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INFORMACIJA LITEXPO LANKYTOJAMS 

ĮĖJIMAS TIK SU GALIMYBIŲ PASAIS 

 

✓ GALIMYBIŲ PASĄ GALIMA GAUTI: 

kai asmuo yra pasiskiepijęs viena iš šių COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) 

vakcinų:  

• praėjus vienai savaitei nuo „Comirnaty“ ar „Spikevax“ vakcinos antrosios dozės 

suleidimo pagal skiepijimo schemą; 

• praėjus 2 savaitėms nuo „COVID-19 Vaccine Janssen“ vakcinos dozės suleidimo; 

• praėjus 4 savaitėms, bet ne daugiau kaip 13 savaičių nuo pirmos „Vaxzevria“ vakcinos 

dozės suleidimo; 

• po antros „Vaxzevria“ vakcinos dozės suleidimo pagal skiepijimo schemą; 

• praėjus 2 savaitėms nuo „Comirnaty“, „Spikevax“, ar „Vaxzevria“ vakcinos vienos 

dozės suleidimo asmeniui, kuris persirgo COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) ir 

diagnozė buvo patvirtinta remiantis teigiamu SARS-CoV-2 PGR tyrimo rezultatu; 

• praėjus vienai savaitei nuo „Comirnaty“ ar „Vaxzevria“ vakcinos antrosios dozės 

suleidimo, jei pirmajai skiepo dozei buvo naudojama „Vaxzevria“ vakcina, o antrajai 

– „Comirnaty“ vakcina arba atvirkščiai; 

kai asmuo persirgo COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) ir: 

• diagnozė buvo patvirtinta remiantis teigiamu SARS-CoV-2 PGR tyrimo ar antigeno 

testo rezultatu, o nuo teigiamo tyrimo rezultato praėjo ne daugiau kaip 210 dienų (bet 

ne anksčiau, nei asmeniui baigėsi paskirtos izoliacijos terminas) arba 

• asmuo prieš mažiau nei 60 dienų yra gavęs teigiamą (kai nustatomi anti-S, anti-S1 

arba anti-RBD IgG antikūnai prieš SARS-CoV-2) kiekybinio ar pusiau kiekybinio 

serologinio imunologinio tyrimo atsakymą, išskyrus atvejus, kai serologinis tyrimas 

atliekamas po skiepijimo COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcina 

(įsigaliojo nuo rugpjūčio 16 d.); 

 kai asmuo atliko COVID-19 tyrimą ir yra gautas neigiamas rezultatas: 
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ne anksčiau nei prieš 48 valandas (skaičiuojant nuo ėminio paėmimo momento) atlikus 

SARS-CoV-2 PGR tyrimą arba greitąjį SARS-CoV-2 antigeno testą COVID-19 ligai 

(koronaviruso infekcijai) nustatyti; 

yra vaikas iki 16 metų. Vaikams iki 16 m. Galimybių paso nereikia. Pakanka parodyti 

dokumentą, patvirtinantį vaiko amžių.  

 

✓ COVID-19 TESTAI 

 

 

 

PGR testas Serologinis antikūnų testas 

• Geba aptikti viruso genetinę medžiagą. 

• Informatyviausias, kai atliekamas ankstyvame infekcijos etape, pirmąją savaitę. 

• Testas taikomas asmenims, turintiems Covid-19 simptomų, taip pat rizikos grupės žmonėms, 

turintiems artimą kontaktą su infekuotais asmenimis. 

• Rezultato laukimas trunka 1-2 dienas ar net ilgiau. 

• Testas vertinamas kaip itin tikslus, tačiau gali pasitaikyti ir „false positive“ ar „negative“ 

atsakymų. Liga diagnozuojama ne pagal vieną rodiklį ar testą, tačiau testai padeda patvirtinti ar 

atmesti ligos diagnostiką. 

• Tyrimo atsakymas vidutiniškai gaunamas per 24 val.  

• Tiria imuninį atsaką į virusą kiekybiškai – kiek ir kokių antikūnų yra kraujyje. 

• Atliekamas kraujo ėminys iš venos. 

• Atsakymas gaunamas tos pačios dienos vakare. 

• Geriausia šį testą atlikti antrąją/trečiąją infekcijos savaitę, nes tada aktyvinamas imuninis atsakas 

į virusą. Taip pat persirgus, norint žinoti koks antikūnų kiekis susidaręs organizme ir ar 

pakankamas imunitetas. 

• Testas gana pigus ir operatyvus. Reikiamą įrangą turi daugelis gydymo įstaigų ir laboratorijų. 

• Net persirgus Covid-19 ir turint antikūnų nereiškia, kad negresia pakartotinio užsikrėtimo rizika. 

Tai lemia tyrimu patvirtinta skaitinė reikšmė, kiek antikūnų susiformavo. 
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• KAINA: apie 75 EUR • KAINA: 20 EUR 

 

Antigeno Covid-19 testas Greitasis antikūnų testas 

• Šio testo funkcija – koronavirusinės infekcijos diagnostika arba diagnozės paneigimas. 

• Covid-19 virusą sudaro daugybė baltymų, vadinamų antigenais.  

• Antigeno Covid-19 testas labai dažnai atliekamas siekiant patvirtinti simptominių pacientų 

diagnozę, kai reikia skubiai išsiaiškinti, dėl ko pakilo temperatūra ir atsirado kiti negalavimo 

požymiai – ar eilinis peršalimas, ar užsikrėtimas koronavirusine infekcija. 

• Procedūra atliekama slaugytojo ar LOR gydytojo. Leidžia greitai sužinoti, ar nėra užsikrėtimų 

didesniame kolektyve. 

• Tyrimo atsakymas vidutiniškai gaunamas per 15–30 minučių. 

• KAINA: apie 30EUR 

 

 

Serologinis antikūnų testas 

• Serologiniai COVID-19 IgG kraujo tyrimai naudojami viruso (SARS-CoV-2) antikūnams 

nustatyti po vakcinacijos arba parodo ar asmuo yra persirgęs koronavirusu. 

• Geba aptikti viruso genetinę medžiagą. 

• Imamas tamponėliu iš paciento nosiaryklės. 

• Informatyviausias, kai atliekamas ankstyvame infekcijos etape, pirmąją savaitę. 

• Testas taikomas asmenims, turintiems Covid-19 simptomų, taip pat rizikos grupės žmonėms, 

turintiems artimą kontaktą su infekuotais asmenimis. 

• Testas vertinamas kaip itin tikslus, tačiau gali pasitaikyti ir „false positive“ ar „negative“ 

atsakymų. Liga diagnozuojama ne pagal vieną rodiklį ar testą, tačiau testai padeda patvirtinti ar 

atmesti ligos diagnostiką. 

• Rezultato laukimas trunka 1-2 dienas ar net ilgiau. 

• KAINA: apie 30 EUR 

• Tiria imuninį atsaką į virusą kiekybiškai – kiek ir kokių antikūnų yra kraujyje. 

• Atliekamas kraujo ėminys iš venos. 

• Atsakymas gaunamas tos pačios dienos vakare. 

• Geriausia šį testą atlikti antrąją/trečiąją infekcijos savaitę, nes tada aktyvinamas imuninis atsakas 

į virusą. Taip pat persirgus, norint žinoti koks antikūnų kiekis susidaręs organizme ir ar 

pakankamas imunitetas. 

• Testas gana pigus ir operatyvus. Reikiamą įrangą turi daugelis gydymo įstaigų ir laboratorijų. 

• Net persirgus Covid-19 ir turint antikūnų nereiškia, kad negresia pakartotinio užsikrėtimo rizika. 

Tai lemia tyrimu patvirtinta skaitinė reikšmė, kiek antikūnų susiformavo. 

• KAINA: 20 EUR 

 

✓ Kaip bus skaičiuojamas COVID-19 testo galiojimas: ar nuo testo atlikimo ar nuo gauto 

atsakymo laiko? 

 

Galimybių pasas galioja 48 valandas (skaičiuojant nuo ėminio paėmimo momento) atlikus 

SARS-CoV-2 PGR tyrimą ar antigeno testą ir gavus neigiamą atsakymą. Atlikti tyrimą galima 

tik PRIVAČIOSE gydymo įstaigose ir laboratorijose, paslauga mokama. Mobiliuose 

punktuose nėra 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;  
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• 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.    

 

✓ 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 Galimybių pasą gauti iš užsienio grįžusiems lietuviams, kurie pasiskiepijo arba 

persirgo Covid-19 kitoje šalyje? 

 

Iš užsienio grįžusiems tautiečiams vietoj Galimybių paso galios atspausdinti kitų šalių 

išduoti vakcinaciją liudijantys dokumentai, taip pat tos šalies sveikatos priežiūros įstaigos 

išduotas dokumentas, patvirtinantis, kad asmuo persirgo COVID-19.  Nuo teigiamo tyrimo 

rezultato turi būti praėję ne daugiau kaip 210 dienų. Taip pat  galima naudoti ES skaitmeninį 

Covid sertifikatą arba neigiamą PGR (galioja 48 val. nuo ėminio paėmimo momento) testo 

rezultatą liudijančius dokumentus. 

 

Jeigu asmuo neturi Lietuvos Respublikos asmens kodo ir nori naudotis Galimybių paso 

veiklomis gali: 

• Testuotis privačiose įstaigose savo lėšomis, kur gaus neigiamo testo išrašą;  

• Pateikti dokumentus įrodančius vakcinavimo/persirgimo faktą; 

• Naudotis ES Skaitmeniniu COVID pažymėjimu. 

 

✓ Kur galiu rasti savo Galimybių pasą?  

 

Galimybių pasas – tai asmeniui suteikiamas QR kodas, kurį gauna žmonės, pasiskiepiję nuo 

koronaviruso, persirgę COVID-19 arba gavę neigiamą COVID-19 testo rezultatą. Galimybių 

pasas yra susietas su e-sveikata sistema. Jame pateikti tik tie duomenys, kurie reikalingi 

žmogaus tapatybei nustatyti. Nuskaičius gautą QR kodą, žmogaus tapatybė patikrinta su asmens 

dokumentu.  

• Galimybių pasą galite atsisiųsti www.gpasas.lt;  

http://www.gpasas.lt/
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• Popierinį paso variantą galima gauti Registrų centro padaliniuose; 

(https://www.registrucentras.lt/p/1420)   

• SODROS padaliniuose; https://www.sodra.lt/lt/naujienos/galimybiu-pasa-galima-atsiimti-ir-

sodroje-butina-isankstine-registracija  

• vaistinėse, kurios savanoriškai nuspręs teikti šią paslaugą.  

 

✓ Kaip atsisiųsti Galimybių pasą? 

Instrukcija, kaip atsisiųsti Galimybių pasą https://bit.ly/3yHLX6E 

✓ Galimybių paso atnaujinimas 

 

Norint naudotis Galimybių pasu, reikalinga jį kas 60 dienų atnaujinti (pakartotinai prisijungti 

prie www.gpasas.lt arba atvykti į Registrų centro padalinį, Lietuvos pašto skyrių, „Sodros“ 

padalinį ar vaistinę). Atkreiptinas dėmesys, kad kaskart atnaujintas Galimybių pasas, 

nepriklausomai nuo nurodyto galiojimo termino, galios pagal numatytas Galimybių paso 

išdavimo sąlygos ir terminus – kaip antai, 210 dienų nuo diagnozuotos Covid-19 ligos ar nustatytų 

laboratorinių testų rezultatų galiojimo terminų. Praėjus nustatytiems persirgimo ar laboratorinių 

tyrimų galiojimo terminams, tikrinant Galimybių paso QR kodą, jis bus negaliojantis. 

 

✓ Kiek laiko galioja Galimybių pasas?  

 

Nuo rugpjūčio 10 d. atsiųsto Galimybių paso galiojimo terminas ilginimas iki 2 mėnesių. Tai 

reiškia, kad Galimybių paso QR kodą nuo šiol reikia atnaujinti kas 60 dienų. 

 

Svarbu: atnaujintas Galimybių pasas, nepriklausomai nuo nurodyto 2 mėnesių galiojimo termino, 

galios pagal numatytas Galimybių paso išdavimo terminus: 210 dienų nuo diagnozuotos Covid-

19 ligos, 60 dienų atlikus serologinį antikūnų testą, 48 valandas atlikus COVID-19SARS-CoV-2 

PGR tyrimą. Praėjus nustatytiems persirgimo ar laboratorinių tyrimų galiojimo terminams, 

tikrinant Galimybių paso QR kodą, jis bus negaliojantis. Tai reiškia, kad atsisiuntus Galimybių 

pasą praėjus 200 dienų nuo diagnozuotos Covid-19 ligos, jis galios 10 d., o norėdami prasitęsti 

Galimybių paso galiojimą turėsite atlikti serologinį antikūnų testą, skiepytis arba darytis PGR 

tyrimus. 

 

Laboratorinių tyrimų galiojimo terminai: 

• 48 valandos (skaičiuojant nuo ėminio paėmimo momento) atlikus COVID-19SARS-CoV-2 

PGR tyrimą ir gavus neigiamą rezultatą. 

• 60 dienų atlikus serologinį antikūnų testą. 

 

✓ Kaip galimybių pasą gauti nėščiosioms? 

 

• Nėščiosios Galimybių pasui gauti gali pasiskiepyti arba atlikti nemokamą PGR tyrimą, kuris 

galioja 48 val.  

https://www.registrucentras.lt/p/1420
https://www.sodra.lt/lt/naujienos/galimybiu-pasa-galima-atsiimti-ir-sodroje-butina-isankstine-registracija%C2%A0
https://www.sodra.lt/lt/naujienos/galimybiu-pasa-galima-atsiimti-ir-sodroje-butina-isankstine-registracija%C2%A0
https://bit.ly/3yHLX6E%C2%A0
http://www.gpasas.lt/
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• Lietuvos akušerių ginekologų draugija (LAGD), įvertinusi naujausią mokslinę informaciją, 

kitų pasaulio specialistų bei atsakingų organizacijų rekomendacijas, teigia, kad skiepytis 

nuo COVID-19 saugu ir netgi rekomenduojama. Visoms nėščiosioms rekomenduojama 

skiepytis COVID-19 mRNR vakcinomis – „Comirnaty“ (gam. „BioNTech ir Pfizer“) arba 

„Spikevax“ (gam. „Moderna“). Tai galima daryti bet kuriuo nėštumo trečdaliu. Tos pačios 

vakcinos rekomenduojamos ir žindyvėms.  

• Nemokamą PGR tyrimą, pateikus nėščiosios kortelę, galima atlikti savivaldybių mobiliuose 

punktuose. 

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

 

✓ Ar galima naudoti kitus medicininius dokumentus vietoje Galimybių paso? 

 

Pagal šiuo metu galiojančias Sveikatos apsaugos ministro patvirtintas taisykles, asmenys vietoje 

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 prie 

E.sveikatos sistemos, gali išduoti sveikatos priežiūros įstaiga. Juos galima turėti telefone arba 

atspausdintus. Tačiau rekomenduojama naudoti Galimybių pasą, kaip paprastesnę ir patogesnę 

priemonę. Patikrinti Galimybių pasą yra labai paprasta – užtenka nuskenuoti QR kodą. 

 

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

 

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

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. 

Plačiau apie Galimybių pasą: https://gpasas.lt/ 

 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/b6d000a2a2d911ebb458f88c56e2040c/asr?positionInSearchResults=1&searchModelUUID=27944b11-9efb-4d15-8814-cdf5b3a17f40
https://gpasas.lt/

