
Kaip galioja Galimybių pasas? 

 
Pasiskiepijus 

 „Comirnaty“ arba „Spikevax“ vakcina – praėjus 1 sav. po antrosios vakcinos dozės suleidimo; 

 „COVID-19 Vaccine Janssen“ vakcina – praėjus 2 sav. po vienintelės vakcinos dozės suleidimo; 

 „Vaxzevria“ vakcina – praėjus 4 sav., bet ne daugiau kaip 13 savaičių nuo pirmosios dozės suleidimo 

ir iš karto po antrosios vakcinos dozės; 

 Persirgus COVID-19 liga – praėjus 2 sav. po bet kurios vienos vakcinos dozės. 

 Persirgus 

 Persirgus COVID-19 – praėjus ne daugiau nei 210 d. nuo teigiamo COVID-19 testo rezultato. 

 Arba turint teigiamą COVID-19 IgG antikūnų kiekybinio ar pusiau kiekybinio serologinio 

imunologinio tyrimo rezultatą – praėjus ne daugiau nei 60 dienų (mobiliuosiuose punktuose atliekami 

greitieji serologiniai testai Galimybių pasui nėra tinkami). 

  
 Atlikus testą 

 Turint neigiamą mokamo SARS-CoV-2 PGR tyrimo arba mokamo antigeno testo rezultatą – abu 

galioja 48 val. nuo ėminio paėmimo momento. 

 

o Svarbu: mobiliuosiuose punktuose atliekami greitieji serologiniai testai Galimybių pasui nėra 

tinkami. 

 asmuo, kuriam atlikus mokamą COVID-19 tyrimą gautas neigiamas rezultatas, – ne anksčiau nei 

prieš 48 valandas (skaičiuojant nuo ėminio paėmimo momento) atlikus SARS-CoV-2 PGR tyrimą 

arba antigeno testą; 

 yra vaikas iki 16 metų. 

 

Kaip Galimybių pasą gauti tiems Lietuvos gyventojams, kurie neturi galimybių prisijungti per 

e.valdžios vartus? 

 Žmonės, nesinaudojantys elektronine bankininkyste ar neturintys elektroninės prieigos, popierinį 

paso variantą gali gauti Registrų centro teritoriniuose padaliniuose, „Sodros“ 

padaliniuose, Lietuvos pašto skyriuose ir vaistinėse, kurios savanoriškai nuspręs teikti šią 

paslaugą. 

 Taip pat pagal šiuo metu Sveikatos apsaugos ministro patvirtintas taisyk les, asmenys vietoj 

Galimybių paso gali naudoti vieną iš medicininių dokumentų iš e.sveikatos sistemos: ES skaitmeninį 

Covid sertifikatą, vakcinacijos išrašą, dokumentą, įrodantį, kad persirgta COVID-19 liga, ar 

neigiamo testo rezultato išrašą. Šiuos dokumentus, negalintiems prisijungti patiems, gali išduoti jų 

sveikatos priežiūros įstaiga. 

 

Ar ES Skaitmeninį COVID pažymėjimą galima naudoti kaip alternatyvą Galimybių pasui? 

 Taip, ES Skaitmeninį COVID pažymėjimą galima naudoti kaip alternatyvą Galimybių pasu i. 

 Taip pat asmenys vietoj Galimybių paso gali naudoti vieną iš medicininių dokumentų iš e.sveikatos 

sistemos: vakcinacijos išrašą, dokumentą, įrodantį, kad persirgta COVID-19 liga, ar neigiamo testo 

rezultato išrašą. Šiuos dokumentus, negalintiems prisijungti patiems, gali išduoti jų sveikatos 

priežiūros įstaiga. 

 

Kaip greitai galiu turėti Galimybių pasą pasidaręs testą ir gavęs neigiamą atsakymą? 

https://www.registrucentras.lt/p/1420
https://www.sodra.lt/lt/naujienos/galimybiu-pasa-galima-atsiimti-ir-sodroje-butina-isankstine-registracija
https://www.sodra.lt/lt/naujienos/galimybiu-pasa-galima-atsiimti-ir-sodroje-butina-isankstine-registracija
https://www.post.lt/lt/apie-mus/naujienos/galimybiu-pasas-jau-ir-lietuvos-pasto-skyriuose


Nuo rugsėjo 13 d. Galimybių pasą galima gauti atlikus mokamą PGR tyrimą ar mokamą antigeno 

testą, kurie galioja 48 val. Mobiliuose punktuose nebus galimybės atlikti mokamo tyrimo.   

 

Nemokamą PGR tyrimą mobiliuose punktuose galės atlikti tik:   
 asmenys, kuriems šeimos gydytojas arba alergologas e. sveikatoje pažymės kodu alergiją vienai iš 

vakcinos sudedamųjų dalių;  

 nėščiosios, kurioms reikės pateikti mobiliame punkte nėščiosios kortelę.   

Tokiems asmenims testuotis, norint gauti Galimybių pasą, bus būtina, bet PGR tyrimas bus 

nemokamas ir atliekamas mobiliuose punktuose.   

Tyrimui registruotis reikės kaip ir anksčiau per www.1808.lt arba telefonu 1808.   

Kaip greitai galiu turėti Galimybių pasą pasidaręs testą ir gavęs neigiamą atsakymą? 
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testą, kurie galioja 48 val. Mobiliuose punktuose nebus galimybės atlikti mokamo tyrimo.   

 

 

Ar darbovietei gautas neigiamas PGR testo rezultatas gali būti naudojamas ir Galimybių pasui ir 

atvirkščiai? 

Pagal šiuo metu galiojančias taisykles Galimybių pasas generuojamas tik mokamų PGR tyrimų (su 

neigiamu rezultatu) pagrindu. Išskyrus tuos atvejus, kai yra alergija arba imunizacija, neatlikta dėl 

kontraindikacijų. Tai neužkerta kelio asmenims darytis nemokamų PGR testų ar greitųjų antigenų 

testų, jų rezultatus galima matyti E. sveikatos sistemoje, tačiau jų pagrindu Galimybių pasas nėra 

formuojamas. 

 

Kaip patikrinti dokumentus, kurie neturi skanuojamų kodų? 

Vizualiai. 
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