODINĖS ERDVĖS 

Reguliuojamas lankytojų skaičius per valandą ir 20 kv. m. 1 asmeniui.  

 I 

2021 04 01 
250-200  atvejų; 

Teigiamų testų dalis 4-10% 

PROFESIONALAUS IR MĖGĖJŲ 

MENO KOLEKTYVŲ VEIKLA 

IŠSKYRUS EDUKACINIUS 

UŽSIĖMIMUS 

 

KAMERINIAI RENGINIAI 

(Scenos menų, vizualaus meno, kitos 

kultūros ir kūrybinių industrijų veiklos) 

 

 

 

Kolektyvų veikla: patalpos, kuriose 1 asmeniui tenka ne mažiau 20 kv. m. 

Atstumai tarp žmonių patalpoje - 2 m. 

Patalpos vėdinimas kas 60 min. 

 

Kameriniai renginiai: viduje - iki 150 (1/3 sėdimos vietos); 30% užpildymas 

 

ALTERNATYVA 1:  Tie patys reikalavimai kurie taikomi prekybos ir paslaugų 

vietoms. 

ALTERNATYVA 2: tie patys reikalavimai, kurie taikomi muziejų ir bibliotekų bei 

konferencijų erdvėms.  

ALTERNATYVA 2: tie patys reikalavimai, kurie taikomi grupinių sporto šakų 

veikloms. 

II 

2021 04 15 
250-200 atvejų; 

4-10% 

PROFESIONALAUS IR MĖGĖJŲ 

MENO KOLEKTYVŲ VEIKLA,  

EDUKACINIAI UŽSIĖMIMAI 

 

RENGINIAI LAUKE IR VIDUJE 

 

Patalpos, kuriose 1 asmeniui tenka ne mažiau nei 10 kv.m.  

 

RENGINIAI LAUKE IR VIDUJE TIK SĖDIMI. 

Lauke - 500 sėdimų vietų 

 

Viduje -  iki 250 (⅓  sėdimos vietos)   

30% užpildymas 

III 

2021 05 01 
200-150 atvejų; 

4-10% 

RENGINIAI LAUKE IR VIDUJE 

 

 

 

Lauke - iki 1000 sėdimų vietų 

 

Viduje - iki 500 (½ vietų).  

50% užpildymas (1 iš 2 vietų)  

IV 

2021 05 15 
200-150 atvejų; 

4-10% 

RENGINIAI LAUKE IR VIDUJE 
 

Lauke - iki 2000 sėdimų vietų 

 

Viduje iki 1000  (½ vietų)   

50% užpildymas (1 iš 2 vietų) 

V 

2021 06 01 
150-100 atvejų; 

4-10% 

RENGINIAI LAUKE IR VIDUJE 

 

Lauke - 3000 sėdimų vietų 

 

Viduje - 1000  (½  vietų)  

50 % užpildymas  
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1 iš 2 vietų (jei sujungtos kėdės) arba  0.6-1 m. atstumas tarp kėdžių 

VI 

2021 07 01 
100-50 atvejų; 

<4% 

RENGINIAI 

 

Lauke - 50 % užpildymas (neribojant žmonių skaičiaus) 
Viduje - 50 % užpildymas (neribojant žmonių skaičiaus) 

VII 

2021 08 01 
50-25 atvejų; 

<4% 

Pilnai veikiančios kultūros įstaigos. Pilnas atsidarymas be ribojimų 

 
* Visais atvejais naudojamos įprastos saugumo priemonės: kaukės/respiratoriai/skydeliai, rankų dezinfekavimo priemonės, lankytojų/žiūrovų registracija. 

 

PASAULINĖS PRAKTIKOS PAVYZDŽIAI KULTŪROS IR KURYBINIO SEKTORIAUS PALAIKYMUI 

Naudingos nuorodos 

 

Tarptautinėje praktikoje lygiagrečiai taikomos priemonės kultūros ir meno renginių industrijos palaikymui   

Priemonė  Šalis/nuoroda į šaltinį  Trumpas patirties aprašymas 

1.Renginių  atšaukimo  

garantiniai fondai 

Vokietija  
https://www.iq-mag.net/2021/01/jens michow-germany-
event-cancellation fund/#.YB2PbGOxV0u 

Vokietijos renginių atšaukimo garantinis  fondas - 2,5 mlrd. eur, Austrija, Šveicarija,  Nyderlandai 
- 300 mln. eur 

Nyderlandai  
https://www.iq-mag.net/2021/01/dutch government-300m-
event-cancellation fund/%20-  

%20.YB2PxGOxV0t#.YCGUIGVR1rQ 

Nyderlandų renginių atšaukimo garantinis  fondas - 300 mln. Eur. 

Norvegija  
https://www.iq-mag.net/2021/02/norway-350- million-festival-
cancellation-pot/%20- %20.YCFuRWVR1rR#.YCGUe2VR1rQ 

Draudimo fondas - Norvegijos vyriausybė skiria 350 mln. NOK (34 mln. EUR) lėšų festivalių 
atšaukimo draudimo fondui,  leisdama organizatoriams planuoti artėjančius vasaros renginius be 
finansinės rizikos, kurią  gali sukelti „Covid“ protrūkis. 
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2. 5 proc. PVM tarifo 
taikymas spartesniam 
KKI sektoriaus 
atsigavimui 

Šiuo metu diferencijuotas PVM tarifas kultūros paslaugoms ir 

produktams taikomas:  - Jungtinėje Karalystėje 5 proc. PVM 

(GOV.UK, https://www.gov.uk/guidance/vat-on-admission-

charges-to-attractions),  

-Austrijoje - 5 proc. PVM (Global VAT Compliance,  

https://www.globalvatcompliance.com/austria-2021-vat-update/,  

-Vengrijoje, Rumunijoje - 5 proc PVM,  Liuksemburge - 3 

proc, Prancūzijoje - 2,1 proc.  Latvijoje - 0 PVM tarifas 

kultūros renginiams, Europos komisija, 

https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/resources/

documents/taxation/vat/how_vat_works/rates/vat_rates_en.pdf.  

Iki 2009 m. 5 proc. PVM tarifas buvo taikomas ir Lietuvoje.  Šiuo 

metu Lietuvoje taikomas 5 proc. PVM periodiniams leidiniams. 

Diferencijuotas PVM tarifas taikomas, siekiant palengvinti labiausiai nukentėjusių sektorių 
atsigavimą,  EBPO, Europos komisija pripažino KKI sektorių kaip vieną labiausiai 
nukentėjusių nuo pandemijos ir suvaržymo priemonių, todėl turi būti skiriamas ypatingas 
dėmesys šio sektoriaus atsigavimui taikant specialias ekonomines priemones. 

3.Skiepų paso  sistema Šveicarija ir Danija  
https://www.iq-mag.net/2021/02/european markets-seek-clarity-
festival  

season/#.YB1_C2OxV0u 

Aiškios renginių strategijos 2021 m. vasarai parengimas, atsižvelgiant į vakcinacijos planą, greitų 
testavimų naudojimo išplėtimą, skiepų  pasų įvedimą ir renginių atšaukimo garantinį  draudimą 
padengiant 100 proc. patirtų  nuostolių.  

Lenkija, Danija, Šveicarija  
https://www.iq-mag.net/2021/01/vaccine passports-gain-
traction  

europe/#.YB2HumOxV0u 

Ribojimų kriterijus - vakcinacijos. Skiepų  pasai / kiekvienas vakcinuotas gauna  elektroninį QR 
kodą (vietoj skiepų paso).  Skiepų pasai jau taikomi tarptautiniams  skrydžiams. 

Izraelis  
https://www.jpost.com/israel-news/knesset law-committee-
discusses-details-of-green passport-plan-654212 

Naudojamas “Žaliasis pasas” / mobilioji  aplikacija, kuri leis tiems, kurie gavo dvi  koronaviruso 
vakcinos dozes be apribojimų  dalyvauti kultūros ir sporto renginiuose. 

Lenkija  
https://www.iq-mag.net/2021/01/vaccine passports-gain-
traction  

europe/#.YB2Rw2OxV0v 

Skiepų pasų taikymas kultūros sektoriuje 

https://www.gov.uk/guidance/vat-on-admission-charges-to-attractions
https://www.gov.uk/guidance/vat-on-admission-charges-to-attractions
https://www.gov.uk/guidance/vat-on-admission-charges-to-attractions
https://www.globalvatcompliance.com/austria-2021-vat-update/
https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/resources/documents/taxation/vat/how_vat_works/rates/vat_rates_en.pdf
https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/resources/documents/taxation/vat/how_vat_works/rates/vat_rates_en.pdf
https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/resources/documents/taxation/vat/how_vat_works/rates/vat_rates_en.pdf
https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/resources/documents/taxation/vat/how_vat_works/rates/vat_rates_en.pdf
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4.Greitieji  testai, 

platesnis testavimas 

Europos komisija  
https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/pr 
eparedness_response/docs/ev_20201207_sr_e n.pdf 
 
 

Greitieji antigenų testai, tarptautiniai vakcinacijos sertifikatai 

Albanija  
https://www.iq-mag.net/2020/12/albanian gov-approves-rapid-
testing-for-unum 2021/#.YB2PUWOxV0u 

Greitieji testai. 

5.Aiški  renginių 

organizavimo  tvarka 

atsižvelgiant į  

kintančią  COVID-19 

situaciją 

JAV (atskirai visoms 50 valstijų)  

https://eu.usatoday.com/storytelling/coronavirus-reopening-america-

map/ 

Atsižvelgiant į konkrečios JAV valstijos  epidemiologinę situacija leidžiami renginiai  daugumoje 
JAV valstijų su aiškiomis taisyklėmis  ir srautų apribojimais. 

6.Muziejų atvėrimo 

pavyzdžiai 

Ispanijos kultūros ministerijos dokumentas muziejams: 

https://www.culturalpolicies.net/wp-

content/uploads/2020/08/Planning-measures-for-reopening-state-

museums_EN.pdf 

 

Airijos dokumentas muziejams: 

https://irishmuseums.org/uploads/downloads/IMA-Museums-and-the-

Road-to-Resilient-Recovery-in-Ireland.pdf 

 

 
 

 

 

https://www.culturalpolicies.net/wp-content/uploads/2020/08/Planning-measures-for-reopening-state-museums_EN.pdf
https://www.culturalpolicies.net/wp-content/uploads/2020/08/Planning-measures-for-reopening-state-museums_EN.pdf
https://www.culturalpolicies.net/wp-content/uploads/2020/08/Planning-measures-for-reopening-state-museums_EN.pdf
https://irishmuseums.org/uploads/downloads/IMA-Museums-and-the-Road-to-Resilient-Recovery-in-Ireland.pdf
https://irishmuseums.org/uploads/downloads/IMA-Museums-and-the-Road-to-Resilient-Recovery-in-Ireland.pdf
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